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ال�شيخة فاطمة: قيم اخلري والعطاء 
متاأ�شلة يف نفو�س اأبناء الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام 
االأعلى  املجل�س  رئي�سة  االأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة 
اأن دولة االإمارات اختطت نهجا متميزا واأ�سلوبا  للأمومة والطفولة 
متفردا يف تعزير اأوجه العمل اخلريي واالإن�ساين يف الداخل واخلارج.

وقالت �سموها - يف ت�سريح لها مبنا�سبة اليوم العاملي للعمل االإن�ساين 
- اإن قيم اخلري والعطاء متاأ�سلة يف نفو�س اأبناء الوطن الذين �ساروا 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه  على نهج املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
ونهلوا من معني تراث االأجداد واالآباء الذي ال ين�سب .. م�سرية اإىل 
اهتمام القيادة الر�سيدة للدولة بالق�سايا االإن�سانية التي توؤرق الكثري 
من �سعوب العامل وقلقها على م�سري املتاأثرين بها و�سعيها لتخفيف 
ح��دت��ه��ا وجت��ن��ب خم��اط��ره��ا م��ا اأم��ك��ن وذل���ك م��ن خ���لل توجيهاتها 
املتوا�سلة مب�ساندة املت�سررين وتقدمي اأف�سل اخلدمات االإغاثية لهم 

وتخفيف معاناتهم.                                         )التفا�سيل �س3(

بعثة احلج الر�شمية للدولة تغادر اإىل الأرا�شي املقد�شة غدا
•• اأبوظبي -وام:

عرب  غدا  املقد�سة  االأرا���س��ي  اإىل  للدولة  الر�سمية  احلج  بعثة  تغادر 
مطار اأبوظبي الدويل .. بح�سب بيان اأ�سدرته الهيئة العامة لل�سوؤون 

االإ�سلمية واالأوقاف ام�س.
وكان الدكتور حممد مطر الكعبي رئي�س الهيئة اأكد اأن حجاج الدولة 
 28 17 اإىل  �سي�سدون الرحال اإىل البيت العتيق يف الفرتة ما بني 
اأغ�سط�س اجلاري واأن ا�ستعدادات البعثة الر�سمية جاهزة ال�ستقبالهم 
بتعاون ومتابعة اأ�سحاب احلملت لتقدمي اأف�سل اخلدمات والعمل 
على �سلمة وراحة احلجاج ب�سكل دائم ومتوا�سل.. مو�سحا اأن عدد 

حجاج الدولة هذا العام يبلغ 6228 حاجا.       
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جنديان لبنانيان يرفعان علم بلدهما وعلم ا�سبانيا تكرميا ل�سحايا اعتداءي بر�سلونة وكامربيل�س

عنا�سر من احل�سد ال�سعبي يتوجهون نحو تلعفر  )ا ف ب(

حممد بن زايد يتلقى ات�شال هاتفيا من ماتي�س حول 
العالقات والق�شايا الإقليمية والدولية وحماربة الإرهاب 

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
امل�سلحة ات�ساال هاتفيا من معايل جيم�س  نائب القائد االأعلى للقوات 

ماتي�س وزير الدفاع االأمريكي.
بني  وال��ت��ع��اون  ال�سداقة  ع��لق��ات  ا�ستعرا�س  االت�����س��ال  خ��لل  وج���رى 
البلدين و�سبل تعزيزها وتطويرها وب�سكل خا�س تعاونهما يف ال�سوؤون 
االإقليمية  الق�سايا  جممل  ا�ستعرا�س  مت  كما  والدفاعية.  الع�سكرية 
بالتن�سيق  يتعلق  فيما  املنطقة خا�سة  الراهنة يف  والتطورات  والدولية 
يف  وجهودهما  وال��ت��ط��رف  االإره����اب  حم��ارب��ة  يف  البلدين  ب��ني  امل�سرتك 

اإر�ساء دعائم االأمن واال�ستقرار يف املنطقة.

امللي�سيات تق�سف منازل ال�سكان يف مدينة تعز

حراك �صعبي �صد احلوثي ب�صنعاء  

امليلي�شيات النقالبية توا�شل ق�شف الأحياء ال�شكنية بتعز 
•• عوا�صم-وكاالت:

مينية  ع�سكرية  م�����س��ادر  اأف�����ادت 
القتلى  ع�سرات  اأن  االأح���د  اأم�����س 
ميلي�سيات  �سفوف  يف  واجلرحى 
احلوثي و املخلوع �سالح �سقطوا 
خلل ال�ساعات املا�سية يف معارك 
اليمني وامليلي�سيات،  بني اجلي�س 
ت���راف���ق���ت م����ع ق�������س���ف ج������وي يف 
غرب  جبهة  اأه��م��ه��ا  جبهات  ع��دة 

حمافظة تعز.
ا�ستباكات  اأن  امل�سادر  واأو�سحت 
ال�سرعية  ق��وات  بني  دارت  عنيفة 
الهاملي  منطقة  يف  وامليلي�سيات 
، ويف  م�������وزع  م����دي����ري����ة  ����س���م���ال 
ملديرية  التابعة  العبدلة  منطقة 
مقبنة، و�سرق مدينة تعز اأ�سفرت 
وج���رح���ى يف �سفوف  ق��ت��ل��ى  ع���ن 

امليلي�سيات.
وقال القيادي امليداين يف اجلي�س 
قوات  اإن  الوطني عمار اجلندبي 
ال�سيطرة  ا���س��ت��ع��ادت  ال�����س��رع��ي��ة 
فيها  تتمركز  ك��ان��ت  م��واق��ع  على 
امليلي�سيات بني بني منطقتي بني 

عمر والوازعية.
و�سهدت اجلبهة ال�سمالية ملدينة 
تعز مواجهات مبختلف االأ�سلحة 
ال�����زن�����وج  ج����ب����ل  يف  وحت��������دي��������داً 
و���س��ارع االأرب��ع��ني يف ح��ني جددت 

مقتل 20 داع�صيًا و3 جنود لبنانيني خالل يومني من العمليات

اجلي�س اللبناين يتقدم يف معركة فجر اجلرود 
•• بريوت-وكاالت:

يف  اللبناين،  اجلي�س  ق��ي��ادة  اأعلنت 
حتقيق  عن  اأم�س،  �سحايف،  موؤمتر 
�سد  اجلي�س  عمليات  يف  اخرتاقات 
داع�س االإره��اب��ي، ال��ذي ب��ات يعاين 
م���ن ان���ه���ي���ارات وح�����االت ف����رار بني 
20 داع�سيا  �سفوفه، موؤكدة مقتل 
الق�سف  ج���راء  وم��ن  ا�ستباكات  يف 
امل��دف��ع��ي واجل�����وي، وك��ذل��ك 3 من 
وقالت  اللبناين.  اجلي�س  عنا�سر 
الدفاع  وزارة  م��ق��ر  م���ن  ال���ق���ي���ادة، 
ال���ث���اين من  ال���ي���وم  اإن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
فجر  عليها  يطلق  التي  العمليات، 
مركزا   12 ت��دم��ري  �سهد  اجل����رود، 
مغاور  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن  ل���لإره���اب���ي���ني، 
واأنفاق وخنادق، ف�سل عن م�سادرة 
والذخائر،  االأ���س��ل��ح��ة  م��ن  ك��م��ي��ات 
وكذلك تفجري �سيارة ودراجة نارية 
مفخختني كانتا ت�ستهدفان عنا�سر 

اجلي�س.
يف  تقدما  اللبناين  اجلي�س  و�سجل 
معركته يف �سرق لبنان على احلدود 
مع �سوريا معلنا ال�سيطرة على ثلث 
�سيطرة  حت��ت  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل�ساحة 

يف  اأملانيا  اإىل  تن�شم  النم�شا 
اردوغان  بت�شريحات  التنديد 

•• ا�صطنبول-برلني-وكاالت:

رج��ب طيب  ال��رتك��ي  الرئي�س  دع��ا 
اردوغ���ان االأح���د االأمل���ان م��ن اأ�سول 
اإىل توجيه �سفعة للتحالف  تركية 
امل�ست�سارة  ت���ق���وده  ال�����ذي  احل���اك���م 
االأملانية انغيل مريكل يف انتخابات 
اأي����ل����ول ���س��ب��ت��م��رب، يف ا���س��ت��م��رار ملا 
اعتربته برلني تدخل غري م�سبوق 

يف �سوؤونها.
من جانبها ان�سمت النم�سا جلارتها 
بت�سريحات  ال��ت��ن��دي��د  يف  اأمل���ان���ي���ا 
قبيل  اإردوغ������������������ان  حت����ري���������س����ي����ة 
البلدين  يف  امل��رت��ق��ب��ة  االن��ت��خ��اب��ات 

الع�سوين يف االحتاد االأوروبي.
النم�سا  خ���ارج���ي���ة  وزي�����ر  وان�������س���م 
�سيبا�ستيان كورت�س اإىل هذا النزاع 
ام�����س االأح����د وان��ت��ق��د اإردوغ������ان يف 
فيلت  دي  ���س��ح��ي��ف��ة  م����ع  م��ق��اب��ل��ة 
ام زون���ت���اج. وات��ه��م ك��ورت�����س، الذي 
من�سب  على  االن��ت��خ��اب��ات  يخو�س 
االأول،  ت�سرين  اأكتوبر  يف  امل�ست�سار 
حتري�س  مب����ح����اول����ة  اإردوغ��������������ان 

االأتراك املقيمني يف اخلارج.
الرئي�س  ي���ح���اول  ك���ورت�������س  وق�����ال 
اإردوغ������������ان ا����س���ت���غ���لل اجل���ال���ي���ات 

الرتكية خا�سة يف اأملانيا والنم�سا.

املنطقة  يف  امل���ت���ط���رف  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
راأ�س  با�سم جرود  املعروفة  اجلبلية 

بعلبك وجرود القاع.
با�سم  ال��ع�����س��ك��ري  ال���ن���اط���ق  واأك�������د 
ال��ع��ق��ي��د الركن  ال��ل��ب��ن��اين  اجل��ي�����س 
نزيه جريج اأن عملية فجر اجلرود 
مكنت  ال�سبت  فجر  انطلقت  ال��ت��ي 
اجل��ي�����س م��ن ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى نحو 
ثلث  اي  م��رب��ع��ا  ك��ي��ل��وم��رتا   30
عليها  ي�سيطر  ك���ان  ال��ت��ي  امل�����س��اح��ة 

االرهابيون.

اليوم  �سيطر اجلي�س  الناطق  وقال 
بالنار على مراح درب العرب ودليل 
ال����ق����اع، ومت  اخل�����س��ي��ب يف ج������رود 
مربعا  كيلومرتا   30 نحو  حترير 
م����ن ����س���ي���ط���رة داع���������س وق���ت���ل 20 
مركزا   11 ت��دم��ري  ومت  اره���اب���ي���ا، 
ع��ل��ى مغاور  ل��لره��اب��ي��ني حت��ت��وي 
ات�سال وحت�سينات  واأنفاق وخنادق 
وا���س��ل��ح��ة خم��ت��ل��ف��ة، ك��م��ا مت �سبط 
والذخائر  اال���س��ل��ح��ة  م���ن  ك��م��ي��ات 

واملتفجرات.

قبل بدء املعركة، قدر اجلي�س بنحو 
داع�س  تنظيم  مقاتلي  عدد   600
مربعا  ك��ي��ل��وم��رتا   120 وب��ن��ح��و 
عليها  ي�سيطر  ك���ان  ال��ت��ي  املنطقة 

التنظيم يف اجلانب اللبناين.
وتبلغ امل�ساحة االإجمالية للمنطقة 
داع�س  تنظيم  ك���ان  ال��ت��ي  اجل��ب��ل��ي��ة 
ي�سيطر عليها بنحو 300 كيلومرت 

مربع يف �سرق لبنان ويف �سوريا.
وقال جريج اأما يف الو�سع احلايل، 
تقدمها  اجلي�س  وح���دات  فتوا�سل 
ال�����س��ري��ع حت���ت دع����م ن�����اري مكثف 
وراجمات  ال��ث��ق��ي��ل��ة  امل��دف��ع��ي��ة  م���ن 
ال�سواريخ والطائرات، فيما ت�سجل 
ح������االت ان���ه���ي���ار وف�������رار ك���ب���رية يف 

�سفوف االرهابيني.
فيها  يلجاأ  التي  االأوىل  امل��رة  وه��ي 
اجلي�س اللبناين اإىل �سلح الطريان 
يتح�سن  اإذ  املنطقة  لطبيعة  نظرا 

امل�سلحون يف اجلبال واملغاور.
واأكد اجلي�س اللبناين اأن ال تن�سيق 
اجلي�س  م���ع  وال  اهلل  ح����زب  م���ع  ال 
ال�سوري يف هذه املعركة التي بداآها 
بدورهما  يف عملية اطلق عليه ا�سم 

وان عدمت عدنا. 

عبداهلل بن علي اآل ثاين يعرب عن اأ�صفه

قطر متنع نقل مواطنيها باخلطوط ال�شعودية لأداء احلج

خلية بر�شلونة خططت ملذبحة بـ120 عبوة غاز
•• بر�صلونة-اأ ف ب: 

اأعلنت �سرطة كاتالونيا، اأم�س االأحد، اأن اخللية امل�سوؤولة 
ع��ن اع���ت���داءي اإ���س��ب��ان��ي��ا ح�����س��رت »ل��ت��ف��ج��ري اأو اأك����ر« يف 
120 ع��ب��وة غ��از ع��ر عليها يف م��ن��زل يف  بر�سلونة ع��رب 
غرب  جنوب  نحو  كلم   200 بعد  على  األ��ك��ان��ار،  منطقة 

البلد. 
وكان هجوم بر�سلونة الدامي اأ�سفر عن مقتل 14 �سخ�ساً 
ال�ساحنة  �سائق  اآخرين، ومتكن   100 من  اأكر  واإ�سابة 
من الفرار من موقع احلادث ومل ُيلق القب�س عليه حتى 

االآن. 
ترابريو  لوي�س  ج���وزف  كاتالونيا  �سرطة  ق��ائ��د  و���س��ّرح 
املتفجرات  فيه  ال��ذي حُت�سر  املكان  بو�سوح  ن��رى  »ب��داأن��ا 

•• جدة-وام: 

اأكد املهند�س �سالح اجلا�سر مدير عام اخلطوط اجلوية 
متنح  مل  القطرية  ال�سلطات  ال�����س��ع��ودي��ة..اأن  العربية 
احلجاج  لنقل  الهبوط  ت�سريح  ال�سعودية  ال��ط��ائ��رات 

القطريني رغم م�سي عدة اأيام على تقدمي الطلب.
ال�سعودية )وا���س( عن اجلا�سر يف  االأنباء  ونقلت وكالة 
ال�سعودية  على اخلطوط  تعذر  اأن��ه  ام�س..  له  ت�سريح 
القطريني  احل��ج��اج  لنقل  رحلتها  ج��دول��ة  االآن  حتى 
ال��دوح��ة..وذل��ك لعدم منح  من مطار حمد ال��دويل يف 

�سلطات قطر ت�سريح الهبوط للطائرات ال�سعودية.
من جانبه اأعرب ال�سيخ عبداهلل بن علي بن عبداهلل بن 

القطريني  نقل احلجاج  ملنع  اأ�سفه  ثاين عن  اآل  جا�سم 
االأرا�سي  اإىل  ال�سعودية  ال��ط��ائ��رات  ع��رب  ال��دوح��ة  م��ن 

املقد�سة الأداء منا�سك احلج.
ع��ل��ى ح�سابه  ث���اين  اآل  ع��ل��ي  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  وق���ال 
يوؤ�سفني  واأب��ن��ائ��ي..  اإخ���واين  )ت��وي��رت(:  على  الر�سمي 
منع نقلكم عرب الطائرات ال�سعودية من الدوحة الأداء 
احل����ج.. واآم����ل م��ن االخ����وة يف ق��ط��ر ال��ت��ع��اون لت�سهيل 

�سعائر احلج للمواطنني.
اأمنية كل من ن��وى احلج..  ب��اإذن اهلل تتحقق  واأ���س��اف: 
برا  اململكة  اإىل  ل��ل��دخ��ول  م��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س  اأن  م��وؤك��دا 
اأو ع��رب ال��ط��ريان م��ن ال��دم��ام واالأح�����س��اء وق���ال: ميكن 
 00966122367999 ال���رق���م  ع���رب  ال��ت��وا���س��ل 

اجتماع عربي اليوم لو�شع ت�شور ب�شاأن مكافحة الإرهاب
•• القاهرة -وام: 

على  اجتماع  العربية  للجامعة  العامة  االأم��ان��ة  مبقر  االإث��ن��ني  ال��ي��وم  يعقد 
وال�سباب  وال��ع��دل  االجتماعية  ال�سئون  وزارات  يف  امل�سئولني  كبار  م�ستوى 
امل�سرية  االجتماعي  الت�سامن  وزي��رة  وايل  غ��ادة  الدكتورة  برئا�سة  العرب 
رئي�س املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء ال�سئون االجتماعية العرب وذلك لتنفيذ 

قرار القمة العربية االأخرية يف عمان ب�ساأن االإرهاب والتنمية االجتماعية.
العربية  للجامعة  امل�ساعد  ال��ع��ام  االأم���ني  ع��ليل  ال��دي��ن  ب��در  ال�سفري  ق��ال  و 
و�سع  يومني  ي�ستمر  ال��ذي  االجتماع  م��ن  ال��ه��دف  اإن  االجتماعية  لل�سئون 
تطبيق  اإط��ار  يف  وذل��ك  االإره���اب  مواجهة  بخ�سو�س  تنفيذية  خلطة  ت�سور 
القمة العربية بعمان الذي اعتمد االإعلن العربي حول دعم العمل العربي 
للق�ساء على االإرهاب” ال�سادر عن املوؤمتر الذي عقده جمل�س وزراء ال�سئون 
الرئي�س  رع��اي��ة  حت��ت  ال�سيخ  ب�سرم  املا�سي  ف��رباي��ر  يف  ال��ع��رب  االجتماعية 

امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي حول االرهاب والتنمية االجتماعية.

بدء العملية �صد اآخر اأكرب معاقل داع�ش يف نينوى
القوات العراقية حترر مناطق غرب تلعفر

•• بغداد-وكاالت:

اأن القوات العراقية متكنت من حترير مناطق  اأعلن الفريق رائد جودت 
حم�سورة تقع يف غرب تلعفر. وقال جودت اإن قوات ال�سرطة االحتادية من 
الفرقة االآلية ومغاوير النخبة باإ�سناد ميلي�سيات احل�سد ال�سعبي، ا�ستعادت 
ال�سيطرة على مناطق عربة النجار وعربة حن�س والعربة الكبرية وعربة 

ال�سغرية، م�سيفاً اأنها توا�سل تقدمها يف املحور الغربي.
وكان رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي، اأعلن يف ال�ساعات االأوىل من 
اأكرب  اآخر  تلعفر،  الع�سكرية ال�ستعادة مدينة  العمليات  االأحد، بدء  �سباح 

معاقل تنظيم داع�س يف حمافظة نينوى ب�سمال العراق.
تلعفر،  لتحرير  ي�ستعدون  االأبطال  ها هم  بيان متلفز:  العبادي يف  وقال 
م�سيفاً اأقولها للدواع�س ال خيار اأمامكم اإال اال�ست�سلم اأو القتل. واأو�سح اأن 
القوات العراقية كافة من جي�س و�سرطة احتادية وقوات مكافحة االإرهاب 

وميلي�سيات احل�سد ال�سعبي والقوات املحلية �ست�سارك يف العملية.
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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
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ق�سفها  احل����وث����ي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات 
للأحياء  ال��ث��ق��ي��ل��ة  ب���امل���دف���ع���ي���ة 

ال�سكنية �سرق املدينة.
اإىل ذلك، وجهت حركات �سبابية 
و����س���ع���ب���ي���ة دع���������وات الأن�������س���اره���ا 
وم����وظ����ف����ي ال�����دول�����ة ب����اخل����روج 
النواب،  جمل�س  اأم����ام  وال��ت��ج��م��ع 
حتت �سعار راتبنا حياة الأطفالنا، 
االنقلبية  امل��ل��ي�����س��ي��ات  مل��ط��ال��ب��ة 
ب���������س����رف امل�����رت�����ب�����ات امل���ن���ه���وب���ة 
امل�ستقات  اأ�����س����ع����ار  وم����راج����ع����ة 
امل���ن���زيل التي  ال��ن��ف��ط��ي��ة وال���غ���از 
يتاجر بها االنقلبيون يف ال�سوق 
ال�����س��وداء ب��اأرب��ع��ة اأ���س��ع��اف ال�سعر 

املفرت�س.

اإ�سرابه  اأن  حا�سد  النائب  واأك���د 
ع����ن ال���ط���ع���ام ���س��ي��ت��وا���س��ل حتى 
املوت ولن يقطعه قاطع، بح�سب 
م�سادر  اأو���س��ح��ت  فيما  و���س��ف��ه، 
يف  ب���داأت  �سحته  اأن  منه  مقربة 

التدهور.
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  واأع���ل���ن���ت  ه����ذا 
حالة   22 ت�سجيل  ع��ن  ال��ع��امل��ي��ة 
وف����اة ج��دي��دة ب����داء ال��ك��ول��ريا يف 
املن�سرم،  االأ���س��ب��وع  خ��لل  اليمن 
الوفيات  ع���دد  اإج���م���ايل  ل��ريت��ف��ع 
اأواخ����ر  م��ن��ذ  ح��ال��ة   1997 اإىل 

اأبريل املا�سي.
كما ارتفع عدد االإ�سابات امل�ستبهة 
اإىل 527 األف و470 حالة حتى 

يفتتح  الإماراتي  الأحمر  الهالل 
مبنى ال�شدر وال�شل باملكال اليمنية

•• املكال -وام: 

افتتحت هيئة الهلل االأحمر 
ام�س  �����س����ب����اح  االإم���������ارات���������ي 
وال�سل  ال�����س��در  م��رك��ز  مبنى 
مبحافظة  امل���ك���ل  مب���دي���ري���ة 
ح�سرموت اليمنية بعد اإعادة 
ت��اأه��ي��ل��ه و���س��ي��ان��ت��ه م���ن قبل 
اأبرمت  التفاقية  وفقا  الهيئة 

موؤخرا.
وت��اأت��ي ه��ذه اخل��ط��وة يف اإطار 
الدعم املتوا�سل الذي تقدمه 
بتوجيهات  االإم��������ارات  دول�����ة 
للرتقاء  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
ال�سحية  اخلدمات  مب�ستوى 
املقدمة للمواطنني اليمنيني 
ودعم م�ساريع البنية التحتية 

باملحافظات املحررة.
ح�سر حفل التد�سني الدكتور 
ريا�س اجلريري مدير مكتب 
ب�ساحل  وال�������س���ك���ان  ال�����س��ح��ة 
ح�����س��رم��وت وال��دك��ت��ور خالد 
عبداهلل العمودي رئي�س ق�سم 

ال�سدر وال�سل .
واأكد اأحمد النيادي قائد فريق 
االإم��ارات��ي يف  الهلل االأحمر 
االفتتاح  ه��ذا  اأن  ل��ه  ت�سريح 
الرامية  اجلهود  �سمن  ياأتي 
لتخفيف العبء عن املواطنني 
اليمنيني يف املجاالت ال�سحية 
�سيل  لتفا ا ( . نية ن�سا الإ ا و

تاأجيل  ــس  ــدر� ت كــرد�ــشــتــان 
ا�ــشــتــفــتــاء ال�ــشــتــقــالل 

•• ال�صليمانية-رويرتز:

اأكراد  اإن  قال م�سوؤول كردي بارز 
احتمال  ي���در����س���ون  ق���د  ال����ع����راق 
اال�ستقلل  على  ا�ستفتاء  تاأجيل 
من املقرر اإجراوؤه يف 25 �سبتمرب 
مالية  ت����ن����ازالت  م��ق��اب��ل  اأي����ل����ول 
املركزية  احلكومة  من  و�سيا�سية 

يف بغداد.
وقال مل بختيار م�سوؤول الهيئة 
العاملة للمكتب ال�سيا�سي حلزب 
الكرد�ستاين  ال��وط��ن��ي  االحت�����اد 
ب���غ���داد  ي�������زور  ك����ردي����ا  وف�������دا  اإن 
ل���لط���لع ع��ل��ى م���ق���رتح���ات من 
االأك���راد  تقنع  ق��د  عراقيني  ق���ادة 

بتاأجيل الت�سويت.
ب��خ��ت��ي��ار يف م��ق��اب��ل��ة عن  وق������ال 
امل��ح��ادث��ات م��ع االئ��ت��لف احلاكم 
بغداد  ال�����س��ي��ع��ة يف  ي���ق���وده  ال����ذي 
بغداد  اال�ستفتاء  لتاأجيل  كبديل 
�سيء  اأي  حت���ق���ق  اأن  م�����س��ت��ع��دة 

للإقليم )كرد�ستان(.
م���دي���ن���ة  يف  ل�������روي�������رتز  وق����������ال 
ال�سليمانية الكردية اإن على بغداد 
اأن تكون م�ستعدة مل�ساعدة االأكراد 
اأزمة مالية وت�سوية  على تخطي 

ديون م�ستحقة على حكومتهم.

لتنفيذ اعتداء اأو اأكر يف مدينة بر�سلونة«. 
وعلى ال�سعيد نف�سه، اأعلن قائد �سرطة اإقليم كاتالونيا، 
الذي  ب��ه  امل�ستبه  ك��ان  اإن  م��ا  تعلم  ال  ال�سرطة  اأن  ام�����س، 
ده�س املارة ب�ساحنته يف اعتداء دام يف بر�سلونة ما يزال يف 
»لو  اإ�سبانيا.  وقال جوزيف لوي�س ترابريو لل�سحافيني 
اإ�سبانيا واأين مكانه لكنا طاردناه. ال نعرف  اأنه يف  علمنا 
اأين هو«.  وكانت ال�سرطة اأعلنت اأنها بداأت عملية مطاردة 
وا�سعة بحثاً عن يون�س اأبو يعقوب )22 عاماً( الذي قاد 
بح�سب و�سائل االإعلم ال�ساحنة ال�سغرية ب�سرعة جنونية 

اخلمي�س يف �سارع الرامبل وده�س املارة. 
هذا وح�سر امللك فيليب وامللكة ليتيزيا قدا�سا خا�سا يف 
املقد�سة،  العائلة  كاتدرائية  فاميليا،  �ساغرادا  كاتدرائية 
ل��ت��اأب��ني ���س��ح��اي��ا ه��ج��م��ات بر�سلونة  ب��ر���س��ل��ون��ة  مب��دي��ن��ة 
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اأخبـار الإمـارات

•• �صبوة-وام:

االإماراتي  االأحمر  الهلل  هيئة  وقعت 
اأم�س االول اإتفاقية لتمويل تنفيذ عدد 
م�ست�سفى  وتاأهيل  �سيانة  م�ساريع  من 
اأ�سا�سية  م��دار���س  ���س��ت  و  امل��رك��زي  ع��ت��ق 

وثانوية مبديريتي عتق وميفعة.
ت���اأت���ي االإت���ف���اق���ي���ة - ال���ت���ي ن�����س��ت على 
عتق  م�ست�سفى  و�سيانة  وتاأهيل  ترميم 
للبنني  ح��ن��ي�����س��ان  وث��ان��وي��ت��ي  امل���رك���زي 
وثانوية  عتق  مبديرية  للبنات  واأروى 
عزان للبنني ومدر�ستي عزان االأ�سا�سية 
للبنني والبنات ومدر�سة حف�سة للتعليم 
مبديرية  ع�����زان  مب��ن��ط��ق��ة  االأ����س���ا����س���ي 
الداعمة  اجل���ه���ود  اإط������ار  يف   - م��ي��ف��ع��ة 
واملتوا�سلة التي تقدمها دولة االإمارات 
القيادة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال��ر���س��ي��دة م��ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
“حفظه اهلل” لدعم امل�ساريع التنموية 
احلياة  تطبيع  الإع��ادة  التحتية  والبنية 

يف اليمن.
االأحمر  ال���ه���لل  ف���ري���ق  رئ��ي�����س  واأك������د 

االإماراتي يف �سبوة حممد �سيف املهريي 
االإتفاقية  على  التوقيع  مرا�سيم  خلل 
ت��رم��ي��م و�سيانة  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  ح��ر���س 
واملراكز  وامل�ست�سفيات  املدر�سية  املباين 
ال�سحية ورفدها بالتجهيزات الداخلية 
من امل�ستلزمات اللزمة لت�سيري عملها 
يف  املواطنني  الإ�ستقبال  موؤهلة  لت�سبح 

منوها  وال�سحي..  التعليمي  اجلانبني 
اإىل اأن الهيئة تبّنت خطة عمل متكاملة 
الإعادة ترميم و�سيانة وتاأهيل عدد من 
�سمن  ب�سبوة  احليوية  وامل��راف��ق  املباين 
االإحتياجات  الأولوية  وفقاً  عدة مراحل 

املتجمعية لها.
واأ����س���اف اإن ه���ذه اجل��ه��ود ت��رم��ي اإىل 

ت��خ��ف��ي��ف ال����ع����بء ع����ن امل����واط����ن����ني يف 
املجاالت ال�سحية واالإن�سانية وم�ساعدة 
امل��ن��اط��ق عرب  ب��ه��ذه  وال�سكان  االأه����ايل 
دعم وتوفري اأهم االإحتياجات االأ�سا�سية 
والتعليمية  ال����رتب����وي����ة  ل���ل���ج���وان���ب 
ال�سحية  واجلوانب  املدر�سية  للمباين 
وال���ط���ب���ي���ة ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات وامل����راك����ز 

واإعادة  احلكومية  والطبية  ال�سحية 
امللئمة  االأج���ه���زة  وت���وف���ري  ت��اأه��ي��ل��ه��ا 

ل�سمان حت�سني اخلدمة فيها.
الرتبية  م��ك��ت��ب  ع�����ام  م���دي���ر  واأ������س�����اد 
وال��ت��ع��ل��ي��م ب�����س��ب��وة حم��م��د ع��ل��ي ملل�س 
العامة  ال�����س��ح��ة  ع����ام م��ك��ت��ب  وم���دي���ر 
باملوقف  املرزقي  علي  نا�سر  وال�سكان 
العربية  االإم����������ارات  ل����دول����ة  ال���ث���اب���ت 
يف  لليمن  ال���داع���م  ال�سقيقة  امل��ت��ح��دة 
خم��ت��ل��ف امل���راح���ل وال����ظ����روف وع����رّبا 
للدعم  املحافظة  واإمتنان  تقدير  عن 
يف  ا?�سقاء  ي��ق��دم��ه  ال����ذي  امل��ت��وا���س��ل 
اليمن  يف  االإن�ساين  وذراعها  االإم���ارات 
الهلل االأحمر للمحافظة يف املجاالت 
وهو  وا?غاثية  والتنموية  اخل��دم��ي��ة 
م���ا ي���ع���رّب ع���ن ع��م��ق ع���لق���ات االإخ�����اء 
وال�سعبني  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  وال���ت���ع���اون 
الكامل  اال���س��ت��ع��داد  واأك����دا  ال�سقيقني 
من  ال��ت��ي  الت�سهيلت  جميع  لتقدمي 
واإعادة  �سيانة  م�ساريع  تنفيذ  �ساأنها 
تاأهيل م�ست�سفى عتق املركزي ومدار�س 
وثانويات مديريتّي عتق وميفعة على 

اأكمل وجه.

