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عبداهلل بن زايد: الإمارات منوذج 
عاملي يف جمال العمل الإن�ساين والتنموي

•• اأبوظبي -وام:

اأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
منوذجا  اأ�شبحت  الإم���ارات  لدولة  اخلارجية  امل�شاعدات  اأن  ال��دويل 
لكونها  لي�س  والتنموي  الإن�شاين  العمل  به يف جمال  عامليا يحتذى 
تاأتي للعام الرابع على التوايل �شمن اأكرب املانحني الدوليني قيا�شا 
لدخلها القومي واحتاللها للمركز الأول عامليا للعام 2016 للمرة 
الثالثة - يف غ�شون �شنوات قليلة - ولكن لكون تلك امل�شاعدات تنبع 
والفئات  ل��الأف��راد  احلياة  نوعية  حت�شني  باأهمية  الدولة  اإمي��ان  من 
املعوزة بغ�س النظر عن العرق اأو الهوية اأو اللغة اأو الدين وامل�شاهمة 
على  الق�شاء  خ��الل  من  وذل��ك  العاملي  وال�شتقرار  ال�شلم  تعزيز  يف 

الفقر بكافة �شوره واأ�شكاله.                          )التفا�شيل �س3(

الهالل الأحمر تطلق حملة تربعات 
كربى ل�سالح ال�سعب ال�سومايل

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي حملة تربعات كربى على م�شتوى 
الدولة حتت �شعار لأجلك يا �شومال  مل�شاعدة املتاأثرين من املجاعة يف 
ال�شومال وذلك تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  وبدعم  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  دب��ي  حاكم 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.     )التفا�شيل �س4(

ا�ستعادة 3 مواقع من التنظيم قرب جامع النوري

اجلي�ش العراقي: داع�ش ي�سيطر على اأقل من 7 % يف العراق
•• بغداد-وكاالت:

اأكد الفريق رائد �شاكر جودت قائد ال�شرطة الحتادية 
اأن قوات من مغاوير ال�شرطة الحتادية هاجمت فجر 
اأم�س 3 مقرات دفاعية لداع�س قرب منارة احلدباء 
وا�شتبكت  املو�شل،  غربي   ) الكبري  النوري  جامع   (
وقتلت  اليدوية  والقنابل  اخلفيفة  بالأ�شلحة  معهم 
اأ�شلحة متنوعة، ون�شرت  اإرهابيني وا�شتولت على   5

قنا�شتها على اأ�شطح املباين امل�شتعادة.
اأم�س  اىل ذلك، اعلن م�شوؤول ع�شكري عراقي كبري 
ان تنظيم داع�س الإرهابي مل يعد ي�شيطر �شوى على 
على  ا���ش��ت��وىل  ان  بعد  ال��ع��راق  م�شاحة  م��ن   6،8%

. اربعني باملئة من البالد خالل عام 2014 
قيادة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  ر���ش��ول  يحيى  العميد  وق���ال 
ان  بغداد  يف  �شحايف  موؤمتر  يف  امل�شرتكة  العمليات 

31 اذار  امل�شاحة امل�شيطر عليها )من داع�س( لغاية 
العراق  م�شاحة  باملئة من   6،8 تبلغ   2017 مار�س 
،اي  مربع  كلم  ال��ف   108،405 تبلغ  كانت  بعدما 
40 باملئة من م�شاحة العراق، بعد متدده يف العا�شر 

من حزيران حزيران 2014«.
وتعهد الكولونيل جون دوريان املتحدث با�شم قوات 
ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل ال����ذي ت��ق��وده ال���ولي���ات املتحدة 
خالل املوؤمتر ال�شحايف بعدم التخلي عن العراق بعد 
�شتبقى  املهمة،  ا�شتكمال  بعد  وقال  املو�شل.  ا�شتعادة 
يف  ال��ع��راق��ي��ني  �شركائنا  ل��دع��م  هنا  التحالف  ق���وات 
زوايا  من  زاوي��ة  كل  يف  داع�س  تنظيم  على  ق�شائهم 

العراق.
اثر  ان��ت��ق��ادات  جملة  اىل  التحالف  ق���وات  وتعر�شت 
املدنيني يف �شربة جوية اقرت  مقتل عدد كبري من 

بانها قد تكون م�شوؤولة عنها.
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حممد بن را�سد وحممد بن زايد واحلكام يح�سرون اأفراح العبار والغرير

الرتبية توا�سل ت�سكني من تبقى باملناطق التعليمية

توزيع املوظفني وتبعيتهم ملراكز اإ�سعاد املتعاملني واملن�ساآت وقطاع العمليات

الربملان امل�سري يقر حالة الطواريء 3 اأ�سهر

•• دبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ح�����ش��ر 
اآل مكتوم نائب  حممد بن را�شد 

للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  و  امل�شلحة 
ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد 
و  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 

ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س 
اخل��ي��م��ة ح��ف��ل ال���ش��ت��ق��ب��ال الذي 
اأق���ام���ه ���ش��ع��ادة حم��م��د ب���ن علي 
ال��ف��ال���ش��ي رئ��ي�����س �شركة  ال��ع��ب��ار 

ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد املعال ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم اأم القيوين و �شاحب ال�شمو 
القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ 

اإع���م���ار ال��ع��ق��اري��ة مل��ن��ا���ش��ب��ة زفاف 
ك��رمي��ة معايل  اإىل  را���ش��د  جن��ل��ه 

عبد العزيز عبداهلل الغرير.
)التفا�شيل �س2(

•• دبي – حم�شن را�شد

املناطق  دور  تقلي�س  والتعليم  الرتبية  وزارة  وا�شلت 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف دب����ي والم��������ارات ال�����ش��م��ال��ي��ة ، وب���ات 
�شعادة  وم��راك��ز  الرقابة  جم��ايل  على  يقت�شر  دوره��ا 
خلود  ���ش��ع��ادة  بكتاب  ج��اء  م��ا  وف��ق   ، فقط  املتعاملني 

•• القاهرة-رويرتز:

اأم�س  اإ�شماعيل  �شريف  امل�شري  ال��وزراء  رئي�س  داف��ع 
تفجريين  بعد  ال��ط��وارئ  حالة  اإع���الن  ع��ن  الثالثاء 
مواجهة  اإن  ق��ائ��ال  كني�شتني  ا���ش��ت��ه��دف��ا  ان��ت��ح��اري��ني 
الإرهاب تتطلب اإجراءات ا�شتثنائية واأملح اإىل تقدمي 
اأموال طائلة للجماعات املتطرفة يف  جهات خارجية 

م�شر.
وقال اإ�شماعيل يف كلمة اأمام جمل�س النواب اإن اإعالن 
باأعداء  و�شفهم  من  فقط  ي�شتهدف  ال��ط��وارئ  حالة 
جلماعات  حم��ال��ة  ل  اآت  ال��ع��ق��اب  اأن  واأك�����د  ال���وط���ن 

الإرهاب ومن يقف وراءها.

لقطاع  امل�شاعد  الرتبية  وزارة  وكيل  القا�شمي  �شقر 
موؤخرا عرب  التعليمية  املناطق  تلقته  ،ال��ذي  الرقابة 
من  ت�شكني  لعمليات  ا�شتكمال   ، اللكرتوين  الربيد 
منها  حر�شا   ، التعليمية  املناطق  موظفي  من  تبقى 
كما  التعليمية  املناطق  موظفي  كافة  ا�شتقرار  على 

جاء بكتابها .                       )التفا�شيل �س3(

واكد رئي�س ال��وزراء �شريف ا�شماعيل يف كلمة القاها 
تلك  ان  الت�شويت  جل�شة  قبيل  النواب  جمل�س  ام��ام 
ارتكبها  التي  واخل�شي�شة  الثمة  الرهابية  العمال 
الن�شانية  اع�����داء  ال���دي���ن  ع���ن  م���ارق���ون  اره���اب���ي���ون 
والوطن باتت ت�شتوجب حتما ويقينا احتاذ اجراءات 
قواها”  ح�����ش��د  م��ن  ال���دول���ة  تتمكن  ك��ي  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
يف م��واج��ه��ة الره����اب. ه��ذا وذك���رت و���ش��ائ��ل الإع���الم 
بالإجماع  وافق  النواب  اأن جمل�س  امل�شرية  الر�شمية 
اأنحاء  ال���ط���وارئ يف جميع  ف��ر���س ح��ال��ة  اأم�����س ع��ل��ى 
ال�شرق  اأنباء  وكالة  وقالت  اأ�شهر.  ثالثة  ملدة  البالد 
الأو�شط الر�شمية اإن القرار �شرى اعتبارا من ال�شاعة 

الواحدة من م�شاء اأم�س الول .

حممد بن را�شد وحممد بن زايد واحلكام خالل ح�شورهم افراح العبار والغرير   )وام(

�شورة ت�شي بالكثري حول حتولت ترامب

مواقــيت ال�صالة

مقتل جنديني رو�سيني يف �سوريا..والوليات املتحدة تتوقع قرب نهاية عهد اأ�سرة الأ�سد

بوتني: وا�سنطن تخطط لهجمات كيماوية يف �سوريا واإل�ساقها بالنظام

حتولت على اأكرث من جبهة داخل البيت الأبي�ض:

هكذا ناأى ترامب بنف�سه عن اليمني القومي املتطرف..!
•• الفجر - كاثرين غو�شيت – 

ترجمة خرية ال�شيباين

�شوريا  ب�����ش��ان  ت���رام���ب  ان���ق���الب 
وال�����ش��ني، واإع����ادة ال��ت��وازن داخل 
ال�شعوبات  ي��ج�����ش��دان  اإدارت���������ه، 
ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا م�����ش��ت�����ش��ارو تيار 
و�شتيفن  ب��ان��ون  �شتيفن  ال��ه��وي��ة، 
التقليدي.  اخل��ط   ل�شالح  ميلر، 
يذهب  اأن  ميكن  م��دى  اأي  ف���اإىل 

ترامب؟
اإر�شال ب�شعة  اأف�شل من  ل �شيء 
�شواريخ توماهوك لتعزيز مكانة 
احل�شي�س.  يف  �شعبيته  رئ��ي�����س 
ف�����ش��ور دون���ال���د ت���رام���ب حماطا 
غرفة  يف  اجل��م��ع��ة  مب�����ش��ت�����ش��اري��ه 

ميزان القوى داخل فريقه، ح�شب 
و�شائل الإعالم الأمريكية.

)التفا�شيل �س13(

احل���رب، ت��ع��زز ���ش��ورة رج��ل فعل، 
التي مل يتمكن من تكري�شها حتى 
تغيري  اأي�شا،  تظهر  �شورة  الآن. 

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد

خادمات جاهزات للتنازل الفوري

 فحص طبي
مجاني للخادمة

خادمات - ممرضات 
سائقات- طباخات

الفلبين - إندونيسيا - الهند  
إثيوبيا - أوغندا - سيريالنكا

026441114            056 709  2333
أبوظبي معسكر آل نهيان بجوار فندق غافة

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

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

binawas1@yahoo.com

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

•• عوا�شم-وكاالت:

الرو�شية  ال���دف���اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ام�س اأن اثنني من عنا�شر قواتها 
�شقوط  ج�����راء  ق��ت��ال  ����ش���وري���ا  يف 
املعار�شة  اأطلقتها  ه��اون  قذيفة 
اأ�شيب  ك��م��ا  امل�����ش��ل��ح��ة،  ال�����ش��وري��ة 

عن�شر ثالث باإ�شابات خطرية.
الدفاع  ل�������وزارة  ب���ي���ان  يف  وج�����اء 
كانوا  رو���ش��ا  ج��ن��ودا  اأن  الرو�شية 
ال�شوري  للجي�س  وح����دة  ���ش��م��ن 
لقذيفة  تعر�شوا  مدربني  ب�شفة 
ه�����اون اأط��ل��ق��ت��ه��ا جم��م��وع��ة من 
جنديان  قتل  املعار�شة،  ف�شائل 
اإنقاذ  الأط��ب��اء  ويحاول  رو�شيان، 

حياة جندي رو�شي جريح.
الرو�شي  ال���رئ���ي�������س  وق������ال  ه�����ذا 
الثالثاء  ام�س  بوتني  فالدميري 
اأن  م��ع��ل��وم��ات  ل��دي��ه��ا  اإن رو���ش��ي��ا 
ل�شن  امل��ت��ح��دة تخطط  ال��ولي��ات 
على  ج��دي��دة  �شاروخية  �شربات 
ت���دب���ر لختالق  واإن����ه����ا  ����ش���وري���ا، 
التهمة  واإل�����ش��اق  بالغاز  هجمات 

هيئة  لتعيني  وا���س��ع  رف�����ش 
�سنعاء يف  ح��وث��ي��ة  اإف���ت���اء 
•• مالحظة نقالً عن العربية

النقالبيني  ت��ع��ي��ني  ق����رار  ق��وب��ل 
�شرعية  اإف�����ت�����اء  وه���ي���ئ���ة  م��ف��ت��ي��ا 
اأفعال  ب��ردود  �شنعاء  يف  جديدين 
يعك�س  ال���ق���رار  اأن  ع��ل��ى  اأج��م��ع��ت 
طائفيا  اي���دي���ول���وج���ي���ا  ت���وج���ه���ا 
جلماعة احلوثي من �شاأنه اإحداث 
م�شبوق  غ����ري  م���ذه���ب���ي  ان���ق�������ش���ام 
اأ�شدره  ال���ذي  ال��ق��رار  ال��ي��م��ن.  يف 
ال�شيا�شي  ب��امل��ج��ل�����س  ي�����ش��م��ى  م���ا 
با�شتبدال  ق�����ش��ى  ل��الن��ق��الب��ي��ني 
بهيئة  ال�����ش��رع��ي��ة  الإف����ت����اء  ه��ي��ئ��ة 
اإفتاء حوثية. وي�شم جمل�س هيئة 
الإفتاء اجلديد خم�شة اأع�شاء اإىل 
ج��ان��ب ال��رئ��ي�����س ي��وؤم��ن��ون بولية 

الفقيه!!!

ق���ت���ل���ى ب����اأع����م����ال ع��ن��ف 
ال�������س���ودان ج����ن����وب  يف 

•• جوبا-وكاالت:

ُقتل ع�شرة اأ�شخا�س على الأقل يف 
اأك��رب مدينة يف  واو، ثاين  مدينة 
جنوب ال�شودان، على يد ملي�شيات 

قبلية.
اأع���م���ال  اأن  ع���ي���ان  ����ش���ه���ود  وذك������ر 
ب�شكل  ت�����ش��اع��دت  ال���ت���ي  ال��ع��ن��ف 
ملي�شيات  ب���ني  امل��دي��ن��ة  يف  ك��ب��ري 
ينتمي  ال��ت��ي  ال��دي��ن��ك��ا  قبيلة  م��ن 
واأف���راد  �شلفاكري  الرئي�س  اإليها 
والفرتيت  ال���ل���وو  ق��ب��ي��ل��ت��ي  م���ن 
املحليتني، حالت دون متكن قوات 
الأمم املتحدة املتمركزة يف املدينة 
من ال�شيطرة على الو�شع اأو حتى 
حماية املدنيني العزل يف املع�شكر 

املخ�ش�س لهم خارج املدينة.

بلدة  ا�شتهدف  ال��ذي  الكيميائي 
الأ�شبوع  ال�شورية  �شيخون  خ��ان 

املا�شي.
اإن��ه ميكن اأن يتفهم  وق��ال بوتني 
ياأمل  ولكنه  الغربية،  النتقادات 
يف تخفيف حدة املواقف يف نهاية 

املطاف.
ال�شربات  اأن  اإىل  ب��وت��ني  واأ���ش��ار 
تذكره  ����ش���وري���ا  يف  الأم����ريك����ي����ة 
ب���امل���زاع���م ع����ن اأ����ش���ل���ح���ة ال���دم���ار 
ال�����ش��ام��ل يف ال���ع���راق، م���وؤك���دا اأن 
الأ�شا�شي  اخل��ط��ر  ه��و  الإره������اب 

الذي يواجه العامل حاليا.
اخلارجية  وزي���ر  ق��ال  جهته  م��ن 
اإن من  الأمريكي ريك تيلر�شون 
الأ�شد  اأ����ش���رة  ع��ه��د  اأن  ال��وا���ش��ح 
�شوريا،  يف  ن��ه��اي��ت��ه  م���ن  ي��ق��رتب 
اخلارجية  وزي������ر  ق�����ال  ح����ني  يف 
اإن  اآيرولت  مارك  الفرن�شي جان 
الكربى  ال�شبع  ال��دول  جمموعة 
متفقة على اأنه ل حّل �شورًيا مع 

بقاء الأ�شد يف ال�شلطة.
خالل  �شحفية  ت�شريحات  ويف 

بالنظام ال�شوري.
وق�����ال ب���وت���ني ع��ن��د ����ش���وؤال���ه عن 
ال�شربات  م���ن  م���زي���د  اح���ت���م���ال 
لدينا  ����ش���وري���ا،  يف  الأم����ريك����ي����ة 
من  ا����ش���ت���ف���زازات  اأن  م��ع��ل��وم��ات 
ه���ذا ال��ق��ب��ي��ل ي��ت��م حت�����ش��ريه��ا يف 
للعا�شمة  اجلنوبية  ال�����ش��واح��ي 
مرة  يخططون  واأ���ش��اف  دم�شق، 

امل���واد واتهام  ل��زرع بع�س  اأخ���رى 
با�شتخدام  ال�����ش��وري��ة  ال�����ش��ل��ط��ات 

)اأ�شلحة كيميائية(.
وق��ال بوتني -يف موؤمتر �شحفي 
�شريجيو  الإي��ط��ايل  الرئي�س  مع 
ماتاريال الذي يزور مو�شكو- اإن 
بالده �شتطلب من الأمم املتحدة 
اإجراء حتقيق “دقيق” يف الهجوم 

وزراء خارجية جمموعة  اجتماع 
ال�شبع يف مدينة لوكا الإيطالية، 
ال����ولي����ات  اإن  ت���ي���ل���ر����ش���ون  ق�����ال 
رو�شيا  تتخلى  اأن  ت��اأم��ل  املتحدة 
ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  دع��م  عن 
الهجوم  اأفعال -مثل  الأ�شد، لأن 
من  ج��ردت��ه  الأخ���ري-  الكيميائي 

ال�شرعية.
مغادرته  م��ن  قليل  قبل  واأ���ش��اف 
اأن  ن���اأم���ل  رو���ش��ي��ا،  اإىل  اإي��ط��ال��ي��ا 
اإىل  الرو�شية  احلكومة  تخل�س 
مع  بتحالف  نف�شها  رب��ط��ت  اأن��ه��ا 
�شريك غري جدير بالثقة متمثال 

يف ب�شار الأ�شد.
يف ال����وق����ت ن���ف�������ش���ه، ق������ال وزي����ر 
تيلر�شون  الأم��ريك��ي  اخل��ارج��ي��ة 
ي�شقط  ب��اأن  ت�شمح  ل��ن  ب��الده  اإن 
الأ�شلحة  م���ن  الأ�����ش����د  خم�����زون 
داع�س  تنظيم  ي��د  يف  الكيميائية 
اأن  م���وؤك���دا  غ����ريه،  اأو  الإره����اب����ي 
�شوريا  يف  وا����ش���ن���ط���ن  اأول�����وي�����ة 
والعراق ل ت��زال اإحل��اق الهزمية 

بتنظيم داع�س.

وزير اخلارجية الأمريكي لدى و�شوله اىل مو�شكو  )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
الإدارة العامة للجن�سية تطلق مبادرة ول يهمك ..و�سلناك 

•• اأبوظبي -وام:

اجلن�شية  اإدارة  يف  ممثلة  للجن�شية  العامة  الإدارة  اطلقت 
ال��ت��ج��اري مبادرة  م��ول  دمل��ا  م��رك��ز  الول يف  اأم�����س  باأبوظبي 
جديدة حتت �شعار ول يهمك ..و�شلناك بهدف ن�شر ثقافة 
من  وا�شتخداماتها  ال��داخ��ل��ي��ة  ل����وزارة  ال��ذك��ي��ة  التطبيقات 
اأجل ا�شعاد املتعاملني بتقدمي خدمة متميزة لهم يف اماكن 
تواجدهم والإجابة على ا�شتف�شاراتهم ومالحظاتهم املتعلقة 
بخدمات اإدارة اجلن�شية يف اأبوظبي دون احلاجة اإىل احل�شور 

ملراكز تقدمي اخلدمة.

عام  م��دي��ر  ال��را���ش��دي  راك����ان  �شعيد  العميد  امل���ب���ادرة  اأط��ل��ق 
عام  مدير  نائب  اخل��وري  يو�شف  العميد  بح�شور  اجلن�شية 
حمد  مر�شد  والعقيد  اأبوظبي  يف  الأجانب  و�شوؤون  الإقامة 
اإدارة اجلن�شية باأبوظبي وعدد من ال�شباط  املزروعي مدير 
الإدارة  يف  العاملني  وامل��وظ��ف��ني  والأف�����راد  ال�شباط  و���ش��ف 

العامة للجن�شية واإدارة اجلن�شية بابوظبي.
ل��ل��ت��ع��ري��ف باخلدمات  ت��ه��دف  امل���ب���ادرة  اأن  ال��را���ش��دي  وق����ال 
الداخلية  وزارة  تطبيق  ع��رب  املتوفرة  الذكية  اللكرتونية 
مراكز  يف  باملواطنني  اخلا�شة  ال�شفر  ج���وازات  جتديد  مثل 
لالأداء  وتعزيزا  املتعاملني  اإ�شعاد  بغية  واجلمعيات  الت�شوق 

اجل  م��ن  املجتمع  م��ع  العالقة  وا�شتدامة  املتميز  املوؤ�ش�شي 
يف  املتمثلة  ال����وزارة  وق��ي��م  ال�شرتاتيجية  اله���داف  حتقيق 
تعزيز ثقة اجلمهور باخلدمات املقدمة وامل�شوؤولية املجتمعية 

اجتاههم.
باخلدمات  للتعريف  اجل��ه��ود  تعزيز  ه��و  هدفنا  ان  واأ���ش��اف 
الوزارة  مواقع  تقدمها  التي  وامل��زاي��ا  واللكرتونية  الذكية 
تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ت�شمل معظم  وال��ت��ي  الل��ك��رتون��ي��ة 
البيانات  تعبئة  بكيفية  اجل��م��ه��ور  لتعريف  اإ���ش��اف��ة  الإدارة 
وال�شتخدام الأمثل للتطبيق للح�شول على خدمات �شريعة 

اآنية تتطابق مع اأف�شل املعايري الدولية.

اأكادميية اأبوظبي الق�سائية تنظم حما�سرة حول كتابة املذكرات اجلزائية
•• اأبوظبي -وام: 

نظمت اأكادميية اأبوظبي الق�شائية حما�شرة حول كتابة املذكرات اجلزائية، وذلك يف اإطار عمليات 
التدريب امل�شتمر للمحامني املقيدين بدائرة الق�شاء يف اأبوظبي.

الواجب  والعنا�شر  اجلزائية،  للمذكرة  وامل��ادي  الفني  الإع��داد  ومراحل  تعريف  املحا�شرة  وتناولت 
الرتكيز عليها عند الكتابة، مثل ديباجة املذكرة وطرق التعر�س مل�شار الق�شية والتطرق للجوانب 

ال�شكلية والقانونية.
وتطرقت اإىل الأمور الواجب اتباعها بعد كتابة املذكرة، .

للمذكرة،  العام  ال�شكل  حيث  من  امل��ذك��رة،  يف  والإخ���راج  الكتابة  قواعد  تن�شيق  اأهمية  اإىل  واأ���ش��ارت 
باعتباره عن�شرا مهما يف التاأثري على قارئها، مع وجوب اتباع قواعد النحو وال�شرف عند الكتابة 

وعدم الوقوع يف اأخطاء نحوية اأو �شرفية.

حممد بن را�سد وحممد بن زايد واحلكام يح�سرون اأفراح العبار والغرير

•• دبي -وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
و�شاحب  اهلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ال�����ش��ي��خ حميد  ال�����ش��م��و  و ���ش��اح��ب 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
الأع���ل���ى ح��اك��م ع��ج��م��ان و �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال 
ع�����ش��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م اأم 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  و  القيوين 
���ش��ع��ود ب��ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
حفل ال�شتقبال الذي اأقامه �شعادة 
ال��ع��ب��ار الفال�شي  ب��ن ع��ل��ي  حم��م��د 
العقارية  اإع����م����ار  ����ش���رك���ة  رئ���ي�������س 
مل��ن��ا���ش��ب��ة زف�����اف جن��ل��ه را����ش���د اإىل 
كرمية معايل عبد العزيز عبداهلل 

الغرير.
وح�����ش��ر احل��ف��ل - ال����ذي اأق���ي���م يف 
م�شاء  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز 
ام�������س- ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي و �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 

�شمو  و  النعيمي ويل عهد عجمان 
را�شد  ب��ن  �شعود  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ 
املعال ويل عهد اأم القيوين و �شمو 
�شقر  بن  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ 
اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  القا�شمي 
اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  و 
للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
طريان  ملجموعة  الأع��ل��ى  الرئي�س 
بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  و  الإم���ارات 
رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم 
للمعرفة و�شمو ال�شيخ من�شور بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ومعايل 
ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان 

اآل  حمد  ب��ن  نا�شر  الأم���ري  و�شمو 
ال���ق���وات اخل��ا���ش��ة يف  ق��ائ��د  خليفة 
موؤ�ش�شة  رئ��ي�����س  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة 
ال�����ش��ب��اب وف��خ��ام��ة رم�شان  رع��اي��ة 
قديروف رئي�س جمهورية ال�شي�شان 
اإىل جانب عدد من ال�شيوخ والوزراء 
العرو�شني.  واأق��ارب  البالد  واأعيان 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  وق���د ه��ن��اأ ���ش��اح��ب 
واأخوه  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
العرو�شني وذويهما  نهيان  اآل  زايد 
لهما  متمنيني  امليمون..  بالزفاف 
بال�شعادة  م��ظ��ل��ال  م��ب��ارك��ا  زواج�����ا 

والرفاء والبنني.

حمدان بن حممد بن را�سد يح�سر 
اأفراح حارب والغيث يف دبي

•• دبي -وام:

دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ح�شر 
و�شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س 
الأعلى ملجموعة طريان الإمارات و�شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة حفل ال�شتقبال 
اإىل كرمية  زف��اف جنله حممد  ملنا�شبة  ح��ارب  �شعيد  ال�شيد  اأق��ام��ه  ال��ذي 
البوم  اأقيم يف قرية  ال��ذي   - و ح�شر احلفل  الغيث.  �شعيد  ال�شيد حممد 

ال�شياحية يف دبي ع�شر ام�س- عدد من اأعيان البالد واأقارب العرو�شني.
و قد بارك �شمو ويل عهد دبي للعرو�شني وذويهما الزواج متمنيا للعرو�شني 

حياة زوجية �شعيدة .

انطالق القمة العاملية ل�سالمة الطريان بدبي
•• دبى-وام:

بداأت اأم�س بدبي اأعمال الدورة اخلام�شة من القمة العاملية ل�شالمة الطريان التي ت�شت�شيفها هيئة دبي للطريان 
املدين مب�شاركة خرباء من خمتلف اأنحاء العامل وممثلني عن ال�شلطات التنظيمية واملوؤ�ش�شات احلكومية و�شركات 
جمال  يف  العاملة  واملوؤ�ش�شات  اجلوية  احلركة  خدمات  وم��زودي  املطارات  وم�شغلي  الطائرات  وم�شنعي  الطريان 
دبي  هيئة  يف  الطريان  وبيئة  �شالمة  لقطاع  التنفيذي  املدير  العارف  عبدالكرمي  خالد  واك��د  اجلوية.  ال�شالمة 

للطريان املدين، فى كلمة له �شعي قطاع النقل اجلوي نحو تعزيز معارفه ل�شمان م�شتقبٍل اأكرث اأماناً للقطاع .
من جانبه قال اآلن بيفورد رئي�س جل�شات القمة يف كلمته الرئي�شية اأن عوامل ال�شالمة ل يجب اأن تتاأثر بالتدخالت 
والت�شريعات ال�شيا�شية والتجارية م�شريا اىل اأن حوادث ا�شطدام الطيور بالطائرات مازالت ت�شكل حتدياً كبرياً 
للقطاع ي�شاف اإىل ذلك الأخطار الناجمة عن ال�شتخدام اخلاطئ للطائرات بدون طيار. اما مايكل رودولف رئي�س 
البيئة يف هيئة دبي للطريان املدين فقدم عر�شاً عن  املجال اجلوي يف مديرية �شالمة الطريان وقطاع  �شالمة 
املتبعة  التجارية  الطائرات بدون طيار لالأغرا�س  مل�شغلي  الت�شجيل  واللوائح وعمليات تقدمي طلبات  الإج��راءات 
لدى الهيئة، والتي تت�شمن التحقق من خلفية امل�شتخدم، واختيار املواقع امل�شرح بها م�شرياً اإىل اأن الهيئة تعمل 
اآلية ت�شمن ت�شجيل امل�شغلني لطائرتهم بدون طيار قبل  مع جتار التجزئة بهدف توقيع مذكرات تفاهم لو�شع 

ا�شتالمها ب�شكل فعلي عند ال�شراء.
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�ض اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
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اأبوظبي للرقابة الغذائية يحذر من ال�سائعات ويدعو لعدم تداولها
•• اأبوظبي-وام:

الغذائية  ال�شائعات  من  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  حذر 
التي تنت�شر بكرثة عرب مواقع التوا�شل الجتماعي وتطبيقات 
التوا�شل الذكية وت�شتهدف بع�س املنتجات الغذائية مبعلومات 
هذه  ج��ودة  يف  الت�شكيك  بهدف  جمهولة  م�شادر  من  م�شللة 
املواد وا�شتغالل جهل بع�س من يتداولها باأ�ش�س �شالمة وجودة 

الغذاء.
واكد اأن كل املواد الغذائية ل تدخل الدولة اإل بعد التاأكد من 
يتم  م��ادة  اأي  اأن  جانب  اإىل  املعتمدة  للموا�شفات  مطابقتها 
فح�شها يف املنافذ احلدودية وت�شتمر عمليات التفتي�س واأخذ 

اأو  البقالت  �شواء  البيع  مراكز  يف  الغذائية  امل��واد  من  عينات 
املطاعم للتاأكد من اأن املادة الغذائية �شاحلة لال�شتهالك.

اجلهاز  با�شم  الر�شمي  املتحدث  القا�شمي  را���ش��د  ثامر  وق��ال 
الجتماعي  التوا�شل  مواقع  يف  الغذائية  ال�شائعات  انت�شار  اإن 
والقلق  الذعر  من  الكثري  يثري  الذكية  التوا�شل  وتطبيقات 
ال�شائعات  وراء  الن�����ش��ي��اق  ع���دم  اإىل  داع��ي��اً  امل�شتهلكني  ل���دى 
وال��ت��اأك��د م��ن م�����ش��دره��ا ق��ب��ل اإر���ش��ال��ه��ا وال��ت��ح��ري م��ن �شحة 

املعلومات الواردة فيها.
حتدث  قد  التي   - ال�شائعات  ه��ذه  مروجي  بع�س  اأن  واأ���ش��اف 
اإىل  برتويجها  ق�شد  دون  م��ن  يقومون   - املجتمع  يف  �شخباً 
الآخ���ري���ن م��ن خ���الل اإع�����ادة ن�����ش��ره��ا واإر���ش��ال��ه��ا ع��رب و�شائل 

اأو�شع  التوا�شل املتنوعة مما ي�شهم يف انت�شار ال�شائعات ب�شكل 
ويفاقم من الآثار ال�شلبية املرتتبة على ذلك.

يعمل  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  اأن  القا�شمي  واو���ش��ح 
وال����رد عليها  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����ش��ائ��ع��ات  التحقيق يف  ع��ل��ى  ج��اه��داً 
التي  اخلاطئة  املفاهيم  لت�شحيح  دقيقة  علمية  اأ�ش�س  وف��ق 
امل�شتهلك  لدى  فكرة �شحيحة  وتكوين  ال�شائعات  تلك  تنقلها 
وم�شاعدتهم على تقييم ما ي�شلهم من �شائعات وعدم ت�شديق 
اأن تكون عند امل�شتهلك ثقة  كل ما يرد فيها لفتة اإىل اأهمية 

بجودة املواد الغذائية التي تباع يف الأ�شواق.
ودعا القا�شمي اجلمهور اإىل التوا�شل مع اجلهاز يف حال وجود 

اأي معلومات اأو �شكاوى تتعلق بال�شالمة الغذائية .

هيئة ال�سحة - اأبوظبي : ت�سجيل حالة كورونا يف اأبوظبي
•• اأبوظبي -وام: 

اإمارة  يف  ال�شحية  الرعاية  لقطاع  والت�شريعية  التنظيمية  الهيئة   - اأبوظبي  ال�شحة  هيئة  اأعلنت 
اأبوظبي - ت�شجيل حالة اإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شبب ملتالزمة ال�شرق الأو�شط التنف�شية.

وقالت الهيئة يف بيانها اإن احلالة تتلقى العالج والرعاية الالزمة.. موؤكدة اأنها بالتن�شيق مع وزارة 
وفقا  الالزمة  ال�شرورية  الحرتازية  الإج��راءات  اتخذت  املعنية  واجلهات  املجتمع  ووقاية  ال�شحة 

للتو�شيات العلمية وال�شروط واملعايري املعتمدة من منظمة ال�شحة العاملية.
انت�شار  من  للحد  العامة  ال�شحية  بالإر�شادات  بالتقيد  كافة  واملقيمني  املواطنني  ال��وزارة  ون�شحت 
اأو  وال�شابون  باملاء  اليدين جيدا  املداومة على غ�شل  املعدية مثل  التنف�شية  واللتهابات  الأنفلونزا 
ا�شتخدام املواد املطهرة لتعقيم اليدين اإ�شافة اإىل ا�شتخدام املناديل عند ال�شعال اأو العط�س وتغطية 

الفم والأنف بها ثم التخل�س منها يف �شلة النفايات.

�سحة دبي ت�سبط 25 من�ساأة 
خمالفة لقانون ال�سمان ال�سحي 

•• دبي -وام:

�شبطت هيئة ال�شحة بدبي 25 من�شاأة خمالفة لقانون ال�شمان ال�شحي 
يف الإمارة من اأ�شل حوايل 3000 من�شاأة م�شجلة �شمن منظومة ال�شمان 
.. فيما اأحالت الهيئة 6 عيادات للنيابة العامة ب�شبب التحايل على قانون 

التاأمني ال�شحي بدبي .
اأبريل اجلاري بتطبيق قرار املجل�س  وبداأت هيئة ال�شحة مع مطلع �شهر 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اأ���ش��دره  ال���ذي   2016 ل�شنة   7 رق��م  التنفيذي 
اعتماد  ب�����ش��اأن  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
الر�شوم والغرامات اخلا�شة بال�شمان ال�شحي يف اإمارة دبي تنفيذا لأحكام 

القانون رقم 11 ل�شنة 2013 ب�شاأن ال�شمان ال�شحي يف الإمارة .
واأو�شح الدكتور حيدر �شعيد اليو�شف مدير اإدارة التمويل ال�شحي بهيئة 
ال�شحة بدبي اأن املخالفات التي ر�شدتها الهيئة تنوعت بني التحايل على 
دفع  اأو  املوافقة  على  للح�شول  الت�شخي�س  تغيري  عرب  ال�شحي  التاأمني 
املطالبات واإر�شال مطالبات ل�شركات التاأمني خلدمات مل تقدم فعليا من 
قبل املراكز الطبية واإر�شال مطالبات ل�شركات التاأمني مبعلومات منقو�شة 
من  التاأمني  بطاقات  ا�شتخدام  و�شوء  مغطاة  غري  ح��الت  تغطية  بغر�س 
للغري  ال�شماح  خ��الل  م��ن  مكا�شب  على  احل�شول  ملحاولة  امل�شتفيد  قبل 
بال�شتفادة من التغطية التاأمينية والإفراط يف اإجراء حتاليل وفحو�شات 
غري �شرورية طبيا للموؤمن واإر�شال املطالبات ل�شركة التاأمني واحل�شول 
على القيمة املالية للخدمات الطبية قبل تقدمي هذه اخلدمات للمر�شى 

خا�شة يف عالج الأ�شنان والعالج الطبيعي .
بطاقة  اإ�شدار  يف  التاأمني  �شركات  تاأخر  ت�شمنت  املخالفات  اأن  اإىل  ولفت 
التاأمني اأو تفعيل بطاقة الهوية وعدم الإلتزام مب�شتوى اخلدمة من خالل 
با�شم هيئة  ون�شر معلومات غري �شحيحة  لل�شركة  التابع  الت�شال  مركز 
ال�شحة  هيئة  من  ترخي�س  دون  تاأمينية  خدمات  وتقدمي  بدبي  ال�شحة 
التاأمني مع جهة غري مرخ�شة من هيئة  بدبي والتعامل من قبل �شركة 

ال�شحة بدبي يف جمال يجب الرتخي�س فيه من الهيئة .
واأو�شح اأن عقوبات الهيئة للمخالفني تنوعت بني الإنذار والغرامة املالية 
اأن  اإىل  م�شريا  ال��ع��ام��ة  النيابة  اإىل  بها  امل�شتبه  احل���الت  بع�س  وحت��وي��ل 
التحايل على التاأمني ال�شحي يف بع�س احلالت قد تكون له عقوبة جنائية 
- كما يف حالت التزوير والحتيال وغريها- اإ�شافة اإىل العقوبات امللحقة 

بقانون ال�شمان ال�شحي .
واأ�شاف اأن الغرامات تراوحت ما بني 10 اآلف درهم اىل 80 األفا ح�شب 
نوع املخالفة وعدد مرات تكرارها متا�شيا مع قرار املجل�س التنفيذي رقم 
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�سفراء التوا�سل الجتماعي يف اأبوظبي لالإعالم 
ي�ساركون بور�سة تفاعلية حول �سناب �سات 

•• اأبوظبي-وام:

�شارك فريق �شفراء التوا�شل الجتماعي UAE Buzz التابع لأبوظبي 
لالإعالم يف ور�شة عمل تفاعلية متخ�ش�شة بتطبيق �شناب �شات لالأعمال 
ا�شتمرت يومني بدعم ورعاية من جمعية ال�شرق الأو�شط للعالقات العامة 

. MEPRA - ميربا
وياأتي تنظيم هذه الور�شة التدريبية ان�شجاما مع التزام اأبوظبي لالإعالم 
عن  ف�شال  املهنية  مهاراتهم  لتطوير  يحتاجونه  م��ا  وت��وف��ري  مبوظفيها 
ال�شركة نحو تعزيز  التي تبذلها  املتوا�شلة  كونها جزءا مهما من اجلهود 

خدماتها املقدمة للجمهور.
على  لالأعمال  �شات  �شناب  عنوان  حتت  عقدت  التي  العمل  ور�شة  ورك��زت 
اأ�شلوب التفاعل مع هذه املن�شة الجتماعية من منظور جديد من خالل 
املتاحة  ال��ق��ن��وات  م��ن  العديد  حققتها  ال��ت��ي  النجاح  اأ���ش��رار  على  التعرف 

للجمهور على تطبيق �شناب �شات .
ومتكن فريق �شفراء التوا�شل الجتماعي من الطالع على اأ�شاليب جديدة 
اإىل فئات حمددة من اجلمهور  الو�شول  ت�شتهدف  التي  الأبحاث  لإج��راء 
ا�شرتاتيجية  وو�شع  املوؤثرة  ال�شخ�شيات  مع  التوا�شل  يف  املتبعة  والآليات 
للمحتوى اخلا�س بهم وابتكار حمتوى تفاعلي لي�شبح لدى فريق �شفراء 
التي  امل�شتجدات  واآخ���ر  القطاع  على  عميقة  نظرة  الجتماعي  التوا�شل 
الحرتافية  مهاراتهم  وتطوير  عالقاتهم  �شبكة  تو�شيع  م��ن  �شتمكنهم 
با�شتخدام �شناب �شات وقيا�س مدى و�شولهم جلمهورهم من املتابعني عرب 

و�شائل التوا�شل الجتماعي .
اإدارة  املنتدب ورئي�س جمل�س  اإبراهيم املحمود الع�شو  وقال �شعادة حممد 
وبعيدة  ق�شرية  خططا  و�شعت  ل��الإع��الم  اأب��وظ��ب��ي  اإن  ل��الإع��الم  اأب��وظ��ب��ي 
املدى لتطوير موظفيها والنهو�س باإمكانياتهم على خمتلف الأ�شعدة مبا 
يتما�شى مع توجهاتها امل�شتمرة لتبني اأحدث واأف�شل املمار�شات الإعالمية 

والتقنية وتوفري املحتوى الهادف والنوعي جلمهور متابعيها .
بدوره اأكد �شامل النعيمي مدير اإدارة الت�شال بالإنابة يف اأبوظبي لالإعالم 
و�شائل  املوؤثرة يف  ال�شخ�شيات  وت�شجيع  التدريبية  الور�س  تنظيم هذه  اأن 
التوا�شل الجتماعي على امل�شاركة فيها وح�شورها ي�شهم يف تعزيز املمار�شات 
املوؤ�ش�شية يف الت�شال على م�شتوى املنطقة وهو ما ي�شهم يف تر�شيخ التزام 
بتوفري  وا�شتمرارها  القطاع  يف  التميز  معايري  باأعلى  ل��الإع��الم  اأبوظبي 
اأكرث اخلدمات الإعالمية تطورا جلمهورها ومتابعيها على م�شتوى دولة 

الإمارات وجميع اأنحاء العامل .
معايري  اأع��ل��ى  لو�شع  العامة  ال��ع��الق��ات  الأو���ش��ط  ال�شرق  جمعية  وت�شعى 
اخلرباء  ليتمكن  املنطقة  يف  الإع��الم��ي  ال��ت��وا���ش��ل  م�شتوى  على  التميز 
واملتخ�ش�شون على م�شتوى القطاع اإىل جانب فريق العمل لدى اأبوظبي 
لالإعالم من التعرف على اأحدث التوجهات يف القطاع وبناء �شبكات عالقات 

وا�شعة وتعزيز مهاراتهم املهنية .
عام   UAEBuzz الجتماعي  التوا�شل  �شفراء  خدمة  اإط��الق  وج��رى 
التوا�شل  من�شات  عرب  لالإعالم  لأبوظبي  تابعة  جديدة  كخدمة   2016
يتما�شى  مب��ا  وذل��ك  الجتماعي  التوا�شل  �شفراء  ا�شم  حت��ت  الجتماعي 
ومبا  املنطقة  يف  الرقمي  الإع���الم  قطاع  ي�شهدها  التي  التطور  حالة  مع 
ينعك�س على تعزيز ح�شور اأبوظبي لالإعالم عرب �شبكات و�شائل التوا�شل 
الجتماعي بالعتماد على قنوات جديدة ومبتكرة يف �شبيل ت�شليط ال�شوء 
على املبادرات املتنوعة والفعاليات املتميزة التي تطلقها اأبوظبي لالإعالم .

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
لن  ت�شون  �شون  معايل   .. الرئا�شة  ق�شر  يف  ام�س  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
ع�شوة املكتب ال�شيا�شي و رئي�شة دائرة عمل اجلبهة املتحدة للجنة املركزية 

للحزب ال�شيوعي ال�شيني والوفد املرافق لها .
وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س عالقات التعاون القائمة بني دولة الإمارات 
خا�شة  امل��ج��الت  جميع  يف  ال�شعبية  ال�شني  وجمهورية  املتحدة  العربية 
ظل  يف  وذل���ك  ال��ط��اق��ة  وجم���الت  وال�شتثمارية  والق��ت�����ش��ادي��ة  التجارية 
حر�س قيادتي البلدين على تعزيز وتطوير جمالت التعاون امل�شرتك ومبا 

يحقق تطلعات وم�شالح البلدين وال�شعبني ال�شديقني.
الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  نائب  الزعابي  جمعه  اأحمد  معايل   .. اللقاء  ح�شر 
وم��ع��ايل عبيد ب��ن حميد ال��ط��اي��ر وزي���ر ال��دول��ة ل��ل�����ش��وؤون امل��ال��ي��ة ومعايل 
الدكتور �شلطان بن اأحمد �شلطان اجلابر وزير دولة ومعايل اأحمد حممد 
�شلطان احلمريي  و�شعادة  الرئا�شة  �شوؤون  ل��وزارة  العام  الأم��ني  احلمريي 

وكيل وزارة �شوؤون الرئا�شة لقطاع اخلدمات امل�شاندة .

من�سور بن زايد ي�ستقبل ع�سوة املكتب ال�سيا�سي للحزب ال�سيوعي ال�سيني

عبداهلل بن زايد: الإمارات منوذج عاملي يف جمال العمل الإن�ساين والتنموي
•• اأبوظبي -وام:

زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
اخلارجية  امل�����ش��اع��دات  اأن  ال����دويل 
منوذجا  اأ�شبحت  الإم���ارات  لدولة 
العمل  جم��ال  يف  ب��ه  يحتذى  عامليا 
لكونها  لي�س  والتنموي  الإن�����ش��اين 
ال���راب���ع ع��ل��ى التوايل  ل��ل��ع��ام  ت���اأت���ي 
الدوليني  امل���ان���ح���ني  اأك�����رب  ���ش��م��ن 
واحتاللها  القومي  لدخلها  قيا�شا 
 2016 للعام  عامليا  الأول  للمركز 
�شنوات  يف غ�شون   - الثالثة  للمرة 
قليلة - ولكن لكون تلك امل�شاعدات 
باأهمية  ال���دول���ة  اإمي�����ان  م���ن  ت��ن��ب��ع 
حت�����ش��ني ن��وع��ي��ة احل���ي���اة ل���الأف���راد 
النظر  ب��غ�����س  امل����ع����وزة  وال����ف����ئ����ات 
اأو  اللغة  اأو  ال��ه��وي��ة  اأو  ال��ع��رق  ع��ن 
ال�شلم  تعزيز  يف  وامل�شاهمة  الدين 
وال����ش���ت���ق���رار ال���ع���امل���ي وذل�����ك من 
بكافة  الفقر  على  الق�شاء  خ��الل 

�شوره واأ�شكاله.
وق��د حافظت دول��ة الإم���ارات للعام 
مكانتها  على  ال��ت��وايل  على  ال��راب��ع 
الدوليني  امل���ان���ح���ني  اأك�����رب  ���ش��م��ن 
التنموية  امل�������ش���اع���دات  جم�����ال  يف 
القومي  لدخلها  قيا�شا  الر�شمية 
العامل  يف  الأول  امل��رك��ز  يف  لت�شبح 
حيث  الثالثة  للمرة   2016 للعام 
للعامني  اأي�����ش��ا  امل��ق��دم��ة  ك��ان��ت يف 

و2014.  2013
جلنة   " اأعلنته  ح�شبما  ذل��ك  ج��اء 
امل�شاعدات الإمنائية التابعة ملنظمة 
ال��ت��ع��اون الق��ت�����ش��ادي وال��ت��ن��م��ي��ة " 
التي اأظهرت وفق البيانات الأولية 
ال���ت���ي قدمت  ب�����ال�����دول  اخل���ا����ش���ة 
م�����ش��اع��دات اإمن��ائ��ي��ة ر���ش��م��ي��ة لعام 

هي ثمرة للروؤية الإن�شانية ملوؤ�ش�س 
دول���ة الإم�����ارات امل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ 
" طيب  اآل نهيان  زاي��د بن �شلطان 
على  ق���ام���ت  " وال����ت����ي  ث������راه  اهلل 
امل�شارعة لتقدمي امل�شاعدات للدول 
وال�شتجابة  املحتاجة  واملجتمعات 
الإن�شانية للمت�شررين من الأزمات 

وال�شراعات.
الإمنائية  امل�شاعدات  جلنة  وكانت 
التعاون  ملنظمة  التابعة   DAC
 OECD والتنمية  الق��ت�����ش��ادي 
للبيانات  وفقا  اأنه  اليوم  اأعلنت  قد 
التي  ب����ال����دول  الأول����ي����ة اخل���ا����ش���ة 
ر�شمية  اإمنائية  م�شاعدات  قدمت 
/ ODA لعام 2016 فاإن دولة 
الإمارات احتلت املركز الأول �شمن 
للم�شاعدات  امل��ان��ح��ة  ال����دول  اأك���رب 
الإمنائية الر�شمية ODA قيا�شا 
 GNI الإجمايل  القومي  بدخلها 
الدولة  الإم������ارات  دول����ة  وت��ع��ت��رب   .
ال���ع���رب���ي���ة ال���وح���ي���دة ���ش��م��ن اأك����رث 
وجاءت  العامل  يف  عطاء  دول   10
بن�شبة  الثانية  املرتبة  يف  ال��روي��ج 
%1.11 ثم لك�شمبورج يف املرتبة 
ال�شويد يف  %1 ثم  الثالثة بن�شبة 
املرتبة الرابعة بن�شبة 0.94% .. 
وقدمت الدول الأوروبية م�شاعدات 
 2016 ع�����ام  خ�����الل  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

نتيجة لتفاقم اأزمة الالجئني.
اأن هذه  امل�����ش��اع��دات  وذك����رت جل��ن��ة 
�شيكون  واأن��ه  اأولية  تعترب  البيانات 
هناك اإعالن اآخر بعد النتهاء من 
ت�شلم البيانات التف�شيلية اخلا�شة 
بامل�شاعدات الإمنائية الر�شمية من 
الدول الأع�شاء يف اللجنة واملتوقع 
الإعالن عنها خالل �شهر دي�شمرب 

من هذا العام.

2016 اأن دولة الإمارات جاءت يف 
للم�شاعدات  املانحة  ال��دول  �شدارة 
الإمنائية الر�شمية ODA قيا�شا 
 GNI الإجمايل  القومي  بدخلها 

.
الإمنائية  امل�����ش��اع��دات  ح��ج��م  وب��ل��غ 
ال��ر���ش��م��ي��ة الإم���ارات���ي���ة خ���الل عام 
2016 نحو 15.23 مليار درهم 
الدخل  م����ن   %  1.12 ب��ن�����ش��ب��ة 
 54 القومي الإج��م��ايل واأك��رث من 
% من تلك امل�شاعدات مت تقدميها 

على �شكل منح.
امل�شاعدات  به  ملا متيزت  وا�شتمرارا 
الإم�������ارات�������ي�������ة خ��������الل ال����ع����ام����ني 
التنمية  امل�شاهمة يف  ال�شابقني من 
الدولية امل�شتدامة .. فقد متيز عام 
الدعم  تقدمي  با�شتمرار   2016
ا�شتحوذت  التي  الأفريقية  للقارة 
على ما يقرب من 54 يف املائة من 

امل�شاعدات الإماراتية بقيمة 8.95 
مليار درهم.

ون��ظ��را ل��ل��ظ��روف الإن�����ش��ان��ي��ة التي 
متر بها بع�س دول املنطقة خا�شة 
اليمن  يف  الإن�شانية  الأو�شاع  جتاه 
فقد  ال�شوريني..  الالجئني  واأزم��ة 
الإن�شانية  امل�شاعدات  ارتفعت قيمة 
لت�شل  امل����ائ����ة  يف   0.87 ب��ن�����ش��ب��ة 
قيمتها 1.89 مليار درهم مقارنة 

بعام 2015.
وعلى الرغم من زيادة خم�ش�شات 
اإل  الإقليمية  الإن�شانية  امل�شاعدات 
اأن دول��ة الإم���ارات م��ازال��ت توا�شل 
الق�شايا  مل��خ��ت��ل��ف  ال���دع���م  ت��ق��دمي 
الإن�شانية العاملية ومواكبة الأحداث 
امل�شادر  وت��خ�����ش�����س  والأزم�����������ات 

التمويلية الالزمة لدعمها.
اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  واأ���ش��ادت 
ل�شوؤون  دول�����ة  وزي������رة  ال��ه��ا���ش��م��ي 

بالتوجيهات  ال�������دويل  ال����ت����ع����اون 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شديدة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اهلل"و�شاحب  "حفظه  ال����دول����ة 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
بتقدمي امل�شاعدات لل�شعوب والدول 
املحتاجة والتي كان لها بالغ الأثر 
يف ت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ة دول����ة الإم�����ارات 
املانحة  ال����دول  اأك���رث  �شمن  ع��امل��ي��ا 
الر�شمية  الإمن��ائ��ي��ة  للم�شاعدات 
القومي  بالدخل  قيا�شا   ODA
الإجمايل للدولة للعام الرابع على 

التوايل.
احلكيمة  ال�شيا�شة  هذه  اأن  واأك��دت 

الرتبية توا�سل ت�سكني من تبقى باملناطق التعليمية

توزيع املوظفني وتبعيتهم ملراكز اإ�سعاد املتعاملني واملن�ساآت وقطاع العمليات
اقت�سار مهام املناطق التعليمية على جمالني فقط ويبقى حتديد مهام املدراء

•• دبي – حم�شن را�شد

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وا���ش��ل��ت 
التعليمية  امل��ن��اط��ق  دور  ت��ق��ل��ي�����س 
يف دب�����ي والم����������ارات ال�����ش��م��ال��ي��ة ، 
ع��ل��ى جمايل  يقت�شر  دوره����ا  وب���ات 
املتعاملني  �شعادة  وم��راك��ز  الرقابة 
�شعادة  بكتاب  ج��اء  م��ا  وف��ق   ، فقط 
وزارة  وك��ي��ل  القا�شمي  �شقر  خ��ل��ود 
الرقابة  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��اع��د  ال��رتب��ي��ة 
التعليمية  امل��ن��اط��ق  ت��ل��ق��ت��ه  ،ال�����ذي 
م��وؤخ��را ع��رب ال��ربي��د الل��ك��رتوين ، 
ا�شتكمال لعمليات ت�شكني من تبقى 
 ، التعليمية  امل��ن��اط��ق  م��وظ��ف��ي  م��ن 
ح��ر���ش��ا م��ن��ه��ا ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��رار كافة 
موظفي املناطق التعليمية كما جاء 

بكتابها .
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وك���ان���ت 
ق���د اأ�����ش����درت ق������رارا اإداري�������ا برقم 
 21 ب��ت��اري��خ   2017 ل�����ش��ن��ة   99
املهند�س  ل�شعادة  امل��ا���ش��ي،  ف��رباي��ر 
وكيل  احل�����م�����ادي  ال���رح���م���ن  ع���ب���د 
واخلدمات  للرقابة  الرتبية  وزارة 

 67 ن���ق���ل  ي��ت�����ش��م��ن   ، امل���������ش����ان����دة 
موظفي  م����ن  وم���وظ���ف���ة  م���وظ���ف���ا 
مراكز  اىل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���ن���اط���ق 
الرقابة  واأق�����ش��ام  املتعاملني  �شعادة 
التعليمية واملن�شاآت، وتتبع الإدارات 
والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  املعنية 
التنظيمي  ب��ال��ه��ي��ك��ل  ج�����اء  ك���م���ا   ،
واخت�شا�شاتها  والق�شام  ل��الإدارات 
والتعليم  الرتبية  ب��وزارة  ومهامها 
، وطالب وكيل ال��وزارة كافة اإدارات 
جاء  م��ا  بتنفيذ  التعليمية  املناطق 
 21 بالقرار اعتبارا من تاريخه يف 

تبعية  حت���وي���ل  ي���راع���ى  اأن  ع��ل��ى   ،
املهنية  الرتاخي�س  اأق�شام  موظفي 
املدر�شية اىل  والأن�شطة  واملوؤ�ش�شية 
املناطق  املتعاملني يف  �شعادة  مراكز 
التعليمية ، فيما يتم حتويل تبعية 
التعليمية  املن�شاآت  اأق�شام  موظفي 
يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت  اإدارة  اىل 
الوكيل  ك���ت���اب  واخ��ت��ت��م   ، ال�������وزارة 
موظفي  تبعية  ب��ت��ح��وي��ل  امل�����ش��اع��د 
قطاع  اىل  امل���در����ش���ي���ة  ال���ع���م���ل���ي���ات 
العمليات املدر�شية يف الوزارة ، حيث 
ت���وزي���ع ع���دد م��ن��ه��م لديوان  ���ش��ي��ت��م 

فرباير املا�شي .
ويعد الكتاب الأخري للوكيل امل�شاعد 
لقطاع الرقابة الذي تلقته املناطق 
ا�شتكمال    ، م����وؤخ����را  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  مل��خ��ط��ط 
ل��ت�����ش��ك��ني  م���ن ت��ب��ق��ى م���ن موظفي 
اأرف��ق مع  ، حيث  التعليمية  املناطق 
املوظفني  ب��اأ���ش��م��اء  ق���وائ���م  ال��ك��ت��اب 
قبل  م��ن  ت�شكينهم  يتم  مل  ال��ذي��ن 
ال�����وح�����دات  ، وت���وزي���ع���ات���ه���م ع���ل���ى 
عليها  ت�شكينهم  املقرتح  التنظيمية 
ال���ت���ي تتبعه  امل��ن��ط��ق��ة  ب��ح�����ش��ب  ك���ل 

الوزارة بدبي واأخرين يتم توزيعهم 
على املدار�س وفق الأماكن ال�شاغرة 
امل�����ش��اع��د كافة  ال��وك��ي��ل  . وط���ال���ب 
ب�شرورة  التعليمية  املناطق  م��دراء 
التنظيمية  ب���ال���وح���دات  م��واف��ات��ه��ا 
عليها  املوظفني  لت�شكني  املقرتحة 
اجلاري  الأ���ش��ب��وع  اأق�شاه  موعد  يف 
ليت�شنى ا�شتكمال اإجراءات الت�شكني 
وف����ق الإج���������راءات امل���ع���م���ول ب��ه��ا يف 
ال����وزارة  ت��و���ش��ح  ، فيما مل  ال�����وزارة 
م�شري  مرا�شالتها  يف  ال��ي��وم  حتى 

مدراء املناطق التعليمية .

فقدان جواز �سفرت
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�شي�شب  ب����ت  ����ش���ول����ش���رتى 
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن خليفة بن �سلطان يفتتح معر�ش املحطة

•• اأبوظبي -وام: 

افتتح ال�شيخ حممد بن خليفة بن �شلطان اآل نهيان م�شاء 
فندق  يف  الثاين  مو�شمه  يف  املحطة  معر�س  الول  اأم�س 

باب الق�شر يف اأبوظبي وي�شتمر ملدة ثالثة اأيام.
�شاحبة  ال��ق��ادر  ع��ب��د  �شريينا  الأزي�����اء  م�شممة  وق��ال��ت 
مبادرة معر�س املحطة يف ت�شريح لوكالة اأنباء المارات 
وام اأن املعر�س ل يهدف لتحقيق الربح فقط بل الهدف 
ال�شا�شي منه هو تقدمي اأزياء متميزة ومبتكرة ا�شافة اىل 
الفر�شة  لها  ويوفر  ال�شاعدة  املحلية  املواهب  يدعم  انه 
ومن  التجارية  وعالماتها  وت�شاميمها  اأعمالها  لعر�س 

ثم بيعها.