مرور  حما�شرات  من  ا�شتفادوا  �شاحنة  �شائق    200
•• دبي-وام: 

يف  للمرور  العامة  االإدارة  مدير  امل��زروع��ي  مهري  �سيف  العميد  ق��ال 
برنامج  ا�ستفادوا من  �ساحنة  �سائق   200 اأك��ر من  اإن  دبي  �سرطة 
بالتعاون  للمرور  العامة  االإدارة  تقدمها  التي  التوعوية  املحا�سرات 
مع هيئة الطرق واملوا�سلت �سمن احلملة التوعوية لل�ساحنات التي 

اأطلقتها مطلع اأغ�سط�س اجلاري.
بالعربية  حما�سرات  نظم  التوعوي  امليداين  الفريق  اأن  ي  واأو�سح 
واالإجنليزية واالأوردو مت خللها �سرح القرار الوزاري لقانون ال�سري 
بال�ساحنات  املتعلقة  وال��غ��رام��ات   2017 ل�سنة   178 رق��م  وامل���رور 
ب��ع��د ال��ت��ع��دي��لت اجل��دي��دة و���س��رح اأب����رز امل��خ��ال��ف��ات ارت��ك��اب��ا واأهمها 

عدم �سلمة املركبة لل�سري على الطرقات وتت�سمن اأعطال الفرامل 
واالأ�سواء واالأبواب التي قد تفتح تلقائيا ب�سبب عدم �سلمة االأقفال 
باالإ�سافة اإىل خمالفة عدم �سلحية االإطارات اأثناء ال�سري واحلمولة 

الزائدة.
املروري  وال��وع��ي  الثقافة  ن�سر  ه��و  م��ن احلملة  ال��ه��دف  اأن  واأو���س��ح 
ل�سائقي ال�ساحنات للحد من احلوادث التي يت�سببون فيها من قبل 
هذا النوع من املركبات وتعريف �سائقي ال�ساحنات باللوائح والقوانني 
واالأنظمة اجلديدة خا�سة بعد �سدور القرار ال��وزاري اجلديد رقم 
ت�ستهدف  اأن احلملة  اإىل  م�سريا  وتعديلته..   2017 ل�سنة   178
من  احلد  اأجل  من  ال�سركات  واأ�سحاب  ومالكيها  ال�ساحنات  �سائقي 

احلوادث و�سمان حتقيق ال�سلمة املرورية يف ال�سوارع.

وفد تايلندي يطلع على خدمات وام 
•• اأبوظبي -وام: 

ام�س- مقر   - تايلند  واالإع���لم يف مملكة  وزارت���ي اخلارجية  وف��د من  زار 
وك��ال��ة اأن��ب��اء االإم������ارات وام .. ح��ي��ث اط��ل��ع ع��ل��ى اأق�����س��ام ال��وك��ال��ة واأح���دث 
�سعادة  ال��وف��د..  ا�ستقبال  يف  وك���ان  تقدمها.  ال��ت��ي  االإع��لم��ي��ة  اخل��دم��ات 
حممد جلل الري�سي املدير التنفيذي للوكالة وعدد من مدراء االإدارات 
وروؤ�ساء االأق�سام. واأكد الري�سي ال�سعي اإىل تكوين �سراكات دولية متكن وام 
من تعزيز احل�سور االإعلمي لدولة االإمارات .. منوها اإىل اأهمية تعزيز 
التعاون مع تايلند يف هذا ال�سدد.. معربا عن اأمله يف تكثيف زيارات الوفود 

االإعلمية من البلدين خلل ال�سنوات املقبلة.
تبادل  فيما  ال��وك��ال��ة..  اأق�����س��ام  يف  التنفيذي  امل��دي��ر  برفقة  ال��وف��د  وجت���ول 

الطرفان يف نهاية الزيارة الدروع والهدايا التذكارية.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س املجر باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اأدير رئي�س جمهورية املجر  اإىل فخامة الرئي�س يانو�س  اهلل برقية تهنئة 

وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني لبلده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س يانو�س اأدير.

الهالل الأحمر الإماراتي يفتتح مبنى ال�شدر وال�شل باملكال اليمنية

الهالل الأحمر الإماراتي يوقع اإتفاقية تنفيذ عدة م�شاريع �شيانة وتاأهيل يف �شبوة
•• �صبوة -وام:

املوؤ�س�سة  ام�س  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  ال��ه��لل  هيئة  زودت 
من  بناقلة  اليمنية  ���س��ب��وة  حم��اف��ظ��ة  ل��ك��ه��رب��اء  ال��ع��ام��ة 
للم�ساهمة يف  ال���دي���زل  م����ادة  م��ن  ال��ن��ف��ط��ي��ة  امل�����س��ت��ق��ات 
منها  ي�ستفيد  ال��ذي  الكهربائي  التيار  خدمة  حت�سني 

ب�سكل مبا�سر حوايل 45 األف منزل .
واجلهود  االإن�سانية  احلملة  اإط���ار  يف  ال��دع��م  ه��ذا  ي��اأت��ي 
مبنا�سبة  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهلل  هيئة  تبذلها  التي 
قرب حلول عيد االأ�سحى املبارك الإغاثة اأهايل حمافظة 
�سبوة للتخفيف عن املواطنني وطاأة حر ال�سيف وتغطية 
اإحتياجات املحطة من الوقود اللزم لها الإ�ستمرار عملية 
ت�سغيل التيار وذلك عرب تقدمي ناقلة حمروقات ملحطة 

الكهرباء حتتوي على 36 األف لرت من مادة الديزل.
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��لل  اأع��م��ال فريق  وق��ال م�سرف 
اإن  الت�سليم مبنطقة كهرباء �سبوة  ب�سبوة خلل عملية 
الهيئة م�ستمرة يف تقدمي امل�ساعدات االإن�سانية االإغاثية 
اإنطلقا من حر�س  �سبوة  واخلدمية الأهايل حمافظة 
دول����ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ل��ى م��د ي��د العون 
وامل�ساعدة الأبناء هذه املحافظة.. موؤكدا اأن هذه الكمية 

ت�سعى  ال��ت��ي  االإن�����س��ان��ي��ة  امل�����س��اري��ع  �سل�سلة  �سمن  ت��اأت��ي 
الهيئة لدعمها وفق خطة عملها باملحافظة. وعرب وكيل 
حمافظة �سبوة لل�سئون ال�سهداء واجلرحى ال�سيخ علي 
عظيم  ع��ن  الت�سليم  عملية  خ��لل  ال�سليماين  حم�سن 
ال�سكر والتقدير لهذه امل�ساعدات واجلهود التي تبذلها 
يف  االإن�سانية  وذراع��ه��ا  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
ال�سكان  مل�ساعدة  االإماراتي”  االأح��م��ر  “الهلل  اليمن 
مبحافظة �سبوة خا�سة على �سعيد اخلدمات االأ�سا�سية 
للكهرباء  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  ع���ام  م��دي��ر  �سكر  و   . فيها 
مبحافظة �سبوة عو�س االأحمدي دولة االإمارات العربية 
املبذولة يف  املتحدة وهيئة الهلل االأحمر على اجلهود 
�سبيل تخفيف معاناة �سكان �سبوة والدعم النوعي الذي 
املتعلقة  االأ�سا�سية  اخل��دم��ات  جانب  يف  الهيئة  تقدمه 

بحياة املواطنني .
ويف ال�سياق ذاته توا�سل هيئة الهلل االأحمر االإماراتي 
جهودها لتقدمي امل�ساعدة االإغاثية االإن�سانية للمواطنني 
امل��ب��ارك من خلل  االأ�سحى  اإق���رتاب عيد  �سبوة مع  يف 
ع���دة م�����س��اري��ع منها ت��وزي��ع امل�����س��اع��دات ال��غ��ذائ��ي��ة على 
ومديريات  ومناطق  مدن  يف  واملحتاجة  الفقرية  االأ�سر 

املحافظة.

ما هي اإال حلقة يف �سل�سلة امل�ساريع 
التنموية التي تنفذها هيئة الهلل 
حمافظة  يف  االإم����ارات����ي  االأح���م���ر 
ح�������س���رم���وت وحت�������س���ني اأو������س�����اع 
متطلباتهم  وتلبية  فيها  االأه���ايل 

لتخفيف  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  �سمن 
اليمنيني  امل��واط��ن��ني  ع���ن  ال���ع���بء 
واالإن�سانية  ال�سحية  امل��ج��االت  يف 
وم�������س���اع���دة االأه���������ايل ع����رب دع���م 
الطبية  االحتياجات  اأه��م  وتوفري 

املحررة ومنها  املحافظات  خمتلف 
ح�سرموت عرب حزمة من امل�ساريع 
متا�سيا  واخل����دم����ي����ة  ال���ت���ن���م���وي���ة 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع 
يف جم������االت ال���ع���ط���اء االإن�������س���اين 

ال���ع���م���ودي رئ��ي�����س ق�سم  ع���ب���داهلل 
ال�سدر وال�سل .

واأك���د اأح��م��د ال��ن��ي��ادي ق��ائ��د فريق 
ال����ه����لل االأح����م����ر االإم������ارات������ي يف 
ياأتي  االفتتاح  ه��ذا  اأن  له  ت�سريح 

وتوفري احلياة الكرمية لهم .
اأن هيئة الهلل االأحمر  اإىل  ونوه 
م�ساريعها  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  حت��ر���س 
االإغاثية  اجل��وان��ب  يف  االإن�����س��ان��ي��ة 
وال�����س��ح��ي��ة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف 

احلكومية  واملراكز  امل�ست�سفيات  يف 
االأجهزة  وت��وف��ري  تاأهيلها  واإع���ادة 

احلديثة لها.
م�ساريع  اأن  اإىل  ال��ن��ي��ادي  ول��ف��ت 
ال�سحية  امل��راف��ق  و�سيانة  ترميم 

•• املكال -وام: 

االأحمر  ال���ه���لل  ه��ي��ئ��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
االإماراتي �سباح ام�س مبنى مركز 
ال�����س��در وال�����س��ل مب��دي��ري��ة املكل 
اليمنية  ح�����س��رم��وت  مب��ح��اف��ظ��ة 
من  و�سيانته  ت��اأه��ي��ل��ه  اإع����ادة  ب��ع��د 
اأبرمت  وفقا التفاقية  الهيئة  قبل 

موؤخرا.
وت�����اأت�����ي ه�����ذه اخل����ط����وة يف اإط�����ار 
تقدمه  ال�����ذي  امل��ت��وا���س��ل  ال���دع���م 
دول���������ة االإم����������������ارات ب���ت���وج���ي���ه���ات 
ال����ق����ي����ادة ال����ر�����س����ي����دة ل���لرت���ق���اء 
ال�سحية  اخل�����دم�����ات  مب�������س���ت���وى 
اليمنيني  ل��ل��م��واط��ن��ني  امل���ق���دم���ة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م�����س��اري��ع  ودع����م 

باملحافظات املحررة.
الدكتور  ال��ت��د���س��ني  ح��ف��ل  ح�����س��ر 
ري���ا����س اجل����ري����ري م���دي���ر مكتب 
ب�ساحل  وال�����������س�����ك�����ان  ال���������س����ح����ة 
خالد  وال�����دك�����ت�����ور  ح���������س����رم����وت 

جانبه  من  االجتماعي.  والتكافل 
ري��ا���س اجلريري  ال��دك��ت��ور  اأ����س���اد 
بالدعم الكبري الذي تقدمه هيئة 
ملختلف  االإماراتي  االأحمر  الهلل 
باملحافظة  اخل��دم��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
موؤكدا   .. ال�سحي  القطاع  ومنها 

اأهمية �سيانة وترميم هذا املبنى.
م���ن ج��ه��ت��ه اأع�����رب خ��ال��د عبداهلل 
ال�����ع�����م�����ودي ع�����ن �����س����ك����ره ل����دول����ة 
االإمارات على اجلهود التي تبذلها 
االأحمر  ال��ه��لل  هيئة  خ��لل  م��ن 
البنية  م�ساريع  ل��دع��م  االإم���ارات���ي 
ح�سرموت  مب��ح��اف��ظ��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

وتاأهيل مركز ال�سدر وال�سل.
ب����دوره����م ع���رب اأه������ايل امل���ك���ل عن 
الهلل  لهيئة  وامتنانهم  �سكرهم 
االأحمر االإماراتي لتجهيز وافتتاح 
ال�سحي  وال�����س��ل  ال�����س��در  م���رك���ز 
تخفيف  يف  ال���رام���ي���ة  وج���ه���وده���ا 
يف  اليمنيني  املواطنني  عن  العبء 

املجاالت ال�سحية واالإن�سانية.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �سركة اأبوظبي للخدمات العامة “م�ساندة” ا�ستكمال اإجناز االأعمال 
�سركة  ل�سالح  تنفذه  ال���ذي  اجل��دي��د  ال��ع��ني  م�ست�سفى  مل�����س��روع  االإن�����س��ائ��ي��ة 
اإطار  يف  وذل��ك  املتبع  املخطط  “ وفق  “�سحة  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي 
احلر�س على تنفيذ امل�ساريع التي ت�سهم يف حتقيق خطة اأبوظبي واأهدافها 
اإىل توفري خدمات �سحية  والرامية  ال�سحية  الرعاية  الرئي�سية يف جمال 
الدولة  مناطق  خمتلف  ويف  العاملية  املوا�سفات  الأرق��ى  وفقا  اجل��ودة  عالية 

و�سمان و�سولها اإىل املواطنني اأينما كانوا.
واأكد املهند�س ح�سر العزيزي مدير امل�سروع الرئي�سي يف “م�ساندة” حر�س 
ال�سركة على تنفيذ امل�سروع ب�سرعة وجودة عاليتني لتوفري من�ساآت �سحية 
متخ�س�سة متكن �سركة “�سحة” من توفري خدمات رعاية �سحية متميزة 
اجلديد  العني  م�سروع  يعد  والتي  الدولة  �سكان  جلميع  عاملية  ج��ودة  وذات 
املتبعة  اأعماله وفق اخلطة  ا�ستكمال  العمل على  اأهمها وج��اري  واح��دا من 
وباأعلى املوا�سفات واملعايري العاملية. وقد اأجنزت ال�سركة - موؤخرا - اأعمال 
االأ�سقف الزجاجية ل�سطح امل�ست�سفى Sky Light واملخططات التنفيذية 
تركيب  اأع��م��ال  ك��ل  اأجن���زت  ق��د  ك��ان��ت  فيما   .. الكهروميكانيكية  ل��لأع��م��ال 
واالأعمال  اجلديد  العني  م�ست�سفى  مل�سروع  اخلارجية  الزجاجية  النوافذ 
اخلر�سانية كافة للمبنى الرئي�سي ومبنى اخلدمات واأعمال الهياكل املعدنية 

للم�سروع واأمتت ت�سغيل وت�سليم حمطة الكهرباء الرئي�سية اإىل �سركة العني 
للتوزيع اإ�سافة اإىل اجناز اأعمال بلطات اخلر�سانية م�سبقة ال�سب جلميع 
جدران الواجهات . ومت تر�سية عقود املعدات الطبية واالأثاث الطبي واملكتبي 
املعتمد  الزمني  املخطط  وفق  االأعمال  جميع  وجتري  اجلديد  للم�ست�سفى 

للم�سروع.
حددت  التي  اال�سرتاتيجية  خطتها  “�سحة”  �سركة  و�سعت  جانبها  م��ن 
حاجة  لتلبية  م�ستندة  اجلديد  العني  م�ست�سفى  �سيقدمها  التي  اخلدمات 
�سي�سم  حيث  امل�ستوى  عالية  ال�سحية  اخلدمات  من  العني  منطقة  �سكان 
امل�ست�سفى اجلديد عددا من اخلدمات الطبية املتميزة منها خدمات تندرج 
االأع�ساب  طب  خدمات  وه��ي  االقليمي  امل�ستوى  على  التميز  مراكز  �سمن 
مركز  جانب  اإىل  وال�سرايني  الدموية  االأوعية  وجراحة  الروماتيزم  وطب 

احلوادث واال�سابات من امل�ستوى االأول وخدمات العلوم ال�سلوكية.
وقالت “�سحة” يف بيان لها اإنها تعمل جنبا اإىل جنب مع �سركة “م�ساندة” 
الرعاية الطبية  ازده��ار  ال��ذي يعك�س مدى  ال�سرح الطبي  اإجن��از هذا  على 
احلديثة  التحتية  البنية  ابتداء من  اجلوانب  اأبوظبي من جميع  اإم��ارة  يف 
وامل�ستدامة مرورا باخلدمات املتكاملة واملتميزة التي ت�سعى �سركة “�سحة” 

 2014 م��ار���س  اأع��م��ال��ه خ��لل  ب���داأت  ال���ذي   - امل�ست�سفى  وي��ع��د  لتقدميها. 
الطاقة  لتوليد  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  األ����واح  ا���س��ت��خ��دام  يف  رائ���دا  م�سروعا   -
تكاليف  يف  وت��وف��ر  احتياجاته  م��ن  ج���زءا  تلبي  ال��ت��ي  النظيفة  الكهربائية 
املبنى  ل�سقف  العزل احل��راري  اأي�سا يف رفع كفاءة  ت�سهم  اأنها  الت�سغيل كما 

وبالتايل تقليل ال�سغط على اأجهزة التكييف الهوائية.
اخلارجية  ال��ن��واف��ذ  على  ال��ظ��ل  ب��اإل��ق��اء  ي�سهم  بت�سميم  امل�ست�سفى  ويتميز 
ويرتبط  الداخل  من  املبنى  تربيد  على  ي�ساعد  مما  االأمامية  الواجهة  يف 
اخلارجية  الطق�س  ل��ظ��روف  تبعا  تلقائيا  تتحرك  ذك��ي��ة  حتكم  مبنظومة 
الهدر يف  للحد من  تقنيات مبتكرة  اعتماد  اإىل  اإ�سافة  الداخلية  واالأج��واء 
ا�ستهلك  يف  للتوفري  خا�سة  �سمامات  تركيب  خ��لل  من  املياه  ا�ستخدام 
املاء يف مرافق امل�ست�سفى و�سيتم جتميع مياه التقطري من اأجهزة التكييف 
ال�ستخدامها يف ري احلدائق. ويقع م�سروع امل�ست�سفى يف مدينة العني - الذي 
جتاوزت ن�سبة اإجنازه %50 - يف منطقة اجليمي ويعمل يف خمتلف اأق�سامه 
حاليا اأكر من ثلثة اآالف و36 عامل وتبلغ تكلفته االإجمالية نحو 4.4 

. مربع  مرت  األف  مليار درهم وميتد على م�ساحة قدرها 347 
�سيارة  و500  الأل��ف  تت�سع  لل�سيارات  وم��واق��ف  رئي�سي  مبنى  م��ن  ويتاألف 

ميغاوات   60 بطاقة  كهربائية  طاقة  وحمطة  لوج�ستية  خدمات  ومركز 
احتياجات  تلبي  التي  املتطورة  العلجية  واخل��دم��ات  امل��راف��ق  من  وغريها 

�سكان املنطقة وفق اأرقى ال�سبل.
ويت�سمن 104 عيادات تخ�س�سية متطورة و17 وحدة للت�سوير االإ�سعاعي 
والطبقي املحوري واملغناطي�سي و22 وحدة تخ�س�سية للت�سخي�س واملنظار 
و�سيتم تزويده باأحدث املعدات الطبية والتقنية التي تواكب اأحدث التطورات 
�سمانات  تعزيز  �ساأنها  من  التي  والعلج  الت�سخي�س  مبجال  وامل�ستجدات 

جناح عمليات العلج وجعلها مريحة و�سمن اأقل حدود زمنية ممكنة.
كما يت�سمن امل�ست�سفى 719 �سريرا منها 484 �سريرا لتخ�س�سات الطب 
املركزة  الرعاية  لق�سم  �سريرا  و67  واالأم��وم��ة  واالأط��ف��ال  واجل��راح��ة  العام 
و142 �سريرا لق�سم التاأهيل الطبي و26 �سريرا جلناح كبار ال�سخ�سيات 
اخلارجية  للواجهات  اخل��ارج��ي��ة  ال��ن��واف��ذ  األ���واح  بجانب  امللكية  واالأج��ن��ح��ة 
للأ�سقف  زج��اج��ي��ا  ل��وح��ا  و951  األ���ف  اإىل  اإ���س��اف��ة  و761  األ��ف��ني  ع��دده��ا 
الكلية  وامل�ساحة  الرئي�سي  للبهو  الطبيعية  باالإ�ساءة  اخلا�سة  الزجاجية 

للنوافذ جمتمعة على املبنى ما يقرب من 19 األف مرت م�سطح.
وتتميز االألواح الزجاجية للم�سروع بخا�سية العزل ال�سوتي من واإىل املبنى 
اإ�سافة اإىل خا�سية العزل احلراري ومقاومة عوامل الرطوبة مما ي�ساهم يف 
تخفي�س ا�ستهلك الطاقة متا�سيا مع املعايري الت�سميمية ال�سديقة للبيئة 

واملتبعة يف اإمارة اأبوظبي.

اجلديد العني  مل�شت�شفى  الإن�شائية  الأعمال  “م�شاندة” ت�شتكمل 

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

�سركة برتول اأبوظبي الوطنية )ادنوك(
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية :ADNOC ادنوك

املودعة بالرقم :238493     بتاريخ :2015/8/11
با�س������م :�سركة برتول اأبوظبي الوطنية )ادنوك(

وعنوانه:�س.ب:898 اأبوظبي - االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 االجتار بالبرتول والغاز الطبيعي وغريها 

من املواد الهيدروكربونية وجميع منتجاتها الفرعية وتوزيعها وبيعها وت�سديرها
باللون  راأ�س �سقر  الفاحت بداخله �سكل  باللون االزرق  العلمة:العلمة عبارة عن مربع  و�سف 
 ADNOC يدنوها  الغامق  االزرق  باللون  العربية  باللغة  )اأدن���وك(  ال�سكل  ويدنو  االبي�س 

باللغة اللتينية باللون االزرق الغامق وال�سكل على خلفية باللون االبي�س.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  21  اأغ�صط�س 2017 العدد 12102

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

�سركة برتول اأبوظبي الوطنية )ادنوك(
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية :ADNOC ادنوك

املودعة بالرقم :238492     بتاريخ :2015/8/11
با�س������م :�سركة برتول اأبوظبي الوطنية )ادنوك(

وعنوانه:�س.ب:898 اأبوظبي - االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4 م�ستقات ومنتجات البرتول والغاز الطبيعي

باللون  راأ�س �سقر  الفاحت بداخله �سكل  باللون االزرق  العلمة:العلمة عبارة عن مربع  و�سف 
adnoc باللغة  االبي�س ويدنو ال�سكل )اأدن��وك( باللغة العربية باللون االزرق الغامق يدنوها 

اللتينية باللون االزرق الغامق وال�سكل على خلفية باللون االبي�س.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  21  اأغ�صط�س 2017 العدد 12102

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

�س. برتول اأبوظبي الوطنية )ادنوك(
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية :ADNOC ادنوك

املودعة بالرقم :236923     بتاريخ :2015/7/9
با�س������م :�س. برتول اأبوظبي الوطنية )ادنوك(

وعنوانه:�س.ب:898 اأبوظبي - االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42 خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية 

والبحرية
باللون  راأ�س �سقر  الفاحت بداخله �سكل  باللون االزرق  العلمة:العلمة عبارة عن مربع  و�سف 
 ADNOC يدنوها  الغامق  االزرق  باللون  العربية  باللغة  )اأدن���وك(  ال�سكل  ويدنو  االبي�س 

باللغة اللتينية باللون االزرق الغامق وال�سكل على خلفية باللون االبي�س.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  21  اأغ�صط�س 2017 العدد 12102

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

�سركة برتول اأبوظبي الوطنية )ادنوك(
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية :ADNOC ادنوك

املودعة بالرقم :238494     بتاريخ :2015/8/11
با�س������م :�سركة برتول اأبوظبي الوطنية )ادنوك(

وعنوانه:�س.ب:898 اأبوظبي - االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:39 نقل وتخزين البرتول والغاز الطبيعي

باللون  راأ�س �سقر  الفاحت بداخله �سكل  باللون االزرق  العلمة:العلمة عبارة عن مربع  و�سف 
adnoc باللغة  االبي�س ويدنو ال�سكل )اأدن��وك( باللغة العربية باللون االزرق الغامق يدنوها 

اللتينية باللون االزرق الغامق وال�سكل على خلفية باللون االبي�س.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  21  اأغ�صط�س 2017 العدد 12102

الهالل الأحمر الإماراتي يزود كهرباء �شبوة مب�شتقات نفطية
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى االمل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�صارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�ش اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى االأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى االماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�صارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية االأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بلزا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية االمارات                    7474900
�سيدلية االأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية االأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سلم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

�شرطة الفجرية تطلق احلملة الإر�شادية الوقائية »�شابع جار «
•• الفجرية -الفجر:

اأمن  “االإمارات  الداخلية  وزارة  اأطلقتها  التي  الوطنية  مع احلملة  متا�سياً 
واأمان” والتي ت�ستهدف تعزيز ن�سبة ال�سعور باالأمان لقاطني دولة االإمارات 
العربية املتحدة وزوارها، وحر�ساً من القيادة العامة ل�سرطة الفجرية اأطلقت 
القيادة املبادرة التوعوية حتت �سعار “ �سابع جار “ ، بهدف تعزيز �سلة اجلار 
باجلار من جانبني جانب اجتماعي دعا اإليه ديننا احلنيف  وجانب اأمني يف 
حتقيق االأمن وال�سلمة. وذلك يف اإطار التزامها بتنفيذ روؤية ور�سالة وزارة 
اأف��راد املجتمع  اإىل تعزيز االأم��ن واالأم��ان والتوا�سل بني  الداخلية الرامية 
العامل يف حتقيق االأم��ن وال�سلمة،  اأف�سل دول  االإم���ارات من  لتكون دول��ة 

والتي تهدف اإىل تعزيز حماية اأمن املجتمع واأفراده وممتلكاتهم.

وقال العميد حميد حممد حميد اليماحي مدير عام العمليات ال�سرطية اأن 
احلملة االأمنية والوقائية “ �سابع جار ” ت�سلط ال�سوء على حماية امل�ساكن 
املجتمعية  وامل�ساركة  طويلة،  لفرتات  عنها  غيابهم  اأو  اأ�سحابها  �سفر  اأثناء 
للجريان يف دعم جهود ال�سرطة واتخاذ التدابري الوقائية املتعلقة بحماية 

هذه امل�ساكن.
حملتها  اإجن���اح  يف  ال�سرطة  م��ع  التعاون  ���س��رورة  اإىل  املجتمع  اأف���راد  وح��ث 
واملحافظة على املمتلكات اخلا�سة من ال�سرقة اأو الفقدان، موؤكدا اأن العمل 
امل�سرتك بني ال�سرطة واجلمهور يعترب من اأهم من مقومات حتقيق االأمن 

واالأمان.
اأن  باالإنابة  املجتمعية  ال�سرطة  ق�سم  رئي�س  الكعبي  �سيخة  النقيب  وقالت  
اأ�سا�سيني اأولهما  الرتكيز على هذه احلملة يف الوقت احلايل جاء لعاملني 

وقت ال�سيف، وا�ستعداد العديد من اأفراد اجلمهور لل�سفر وق�ساء العطلت 
الدور  وث��ان��ي��اً  ل��ف��رتات طويل�ة،  امل�����س��اك��ن   وت���رك  ال��دول�����ة،  خ���ارج  ال�سيفية 
بني  واخل��لف��ات  ج��اره  على  اجل��ار  حقوق  باأهمية  التوعية  يف  االجتماعي 

اجلريان يف بع�س االأحيان.
من  الثالث  ال��رب��ع  نهاية  وتختتم  �سهر  مل��دة  ت�ستمر  احلملة  اأن  واأو���س��ح��ت 
العام اجلاري، يتم خللها بث الر�سائل التوعية املكثفة عرب و�سائل االإعلم 
املختلفة وعرب من�سات التوا�سل االجتماعي ومنابر م�سليات االإمارة خلل 
خطبة اجل��م��ع��ة، وت��وزي��ع ن�����س��رات حت��ت��وي على اإر����س���ادات ت��وع��وي��ة وزي���ارات 
الوعي  رف��ع  اأج��ل  م��ن  احلديثة  ال�سعبية  امل�ساكن  يف  للمواطنني  ميدانية 
الوقاية من  املجتمع وتعزيز جانب  �سرائح  واملجتمعي بني خمتلف  االأمني 

اجلرمية.

�شفري الدولة لدى �شيوؤول 
يلتقي م�شوؤولة كورية

•• �صيوؤول -وام:

التقى �سعادة عبداهلل �سيف علي النعيمي �سفري الدولة لدى 
مي  ه��ي��ون  كيم  ال�سيدة   .. اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  اجل��م��ه��وري��ة 

�سيوؤول وزيرة االأرا�سي والبنية التحتية والنقل الكورية.
االإم���ارات  دول��ة  ب��ني  التعاون  تعزيز  �سبل  اجلانبان  وت��ن��اول 
وجمهورية كوريا يف جماالت البنية التحتية والنقل ال�سيما 

يف جمال الطريان املدين.

ال�شيخة فاطمة: قيم اخلري والعطاء متاأ�شلة يف نفو�س اأبناء الإمارات

املتميز احلكومي  لالأداء  اأبوظبي  جائزة  يف  م�شاركة   586 اأبوظبي” تت�شلم  تنفيذي  “اأمانة 

•• اأبوظبي-وام:

بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأك���دت 
الن�سائي  االحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
ملوؤ�س�سة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س��ة  ال��ع��ام 
املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية  التنمية 
االأع��ل��ى ل��لأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة اأن 
اخ��ت��ط��ت نهجا  االإم���������ارات  دول�����ة 
تعزير  متفردا يف  واأ�سلوبا  متميزا 
واالإن�ساين  اخل��ريي  العمل  اأوج��ه 

يف الداخل واخلارج.
لها  ت�سريح  يف   - �سموها  وق��ال��ت 
للعمل  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���س��ب��ة 
االإن�ساين - اإن قيم اخلري والعطاء 
الوطن  اأب��ن��اء  نفو�س  يف  متاأ�سلة 
له  املغفور  نهج  على  �ساروا  الذين 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
م��ن معني  ونهلوا  ث��راه  اهلل  طيب 
ت����راث االأج������داد واالآب������اء ال����ذي ال 
اهتمام  اإىل  م�����س��رية   .. ي��ن�����س��ب 
القيادة الر�سيدة للدولة بالق�سايا 

من  الكثري  ت��وؤرق  التي  االإن�سانية 
�سعوب العامل وقلقها على م�سري 
لتخفيف  و�سعيها  ب��ه��ا  امل��ت��اأث��ري��ن 
ح���دت���ه���ا وجت���ن���ب خم���اط���ره���ا ما 
اأمكن وذلك من خلل توجيهاتها 
املت�سررين  مب�����س��ان��دة  امل��ت��وا���س��ل��ة 
وتقدمي اأف�سل اخلدمات االإغاثية 

لهم وتخفيف معاناتهم .
الوقوف  اأن  االإم���ارات  اأم  واأ�سافت 
يف  اللجئني  م��ع  جنب  اإىل  جنبا 
يدعونا  اإن�ساين  واج��ب  معاناتهم 
اإليه ديننا وتقاليدنا وهذا الواجب 
اأو  بعينها  ح���دود  ع��ن��د  ي��ت��وق��ف  ال 
االإن�سانية  الأن  اأخ���رى..  دون  دول 
اأك���رب م��ن احل���دود وال��ل��غ��ات.. وما 
اأجل  م��ن  الطيبة  القلوب  تقدمه 
اللجئني يعد تعبريا جميل عن 
االإن�سان  اأجل  من  النبيلة  امل�ساعر 

يف كل مكان.
�سعورها  ع���ن  ���س��م��وه��ا  واأع����رب����ت 
تتعر�س  مل����ا  واالأ�������س������ى  ب����احل����زن 

ا�سكاال و�سورا خمتلفة من املاآ�سي 
واالأمرا�س.

واأ�����س����ادت ���س��م��وه��ا ب���ال���دور ال���ذي 
االأحمر  الهلل  هيئة  به  ت�سطلع 
املجاعة  �سحايا  وم�ساندة  دعم  يف 
العامل خا�سة  العديد من دول  يف 
يف جم��ال االإي����واء وت��وف��ري الغذاء 
اأرواح  على  حفاظا  وال���دواء  وامل���اء 
املخاطر  من  وحمايتهم  االأب��ري��اء 

املحدقة بهم.
االإمارات  دول��ة  اإن  �سموها  وقالت 
ل��ل��دول املنكوبة  امل�����س��اع��دات  ت��ق��دم 
القريبة منها والبعيدة وال�سديقة 
اأن  دون  �سواء  حد  على  وال�سقيقة 
اأو  ���س��ي��ا���س��ي  م������ردود  اأي  ت��ن��ت��ظ��ر 
اقت�سادي من وراء تلك امل�ساعدات 
الأن الهدف االإماراتي من ذلك كله 
هو الهدف االإن�ساين الذي اأو�ست 
ال�سماوية  ال���دي���ان���ات  ج��م��ي��ع  ب���ه 

وال�سرائع الدولية .
حملت  اأن  اإىل  ���س��م��وه��ا  ول��ف��ت��ت 

القحط واجلفاف  املت�سررين من 
وك�سوة املليني من اأطفال العامل 
ال�سفحة  يف  ت�سب  م��ب��ادرات  كلها 
التي  ل��لإم��ارات  النقية  البي�ساء 
باليد  ل���ه���ا  ي�����س��ه��د  ال����ع����امل  ب�����ات 
مل�ساعدة  ال��ت��ي مت��ده��ا  االإن�����س��ان��ي��ة 

االآخرين.
اآخ�����ر  اأن  ����س���م���وه���ا  واأو������س�����ح�����ت 
االإن�سانية  للم�ساعدات  اح�سائية 
دولة   100 الأكر من  االإماراتية 
يف العامل والتي تقدر بنحو خم�سة 
 2015 ع��ام  حتى  دوالر  مليارات 
ت��وؤك��د ان دول���ة االإم����ارات ت��اأت��ي يف 
ال���دول  ق��ائ��م��ة  يف  االأوىل  امل���راك���ز 
املقدمة للم�ساعدات ح�سب تقارير 

املوؤ�س�سات الدولية املخت�سة.
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وقالت 
جانب  اىل  ال���وق���وف  اإن  م���ب���ارك 
ال�������س���ع���ف���اء يف حم��ن��ت��ه��م واج����ب 
اإن�ساين يدعونا اإليه ديننا احلنيف 
والعربية  االإ���س��لم��ي��ة  وتقاليدنا 

ل���ه امل�������راأة ال���لج���ئ���ة خ��ا���س��ة واأن 
االأطفال هم الذين يدفعون الثمن 
وتطاردهم االأزمات من مكان اإىل 
اأن  جميعا  وعلينا  م�سيفة  اآخ���ر.. 
نخفف من معاناتهم ونوقف هذا 
الن�ساء  له  تتعر�س  ال��ذي  ال�سقاء 

اللجئات .
واأ���س��ارت اإىل امل��ب��ادرات التي قامت 
ومنها  ال�ساأن  ه��ذا  يف  �سموها  بها 
اإن�ساء �سندوق املراأة اللجئة الذي 
يهدف اإىل توفري احلياة الكرمية 
لكافة  يتعر�سن  ال��لت��ي  للن�ساء 
امل�ساعب واالأزمات ب�سبب الظروف 
اإىل  تدفعهن  التى  الطبيعية  غري 
اللجوء والرتحال واالإقامة بعيدا 
فاإن  ول��ذل��ك  وال��وط��ن  البيت  ع��ن 
ال�سندوق  ه��ذا  ي�سهم  اأن  غايتها 
م�ساهمة حقيقية ملمو�سة يف مد 
اللجئات  االمهات  اىل  العون  يد 
واأن يكون م�سدر راحة واطمئنان 
يواجهون  الذين  االأط��ف��ال  الآالف 

الدولة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ع��ط��اء 
م��ت��ع��ددة و���س��اع��دت امل��ح��ت��اج��ني يف 
العامل  يف  دول���ة   100 اأك���ر م��ن 
املاء  �سقيا  احل��م��لت  ه���ذه  واأب����رز 
ال�سمو  ����س���اح���ب  اأط���ل���ق���ه���ا  ال���ت���ي 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وكذلك 
م���ب���ادرة ع���لج م��ل��ي��ون ط��ف��ل على 
م�ستوى العامل والتي اأطلقها �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان 
الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة ال����ه����لل االأح���م���ر 
حقيقية  ت���رج���م���ة  ت����اأت����ي  وال����ت����ي 
من  ال��دول��ة  تبذلها  التي  للجهود 
وتوفري  املحتاجني  م�ساعدة  اأج��ل 
العلجية  ال�����س��ح��ي��ة  ال�����ربام�����ج 
امل��ع��وزي��ن يف  للمر�سى  وال��وق��ائ��ي��ة 
اإقامة  وكذلك  العامل  انحاء  �ستى 
ال�سحية  وامل���راك���ز  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
املحتاجني  وم�ساعدة  افريقيا  يف 

ي��ت��وق��ف عند  ال����واج����ب ال  وه�����ذا 
اأخرى  دون  دول  اأو  بعينها  ح��دود 
احلدود  م��ن  اأك��رب  االإن�سانية  الأن 
القلوب  ت���ق���دم���ه  وم�����ا  وال����ل����غ����ات 
ال��رح��ي��م��ة م���ن اأج����ل امل�����س��ردي��ن و 
���س��ادق��ا عن  تعبريا  يعد  اجل��وع��ى 
االإن�سان  اأجل  من  النبيلة  امل�ساعر 

يف كل مكان.
االإم���������ارات  اأم  ����س���م���و  واخ���ت���ت���م���ت 
اأ�سعد  اإن  ب���ال���ق���ول  ت�����س��ري��ح��ه��ا 
اللحظات عندها هي التي يتم فيها 
الب�سمة ور�سمها من جديد  اإع��ادة 
على وجوه االإطفال واإعطاء االأمل 
من جديد لذويهم غري القادرين 
على توفري نفقات العلج اللزمة 
يتحقق  ال  االإن�ساين  العمل  وه��ذا 
اإال بتكاتف وتعاون فر�سان العطاء 
ال��ذي��ن ال يدخرون  واأه����ل اخل���ري 
جهدا يف �سبيل م�ساعدة كل حمتاج 
دون تفرقة بني جن�سية اأو لون اأو 

دين .

•• اأبوظبي-وام: 

للمجل�س  العامة  االأم��ان��ة  ت�سلمت 
التنفيذي الإمارة اأبوظبي م�ساركات 
53 جهة حكومية يف فئة “جوائز 
حكومية” و533  خ��دم��ة  اأف�����س��ل 
املجل�س  رئي�س  “و�سام  لنيل  طلبا 
اإط�������ار  يف  وذل���������ك  التنفيذي” 
اأبوظبي  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����س��ات 
للأداء احلكومي املتميز يف دورتها 

اخلام�سة.
امل�ساركات  العامة  االأم��ان��ة  وتلقت 
للجائزة  ال��رق��م��ي��ة  امل��ن�����س��ة  ع���رب 
امل�ساركة  ل��ل��ج��ه��ات  ت��ت��ي��ح  وال���ت���ي 
اجلديد  ال���ن���ظ���ام  اإىل  وال����دخ����ول 
اجل��ه��ة وملفات  م��ل��ف  وا���س��ت��ك��م��ال 
لفئات  والتقدم  امل�ساركني  االأف���راد 

اجلائزة املختلفة.
متكاملة  ح���ل���وال  امل��ن�����س��ة  وت���وف���ر 
مرورا  للجائزة  التقدم  الإج���راءات 
بعمليات التقييم االأمر الذي يدعم 
والذكي  الرقمي  التحول  توجهات 
يف حكومة اأبوظبي ويعزز م�ساعيها 
ب������االأداء احلكومي  االرت���ق���اء  ن��ح��و 
واأكدت  م�ستمر.  ب�سكل  وت��ط��وي��ره 
االأمانة العامة للمجل�س التنفيذي 
امل�ستلمة  امل�������س���ارك���ات  ح���ج���م  اأن 
املجل�س  رئ��ي�����س  و����س���ام  ج���ائ���زة  يف 
خدمة  اأف�����س��ل  وج��وائ��ز  التنفيذي 
امل�ساركة  اجل��ه��ات  ح��ر���س  يعك�س 
املوؤ�س�سي  ب������االأداء  ال��ن��ه��و���س  ع��ل��ى 
لديها وفق اأف�سل املمار�سات املتبعة 
واخلدمات  احل��وك��م��ة  جم���االت  يف 
جائزة  اأن  اإىل  واأ����س���ارت  واالإدارة. 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  و����س���ام 
توؤكد اإميان القيادة باأهمية املوظف 
ودوره يف االرتقاء باالأداء املوؤ�س�سي 
ب�سكل خا�س واحلكومي ب�سكل عام. 

اأن تذليل  العامة  االأمانة  واأ�سافت 
املوظفني  اأم�����ام  ك��اف��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
لتعزيز القدرات االإنتاجية وحتفيز 
املبادرات الفردية ي�سهم يف حت�سني 
واالإج����راءات احلكومية  اخل��دم��ات 
اأه����داف  م��ع  ان�����س��ج��ام��ا  وت�سهيلها 

اأبوظبي”. “خطة 
و�سام  ف���ئ���ة  م�������س���ارك���ات  و����س���ه���دت 
ارتفاعا  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
بالدورة  مقارنة   27.2% بن�سبة 

اأف�سل  تقدمي  ب�سرورة  احلكومية 
اخل���دم���ات امل��ب��ت��ك��رة وال��ع��م��ل على 
يف  ت�سهم  التي  املبادرات  ا�ستحداث 
ما  ورف��اه��ي��ت��ه��م  املتعاملني  اإ���س��ع��اد 
املوظفني  اأداء  على  اإيجابا  ينعك�س 

واإنتاجية اجلهات احلكومية.
اأبوظبي  ب���رن���ام���ج  م��ك��ت��ب  وع���ق���د 
العامة  ل���لأم���ان���ة  ال��ت��اب��ع  ل��ل��ت��م��ي��ز 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي اأك�����ر من 
تعريفية  وزي����������ارة  ور������س�����ة   60

�سلمت  حيث  اجل��ائ��زة  من  املا�سية 
اجلهات امل�ساركة يف ذات الفئة من 
ما  م�ساركة   419 الرابعة  ال��دورة 
يعك�س زيادة عدد اأف�سل املمار�سات 
التميز  �سباق  يف  الكبري  والتناف�س 

بني خمتلف اجلهات.
ال��ع��ام��ة للمجل�س  واأك����دت االأم��ان��ة 
اأف�سل خدمة  اأن جوائز  التنفيذي 
 53 ت�����س��ل��م  ح��ك��وم��ي��ة وال����ت����ي مت 
اإمي��ان اجلهات  تعك�س  بها  م�ساركة 

امل�ساركة  اجل���ه���ات  اإىل  وت��وع��وي��ة 
التميز  �سفراء  ح�سرها  باجلائزة 
بلغ  وال���ذي  احلكومية  اجل��ه��ات  يف 
املعنيني  اإىل  اإ�سافة   110 عددهم 
التميز  مب����ج����االت  وامل���خ���ت�������س���ني 
تخ�س�سية  ل��ق��اءات  ع��ق��د  و�سملت 
احلكومي  التميز  منظومة  ملعايري 
لقاءات  بجانب  امل�ساركة  للجهات 
للتعريف باملن�سة الرقمية التي مت 
كما  اخلام�سة  ال��دورة  يف  حتديثها 
القدرات  رب��ط  باآلية  التعريف  مت 

مبوؤ�سرات االأداء. 
برنامج  مكتب  عمل  فريق  وي��وؤك��د 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��م��ي��ز اأن������ه ع���ل���ى اأمت 
اأ�سكال  جميع  لتقدمي  اال�ستعداد 
الدعم للجهات واالأفراد امل�ساركني 
مراحلها  خمتلف  ويف  اجل��ائ��زة  يف 
اال�ستفادة  اإىل  اجل��ه��ات  داع��ي��ا   ..
م���ن امل���ع���اي���ري ال���ت���ي مت ت��ب��ن��ي��ه��ا يف 
تتما�سى  ك��ون��ه��ا  التميز  منظومة 
مع التوجهات احلكومية الأبوظبي 
وتتوائم مع منظومة اجليل الرابع 
املعمول بها يف احلكومة االحتادية 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة 
املعايري  اأف�������س���ل  ت����واك����ب  وال����ت����ي 

العاملية للأداء احلكومي.
اجلاري  اأغ�سط�س  اأواخ����ر  و�سيتم 
ت�سلم جميع طلبات امل�ساركة والتي 
ت�سمل اجلوائز املوؤ�س�سية “ اجلائزة 
اجلهة   – ل���ل���ج���ه���ات  ال���رئ���ي�������س���ي���ة 
حكومة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  امل��ت��م��ي��زة 
اأبوظبي وجوائز املعايري الرئي�سية 
املن�سة  ع����رب  املحاور”  وج����وائ����ز 
الرقمية اأي�سا على اأن تبداأ مرحلة 
املقبل  اأكتوبر  �سهر  بداية  التقييم 
اإج����راء  وال��ت��ي م��ن خ��لل��ه��ا �سيتم 
اجلهات  لتقييم  ميدانية  زي����ارات 
امل�����س��ارك��ة وذل����ك م���ن ق��ب��ل خرباء 

م�ستوى  ع��ل��ى  ع��امل��ي��ني وحم��ل��ي��ني 
عايل من اخل��ربة يف جمال العمل 
جمال  يف  ومتخ�س�سني  احلكومي 
عمليات  وت���ع���ت���رب  اجل����ه����ة.  ع���م���ل 
التقييم اأداة فعالة لتطوير االإدارة 
متطلبات  وحت����دي����د  احل���ك���وم���ي���ة 
ع��امل��ي��ا وملعرفة  وت��ف��وق��ه��ا  جن��اح��ه��ا 
امل�ستمر  التطوير  فر�س وجماالت 
امل�ستقبل  وب��ن��اء  ل����لأداء واخل��دم��ة 
امل�������س���ت���دام. وت�������س���ارك يف ال������دورة 
للأداء  اأبوظبي  جلائزة  اخلام�سة 
تابعة  جهة   54 املتميز  احلكومي 
اجلائزة  وتهدف  اأبوظبي  حلكومة 
على  احل��ك��وم��ي  بالعمل  ل��لرت��ق��اء 

ترتكز  م��ب��ت��ك��رة  وم���ع���اي���ري  اأ����س�������س 
كاأ�سا�س  امل��ح��ق��ق��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى 
احلكومية  اخل���دم���ات  يف  ل��ل��ت��م��ي��ز 
هي  رئي�سية  حم���اور  ث��لث  �سمن 
واملمكنات  االبتكار  ال��روؤي��ة  حتقيق 
اأبوظبي  خطة  وت��واك��ب  املوؤ�س�سية 
اأب��وظ��ب��ي حكومة  ل��ت��ك��ون ح��ك��وم��ة 
اعتماد  ومت  ح��دي��ث��ة.  م�ستقبلية 
لتقييم  كاأ�سا�س  التميز  منظومة 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة امل�����س��ارك��ة يف 
ج��ائ��زة اأب��وظ��ب��ي ل���لأداء احلكومي 
م�ستوى  حت���دي���د  ب���ه���دف  امل��ت��م��ي��ز 
اجلهات  اإليه  و�سلت  ال��ذي  الن�سج 

يف رحلتها نحو حتقيق الريادة.

ا�شتعدادات مبنفذ الغويفات خلدمة احلجاج
•• اأبوظبي -وام:

عام  م��دي��ر  ال�سريفي  علي  مكتوم  ال��ل��واء  ���س��ع��ادة  اط��ل��ع 
لت�سهيل  اجل��اري��ة  اال���س��ت��ع��دادات  على  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة 
دقيقة  ب�سورة  معاملتهم  واإجن���از  احل��ج��اج  اإج����راءات 
ومتكاملة يف منفذ الغويفات احلدودي مبديرية �سرطة 

اأمن املنافذ واملطارات.
واأكد - خلل جولة �سملت مدينة احلجاج ومبنى املنفذ 

�سرطة  حر�س   - العامة  ال�سيانة  وم�ساريع  احل��دودي 
اأكمل  على  وتقدميها  خدماتها  تطوير  على  اأب��وظ��ب��ي 
وج��ه��ة الإ���س��ع��اد اجل��م��ه��ور ���س��واء يف منفذ ال��غ��وي��ف��ات اأو 

مبختلف املواقع ال�سرطية واالأمنية يف اإمارة اأبوظبي.
�سرورة  على  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ع��ام  مدير  �سعادة  وح��ث 
الغويفات  منفذ  يف  والتح�سني   التطوير  جهود  تعزيز 
تعزز من  ال��ت��ي   املقرتحات  باأف�سل  واالأخ���ذ  احل���دودي 

عمل املنفذ �سمن نطاق اخلدمات ال�سرطية املتميزة.

نادي راأ�س اخليمة الريا�شي ينظم دورة اخلط العربي
•• راأ�س اخليمة – الفجر : 

نظم نادي راأ�س اخليمة الريا�سي الثقايف دورة اخلط العربي املجانية ملدة 
اأربعة اأيام �سمن ن�ساطه ال�سيفي االأول »قيظنا غري« ، تفاعًل مع عام اخلري 
و�سمن مهامه االجتماعية الثقافية يف تعزيز املهارات لدى اأفراد  املجتمع. 

وقالت ح�سة �سيف رئي�سة اللجنة الثقافية االجتماعية يف النادي، اأن دورة 
اخلط التي قدمها املدرب د. اإبراهيم ح�سن عبدالكرمي، جاءت �سمن اأن�سطة 
النادي ال�سيفية يف دورته االأوىل حتت اإ�سم قيظنا غري، اإذ اخرتنا احرتاف 

مهارة فن اخلط العربي، كونه من اأرقى الفنون العربية، وما  الأهمية مهارة 
اخلط يف تعزيز مهارات الزخرفة  والت�سميم  و�سحذ املواهب لدى املهتمني 

يف تطوير مهاراتهم. 
واأكد د. اإبراهيم ح�سن اأن مهارة اخلط العربي حتتاج اىل ممار�سة، كما اأنها 
الت�سميم، م�سرياً  االأخلقية كال�سرب والدقة، وتطور مهارات  القيم  تعزز 
اىل اأن زخرفة اخلط العربي دخلت حالًيا يف كثري من الت�ساميم اجلميلة، 
كما اأن ت�سميم ال�سعارات اللفتة اأكر ما ي�ستغل بها  ر�سم احلروف ل�سد 

االنتباه. 



االثنني   21   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12102  
Monday  21   August   2017  -  Issue No   12102

04

اأخبـار الإمـارات
�شفري الدولة غري املقيم يلتقي نائب رئي�س جنوب ال�شودان

•• جوبا-وام: 

التقى فخامة تعبان دينق جاي نائب رئي�س جمهورية جنوب ال�سودان - يف مكتبه مبدينة جوبا - 
�سعادة غازي عبداهلل �سامل املهري �سفري الدولة لدى جمهورية اأثيوبيا ال�سفري غري املقيم لدى جنوب 
ال�سودان. واأعرب �سعادة ال�سفري عن اهتمام دولة االإمارات وحر�سها على تعزيز التعاون الثنائي مع 
جمهورية جنوب ال�سودان خا�سة يف املجاالت االقت�سادية واال�ستثمارية بالنظر اإىل الفر�س الكبرية 
املتاحة يف البلد. من جانبه اأ�ساد نائب رئي�س جنوب ال�سودان بالتقدم الذي ت�سهده دولة االإمارات 
.. معربا عن رغبة بلده يف اال�ستفادة من اخلربة االإماراتية يف جماالت البنية التحتية وال�سياحة 
والفندقة واالت�ساالت. واأكد ا�ستعداد حكومته لتقدمي كافة الت�سهيلت اللزمة جلذب اال�ستثمارات 
االإماراتية لل�ستفادة من الفر�س املتاحة يف خمتلف القطاعات بجنوب ال�سودان.. كما تطرق اللقاء 

اإىل �سبل تطوير العلقات الثنائية.

عزة النعيمي توؤكد اأهمية احللول املبتكرة لتعزيز �شراكة القطاعني احلكومي واخلا�س
•• عجمان-وام:

النعيمي مدير عام موؤ�س�سة  بنت عبداهلل  ال�سيخة عزة  اأكدت 
حميد بن را�سد النعيمي اخلريية �سرورة االهتمام باحللول 
املبتكرة والداعمة ل�سبل تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية الهادفة 
مبا  واخل��ا���س  احلكومي  القطاعني  بني  ال�سراكة  تعزيز  اإىل 

ي�سب يف خدمة ال�سالح العام.
النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  موؤ�س�سة  توقيع  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
اخلريية اتفاقية تعاون مع االأن�ساري لل�سرافة للتي�سري على 
من  املوؤ�س�سة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  م��ن  امل�ستفيدة  الفئات 

خلل برناجمها اخلريي واالإن�ساين يف اإمارة عجمان.

وق��ع��ت االت��ف��اق��ي��ة ع���ن م��وؤ���س�����س��ة ح��م��ي��د ب���ن را����س���د النعيمي 
اخلريية ال�سيخة عزة بنت عبداهلل النعيمي .. فيما وقعها عن 
العام ومدير  املدير  النجار م�ساعد  لل�سرافة علي  االأن�ساري 
اإدارة العمليات وذلك يف مقر املوؤ�س�سة يف عجمان بح�سور عدد 

من م�سوؤويل اجلانبني.
توقيع  اأن  النعيمي  ع��ب��داهلل  ب��ن��ت  ع���زة  ال�سيخة  واأو���س��ح��ت 
املوؤ�س�سة  االتفاقية مع االأن�ساري لل�سرافة جاء مواكبا لدور 
الراحة  �سبل  بتوفري  امل�ستمر  والتزامها  ال�سعاب  تذليل  يف 

للجمهور امل�ستهدف.
ه��ذه اخل��ط��وة متثل دفعة قوية يف اجت��اه تطوير  اأن  واأك���دت 
امل�سمولة  ك��اف��ة  ل��لأط��راف  امل��ال��ي��ة  امل�����س��اع��دات  ت�سليم  خ��دم��ة 

من  اال�ستفادة  خ��لل  من  الدولة  داخ��ل  املوؤ�س�سة  مب�ساعدات 
»االأن�ساري  �سركة  م��ن  امل��ق��دم��ة  واحل��ل��ول  اخل��دم��ات  اأف�����س��ل 

لل�سرافة«.
من جانبه قال علي النجار اإن االتفاقية تعد ا�ستكماال جلهود 
�سركته امل��ب��ذول��ة ل��ب��ن��اء ع��لق��ات ق��وي��ة وم��ث��م��رة م��ع خمتلف 

الهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة يف دولة االإمارات .
معربا عن �سعادة �سركته بالتعاون مع موؤ�س�سة رائدة يف العمل 
اخلريي واالإن�ساين بحجم موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي 
اخلريية والتي ت�سعى �سركته من خللها اإىل ت�سهيل �سرف 
املنت�سرة  فروعها  �سبكة  عرب  للم�ستفيدين  امل�ستحقة  املبالغ 

داخل الدولة .

مركز الفلك الدويل: ل ميكن روؤية هالل ذي احلجة اليوم يف جميع اأنحاء العامل الإ�شالمي

   45 األف م�صتفيد 

جمتمعية �شرطة راأ�س اخليمة تنفذ برامج توعية  لرواد ال�شواطئ 

•• اأبوظبي -وام: 

اأكد مركز الفلك الدويل اأن اليوم االإثنني �سيكون هناك ك�سوف كلي لل�سم�س 
يوم  �سهر ذي احل��ج��ة  ه��لل  االإ���س��لم��ي��ة  ال���دول  �ستتحرى معظم  يف ح��ني 

الثلثاء 22 اأغ�سط�س .
م�سريا اإىل اأن روؤية الهلل اليوم االإثنني م�ستحيلة من جميع اأنحاء العامل 
االإ�سلمي ب�سبب غروب القمر قبل غروب ال�سم�س وب�سبب حدوث االقرتان 

بعد غروب ال�سم�س.
الثلثاء ممكنة  الهلل يوم  روؤي��ة  اأن  اإىل  بيان له ام�س-  املركز - يف  ولفت 
وجنوب  اآ�سيا  ق��ارة  وجنوب  و�سط  ومن  اأ�سرتاليا  من  التل�سكوب  با�ستخدام 
اآ�سيا ومن  اأوروب��ا و�ستكون روؤيته ممكنة بالعني املجردة ب�سعوبة من غرب 
قارة اأفريقيا و�سمال اأمريكا يف حني اأنها ممكنة بالعني املجردة ب�سهولة من 

معظم اأجزاء القارتني االأمريكيتني.
اأرجاء  الثلثاء من معظم  ي��وم  الهلل ممكنة  روؤي��ة  اأن  اأن��ه حيث  واأ���س��اف 
العامل االإ�سلمي فمن املتوقع اأن يكون يوم االأربعاء 23 اأغ�سط�س غرة �سهر 
ذي احلجة وعليه تكون وقفة عرفات يوم اخلمي�س 31 اأغ�سط�س ويكون يوم 

اجلمعة االأول من �سبتمرب اأول اأيام عيد االأ�سحى املبارك.