اأن���ه���ا ت��دع��م خ���الل امل��ع��ر���س احل����ايل مبادرتني  واأك�����دت 
احداهما جمتمعية حتت عنوان كلنا �شرطة والثانية حتت 
عنوان منارة المل لل�شيخة �شمه بنت �شلطان بن خليفة.. 
م�شرية اىل اأن املعر�س يعد من�شة ابداعية لبراز املواهب 
الزياء  ت�شميم  منها  جم��الت  ع��دة  وي�شمل  الم��ارات��ي��ة 
وهو  ال�شاعدة  واملواهب  واملتو�شطة  ال�شغرية  وامل�شاريع 
جمموعة من عدة مواهب يف من�شة واحدة ي�شارك فيها 

�شخ�شا.  50
يف  جديدا  مفهوما  يكر�س  املحطة  معر�س  ان  واأ�شافت 
جمال املو�شة وت�شميم الأزي��اء وفنون الطهي والرتفيه 
ويعك�س منط احلياة الع�شرية يف العا�شمة اأبوظبي وهو 
العالمات  من  العديد  لدعم  خم�ش�شة  اإبداعية  من�شة 

التجارية املحلية والإقليمية واملواهب يف جمالت عدة.
للم�شممات  واأجنحة  للعر�س  من�شات  املعر�س  وي�شم 
واأك�شاكا لتذوق الأطعمة وعر�س م�شتح�شرات التجميل 
اإىل  اإ�شافة  التجميل  خ��رباء  اأه��م  من  الن�شائح  وتقدمي 
جانب  اإىل  والإك�����ش�����ش��وارات  والعطور  امل��ج��وه��رات  اأق�شام 

عرو�س لفنون ومواهب متعددة لفنانني ومغنني.
امل�شممة  امل��ح��ط��ة  م��ع��ر���س  امل�������ش���ارك���ات يف  اأب������رز  وم����ن 
الماراتية املتميزة فوزية الرميثي التي حترتف ت�شميم 
الأزياء  معار�س  من  العديد  يف  ت�شارك  والتي  العباءات 
التي تقام بني فرتة واأخرى وتهدف من خالل م�شاركتها 
الت�شميمات  على  وتعريفهم  باجلمهور  الح��ت��ك��اك  اىل 

اجلديدة واملتميزة.

مب�ساركة موؤ�س�سات اأكادميية وطنية متخ�س�سة بالتدريب والتاأهيل وبدعم من ال�سركاء ال�سرتاتيجيني 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم »ملتقى البلدية« لتطوير املوارد الب�سرية
•• اأبوظبي –الفجر:

�شركائها  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  اأب���وظ���ب���ي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ت��ن��ظ��م 
البلدية  ملتقى  اأب��ري��ل   12 الأرب��ع��اء  ال��ي��وم  ال�شرتاتيجيني 
لتطوير املوارد الب�شرية يف مقرها الرئي�س يف �شارع ال�شيخ زايد 
وموؤ�ش�شات  وطنية  واأك��ادمي��ي��ات  جامعات  مب�شاركة  باأبوظبي 
وهيئات عاملية متخ�ش�شة يف جمال التدريب والتطوير الذي 

ي�شتهدف الرتقاء بقدرات وكفاءات املوارد الب�شرية.
ويت�شمن  متتاليني  يومني  ي�شتمر  امللتقى  اأن  البلدية  واأك��دت 
من  نخبة  يقوم  التي  العمل  واأوراق  املحا�شرات  م��ن  العديد 

املتخ�ش�شني بتقدميها خالل فعاليات امللتقى .
البلدية  ال�شوؤون  دائ��رة  اإط��ار حر�س  امللتقى �شمن  وياأتي هذا 
الب�شرية  امل����وارد  دع��م  على  اب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية   - وال��ن��ق��ل 
العاملة لديها والرتقاء بها اإىل اأف�شل امل�شتويات التي متكنها 
قيم  مع  تتنا�شب  التي  احل�شارية  اخلدمات  لتقدمي  وتوؤهلها 
البلدية ور�شالتها واأهدافها ، وتعك�س التزامها بخطة اأبوظبي 
املوؤ�ش�شات  اأداء  حت�شني  تت�شمن  والتي  التطويرية   2030
املتعاملني  ال��ر���ش��ا م��ن  ن�����ش��ب  اأع��ل��ى  اإىل  احل��ك��وم��ي��ة و���ش��ول 
وال�����ش��رك��اء ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني وامل��ج��ت��م��ع ع��ن خ��دم��ات البلدية 

ومرافقها.

من   العديد  يف  تدريبية  عمل  ور���س  عقد  امللتقى  ي�شهد  كما   
امل�شاركة  والهيئات  املوؤ�ش�شات  مع  والتكامل  بال�شراكة  املحاور 
 ، احل�شر  ل  املثال  �شبيل  وعلى  املتخ�ش�شة  التدريب  ومراكز 
كليات ومراكز  اإىل  بالإ�شافة  زاي��د،  الإم��ارات وجامعة  جامعة 

التدريب املعتمدة يف الإمارات.
و���ش��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م م��ع��ر���س ع��ل��ى ه��ام�����س امل��ل��ت��ق��ى ت�����ش��ارك فيه 
بعرو�س خا�شة  يزخر  التدريبية  واملراكز  والكليات  اجلامعات 
ل�شتكمال  الفر�س  واإتاحة  والتدريبية  التعليمية  باخلدمات 
الدرجات  كافة  على  احل�شول  بهدف  الأك��ادمي��ي��ة  ال��درا���ش��ات 

العلمية املتاحة واملقدمة من قبلهم ملوظفي البلدية. 

الهالل الأحمر تطلق حملة تربعات كربى ل�سالح ال�سعب ال�سومايل
•• اأبوظبي-وام:

اأط���ل���ق���ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
كربى  ت��ربع��ات  حملة  الإم���ارات���ي 
�شعار  حت��ت  ال��دول��ة  م�شتوى  على 
مل�شاعدة  �����ش����وم����ال  ي�����ا  لأج�����ل�����ك 
املتاأثرين من املجاعة يف ال�شومال 
�شاحب  لتوجيهات  تنفيذا  وذل��ك 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبدعم من 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
الوزراء حاكم دبي و�شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  ظبي  اأب���و  عهد  ويل 
ومتابعة  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 

الظفرة رئي�س الهالل الأحمر.

ح�����ش��دت ه���ذه الأزم������ات جمتمعة 
املاليني  و���ش��ردت  الكثريين  اأرواح 
ال�شرع  وج�����ف  ال�������زرع  واأه����ل����ك����ت 
الن�شاء  و  الأطفال  م�شري  واأ�شبح 
�شعبا وحتيط بهم املخاطر من كل 

اجتاه مع نق�س املاء.
الأو������ش�����اع  ه������ذه  ان  اىل  ول����ف����ت 
الر�شيدة  بقيادتنا  ح��دت  ال�شعبة 
ال�شامية  ت��وج��ي��ه��ات��ه��ا  لإ�����ش����دار 
مل�����ش��ان��دة الأ���ش��ق��اء يف ال�����ش��وم��ال و 
حمنتهم  يف  ب��ج��ان��ب��ه��م  ال����وق����وف 
�شاأنه  من  ما  كل  وتقدمي  الراهنة 
اأن يخفف معاناتهم وهذا بالطبع 
القيادة  ه���ذه  ع��ل��ى  ب��غ��ري��ب  ل��ي�����س 
لتلم�س  متفردا  نهجا  اأ�ش�شت  التي 
املجتمعات  يف  ال�����ش��ع��ف  م���واط���ن 
ال��ه�����ش��ة ودع��م��ه��ا و م�����ش��ان��دت��ه��ا و 
ال���وق���وف ب��ج��ان��ب امل��ت��اأث��ري��ن من 

تداعياتها .
اأن تكلل  ي��ح��دون��ا الأم����ل يف  وق���ال 

خالل  ال�����ش��وم��ال  اإىل  ���ش��ي��ت��وج��ه 
اليومني القادمني لقيادة العمليات 
على  والإ���ش��راف  ميدانيا  الإغاثية 
و  للمتاأثرين  امل�����ش��اع��دات  اإي�����ش��ال 
اأو�شاعهم و الوقوف  التعرف على 
على احتياجات ال�شاحة ال�شومالية 
م�����ن الح����ت����ي����اج����ات الإن�������ش���ان���ي���ة 
الأخرى ودرا�شة امل�شاريع التنموية 
اجلهات  م��ع  والتن�شيق  امل��ق��رتح��ة 
ال�����ش��وم��ال��ي��ة امل��خ��ت�����ش��ة ل��ل��ب��دء يف 

تنفيذها .
وا���ش��اف خ��الل امل��وؤمت��ر ال�شحفي 
ال�����ذي ع��ق��د ام�������س مب��ق��ر الهالل 
الأح����م����ر ل����الإع����الن ع����ن اإط�����الق 
الأزم�������ة  ت����داع����ي����ات  اأن  احل���م���ل���ة 
واملجاعة يف ال�شومال خلفت واقعا 
جمالت  جميع  يف  �شعبا  اإن�شانيا 
احل��ي��اة ال�����ش��روري��ة وف��اق��م��ت من 
حجم املعاناة التي جت�شدت �شورها 
يف الأمرا�س و�شوء التغذية ب�شبب 

ال����دك����ت����ور حم���م���د عتيق  واع����ل����ن 
لهيئة  ال���ع���ام  الأم������ني  ال���ف���الح���ي 
ر�شدت  الهيئة  الأح��م��راأن  الهالل 
ب�شورة عاجلة 100 مليون درهم 
الإغاثية  لتعزيز عملياتها  مبدئيا 
وم�شاريعها التنموية يف ال�شومال 
عدة  م��ن  متكاملة  خطة  وو�شعت 
مراحل للحد من تداعيات املجاعة 
لتنفيذ  ا����ش���ت���ع���دادات���ه���ا  واأك���م���ل���ت 
يف  تت�شمن  عاجلة  اإغاثية  برامج 
مرحلتها الأوىل و العاجلة توفري 
جانب  اإىل  غذائي  طرد  األف   50
ال�����دواء و امل�����ش��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة و 
من  والوقاية  للتطعيم  الأم�شال 
اإ�شافة  والك�شاء  الوبائيات  بع�س 
التنموية يف جمالت  امل�شاريع  اإىل 
مهمة كال�شحة والتعليم والإ�شكان 
امل��ي��اه يف املناطق  وت��وف��ري م�����ش��ادر 

التي تعاين �شحا يف هذا اجلانب.
الهيئة  م���ن  وف�����دا  اأن  اع���ل���ن  ك��م��ا 

مقومات  ون���ق�������س  ال�����غ�����ذاء  ����ش���ح 
احلياة.

اأن دول�����ة الإم�������ارات  و����ش���دد ع��ل��ى 
ك���داأب���ه���ا دائ���م���ا ك���ان���ت ���ش��ب��اق��ة يف 
التجاوب مع املتاأثرين وبتوجيهات 
الر�شيدة  ق���ي���ادت���ه���ا  م����ن  ك���رمي���ة 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة 
هيئتنا  ت��ت��ح��رك  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
الوطنية جتاه ال�شاحة ال�شومالية 
الأو�شاع  لدعم  ا�شتجابتها  وتعزز 
توفري  يف  امل�شاهمة  و  الإن�����ش��ان��ي��ة 
ال�شرورية  الإن�شانية  الحتياجات 

لالأ�شقاء يف ال�شومال.
ال�شومال  ان  ال���ف���الح���ي  وق������ال 
اإن�����ش��ان��ي��ة ب�شبب  مل��اأ���ش��اة  ت��ت��ع��ر���س 
اإىل  اأدى  مم��ا  والت�شحر  اجل��ف��اف 
تف�شي  و  ال����غ����ذاء  يف  ح����اد  ن��ق�����س 
امل��ج��اع��ة ب���درج���ة ك��ب��رية ه���ذا اإىل 
ال�����ش��وم��ال من  ت�شهده  م��ا  ج��ان��ب 
ن���زاع���ات و اأح�����داث م��ت��ت��ال��ي��ة فقد 

ع����ن ب�����دء ف���ع���ال���ي���ات ح��م��ل��ة دحر 
املجاعة يف ال�شومال حل�شد الدعم 
على  وال��ع��م��ل  املت�شررين  ل�شالح 
جوعا  الهالك  من  اأرواحهم  اإنقاذ 
بن�شر  الهيئة  قامت  فيما  وعط�شا 
موقع   200 ح��وايل  يف  مندوبيها 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال���ت���ربع���ات  جل��م��ع 
الهيئة  �شكر  ع��ن  واأع����رب  ال��دول��ة 

م�شاندة  ع��رب  بالتوفيق  م�شاعينا 
لفعاليات  ال����دول����ة  يف  ���ش��رك��ائ��ن��ا 
على  دائما  عهدناهم  فقد  احلملة 
التحدي  وع��ظ��م  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ق���در 
يتحقق  جن�������اح  ك�����ل  خ����ل����ف  ف����ه����م 
الإن�شانية  اأج���ل  ي��ب��ذل م��ن  وج��ه��د 

وق�شاياها احليوية .
واأع��ل��ن اأم��ني ع��ام ال��ه��الل الأحمر 

املجل�س  ل�شركائها يف احلملة وهم 
املوؤ�ش�شات  و  ل���الإع���الم  ال��وط��ن��ي 
ودو  ات�شالت  و�شركتي  الإعالمية 
الإن�شانية  واجل��م��ع��ي��ات  واجل��ه��ات 
ك��م��ا تقدم  ال���دول���ة  واخل���ريي���ة يف 
و  للمتربعني  التقدير  و  بال�شكر 
اخلريين على جتاوبهم الدائم مع 

نداءات الهيئة الإن�شانية.

الهالل الأحمر يكرم الداعمني ملبادرة كهاتني واملتطوعني 
•• اأبوظبي -وام: 

فرع  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  نظمت 
الأول  ال�����ش��ن��وي  امل��ل��ت��ق��ى  اأب���وظ���ب���ي 
 2017 ل���ل���ع���ام  ال����ف����رع  مل��ت��ط��وع��ي 
التكنولوجيا  ث���ان���وي���ة  م�����ش��رح  يف 
التطبيقية باأبوظبي وذلك بح�شور 
من  وع���دد  امل��ت��ط��وع��ني  م��ن   225
اجلهات املكرمة والداعمة للمبادرة 
تنظيم  ويهدف  كهاتني.  الإن�شانية 
امل��ل��ت��ق��ى ال�����ش��ن��وي مل��ت��ط��وع��ي فرع 
الأفكار  ا���ش��ت��ع��را���س  اإىل  اأب��وظ��ب��ي 
واملقرتحات التي من �شاأنها تطوير 
التطوعي  العمل  واأ�شاليب  منهاج 
وخ����ل����ق ب���ي���ئ���ة ع���م���ل ت��ن�����ش��ج��م مع 
�شاحات  ع��ل��ى  ال��راه��ن��ة  ال��ت��ط��ورات 
والعاملي  امل��ح��ل��ي  الإن�����ش��اين  ال��ع��م��ل 
ب����الإ�����ش����اف����ة ل����ش���ت���ث���م���ار ط���اق���ات 
املتطوعني يف تعزيز م�شرية الهيئة 
التوا�شل  خ����الل  م���ن  الإن�����ش��ان��ي��ة 

الإن�شانية  وغاياتها  الهيئة  اأه��داف 
النبيلة .

ومت خالل اجلل�شة الأوىل للملتقى 
متطوعي  دور  تفعيل  ���ش��ب��ل  ب��ح��ث 
فعالية  اأك��رث  ب�شورة  اأبوظبي  ف��رع 
بهدف تطوير مهاراتهم يف خمتلف 
ال�شلة  ذات  وامل���ي���ادي���ن  امل����ج����الت 
التي  بالربامج وامل�شاريع الإن�شانية 

الهالل  متطوعي  كافة  مع  ال��دائ��م 
الأحمر وبحث احتياجاتهم وترغيب 
ال�شباب من اجلن�شني ومن خمتلف 
اجلن�شيات بالنخراط وامل�شاركة يف 
الهالل  هيئة  يف  التطوعي  العمل 
الت�شغيلية  اخلطط  وو�شع  الأحمر 
الهيئة مو�شع  املتطوعني يف  لإدارة 
اإىل  للو�شول  �شمانا  كبري  اهتمام 

امل�شتويني  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ف��ذه��ا 
املحلي والدويل .

ال�شنوي  املتطوعني  لقاء  ويتزامن 
الإماراتي  اخل��ري  ع��ام  تبا�شري  م��ع 
الر�شيدة  قيادتنا  عنه  اأعلنت  ال��ذي 
ل����ت����ع����زي����ز جم���������الت امل���������ش����وؤول����ي����ة 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة وال�����ت�����ط�����وع وخ����دم����ة 
الهالل  متطوعو  ويقوم   . املجتمع 

جت�شيد  يف  ف���اع���ل  ب�����دور  الأح����م����ر 
ال�شامية  وامل���ب���ادئ  الأه������داف  ه���ذه 
دور  لتفعيل  الهيئة  ت�شعى  ل��ذل��ك 
امل�����ش��ارك��ة يف  املتطوعني م��ن خ��الل 
املمتدة  واأن�شطتها  براجمها  تنفيذ 
ل��ك��ل ���ش��اح��ب ح��اج��ة داخ���ل الدولة 
ول��ك��اف��ة ال�����ش��ع��وب ال��ت��ي ت��ع��اين من 

وطاأة الظروف .

خليفة الإن�سانية توقع اتفاقية مع الإمارات الإ�سالمي لدعم م�ساريعها داخل الدولة

جمعية ام القيوين اخلريية تقدم اأكرث من مليون م�ساعدات لطلبة املدار�ش

•• اأبوظبي-وام:

لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  وق��ع��ت 
الن�شانية اتفاقية تعاون و�شراكة مع م�شرف الإمارات 
الإ�شالمي لدعم براجمها التنموية والإغاثية خ�شو�شا 

تلك التي تنفذها املوؤ�ش�شة داخل الدولة.
وقع التفاقية �شعادة حممد حاجي اخلوري املدير العام 
الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ملوؤ�ش�شة 
عام  مدير  ال��ه��رم��ودي  عبدالرحيم  ع��واط��ف  وال�شيدة 

اجلودة الت�شغيلية والعمليات يف الإمارات الإ�شالمي .
وياأتي توقيع هذه التفاقية بني املوؤ�ش�شتني ان�شجاما مع 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  اخلري  عام  مبادرة 
ال��دول��ة حفظه اهلل  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
القطاع اخلا�س وحتول  ولتعزيز فر�س جناح مبادرات 
قيما  يجمع  متكامل  مفهوم  اإىل  املجتمعية  ب��راجم��ه 
اإن�شانية وجمتمعية تنفذ من خالل ال�شراكة والتعاون 
التربعات  لت�شل  ال��دول��ة  يف  الإن�شانية  املوؤ�ش�شات  م��ع 

وامل�شاعدات اىل امل�شتحقني باأ�شرع وقت ممكن.

•• ام القيوين-وام:

قدمت جمعية اأم القيوين اخلريية مبلغ مليون و ثالثة 
 75 لطالب  ماليه  م�شاعدات  دره��م  الف  وع�شر  مائة 
الر�شوم  �شداد  عن  عجزوا  الدولة  م�شتوى  على  مدر�شة 
الدرا�شية ل�شنة 2016-2017    و تاأتي هذه امل�شاعدات 
يف اطار حر�س اجلمعية على تخفيف الأعباء املادية على 

العام  املدير  �شهيل  ح�شة  وقالت  ماديا.  املتع�شرة  الأ�شر 
امل�����ش��اع��دات مت  ه���ذه  ان  ال��ق��ي��وي��ن اخل��ريي��ة  اأم  جلمعية 
بن  م��روان  ال�شيخ  توجيهات  على  بناء  للطلبة  تقدميها 
وقرار  اخلريية  القيوين  اأم  جمعية  رئي�س  املعال  را�شد 
العلم يف  دع��م طلبة  ب��ه��دف  وال���زك���اة،  امل�����ش��اع��دات  جلنة 
جميع املراحل الدرا�شية وتوفري املناخ املالئم لهم ليتلقوا 

تعليمهم بي�شر وم�شاعدتهم على النجاح والتفوق.

خريية حممد بن را�سد تخ�س�ش خم�سة ماليني درهم لإغاثة ال�سومال
•• دبي -وام:

ر�شدت موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية 
والإن�شانية مبلغ خم�شة ماليني درهم - مبدئيا - لتنفيذ عدد 
من امل�شاريع الإغاثية مل�شاعدة ماليني الأ�شخا�س يف ال�شومال 
الذين تاأثرت اأو�شاعهم الإن�شانية نتيجة نق�س الغذاء بجانب 

تقدمي م�شاعدات اإن�شانية عاجلة للمتاأثرين من املجاعة.
ياأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ودعم �شاحب ال�شمو 
الدولة رئي�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن 

ال�شيخ  ال�شمو  رع��اه اهلل و�شاحب  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
العاجلة لل�شعب  امل�شاعدات  امل�شلحة.. بتقدمي  الأعلى للقوات 
عاجلة  عمليات  غرفة  املوؤ�ش�شة  و�شكلت  ال�شقيق.  ال�شومايل 
من  املنا�شبة  والآلية  الكيفية  لدرا�شة  اليوم  م��دار  على  تعمل 
اأولويات  ولتحديد  الإن�شانية  امل�شاعدات  و�شول  �شرعة  اأج��ل 
الكامل مع  بالتن�شيق  وذلك  لل�شكان  واملهمة  العاجلة  الإغاثة 

�شفارة الدولة يف العا�شمة ال�شومالية مقدي�شو .
باملنظمات  اإت�����ش��الت  ع��دة  الإغ��اث��ي  املوؤ�ش�شة  ف��ري��ق  واأج����رى 
ال�شبل  واأجن��ح  الأول��وي��ات  تلك  لتحديد  امليدان  على  العاملة 

الكفيلة ب�شرعة اإي�شالها للمت�شررين يف ال�شومال.
الغذائية  امل���واد  وزع���ت  ق��د  ك��ان��ت  املوؤ�ش�شة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
بلغ  املا�شية  ال��ف��رتة  خ��الل  ال�شقيق  ال�شومايل  ال�شعب  على 
900 طن من املواد الغذائية ال�شرورية  اأكرث من  اإجماليها 

والأ�شا�شية.
 8 منها  طبية  وع��ي��ادة  م�شت�شفى   15 ببناء  املوؤ�ش�شة  وقامت 
واأقيمت هذا  وال��ولدة  للن�شاء  عيادات   7 و  عامة  م�شت�شفيات 
امل�شاريع ب�شبب الأو�شاع ال�شحية املرتدية هناك وقد كان لها 
لل�شعب  الالزمة  ال�شحية  الرعاية  توفري  يف  ق�شوى  اأهمية 

ال�شومايل ال�شقيق.
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة اأبوظبي : من�سات للت�سجيل يف التطبيقات الذكية مبراكز خدمات املتعاملني

•• اأبوظبي-وام:

وفرت �شرطة ابوظبي من�شات لت�شجيل املتعاملني يف تطبيقاتها الذكية 
ب�شرطة  وال�شائقني  الليات  ترخي�س  لإدارة  تابعة  مركزا   11 نحو  يف 

ابوظبي بكل من ابوظبي والعني ومنطقة الظفرة.
وباأتي ذلك �شمن جهودها امل�شتمرة يف الرتقاء والتطوير للخدمات التي 
تقدمها للجمهور من خالل اأف�شل املمار�شات يف خدمة العمالء وتوفري 
�شرطة  تطبيقات  م��ن  لال�شتفادة  اخل��دم��ة  م��واق��ع  يف  الت�شجيل  خدمة 
اأبوظبي الذكية مبا ي�شاهم يف اخت�شار الوقت واجلهد والرتقاء بها اىل 

التميز لإ�شعاد املتعاملني.

وقال العميد حممد معيوف الكتبي نائب مدير عام العمليات املركزية 
ب�شرطة ابوظبي اأن هذه اخلدمة تاأتي يف اإطار ال�شرتاتيجية التطويرية 
بخدمات  لالرتقاء  الإبداعية  والتطبيقات  وامل��ب��ادرات  ابوظبي  ل�شرطة 
من  لال�شتفادة  للجمهور  الذكية  تطبيقاتها  وت�شويق  ون�شر  املتعاملني 
اأبوظبي  اخلدمات التي تقدمها مبا يعزز من ثقة املتعاملني يف �شرطة 
اخلدمات  تقدمي  جمال  يف  ال�شرطية  املوؤ�ش�شات  اأف�شل  من  تكون  ان  يف 
املتميزة للجمهور. واأ�شاف اأن من�شة اخلدمة الذاتية هي خدمة مب�شطة 
معامالتهم  لإجن��از  اللوحية  الأجهزة  مع  التعامل  من  اجلمهور  متكن 
امل��ت��وف��رة ع��ل��ى تطبيق ���ش��رط��ة اب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة والذي 
ي�شتمل على خدمات ذكية تلبي الحتياجات املت�شارعة للمتعاملني عرب 

الجراءات  وتب�شيط  العمليات  لت�شهيل  للتكنولوجيا  المثل  ال�شتخدام 
من خالل توفري اأرقي اخلدمات عرب التطبيقات الذكية للمتعاملني.

واأو�شح انه مت توفري الأجهزة اللوحية الذكية يف نحو 11 مركزا تابعة 
لإدارة ترخي�س الليات وال�شائقني ب�شرطة ابوظبي وهي املبني الرئي�شي 
وحمطة  مزيد  وحمطة  ادن���وك  فح�س  ال�شالمة  ومبنى  ه��زاع  فلج  يف 
م�شاكن ومبنى تعليم القيادة وفح�س ال�شائقني ومدر�شة المارات لتعليم 
القيادة ومركز خدمة العمالء بلدية الهري ومركز خدمة العمالء بلدية 
مبنى   .. الرئي�شي  املبنى   - ابوظبي  ومركز  البطني  وحمطة  �شويحان 
العني .. مبنى مدينة زايد الظفرة - وذلك مل�شاعدة املتعاملني على كيفية 

الت�شجيل يف التطبيقات واإجناز املعامالت عرب هواتفهم الذكية.

يف  الت�شجيل  خدمة  من  ال�شتفادة  اىل  اجلمهور  الكتبي  العميد  ودع��ا 
على  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  تطبيق  اأو  اب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  الل��ك��رتوين  امل��وق��ع 
 35 بلغت  وال��ت��ي  املتنوعة  اخل��دم��ات  م��ن  لال�شتفادة  الذكية  ال��ه��وات��ف 
خدمة للجمهور وثالث خدمات للعاملني و�شبع خدمات مبتكرة.. وحث 
افراد املجتمع من املواطنني واملقيمني لال�شتفادة من اخلدمات الذكية 
اخلدمات  يف  والإب��داع��ي  البتكاري  النهج  توؤكد  والتي  ابوظبي  ل�شرطة 
من  العديد  تطوير  يف  م�شتمر  العمل  اأن  م�شيفا  للجمهور..  املقدمة 
والتطلع  الدائم  ال�شعي  اط��ار  يف  ذكية  خدمات  اإىل  وحتويلها  اخلدمات 
للمزيد من الإجن��ازات يف جمال التحول الذكي والإلكرتوين خلدمات 

املتعاملني.

�س��لطان القا�س��مي ي��زور ج�ام�عة �س��ري الإن�جليزي�ة
•• ال�شارقة-وام: 

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة اأن البنية التعليمة والإبداعية يف ال�شارقة 
الفنية  طاقاتها  وتعزز  اجل��دي��دة  الأج��ي��ال  بناء  يف  اأ�شا�شية  ركيزة  ت�شكل 
واجلمالية.. واأن الإمارة تفتح قنوات التوا�شل مع املوؤ�ش�شات الأكادميية 
املواهب  لدعم  ال��رائ��دة  والتجارب  اخل��ربات  لتبادل  العامل  يف  والبحثية 

وتخريج اأفواج من الفنانني واملبدعني.
وقال �شاحب ال�شمو اأن الآداب والفنون باأ�شكالها كافة هي مفاتيح احلوار 
اأكادمييا ومهنيا يف  وتكري�شها  تدعميها  التي يجب  الإن�شاين احل�شاري 
جمالية  قاعدة  املختلف  واحل�شارات  للثقافات  ليكون  اجلديدة  الأجيال 

ميكن اأن تلتقي عليها لبناء حياة يعمها ال�شالم والأمان واملحبة.
الإجنليزية يف  �شري  الول جلامعة  اأم�س  �شموه  زي��ارة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
على  �شموه  تعرف  حيث  لندن  الربيطانية  العا�شمة  جنوب  غ��ل��دف��ورد 
والآليات  والأ�شاليب  املتنوعة  الفنون  يف  املتخ�ش�شة  التعليمية  جتربتها 
املتبعة يف تكري�س منظومة تعليمية جتمع بني البحث املعريف الأكادميي 

واخلربة العملية القائمة على التجريب واملمار�شة والتعليم.
التعاون يف  �شبل  التي ج��اءت بهدف مناق�شة  ال��زي��ارة  راف��ق �شموه خ��الل 
حور  ..ال�شيخة  للفنون  ال�شارقة  اأكادميية  لإن�شاء  القائمة  التح�شريات 
عمرو  والدكتور  للفنون  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�شة  القا�شمي  �شلطان  بنت 
عبد احلميد مدير اأكادميية ال�شارقة للبحوث واملهند�س علي بن �شاهني 

ال�شويدي رئي�س دائرة الأ�شغال العامة يف ال�شارقة.
ال��زي��ارة كل من  خ��الل  ال�شارقة  ال�شمو حاكم  ا�شتقبال �شاحب  وك��ان يف 
الربوفي�شور ماك�س لو رئي�س جامعة �شري ونائب امل�شت�شار والربوفي�شور 
رئي�س  ماكنمارا  و�شون  التنفيذي  الرئي�س  ونائب  العميد  كريين  مايكل 
نائب  اميريي  فين�س  والربوفي�شور  بالإنابة  للتمثيل  غيلدفورد  مدر�شة 
الرئي�س الأول ال�شرتاتيجية العاملية وامل�شاركة ولو�شي اإيفانز مدير كلية 
ال�شت�شاري  املجل�س  رئي�س  هريمان  واأ�شلي  الجتماعية  والعلوم  الآداب 

لكلية غيلفورد للتمثيل.
وناق�س �شاحب ال�شمو مع اإدارة اجلامعة �شبل التعاون والعمل امل�شرتك 
يف جمال التاأهيل الأكادميي للمواهب الفنية مبختلف جمالتها لتعزيز 
اأعلن  التي  للفنون  ال�شارقة  اأكادميية  تنطلق منها  التي  وال��روؤى  املناهج 

ال�شارقة  اأيام  املا�شي �شمن ختام فعاليات  تاأ�شي�شها يف مار�س  �شموه عن 
امل�شرحية 2017 بهدف تعليم وتاأهيل ع�شاق امل�شرح والفنون الب�شرية 

لتعزيز احلراك الإبداعي يف الإمارات والوطن العربي.
وجت���ول �شموه يف ع��دد م��ن اأق�����ش��ام وم��راف��ق اجل��ام��ع��ة حيث ت��ع��رف على 
اآخر  يعد  ال���ذي  للفنون  اي��ف��ي  م��رك��ز  ال��ت��ي يقدمها  وال��ربام��ج  اخل��ط��ط 
وال�شينمائية  امل�شرحية  الفنون  خلدمة  اأن�شاأت  التي  اجلامعة  اإ�شافات 
خمتلف  لتقدمي  كمن�شة  ودوره  املركز  جتربة  عند  متوقفا  واملو�شيقية 

العرو�س والبتكارات متعددة التخ�ش�شات.
من جانبها قدمت ال�شيخة حور القا�شمي خالل الزيارة �شرحا تعريفيا 
للروؤى والأهداف التي تنطلق منها موؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون متوقفة عند 
امللتقيات والفعاليات التي ت�شت�شيفها لتعزيز احلراك الفني يف الإمارات 
وفعاليات  للفنون  ال�شارقة  بينايل  املوؤ�ش�شة  تنظم  حيث  العربي  والعامل 

مار�س للفنون وعددا من املعار�س ال�شنوية.
واطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة على الربامج واخلطط التي تتبعها كليات 
اجلامعة  تقدم  حيث  والتعليمية  البحثة  منظومتها  تطوير  يف  اجلامعة 

درا�شات البكالوريو�س والدرا�شات العليا املعتمدة دوليا يف جمال الفنون 
امل�شرحية وال�شينمائية واملو�شيقية اإىل جانب تخ�ش�شات ال�شيافة والعلوم 
املالية وال�شياحة والتجارة والت�شويق واإدارة الرعاية ال�شحية وماج�شتري 
اإدارة الأعمال بالإ�شافة اإىل جمموعة اأكرب من برامج درا�شات تخ�ش�شات 

الإدارة واإدارة الأعمال.
ال�شارقة  لأكادميية  خاللها  من  ميكن  التي  الآليات  عند  �شموه  وتوقف 
���ش��ري يف  تتميز ج��ام��ع��ة  اإذ  م��ن جت��رب��ة اجل��ام��ع��ة  ال���ش��ت��ف��ادة  و  للفنون 
تقدمي جمموعة متميزة من الربامج الأكادميية يف التخ�ش�شات الفنية 
املنت�شبني  الطالب  لتعليم  مهني  ب�شكل  املعدة  املهنية  املرافق  جانب  اإىل 

للجامعة.
الدويل  التعليم  م�شتوى  على  وريادتها  اجلامعة  بتجربة  �شموه  واأ���ش��اد 
وتطور منظومتها الدرا�شية حيث تعود جذورها اإىل معهد برت�شي للعلوم 
العايل للطبقات  التعليم  1891 لتقدمي  العام  تاأ�ش�س يف  الذي  التقنية 
التا�شع  امللكي يف  امليثاق  الفقرية يف مدينة لندن وح�شلت اجلامعة على 
اأن كانت با�شم كلية برت�شي للتكنولوجيا  1966 بعد  اأيلول يف عام  من 

قبل اأن ت�شبح جامعة معتمدة.

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�ش اجتماع املجل�ش التنفيذي
•• ال�شارقة-وام:

ت���راأ����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
ويل  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد 
رئي�س  ال�شارقة  نائب حاكم  العهد 
ال�شارقة  التنفيذي لإمارة  املجل�س 
ام���������س يف م���ك���ت���ب ����ش���م���و احل���اك���م 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  اجتماع 

ال�شارقة.
وت����ن����اول الج���ت���م���اع ال���ع���دي���د من 
الهامة  احل��ك��وم��ي��ة  امل���و����ش���وع���ات 
امل�شتقبلية  وامل�شروعات  واخلطط 
التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ش��ه��م  مب����ا 
الكرمية  احلياة  وتوفري  ال�شاملة 
والقاطنني على  املواطنني  جلميع 

اأر�س المارة.
ع���ل���ى حم�شر  ال��ت�����ش��دي��ق  وب���ع���د 
املجل�س  اط��ل��ع  ال�����ش��اب��ق��ة  اجل��ل�����ش��ة 
على تعديالت املجل�س ال�شت�شاري 
النظام  ب�شاأن  قانون  م�شروع  حول 

املايل حلكومة ال�شارقة.
واأ����ش���ار ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن �شعود 
املالية  دائ������رة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ي�شكل  ال��ق��ان��ون  اأن  اإىل  امل��رك��زي��ة 
العمل  ت��ط��وي��ر  ك��ب��رية يف  اأه��م��ي��ة 
وتنظيم  ال�شارقة  حلكومة  امل���ايل 

�شوؤونه.
م�شروع  ب���رف���ع  امل���ج���ل�������س  ووج������ه 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  اإىل  ال����ق����ان����ون 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 

حاكم ال�شارقة توطئة لإ�شداره.
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  و�شمن 
املجل�س  ومتابعة  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
تطوير  ح��ول  ل��الإم��ارة  التنفيذي 
ال���ب���ن���ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ورف������د الإم�������ارة 
باأف�شل الطرق واخلدمات.. اطلع 
من  امل��ق��دم  التقرير  على  املجل�س 
ه��ي��ئ��ة ال��ط��رق وامل���وا����ش���الت حول 
م�����ش��روع��ات ال��ه��ي��ئ��ة امل��ن��ج��زة لعام 

اجلارية. وامل�شروعات   2016
امل��ه��ن��د���س يو�شف  ���ش��ع��ادة  واأو����ش���ح 
ال�����ش��وي��ج��ي رئ��ي�����س هيئة  ���ش��ال��ح 
اأن����ه �شمن  ال���ط���رق وامل���وا����ش���الت 
البنى  وتطوير  التنموية  اخل��ط��ة 
���ش��ب��ك��ة طرقية  ال��ت��ح��ت��ي��ة وت���وف���ري 
بالتعاون  ال��ه��ي��ئ��ة  عملت  م��ت��م��ي��زة 
مع اجلهات املعنية على عدد كبري 
عام  يف  الطرقية  امل�����ش��روع��ات  م��ن 
بلغت  اج��م��ال��ي��ة  ب��ق��ي��م��ة   2016

مليار و100 مليون درهم.
واأ�شار ال�شويجي اإىل اأن امل�شروعات 
تنوعت بني ان�شاء وتطوير و�شيانة 
الطرق اخلارجية والداخلية ورفع 
كفاءة التقاطعات املتعددة.. واأو�شح 
رئي�س هيئة الطرق واملوا�شالت اأن 
اأطوال الطرق املنجزة للم�شروعات 
يف عام 2016 بلغت 123 كم يف 
كافة مدن ومناطق اإمارة ال�شارقة 
هيئة  اإىل  ال�����ش��ك��ر  امل��ج��ل�����س  وق����دم 
جهودها  على  واملوا�شالت  الطرق 

املبذولة.

ون���اق�������س امل��ج��ل�����س ت���ق���ري���ر دائ�����رة 
ال���ت���خ���ط���ي���ط وامل�����������ش�����اح�����ة ح����ول 
ال�شكنية  ال��رق  منطقة  احتياجات 
�شعادة  وبني  لها..  العام  واملخطط 
املهريي  بطي  ب��ن  خ��ال��د  املهند�س 
وامل�شاحة  التخطيط  دائ��رة  رئي�س 
املنطقة  يف  اخل�����دم�����ي  ال����ت����ن����وع 
املنجزة  التطويرية  وامل�����ش��روع��ات 
املنطقة  ت����اأه����ي����ل  خ���ط���ة  ����ش���م���ن 
التي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  والح���ت���ي���اج���ات 

توفر كافة اخلدمات واملرافق.
التخطيط  دائ���رة  رئي�س  واأو���ش��ح 
الأرا����ش���ي  اأن جم��م��وع  وامل�����ش��اح��ة 
امل�شروفة يف منطقة الرق ال�شكنية 
عدد  ع��ل��ى  ت��وزع��ت   1166 بلغت 
من املجمعات، وت�شم املنطقة عدد 
للمرافق  املخ�ش�شة  الأرا�شي  من 
التو�شع  ت���خ���دم  ال���ت���ي  اخل���دم���ي���ة 
العمراين للمنطقة واأثنى املجل�س 
التخطيط  دائ��������رة  ج����ه����ود  ع���ل���ى 

وامل�شاحة.
واعتمد املجل�س الهيكل التنظيمي 

لدائرة الت�شجيل العقاري يف اإمارة 
اجلديد  الهيكل  وياأتي  ال�شارقة.. 
ملواكبة  ال�����دائ�����رة  ج���ه���ود  ���ش��م��ن 
التطور الكبري وتنظيم اآلية العمل 
بالتزامن مع التزايد يف اخلدمات 
العقارية.  ال��ب��ي��ئ��ة  يف  وال���ت���ط���ور 
و���ش��م��ن م���ا ا���ش��ت��ج��د ع��ل��ى جدول 
على  املجل�س  اطلع  اجلل�شة  اأعمال 
م�شروع قانون باإلغاء القانون رقم 
رخ�س  ب�����ش��اأن   1981 ل�شنة   2

املهن.
واط����ل����ع امل��ج��ل�����س ع���ل���ى ع�����دد من 
امل��را���ش��ي��م الأم��ريي��ة ال�����ش��ادرة من 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة.. كما 
اأعمال  ج��دول  على  املجل�س  اطلع 
اجلل�شة 14 لدور النعقاد العادي 
الت�شريعي  ال��ف�����ش��ل  م���ن  ال���ث���اين 
ال�شت�شاري  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال��ت��ا���ش��ع 
لإم����ارة ال�����ش��ارق��ة وامل��زم��ع عقدها 
يوم 13 ابريل 2017 واملت�شمنة 
ال�شارقة  ه��ي��ئ��ة  �شيا�شة  مناق�شة 

ال�شحية.

وفد من كلية الدفاع الوطني يطلع على منظومة الطوارئ والأزمات يف الدولة
•• اأبوظبي -وام:

لإدارة  الوطنية  الهيئة  زي��ارت��ه  خ��الل  الوطني  ال��دف��اع  كلية  م��ن  وف��د  اطلع 
الطوارئ والأزمات والكوارث على اآلية ومنظومة الطوارئ والأزمات الوطنية. 
وبحث �شعادة الدكتور جمال حممد احلو�شني مدير عام الهيئة - خالل لقائه 
ام�س يف مكتبه يف اأبوظبي - الوفد من كلية الدفاع الوطني برئا�شة العميد 
�شامل �شعيد ال�شام�شي رئي�س جناح التعليم يف كلية الدفاع الوطني ومنت�شبي 
اإدارة  التعاون وتبادل اخل��ربات يف جمال  اأوج��ه   .. الكلية  ال��دورة احلالية يف 
الطوارئ والأزمات والكوارث واآلية العمل والتن�شيق امل�شرتك. وتناول اللقاء 
ا�شرتاتيجية وروؤية وخطط وم�شاريع ومبادرات الهيئة منذ تاأ�شي�شها لتعزيز 
التميز  اأعلى معايري  الدولة وفق  والكوارث يف  والأزم��ات  الطوارئ  منظومة 
املتعلقة  واللوائح  والت�شريعات  والأنظمة  املعايري  وو�شع  وتن�شيق  وال��ري��ادة 
بالتعاون والتن�شيق مع خمتلف  ب��اإدارة الطوارئ والأزم���ات وال��ك��وارث وذل��ك 

القطاعني احلكومي  وال�شركاء ال�شرتاتيجيني من  بالدولة  املعنية  اجلهات 
اإدارة الإعالم والتوا�شل  واخلا�س. وا�شتعر�س نا�شر حممد اليماحي مدير 
التنظيمي للمجل�س الأعلى لالأمن الوطني واملفهوم  الهيكل   .. اجلماهريي 
الوطني لال�شتجابة للطوارئ والأزمات والكوارث وكذلك اآلية التن�شيق على 
امل�شتوى الوطني والحتادي واملحلي ورفع جاهزية وقدرات موؤ�ش�شات الدولة 
يف التعامل مع حالت الطوارئ والأزمات وفق �شجل املخاطر الوطني . واأ�شار 
اليماحي اإىل اأن تاأ�شي�س الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والزمات والكوارث 
يعك�س اهتمام القيادة بالإن�شان على اأر�س الدولة �شواء كان مواطنا اأو مقيما 
من خالل توفري الأمن والأمان وال�شتقرار ومن اأجل تعزيز اإمكانيات دولة 
اإىل و�شع  اإ�شافة  والكوارث  والأزم��ات  الطوارئ  اإدارة ومواجهة  الإم��ارات يف 
متطلبات �شمان ا�شتمرارية العمل خاللها والتعايف ال�شريع منها بال�شتعداد 
والتخطيط امل�شرتك با�شتخدام كل و�شائل التن�شيق والت�شال على امل�شتوى 

الحتادي واملحلي واخلا�س بهدف املحافظة على مكت�شبات الوطن.
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كهرباء ال�سارقة تدعو اأ�سحاب املنازل واملزارع لاللتزام بال�سوابط املنظمة حلفر الآبار
•• ال�شارقة-وام:

دع��ت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه ال�����ش��ارق��ة اأ���ش��ح��اب امل��ن��ازل وامل����زارع يف اإمارة 
ال�شارقة اىل �شرورة اللتزام بال�شوابط والقوانني املنظمة حلفر الآبار 
والرتاخي�س  الإج���راءات  لتخاذ  املعنية  اجلهات  اإىل  الرجوع  و���ش��رورة 
الالزمة درءاً للمخاطر وحفاظاً على �شالمتهم و�شالمة اأ�شرهم. واأكدت 
على  احل�شول  دون  م��ن  الآب���ار  حفر  اأن  ام�س  اأ���ش��درت��ه  بيان  يف  الهيئة 
ت�شريح يعترب خمالفة للقانون رقم 1 ل�شنة 2013 ولئحته التنفيذية 
ال�شادرة بقرار املجل�س التنفيذي رقم 31 ل�شنة 2016 ب�شاأن املحافظ 
على امل��وارد املائية وال��ذي مينع حفر الآب��ار �شواء داخل املنازل اأو املزارع 
يتعر�س  القانون  ب��دون ترخي�س ومبوجب هذا  اأخ��رى  اأماكن  اأي  اأو يف 

املخالف للم�شاءلة القانونية. و قال �شعادة الدكتور املهند�س را�شد الليم 
رئي�س هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة اأن الهيئة بداأت تنفيذ حملة توعوية 
بالتعاون مع خمتلف و�شائل الإعالم وموؤ�ش�شات املجتمع تهدف اإىل وقف 
ظاهرة حفر اآبار املياه اجلوفية غري القانونية والتي ت�شببت يف العديد من 
احلوادث املاأ�شاوية. واأ�شار اإىل اأن حفر الآبار اجلوفية بطريقة ع�شوائية 
متثل خطرا على الفرد واملجتمع ا�شافة اىل ما متثله من خماطر على 
البيئة واملوارد الطبيعة على اعتبار اأن املياه اجلوفية ملكية عامة ت�شرف 
عليها ال�شلطات الر�شمية ول يجوز لالأفراد املبادرة يف حفر الآب��ار دون 
على  بالرقابة  املعنية  اجلهات  من  الر�شمية  الرتاخي�س  على  احل�شول 
املعمول  وال�شوابط  ال�شرتاطات  الآب��ار وفق  اآليات حفر  الآب��ار وتنظيم 
لأغرا�س  اجلوفية  الآب���ار  حفر  اأن  واأ���ش��اف  املخت�شة.  اجل��ه��ات  م��ن  بها 

كبريا  تعديا  ميثل  وال��ع��زب  امل���زارع  يف  ال��ري  اأو  املنزلية  ال�شتخدامات 
على  احل�شول  وع��دم  للدولة  ملكيتها  تعود  التي  الطبيعية  امل��وارد  على 
والقوانني  للتعليمات  انتهاكا  يعترب  املخت�شة  اجلهات  من  الرتاخي�س 
املنظمة وانتهاكا حلرمة املمتلكات العامة. وتهدف احلملة اإىل حث اأفراد 
املجتمع على التعاون درءا للمخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة واحلفاظ 
على �شالمة القاطنني يف املنازل والعزب واملزارع وغريها واحلفاظ على 

املخزون اجلويف للمياه وتنظيم ا�شتخدامه .
واأو�شح اأن منح الرتاخي�س حلفر الآبار يتم وفق اعتبارات فنية وعلمية 
اإ�شراف جهات  العبث والهدر ولتكون حتت  املياه من  م��وارد  مبا يحفظ 
من  عليها  واحل��ف��اظ  الطبيعية  ال����رثوات  ا���ش��ت��دام��ة  ل�شمان  خمت�شة 
العبث وفق معايري علمية تخ�شع لدرا�شات طبقات الأر�س ووفرة املياه 

اجلوفية واعتماد اأف�شل املمار�شات العاملية من اأجل حماية املوارد املائية 
من اجلفاف من جراء ال�شتخدام الع�شوائي .

ونا�شد الليم املواطنني اللتزام بالتعليمات املنظمة حلفر الآبار ملا ميثله 
ذلك من اإح�شا�س عال بامل�شوؤولية و�شمان �شالمة امل�شتفيدين من الآبار 
وتوفري املوارد من خالل حتديد مواقع الآبار وحتديد وفرة املياه يف املكان 
املق�شود .. موؤكدا اأن احلفاظ على املوارد الطبيعية م�شوؤولية جماعية ول 
تقت�شر على جهة بعينها و ان احلفر الع�شوائي لالآبار يعر�س اأ�شحابها 
للمخاطر نظرا لفتقارها لأدنى متطلبات �شروط ال�شالمة ا�شافة اىل 
املجتمع  حياة  تعر�س  وال��ت��ي  وال�شالمة  الأم���ن  ملتطلبات  الآب���ار  افتقار 
املحيط اإىل خماطر كبرية حيث تت�شبب يف حوادث ال�شقوط يف الآبار اأو 

الردم غري املتوقع.

حمد ال�سرقي ي�سدر قانونا مينع مبوجبه الت�سرف يف اأرا�سي املنح ال�سكنية اأو امل�ساكن احلكومية يف الفجرية
•• الفجرية -وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى 
منع  تفا�شيل  واملت�شمن   2017 للعام   1 رق��م  القانون  الفجرية  حاكم 

الت�شرف يف اأرا�شي املنح ال�شكنية اأو امل�شاكن احلكومية.
ب�شاأن   1969 1 ل�شنة  القانون رقم  اأن��ه بعد الط��الع على  ويف احليثيات 
1985م  ل�شنة   5 رق��م  الحت��ادي  القانون  وعلى  الفجرية  بلدية  تاأ�شي�س 
ب��اإ���ش��دار ق��ان��ون امل��ع��ام��الت امل��دن��ي��ة وال��ق��وان��ني امل��ع��دل��ة ل��ه وع��ل��ى القانون 
بامل�شاكن  الن��ت��ف��اع  تنظيم  ���ش��اأن  يف   2007 ل�شنة   11 رق���م  الحت�����ادي 
 2007 2 ل�شنة  احلكومية والقوانني املعدلة له وعلى الأمر املحلي رقم 
يف �شاأن ت�شجيل الأرا�شي وعلى املر�شوم الأمريي رقم 5 ل�شنة 1981ب�شاأن 
ت�شكيل جلنة  ب�شاأن   2016 ل�شنة   2 رقم  القرار  دبا وعلى  بلدية  تاأ�شي�س 
�شوؤون الأرا�شي ال�شكنية يف النطاق اجلغرايف لخت�شا�س بلدية الفجرية 
الأرا�شي  ���ش��وؤون  جلنة  ت�شكيل  ب�شاأن   2016 ل�شنة   3 رق��م  ال��ق��رار  وعلى 
ال�شكنية يف النطاق اجلغرايف لخت�شا�س بلدية دبا وانطالقا من احلفاظ 
على ال�شتقرار الجتماعي لالأ�شرة املواطنة وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة 

ال�شتمرار بالنتفاع اإىل اأن يبلغوا �شن الر�شد ويتزوجن البنات اأو يح�شلوا 
على جن�شية الدولة ويجوز بعد ذلك للورثة مت�شامنني اأو لأي منهم �شراء 
يرفع  ذل��ك  تعذر  واإن  ال�شوقية  بالقيمة   - وج��د  اإن   - امل��واط��ن  ح�شة غري 

الأمر للمحكمة ال�شرعية لتخاذ القرار املنا�شب يف هذا ال�شاأن .
وتعذر  ال�شيوع  واإنهاء حالة  الق�شمة  الورثة يف  اأن��ه يف حالة رغبة   .. ثالثا 
القرار  لتخاذ  املخت�شة  للمحكمة  الأم��ر  يرفع  ب�شاأنها  بينهم  الرتا�شي 

املنا�شب ب�شاأن الق�شمة وفقا لأحكام قانون املعامالت املدنية.
واملادة الثالثة .. عدم العتداد بالت�شرفات ال�شابقة تن�س على اأن ل يعتد 
باأي ت�شرف غري م�شجل �شابق ل�شدور هذا القانون اإل اإذا كان هناك طلب 

مقدم للبلدية ومتت املوافقة عليه.
اأما املادة الرابعة .. اجلهات املخت�شة بتنفيذ اأحكام هذا القانون تن�س على 
اأنه تخت�س الأجهزة احلكومية التالية كل يف حدود اخت�شا�شه بتنفيذ اأحكام 
هذا القانون وهي .. دائرة بلدية الفجرية ودائرة بلدية دبا وجلنة �شوؤون 
الأرا�شي ال�شكنية يف النطاق اجلغرايف لخت�شا�س بلدية الفجرية وجلنة 

�شوؤون الأرا�شي ال�شكنية يف النطاق اجلغرايف لخت�شا�س بلدية دبا.
ويعترب القانون نافذا من تاريخ �شدوره . 

الت�شرف  حظر   .. الأوىل  امل��ادة   : التايل  القانون  �شموه  اأ���ش��در   .. العامة 
وتن�س على اأول .. اأنه ل يجوز للم�شتفيد اأو مالكي اأرا�شي املنح ال�شكنية 
اأو امل�شاكن احلكومية اأو الوحدات ال�شكنية يف املجمعات ال�شكنية احلكومية 
اأو ورثتهم الت�شرف فيها باأي نوع من اأنواع الت�شرفات الناقلة للملكية اأو 
رهنها للغري وكل ت�شرف يتم باملخالفة لأحكام هذا القانون يقع باطال ول 

يعتد به ول يرتب اأثرا يف مواجهة احلكومة والغري.
الأر�س  بناء  ولأغرا�س متويل  ال�شابقة  الفقرة  ا�شتثناء من حكم   .. ثانيا 
تاأمينيا  رهنا  ال�شكنية  املنحة  اأر���س  رهن  للم�شتفيد  يجوز  فقط  ال�شكنية 
وذلك بعد موافقة البلدية املخت�شة على الدائن املرتهن وعلى مبلغ الرهن 
- الذي يجب اأن يكون يف حدود املبلغ املقدر للبناء - وعلى اإ�شدار رخ�شة 
بناء للم�شتفيد بناء على عقد مع املقاول اأو املقاولني وعقد مع ال�شت�شاري 
وي�شرتط يف جميع الأحوال على اجلهة املمولة اأن تقوم بال�شرف للمقاول 

اأو املقاولني وال�شت�شاري فقط بناء على تلك العقود.
اأم���ا امل����ادة ال��ث��ان��ي��ة وف���اة امل��ال��ك تن�س ع��ل��ى اأول اأن���ه يف ح��ال��ة وف���اة املالك 
�شرعي ي�شدر من  اإع��الم  املواطن مبوجب  ورث��ة  اإىل  �شائعة  امللكية  تنتقل 
املحكمة املخت�شة. ثانيا .. اأنه بعد وفاة املالك يحق للورثة الغري مواطنني 

�سعيد بن طحنون يعزي راعي الكني�سة الأرثوذك�سية 
بالعني يف �سحايا التفجريين الإرهابيني يف م�سر

•• العني-وام:

اأم�س  نهيان  اآل  طحنون  بن  �شعيد  ال�شيخ  معايل  ق��دم 
راعي  يو�شف  ميخائيل  الق�س  اإىل  العزاء  واج��ب  الول 
�شحايا  يف  ال��ع��ني،  يف  الأرثوذك�شية  القبطية  الكني�شة 
ا���ش��ت��ه��دف��ا كني�شة  ال��ل��ذي��ن  الإره���اب���ي���ني  ال��ت��ف��ج��ريي��ن 
بالإ�شكندرية  املرق�شية  والكني�شة  بطنطا  مارجرج�س 
واأ�شفرا عن وقوع عدد من ال�شحايا وامل�شابني  مب�شر 

من اأبناء ال�شعب امل�شرى ال�شقيق.
كني�شة  ال��ع��زاء، يف  زي��ارت��ه موقع  وتوجه معاليه خ��الل 

ال����ع����ذراء م����رمي وال��ق��دي�����س الأن���ب���ا �شنودة  ال��ق��دي�����ش��ة 
لالأقباط الأرثوذك�س يف مدينة العني بالدعاء اإىل اهلل 
واأن  وال�شلوان  ال�شرب  املتوفني  اأ�شر  يلهم  اأن  وج��ل  عز 

مين على امل�شابني بال�شفاء العاجل.
وكان يف ا�شتقبال معاليه اإىل جانب راعي الكني�شة، رئي�س 
واأع�شاء النادي امل�شري بالعني واأع�شاء جلنة الكني�شة 
تقديرهم  وعظيم  �شكرهم  خال�س  عن  اأع��رب��وا  الذين 
ل�شادق  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �شعيد  ال�����ش��ي��خ  مل��ع��ايل 
م�شابهم،  يف  موا�شاتهم  على  معاليه  وحر�س  م�شاعره 

داعني اهلل ملعاليه بطول العمر وموفور ال�شحة.

تزامنا مع اليوم العاملي لل�سحة وعام اخلري

 �سحتكم تهمنا مبادرة اأطلقتها موارد بالتعاون مع ال�سعودي الأملاين ا�ستهدفت موظفيها 
•• دبي -الفجر:

ن��ظ��م��ت جم��م��وع��ة ����ش���رك���ات م����وارد 
امل�شت�شفى  م��ع  بالتعاون   ، للتمويل 
ال�شعودي الملاين بدبي ، اأم�س مبادرة 
املبادرة  وتهدف   ،» تهمنا  �شحتكم   «
ملوظفي  دوري��ة  فحو�شات  عمل  اإىل 
، مثل فح�س �شغط الدم  املجموعة 
الدم  يف  ال�شكر  وم�شتوى  ال�شرياين 
معدل  وح�������ش���اب   ، ال��ق��ل��ب  ور����ش���م   ،
مبخاطر  وال��ت��وع��ي��ة   ، اجل�شم  كتلة 
الإ�شابة  الهائلة يف معدلت  الزيادة 
بالأمرا�س املزمنة، كاأمرا�س القلب 
الدم  و�شغط  وال�شكري  وال�شرايني 
ت�شنف  اأن  مي��ك��ن  وك��ل��ه��ا  امل���رت���ف���ع، 
وقلة  ال�������ش���م���ن���ة  اأم������را�������س  ����ش���م���ن 
احلركة، حيث مت اإجراء الفحو�شات 
فريق  خ���الل  م��ن  ال��الزم��ة  الطبية 
ا�شت�شافته موارد   ، طبي متخ�ش�س 
يف مقر ال�شركة اأم�س الثنني باأبراج 
بحريات اجلمرية ملوظفي املجموعة 
، تزامنا مع الحتفال باليوم العاملي 
الملاين  ال�شعودي  ، ورحبت  لل�شحة 
احلر�س  اإط������ار  يف  ال���ت���ع���اون  ب���ه���ذا 

كتوجه   ، العطاء  اإر�شاء مفهوم  على 
جم��ت��م��ع��ي ع����ام ي��ن��خ��رط ف��ي��ه كافة 
امل��ج��ت��م��ع، م���ن خ���الل تبنيها  ف��ئ��ات 
لإط������ار ���ش��ام��ل ه���دف���ه ت��ف��ع��ي��ل عام 
فاطمة  ذك���رت  جهتها  م��ن   . اخل���ري 
ل�  التنفيذي  الرئي�س  نائب  فهد  بن 
 ، الب�شرية  للموارد  للتمويل  م��وارد 
التي   ،» تهمنا  »�شحتكم  م��ب��ادرة  اإن 
�شنويا  م������وارد  وت��ن��ظ��م��ه��ا  ت��ط��ل��ق��ه��ا 
بالتعاون  ال��ع��ام  ج����اءت   ، مل��وظ��ف��ي��ه��ا 
 ، المل����اين  ال�����ش��ع��ودي  امل�شت�شفى  م��ع 
حيث تعد الخ���رية واح���دة م��ن اأهم 
موؤ�ش�شات القطاع الطبي التي تبادر 
ب��ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا الن�����ش��ان��ي��ة يف 
قيمة  لرت�شيخ   ، ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
ال��ع��ط��اء وال��ت��ط��وع ، ودع���م توجهات 
ال���دول���ة ل��ع��ام اخل����ري، م��و���ش��ح��ة اأن 
 150 م��ن  اأك���رث  ا�شتهدفت  امل��ب��ادرة 
موظفا من جمموعة �شركات موارد 
ال��دك��ت��ورة رمي  واأ���ش��اف��ت   . للتمويل 
عثمان املديرة التنفيذية للم�شت�شفى 
الفحو�شات  ح��م��ل��ة  ت��ن��ظ��ي��م  اأن   ،
ال��ط��ب��ي��ة امل��ج��ان��ي��ة، وت��ل��ب��ي��ة دع����وات 
اخلا�س  �شواء  املجتمعية  املوؤ�ش�شات 

مع  يتما�شى   ، احل��ك��وم��ي��ة  اأو  م��ن��ه��ا 
اأفراد  �شحة  على  للحفاظ  جهودنا 
احلياة  من���ط  وت�����ش��ج��ي��ع  امل��ج��ت��م��ع، 
حر�شنا  ع��ل��ى  وت���ع���ب���رياً  ال�����ش��ح��ي، 
على امل�شاركة يف اجلهود والفعاليات 
التي تهدف اإىل بناء جمتمع �شحي 
ن�شر  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اأن  اىل  لف���ت���ة   ،
الوعي ال�شحي، و�شيلة للتعبري عن 
حيث  واملجتمع  للوطن  اجلميل  رد 
املر�شى   ، الفحو�شات  تلك  ت�شاهم 
على اإج��راء التغيري ال��الزم يف منط 
حياتهم للوقاية من م�شاكل �شحية 

قد تكون غائبة عنهم .