واأ�سار املركز اإىل اأن املناطق التي ميكنها روؤية هذا الك�سوف كك�سوف كلي هي 
الكلي من  الك�سوف  روؤي��ة  املتحدة بحيث ميكن  الواليات  وا�سعة من  اأج��زاء 
جميع املناطق الواقعة �سمن �سريط يبلغ عر�سه حوايل 110 كيلومرتات 
يقطع الواليات املتحدة ب�سكل كامل من غربها اإىل �سرقها وي�سمل 14 والية 
اأطول مدة للك�سوف  املناطق و�ستبلغ  ومن ثم يتحرك �سرقا ليقطع جميع 
بالقرب من مدينة  ثانية وذل��ك من  الك�سوف دقيقتني و42  الكلي يف هذا 

كاربوندال يف والية اإلينوي.
مناطق  باقي  من  جزئي  كك�سوف  الك�سوف  ه��ذا  �سي�ساهد  اأخ��رى  جهة  من 
وكندا يف  اأمريكا اجلنوبية  و�سمال  الو�سطى  اأمريكا  املتحدة ومن  الواليات 
اأثناء الغروب من بع�س الدول الواقعة  اأن الك�سوف اجلزئي �سي�ساهد  حني 
يف غرب اأوروبا مثل بريطانيا والرنويج وهولندا وبلجيكا وفرن�سا واإ�سبانيا 

والربتغال.
فقط  جزئي  كك�سوف  م�ساهدا  الك�سوف  ف�سيكون  العربية  ال���دول  م��ن  اأم��ا 
وبن�سبة ب�سيطة من و�سط وغرب اململكة املغربية وموريتانيا واأجزاء ب�سيطة 

جدا من غرب اجلزائر.
على  منطقة  اأول  يف  الك�سوف  �سيبداأ  العامة  الك�سوف  ملواعيد  وبالن�سبة 
على  الكلي  الك�سوف  و�سيبداأ  غرينت�س  بتوقيت   15:47 ال�ساعة  االأر����س 

اأول منطقة على االأر�س ال�ساعة 16:49 و�سي�سل الك�سوف الكلي لذروته 
االأر�س  على  منطقة  اآخ��ر  من  الكلي  الك�سوف  و�سينتهي   18:27 ال�ساعة 
ال�ساعة 20:02 يف حني �سينتهي الك�سوف ب�سكل كامل من اآخر منطقة على 
21:04 لتكون مدة الك�سوف ب�سكل كامل خم�س �ساعات و  االأر�س ال�ساعة 

دقيقة.  18
ب�سكل  الك�سوف تختلف من منطقة الأخ��رى  اأن مواعيد  اإىل  االإ�سارة  جتدر 
ملمو�س ل��ذل��ك ع��ل��ى م��ن ي��رغ��ب مب��راق��ب��ة ال��ك�����س��وف ال��ت��اأك��د م��ن مواعيد 

الك�سوف بالن�سبة ملنطقته.
ال�سم�س  بني  القمر  يقع  عندما  حتدث  فلكية  ظاهرة  عن  عبارة  والك�سوف 
واالأر�س فعندها تختفي ال�سم�س خلف القمر اإما كليا اأو جزئيا ويرى القمر 
بحجم ال�سم�س على الرغم من اأنه اأ�سغر منها ب� 400 مرة الأنه اأقرب من 
ال�سم�س ب� 400 مرة ولو كان قطره اأقل ب� 225 كيلومرتا ملا اأمكننا روؤية 
الك�سوف  الأ���س��ب��ح  احل��ال��ي��ة  امل�سافة  ن�سف  ب��ع��ده  ك��ان  ول��و  كلي  ك�سوف  اأي 
�سهريا ويقدر باأن �سخ�سا من كل 25 األف �سخ�س ت�سنح له الفر�سة لروؤية 

ك�سوف كلي.
ويبلغ معدل تكرار الك�سوف الكلي فوق نف�س املنطقة كل 360-400 �سنة 
ال�سم�س فوق  .. االأول هو وج��ود  الك�سوف ال بد من توفر �سرطني  ولروؤية 

االأفق وقت الك�سوف والثاين هو اأن يكون موقعنا على االأر�س منا�سبا لروؤية 
وتكون  مك�سوفة  وه��ي  منطقة  على  م�سرقة  ال�سم�س  تكون  فقد  الك�سوف 
على  مك�سوفة  غري  اأنها  اإال  اأخ��رى  منطقة  ف��وق  م�سرقة  اللحظة  نف�س  يف 
االإطلق وهذا يت�سمن اأن مواعيد بداية ونهاية الك�سوف ون�سبة ما يك�سف 

من ال�سم�س لنف�س الك�سوف تختلف من منطقة الأخرى.
من جانبه حذر املركز حتذيرا �سديدا من النظر مبا�سرة نحو ال�سم�س وقت 
الك�سوف فذلك قد يوؤدي اإىل تلف يف العني قد ي�سل اإىل درجة العمى الدائم 
وهذا التحذير �ساري املفعول وقت الك�سوف وغريه فل توجد اأ�سعة خا�سة 
وقت الك�سوف اإال اأن الك�سوف �سيكون دافعا قويا للنظر مبا�سرة نحو ال�سم�س 
مما يوؤدي اإىل اإ�سابة العني باأ�سرار متفاوتة واأن ت�سعر اأن اأ�سعة ال�سم�س غري 

موؤذية وباإمكانك النظر اإليها هو �سعور خاطئ.
واأ�ساف اأن عد�سة العني تعمل كعمل مكرب �سغري فعندما تنظر اإىل ال�سم�س 
فاإن اأ�سعتها �سترتكز على ال�سبكية وبالتايل قد حترقها وهذا م�سابه متاما 
اأن  اإال  ال�سم�س  باأ�سعة  لتحرقها  ورق��ة  على  املكرب  توجه  عندما  يحدث  مل��ا 
الفرق الوحيد هي اأن العني هي التي حترتق االآن واخلطر االأكرب يكمن يف 
اأن ال�سبكية ال متتلك م�ستقبلت للأمل فالرا�سد ال ي�سعر بالكارثة اإال بعد 

�ساعات من ذلك.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

بالقيادة  ال�سرطية  العمليات  ع��ام  م��دي��ر  غ��امن  اأح��م��د  غ��امن  العميد  اك��د 
العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة ، اأن �سرطة راأ�س اخليمة ممثلة باإدارة ال�سرطة 
راأ�س  ، نادي فتيات  امليدان  6 جهات وهي : �سركة  املجتمعية وبالتعاون مع 
، موؤ�س�سة  ، نادي اجلزيرة للطريان  راأ�س اخليمة للفنون  ، جمعية  اخليمة 
االإمارات لل�سباب ، مركز راك مول ، فريقي التطوع لتكاتف و�ساند حر�ست 
وال�سواطئ   ، ب�سكل عام  البحرية  ال�سواطئ  التوعية بني مرتادي  ن�سر  على 
التي ت�سهد اقبال كبري من االأهايل ، خا�سة يف فرتة ال�سيف يف ظل حرارة 
اأخذهم  دون  ولكن   ، وال�سباحة  للهو  االأه���ايل  من  بالعديد  يدفع  ال�سم�س 
الحتياطات االأمن وال�سلمة مما يعر�س حياتهم للخطر ، وتوا�سل �سرطة 
راأ�س اخليمة خطتها يف تقدمي التوعية ملرتادي ال�سواطئ وتعريفهم بالطرق 
الوقائية يف اإطار هدفها للحد من الغرق وذلك بتبني اأف�سل املمار�سات من 
خلل التدريب والتاأهيل واقتناء االأجهزة واالأدوات التي ت�ساعد على احلد 
اإدارة  م��ن ح���وادث ال��غ��رق.    واأ���س��ار العقيد اأح��م��د حممد ب��ن جمعة مدير 
تقوم  االإدارة  باأن  راأ�س اخليمة  ل�سرطة  العامة  بالقيادة  املجتمعية  ال�سرطة 
»�سواطئنا  مبادرة  �سمن  والتوعوية  الوقائية  الربامج  من  العديد  بتنفيذ 

متنوعة  واأن�سطة  وفعاليات  مفتوحة  عمل  ور���س  اإقامة  خ��لل  من   ، اآمنة« 
وخمتلفة على ال�سواطئ املزدحمة ، من قبل فريق عمل يتميز بالكفاءة يف 
تثقيف اجلمهور وتعريفهم باللوحات االإر�سادية املو�سوعة من قبل اجلهات 
خطورة  وتعرف  ال�سلمة  اإر���س��ادات  وت�سرح  ال�سواطئ  ط��ول  على  املخت�سة 
املطويات  ت��وزي��ع  يتم  كما   ، معها  التعامل  كيفية  وتو�سح  املائية  ال��ت��ي��ارات 
والربو�سورات التوعوية على اجلمهور ، واال�ستماع اإىل اآرائهم ومقرتحاتهم 
وم�ساكلهم ، الأن حتقيق االأمن يعترب م�سوؤولية جمتمعية يتحملها اجلميع 
، ودعا اأولياء االأمور اإىل توعية اأبناهم ومراقبتهم جيداً وعدم اهمالهم اأو 
باأن توعيتهم واجب وطني الأنهم عماد هذا الوطن  ، واأك��د  االن�سغال عنهم 
حوادث  من  للحد  املخت�سة   اجلهات  مع  التام  والتعاون  حمايتهم  ويجب 
الظواهر  لكافة  للت�سدي  مهم   مطلب  اجل��ه��ود  ت�سافر  اأن  حيث   ، ال��غ��رق 

وال�سلوكيات اخلاطئة وال�سلبية .
باإدارة  اأول م��وزة اخلابوري مدير فرع الربامج املجتمعية  امل��لزم     وقالت 
ال�سرطة املجتمعية باأن االإدارة حملت على عاتقها تبني العديد من الربامج 
املحافل  من  العديد  يف  و�ساركت  الفعاليات  من  العديد  ونظمت  وامل��ب��ادرات 
كبرية  اأهمية  و�سكلت   ، لل�سباب  التوعية  ت��ق��دمي  اإىل  ال��ه��ادف��ة  واالأن�����س��ط��ة 
عنها  ينتج  التي  تلك  وخ�سو�ساً  الغرق  خماطر  من  الوطن  اأب��ن��اء  حلماية 

فقدان للأبناء وال�سباب ويق�سوا نحبهم غرقاً ، معتربة باأن م�ساركة اجلميع 
املوارد  على  املحافظة  يف  كرمية  ورع��اي��ة  طيبة  خطوة  امل��ب��ادرة  بهذه  ال��ي��وم 
خماطر  ب��اأن  م�سيفة   ، ال��وط��ن  م�ستقبل  ميثلون  ال��ذي��ن  للوطن  الب�سرية 
تلقى  وال�سباب من �سحاياها  واالأط��ف��ال  االأب��ن��اء  يكون  التي  الغرق  ح��وادث 
اهتماماً بالغ االأهمية من قيادتنا الر�سيدة بالدولة التي باتت ت�سع اخلطط 
، كذلك لتوعيتهم يف احلفاظ على  الغرق  اال�سرتاتيجية للحد من وفيات 
.    وت�سمنت الفعالية العديد  ال�سواطئ نظيفة ل�سمان بيئة �سحية نقية 
من الفقرات الرتفيهية واأخرى تراثية وتثقيفية متنوعة ، حيث بداأت بعزف 
ومرتادي  وذوي��ه��م  االأط��ف��ال  م��ن  غفرية  جموع  مب�ساركة  الوطني  ال�سلم 
ق�سري  م�سهد متثيلي  الغو�س« يف  »العودة من  بعنوان  فقرة  ثم   ، ال�ساطئ 
قدمته فرقة جمعية راأ�س اخليمة للفنون ال�سعبية ويعك�س احلياة يف املا�سي 
واالعتماد على الرزق عن طريق الغو�س وا�ستقبال ذويهم لهم عند عودتهم 
ال�سويهي  وال�سلمة« قدمتها ح�سة  »االأم��ن  بعنوان  ا�ستعرا�س فقرة  ، ومت 
مدرب برنامج �ساند التطوعي تناولت كيفية انقاذ وا�سعاف امل�سابني وخا�سة 
ممن يتعر�س حلوادث الغرق ، واألقى الوالد جمعة البقي�سي كلمة اأ�سار فيها 
اإىل اأهمية التم�سك بالعادات والتقاليد وبالهوية الوطنية واتباع ال�سلوكيات 
التي تعك�س ح�سارة دولة االإم��ارات واحرتام القوانني ووالة االأمر وحماية 

الوطن ومكت�سباته وعدم ن�سيان املا�سي اجلميل وما قدموه الرعيل االأول 
من ت�سحيات من اأجل الو�سول اإىل ما نحن عليه اليوم .

اأحمد غامن مدير عام العمليات ال�سرطية ب�سرطة     ثم قام العميد غامن 
ال�سرطة  اإدارة  بن جمعة مدير  اأحمد حممد  العقيد  يرافقه  اخليمة  راأ���س 
املجتمعية وال�سباط ، بجولة تفقدية لفعاليات واأجنحة معر�س »�سواطئنا 
وتعاونهم  امل�ساركة  اجلهات  والتقدير جلميع  ال�سكر  بجزيل  متقدماً  اآمنة« 
اللحمدود الإجناح كافة الفعاليات والو�سول اإىل الهدف املن�سود على اأكمل 
وجه ، مطلعاً على خدماتهم وما يقدمونه الأفراد املجتمع خلدمته يف ن�سر 

التوعية اللزمة ، م�ستمعاً اإىل اآرائهم ومقرتحاتهم .
   كما جتّول يف اآخر حمطة من حمطات »�سواطئنا اآمنة« يف م�سروع »اأ�سرف 
�سح« وهو عبارة عن حافلة لتعليم االأطفال والنا�سئة ال�سلوكيات ال�سحيحة 
با�ستخدام التكنولوجيا واالأجهزة الذكية ، وهو م�سروع متجول على م�ستوى 
تو�سيحي  �سرح مف�سل  اإىل  �سعادته  وا�ستمع   ، العامني  الدولة منذ حوايل 
حول اأهمية امل�سروع والهدف منه وكيفية اال�ستفادة منه واآلية عمله وامكانية 
التعاون مع اإدارة ال�سرطة املجتمعية يف اإطار تبادل اخلربات وتعميم الفائدة 
، كما اطلع على عدد امل�ستفيدين من هذا امل�سروع يف اإمارة راأ�س اخليمة الذي 

بلغ نحو 45،000 م�ستفاد .

انطالق معر�س عيدية »خذ من خمباه وعايده« باملركز الثقايف يف عجمان
•• عجمان ـ الفجر 

اأم�س معر�س عيدية »خذ من خمباه وعايده« والذي ينظمه  اإنطلق م�ساء 
اأع��م��ال ع��ج��م��ان ال��ت��اب��ع ل��غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة عجمان،  جمل�س ���س��ي��دات 
وي�ستمر املعر�س على مدار 3 اأيام بالتعاون مع املركز الثقايف التابع لوزارة 
  15 ع��ن  يزيد  م��ا  ومب�ساركة  عجمان   � املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة 
�سيدة اعمال وع�سوة باملجل�س وذلك يف املركز الثقايف � عجمان بحيث تنوعت 
وال�سيافة  والعطور  والدخون  اليدوية  وامل�سغوالت  االزي��اء  بني  املعرو�سات 

واالك�س�سوارات وغريها من املنتجات.
 � اعمال عجمان  �سيدات  اإدارة  ال�سحي ع�سو جمل�س  فاطمة  املعر�س  اإفتتح 
اأمني �سندوق املجل�س، واميان ال�سام�سي مدير ادارة دعم االع�ساء وامل�سوؤولية 

املجتمعية وفاطمة ال�سويدي مدير اإدارة الفعاليات بغرفة عجمان.
من جانبها اأكدت الدكتورة اآمنة خليفة اآل علي رئي�س جمل�س �سيدات اأعمال 
االعمال  �سيدات  يخدم  مبا  املتنوعة  املعار�س  تنظيم  اهمية  على  عجمان، 

باملنتجات  م�سيدة  املحلي،  املجتمع  م��ع  مبا�سرة  توا�سل  قناة  لهن  ويفتح 
التي بات تتمتعن  املعرو�سة وجودتها والتي تعك�س مدى اخلربات الكبرية 
بالهوية  الوثيق  االعمال، مو�سحة متيز منتجاتهن الرتباطها  �سيدات  بها 

والرتاث املحلي مع مواكبتها للتطور احل�ساري.
واأكدت اأن م�ساريع �سيدات االعمال عموماً حتظى بدعم مبا�سر وال حمدود 
لدعمهن  املقومات  كافة  ت�سخري  على  عملت  وال��ت��ي  الر�سيدة  القيادة  م��ن 
م�سرق  ج��ان��ب  االع��م��ال  �سيدات  م�ساريع  ت��ب��واأت  حتى  م�ساريعهن  واجن���اح 
كافة  يف  اب��دع��ن  �سيدات  �سريحة  واأوج����دت  الوطني  االقت�ساد  م��ن  ومم��ي��ز 
الثقايف  للمركز  ال�سكر  خليفة  اآمنة  الدكتورة  ووجهت  واملنتجات.  االفكار 
على  وت�سجعيهن  بهن  واالرت��ق��اء  االع��م��ال  ل�سيدات  دعمه  على  عجمان  يف 
الرتويج ملنتجاتهن واإ�ستدامة اعمالهن، كما وجهت ال�سكر لكافة املوؤ�س�سات 
احلكومية واخلا�سة باإمارة عجمان على اإ�ستقبالها ملعار�س �سيدات االعمال 
ومتكينهن من عر�س منتجاتهن مبا�سرة للعملء واملراجعني مبا يدعم منو 

اأعمال �سيدات االأعمال وع�سوات املجل�س.

يف  االع��م��ال  �سيدات  جمل�س  دور  ال��ع��ار���س��ات  االع��م��ال  �سيدات  وثمنت  ه��ذا 
تزيد  متنوعة  معار�س  وت��وف��ري  عجمان  اإم���ارة  يف  املنتجة  ب��امل��راأة  االرت��ق��اء 
من تطوير اعمالهن بحيث مُتكن  �سيدات االعمال من جتربة التعامل مع 
واجلمهور  االعمال  �سيدات  بني  مبا�سر  توا�سل  واإيجاد  اخلارجي  املجتمع 
لت�سويق منتجاتهن وزيادة تنمية ودعم اقت�ساد املراأة ل�سمان تطور م�ساريع 

ال�سيدات ومنتجاتهن لتكون م�ساريع م�ستدامة يف ال�سوق املحلي.
�سيدات  تعزز مكانة  توفري خدمات متنوعة  املجل�س يف  دور  اك��دن على  كما 
وكذلك  العمل  وور���س  ال��دورات  تنظيم  املنتجة من خلل  واال�سر  االعمال 
للم�ساريع  الدعم  وموؤ�س�سات  ب�سناديق  االعمال  �سيدات  بربط  املجل�س  دور 
املتو�سطة وال�سغرية. هذا وي�سارك يف املعر�س الذي يفتتح اأبوابه من الرابعة 
اال�سلحية  املوؤ�س�سة  اي��ام،  ثلثة  م��دار  على  م�ساءا  العا�سرة  وحتى  ع�سرا 
�سركة  ت�سارك  كما  وال�سيدات،  الرجال  مبنتجات  التاأهيل  ق�سم   � والعقابية 
ام« للرعاية ال�سحية الدولية للتوعية مبخاطر ال�سمنة واأ�سرارها  »يف بي 

وتقدمي الن�سائح حول التغذية ال�سحية وفح�س تركيب اجل�سم. 

انتظار  يف  درهم  األف   200
الفائزين بجائزة متّيز الأعمال

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

تد�سني  عن  ام�س  )راك��ز(  االقت�سادية  اخليمة  راأ���س  مناطق  هيئة  اأعلنت 
ال�سركات  َوَدَع��ت جميع   ،2017 لعام  االأعمال  لتمّيز  راكز  برنامج جوائز 
الرابعة من الربنامج والذي  الن�سخة  العاملة حتت مظلتها للم�ساركة يف 
يهدف اإىل تكرمي ال�سركات ذات االأداء املتمّيز واالأثر االأكرب يف دفع عجلة 
التنمية االقت�سادية الإمارة راأ�س اخليمة، و�سوف يكون برنامج اجلوائز هذا 
العام حافًل باالإثارة واملكافاآت حيث �ستمنح )راكز( جميع الفائزين بجوائز 

نقدية جمموع قيمتها 200 األف درهم.
اأحمد بن �سقر القا�سمي رئي�س جمل�س  ويف هذا ال�سياق قال �سمو ال�سيخ 
جوائز  برنامج  ي�سهده  الذي  املتزايد  باالإقبال  �سعداء  نحن  الهيئة:  اإدارة 
ن�سخته  يف  الربنامج  ا�ستقبل  حيث  ع��ام.  بعد  ع��ام��اً  االأع��م��ال  لتميز  راك��ز 
االأوىل حوايل 120 م�ساركاً ونتوقع اأن تزيد عدد امل�ساركات هذا العام اإىل 
�سمّوه  واأ�ساد   ».270% بن�سبة  الهائلة  الزيادة  هذه  وتقدر   ،450 قرابة 
ب���االأه���داف امل��رج��ّوة م��ن ب��رن��ام��ج اجل��وائ��ز وال��ت��ي مت حتقيقها م��ن خلل 
االإجنازات البارزة والنجاحات املُلهمة التي ت�سهدها �سركات )راكز( والتي 

ت�ستحق التكرمي والتتويج.
ومن جهته قال رامي جّلد املدير التنفيذي ملجموعة راكز واملنطقة احلرة 
االأعمال  برنامج متيز  اإن  للإ�ستثمار:  راأ�س اخليمة  وهيئة  براأ�س اخليمة 
ي�ساهم ب�سكل كبري يف تعزيز العلمة التجارية اخلا�سة بال�سركات احلا�سلة 
على جوائز، حيث اأنها تتميز على منافي�سها باكت�ساب �سمعة مرموقة من 
خلل اإحرازها لهذه اجلوائز، والذي يعد مهماً يف بيئة االأعمال التناف�سية 
واأنواعها  اأح��ج��ام��ه��ا  ب�ستى  )راك����ز(  ���س��رك��ات  ج���ّلد جميع  و���س��ّج��ع  ال��ي��وم. 
ون�ساطاتها يف خمتلف ميادين االأعمال والقطاعات وال�سناعات للم�ساركة 
بوا�سطة جلنة  يتم  �سوف  التقييم  اأن  اإىل  االأعمال م�سرياً  يف جوائز متّيز 
م�ستقلة من املُحّكمني ذوي اخلربة يف اأداء التميز الدويل )IPE( لتحديد 

الفائزين من ال�سركات امل�ساركة. 
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س جورجيا ي�شتقبل �شفري الدولة

•• تبلي�صي-وام: 

رئي�س جمهورية  ا�ستقبل فخامة جيورجي مارغفيل�سفيلي 
جورجيا �سعادة الدكتور جا�سم حممد القا�سمي �سفري الدولة 
لدى اأرمينيا �سفري غري مقيم لدى جورجيا. ومت خلل اللقاء 
- الذي عقد يف العا�سمة اجلورجية تبلي�سي - بحث العلقات 
تعزيزها وتطويرها  و�سبل  ال�سديقني  البلدين  الثنائية بني 
بني  العلقات  بتطور  اجلانبان  واأ�ساد   . املجاالت  خمتلف  يف 
املا�سية  ال��ف��رتة  خ��لل  جورجيا  وجمهورية  االإم����ارات  دول��ة 
وناق�سا االإمكانيات املتاحة لديهما لتطويرها اىل اآفاق اأو�سع 
. واأكد فخامة الرئي�س اجلورجي اأن االإمارات تعترب ال�سريك 

االقت�سادي االأول لبلده يف ال�سرق االأو�سط .

�شفري الدولة لدى اإثيوبيا يقدم اأوراق اعتماده �شفريا غري مقيم اإىل رئي�س جنوب ال�شودان
•• جوبا -وام:

قدم �سعادة غازي عبداهلل �سامل املهري �سفري الدولة لدى جمهورية اأثيوبيا اأوراق اعتماده اإىل فخامة �سيلفا كري 
ميارديت رئي�س جمهورية جنوب ال�سودان ك�سفري غري مقيم للدولة لدى جوبا.

واأعرب �سعادة ال�سفري خلل اللقاء - الذي عقد يف الق�سر الرئا�سي بجوبا - عن اهتمام دولة االإمارات وحر�سها 
ال�سودان  الدولة جلنوب  القيادة يف  ال�سودان ومتنيات  ال�سداقة والتعاون مع جمهورية جنوب  اأوا�سر  على تعزيز 
واأك��د حر�س  الثنائية  العلقات  ال�سودان على  رئي�س جنوب  اأثنى فخامة  والتقدم. من جانبه  اال�ستقرار  و�سعبها 
بلده على تطوير وتعزيز هذه العلقات .. متمنيا لدولة االإمارات و�سعبها دوام الرقي واالزدهار ولل�سفري التوفيق 
االقت�سادية  املجاالت  البلدين يف  بني  القائمة  الثنائية  العلقات  تطوير  �سبل  اإىل  اللقاء  وتطرق  مهام عمله.  يف 
ال�سودان واإمكانية ت�سهيل تقدمي اجلمعيات اخلريية االإماراتية  الراهنة يف جنوب  واال�ستثمارية وبحث االأو�ساع 

للم�ساعدات االإن�سانية للمحتاجني هناك.

بهدف تعزيز ال�صراكة القائمة وتطوير �صبل التوا�صل

بلدية مدينة اأبوظبي تعقد ور�شة عمل مع ال�شركاء ال�شرتاتيجيني ملواجهة التحديات
•• اأبوظبي - الفجر:

اأب���وظ���ب���ي ور����س���ة ع��م��ل م���ع ال�سركاء  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  ع���ق���دت 
مع  القائمة  العلقة  تطوير   « ع��ن��وان  حت��ت  اال�سرتاتيجيني 
العامة  للخدمات  اأبوظبي  �سركة   - اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
التحديات  لتذليل  القائمة  ال�سراكة  تعزيز  بهدف   « م�ساندة 
يحقق  ومب��ا  املجتمع،  تطلعات  م��ع  ي��ت��واف��ق  وال�����س��ع��وب��ات مب��ا 
التي  ال�ساملة  التنموية  النه�سة  ومواكبة  التنمية  متطلبات 
بهدف  وكذلك  كافة،  االأ�سعدة  على  اأبوظبي  مدينة  ت�سهدها 
اإيجاد اأف�سل ال�سبل لتحقيق اأعلى م�ستويات التن�سيق والتكامل 

ما بني بلدية مدينة اأبوظبي و�سركة م�ساندة. 
من جانيه اأكد حمي�������د را�سد الدرعي، املدير التنفيذي لقط�اع 

التخ��طيط اال�س����رتاتيجي واإدارة االأداء باالإن�ابة خلل كلمته 
تعزيز  على  اأبوظبي  بلدية مدينة  للور�سة حر�س  االفتتاحية 
على  ت��اأك��ي��داً  وذل��ك  اال�سرتاتيجيني،  ال�سركاء  م��ع  ال��ع��لق��ات 
اخلدمات  معايري  اأج���ود  تقدمي  اإىل  الداعية  البلدية  ر�سالة 
ال��ب��ل��دي��ة ال��ف��ع��ال��ة امل��رت��ك��زة ع��ل��ى خ��دم��ة ال��ع��م��لء م��ن خلل 

امل�ساركة الفعالة يف دفع عجلة التنمية يف املجتمع ككل.
اأبوظبي  �سركة  مع  العمل  ور�سة  عقد  اأن  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار   
للخدمات العامة م�ساندة تاأتي بهدف تعزيز ال�سراكة املتميزة 
وتوطيد  اأخ���رى،  جهة  م��ن  وم�ساندة  جهة،  م��ن  البلدية  ب��ني 
اأوا�سر التعاون وتثبيت وتو�سيح التفاهمات وخطوط التوا�سل 
التي  اال�سرتاتيجية  ال�سراكات  وتطوير  والتن�سيق،  واالت�سال 
ت�ساهم يف تطبيق خطة اأبوظبي اال�سرتاتيجية   وا�سرتاتيجية 

البلدية للرتقاء مبخرجات العمل يف املجاالت كافة.
التحديات  ال��ع��م��ل  ا���س��ت��ع��ر���س��ت ور����س���ة  ذات�����ه  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
وحتديات  التحتية،  البنية  بقطاع  اخلا�سة  واال�ستحقاقات 
مكتب مراقبة تنفيذ الربامج، اإ�سافة اإىل حتديات قطاع الدعم 
احللول  واإي��ج��اد  درا�ستها  بهدف  البلدية،  وخدمات  وامل�ساندة 
ال�سعوبات  م��واج��ه��ة  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  وامل��ق��رتح��ات  املنا�سبة 
ال�سديد  حر�سها  اأبوظبي  مدينة  بلدية  واأك���دت  والتحديات، 
العام  القطاعني  يف  ال�����س��رك��اء  ك��اف��ة  م��ع  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على 
اخلدمات  اأف�سل  لتوفري  املنا�سبة  التدابري  واأخ��ذ  واخل��ا���س، 
امل��ق��دم��ة اإىل امل��ج��ت��م��ع، وال�����س��ع��ي ل��ت��ق��دمي م��راف��ق خ��دم��ة ذات 
م�ستوى عال، وبنية حتتية متطورة ملواكبة النه�سة العمرانية، 

وحجم التطور املن�سود.

بلدية منطقة الظفرة تكمل ا�شتعدادات امل�شالخ لعيد الأ�شحى املبارك

ت��ت��م اع��م��ال التنظيف  امل���ي���اه، ك��م��ا 
ب�سكل فعال داخل وخارج امل�سلخ.

ويف م��دي��ن��ة غ��ي��اث��ي ي���ب���داأ ال����دوام 
 7 ال�ساعة  م��ن  العيد  اأي���ام  خ��لل 
�سباحاً وحتى ال�ساعة 7 م�ساًء ويف 
العيد  ���س��لة  بعد  م��ن  العيد  اأي���ام 
وتقوم  م�����س��اًء.   7 ح��ت��ى  م��ب��ا���س��رة 
اللزمة  ال�سيانة  بعمل  البلدية 
عمليات  وت����ت����م  دوري���������ة،  ب�����س��ف��ة 
املاكينات  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال��ت��ن��ظ��ي��ف 
للتنظيف  املخ�س�سة  الكهربائية 
وب��ا���س��ت��خ��دام ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة من 

اجلمهور  رغ��ب��ات  لتلبية  وم�����س��اء 
ن�����س��ب��ة ل����زي����ادة ع��م��ل��ي��ات ال���ذب���ح، 
مدينة  مب�سلخ  ال���دوام  ي��ب��داأ  حيث 
ال�ساعة  زاي��د يوم وقفة عرفة من 
6.30 �سباحاً وحتى ال�ساعة 10 
العيد  من  االأول  اليوم  ويف  م�ساًء، 
وحتى  العيد  �سلة  بعد  من  يبداأ 
اليومني  ويف  م�����س��اًء،   6 ال�����س��اع��ة 
7�سباحاً  م���ن  وال���ث���ال���ث  ال���ث���اين 

وحتى 6:30 م�ساء. 
وجت�������ري مب�������س���ل���خ م���دي���ن���ة زاي�����د 
اأعمال ال�سيانة ال�ساملة باالإ�سافة 

الزيادة  ملقابلة  ال��ك��اف��ي��ة  ال��ع��م��ال��ة 
ال��ذب��ي��ح خ����لل عيد  امل��ت��وق��ع��ة يف 

االأ�سحى املبارك.
ويف م��دي��ن��ة دمل���ا ي��ب��داأ ال�����دوام يوم 
وقفة عرفة من ال�ساعة 8 �سباحاً 
وحتى 6 م�ساًء، ويف اأول اأيام العيد 
 6 من بعد ال�سلة وحتى ال�ساعة 
اأيام العيد  م�ساًء، ويف ثاين وثالث 
وحتى  ���س��ب��اح��اً   8 ال�����س��اع��ة  م���ن 
ال�ساعة 6 م�ساًء، مع مراعاة زيادة 
النظافة،  وع��م��ال  الق�سابني  ع��دد 
امل�سلخ  ن���ظ���اف���ة  ع���ل���ى  واحل����ر�����س 

ال���ف���رتة ال��ق��ادم��ة ب��ت��ن��ظ��ي��م حملة 
مدن  م�ستوى  على  ال�سليم  الذبح 
امل���ن���ط���ق���ة ت��ت�����س��م��ن حم���ا����س���رات 
وتوزيع مطبوعات حول ال�سوابط 
للأ�سحية  وال�����س��رع��ي��ة  ال�سحية 
وك���ي���ف���ي���ة اخ����ت����ي����اره����ا، واأ�����س����ب����اب 
الن�سائح  وبع�س  بامل�سالخ  ال��ذب��ح 
للق�سابني  التوعوية  واالر���س��ادات 

حول اأ�س�س الذبح. 