برعاية �سعود بن �سقر

برنامج ال�سيخ �سقر للتميز احلكومي يكرم الفائزين باملركز الثقايف اليوم

حماكم دبي ت�ستقبل 2300 طلب توظيف يف معر�ش الإمارات للوظائف 2017

حتت رعاية �سعود بن �سقر 

حماكم راأ�ش اخليمة تطلق الربنامج التدريبي لق�ساة الدولة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ال�شمو  ����ش���اح���ب  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ 
–حاكم  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
برنامج  ي��ن��ظ��م   ، اخل��ي��م��ة  راأ�������س 
احلكومي  للتميز  ���ش��ق��ر  ال�����ش��ي��خ 
بحائزة  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي  ح��ف��ل 
احلادية  ال��دورة  احلكومي  التميز 
اليوم  2016 وذلك م�شاء  ع�شرة 
الثقافة  وزارة  مب�����ش��رح  الأرب���ع���اء 
روؤ�شاء  وبح�شور  املعرفة  وتنمية 

للم�شاركني  ال�شخ�شية  املقابالت 
يف فئات التفوق الوظيفي .

ب�����اأن ف���ئ���ات اجل���ائ���زة لهذه  ع��ل��م��اً 
الدورة ت�شمل :-

املتمِيّزة.  احلكوميَّة  ال��دائ��رة  فئة 
املبتكرة.  احل���ك���وم���ي���ة  ال�����دائ�����رة 

املبادرة اخلدمية املتميزة.
اأف���������ش����ل خ����دم����ة ح���ك���وم���ي���ة عرب 
ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول. اأف�����ش��ل خدمة 
املحمول.  ال��ه��ات��ف  ع��رب  حكومية 

مركز خدمة املتعاملني املتميز.
وفئات الوحدة التنظيميَّة املتمِيّزة 

احلكومية  اجل�����ه�����ات  وم�����������دراء 
راأ�س  حكومة  وموظفي  واخلا�شة 
م����دراء  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  اخل��ي��م��ة 
اجل���ه���ات الحت����ادي����ة يف الإم������ارة 

وكبار ال�شيوف .
وقبل ال�شعود اىل من�شة التكرمي 
17 ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة يف  ����ش���ارك���ت 
ا�شتمارة   181 بتقدمي  املناف�شات 
م�����ش��ارك��ة ب��ي��ن��م��ا ا���ش��ت��م��رت فرتة 
التحكيم 45 يوما تخللتها التقييم 
امليدانية  وال�����زي�����ارات  امل�����ش��ت��ن��دي 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل�شاركة  للجهات 

التميز  وح�����دة  )ف���ئ���ة   : وت�����ش��م��ل 
املوؤ�ش�شي. فئة الإدارة املتمِيّزة.(

الوظيفي  ق  ال��ت��ف��وُّ ف��ئ��ات  واأي�����ش��ا 
امل�شرف  امل����دي����ر   : ت�����ش��م��ل  ال���ت���ي 
اإدارة  يف  املتميزة  القيادة  املتمِيّز. 
البتكار. املوظف احلكومي املبتكر. 
املوظف املتميز يف املوارد الب�شرية. 
ف الإداري التنفيذي املتميز.  املوظَّ
ف  املوظَّ امل��ت��م��ي��ز.  امل��ه��ن��ي  ���ف  امل���وظَّ
املتميز  ���ف  امل���وظَّ امل��ت��م��ي��ز.  ال��ف��ن��ي 
املراقب  امل��وؤ���ش�����ش��ي.  الت�����ش��ال  يف 
املتميز. ويت�شمن احلفل  امليداين 

والتي  الت�شجيعي  التكرمي  فقرة 
امل�شتخدمني.  فئة   (: م��ن  تتكون 

فئة امل�شتخدمني( .
موظفي  ت���ك���رمي  ي��ت�����ش��م��ن  ك���م���ا 
احلا�شلني  اخليمة  راأ����س  حكومة 
على تقييم مب�شتوى فائق التميز 
 2016 لعام  الوظيفي  الداء  يف 
امل�����وارد  اأداء  اإدارة  ل��ن��ظ��ام  وف���ق���اً 
احلفل  خ��الل  و�شيتم  الب�شرية.  
الإعالن عن النتقال اإىل منظومة 
اجليل الرابع يف التميز احلكومي 

للدورة احلالية للجائزة.

•• دبي –الفجر

����ش���ه���دت م��ن�����ش��ة حم���اك���م دب�����ي يف 
للوظائف  الإم�������������ارات  م���ع���ر����س 
2017 الذي انطلقت فعالياته يف 
اإقبال  العاملي  التجاري  دبي  مركز 
الباحثني ع��ن عمل يف  م��ن  ك��ب��رياً 
و�شل  التخ�ش�شات، حيث  خمتلف 
ا�شتقبلتها  ال��ت��ي  ال��ط��ل��ب��ات  ع����دد 
قرابة  امل���ع���ر����س  خ����الل  ال����دائ����رة 
التي  ال�شواغر  2300 طلب ل�شد 
ا�شتقطاب  توفرها الدائرة، بهدف 
واخلريجني  ال��وط��ن��ي��ة  ال����ك����وادر 

اجلدد.
وتاأتي م�شاركة حماكم دبي ملعر�س 
الإمارات للتوظيف 2017 بهدف 
تطرح  حيث  التوطني،  ن�شبة  رف��ع 
�شواغر يف العديد من التخ�ش�شات 

حماكم  يف  الب�شرية  امل����وارد  اإدارة 
دبي، اأن حماكم دبي تعمل على زيادة 
ا�شرتاتيجية  وفق  منت�شبيها  عدد 
مواكبة  ت�شتهدف  �شاملة  وخ��ط��ة 
النمو القت�شادي والعمراين الذي 
اأن  اأكد  ت�شهده الإم��ارة حاليا، كما 
املحاكم لديها خططها وموازناتها 
تتبعها  التي  اخلا�شة  ومعايريها 

يف عملية التوظيف.
واأكد كلداري اأن حماكم دبي ترّكز 
ه���ذا ال��ع��ام ع��ل��ى اإحل����اق املوظفني 
مل��دة �شتة  ب���دورات تدريبية  اجل��دد 
اأ�شهر يف جميع التخ�ش�شات �شمن 
للموظفني  التعريفي  ال��ربن��ام��ج 
يتم  ث���م  ابداأ"،  "برنامج  اجل����دد 
املعنية،  الإدارات  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��م 
حيث ن��ويل يف حماكم دب��ي عملية 
ال��ت��اأه��ي��ل وال���ت���دري���ب الأك���ادمي���ي 

التي ت�شمل كافة جمالت.
و�شهدت من�شة حماكم دبي اإقباًل 
حيث  امل���ع���ر����س،  زوار  م���ن  ك���ب���رياً 
العمل  ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  ت��ع��ري��ف��ه��م  مت 
توفرها  ال��ت��ي  وامل��ب��ت��ك��رة  امل��ح��ف��زة 
الربامج  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��دائ��رة، 
تهدف  التي  والتاأهيلية  التدريبة 
اإىل تاأهيل كوادر وظيفية متميزة، 
طلبات  تقدمي  اآلية  املن�شة  وتتيح 
فرز  و�شيتم  اإلكرتونياً  التوظيف 
ال�شواغر  ل�����ش��د  ال���ط���ل���ب���ات  ه�����ذه 
املن�شة  وت��ت�����ش��م��ن  ال�����دائ�����رة،  يف 
و�شا�شات  ج��ل��و���س  ���ش��ال��ة  اأي�������ش���اً 
اأجهزة  م��ن  وع��دد  للعر�س،  تلفاز 
للتقييمات  امل��ح��م��ول  احل���ا����ش���وب 
باد"  "اآي  ذك��ي��ة  ل��وح��ي��ة  واأج���ه���زة 

للت�شجيل والتقدمي.
مدير  ك��ل��داري  عبدالواحد  واأ���ش��ار 

اهتماماً  الب�شرية  ملواردنا  واملهني 
ب������ال������غ������اً، ع������رب خ����ط����ط ت����دري����ب 
���ش��ن��وي��ة ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
ثقافة  ل��ت��ن��م��ي��ة  الإدارات،  ك���اف���ة 
املوظفني،  ل��دى  والبتكار  املعرفة 

تت�شم  ن���اف���ذة  ع���دال���ة  ول��ت��ح��ق��ي��ق 
ب����ال����دق����ة وال���������ش����رع����ة، وت����ق����دمي 
الو�شول  مي�شرة  ق�شائية  خدمات 
حماكم  اإىل  للو�شول  للمجتمع، 

رائدة متميزة عاملياً.

•• راأ�س اخليمة – اجلر

ب��داأت دائ��رة حماكم راأ���س اخليمة 
برناجمها  حم���ا����ش���رات  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
ال��ت��دري��ب��ي، الأك����رب م��ن ن��وع��ه، يف 
م�شتوى  على  الأوىل  تعد  �شابقة 
الدولة يف املجال القانوين، والذي 
التجارب  اأف�����ش��ل  ح���ول  ي��ت��م��ح��ور 
الق�شائي  ال���ع���م���ل  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
وحتقيق العدالة لأع�شاء ال�شلطة 
ال��ق�����ش��ائ��ي��ة، حت���ت رع���اي���ة كرمية 
�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 

الأعلى حاكم راأ�س اخليمة.
اأقيم  ال��ذي  الفتتاح  حفل  وح�شر 
و�شبا  مبنتجع  امل��وؤمت��رات  قاعة  يف 
هيلتون يف جزيرة  ب��اي  ت��ري  دب��ل 
ال�شعادة  اأ�شحاب  من  كل  املرجان، 
اخلاطري  حممد  اأحمد  امل�شت�شار 
اخليمة  راأ����������س  حم����اك����م  رئ���ي�������س 
حميمد  �شعيد  ح�شن  وامل�����ش��ت�����ش��ار 
والدكتور  ل��الإم��ارة،  ال��ع��ام  النائب 
الدائرة  ال�شميلي مدير عام  �شيف 

العاملي،  امل�����ايل  ب��امل��رك��ز  ال���ق���ان���ون 
ويهدف هذا الربنامج اإىل تعريف 
العاملية  التجارب  باأف�شل  الق�شاة 
يف اإر�����ش����اء ال���ع���دال���ة وال��ف�����ش��ل يف 
ال��ق�����ش��اي��ا امل��ع��ق��دة، ون��ق��ل جتربة 
العمل الق�شائي يف الدول املتقدمة 
الأخرى و�شري اإج��راءات التقا�شي 
اخليمة،  راأ�����س  حم��اك��م  اإىل  ف��ي��ه��ا 
زمن  يف  ال�����ش��رع��ة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ال��ت��ق��ا���ش��ي.  وب����ني اخل���اط���ري اأن 

وال�شيد ديفد جالو رئي�س اأكادميية 
القانون يف مركز دبي املايل العاملي 
اأع�شاء  املحاكم وعدد من  وروؤ�شاء 

ال�شلطة الق�شائية.
اأح����م����د حممد  وق������ال امل�����ش��ت�����ش��ار 
اخل���اط���ري رئ��ي�����س حم���اك���م راأ�����س 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  اأن  اخل��ي��م��ة 
ي�����اأت�����ي ����ش���م���ن ع����ق����د ال�������ش���راك���ة 
املوؤ�ش�شية التي اأبرمت موؤخرا بني 
واأكادميية  اخليمة  راأ����س  حم��اك��م 

الربنامج ي�شتهدف 80 قا�شيا من 
الدائرة وميتد على مدار �شهرين 
وي�شتمل على 6 حما�شرات، حيث 
�شام�س  ع��ل��ي  ال��ق��ا���ش��ي  ي��ق��دم��ه��ا 
من  ع��دد  اإىل  بالإ�شافة  امل��دح��اين 
امل��رك��ز املايل  ال��ق�����ش��اة يف حم��اك��م 
العاملي.  وبدوره اأ�شاد ال�شيد ديفد 
يف  القانون  اأكادميية  رئي�س  جالو 
م��رك��ز دب���ي امل����ايل ال��ع��امل��ي مبتانة 
راأ�س  حماكم  تربط  التي  العالقة 

حيث  القانون  واأك��ادمي��ي��ة  اخليمة 
اأ�شبحت عالقة متينة يف خمتلف 
اإليه  ن��ت��ط��ل��ع  م����ا  وه�����و  امل����ج����الت 
وتو�شعتها،  زيادتها  اإىل  م�شتقبال 
يعترب  ال���ربن���ام���ج  ه����ذا  اأن  م��ب��ي��ن��ا 
الق�شاة  اإط����الع  يف  مهمة  خ��ط��وة 
على �شري العدالة يف حماكم املركز 
املايل العاملي والدول الأخرى التي 
جمال  يف  ناجحة  مبادرات  �شجلت 

تطوير العمل الق�شائي.

خالل الك�سف الطبي
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق :  رم�شان عطا

ال��داء ومر�س  بيت  الع�شبية هي  باتت 
الأن�������ش���ان م��ن��ذ نعومة  م���زم���ن ط�����ارد 
اظافرة حتي �شيخوخته ،وهناك الكثري 
ت�����ش��رروا م��ن ه��ذه الع�شبية  وال��ك��ث��ري 
ك���ف���ق���دان وظ��ائ��ف��ه��م او ف�����ش��ل زواج����ة 
او ف��ق��د اح���د اأ���ش��دق��ائ��ه ومي��ك��ن ت�شل 
ال��ق��ت��ل يف  ال���ت���ورط يف  ت��داع��ي��ات��ه اىل 
تطرح  كعادتها  والفجر  ع�شبية  حلظة 
على  ت�شيطر  اأن  ت�شتطيع  هل   . اأ�شئلة 
ع�شابيتك؟ وهل ت�شررت منها؟ اأم اأنك 

اأن�شان قوي ت�شتطيع اأن 
تكظم غيظك عند الغ�شب ؟.

مر�ض دائم
�����ش����ام����ر حممد  ي�����ق�����ول  وع�������ن راأي�����������ه 
هذا  �شمات  م��ن  �شمة  باتت  :الع�شبية 
ل�شغوطات  نظرا  نعي�شه  الذى  الع�شر 
احلياة وت�شارعها والع�شبية اىل جانب 
خطورتها ال�شحية فهي جتعل الن�شان 
غري مرغوب فيه اجتماعيا بل واأحيانا 
جتعله �شخ�س فا�شل يف حياته �شواء مع 

اأبنائه اأو زوجته مثال 
وا�����ش����اف ����ش���ام���ر ال��ع�����ش��ب��ي��ة ن�����وع من 
م�شاف  غ�شب  اأو  امل�شاعف،  الغ�شب 
بهذا  يظهر  جتعله  اأخ���رى  اأ�شياء  اإل��ي��ه 
امل���ائ���ة من  09  يف  ال���ك���ب���ري.  احل���ج���م 
عوامل  اىل  ع���ائ���د  ال��ع�����ش��ب��ي��ة  اأ����ش���ب���اب 
واجتماعية  اقت�شادية  واخ��رى  وراثية 
املعي�شية  ال�����ش��غ��وط��ات  اىل  ي��ع��ود  وم���ا 
املرتاكمة واملتالحقة، وا�شبابها تختلف 
من �شخ�س اىل اخر كل ح�شب ا�شتعداده 
التي حتدث  التغيريات  وعلى  النف�شي، 
الكيماوية  امل��������واد  ب��ع�����س  ت��������وازن  يف 
املوجودة يف الدماغ والتي تخ�شع اأي�شاً 
م�شتمر،  ب�شكل  ال��ع��وام��ل  تلك  ل��ت��اأث��ري 
حدتها  م��ن  ت��زي��د  اأن  ممكن  واملنبهات 
ب���اف���راط،  ت��ن��اول��ه��ا  م���ا مت  اذا  خ��ا���ش��ة 
د من وترية الع�شبية  وميكنها اأن ُت�شِعّ
دائ��م لدى  التي قد تتحول اىل مر�س 
قوة  اىل  يفتقرون  ال��ذي��ن  ال���ش��خ��ا���س 
ال��ت��ح��م��ل وم��واج��ه��ة م�����ش��اع��ب احلياة 
من  اك��رث  ُمعر�شني  يكونون  وبالتايل 

غريهم اىل ال�شابة بالكتئاب .
النار يف اله�شيم

وع����ن جت��رب��ت��ه��ا م���ع ال��ع�����ش��ب��ي��ة قالت 
زوجها  ان  م��ن��زل  رب���ة  على"  "هدى 
ي�شتاط غيظا وغ�شبا دائما بدون �شبب 
وهذه الع�شبية اأفقدته حمبة من حولة 
وا�شتهر بانه ان�شان �شعب والكثري من 
ىل  يقولون  اأقربائي  خ�شو�شا  النا�س 
)اهلل يكون يف عونك( وا�شعر بعد هذه 
اقل  واين  ���ش��دري  بغ�شة يف  امل��وا���ش��اة  
بطرق  ي��ع��ددون  ال��ذي��ن  اأ�شدقائي  م��ن 
اأزواجهن وانهن ل  غري مبا�شرة مزايا 

ينق�شهن �شيئا على الإطالق .
واأ�شافت هدى احلمد هلل على كل �شيء 
فاأنا عندي ثالث اأطفال احاول ان ابعد 
تلك  يتعلموا  ول  اأبيهم  ع�شبية  عنهم 
او من بعيد لأنها  الع�شبية من قريب 

مبثابة النار يف اله�شيم .
اأعو�ض اأولدي

اأحمد  يتحدث  الع�شبية  �شحية  وع��ن 
بكري مهند�س قائال : فقدت وظيفتي 
وفقدت اعز النا�س على قلبي وهي امي 
التي ماتت وهي غا�شبة مني فاأنا مثال 
حي ل�شحايا الع�شبية التى غريت من 

وكنت  بائ�س  ان�����ش��ان  وجعلتني  حياتي 
ان��ه يف  ال��زائ��د رغ��م  معروف بالنفعال 
البداية مل اكن ع�شبياً، لكن مع تقدم 
اأ�شبحت  ال�����ش��غ��وط  وت����زاي����د  ال��ع��م��ر 
يف  حتى  الأم����ور  م��ن  كثري  يف  انفعالياً 
اعو�س  ان  اح���اول  بكري  وق��ال  العمل  
ما حدث يف اأولدي ال�شغار واأرجو من 
اهلل وادعو له ، ان ل يبقي ما فعلته يف 
الع�شبية  حياتي لأبنائي فحذارى من 
ت�����ش��ي��ع ع���ل���ى الن���������ش����ان اجمل  ال���ت���ى 

اللحظات وتك�شبه ال�شيئات .
اأ�سدقائي املقربني

)بهاء  راي��ة  ال�شياق عرب عن  نف�س  ويف 
الدين عامر( مدير ق�شر الإبداع الفني 
قائال : اأحب ان ابتعد عن الع�شبية مبا 
اأت��اأين اهلل من قوة فاأنا �شحية جينات 
وراثية اكت�شبتها من والدي الذي كان 
ع�����ش��ب��ي ب��ط��ري��ق��ة ب�����ش��ع��ة ، وك��ن��ت ارث 
احاول  التي  الع�شبية  تلك  م��ن  بع�شا 
احاول  وان��ا  املك  اع��ز ما  بها  افقد  ال 

ب��ا���ش��ت��م��رار مبمار�شة  ط��اق��ت��ي  اف���رغ  ان 
ت��خ��ف��ف ع��ن��ي �شحنة  ال��ري��ا���ش��ة ف��ه��ي 
كبرية وتك�شبني �شعادة دائما والن�شان 
القوي هو من ي�شتطيع ال�شيطرة على 

ع�شبيته التي تفقدك اجمل الأ�شياء .
قال  منها  ت����اأذى  �شابقة  م��واق��ف  وع���ن 
ع���ام���ر ف���ق���د خ�������ش���رت م����ن ق���ب���ل اأح����د 
النفعال،  ب�شبب  امل��ق��رب��ني  اأ���ش��دق��ائ��ي 
اأك���رث م��ن م���رة م��ا جعله  وق��م��ت ب�شبه 

يقاطعني منذ فرتة طويلة.
التزام ال�سمت

وقالت هند علي : على املحيطني باملراأة 
معرفة  اأبناِئها  اأو  زوجها  اأو  اأهلها  من 
املراأة  ع�شبّية  وراء  ال��واق��ع��ة  الأ���ش��ب��اب 
الع�شبّية  ه���ذه  ام��ت�����ش��ا���س  وحم���اول���ة 
معاقبتها  حم���اول���ة  اأو  ل��وم��ه��ا  وع����دم 
وعدم  م��ن��ه��ا،  للتخّل�س  وم�����ش��اع��دِت��ه��ا 
تذكريها  حم��اول��ة  اأو  منها،  ال�شخرية 

مبا بَدر منها اأثناء الع�شبّية، 
تعاين  انها  ا�شارت هند  وعن ع�شبيتها 

م���ن ال��ع�����ش��ب��ّي��ة ال����زائ����دة ومب���ج���ّرد اأن 
اأح����د احل���دي���ث م��ع��ه��ا اجه�س  ي���ح���اَول 
بالبكاء.  وتن�شح هند قائلة يجب على 
بالع�شبّية  ال�شعور  عند  نف�ِشها  امل���راأة 
حم����اول����ة ال����ت����زام ال�����ش��م��ت وال����ت����اأيّن 
ال��ِق��ي��ام باأية  اأو  ب���اأي ك��الم  ال��ت��ف��ّوه  قبل 
وذكر  ال�شالة  اإىل  واللجوء  ت�شّرفات، 

اهلل تعاىل.
الهرمونات الطبيعية

اأبو  وقال رجل الطب الدكتور في�شل 
القدرة  ع��دم  هي  الع�شبية  اإن   : مانع 
ع��ل��ى ال��ت�����ش��رف يف ب��ع�����س امل���واق���ف، 
عليها  ي��ط��غ��ى  ب�����ش��ل��وك��ي��ات  وال���ق���ي���ام 
���ش��واء داخ��ل البيت  ال��ع��دوان��ي��ة،  طابع 
الهروب  دائ���م���اً  وي���ح���اول  خ���ارج���ه،  اأو 
من اأ�شرته اأو من الأ�شخا�س املقربني 
له، وقد يذهب الأم��ر به الب او الم  
اإىل اإفراغ جام ع�شبيته على األطفال 
الرعاية  ب��ق��ل��ة  اأو  ب��ال�����ش��رب  ����ش���واء   ،
يفقد  وب���ال���ط���ب���ع  ب���ه���م  واله����ت����م����ام 

الع�شبي 
الكثري  وحم��ب��ة  الجتماعية  عالقته 
يف  منبوذ  �شخ�س  وي�شبح  النا�س  من 

عامل منعزل .
واأ�شاف ابو مانع التوتر الع�شبي الذي 
مير بالإن�شان ب�شورة يومية ميكن ان 
ي�شبب له ال�شعور بال�شداع يف الراأ�س 
والإره������اق يف ع�����ش��الت اجل�����ش��م، كما 
ارتفاع  يف  ال��ع�����ش��ب��ي  ال��ت��وت��ر  يت�شبب 
او ال�شغط  التوتر  ال��دم، وهذا  �شغط 
الإن�شان  م��ن��اع��ة  ي�����ش��ع��ف  ال��ع�����ش��ب��ي 
ويجعل ج�شمه جمال خ�شباً لالإ�شابة 
بالعديد من الأمرا�س.  وا�شار ابومانع 
عندما ميار�س الن�شان الريا�شة يفرز 
ا�شمها  ط��ب��ي��ع��ي��ة  ه���رم���ون���ات  ج�����ش��م��ه 
هرمونات  حت����ارب  ان���دروف���ني«  »ب��ي��ت��ا 
بحالة  تع�شف  التي  والإج��ه��اد  التوتر 
الهرمونات  وه��ذه  ال�شحية،  اجل�شم 
اأثناء  اجل�شم  يفرزها  التي  الطبيعية 
ت�شعرنا  التي  هي  الريا�شة  ممار�شته 

بال�شرتخاء بعد النتهاء مبا�شرة من 
او ممار�شة  الريا�شية  التمرينات  اأداء 
ابو  وا���ش��ار  الريا�شات.  اأن���واع  خمتلف 
للتخل�س  اي�شاً  املهم جدا  ، من  مانع 
من التوتر الع�شبي وال�شغط النف�شي 
تقليل كمية الكافيني التي تدخل ج�شم 
اجل�شم  يف  تاأثريها  وي��ط��ول  الإن�����ش��ان 
الكافيني  لن  تناولها،  بعد  ل�شاعات 
ي���رف���ع م���ن ���ش��غ��ط ال�����دم وي���زي���د من 
اإف���راز ه��رم��ون الأدرن��ي��ال��ني ال��ذي هو 
والكافيني  الع�شبي.  التوتر  هرمون 
رد فعله جتاه  يبالغ يف  يجعل اجل�شم 
عن  امل�شوؤول  انه  كما  الع�شبي  التوتر 
القلب، ولذلك يف�شل  اأمرا�س  بع�س 
امل��ن��زوع��ة الكافيني  امل�����ش��روب��ات  ت��ن��اول 
التوتر  م��ن ح��دة  التخفيف  اج��ل  م��ن 
التي ت�شيبنا يف حياتنا اليومية. واأخذ 
ف���رتة ا���ش��رتاح��ة ق�����ش��رية م��ع العمل 
ق��د ل ت��ط��ول ع��ن 01 دق��ائ��ق ي�شاعد 
حل  وعلى  التوتر  ح��دة  تخفيف  على 

الإن�شان  يقابلها  ق��د  ال��ت��ي  امل�شكالت 
اىل  انتباهنا  تركيز  ان  كما  عمله،  يف 
ي�شاعدنا  م�شحكة  ت��ك��ون  ق��د  اأ���ش��ي��اء 
كثرياً يف التخفيف من حالت التوتر 
يحفز  ال�����ش��ح��ك  ت�����ش��ي��ب��ن��ا لن  ال��ت��ي 
امل�شوؤول  اأندروفني  بيتا  اإفراز هرمون 
ع���ن ال����ش���رتخ���اء وال����ه����دوء، ك��م��ا ان 
على  الإن�شان  ي�شاعد  اي�شاً  ال�شحك 
يعرف  ان  �شريطة  باإيجابية  التفكري 
امل����رء ب��ع�����س ال���ط���رق ل��ل��ح�����ش��ول على 

املرح واأن ي�شعى اليها.
ظروف اأ�سرية

وعن راأي الطب النف�شي قال الدكتور 
���ش��ادق ي��و���ش��ف: ه��ن��اك اخ��ت��الف بني 
وال��ط��ف��ل نعم  وامل����راة  ال��رج��ل  ع�شبية 
ال��ط��ف��ل ا���ش��ب��ح ���ش��ح��ي��ة ل��ل��ع�����ش��ب��ي��ة و 
ي���وج���د ن���وع���ان م���ن ال��ع�����ش��ب��ي��ة لدى 
ال�شتجابة  الأول  ال���ن���وع  الأط����ف����ال، 
ل�شغوط وظروف يعي�س فيها الطفل، 
باأمر  القيام  اأج��ل  من  عليه  كال�شغط 

ما، اأما النوع الثاين فهو اإ�شابة الطفل 
فعاًل باأحد الأمرا�س النف�شية كنق�س 
بالإ�شافة  احل���رك���ة،  وف���رط  الن��ت��ب��اه 
وك��ذل��ك مر�س  الن���دف���اع  ن��وب��ات  اإىل 
التوتر  اأع��را���ش��ه  وم��ن  امل��زم��ن،  القلق 
ال�شديد والقلق والعناد وكرثة البكاء، 
حيث  الطفل،  اكتئاب  اأمرا�س  ا  واأي�شً
اكتئابه  ع��ن  يعرب  املكتئب  الطفل  اإن 
ال�شديد  والبكاء  وال�شراخ  بالع�شبية 
والقلق يف اأثناء النوم ومزاجه ال�شيئ.

ع�شبية  اأ����ش���ب���اب  ي��و���ش��ف  د.  واأرج�������ع 
الأطفال اإىل اأن جزًءا منها وراثي من 
الأطفال  فع�شبية  الأب��ن��اء،  اإىل  الآب���اء 
الذي  الجتماعي  الو�شط  من  ناجتة 
ي��ع��ي�����س ف��ي��ه ال��ط��ف��ل داخ�����ل الأ����ش���رة 
عندما  يتعلمها  فالطفل  الع�شبية، 

يرى الأم والأب، يت�شرفان بع�شبية.
اأما عن كيفية التغلب على هذه الظاهرة 
على  اإن  النف�شي  ال��ط��ب  اأ���ش��ت��اذ  ف��ق��ال 
الآباء اأن يتعاملوا مع الطفل الع�شبي 
اأن  وي�شتوعبوا  وبحنان  وا���ش��ع  ب�شدر 
ال�شتيعاب،   على  معينة  ق��درة  للطفل 
ولب�������د م����ن ال���ت���ع���ام���ل م���ع���ه ب���ه���دوء 
لديه،  ال��ع�����ش��ب��ي��ة  ح���دة  م���ن  للتقليل 
الطفل  ق���درة  يف  ت��وؤث��ر  الع�شبية  لأن 
الدرا�شي.  وال��ت��ف��وق  ال�شتيعاب  على 
قال  الع�شبية  من  الثاين  النوع  وع��ن 
تنتج عن  الع�شبية  الزوجة  اأن  يو�شف 
ت��ك��ون قد  اأ���ش��ري��ة معينة فقد  ظ���روف 
ال�شلبى  ال���ع���دوان  م��ن  ل��ن��وع  تعر�شت 
وه��و اأ���ش��واأ اأن��واع ال��ع��دوان فهى تنفعل 
وهو ل يرد عليها ليبدو اأمام الأخرين 
املفرتي  امل�شتكني  الهادئ  الطيب  باأنه 
الع�شبية  تكون  وقد  زوجته  من  عليه 
نتيجة ال�شغوط احلياتية فاملجتمعات 
ال�����ش��رق��ي��ة. وم����ن اأه����م ���ش��ف��ات امل����راأة 
الدرا�شة  عنها  ك�شفت  التي  الع�شبية 
ه��ي ع���دم ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت�����ش��رف فى 
وجود  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��واق��ف،  بع�س 
ال�شلوكيات لديها حتمل مزيداً  بع�س 
اأو  البيت  داخ��ل  �شواء  العدوانية،  من 
خ��ارج��ه، وه���ى دائ��م��اً حت���اول الهروب 
الأ�شرة  ���ش��واء  ب��ه��ا،  املحيط  م��ن اجل��و 
اأو الأ�شخا�س املقربني لها، فكثريا ما 
تلجاأ اإىل اخلروج من البيت مبفردها 
اإىل مكان خال بعيداً عن زيارة الأقارب 
والج��ت��م��اع م��ع الأ���ش��ح��اب مم��ا يوؤثر 
على عالقاتها الجتماعية يف حميط 

الأ�شرة والأ�شدقاء.

ي�سريون باأ�سابع التهام مل�ساعب احلياة والطبع يغلب التطبع 

الع�سبية اأنهت حياتهم العملية ودمرت عالقاتهم الجتماعية

�سامر حممد:90 % من اأ�سباب الع�سبية عائد اىل عوامل وراثية واخرى اقت�سادية
هدى على : الع�سبية اأفقدته حمبة من حوله وا�ستهر باأنه اإن�سان �سعب
اأحمد بكري : حذاري من الع�سبية التي ت�سيع على الإن�سان اأجمل اللحظات
بهـــاء الديـــن عامـــر : خ�ســــرت اأحــد اأ�سدقـــائـــي املقـــربيــن ب�سبـــب النفعــــــال
هند علي : اأعاين من الع�سبّية الزائدة ومبجّرد اأن يحاَول اأحد احلديث معي اأجه�ض بالبكــاء

�سادق يو�سف : من اأعرا�سه التوتر ال�سديـــد والقلـــق والعنـــاد وكثـــرة البكــــاء
في�سل اأبو مانع : يف�سل تناول امل�سروبات املنزوعة الكافيني من اجل التخفيف من حدة التوتر

•• دبي-وام:

عن  ب��دب��ي  الق�شر  و����ش���وؤون  الأوق�����اف  موؤ�ش�شة  اأع��ل��ن��ت 
قرية  يف  للمواطنني  ج��دي��دة  وظ��ائ��ف  لت�شع  توفريها 
العائلة التابعة للموؤ�ش�شة والتي توفر الرعاية الأ�شرية 
ل���ع���دد م���ن الأط����ف����ال الأي����ت����ام وال��ق�����ش��ر وذل�����ك خالل 
م�شاركتها يف معر�س الإمارات للوظائف 2017 الذي 

اختتم فعالياته ام�س يف مركز دبي التجاري العاملي.
وت�شلمت املوؤ�ش�شة خالل املعر�س اأكرث من 300 طلب 
من املواطنني الراغبني يف العمل مبختلف التخ�ش�شات 

والإدارات و�شيتم لحقا مراجعة هذه الطلبات وفرزها 
ح�شب احتياجات كل اإدارة وق�شم يف املوؤ�ش�شة اإىل جانب 
التي  الب�شرية  الكوادر  املنا�شبة لتدريب  اإعداد اخلطط 

�شتلتحق بالوظائف م�شتقبال.
لتعزيز  املوؤ�ش�شة  ج��ه��ود  �شمن  امل�����ش��ارك��ة  ه��ذه  وج���اءت 
التوطني من خالل ا�شتقطاب اأف�شل الكفاءات الب�شرية 
املنا�شبة  العمل  فر�س  وتوفري  اجلن�شني  من  املواطنة 
التي متنحهم م�شتقبال مهنيا متميزا وتدعم م�شاركتهم 
كافة  ب��امل��ج��الت  الوطنية  التنمية  م�شرية  يف  الفاعلة 
خلدمة جمتمعهم ووطنهم. وترعى قرية العائلة التي 

افتتحها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
رعاه اهلل عام 2015 عددا من الأطفال الأيتام وتوفر 
والنف�شية كما  ال�شحية  والرعاية  والتعليم  امل��اأوى  لهم 
متنح الأطفال جوا عائليا م�شتقرا ومتوازنا يلبي جميع 

احتياجاتهم الأ�شا�شية.
العام  الأم��ني  الري�س  عبدالرحمن  طيب  �شعادة  وق��ال 
يحتل  التوطني  اأن  الق�شر  و���ش��وؤون  الأوق���اف  ملوؤ�ش�شة 
اأجل  من  املوؤ�ش�شة  ا�شرتاتيجية  �شمن  ق�شوى  اأهمية 
الب�شرية بالكفاءات املواطنة القادرة على  دعم كوادرها 

باإ�شراك  الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  �شمن  امل�شوؤولية  تويل 
يرتقي  ما  الإم���ارات يف كل  وبنات  واأب��ن��اء  ال�شباب  جيل 

بالدولة وي�شهم يف تطويرها.
ت�شع  بتوفري  �شتقوم  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  ال��ري�����س  واأ���ش��ار 
قرية  يف  �شيعملون  ال��ذي��ن  ل��الأم��ه��ات  ف��وري��ة  وظ��ائ��ف 
والدعم لالأطفال  الرعاية  اأجل توفري كل  العائلة من 
للوظائف  الطلبات  ا�شتقبال  اإىل  اإ�شافة  فيها  الأي��ت��ام 
النمو  ظ��ل  يف  م�شتقبال  املوؤ�ش�شة  اإليها  �شتحتاج  التي 
الوقفية  وب��راجم��ه��ا  عملها  يف  امل��ت��وا���ش��ل��ني  وال��ت��و���ش��ع 

والإغاثية. 

الأوقاف و�سوؤون الق�سر بدبي ت�سارك يف معر�ش الإمارات للوظائف

•• الوثبة-وام:

قدم �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة واجب العزاء يف وفاة 
املغفور له �شيف مبارك بن عذبة املن�شوري وذلك 
خالل الزيارة التي قام بها �شموه �شباح ام�س اإىل 
الوثبة  منطقة  جمل�س  يف  امل��ق��ام  ال��ع��زاء  جمل�س 
اأب��وظ��ب��ي وال��ت��ق��ى خاللها  اجل��ن��وب��ي��ة يف م��دي��ن��ة 
اأقاربه  وبع�س  املتويف  اأبناء  وعبيد  وحمد  حمدان 

وذويه.
اإىل جانب �شموه ع��دد كبري من  ال��ع��زاء  كما ق��دم 
واملواطنني  امل�����ش��ل��ح��ة  وال���ق���وات  ال�����ش��رط��ة  رج����ال 

العلي  اهلل  اإىل  بالدعاء  توجهوا  الذين  واملقيمني 
القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه 

ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله ال�شرب وال�شلوان .
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  تلقى  و 
خالل تواجده جانبا من العزاء من جموع املعزين 
اأولده  وموا�شاة  الفقيد  على  الرتحم  و�شاركهم 

واأقاربه .
من جانبهم عرب اأولد الفقيد واأف��راد عائلته عن 
ال�شيخ  ل�شمو  تقديرهم  وعظيم  �شكرهم  خال�س 
م�شاعره  ���ش��ادق  على  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان 
وحر�س �شموه على موا�شاتهم يف م�شابهم داعني 

اهلل ل�شموه بطول العمر وموفور ال�شحة .

�سلطان بن زايد يعزي يف وفاة �سيف مبارك بن عذبة املن�سوري 
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اإعــــــــــالن
�شريين  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمفرو�شات رخ�شة رقم:CN 1039031  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة يحيى عبداهلل احمد مهدي اخلوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف منى جا�شم نا�شر النوي�س
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

اإعــــــــــالن
للخدمات  ال�ش�����ادة/فيربانت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اللكرتوميكانيكية ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1701337  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبدالرحمن حم�شن عبداهلل فرج الهاجري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد م�شبح �شامل تعيب الكتبي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نور كر�شتال لل�شيانة 

العامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1070603  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد �شامل حممد املقبايل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف غ�شاب حممد غ�شاب الفهدي الهاجري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�شادة/�شركة داح�س 
للتجارة العامة الرخ�شة رقم:CN 1036802 قد ابدوا 
رغبتهم يف الغاء العالن ال�شابق ال�شادر يف جريدة الوطن 
يف العدد رقم:1749 بتاريخ:2016/7/21 واعادة الو�شع كما 

كان عليه.
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة 
دائرة التنمية القت�شادية خالل اأ�شبوع من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 
بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

اإعــــــــــالن
املعدات    لتاجري  ال�ش�����ادة/نوبل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 2192543  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نا�شر �شامل حممد حم�شم اجلنيبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي حممد �شعيد علي املن�شوري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

اإعــــــــــالن
للهدايا    �شتار  ال�ش�����ادة/لوت�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1852774  قد تقدموا الينا بطلب
ابراهيم  �شيد  حممد  عبدالرحيم  وبيع/�شيد  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

ها�شمي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شيد عبدالرحيم حممد �شيد ابراهيم ها�شمي من 100% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ايوب م�شدق %100

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
�شتار  التجاري:الفا  بال�شم   CN رقم:1692170 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  العامة  للتجارة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

الغاء اعالن �سابق
للمقاولت  باور  برتو  ال�شادة/هيو�شنت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اللكرتوميكانيكية ذ.م.م الرخ�شة رقم:CN 1043858 قد ابدوا رغبتهم يف الغاء 

العالن ال�شابق ال�شادر يف جريدة الوحدة يف العدد رقم:13495 بتاريخ:2017/3/22 

واعادة الو�شع كما كان عليه.

ثم تقدموا بطلب اجراء التعديالت التالية:

- خروج �شريك علي حمد عمر العامري ون�شبته %51

- خروج �شريك منري احمد خان ون�شبته %1

%51 بن�شبة  ال�شركات  لتمثيل  واي  اك�شيلنت  �شريك  • دخول 
%34 اىل   %33 من  كوليكاتيل  ران  مانوها  جيتني  ال�شريك  ن�شبة  • تعديل 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوما  من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املتقدمة 

لتجارة م�شتلزمات الهجن - فرع
رخ�شة رقم:CN 1030740-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

اإعــــــــــالن
الذهبي  ال�ش�����ادة/امل�شتطيل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة
رخ�شة رقم:CN 1488973  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عابد حممد حامد حممد العرياين %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد �شامل علي �شامل الكتبي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1153001-1 بال�شم التجاري:احل�شن 
الرخ�شة  الغاء  طلب  بالغاء   1 فرع   - والعطور  للعود 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

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

تقدم  قد  والنقاذ  للغط�س  املحيط  /مركز  بان  البحري( 

بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  على 

مدة  خ���الل  اب��وظ��ب��ي  ال�����ش��ف��ن  ت�شجيل  مكتب  م��راج��ع��ة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
Abu Dhabi - UAE              ج                 )Ex:Raad( رعد - 1                         2594 

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/القوة الوىل للمقاولت  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

العامة   رخ�شة رقم:CN 1011211  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمدان بدر عبداهلل احمد احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف م�شلم �شامل كديري حممد املنهايل
تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاولت م�شاريع املباين بانواعها - الفئة ال�شاد�شة 

)4100002.7(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

تنويه
بال�شارة اىل العالن ال�شادر بجريدة الفجر يف العدد رقم:11967 بتاريخ:2017/3/13 
التجاري:ال�شركة  بال�شم    CN رقم:1194202  التجارية  الرخ�شة  بخ�شو�س 
احل�شان  واياد  تر�شحاين  قا�شم  ل�شحابها  واملقاولت  والتجارة  للهند�شة  املتحدة 

و�شريكتنا ذ.م.م
ومل  اليه  امل�شار  العالن  يف  اخلطاأ  بطريق  ورد  بانه  القت�شادية  التنمية  دائرة  تنوه 

تذكر التعديالت التالية:
 %51 �شريك  اىل  خدمات  وكيل  من  ال�شويدي  جرب  حممد  �شاهني  تعديل/علي   -1

وال�شحيح هو حذف
2- ا�شافة/علي عبداهلل را�شد �شليمان ال�شام�شي بن�شبة %51

بال�شافة اىل التعديالت الواردة يف العالن ال�شابق
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأ�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او 

دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

�سن رينبو لل�سيانة العامة- ذ م م
اجلمعية  قرار  مبوجب  انه  قانونيون  –حما�شبون  جاك�شا  يعلن 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بتاريخ 2017/04/10 

برقم 1705011561 يف اأبوظبي بحل وت�شفية �شركة:

)�سن رينبو لل�سيانة العامة - ذ م م(
فعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى 

املعني هاتف رقم 026434602 فاك�س 6434603 02 �س ب 26389 

ابوظبي �شارع املرور  بناية /ورثة حممد را�شد املن�شوري امليزان 

مدة  خالل  وذلك  الثبوتية  امل�شتندات  واإح�شار   02 رقم  مكتب 

اأق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

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

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شموم للمقاولت العامة

رخ�شة رقم:CN 1166587  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 0.50*0.30 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ال�شموم للمقاولت العامة 
ALSIMOM GEN CONT

اىل/بالك اآند وايت جلف للتجارة العامة    
BLACK AND WHITE GULF GENERAL TRADING

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة عامة )4610001(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شترياد )4610008(

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات حقول ومن�شات النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/العمدة للعقارات 

رخ�شة رقم:CN 2246328  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خليفة حمد �شعود �شامل املعمري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل ها�شل �شليم النيادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

اإعــــــــــالن
بوادي  ال�ش�����ادة/مغ�شلة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

القوع رخ�شة رقم:CN 1806755  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد ار�شد خان حممد عري�س خان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

مع�شد �شوايح �شيف علي الكتبي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

مع�شد �شوايح �شيف علي الكتبي من 100% اىل %0
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فروت�س جاردن للع�شائر

رخ�شة رقم:CN 1963539  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يو�شف علي خمي�س عبيد ال�شام�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فاطمة حممد ب�شري ح�شني ب�شري ال�شقفه

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*6 اىل 1*3
تعديل ا�شم جتاري من/فروت�س جاردن للع�شائر 

FRUITS GARDEN JUICES
اىل/كافترييا ان اند اوت برجر    

IN & OUT BURGER CAFETERIA
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الع�شائر - بالتجزئة )4722002(
تعديل ن�شاط/حذف حت�شري احللوى واحللويات ال�شعبية )5621007(

تعديل ن�شاط/حذف بيع املثلجات - بالتجزئة )5610007(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

اإعــــــــــالن
لتجارة  راي�س  ال�ش�����ادة/�شتار  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املعدات الفنية
رخ�شة رقم:CN 1198861  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبدالعزيز ماجد خلفان عبداهلل الطنيجي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد عبدالعزيز ماجد خلفان الطنيجي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• دبي – الفجر:

اأفاد مدير معهد موا�شالت الإمارات 
باأن  عبدالرحمن،  عبداهلل  لل�شياقة، 
اف��ت��ت��اح��ه ر�شمياً  ق���ام وم��ن��ذ  امل��ع��ه��د 
املا�شي  ال���ع���ام  ن��وف��م��رب م���ن  م��ط��ل��ع 
بتدريب 9000 متدرب يف ا�شتخراج 
املهني  وال���ت���دري���ب  ال���ق���ي���ادة  رخ�����س 
التخ�ش�شات  خمتلف  �شمل  وال���ذي 
ال�شتثمارّية لفئة ال�شائقني وم�شريف 
النقل وال�شالمة. وقال عبدالرحمن 
ب�����اأن امل��ع��ه��د م��ل��ت��زم ب���ج���ه���وده نحو 
اإح��راز قفزة نوعية يف جم��ال تعليم 
ال���ق���ي���ادة واإ����ش���ع���اد امل��ت��ع��ام��ل��ني، عرب 
املرورية  ال�شالمة  م�شتويات  تعزيز 
وتاأهيل �شائقني اأكفاء متدربني وفق 
العاملية  وامل��م��ار���ش��ات  النظم  اأف�����ش��ل 
املتبعة يف تعليم القيادة، مو�شحاً اأن 
املعهد قدم اأكرث من 4500 خدمة 
ال�شياقة  متنّوعة من خدمات تعليم 
خالل الربع الول من العام احلايل. 
ي�شّكل  املعهد  اأن  واأ�شار عبدالرحمن 
والتاأهيل  ال��ت��دري��ب  ملنظومة  دع��م��اً 
ي�شم  حيث  املوؤ�ش�شة،  متتلكها  التي 
التدريب  م���رك���ب���ات  م���ن  اأ����ش���ط���وًل 
بكونها  ت���ت���م���ي���ز  ال����ت����ي  احل����دي����ث����ة 
بالغاز  تعمل  حيث  للبيئة  �شديقة 
بو�شائل  م��زودة  اأنها  كما  الطبيعي، 

ت�شاعد الطالب على تعليم ال�شياقة 
الإ�شافية  اجلانبية  امل��راي��ا  وت�شمل 
املعهد  اأن  وخارجياً، مو�شحاً  داخلياً 
ميتلك اأ�شطوًل حديثاً ي�شمل جميع 
اأ�شناف املركبات املخ�ش�شة للتدريب 
حركة  بناقل  خفيفة  مركبات  منها 
اأوتوماتيكي ومركبات خفيفة بناقل 
اأي�شاً  مي��ت��ل��ك  ك��م��ا  ع������ادي،  ح���رك���ة 
ث��ق��ي��ل��ة، وح���اف���الت ثقيلة،  م��رك��ب��ات 
ورافعات  ح��دي��ث��ة،  ن��اري��ة  ودراج������ات 
بالإ�شافة  وثقيلة،  خفيفة  �شوكية 
اىل مركبات لتعليم ذوي الحتياجات 

ة. اخلا�شّ
موا�شالت  م��ع��ه��د  م���دي���ر  واأو�����ش����ح 
ميتاز  املعهد  اأن  لل�شياقة  الإم����ارات 
ب����ت����وف����ري ب���ي���ئ���ة ت�����دري�����ب داخ���ل���ي���ة 
ت�شاعد  ومن�شقة  معتمدة  وخارجية 

التدريب  م���ه���ارات  لك�شب  ال��ط��ال��ب 
املركز  ي���وف���ر  ك���م���ا  اأ������ش�����رع،  ب�����ش��ك��ل 
وخدمات  ال���ن���ظ���ر،  ف��ح�����س  خ���دم���ة 
جمال  يف  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي  ال���ت���دري���ب 
وال�شالمة  احل�����وادث  م���ن  ال��وق��اي��ة 
وخدمة  املهنّية  وال�شالمة  امل��روري��ة 
حما�شرين  خ��الل  م��ن  املتعاملني، 

ومدربني معوؤهلني ومعتمدين.
يتطلع  املعهد  اأن  عبدالرحمن  ون��وه 
لكافة  امل���ن���ا����ش���ب���ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ل���ت���وف���ري 
املتدربني مبختلف فئاتهم مبا فيهن 
خا�شاً  اهتماماً  اأوىل  حيث  الن�شاء، 
خا�س  ق�شم  تخ�شي�شه  ع��رب  ب��ه��ّن 
للن�شاء يف مبنى املعهد، عالوة على 
اقت�شار حما�شرات لهن من خالل 
م��درب��ات م��وؤه��الت، وذل���ك لتوفري 
باأق�شى  ت��ت��م��ت��ع  ت���دري���ب���ي���ة  ب��ي��ئ��ة 

م�شتويات الراحة واخل�شو�شية.
يذكر اأن معهد موا�شالت الإمارات 
جغرافياً  م��وق��ع��اً  ي��ح��ت��ل  لل�شياقة 
حيث  لن�شاطاته،  بالن�شبة  متميزاً 
ور�شان  م��ن��ط��ق��ة  يف  م��وق��ع��ه  ���ش��م��ح 
ال��ث��ال��ث��ة ب���اإم���ارة دب���ي ال��ب��ع��ي��دة عن 
وجتارياً  �شكانياً  املكتظة  امل��ن��اط��ق 
ي�شاعد  ك��م��ا  اإن�����ش��ائ��ه،  يف  بالتو�شع 
اإك�شاب  �شهولة  يف  املتمّيز  موقعه 
امل������ت������دّرب������ني م�������ه�������ارات ال����ق����ي����ادة 

املحرتفة.

•• دبي-وام:

حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
ع��ه��د دبي  م��ك��ت��وم ويل  اآل  را����ش���د  ب���ن 
رئ��ي�����س جم��ل�����س اأم���ن���اء م��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
للم�شتقبل، اأن دبي وبف�شل توجيهات 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
للمبتكرين  عاملية  وج��ه��ة  ب��ات��ت   ، اهلل 
وال�����ش��رك��ات الب��ت��ك��اري��ة م��ن خمتلف 
موؤ�ش�شاتها  م��ع  للعمل  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
احل��ك��وم��ي��ة م���ن اأج�����ل ر����ش���م مالمح 
فيها.  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  م�شتقبل 
اليوم ومن  الإم���ارات  �شموه:  واأو���ش��ح 
لل�شركات  تتيح  من�شة  توفري  خ��الل 
احللول  اختبار  العاملية  التكنولوجية 
امل�شتقبلية مع اجلهات احلكومية مما 
امل�شتقبل،  يوؤكد على ريادتها ب�شناعة 
ك��م��ا اأن����ه ي��ع��ت��رب من���وذج���اً ي��ح��ت��ذى به 
خمتلف  ب����ني  امل���������ش����رتك  ال���ع���م���ل  يف 
ا�شتباقية  ت�شورات  لإيجاد  القطاعات 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف  تعزز القدرة على 
الفر�س  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  و�شناعته، 
ل�����ش��م��ان ا���ش��ت��دام��ة ال��ن��م��و والزده�����ار 
القادمة.  لالأجيال  اأف�شل  ومل�شتقباًل 
جاءت ت�شريحات �شموه خالل احلفل 
اأقامته موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل  الذي 
مبنا�شبة ختام فعاليات الدورة الثانية 
امل�شتقبل  دب��ي  م�شرعات  برنامج  م��ن 
12 جهة حكومية  �شاركت فيها  التي 
جناحاً  ال�����دورة  حققت  وق���د  خ��ا���ش��ة، 
لفتاً متثل يف اإبرام 28 مذكرة تفاهم 
امل�شاركة  وال�������ش���رك���ات  اجل���ه���ات  ب���ني 
وذلك ا�شتكماًل للدور املحوري واملهم 
دبي  م�����ش��رع��ات  ب��رن��ام��ج  يلعبه  ال���ذي 

احلكومية  اجل��ه��ات  دف��ع  يف  امل�شتقبل 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف  م��راك��ز  لت�شبح 
العاملية  ال��ع��ق��ول  اف�����ش��ل  وا���ش��ت��ق��ط��اب 
ال�شرتاتيجية،  ال��ق��ط��اع��ات  ���ش��م��ن 
وحتويل اجلهات احلكومية اإىل مراكز 
وا�شتقطاب  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ل���ش��ت�����ش��راف 
�شموه:  واأ�شار  حملياً.  العقول  اأف�شل 
م�شرعات  برنامج  الثانية من  ال��دورة 
دبي امل�شتقبل �شهدت نقالت نوعية يف 
العمل على حتويل دبي اإىل مركز عاملي 
ومن�شة  املتطورة  التقنيات  لت�شدير 
التوجهات  اأب��رز  على  للتعرف  مثالية 
الثانية  ال���دورة  و�شهدت   . امل�شتقبلية 
امل�شتقبل  دب��ي  م�شرعات  برنامج  م��ن 
توقيع 28 مذكرة تفاهم بني اجلهات 
فيها،  امل�شاركة  وال�شركات  احلكومية 
وقعتها  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  ف��ي��ه��ا  مب����ا 
هيئة ال��ط��رق وامل��وا���ش��الت ب��دب��ي مع 
ا�شتك�شاف  العاملية، بهدف  اأوبر  �شركة 
وحتديد قواعد عمل املركبات الطائرة 

ذاتية القيادة يف دبي، كما وقعت هيئة 
 4 ب��دب��ي  الب�شرية  والتنمية  امل��ع��رف��ة 
وهي  �شركات،   4 مع  تفاهم  م��ذك��رات 
و  ميك  اأي  و   ، فونزي   ، بروفريزيتي 
برنامج تدريبي  �شبيي�س لإط��الق  زي 
امل��دار���س يف  اإل��ك��رتوين موجه جلميع 
الربنامج  ه���ذا  ي�����ش��ت��ه��دف  ك��م��ا  دب����ي، 
القطاع  يف  للعمل  امل��واط��ن��ني  ت��اأه��ي��ل 
ومياه  كهرباء  هيئة  ووقعت  اخلا�س. 
دب���ي 3 م���ذك���رات ت��ف��اه��م م��ع ك��ل من 
دي�����ش��ول��ي��ن��ي��ت��ور و م��ول��ك ه���ول���دجن و 
���ش��ولر ب��ان��ك لإن�����ش��اء حم��ط��ة حتلية 
ال�شم�شية  الطاقة  با�شتخدام  للمياه 
اإىل  بالإ�شافة  علي،  جبل  منطقة  يف 
ذات  ال�شم�شية  للطاقة  حمطة  اإن�شاء 
يف  م��رة  لأول  ت�شتخدم  عالية  ك��ف��اءة 

العامل.
كما �شهدت الدورة الثانية توقيع هيئة 
ال�شحة بدبي مذكرات تفاهم مع كل 
ايه  و�شركة  �شيكوند  اأرك  �شركة  م��ن 

اأ�س جي ، اإ�شافة اإىل �شركة فوتوثريا 
لتطوير العديد من احللول ال�شحية 
تقنية  ت��اأه��ي��ل  فيها  مب��ا  للم�شتقبل، 
املتاأثرة  العني  �شبكية  لعالج  ج��دي��دة 
م��ن م��ر���س ال�����ش��ك��ري، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
ال�شوئي.  ال����ع����الج  ت��ق��ن��ي��ة  ت���ط���وي���ر 
لالت�شالت  الم��ارات  �شركة  وابرمت 
�شركة  مع  تفاهم  مذكرة  دو  املتكاملة 
األتميت اأيه األ بهدف ا�شتخدام الذكاء 
ن��ق��ل��ة نوعية  ال���ش��ط��ن��اع��ي لإح�����داث 
العربية  باللغتني  العمالء  خدمة  يف 
الإدارة  وق���ع���ت  ك��م��ا  والإجن���ل���ي���زي���ة. 
والإقامة  اجلن�شية  ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام��ة 
ب��دب��ي م��ذك��رت��ي ت��ف��اه��م م��ع �شركتني 
م�����ش��ارك��ت��ني يف ال������دورة ال��ث��ان��ي��ة من 
برنامج م�شرعات دبي امل�شتقبل، وهما 
و�شركة  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة،  اأوب��ج��ي��ك��ت  ���ش��رك��ة 
ت�شهيل  بهدف  وذلك  لالأنظمة،  لوثر 
اخلا�شة  وامل����ع����ام����الت  الإج������������راءات 
القيا�شات  انظمة  با�شتخدام  بالإقامة 

احليوية وتقنية البلوك ت�شني.
ووق����ع����ت ال�����دائ�����رة الق���ت�������ش���ادي���ة يف 
�شركة  م����ع  ت���ف���اه���م  م���ذك���رت���ي  دب�����ي 
اأي كيو  ، و�شركة ماركت  اأوتونومو�س 
ترخي�س  اإج������راءات  اب��ت��ك��ار  لإع�����ادة   ،
البلوك  تقنية  با�شتخدام  ال�����ش��رك��ات 
ي�شهم  مب��ا  الكبرية  وال��ب��ي��ان��ات  ت�شني 
الطلبات  اإجن��������از  زم������ن  خ���ف�������س  يف 
�شرطة  واأبرمت  املائة.  يف   80 بن�شبة 
دب����ي 3 م���ذك���رات ت��ف��اه��م م���ع 3 من 
الثانية  ال��دورة  يف  امل�شاركة  ال�شركات 
امل�شتقبل،  دب��ي  م�شرعات  برنامج  من 
فيلور�س  و�شركة  بابيلون  �شركة  وهي 
و���ش��رك��ة ب��اراب��ون ل���ش��ت��خ��دام نظارات 
الوجوه  على  التعرف  ت�شتطيع  ذكية 
ن���ط���اق وا�����ش����ع، واإن�������ش���اء قاعدة  ع��ل��ى 
 ،/DNA ال��ن��ووي  للحم�س  بيانات 
اخلرائط  ر�شم  تكنولوجيا  وا�شتخدام 
ال���داخ���ل���ي���ة ال���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا زي����ادة 
معدلت الكفاءة بن�شبة ت�شل اإىل 90 
الثانية  ال���دورة  �شهدت  كما  امل��ائ��ة.  يف 
امل�شتقبل  دب��ي  م�شرعات  برنامج  م��ن 
اإبرام �شركة ات�شالت مذاكرت تفاهم 
م��ع 3 ���ش��رك��ات، وه���ي ���ش��رك��ة موبايل 
، و�شركة ميد  ، و�شركة الطبي  دكتور 
العالج  خدمات  لتقدمي  جين�س  اأوف 
عن بعد يف كربيات املوؤ�ش�شات ال�شحية 
ا�شتخدام  ج���ان���ب  اإىل  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
اإم��ارة دبي، كما  الطيار جينو-بنك يف 
ا�شتملت قائمة مذكرات التفاهم التي 
مت توقيعها بنهاية الدورة الثانية من 
على  امل�شتقبل  دب��ي  م�شرعات  برنامج 
مكتب  ابرمها  اأخ���رى  تفاهم  م��ذك��رة 
دبي الذكية مع �شركة افانزا للحلول، 
و�شركة كون�شي�س بهدف توحيد طرق 
دف���ع ر���ش��وم اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 

ت�شني  البلوك  تنقية  با�شتخدام  دب��ي 
واإن�������ش���اء ع��م��ل��ة خ��ا���ش��ة م�����ش��ف��رة يف 
الثانية  ال����دورة  نهاية  وتخلل  دب���ي. 
ب��ل��دي��ة دب���ي مذكرتي  ت��وق��ي��ع  اأي�����ش��اً 
و�شركة  ري��ن�����ش��ا،  �شركتي  م��ع  ت��ف��اه��م 
قانونية  معايري  و���ش��ع  ب��ه��دف  وي��ن��و 
ال��ط��ب��اع��ة ثالثية  ل���ش��ت��خ��دام م����واد 
التو�شع  يف  ي�شهم  مبا  وذل��ك  البعاد، 
ثالثية  الطباعة  تقنية  با�شتخدام 
وا�شتخدام  ال��ب��ن��اء،  ق��ط��اع  الب��ع��اد يف 
من  للحد  ال���ش��ي��اء  ان��رتن��ت  تقنيات 
ه��در الطعام يف ف��ن��ادق دب��ي. وخالل 
الدورة الثانية من برنامج م�شرعات 
جائزة  اإط������الق  مت  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  دب����ي 
تقدم  حيث  امل�شتقبل،  اأب��ط��ال  ف��ري��ق 
3 فرق من  اأف�شل  اإىل  هذه اجلائزة 
وعلى  امل�����ش��ارك��ة.  احلكومية  اجل��ه��ات 
ت�شكل  مبتكرة  حلول  تقدمي  ال��ف��رق 
م�شرعات  برنامج  اإىل  نوعية  اإ�شافة 
دبي امل�شتقبل وتعزز اجلهود الرامية 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  روؤي�����ة  حت��ق��ي��ق  اإىل 
مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل يف 
بني  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  تفعيل 
القطاعات. وتعتمد اجلائزة  خمتلف 

ع��ل��ى اأرب���ع���ة م��ع��اي��ري اأ���ش��ا���ش��ي��ة، وهي 
م��ع الربنامج  ال��ف��رق  ت��ف��اع��ل  م���دى 
وي��ت��م م��ن خ��الل��ه ال��ت��اأك��د م��ن مدى 
ال���ت���زام ال��ف��ري��ق ب��ت��ح��ق��ي��ق الأه�����داف 
نف�شه،  ل��ل��ربن��ام��ج  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وذلك من خالل امل�شاركة الدائمة يف 
الأن�شطة،  من  وغريها  العمل  ور���س 
على  يعتمد  فهو  ال��ث��اين  امل��ع��ي��ار  اأم���ا 
الدعم  بتقدمي  اجل��ه��ة  ال��ت��زام  م��دى 
اأما  امل�����ش��ارك��ة،  الب��ت��ك��اري��ة  لل�شركات 
مدى  ع��ل��ى  فيعتمد  ال��ث��ال��ث  امل��ع��ي��ار 
ال��ت��زام ال��ف��رق ب��دع��م روؤي����ة واأه����داف 
امل�شتقبل،  دب����ي  م�����ش��رع��ات  ب��رن��ام��ج 
يف ح���ني ي���رك���ز امل��ع��ي��ار ال���راب���ع على 
حتقيق  تدعم  التي  القيادية  املهارات 
امل�شاركني  م���ن  امل���رج���وة  امل��خ��رج��ات 
وال��ربن��ام��ج. وق��د ف��از ف��ري��ق �شرطة 
املعرفة  وه��ي��ئ��ة  الأول  ب��امل��رك��ز  دب���ي 
ب��امل��رك��ز الثاين  ال��ب�����ش��ري��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
اجلن�شية  ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام��ة  والإدارة 

والإقامة بدبي باملركز الثالث.
ويقدم برنامج م�شرعات دبي امل�شتقبل 
حلول  لإيجاد  للعمل  مثالية  فر�شة 
قطاعاتها  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
وت���ق���دمي من����اذج م��ب��ت��ك��رة مي��ك��ن من 
خدماتها  مب�شتوى  الرتقاء  خاللها 

اأ���ش��ب��وع��اً، يجمع   12 ..وع��ل��ى م���دى 
وجهات  ال�������ش���رك���ات  ب���ني  ال���ربن���ام���ج 
دبي ل�شتك�شاف  وخا�شة يف  حكومية 
ت���ق���ن���ي���ات امل�������ش���ت���ق���ب���ل، وت���ط���وي���ره���ا 
للتحديات  حلول  لإيجاد  وتوظيفها 

التي تواجه املدن.
دبي  م�شرعات  برنامج  ت�شميم  ومت 
القطاعية  وال���ت���ح���دي���ات  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
ا�شت�شراف  على  ب��ن��اًء  يتناولها  ال��ت��ي 
توفرها  ال��ت��ي  وال���ف���ر����س  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
تكنولوجيا الثورة ال�شناعية الرابعة، 
حيث يت�شمن ور�س عمل مع اجلهات 
توجهاتها  م���ع  ت��ت��ن��ا���ش��ب  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
واأولوياتها ال�شرتاتيجية امل�شتقبلية، 
اأ�ش�س  ال��ربن��ام��ج  ت�����ش��م��ي��م  وي���راع���ي 
القطاعات  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ا����ش���ت�������ش���راف 
ودرا����ش���ة اأث���ر ال��ع��ل��وم ومن����اذج العمل 
توفرها  ال��ت��ي  وال��ف��ر���س  امل�شتحدثة 
الثورة ال�شناعية الرابعة واملتمثلة يف 
التكنولوجيا ذات القدرة على اإحداث 
القطاعات  �شمن  اجل���ذري  التغيري 
ال�شطناعي،  الذكاء  مثل:  املختلفة 
النانو،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال����روب����وت����ات، 
الطباعة  احل���ي���وي���ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اجلينوم  وع����ل����م  الأب������ع������اد  ث���الث���ي���ة 

وغريها.