دوام امل�صالخ
�سباحاً  خدماتها  امل�سالخ  وت��ق��دم 

املنظفات واملعقمات.
ويبداأ الدوام يف مدينة ال�سلع يوم 
وقفة عرفة من ال�ساعة 7 �سباحاً 
اأول  ويف  م�����س��اًء،   8 ال�ساعة  وحتى 
العيد  ���س��لة  بعد  م��ن  العيد  اأي���ام 
ثاين  ويف  م�ساًء،   6 ال�ساعة  وحتى 
 7 ال�ساعة  م��ن  العيد  اأي���ام  وث��ال��ث 

�سباحاً وحتى ال�ساعة 6 م�ساًء. 
ال�سيانة  ع���م���ل���ي���ات  وت���ت���وا����س���ل 
و�سيانة  ت��ك��ي��ي��ف  م����ن  امل���ط���ل���وب���ة 
املعقمات  اإىل توفري  اإ�سافة  عامة، 
وكذلك  واالك����ي����ا�����س  وامل���ن���ظ���ف���ات 

للأعطال  ال�����دوري�����ة  ل��ل�����س��ي��ان��ة 
حظريتني  جتهيز  ومت  ال��ط��ارئ��ة، 
ال�ستقبال احليوانات احلية ومظلة 

خارجية.
يف  ليوا  مدينة  م�سلخ  دوام  وي��ب��داأ 
اليوم االأول بعد �سلة العيد وحتى 
يبداأ  اأن  ع��ل��ى  م�����س��اًء،   7 ال�����س��اع��ة 
الدوام يف اليومني الثاين والثالث 
وحتى  ���س��ب��اح��اً   7 ال�����س��اع��ة  م���ن 
�سيانة  اج���راء  مت  وق��د  7م�ساء. 
عامة من مكيفات وم�سخات املياه 
وف��ح�����س ل���لإن���ارة وت��ب��دي��ل فلتر 

•• الظفرة -الفجر:

الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  اأك���م���ل���ت 
ا�ستعداداتها بامل�سالخ على م�ستوى 
مدن املنطقة ال�ست لعيد االأ�سحى 
املبارك، من حيث ال�سيانة وتوفري 
والق�سابني  البيطريني  االأط��ب��اء 
خدمات  لتقدمي  النظافة  وع��م��ال 
متميزة للجمهور خلل اأيام العيد 
وت�سم  الذبائح،  لزيادة عدد  ن�سبة 
م�سالخ بلدية منطقة الظفرة 12 
وعدد  عامًل  و43  بيطرياً  طبيباً 

ق�ساباً.   71
مدير  الهاملي  ���س��امل  حمد  وق���ال 
واالت�سال  العامة  العلقات  اإدارة 
اكتمال  اأن  الظفرة  منطقة  بلدية 
جتهيز كافة امل�سالخ مبدن املنطقة 
املبارك،  االأ�سحى  لعيد  ا�ستعداداً 
البلدية على  اإطار حر�س  ياأتي يف 
توفري خدمات متميزة للمواطنني 
واالهتمام  ب��امل��ن��ط��ق��ة  وامل��ق��ي��م��ني 
الذبح  ع��م��ل��ي��ات  و���س��لم��ة  ب�سحة 
ع���ل���ى �سحة  ح���ف���اظ���اً  ب���امل�������س���ال���خ، 
امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني، ان��ط��لق��ا م���ن روؤي���ة 
النظام البلدي الرامية اإىل توفري 
نظام بلدي ذو كفاءة عاملية يحقق 
ويعزز  املن�سودة  امل�ستدامة  التنمية 
م��ع��اي��ري ج�����ودة احل���ي���اة يف اإم�����ارة 

اأبوظبي. 
البلدية تقوم خلل  اأن  اإىل  واأ�سار 

على  حفاظاً  النفايات  ت��راك��م  م��ن 
ال��ع��ام��ة و�سحة  ال�����س��ح��ة  ���س��لم��ة 

البيئة.  

اأ�صعار الذبح
وظلت ر�سوم الذبح بنف�س االأ�سعار 
اأي زي��ادات وهي  املعتمدة من غري 
15 درهما لل�ساأن واملاعز للذبيحة 
واإذا  اأج��زاء،  اأربعة  اإىل  تق�سم  التي 
ال�سعر  ي�����س��ب��ح  ذل����ك  ع��ل��ى  زادت 
للعجول  درهما  و45  25درهما، 
اأجزاء،  ثمانية  اأو  كاملة  والقعدان 
اأكر من  اإىل  اإذا زاد تق�سيمها  اأما 
 60 ال�سعر  ي�سبح  اأج���زاء  ثمانية 
االأب���ق���ار واجلمال  و���س��ع��ر  دره���م���ا، 
اأجزاء  ثمانية  م��ن  اأك���ر  ال��ك��ب��رية 
الذبح  ر�سوم  وت�سمل  درهماً.   80
�سحية  بل�ستيكية  اأكيا�س  تقدمي 

ومبا يتنا�سب مع حجم الذبيحة.

عدد الذبائح
وبلغ عدد الذبائح خلل الفرتة من 
اأغ�سط�س  �سهر  وحتى  يناير  �سهر 
منها  ذب��ي��ح��ة   53،156 احل����ايل 
زايد،  مبدينة  ذبيحة   23032
غياثي،  مبدينة  ذبيحة   11635
ال�سلع،  مبدينة  ذبيحة  و6978 
دمل����ا،  مب���دي���ن���ة  ذب���ي���ح���ة  و1236 
ليوا،  مب��دي��ن��ة  ذب��ي��ح��ة  و7342 

و2933 ذبيحة مبدينة املرفاأ.

يف اليوم العاملي للعمل الإن�صاين

مدينة ال�شيخ خليفة الطبية تنظم حملة للتربع بالدم بالتعاون مع “املول” يف املركز التجاري العاملي اأبوظبي

كافة الهيئات الر�سمية وموؤ�س�سات 
ال����ق����ط����اع اخل�����ا������س ب����ال����دول����ة يف 
تعمل  ال��ت��ي  املجتمعية  الفعاليات 

•• اأبوظبي – الفجر:

نظم مدينة ال�سيخ خليفة الطبية 
اأبوظبي  ���س��رك��ة  م��ن�����س��اآت  اإح�����دى 
للخدمات ال�سحية “�سحة” حملة 
املركز  مع  بالتعاون  بالدم  للتربع 
اأبوظبي والهلل  العاملي  التجاري 
اليوم  مبنا�سبة  االإماراتي  االأحمر 

العاملي للعمل االإن�ساين.
و�سرحت الدكتورة نعيمة اأومزيان 
، املدير الطبي لبنك الدم اأبوظبي 
التابع ملدينة ال�سيخ خليفة الطبية، 
اإن�ساين  عمل  هو  بالدم  “التربع 
يلبي  ل���ل���دم  ال���ط���وع���ي  ف���ال���ت���ربع 

احتياجات مهمة للمجتمع.” 
واأ���س��اف��ت: ال��ت��ربع ب��ال��دم ه��و عمل 
طياته  يف  ي��ج��م��ع  ن��ب��ي��ل  اإن�������س���اين 
ال���ب���ذل وال���ع���ط���اء وميكن  م���ع���اين 
اأدن�����ى ���س��رر على  ب���ه دون  ال��ق��ي��ام 

العاملي اأبوظبي: نفخر يف املول يف 
اأبوظبي،  العاملي  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز 
م��ن ه��ذه املبادرة  ب��اأن نكون ج���زءاً 
الرائعة التي ت�سجع على م�ساعدة 
املجتمع. وباعتبارنا مركزاً جتارياً 
توؤكد  اأب���وظ���ب���ي،  م��دي��ن��ة  ق��ل��ب  يف 
اإمياننا  الدم هذه  ا�ست�سافة حملة 
ب��اأه��م��ي��ة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ن�����س��ر روح 
العطاء والت�سامن يف جمتمعنا من 
خلل كل ما نقوم به من فعاليات. 
���س��ع��ادة حممد  ���س��رح  وم���ن جهته 
�سعيد الرميثي نائب االأمني العام 
بهيئة  ب��االإن��اب��ة  املحلية  ل��ل�����س��وؤون 
ال��ه��لل االأح��م��ر االإم���ارات���ي ، باأن 
ال��ه��ي��ئ��ة و���س��م��ن ت��وج��ي��ه��ات �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ 
الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة ال����ه����لل االأح����م����ر 
م�ساركة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  االإم�����ارات�����ي 

اخلليا املنجلية والثل�سيميا كما 
احلوادث  �سحايا  احتياجات  يلبي 

واحلروق.
ي���ج���م���ع ب���ن���ك ال�������دم اأب����وظ����ب����ي يف 
 30.000 م���ن  اأك�����ر  امل��ت��و���س��ط 
وح���دة م��ن ال��دم��اء ���س��ن��وي��اً واأكر 
ال�سفائح  م��ن  1500 وح��دة  م��ن 
الدولة  م��واط��ن��و  ميثل  ال��دم��وي��ة. 
املتربعني  من  باملئة   15.1 ن�سبة 
متربعون  ه����م  م���ن���ه���م  وال���ك���ث���ري 

دائمون الأكر من 20 عاماً.
حملت  اأبوظبي  ال��دم  بنك  ينظم 
�سبع  مب����ع����دل  اخل����ارج����ي����ة  ال�������دم 
ح��م��لت اأ���س��ب��وع��ي��اً ب��ال��ت��ع��اون مع 
ويحر�س  امل���وؤ����س�������س���ات،  م���ن  ع����دد 
باملعايري  االل����ت����زام  ع��ل��ى  ال��ب��ن��ك 
الدماء  كل  اأن  من  للتاأكد  العاملية 
لفحو�سات  خ�����س��ع��ت  ب��ه��ا  امل���ت���ربع 
ال�سارمة  امل��ع��اي��ري  ح�����س��ب  ط��ب��ي��ة 

وحدة  اأن  امل��ع��روف  وم��ن  ال�سحة. 
ال���دم ت�ساهم يف علج  واح���دة م��ن 
ثلث مر�سى، فالكريات احلمراء 
يف  م�سكلة  ل��دي��ه  �سخ�ساً  ت�ساعد 
الدموية  وال�����س��ف��ائ��ح  االأن���ي���م���ي���ا، 
النزيف  م���ن  ي��ع��اين  م���ن  ت�����س��اع��د 
ب��ي��ن��م��ا ت�����س��ت��خ��دم ال���ب���لزم���ا لعدة 
ت��ط��ل��ب عوامل  ال����دم  اأم���را����س يف 

التخر.
املركز  ه����و  اأب���وظ���ب���ي  ال������دم  ب���ن���ك 
ال���وح���ي���د ل��ل��ت��ربع وت���خ���زي���ن ال���دم 
يقدم  وه����و  اأب���وظ���ب���ي،  م��دي��ن��ة  يف 
العامة  ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات  خ��دم��ات��ه 
اأب��وظ��ب��ي كما يدعم  واخل��ا���س��ة يف 
اإن نقل الدم  باقي اإمارات الدولة. 
اأم����ر ه���ام يف ج���راح���ات القلب  ه��و 
وزراع���ة االأع�����س��اء وع��لج �سرطان 
االأخرى  ال�سرطانات  واأن���واع  ال��دم 
وغريها من االأمرا�س مثل اأنيميا 

الدماء  تخ�سع  حيث  تتبعها  التي 
ل�ستة فحو�سات مهمة للك�سف عن 

االأمرا�س املعدية.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة اأوم��زي��ان: نحن 
الدم  نقل  العاملية يف  املعايري  نتبع 
�سلمة  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  وم��ن��ت��ج��ات��ه 
مر�سانا، اإن بنك الدم معتمد من 
الدم  لبنوك  االأمريكية  اجلمعية 
ملتخ�س�سي  االأم��ري��ك��ي��ة  وال��ك��ل��ي��ة 
االأمرا�س وهذا دليل على التزامنا 
وال�سلمة  اجل��ودة  معايري  باأعلى 
الطبية  ط��واق��م��ن��ا  اإن  مل��ر���س��ان��ا. 
الطبيني  والفنيني  والتمري�سية 
امل�ساندة  اخل��دم��ات  ومتخ�س�سو 
الرفيعة  اخل�����ربات  ذوي  م���ن  ه���م 
وهم يحر�سون على �سلمة �سحب 

الدم وتخزينه ونقله.
واه،  قال جيم�س  ال�سدد،  ويف هذا 
التجاري  ل��ل��م��رك��ز  ال���ع���ام  امل���دي���ر 

ل�سالح  االإن�ساين  العمل  دفع  على 
باملجتمع،  ال�����س��ع��ي��ف��ة  ال�������س���رائ���ح 
امل������ب������ادرات  ت���ف���ع���ي���ل  وت����ف����خ����ر يف 
اأفراد  كافة  ت�سجع  التي  االإن�سانية 
برامج  يف  االن���خ���راط  يف  املجتمع 
التخ�س�سية  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 
الداعمة  اخل�����س��و���س  وج���ه  وع��ل��ى 

للعمل االإن�ساين الطبي. 
واأ�ساف قائًل: ي�سعدين اأن اأتقدم 
ال�سيخ  ملدينة  وال��ت��ق��دي��ر  بال�سكر 
مبادرتهم  ع��ل��ى  ال��ط��ب��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
ب��ت��ن��ظ��ي��م ح��م��ل��ة للتربع  ال��ك��رمي��ة 
العاملي  ال����ي����وم  مب��ن��ا���س��ب��ة  ب����ال����دم 
وال���س��ت��ف��ادة من  االإن�����س��اين  للعمل 
خ��ربات الهلل االأح��م��ر يف جمال 

متطوعو  ودع��وة  التطوعي  العمل 
ال����ه����لل االأح����م����ر ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
حيث  املختلفة  ال��ت��ط��وع  جم����االت 
ي�����س��ارك يف ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة 100 
الهلل  م��ت��ط��وع��ي  م���ن  م��ت��ط��وع 
اأب����و ظ��ب��ي لتعريف  االأح���م���ر ف���رع 
امل��ت��ربع��ني ب��اأه��م��ي��ة ال��ت��ربع بالدم 
الت�سجيل  ب���اإج���راءات  وت��ع��ري��ف��ه��م 
وتوجيه املتربعني باأماكن وحدات 
تفاعًل  املتحركة، وذلك  الدم  نقل 
مل����ب����ادرة ع�����ام اخل�����ري وال����ت����ي يعد 
االأ�سا�سية،  اأرك��ان��ه��ا  اأح���د  ال��ت��ط��وع 
املبادرات  تنبي  على  اأي�ساً  والعمل 
الدولة  جهود  تعزز  التي  اخللقة 

يف جمال العمل االإن�ساين.

فقدان جواز �صفرت
اح���م���د   / امل������دع������و  ف����ق����د 
�سوريا   ، ك������لوي  رام������ي 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )10108670( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/7969648

فقدان جواز �صفرت
ع����ب����داهلل   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
خ������ال������د ع�������ب�������داهلل ع����ب����ده 
اجلن�سية  اليمن   ، اجلفري 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
)05064633( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 055/3181911

فقدان جواز �صفرت
امل��دع��و /ب��رك��ت خان  فقد 
باك�ستان   ، �سبحان  رخ���م 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )4118282( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/8048179

فقدان جواز �صفرت
على   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�سوريا     ، ب���ع���اق  حم���م���د 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )005669564( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/4782599

فقدان جواز �صفرت
اك��������رام   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ع����ب����دامل����اج����د اب�����ن�����ع�����وف ، 
اجلن�سية  ال���������������س�������ودان   
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )0 2 3 2 1 9 1 7 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/7065675

فقدان جواز �صفرت
حممد   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ع�������������ارف حم������م������د �����س����ان 
ب�����ن�����غ�����لدي�����������س   ، م������ي������ا 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )0348395( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/7010334
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون الك

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1030639 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد علي را�سد العلوي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد عمر �سعيد عبيد املنهايل

تعديل لوحة االإعلن/اإجمايل من م�ساحة 8*1 اىل 1*3
 تعديل ا�سم جتاري من/�سالون الك

ELAK SALON
اىل/ �سالون ترمي اند كت للرجال 

TRIM AND CUT GENTS SALOON
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/متيز خلدمات التوظيف

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2216087 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/مبارك عبدالطيف عبدالر�سول حممد ادري�س من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ مبارك عبدالطيف عبدالر�سول حممد ادري�س من 100% اىل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نا�سر �سعبان مو�سى �ساجواين %50

تعديل راأ�س املال/من null اىل 300000
تعديل لوحة االإعلن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
 تعديل ا�سم جتاري من/متيز خلدمات التوظيف

TAMAYAZ EMPLOYMENT SERVICES
اىل/ متيز خلدمات التوظيف ذ.م.م 

TAMAYAZ EMPLOYMENT SERVICES LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21

اإعــــــــــالن
املدينة  ال�س�����ادة/ن�سمة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1182137:للخدمات التقنية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خالد عبداهلل �سالح بن حمود�س العمر %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد �سالح حممد حمود�س العمر

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

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

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21

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

رخ�سة رقم:CN 2084427 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد �سعيد علي بن كردو�س %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سالح عمر احمد �سامل امل�سجري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21

اإعــــــــــالن
لرتكيب  ال�س�����ادة/املميز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
االملنيوم رخ�سة رقم:CN 1069636 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل خالد �سالح بن حمود�س العمر %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد �سالح حممد بن حمود�س العمر

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

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

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز االملاين املتميز لل�سيارات 

رخ�سة رقم:CN 1173141 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة را�سد عتيق حمد را�سد القبي�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبدالهادي حممد خالد بلل %100

تعديل وكيل خدمات/حذف علي را�سد علي را�سد املرزوقي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد نبيل علي احلكيم

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

فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الكي للعدد احلديدية

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2018999 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سرور ابو مياه %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ابو مياه با�سا مياه
تعديل لوحة االإعلن/اإجمايل من م�ساحة 6.20*1 اىل 6*1

 تعديل ا�سم جتاري من/الكي للعدد احلديدية
LUCKY HARDWARE

اىل/ جرين جرا�س لتجارة العدد احلديدية 
GREEN GRASS HARDWARE TRADING

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21

اإعــــــــــالن
وال�سيانة  للمقاوالت  ال�س�����ادة/ايجيتال  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1837773  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ابراهيم عبدالرحمن حممد كرم�ستجي من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

 ابراهيم عبدالرحمن حممد كرم�ستجي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد عمارة

تعديل لوحة االإعلن/اإجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

اىل  ذ.م.م  العامة  وال�سيانة  للمقاوالت  ايجيتال  من  التجاري  اال�سم  تعديل 
ايجيتال للمقاوالت وال�سيانة العامة

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21

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

ار�س الرافدين لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1013940  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21

�شركة بئر �شبع لبيع و�شراء قطع غيار 
امل�شتعملة- ذ.م.م

حما�سبون  واملراجعة-  للمحا�سبة  االحتاد  موؤ�س�سه  تعلن 
قانونيون- ابوظبي انه مبوجب قرار اجلمعيه العموميه غري 
�سبع  بئر  �سركة  وت�سفية  بحل   2016/10/18 بتاريخ  العادية 
اي  لدية  من  فعلى  ذ.م.م  امل�ستعملة-  غيار  قطع  و�سراء  لبيع 
هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س 
ابوظبي   46765 �س.ب    026349416 فاك�س  رقم026349400 
الطابق  املزروعي  فا�سل  بناية موزه حممد  اال�ستقلل  �سارع 
الثبوتيه،  امل�ستندات  واإح�سار   )1( رقم  مكتب  )ميزانني1( 

وذلك خلل مدة اأق�ساها 45 يوم من تاريخ هذا االعلن

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21

برين لل�شناعات الدوائية- ذ م م
يعلن امل�سفي مكتب القمة –حما�سبون قانونيون عن ت�سفية 
�سركة: )برين لل�سناعات الدوائية - ذ م م( وذلك بناء على 
بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العمومية  اجلمعية  قرار 
اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  لدية  2017/1/70096.  فعلى من 
 026766166 رقم  هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب  اإىل  التقدم 
النجدة  �سارع  ابوظبي-  فاك�س 026766566 �س ب 128190 
بناية عبد اهلل مهري عبد اهلل حميان بناية رقم 1341 بلوك 
كافة  معه  م�سطحبا   1701 رقم  مكتب   17 الطابق    )C(
 45 اأق�ساها  وذلك خلل مدة  الثبوتية  وامل�ستندات  االأوراق 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن.

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/ال�صمالية الفنية ذ.م.م  

IN - 1000688 :رقم الرخ�سة ال�سناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل االآتي:

تعديل اال�سم التجاري:

من ال�صمالية الفنية ذ.م.م 

اىل دونالد�صون ميدل اي�صت لنظمة للرت�صيح ذ.م.م

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سم:

دونالد�صون ميدل اي�صت لنظمة للرت�صيح ذ.م.م

وعلى كل من لديه اعرتا�س على االجراء املذكور اعله مراجعة مكتب تنمية 

ال�سناعه - اإدارة خدمة امل�ستثمرين - خلل اأ�سبوع من تاريخ ن�سر االإعلن ، 

واإال فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�ساء مدة االإعلن .

مكتب تنمية ال�صناعية
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اإلغاء اعالن �صابق
الرخ�سة  بخ�سو�س  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 1102181 باال�سم التجاري:موؤ�س�سة اجلاهلي 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  العامة  للنقليات 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  اأ�سبوع  خلل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21

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

مزيد لزينة وتلميع ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 1976745  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تربل فون للهواتف املتحركة 

رخ�سة رقم:CN 2100738  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعلن/اإجمايل من م�ساحة 1*4 اىل 6*1

تعديل ا�سم جتاري من/تربل فون للهواتف املتحركة 
TRIPLE PHONE MOBILE PHONES

اىل/املقنا�س للهوايات
AL MAQNAS HOBBIES

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع لعب االطفال ذات التحكم عن بعد - بالتجزئة )4764003(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سلح الهواتف املتحركة )9512002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سنافر 
الدارة احلفلت وااللعاب الرتفيهية - فرع اأبوظبي 1  

رخ�سة رقم:CN 1669223  قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: هلل و�سركاوؤه

Prillium: طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم :275595     بتاريخ :2017/6/24
با�س������م :ال�سركة امل�سرية لهيدروكربون

 - العربية  م�سر  جمهورية   - التا�سع  القطاع   - ال�سخنة  العني   - ال�سناعية  املنطقة   - وعنوانه:ال�سوي�س 
info@ehc.net : هاتف:002233444774 - فاك�س:002233444774 - �سندوق الربيد:12411- امييل

العلمي  والبحث  ال�سناعة  يف  امل�ستخدمة  الكيماويات  بالفئة:1  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
والت�سوير الفوتغرايف وكذلك يف الزراعة والب�ستنة والغابات ، رانتج ا�سطناعي غري معالج ، بل�ستيك غري 
املواد  كيميائية حلفظ  م��واد   ، املعادن  �سقي وحل��ام  م�ستح�سرات   ، النريان  اإخماد  ، مركبات  اأ�سمدة   ، معالج 
برتكيز  الكثافة  منخف�سة  االأمونيا  )ن��رتات  ال�سناعة  يف  امل�ستخدمة  الل�سق  م��واد   ، دباغه  م��واد   ، الغذائية 

3405% اأزوت(
و�سف العلمة:كلمة Prillium مكتوبة باللغة االجنليزية ويعلوها خط متعرج ي�سبه اجلبل يخرج منه 

اأ�سعة ت�سبه ا�سعة ال�سم�س وثلث نقاط باللون االأزرق الفاحت.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  21  اأغ�صط�س 2017 العدد 12102
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

�سركة بون كنيل �سيمون�س انتيليكتيال بروبريتي
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية :

املودعة بالرقم :270063     بتاريخ :2017/3/20
با�س������م :امياجينا�سيوم لرينينج اند ليجر ليمتد

وعنوانه:الطابق الثالث مبنى جيه اند �سي - �س.ب:362 رود تاون تورتوال جزر العذراء الربيطانية يف جي 
1110

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:التعليم ، وتوفري التدريب ، والرتفيه ، واالن�سطة الريا�سية 
، ومراكز  اللعب للطفال  ، وتوفري م�ساحات ومناطق  والثقافية وتوفري مناطق وم�ساحات تعليم االطفال 
الرتفيه للطفال ، ومراكز تعليم االطفال وتوفري الربامج التعليمية ، والربامج التعليمية للمدار�س وريا�س 

االطفال
و�سف العلمة:تت�سمن العلمة التجارية الكلمات االجنليزية )OLI OLI( وهي كلمات مبتكرة ولي�س 

لها معنى يف اللغة االجنليزية.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  21  اأغ�صط�س 2017 العدد 12102
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اأخبـار الإمـارات

مركز الفالح ال�شحي ينظم يومًا مفتوحًا للتعريف بخدماته

دعت متعامليها لال�صتفادة من خدماتها الإلكرتونية والذكية

املعا�شات : نعمل على تعزيز روؤية احلكومة يف خدمة املواطنني من اأي مكان بالعامل  

بلدية دبي : منظومة ذكية لدعم خطط الطوارئ عند حدوث هزات اأر�شية

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال������ذي تديره  ال�����س��ح��ي  ال����ف����لح  ن���َظ���م م���رك���ز 
املن�ساآت  اإح��دى  اخلارجية،  العلجية  اخلدمات 
ال�سحية  ل��ل��خ��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي  ل�سركة  ال��ت��اب��ع��ة 
لتعريف �سكان املنطقة  مفتوحاً  يوماً  “�سحة”، 
باخلدمات التي يقدمها املركز مب�ساركة ما يزيد 
عن 100 من اأهايل املنطقة وذلك يوم اجلمعة 

من 3 ظهراً وحتى 7 م�ساًء.
وت�سمن اليوم املفتوح العديد من الفعاليات التي 
�سملت ا�ست�سارات جمانية من قبل اأطباء االأ�سرة 
واأخ�سائيي التغذية واأخ�سائيي العلج الطبيعي 
باالإ�سافة اإىل فحو�سات جمانية ت�سمل �سكر الدم 
االأ�سنان،  وفح�س  النظر  وفح�س  ال��دم  و�سغط 
للح�سور  ال�سيدالين”  “ا�ساأل  فقرة  واأت��اح��ت 

على  وت�ساوؤالتهم  ا�ستف�ساراتهم  لطرح  فر�سة 
ال�سيدالين وعر�س االأدوية التي ياأخذها والتاأكد 
من مواعيد اأخذ الدواء. اأما للأطفال ت�سمنت 
الرتفيهية  االأن�����س��ط��ة  م���ن  ال��ع��دي��د  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
واالأكل  اال�سنان  تنظيف  كيفية  مثل  والتوعوية 

ال�سحي وم�سار التدخني.
وتعليقاً قال الدكتور علي الها�سمي، مدير مركز 
منذ  االأ���س��رة:  طب  وا�ست�ساري  ال�سحي  الفلح 
افتتاح مركز الفلح ال�سحي يف بداية هذا العام 
اإىل   7 لت�سبح من  العمل  �ساعات  بتمديد  قمنا 
تعزيز  لهدف  ال�سبت  اأي��ام  وت�سمل  م�ساًء   10
جت��رب��ة امل��ر���س��ى وت�����س��ه��ي��ل ال��و���س��ول خلدمات 
خدمات  باإ�سافة  قمنا  كما  مي�سر  ب�سكل  املركز 
تخ�س�سية متنوعة متا�سياً مع احتياجات اأهايل 
املنطقة لتعزيز تقدمي الرعاية ال�سحية االأولية 

مبادرات  �سمن  تندرج  والتي  اأبوظبي  اإم���ارة  يف 
اأن  ارتاأينا  لذا  اال�سرتاتيجية،  “�سحة”  �سركة 
املنطقة  اأه��ايل  لدعوة  املفتوح  اليوم  ه��ذا  ننظم 
اإىل املركز والتعرف على اخلدمات التي نقدمها 

والتفاعل مع طاقم املركز يف جو ممتع ومريح.
اإىل اخلدمات  اإ���س��اف��ة  ال���ف���لح،  م��رك��ز  وي���وف���ر 
التخ�س�سية  اخلدمات  من  جمموعة  اجلديدة، 
ال��ت��ي ت�����س��م��ل خ���دم���ات ط���ب االأ����س���رة واأم���را����س 
ال�سوتية و�سحة  الن�ساء والوالدة واالأ�سعة فوق 
املراأة وطب االأطفال واجللدية والتغذية واالأنف 
واالأذن واحلنجرة وفح�س ال�سمع وعيادة العيون 
املزمنة  واالأم��را���س  الطبيعي  وال��ع��لج  والقلب 
ف��رتة احلمل  اأث��ن��اء  وال��ع��ن��اي��ة  ال�سليم  وال��ط��ف��ل 
والتطعيم وفح�س ما قبل العمل وامل�سح ال�سحي 
اأ�سنان  وط��ب  االأ���س��ن��ان  وت��ق��ومي  امل�سافر  و�سحة 

االأطفال وطب االأ�سنان العام. 
 12 م�ساحة  على  ميتد  ال���ذي  امل��رك��ز،  وي��ت��ك��ون 
األفاً و68 مرتاً مربعاً، من 16 غرفة ا�ست�سارة 
غرفة  اإىل  باالإ�سافة  اأ���س��ن��ان  ع��ي��ادات  و4  طبية 
القلب،  لتخطيط  وغ��رف��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي،  ل��ل��ع��لج 
وغرفة  ال�سوتية،  فوق  باملوجات  وغرفة فح�س 
اإجهاد  لقيا�س  ال�سينية، وغرفة  باالأ�سعة  فح�س 
الدم،  ل�سحب  وغ��رف  التمري�س،  وق�سم  القلب، 
ل������لإدارة. وق���د مت ت�سميم  و���س��ي��دل��ي��ة، وغ���رف 
امل��رك��ز ل��ي��ت��واف��ق م��ع امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة لت�سميم 
املن�ساآت الطبية ومعايري اال�ستدامة البيئية التي 
ت�سهم يف توفري الطاقة وامل��وارد، وحتافظ على 
البيئة املحلية، كما هو �سديق الأ�سحاب الهمم. 
ب��اأح��دث امل��ع��دات الطبية  وق��د مت جتهيز امل��رك��ز 

واالأجهزة الت�سخي�سية والعلجية واملخربية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

مركز  م��دي��ر  الفل�سي  خليفة  اأك���د 
عمليات دبي باالإنابة بالهيئة العامة 
االجتماعية  والتاأمينات  للمعا�سات 
بالغاً  اه���ت���م���ام���اً  ت����ويل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن 
خدماتها  ع��ن  ال��وع��ي  ن�سبة  ب��رف��ع 
لت�سجيع  وال���ذك���ي���ة  االإل���ك���رتون���ي���ة 
يف  منها،  اال�ستفادة  على  املواطنني 
ظ��ل روؤي����ة احل��ك��وم��ة ن��ح��و التحول 
االإل���ك���رتوين وال��ذك��ي ال���ذي يهدف 
ل���ت���م���ك���ني امل����واط����ن����ني م�����ن اإجن������از 
خدماتهم على مدار ال�ساعة ويف اأي 
كل وقت كان ومن اأي مكان بالعامل، 
ويحقق  ر�ساهم  ي�سمن  مب��ا  وذل��ك 
م�ستوى جودة  ويزيد من  �سعادتهم 