حمدان بن حممد ي�سهد توقيع 28 مذكرة تفاهم خالل حفل ختام 
الدورة الثانية من برنامج م�سرعات دبي امل�ستقبل

•• دبي-وام:

ام�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  زار 
ال�شابعة ع�شرة .. والذي  معر�س الإم��ارات للوظائف يف دورت��ه 
يعترب الفعالية الأبرز على م�شتوى الدولة يف توظيف وتدريب 

املواطنني وينظمها مركز دبي التجاري العاملي .
هالل  �شعادة  خاللها  رافقه  التي  اجلولة  خ��الل  �شموه  واطلع 
و�شلطة  التجاري  والت�شويق  ال�شياحة  دائ���رة  ع��ام  مدير  امل��ري 
م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي ع��ل��ى خ��ط��ط وم���ب���ادرات الدوائر 
امل�شاركة  واخلا�شة  احلكومية  وال�شركات  والهيئات  واملوؤ�ش�شات 
الإماراتية  املواهب  وتدريب  توظيف  اإىل  والهادفة  املعر�س  يف 
من جهة اأخرى �شهد   . ال�شابة وتنفيذ خطة التوطني 2021 

املعر�س يف دورته هذا العام ح�شورا قويا للمراأة الإماراتية حيث 
لالن�شمام  يتطلعن  الالتي  الن�شاء  عدد  اأن  فيه  امل�شاركون  اأكد 
التجاري  البنك  واأ�شار   . ي�شهد منوا ملحوظا  العمل  �شوق  اإىل 
البنك  اأن  اإىل   .. امل�شاركني يف احل��دث  العار�شني  اأح��د  ال��دويل 
والثاين  الأول  اليومني  خ��الل  طلب   200 م��ن  اأك��رث  ا�شتقبل 
الهيئات  ك��ان��ت لإن�����اث وك�����ش��ف��ت  ب��امل��ائ��ة م��ن��ه��ا   85 ل��ل��م��ع��ر���س 
املتاحة  امل��راأة هيمنت على معظم الوظائف  اأن  اأي�شا  احلكومية 
املوارد  قطاع  رئي�س  اأح��م��د  عبدالرحمن  حممد  وق��ال   . لديها 
اإن  دب��ي  ببلدية  الب�شرية  امل���وارد  دائ��رة  يف  والتوظيف  الب�شرية 
70 باملائة من الطلبات التي ا�شتقبلتها من�شة بلدية دبي كانت 
ن�شبة  اأن  دبي  ومياه  اأو�شحت هيئة كهرباء  بدورها   . اإن��اث  من 
الن�شاء العامالت لديها بلغت 60 باملائة واأن عددا كبريا منهن 

�شمن طاقم املهند�شات واأن الهيئة ا�شتقبلت اأكرث من األف زائر 
على من�شتها يف اليوم الأول للمعر�س يف الوقت الذي توفر فيه 
اأكرث من 300 وظيفة لالإماراتيني .  ونظم معر�س الإمارات 
على هام�شه اأم�س وللمرة الأوىل “موؤمتر هوب�شكوت�س للمراأة” 
التدريب  ع��ن  اأوف���ى  معلومات  لتقدمي  ه��دف��ت  ال��ت��ي  الفعالية 
للمئات  عمل  على  احل�شول  وف��ر���س  امللهمة  والأف��ك��ار  العملي 
من الإماراتيات الالتي يخطني اأوىل خطواتهن يف �شوق العمل 
العدد  لرفع  الرامية  للتوطني  الإم���ارات  خطط  مع  ومتا�شيا   .
احلايل للمواطنني العاملني يف القطاع اخلا�س ع�شرة اأ�شعاف 
معر�س  م��ن   17 ال���  ال����دورة  �شهدت   ..  2021 ال��ع��ام  بحلول 
الذين  العار�شني اجل��دد  للوظائف م�شاركة عدد من  الإم��ارات 

ا�شتغلوا من�شة املعر�س ل�شم اأبرز املواهب .
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قائد عام �سرطة راأ�ش اخليمة يتفقد �سرطة الدقداقة وميناء اجلزيرة احلمراء 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ب��ن علوان  ال��ل��واء علي ع��ب��داهلل  تفقد 
ال��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د ع�����ام ����ش���رط���ة راأ������س 
الدقداقة  ���ش��رط��ة  م��رك��ز   ، اخل��ي��م��ة 
ب���ه���دف الط���م���ئ���ن���ان على  ال�������ش���ام���ل 
اآراء  اإىل  وال���ش��ت��م��اع   ، ال��ع��م��ل  ���ش��ري 
ورافقه   ، وم��الح��ظ��ات��ه��م  امل��وظ��ف��ني 
العميد  ال��ت��ف��ق��دي��ة  اجل���ول���ة  خ����الل 
مكتب  مدير  �شيف  ب��ن  حممد  ط��ارق 
القائد العام ، اخلبري �شيف ال�شفريي 
املوؤ�ش�شي  الأداء  وم�����ش��ت�����ش��ار  خ��ب��ري 
وال���ش��رتات��ي��ج��ي ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ، 

وفريق التفتي�س الأمني .
ب���ن ع���ل���وان زيارته  ال���ل���واء   وا���ش��ت��ه��ل 
مب��رك��ز ���ش��رط��ة ال��دق��داق��ة ال�����ش��ام��ل ، 
حيث تفقد الطابور الع�شكري للتاأكد 
من  واجلاهزية  ال�شتعداد  م��دى  من 
والهندام  ب��ال��ق��ي��اف��ة  الل����ت����زام  ح��ي��ث 
النظامية  التعليمات  وف��ق  الع�شكري 
كما   ، الداخلية  وزارة  يف  بها  املعمول 
ت��ف��ق��د ����ش���ي���ارات امل���رك���ز واط���ل���ع على 
للوقوف  وال�����ش��ي��ان��ة  ال��ف��ح�����س  اآل���ي���ة 
مالئمتها  وم�����دى  ج��اه��زي��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
على  وال�������وق�������وف   ، ل����ال�����ش����ت����خ����دام 
التطوير  وم��ت��ط��ل��ب��ات  الح��ت��ي��اج��ات 
���ش��ع��ادت��ه فرع  ث��م تفقد   ، وال��ت��ح��دي��ث 
ال��ت��ح��ق��ي��ق وال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي وفرع 
امل��ع��ل��وم��ات الأم��ن��ي��ة ح��ي��ث اط��ل��ع على 
البالغ�ات  ومراجع�ة  ا�شتقب�ال  كيفي�ة 
فرع  تفقد  ك��م��ا   ، الق�شاي�ا  وحت��وي�����ل 

�شي�ر  وال���دوري���ات واط��ل��ع عل�ى  امل���رور 
تقدمه�ا  الت�ي  واخلدم�ات  به�ا  العم�ل 
املتعلق�ة  املج�الت  كافة  يف  للجمهور 
بتخطي�ط وحتقي�ق احل�وادث وكيفي�ة 
ت�شجي�ل البالغ�ات ، ثم انتقل �شعادته 
ووحدة  املجتمعية  ال�شرطة  ف��رع  اإىل 
واط���ل���ع خاللها  امل��ت��ع��ام��ل��ني  خ���دم���ة 
على الق�شايا املجتمعية التي يتابعها 
الفرع ونوعيتها وكيفية التعامل معها 
للمتعاملني  يقدمها  التي  واخلدمات 
احلرا�شات  ف��رع  اإىل  بعدها  وت��وج��ه   ،
والربام�ج  ال�����ش��ج�����الت  ع��ل��ى  واط���ل���ع 

والآلي�ات والأجه�زة املتوف�رة .
عقد   ، التفقدية  ج��ول��ت��ه  ن��ه��اي��ة  ويف   
اخليمة  راأ���������س  ����ش���رط���ة  ع������ام  ق����ائ����د 
وال�شباط  املركز  رئي�س  مع  اجتماعاً 
، وج���ه م��ن خ��الل��ه ب�����ش��رورة تكثيف 

مدار  على  والتفتي�س  التوعية  برامج 
القيادة  يف  امل�شتهرتين  و�شبط  العام 
ال�شاأن  بهذا  التهاون  عدم  على  و�شدد 
على  العتماد  ���ش��رورة  على  م�شدداً   ،
التقنية التكنولوجية يف العمل اليومي 
املتعلقة  امل��الح��ظ��ات  ك��اف��ة  وت�شجيل 
اأن تقع  بالق�شايا الأمنية التي ميكن 
يف منطقة اخت�شا�س املركز ودرا�شتها 
بتو�شيات  ل��ل��خ��روج  ع��ل��م��ي  ب��اأ���ش��ل��وب 
ال�شيطرة  من  الأمنية  الأجهزة  تفيد 
الل�شيقة على خمتلف اإجراءات الأمن 
وال�شالمة يف املنطقة ، يف اإطار حتقيق 
الهادفة  الداخلية  وزارة  ا�شرتاتيجية 
الإدارية  تقدمي اخلدمات  اإىل �شمان 
والكفاءة  اجل���ودة  معايري  وف��ق  ك��اف��ة 
اإدارة  لعملية  وت��ع��زي��زاً   ، وال�شفافية 
املوارد والدعم ، كما اأكد على �شرورة 

لتطوير  التح�شني  ف��ر���س  ا�شتغالل 
اخل���دم���ات وت���ق���دم ال��ع��م��ل الأم���ن���ي .  
و�شل  التي  ال��ك��ف��اءة  مب�شتوى  واأ���ش��اد 
واأفراده  �شباطه  بجميع  املركز  اإليها 
اأدائهم من حيث  ، وانعك�س ذلك على 
املرورية  احل����وادث  م��وؤ���ش��ر  انخفا�س 
بن�شبة )%68( على م�شتوى املراكز 
ال�شرطية ال�شاملة بالإمارة مما يوؤكد 
 ، حتقيق املركز لروؤية دولة الإم��ارات 
واأكد حر�شه على تكرمي هوؤلء الفئة 
تقديراً جلهودهم املبذولة ، وبلغ عدد 
احلوادث املرورية يف الربع الأول من 
عام 2016 نحو )47( حادث بن�شبة 
نف�س  يف  ع��دده��ا  بلغ  فيما   )76%(
ال���ف���رتة م���ن ال���ع���ام اجل�����اري 2017 
 )24%( بن�شبة  ح���ادث   )15( نحو 
مما يوؤكد انخفا�شاً ملمو�شاً ووا�شحاً  

و�شجلت الإ�شابات باحلوادث املرورية 
الربع الأول من عام  انخفا�شاً خالل 
بن�شبة  اإ���ش��اب��ة   )58( ب��ع��دد   2016
نف�س  يف  ع��دده��ا  بلغ  فيما   )22%(
 )16( نحو   2017 ع��ام  من  الفرتة 

. اإ�شابة بن�شبة )78%( 
 وت���م اس��ت��ع��راض م���ادة فيلمية 
ومهامه  ال���ق���س���م  دور  ح������ول 
وأهم  الميناء  مبنى  وامكانيات 
تصوير  خ��ال  م��ن  احتياجاته 
ج��وي أوض��ح أم��اك��ن المناطق 
التجمعات  وأم���اك���ن  ال��س��اخ��ن��ة 
وغيرها ، وبلغ عدد التصاريح 
نحو   2015 ع������ام  األم����ن����ي����ة 
بلغ  ف��ي��م��ا  ت��ص��ري��ح   )7432(
نحو   2016 ع�������ام  ع�����دده�����ا 

)5291( تصريح أمني .

من�سور بن حممد يزور معر�ش الإمارات للوظائف 2017 

حاكم راأ�ش اخليمة ي�ستقبل 
•• اأبوظبي-وام:�سفرية فنلندا لدى الدولة

وفداً  البحرية  للريا�شات  ال��دويل  اأبوظبي  نادي  ا�شتقبل 
ال�شارقة  م��دي��ن��ة  م���ن  اخل��ا���ش��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م���ن 
املجتمعية يف  م��ب��ادرات��ه  اإط����ار  الن�����ش��ان��ي��ة يف  ل��ل��خ��دم��ات 
الريا�شة  ب��ني  العالقة  تر�شيخ  على  وحر�شاً  اخل��ري  ع��ام 
ال��ن��ادي وتعرف  اأروق���ة  ال��وف��د يف  واملجتمع ككل. وجت��ول 
على اق�شامه املختلفة كما اطلع على ور�شة فريق اأبوظبي 

لزوارق الفورمول1.
وحر�س ق�شم ال�شباقات يف النادي على اأن يخو�س الوفد 

ومعاينة  ال��ن��ادي  زوارق  اأح��د  يف  ب��الإب��ح��ار  خا�شة  جتربة 
كورني�س  على  املختلفة  البحرية  ال�شباقات  اإقامة  مناطق 

اأبوظبي بالإ�شافة مل�شارات ال�شباق حول جزيرة اللولو.
اأب��وظ��ب��ي الدويل  ن���ادي  واأك���د ���ش��امل الرميثي م��دي��ر ع��ام 
للريا�شات البحرية اأن مبادرات النادي يف عام اخلري تاأتي 
يف اإطار توجيهات �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل 
البحرية  للريا�شات  ال��دويل  اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
على اأن يكون للنادي ح�شور اأكرب على اخلارطة املجتمعية 

وتر�شيخ العالقة بني الريا�شة واملجتمع ككل.

مبادرات جمتمعية ل�»اأبوظبي للريا�سات البحرية« يف عام اخلري 

•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
�شوان �شفرية جمهورية فنلندا لدى  �شعادة ريتا  ام�س  يف ق�شر �شموه مبدينة �شقر بن حممد 
الدولة. ومت خالل اللقاء الذي تناول اجلوانب القت�شادية وال�شتثمارية والعديد من املجالت 
الكفيلة بتطوريها وتعزيزها  ال�شديقني وال�شبل  البلدين  القائمة بني  العالقات  الخرى بحث 
التنمية  دائ��رة  القا�شمي رئي�س  ال�شيخ حممد بن كايد  اللقاء  الطرفني. ح�شر  ملا فيه م�شلحة 
نائب  الطنيجي  عبيد  احمد  و�شعادة  القا�شمي  �شقر  بن  حممد  بن  �شقر  وال�شيخ  القت�شادية 

مدير عام دائرة التنمية القت�شادية.

موا�سالت الإمارات توؤهل 9000 متدرب يف 
ا�ستخراج رخ�ش القيادة والتدريب املهني
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -وام:

ال�����ش��ي��خ �شلطان  ال���ل���واء  ���ش��ع��ادة  ك���رم 
عام  ق���ائ���د  ال��ن��ع��ي��م��ي  اهلل  ع���ب���د  ب����ن 
م�شابقة  يف  الفائزين  عجمان  �شرطة 
تقديرا  الوطن  حب  يف  فيديو  اأجمل 
الفيديوهات  اإع�������داد  يف  جل���ه���وده���م 
واإي�شال اأجمل ر�شالة يف حب الوطن.

كما كرم اأكرث متابعي و�شائل التوا�شل 
�شرطة  يف  اخل����ا�����ش����ة  الج���ت���م���اع���ي 
لدعمهم  تقديرا   .. تفاعال  عجمان 
وت��وا���ش��ل��ه��م م���ع ال�����ش��رط��ة وذل����ك يف 
ال�شرتاتيجي  ال��ه��دف  حتقيق  اإط���ار 
لوزارة الداخلية واملتمثل بتعزيز ر�شا 

اجلمهور عن اخلدمات املقدمة.
����ش���رط���ة عجمان  ع�����ام  ق����ائ����د  وق�������ال 
امل�شابقة  يف  ال���ف���ائ���زي���ن  ت���ك���رمي  اإن 
ج�����اء ت���ق���دي���را جل���ه���وده���م يف اإع������داد 
حبهم  ع��ن  ع��ربت  ال��ت��ي  الفيديوهات 

ل�شعبها  واإخال�شهم  الم��ارات  لدولة 
م�شمونها  يف  حملت  وال��ت��ي  وق��ادت��ه��ا 
ر�شائل حب ووفاء فا�شتحقوا التكرمي 

والإ�شادة.

تتابع  ع��ج��م��ان  ���ش��رط��ة  اأن  واأ�����ش����اف 
التوا�شل  و����ش���ائ���ل  ع����رب  م��ت��اب��ع��ي��ه��ا 
لقرتاحاتهم  وت�شتمع  الج��ت��م��اع��ي 
تكرمي  اأن  مو�شحا   .. وا�شتف�شاراتهم 

تقدير  اإل  ه���و  م���ا  ال���ي���وم  امل��ت��اب��ع��ني 
عجمان  ����ش���رط���ة  م�����ع  ل���ت���وا����ش���ل���ه���م 
واإ���ش��ادت��ه��م ب��اإجن��ازات��ه��ا وه���ذا بدوره 

يعزز ريادة ال�شرطة ومتيزها.

•• ال�شارقة-الفجر:

نظمت هيئة البيئة واملحميات الطبيعية 
النهائي  التحكيم  معر�س  ال�شارقة  يف 
يف  لال�شتدامة  ال�شارقة  جائزة  مل�شاريع 
كل  عر�س  مت  حيث  اخلام�شة،  ن�شختها 
امل�شاريع امل�شاركة يف اجلائزة، بالإ�شافة 
الق�شري،  البيئي  الفيديو  م�شاريع  اإىل 
وذل�������ك ع���ل���ى م�������دار ي����وم����ي ال���ث���الث���اء 
والأرب��ع��اء 11 و12 ابريل اجل��اري، يف 
الأمريكية  للجامعة  الرئي�شي  امل��ب��ن��ى 
ب��ال�����ش��ارق��ة، ح��ي��ث ���ش��ي��ت��م الإع�����الن عن 
ال��ف��ائ��زي��ن يف احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي يف 27 
اأب���ري���ل اجل����اري ع��ل��ى م�����ش��رح اجلامعة 
ال��ق��ا���ش��م��ي��ة، وذل������ك ل��ف��ئ��ت��ّي امل����دار�����س 

اخل�شراء واجلامعات.
ال�شويدي،  ���ش��ي��ف  ه��ن��ا  ���ش��ع��ادة  وق���ال���ت 
رئ����ي���������س ه���ي���ئ���ة ال���ب���ي���ئ���ة وامل���ح���م���ي���ات 
جائزة  ت��اأت��ي  ال�����ش��ارق��ة:  يف  الطبيعية 
مواكبة  اإط���ار  يف  لال�شتدامة  ال�شارقة 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  روؤى 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي، ع�شو 
ال�����ش��ارق��ة، حول  الأع��ل��ى ح��اك��م  املجل�س 
احليوي  التنوع  و���ش��ون  البيئة  حماية 
اجلائزة  روؤي���ة  تكمن  حيث  الإم����ارة،  يف 
يف اإيجاد بيئة خ�شراء م�شتدامة، واإذكاء 
الطالبية  القطاعات  التناف�س بني  روح 
املختلفة يف املدار�س واجلامعات لبتكار 
للم�شكالت  م�شتدامة  ح��ل��ول  وتطبيق 
البيئية امللحة من اأجل متكني مقومات 
اأر�س الواقع يف  التنمية امل�شتدامة على 

البيئات التعليمية . 
املدار�س احلكومية واخلا�شة  وبلغ عدد 
اجلائزة  جم���الت  خمتلف  يف  امل�����ش��ارك��ة 
 143 وباإجمايل  مدر�شة،   55 وفئاتها 
طالباً،   132 م��ن��ه��م  وط��ال��ب��ة،  ط��ال��ب��اً 
�شاركوا يف فئة جائزة الفريق الطالبي 
فريق  كل  طالبي،  فريق   22( املتميز، 
مكون من �شتة اأع�شاء رئي�شيني(، و11 
جائزة  فئة  يف  ���ش��ارك��وا  وط��ال��ب��ة،  طالباً 
الأفراد  ع��دد  بلغ  كما  املتميز،  الطالب 
املدر�شة  ���ش��ارك��وا يف فئة ج��ائ��زة  ال��ذي��ن 
امل��ن�����ش��ق املتميز  امل��ت��م��ي��زة وف��ئ��ة ج���ائ���زة 
40 فرداً من اأع�شاء الهيئتني الإدارية 

والتدري�شية.
وبلغ عدد الطلبة امل�شاركني من كل من 
اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة، وجامعة 
ال�شارقة، وكلية الأفق اجلامعية، وكليات 
التقنية العليا، 115 طالباً وطالبة من 
خم��ت��ل��ف ال��ت��خ�����ش�����ش��ات، وك��ان��ت معظم 
العلمي  البحث  جم���الت  يف  امل�����ش��ارك��ات 
التطبيقي والتقييمي والبحوث البيئية 
يف  امل�شاركات  وبقية  ال�شارقة،  اإم���ارة  يف 
حول  للجائزة  والثالث  الثاين  املجالني 

واإنتاج  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات،  ال��ذك��ي  التطبيق 
فيلم بيئي ق�شري.

ت�سع جهات متعاونة يف جلان التحكيم
و���ش��م��ت جل��ن��ة حت��ك��ي��م اجل���ائ���زة ت�شع 
ج���ه���ات م���ن م��وؤ���ش�����ش��ات ع�����دة، ح�شب 
النحو  ع��ل��ى  اخ��ت�����ش��ا���ش��ات��ه��م، وذل����ك 
الإم����ارات  جمعية  م��ن  ع�شو  ال��ت��ايل: 
جمال  لتحكيم  ال�����ش��وئ��ي،  للت�شوير 
ال���ت�������ش���وي���ر ال�������ش���وئ���ي، وع�������ش���و من 
لالإنتاج  ال�شينمائية  ال���روؤي���ة  ���ش��رك��ة 
البيئي  ال���ف���ي���ل���م  ل��ت��ح��ك��ي��م  ال���ف���ن���ي، 
الق�شري، وع�شو من موؤ�ش�شة ال�شارقة 
البيئي  ال��ف��ي��ل��م  ل��ت��ح��ك��ي��م  ل����الإع����الم، 
كهرباء  هيئة  من  وع�شوان  الق�شري، 
ومياه ال�شارقة، لتحكيم جمال تر�شيد 
الطاقة الكهربائية واملياه، وع�شو من 
لتحكيم  للتعليم،  ال�����ش��ارق��ة  جم��ل�����س 
امل�شتدام،  ال��ب��ي��ئ��ي  امل�������ش���روع  جم�����ال 
وع�شو من مدينة ال�شارقة للخدمات 
امل�شروع  جم���ال  لتحكيم  الإن�����ش��ان��ي��ة، 
م��ن هيئة  واأع�����ش��اء  امل�����ش��ت��دام،  البيئي 
لتحكيم  الطبيعية،  واملحميات  البيئة 
الت�شوير  وجم������ال  امل��ل�����ش��ق  جم�����ال 
ال�شوئي، وع�شو من جامعة ال�شارقة، 
اجلامعات  ط��ل��ب��ة  م�����ش��اري��ع  ل��ت��ح��ك��ي��م 
الذكي  والتطبيق  العلمي  البحث  يف 
اجلامعة  م���ن  وع�����ش��و  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات، 
لتحكيم  ال�������ش���ارق���ة،  يف  الأم���ري���ك���ي���ة 
البحث  يف  اجل��ام��ع��ات  طلبة  م�شاريع 
العلمي والتطبيق الذكي للمعلومات. 
العام  ال��ه��دف  اأن  ال�����ش��وي��دي  واأك�����دت 
ل���ل���ج���ائ���زة ي���ك���م���ن يف ت���ع���زي���ز م���ب���داأ 
مل��ا ي�شكله  ال��ب��ي��ئ��ي  ب��ال��ع��م��ل  ال�����ش��راك��ة 
اأ���ش��ا���ش��ي��ة يف دع���م م�شروع  م��ن رك��ي��زة 
حلماية  ال����ش���رتات���ي���ج���ي  ال�������ش���ارق���ة 
احليوي  التنوع  و�شون  البيئة  م��وارد 
يف الإم����ارة، وذل���ك م��ن خ��الل تو�شيع 

دائرة م�شوؤوليات العمل البيئي وتعدد 
واجلامعات،  املدار�س،  لت�شمل  اأطرافه 
�شت�شهم  ال��ت��ي  الر�شمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
باإيجاد بيئة خ�شراء يف اإطار م�شتدام.

يكون  اأن  اجل��ائ��زة  ���ش��روط  وت�شمنت 
امل��ت��ق��دم ل��ل��م�����ش��ارك��ة م��ن ���ش��م��ن فئات 
جمال  يكون  واأّل  امل�شتهدفة،  اجلائزة 
الفرد  اأو  للمدر�شة  �شبق  قد  امل�شاركة 
امل�����ش��ارك��ة ب���ه يف ج���وائ���ز اأخ�����رى، واأن 
يكون امل�شروع املقدم يف اإطار الأهداف 
الفائز  يتعهد  واأن  ل��ل��ج��ائ��زة،  ال��ع��ام��ة 
اأر�س  بتنفيذ م�شروعه وتطبيقه على 
ال��واق��ع خ��الل �شهر م��ن ت��اري��خ الفوز 
تطوير  خطة  ي��ق��دم  حيث  ب��اجل��ائ��زة، 

م�شتقبلية لتنفيذ امل�شروع.
ور�س  �شابق  وق��ت  يف  الهيئة  ونظمت 
عمل لطلبة املدار�س يف مركز وا�شط، 
وذلك �شمن فعاليات الدورة اخلام�شة 
لال�شتدامة،  ال�����ش��ارق��ة  ج���ائ���زة  م���ن 
لتعريفهم باجلائزة التي انبثقت فكرة 
اإطالقها لتواكب روؤى �شاحب ال�شمو 
حاكم ال�شارقة، يف اأهمية حماية البيئة 
ب��الإم��ارة، ومت  التنوع احليوي  و�شون 
اأع�����ش��اء املجل�س  اع��ت��م��اده��ا م��ن ق��ب��ل 

التنفيذي لإمارة ال�شارقة. 
اأهمية  اأن  اإىل  ال�شويدي  هنا  واأ���ش��ارت 
اجل����ائ����زة ت��ك��م��ن يف اإ������ش�����راك ودع�����وة 
واجلامعات،  امل����دار�����س  ط��ل��ب��ة  ج��م��ي��ع 
الإداري�������ة  ال��ه��ي��ئ��ات  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
امل�شاركة،  امل���دار����س  يف  وال��ت��دري�����ش��ي��ة 
م�شاريع  م��ن  ت�����ش��ورات��ه��م  و���ش��ع  اإىل 
واأفكار واأن�شطة م�شتقلة، لتعزيز مبداأ 
�شمن  امل�شتدامة  ال��درا���ش��ي��ة  البيئات 
عاملياً.  بها  املعمول  البيئية  املوا�شفات 
م�شرية اإىل اأن اجلائزة تقام على مدار 
الأوىل  فئتني،  وت�شم  الدرا�شي،  العام 
التعليم  م���راح���ل  ل��ط��ل��ب��ة  خم�����ش�����ش��ة 
والتعليم  ث��ان��ي��ة(،  )ح��ل��ق��ة  الأ���ش��ا���ش��ي 

الثانوي يف مدار�س ال�شارقة احلكومية 
واخلا�شة، بالإ�شافة اإىل الفئة الثانية 
واملخ�ش�شة لطلبة اجلامعات يف اإمارة 

ال�شارقة.
واأ�شافت: كل ما نحققه من جناحات 
وبعمل  خ�����ش��و���ش��اً  ب���اجل���ائ���زة  ت��ت��ع��ل��ق 
ب�شكل  ي��رت��ب��ط  ع��م��وم��اً،  الهيئة  ودور 
ال�شمو  ب�شاحب  وا�شرتاتيجي  مبا�شر 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ال����ذي ي��ق��دم الدعم 
للهيئة وجهودها يف ظل  ال��الحم��دود 
متابعة حثيثة من قبل �شموه ملختلف 
تر�شيخ  على  وحر�شه  البيئة،  ق�شايا 
جميع  يف  امل�شتدامة  التنمية  م��ب��ادئ 

قطاعات املجتمع . 
للجائزة  الأ���ش��ا���ش��ي  امل���ح���ور  وي��ت��م��ث��ل 
تطبيق  يف  امل���دار����س  لطلبة  بالن�شبة 
م�شروع بيئي م�شتدام مبمار�شات بيئية 
ا�شتهالك  ت��ر���ش��ي��د  جم���ال  يف  ع��م��ل��ي��ة 
حماية  اأو  واملياه،  الكهربائية  الطاقة 
التنوع احليوي، واملحافظة على م�شادر 
م�شادر  ع��ل��ى  وامل���ح���اف���ظ���ة  ال���ط���اق���ة، 
باأنواعه.  التلوث  من  والتقليل  املياه، 
اإ�شافة اإىل ت�شميم مل�شق بيئي حول 
مو�شوع اإبراز معامل وجماليات البيئة 
من  عليها  املحافظة  وط���رق  اجلبلية 
بيئية  ل�شلوكيات  اإب��راز مظاهر  خالل 
ال�شوئي  الت�شوير  اأما حمور  �شليمة. 
جماليات  اإب������راز  م��و���ش��وع  ف��ي��ت��ن��اول 
ال��ن��ب��ات��ات ال��ربي��ة امل�����ش��ت��دام��ة - �شجر 
الغاف واأهمية حمايته من التحطيب 
اجلائر. ويركز حمور اإنتاج فيلم بيئي 
ق�شري للمدار�س، على مو�شوع مظاهر 
املناطق  يف  الآمن  التخييم  و�شلوكيات 
اجلامعات،  لفئة  بالن�شبة  اأما  الربية. 
جمال التطبيقات الذكية للمعلومات، 
التطبيقي،  العلمي  ال��ب��ح��ث  وجم���ال 
البيئية  احل���ل���ول  م��و���ش��وع  ف��ي��ت��ن��اول 

للم�شكالت البيئية يف ال�شارقة.

•• اأم القيوين -وام:

مت��ت��از اإم������ارة ال��ف��ج��رية مب��وق��ع يجمع 
املنظر  ال���ت���اري���خ وج���م���ال  ع���راق���ة  ب���ني 
تتخللها  ال��ت��ي  ال�شاهقة  اجل��ب��ال  ح��ي��ث 
ال���ودي���ان وال�����ش��ه��ول والأر������س اخل�شبة 
وكلها عوامل �شاهمت يف ازدهار املنطقة 
القدم  م���ن���ذ  ال�����ش��ك��ان��ي��ة  ب��ال��ت��ج��م��ع��ات 
والدلئل الأثرية والكت�شافات احلديثة 

�شاهدة على جمال املكان.
وعراقتها  باأ�شالتها  متيزت  والفجرية 
مب��ا ت��زخ��ر ب��ه م��ن م��ع��امل اأث��ري��ة يرجع 
ت�شيف  ال�����ش��ن��ني  اآلف  اإىل  ت��اري��خ��ه��ا 
املا�شي  وع���راق���ة  احل��ا���ش��ر  روع�����ة  اإىل 
تاريخ  لزائرها  وحتكي  الكثري  واأ�شالته 
املنطقة التي مرت بالعديد من احلقب 
ع�شرنا  ح��ت��ى  الإ����ش���الم���ي���ة  وال��ع�����ش��ور 
احلديث فهي تزخر بالكثري من القالع 
ان�������ش���اوؤه���ا خالل  ال���ت���ي مت  واحل�������ش���ون 

الع�شر الإ�شالمي .
ومن اأهم مناطق اإمارة الفجرية منطقة 
تاريخا  حتكي  التي  القدمية  الفجرية 
طويال لأهايل الفجرية ملا حتتويه من 
خمزون تاريخي فهي ت�شرد على زائرها 
ق�شة �شعب اأحب وطنه ودافع عنه وبناه 
وتراث  وتقاليد  بعادات  وتعرفه  وط��وره 
خاللها  من  التاريخ  �شطر  عريق  �شعب 

عظمة الرتباط بني الإن�شان ووطنه.
الفجرية  منطقة  تاريخ  على  وللتعرف 
خليفة  اأحمد  الدكتور  اأك��د   .. القدمية 
الفجرية  ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������س  ال�������ش���ام�������ش���ي 
منطقة  ت���اري���خ  اأن  والآث�������ار  ل��ل�����ش��ي��اح��ة 

ارتباطا  ي��رت��ب��ط  ال���ق���دمي���ة  ال���ف���ج���رية 
وثيقا بتاريخ قلعة الفجرية التي تلقب 
ب��احل�����ش��ن وه����ي م���ن اأ���ش��ه��ر ال���ق���الع يف 
قرية  تتو�شط  فهي  ال�شرقية  املنطقة 
النخيل  م��زارع  القدمية خلف  الفجرية 
اث��ن��ني كيلو م��رت م��ن البحر  ب��ع��د  ع��ل��ى 
وث��الث��ة كيلو م���رتات م��ن اجل��ب��ال وقد 
ب��ن��ي��ت ع��ل��ى ق��م��ة ج��ب��ل ���ش��خ��ري �شغري 
اأ�شهر  20 مرتا وهي من  يبلغ ارتفاعه 
ال��ق��الع واأ���ش��خ��م��ه��ا يف ال��ف��ج��رية والتي 
كان لها دور كبري يف حماية املنطقة من 

املهاجمني ال�شتعماريني .
ويعود تاريخ قلعة الفجرية ا�شتنادا اإىل 
و   1500 ب��ني  م��ا  الكيميائي  التحليل 
الدكتور  واأو����ش���ح   .. م��ي��الدي��ة   1550
من  ت��اأت��ي  القلعة  �شهرة  اأن  ال�شام�شي 
�شكلها املعماري الفريد وحالتها اجليدة 
موقعها  ج��ان��ب  اإىل  ال��ب��ن��اء  ح��ي��ث  م���ن 
تعد  ت��ق��ع يف منطقة  اأن��ه��ا  ك��م��ا  امل��ت��م��ي��ز 

املدخل الرئي�شي لإمارة الفجرية .
واأ�شاف اأنها تتميز بت�شميمها الهند�شي 
عن  متاما  يختلف  فتخطيطها  الفريد 
�شائر التخطيط الهند�شي الذي عرفت 
به القالع يف املنطقة لأنها غري منتظمة 
ت�شاري�شية  اأب��ع��اد  وف��ق  ولي�شت  ال�شكل 
معينة بل اأخذت �شكل الربوة التي بنيت 
الأه���ايل من  قبل  بنيت من  عليها فهي 
بنائها  م��ن  الغر�س  وك��ان  حملية  م��واد 
احلروب  اأب����ان  دف��اع��ي��ة  الأول  امل��ق��ام  يف 
قدميا  املدينة  على  �شطوها  وحم��اولت 
ك���ان���ت م���رك���ز لإدارة  اأن���ه���ا  ف�����ش��ال ع���ن 

احلكم.

غري  بت�شميمها  الفجرية  قلعة  ومتتاز 
اأبراج  ثالثة  من  تتكون  فهي  التقليدي 
والوجهات  ال��غ��رب��ي  ال�شمال  يف  دائ��ري��ة 
ال�شرقية وال�شمالية وكان يتم ا�شتخدام 
ه���ذه الب����راج ك��اأم��اك��ن اإق��ام��ة احلرا�س 
بن  حمد  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  حكم  اأث��ن��اء 
اإىل  بالن�شبة  اأم���ا   .. ال�����ش��رق��ي  ع��ب��داهلل 
الربج الرابع فهو م�شتطيل ال�شكل ويعد 

اأكرب اأبراج القلعة.
اإىل  اإ�شافة  دوري��ن  من  القلعة  وتتكون 
الأر�شي  ال��دور  يف  يوجد  حيث  ال�شطح 
ق���اع���ة ك���ب���رية وغ����رف����ة واح�������دة كبرية 
و�شلم كبري ي�شل  للقلعة  ومدخل كبري 
قاعة  يت�شمن  ال���ذي  الأول  ال���دور  اإىل 
ال�شرفات  بع�س  ب��ه  وي��وج��د  للمجل�س 
التل ومم��ر كبري ي�شل  ف��وق  التي تطل 

اإىل الدور الثاين و ال�شطح .
وخارجه  احل�����ش��ن  داخ�����ل  ع���رث  ل��ق��د  و 
على الكثري من املنتجات اخلزفية يعود 
ال�شاد�س  ال��ق��رن��ني  ب��ني  فيما  ت��اري��خ��ه��ا 
�شظايا  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الع�شرين  و  ع�شر 
ق��ذائ��ف ك��ان��ت ت�����ش��ت��خ��دم اأث���ن���اء احلرب 
مدفع  ع��ل��ى  وال���ع���ث���ور  الأوىل  ال��ع��امل��ي��ة 
يرجع تاريخه اإىل اأواخر القرن الثامن 
ع��ل��ى بع�س  ال��ع��ث��ور  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ع�����ش��ر 
يف  �شكها  مت  ال��ت��ي  النحا�شية  العمالت 

اجنلرتا يف القرون ال�شابقة .
ال���ف���ج���رية  م���ن���ط���ق���ة  اإىل  وب�����ال�����ع�����ودة 
القدمية فاإنها تت�شمن اإىل جانب قلعة 
الفجرية امل�شجد القدمي وبيوت احلكام 
ال�شرقيني ومن اأ�شهر بيوت احلكام بيت 
ال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي وال�شيخ 

عبداهلل بن حمدان ال�شرقي .
و���ش��ه��دت اإم�����ارة ال��ف��ج��رية ك��غ��ريه��ا من 
اإم�������ارات ال���دول���ة ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة وخطت 
خالل �شنوات الحتاد خطوات مت�شارعة 
اإنه  اإل  والتطوير  التنمية  جم���الت  يف 
على الرغم من احلداثة والتجديد فاإن 
حكومة الفجرية مل تاأل جهدا يف امل�شي 
قدما باملحافظة على املوروث التاريخي 
م����ن خ�����الل روؤي���ت���ه���ا وت���وج���ي���ه���ات���ه���ا يف 
واآثارها وموروثها  احلفاظ على تراثها 
ت����راث  ي������زال  ل  اأن  ح���ي���ث  ال���ت���اري���خ���ي 
القالع  م��ن  بالعديد  احل��اف��ل  الفجرية 
�شامدة  اأهلها  اأقامها  التي  واحل�شون 
اأهايل  بطولت  ق�ش�س  و�شاخمة حتكي 

الإمارة لالأجيال املتعاقبة .
وب��ن��اء ع��ل��ي ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب ال�شمو 
ع�شو  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م ال��ف��ج��رية فقد 
والآثار  لل�شياحة  الفجرية  هيئة  اأول��ت 
كبريا  اهتماما  الإم����ارة  وح�شون  ق��الع 

نظرا لأهميتها وتاريخها .
وحول تطوير منطقة الفجرية القدمية 
اأنه  ال�شام�شي  اأحمد  الدكتور  اأو�شح   ..
مت ت��رم��ي��م امل��واق��ع الأث���ري���ة يف الإم����ارة 
واإع�������ادة ت��اأه��ي��ل��ه��ا وف����ق اأ����ش���ل���وب علمي 
من  عهدها  �شابق  اإىل  واإع��ادت��ه��ا  دق��ي��ق 
مت  التي  املحلية  امل���واد  ا�شتخدام  خ��الل 
مبانيهم  ب��ن��اء  يف  الأه����ايل  ا�شتخدامها 
�شخور  اأه���م���ه���ا  امل���ا����ش���ي  يف  وال����ق����الع 
البازلت املنت�شرة يف الفجرية اإ�شافة اإىل 
احلجر واحل�شى والطني والتنب ومادة 

ال�شاروج.

تطوير  عملية  اأن  ال�شام�شي  واأ����ش���اف 
الفجرية  يف  القدمية  املنطقة  وترميم 
والقرية  ال��ف��ج��رية  قلعة  ت��رم��ي��م  �شمل 
القدمية وال�شور املحيط بها اإ�شافة اإىل 
ت��رم��ي��م ب��ي��وت احل��ك��ام ال��ق��دمي��ة وبيوت 
الأهايل حيث مت العمل على اإعادتها اإىل 
معاملها  لإظهار  وذل��ك  الأ�شلية  حالتها 
لل�شياح  ال��ف��ري��دة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
م��وق��ع منطقة  ب��ح��ك��م  و   . وال���زائ���ري���ن 
الذي  ال�شرتاتيجي  القدمية  الفجرية 
املا�شي  وع���راق���ة  ب���ني احل���داث���ة  مي����زج 
حتر�س العديد من اجلهات على تنظيم 
حتت�شن  ف���ه���ي  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ف���ع���ال���ي���ات 
والأن�شطة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن  ال���ع���دي���د 
التي  وال�شياحية  والريا�شية  الثقافية 
العريقة  واملكانة  املنطقة  اأهمية  ت��وؤك��د 

التي حتظى بها.
ت�شهدها  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأه�����م  وم����ن 
منطقة الفجرية القدمية خالل الأعوام 
ال�شنوية  ال�شيف  بطولة  اإقامة  ال�شابقة 
فعاليات  ���ش��م��ن  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ي��ت��م  ال���ت���ي 
ال���دويل للفنون يف  ال��ف��ج��رية  م��ه��رج��ان 
ميدان ال�شيف اأمام قلعة الفجرية وهي 
عليها  القائمني  يهدف  تراثية  بطولة 
وغر�س  الإم��ارات��ي��ة  ال��ه��وي��ة  تعزيز  اإىل 
بالفنون  والع����ت����زاز  ال���وط���ن���ي  احل�������س 

ال�شعبية الأ�شيلة .
كما ت�شهد منطقة الفجرية القدمية .. 
العربي  اخليل  جلمال  الفجرية  بطولة 
���ش��م��و ال�شيخ  ت���ق���ام حت���ت رع���اي���ة  ال���ت���ي 
ب���ن حم��م��د ال�شرقي  ب���ن ح��م��د  حم��م��د 
ويل عهد الفجرية هي م�شابقة للخيول 

جمالها  وع���ر����س  الأ����ش���ي���ل���ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ور���ش��اق��ت��ه��ا وال������رتاث ت��ق��ام ع��ل��ى مدى 
لأفخر  متعددة  لت�شنيفات  اأي��ام  ثالثة 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  الأ�شيلة  العربية  اخل��ي��ول 
وتنفيذ  ال���رتاث���ي���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م 
برامج منوعة لفئة املعاقني على م�شتوى 
اأحمد  الدكتور  واأ�شار   . العربي  اخلليج 
الفجرية  هيئة  رئي�س  ال�شام�شي  خليفة 
ال�شياحة  اأن  اإىل  والآث�������ار  ل��ل�����ش��ي��اح��ة 
بالقالع  املتمثلة  ال��ف��ج��رية  يف  الأث��ري��ة 
اأ�شا�شي يف جذب  واحل�شون جزء ورافد 
ال�����ش��ي��اح م��ن داخ���ل ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا . 
واأك�����د ح���ر����س ح��ك��وم��ة ال��ف��ج��رية على 
تطوير هذا القطاع الذي ي�شاهم بدوره 
وجذب  ال�شياحي  القطاع  تن�شيط  على 
اإىل الإم��ارة لال�شتمتاع  ال�شياح وال��زوار 
باملواقع الأثرية و تاريخ الإمارة الرثي.

ترميم  اإىل  اإ�شافة  اإن��ه  ال�شام�شي  وق��ال 
الفجرية  م��ن��ط��ق��ة  الأث���ري���ة يف  امل���واق���ع 

ال����ق����دمي����ة ف���������اإن ح����ك����وم����ة ال���ف���ج���رية 
ان�شاء  التطويرية  خطتها  يف  اعتمدت 
حميط  يف  جديدين  متحفني  وت�شييد 
اأحد  يخ�ش�س  اأن  على  ال��ف��ج��رية  قلعة 
القدمية  ل��الآث��ار  اجل��دي��دي��ن  املتحفني 
ال�شعبي  للرتاث  الثاين  يخ�ش�س  فيما 
على  الهيئة  حر�س  اإىل  واأ���ش��ار  املحلي. 
اأن تتوافق ت�شاميم املتحفني مع البيئة 
الأخذ  مع  وامل�شمون  ال�شكل  يف  املحلية 
الت�شاميم  و�شع  يف  احلديثة  بالتقنيات 

مبا يتفق مع روح الرتاث والآثار .
اإن�شاوؤها  املزمع  اخلدمات  تت�شمن  كما 
اإقامة  ال��ق��دمي��ة  ال��ف��ج��رية  م��ن��ط��ق��ة  يف 
قلعة  م��ن  بالقرب  كبري  م�شرح  واإن�����ش��اء 
ت�شميمه  من  جزئية  تت�شمن  الفجرية 
اإن�شائه  ال���روم���اين وال��ه��دف م��ن  ال��ف��ن 
متطور  م�������ش���رح  ت���وف���ري  يف  امل�����ش��اه��م��ة 
امل�شرحية  وال���الأن�������ش���ط���ة  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات 
املختلفة  التي تنفذها اجلهات  الثقافية 

مقر  ت�شييد  اإىل  اإ���ش��اف��ة   .. الإم����ارة  يف 
جديد لهيئة الفجرية لل�شياحة والآثار 
�شمن  الهيئة  و�شتقوم  ذات���ه.  امل��وق��ع  يف 
البيوت  ب��رتم��ي��م  ال��ت��ط��وي��ري��ة  خ��ط��ت��ه��ا 
القلعة  ت�شييد  عا�شرت  التي  القدمية 
اإحياء  على  العمل  عن  ف�شال  القدمية 
النمط  اإىل  واإع����ادت����ه  ال���ق���دمي  ال�����ش��وق 
بهدف  املا�شي  ك��ان عليه يف  ال��ذي  ذات��ه 
ل��ل��م��ا���ش��ي القدمي  ت���ق���دمي ����ش���ور ح��ي��ة 
ان�شاء  و�شيتم  الرتاثية.  تفا�شيله  بكل 
القلعة  ����ش���ور  يف  ل���ل�������ش���ي���ارات  م����واق����ف 
���ش��ي��ارة وهناك   500 اأك����رث م��ن  ي�����ش��م 
من  جمموعة  بتقدمي  تطويرية  روؤي��ة 
اخلدمات التي ت�شاهم يف اإنعا�س القطاع 
ال�شياحي يف الإمارة خا�شة ملحبي الأثار 
تنفيذ جمموعة  م��ن خ��الل  ال���رتاث  و 
املجال�س  و  املطاعم  و  ال�شرتاحات  من 
ال�شياحي  اجل����ذب  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��د  ال��ت��ي 

لإمارة الفجرية .

منطقة الفجرية القدمية تاريخ متجدد من الآ�سالة وال�سموخ

تنظمه هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�سارقة يف اجلامعة الأمريكية 

معر�ش التحكيم النهائي جلائزة ال�سارقة لال�ستدامة 
يعر�ش امل�ساريع امل�ساركة يف الدورة اخلام�سة

الوطني الحتادي يطالب بو�سع �سيا�سة عامة وتطوير 
ال�سرتاتيجية القائمة يف الأمن الغذائي واملائي 

•• اأبوظبي -وام:

واف����ق امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي خ���الل جل�شته 
احل��ادي��ة ع�����ش��رة م��ن دور الن��ع��ق��اد ال��ع��ادي الثاين 
للف�شل الت�شريعي ال�شاد�س ع�شر التي عقدها ام�س 
اأمل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  برئا�شة  باأبوظبي  م��ق��ره  يف 
عبداهلل القبي�شي رئي�شة املجل�س على م�شروع قانون 
اإحتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم  
الطب  مهنة  م��زاول��ة  ���ش��اأن  يف   2002 ل�شنة   10
وا�شتحدث عددا من مواده  اأن عدل  بعد  البيطري 
مناق�شة  التو�شيات خالل  ع��ددا من  وتبنى  وبنوده 
والبحري  الغذائي  الإنتاج  وتعزيز  حماية  مو�شوع 
ووجه اأربعة اأ�شئلة تتعلق بالرتبية والتعليم وكليات 
بع�س  تعديل  اأهمية  على  املجل�س  واأك���د   . التقنية 
 2002 ل�شنة   10 رق��م  الحت���ادي  القانون  اأح��ك��ام 
تعزيز  يف  البيطري  ال��ط��ب  مهنة  م��زاول��ة  ���ش��اأن  يف 
لأف�شل  طبقا  احليوانية  ال���رثوة  وتنمية  احلماية 
املمار�شات واملعايري العلمية والدولية واملحافظة على 
ان�شباط املمار�شات ال�شحية ملهنة الطب البيطري 
ورفع كفاءة العمل بهذه املهنة يف �شوء الت�شريعات 
املعمول بها وحتقيق روؤية المارات 2021 واأهداف 
وتنمية  بحماية  املتعلقة  ال�شرتاتيجية  احلكومة 
ا�شرتاتيجية  متطلبات  ومواكبة  احليوانية  الرثوة 

الأمن البيولوجي التي اعتمدتها احلكومة .
مناق�شة  خ��الل  تبناها  ال��ت��ي  تو�شياته  يف  وط��ال��ب 
والبحري  الغذائي  الإنتاج  مو�شوع  حماية وتعزيز 
بو�شع �شيا�شة عامة وتطوير ال�شرتاتيجية القائمة 
الغذائي واملائي مبا يحقق تطلعات روؤية  الأم��ن  يف 
الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 وباإن�شاء 
هيئة احتادية للرقابة وال�شالمة الغذائية يف الدولة 
ب��امل��م��ار���ش��ات ال��دول��ي��ة يف ه���ذا ال�شاأن  وال���ش��رت���ش��اد 
الغذاء  اإ�شرتاتيجية وطنية لتح�شني نوعية  وو�شع 
الغذائية  التوجيهية لالأنظمة  املبادئ  ن�شر  وكذلك 

املتوازنة على امل�شتوى الحتادي .
اإبراهيم احلمادي  ح�شر اجلل�شة معايل ح�شني بن 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م  وزي�����ر 
م��وا���ش��الت الإم������ارات وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين بن 
اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة ومعايل 
جميلة بنت �شامل م�شبح املهريي وزيرة دولة ل�شوؤون 
التعليم العام ومعايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة 

دولة ل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي .
تنفيذية  ع��م��ل  ب��رام��ج  ب��و���ش��ع  املجل�س  ط��ال��ب  ك��م��ا 
املجتمع  توعية  ح��ول  ت�شغيلية  بخطط  م�شحوبة 
الزراعي  القطاع  املحلي يف  الإنتاج  ا�شتثمار  باأهمية 
وال�شمكي على اأن ت�شتهدف هذه الربامج موؤ�ش�شات 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وامل��واط��ن��ني وامل���زارع���ني املحليني 
وبالعمل على تنفيذ التو�شيات التي طرحها املجل�س 
الغذائي واملائي يف  الأم��ن  الوطني الحت��ادي ح��ول 
املجل�س  وتو�شيات  ع�شر  الرابع  الت�شريعي  الف�شل 
حول مو�شوع حماية املواطنني العاملني يف مهنتي 
الت�شريعي  الف�شل  يف  وال���زراع���ة  الأ���ش��م��اك  �شيد 
على  تو�شياته  يف  املجل�س  و���ش��دد   . ع�شر  اخلام�س 
اأهمية التو�شع يف م�شروعات ا�شتزراع الأحياء املائية 
من اأجل رفع املخزون ال�شمكي وتنميته وو�شع خطة 
وطنية لتوطني وتاأهيل الكادر التفتي�شي يف الوزارة 
وتوطني املزارعني وال�شيادين بالتن�شيق مع اجلهات 
املعنية يف الدولة وحتديث البيانات والإح�شاءات يف 
الغذائي  ب��الأم��ن  وعالقته  ال�شكاين  ال��ت��ع��داد  ���ش��اأن 
اإنتاجية  وزي���ادة  ال��ذات��ي  الكتفاء  ون�شب  ال��دول��ة  يف 
املخ�ش�شات  وزي��ادة  والأ�شماك  الزراعية  املحا�شيل 
املالية للمبادرات ال�شرتاتيجية ل�شالمة وا�شتدامة 
ال�شمكي  املخزون  وتنمية  وحماية  الغذائي  الإنتاج 
خا�شة املبادرات املتعلقة “بالإدارة املتكاملة ل�شالمة 

الغذاء” ومبادرة “الأبحاث الزراعية والبحرية« .
املدى  ومتو�شطة  ق�����ش��رية  خ��ط��ط  ب��و���ش��ع  وط��ال��ب 
لرت�شيد  العاملية  التقنيات  اأف�شل  ا�شتخدام  ب�شاأن 

امل���ي���اه وت��ق��ل��ي��ل ت��ك��ل��ف��ة الإن����ت����اج وك���ذل���ك م���ا يتعلق 
ال�����ش��وب ال��زراع��ي��ة وال���زراع���ة امللحية  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
الت�شريعية  الأط��ر  ومراجعة  الري احلديثة  وطرق 
لإدارة  والتنظيمي  املوؤ�ش�شي  والإط����ار  والقانونية 
م���وارد امل��ي��اه يف ال��دول��ة وو���ش��ع ال��ربام��ج التوعوية 
مبادرات  واإدراج  املياه  ا�شتخدام  لرت�شيد  ال��الزم��ة 
مع  بالتعاون  ال�شناعي  ال�شتمطار  علوم  ���ش��اأن  يف 
اجلهات املعنية بالدولة واإعادة التخطيط والنظر يف 
ال�شتثمارات الزراعية يف اخلارج بهدف التغلب على 
ال�شتثمارات خا�شة  تعيق منو هذه  التي  امل�شكالت 
والجتماعية  القبلية  بال�شراعات  فيها  يتعلق  ما 
الوزارة  تقوم  واأن  ال��دول  ه��ذه  يف  املحليني  لل�شكان 
بو�شع �شيا�شات وخطط عمل للح�شول على اأف�شل 
الغذاء  و�شالمة  اأم��ن  جم��ال  يف  الدولية  ال�شهادات 
مثل: �شهادة اإدارة البيئة  ISO 18001 و�شهادة 
 OHSAS  ن��ظ��م ال�����ش��ح��ة وال�����ش��الم��ة امل��ه��ن��ي��ة
 ISO  و���ش��ه��ادة اأم���ن و���ش��الم��ة ال��غ��ذاء  14001
22000 وو�شع نظم عمل حمددة لدعم وت�شجيع 
املزارع التقليدية على م�شتوى الدولة والتغلب على 
لقيا�س  حم��ددة  عمل  اآل��ي��ات  وو�شع  الرتبة  ملوحة 
وتقييم املبادرات املتعلقة ب�شالمة الغذاء وا�شتدامة 
الزراعي  التفتي�س  اأن��ظ��م��ة  وت��ط��وي��ر  ال��غ��ذاء  اإن��ت��اج 
اإ�شدار  و�شرعة  ال�شمكي  امل��خ��زون  وتنمية  وحماية 
 10 رق��م  الحت����ادي  للقانون  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة 

ل�شنة 2015 ب�شاأن �شالمة الغذاء .
احلكومة  ممثلي  اإىل  اأ�شئلة  اأرب��ع��ة  املجل�س  ووج���ه 
ح��ول ارت��ف��اع ر���ش��وم امل��دار���س اخلا�شة وح���ول قرار 
�شاأن  يف   2006 ل�شنة   19 رق���م  ال�����وزراء  جمل�س 
واملوؤ�ش�شات  وال��ه��ي��ئ��ات  ب����ال����وزارات  احل�����ش��ان��ة  دور 
وتوطني  وال���دواوي���ن  احلكومية  وال��دوائ��ر  العامة 
العتداد  وع��دم  امل��دار���س  البا�شات يف  مهنة م�شريف 
بالإجازات املر�شية امل�شدقة واملعتمدة لطلبة كليات 

التقنية العليا. 

•• اأ�شتانا-وام: 

رئي�س  ن��زارب��اي��ي��ف  نور�شلطان  الرئي�س  فخامة  ت�شلم 
الدكتور  ���ش��ع��ادة  اع��ت��م��اد  اأوراق  كازاخ�شتان  جمهورية 
العادة  ف��وق  �شفريا  اجل��اب��ر  �شلطان  ب��ن  اأح��م��د  حممد 
كازاخ�شتان.  جمهورية  لدى  الإم��ارات  لدولة  ومفو�شا 
 - اعتماده  اأوراق  تقدمي  خالل   - ال�شفري  �شعادة  ونقل 
حتيات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة  حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن 

ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة اإىل فخامة الرئي�س نور�شلطان 

نزارباييف .
م��ن ج��ان��ب��ه ح��م��ل ال��رئ��ي�����س ال��ك��ازاخ��ي ���ش��ع��ادة ال�شفري 
اأطيب حتياته ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
 .. نهي�������ان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
والعافي���������ة  ال�شح��������ة  موف���������ور  ل�شموه�����������م  متمنيا 
النم�������و  من  املزي������������د  ال�شديق����������ة  الإم���ارات  ولدولة 

والتط��������������ور والزده����������ار.
التي  املتميزة  العالقات  بعمق  الكازاخي  الرئي�س  واأ�شاد 
تربط بني دولة الإمارات وبالده .. معربا عن تطلعاته 
م�شلحة  يف  ي�شب  مب��ا  امل��ج��الت  �شتى  يف  تعزيزها  اإىل 
�شعادة  فخامته  وهناأ  ال�شديقني.  وال�شعبني  البلدين 
لدى  الإم���ارات  لدولة  �شفريا  تعيينه  مبنا�شبة  اجلابر 
كازاخ�شتان .. متمنيا له التوفيق والنجاح يف اأداء مهام 

عمله. 
اأ�شاد الرئي�س الكازاخ�شتاين باإجادة �شعادة ال�شفري  كما 

للغة الرو�شية مما �شي�شهل التوا�شل الثنائي. 

رئي�ش كازاخ�ستان يت�سلم اأوراق اعتماد �سفري الدولة

�سرطة عجمان تكرم الفائزين يف م�سابقة اأجمل فيديو يف حب الوطن 
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عربي ودويل

وقع انفجار قوي ام�س قرب مقر �شرطة مكافحة ال�شغب الرتكية يف 
اأ�شفر  ما  البالد،  �شرق  بجنوب  الكردية  الغالبية  ذات  دياربكر  مدينة 
اأ�شخا�س على الأقل بجروح، بح�شب مرا�شل لوكالة  اأربعة  اإ�شابة  عن 
فران�س بر�س وم�شادر طبية. وترددت اأ�شداء النفجار الذي مل تعرف 
اأرج��اء املدينة، وذلك قبل خم�شة  اأ�شبابه يف الوقت احلا�شر يف جميع 
الرئي�س رجب طيب  ا�شتفتاء حا�شم حول تو�شيع �شالحيات  اأيام من 
ارتفع  فيما  النفجار  موقع  اإىل  الإ�شعاف  �شيارات  وهرعت  اإردوغ���ان. 
دياربكر،  بر�س يف  فران�س  وكالة  روى �شحايف  ما  وفق  الدخان،  فوقه 
كربى مدن جنوب �شرق تركيا حيث اكرثية ال�شكان من الكراد. وت�شهد 
الأم��ن وحزب  ق��وات  يومية بني  �شبه  تركيا معارك  املنطقة من  ه��ذه 
الغربيون منظمة  اأنقرة وحلفاوؤها  ت�شنفه  الذي  الكرد�شتاين  العمال 
اإرهابية، وذلك منذ انهيار وقف اطالق النار اله�س بني الطرفني يف 
ويخو�س حزب العمال الكرد�شتاين حركة مترد �شد   . �شيف 2015 
الدولة الرتكية منذ 1984 اأوقعت اأكرث من 40 األف قتيل. ويديل 
الأتراك الأحد باأ�شواتهم يف ا�شتفتاء حول تعديالت د�شتورية تهدف 
الإ�شالح  اأن هذا  اإردوغ��ان  ويوؤكد  الرئا�شية.  ال�شالحيات  تو�شيع  اإىل 
تقدير  اأق��ل  على   2029 حتى  ال�شلطة  يف  بالبقاء  له  �شي�شمح  ال��ذي 

�شيمكنه من مكافحة النف�شاليني الأكراد ب�شورة اأكرث فاعلية. 

الداخلي  ال�شراع  لنهاء  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  حترك 
بني �شهره جاريد كو�شر وكبري ال�شرتاتيجيني يف الإدارة اجلديدة 
النفوذ  لفر�س  طاحنة  معركة  بينهما  ت��دور  اللذين  ب��ان��ون  �شتيف 
وكاأن  بدا  الأول،  ام�س،  �شباح  ق�شرية  للحظات  الأبي�س.  البيت  يف 
البت�شام  �شاد  ان  بعد  بوقتهم  ي�شتمتعون  الأبي�س  البيت  موظفو 
والرتبيت على الكتف وحل حمل التوتر والفو�شى والرهاق الذين 
عانت منه اإدارة ترامب طوال اليام الثمانني املا�شية. وجتول عدد 
و�شتيف  بريبا�س  راين�س  بينهم  وم��ن  الرئي�س  م�شاعدي  كبار  م��ن 
بانون و�شون �شباي�شر وكيليان كوناي - يف ارجاء حديقة ال��ورود يف 
البيت الأبي�س بانتظار اأداء الق�شم التاريخي لنيل غور�شت�س قا�شي 
املحكمة العليا الذي عينه ترامب حتت �شماء الربيع ال�شافية فيما 
كانت فرقة املارينز تعزف احلانا مو�شيقية. وقال ترامب عن انت�شاره 
ال�شيا�شي الكبري بتعيني غور�شت�س “لقد �شمعت دائما اأن اأهم �شيء 
يفعله رئي�س الوليات املتحدة هو تعيني اأ�شخا�س .. وخا�شة ا�شخا�س 
“لقد  واأ�شاف  العليا المريكية«.  املحكمة  عظماء كتعيني قا�س يف 
ولكن خالل هذه اليام املئة مل  فعلت ذلك يف اليام املئة الوىل”. 

تكن احلياة داخل الدارة المريكية هادئة وهانئة. 

قتل ت�شعة اأ�شخا�س بينهم اأربعة من قوات المن ام�س يف ا�شتباكات مع 
اأبو �شياف يف  بانهم عنا�شر من جماعة  حواىل ع�شرة م�شلحني ي�شتبه 
جزيرة بوهول ال�شياحية بجنوب الفلبني. واعلن م�شوؤولون فيليبينيون 
ان خم�شة م�شلحني قتلوا، وان بنادق هجومية ومتفجرات قد ا�شتعيدت 
ان  وال�شرطة  للجي�س  م�شرتك  بيان  يف  وج��اء  ال�شتباكات.  موقع  من 
ثالثة جنود و�شرطيا قتلوا اي�شا. وقد دارت هذه ال�شتباكات يف منطقة 
نائية من جزيرة بوهول. واأكد �شكان ان امل�شلحني �شلكوا نهرا على منت 
زوارق �شريعة حتى قرية وقعت فيها ال�شتباكات عندما و�شلت ال�شرطة. 
وحذرت �شفارتا الوليات املتحدة وا�شرتاليا يف اليام الخرية رعاياهما 
“املجموعات  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي  اخل��ط��ف  لعمليات  ال��ت��ع��ر���س  مغبة  م��ن 
“�شفارة  ان  اعلنت  ال�شفارة  وك��ان��ت  الفيليبني.  و���ش��ط  يف  الرهابية” 
الوليات املتحدة تلقت معلومات غري موؤكدة لكنها جديرة بالثقة حول 
�شنرتال  منطقة  يف  خطف  بعمليات  ارهابية  جمموعات  قيام  احتمال 
في�شايا�س التي ت�شم اقليمي كيبو وبوهول. يق�شد الفيليبينيون جزيرة 
واأ�شماك  احليتان  م��ع  لل�شباحة  الج��ان��ب  ال�شياح  يوؤمها  التي  ب��وه��ول 
مانيال،  ويف  البي�س.  الرمل  ذات  �شواطئها  على  وال�شرتخاء  القر�س 
اجلي�س  ان  ب��ادي��ال،  ري�شتيتوتو  اجل��رال  اجلي�س  با�شم  املتحدث  اعلن 
للخارجني  املحتمل  الن�شاط  عن  معلومات  الخ��رية  الأ�شابيع  يف  تلقى 

على القانون يف املنطقة. 

عوا�شم

انقرة

مانيال

وا�شنطن

ال�سني ت�سجل اأكرب عدد من العدامات 
•• بكني-اأ ف ب:

اأعلنت منظمة العفو الدولية ام�س اأن ال�شني اأعدمت يف 2016 عددا من 
الأخرى  العامل  دول  جميع  يف  اإعدامهم  مت  الذين  عدد  يفوق  الأ�شخا�س 

جمتمعة رغم اأن احكام العدام انخف�شت يف العامل ب�شكل عام.
�شجالت  اإىل  ا�شتنادا  وذل���ك  الآلف،  اأع��دم��ت  ال�شني  اأن  املنظمة  وت��ق��در 

املحاكم وتقارير الأخبار.
 1032 املا�شي  العام  وبلغ عدد من اعدمتهم جميع دول العامل الأخ��رى 

. �شخ�شا، يف انخفا�س بن�شبة %37 عن عام 2015. 
ووجدت املنظمة اأن مئات من اأحكام العدام ومن بينها يف ق�شايا اتهم فيها 
مواطنون اأجانب، حذفت من قاعدة بيانات �شجالت املحاكم يف ال�شني ما 

ي�شري اإىل م�شاعي ال�شلطات اإىل اإخفاء انت�شار عمليات العدام يف البالد.
الع��دام من  اأحكام  ال�شيوعي احلاكم عدد من تنفذ فيهم  ويعترب احلزب 

اأ�شرار الدولة.
موؤمتر  يف  اآ�شيا  ���ش��رق  يف  املنظمة  مكتب  م��دي��ر  بيكولني  نيكول�س  وق���ال 
�شحايف يف هونغ كونغ ال�شني هي بالفعل البلد الوحيد التي لديها نظام 

كامل من ال�شرية بالن�شبة لالإعدامات. 
وا�شاف اأن ال�شبب هو على الرجح العدد املرتفع ب�شكل �شادم لالإعدامات.

اع��دم��وا يف  الق��ل  �شخ�شا على   931 اأن  يقول  املحلي  الع���الم  اأن  ورغ��م 
ال��ف��رتة م��ن 2014 و 2016 ف��اإن 85 فقط م��ن ه���وؤلء م��درج��ني على 

قاعدة البيانات اللكرتونية.
الر�شمية  الحكام  اأن  العليا  ال�شينية  ال�شعب  حمكمة  ق�شت   2013 ويف 
يجب اأن تعلن، اإل اأن القرار ا�شتمل على العديد من ال�شتثناءات من بينها 

الق�شايا املتعلقة باأ�شرار الدولة اأو اخل�شو�شية ال�شخ�شية.

املتورط يف اعتداء �ستوكهومل يقر بعمله الإرهابي

ال�سويد تعتزم ت�سديد قوانني مكافحة الإرهاب 

مركز حقوقي : اإ�سرائيل قتلت 97 فل�سطينيا بينهم 36 طفال العام املا�سي

حريق يدمر خميما للمهاجرين يف فرن�سا 

•• �شتوكهومل-اأ ف ب:

ال�شويدي  ال����ع����دل  وزي������ر  اأع����ل����ن 
مورغان يوهان�شون يف مقابلة مع 
وكالة فران�س بر�س ان بالده تعتزم 
الإرهاب  مكافحة  قوانني  ت�شديد 
ا�شتهدف  ال������ذي  الع�����ت�����داء  ب���ع���د 
اربعة  واأوق��ع  �شتوكهومل  العا�شمة 

قتلى و15 جريحا.
ف�����ان منفذ  ال��ت��ح��ق��ي��ق  وب��ح�����ش��ب 
الع��ت��داء ه��و رج��ل اوزب��ك��ي يدعى 
ع���ام���ا(   39( ع���ق���ي���ل���وف  رح����م����ت 
ومعروف بتاأييده للجهاديني عرب 
النرتنت وقد دخل ال�شويد خل�شة 
منذ ا�شهر بعدما رف�شت ال�شلطات 

منحه اإقامة.
 ويف ما يلي املقابلة مع يوهان�شون 
ال���ق���وان���ني  اأ����ش���ب���ح���ت  : ج��������واب: 
ال��ب��الد اإىل اخلارج  جت���ّرم م��غ��ادرة 
لأغرا�س تتعلق بالإرهاب، وو�شّعت 
ن��ط��اق م��ع��اق��ب��ة مت��وي��ل الره�����اب. 
القانون  لتو�شيع  اإم��ك��ان��ي��ة  وث��م��ة 

ب�شكل اأكرب.
الواحد  يكون  اأن  ذلك  ي�شمل  وقد 
الإرهاب  يعتنق  تنظيم  يف  نا�شطا 
جرمية  يف  ي�����ش��ارك  مل  اإذا  ح��ت��ى 
ميكننا  الطريقة  وب��ه��ذه  حم���ددة. 
اأو���ش��ع والتدخل  ا���ش��ت��ه��داف دائ���رة 
م��ب��ك��را ���ش��د ا���ش��خ��ا���س مي��ك��ن ان 

يكونوا خطرين.
ال�شجن  ع��ل��ى  ذل���ك  ي�شتمل  وق���د 

مكلفة  ق��ا���ش��ي��ة  ام������ام  ال���ث���الث���اء 
ب��ات��خ��اذ ق����رار ب�����ش��اأن و���ش��ع��ه قيد 

احلب�س الحتياطي.
املحامي  اإري��ك�����ش��ون  ي��وه��ان  وق����ال 
ال�شلطات الدفاع عنه  الذي كلفته 
ب���ارت���ك���اب عمل  اق����ر  ع��ق��ي��ل��وف  ان 
اره���اب���ي وواف����ق ع��ل��ى و���ش��ع��ه قيد 
خالل  وذل��ك  الحتياطي  ال�شجن 
اجلل�شة التي ح�شرها موكله مقيد 
يتحدث  ان  ب�����دون  ل��ك��ن  ال��ي��دي��ن 
وكالة  اف��ادت مرا�شلة  كما  خاللها 

فران�س بر�س.
امل�شتبه به اىل قاعدة حتت  ودخ��ل 
�شتوكهومل  حم��ك��م��ة  يف  الأر��������س 
و������ش�����ط ح�����را������ش�����ة ال�����ع�����دي�����د من 
ال�شرطيني بكامل ا�شلحتهم وفيما 
املبنى  اإىل  امل��وؤدي��ة  امل��ن��اف��ذ  اغلقت 
ام���ام ح��رك��ة ال�����ش��ري، يف اإج�����راءات 
العا�شمة  يف  م�شبوقة  غري  اأمنية 

ال�شويدية.
وطلبت القا�شية مالو لينبلوم منه 
ب�شرتته  ال��ذي غطاه  ك�شف وجهه 
مب�شاعدة  وحت�����دث  ذل�����ك،  وف���ع���ل 
م��رتج��م ن��اط��ق ب��ال��رو���ش��ي��ة نظرا 

لنه ل يجيد اللغة ال�شويدية.

بوقوع جرمية .. وبح�شب القوانني 
اجل�����دي�����دة، مي���ك���ن ل��ل�����ش��رط��ة اأن 
والقيام  العمل  اأماكن  اإىل  تتوجه 
اإذا كان  بتقييم للمخاطر حول ما 
ب�شكل  ه��ن��اك  يعملون  الأ���ش��خ��ا���س 

غري قانوين«.
ال�شعب ج��داً معرفة  م��ن  ج���واب: 
ال�شنوات  ول��ك��ن يف  امل��ح��دد،  ال��ع��دد 
الأخ������رية ك����ان ع���دده���م ن��ح��و 10 
يتلقون  ال���ع���ام  يف  ���ش��خ�����س  اآلف 
ي����غ����ادرون  ول  ب����امل����غ����ادرة  اأوام���������ر 

.. ون��ح��ن ن��در���س ال��ق��ان��ون املطبق 
د�شتور  لها  التي  ال���روج  يف  حالياً 

م�شابه لد�شتور ال�شويد«.
ال�شرطة  من��ن��ح  اأن  ن��ري��د  ج����واب: 
اأماكن  اإىل  ت��ت��وج��ه  اأن  اإم��ك��ان��ي��ة 
العمل بدون اأن يكون لديها �شبهات 
للتاأكد  ج���رمي���ة،  ب���وق���وع  حم����دد 
العاملني  الأ���ش��خ��ا���س  ك��ل  اأن  م��ن 
ب�شكل  ال�شويد  يف  متواجدون  فيه 

قانوين.
�شبهة  هناك  تكون  اأن  يجب  اليوم 

ال�شويد، بح�شب معلومات جمل�س 
الهجرة ال�شويدي.

ال�شويد  ب���ع�������ش���ه���م  غ��������ادر  وق������د 
زاد  امل���ا����ش���ي  ال���ع���ام  ع��ل��م��ن��ا.  دون 
الطوعية  ال���ط���رد  ع��م��ل��ي��ات  ع����دد 
والجبارية حيث اأن نحو 19 األف 

�شخ�س غادروا البالد.
على  الجابة  ال�شعب  من  ج��واب: 
ال�����ش��وؤال ... وق��د يكون منفذ  ه��ذا 
الع��ت��داء ه��و الوحيد ال��ق��ادر على 
ال�������ش���وؤال بك�شفه  ه����ذا  ع��ل��ى  ال����رد 

•• غزة -وام:

اأكد املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان اأن قوات الحتالل قتلت خالل العام 
املا�شي 97 فل�شطينيا يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة بينهم 36 طفال و8 

ن�شاء وجرحت 840 فل�شطينيا.
اأن  اأطلقه يف غزة  2016 وال��ذي  واأو�شح املركز يف تقريره ال�شنوي للعام 
من بني ال�شحايا 88 فل�شطينيا قتلوا يف ال�شفة الغربية بينهم 33 طفال 
وامراأة  اأطفال   3 بينهم  فل�شطينيني يف قطاع غزة   9 قتل  فيما  ن�شاء  و7 

واحدة.
واأ�شار اإىل اأن قوات الحتالل وا�شلت خالل العام املا�شي اقرتاف املزيد من 
جرائم القتل العمد وانتهاك احلق يف احلياة بحق املدنيني الفل�شطينيني 

يف الأرا�شي املحتلة.
قوات  توظيف  ا�شتمرار  ك��ان  اجل��رائ��م  لتلك  الأب���رز  ال��ع��ن��وان  اأن  واأ���ش��اف 
الحتالل للقوة املفرطة وغري املتنا�شبة بحق املدنيني، مبا يف ذلك جرائم 

الإعدام امليداين لفل�شطينيني بينهم اأطفال ون�شاء.
م�شريا اإىل اأنه وثق 58 جرمية اإعدام ميداين بحق مدنيني فل�شطينيني 

يف ال�شفة الغربية املحتلة.
ويف قطاع غزة �شعدت قوات الحتالل ا�شتخدام القوة املفرطة يف مواجهة 

حيث  غزة  قطاع  يف  احلدودية  املناطق  �شهدتها  التي  الحتجاجات  اأعمال 
تلك  خ���الل  ب��ال��ر���ش��ا���س  فل�شطينيني   4 امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  خ���الل  ا�شت�شهد 
املواجهات، كما قتلت قوات الحتالل 3 فل�شطينيني بينهم طفالن خالل 

ق�شفها ملواقع ع�شكرية تابعة للمقاومة الفل�شطينية يف قطاع غزة.

و�شدد التقرير على اأن قوات الحتالل وا�شلت خالل العام املا�شي فر�س 
امل��زي��د م��ن اإج�����راءات احل�����ش��ار وال��ق��ي��ود على ح��ري��ة احل��رك��ة يف الأرا�شي 
الفل�شطينية حيث وا�شلت ح�شار القطاع للعامل العا�شر على التوا�شل، يف 
حني ا�شتمرت القيود على حركة املعابر التجارية واملتعلقة بحرية الأفراد.

وقدم راجي ال�شوراين مدير املركز عر�شا مركزا للتقرير تطرق خالله اإىل 
حالة حقوق الإن�شان يف الأر�س الفل�شطينية املحتلة والنتهاكات ال�شارخة 
التي تعر�س لها ال�شعب الفل�شطيني من قبل الحتالل الإ�شرائيلي خالل 

العام 2016.
وقال اأن اإطالق التقرير هذا العام يتزامن والذكرى اخلم�شني لالحتالل 
الأ�شود  العام  العام هو  واأن هذا  املحتلة،  الفل�شطينية  الإ�شرائيلي لالأر�س 

بامتياز، والأكرث قمعا وانتهاكا بحق الإن�شان الفل�شطيني.
والقد�س،  الغربية  ال�شفة  يف  الإ�شرائيلي  ال�شتيطان  على  ال�شوء  و�شلط 
وما ي�شكل من تهويد، باعتباره النتهاك اجلوهري والرئي�س الذي يهدد 

الفل�شطينيني.
وتطرق ال�شوراين اإىل احل�شار الإ�شرائيلي غري القانوين وغري الإن�شاين 
الذي تفر�شه قوات الحتالل على قطاع للعام العا�شر على التوايل، م�شرياً 
تلك  ف��ق��ط، طيلة  والأف�����راد  الب�شائع  ح��رك��ة  احل�����ش��ار مل مينع  ه��ذا  اإىل 

ال�شنوات، بل اأحال حياة النا�س اإىل جحيم بكل املعايري وامل�شتويات.

بانتظار  فعلته.  وراء  ال��داف��ع  ع��ن 
بالتحديد  امل���الب�������ش���ات  م���ع���رف���ة 
كان  اذا  م��ا  ب�شاأن  التكهن  ي�شعب 
كانت  اذا  ما  او  ل،  ام  منفردا  ذئبا 
تنظيما  ان  او  �شخ�شية  دواف���ع���ه 
زال  م��ا  ال��وق��ت   ... م��ا يقف خلفه 
مبكرا بع�س ال�شيء للرد على هذا 

ال�شوؤال.
به  امل�����ش��ت��ب��ه  اع������رتف  ذل������ك،  اىل 
ده�شا  الع������ت������داء  يف  ال���رئ���ي�������ش���ي 
قتلى  ارب��ع��ة  اوق���ع  ال���ذي  ب�شاحنة 
بانه  اأم�����س  الوزب��ك��ي  ب�شتوكهومل 
ما  بح�شب  اره��اب��ي��ا،  ارت��ك��ب عمال 

اعلن حماميه الثالثاء.
عقيلوف  رح��م��ت  ق��ي��ام  يف  وي�شتبه 
ال�شرعي )39 عاما(  العامل غري 
ع�شرين  ب�شدم  اجلمعة  ظهر  بعد 
���ش��خ�����ش��ا يف اه�����م م���وق���ع جت����اري 
ب�شتوكهومل ب�شاحنة ما اأوقع اربعة 

قتلى و15 جريحا. 
�شويديتان  الع�����ت�����داء  يف  وق���ت���ل 
وب���ل���ج���ي���ك���ي���ة وب�����ري�����ط�����اين. وه����و 
غ�شون  يف  ال����ث����ال����ث  الع������ت������داء 
اعتداء  ب��ع��د  اوروب�����ا  ا���ش��ب��وع��ني يف 
ل�����ن�����دن خ���م�������ش���ة ق����ت����ل����ى و�����ش����ان 

بطر�شبورغ 13 قتيال.
الثالثاء  جرحى  ثمانية  ي��زال  ول 
اثنان  �شتوكهومل  يف  امل�شت�شفى  يف 

منهم بحالة حرجة.
�شاعات  بعد  توقيفه اجلمعة  وبعد 
اقيلوف  م���ث���ل  الع�������ت�������داء،  م�����ن 

متطوع  وه��و  باتريك  وق��ال  ال�شغب.  مكافحة  �شرطة  تدخل 
ات��ى للم�شاعدة غ��داة ان��دلع احلريق ال��ذي دم��ر %70 من 
البع�س ل ملجاأ  ان  واأ�شاف  الفو�شى.  انها حالة من  املخيم 
لهم ويتوجهون اىل املدينة حيث ميكثون يف املراكز التجارية 

الكربى يف املنطقة.
امل�شتخدمة  الثالث  الريا�شية  القاعات  يف  باتريك  وي�شاعد 
 500 ح���واىل  اي  الالجئني  م��ن  ق�شم  ع��اج��ل  ب�شكل  لإي���واء 
�شخ�س بح�شب فرن�شوا غونوك امل�شوؤول عن جمعية لوبريج 

دي ميغران يف حني ام�شى الخرون ليلتهم يف ال�شارع.
ج��دا يف  النا�شطة  ه��ذه اجلمعية  رئي�س  نائب  غ��ون��وك  وق��ال 
بريطانيا  �شواحل  قبالة  املان�س  �شفاف  على  ال��واق��ع  املخيم 

•• غراند �شانت-اأ ف ب:

اأتى حريق كبري على احد اكرب خميمات املهاجرين يف فرن�شا 
مئات  بني  �شجار  اثر  واندلع  �شخ�س،   1500 ي�شتقبل  كان 

الأفغان والكراد كما قال م�شوؤولون وال�شرطة ام�س.
وكان خميم غراند �شانت القريب من ميناء دانكرك الفرن�شي 
الوحيد يف املنطقة وي�شم مئات البيوت اخل�شبية مع ت�شهيالت 
للطهو وال�شتحمام. وقال مي�شال للند امل�شوؤول عن املنطقة 

ال�شمالية لل�شحافيني لقد �شوي املخيم بالأر�س تقريبا.
ا�شيبوا  الأق���ل  على  ا�شخا�س   10 ان  الإط��ف��اء  رج���ال  وق���ال 
ا�شتدعى  مهاجرين  بني  �شجار  اث��ر  اندلع  ال��ذي  احلريق  يف 

التي يريد املهاجرون الو�شول اليها هناك الكثري من الفراد 
يف ال�شارع ويجب اإيجاد ملجاأ لهم خالل النهار.

لالإخالل  تفاديا  املنطقة  اىل  كتعزيزات  امن  ق��وات  وار�شلت 
بالنظام العام بح�شب بيان لوزيري الداخلية وال�شكان.

ال��ع��ام جلمعية فران�س ت��ري دازيل  امل��دي��ر  ان���ري  ب��ي��ار  و���ش��رح 
لوكالة فران�س بر�س ان “التوترات يف املخيم زادت مع تفكيك 
خميم كاليه نتيجة الكتظاظ يف ا�شارة اىل اغالق ال�شلطات 

الفرن�شية لهذا املخيم الع�شوائي يف ت�شرين الأول اكتوبر.
املهاجرين  اإن اخلطط احلالية ترمي اىل خف�س عدد  وقال 
ال�شتقبال  م���راك���ز  ج���دي���دة يف  اأم���اك���ن  ت���اأم���ني  خ����الل  م���ن 

والتوجيه.

اعت�سام م�ساندة ملوظفي غزة يف رام اهلل

جرنال اإ�سرائيلي ي�ستعر�ش 
التهديدات املاثلة اأمام اإ�سرائيل

قطاع غزة. ومن املقرر اأن ي�شلم املعت�شمون ر�شالة اإىل 
رئي�س الوزراء رامي احلمد اهلل تطالبه فيها بالعدول 
عن قرار اخل�شم، كما من املقرر اأن ت�شلم ر�شالة ثانية 
الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  اإىل 

حتذر فيها من خطورة ا�شتمرار النق�شام وتداعياته.
وقد اأثار اقتطاع حكومة التوافق الوطني الفل�شطينية 
ج���زءا م��ن روات���ب موظفيها يف ق��ط��اع غ��زة ح��ال��ة من 
والف�شائل  امل��وظ��ف��ني  ب���اأو����ش���اط  امل��ت�����ش��اع��د  ال��غ�����ش��ب 
يف  خا�شة  املا�شية،  الأي��ام  خالل  القطاع  يف  ال�شيا�شية 
ب�شبب  ال�شكان  يعي�شها  ال��ت��ي  القا�شية  ال��ظ��روف  ظ��ل 
ع�شرة  م��ن  اأك��رث  منذ  املتوا�شل  الإ�شرائيلي  احل�شار 

اأعوام.
وحالة الغ�شب التي متثلت يف احتجاجات ومظاهرات 
واعت�شامات يف غزة مل تقابل بردود فعل وا�شحة من 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ويلال  موقع  يف  الإ�شرائيلي  الع�شكري  اخلبري  اأج��رى 
�شالوم  اأم��ري بوخبوط لقاء مطول مع اجل��رال درور 
رئ��ي�����س ل���واء الأب���ح���اث يف ج��ه��از ال���ش��ت��خ��ب��ارات التابع 
للجي�س الإ�شرائيلي لإجراء تقدير موقف اأمني ب�شاأن 

املخاطر املحيطة باإ�شرائيل.
وقال �شالوم اإنه منذ تعيينه العام املا�شي يف هذا املوقع 
اأن  رغم  املنطقة  دول  بكل  املاثلة  التهديدات  يف  يبحث 
اجلمهور الإ�شرائيلي يبدي قلقا متزايدا ب�شكل خا�س 
من اإمكانية اندلع جبهة قتالية يف ال�شمال مع لبنان 

اأو يف اجلنوب مع غزة.
املنطقة  ال���ش��ت��ق��رار يف  ال��ت��ط��ورات وع���دم  اأن  واأ����ش���اف 
اأن ن�شف �شكان منطقة  اأبرزها  اأ�شباب،  يعودان لثالثة 
عاما، ومعظمهم عاطلون  ال�24  دون  الأو�شط  ال�شرق 
طفل  مليونا  وم�شر  وال��ع��راق  �شوريا  ويف  العمل،  ع��ن 
الدرا�شة وع�شرة ماليني من الالجئني،  خارج مقاعد 
نفوذ  وزي��ادة  الدولية،  الأط���راف  تدخالت  اإىل  اإ�شافة 
املحيطة  الأج��واء  اأن  اأن��ه رغم  واأو�شح   . داع�س  تنظيم 
باإ�شرائيل ل ت�شجع على اندلع حرب وا�شعة لكن هناك 
اأن  فر�شية  يطرح  مما  اأمامها،  ت�شتعل  جبهات  خم�س 
تندلع فيها  الأق��ل قد  ه��ذه اجلبهات على  واح��دة من 

احلرب وتتدهور ظروفها الأمنية.
من  ويخ�شى  عميقة،  ب��اأزم��ة  مي��ر  اهلل  ح��زب  اأن  واأك���د 
اغ��ت��ي��ال ج��دي��د يف ���ش��ف��وف��ه يف ظ���ل تورطه  ح�����ش��ول 

باحلرب ال�شورية، ولديه قرابة األفي قتيل، كما يواجه 
اأزمة اقت�شادية خانقة، وخالفات داخلية ب�شاأن �شواب 

انخراطه يف حرب �شوريا.
وب�شاأن الو�شع يف غزة ا�شتذكر �شالوم ما ح�شل يف حرب 
زاعما   ،2014 يف  ال�شامد”  “اجلرف  الأخ���رية  غ��زة 
اأننا نعي�س منذ ثالثني �شهرا الفرتة الأكرث هدوء على 
جبهة قطاع غزة، م�شريا اإىل اأن حركة حما�س تخ�شى 
اأن الأزمة القت�شادية املتزايدة  املواجهة القادمة رغم 

يف غزة كفيلة باإ�شعال الو�شع من جديد.
اإ�شرائيل  اأن حما�س ل تريد حربا جديدة مع  واأ�شاف 
على الأقل حاليا، فقد كانت “اجلرف ال�شامد” حدثا 
�شعبا بالن�شبة لها، وتعلم اأنه اإذا تدهور الو�شع الأمني 
من جديد يف غزة ف�شيقوم اجلي�س الإ�شرائيلي بتفعيل 

قدراته الع�شكرية اأكرث من ال�شابق.
نف�شها يف مفرتق ط��رق، فهي  ب��اأن حما�س جتد  وختم 
من  امل��زي��د  وتبني  ال��ق��ادم��ة،  للحرب  التجهز  ت��وا���ش��ل 
واإ�شرائيل  والدفاعية،  الهجومية  الأر���ش��ي��ة،  الأن��ف��اق 
اإمكانية  اأن  ح��ني  يف  باحل�شبان،  ال��ت��ح��دي  ه��ذا  ت��اأخ��ذ 
ال��ت�����ش��ع��ي��د ال��ع�����ش��ك��ري يف غ����زة ت�����زداد ي��وم��ا ب��ع��د يوم 
اقت�شادية  تعانيه حما�س من �شائقة  بالتزامن مع ما 

وا�شرتاتيجية.
ال��وط��ن��ي��ة والهيئات  ال���ق���وى  اأخ�����رى، دع���ت  م���ن ج��ه��ة 
“غزة م�س  الأهلية اإىل اعت�شام احتجاجي حتت �شعار 
حلالها” اأمام مقر جمل�س الوزراء يف رام اهلل �شد قرار 
احلكومة اخل�شم من مرتبات املوظفني العموميني يف 

اإعالن  با�شتثناء  اهلل  رام  يف  احل��ك��وم��ي��ني  امل�����ش��وؤول��ني 
احلكومة اأن اخل�شومات موؤقتة وجاءت نتيجة لالأزمة 

املالية التي تعي�شها ال�شلطة.
العت�شام  اأع��ل��ن��وا  ق��د  غ��زة  يف  ال�شلطة  موظفو  وك���ان 
جم����ددا ام�����س ال��ث��الث��اء ب��ال��ت��زام��ن م��ع ع��ق��د اجلل�شة 
الأ�شبوعية للحكومة يف رام اهلل، للتنديد بقرار اقتطاع 

%30 من رواتبهم.
وط���ال���ب امل��وظ��ف��ون خ���الل م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي ال�شلطة 
امل�شا�س  ورف�شوا  ق��راره��ا،  ع��ن  بالعدول  الفل�شطينية 

بلقمة عي�شهم وقوت اأطفالهم.
كما دعت قوى �شيا�شية فل�شطينية وموؤ�ش�شات املجتمع 
املدين اإىل اعت�شام جماهريي اأمام مقر جمل�س الوزراء 
يف مدينة غزة، للتنديد بالقرار ورف�س القرارات التي 

من �شاأنها تعزيز النق�شام الفل�شطيني. 
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل قو�س قزح  تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 

للهدايا رخ�شة رقم:CN 1023373  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد ح�شن ابراهيم كايد احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حمد �شامل را�شد عبيد املن�شوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/وادي املها لدارة العقارات

رخ�شة رقم:CN 2250148  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد خلف خادم حممد مطر %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شامل خلفان �شعيد الغيثي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/وادي املها لدارة العقارات 
WADEI AL MAHA PROPERTY MANAGEMENT

اىل/ق�شر الندل�س للعقارات وال�شيانة العامة    
QSR AL ANDALUS REAL ESTATE & GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شراء وبيع الرا�شي والعقارات )6810001(
تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/احمد علي �شالح احلمادي للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1942330  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/احمد علي �شالح احلمادي للمقاولت العامة 
AHMED ALI SALEH ALHAMMADI GENERAL CONTRACTING

اىل/احمد علي �شالح احلمادي لل�شيانة العامة    
AHMED ALI SALEH ALHAMMADI GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية املنطقة الغربية ليوا يثي قطعة رقم 35 مبنى 5 
الغربية ليوا يثي احمد  املنطقة  املزروعي اىل  مكتب رقم 9 بناية احمد خليفة خلف 

خليفة خلف املزروعي واخرون ار�س رقم 40 - 39 - 36 - 35 مكتب رقم 10
تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية  م غ 

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
تعلن الهيئة الوطنية للموا�شالت )قطاع النقل البحري( 
بان /�سركة الن�ساءات البرتولية الوطنية قد تقدم بطلب 

ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

 
ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  على 
مدة  خ���الل  اب��وظ��ب��ي  ال�����ش��ف��ن  ت�شجيل  مكتب  م��راج��ع��ة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.
 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

               اإ�سم ال�سفينة         رقم الت�سجيل ال�سابق              العلم ال�سابق

 Marshall                        3655
        ان بي �شي �شي امل����اري����ه                      

Islands

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

2016 / 09/ 09 املودعة حتت رقم:- 259832 
با�شم : املجموعة املتحدة لالإ�شتثمار �س ذ م م.

وعنوانه: مكتب رقم 2704 ملك خا�س برج خليفة - الإمارات العربية املتحدة.
اإدارة  امل���ايل،  التحليل  ال��ت��اأم��ني،  خ��دم��ات  احل����وادث،  �شد  ال��ت��اأم��ني  �شندات  اإب���رام  الب�شائع/  لتمييز  وذل��ك 
املالية،  الإ�شت�شارات  الأم��وال،  روؤو���س  ا�شتثمار   ، املجوهرات  التحف، تثمني  ال�شقق، تثمني  تاأجري  العمارات، 
مكاتب الإئتمان، وكالت العقارات، اإدارة العقارات، التقييم املايل )التاأمني والأعمال امل�شرفية والعقارات(، 
التقييم املايل للغابات الدائمة، املعلومات املالية، الإدارة املالية، الكفالت املالية ، اخلدمات التمويلية، تاأجري 
املزارع، تاأجري العقارات، التمويل التباديل، تثمني القطع النقدية، وكالت العقارات، تثمني العقارات، �شم�شرة 
الطوابع،  تثمني  ال��ودائ��ع،  حفظ  خدمات  الإي��ج��ارات،  حت�شيل  العقارات،  اإدارة  العقارات،  تاأجري  العقارات، 
الو�شاية.والواقعة يف  اإلكرتونيا،  امل��وال  قيمة، حتويل  ذات  �شندات  اإ�شدار   ، الدائمة  للغابات  املايل  التقييم 

الفئة )36(. 
عبارة  وا�شفلها  الأزرق  باللون  عربية  ب��ح��روف  م"  م  ذ  ���س  لالإ�شتثمار  املتحدة  "املجموعة  ع��ب��ارة  الو�شف 
وبجانبهما  ال��زرق  باللون  لتينية  بحروف   "UNITED INVESTMENTS GROUP"
الأزرق  باللونني  لتينية  "IU Group" بحروف  عبارة  بداخله  ال�شماوي  باللون  م�شتطيل  اط��ار  ر�شم 

وال�شماوي.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.
ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  اإبريل 2017 العدد 11993

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

2016 / 09/ 23 املودعة حتت رقم:- 260293 
با�شم : اإتي غيدا �شاناي يف تيكاريت اأنونيم �شريكيتي.

وعنوانه: هو�شنوديي ماهالي�شي كيزيل�شيكلي ماهموت بيهليفان 
�شي دي. اإتي بالزا رقم: 11 تيبي با�شي اإ�شكي�شيهري، تركيا.

التابيوكا  الأرز؛  ال�شطناعية؛  وال��ق��ه��وة  وال��ك��اك��او  وال�����ش��اي  القهوة  الب�شائع/  لتمييز  وذل��ك 
وال�شاغو؛ الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات 
اخلل  اخل����ردل؛  امل��ل��ح؛  اخل��ب��ي��ز؛  وم�شحوق  اخل��م��رية  الأ����ش���ود؛  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة؛ 

وال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
ب�شكويت، �شوكولتة، كيك، فطائر، تورتات )كيك بالفواكه(، بوظة )اأي�شكرمي(، مثلجات �شاحلة 

لالأكل.والواقعة يف الفئة )30(. 
الو�شف خلفية مزخرفة باللون البني الفاحت والداكن مع كلمة "Pop Kek" كتبت باأحرف 
الأبي�س  باللون  "Eti" كتبت  كلمة  ويعلوها  والأحمر،  الأبي�س  باللون  الأبعاد  لتينية ثالثية 
والأحمر والأ�شود مع �شعار احلثيون لل�شم�س باللون الأ�شود. كلمة "بوب كيك" كتبت مرة ثانية 

باأحرف لتينية وعربية ثالثية الأبعاد باللون الأبي�س والأحمر وخمططة باللون الأ�شود.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
او ار�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  اإبريل 2017 العدد 11993

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 259149                          29 /08 / 2016
با�شم : علي عبداهلل عايد اجلبور.

وعنوانه: عمان،11953 الردن 1320، �شارع و�شفي عطال،
 179 الطابق الثاين، �شركات علي جبور.

وذلك لتمييز الب�شائع/ اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد والتجفيف 
والتهوية واإمداد املياه والأغرا�س ال�شحية،  متديدات تر�شيح املياه. 

والواقعة يف الفئة )11(. 
باللون  مميزة  لتينية  "US" باأحرف  كلمة  يتو�شطها  الذهبي  باللون  �شنبلتان  �شكل  الو�شف 

الأحمر واأدناها عبارة "US Filters" كتبت باأحرف لتينية باللون الأ�شود.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
او ار�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  اإبريل 2017 العدد 11993

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

2016 / 09/ 21 املودعة حتت رقم:- 260161 
با�شم : اإتي غيدا �شاناي يف تيكاريت اأنونيم �شريكيتي.

وعنوانه: هو�شنوديي ماهالي�شي كيزيل�شيكلي ماهموت بيهليفان 
�شي دي. اإتي بالزا رقم: 11 تيبي با�شي اإ�شكي�شيهري، تركيا.

التابيوكا  الأرز؛  ال�شطناعية؛  وال��ق��ه��وة  وال��ك��اك��او  وال�����ش��اي  القهوة  الب�شائع/  لتمييز  وذل��ك 
وال�شاغو؛ الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات 
اخلل  اخل����ردل؛  امل��ل��ح؛  اخل��ب��ي��ز؛  وم�شحوق  اخل��م��رية  الأ����ش���ود؛  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة؛ 

وال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
ب�شكويت، �شوكولتة، كيك، فطائر، تورتات )كيك بالفواكه(، بوظة )اأي�شكرمي(، مثلجات �شاحلة 

لالأكل.والواقعة يف الفئة )30(. 
الو�شف كلمة "Wanted" كتبت باأحرف لتينية ثالثية الأبعاد باللون الأبي�س وخمططة 
باللون الأ�شود والأحمر الداكن ويعلوها كلمة "ETI" كتبت باللون الأبي�س والأحمر والأ�شود 
"بومبا" باللون  كلمة  كتبت  "وانتد"،  كلمة  اأ�شفل  الأ�شود.  باللون  لل�شم�س  احلثيون  �شعار  مع 

الأزرق.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
او ار�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  اإبريل 2017 العدد 11993

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

2016 / 09/ 19 املودعة حتت رقم:- 260002 
با�شم : اإتي غيدا �شاناي يف تيكاريت اأنونيم �شريكيتي.

وعنوانه: هو�شنوديي ماهالي�شي كيزيل�شيكلي ماهموت بيهليفان
 �شي دي. اإتي بالزا رقم: 11 تيبي با�شي اإ�شكي�شيهري، تركيا.

التابيوكا  الأرز؛  ال�شطناعية؛  وال��ق��ه��وة  وال��ك��اك��او  وال�����ش��اي  القهوة  الب�شائع/  لتمييز  وذل��ك 
واحللويات؛  وال��ف��ط��ائ��ر  اخل��ب��ز  احل��ب��وب؛  م��ن  امل�شنوعة  وامل�����ش��ت��ح�����ش��رات  ال��دق��ي��ق  وال�����ش��اغ��و؛ 
اخلردل؛  امللح؛  اخلبيز؛  وم�شحوق  اخلمرية  الأ�شود؛  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة؛  احللويات 
اخلل وال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج. ب�شكويت، �شوكولتة، كيك، فطائر، تورتات )كيك 

بالفواكه(، بوظة )اأي�شكرمي(، مثلجات �شاحلة لالأكل. 
والواقعة يف الفئة )30(. 

ثالثية  لتينية  باأحرف  "CIN" كتبت  كلمة  مع  الربتقايل  باللون  مزخرفة  خلفية  الو�شف 
الأبعاد باللون البنف�شجي املزرق والأبي�س والأ�شود، ويعلوها كلمة "ETI" كتبت باللون الأبي�س 
"CIN" ر�شوم  كلمة  بجانب  الأ���ش��ود.  باللون  لل�شم�س  احلثيون  �شعار  مع  والأ���ش��ود  والأح��م��ر 

هند�شية ثالثية الأبعاد لثالثة ب�شكويتات مبت�شمة.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
او ار�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  اإبريل 2017 العدد 11993

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

2016 / 09/ 21 املودعة حتت رقم:- 260168 
با�شم : اإتي غيدا �شاناي يف تيكاريت اأنونيم �شريكيتي.

وعنوانه: هو�شنوديي ماهالي�شي كيزيل�شيكلي ماهموت بيهليفان
 �شي دي. اإتي بالزا رقم: 11 تيبي با�شي اإ�شكي�شيهري، تركيا.

التابيوكا  الأرز؛  ال�شطناعية؛  وال��ق��ه��وة  وال��ك��اك��او  وال�����ش��اي  القهوة  الب�شائع/  لتمييز  وذل��ك 
وال�شاغو؛ الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات 
اخلل  اخل����ردل؛  امل��ل��ح؛  اخل��ب��ي��ز؛  وم�شحوق  اخل��م��رية  الأ����ش���ود؛  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة؛ 

وال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
ب�شكويت، �شوكولتة، كيك، فطائر، تورتات )كيك بالفواكه(، بوظة )اأي�شكرمي(، مثلجات �شاحلة 

لالأكل.والواقعة يف الفئة )30(. 
الو�شف كلمة "CIN" كتبت باأحرف لتينية ثالثية الأبعاد باللون البنف�شجي املزرق والأبي�س 
احلثيون  �شعار  والأ���ش��ود مع  والأحمر  الأبي�س  باللون  "ETI" كتبت  كلمة  ويعلوها  والأ���ش��ود، 

لل�شم�س باللون الأ�شود.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

او ار�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.
ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  اإبريل 2017 العدد 11993

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

2016 / 11/ 11 املودعة حتت رقم:- 263063 
با�شم : اإتي غيدا �شاناي يف تيكاريت اأنونيم �شريكيتي.

وعنوانه: هو�شنوديي ماهالي�شي كيزيل�شيكلي ماهموت بيهليفان 
�شي دي. اإتي بالزا رقم: 11 تيبي با�شي اإ�شكي�شيهري، تركيا.

التابيوكا  الأرز؛  ال�شطناعية؛  وال��ق��ه��وة  وال��ك��اك��او  وال�����ش��اي  القهوة  الب�شائع/  لتمييز  وذل��ك 
وال�شاغو؛ الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات 
اخلل  اخل����ردل؛  امل��ل��ح؛  اخل��ب��ي��ز؛  وم�شحوق  اخل��م��رية  الأ����ش���ود؛  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة؛ 

وال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
ب�شكويت، �شوكولتة، كيك، فطائر، تورتات )كيك بالفواكه(، بوظة )اأي�شكرمي(، مثلجات �شاحلة 

لالأكل.والواقعة يف الفئة )30(. 
الو�شف خلفية مزخرفة باللون البني الداكن ويتو�شطها ر�شوم لنجوم �شغرية وم�شّعة مع كلمة 
 ETI POP" كلمة  ويعلوها  والأ�شود،  الكرميي  باللون  لتينية  باأحرف  كتبت   "GOA"
باللون  كال�شم�س  احلثيون  �شعار  م��ع  والأ���ش��ود  والأح��م��ر  الأبي�س  باللون  كتبت   "  KEK

الأبي�س.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
او ار�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  اإبريل 2017 العدد 11993

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
املالك:يحى �شيد عواد احمد ابو جبل / ووتر باكت لتنقية مياه ال�شرب

equal :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:262823       بتاريخ:2016/11/08 م
با�ش��م:يحى �شيد عواد احمد ابو جبل / ووتر باكت لتنقية مياه ال�شرب

وعنوانه:اجلرف ال�شناعية 1 قطعة رقم 0247 هاتف: 0521881002
 امييل yahya@agigroup.co عجمان 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:22 مياه نقية معباأه �شاحلة لل�شرب 
يف عبوات احجام خمتلفة. 

و�شف العالمة:كلمة اجنليزية بال�شافة اىل ر�شم باللون الزرق على �شكل نقاط مياه 
 .EQUAL

ال�ش��رتاطات:. 
يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا  اأو   ، وزارة القت�شاد 

الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  اإبريل 2017 العدد 11993

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12

اإعــــــــــالن
�شهد  ال�ش�����ادة/معجنات  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شام رخ�شة رقم:CN 1119826  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي �شعيد �شقر احمد الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف مزيد فهد فهد البادي العتيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  رقم 02/01967/2017 جتاري ل�سنة 2017 اإيجارات    
املحكوم عليه : دياموند �شتار للقرطا�شية - �س ذ م م 

وغو�شيات �شاجناي كومار  - جمهويل حمل القامة  
نعلمكم بان اللجنة الق�شائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�شتها 2017/3/29 يف الدعوى املذكورة اعاله  

ل�شالح /عبدالواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا(  
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري :  

1-بالزام املدعي عليها الوىل باخالء العقار مو�شوع الدعوى وت�شليمه اىل املدعية خاليا من ال�شواغل ، 
وبان توؤدي اليها مبلغ 42732 درهم قيمة ما تر�شد بذمتها من دين الجرة حتى تاريخ 2017/2/22 وما 
ي�شتجد منها حتى متام الخ��الء والت�شليم ، ومبلغ 10500 درهم غرامة عن ارت��داد �شيكات الج��رة بغري 
�شرف وحتريك هذه الدعوى اليجارية ، ف�شال عن مبلغ 500 درهم يوميا اعتبارا من 2017/1/1 درهم 
غرامة عدم جتديد العقد عند انتهاء مدته حتىمتام �شداد مقدم الجرة امل�شتحق عند التجديد ، وان تقدم 

اليها ما يفيد �شداد قيمة ما ا�شتهلكت من ماء وكهرباء حتى تاريخ الت�شليم
2- بالزام املدعي عليها الثانية بالت�شامن مع املدعي عليها الوىل يف �شداد دين الجرة املرت�شد يف ذمتها 

يف حدود مبلغ 36000 درهم فقط
3- رف�س طلب غرامة تقدمي بال�شرطة بحالته

4-الزام املدعي عليهما الوىل والثانية مب�شروفات الدعوى كل باملنا�شب منها يف حدود ما ق�شي به قبله. 
وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم حاكم دبي وتلي علنا 
، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا الإع��الن واإل �شار  مبثابة احل�شوري 

نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  رقم 02/01938/2017 �سكني  ل�سنة 2017 اإيجارات    
 املحكوم عليه : طاهر بهاي طاهر علي �شلطانيت فيالنواداوال فورا باكر- جمهويل حمل القامة  
الدعوى  يف   2017/3/21 بجل�شتها  حكمت  باملركز  الإبتدائية  الق�شائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 

املذكورة اعاله   ل�شالح /عبدالواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا(  
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري :  

- بالزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعي خاليا من ال�شواغل وال�شخا�س
الج��رة من 2017/1/1  متاأخرات  دره��م  للمدعي مبلغ 6.667  ي��وؤدي  بان  عليها  املدعي  -بالزام 
وحتى 2017/2/28 مع ما ي�شتجد من قيمة ايجارية من 2017/3/1 وحتى تاريخ الخالء الفعلي 

بواقع مبلغ 40.000 درهم كاأجرة �شنوية. 
- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 15.000 درهم غرامة عدم التجديد وما ي�شتجد 
من غرامة تاأخريية لعدم التجديد من 2017/2/1 وحتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع مبلغ 500 

درهم عن كل يوم ، وبالزامه مببلغ 3.000 درهم لالخالل ب�شروط العقد 
- بالزام املدعي عليه بتقدمي براءة ذمة من ا�شتهالك الكهرباء واملياه وبالر�شوم وامل�شاريف.   

وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 

الإعالن واإل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02735/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : اجواء لت�شجيل املركبات 
 مبا اأن املدعي : الرقة للعقارات   

ق��د اأق���ام �شدكم ال��دع��وى 02/02735/2017/جت�������اري اي��ج��ارات ام��ام املركز 
بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة 
من 2012/11/3 وحتى 2015/7/11 ورغم اخطاره بالن�شر يف 2015/10/13 
 ميتنع عن ال�شداد عن الوحدة امل�شتاأجرة املقامة على قطعة الر�س رقم 378 

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
الثنني   ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
املوافق 2017/4/17 ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة ال�شاد�شة( 
لنظر  الإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر. 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

وم�شتندات .  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02366/2017 / �سكني  
ميغنيفي�شنت  ال�شابق/�شركة  ال�شم  حاليا    - م  م  ذ  �س   - للحفالت  /كلوفرليف  �شركة   : عليه  املدعى  اىل 

للخدمات - �س ذ م م
مبا اأن املدعي : كمال حممد    

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/02366/2017/�شكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد  ما ي�شتجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/3/13 وحتى تاريخ 

الخالء الفعلي بواقع 94.500 درهم �شنويا 
اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد الجرة للماجور  للفرتة من 2016/6/1 وحتى 2017/3/12 
فرت�شد بذمته مبلغ 71.500 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الخالء عن طريق العالن 

بالن�شر رقم 2017/461 بتاريخ 2017/1/29 
من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  دره��م   69.500 وق���دره  مبلغ  عليه  امل��دع��ي  بذمة  تر�شد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
بتاريخ   2017/461( رق���م  بالن�شر  الع����الن  ط��ري��ق  ع��ن  اخ��ط��اره  ورغ���م   2017/3/12 وح��ت��ى   2016/6/1

2017/1/29 ميتنع عن ال�شداد
مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�س على غرامة ارتداد كل �شيك مبلغ 1.000 درهم وقد ارتد عدد )2( 

�شيك دون �شرف. 
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور من 

تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اإعادة اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثنني املوافق 2017/4/17  ال�شاعة 
املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س  الإبتدائية  بالدائرة  الثامنة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  امام  3.00م 
. فاأنت مكلف  الن�شر  تاريخ  اي��ام من  امل�شافة اىل ثالثة  اأم��ر بتق�شري مدة  ، وقد  الدعوى  الإيجارية لنظر 

باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02782/2017 / جتاري 
اإىل املدعي عليه: �شفي يو�شف لاللكرتونيات - �س ذ م م و �شفي اهلل جناتى حممد يو�شف 

مبا اأن املدعي : ال�شويب للعقارات - �س ذ م م 
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/02782/2017  جتاري  اإيجارات اأمام املركز بطلب اإلزامكم بالتايل: 

 مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد ما قد ي�شتجد من اجره من تاريخ 2017/3/1   وحتى تاريخ الخالء الفعلي التام
تاريخ  تاريخ 2016/12/1 وحتى  الدعوى من  الأج��رة للعني حمل  املدعي عليه ميتنع عن �شداد  اإخ��الء عقار-   -
2017/2/28 ورغم اأن املدعي اأعذر املدعي عليه باإنذار عديل بتاريخ  2017/1/1  اإل انه تعذر الإنذار فتم اإعالنه 
اأقام  اأن  اأنه مل يحرك �شاكنا الأمر الذي كان معه  اإل  اأو الإخ��الء  باجلريدة بتاريخ  2017/1/19  ب�شداد الإيجار 

املدعي تلك الدعوى للق�شاء له بطلب الإخالء الثابت باخالل املدعي عليه ب�شداد الأجرة 
- مطالبة- مالية املدعي عليه ميتنع عن �شداد الجرة للعني حمل الدعوى من تاريخ 2016/12/1 وحتى تاريخ 
2017/2/28 حيث �شيك اليجار املرجتع واملرفق بالدعوى فرت�شد يف ذمته مبلغ 10000 درهم ورغم اإنذاره بتاريخ 
2017/1/1  ب�شداد القيمة اليجارية فتعذر اإعالنه فبادره باإعالنه بالن�شر يف اجلريدة بتاريخ  2017/1/19  اإل اأنه 

مل يحرك �شاكنا فاأقاما املدعي تلك الدعوى للق�شاء له ب�شداد الجره املتاأخرة.  
- مطالبة مالية -  اأن عقد الإيجار ت�شمن الن�س يف البند مالحظة بال�شحفة الوىل على غرامة رجوع ال�شيك 
دون �شرف مببلغ 1000 درهم وقد ارجتع عدد 2 �شيك دون �شرف الأمر الذي يكون معه املدعي عليه ملزم ب�شداد 

تلك الغرامة حيث اأنه اأقر بها بتوقيعه على عقد الإيجار. 
اإلزام بت�شليم م�شتندات اأن امل�شتاأجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور من تلك 
اللتزامات ليمكن اإعادة النتفاع به لذا فاأن املدعي يطلب الق�شاء باإلزام املدعي عليه ب�شداد قيمة ا�شتهالكه من 

املياه والكهرباء لدى هيئة كهرباء ومياه دبي. 
- مطالبة مالية اإلزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

وقررت اللجنة الق�شائية اإعادة اإعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الحد  املوافق 2017/4/16 ال�شاعة 3 م�شاء 
اأمام اللجنة الق�شائية  )اللجنة الرابعة( بالدائرة البتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات اليجارية لنظر 
الدعوى وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اإىل ثالثة اأيام من تاريخ الن�شر فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03372/2016 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03814/2016   �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : كارولني بياتري�س نيامبورا
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: ال�شويب للعقارات - �س ذ م م  
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- اخالء 
2- الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 5316 درهم 

3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر 
يوم من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة 

املبينة �شوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
انذار عديل بالن�سر

 رقم 2017/2268 
                           املنذرة : اأوبيكويتي نيتورك انك 

املنذر  اليه : اإك�س كون�شبت�س �شولوت�شنز لتجارة اللكرتونيات - ذ م م  - جمهول حمل القامة 
بتاريخ 1 مار�س 2010 ، وقعتم على اتفقاية توزيع مع املنذرة من اأجل بيع وتوزيع منتجات معينة حتمل العالمة 

التجارية لأوبيكويتي نيتورك�س. و�شندا لتفاقية التوزيع ، �شلمت املنذرة اليكم �شحنات عديدة من املنتجات. 
وت�شعمائة  ماليني  )�شبعة  اإم��ارات��ي  دره��م   7.985.552.27 قيمته   مبلغ  املنذرة  ل�شالح  بذمتكم  توجب  وق��د 
يعادل  ما  اي   ، فل�شا(  وع�شرين  و�شبعة  اإم��ارات��ي  دره��م  وخم�شون  واث��ن��ان  وخم�شمائة  ال��ف  وثمانون  وخم�شة 
وت�شعة  دولر  وع�شرون  واثنان  ومائة  ال��ف  و�شبعون  واربعة  ومائة  )مليونان  امريكي  دولر   2.174.122.59

وخم�شون �شنتا( )املبلغ امل�شتحق(
وملا كنتم حتى تاريخه ل زلتم متخلفني عن ت�شديد قيمة املبلغ امل�شتحق بذمتكم بالرغم من مطالبة املنذر 

املتكررة لكم واآخرها كان بتاريخ 23 مار�س 2017 مبوجب انذار مر�شل بوا�شطة كاتب العدل. 
وملا كان ممثل كاتب العدل مل يتمكن من ابالغكم النذار لعدم متكنه من حتديد مكان اقامتكم وقد فو�شت 

حمكمة دبي املنذرة من اأجل توجيه النذار عن طريق ن�شره يف ال�شحيفة. 
لذلك ، يعترب هذا النذار مبثابة مطالبة نهائية ل�شداد كامل املبلغ امل�شتحق بذمتكم بنتيجة اتفاقية التوزيع 
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عربي ودويل
ترامب يوافق على ان�سمام مونتينغرو اإىل الأطل�سي 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

على  الثالثاء  ترامب  دونالد  المريكي  الرئي�س  واف��ق 
ليفتح  الطل�شي  �شمال  حلف  اىل  مونتينغرو  ان�شمام 
بذلك الباب امام دخول هذا البلد ال�شغري اىل احللف 

وهو اأمر تعتربه رو�شيا ا�شتفزازا لها.
وقال البيت البي�س يف بيان وقع الرئي�س دونالد ترامب 
اىل  مونتينغرو  ان�شمام  بروتوكول  ت�شديق  اداة  ام�س 
البلد  بذلك  لت�شبح  الأطل�شي،  �شمال  معاهدة  منظمة 

التا�شع والع�شرين يف احللف.
الكونغر�س  م��واف��ق��ة  ب��ع��د  متوقعا  ت��رام��ب  ق���رار  وك���ان 

لكن  مار�س،  اآذار  نهاية  ال�شغري يف  البلد  ان�شمام  على 
ال��ت��وت��ر يف  زي���ادة  يت�شبب يف  ان  يتوقع  ال���ذي  الع���الن 
العالقات مع رو�شيا، ياتي بعد و�شول وزير اخلارجية 

ريك�س تيلر�شون اىل مو�شكو يف اول زيارة ر�شمية.
ين�س  الأطل�شي  للحلف  العام  المني  ترامب  وي�شتقبل 

�شتولتنربغ الربعاء يف البيت البي�س.
ولن ت�شبح مونتنيغرو التي تعد 620 الف ن�شمة بلدا 
اأيار   25 ق��ادة احللف يف  الع�شوية �شوى يف قمة  كامل 

مايو التي ي�شارك فيها ترامب يف بروك�شل.
وكانت املعار�شة املوالية لرو�شيا يف مونتينيغرو طالبت 

بتنظيم ا�شتفتاء حول هذا الن�شمام.