حياتهم.
لقيا�س م�ستوى التحول  وقال وفقاً 

االإلكرتونية  للخدمات  االإلكرتوين 
ال����ذي ت�����س��رف ع��ل��ي��ه ه��ي��ئ��ة تنظيم 
االأمانة  م��ن  ب��اإ���س��راف  االت�����س��االت 
لتنفيذ  ال��������وزراء  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام���ة 
االإلكرتونية  احلكومة  اإ�سرتاتيجية 
ح����ددت احل��ك��وم��ة م���راح���ل الإجن����از 
اخل���دم���ات ب��داأت��ه��ا ب��اخل��دم��ات ذات 
حددت  وق��د  للمتعاملني،  االأول��وي��ة 
خدمات   4 نحو   2016 يف  الهيئة 
اأ�سحاب  ت����دري����ب  خ���دم���ة  ���س��م��ل��ت 
االأع�����م�����ال وامل�����وؤم�����ن ع��ل��ي��ه��م على 
وخدمة  وال����ق����وان����ني،  االإج����������راءات 
ن��ه��اي��ة اخلدمة  م���ك���اف���اأة  اح��ت�����س��اب 
�سرف  وخدمة  التقاعدي،  واملعا�س 
كانت  ���س��واء  التاأمينية  امل�ستحقات 
نهاية  م��ك��اف��اأة  اأو  ت��ق��اع��دي��اً  م��ع��ا���س��اً 
بيانات  حت���دي���ث  وخ���دم���ة  خ���دم���ة، 

املتقاعدين وامل�ستحقني

اأن  اإىل  اأ����س���ار  التقييم  اأن  واأو����س���ح 
ال���ه���ي���ئ���ة ح���ق���ق���ت امل�������س���ت���ه���دف من 
ه����ذه  االإل��������ك��������رتوين يف  ال����ت����ح����ول 
للخدمات   100% بن�سبة  املرحلة 
بلغت  ا���س��ت��خ��دام  وبن�سبة  االأرب���ع���ة، 
املحدد  امل�ستهدف  من   85.53%
بلغت  ر�����س����ا  ون�������س���ب���ة   ،  88% ب����� 
املقدر  امل�ستهدف  من   64.37%
ب� 70 % ، كما ح�سلت على تقييم 
جودة  عن   91% من   84.38%
اخل���دم���ات االإل���ك���رتون���ي���ة،  وحققت 
عن   94% م��ن   74.69% ن�سبة 
ج�����ودة امل���واق���ع االإل���ك���رتون���ي���ة، كما 
%78 من  % م��ن   72.8 حققت 
التوعية  م�����س��ت��وى  ع���ن  امل�����س��ت��ه��دف 

العامة عن هذه اخلدمات.
املعاملت  ع�����دد  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
الهيئة  ب��واب��ة  ع��رب  طلبها  مت  ال��ت��ي 

2016 بلغت  ع��ام  االإل��ك��رتون��ي��ة يف 
�سملت  معاملة  و67  األفاً   50 نحو 
اإىل  الفتاً  اأول��وي��ة،  ذات  خدمات   4
ارتفاع  تبني  الهيئة  اإح�سائيات  اأن 
ا�ستقبالها  مت  ال��ت��ي  ال��ط��ل��ب��ات  ع���دد 
 10 م��ن  االإلكرتونية  البوابة  ع��رب 
الربع  خ��لل  معاملة  و148  اأالف 
األف   13 اإىل   2016 م���ن  االأول 
االأول  الربع  خ��لل  معاملة  و341 
ق��دم قطاع نظم  ، كما   2017 م��ن 
الفني  ال���دع���م  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
 2514 واحل���ل���ول ال��ت��ق��ن��ي��ة ل��ن��ح��و 
االأول  الن�سف  خ���لل  وذل���ك  ح��ال��ة 

من العام اجلاري.
وقال خلل العام اجلاري مت اإ�سافة 
�ستخ�سع  اأخ������رى  خ���دم���ات  ث����لث 
ت�سجيل  خ����دم����ة  وه������ي  ل��ل��ت��ق��ي��ي��م 
موؤمن عليه يف القطاع احلكومي اأو 

اخلا�س، وخدمة �سم مدة اخلدمة 
�سهادة  اإ����س���دار  ال�����س��اب��ق��ة، وخ��دم��ة 
مل���ن ي��ه��م��ه االأم������ر. ب���االإ����س���اف���ة اإىل 
باقة  اأطلقت  قد  الهيئة  كانت  ذل��ك 
التكميلية مت  اأخ��رى من اخل��دم��ات 
نطاق  ع��ل��ى  وا���س��ت��خ��دام��ه��ا  تفعيلها 
تلبية  امل�ستخدمني،  قبل  من  وا�سع 
امل�سمولة  العمل  جهات  الحتياجات 
من  امل�ستفيدة  وال��ف��ئ��ات  ب��ال��ق��ان��ون، 
ه���ذه اخل���دم���ات  وك����ان م��ن اأبرزها 
�����س����اح����ب عمل  ت�������س���ج���ي���ل  خ����دم����ة 
بيانات  حت���دي���ث  وخ���دم���ة  ج���دي���د، 
ال���ع���م���ل، وخ����دم����ة عر�س  ����س���اح���ب 
امل�ستحقة،  اال�����س����رتاك����ات  ك�����س��وف 
املوظفني  ب��ي��ان��ات  ع��ر���س  وخ���دم���ة 
ع��ل��ي��ه��م، وخ����دم����ة تقدمي  امل����وؤم����ن 
طلب ت�سجيل مواطني دول جمل�س 
التعاون العاملني يف الدولة، وخدمة 

االعتبارية،  اخل���دم���ة  م����دة  ����س���راء 
وخ��دم��ة ط��ل��ب ت��ع��دي��ل رق���م ح�ساب 
اإيقاف  �سرف  طلب  وخ��دم��ة  بنكي، 
ودعا  ال��ت��ق��اع��دي.  املعا�س  ���س��رف  اأو 
امل�ستهدفة  ال��ف��ئ��ات  ك��اف��ة  الفل�سي 
م���ن خ��دم��ات��ه��ا ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى كافة 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه م��ن اأجل 
اال�ستفادة  م�����س��ت��وى  ورف����ع  ت��ف��ع��ي��ل 
من خدماتها االإلكرتونية والذكية، 
اأن���ه���ا ك��ان��ت وال ت����زال على  وق���ال���ت 
اأوجه  كافة  لتقدمي  اال�ستعداد  اأمت 
اأنظمتها  با�ستخدام  املتعلقة  الدعم 
العمل  اأ�سحاب  لكافة  االإلكرتونية 
اأن  اإىل  م�����س��رياً  ع��ل��ي��ه��م،  وامل����وؤم����ن 
ك���اف���ة ه����ذه االأن���ظ���م���ة وم����ا يرتبط 
وذكية  اإلكرتونية  خ��دم��ات  م��ن  بها 
ل��ت�����س��ه��ي��ل كافة  ���س��م��ت��ت خ�����س��ي�����س��اً 
بخدمات  امل���رت���ب���ط���ة  االإج������������راءات 

اإجنازها،  ل�سرعة  �سماناً  التقاعد، 
املثال  �سبيل  وع��ل��ى  اأن����ه  اإىل  الف��ت��اً 
وامل�ستحقني  ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن  مي��ك��ن 
اإجن��از �سهادة ملن يهمه االأم��ر يف اأي 
�سواء  بالعامل  م��ك��ان  اأي  وم��ن  وق��ت 
عرب املوقع اأو التطبيق االإلكرتوين، 
التحقق  باإمكانية  ال�سهادة  وتتميز 
من �سلمتها من قبل جهات العمل 
 QR عرب رمز اال�ستجابة ال�سريعة
بالذكر  اجل���دي���ر  وم���ن   .Code
االإلكرتوين  امل��وق��ع  على  يتوفر  اأن��ه 
االإ�سافية  اخل��دم��ات  بع�س  للهيئة 
م��ث��ل خ���دم���ة امل���ح���ادث���ة ال���ف���وري���ة ، 
بالن�سرات  اال�������س������رتاك  وخ����دم����ة 
ال�����ت�����وع�����وي�����ة ومن�����������اذج االت���������س����ال 
لتفعيل  االإلكرتوين �سمن جهودها 
االلكرتونية مع اجلمهور،  امل�ساركة 
حالة  متابعة  خدمة  اإىل  باالإ�سافة 

الطلب عرب املوقع، كما يتوفر على 
التعاميم  كافة  ي�سم  اأر�سيفاً  املوقع 
ون�سخ  االأع��م��ال،  الأ�سحاب  ال�سادرة 
باللغة العربية واالجنليزية لقانون 
باالإ�سافة  االحت���������ادي،  امل���ع���ا����س���ات 
للكثري  وج����واب����اً  �����س����وؤاال   70 اإىل 
امل�سرتكني  تهم  ال��ت��ي  االأ���س��ئ��ل��ة  م��ن 
واأ�سحاب  وامل�ستحقني  واملتقاعدين 
العمل، باالإ�سافة اإىل اهتمام الهيئة 
بفعالية قنوات التوا�سل االجتماعي 
ل��لإج��اب��ة لن�سر  ك��ق��ن��وات م��ب��ا���س��رة 
اال�ستف�سارات  وت���ل���ق���ي  ال���ت���وع���ي���ة 

واملقرتحات.

•• دبي -وام: 

اأجهزة  م��ن  ذكية  منظومة  دب��ي  بلدية  اأطلقت 
اتخاذ  اإط���ار  يف  وذل��ك  الزلزالية  العجلة  ر�سد 
ك��اف��ة ال��ت��داب��ري واالإج�����راءات ال��لزم��ة ل�سمان 
وتقليل  دب��ي  ب��اإم��ارة  واملن�ساآت  ال�سكان  �سلمة 
االأر�سية  الهزات  ارت��دادات  االآث��ار املرتتبة على 
الناجتة عن ال��زالزل التي تقع يف بع�س الدول 

املجاورة.
العامة  االإدارة  يف   - امل��ن��ظ��وم��ة  اإط����لق  ح�سر 
ل�سرطة  العامة  القيادة  اجلنائية مبقر  للأدلة 
دبي - �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري القائد 
العام ل�سرطة دبي و�سعادة املهند�س ح�سني نا�سر 
لوتاه مدير عام بلدية دبي وعدد من امل�سوؤولني 
يف بع�س اجلهات املعنية مبا يف ذلك وزارة الدفاع 
ال�سحة  وهيئة  امل��دين  للدفاع  العامة  واالإدارة 
وموؤ�س�سة دبي خلدمات االإ�سعاف املوحد واملركز 
ال��وط��ن��ي ل��لأر���س��اد اجل��وي��ة وال����زالزل و�سركة 
اإعمار وبرج خليفة ومركز دبي التجاري العاملي 

والهيئة الوطنية الإدارة االأزمات والكوارث.
وقال �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري اإن هذه 
من  العاملية  دب��ي  مكانة  لرت�سخ  تاأتي  اخلطوة 
حيث نوعية احلياة ومعايري اخلدمات املقدمة 
اال�ستجابة  ع��ل��ى  ال��ت��ام��ة  ج��ه��وزي��ت��ن��ا  ول��ت��وؤك��د 
ع��ل��ى مواجهة  وق���درت���ن���ا  ال���ط���ارئ���ة  ل���ل���ح���االت 
التحديات املر�سودة ما ي�ستلزم منا توظيف جل 
بنيتنا  لتكون  والتقنيات  واالإمكانيات  الطاقات 
على  ول��ن��ح��اف��ظ  م�ستوى  اأع��ل��ى  ع��ل��ى  التحتية 

املكانة العاملية التي ترتبع عليها اإمارة دبي .
واأك��د ال��ل��واء امل��ري اأن �سرطة دب��ي تعمل �سمن 
املعنية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع  متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة 
 .. الطارئة  احل��االت  وخمتلف  ال���زالزل  بر�سد 
تام  ا�ستعداد  على  دب��ي  �سرطة  اأن  اإىل  م�سريا 
تقنيات  من  متلكه  مبا  م�ستجدات  اأي  ملواجهة 
وموؤهلة  م��درب��ة  ب�سرية  وك���وادر  ذكية  واأج��ه��زة 
توجهات  يعزز  مبا  وال�سريع  ال��ف��وري  للتعامل 
الدولة يف تر�سيخ �سعور االأفراد باالأمن واالأمان 
وي��ح��ق��ق ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ح��ك��وم��ة دب���ي يف جعلها 

املدينة االأكر اأمانا و�سلمة وا�ستدامة.
نا�سر  ح�سني  املهند�س  �سعادة  ذك��ر  جانبه  م��ن 
توجهات  وف����ق  ت��ع��م��ل  دب����ي  ب��ل��دي��ة  اأن  ل���وت���اه 
اأرقى  وم�ساهاة  ملواكبة  الر�سيدة  دب��ي  حكومة 
الدائم  البلدية  و�سعي  التطور  العاملية يف  املدن 
املجاالت  ك��اف��ة  يف  املتميزة  م�سريتها  لتطوير 
نحو  ال��دائ��رة  طموحات  تخدم  التي  اخلدمية 
اإليها  وال�سعي  الذكية  واخل��دم��ات  اال�ستدامة 
امل�ساريع  يف  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  امل��م��ك��ن��ة  ال���ط���رق  ب��ك��ل 
املختلفة  خططها  �سمن  بتنفيذها  تقوم  التي 
بناء  على  امل��رت��ك��زة  البلدية  روؤي���ة  ير�سخ  ومب��ا 
مدينة  اأن  واأو���س��ح  وم�ستدامة.  �سعيدة  مدينة 
دب���ي ت��ع��د م��ن امل��ن��اط��ق اخل��ارج��ة ع��ن الن�ساط 
الزلزايل واإمنا جاء اإطلق هذه االأنظمة الأجل 
الهزات  ارت����دادات  لتليف  بها  املحيطة  املناطق 
به يف  اح��رتازي معمول  ك��اإج��راء  القادمة منها 
اإىل  م�سريا   .. املتقدمة  العاملية  امل��دن  خمتلف 
يف  والراغبني  للطلبة  املجال  تتيح  البلدية  اأن 
واملعرفة االط��لع على كل منظومات  التدريب 

الر�سد الذكية بالبلدية اإميانا باأهمية التدريب 
للنهو�س  الوطنية  للكوادر  العملي  والتاأهيل 
اال�سرتاتيجية  االأه����داف  وحتقيق  بر�سالتهم 

الإمارة دبي.
ت��ت��ك��ون من  ال��ذك��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
على  احلركة  لر�سد  تثبيتها  مت  مركبة   18
العامة  ال��ق��ي��ادة  م��ب��ن��ى  يف  خمتلفة  ارت��ف��اع��ات 
ل�سرطة دبي بهدف تزويد امل�سوؤولني يف �سرطة 
دبي مبعلومات حلظية عن مدى التاأثري الناجت 
اأوام���ر  ل�����س��دور  ت��ف��ادي��ا  ب����اأول وذل���ك  اأوال  عنها 
اإليها  ال��ه��زات دون احل��اج��ة  وق���وع  اإخ���لء عند 
كما حدث ببع�س املن�ساآت اال�سرتاتيجية خلل 

هزات جنوب اإيران التي وقعت عام 2013.
الهاجري  داود  امل��ه��ن��د���س  اأو����س���ح  ج��ه��ت��ه  م���ن 
الهند�سة  لقطاع  دبي  بلدية  عام  مدير  م�ساعد 
والتخطيط اأنه مت ربط هذه املنظومة باأحدث 
االأر�سية  ال��ه��زات  خم��اط��ر  الإدارة  ذك��ي  تطبيق 
وال����ري����اح م���ع امل���ب���اين اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ودع���م 
التطبيق  اأن  اإىل  الف��ت��ا   .. ال����ط����وارئ  خ��ط��ط 

فور  مبعلومات  املباين  بتلك  املقيمني  كل  ميد 
اإجراءات  االأر�سية مثل  الهزات  ارت��دادات  وقوع 
ال�����س��لم��ة وم����دى ت���اأث���ري االرت��������دادات ومدى 

احلاجة اإىل االإخلء من عدمه .
االآمنة  امل��خ��ارج  يو�سح  التطبيق  اأن  اإىل  ون���وه 
جلميع املوجودين بتلك املن�ساآت ويتيح التوا�سل 
باإدارة  التحكم  وغ��رف��ة  املبنى  يف  املقيمني  ب��ني 
العمليات ل�سرطة دبي لطلب الدعم اأو للإبلغ 

عن اأية اإ�سرار.
واأ����س���ار ال��ع��م��ي��د ك��ام��ل ب��ط��ي ال�����س��وي��دي مدير 
االإدارة العامة للعمليات ب�سرطة دبي اإىل وجود 
تكامل وتعاون م�ستمر بني اإدارة العمليات واإدارة 
االإنذار  منظومة  لدعم  دب��ي  بلدية  يف  امل�ساحة 
ورياح  الطبيعية من زالزل  املخاطر  لكل  املبكر 

واإمطار وعوا�سف رملية.
الفل�سي  اإمي���ان  املهند�سة  اأك���دت  ناحيتها  م��ن 
اأن  وال��ب��ح��ري  اجليودي�سي  امل�سح  ق�سم  رئي�س 
حتركات  لر�سد  متكاملة  �سبكة  لديها  البلدية 
االأر�سية ت�سمل منظومة من حمطات  الق�سرة 

االأر����س���اد اجل��ي��ودي�����س��ة ع��ال��ي��ة ال��دق��ة حمطات 
امل��د واجلزر  ال����زالزل حم��ط��ات لر�سد ح��رك��ات 
ب��ي��ان��ات كل  ت��دع��م  ال��ب��ح��ري  للم�سح  وم���ع���دات 
والتخطيط  وال��ب��ح��ري  ال����ربي  امل�����س��ح  اأع���م���ال 
املن�ساآت  وحماية  اجلديدة  العمرانية  للأماكن 
القائمة كما تقوم االإدارة مبراقبة مدى االرتفاع 
واالنخفا�س ب�سواطئ دبي البحرية حلماية كل 

اال�ستثمارات البحرية وال�ساطئية الإمارة دبي.
ببلدية  امل�ساحة  اإدارة  اأن  اإىل  الفل�سي  ونوهت 
القيادة  يف  العاملني  بع�س  بتدريب  تقوم  دب��ي 
ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب���ي ع��ل��ى خم���رج���ات اأح���دث 
امل���ن���ظ���وم���ات ال���ذك���ي���ة ل���ر����س���د ت����اأث����ري ال���ه���زات 
انطلقا  اال�سرتاتيجية  املباين  على  االأر�سية 
من اأهمية تدريب الكوادر الب�سرية لتكون على 
جهوزية تامة للقيام بتحليل �سريع والرد عند 
وقوع هزات اأر�سية واتخاذ االإجراءات ال�سريعة 
ت��ل��ك املخاطر  اآث������ار  ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل م���ن  وامل���لئ���م���ة 
الطبيعية على املقيمني يف تلك املن�ساآت وكذلك 

باإمارة دبي باأكملها.

•• دبي -وام: 

اينوك الإطلق  تعاون مع جمموعة  اتفاقية  الطفل  لثقافة  وقع مركز اجلليلة 
�سمن  ا�ستقطابهم  مت  الذين  والق�سر  االأيتام  االأطفال  دعم  اإىل  تهدف  مبادرة 
مبادرة لفتة خري التي اأطلقها املركز منذ العام املا�سي وذلك يف واحدة من اأهم 
املبادرات الثقافية للأيتام والق�سر. وقع االتفاقية - يف مقر مركز اجلليلة لثقافة 
الطفل بدبي - �سعادة �سيف حميد الفل�سي الرئي�س التنفيذي ملجموعة اينوك 
التنفيذية ملركز اجلليلة لثقافة الطفل بح�سور  املديرة  البحر  والدكتورة منى 

ممثلني عن اإدارات خمتلفة لدى اجلهتني.
وتعترب هذه االتفاقية من اأبرز املبادرات الهادفة اإىل دعم برامج الطفولة حيث 
ت�سميمها  مت  التي  العمل  ور���س  لتغطية  امل��ايل  ال��دع��م  بتقدمي  اي��ن��وك  �ستقوم 
والنف�سية  العاطفية  متطلباتهم  وحت��اك��ي  وال��ق�����س��ر  االأي���ت���ام  ل��دع��م  خ�سي�سا 

واالجتماعية اخلا�سة. كما �ستقوم اإدارة الربامج يف مركز اجلليلة لثقافة الطفل 
اإيطاليتني  موؤ�س�ستني  مع  بالتعاون  وحمليني  عامليني  متخ�س�سني  جانب  اإىل 
باالإ�سراف على هذه  العمل  لفل�سفتهما يف  والفنون دعامة  االإب��داع  تتخذان من 
الور�س التي تتميز بتوفريها للدعم اللزم اآخذة بعني االعتبار معايري نف�سية 
بناء  العائلة وتعيد  الطفل وتعزز لديه مفهوم  تنعك�س على �سخ�سية  وعاطفية 
�سخ�سيته من خلل االأعمال والن�ساطات الفنية كما تعمل على تقومي �سلوكياته 

وتنظيمها.
وقال �سعادة �سيف حميد الفل�سي اإن مبادرة عام اخلري التي اأعلن عنها �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل متثل جت�سيدا 
لقيم العطاء والتاآخي وت�سلط ال�سوء يف الوقت ذاته على اأهمية التعاون يف مد 
يد العون وامل�ساعدة للم�ستحقني . واأ�ساف من خلل تعاوننا مع مركز اجلليلة 
حياة  اإث���راء  يف  اإيجابي  دور  بلعب  الرا�سخ  التزامنا  جن��دد  فاإننا  الطفل  لثقافة 

ومتهد  �سخ�سيتهم  تبني  التي  واملعارف  باالإمكانات  ورفدهم  وال�سباب  االأطفال 
اأثنت  جهتها  من   . امل�ستقبل  يف  املن�سودة  النجاحات  لتحقيق  اأمامهم  الطريق 
اقت�ساد  اينوك يف دعم  به  تقوم  ال��ذي  الكبري  ال��دور  البحر على  الدكتورة منى 
باملجتمع  اهتماما  اينوك  مثل  موؤ�س�سة  ت��ويل  اأن  اأهمية  اإىل  م�سرية   .. ال��دول��ة 
واملبادرات املجتمعية خا�سة تلك التي تتعلق بالطفولة. وقالت نحن اليوم اأمام 
رهان حقيقي حول امل�ستقبل ال �سيما اأن الكثري من املجتمعات بداأت تتهاوى الأنها 
مل تعمل على ما تنبهت له دولة االإمارات منذ �سنوات وهو اال�ستثمار يف االإن�سان 

وبناء الوعي املجتمعي من خلل توعية الفرد وحت�سينه باملعرفة والعلم .
متخ�س�سة  جهة  اأول  كوننا  الطفل  لثقافة  اجلليلة  مركز  يف  متكنا  واأ���س��اف��ت 
ا�ستقطاب عدد  الفنون من  املعرفة من خلل  مبنح االأطفال هذه الفر�سة من 
كبري من االأطفال االأيتام والق�سر �سمن مبادرة لفتة خري التي القت دعما من 
رجال اأعمال وموؤ�س�سات اإماراتية خا�سة وحكومية وذلك انطلقا من اإح�سا�سنا 

اأننا الحظنا احتياج بع�س االأطفال  بامل�سوؤولية جتاه هذه الفئة حتديدا ال�سيما 
اإىل برامج فنية خا�سة وهادفة حتاكي ظروفهم االجتماعية والعاطفية .

النف�سية  ب��ال��ن��ظ��م  غ���ري متخ�س�سة  ب��ح��ت��ة  ف��ن��ي��ة  ج��ه��ة  ل��ك��ون��ن��ا  ن��ظ��را  وت��اب��ع��ت 
واالجتماعية تعاقدنا مع جهات لها باع طويل يف جماالت التثقيف عرب الفنون 

بهدف ت�سميم ور�س عمل فنية خا�سة وفقا ملعايري حمددة .
واأو�سحت اأن ما ت�سعى اإليه املوؤ�س�سة من خلل مبادراتها املجتمعية هو ت�سكيل 
اأ�سا�سية ومتينة من املعرفة لدى فئة االأطفال بغ�س النظر عن ظروفهم  بنية 

االجتماعية اإميانا بحق كل طفل يف املعرفة مهما كانت ظروفه .
واأكدت اأن النموذج التي قدمته اينوك بهذه امل�ساهمة مكن من االنطلق بربنامج 
فريد على م�ستوى التثقيف الفني للأيتام والق�سر .. داعية كافة فئات املجتمع 
اإىل منح االأطفال احليز اخلا�س من االهتمام والعطاء كون اجلهد الذي نبذله 

اليوم مع هذه ال�سريحة �سيجنيه جمتمعنا يف امل�ستقبل . 

اجلليلة لثقافة الطفل يوقع اتفاقية تعاون مع اينوك لدعم الأيتام والق�شر

العدد  12102 بتاريخ  2017/8/21   
دائرة الرا�صي والأمالك

اعالن حكم بالن�صر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/06583 - جتاري ل�صنة 2017 ايجارات   

املحكوم له طالب االعلن / عبدالواحد بن �سبيب العقارية - بن �سبيب العقارية �سابقا  
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب ماركت - 

البناء  )هور العنز بلزا( الطابق الثالث - موؤ�س�سة عبدالواحد بن �سبيب العقارية 
املحكوم عليها املطلوب اعلنها / هريدان �ساغر لتجارة االلكرتونيات - �س ذ م م 

العنوان / اإمارة دبي - بردبي - منطقة ال�سوق الكبري - �سارع رقم 12 �سكة 4-312  مقابل بقالة ج ام بالقرب 
من مكتب ات�ساالت بردبي - البناء امل�ساد على االر�س رقم )419-312( منطقة ال�سوق الكبري املحل رقم 

)5( رقم مكاين  2737094946  
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/8/13 - حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :-  
- الزام املدعي عليه باخلء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من �سواغلها 

- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة االجرة للفرتة من 2017/4/20 وحتى تاريخ االخلء الفعلي 
بواقع ايجار �سنوي قدره 45000 درهم 

- الزام املدعي عليه بان ي�سلم للمدعية براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للفواتري امل�ستحقة على املاأجور 
حتى تاريخ االخلء الفعلي 

- الزام املدعي عليه باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. 
وحيث ان القانون قد الزم باعلن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم 

متهيدا لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  12102 بتاريخ  2017/8/21   
دائرة الرا�صي والأمالك

اعالن حكم بالن�صر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/06623 - جتاري ل�صنة 2017   ايجارات   

املحكوم له طالب االعلن / عبدالواحد بن �سبيب العقارية - بن �سبيب العقارية �سابقا  
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب ماركت ، 

البناء  )هور العنز بلزا( الطابق الثالث - موؤ�س�سة عبدالواحد بن �سبيب العقارية 
املحكوم عليها املطلوب اعلنها /  موؤ�س�سة انتلك�س لتكنولوجيا املعلومات 

العنوان / اإمارة دبي - بردبي - �سارع الرفاعة ، ال�سوق الكبري ، خلف مركز �سرطة الرفاعة - بناء اي تي 
�سنرت - لون بني - م�ساد على االر�س رقم 895-312  منطقة ال�سوق الكبري املحل رقم )59( رقم مكاين 

  2779295069
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/8/13 ، حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 

- الزام املدعي عليه باخلء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعي خالية من �سواغلها 
وما   2017/7/31 2017/6/21 وحتى  للفرتة من  االج��رة  قيمة  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ال��زام   -

ي�ستجد من اجور حتى تاريخ االخلء الفعلي ، بواقع ايجار �سنوي قدره 52000 درهم 
- الزام املدعي عليه بان ي�سلم للمدعية براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للفواتري امل�ستحقة على املاأجور 

حتى تاريخ االخلء الفعلي 
- الزام املدعي عليه باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. 

وحيث ان القانون قد الزم باعلن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم 
متهيدا لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  12102 بتاريخ  2017/8/21   
دائرة الرا�صي والأمالك

اعالن حكم بالن�صر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/06644 - �صكني ل�صنة 2017   ايجارات   

املحكوم له طالب االعلن / عبدالواحد بن �سبيب العقارية - بن �سبيب العقارية �سابقا  
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب ماركت  البناء ، 

)هور العنز بلزا( الطابق الثالث - موؤ�س�سة عبدالواحد بن �سبيب العقارية 
املحكوم عليها املطلوب اعلنهما /  هريا الل يادف ، راج�ستان ملقاوالت التك�سية واال�سباغ 

العنوان : اإمارة دبي - ديرة - منطقة نايف ، بناء م�ساد على االر�س رقم )1184 ، 118( ، نايف مالك عبدالواحد 
بن �سبيب ، �سارع مركز النخيل ، مقابل فندق مكنا�س ، ال�سقة رقم )119( رقم مكاين 3002896273  

منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/8/15 ، حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 
- بالزام املدعي عليه االول باخلء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من ال�سواغل 

- بالزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ 23.000 درهم قيمة ال�سيكات املرجتعة مع الزام 
بواقع مبلغ  الفعلي  االخ��لء  تاريخ  ايجارية من 2017/7/1 وحتى  ي�ستجد من قيمة  االول مبا  املدعي عليه 

46.000 درهم كاأجرة �سنوية 
- بالزام املدعي عليه االول بان يوؤدي للمدعية مبلغ 500 درهم غرامة ارجتاع ال�سيكات 

امل�ستحقة على  للفواتري  واملياه  الكهرباء  ب��راءة ذمة من هيئة  للمدعية  ي�سلم  ان  االول  املدعي عليه  بالزام   -
املاأجور حتى تاريخ االخلء الفعلي 

- بالزام املدعي عليهما باملنا�سب من امل�سروفات ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. 
باحلكم  نعلنكم  الطعن لذلك  ليمكنه من  للمحكوم عليه  الغيابي  باعلن احلكم  الزم  القانون قد  ان  وحيث 

متهيدا لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  12102 بتاريخ  2017/8/21   
دائرة الرا�صي والأمالك

اعالن حكم بالن�صر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/06673 - جتاري ل�صنة 2017   ايجارات   

املحكوم له طالب االعلن / عبدالواحد بن �سبيب العقارية - بن �سبيب العقارية �سابقا  
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب ماركت ، 

البناء  )هور العنز بلزا( الطابق الثالث - موؤ�س�سة عبدالواحد بن �سبيب العقارية 
املحكوم عليها املطلوب اعلنهما /  انفولينك لل�سحن - �س ذ م م  ، وجليل كوتيا ماركات ابراهيم فاز 

العنوان : اإمارة دبي - دبي ، منطقة فريج املرر - �سارع نايف مفرق - ميني م�سجد الفطيم ، بناء لون بني ، 
م�ساد على االر�س رقم )683 ، 117( حمل رقم )48( رقم مكاين 3027296744  

منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/8/15 ، حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 
- بالزام املدعي عليها االوىل باخلء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من ال�سواغل 

- بالزام املدعي عليهما بالت�سامن ان يوؤديا للمدعية مبلغ 8.335 درهم ، قيمة ال�سيك املرجتع مع الزام 
املدعي عليها االوىل مبا ي�ستجد من قيمة ايجارية من 2017/6/14 وحتى تاريخ االخلء الفعلي بواقع 

مبلغ 50.000 درهم كاأجرة �سنوية 
- بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 2.500 درهم غرامة ارجتاع ال�سيك 

- بالزام املدعي عليها االوىل ان ت�سلم للمدعية براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للفواتري امل�ستحقة على 
املاأجور حتى تاريخ االخلء الفعلي 

- بالزام املدعي عليها باملنا�سب من امل�سروفات ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. 
وحيث ان القانون قد الزم باعلن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم 

متهيدا لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سالح االأمني للملكية الفكرية 

. بطلب لتجديد ت�سجيل العلمة التجارية : 

املودعة بالرق�م :   82049
با�س������م :      �س.  �سايجون تباكو كومباين ليمتد.

وعنوان����ه :    احلزمة �سي 45 / اأي – �سي 50 / اي ، �سي 58 / اأي – �سي 63 / اأي و�سي 65 
/ اأي – �سي 70 / اأي ال�سارع رقم :7 ، فينه لوك اأند�سرتيال زون ، قرية فينه لوك اأيه ، 

منطقة بينه ت�سانه ، مدينة هوت�سي مينه ، فيتنام.
وامل�سجلة حتت رقم :  )       78581        (    بتاريخ : 7 / 1 / 2007

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف : 21 /  6 / 2016

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً للأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�س عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العلمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  21  اأغ�صط�س 2017 العدد 12102

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  21  اأغ�صط�س 2017 العدد 12102

العدد  12102 بتاريخ  2017/8/21   
   اعالن امر اأداء بالن�صر 

يف  اأمر الأداء رقم 24 ل�صنة 2016       
اىل املحكوم عليه 1- دي �سي ا�س للمقاوالت - �س ذ م م  

ومديرها عمار �سنون  جمهول حمل االقامة  
بتاريخ  حكمت  ب��امل��رك��ز  االإب��ت��دائ��ي��ة  الق�سائية  ال��ل��ج��ن��ة  ب���ان  نعلمكم 

2016/11/9 يف اأمر االداء املذكورة اعله - 
القانوين  املمثل  ب�سفتها   ، م   م  ذ   - العقارية  البتيل  /�سركة  ل�سالح 

ل�سركة اجنازات للتنمية العقارية �سركة م�ساهمة كويتية  
بالزامكم : الزام امل�ستدعي �سده بان يوؤدي للم�ستدعي مبلغ 192.000 

درهم والزمته الر�سوم وامل�ساريف 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  ه��ذا احلكم قد �سدر  ك��ان  ومل��ا 
قابل  فهو   ، احل�سوري  مبثابة  علنا  وتلي  دب��ي  حاكم  مكتوم  ال  را�سد 
واإال  االإع��لن  ن�سر هذا  تاريخ  اعتبارا من  15 يوما  للإ�ستئناف خلل 

�سار نهائيا قابل للتنفيذ.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
   اعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/05381/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : �سن�سري الند مترب للتجارة - �س ذ م م 
مبا اأن املدعي : بدر حممد يو�سف عبدالكرمي بوخما�س 

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/05381/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ القيمة ايجارية للفرتة من 2017/3/2 وما ي�ستجد 

من قيمة ايجارية حتى تاريخ االخلء الفعلي
م��ن 2016/11/1 وحتى  للفرتة  للماجور  االج���رة  ���س��داد  ع��ن  عليه ميتنع  امل��دع��ي  ان   - اخ��لء عقار 
او  بال�سداد  اخ��ط��اره  رغ��م  ���س��داده  ي��وم وميتنع عن  دره��م  مبلغ 397500  بذمته  2017/3/1 فرت�سد 

االخلء يف 2017/5/24 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له 5 �سيكات مببلغ اجمايل )397500 درهم( كقيمة ايجارية 

وتبني عدم وجود ر�سيد لهم وميتنع عن �سداد مقابلهم 
الفواتري  وكافة  واملياه  الكهرباء  ا�ستهلك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ستاجر  ان   - م�ستندات  بت�سليم  ال��زام 
 املرت�سدة والبد من تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات وت�سليمه بحالة جيدة ليمكن اعادة االإنتفاع به

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�سائية اعادة اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثلثاء املوافق 2017/8/22  
واملنعقدة مبقر مركز  االإبتدائية  بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  2.30م  ال�ساعة 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ  ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

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

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04147/2017 / �صكني   
ال�صادر يف الدعوى رقم امر اداء  262017  �صكني - ايجارات بالن�صر

 اىل املنفذ �سده :خالد احمد عبده ال�سامى
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : بلو باي للعقارات - �س ذ م م    
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعله والقا�سي باالتي:

1- الزام املنفذ �سده ب�سداد مبلغ 72000 درهم والزمته بالر�سوم 
2- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خلل خم�سة ع�سر يوم 
من تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خلل املهلة املبينة 

�سوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  12102 بتاريخ  2017/8/21   
   اعالن امر اأداء بالن�صر 

يف  اأمر الأداء رقم 25 ل�صنة 2016       
اىل املحكوم عليه 1- دي �سي ا�س للمقاوالت - �س ذ م م  

ومديرها عمار �سنون - جمهول حمل االقامة  
بتاريخ  حكمت  ب��امل��رك��ز  االإب��ت��دائ��ي��ة  الق�سائية  ال��ل��ج��ن��ة  ب���ان  نعلمكم 

2016/11/9 يف اأمر االداء املذكورة اعله - 
القانوين  املمثل  ب�سفتها   ، م  م  ذ   - العقارية  البتيل  /�سركة  ل�سالح 

ل�سركة اجنازات للتنمية العقارية �سركة م�ساهمة كويتية  
بالزامكم : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 558.000 درهم  

والزمته الر�سوم وامل�ساريف 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  ه��ذا احلكم قد �سدر  ك��ان  ومل��ا 
قابل  فهو   ، احل�سوري  مبثابة  علنا  وتلي  دب��ي  حاكم  مكتوم  ال  را�سد 
واإال  االإع��لن  ن�سر هذا  تاريخ  اعتبارا من  15 يوما  للإ�ستئناف خلل 

�سار نهائيا قابل للتنفيذ 
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  12102 بتاريخ  2017/8/21   
   اعالن امر اأداء بالن�صر 

يف  اأمر الأداء رقم 23 ل�صنة 2016       
اىل املحكوم عليه 1- دوبتيك & ماينتينن�س �سوليو�سن�س �س ذ م م  

ومديرها عمار �سنون -  جمهول حمل االقامة  
بتاريخ  حكمت  ب��امل��رك��ز  االإب��ت��دائ��ي��ة  الق�سائية  ال��ل��ج��ن��ة  ب���ان  نعلمكم 

2016/11/9 يف اأمر االداء املذكورة اعله - 
القانوين  املمثل  ب�سفتها   ، م  م  ذ   - العقارية  البتيل  /�سركة  ل�سالح 

ل�سركة اجنازات للتنمية العقارية �سركة م�ساهمة كويتية  
بالزامكم : الزام  املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 46.500  درهم 

والزمته الر�سوم وامل�ساريف 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  ه��ذا احلكم قد �سدر  ك��ان  ومل��ا 
قابل  فهو   ، احل�سوري  مبثابة  علنا  وتلي  دب��ي  حاكم  مكتوم  ال  را�سد 
واإال  االإع��لن  ن�سر هذا  تاريخ  اعتبارا من  15 يوما  للإ�ستئناف خلل 

�سار نهائيا قابل للتنفيذ.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
     اعالن ح�صور املدعي عليهم بالن�صر 

يف الدعوى 02/06490/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليهم : خالد �سامل احمد با�سليمان 

            فوزية حممد �سعيد با�سليمان 
            مطعم ومقهي التينو جاردن - �س ذ م م  

 مبا اأن املدعي : عماد بن عبداملجيد علي زهران   
املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  الدعوى 02/06490/2017 /جت��اري  اأق��ام �سدكم  قد 

الزامكم بالتايل
- مطالبة مالية - ا�سرتداد قيمة االيجار املدفوعة وفقا للتفاق لت�سليم العني 

بتاريخ 2017/5/25 
- الزام املوؤجر بت�سليم م�ستندات - ا�سرتداد �سيكات االيجار حتت يد املوؤجر 

- مطالبة مالية - الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  
وقررت اللجنة الق�سائية اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االربعاء  املوافق 
بالدائرة  اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  2.30م  ال�ساعة   2017/8/23
، وقد  الدعوى  االإيجارية لنظر  املنازعات  االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور 

اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
مقدم من �سركة كيلي للمقاوالت �س.ذ.م.م. 

اإل�������������������������ى
العاملية االأوىل للمقاوالت )�سركة ا�سيكو العاملية للمقاوالت �ساب�����������قا( �س .ذ م م 

يديرها : اأحمد غ�سان �سعود اخلالد - 
اأو   تنكر  اأن   ) �سابقا  للمقاوالت  العاملية  )اأ�سيكو  للمقاوالت  االأوىل  العاملية  ل�سركة  ميكن  ال  حيث 
مليون  وخم�سون  )اث��ن��ان  ق��دره  م��ايل  مببلغ  العامة  للمقاوالت  كيلي  ل�سركة  مدينة  باأنها  جتهل 
دره���م مع   52.384.046،40 فل�سا   واأربعون  درهما  واأربعون  و�ستة  األف  وثمانون  واأربعة  وثلثمائة 
. و كذلك مبلغ 9.742.126 ) ت�سعة  النهائي  الوفاء  اإىل  9 % فوائد ت�سري منذ تاريخ اال�ستحقاق 
مليني و�سبعمائة واثنان واأربعون األف ومائة و�ستة وع�سرون درهما مع فائدة بن�سبة 9 % ت�سري 
من تاريخ اال�ستحقاق اإىل تاريخ ال�سداد النهائي و ذلك مبوجب  حكمي املحكمني رقمي 45 / 46 
ل�سنة 2007 ال�س�ادرين بتاريخ 2-4-2009 ، 30-5-2009  الذين متت امل�سادقة عليهما مبوجب احلكم 

رقم 2009/739 جتاري كلي . 
اإج��راءات التنفيذ للحكم  رقم 2009/739 جت��اري كلي يف ق�سية التنفيذ رقم  و حيث مت البدء يف 
2010/371 تنفيذ جتاري و مل ت�ستلم الدائنة �سوى مبلغ 3.320.970،16 درهم من املبالغ املحكوم 
بها املبينة  �سابقا يف املدة الزمنية ما بي���ن 2014/4/22 و 2014/12/28 . و لذلك يكون  مبلغ الدين 
دره��م ) ثمانية و خم�سون  اإىل ح���د  2017/8/01     58805192  املدينة  ال�سركة  ذم��ة  املرت�سد يف 
مليونا و ثمامنائة و خم�سة اآالف و مائة و اإثنان و ت�سعون درهما  ( مع الفائدة بن�سبة 9 % من تاريخ 

اال�ستحقاق اإىل تاريخ الوفاء النهائي .
اأ�سيكو   ( للمقاوالت  االأوىل  العاملية  هذا  مبوجب  تنذر  العامة  للمقاوالت  كيلي  �سركة  ف��اإن  لذلك 
العاملية للمقاوالت �سابقا ( باأن تدفع لها ملغ الدين املرت�سد يف ذمتها و قدره  58805192 درهما مع 

الفائدة بن�سبة 9% من تاريخ اال�ستحقاق اإىل تاريخ الوفاء النهائي

اإنذار نهائي لدفع مبلغ مايل 
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•• دبي-وام: 

اأكد مكتب االت�سال احلكومي يف االأمانة العامة ملجل�س 
وامل�ستقبل  ال�����وزراء  جمل�س  ����س���وؤون  وزارة  يف  ال�����وزراء 
�سرورة تكامل وتوحيد اأنظمة االت�سال احلكومي ومبا 
مع  التوا�سل  لتعزيز  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  ي�سمن 
اجلمهور من خلل من�سات االإعلم املختلفة التقليدية 

منها واحلديثة.
جاء ذلك خلل ور�سة العمل التي نظمها مكتب االت�سال 
احل��ك��وم��ي ع��ل��ى م���دار ي��وم��ني بح�سور اأك���ر م��ن 70 
ممثل من اجلهات االحتادية والتي ركزت على نقا�سات 
املحدث  االإر�����س����ادي  ال��دل��ي��ل  ح���ول  عملية  وت��ط��ب��ي��ق��ات 

للت�سال احلكومي الذي اأطلقه املكتب موؤخرا.
وذكرت نوف تهلك املدير التنفيذي للت�سال احلكومي 

يف االأمانة العامة ملجل�س الوزراء اأن الور�سة تاأتي كاأحد 
اأن�سطة املكتب يف اإطار تعزيز وتطوير منظومة االت�سال 
واملمار�سات  االإج�����راءات  وتوحيد  االحت���ادي  احلكومي 

االت�سالية يف اجلهات االحتادية.
وقالت اإن االت�سال احلكومي يكت�سب دورا ا�سرتاتيجيا 
يف حكومة االإم��ارات ويدعم �سيا�سات احلكومة القائمة 
اأحدث  ال��ن��ا���س م��ن خ��لل تبني  على االب��ت��ك��ار واإ���س��ع��اد 
يف  الهام  دوره  جانب  اإىل  املوؤثرة  االت�سالية  املمار�سات 

التوعية باملبادرات واخلدمات احلكومية.
خلل  م��ن  اأه��م��ي��ة  تكت�سب  ال��ور���س��ة  اأن  تهلك  واأك����دت 
تقدميها لدليل االت�سال احلكومي والذي مت حتديثه 

اأف�سل  وف��ق  ومبتكرة  حديثة  اأدوات  لي�سم  وت��ط��وي��ره 
احلكومي  االت�������س���ال  جم����ال  يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل���م���ار����س���ات 
املتكامل  والتن�سيق  احلكومي  التناغم  حتقيق  بهدف 
واأولويات  ل��ت��وج��ه��ات  واالأن��ظ��م��ة خ��دم��ة  امل��م��ار���س��ات  يف 

احلكومة.
واأ�سافت اأن الدليل ي�سم و�سائل وخطط عملية ويحدد 
احلكومي  االت�����س��ال  ملكتب  واالأدوار  امل�����س��وؤول��ي��ات  اأه���م 
وفرق االت�سال يف اجلهات االحتادية اإىل جانب توحيد 
مع  التعامل  يف  املتبعة  واالأن��ظ��م��ة  االإج����راءات  وتن�سيق 

اجلمهور وو�سائل االإعلم يف كل جهة حكومية.
وت�سمنت الور�سة تقدمي �سرح مف�سل حول عدة حماور 

احل��ك��وم��ي يف حكومة  االت�����س��ال  م��ن��ظ��وم��ة  دور  م��ن��ه��ا 
واإدارة  اال���س��رتات��ي��ج��ي  التخطيط  واأه��م��ي��ة  االإم������ارات 
اإىل  اإ�سافة  االحت��ادي��ة  اجل��ه��ات  يف  احلكومي  االت�سال 
االأن�سطة االإعلمية واالت�سالية واحلملت والفعاليات 
ح��ي��ث ق���ام���ت ف����رق االت�������س���ال احل��ك��وم��ي م���ن خمتلف 
خمتلف  تناولت  عملية  بتطبيقات  االحت��ادي��ة  اجل��ه��ات 
حماور الور�سة بجانب االطلع على مناذج وممار�سات 

تدعم مهامهم اليومية يف اإدارات االت�سال احلكومي.
اإ�سافية  وي��ق��دم دل��ي��ل االت�����س��ال احل��ك��وم��ي ���س��روح��ات 
ومواد اإر�سادية ومرجعية مكملة ملختلف جهود االت�سال 
االت�سال  مكتب  عليه  ي�سرف  ال��ذي  والدعم  والتطوير 

احل��ك��وم��ي وي��ج��م��ع ع���دد م��ن امل�����س��ادر واالأدل�����ة املعنية 
واال�ست�سارات املتخ�س�سة.

احلكومي  االت�����س��ال  وم�����س��وؤول��ي��ات  وظ��ائ��ف  ي�سرح  كما 
وقد  العملية  والنماذج  التطبيقات  اإىل جانب عدد من 
مت اإ�سراك عدد من اجلهات االحتادية يف اإعداد الدليل 
حلكومة  ومتفرد  و�سمويل  متخ�س�س  م��رج��ع  ليكون 

االإمارات يف جمال االت�سال احلكومي.
اأن م��ك��ت��ب االت�����س��ال احل��ك��وم��ي يعقد  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اجتماعات وور�س عمل دورية لفرق االت�سال احلكومي 
احلكومي  االت�سال  �سبكة  �سمن  االحتادية  اجلهات  يف 
االت�����س��ال يف اجل��ه��ات االحتادية  م���دراء  ك��ل  التي ت�سم 
االإر�سادية  االأدل�����ة  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  دع��م��ه��م  اإىل  اإ���س��اف��ة 
لتطوير  تهدف  التي  املتخ�س�سة  التدريبية  والربامج 

اأنظمة حديثة للت�سال يف اجلهات االحتادية.

ور�شة عمل حول الدليل الإر�شادي املحدث لالت�شال احلكومي

نورة ال�شويدي توؤكد اهتمام الحتاد الن�شائي بدعم العمل الإن�شاين الإماراتي يف كل مكان

جمموعة بريد الإمارات تنظم مهرجان “كرنفال ال�شعادة” الأول

اإدارة ال�شوؤون املالية والإدارية مبحاكم دبي 
تعقد اجتماعًا مع موا�شالت الإمارات

املالية  ال���������س����وؤون  اإدارة  ع����ق����دت 
مع  تن�سيقياً  اج��ت��م��اع��اً  واالإداري������ة 
موا�سلت االإمارات، ملناق�سة فر�س 
التح�سني امل�سرتكة، وذلك يف اإطار 
املحاكم  ب���ني  امل�������س���رتك  ال���ت���ع���اون 

واملوؤ�س�سات احلكومية يف الدولة.
وق�����دم�����ت م���وؤ����س�������س���ة م���وا����س���لت 
االإم��������ارات ع���ر����س���اً ت��و���س��ي��ح��اً عن 
اخل��دم��ات اجل��دي��دة امل��ط��روح��ة يف 
ال�سوق املحلية حيث ت�سمل خدمات 
ك����ب����ار ال�������س���خ�������س���ي���ات، وخ����دم����ات 
ا���س��ت��ق��ب��ال ال�����وف�����ود، واحل����اف����لت 
ال��ف��اره��ة، وخ���دم���ات اإح����لل وبيع 
ال���������س����ي����ارات، وخ�����دم�����ات االأم�������ن، 
الدعم  ت���ق���دمي  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
ويف  ال�ساعة  م��دار  على  اللوج�ستي 
كافة اأنحاء الدولة. واأ�سارت مرمي 
ال�سوؤون  اإدارة  م��دي��ر  ال�����س��وي��دي 
موا�سلت  اأن  واالإداري��������ة  امل��ال��ي��ة 
االإم�������ارات ت��ع��م��ل دائ���م���اً ع��ل��ى رفع 

ك��ف��اءت��ه��ا ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة واالإداري��������ة 
لتواكب ازدياد طلب ال�سوق املحلي 
ع��ل��ى خ��دم��ات��ه��ا خ��ا���س��ة ال���دوائ���ر 
وامل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة، حيث بلغ 
عدد املوؤ�س�سات التي وقعت اتفاقيات 
معها اأكر من 50 دائرة وموؤ�س�سة 
اإعداد  على  االت��ف��اق  ومت  حكومية. 
املبنية  اخل��ا���س��ة  ال��درا���س��ات  بع�س 
احلالية  االت��ف��اق��ي��ات  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى 
واحت�ساب  ج���دواه���ا  م���دى  وب���ي���ان 
االأداء،  م�ستويات  ومقارنة  التكلفة 

القيادة  لفريق  رفعها  �سيتم  حيث 
اإمكانيات  ب�����دوره  ���س��ي��ح��دد  ال����ذي 
موؤ�س�سة  م��ع  امل�ستقبلي  ال��ت��ع��اون 
االجتماع  ح�����س��ر  االإم������ارات.وق������د 
م��ن حم��اك��م دب���ي ك���ًل م���ن: مرمي 
ال�سوؤون  اإدارة  م��دي��ر  ال�����س��وي��دي 
امل���ال���ي���ة واالإداري������������ة، وح�������س���ر من 
م����وا�����س����لت االإم��������������ارات: اأح���م���د 
املوا�سلت  مدير  اجل�سمي  �سالح 
تنفيذي  العقاد  واإيهاب  احلكومية، 

ت�سويق ومبيعات حكومي.

الرمي الفال�شي : املراأة الإماراتية اأثبتت جدارتها يف العمل الإن�شاين حمليا وعامليا 

باحثو جامعة نيويورك اأبوظبي يطورون تقنية فريدة حلماية رقائق احلا�شوب

•• دبي-الفجر:

ال�سعادة  كرنفال  مهرجان  االإم����ارات  بريد  جمموعة  نظمت 
االأول �سمن بطاقة ال�سعادة الذي يقدم برناجما �سامل من 
اخل�سومات وي�سم العديد من املميزات مب�ساركة 45 �سركة 
يف مقر املجموعة الرئي�سي يف دبي ، ت�سمنت الفعالية عدد من 
اخل�سومات من 20-70 % كما مت تقدمي ق�سائم جمانية 
قاموا  ال��ذي��ن  املوظفني  ا�سماء  على  و�سحب  ال��ي��وم  نهاية  يف 
بزيارة املهرجان. و�سهدت املبادرة تفاعًل كبريا من املوظفني 
بح�سور املدير التنفيذي ل�سوؤون العمليات الربيدية ال�سيد: 
التجاري يف جمموعة بريد  املدير والتنفيذي  املدفع  �سلطان 
االإمارات بالوكالة ال�سيد عبيد القطامي والرئي�س التنفيذي 
اخلاجة  يو�سف  ال�سيد  االإم���ارات  بريد  جمموعة  يف  لل�سعادة 

وعدد كبار امل�سوؤولني واملوظفني يف جمموعة بريد االإمارات.
و�سم املهرجان قطاعات التجزئة واخلدمات والقطاع الطبي 
واملنتجات الع�سوية وال�سحية والريا�سية والفنادق واجلهات 
ل��ل��ع��ط��ور وحم���لت املجوهرات  ���س��رك��ات  ال��رتف��ي��ه��ي��ة واي�����س��ا 
وال��ذه��ب وامل��ط��اع��م وخ��دم��ات االت�����س��االت اإىل ج��ان��ب ال�سفر 
وال�سياحة ومراكز التجميل ومراكز اللياقة ال�سحية وقطاع 

التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��رج��ان وق��ع  اأط���ار  البناء وامل��ق��اوالت. يف 
عبيد  ال�سيد  بالوكالة  االإم���ارات  بريد  جمموعة  يف  التجاري 
القطامي و م�ساعد مدير اإدارة املبيعات احلكومية والت�سريفات 
مبوجبها  تقوم  تفاهم  مذكرة  االأن�ساري  العزيز  عبد  ال�سيد 
جمموعة فندق جراند حياة بتنظيم مهرجان كرنفال ال�سعادة 
ب�سكل دوري وتقدمي اأ�سعار تف�سيلية ملوظفي جمموعة بريد 
االإمارات.  يف هذا ال�سدد قال ال�سيد عبيد القطامي تاأتي هذه 
االتفاقية انطلقا من حر�س جمموعة بريد االإم��ارات على 
للم�سوؤولية  وتعزيزا  العمل  بيئة  يف  ال�سعادة  مفهوم  تر�سيخ 
ملعايري  تطبيقاً  العملية  ب��امل��م��ار���س��ات  وال��ن��ه��و���س  املجتمعية 

التميز يف االأداء ووفقاً لروؤية قيادتنا احلكيمة.
 واأ�ساف بذل فريق �سوؤون العاملني جهداً كبريا بالتعاون مع 
ال�سعادة  كرنفال  مهرجان  تنظيم  اأج��ل  من  الفعاليات  ادارة 
وح�سرية   خا�سة  وخ�����س��وم��ات  تف�سيلية   ع��رو���س  وت��ق��دمي 

وتوفري جمموعة كبرية من املزايا للموظفني. 
ال�سراكة  اأن  االأن�ساري  العزيز  عبد  ال�سيد  اأ�ساف  جانبه  من 
اأن  �ساأنه  االإم���ارات  وبريد  حياة  جراند  فنادق  جمموعة  بني 
ا�سرتاتيجية يف  �سراكة  املجتمع  وهي  ا�سعاد  يعزز من جهود 

املقام االأول 

•• اأبوظبي-وام:

االأمني  الفل�سي  الرمي عبداهلل  �سعادة  اأكدت 
والطفولة  للأمومة  االأع��ل��ى  للمجل�س  العام 
اأن املراأة االإماراتية اأثبتت جدارتها يف خمتلف 
التطوعي  العمل  جم��ال  يف  خا�سة  امل��ج��االت 
منوذجا  غدت  حتى  وعامليا  حمليا  واالإن�ساين 

مميزا يحتذى به .
العاملي  اليوم  مبنا�سبة  لها  ت�سريح  يف  وقالت 
للعمل االإن�ساين اإن االأم االإماراتية لها ب�سمات 
ال�سيخة  ���س��م��و  وان  ال�����س��اأن  ه���ذا  يف  وا���س��ح��ة 
الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة 
العام الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية 
رئي�سة املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة هي 

االأمهات  دائما  وحتث  االن�ساين  العمل  رائ��دة 
على القيام بالواجب االإن�ساين االأول لهن وهو 
ودينية  خلقية  تربية  باأف�سل  االأطفال  تربية 
واالأج���داد وكذلك  االآب��اء  نهج  واالعتماد على 

القيام بواجباتها يف احلفاظ على اأ�سرتها .
و�سددت على اأن القيادة الر�سيدة للدولة وفرت 
امل��راأة وتعزيز مكانتها يف  كل الفر�س لتمكني 
االإن�ساين  امل��ج��ال  وب��االأخ�����س  امل��ي��ادي��ن  جميع 
والتطوعي واأن االجنازات التي حتققت للمراأة 
االماراتية خلل العقود االأربعة املا�سية منذ 
ال��روؤي��ة احلكيمة  قيام االحت��اد ج��اءت بف�سل 
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة وال��ن��ه��ج ال����ذي ���س��ار عليه 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
طيب اهلل ثراه والذي كان له الدور االأ�سا�سي 

القطاعات  جميع  يف  واإ�سراكها  امل���راأة  دع��م  يف 
بناء  عملية  الرجل يف  بجانب  �سريكا  وجعلها 
الدولة �سمن م�سروعة الرائد والطموح لبناء 
الفل�سي  �سعادة  واأ���س��ادت   . واالإن�سان  الوطن 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  الرئي�سي  بالدور 
امل��راأة االإم��ارات��ي��ة من  مبارك فيما حظيت به 
دعم وتوجيه لها واالرتقاء مبكانتها يف جميع 
والتطوعية  االإن�����س��ان��ي��ة  وب��االأخ�����س  امل��ج��االت 
تاأهيل  ع��ل��ى  ح��ر���س��ت  ���س��م��وه��ا  اأن  م���وؤك���دة   ..
االإن�ساين  العمل  جم��ال  يف  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة 
الفعالة يف  امل�ساركة  والتطوعي ومتكينها من 
االإن�سانية والتطوعية حمليا وعامليا  املبادرات 
للتخفيف من معاناه الفقراء واملعوزين حتت 
اإط����ار ت��ط��وع��ي وم��ظ��ل��ة اإن�����س��ان��ي��ة. وق��ال��ت اإن 

املراأة االإماراتية وعلى مدار ال�سنوات املا�سية 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  ع���دي���دة  اإجن�������ازات  ح��ق��ق��ت 
املحلي والعاملي وا�ستطاعت اأن ت�سل بر�سالتها 
اإطار  الب�سر حتت  املليني من  اإىل  االإن�سانية 
تطوعي ومظلة اإن�سانية م�سكلة بذلك منوذجا 
والتلحم  االإن�ساين  للعطاء  ومبتكرا  متميزا 

االإجتماعي والعمل التطوعي .
ت�سريحها  ختام  يف  الفل�سي  �سعادة  واأ���س��ارت 
االإم��ارات��ي��ة يف  ل���لأم  االإن�����س��اين  العمل  اأن  اإىل 
االأ�سرة  متا�سك  على  واحلفاظ  االأبناء  تربية 
هو اأف�سل �سيء تقدمه املراأة ملجتمعها ووطنها 
وهي توا�سل هذا العمل بجد ون�ساط وحققت 
من خلل ذلك النجاحات املتعددة يف امليادين 

كافة .