خطف مواطنني تركيني يف جنوب نيجرييا 
•• بورت هاركورت-اأ ف ب:

ال��ن��ي��ج��ريي��ة ام�����س ان جم��ه��ول��ني خطفوا  ال�����ش��رط��ة  اأع��ل��ن��ت 
يف  فندقهما  بناء، من  �شركة  لدى  يعمالن  تركيني  مواطنني 
اوكي�شوكيو  �شوكيو  وقال  نيجرييا.  بجنوب  النفطية  املنطقة 
املتحدث با�شم ال�شرطة خطف مواطنان تركيان يعمالن لفائدة 
�شركة بناء يف منطقة حكومة اونا املحلية الحد من غرفتيهما 
ب��ال��ف��ن��دق.  وتتبع منطقة اون���ا ولي���ة اك���وا اي��ب��وم ال��واق��ع��ة يف 
الرتكيني  ان  املتحدث  واأو�شح  النفطية.  النيجر  دلتا  منطقة 
من  وخطفا  اون��ا  ومقرها  للبناء  ا���س  كي  بي  ل�شركة  يعمالن 
موبيل  �شركة  مقر  يوجد  حيث  ايكيت  مبدينة  فندقهما  من 
اك�شون موبيل.   الأمريكي  والغاز  النفط  املتفرعة عن عمالق 

ومل تعلن اي جهة حتى الن تبني عملية اخلطف.

ن�سف الناخبني ال�سغار الأملان ي�ساندون مريكل
•• برلني-رويرتز: 

ون�شرت  فور�شا  معهد  اأج���راه  ل��ل��راأي  ا�شتطالع  اأظ��ه��ر 
الأملان  الناخبني  ن�شف  نحو  اأن  الثالثاء  ام�س  نتائجه 
الذين �شيدلون باأ�شواتهم لأول مرة يوؤيدون امل�شت�شارة 
اأجن���ي���ال م��ريك��ل ف��ي��م��ا مي��ث��ل دع���ام���ة ق��وي��ة ل��ه��ا وهي 
للح�شول  اأيلول  �شبتمرب  يف  انتخابات  خلو�س  ت�شتعد 
على ف��رتة ولي���ة راب��ع��ة. وم��ن ب��ني اإج��م��ايل الناخبني 
 43 املحافظة  مل��ريك��ل  التاأييد  ن�شبة  بلغت  املحتملني 
باملئة باملقارنة مع 32 باملئة ملارتن �شولت�س املر�شح عن 
احلزب الدميقراطي الجتماعي الذي ميثل تيار ي�شار 

الو�شط. لكن هذا الفارق زاد اإىل 47 باملئة مقابل 29 
 18 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  بني  ل�شولت�س  باملئة 
يراأ�س معهد  ال��ذي  وق��ال مانفريد جولر  و20 عاما. 
معها.”  ك��ربوا  التي  مريكل  يعرفون  “ال�شبان  فور�شا 
واأ����ش���اف اأن ال���ش��ت��ط��الع اأظ��ه��ر اأن ال�����ش��ب��ان ع��ل��ى وجه 
اخل�شو�س يتطلعون لال�شتقرار وال�شتمرارية يف هذه 
مريكل  وتعر�شت  التيقن.  بعدم  تت�شم  التي  الأوق����ات 
اأملانيا يف بادئ  اأبواب  لنتقادات يف الداخل لأنها فتحت 
موقفها  �شددت  لكنها  املهاجرين.  ماليني  اأم��ام  الأم��ر 
ب�شاأن الهجرة يف الأ�شهر الأخرية قبيل النتخابات التي 

تواجه فيها مناف�شة �شديدة.

من تكري�سها حتى الآن. �سورة تظهر اأي�سا، تغيري ميزان 
القوى داخل فريقه، ح�سب و�سائل الإعالم الأمريكية.

اجلناح  قادة  ميلر،  و�ستيفن  بانون  �ستيفن  كان  فقد      
القومي، الذي يطلق عليه اليمني البديل، يف قاع الغرفة، 
قبالة  يجل�ض  كو�سرن  جاريد  الرئي�ض،  �سهر  اأّن  حني  يف 

م�ست�سار ترامب لالأمن القومي، اجلرنال ماكما�سرت.

ل�سالح اخلط  التقليدي. فاإىل اأي مدى ميكن اأن يذهب 
ترامب؟

توماهوك  �سواريخ  ب�سعة  اإر�سال  من  اأف�سل  �سيء  ل     
لتعزيز مكانة رئي�ض �سعبيته يف احل�سي�ض.

يف  اجلمعة  مب�ست�ساريه  حماطا  ترامب  دونالد  ف�سور   
يتمكن  مل  التي  فعل،  رجل  �سورة  تعزز  احلــرب،  غرفة 

•• الفجر - كاثرين غو�شيت 
 ترجمة خرية ال�شيباين

    انقالب ترامب ب�سان �سوريا وال�سني، واإعادة التوازن 
يواجهها  التي  ال�سعوبات  يج�سدان  اإدارتــــه،  داخــل 
ميلر،  و�ستيفن  بانون  �ستيفن  الهوية،  تيار  م�ست�سارو 

ال�شهر  ون�����ش��ف  ���ش��ه��ري��ن  ب��ع��د     
ال�شلطة،  اإىل  ت��رام��ب  �شعود  على 
فريقه،  داخ��ل  التغريات  تنذر  هل 
وق���رارات���ه الأخ�����رية، ب��ال��ع��ودة اإىل 
اأّن  ال��ع��ق��ي��دة اجل��م��ه��وري��ة؟ ع��ل��م��ا 
خالل  املتمردة  امللياردير  م��واق��ف 
حملته النتخابية، هي التي كانت 

م�شدر جناحه.
   بقيادة �شتيفن بانون، ب�ّشر ترامب 
الهوية  اإىل  وال���ع���ودة  ب��احل��م��ائ��ي��ة، 
يف م��واج��ه��ة خ��ط��ر ال��ع��ومل��ة، وقال 
و�شي�شع  لل�شني،  �شيت�شدى  ان��ه 
ح���دا لت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ج��ارة احلرة 
الأمريكية،  الوظائف  دم��رت  التي 
الع�شكرية،  امل����غ����ام����رات  واإن�����ه�����اء 
رو�شيا. هذه  العالقات مع  واإع��ادة 
اأك�شبته الت�شويت احلا�شم  الوعود 
يف  البي�س  م��ن  ال�شعبية  للفئات 
مي�شيغان،  رئي�شية،  ولي��ات  ثالث 

وي�شكون�شن، وبن�شلفانيا.

الكرا�سي املو�سيقية
    ب��داأ ال��رتاج��ع م��ع اإق��ال��ة مايكل 
وم�شت�شار  ل��رو���ش��ي��ا،  امل���وايل  فلني 
القومي.  ل��الأم��ن  ت��رام��ب  دون��ال��د 
الأ�شبوع  ب���ان���ون،  ت��ه��م��ي�����س  ت��ب��ع��ه 
م����ن جمل�س  واإزاح�����ت�����ه  امل���ا����ش���ي، 
الأمن القومي، يف حني اأّن حمرار 
التيار،  ن��ف�����س  م��ن  اآخ����ر  م�شت�شار 
���ش��ت��ي��ف��ن م��ي��ل��ر يف ه���ب���وط ح����اد. 
اأُر�شل جلميع القنوات التلفزيونية 
املناه�س  امل���ر����ش���وم  ع���ن  ل���ل���دف���اع 
اأ�شابيع، ك�شف  للهجرة قبل ب�شعة 
الوليات  يف  املتخ�ش�س  اخل��ب��ري 
املتحدة كورنتني �شيلني، انه اختفى 

تقريبا عن امل�شرح ال�شيا�شي.
التوازن  لإع�����ادة  �شحية  واأح�����دث 
ل�شبكة  ال�����ش��اب��ق��ة  امل��ن�����ش��ط��ة  ه����ذه، 
ف����وك���������س ن�����ي�����وز ك����اث����ل����ني ت����روي����ا 
م��ك��ف��ارلن��د، ال��ت��ي ا���ش��ت��ب��ع��دت من 
جم���ل�������س الأم����������ن ال����ق����وم����ي من 
اجلرال  اجل��دي��د،  رئي�شها  ط��رف 

ماكما�شرت.

م�سوؤولن عن انحدار �سعبية 
ترامب؟

القومية  الهوية  تهمي�س جناح      
النيويوركية  ال�شبكة  يد  على  جاء 
القريبة من جاريد كو�شر، �شهر 

الواردات ال�شينية.  ورغم انه قال 
وجبة  �شيقّدم  ب��اأن��ه  حملته  اأث��ن��اء 
ال�شيني  ل��ل��رئ��ي�����س  م���اك���دون���ال���دز 
عند ا�شتقباله، فان �شي جني بينغ 
�شقته  ف��اخ��ر،  ع�شاء  بحفل  حظي 
اأف�شل  م���ن  ال��ن��ب��ي��ذ  اأن������واع  اأرق�����ى 
الأمريكية يف ق�شر  الكروم  م��زارع 
ترامب اخلا�س مارا لغو . ولي�س 
بانون،  اأّن  ال�����ش��دف��ة  ق��ب��ي��ل  م���ن 
امل�شكون بهاج�س التهديد ال�شيني، 
زي���ارة  ع�شية  رت��ب��ت��ه  تخفي�س  مت 
كورنتني  يالحظ  بينغ،  جني  �شي 

�شيلني.

خطر تخييب ناخبيه؟
ت��رام��ب للم�شار  ف��ري��ق  ت��غ��ي��ري      
واجتاه البو�شلة يف �شوريا، اأثار على 
البديل.  اليمني  حركة  قلق  الفور 
�شد  ح���رب  اإىل  ت��رام��ب  ق��ادن��ا  اإذا 
بالن�شبة  انتهى  الأم��ر  ف��اإّن  �شوريا، 
اأبطاله،  يل، جاء يف تغريدة لأحد 
ريت�شارد  ال��ع��رق��ي  ال��ت��ف��وق  ن�شري 
�شبن�شر.    ذات ال�شتياء جنده عند 
اأو  ييانوبولو�س  ميلو  ك��ول��رت،  اآن 
ترحيب  زاد  و  �شرينوفي�س.  مايك 
ط���ي���ف م�����ن امل���ح���اف���ظ���ني اجل�����دد 
ترامب،  بحركة  والدميقراطيني 

اأي�شا يف غ�شبهم و�شخطهم.
    من حيث القوة النتخابية، هذه 
الناخبني  اأّن  اإّل  احلركة هام�شية، 
الوعود  جذبتهم  ال��ذي��ن  البي�س 
املكلف  التدخل  ورف�س  احلمائية 
اأم��ل. ورمبا  اأق��ل خيبة  لن يكونوا 
�شي�شمح  حتّوله  اأّن  ترامب  يتوقع 
الناخبني  �شفوف  يف  بال�شعود  له 
الذين  التقليديني  اجل��م��ه��وري��ني 
هم وراء فوزه، وبيت املحافظني يف 
يف  والإجنيليني  الغنية  ال�شواحي 
اجلنوب.     وتقول اآخر الأنباء، اأّن 
وبانون  كو�شر  م��ن  طلب  ت��رام��ب 
اإ���ش��الح الأم���ور. وه��ذا الأخ���ري مل 
تلّقى حتذيرا فقط  واإمن��ا   ، يطرد 
وافق  اإذا  م��ك��ان��ه  يف  ي��ب��ق��ي  وق���د   ،
ال��ل��ع��ب اجل���م���اع���ي.  ل�شبب  ع��ل��ى 
�شيلني:  ك��ورن��ت��ني  ي��ق��ول  وج���ي���ه، 
 ، الإع���الم  بو�شائل  بعالقاته  ق��وي 
لربايتبارت  ال�شابق  الرئي�س  ف��اّن 
ن��ي��وز، اأك��رث خ��ط��ورة خ��ارج الإدارة 

الرئا�شية من داخلها.

ترامب، ومن فريق بنك جولدمان 
حول  املتجّمعني  ال�����ش��اب��ق  �شاك�س 
رئ����ي���������س امل���ج���ل�������س الق����ت���������ش����ادي 

الوطني، غاري كوهن.
    ورمب���ا دف��ع ب��ان��ون وميلر ثمن 
النهيار التاريخي ل�شعبية ترامب 
يف  لرئي�س  امل��واف��ق��ة(  ن�شبة   %5(

�سورية وال�سني واألينا ... العودة 
اإىل العقيدة اجلمهورية؟

   متثل ال�شربات �شد �شوريا حتول 
لي�س  اإث���ارة، ولكنه  الأك��رث  ترامب 
اخلطاب  ُخّفف  الوحيد:  التحول 
وعد  ودف��ن  احل��رة،  التجارة  ب�شاأن 
%على   45 ب�  اجلمركية  الر�شوم 

الرج�شي جدا  الرئي�س  اأّن     كما 
يه�شم  مل  امل����ت����ح����دة،  ل����ل����ولي����ات 
الإع��الم كدمية  و�شائل  ظهوره يف 
عام  ب�شكل  ال��ب��دي��ل  اليمني  ي��د  يف 

وبانون ب�شكل خا�س.
اأّن  �شيلني  ك��ورن��ت��ني  وي��الح��ظ     
ب��ان��ون وم��ي��ل��ر ك��ان��ا اأي�����ش��ا �شحية 

ال�شديقان  ويقف  ولي��ت��ه.   بداية 
الرئي�شية  الإخ�����ف�����اق�����ات  وراء 
اإلغاء  يف  الذريع  الف�شل  للرئي�س: 
اوباما كري وحظر دخول امل�شلمني. 
لقد �شغطا من اج��ل جت��اوز ق�شم 
البيت  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اخل����دم����ات 

الأبي�س، ُيذّكر كورنتني �شيلني.

ع���الق���ة وث���ي���ق���ة ج������دا، واخل�����الف 
واإمنا  اأي��دي��ول��وج��ي��ا  لي�س  بينهما 
كورنتني  ي��وا���ش��������ل  ت��ك��ت��ي��ك�����������������ي��ا، 

�شيلني.
وميلر  ب����ان����ون  ي����ل����وم  وك���و����ش���ر   
باإ�شعاف ترامب جراء رغبتهما يف 

فر�س اأجندتهما عنوة وبقوة.

وامل�شتعجل  الربقي  الإدارة  اأ�شلوب 
ف�رتامب  ال��ع��ق��ارات،  لإم���رباط���ور 
الذين  م���ن  ح����رج  دون  ي��ت��خ��ل�����س 
ويف  �شلوحيتهم،  انتهت  اأو  ف�شلوا 
حالة ال�شراع، الفوز دائما لالأ�شرة     
بانون وجاريد  �شتيفن  اأّن  الغريب 
ك��و���ش��ر، ك��ان��ا ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة على 

بانون وميلر.. النزول اىل اجلحيم اليمني البديل غا�شب من زعيمه

تغيري فريق ترامب لجتاه البو�سلة يف �سوريا اأثار غ�سب حركة اليمني البديل
غاري كوهن من عنا�شر النقالب على اليمني املتطرف

�شورة ت�شي بالكثري حول حتولت ترامب

خالف تكتيكي بني ال�شهر والعقل املدبر

حتولت على اأكرث من جبهة داخل البيت الأبي�ض:

هكذا ناأى ترامب بنف�سه عن اليمني القومي املتطرف..!
دفع بانون وميلر ثمن النهيار التاريخي ل�سعبية ترامب

�ــــســــور تــــرامــــب حمــاطــا 
مب�ست�ساريه يف غرفة احلرب 
تعزز �سورة رجل فعل ف�سل 
الآن حــتــى  تــكــريــ�ــســهــا  يف 

بانون  �ستيفن  بني  اخلــالف 
لي�ض  كـــو�ـــســـرن  ــــد  وجــــاري
تكتيكيا  واإمنا  اأيديولوجيا 

هل تنذر التغريات داخل فريقه 
بالعودة  الأخـــرية  وقــراراتــه 
اجلمهورية؟ الــعــقــيــدة  اإىل 

ظهوره  تــرامــب  يه�سم  مل 
كدمية  الإعــالم  و�سائل  يف 
ــل  ــدي ــب ال الـــيـــمـــني  يــــد  يف 
ــض ــا� ــل خ ــك ــس ــ� ــــون ب ــــان وب
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  اإبريل 2017 العدد 11993

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  رقم 02/01963/2017 �سكني  ل�سنة 2017 اإيجارات    
املحكوم عليه : �شفيق عبداجلبار عبداجلبار - جمهويل حمل القامة  

الدعوى  يف   2017/4/2 بجل�شتها  حكمت  باملركز  الإبتدائية  الق�شائية  اللجنة  بان  نعلمكم 
املذكورة اعاله ل�شالح /عبدالواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا(  

حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري :  
اول : الزام املدعي عليه/ باخالء العني وت�شليمها خالية من ال�شواغل وال�شخا�س وباحلالة 

التي كان عليها وقت التعاقد. 
اليجار  ب��دل  دره��م   5.808 وق���دره  مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   : ثانيا 
من  اليجار  بدل  من  ي�شتجد  وما   2017/2/22 وحتى   2016/12/31 من  للفرتة  امل�شتحق 

تاريخ 2017/02/23 وحتى تاريخ الخالء الفعلي. 
ثالثا : الزامه بتقدمي �شهادة براءة ذمة عن خدمات الكهرباء واملياه

رابعا : الزامه باملنا�شب من ر�شوم وم�شاريف الدعوى ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.   
وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن واإل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01914/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/09393/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : عبداهلل دروي�س للخياطة والتطريز
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : ال�شويب للعقارات - �س ذ م م 
وعلي �شعيد حممد علي املن�شوري    

ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:
ال�شواغل من  خالية  للمدعي  وت�شليمها  امل��وؤج��رة  العني  باخالء  عليه  املدعي  ال��زام   -1 
امل��دة من  ايجار عن  ي��وؤدي للمدعية مبلغ 8375 درهما بدل  بان  املدعي عليه  بالزام   -2
التاريخ  لهذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  ي�شتجد منه  وما   2016/12/4 2016/9/5 وحتى 
تنفيذ هذا احلكم  اإمت��ام  او حتى  الطرفني  باتفاق  الفعلي  الخ��الء  تاريخ حتقق  وحتى 
ا�شتهالك  ب��راءة ذم��ة من قيمة  املدعي عليه بتقدمي  وب��ال��زام   ، اق��رب  ايهما   ، بالخالء 

املياه والكهرباء. 
3- الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 1000 درهم قيمة كغرامة لل�شيكات املرجتعة. 

4- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ الن�شر 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية 

املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/03080/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : �شفن اليفني للدعاية والعالن - ذ م م 
 مبا اأن املدعي : لوت�س جراند لل�شقق الفندقية - ديرة   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/03080/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية -  الزام املدعي  عليه ب�شداد مبلغ القيمة ايجارية للفرتة من 2017/4/3 وما 

ي�شتجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي 
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �شداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2015/9/20 وحتى 
او  بال�شداد  اخطاره  رغم  �شداده  عن  وميتنع  دره��م   110257 مبلغ  بذمته  فرت�شد   2017/4/2

الإخالء يف 2016/8/16 بالن�شر    
ايجارية للفرتة من 2015/9/20  املدعى عليه مبلغ كقيمة  انه تر�شد بذمة  مطالبة مالية - 

وحتى 2017/4/2 وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الخالء يف 2016/8/16 بالن�شر 
من  ولب��د  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�شتهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�شتاجر  ان   - م�شتندات  بت�شليم  ال��زام 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

 2017/4/17 املوافق  الثنني  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وقررت 
ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة اخلام�شة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . الن�شر  تاريخ  من 

وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02475/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : �شركة الديكور احلديث - ذ م م  
 مبا اأن املدعي : علي التميمي للمقاولت - �س ذ م م    

بطلب  املركز  ام��ام  ايجارات  /�شكني    02/02475/2017 الدعوى  �شدكم  اأق��ام  قد 
الزامكم بالتايل

 مطالبة مالية - الزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 3.547.830.00 درهم 
تعيني خبري - ندب خبري )ح�شابي( وتكون مهمته بحث وحتقيق طلبات املدعية 

وبيان ال�شرار التي حلقت باملدعية
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق  الثنني  يوم  للح�شور بجل�شة  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وقررت 
بالدائرة  ال�شاد�شة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�شاعة   2017/4/17
، وقد  الدعوى  الإيجارية لنظر  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س  الإبتدائية 
اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور 

اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  رقم 02/01364/2017 جتاري ل�سنة 2017 اإيجارات    
املحكوم عليهما : �شبيد فيجن للتجارة العامة - �س ذ م م ، وثروت �شهزاد - جمهويل حمل القامة  

نعلمكم بان اللجنة الق�شائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�شتها 2017/3/27 يف الدعوى املذكورة اعاله  
ل�شالح /عبدالواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا(  حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري :  

اول : بالزام املدعي عليها الوىل باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من �شواغلها 
ثانيا : بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية متاأخرات بدل اليجار مبلغ وقدره )60.000( متثل 
املدعي عليه  ان يت�شامن معها  الفرتة من  2016/6/15 وحتى 2016/12/14 على  القيمة اليجارية عن 

الثاين يف �شداده بحدود قيمة ال�شيكني املرجتعني مبلغ وقدره 60.000 درهم 
ثالثا : بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية متاأخرات بدل اليجار مبلغ وقدره 18.740 متثل 
القيمة اليجارية عن الفرتة من 2016/12/15 وحتى 2017/2/9 وما ي�شتجد حتى متام الخالء الفعلي 

بواقع اجرة �شنوية 120.000 درهم 
بدل  �شيكات  2 من  ارجت��اع  للمدعية مبلغ )5.000( غرامة  ت��وؤدي  ب��ان  الوىل  عليها  املدعي  ال��زام   : ثالثا 

اليجار تطبيقا للن�س التفاقي من العقد
رابعا : الزام املدعي عليها الوىل بان ت�شلم للمدعية براءة ذمة من هيئة املياه والكهرباء للفواتري امل�شتحقة 

على املاأجور حتى تاريخ الخالء 
رابعا : الزام املدعي عليهما باملنا�شب من ر�شوم وم�شروفات الدعوى 

وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم حاكم دبي وتلي علنا 
، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا الإع��الن واإل �شار  مبثابة احل�شوري 

نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2016/5898   

                           املنذر : مدينة دبي املالحية - �س ذ م م  
املنذر اليه: نور كني اند وينت�س - �س م د م  - )جمهول حمل القامة(. 

ملا كنتم وقعتم على عقد ايجار مع مدينة دبي املالحية بتاريخ 24 دي�شمرب 2012 ، من اجل ايجار 
مكتب وحدة  -MBC 605 ، املوجودة يف منطقة مدينة دبي املالحية ، �شندا لعقد اليجار توجب 

بذمتكم مبلغ قيمته 710.788.88 درهم اإماراتي من تاريخ 6 �شبتمرب 2015 )املبلغ امل�شتحق( 
وملا كنتم حتى تاريخه ل زلتم متخلفني عن ت�شديد قيمة املبلغ امل�شتحق بذمتكم بالرغم من مطالبة 

املنذر املتكررة لكم واآخرها كان بتاريخ 14 اأكتوبر 2015. 
وملا كان املنذر قد حاول ار�شال انذار بوا�شطة كاتب العدل لكم بتاريخ 28 اأكتوبر 2016 ولكن مل يتمكن 

ممثل كاتب العدل من ابالغكم النذار لعدم متكنه من حتديد مكان اقامتكم. 
وملا كانت حمكمة دبي قد فو�شت املنذر من اجل توجيه النذار عن طريق ن�شره يف ال�شحيفة. 

لذلك ، يعترب هذا النذار مبثابة مطالبت نهائية ل�شداد كامل املبلغ امل�شتحق بنتيجة عقد اليجار 
، ويف حال عدم ال�شداد خالل مهلة ثالثون )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا النذار ، ان ذلك �شيوؤدي 
اىل املطالبة الفورية لخالء املاجور ا�شتنادا لحكام املادة 25-1 )اأ( من القانون رقم 33 ل�شنة 2008 

بال�شافة اىل مطالبتكم بت�شديد املبلغ امل�شتحق. 
ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان التايل : مكتب دي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال 
بي ، وعنوانه و�شط مدينة دبي - اعمار �شكوير ، برج �شتاندرد �شارترد - الطابق 9 - �شندوق بريد : 

121662 دبي ، هاتف : 4386325-04 - فاك�س : 4386101-04  - امل�شت�شار القانوين رامي بو رعد
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/865  مدين  جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1-م��ه��رزاد حم��م��دي  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ فادي ممدوح ابراهيم تادر�س  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
والر�شوم  دره���م(   300000( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
املوافق   الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  امل��ح��ام��اة.  وح���ددت  وات��ع��اب  وامل�شاريف 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.17 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2017/4/19
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/203  احوال نف�س م�سلمني
جمهول  العلي   �شالح  حممد  حممد  1-حممود   / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ ماريانا د كاريل   قد اأقام عليك الدعوى 
النفاق.  وع���دم  الع�شرة  و���ش��وء  لل�شرر  ط��الق  دع���وى  وم��و���ش��وع��ه��ا  
امل��واف��ق  2017/5/1  ال�شاعة 9.30  وح��ددت لها جل�شة ي��وم الث��ن��ني  
اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.B.7 بالقاعة  �س 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
كوريا ال�سمالية تتوعد بالرد على البحرية الأمريكية 

•• �شيول-اأ ف ب:

نددت كوريا ال�شمالية ام�س باإر�شال الوليات املتحدة جمموعة بحرية 
موؤكدة  متهورا،  اعتربته  حت��رك  يف  الكورية  اجلزيرة  �شبه  مياه  اىل 

ا�شتعدادها خلو�س حرب ، يف وقت ت�شهد املنطقة ت�شعيدا يف التوتر.
واأعلنت وا�شنطن يف نهاية الأ�شبوع املا�شي اأن حاملة الطائرات كارل 
الكورية،  اجلزيرة  �شبه  اإىل  لها  املرافقة  القطع  مع  تتوجه  فين�شون 

بعدما كان من املقرر اأ�شا�شا اأن تر�شو يف اأ�شرتاليا.
على  الأم��ريك��ي��ة  ال�شاروخية  ال�شربة  اأع��ق��اب  يف  ال��ق��رار  ه��ذا  وج���اء 
قاعدة جوية للقوات ال�شورية ردا على هجوم كيميائي على بلدة خان 
وف�شر  بتنفيذه،  الأ�شد  ب�شار  الرئي�س  قوات  وا�شنطن  اتهمت  �شيخون 
ت��رام��ب بعدما  دون��ال��د  الرئي�س  اإدارة  ب��ه  ت��ق��وم  ق��وة  ع��ر���س  ان��ه  على 

النووي  ال�شمالية  كوريا  برناجمي  م�شكلة  لت�شوية  ا�شتعدادها  اأب��دت 
والبال�شتي وحدها اإذا مل تتحرك بكني ل�شبط جارتها. وقال متحدث 
با�شم اخلارجية الكورية ال�شمالية بح�شب ما نقلت عنه وكالة النباء 
حاملة  م��ن  ت��ت��األ��ف  بحرية  جمموعة  وا�شنطن  ار���ش��ال  ان  الر�شمية 
الطائرات كارل فن�شون ومدّمرتني وطراد قاذف لل�شواريخ اىل مياه 
�شبه اجلزيرة يثبت ان التحركات المريكية املتهورة لغزو جمهورية 

كوريا الدميوقراطية ال�شعبية و�شلت اىل مرحلة خطرية.
واأ�شاف ان جمهورية كوريا الدميوقراطية ال�شعبية م�شتعدة للرد، اأيا 

يكن نوع احلرب الذي تريده الوليات املتحدة.
ال�شبوع  الذي فاجاأ اجلميع  الرئي�س المريكي دونالد ترامب  وكان 
املا�شي ب�شرعة رده الع�شكري على هجوم كيميائي اتهمت اإدارته دم�شق 
ب�شنه على بلدة �شورية، طلب من م�شت�شاريه اأن يقدموا له جمموعة 

ما  على  النووي،  يانغ  بيونغ  لربنامج  للت�شدي  اخليارات  من  كاملة 
هربرت  اجل���رال  الأب��ي�����س  البيت  يف  القومي  الأم���ن  م�شت�شار  اأع��ل��ن 

رميوند ماكما�شرت الأحد.
�شوريا  على  الأمريكية  ال�شاروخية  ال�شربة  اخل��رباء يف  بع�س  وراأى 
الإدارة  �شيا�شة  اأن  م��ف��اده��ا  ي��ان��غ،  وب��ي��ون��غ  بكني  اإىل  موجهة  ر���ش��ال��ة 

اجلديدة تق�شي بتزامن الأفعال مع الأقوال.
غري اأن الرد الكوري ال�شمايل الثالثاء يوحي باأن نظام كيم جونغ اأون 

ل يعتزم تبديل موقفه. 
اأ�شد  �شنتخذ  ال�شمالية  ال��ك��وري��ة  اخل��ارج��ي��ة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
اجراءات الهجوم امل�شاد يف وجه امل�شتفزين من اأجل الدفاع عن اأنف�شنا 
بقوة ال�شالح . وتابع �شنحمل الوليات املتحدة امل�شوؤولية الكاملة عن 

العواقب الكارثية الناجمة عن اأفعالها امل�شينة.

ال�ستخبارات الرو�سية تدعو للت�سدد حيال املهاجرين
•• مو�شكو-اأ ف ب:

دعت اأجهزة ال�شتخبارات الرو�شية  ام�س اىل مزيد من الت�شدد حيال املهاجرين 
اآ�شيا الو�شطى، م�شرية اىل ان ال�شركاء املفرت�شني ملنفذ العتداء يف  الآتني من 
مرتو �شان بطر�شبورغ ينتمون اىل هذه املنطقة. واكد مدير ال�شتخبارات الرو�شية 
امل�شبوهني  ان  الرو�شية،  النباء  وك��الت  ن�شرته  ت�شريح  يف  بورتنيكوف  الك�شندر 
الثمانية الذين اتهمهم الق�شاء الرو�شي بالإرهاب والتواطوؤ الإرهابي هم جميعا 
من اآ�شيا الو�شطى . ودعا خالل اجتماع للجنة مكافحة الإرهاب اىل اتخاذ تدابري 
. وقال  اإرهابية  بالتورط يف منظمات  امل�شبوهني  جديدة ملراقبة احل��دود... �شد 
النواة  ان  الرو�س،  احل��دود  خفر  على  ت�شرف  التي  الرو�شية  ال�شتخبارات  مدير 
ال�شلبة للمجموعات الرهابية يف رو�شيا تتاألف من العمال املهاجرين الآتني من 

اجلمهوريات ال�شوفياتية ال�شابقة، ول�شيما يف اآ�شيا الو�شطى.

•• الفجر - خرية ال�شيباين
الأمريكية  ال�����ش��رب��ات  اأع��اق��ت      
�شوريا،عملية  يف  املا�شي  الأ�شبوع 
اإع���������ادة ال��������دفء ل���ل���ع���الق���ات بني 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ورو���ش��ي��ا. وقد 
اجتماعه  بوتني  ف��الدمي��ري  األ��غ��ى 
امل��ق��رر ال��ي��وم الأرب��ع��اء م��ع ريك�س 

تيلر�شون يف مو�شكو.
   كانت �شتكون قبلة ح��ارة كالتي 
واإريك  بريجنيف  ليونيد  تبادلها 
الباردة.  احل���رب  خ���الل  ه��ون��ي��ك��ر 
و�شبق للمجالت الرو�شية اأن قامت 
برتكيب �شفاه بوتني وترامب عام 
2017 على طريقة عام 1979 
لقبلة  الأ�����ش����ل  ط��ب��ق  ن�����ش��خ��ة  يف 
ال�شكرتري العام للحزب ال�شيوعي 
ال�����ش��وف��ي��ات��ي واأف�����ش��ل ح��ل��ف��ائ��ه يف 

اأملانيا ال�شرقية.

�سورة مل تتج�سد
ه������ذه ال���������ش����ورة اخل���ي���ال���ي���ة بني 
للكرملني  احل��������ايل  ال����رئ����ي���������س 
ال���ق���وي، ب��ع��د ���ش��ب��ع��ة ع�����ش��ر عاما 
يف ال�����ش��ل��ط��ة، ورئ��ي�����س ال���ولي���ات 
ان��ت��خ��ب حديثا،  ال����ذي  امل��ت��ح��دة، 
بني  املنتظر  للتقارب  ترمز  كانت 
اأوىل  وخطوة  ووا�شنطن،  مو�شكو 
نحو اإعادة بناء العالقات الدولية 
ال��ت��ي وع���د ب��ه��ا ف��الدمي��ري بوتني 
ال��رو���ش��ي واملعجبني  ال��ع��ام  ال���راأي 
ال�شحافة  اإّن  ب��ل  ب���ه،  ال��غ��رب��ي��ني 
يناير  يف  اأع���ل���ن���ت  امل���و����ش���ك���وف���ي���ة 
ع��ن اج��ت��م��اع و���ش��ي��ك ب��ني رئي�شي 
الدولتنب.. مع م�شافحة يف غياب 

القبلة احلارة.
وبدل  ال�������ش���ورة..  تتج�ّشد  مل      
ذراع  يّل  ع���م���ل���ّي���ة  ب��������داأت  ذل�������ك، 
ج��دي��دة، م���ع، ك��م��ا يف اأي����ام باراك 
العمليات:  م�شرح  نف�س  اأوب���ام���ا، 
الأمريكية  ال�شربات  بعد  �شوريا. 
الع�شكرية  اجل��وي��ة  القاعدة  �شد 
بال�شعريات، عك�س بوتني الهجوم 
على  “العتداء  وا�شتنكر  لفظيا 

دولة ذات �شيادة«.
الكيماوي  ال���ه���ج���وم  وم����ن����ذ      
الأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي على ب��ل��دة خان 
�شيخون ال�شورية، �شعى الكرملني 
الأ�شد.  لب�شار  دور  اأي  ن��ف��ي  اإىل 

لرفع  امل�شاندين  اجلديدة  الإدارة 
العقوبات املفرو�شة على مو�شكو، 
�شخ�شيات  مع  ات�شال  كل  �شّممت 

رو�شية عليا يف وا�شنطن.
   يف اأول خطاب له اأمام الكونغر�س، 
ال��������ذي ك��������ّرر ف����ي����ه ع����زم����ه على 
لأمريكا،  ج��دد  �شركاء  ا�شتقطاب 
ا�شم  ت���رام���ب  دون����ال����د  ي���ذك���ر  مل 
رو�شيا. لذلك، مل يخف الكرملني 
اإحباطه.  الأخ����رية،  الأ���ش��اب��ي��ع  يف 
رو�شيا والوليات املتحدة ي�شيعان 
املتحدث  م��ن��زع��ج��ا  ق���ال  ال���وق���ت، 
دميرتي  الرو�شي،  الرئي�س  با�شم 
بي�شكوف، حتى قبل �شعود التوتر 

يف �شوريا.
   ل���ق���د ب������دا وزي��������ر اخل���ارج���ي���ة 
الأمريكي، ريك�س تيلر�شون، اأم�س 
زيارته  الأرب��ع��اء،  واليوم  الثالثاء 
مل���و����ش���ك���و لإج���������راء حم�����ادث�����ات يف 
الكرملني.  لكن الجتماع �شيغرق 
يف اخل��الف��ات ح���ول ���ش��وري��ا. وقد 
اأعلنت مو�شكو م�شبقا تعليق اتفاق 
حوادث  وق��وع  مينع  وا�شنطن  مع 
بني البلدين يف ال�شماء ال�شورية، 
تيلر�شون:  ري��ك�����س  ح���ذر  ح��ني  يف 
الرو�س  ليفكر  ال��وق��ت  ح���ان  ل��ق��د 
املتوا�شل  دعمهم  يف  جيد  ب�شكل 

لنظام الأ�شد.
    يف ب��ون، 16 ف��رباي��ر، ك��ان اأول 
ل��ق��اء ل���ه م���ع ���ش��ريغ��ي لف����روف، 
الويف لفالدميري  وزير اخلارجية 
ورغم  وباهتا.  ب���اردا  لقاء  ب��وت��ني، 
الأمريكي،  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  اأّن 
النفط  ل�شركة  ال�شابق  الرئي�س 
ُعرف  م��وب��ي��ل،  اك�����ش��ون  العمالقة 
بقدرته على العمل مع الكرملني، 
وت��وق��ي��ع ع��ق��ود، وان���ه ُي��ح��ت��ف��ى به 
اعترب  فقد  ال�شرف،  مظاهر  بكل 
وهو يف من�شبه اجلديد، اأّن رو�شيا 
ت�شكل خطرا، واتهمها باأنها غزت 

اأوكرانيا.
   دونالد ترامب نف�شه، يف تغريدة 
ح���ول ���ش��ب��ه ج��زي��رة ال���ق���رم، التي 
هل  ت�����ش��اءل  م��و���ش��ك��و،  اختطفتها 
اأوب��ام��ا ك��ان �شعيفا ج��دا حول  اأّن 
رو����ش���ي���ا؟، ه����ذه ال��ر���ش��ال��ة ع����ّززت 
اإرادة  ح����ول  ال��رو���ش��ي��ة  ال�����ش��ك��وك 
الإدارة  اإىل  امل��ن�����ش��وب��ة  ال��ت��ه��دئ��ة 
و�شربات  اجل��دي��دة..  الأم��ري��ك��ي��ة 
لتبّدد  تكن  مل  �شوريا  يف  اجلمعة 

تلك ال�شكوك.
عن  ليزيكو الفرن�سية

ت�����ش��درت فيه  ال����ذي  ال���وق���ت  ويف 
القتلى  لالأطفال  املروعة  ال�شور 
لل�شحافة  الأوىل  ال�����ش��ف��ح��ات 
الغربية، فاإن ال�شعب الرو�شي يكاد 
املو�شوع  ت��ن��اول  ب�����ش��يء:  يعلم  ل 
الرو�شية  التلفزيون  �شا�شات  على 
�شورة  اأي  بث  ودون  خمتزل  ك��ان 

لل�شحايا.
الدبلوما�شيون  يوا�شل  ولئن      
دويل  اإىل حتالف  الدعوة  الرو�س 
يف ���ش��وري��ا، ف���اّن اخل���الف���ات حول 

الرو�شية.  الإع�������الم  و����ش���ائ���ل  يف 
تراجع  ال��ب��داي��ة  يف  احلما�س  ه��ذا 
الكرملني  زعيم  وا�شتعاد  ب�شرعة، 
واأول  الإع���الم.  و�شائل  يف  مكانته 
ترامب  ب��دون��ال��د  �شتجمعه  ق��م��ة 
منتظرة ل�شهر يوليو، خالل قمة 

الع�شرين يف هامبورغ.
لتج�شيم  م��ب��ادرة  اأي     مل تطرح 
التقارب، والأ���ش��واأ من ذلك  اآم��ال 
اأّن ا�شتقالة مايكل فلني، م�شت�شار 
الأم�������ن ال���ق���وم���ي، واح������د رج����ال 

اخلارجية  ال�����ش��وؤون  جلنة  رئي�س 
الربملان  يف  ال�����ش��ي��وخ  جم��ل�����س  يف 

الرو�شي.
الأمم  ل��دى  الأمريكية  ال�شفرية   
اأّن  اأ����ش���ّرت  ه���ايل،  نيكي  امل��ت��ح��دة، 
دون�����ال�����د ت����رام����ب ي���ع���ت���رب ال���ي���وم 
م�شكلة الرو�س الذين فعلوا اأ�شياء 
واأوكرانيا  ال��ق��رم  ج��زي��رة  �شبه  يف 
التغطية على  والآن يحاولون   ...
تلّخ�س  ت�شريحات  الأ���ش��د.  ب�شار 

ات�شاع الفجوة.

يل  عملية  وال��ي��وم  �شيخون،  خ��ان 
الأمريكية،  ال�شربات  بعد  ال��ذراع 
مو�شكو  ب������ني  ال�����ت�����وت�����ر  جت����ع����ل 
اأي  م��ن  ارت��ف��اع��ا  اأك��رث  ووا�شنطن 

وقت م�شى. 
ت�شرب  ال���رو����ش���ي���ة  ال�������ش���واري���خ 
اأ�شابت  ح����ني  يف  الإره�����اب�����ي�����ني، 
القوات  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�����ش��واري��خ 
احل�����ك�����وم�����ي�����ة ال������ت������ي ت����خ����و�����س 
ا�شتكى  الإره��اب��ي��ني،  �شد  احل��رب 
ك���ون�������ش���ت���ان���ت���ني ك���و����ش���ات�������ش���ي���ف ، 

ب�شرعة الدبلوما�شية الأمريكية.
   جت���اه���ل���ت و�����ش����ائ����ل الإع��������الم 
ال��رو���ش��ي��ة ه���ذه اجل��م��ل��ة. وب�شكل 
ع�������ام، وم����ن����ذ ف�����رباي�����ر، اأظ����ه����رت 
مما  ترامب  لدونالد  اق��ل  حما�شا 
ك��ان��ت ق���د اأب���دت���ه يف ي��ن��اي��ر، عند 
الذي  اجل��دي��د،  الرئي�س  تن�شيب 
اأ����ش���اد ���ش��اب��ق��ا ب��ف��الدمي��ري بوتني 

ك�زعيم قوي. 
وع��ل��ى غ���ري ال���ع���ادة، ك���ان ترامب 
اأكرث ح�شورا من الرئي�س الرو�شي 

نقطة ا�ستفهام
   اإّن الأح��داث الأخ��رية يف �شورية 
ت�����ش��ع ن��ق��ط��ة ا���ش��ت��ف��ه��ام ح���ول اأي 
اإعادة دفء حمتملة بني الطرفني، 
اأ�شبوعني  بعد  ت��اأت��ي  اأن��ه��ا  خا�شة 
وا�شنطن  م��ن  ق���وي  ف��ع��ل  رد  م��ن 
ال�شباب  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ق��م��ع  ع��ل��ى 
واعتقال  مو�شكو،  يف  الف�شاد  �شد 
املعار�س  الزعيم  نافالني  األيك�شي 
للقيم  “اإهانة  اإن��ه��ا  ل��ل��ك��رم��ل��ني. 
ردت  الأ�شا�شية”،  الدميقراطية 

قبلة جمه�سة.. واآمال يف العا�سفة:

ترامب بوتني: من الوفاق الودي اإىل يّل الّذراع..!
 الت�سريحات بعد ال�سربة الأمريكية تلّخ�ض ات�ساع الفجوة بني البلدين

دونالد ترامب  امريكا اول..

وزير اخلارجية المريكي واملهمة ال�شعبةحرارة الق�شف  حتولت اىل جليد بني مو�شكو ووا�شنطن

بوتني هل انقطع خط الت�شال قبلة  مل تتحقق و�شورة بقيت حم�س خيال

حتليل اخباري

مل تطرح اأي مبادرة لتج�سيم اآمال التقارب وا�ستقالة مايكل فلني �سّممت كل ات�سال مع �سخ�سيات رو�سية يف وا�سنطن
الأحداث الأخرية يف �سورية ت�سع نقطة ا�ستفهام حول اأي حماولة لإعادة الدفء بني الطرفني

تغريدة لرتامب عّززت ال�سكوك الرو�سية حول اإرادة التهدئة املن�سوبة اإىل الإدارة الأمريكية اجلديدة

قتيل يف حي املدنية اجلديدة ال�سهر املا�سي.. اجلوع ينه�ش اأطفال املو�سل مع ا�ستمرار احلرب  100
�شعوبات  من  املدنيون  يواجهه  ما  على  ال�شوء  ي�شلط  لكنه  حرجا  يعترب 
وهم حمتجزون رهائن فعليا لدى داع�س. وقد ا�شتعادت القوات العراقية 
لكنها  املو�شل  مدينة  معظم  املتحدة  ال��ولي��ات  ت��ق��وده  حتالف  م��ن  بدعم 
تواجه �شعوبات يف اإخراج املت�شددين من عدة اأحياء يف ال�شطر الغربي من 

املو�شل مبا فيها املدينة القدمية.
اإنه ل يوجد طعام تقريبا  ويقول �شكان املو�شل الذين متكنوا من الهرب 

�شوى الطحني )الدقيق( املخلوط باملاء وحبوب القمح امل�شلوقة.
وما تبقى من طعام اأ�شبح باهظ الكلفة بعيدا عن متناول اأغلب ال�شكان اأو 

خم�ش�س لرجال الدولة الإ�شالمية واأن�شارهم.
ال��ر���ش��ع باجلرامات  الأط��ف��ال  الأط��ب��اء من��و  م��ن  ف��ري��ق  يتابع  العنرب  ويف 
ويطعمونهم عجينة خا�شة اأ�شا�شها من الفول ال�شوداين توؤهلهم تدريجيا 

لتناول الغذاء وزيادة وزنهم.
على اأحد الأ�شرة رقد ر�شيع عمره �شتة اأ�شهر ووزنه 2.4 كيلوجرام اأي اأقل 

من ن�شف وزن الطفل العادي يف مثل �شنه.
اأخرى  اأمرا�س  ال�شئيلة من  الأج�شام  املر�شي من ذوى  ه��وؤلء  يعالج  كما 
عر�شة  يجعلهم  م��ا  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از  ي�شعف  ال���ذي  التغذية  ب�شوء  ترتبط 
لإ�شابات اأخرى. قالت ايزابيل ليجال من�شقة امل�شروع مبنظمة اأطباء بال 
حدود هذا اأمر جديد يف العراق. اأغلب الأطباء العراقيني مل ي�شهدوه من 
العراقيات  الأمهات  اعتياد  يف  يتمثل  امل�شكلة  من  جانبا  اأن  واأ�شافت  قبل. 

•• القيارة-رويرتز:

الذي  ال�شديد  الهزال  اأن  الر�شع غري  من �شدة اجلوع يعلو بكاء الأطفال 
ال��ذي��ن يعاجلونهم يف  ي��دف��ع الأط��ب��اء  التغذية  ���ش��وء  اأ���ش��اب��ه��م م��ن ج���راء 
م�شت�شفى بالعراق للخوف من تدهور حالتهم اإذا ما اأعطوهم ما يكفيهم 

من الغذاء لت�شكني اآلمهم.
وكثري من الأطفال اجلوعى من �شكان املو�شل التي اأرهقت احلرب الدائرة 
فيها بني مت�شددي تنظيم داع�س الإرهابي والقوات العراقية عدة مئات من 

الآلف من ال�شكان املدنيني املحا�شرين يف املدينة.
الأعداد  م��ع  للتعامل  متخ�ش�س  جديد  عنرب  افتتح  الأخ���رية  الآون���ة  ويف 
اأعرا�س  الذين تظهر عليهم  املو�شل  القادمني من  الأطفال  املتزايدة من 

�شوء التغذية مع ا�شتمرار احلرب واأغلبهم دون ال�شتة اأ�شهر.
وهذا يعني اأنهم ولدوا تقريبا يف الوقت الذي قطعت فيه القوات العراقية 
وحا�شرت  ���ش��وري��ا  اإىل  امل��و���ش��ل  م��ن  للتنظيم  ال��رئ��ي�����ش��ي  الإم�����داد  ط��ري��ق 

املت�شددين داخل املدينة ما ت�شبب يف نق�س حاد يف املواد الغذائية.
جماعة  تديره  ال��ذي  امل�شت�شفى  يف  مينغيتي  روزان��ا  الأطفال  طبيبة  قالت 
املو�شل يف  كيلومرتا جنوبي   60 بعد  على  ال��ق��ي��ارة  ح��دود يف  ب��ال  اأط��ب��اء 
العادة اأزمات التغذية اأكرث �شيوعا بكثري يف افريقيا لي�س يف مثل هذا البلد. 
مل نتوقع ذلك. وعدد احلالت امل�شجلة حتى الآن يقل عن امل�شتوى الذي 

تقريبا  امل�شتحيل  اأ�شبح من  ما  وهو  �شناعيا  اأطفالهن حليبا  اإر�شاع  على 
العثور عليه يف املو�شل.

وقالت مينغيتي اإنه حتى اإذا اأرادت الأمهات اإر�شاع اأطفالهن ر�شاعة طبيعية 
ف�شتجد كثريات منهن الأمر �شعبا ب�شبب امل�شقة البدنية والقلق النف�شي 
�شديد ول  بتوتر  ت�شعر  “الأم  وتابعت  العي�س يف منطقة حرب.  من جراء 
ميكنها اأن جتد ما يكفي من الطعام ولذا ل ميكنها اأن تفرز كميات كبرية 
يكن  مل  اإنها  لالأطباء  املو�شل  من  الأم��ه��ات  اإح��دى  وقالت  احلليب.«  من 
اأو  املاء مع الزبادي اللنب  اإطعام طفلها �شكرا مذابا يف  اأمامها خيار �شوى 
مزيجا من الطحني واملاء. وقالت اأم اأخرى ت�شهر على طفلها ال�شامر كل 

هذا �شبب داع�س م�شرية اإىل تنظيم الدولة الإ�شالمية.
قبل  التنظيم  اأي��دي  ا�شتعادتها من  ق��رى متت  الأط��ف��ال من  بع�س  وياأتي 

�شهور فيما ي�شري اإىل اجتاه اأو�شع نطاقا لنق�س الأمن الغذائي.
مري�شان على ال�شرير ويف املتو�شط كان اأكرث من ن�شف املر�شى يف غرفة 
الطوارئ مب�شت�شفى منظمة اأطباء بالد حدود اأقل من �شن اخلام�شة ع�شرة 
يتم  ولذلك  املنطقة  الأط��ف��ال يف  اأطباء  وج��ود  نق�س  لأ�شباب منها  وذل��ك 

حتويل اأطفال كثريين اإىل امل�شت�شفى.
وعلقت لفتات على اأبواب الكبائن املتنقلة التي متثل عنابر خمتلفة متنع 
الزوار من الدخول باأ�شلحتهم. وقد ازدحم عنرب الأطفال حتى اأ�شبح كل 
�شرير يحمل مري�شني كما �شغل معظم عنرب الن�شاء اأطفال يف طور النقاهة 

اإ�شابات من ج��راء احل��رب مثل ك�شور يف الأط��راف وح��روق واإ�شابات  من 
يف  مب�شاكل  امل�شت�شفى  اإىل  الر�شع  الأط��ف��ال  من  كثري  وي�شل  بال�شظايا. 
التنف�س من اللتهابات ال�شعبية واللتهاب الرئوي واأغلبهم من خميمات 

النازحني التي يتيح ازدحامها للفريو�شات فر�شة النت�شار.
الذي  الوليدي  الختناق  من  البطاطني  حتت  ي��رق��دان  ر�شيعان  ويعاين 
وبقية  الوليد  الطفل  دم��اغ  اإىل  الكايف  الك�شجني  ي�شل  ل  عندما  يحدث 

اأع�شائه قبل واأثناء وعقب الولدة مبا�شرة.
اأم كل من الطفلني كانت على الأرج��ح بحاجة لولدة  اإن  وقالت مينغيتي 
قي�شرية لكنها عجزت عن الو�شول اإىل امل�شت�شفى ومتت الولدة يف البيت 
يكاد يتحرك  رق��د طفل ل  اآخ��ر  �شرير  وم��ن ثم حدثت م�شاعفات. وعلى 
وانفجر  لإبعاده.  متفجرات  �شندوق  وال��ده  رفع  عندما  ب�شظية  اأ�شيب  اإذ 
ال�شندوق يف يديه واأ�شيب الثنان وعدد اآخر من اأفراد الأ�شرة. ول يفارق 
الثمانية  ابنة  ن��واف  دع��اء  الطفلة  املر�شوم على وجه  التعبري  الذهن ذلك 
جوية  �شربة  يف  واليدين  ال��راأ���س  يف  بحروق  الطفلة  اأ�شيبت  فقد  اأع���وام. 
اأكرث من  املتحدة �شقط فيها  التحالف الذي تقوده الوليات  �شنتها قوات 
100 قتيل يف حي املو�شل اجلديدة ال�شهر املا�شي كان من بينهم والداها.
وقالت مينغيتي وهي تبحث يف جيبها عن بالونة نفختها واأعطتها للطفلة 
“قالت يل الأ�شرة �شباح اليوم اإنها تعاين من بع�س امل�شاكل خا�شة يف الليل 

ولذلك �شنجهز تقييما لل�شحة النف�شية لها.«
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اعـــــــــالن تغيري ا�سم
الويل  ب�شفته  املن�شوري  عبداهلل  مبارك  خمي�س  املواطن/  تقدم 
ابوظبي  حمكمة  اىل  بطلب  )�شعداء(  القا�شر  لبنته  ال�شرعي 
اىل  )�شعداء(  من  ا�شمه  بتغيري  التوثيقات  ق�شم  البتدائية 
املذكور  الق�شم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن    - )ميثاء( 

باملحكمة خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
منى على املروي - موثق اول   

حممد �سامل املن�سوري - قا�سي توثيقات  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت املواطنة/ د�شنه خمي�س مبارك عبداهلل املن�شوري  بطلب 
ا�شمها  بتغيري  التوثيقات  ق�شم  البتدائية-  اأبوظبي  اىل حمكمة 

من )د�شنه( اىل) مريه(  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
منى على املروي - موثق اول   

حممد �سامل املن�سوري - قا�سي توثيقات  

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

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
 اعـــــــالن       

 املرجع :2017/242  ك.ع.ت
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان  ال�شيد/ 
خالد حممد رحمه حممد املزروعي ، اجلن�شية : الإمارات-  طلب الت�شديق علي 
حمرر يت�شمن : تنازل املحل التجاري با�شم / برج خليفه للعقارات - املرخ�شة 
وامل�شجل    57863 : امللف  القت�شادية يف عجمان حتت رقم  التنمية  دائ��رة  من 
بن  ال�شيد/ طحنون حممد عبداهلل  اىل  لدى غرفة جت��ارة و�شناعة عجمان  
بعجمان  العدل  الكاتب  ب��ان  معلوما  ليكن    - الإم���ارات   : اجلن�شية   - طحنون 
انق�شاء  بعد  املذكور  املحرر  ال�شاأن يف  التوقيعات ذوي  بالت�شديق على   �شيقوم 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
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اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده     

فى الدعوى رقم 2012/96 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: م�شرف الإمارات ال�شالمي 

عنوانه : اإمارة دبي - �شارع بني يا�س - مقابل موقف العربات 
املنفذ �شده : �شركة ا�شكان العقارية - �س م ح  - واآخرون 

الزكاة �شندق  مكتب  بجانب   - العربي  اخلليج  �شارع   - امل�شرف  منطقة   1234- رق��م  فيال   - ابوظبي  اإم���ارة    :  عنوانه 
�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/4/19 املوافق  الربعاء  يوم  يف  انه 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 

املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :
نوع العقار : ار�س وما عليها من البناء - رقم الر�س : -1 - املنطقة : القوز الثالثة - امل�شاحة : 122.877/00 قدم 

مربع - التقييم : 100.000.000.00 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده     
فى الدعوى رقم 2012/96 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: م�شرف الإمارات ال�شالمي 
عنوانه : اإمارة دبي - �شارع بني يا�س - مقابل موقف العربات 

املنفذ �شده : �شعيد مطر �شعيد بن بليلة   - واآخرون 
عنوانه : اإمارة دبي - موؤ�ش�شة الهدف التجارية - مركز وربة  - الدور الول - بجوار مركز �شرطة املرقبات. 

�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/4/19 املوافق  الربعاء  يوم  يف  انه 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 

املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :
نوع العقار : ار�س وما عليها من البناء - رقم الر�س : -1 - املنطقة : القوز الثالثة - امل�شاحة : 122.877/00 قدم 

مربع - التقييم : 100.000.000.00 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الدعوى  رقم : 2016/2307 م - مدين - جزئي - جتاري

حمكمة ابوظبي البتدائية املدنية التجارية  
اىل املدعي عليه : ال�شيد/ رودريغو توبال اوبانانا )جمهول حمل القامة(

قد  القانونية  وال�شت�شارات  للمحاماة  واملطرو�شي  القرق  مكتب   : بوكالة   ، م�شر  بنك   / املدعي  ان  مبا 
، فانتم مكلفون  ابوظبي  ا-  الق�شائية رقم 2307-2016 م مدين - جزئي - جتاري  الدعوى  اقام عليكم 
 - الوىل  املحكمة جلل�شة اخلربة  املكلف من عدالة  امل�شريف  امام اخلبري  باحل�شور  القانوين  وكيلكم  او 
للح�شابات  البيان  )دار  اخلبري  مبكتب   ، ظهرا  الثانية  ال�شاعة   ، 2017/4/13م  املوافق  اخلمي�س  يوم  يف 
وال�شت�شارات( دبي ، ديرة خلف ، حمطة القيادة مرتو دبي ، مقابل القيادة العامة ل�شرطة دبي ، بناية كي 
ار اإم ، طابق امليزانني ، مكتب 05  ، هاتف : 3542000 -04 ، فاك�س : 3542200 04 ، 2511318 04، م�شطحبني 
ومتكني  اخلربة  اعمال  لتي�شري  منا�شبا  ترونه  وما   ، لدفوعكم  املوؤيدة  امل�شتندات  كافة  عن  ن�شخة  معكم 
اخلبري من اداء مهمته ، وبيان وجه احلق يف الدعوى ، ويف حال عدم احل�شور �شيتم الجراءات يف غيابكم 

وتتحملون كامل امل�شئولية.   
اخلبري امل�سريف الدكتور : حممد الفقي  
       هاتف : 6521992 050             

اإجتماع اخلربة                اعالن ح�سور 
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

 اعـــــــالن    
انه يف يوم الثنني املوافق 2017/4/10 م    

اإماراتي اجلن�شية بطاقة  ال�شرقي -  ابراهيم عبداهلل حممد علي  ال�شيد/   ليكن معلوما للجميع بان 
الهوية رقم : 784196552040808 وب�شفته مالك / بقالة ابراهيم عبداهلل ال�شرقي - رخ�شة جتارية 
رقم )549822( �شادرة من دائرة التنمية القت�شادية - رفع دبا احل�شن / ال�شارقة ون�شاطه التجاري 
لل�شيد/  وذل��ك   /100 والبالغة  ال�شرقي  عبداهلل  ابراهيم  /بقالة  يف  ح�ش�شه  عن  تنازل  باأنه  بقالة.   :
حميد را�شد عبيد را�شد الطربان ، اإماراتي اجلن�شية بطاقة الهوية رقم : 784195859796369 مع تغيري 
ال��رتاث الأ�شيل" مع بقاء نف�س  " بقالة  ال�شرقي" اىل  ابراهيم عبداهلل  " بقالة  التجاري من  ال�شم 
الن�شاط.  وللمتنازل اليه مطلقة احلرية يف الت�شرف يف ح�شته امل�شار اليها عاله وله حق الت�شرف فيها 
ت�شرف املالك يف ملكة. وعمال لن�س املادة )16( فقرة 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س على هذا 
الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن  وال�شت�شتكمل 

الجراءات القانونية.
الكاتب العدل   
حمكمة دباحل�سن الحتادية البتدائية   

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة دبا احل�سن البتدائية   

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
 اعالن ن�سرا        

اإىل املدعي عليه /ال�شعيد عبداللطيف علي 
ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث اأن املدعي/ �شعيد حمدان احلنطوبي 

قد اأقام �شدكم دعوى ايجارية بالرقم 2017/39  تنفيذ لدى جلنة ف�س  املنازعات 
اليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�شي ح�شوركم �شخ�شيا اأو وكيال عنكم 
لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�شادر يف مدة 15 يوم من تاريخ الإعالن . ويف 
حالة تخلفكم عن احل�شور اأو عدم اإر�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة 

�شوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

        المارات العربية املتحدة  
حكومة ال�سارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
 اعالن ن�سرا        

اإىل املدعي عليه /مانوبرامبيل عبداللطيف 
البلو�شي  احمد  علي  كمداد  املدعي/  اأن  حيث  وذلك  فكان  خور  مدينة  ومقرها 
وحممد يو�شف احمد قد اأقام �شدكم دعوى ايجارية بالرقم 2017/40   تنفيذ 
لدى جلنة ف�س  املنازعات اليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�شي ح�شوركم 
�شخ�شيا اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�شادر يف مدة 15 يوم 
من تاريخ الإعالن . ويف حالة تخلفكم عن احل�شور اأو عدم اإر�شال وكيل عنكم يف 

الوقت املحدد فاإن اللجنة �شوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

        المارات العربية املتحدة  
حكومة ال�سارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
  اعالن

املرجع : 651
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ يو�شف احمد حممد الدوي�س ال�شام�شي،  اإماراتي  
عثمان  اأني�س  وال�شيد/  اجلن�شية   هندي   ، �شاه  باري�س  �شاميب  وال�شيد/  اجلن�شية 
رقم  البل�شان"  "منجرة  يف   %75 بن�شبة  �شركاء  هم    ، اجلن�شية  هندي   ، خاطري 
الرخ�شة )747232( وكلهم يرغبون يف بيع كامل ح�ش�شهم فيها وذلك اىل ال�شريك 

الآخر ال�شيد/ في�شل حممد �شديق تنوير هندي اجلن�شية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

على ذلك فعليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 6
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ �شيناء علي رحمان رحمان عراقية  اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ مرمي حممد ح�شني 
تاأ�ش�شت   ، للتجميل  الغال  عيون  �شالون  الرخ�شة  يف  وذلك  اجلن�شية  اإماراتية   ، ح�شن 

باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة مهنية رقم )628507( 
مت تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 653

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ انور كوتارايل عثمان حاجي كوتارايل ، هندي اجلن�شية يرغب 
ابو  ح�شني  مزمل  حممد  ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
طاهر ، بنغايل اجلن�شية وال�شيد/ منري خان ابو القا�شم - بنغايل اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة )جاز 
للخياطة( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم : 212375  - تغيريات اخرى :- مت تغيري 

ال�شكل القانوين للرخ�شة من �شركة  اعمال مهنية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات.  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 654

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد وقا�س حممد رفيق ، باك�شتاين  اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيدة / عاي�شه �شليم حممد 
�شليم خان - باك�شتانية اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )مطعم لهور والبنجاب( تاأ�ش�شت 
باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )608213( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية 

بال�شارقة  - تعديالت اخرى :- ليوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 652

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ نيجا بيجوي بيجوي �شا�شي ، الهند  اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف /مركز �شالون الرجل احلر للرجال ترخي�س جتاري 

737871 وذلك لل�شيد/ راجديبجومي�س فيليب فيليك�س جومي�س ، الهند اجلن�شية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال  اليه بعد  امل�شار  الجراء 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
دائرة املحاكم  - حكومة راأ�س اخليمة 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2017/7838( 

املنذر : البنك العربي - �س م ع 
املنذر اليه : بابو �شاندراتيل جورج بوليكا�شرييل )جمهول حمل القامة(

مبوجب ذلك الإخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد 
بذمته وقدره 144.365 درهم ) مائة واربعة واربعني الف وثالثمائة وخم�شة و�شتني 
دره��م فقط ( وذل��ك خالل مدة �شبعة اي��ام من تاريخ هذا الع��الن - وال �شي�شطر 
اراك�س  )ليكز�س  للمنذر  وامل��ره��ون��ة  اليه  امل��ن��ذر  �شيارة  بيع  اج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر 
طبقا  عجمان(  66827/خ�شو�شي  خفيفة/رقم  �شتي�شن/بيج/2008/مركبه/مركبه 

لن�س املادة 175& 172 من قانون املعامالت التجارية.
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

املنذر  

لوتاه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
فهد �سلطان لوتاه 

عبداحلميد علي من�سي 
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
دائرة املحاكم  - حكومة راأ�س اخليمة 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2017/7836( 

املنذر : بنك دبي ال�شالمي  - �س م ع 
 املنذر اليه : حمدان عجالن علي مر�شد - اإماراتي اجلن�شية )جمهول حمل القامة(
مبوجب ذلك الإخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد 
و�شبعة  ومائتني  ال��ف  وث��الث��ني  وت�شعة  ثالثمائة   ( دره��م   339.267 وق���دره  بذمته 
و�شتني دره��م فقط ( وذل��ك خ��الل م��دة �شبعة اي��ام م��ن ت��اري��خ ه��ذا الع���الن - وال 
�شي�شطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر )بي ام دبليو 
650/ابي�س/2013/مركبه خفيفة/رقم 47661/خ�شو�شي ابوظبي( طبقا لن�س املادة 

175& 172 من قانون املعامالت التجارية
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

املنذر   

لوتاه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
فهد �سلطان لوتاه 

عبداحلميد علي من�سي 

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
دائرة املحاكم  - حكومة راأ�س اخليمة 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2017/7834( 

املنذر : بنك دبي ال�شالمي  - �س م ع 
املنذر اليه : امل احمد عو�س الهبيلي ، اإماراتية اجلن�شية  )جمهول حمل القامة(

مبوجب ذلك الإخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد 
وع�شرون  وخم�شة  واربعمائة  الف  واربعني  مائتني   ( دره��م   240.425 وق��دره  بذمته 
دره��م فقط ( وذل��ك خالل مدة �شبعة اي��ام من تاريخ هذا الع��الن - وال �شي�شطر 
اليه وامل��ره��ون��ة للمنذر )ب��ور���س كايني / امل��ن��ذر  اج����راءات بيع �شيارة  امل��ن��ذر لت��خ��اذ 
املادة  لن�س  طبقا  88932/)خ�شو�شي/ابوظبي(  رقم  خفيفه(  ف�شي/2009/مركبه 

175& 172 من قانون املعامالت التجارية
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

املنذر   

لوتاه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
فهد �سلطان لوتاه 

عبداحلميد علي من�سي 

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
دائرة املحاكم  - حكومة راأ�س اخليمة 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2017/7831( 

املنذر : بنك دبي ال�شالمي  - �س م ع 
اردين اجلن�شية )جم��ه��ول حمل  ن��ا���ش��ر -  ب��دي��ع  ع��ب��دال��غ��ن��ي  ال��ي��ه : حم��م��د  امل��ن��ذر 
القامة( مبوجب ذلك الإخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ 
املرت�شد بذمته وقدره 91.114 درهم ) واحد وت�شعني الف ومائة واربعة ع�شر درهم 
اي��ام من تاريخ هذا الع��الن - وال �شي�شطر املنذر  فقط ( وذل��ك خالل مدة �شبعة 
ك��روزر/ جي  اف  )تويوتا  للمنذر  واملرهونة  اليه  املنذر  �شيارة  بيع  اج��راءات  لتخاذ 
املادة  لن�س  طبقا  ابوظبي(  46054/خ�شو�شي  خفيفه/رقم  ابي�س/2009/مركبه 

175& 172 من قانون املعامالت التجارية
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

املنذر   

لوتاه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
فهد �سلطان لوتاه 

عبداحلميد علي من�سي 

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
دائرة املحاكم  - حكومة راأ�س اخليمة 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2017/7833( 

املنذر : بنك دبي ال�شالمي  - �س م ع 
املنذر اليه : �شركة جيت واي للنقليات العامة وميثلها جابر ماثابولن عبدالرحيم 
 - الإخطار  باك�شتاين اجلن�شية - )جمهول حمل القامة(  مبوجب ذلك  م��ولي - 
فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وقدره 1.434.170 
درهم ) مليون واربعمائة واربعة وثالثون الف ومائة و�شبعني درهم فقط ( وذلك 
خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا العالن - وال �شي�شطر املنذر لتخاذ اجراءات 
بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر )�شكانيا تراك /ابي�س/2015/قاطرة( رقم /
املعامالت  قانون  امل��ادة 175& 172 من  لن�س  الفجريا - طبقا  )21207( خ�شو�شي 

التجارية -  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
املنذر   

لوتاه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
فهد �سلطان لوتاه 

عبداحلميد علي من�سي 

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
دائرة املحاكم  - حكومة راأ�س اخليمة 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2017/7832( 

املنذر : بنك دبي ال�شالمي  - �س م ع 
املنذر اليه : ه�شام عبدالكرمي م�شطفى ، �شوري اجلن�شية )جمهول حمل القامة(

مبوجب ذلك الإخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد 
بذمته وقدره 52.354 درهم ) اثنني وخم�شني الف وثالثمائة واربعة وخم�شني درهم 
اي��ام من تاريخ هذا الع��الن - وال �شي�شطر املنذر  فقط ( وذل��ك خالل مدة �شبعة 
لتخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر )فورد فوك�س /ازرق/2014/
175& 172 من  امل��ادة  لن�س  ابوظبي( طبقا  19466/خ�شو�شي  مركبه خفيفه/رقم 

قانون املعامالت التجارية
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

املنذر   

لوتاه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
فهد �سلطان لوتاه 

عبداحلميد علي من�سي 

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
دائرة املحاكم  - حكومة راأ�س اخليمة 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2017/7835( 

املنذر : بنك دبي ال�شالمي  - �س م ع 
 املنذر اليه : حممود قا�شم حممد عو�س ، اإماراتي اجلن�شية )جمهول حمل القامة(
مبوجب ذلك الإخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد 
بذمته وقدره 253.067 درهم ) مائتني وثالثة وخم�شني الف و�شبعة و�شتني درهم 
اي��ام من تاريخ هذا الع��الن - وال �شي�شطر املنذر  فقط ( وذل��ك خالل مدة �شبعة 
اك�����س 6/ ام دبليو  وامل��ره��ون��ة للمنذر )ب��ي  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  �شيارة  اج����راءات بيع  لت��خ��اذ 
املادة  لن�س  طبقا  اب��وظ��ب��ي(  23082/خ�����ش��و���ش��ي  خفيفة/رقم  ا���ش��ود/2009/م��رك��ب��ه 

175& 172 من قانون املعامالت التجارية
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

املنذر   

لوتاه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
فهد �سلطان لوتاه 

عبداحلميد علي من�سي 

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
دائرة املحاكم  - حكومة راأ�س اخليمة 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2017/7828( 

املنذر : بنك دبي ال�شالمي  - �س م ع 
املنذر اليه : �شركة جيت واي للنقليات العامة وميثلها جابر ماثابولن عبدالرحيم مولي 

- باك�شتاين اجلن�شية  )جمهول حمل القامة(    
مب��وج��ب ذل��ك الإخ��ط��ار - ف��ان امل��ن��ذر يخطر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ش��رورة ���ش��داد املبلغ املرت�شد 
ال���ف ومائة  وث���الث���ون  وارب���ع���ة  وارب��ع��م��ائ��ة  دره����م )م��ل��ي��ون   1.434.170 وق�����دره  ب��ذم��ت��ه 
و���ش��ب��ع��ني دره����م ف��ق��ط( وذل����ك خ���الل م���دة ���ش��ب��ع��ة اي����ام م���ن ت���اري���خ ه���ذا الع�����الن - وال 
)�شكانيا  للمنذر  وامل��ره��ون��ة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  ���ش��ي��ارة  ب��ي��ع  اج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر 
لن�س ط��ب��ق��ا   - ال��ف��ج��ريا  خ�����ش��و���ش��ي   )17205(/ رق���م  /اب���ي�������س/2015/ق���اط���رة(   ت����راك 

املادة 175& 172 من قانون املعامالت التجارية مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر   

لوتاه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
فهد �سلطان لوتاه 

عبداحلميد علي من�سي 

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
دائرة املحاكم  - حكومة راأ�س اخليمة 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2017/7837( 

املنذر : بنك دبي ال�شالمي  - �س م ع 
 املنذر اليه : م�شطفى احمد �شيد حممد ، م�شري اجلن�شية )جمهول حمل القامة(
مبوجب ذلك الإخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد 
الف وثالثمائة وثماين و�شتون  دره��م ) مائة وت�شعة ع�شر  وق��دره 119.368  بذمته 
درهم فقط ( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا العالن - وال �شي�شطر املنذر 
لتخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر )فورد ايدج/ف�شي/2014/
املادة 175& 172 من  ابوظبي ( طبقا لن�س  مركبه خفيفه/رقم 16192/خ�شو�شي 

قانون املعامالت التجارية
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

املنذر   

لوتاه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
فهد �سلطان لوتاه 

عبداحلميد علي من�سي 

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
دائرة املحاكم  - حكومة راأ�س اخليمة 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2017/7827( 

املنذر : بنك دبي ال�شالمي  - �س م ع 
املنذر اليه : �شركة جيت واي للنقليات العامة وميثلها جابر ماثابولن عبدالرحيم مولي 

- باك�شتاين اجلن�شية  )جمهول حمل القامة( 
مبوجب ذلك الإخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد 
بذمته وق��دره 1.361.408 درهم ) مليون وثالثمائة وواح��د و�شتني الف واربعمائة 
وثمانية دره��م فقط ( وذل��ك خ��الل م��دة �شبعة اي��ام من تاريخ ه��ذا الع��الن - وال 
)�شكانيا  للمنذر  واملرهونة  اليه  املنذر  �شيارة  بيع  اج���راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر 
املادة  تراك/ابي�س/2014/قاطرة( رق��م/69133 - خ�شو�شي الفجريا - طبقا لن�س 

175& 172 من قانون املعامالت التجارية مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
املنذر   

لوتاه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
فهد �سلطان لوتاه 

عبداحلميد علي من�سي 
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العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة : نوراين انرتنا�سيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م 
ذات   : القانوين  ال�شكل  ن��اي��ف    - حممد  احمد  �شم�شه  ملك   301 مكتب  ال��ع��ن��وان: 
 : ال��ت��ج��اري  بال�شجل  القيد  رق��م    725740  : الرخ�شة  رق��م  حم����دودة.   م�شوؤولية 
1152825 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2017/3/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/3/19 
اجلريودي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى 
ال�شعايل - ديرة  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل  للتدقيق واملحا�سبة  
الفاك�س : 2389722-04 م�شطحباً معه كافة  الهاتف 04-2389721  العنز -  - هور 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

 ا�شم ال�شركة : امي ايند ايت�ض لتجارة القم�سة واملالب�ض اجلاهزة  - �ض ذ م م
العنوان: مكتب 207 ، ملك عبدال�شالم حممد - عيال نا�شر - ال�شكل القانوين : ذات 
م�شوؤولية حمدودة.  رقم الرخ�شة : 707671  رقم القيد بال�شجل التجاري : 1134666  
ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  اأع��اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
وعلى  بتاريخ  2017/3/2  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق  بتاريخ 2017/3/13 
للتدقيق  اجلريودي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
واملحا�سبة  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�شعايل - ديرة - هور العنز - 
الهاتف 2389721-04 الفاك�س : 2389722-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة : كيه كيه ال للتجارة العامة - �ض ذ م م 
العنوان:  مكتب رقم 202 - ملك ح�شن عبدالرحيم قا�شم املرزوقي - الراأ�س  ال�شكل 
القانوين : ذات م�شوؤولية حم��دودة.  رقم الرخ�شة : 733035  رقم القيد بال�شجل 
قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1168561 مبوجب   : التجاري 
وذلك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/3/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2017/3/19 بتاريخ  
املعني اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل 
  04-2389722  : الفاك�س   04-2389721 ال��ه��ات��ف   - العنز  ه��ور   - دي���رة   - ال�شعايل 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة  
الهاتف  العنز -  دي��رة - هور  ال�شعايل -  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل 
التنمية  دائ����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-2389722  : ال��ف��اك�����س   04-2389721
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية نوراين 
انرتنا�سيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2017/3/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/3/19  
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة  
العنز -  دي��رة - ه��ور  ال�شعايل -  العنوان : مكتب رق��م 204 - ملك عبداهلل 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2389722  : الفاك�س   04-2389721 الهاتف 
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية 
م م  ذ  �ض   - اجلــاهــزة   واملالب�ض  القم�سة  لتجارة  ايت�ض  ايند   امي 
كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق  بتاريخ 2017/3/13  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/3/2 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة  
الهاتف  العنز -  دي��رة - هور  ال�شعايل -  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل 
التنمية  دائ����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-2389722  : ال��ف��اك�����س   04-2389721
كيه  لت�شفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية 
كيه ال للتجارة العامة - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/3/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/3/19  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
 مذكرة اإعادة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                               اىل املدعي عليه/ الكرنك الدولية لل�شفر وال�شياحة  ذ م م - فرع دبي - ذ م م   
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/4/30   ال�شاعة 8.30 .

او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على القل. بال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف  ويف حالة تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
1687/2017/13 
1748/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
   عدنان فوزي عبداهلل عبدالرزاق 
لتي�س ايزهافاترا �شانكارانارايانان 

مبلغ املطالبة
84248 درهم + تذكرة العودة 
57475  درهم + تذكرة العودة

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
ال�سهاد رقم : 2017/3120

ا�سهاد تغيري واثبات قبيله
طالب ال�شهاد: منى عو�س �شرور علي ، اجلن�شية : الإمارات - احلمد هلل وحده وال�شالة 
وال�شالم على من ل نبي بعده ، فانه يف يوم الثنني 14 من �شهر جمادي الآخ��رة �شنة 
1438 ه�� املوافق 13 من �شهر مار�س �شنة 2017م لدى انا فرج مو�شى عبدالرحيم القالوي 
املذكور اعاله  ، ح�شر  ال�شخ�شية  الح��وال  البتدائية - حمكمة  دبي  القا�شي مبحاكم 
وهو بحالته املعتربة �شرعا وقرر قائال: اإننى ارغب يف ا�شافة م�شمى القبيلة )ال علي( 
ادارة  خطاب  ورد  وق��د  ذل��ك  اث��ب��ات  وطلبت   202/1786 رق��م  الب  لقيد  ا�شتنادا  وذل��ك 
احمد  ال�شاهدين  وبح�شور  الطلب  على  وبناء   .2017/1/23 امل��وؤرخ  والقامة  اجلن�شية 
عيد خمي�س �شاحي املجيني وغريب خليفه غريب وليد ال�شام�شي ا�شدرنا هذا ال�شهاد 

للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي

 حمكمة الحوال ال�سخ�سية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
ال�سهاد رقم : 2017/3119

ا�سهاد تغيري واثبات قبيله
ط��ال��ب ال���ش��ه��اد: ه��دى ع��و���س ���ش��رور علي ، اجلن�شية : الإم����ارات - احل��م��د هلل وحده 
وال�شالة وال�شالم على من ل نبي بعده ، فانه يف يوم الثنني 14 من �شهر جمادي الآخرة 
انا فرج مو�شى عبدالرحيم  �شنة 1438 ه�� املوافق 13 من �شهر مار�س �شنة 2017م لدى 
القالوي القا�شي مبحاكم دبي البتدائية - حمكمة الحوال ال�شخ�شية ، ح�شر املذكور 
اعاله وهو بحالته املعتربة �شرعا وقرر قائال: اإننى ارغب يف ا�شافة م�شمى القبيلة )ال 
علي( وذلك ا�شتنادا لقيد الب رقم 202/1786 وطلبت اثبات ذلك وقد ورد خطاب ادارة 
احمد  ال�شاهدين  وبح�شور  الطلب  على  وبناء   .2017/1/23 امل��وؤرخ  والقامة  اجلن�شية 
عيد خمي�س �شاحي املجيني وغريب خليفه غريب وليد ال�شام�شي ا�شدرنا هذا ال�شهاد 

للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي

 حمكمة الحوال ال�سخ�سية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
ال�سهاد رقم : 2017/3133

ا�سهاد تغيري واثبات قبيله
- احلمد هلل وحده  الإم���ارات   : - اجلن�شية  ���ش��رور  علي  را�شد عو�س   : ال�شهاد  طالب 
وال�شالة وال�شالم على من ل نبي بعده ، فانه يف يوم الثنني 14 من �شهر جمادي الآخرة 
�شنة 1438 ه�� املوافق 13 من �شهر مار�س �شنة 2017م لدى انا جمال حمد ال�شحي   القا�شي 
مبحاكم دبي البتدائية - حمكمة الحوال ال�شخ�شية ، ح�شر املذكور اعاله وهو بحالته 
املعتربة �شرعا وقرر قائال: اإننى ارغب يف ا�شافة م�شمى القبيلة )ال علي( وذلك ا�شتنادا 
لقيد الب رقم 202/1786 وطلبت اثبات ذلك وقد ورد خطاب ادارة اجلن�شية والقامة 

املوؤرخ 2017/1/23. 
وبناء على الطلب وبح�شور ال�شاهدين احمد عيد خمي�س �شاحي املجيني وغريب خليفه 

غريب وليد ال�شام�شي ا�شدرنا هذا ال�شهاد للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي

 حمكمة الحوال ال�سخ�سية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
 اإعالن احلكم ال�سادر يف الدعوى املدنية رقم 2017/29 مدين جزئي   

املدعي : را�شد حممد را�شد عبداهلل 
املدعي عليه : فرحت اهلل نياز احمد �شيخ 

اع��اله قد حكم فيها  امل�شار  املدنية  الق�شية  ان  ليكن  معلوما لديكم 
اجلزئية  املدنية  ال��دائ��رة  اأم��ام   2017/3/26 بيوم  احل�شوري  مبثابة 
 5000 وق��دره  مبلغا  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   : بالآتي 
درهم خم�شة الف درهم وباملنا�شب من الر�شوم وامل�شروفات ورف�شت 

ما زاد منها من طلبات.  
القا�سي/ احمد حممد الظنحاين 
رئي�س حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية            

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية 
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

 اإعادة اإعالن بالن�سر يف الدعوى رقم 2017/20  احوال �سخ�سية  
اىل املدعي عليه : ال�شيد ح�شن ال�شيد - اجلن�شية : م�شر 

حيث ان املدعية : نعيمة لزعر - اجلن�شية : املغرب  

اقام عليك لدى املحكمة بق�شم الأحوال ال�شخ�شية فيقت�شي ح�شورك 

اأمام هذه املحكمة يف ال�شاعة الثامنة والن�شف املوافق 2017/4/25.

اإر�شال وكيل عنك يف الوقت  اأو عدم   ويف حالة تخلفك عن احل�شور 

املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
رئي�س  ق�سم الحوال ال�سخ�سية          

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية 

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ حممد �شعيد 
را�شد عبيد احل�شاين ، اجلن�شية : الإمارات وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل(  يف 
ح�شته البالغة 51% يف ال�شم التجاري الرباء ملقاولت البناء - ذ م م ، ن�شاط الرخ�شة مقاولت 
رخ�شة  خورفكان  يف   القت�شادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�س   ، مكتب   ، خام�شة  فئة  بناء 
التنمية القت�شادية بخورفكان.  جتارية رقم : 573707 ال�شادر بتاريخ 2009/5/25 يف دائرة 
اىل ال�شيد/حممد  علي حممد اأحمد عبدالكرمي البلو�شي ، اجلن�شية : الإمارات - ومبوافقة 
 ، حماد  اهلل  �شيف  اإ�شماعيل  �شابر  ال�شيد/  وهو  اأع��اله  بياناته  املذكور  الرخ�شة  يف  ال�شريك 
اجلن�شية : م�شر ، والذي ميتلك فيها بن�شبة 49%.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة :�شتيل هيد للتجارة العامة - �س ذ م م   
ابوغزالة  العنوان :مكتب رقم 308 ملك امري احمد  رقم الرخ�شة : 613795  
بردبي - القوز - ال�شكل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 1032049  تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانهاب�شدد الغاء 
الرتخي�س اخلا�س بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���س  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

القت�شادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة : ليمرا �ستار ملواد البناء - �ض ذ م م   
رقم الرخ�شة : 699756 العنوان : م�شتودع رقم 1- ملك موؤ�ش�شة دبي العقارية 
)بوا�شطة ح�شن البحري( - بردبي - القوز - ال�شكل القانوين : ذات م�شئولية 
التنمية  دائ����رة  ت��ع��ل��ن   1127340  : ال��ت��ج��اري  ب��ال�����ش��ج��ل  ال��ق��ي��د  رق���م  حم����دودة 
القت�شادية بدبي بانهاب�شدد الغاء الرتخي�س اخلا�س بال�شركة الواردة اعاله 
وذلك مبوجب الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س 

التقدم اىل دائرة التنمية القت�شادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  م��رف��ق��ا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
  اإعالن بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى  

يف الدعوى رقم 2017/286  - الدائرة املدنية والتجارية الكلية          
املدعي عليه الثالث :  �شالح نوري خريبط - عراقي اجلن�شية 

نعلمك بان املدعي : حممد كمال العلي - لبناين اجلن�شية - يف الدعوى رقم 2017/286  الدائرة املدينة 
والتجارية والعمالية الكلية )مدين كلي(  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها ب��� : - 

بالدرهم  يقابله  اوما  امريكي  دولر   450.000 وقدره  مبلغ  للمدعي  يدفعوا  باأن  عليهم  املدعي  الزام 
الإماراتي  1.651.000 املبني بال�شيك رقم 16 امل�شحوب على م�شرف الهالل بتاريخ 2016/1/14 ، وكذلك 
الزامهم بفائدة قانونية مقدارها 12% من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك وحتى ال�شداد التام وكذلك بالر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحماماة.
لذا انت مكلف باحل�شور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم 1 مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية بتاريخ 
2017/4/30   وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات  ويف حال تخلفكم عن احل�شور 

او عدم ار�شال وكيل عنكم فانه �شيتم ا�شتكمال الجراءات القانونية يف غيابك.
 حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل - دار الق�ساء - عجمان

حمكمة عجمان الحتادية البتدائية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2279 

املنذر : �شركة كلداري للخدمات املحدودة - �س ذ م م 
املنذر اليه : كا�شلو للتجارة - �س ذ م م - جمهول حمل القامة 

1- تعاقد املنذر اليه على ايجار مكتب رقم )15B( الكائن مببنى كلداري بالزا مل يقم املنذر اليه ب�شداد 
القيمة اليجارية ف�شال عن عدم توقيع العقد عن ال�شنة املا�شية وارجتعت �شيكاته مببلغ 69123 درهم كما 
مل يقم بتجديد العقد وال�شداد كما مل يتم �شداد فواتري الكهرباء واملياه مببلغ 3060 درهم واملرت�شد عليه 

من ايجار حتى الن مبلغ 72183 درهم 
2- وحيث انه وعمال بن�س املر�شوم  رقم 26 ل�شنة 2007 لذلك فاننا نخطركم ب�شرورة جتديد عقد اليجار 
و�شداد امل�شتحق عليكم وت�شليم ال�شيكات عن فرتة العقد خالل �شهر من تاريخ ا�شتالمكم النذار واعتبارا 
هذا النذار بال�شداد جتنبا لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة ومنها طلب اخالء العقار امل�شتاأجر لعدم 

جتديد العقد ولعدم ال�شداد مع حتميلكم كافة ال�شرارا والر�شوم
3- كما نخطركم ب�شرورة �شداد اليجار املرت�شد بذمتكم خالل املهلة القانونية من تاريخه

مع حفظ كافة احلقوق الخرى من اي نوع كانت.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2277 

املنذر : �شركة كلداري للخدمات املحدودة - �س ذ م م 
املنذر اليه :بن مهال للتجارة العامة - �س ذ م م  - جمهول حمل القامة 

1- تعاقد املنذر اليه على ايجار مكتب رقم )316( الكائن مببنى كلداري بالزا مل يقم املنذر اليه ب�شداد 
العقد  بتجديد  يقم  مل  كما  دره��م   40635 مببلغ  �شيكاته  وارجت��ع��ت  املا�شية  ال�شنة  عن  اليجارية  القيمة 
وال�شداد منذ 2016/10/21 علما بان القيمة اليجارية ال�شنوية هي 47250 درهم عليه من ايجار حتى الن 

مبلغ 48510 درهم.  
2- وحيث انه وعمال بن�س املر�شوم  رقم 26 ل�شنة 2007 لذلك فاننا نخطركم ب�شرورة جتديد عقد اليجار 
و�شداد امل�شتحق عليكم وت�شليم ال�شيكات عن فرتة العقد خالل �شهر من تاريخ ا�شتالمكم النذار واعتبارا 
هذا النذار بال�شداد جتنبا لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة ومنها طلب اخالء العقار امل�شتاأجر لعدم 

جتديد العقد ولعدم ال�شداد مع حتميلكم كافة ال�شرارا والر�شوم
3- كما نخطركم ب�شرورة �شداد اليجار املرت�شد بذمتكم خالل املهلة القانونية من تاريخه

مع حفظ كافة احلقوق الخرى من اي نوع كانت.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2278 

املنذر : �شركة كلداري للخدمات املحدودة - �س ذ م م 
املنذر اليه :  عبداهلل جرباهلل عبدالف�شيل - جمهول حمل القامة 

1- تعاقد املنذر اليه على ايجار مكتب رقم )16D( الكائن مببنى كلداري بالزا مل يقم املنذر اليه ب�شداد 
القيمة اليجارية عن ال�شنة املا�شية وارجتعت �شيكاته مببلغ 96300 درهم كما مل يلتزم ب�شداد املرت�شد من 
فواتري الكهرباء واملياه مبلغ 8190 درهم كما مل يقم بتجديد العقد وال�شداد منذ 2016/10/20 علما بان 

القيمة اليجارية ال�شنوية هي 96300 درهم املرت�شد عليه من ايجار حتى الن مبلغ 119890 درهم.  
2- وحيث انه وعمال بن�س املر�شوم  رقم 26 ل�شنة 2007 لذلك فاننا نخطركم ب�شرورة جتديد عقد اليجار 
و�شداد امل�شتحق عليكم وت�شليم ال�شيكات عن فرتة العقد خالل �شهر من تاريخ ا�شتالمكم النذار واعتبارا 
هذا النذار بال�شداد جتنبا لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة ومنها طلب اخالء العقار امل�شتاأجر لعدم 

جتديد العقد ولعدم ال�شداد مع حتميلكم كافة ال�شرارا والر�شوم
3- كما نخطركم ب�شرورة �شداد اليجار املرت�شد بذمتكم خالل املهلة القانونية من تاريخه

مع حفظ كافة احلقوق الخرى من اي نوع كانت.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2276 

املخطرة : ليفانت كتور - �س ذ م م - بوكالة املحامي /يو�شف حممد ح�شن البحر 
املخطر اليهما / 1- �شركة حمالت عبدال�شمد  �شامي القر�شي - بيت العود والعنرب 
والعطور فرع دبي - ذ م م 2-�شامي مظفر حممد عامل القر�شي - �شعودي اجلن�شية 
خم�شة  مدة  ومتهلهما  اإليهما  املخطر  املخطرة  تخطر   - القامة(  حمل  )جمهولني 
ايام اعتبارا من تاريخ تبلغهما بهذا الخطار لوفاء و�شداد قيمة ال�شيك املرجتع رقم 
000113 املوؤرخ 2016/7/28 مبلغ وقدره 2.000.000 درهم )مليوين درهم( ، وبخالف 
ذلك فان املخطرة �شتكون م�شطرة اىل اتخاذ الجراءات القانونية واقامة الدعوى يف 
اليهما بالت�شامن والتكافل باملبلغ املذكور بال�شافة اىل الر�شوم  الزام املخطر  �شبيل 

وامل�شاريف والفوائد.   
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2016/1/2296 

املنذرة : �شركة دبي لال�شتثمار العقاري - �س ذ م م - �شفتها املوؤجرة
املنذر اليه : علي �شالح �شعيد �شام�س الكندي - امل�شتاأجر )جمهول القامة(

ننذركم مبوجب هذا النذار بالتي :
اليجار  ان عقد  )M05( وحيث  رقم  ال�شقة  املنذرة  ا�شتاأجرمت من  ايجار  مبوجب عقد 
املوقع بينكم وبني ال�شركة املنذرة قد انتهي بتاريخ 2016/5/25 ومت اخطاركم بذلك ولكنكم 
وامل�شاعي  املطالبات  رغم  امل�شتحقة  واملبالغ  اليجارية  القيمة  ودفع  بالتجديد  تبادروا  مل 

الودية املتكررة من جانب ال�شركة املنذرة. 
لذلك ننذركم مبوجب هذا النذار ب�شرورة �شداد متاأخرات بدل اليجار يف خالل ثالثني 
يوما من تاريخ ا�شتالمكم لهذا النذار وال �شن�شطر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة 

�شدكم وحتميلكم ر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/2215   

الدين  جمال  عبدالغني  حامد  خالد  ال�شيد/  بوكالة   - موؤجرة  �شفتها   - القاب�شة  فلك   : املخطرة 
- اجلمريا  دب��ي   / عنوانها   - رق��م  بدبي حتت  العدل  الكاتب  ل��دى  ا�شول  امل�شدقة  الوكالة  مبوجب 

الوىل - هاتف رقم : 043441100 - موبايل رقم : 0505959593 
�شد املخطر اليهما : فيحا ل�شناعة التغليف - �س ذ م م �شفتها م�شتاأجرة 

عنوانها : م�شتودع رقم 2 ملك فلك القاب�شة - بردبي - جممع دبي لال�شتثمار 
املو�شوع  : طلب اعالن بالن�شر 

حيث ان املنذرة ب�شدد اعالن املنذر اليها باخالء الوحدة العقارية و�شداد مبلغ وقدره 75000 درهم 
بدل اليجار بال�شافة اىل ما قد ي�شتجد من مبالغ ت�شتحق يف حينها لقاء بدل اليجار وكذلك اخالء 
الوحدة املوؤجرة وت�شليمها خالية من ال�شواغل وجاءت نتيجة العالن مبا مفاده ان املكلف بالعالن 
دالة وبذلك  اليها مغلقة وتوجد لوحات  املنذر  ال�شركة  ان  املذكور وتبني  العنوان  بالنتقال اىل  قام 

تعزر تنفيذ الإعالن.  
  الكاتب العدل

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
دائرة املحاكم  - حكومة راأ�س اخليمة 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2017/7830( 

املنذر : بنك دبي ال�شالمي  - �س م ع 
املنذر اليه : �شركة جيت واي للنقليات العامة وميثلها جابر ماثابولن عبدالرحيم مولي 

- باك�شتاين اجلن�شية  )جمهول حمل القامة( 
مبوجب ذلك الإخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد 
بذمته وق��دره 1.361.408 درهم ) مليون وثالثمائة وواح��د و�شتني الف واربعمائة 
وثمانية دره��م فقط ( وذل��ك خ��الل م��دة �شبعة اي��ام من تاريخ ه��ذا الع��الن - وال 
)�شكانيا  للمنذر  واملرهونة  اليه  املنذر  �شيارة  بيع  اج���راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر 
املادة  تراك/ابي�س/2014/قاطرة( رق��م/69134 - خ�شو�شي الفجريا - طبقا لن�س 

175& 172 من قانون املعامالت التجارية مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
املنذر   

لوتاه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
فهد �سلطان لوتاه 

عبداحلميد علي من�سي 
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
دائرة املحاكم  - حكومة راأ�س اخليمة 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2017/7829( 

املنذر : بنك دبي ال�شالمي  - �س م ع 
املنذر اليه : م�شنع ديباج اخلليج للبال�شتيك �س ذ م م - وميثلها وا�شي احمد خان بن 

اعجاز احمد باك�شتاين اجلن�شية  )جمهول حمل القامة(
مبوجب ذلك الإخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد 
الف ومائتان وخم�شة ع�شر  ) مائة وثالثة وثالثون  درهم  وق��دره 133.215  بذمته 
دره��م فقط ( وذل��ك خالل مدة �شبعة اي��ام من تاريخ هذا الع��الن - وال �شي�شطر 
ارم���ادا/ )ني�شان  للمنذر  وامل��ره��ون��ة  اليه  امل��ن��ذر  �شيارة  بيع  اج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر 
ابي�س/2015/قاطرة( رقم/)24906( خ�شو�شي ال�شارقة - طبقا لن�س املادة 175& 

172 من قانون املعامالت التجارية مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
املنذر   

لوتاه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
فهد �سلطان لوتاه 

عبداحلميد علي من�سي 
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•• العني - الفجر

جمل�س  ع�شو  الكمايل  اأحمد  امل�شت�شار  اأك��د 
رئي�س  القوى  لألعاب  ال��دويل  الحت��اد  اإدارة 
الوطني  منتخبنا  جن��م  ان  الم����ارات  احت���اد 
اأوملبي  ب��ط��ل  م�����ش��روع  ال���واع���د  خ��ال��د خليل 
عن  متخ�س  امل��غ��رب  مع�شكر  ان  اىل  منوها 
املتو�شطة  امل�����ش��اف��ات  ل��الع��ب��ي  ج��ي��دة  ارق����ام 
ابرزها الرقم اجلديد خلالد خليل يف �شباق 
وهو  دقيقة   3.58.21 وهو  مرت   1500
ا�شبه مبفاجاأة من العيار الثقيل ويوؤهله اىل 

بطولة العامل .
للم�شافات  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ���ش��ارك  وق���د 
املتو�شطة يف بطولة مراك�س الدولية لألعاب 
القوى »وهي الت�شفية فبل النهائية لبطولة 
باربعة  املا�شي  ال�شبوع  اقيمت  التي  املغرب« 
لع��ب��ني ث��الث��ة م��ن��ه��م يف م�����ش��اب��ق��ة 1500 
مرت جري وهم خالد خليل و�شعود الزعابي 
وحممد عي�شى ولعب واحد يف �شباق 400 

مرت عدو وهو علي جواد .
قدرات  يف  ثقته  ان  الكمايل  امل�شت�شار  وق��ال 
النجم  ب���ق���ي���ادة  ال���ف���ن���ي  لع��ب��ي��ن��ا واجل����ه����از 
وبرغم  لها  ح��دود  �شعيد عويطة ل  الوملبي 
رقما  منهم  ك��ل  حقق  التي  الطيبة  النتائج 
العمرية مما  الفئة  �شخ�شيا جديدا يف هذه 
خليل  خالد  جاين  فايل  التفاوؤل  على  يبعث 
فقد حقق �شعود الزعابي رقما جديدا رائعا 
هو3.52.22 دقيقة ومل يكن حممد عي�شى 

بعيدا عنه حيث حقق 3.57.71 دقيقة   .
اأم���ا علي ج���واد وب��رغ��م ظ��روف��ه ال��ت��ي حالت 
املغرب  م��ع�����ش��ك��ر  ب���داي���ة  م���ن  ان��ت��ظ��ام��ه  دون 
وتاأخر نحو �شهرين ال انه حقق اف�شل �اأداء 

له حتى الن وهو 48.27 ثانية .
وا���ش��ت��ع��ر���س امل�����ش��ت�����ش��ار ال��ك��م��ايل م��ن خالل 
ال����ت����ي ححقها  ل�����الأرق�����ام  م���ت���اأن���ي���ة  ق��������راءة 
ا�شتثناء  دون  جميعا  ان��ه��م  جن��د  ال��الع��ب��ون 
كبري  وب��ف��ارق  ال�شخ�شية  ارقامهم  حطموا 
التوقيت  ه��ذا  ويف  امل�شجلة  الرق����ام  ان  كما 
اذا و�شعنا يف العتبار  بالذات تعترب مثالية 
ب��داي��ات��ه��ا وان  ت���زال يف  ان خطة الع����داد ل 
ارقاما  ي����زال مي��ل��ك��ون  ال��الع��ب��ني ل  ح��م��ي��ع 

اف�شل باذن اهلل .
وقال ان لعبونا و�شلوا اىل مرحلة الن�شج 
يجعلنا  ال��ن�����ش��ج  ه���ذا  ان  ���ش��ك  ول  ال��ف��ك��ري 
اكرث اطمئنانا على م�شتقبل اللعبة و�شنزيد 

الدعم لهذا املنتخب .
الن  م��ن  املع�شكرات  يخ�س  فيما  اأم��ا  وت��اب��ع 

يف  ال�شيوية  اللب  دورة  يف  امل�شارك  وحتى 
�شي�شتمر  املنتخب  ف��اإن   2018 املقب  العام 
املقبل  مايو   12 حتى  باملغرب  مع�شكره  غي 
 13 الم���ارات  اىل  يعود  ان  املقرر  حيث من 
باكو الذربجانية  مايو ثم يغادر اىل مدينة 
للم�شاركة يف دورة العاب الت�شامن ال�شالمي 
ك��ل من  ح��ي��ث ين�شم اىل الع��ب��ني الرب��ع��ة 
ن�شيب �شاملني وعمر جمعة ال�شالفة وفاطمة 
احلو�شني وعلياء حممد �شعيد ووداد ابراهيم 
لي�شبح وفدنا 9 لعبني ونعلق عليهم اآمال 
امللونة  امليداليات  بعدد من  الفوز  عرا�شا يف 
مع الو�شع يف العتبار امل�شتوى الفني العايل 
للمنتخبات والالعبني امل�شاركني يف البطولة 
 54 امل�����ش��ارك��ة اىل  ال����دول  ح��ي��ث ي�شل ع���دد 
امل�شت�شار الكمايل يف حديثة  دولة وي�شتطرد 

بالقول:تخبنا يف الدورة يوم 19 مايو لي�شل 
مبا�شرة اىل البالد للم�شاركة يف بطولة كا�س 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة �شمن انديتهم 

وهي بطولة قوية لهم .
ال�شبانية  بر�شلونة  اىل  منتخبنا  و�شيغادر 
الثالث من  حيث يقيم مع�شكره هناك حتى 
�شهر يوليو املقبل ثم يعود فيغادر اىل مدينة 
العا�شمة  عن  تبعد  التي  الهندية  الريجان 
ن��ي��ودل��ه��ي ب��ن��ح��و ���ش��اع��ة ب���ال���ط���ائ���رة وذل���ك 
هناك  تقام  التي  اآ�شيا  بطولة  يف  للم�شاركة 
م�شابقتي  يف  ال��زع��اب��ي  �شعود  ي�����ش��ارك  حيث 
800 و1500 مرت جري وي�شارك حممد 
بينما  ج����ري  م���رت   800 ���ش��ب��اق  يف  ع��ي�����ش��ى 
400 مرت عدو  ي�شارك علي جواد يف �شباق 
يف  ي�شارك  ف�شوف  خليل  خالد  ال��الع��ب  ام��ا 

�شباق 3000 مرت موانع اىل جانب امل�شاركة 
�شمن الت�شكيل ال�شا�شي للتابع 4 يف 400 
���ش��امل��ني وعمر  م���رت  ع���دو وي�����ش��ارك ن�شيب 
ال�شالفة يف م�شابقتي 100 مرت عدو و200 
مرت عدو فيما ت�شارك لعبتنا علياء حممد 
و10000  م��رت   5000 �شباقي  يف  �شعيد 
م��رت ج���ري وت�����ش��ارك ف��اط��م��ة احل��و���ش��ن��ي يف 
م�شابقة دفع اجللة ووداد ابراهيم يف اطاحة 

املطرقة  .
وي�شري امل�شن�شار الكمايل اىل ان بطولة اآ�شيا 
ج�شر  هي  الم���ارات  ملنتخب  بالن�شبة  تعترب 
اىل  ون�شعى  الدولية  البطولت  اىل  العبور 
ان يتاأهل جمموعة منهم اىل بطولة العامل 
لأل���ع���اب ال��ق��وى وال��ت��ي ���ش��ت��ق��ام خ���الل �شهر 
�شبتمرب املقبل يف العا�شمة الربيطانية لندن 
و�شوف يعود هوؤلء الالعبني اىل  مع�شكرهم 
و�شع  وقد  العامل   بطولة  من  النتهاء  فور 
رئي�س  عويطة  �شعيد  برئا�شة  الغني  اجلهاز 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة ب��رن��اجم��ا ط��م��وح��ا ع��ل��ى ان 
ت���ك���ون ه���ن���اك ف����رتة راح�����ة اج���ب���اري���ة خالل 
ت��ت��م عودتهم  امل��ق��ب��ل ع��ل��ى ان  اك��ت��وب��ر  ���ش��ه��ر 
العامل  بطولة  يف  للم�شاركة  ال��ت��دري��ب  اىل 
الربيطانية  جال�شجو  مدينة  يف  لل�شالت 

خالل �شهر مار�س 2018.
القريب  الهدف  ان  الكمايل  امل�شت�شار  واك��د 
ال�شيوية  الل����ع����اب  دورة  ه����و  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
بجاكرتا اما الهدف البعيد فهو امل�شاركة يف 
وبطولة   2019 لل�شالت  ال��ع��امل  بطولة 
العامل بقطر 2019 ودورة اللعاب الوملبية 
املتوقع  وك���م   2020 اغ�����ش��ط�����س   ب��ط��وك��ي��و 
ب��ال��الع��ب خالد  ���ش��ع��ي��د ع��وي��ط��ة  ي���دف���ع  ان 
لل�شالت  العامل  بطولة  يف  للم�شاركة  خليل 
للنا�شئني  املفتوحة  للمالعب  اآ�شيا  وبطولة 

يف مايو ويوليو املقبلني .
الحتاد  ورئ��ي�����س  ال��ك��م��ايل  ج��ه��ود  يثمن  حتا 

يهاتف الالعبني 
تلقى امل�شت�شار اأحمد الكمايل برقية �شكر من 
رئي�س نادي حتا علي البدواوي مثمنا جهوده 
التي يبذلها وا�شر الحتاد والتي ا�شهمت يف 
جديدا  رق��م��ا  خليل  خ��ال��د  النا�شيء  حتقيق 

موؤهال لبطولة العامل للنا�شئني .
وقد حر�س امل�شت�شار الكمايل على الت�شال 
ا�شتثناء  دون  ال��الع��ب��ني  ب��ج��م��ي��ع  ال��ه��ات��ف��ي 
وت��ه��ن��ئ��ت��ه��م وح��ث��ه��م ع��ل��ى ب����ذل امل���زي���د من 
اجلهد حتى ميكنهم رد الدين للوطن ورفع 
البط�����ولت  يف  الدول������������������ة  وعل��������م  ا���ش��م 

وال�شتحق�����اقات املقبلة .

معربا عن ثقته يف قدرات لعبي امل�سافات املتو�سطة

الكمايل :خالد خليل م�سروع بطل اأوملبي ولعبونا حطموا اأرقامهم

�شيبغ  ف��ري��ق��ه �شنغهاي  ع��ل��ى  او���ش��ك��ار  ال��ربازي��ل��ي  ال��ن��ج��م  ف���وت 
له  اأه���در  عندما  ت��وال��ي��ا  ال��راب��ع  ف���وزه  حتقيق  فر�شة  ال�شيني 
الذي  الياباين  ري��د دامي��ون��دز  اوراو  اأم��ام م�شيفه  ركلتي ج��زاء 
مناف�شات  من  الرابعة  اجلولة  يف  اأم�س  1-�شفر،  اللقاء  ح�شم 
املجموعة ال�شاد�شة لدوري اأبطال اآ�شيا. وبعدما اأنهى اوراوا ريد 
داميوندز ال�شوط الأول متقدما بف�شل هدف يف ثوانيه الأخرية 
على  ال�شيني  ال�شيف  ح�شل   ،)44( �شيلفا  رافايل  للربازيلي 
يقارب  م��ا  كلفه  ال��ذي  او���ش��ك��ار  لكن  ال��ت��ع��ادل  لإدراك  فر�شتني 
يف  ج��زاء  ركلتي  اأه���در  بعدما  بهما  ف��رط  دولر،  مليون  ال�75 

الدقيقتني 65 و76.
اإنتزاع �شدارة املجموعة من فريق  و�شمح هذا الفوز لوراوا يف 
ب��ف��ارق املواجهتني  ف��ي��ا���س-ب��وا���س  ان���دري���ه  ال��ربت��غ��ايل  امل����درب 
 9 منهما  ول��ك��ل   )2-3 ار���ش��ه  على  �شنغهاي  )ف���از  املبا�شرتني 

نقاط.
الذي  ال�16  التاأهل اىل دور  الفريقان �شوطا هاما نحو  وقطع 
اأي��ار مايو  �شهر  والإي���اب خ��الل  ال��ذه��اب  بنظام  تقام مناف�شاته 
املقبل، لأنهما يتقدمان بفارق 6 نقاط عن كلوب �شيول الكوري 
 ،2014 بطل  الأ�شرتايل،  وان��دررز  �شيدين  وو�شرتن  اجلنوبي 
اللذين تواجها الثالثاء وخرج الأول فائزا خارج ملعبه بنتيجة 
3-2. و�شجل تريي انتوني�س )77( ولكالن �شكوت )2+90( 
واملونتينيغري   )4( يل  و�شيوك-هيون  �شيدين،  و�شرتن  ه��ديف 
اأه��داف كلوب  داميانوفيت�س )42 من ركلة ج��زاء و71(  دي��ان 
�شيول الذي حقق فوزه الأول وتقدم على و�شرتن �شيدين بفارق 
الأهداف لأن الفريقني تبادل الفوز ذهابا وايابا بالنتيجة ذاتها 
اجلولة  وتقام  التعادل(.   حال  يف  املبا�شرة  املواجهات  )حتت�شب 
اخلام�شة يف 26 ال�شهر احلايل حيث يلتقي اوراوا مع و�شرتن 

�شيدين، و�شنغهاي �شيبغ مع �شيول.

اأو�سك����ار يه����در 
ركلت�����ي ج����زاء 

ل�سنغه�������اي 

تاأهل فريق روما الإيطايل اإىل ن�شف نهائي بطولة حمدان 
بن حممد الدولية لكرة القدم حتت 17 �شنة، التي ينظمها 
نادي �شباط �شرطة دبي،  الريا�شي مبالعب  جمل�س دبي 
نقاط من مباراتني و�شعته  �شت  الإيطايل  الفريق  وجمع 
على  الأول  اأم�س  ف��وزه  عقب  الثانية  املجموعة  راأ���س  على 

الو�شل بهدفني دون رد.
فوزه  الأمل���اين  دورمت��ون��د  برو�شيا  حقق  املجموعة  ذات  ويف 
الأول يف البطولة على ح�شاب الن�شر باأربعة اأهداف مقابل 
هدف، لريفع ر�شيده اإىل اأربع نقاط حمتاًل املركز الثاين، 
فيما ميلك الو�شل نقطة وحيدة يف املركز الثالث والن�شر 

بال نقاط.
و�شتتحدد اليوم الأربعاء يف ختام املرحلة الأوىل من البطولة 
النهائي من  ن�شف  اإىل  روما  �شريافق  الذي  الفريق  هوية 
يف  مهمة  مباراة  الو�شل  يخو�س  حيث  الثانية،  املجموعة 
مواجهة الن�شر يف اخلام�شة اإل ربع ع�شراً، ويحتاج الو�شل 
يف  ليبقى  الرابعة  النقطة  اإىل  وال��و���ش��ول  ال��ف��وز  لتحقيق 
اإىل  انتظار خ�شارة دورمتوند من روما، ومن ثم الحتكام 

اأف�شلية الأهداف حال ت�شاويهما يف النقاط.
�شبقا  الفرن�شي  ل��ي��ون  واأومل��ب��ي��ك  ال�����ش��ع��ودي  ال��ه��الل  وك���ان 
تقام  ال���ذي   النهائي  ن�شف  اإىل  بالتاأهل  الإي��ط��ايل  روم���ا 
اأب��ري��ل اجلاري،  م��ن  ال��راب��ع ع�شر  ي��وم اجلمعة  م��ب��ارات��ي��ه 
حيث يلتقي مت�شدر املجموعة الأوىل �شاحب املركز الثاين 
اإل ربع ع�شراً، ويواجه  من املجموعة الثانية يف اخلام�شة 
مت�شدر املجموعة الثانية ثاين املجموعة الأوىل يف ال�شابعة 
والن�شف م�شاًء، ويتاأهل الفائزان اإىل املباراة النهائية، فيما 
والرابع،  الثالث  املركزين  حتديد  مباراة  اخلا�شران  يلعب 
ع�شر  ال�شاد�س  املقبل  الأح��د  ي��وم  املنظمة  اللجنة  وح��ددت 
نادي  البطولة مبالعب  اجل��اري موعداً خلتام  اأبريل  من 

�شباط �شرطة دبي.
زيارة معامل دبي

حتر�س اللجنة املنظمة لبطولة حمدان بن حممد الدولية 
مباريات  تتخلل  ترفيهية  برامج  تنظيم  على  القدم  لكرة 
الأجنبية  للفرق  رحلة  تنظيم  ويتم  ع��ام،  كل  يف  البطولة 
لزيارة معامل مدينة دبي احلديثة ومن بينها برج خليفة، 

والقناة املائية، اإ�شافة اإىل التعرف على تراث وثقافة دولة 
املدينة  زي��ارة معامل  املتحدة من خ��الل  العربية  الإم���ارات 

القدمية والأثرية.
اأقامت هيئة دبي للثقافة، قرية تراثية بنادي  من جانبها 
البطولة،  ف��رتة  نهاية  حتى  ت�شتمر  دب��ي  �شرطة  �شباط 
وت�شلط القرية ال�شوء على الثقافة والرتاث الإماراتي من 
خالل معر�س يحظى باهتمام كبري من الفرق الأجنبية، 
ك��م��ا ت��ق��دم ال��ق��ري��ة امل����اأك����ولت امل��ح��ل��ي��ة جم���ان���اً للجمهور 
داخل  م��ن  امل��ب��اري��ات  ملتابعي  البطولة  وتتيح  وال��زائ��ري��ن، 
التي  ال�شحوبات  يف  قيمة  ب��ه��داي��ا  ال��ف��وز  فر�شة  الإ���ش��ت��اد 

جترى بعد املباريات.
جائزة اأف�سل لعب

كل  يف  عينية  ج��ائ��زة  للبطولة  املنظمة  اللجنة  تخ�ش�س 
امل��ه��ري مدير  �شامل  اأح��م��د  وك�شف  م��ب��اراة لأف�شل لع��ب، 
البطولة  مدير  الريا�شي  دبي  مبجل�س  الأكادمييات  ق�شم 
خالل  من  تتم  والتي  للجائزة  الالعبني  تر�شيح  اآلية  عن 
اأداء الالعبني يف املباراة وتختار  جلنة فنية خا�شة تر�شد 

الف�شل يف نهاية اللقاء وفقاً ملعايري حمددة و�شعتها اللجنة 
الفنية وتلتزم بتطبيقها. كما حتر�س اللجنة املنظمة على 
دعوة العديد من النجوم وال�شخ�شيات الريا�شية لتقدمي 
اجلائزة، وكان عبيد ال�شام�شي املدير الفني لإحتاد الإمارات 
لكرة القدم، نائب رئي�س اللجنة الفنية بالحتاد الآ�شيوي 
اأم���ري تريزي  �شلم لع��ب برو�شيا دورمت��ون��د  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
العاملي  للنجم  �شبق  كما  الأول،  اأم�س  لعب  اأف�شل  جائزة 

كانوتيه امل�شاركة يف تكرمي الالعبني من قبل.
رعاية 

جمموعة  برعاية  البطولة  من  ال�شابعة  الن�شخة  حتظى 
وت�شهم  مقدراً  دعماً  تقدم  التي  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  من 
يف جناح احلدث، وت�شم القائمة ال�شركاء ال�شرتاتيجيني 
وه����م: م���وان���ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة، ط����ريان الإم��������ارات، عزيزي 
دبي  قناة   ،7/24 م�شت�شفيات ميديور  العقاري،  للتطوير 
ايفونيك،  وهم:  الر�شميني  الرعاة  اإىل  ا�شافة  الريا�شية، 
اينوك، كلينت ويلفريد، اأكوافينا، بوكاري �شويت، فريتك�س، 

جلنة تاأمني الفعاليات، هيئة دبي للثقافة وبيب�شي.

اختتام املرحلة الأوىل من دولية حمدان بن حممد 

روما يتاأهل لن�سف النهائي و دورمتوند والو�سل يت�سارعان على البطاقة الأخرية

م��دف��وع��ا ب��اخل�����ش��ارة ال��ت��ي م��ن��ي ب��ه��ا يف اجل��ول��ة امل��ا���ش��ي��ة من 
مناف�شات �شودي وورلد �شرييز، عاد �شعيد املهريي من جديد 
على  اأقيمت  التي  املناف�شات  يف  الكبار  كا�س  من�شة  لع��ت��الء 

حلبة دبي كارتدروم م�شاء ام�س الول  الإثنني 10 اأبريل.
اأ�شرع زمن  املناف�شة مع متكن رامي عزام من حتقيق  وب��داأت 
بفارق  دقيقة، متقدما   1:11.188 اأن قطعها يف  بعد  للفة 
من  جزء  و0.193  املهريي  عن  الثانية  من  جزء   0.127

الثانية عن اأحمد احلمادي يف املركز الثالث. 
وبداأ ال�شائقون الثالثة معركة ال�شدارة، لكن �شرعان ما تراجع 
ال�شيطرة  فقد  اأن  بعد  ال�شاد�س  املركز  اإىل  احلمادي  ترتيب 
اإىل  املناف�شة  فوا�شال  الآخ���ران  ال�شائقان  اأم��ا  مركبته.  على 
وفاز  النهاية،  حتى  ال�شدارة  على  قب�شته  املهريي  اأحكم  اأن 
0.598 جزء من الثانية عن عزام يف املركز  باجلولة بفارق 
الثاين.  ويف افتتاحية اجلولة الثانية، متكن عزام من جتاوز 
طويال  ت��دم  مل  ���ش��دارت��ه  لكن  امل�شتقيم  امل�شار  على  امل��ه��ريي 
وترتيبه.   عزام  اأداء  تراجع  بعد  ال�شدارة  ملركز  املهريي  وعاد 
وبعد تراجع عزام تقدم احلمادي وبداأ بال�شغط على املهريي 
اإل  لتجازوه.  املنا�شبة  الفر�شة  منتظرا  مبا�شرة  خلفه  يقود 
اأن املهريي حافظ على مركزه ب�شكل جيد ومتكن من قيادة 
مركبته خلط النهاية وفاز باجلولة بفارق 0.119 جزء من 
الثانية عن احلمادي يف املركز الثاين. فيما ذهب املركز الثالث 
ل�شالح رومالدو لبروي.  وبعد جمع نقاط ال�شباقني، ت�شدر 
اأ�س  دبليو  اأ�س  كبار  كاأ�س  لفئة  العام  الرتتيب  املهريي  �شعيد 
بر�شيد  الثاين  املركز  يف  احلمادي  تبعه  نقطة.   80 بر�شيد 
65 نقطة، فيما ذهب املركز الثالث ل�شالح عزام.  ومت و�شع 
الغرامات على خم�س �شيارات يف ال�شباق الثاين، اإل اأن املهريي 
كان �شعيدا بعدم ح�شوله على اأي منها.  وقال: اأ�شياء غريبة 
بخري  اجلميع  ب��اأن  �شعيد  لكنني  ال�شباقات،  يف  اأحيانا  حتدث 

و�شعداء اأي�شا. حتى بعد ال�شباق كانوا يت�شافحون ويتحادثون 
وهذا اأمر رائع.

اأوليفر  ويف ف��ئ��ة امل��ح��رتف��ني، مت��ك��ن ال���واف���د اجل���دي���د، ب��ي��ري 
الفئة  ت�شدر  اأن  بعد  التحدي  م�شتوى  رف��ع  م��ن  ت�شيفالري 
ال��ث��اين، واأدري����ان ج��ون��ز يف  امل��رك��ز  اإمل���ا يف  متقدما على هيكي 

املركز الثالث. 
فئة �سغار اأ�ض دبليو اأ�ض

الإثنني على دبي كارتدروم  الفوز بجولتني متتاليتني م�شاء 
كان متاما ما يحتاجه كايل كوماران ليقرتب خطوة من حتقيق 
حلمه وامل�شاركة يف نهائيات كاأ�س اأ�س دبليو اأ�س العاملية املقبلة.  
وبداأت الأحداث يف اجلولة التاأهيلية، التي حل فيها ثالثا بعد 
 1:21.431 بزمن  الأول  املركز  يف  منحا�س  عاهد  من  كل 
دقيقة، وهوغو غيد يف املركز الثاين بفارق 0.307 جزء من 
الثانية، وكاماران ثالثا بفارق 0.318 جزء من الثانية. ويف 
ال�شباق الأول، تراجع كل من منحا�س وغيد وتقدم كوماران 
للمركز الأول، لكنه مل يكن وحيدا، اإذ ناف�شه على �شدارته كل 
من كايني ت�شرييان القادم من املركز الرابع واأليك�شاندر رنر 
الذي انطلق من املركز ال�شاد�س على خط النطالق.  وتناف�س 
جنبا  وكايل  األيك�شاندر  من  كل  وق��اد  ال�شدارة،  على  الثالثة 
اإىل جنب عند املنعطف الأخري لكن الأخري متكن من التقدم 
واأنهى اجلولة بفارق 0.158 جزء من الثانية عن األيك�شاندر 
الثالث ل�شالح ت�شرييان.  وج��اء فوز  املركز  ران��ر، فيما ذهب 
كوماران يف ال�شباق الأول حافزا له للموا�شلة على نف�س النهج 
املرة مع  تناف�س على �شدارتها هذه  الذي  الثاين،  ال�شباق  يف 
كوماران على �شدارة  ديبات�شتا هوغو غيد. وحافظ  باتريك 
من  جزء   0.786 ال�شباق حتى النهاية وقطع اخلط بفارق 
تقدم  ب���دوره  ال���ذي  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  يف  ديبات�شتا  ع��ن  الثانية 

بفارق 0.724 جزء من الثانية عن هوغو.

املهريي يت�سدر كاأ�ش كبار اأ�ش دبليو اأ�ش 
وكوماران يتقدم يف كاأ�ش ال�سغار

اأ�شدرت حمكمة بالعا�شمة اجلزائرية ام�س حكما بال�شجن 6 ا�شهر مع وقف التنفيذ 
بتهمة  �شاو�شي  ف��وزي  الوىل،  املحرتفة  الرابطة  من  اجلزائر  مولودية  حار�س  �شد 

العتداء على �شرطي، بح�شب ما افادت و�شائل اعالم حملية.
واأو�شحت قناة ال�شروق نيوز ان حمكمة بئر مراد راي�س ا�شدرت حكما بال�شجن �شتة 

اأ�شهر وغرامة مالية بقيمة 50 الف دينار )450 دولر( يف حق فوزي �شاو�شي.
�شرطي  العتداء على  القا�شي وجه حلار�س مرمى مولودية اجلزائر تهمة  وتابعت 

اأثناء اأداء مهامه خالل لقاء الدربي مع ن�شر ح�شني داي.
النفاذ خالل جل�شة  �شنة مع  ال�شابق  ال��دويل  النيابة طالبت بج�شن احلار�س  وكانت 

املحاكمة التي جرت يوم 28 اذارمار�س.

بينما  ناديه،  بتدريبات  ارتباطه  ب�شبب  باحلكم  النطق  جلل�شة  �شاو�شي  يح�شر  ومل 
كان نفى عند ال�شتماع اليه ان يكون �شرب ال�شرطي وقال انه دفعه فقط، كما نقلت 
ال�شحف. ووقع احلادث يف لقاء الدربي يف املرحلة التا�شعة ع�شرة من دوري الدرجة 
الأوىل بني مولودية اجلزائر ون�شر ح�شني داي يف ال�شابع من �شباط فرباير، وانتهت 
قبل  م��ن  للتفتي�س  اخل�����ش��وع  رف�����س  �شاو�شي  ان  ال�شحف  وذك���رت   .1-1 بالتعادل 

ال�شرطي كبقية الالعبني، ملنع ادخال الألعاب النارية اىل امللعب.
ومت اعتماد هذا الجراء بعد ا�شابة منا�شر ملولودية اجلزائر مبقذوف ناري يف عينه 
النارية اىل  ادخال اللعاب  ال�شكوك حول كيفية  الثاين نوفمرب، وحامت  يف ت�شرين 

امللعب على رغم ان امل�شجعني يخ�شعون للتفتي�س الدقيق.

ال�سجن حلار�ش مرمى مولودية اجلزائر 
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر
ت�شوير – حممد معني

بطولة  من  الثانية  اجلولة  �شهدت 
القدم  لكرة  الدولية  زايد  بن  هزاع 
للنا�شئني 2017، اإثارة وندية بني 
الفرق املتناف�شة على لقب الن�شخة 
بارتيزان  ف��ري��ق  ومت��ك��ن  ال��ت��ا���ش��ع��ة، 
ه����زاع  ا����ش���ت���اد  اإىل  م����ن  ال�������ش���رب���ي 
املواجهة  �شي�شهد  ال���ذي  زاي���د  ب��ن 
النهائية، وذلك بعد فوزه املثري يوم 
اأم�س الأول على فالن�شيا الإ�شباين 
الطرف  ل��ي�����ش��ب��ح   ،1-2 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
تاركاً  ال��ب��ط��ول��ة،  ن��ه��ائ��ي  يف  الأول 
لفالن�شيا  نف�شه  ال��وق��ت  يف  امل��ج��ال 
املركز  ع���ل���ى  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة  وال����ع����ني 
الثاين على خريطة جدول ترتيب 
اأن  امل��ق��رر  وم���ن  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة 
ال�شاعة  مت��ام  يف  ال��ف��ري��ق��ان  يلتقي 
ال�شاد�شة من م�شاء اليوم على ملعب 

طحنون بن حممد بالقطارة.
الإ�شباين  بيلباو  اأثلتيك  فريق  اأم��ا 
ف��ق��د اأ���ش��ع��ل امل��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى بطاقة 
اأبعد  اأن  بعد  النهائي،  اإىل  التاأهل 
بالفوز  املغربي  البي�شاوي  ال���وداد 
املقرر  وم���ن   ،1-2 بنتيجة  ع��ل��ي��ه 
الزمالك  فريق  اأثلتيك  يلتقي  اأن 
ال��ي��وم يف مواجهة  م�����ش��اء  امل�����ش��ري 
الثاين  ال����ط����رف  ل��ت��ح��دي��د  ق���وي���ة 
واملقررة  النهائية  للمباراة  املتاأهل 
ا�شتاد هزاع بن  املقبل على  اجلمعة 

زايد.
اأف�شل لعب

ق����ال ح���ار����س م���رم���ى ف���ري���ق ن���ادي 
ا�شتيباوفيت�س،  ن��ي��ك��ول  ب��ارت��ي��زان 
املتوج بجائزة اأف�شل لعب يف مباراة 
الإ�شباين،  فالن�شيا  اأم����ام  ف��ري��ق��ه 
واح����دة  يف  ل��ل��ن��ه��ائ��ي  ال�����ش��ع��ود  اإن 
الدولية  ال���ب���ط���ولت  اأف�������ش���ل  م���ن 
امل�شتوى  ع���ل���ى  ال���ن���ا����ش���ئ���ني  ل��ف��ئ��ة 
التنظيمية  ال��ن��واح��ي  م��ن  ال��ع��امل��ي، 
الذي  الأم���ر  وامل��الع��ب،  وال�شيافة 
والعتزاز  بالفخر  ال�شعور  مينحنا 
و�شخ�شياً كنت اأمني نف�شي باللعب 
على ا�شتاد هزاع بن زايد، الذي مت 
على  امل��الع��ب  اأف�شل  اأح��د  اختياره 

م�شتوى العامل.
عليها،  ح�شل  التي  اجلائزة  وح��ول 

اجل���ائ���زة  ت���ل���ك  اأن  امل�����وؤك�����د  ق������ال: 
ملتابعة  ال���ق���وي  ال����داف����ع  مت��ن��ح��ن��ي 
م�������ش���وار ال���ت���م���ي���ز م����ع ف���ري���ق���ي يف 
نتمنى  ال���ت���ي  ال���دول���ي���ة  ال��ب��ط��ول��ة 
يف  م�����رة،  لأول  ل��ق��ب��ه��ا  ن��ح�����ش��د  اأن 
اأ�شك  و�شخ�شياً  التا�شعة،  ن�شختها 
الفريق  وم��درب  الالعبني  زمالئي 
التتويج  م��ن  متكنت  ول��وله��م��ل��م��ا 

بجائزة رجل املباراة.
اأثلتيك بلباو  اأع��رب لع��ب  وب��دوره 
املتوج  ج���ورك���ا  اأغ�����ريي  الإ����ش���ب���اين 
ب��ل��ق��ب جن���م م����ب����اراة ف��ري��ق��ه اأم����ام 
ال������وداد ال��ب��ي�����ش��اوي امل���غ���رب���ي. عن 
�شعادته باجلائزة التي ح�شل عليها، 
مهمة  مواجهة  »تنتظرنا  م��وؤك��داً: 

املغربي  ال��ب��ي�����ش��اوي  ال������وداد  اأم�����ام 
وندرك جيداً ما املطلوب منا حتى 

ن�شل نهائي البطولة الدولية.
وامل�شتوى  رائ���ع  التنظيم  ���ش��ل��دان: 

الفني عال
ومن جانبه قال �شلدان ا�شيبوفيت�س 
مدرب فريق بارتيزان ال�شربي اإنهم 
اأم���ام فريق  م��ب��اراة �شعبة  خ��ا���ش��وا 
الرهاق  ب�شبب  الإ�شباين  فالن�شيا 
ال����ذي ي��ع��اين م��ن��ه لع���ب���وه الذين 
خا�شوا مباراتني قويتني يف يومني 
م��ت��ت��ال��ي��ني وه����م ي��ع��ان��ون م���ن اأث���ر 
م�شيفا:  طويلة،  رحلة  بعد  ال�شفر 
ق���دم لع��ب��ون��ا م�����ش��ت��وى ط��ي��ب��اً واأنا 
اأداًء  اأن يقدموا  واأمتنى  بهم  فخور 

ما  م��ن  النهائية  امل��ب��اراة  يف  اأف�شل 
رغم  الأول  اأم�س  مباراة  يف  قدموه 
اأن���ن���ا ل ن��ع��رف ال���ط���رف ال���ث���اين يف 
�شيتحدد م�شاء  وال��ذي  املباراة  تلك 
التنظيم  روع��ة  مل�شت  ولقد  ال��ي��وم. 
وم�شتواها  امل�����ش��ارك��ة  ال��ف��رق  وق���وة 

الفني العايل.
اأنه  اإىل  ال�����ش��رب��ي  امل�����درب  واأ�����ش����ار 
يف  املا�شي  العام  يف  �شارك  اأن  �شبق 
البطولة التي نظمها نادي الوحدة 
وحل فريقه يف املركز الثالث وقدم 

م�شتوى طيباً.
األنا اأندر: اأهنئ لعبي اأثلتيك على 

الأداء القوي
وقال األنا اأندر مدرب اأثلتيك بلباو 
حتن �شعداء جداً بامل�شاركة يف هذه 
لعبونا  وق���دم  ال��دول��ي��ة،  البطولة 
م���ب���اراة ق���وي���ة ام�����ام ف���ري���ق ال�����وداد 
البي�شاوي املغربي، واأود اأن اأهنئهم 
على الأداء القوي، ورداً على �شوؤال 
الزمالك،  اأم����ام  م��واج��ه��ت��ه��م  ح���ول 
عن  معلومات  اأي  منتلك  ل  ق���ال: 
اليوم  مواجهة  يف  املناف�س  الفريق 
غ���ري اأن���ن���ا دائ����م����اً ن��ل��ع��ب م���ن اأج���ل 
الفوز، و�شنعمل على جتهيز فريقنا 

بال�شورة املطلوبة للمواجهة.
وفر�شة  رائعة  البطولة   : �شان�شيز 

لالحتكاك 
فالن�شيا  ف����ري����ق  م��������درب  واأك����������د 
الإ�شباين خافيري �شان�شيز خو�شهم 
اأم������ام العني  ال���ق���ادم���ة  م���ب���ارات���ه���م 
الأربعاء بكل الرغبة واحلما�س من 
جتربة  من  التامة  ال�شتفادة  اأج��ل 

امل�شاركة يف البطولة والحتكاك مع 
مدار�س كروية جديدة وخمتلفة.

واأ�������ش������اف: ع���ق���ب خ�������ش���ارت���ن���ا من 
تاأهل  ال�����ذي  ال�����ش��رب��ي  ب���ارت���ي���زان 
للمباراة النهائية بفوزه على العني 
وف�����وزه علينا  ال��رتج��ي��ح  ب���رك���الت 

ن�شتطيع  لن  هدف  مقابل  بهدفني 
ب��ل��وغ ال��ن��ه��ائ��ي ول��ك��ن ه���ذا ل مينع 
م���ن حت��ف��ي��ز ال���الع���ب���ني م���ن اأج���ل 
حتقيق كل الفوائد من امل�شاركة يف 
رائعة  البطولة  واأردف:  البطولة. 
يف  لالعبني  ممتازة  جتربة  ومتثل 

الحتكاك مبدار�س كروية خمتلفة 
عما اعتادوا عليه، وكل �شيء منظم 
م���ن م���الع���ب وجت���ه���ي���زات، ونحن 
البطولة  يف  ب���امل�������ش���ارك���ة  ����ش���ع���داء 
الن�شخة  يف  امل�������ش���ارك���ة  ون���ت���م���ن���ى 

القادمة.

بارتيزان ال�سربي ي�سل النهائي والوداد املغربي يودع بطولة هزاع بن زايد

الزمالك امل�سري وبلباو الإ�سباين يف قمة الإثارة 
على ملعب القطارة الليلة

ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال

مواجهة الرعب بني ريال مدريد وبايرن ميونيخ
ي��ل��ت��ق��ي ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ المل�����اين وري�����ال م���دري���د ال�شباين 
اأوروبا،  اأبطال  ل��دوري  النهائي  ال��دور ربع  الأربعاء يف ذهاب 
يف املواجهة الثالثة والع�شرين بينهما اأوروبيا، ما يعد املوعد 

الأكرث تواترا بني ناديني يف القارة العجوز.
النادي  ان  ال��ل��ق��اءات، علما  ا�شتعادة لأب���رز ه��ذه  ي��اأت��ي  يف م��ا 
نهائي  اأي  يف  يلتقيا  مل  ال�شباين  امللكي  وال��ن��ادي  البافاري 

اأوروبي.
 11 ب��اي��رن ميونيخ  ف��از  فيها،  ت��واج��ه��ا  م��رة   22 يف 

مرة مقابل ت�شعة انت�شارات لريال مدريد، وتعادل 
ال����ن����ادي����ان م���رت���ني ف���ق���ط، م����ا ي��ج��ع��ل ال���ن���ادي 

للنادي  “العقدة”  موقع  يف  ال��ب��اف��اري 
الرقم  ي��ح��م��ل  ال�����ذي  ال����ش���ب���اين 

القيا�شي يف عدد األقاب دوري 
اأبطال اأوروبا.

الأوىل  املواجهة  وتعود 
ب�����ني ال����ن����ادي����ني اىل 
الذي  العام   ،1976
اأح�������رز ف���ي���ه ال���ن���ادي 

البافاري ثالث األقابه 
اخلم�شة.  الأوروب�����ي�����ة 

كاأ�س  ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف  ويف 
الأبطال  ل��الأن��دي��ة  اأوروب����ا 

لدوري  ال�شابقة  )الت�شمية 
تعادل  اأوروب������������ا(،  اأب�����ط�����ال 
ذه���اب ن�شف  ال��ف��ري��ق��ان يف 
النهائي )1-1( يف مدريد، 

ال����ن����ادي  ي����ت����ف����وق  ان  ق����ب����ل 
ك��ان ي�شم يف  ال��ذي  البافاري 

2-�شفر  م��ول��ر،  غ���ريد  ���ش��ف��وف��ه 
ايابا.

اأق�شي   ،1987 يف 
ري����������ال م����دري����د 

ب�������ق�������ي�������ادة 
جم  ملها ا

ين  �شبا ل ا
اإم��������ي��������ل��������ي��������و 

الأوروبي،  النهائي  ن�شف  من  بايرن  يد  على  بوتراغوينيو 
1-�شفر  ال��ف��وز  يكفه  ومل  اأمل��ان��ي��ا  يف  ذه��اب��ا   4-1 خ�شر  اذ 
العام  ث��اأره يف  ن��ال  ري��ال مدريد  ان  ال  النهائي.  لبلوغ  ايابا 
التايل، فبعد تاأخره 2-3 يف ذهاب ربع النهائي يف ميونيخ، 
2-�شفر. يف الأع��وام الثالثة الأوىل  فاز النادي امللكي ايابا 
تواجه  و2002(   ،2001  ،2000( الثالثة  الألفية  من 
اأبطال  دوري  من  الق�شائية  امل��راح��ل  يف  الناديان 
اأوروب��ا، يف لقاء حدد يف كل مرة، هوية حامل 

اللقب.
الفريقان  التقى   ،2000 يف 
دور  يف  م����������رات.  اأرب����������ع 

امل����ج����م����وع����ات، ك���ان 
ال����������ت����������ف����������وق 
�شريحا لبايرن 
 2-4 ف�����از  ال������ذي 
ري���ال  ان  ال  و1-4. 
وبلغ  م�������ش���واره  وا����ش���ل 
كان  النهائي، حيث  ن�شف 
النادي  امل��وع��د جم���ددا م��ع 
عليه  وتفوق  البافاري، 
ه������ذه امل�������رة ذه���اب���ا 
 ) �شفر -2 (
واي������������������اب������������������ا 

.)2-1(
واأحرز الريال 
ال����ل����ق����ب ب����ف����وزه 
مواطنه  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي  يف 

فالن�شيا 3-�شفر.
ن�شف  ك����ان   ،2001 يف 

بايرن  ل�شالح  النهائي 
و1-2(،  )1-�شفر 
وتاله تفوق ا�شباين يف ربع 
و2-  2-1(  2002 نهائي 
ي��ح��رز ريال  ان  ق��ب��ل  ���ش��ف��ر(، 

اأملاين  ناد  ح�شاب  على  اللقب 
 ،)1-2( ليفركوزن  باير  هو 

للفرن�شي  ت��اري��خ��ي  ب��ه��دف 

امللكي حاليا. وكان زيدان  النادي  زين الدين زيدان، مدرب 
التاأهل  �شجل هدف  2004، عندما  العام  نف�شه حا�شما يف 
ل�شالح ريال على ح�شاب بايرن يف ربع النهائي )1-1 و1-
�شفر(. يف 2007، فاجاأ الهولندي روي ماكاي ريال مدريد 
يف الدور ثمن النهائي، بت�شجيله اأ�شرع هدف يف دوري اأبطال 
اأوروبا، وذلك بعد انطالق املباراة بع�شر ثوان فقط. وتاأهل 
بايرن اىل ربع النهائي بعد تفوقه على ملعبه 
يف   .3-2 م��دري��د  يف  خ�شر  بعدما   ،1-2
الفريقان  ت��ع��ادل   ،2012 ن��ه��ائ��ي  ن�شف 
الذهاب والياب )3-3(، ليوؤول  مبجموع 
التي  الرتجيح  رك��الت  اىل  احل�شم 
بف�شل   ،1-3 ب��اي��رن  ب��ه��ا  ف���از 
حار�شه الدويل مانويل نوير 
لركلتي  ت�������ش���دى  ال������ذي 
الربتغايل  ال���ن���ج���م 
ك����ري���������ش����ت����ي����ان����و 
رون����������������ال����������������دو 
وال�������ربازي�������ل�������ي 
ك��������اك��������ا. جت�����دد 
ن�شف  يف  امل���وع���د 
وتقدم  ال��ن��ه��ائ��ي، 
ملعبه  ع���ل���ى  ري������ال 
ذهابا 1-�شفر بهدف 
مل��ه��اج��م��ه ال��ف��رن�����ش��ي كرمي 
بايرن  ان  ال  ب���ن���زمي���ة. 
ال��������ذي ك������ان ي�����درب�����ه يف 
حينه ال�شباين جو�شيب 
تلقى هزمية  غ��واردي��ول، 
مذلة على ملعبه “األيايز 
اأرينا” �شفر-4. وانتهى 
ب���اإح���راز ريال  امل��و���ش��م 
مدريد لقبه العا�شر 
الأبطال،  دوري  يف 
النهائي  يف  ب���ف���وزه 
ع�������ل�������ى غ�����رمي�����ه 
مدريد  ات��ل��ت��ي��ك��و 

.1-4

يجد لعب الو�شط ال�شباين الهادىء ت�شابي األون�شو نف�شه يف مواجهة بني 
ناديه  ي�شت�شيف  الأمل��اين  ميونيخ  بايرن  احل��ايل  فريقه  واحلا�شر:  املا�شي 
اأبطال  ل��دوري  النهائي  ال��دور ربع  ال�شابق ري��ال مدريد ال�شباين، يف ذه��اب 
األون�شو  ابريل، �شيخو�س  18 ني�شان  املرتقبة يف  املواجهة  اياب  اأوروب��ا. ويف 
برنابيو يف مدريد، حيث  �شانتياغو  على ملعب  له  مباراة  اآخ��ر  عاما(   35(
بني  موا�شم  خم�شة  املقبل،  يونيو  حزيران  يف  يعتزل  ال��ذي  الالعب  اأم�شى 
العامني 2009 و2014. و�شيكون هذا املو�شم وداعيا لالعب الذي تزخر 
 2010 العامل  كاأ�س  اليها  اأ�شاف  الأن��دي��ة،  م�شتوى  على  باألقاب  م�شريته 
م��ب��اراة مع   114 ان��ه خا�س  و2012، علما   2008 اأوروب���ا عامي  وك��اأ���س 
بهدوئه  ال��دف��اع��ي  الو�شط  لع��ب  ع��رف  م�شريته،  خ��الل  ا�شبانيا.  منتخب 
للقول  الأملانية  ال�شحف  اإحدى  دفع  ما  ال�شغط،  الفولذية حتت  واأع�شابه 
املتحدر  الالعب  ان  ال  وال�شكينة.  ال�شفاء  ب�شيطة، ومعلم يف  اأم��ور  اإل��ه  انه 

من اقليم البا�شك ي�شعى لنهاء م�شريته ب�شكل ا�شتثنائي، اذ يطمح اىل ان 
ي�شبح اأول لعب يحرز لقب دوري اأبطال اأوروبا مع ثالثة اأندية، بعدما �شبق 
و�شبق   .2014 2005، وريال مدريد يف  له القيام بذلك مع ليفربول يف 
للهولندي كالرين�س �شيدورف ان اأحرز اللقب الأوروبي املرموق ثالث مرات، 
ال انه قام بذلك مع ناديني فقط )ريال مدريد يف 1998، وميالن اليطايل 
يف 2003 و2007(. وياأمل األون�شو يف ان يحقق هذا الجناز اذا ما متكن 
للو�شول  امل�شرية  وموا�شلة  ال�شابق،  ناديه  عقبة  تخطي  من  احل��ايل  ناديه 
2017 يف حزيران/ نهائي  ي�شت�شيف  والذي  الويلزي،  كارديف  اىل ملعب 

يونيو. وقال الالعب ال�شباين بعدما اأوقعت القرعة ريال وبايرن يف مواجهة 
بع�شها البع�س “�شيكون ربع نهائي رائعا بني ناديني تاريخيني«.

الفر�شة  لأن  �شعيد  اأن��ا  مميزة.  مباراة  هذه  بالطبع  اإيل،  “بالن�شبة  اأ�شاف 
كان  دائما ما  الربنابيو  ان  اأدرك  لكنني  للعب جم��ددا يف مدريد،  �شتتاح يل 

 2014 الأب��ط��ال ع��ام  اأح���رز لقب دوري  ملعبا �شعبا«. وك��ان ري��ال م��دري��د 
اأقيم  ال���ذي  النهائي  يف   1-4 م��دري��د  اأتلتيكو  وغ��رمي��ه  ج���اره  على  بتغلبه 
مبدينة ل�شبونة الربتغالية، علما ان مدرب النادي امللكي حينها كان مدرب 
بايرن احلايل اليطايل كارلو ان�شيلوتي. وعلى رغم ان األون�شو هو يف املراحل 
الأخرية من م�شريته الكروية، ال انه ل يزال يف �شنه هذه، خيارا اأول بالن�شبة 
اىل ت�شكيلة اأن�شيلوتي. ويف حني تعر�س األون�شو اأحيانا لنتقادات على خلفية 
عدم جماراته �شرعة الالعبني الآخرين وانعكا�س ذلك على �شناعة الهجمات، 
ال انه غالبا ما يرد بتمريرات متقنة مل�شافة تقارب اأحيانا 40 مرتا، يتمكن 

من خاللها من نقل الفريق ب�شرعة من الدفاع اىل الهجوم.
الو�شط  ال�شيطرة على خ��ط  اإح��ك��ام  ق��درات��ه على  األ��ون�����ش��و جم���ددا  واأظ��ه��ر 
دورمتوند  بورو�شيا  بايرن  فيها  ا�شت�شاف  التي  املباراة  يف  اللعب،  و�شناعة 

ال�شبت يف الدوري الأملاين، وانتهت بفوز البافاري 1-4.

ت�س���اب���ي األ���ون�س����و املح���رك اله����ادىء لب����اي����رن 

ازدادت ال�شغوط على مدرب ار�شنال الفرن�شي اأر�شني فينغر 
بعد ال�شقوط املدوي لفريقه اأمام م�شيفه كري�شتال بال�س 
يف  اآم��ال��ه  وت�����ش��اوؤل  املمتاز  النكليزي  ال���دوري  يف  �شفر-3 

امل�شاركة بدوري اأبطال اأوروبا املو�شم املقبل.
وبلغ “املدفعجية” احل�شي�س يف جنوب لندن م�شاء الثنني، 
حيث اأحلق كري�شتال بال�س الذي يكافح من اجل البقاء يف 
املو�شم،  هذا  باأر�شنال  هزمية  اأق�شى  النخبة،  اأندية  �شفوف 
اأرب��ع مباريات خا�شها  اآخ��ر  للفريق يف  تواليا  الرابعة  وهي 

خارج ملعبه موؤخرا.
الأ�شواأ والأوىل من نوعها للفريق  ال�شل�شلة  وتعد هذه 

منذ بدء عهد فينغر )67 عاما( يف اأيلول/�شبتمرب 
ثماين  اآخ��ر  يف  اخلام�شة  اخل�شارة  وه��ي   ،1996
بال�س  فوز  كان  كما  املحلي.  ال��دوري  مباريات يف 
الأول له على ملعبه على ح�شاب اأر�شنال منذ عام 

احتمال  ي��واج��ه  الأخ����ري  ج��ع��ل  م��ا   ،1979
عدم التاأهل لدوري ابطال اأوروبا للمرة 

الوىل منذ عام 1997.
وبات اأر�شنال يف املركز ال�شاد�س بر�شيد 
ن��ق��اط عن  ب��ف��ارق ث��الث  54 نقطة، 
و�شبع  اخلام�س،  يونايتد  مان�ش�شرت 
الرابع  �شيتي  مان�ش�شرت  ع��ن  ن��ق��اط 
املوؤهلة اىل  اآخر املراكز  الذي يحتل 

امل�شابقة القارية الأبرز.
�شعارات  رفع  اأر�شنال  اأن�شار  ووا�شل 
تطالب برحيل فينغر خالل املباراة 

�شد كري�شتال بال�س.
وب��ل��غ��ت الج�����واء امل�����ش��ح��ون��ة ال����ذروة 
الكرة  اع���ادة  بع�شهم  رف�����س  عندما 
للفريق  المي����������ن  ال����ظ����ه����ري  اىل 
ب��ي��ل��ريي��ن عندما  ال���ش��ب��اين ه��ك��ت��ور 
بحق  هتافات  ورددوا  بينهم،  حطت 

ت�شتحقون  ل  “اأنتم  منها  الالعبني 
قبل  النادي”،  ق��م��ي�����س  ع���ن  ال����دف����اع 
اأوك�شاليد  ال��ي��ك�����س  زم��ي��ل��ه  ي���ق���وم  ان 

ت�شامبريلين مبوا�شاته.
على  غ�شبهم  جام  النادي  ان�شار  و�شب 

اأر�شني  لع��ب��ي ف��ري��ق��ه��م، وك�����رروا ال��ق��ول 
فينغر نريدك ان ترحل.

ومل يقت�شر المر على ذلك بل ان ان�شار 
الفريق ا�شتمروا يف �شتم لعبي الفريق 
ل��دى توجههم م��ن غ��رف امل��الب�����س اىل 

احلافلة.
واأقر فينغر الذي ينتهي عقده يف نهاية 
كان  اذا  م��ا  بعد  يعلن  ومل  املو�شم،  ه��ذا 
الرحيل،  اأو  ال��ن��ادي  مع  البقاء  ق��رر  قد 
وغ�شب  ال��ف��ري��ق  ي��واج��ه��ه  م��ا  ب�شعوبة 

امل�شجعني.

الالعبني  مب�شاندة  القيام  الفريق  ان�شار  من  “اأريد  وق��ال 
لكني اتفهم بانهم ي�شعرون بالحباط وهي حال اجلميع”، 
لكن  امل���ب���اراة  يف  ال��ف��وز  اج���ل  م��ن  ه��ن��ا  اىل  “جئنا  م�شيفا 
الوق��ات احلا�شمة.  اك��رث جهوزية يف  ك��ان  بال�س  كري�شتال 
ل ���ش��ك ب���ان اخل�����ش��ارة ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة خميبة ج���دا. ومن 
اأ�شبوع لذلك،  واجبي ان اعيد الثقة اىل الالعبني واأمامنا 

و�شنحاول القيام به«.
منا  حيوية  اك��رث  ب��ال���س  كري�شتال  لع��ب��ون  “كان  واو���ش��ح 
و�شجلوا  بقوة  الثاين  ال�شوط  دخلوا  ح�شما.  واك��رث 

مبا�شرة«.
�شعبة  مهمتنا  اأ���ش��ب��ح��ت  ذل���ك،  “بعد  وت��اب��ع 
ا�شت�شلموا.  ال��الع��ب��ني  ب���اأن  اق���ول  ول  للغاية 
ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة مل ن��خ�����ش��ر خ����ارج م��ل��ع��ب��ن��ا ثم 
اأك��رث من مرة يف الفرتة الخ��رية وقد  هزمنا 

يكون لذلك اأثر ذهني على لعبي فريقي«.
ال�����ذي ينتهي  ف��ي��ن��غ��ر  ت�����ردد  ب����ان  ���ش��ك  ول 
عقده يف حزيران/يونيو املقبل، يف ح�شم 
م�����ش��ريه ق���د ي��ك��ون اأث����ر ع��ل��ى لعبني 
اأظهروا عدم امتالكهم روحا قتالية يف 
الفريق  يواجهها  التي  ال�شعاب  وجه 
الذي اأحرز لقب الدوري النكليزي 
اآخرها  ثالث مرات يف عهد فينغر، 

عام 2004.
اىل  ال��ت��اأه��ل  ب�شعوبة  فينغر  واأق���ر 

دوري الأبطال.
�شعبة.  الم��ور  ا�شبحت  “بالتاأكيد  وقال 
���ش��خ�����ش��ي ك���ل خ�شارة  ل اري����د احل���دي���ث ع���ن 
جتعلك ت�شعر بالقلق، لقد اأ�شرفت على اكرث 
1100 مباراة مع ار�شنال ونحن لنا معتادين 

على ذلك«.
لذعا  هجوما  بريطانية  اإع���الم  و�شائل  و�شنت 
“اجلبناء”  ب���  اي��اه��م  وا�شفة  ار���ش��ن��ال،  لعبي  على 

بعد اخل�شارة اأمام كري�شتال بال�س.
وق���ال جن��م ل��ي��ف��رب��ول ال�����ش��اب��ق جيمي ك��اراغ��ر املعلق 
كانوا  ج��ب��ن��اء،  “انهم  �شبورت�س”  “�شكاي  �شبكة  يف 
خائفني من الت�شدي ملناف�شيهم، لقد تفادوا مواجهة 

التحديات«.
“+الن�شور+  عنوان  “ذي تاميز”  وا�شتخدمت �شحيفة 
اعتربت  بينما  �شفر”،  +الفرا�شات+   -3 بال�س(  )لقب 
�شحيفة “دايلي تلغراف” انها اخل�شارة “اإذلل”، �شائلة 

“كيف ميكن ان يبقى؟” فينغر بعد هذا الأداء.
م�شوؤويل  اىل  ف��ت��وج��ه��ت  �شن”  “ذي  �شحيفة  ام���ا 
عن  ب�شرعة  تخلوا  ت��ت��اأخ��روا،  “ل  بالقول  اأر���ش��ن��ال 
هذا امل��درب«. ويف ظل تقارير عن عر�س اأر�شنال 
�شابقا  فينغر  اأك��د  عقده،  متديد  امل��درب  على 
انه اتخذ قراره ب�شاأن م�شتقبله، دون ان 

يك�شفه بعد.

�سغوط متزايدة على فينغر للرحيل 



    
ل�ش يفر اىل مركز لل�سرطة باخلطاأ

يوتيوب  م��وق��ع  على  ن�شر  للده�شة،  مثري  فيديو  مقطع  اأظ��ه��ر 
الإلكرتوين، ل�شاً �شينياً وهو ي�شرق هاتف امراأة اأثناء ا�شتخدامها 
له، ويفر م�شرعاً لتقوده قدماه اإىل مركز ال�شرطة دون اأن يدري. 
باإقليم غوانغدونغ  �شينزهني  املراقبة يف مدينة  كامريات  ر�شدت 
ال�شيني، حادث �شرقة خطف فيه الل�س هاتفاً من يد امراأة اأثناء 

ا�شتخدامها له قبل اأن يطلق �شاقيه للريح. 
وقامت املراأة مبالحقة الرجل، الذي عرب ال�شارع ب�شرعة ودخل اإىل 
مراآب لل�شيارات دون اأن يدري باأنه دخل اإىل باحة ملركز ال�شرطة. 

واإلقاء  الل�س،  مبحا�شرة  ال�شرطة  م��ن  اأف���راد  ق��ام  ال��ف��ور  وع��ل��ى 
القب�س عليه واإعادة الهاتف للمراأة. 

وبح�شب تقارير ال�شرطة فاإن الرجل الذي اعرتف ب�شرقته، قال 
باأنه جديد يف املنطقة ومل يكن يعرف باأنه كان يفر باجتاه مركز 

لل�شرطة، وفقاً ملا ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين.    

يذبح زوجته احلامل بتواأم 
اأقدم  اأن  بعد  ب�شعة  امل�شرية جرمية  ال�شيخ  �شهدت حمافظة كفر 

م�شري على ذبح زوجته الع�شرينية احلامل بتواأم.
اآخرين، حيث قام  اأنها كانت تخونه مع  وبرر الزوج ذبحه زوجته 
بعد قتلها، بكتابة جمموعة من الأ�شماء على جدار غرفة النوم، 
لفتا اإىل اأنها اأ�شماء تعود ملجموعة من الرجال يعتقد اأن زوجته 

على عالقة بهم. بح�شب �شحيفة الأنباء.
وتوجه الزوج القاتل مبا�شرة اإىل ق�شم ال�شرطة بعد ذبحه زوجته 
اأن دخل على  وبيده بطانية ملطخة بالدماء ومفتاح منزله، وما 
�شابط ال�شرطة، حتى قال له يا بيه اأنا قتلت زوجتي واأغلقت عليها 

ال�شقة وهذا هو املفتاح.
واعتقد ال�شابط يف البداية اأن الزوج خمتل عقليا قبل اأن يتعامل 
مع الق�شية بحزم وجدية، حيث مت العثور على الزوجة غارقة يف 

بحر من الدماء وقد فارقت احلياة.

ت�سنع حقائب مرعبة من احليوانات امليتة
العي�س،  لك�شب  نوعها  من  غريبة  مهنة  بريطانية  ام��راأة  اتخذت 
احليوانات  من  الن�شائية  اليدوية  احلقائب  ب�شناعة  ب��داأت  حني 

امليتة وبيعها للزبائن باأ�شعار باهظة الثمن. 
تقوم اإميا ويالت�س )32 عاماً( ب�شناعة العديد من املنتجات مبا 
يف ذلك احلقائب الن�شائية من احليوانات الربية امليتة كالثعالب 

وحيوانات الغرير التي تلقى حتفها يف حوادث ال�شري. 
الربية  احليوانات  بجثث  مليئة  كبرية  ثالجة  ويالت�س  ومتتلك 

التي قامت بجمع معظمها من الطرقات. 
التي ت�شنعها  ومتثل روؤو���س احليوانات جزءاً مهماً من احلقائب 
وي��الت�����س الأم�����ر ال����ذي ي��ع��ط��ي م��ظ��ه��راً م��رع��ب��اً ل��ه��ذه احلقائب 

الغريبة. 
حيث  الثمن  باهظة  ويالت�س  ت�شنعها  التي  احلقائب  ب��اأن  ويذكر 

ي�شل �شعر احلقيبة الواحدة اإىل اأكرث من 1000 دولر اأمريكي. 
ي�شاهدون  عندما  بويالت�س  بالت�شال  الأ�شدقاء  يقوم  ما  وع��ادة 
اأن  حيواناً ميتاً على الطرقات، لتتوجه وتنقله اإىل ثالجتها قبل 

تعمد اإىل ت�شنيع حقيبة منه. 
من اجلدير بالذكر باأن ويالت�س كانت تعمل كمهند�شة يف �شركة 
بريطانية للنفط، وتركت وظيفتها املرموقة لكي تعمل يف �شناعة 
احلقائب من جلود احليوانات، وفقاً ملا ورد يف �شحيفة ديلي �شتار 

الربيطانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سر "كراهية الأ�سوات" يف الدماغ
اإذ  النا�س لأ�شوات معينة،  امل�شوؤولة عن كراهية بع�س  الدماغية،  املنطقة  باحثون بريطانيون، من معرفة  متكن 
يعاين مئات الآلف يف العامل، ا�شطراب املي�شوفونيا، الذي يعني كراهية الأ�شوات، وهي معاناة جتلب لهم اإزعاجا 

وغ�شبا م�شتمرا يوؤثر يف حياتهم النف�شية.
وقد يتاأثر بع�س النا�س ب�شماع �شوت طفلة تبكي، اأو �شراخ امراأة، لكن البع�س الآخر يتاأثرون �شلبا ب�شماع �شوت 

م�شغ الطعام اأو الكتابة مثال على لوحة املفاتيح. هوؤلء هم امل�شابون با�شطراب ي�شمى كراهية ال�شوت.
ويوؤكد علماء اأن تغريات حمتملة يف الدماغ ت�شهم يف هذا ال�شطراب امل�شمى طبيا باملي�شوفونيا، وترتفع فيه حدة 

احل�شا�شية لأ�شوات معينة اأكرث من غريها.
وتو�شل العلماء اإىل هذه النتيجة يف جامعة نيوكا�شل الربيطانية، حيث وجدوا اختالفا يف منطقة تقع بني الف�س 

اجلبهي بالدماغ والق�شرة الدماغية الأمامي، ويوؤدي اإىل ردود فعل جتاه اأ�شوات معينة.
على  عر�شوها  والتنف�س،  الطعام  وم�شغ  والبكاء  كال�شراخ  الأ���ش��وات  من  ملجموعة  اختبارات  الباحثون  واأج��رى 
متطوعني، ويف النتيجة تبني اأن كراهية بع�س الأ�شوات ولدت لديهم غ�شبا وتوترا و�شعورا بالقلق لدى �شماعها.

من  منطقة  يف  الزائد  الن�شاط  هو  نظرنا  لفت  ال��ذي  ال�شيء  �شيديل:  �شيد  نيوكا�شل،  جامعة  يف  الباحث  ويقول 
الق�شرة الدماغية العميقة امل�شماة العزل، وهذه املنطقة غري مرئية بالنظر للدماغ من اخلارج، وهي ترتبط عادة 
رغم  قوي  دور  لها  اأن  لحظنا  ال�شمعية،  ملوؤثرات  وال�شتجابة  والإدراك  التوازن  وحتقيق  العاطفية  بال�شتجابات 

�شغرها يف املر�شى الذين يعانون من املي�شوفونيا.
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ُم�سّرد يعي�ش يف حاوية قمامة ذكية
بعد اأن اأم�شى اثنان من عار�شي الأزي��اء ليلتني يف الربد القار�س ب�شوارع 
نيويورك، قررا اأن يبنيا منزًل خا�شاً على �شكل حاوية قمامة مل�شرد تعامل 

معهما بلطف خالل هذه التجربة.
وانتقل داميان دين )39 عاماً( اإىل منزله اجلديد الذي يبدو للناظر اإليه 
وكاأنه حاوية قمامة قبل نحو 10 اأ�شهر، بعد اأن التقى بكل من �شني دويف 
)37 عاماً( وفيل �شوليفان )28 عاماً(، حيث تنكر الثنان بزي م�شردين، 

ليعرثا على ال�شخ�س املنا�شب الذي ي�شتحق امل�شاعدة.
وقدم داميان امل�شاعدة للرجلني طوال فرتة اإقامتهما يف ال�شوارع كم�شردين، 
حيث �شاعدهما يف العثور عى مكان للنوم، وعلمها كيف يجدان الطعام، بل 

و�شاركهما الأغطية التي كانت ي�شتخدمها لتقيه برد ال�شتاء.
 1500 واأنفقا نحو  بناء منزل �شغري لداميان،  وباملقابل، قرر �شني وفيل 
بي  اإ���س  اليو  مبداخل  املنزل  بتزويد  قاما  حيث  امل�شروع،  ه��ذا  على  دولر 

واألواح الطاقة ال�شم�شية، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وانتقل داميان اإىل منزله اجلديد يف يونيو من العام املا�شي 2016، ويبلغ 
طول املنزل نحو �شتة اأقدام وبعر�س 4 اأقدام وارتفاع 4 اأق��دام، وهو مزود 

بعجالت واأ�شواء وقفل اأمان، والعديد من التجهيزات الأخرى.
ويقول داميان الذي عا�س بال ماأوى على مدى 7 �شنوات اإن مظهر منزله 
اأنه حاوية  القمامة فيه، معتقدين  الكثريين، حيث يحاولون رمي  يخدع 
قمامة حقيقية. وبالن�شبة لداميان ل ي�شكل هذا املنزل مكاناً للنوم فقط، 
بل يوؤمن له خمزناً لأغرا�شه، حيث ل ي�شطر اإىل حملها معه اأينما ذهب. 

اأفيال تر�ش ال�سياح باملاء جلبا للحظ 
باملاء يف  ال�شياح  القدمية لتايالند  العا�شمة  ايوتايا  اأفيال ملونة يف  ر�شت 

حرب مياه اأ�شبحت من مظاهر الحتفال بال�شنة اجلديدة يف البالد.
اإن��ه ممتع  �شائح بريطاين يرتدي قمي�شا ملونا  وق��ال ديفيد ج��راي وه��و 

ب�شكل ل يو�شف. تدخل وتخرج وتبداأ حرب مياه مع فيل.
املتحدة  العاملي لدى منظمة الأمم  امل�شجلة �شمن الرتاث  ايوتايا،  وت�شم 
يف  الأف��ي��ال  م�شتعمرات  اأ���ش��ه��ر  اأح���د  يون�شكو،  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��م  للرتبية 

البالد.
ال�شنوي �شوجنكران يف الفرتة من  املياه  العام حتتفل تايالند بعيد  وهذا 

13 اإىل 15 اأبريل ني�شان والذي ميثل راأ�س ال�شنة اجلديدة.
ويعترب عيد �شوجنكران اأكرب احتفال بر�س املياه يف العامل ويقوم املت�شابقون 
فيه بر�س املياه على بع�شهم البع�س حتت ال�شم�س احلارقة ويتوافد ال�شياح 

عليه. 
ويعتقد التايالنديون اإن املاء يبعد احلظ ال�شيء وي�شاعد على ك�شب الرزق. 
وبعيدا عن مهرجان املياه متثل راأ�س ال�شنة فرتة تتجمع فيها الأ�شر وت�شلي 

وتذكر اأ�شالفها واأقاربها املتوفني.

هل افت�سح اأمر رامز 
جالل ومقالب رم�سان 
رامز  املمثل  يطل  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن 
املقبل  �شهر رم�شان  ج��الل خ��الل 
يف برنامج املقالب الذي اعتاد على 

الظهور به �شنوياً.
اأن��ه مت العالن  وعلى ال��رغ��م م��ن 
ان جالل ي�شور برناجمه اجلديد 
امل�شادر  ب��ع�����س  ان  اإل  ال��ه��ن��د،  يف 
الع���الم���ي���ة امل�����ش��ري��ة ك�����ش��ف��ت اأن 
ال�شنة  هذه  ت�شويره  اختار  جالل 

يف واحة �شيوة مب�شر.
�شخ�شية  ج����الل  رام����ز  و���ش��ي��ق��دم 
���ش��ب��ح ي��ظ��ه��ر ل��ل��ن��ج��وم م����ن حتت 
الأر������������������س. وذل�����������ك م�������ن خ�����الل 
الت�شوير يف نفق اأعد خ�شي�شا من 
اأجل الربنامج الذي �شيحمل ا�شم 
رامز جالل حتت الأر�س. وك�شفت 
رامز  م��ق��ال��ب  اأن  ذات���ه���ا.  امل�����ش��ادر 
 .MBC جالل �شتعر�س على قناة
امل�شري  امل���م���ث���ل  ا����ش���ت���ع���ان  ح���ي���ث 
ال�شوتية  باملوؤثرات  خا�س  بفريق 
والب�شرية الذي �شبق اأن �شارك يف 

�شل�شلة اأفالم جيم�س بوند.

ملاذا ُطرد هذا امل�سافر 
من الطائرة 

ن�شر  �شادم  م�شور  ت�شجيل  اأظهر 
التوا�شل  مواقع  من  العديد  على 
الج��ت��م��اع��ي، حل��ظ��ة ت��ع��ر���س اأحد 
جوية  رحلة  منت  على  امل�شافرين 
�شيكاغو،  م���ط���ار  م����ن  ان���ط���ل���ق���ت 
الركاب  ع��دد  زي���ادة  ب�شبب  للطرد 

على منت الطائرة. 
للطريان  يونايتد  �شركة  اأطلقت 
طائراتها  اإح������دى  ل���رك���اب  ن�����داء 
ل���ل���ت���خ���ل���ي ع������ن ب���ع�������س امل���ق���اع���د 
وال�����ش��ع��ود اإىل ط���ائ���رة اأخ�����رى يف 
ارتكبه  خ��ط��اأ  ب�شبب  لح���ق،  وق���ت 
موظفو ال�شركة اأدى اإىل فائ�س يف 

الركاب على منت الطائرة. 
ولكن الركاب مل ي�شتجيبوا للنداء، 
الأمر الذي دفع رجال الأمن لطرد 
اأحد الركاب عنوة بح�شب ما ظهر 

يف الفيديو. 

مذيعة تقراأ خرب وفاة زوجها بال�سدفة 
اأ�شيبت مذيعة هندية ب�شدمة عندما علمت باأن زوجها 
هو من بني �شحايا حادث مروري وذلك خالل قراءتها 

خلرب عاجل عن احلادث على الهواء مبا�شًرة.
�شًنة من   28 العمر  البالغة من  ك��اور  �شوبريت  وحاولت 
قراءة  يف  وا�شتمرت  نف�شها  متالك   ،24 �شي  بي  اي  قناة 
املرفقة ب�شور عن احلادث يف مدينة ت�شات�شجار  الن�شرة 
الربيطانية  ميل  دي��ل��ي  �شحيفة  واأف����ادت  ال��ه��ن��د.  ���ش��رق 
نقاًل عن �شحف هندية، باأن �شوبريت كانت على ات�شال 
مبا�شر مع مرا�شل التلفزيون يف موقع احلادث لكنه مل 

يورد اأ�شماء ال�شحايا.
اأحد  ه��و  زوج��ه��ا  اأن  ع��ل��م��ت  ���ش��وب��ري��ت  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
ال�شحايا، عن طريق طراز ولون ال�شيارة ووقت احلادث 

وال�شارع الذي وقع فيه.
وقدرتها  جاأ�شها  رب��اط��ة  على  �شوبريت  حافظت  وق��ال��ت 
املهنية وا�شتمرت يف قراءة الن�شرة ملدة حوايل 10 دقائق، 

قبل اأن تنهار وجته�س بالبكاء بعيًدا عن الكامريا.

وفاة �سائح بعد قبلة من اأفعى 
تعر�س �شائح يف الهند للدغة اأفعى كانت �شمن برناجمه 
ال�شياحي ما ت�شبب مبوته. وُيظهر مقطع فيديو مروع 
وهو  اأف���اٍع  م��درب  الربيطانية،  �شن  ذا  �شحيفة  ن�شرته 
ي��ح��اول و���ش��ع الأف��ع��ى ح���ول ع��ن��ق ال�����ش��ائ��ح ح��ت��ى يلتقط 
�شورة ل تن�شى، اإل اأن الثعبان الغا�شب لدغه على وجنته 
باأنيابه ال�شامة. وعلى الرغم من اأن الرجل مل ي�شعر باأي 

اأمل ُيذكر جراء اللدغة، اإل اأنه تويف يف غ�شون �شاعة.
وعندما �شاأل اأحد الأ�شخا�س مدرب الأفاعي ما اإذا كانت 

قد لدغته الأفعى، جتاهله ووا�شل العر�س.
ويف غ�شون دق��ائ��ق ب���داأ ال��رج��ل يف ف��ق��دان ال��وع��ي، لكن 
بدًل من نقله اإىل امل�شت�شفى نقله املتفرجون اإىل طبيب 
حملي. وورد اأن احلادث املروع وقع يف جودبور مبقاطعة 
الغربية بالهند، حيث تعي�س خم�شة  ال�شمالية  راج�شتان 
�شامة  ال��ب��الد، وجميعها  ال��ك��وب��را يف  م��ن  اأن���واع خمتلفة 
وقادرة على قتل الإن�شان، رغم عدم ظهور اأي منها على 

قائمة الع�شرة الأوائل الأكرث فتًكا يف العامل.

جمل ونعامة ي�سرقان طعام ال�سياح 
مر  التي  املثرية  اللحظات  �شادم،  م�شور  ت�شجيل  اأظهر 
بها جمموعة من ال�شياح يف رحلة �شفاري بولية تك�شا�س 

الأمريكية بعدما هاجمهم جمل و�شرق طعامهم. 
بويل مقطع فيديو مثري على  كاريرا  الأمريكية  ن�شرت 
ومع  ح��دث معها  ما  الإل��ك��رتوين، يظهر  يوتيوب  موقع 
�شديقاتها اأثناء رحلة �شفاري ب�شيارتها، عندما باغتهما 
جمل على الطريق واأقحم راأ�شه اإىل داخل ال�شيارة طلباً 
للطعام.  ويظهر الفيديو، املراأة وهي تقود �شيارتها على 
طريق داخل اإحدى املحميات الطبيعية قبل اأن يفاجئها 
املراأة و�شديقاتها  الطريق. و�شرخت  جمل ونعامة على 
بابتهاج لدى روؤية اجلمل الذي �شارع اإىل اإقحام راأ�شه من 
نافذة ال�شيارة والتقط بفمه كي�شاً مليئاً بالطعام، و�شط 
ذعر الن�شاء املتواجدات يف ال�شيارة.  وحاولت النعامة فعل 
نف�س ال�شيء من اجلهة الأخرى لل�شيارة، ولكن املراأة مل 
النافذة، وفق ما ورد يف موقع  واأقفلت  لها بذلك  ت�شمح 

اآي" الإلكرتوين.   بي  "يو 

الفواتري الزائدة ت�سببت 
بانف�سال ماريا كاري

ن�شر موقع "تي اإم زد" املهتم باأخبار امل�شاهري بع�س الأخبار التي تتحدث عن انف�شال 
النجمة ماريا كاري عن حبيبها، الراق�س بريان تاناكا، ب�شبب �شعور ماريا بال�شيق من 
غرية تاناكا عليها، و�شجرها من ا�شتمرار اإنفاقها على ن�شاطات الت�شوق املرتفة التي 
يقوم بها. واأ�شاف املوقع اأن احلبيبني اتخذا قرار النف�شال ب�شكل متبادل بعدعالقة 
رومان�شية ا�شتمرت نحو خم�شة اأ�شهر، بعد اأن بداأت عقب انف�شال ماريا عن خطيبها 

ال�شابق، جيم�س باكر، بفرتة ب�شيطة.
وعلم املوقع من م�شادر مطلعة اأن تاناكا البالغ من العمر 33 عاماً، �شعر ب�شيق من 

توطد عالقة ماريا بزوجها ال�شابق، نيك كانون، وق�شائها الإجازات معه.
ويف املقابل، اأكدت امل�شادر اأن ماريا بداأت ت�شعر بال�شيق هي الأخرى من كرثة الأموال 

التي تنفقها على فواتري �شراء تاناكا اخلا�شة باملالب�س وال�شاعات وال�شال�شل.

�سيدة تلد على منت رحلة اخلطوط اجلوية الرتكية املتجهة من كوناكري اإىل واجادوجو يف اأفريقيا.. وكانت اإحدى الراكبات وتدعي نايف ديابي حاماًل يف 
اأ�سبوعها 28 قد جاءتها اآلم الو�سع خالل الرحلة، فما كان من طاقم اخلدمة اجلوية اإل اأن ا�ستجاب لها وقام مب�ساعدتها على الفور لإمتام عملية الولدة.

مقتل ملكة جمال الفلبني 
الراأ�س  يف  ق��ات��ل��ة  ر���ش��ا���ش��ة  اأردت 
 23 ب��ح��ي��اة ملكة ج��م��ال ال��ف��ل��ب��ني، 
عاًما، حني خدعها �شخ�شان لتفتح 
اأنهما  ���ش��ق��ت��ه��ا، وزع���م���ا  ب���اب  ل��ه��م��ا 
يحمالن لها باقة ورد و�شوكولتة 
كهدية، ليقدما لها عو�شا عن هذا 

املوت مبا�شرة.
كري�شتني  م����اري  ال�����ش��اب��ة  وم��ات��ت 
ب��الغ��ت��ا���س، ب��ر���ش��ا���ش��ة واح����دة يف 
الكائن  منزلها  يف  وذل���ك  ال��راأ���س، 
�شباح  ال��ف��ل��ب��ني،  يف  ب����ولك����ان  يف 
الأربعاء من الأ�شبوع املا�شي، وفقا 

ل�شحيفة مريور الربيطانية.
املجرمني  اإن  ال�����ش��رط��ة  وق���ال���ت 
ب��ع��د تنفيذ  ن���اري���ة  ب����دراج����ة  ف�����ّرا 

اجلرمية.
امل�شرف  ل����ي����زاردو  خ��ول��ي��و  وق�����ال 
نتابع  نحن  ب��الري��دل:  يف  ب�شرطة 
العديد من اخليوط الآن، مبن يف 
ذلك رجل كانت له عالقة عاطفية 

مع ماري.
الهجوم  اأن  نعتقد  نحن  واأ���ش��اف: 

مت عن طريق بندقية م�شتاأجرة.
فارغة  قذيفة  وجدنا  لقد  وتابع: 
مكان  يف   45 ع���ي���ار  م�����ش��د���س  م���ن 
اث��ن��ني من  اأن  ون��ع��ت��ق��د  احل������ادث، 
الرجال قد فرا على دراج��ة نارية 

بعد الهجوم.
وق����ال ���ش��ه��ود ع��ي��ان اإن اث��ن��ني من 
����ش���وه���دا يف احل�����ي قبل  ال����رج����ال 

اإطالق النار.
وت���وج���ت ب��الغ��ت��ا���س، ال��ت��ي كانت 
اأي���������ش����اً، بطلة  ت����ني  ل���ق���ب  حت���م���ل 
مل�شابقة اجلمال يف ل بولكينيا يف 

عامي 2009 و2010.

�سعر املجرم قد يوقع به
معلومات  ي��وف��ر  اأن  مي��ك��ن  ال�شعر  م��ن  ع��ّي��ن��ة  حتليل 
حيوية حول منط حياة املجرمني، ورمبا يحل اجلرائم 
الذي حدثت منذ اآلف ال�شنني، بح�شب خرباء الطب 
ال�شرعي الذين تو�شلوا لطريقة جديدة يف التحليل 

لألياف ال�شعر.
ال��ك�����ش��ف ع���ن ال�شمات  وال��ت��ق��ن��ي��ة اجل���دي���دة مي��ك��ن��ه��ا 
ال�شخ�شية للمجرمني مثل: �شنهم وجن�شهم ووزنهم، 
ف�����ش��اًل ع���ن ع���وام���ل من���ط ح��ي��ات��ه��م م���ث���ل: النظام 
وعادات  الطبية،  العقاقري  تعاطي  ن��ظ��ام  ال��غ��ذائ��ي، 

ممار�شة الريا�شة.
والأكرث اأهمية، فاإن حتليل خ�شال من ال�شعر ميكن 
قيد  ت��زال  التي  اجلنائية  الق�شايا  بحل  ي�شاعد   اأن 

النتظار منذ �شنني طويلة.
من  املجهري  الفح�س  على  ال�شعر  حتليل  وينطوي 
اخل�شائ�س املختلفة من ال�شعر لتحديد امل�شتبه بهم.

وخ����الل ال�����ش��ن��وات ال�����ش��اب��ق��ة لق���ى اخ��ت��ب��ار احلم�س 
وم�شداقيته،  بدقته  للت�شكيك   ان��ت��ق��ادات  ال��������ن��ووي 
ورغم ذلك فاإن تقنية اختبار ال�شعر اجلديدة، ميكن 
للبحث  وف��ق��اً  املحكمة،  ق��اع��ة  اإىل  الق�شايا  تعيد  اأن 

ف������رجي����نيا  جامعة  م�����ن  ال�����علماء  ق�����دمه  ال�����ذي 
الج����تماع  اأث����ناء  املت�����حدة  ال�����وليات  يف  ال�����غرب��ية 
عقد  ال��ذي  الأمريكية  الكيميائية  للجمعية  ال�شنوي 

موؤخًرا.
اعتماًدا  الفريق:  قائد  الدكتور غلني جاك�شون  وقال 
على ال�شوؤال املطروح، فاإن التحليل الكيميائي ل�شعر 
الإن�شان ميكن اأن يوفر روؤى مذهلة يف احلياة ومنط 
حياة ال�شخ�س وهي من اأنت، اأين كنت، ماذا تاأكل، ما 

الأدوية التي تاأخذها كل ذلك يظهر يف �شعرك. 
ويقرتح البحث معلومات حتليل ال�شعر، بحيث ميكن 
امل���دى م��ق��ارن��ة م��ع اخ��ت��ب��ار احلم�س  ت��ك��ون بعيدة  اأن 
الرتكيب  حت��دي��د  على  فقط  يقت�شر  ال���ذي  ال��ن��ووي 

اجليني لل�شخ�س. 
الطريقة  م��ن  املق�شود  اأن  ذل��ك  م��ع  جاك�شون  واأك���د 
ولي�س  ال��ن��ووي،  احلم�س  اختبار  ا�شتكمال  اجل��دي��دة 

ا�شتبداله.
الكيميائي  الفح�س  اجل��دي��دة  الطريقة  وتت�شمن 
لل�شعر، والرتكيز على اأحما�س اأمينية يف الكرياتني، 

والربوتني وهي مواد اأ�شا�شية يف �شعر الإن�شان.