•• اأبوظبي-الفجر: 

فور  ’ديزاين  خم��ت��رب  م���ن  ب���اح���ث���ون  ك�����س��ف 
اأبوظبي  نيويورك  جلامعة  اإك�سيلن�س‘ التابع 
عن ابتكار تقنية جديدة يف جمال تكنولوجيا 
�ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  الكمبيوتر،  اأج��ه��زة  رق��ائ��ق 
اأن ت��ق��دم اإجن�������ازاٍت ه��ام��ة غ���ري م�����س��ب��وق��ة يف 
املعلومات.  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأم����ن  ت��ع��زي��ز  جم���ال 
القفل  ذات  اجل����دي����دة  ال���رق���ائ���ق  و����س���ت���زود 
من  ف��ري��دة  ب�سمانات  امل�ستخدمني  املنطقي 
بف�سل  وذل��ك  اأجهزتهم،  حماية  تكفل  نوعها 
ميكن  بحيث  �سري  ت�سفري  مبفتاح  اإغ��لق��ه��ا 
للم�ستخدمني امل�سرح لهم فقط ا�ستخدامها، 
عمليات  ���س��د  م���ن  مت��ك��ي��ن��ه��ا  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

الهند�سة العك�سية.
ونظراً لتزايد االهتمام العام باأمن تكنولوجيا 
االأمنية  الهجمات  اأعقاب  املعلومات خا�سًة يف 
برجميات  م���ث���ل  االأخ����������رية  االإل����ك����رتون����ي����ة 
وبيتيا   WannaCry ك��راي  وان��ا  الفدية 
احللول  اأب��ح��اث  بع�س  اإج���راء  مت   ،Petya
امل�ستقبلية  االأكادميية بهدف حماية االأنظمة 
ونظراً  االإن��رتن��ت.  وقرا�سنة  املخرتقني  م��ن 
اإل���ك���رتوين مي��ك��ن و�سفه  اأي ج��ه��از  الح��ت��واء 
باجلهاز ’الذكي‘ على رقاقه اإلكرتونية، بدءاً 

الكمبيوتر  واأج��ه��زة  املحمولة  ال��ه��وات��ف  م��ن 
الطبية،  واالأج���ه���زة  ال��ط��ائ��رات  اإىل  و����س���واًل 
اأ�سبح مو�سوع حماية ال�سريحة االإلكرتونية 
وذلك  ك��ب��ري،  باهتماٍم  يحظى  اأم���ر  وتاأمينها 
اإط���ار اجل��دل املتزايد ح��ول ت��داب��ري االأمن  يف 

والدفاع االإلكرتوين.
اأوغلو،  �سنان  اأوزج��ور  وتعليقاً على ذلك، قال 
كلية  يف  االأكادميية  لل�سوؤون  امل�ساعد  العميد 
امل�ساعد يف ق�سم الهند�سة  الهند�سة، واالأ�ستاذ 
بجامعة  احل���ا����س���وب  وه��ن��د���س��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
الت�سميم  خمترب  ومدير  اأبوظبي،  نيويورك 
وال��ت��م��ي��ز ب��اجل��ام��ع��ة: ع����ادًة م��ا ي��ت��م ت�سمني 
وت��ط��ب��ي��ق خ���وا����س احل���م���اي���ة واالأم��������ان على 
ولكن  ال��ن��ظ��ام،  م�ستوى  اأو  ال��ربام��ج  م�ستوى 
مزايا احلماية يف  بت�سمني  قمنا  والأول مرة، 
مكونات  م�ستوى  وه��و  ممكن،  م�ستوى  اأدن���ى 
االأج��ه��زة. ويعد ه��ذا االأم��ر غاية يف االأهمية، 
حماية  نظام  اأو  برنامج  اأي  توفر  لعدم  نظراً 
مكونات  اخ��رتاق  عند  ال�سرر  اإ���س��لح  ميكنه 

اجلهاز االأ�سا�سية .
ال�سريحة  ه��ذه  قفل  فتح  ميكن  ال  واأ���س��اف: 
ال�سري  الثنائي  املفتاح  اإال عن طريق حتميل 
هذا  دون  ال�سريحة  تعمل  ال  اإذ  ذاكرتها،  على 
ال�سريحة  ت��زوي��د  ي��ت��م  امل��ف��ت��اح. وف��ق��ط ع��ن��د 

ال�سغري  املعالج  وحدة  تقوم  ال�سري،  باملفتاح 
ال��داخ��ل��ي��ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ربن��ام��ج امل���وج���ود على 

ذاكرتها اخلا�سة.
فور  ديزاين  خمترب  يف  الباحثني  فريق  وق��ام 
اأبوظبي  نيويورك  جلامعة  التابع  اإك�سيلن�س 
العام  خ��لل  خمتلفتني  �سريحتني  بت�سميم 
من  برجمية  اأدوات  با�ستخدام  وذلك  املا�سي، 
طرٍف ثالث واأدوات مطّورة داخلياً مل�ساعدتهم 
رقاقة  اإىل  باالإ�سافة  اأول��ي��ة،  رقاقة  بناء  على 
ال��رق��ائ��ق من  ه��ذه  وت��ت��األ��ف  املنطقي.   القفل 
غري  رقاقات حتكم م�سغرة مع وحدة معالج �سُ
اإيه اآر اإم؛ حيث تتيح الرقاقات للم�ستخدمني 
اإمكانية حتميل برنامج على ذاكرتها اخلا�سة 
ليتمكنوا بعدها من تنفيذه، مما ميكنهم من 
وي�سعى  ب��ه��م.  خ��ا���س  ح�سابي  ن��ظ��ام  ت�سميم 
اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  ال��ع��م��ل يف ج��ام��ع��ة  ف��ري��ق 
حالياً اإىل اإيجاد من�سة متّكن جمتمع البحث 
م��ن ال��ت��ح��ق��ق م��ن اجل����دوى االأم��ن��ي��ة حللهم 
اجل��دي��د م��ن خ���لل اإج����راء اخ��ت��ب��ارات اأمنية 

تفاعلية على نطاق وا�سع.
وخلل االأبحاث التي اأجراها الفريق البحثي 
الباحثون  اأبوظبي، حقق  نيويورك  يف جامعة 
تقدماً هاماً يف جمال تطوير احللول االأمنية 
قال  ال�����س��دد  وب��ه��ذا  امل��ع��ل��وم��ات،  لتكنولوجيا 

ببطء،  احللول  بتطوير  القطاع  يقوم  اأوغلو: 
االآن  حتى  اآم��ن��ة  لي�ست  اأول��ي��ة  ح��ل��ول  ولكنها 
احللول  ت��ف��وق  ن���رى  بينما  ال���ك���ايف.  ب��ال�����س��ك��ل 
االأك��ادمي��ي��ة، وذل��ك بف�سل وج��ود جمموعات 
املجال.  ه��ذا  على  بجد  تعمل  خمتلفة  بحثية 
االآمن  االأول  احل��ل  نقدمه  ال��ذي  احل��ل  ويعد 
اإىل تعريفات االأمن  الذي اأثبت جدارته وفقاً 
ف�سًل عن  االأمنية،  وال��رباه��ني  اخل��وارزم��ي��ة 

تطبيقه �سمن �سريحة حقيقية.
واأ�ساف: نهدف اإىل جعل جميع االإلكرتونيات 
و�سع  يف  نحن  واليوم،  بالثقة.  وجديرة  اآمنة 
الرقائق  اأي من ت�ساميم  ي�سمح لنا بتوظيف 
اإىل رقاقة ذات حماية  االإلكرتونية وحتويلها 
اأن��ه ميكننا  على م�ستوى االأج��ه��زة، مما يعني 
على  مل�ساعدتهم  الت�سميم  �سركات  مع  العمل 

اإنتاج رقائق حا�سوب حممية واآمنة.
حتتوي  التي  البحثية  الورقة  تقدمي  و�سيتم 
ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ال���ك���ام���ل ل��ف��ري��ق دي����زاي����ن فور 
حول  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  اإك�سيلن�س 
نوفمرب  �سهر  يف  املنطقي  القفل  تكنولوجيا 
�سمن موؤمتر ’رابطة مكائن احلو�سبة‘ حول 
 ACM CCS اأمن احلا�سوب واالت�ساالت
االإلكرتوين  االأم����ن  م��وؤمت��ر  وه���و   ،2017

الرائد يف العامل. 

•• اأبوظبي-وام: 

مديرة  ال�سويدي  ن���ورة  ���س��ع��ادة  اأك���دت 
االحتاد الن�سائي العام اهتمام االحتاد 
االإم��ارات��ي يف  االإن�����س��اين  العمل  بدعم 
ال�سدد  ه���ذا  م�����س��رية يف   .. م��ك��ان  ك��ل 
بها  تقوم  التي  االإن�سانية  اجلهود  اإىل 
دولة االإمارات حول العامل بتوجيهات 
قيادتها الر�سيدة للتخفيف من املعاناة 
الب�سرية وامل�سي قدما يف النهج الذي 
اختطته من اأجل ح�سد الدعم والتاأييد 
للمبادئ االإن�سانية العاملية وم�ساندتها 
واملت�سررين  ل��ل��م��ن��ك��وب��ني  امل�����س��ت��م��رة 
وقالت  وال���ك���وارث.  ال��ن��زاع��ات  �سحايا 
العاملي  اليوم  لها مبنا�سبة  ت�سريح  يف 
بغريب  لي�س  هذا  اإن  االإن�ساين  للعمل 
على دولة االإمارات فهو توجه را�سخ يف 
املغفور  عهد  منذ  اخلارجية  �سيا�ستها 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه 
ال���ذي ه��و رم��ز للقيم  طيب اهلل ث���راه 
اهلل  رحمه  بابه  ك��ان  ال��ذي  االإن�سانية 
ال يغلق يف عمل اخلري ومد يد العون 

للجميع يف خمتلف اأنحاء العامل على 
م�سرفا  من��وذج��ا  جعله  م��ا  اختلفهم 
بالوفاء  ل��ه  ون��دي��ن  ب��ه  ونعتز  نفتخر 
والتقدير للمكانة التي و�سلت الدولة 
التوجه  ه����ذا  ا���س��ت��م��ر  وق����د   .. اإل��ي��ه��ا 
ال�سيخ  ال�سمو  وتطور يف عهد �ساحب 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل . واأ�سارت �سعادة ال�سويدي 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأي����ادي  اأن  اإىل 
الن�سائي  االحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت 
ملوؤ�س�سة  االأع�����ل�����ى  ال���رئ���ي�������س���ة  ال����ع����ام 
املجل�س  رئ��ي�����س��ة  االأ����س���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
االأع��ل��ى ل��لأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة امتدت 
وخارجها  ال��دول��ة  داخ���ل  اجلميع  اإىل 
باأن  االإماراتية  املراأة  دائما  فهي توجه 
تكون يف مقدمة ال�سفوف يف امل�ساعدة 
والتطوع وتقدمي امل�ساعدات للآخرين 
ع��ن��د ح�سن  اأن��ه��ا  بالفعل  اأث��ب��ت��ت  وق���د 
الظن بها ومل تتوانى املراأة االإماراتية 

عن تاأدية الواجب .
واخلريي  االإن�ساين  العمل  اإن  وقالت 
اإن�سانية  قيمة  مي��ث��ل  اأ���س��ب��ح  ل��ل��دول��ة 

ن��ب��ي��ل��ة ال ت��ت��م��ث��ل ب���ال���ع���ط���اء وال���ب���ذل 
اأ����س���ب���ح ي�������س���اه���م يف  ب����ل  ف��ح�����س��ب .. 
واجتماعيا  اقت�ساديا  البلدان  تنمية 
���س��ل��وك ح�����س��اري ال ميكنه  اأن�����ه  ك��م��ا 
التي  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  اإال  اال����س���ت���م���رار 
تنعم مب�ستويات متقدمة من الثقافة 
والوعي وامل�سوؤولية ونابع من الرتاث 
تربى  ال���ت���ي  واالأخ���������لق  وال���ت���ق���ال���ي���د 
امل�ساريع  اإن  واأ�سافت   . املجتمع  عليها 
االإمارات  دولة  تنفذها  التي  التنموية 
ب�سكل عام ال تقت�سر على بلد معني بل 
ت�سمل ال�سعوب كافة املنكوبة باحلروب 
واالأزم������������ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال�����ك�����وارث 
باأنواعها  االأزم���ات  واأ�سكال  الطبيعية 
املرتبة  االإم��������ارات  حت��ت��ل  ول���ذل���ك   ..
للم�ساعدات  كاأكرب مانح  عامليا  االأوىل 
عن  ال�سادر  الت�سنيف  وفق  االإن�سانية 
اأن  واأو�سحت   . املتحدة  االمم  منظمة 
املوؤ�س�سات اخلريية بالدولة تقوم بدور 
م��ه��م يف ه���ذا امل��ج��ال ف��ه��ي مت��ث��ل اليد 
االإن�سانية التي متتد مل�ساعدة االآخرين 
بكل ثقة واقتدار ورغبة يف العطاء واأن 

قوافل العمل اخلريية للدولة م�ستمرة 
يف ت���ق���دمي ال����ع����ون ت��ت��ق��دم��ه��ا امل������راأة 
االإماراتية املتطوعة التي تقدم الغذاء 
املر�سى واجلرحى يف  والك�ساء وتعالج 
نورة  �سعادة  واأ�سارت  االأزم��ات.  مناطق 
ال�سويدي اإىل توجيهات �سمو ال�سيخة 
الن�سائي  للحتاد  مبارك  بنت  فاطمة 
االن�ساين  للعمل  ب��رام��ج  بو�سع  ال��ع��ام 
اأن  اإىل  .. الفتة  امل���راأة  ب��ه  تقوم  ال��ذي 
االحتاد نفذ برامج عدة يف هذا ال�سدد 
منها مبادرة اأطلقت يف �سهر اأغ�سط�س 
احلايل لتوزيع الك�سوة على املحتاجني 
داخل الدولة متا�سيا مع اليوم العاملي 
االإن���������س����اين. ون���وه���ت يف هذا  ل��ل��ع��م��ل 
نفذت  التي  ارت���واء  حملة  اإىل  ال�سدد 
من خلل قيام ن�ساء عاملت باالحتاد 
املثلجة  امل��ي��اه  ب��ت��وزي��ع  ال��ع��ام  الن�سائي 
والع�سائر على العمال الذين يعملون 
ال�سم�س  ح��رارة  ال�سيف حتت  اأي��ام  يف 
االأج����واء  ه���ذه  م��ن  عليهم  للتخفيف 
و�سهولة  بي�سر  عملهم  يكملوا  حتى 
املدينة  م��ظ��ه��ر  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  م����ع 

ونظافتها. وذكرت اأن املراأة االإماراتية 
املجتمعية  القيادية  ج��دارت��ه��ا  اأثبتت 
م���ن خ����لل م�����س��اه��م��ت��ه��ا ال��ف��ع��ال��ة يف 
ال��ت��ن��ظ��م ال�����س��ن��وي مل��ل��ت��ق��ى االإم������ارات 
للتطوع  االإم���ارات  وملتقى  االإن�ساين 
وملتقى االإمارات لل�ستجابة الطبية 
م�ساركتها  اإىل  اإ���س��اف��ة  ل���ل���ط���وارىء 
لل�ستجابة  ال��وط��ن��ي  ال���ربن���ام���ج  يف 
ال��ط��ب��ي��ة ل����ل����ط����وارىء وت���ط���وع���ه���ا يف 
امل�ست�سفيات امليدانية التي �ساهمت يف 
امل�����س��اب��ني من  م��ع��ان��اة  م��ن  التخفيف 
زلزال هاييتي واأزمة جبال اندوني�سيا 
�ساركت  ف��ي��م��ا   .. ب��اك�����س��ت��ان  وف��ي�����س��ان 
م����وؤخ����را يف ح��م��ل��ة ال��������رداء االأح���م���ر 
للأمرا�س  املبكر  االنت�سار  من  للحد 
خطة  خ��لل  م��ن  امل����راأة  عند  القلبية 
ت�سخي�سية  م��درو���س��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وت����وع����وي����ة ووق����ائ����ي����ة ان���ط���لق���ا من 
االهتمام بالعن�سر الن�سائي يف الدولة 
االإماراتية  امل������راأة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت   .
العطاء  م��ه��رج��ان  اأي�����س��ا يف  ���س��ارك��ت 
اإن�سانية  ثقافية  مبادرة  وهو  الب�سري 

املواطنني  م��ن  اآالف  خ��لل��ه��ا  يلتقي 
يف  اجلن�سيات  خمتلف  من  واملقيمني 
لوحات  باأج�سادهم  لي�سكلوا  اأبوظبي 
اخلري  زاي���د  لعطاء  جت�سيدا  ب�سرية 
االإن�ساين  الفكر  واإجنازاته يف جوانب 

ويف تظاهرة �سعبية واجتماعية.
واأ�سارت اإىل اأن االحتاد الن�سائي اأ�سرف 
ال��ت��ي عقدت  ال��ت��ط��وع  على م��وؤمت��رات 

حيث  اجناحها  يف  و�ساهم  ال��دول��ة  يف 
التطوعي  ال��ع��م��ل  غ��ر���س  اإىل  ه��دف��ت 
لدى اأفراد املجتمع حتى اأ�سبح �سلوكا 
دوري  وب�سكل  الغالبية  عليه  حتر�س 
وغدت االإمارات ب�سواعد ابنائها رائدة 
يف جمال العمل التطوعي و�سباقة يف 
مد يد العون وامل�ساعدة للمحتاجني. 
الن�سائي  االحت����اد  م��دي��رة  واخ��ت��ت��م��ت 

تتواجد  امل���راأة  اإن  بالقول  ت�سريحها 
اإن�����س��اين وه��ي مل  يف ك��ل حمفل عمل 
حملت  يف  ف��ت�����س��ارك  ذل���ك  يف  تق�سر 
التربع التي تقيمها الدولة واملوؤ�س�سات 
ال�سعوب  م�����س��اع��دة  ب��ه��دف  اخل���ريي���ة 
للحروب  ت��ت��ع��ر���س  ال���ت���ي  امل��ح��ت��اج��ة 
احلملت  ه��ذه  يف  فت�سهم  وال��ك��وارث 

ماديا ومعنويا .
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اأخبـار الإمـارات

حذر العميد طارق خلفان الغول، نائب 
مدير مديرية التحريات والتحقيقات 
اجلنائية ب�سرطة اأبوظبي، من عواقب 
ال�����س��ل��وك��ي��ات ال��ط��ائ�����س��ة، وال��ت��ي ت�سكل 
املخاوف  واإث�������ارة  ل��ل��م��ج��ت��م��ع،  اإ�����س����اءة 
ومرفو�سة،  م�سوؤولة  غري  بت�سرفات 
تتجاوز االأعراف واالأخلق والقوانني. 
�سباب   4 ا���س��ت��ج��واب  اإن�����ه  مت  وق�����ال، 
ر�سد  بعدما  ف��ت��اة،  بينهم  خليجيني، 
ف������رع ال�������دوري�������ات االإل����ك����رتون����ي����ة يف 
ل�سخ�س  اإلكرتوين  »املديرية«، ح�ساب 
قام بن�سر فيديو عرب �سبكة االنرتنت، 
ي��ت��ع��ار���س حم���ت���واه م���ع ق��ي��م املجتمع 
فريق  ت�����س��ك��ي��ل  مت  ح���ي���ث  واأه������داف������ه، 

االإجراءات  تقنني  بعد  وحت���ّري،  بحث 
�ساحب  اإىل  ��ل  ل��ل��ت��و���سّ ال���ق���ان���ون���ي���ة، 
احل�ساب، واأ�سفرت اجلهود عن �سبطه، 
توزيع  يف  ت�ساركوا  ال��ذي��ن  واالآخ��ري��ن 
مت  اأن����ه  اإىل  م�����س��رياً  ب��ي��ن��ه��م،  االأدوار 
اإحالتهم اإىل النيابة العامة، ا�ستكمااًل 

لبقية االإجراءات.
�سبكة  ع���ل���ى  م����ت����داول  ف���ي���دي���و  وك������ان 
تقريباً،  دق���ائ���ق   6 م��دت��ه  االن���رتن���ت، 
م�ساهديه،  وا���س��ت��ي��اء  خم�����اوف  اأث������ار 
التوا�سل  م��واق��ع  ع��رب  ان��ت�����س��اره  ب��ع��د 

�ساب  ب��ني  ح���واراً  ت�سّمن  االجتماعي، 
قيم  يتنافى مع  داخ��ل مركبة،  وف��ت��اة، 
واأهداف املجتمع.  ودعا العميد الغول، 
اجلهود  ت��ع��زي��ز  اإىل  امل��ج��ت��م��ع،  اأف������راد 
العامة ل�سرطة  القيادة  التي تقوم بها 
اأبوظبي، واجلهات املخت�سة، يف تعزيز 
واالأعراف  بالقيم  واالل��ت��زام  التوعية، 
والقوانني، واالمتناع عن اأي �سلوكيات 
امل�ساءلة.  ت�����س��ت��وج��ب  م�����س��وؤول��ة،  غ��ري 
باالإبلغ  التعاون  على  اجلمهور  وحث 
اأن�����س��ط��ة  خم��ال��ف��ة للقانون،  اأي����ة  ع��ن 

العامة،  االآداب  مت�س  �سلوكيات  اأي  اأو 
قاطعاً،  رف�����س��اً  امل��ج��ت��م��ع  وي��رف�����س��ه��ا 
ب��االت�����س��ال ع��ل��ى ب��دال��ة خ��دم��ة اأم����ان، 
التي تتيح تلقي املعلومات ب�سرية على 
االت�سال  عرب  �سواء  �ساعة،   24 م��دار 
اإر�سال  اأو   )8002626( ال��ه��ات��ف��ي 
اأو   ،2828 اإىل  ق�سرية  ن�سية  ر�سالة 
االإلكرتوين  اخل��دم��ة  ب��ري��د  م��را���س��ل��ة 
اأو   www.aman.gov.ae
والتحكم  ال���ق���ي���ادة  مب��رك��ز  االت�������س���ال 

.999

•• دبي-وام: 

للتناف�سية  االحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
االأمم  ملجموعة  ان�سمامها  واالإح�����س��اء 
املنظمة   - ال��ك��ب��رية  ل��ل��ب��ي��ان��ات  امل��ت��ح��دة 
البيانات  بعلوم  املعنية  الدولية  العاملية 
ع�سويتها  يف  ت�����س��م  وال��ت��ي   - ال��ك��ب��رية 
22 دولة و 9 هيئات عاملية وتعمل حتت 

مظلة االأمم املتحدة .
املجموعة  لهذه  الهيئة  ان�سمام  وج��اء 
ال���دول���ي���ة ك��ع�����س��و ر���س��م��ي ومم���ث���ل عن 
املهارات  تطوير  بهدف  االإم����ارات  دول��ة 
الوطنية والتعرف على اأحدث التقنيات 
الربامج  جم��ال  يف  العاملية  وال��ت��ج��ارب 
بقطاع  املتعلقة  احل��ك��وم��ي��ة  وامل���ب���ادرات 

البيانات الكبرية.
املدير  اأه����ل����ي  ح�����س��ن  واأع��������رب حم���م���د 
والبيانات  االإح�����س��اء  لقطاع  التنفيذي 
الرت�سح..  ب��ه��ذا  �سعادته  ع��ن  الوطنية 
ميثل  كع�سو  الهيئة  اختيار  اأن  م��وؤك��دا 
العاملي  التجمع  االإم����ارات يف ه��ذا  دول��ة 
ه���و ف��خ��ر واع���ت���زاز ل��ن��ا .. م��و���س��ح��ا اأن 
ت���واج���د ك����ف����اءات ال��ه��ي��ئ��ة ���س��م��ن هذه 
التي ت�سم نخبة من  العاملية  املجموعة 
اأه���م خ���رباء ال��ب��ي��ان��ات واالإح�����س��اءات يف 
العامل �سمن فريق واحد وحتت مظلة 

ال�سعبة االإح�سائية باالأمم املتحدة ميزة 
ا�سرتاتيجية نتطلع اىل اال�ستفادة منها 
العامليني يف  ال���رواد  م��ن  ن��ك��ون  اأن  بغية 
فيما  وخا�سة  الكبرية  البيانات  قطاع 

يتعلق باخلدمات احلكومية .
العمل  جمموعة  اأ�سارت  لطاملا  واأ�ساف 
االإح�سائي  وامل��ج��ت��م��ع  خ��ا���س��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
الر�سمي ب�سكل عام اإىل احلاجة ملعاجلة 
ال���ع���دي���د م����ن ال���ت���ح���دي���ات ال���ع���امل���ي���ة يف 
املتعلقة  كتلك  الكبرية  البيانات  قطاع 
والتكنولوجيا  واجل�������ودة  ب��امل��ن��ه��ج��ي��ة 
والت�سريعات  ال��ب��ي��ان��ات  اإىل  وال��و���س��ول 
املالية  وال�سوؤون  واالإدارة  واخل�سو�سية 
تواجد  فاإن  ولهذا  وغريها..  والتمويل 
فريق عمل الهيئة االحتادية للتناف�سية 
املجموعة  ه�����ذه  ����س���م���ن  واالإح�����������س�����اء 

الدولية يتيح فر�س التعاون مع اجلهات 
دول  خمتلف  م��ن  ال��رائ��دة  االإح�سائية 
ومنتجي  دول��ي��ة  موؤ�س�سات  م��ن  ال��ع��امل 
البيانات  جم���ال  يف  واخل�����رباء  ب��ي��ان��ات 
واال�ستفادة  ال��ف��ه��م  ل��ت��ع��م��ي��ق  ال��ك��ب��رية 
انتاج  خلدمة  التكنولوجي  التطور  من 
دولة  وت�سارك   . الر�سمية  االح�����س��اءات 
الهيئة  عمل  ف��ري��ق  بع�سوية  االإم����ارات 
جمالني  يف  الدولية  املجموعة  ه��ذه  يف 
القدرات  وبناء  التدريب  االأول  يت�سمن 
يف جمال البيانات الكبرية والذي يعنى 
املهارات  وتنمية  تدريب  برامج  بتطوير 
ون�����س��ر ال��وع��ي ح���ول ال��ب��ي��ان��ات الكبرية 
الفعالة  امل�ساركة  الثاين  يت�سمن  فيما 
واخلدمات  للبيانات  العاملية  املن�سة  يف 
الكبرية  بالبيانات  املتعلقة  والتطبيقات 

للطلع  العاملية  املن�سة  ه��ذه  وتهدف 
على اأف�سل املمار�سات العاملية واملبادرات 
يف  باالبتكار  اخلا�سة  والفعالة  املميزة 
منظومة االإح�ساءات الر�سمية وخا�سة 

ا�ستخدامات البيانات الكبرية.
العمل  جم��م��وع��ة  اإن�����س��اء  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
الكبرية  ب��ال��ب��ي��ان��ات  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
جاء  الر�سمية  االإح�����س��اءات  الأغ���را����س 
االإح�سائية  ال�����س��ع��ب��ة  اج��ت��م��اع  خ����لل 
ال���ت���اب���ع���ة ل������لأمم امل���ت���ح���دة يف دورت���ه���ا 
اخل��ام�����س��ة واالأرب�����ع�����ني.. ح��ي��ث تهدف 
هذه املجموعة اإىل ر�سد واقع البيانات 
الكبرية على امل�ستوى العاملي من فر�س 
البيانات  م��ن  ال�سخم  ال��ك��م  وحت��دي��ات 
واقع  ر���س��د  اال���س��ت��ف��ادة منها يف  ورب���ط 

اأهداف التنمية امل�ستدامة.

هيئة البيئة - اأبوظبي .. اإجنازات متميزة خالل 2016
•• اأبوظبي-وام:

�سهدت هيئة البيئة - اأبوظبي خلل 
عام 2016 العديد من االإجنازات 
ال���ت���ي ت��ت��م��ا���س��ى م����ع االأول�����وي�����ات 
اال�سرتاتيجية للهيئة وتتواءم مع 
اأه���داف وب��رام��ج وم��وؤ���س��رات خطة 
اأبوظبي 2016-2020 يف جمال 
حماية البيئة وتعزيز جودة الهواء 
البحرية  وامل��ي��اه  وامل��ي��اه اجل��وف��ي��ة 
التنوع  اإىل حماية  اإ�سافة  والرتبة 
البيئية  ال��ن��ظ��م  يف  ال��ب��ي��ول��وج��ي 
اإمارة  وال��ب��ح��ري��ة يف  ال�����س��ح��راوي��ة 
اأبوظبي وذلك من خلل ال�سراكة 
وموؤ�س�سات  احلكومية  اجلهات  مع 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وامل��ن��ظ��م��ات غري 
البيئية  وامل���ن���ظ���م���ات  احل��ك��وم��ي��ة 

العاملية.
ال�����س��ي��خ ح��م��دان بن  واأع�����رب �سمو 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة رئ��ي�����س جمل�س 
عن  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  اإدارة 
ال�سمو  ل�ساحب  وع��رف��ان��ه  �سكره 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
اهلل”  “حفظه  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
لهيئة  الفخري  الرئي�س  امل�سلحة 
رعايتهما  على  اأب��وظ��ب��ي   - البيئة 
الكبري  ودع��م��ه��م��ا  وت�����س��ج��ي��ع��ه��م��ا 
حققت  مل��ا  لوالهما  وال���ذي  للهيئة 
ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���دي���د م���ن االإجن�������ازات 

املتميزة خلل 2016.
واأ�سار اإىل النجاحات التي حققتها 
هيئة البيئة - اأبوظبي خلل العام 
امل��ا���س��ي واأب����رزه����ا االإجن������از الذي 
حتقق خلل �سهر نوفمرب 2016 
يف املحافظة على املياه التي تعترب 
اأث���م���ن م����واردن����ا ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة حيث 
اأ�سدر �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
اأبوظبي  الإم������ارة  ح��اك��م��ا  ب�����س��ف��ت��ه 

قانونا ب�ساأن تنظيم املياه اجلوفية 
تكون  اأن  ع��ل��ى  ن�����س  االإم��������ارة  يف 
املياه اجلوفية املوجودة يف االإمارة 
ا�ستخراجها  وي��خ�����س��ع  ل��ه��ا  م��ل��ك��ا 
واملعايري  لل�سوابط  وا�ستغللها 
هيئة  عن  ال�سادرة  واال���س��رتاط��ات 

البيئة - اأبوظبي.
الهيئة  م�ساركة  اإىل  �سموه  ولفت 
���س��م��ن وف���د ال���دول���ة ال����ذي ان�سم 
اأنحاء  جميع  من  دول��ة   170 اإىل 
اتفاقية  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع  ال��ع��امل يف 
وذل��ك يف  املناخ  باري�س ح��ول تغري 
نيويورك  يف  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ق��ر 
حيث   2016 اأب��ري��ل  �سهر  خ��لل 
�سكلت هذه االتفاقية خطوة مهمة 
الرامية  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���ه���ود  ���س��م��ن 
االحتبا�س  ظ����اه����رة  م����ن  ل���ل���ح���د 
احل������راري واإب����ق����اء ارت���ف���اع ح����رارة 
االأر����س يف ح��دود درج���ات احلرارة 

التي اأقرها العلماء.
الذي  االه��ت��م��ام  على  �سموه  ورك���ز 
تناق�س  ل��ق�����س��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ول��ي��ه 
امل�����خ�����زون ال�������س���م���ك���ي م�����ن خ���لل 
جهودها  ت��ع��زي��ز  يف  ا����س���ت���م���راره���ا 
املناخي  التغري  وزارة  بالتعاون مع 
والبيئة ملواجهة هذا التحدي حيث 
قامت الهيئة عام 2016 باإح�ساء 
تف�سيلي ملخزون االأ�سماك القاعية 
بهدف  العربي  اخلليج  يف  احل��ايل 
تعايف  �سرعة  على  والعمل  حمايته 
املخزون ال�سمكي والو�سول به اإىل 

امل�ستوى امل�ستدام.
و�سدد على اأهمية م�سائد االأ�سماك 
عن�سرا  تعترب  اأنها  اإىل  م�سريا   ..
وت�ساهم  الثقايف  تراثنا  م��ن  هاما 
يف تعزيز اأمننا الغذائي واقت�سادنا 
اإ�سافة اإىل اخلدمات العديدة التي 
واالأن�سطة  البيئية  للنظم  تقدمها 

الرتفيهية.
واأ�سار �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
املتميزة  االإجن����ازات  اإىل  نهيان  اآل 
عام  خ���لل  ال��ه��ي��ئ��ة  حققتها  ال��ت��ي 

على  املحافظة  جمال  يف   2016
االأنواع من خلل برناجمها الرائد 
االأفريقي”  املها  توطني  اإع���ادة  يف 
الربية  “ املنقر�سة يف  ح��راب  اأب��و 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�ساحل  م��راع��ي  يف 
ت�����س��اد وبعد  ح��ك��وم��ة ج��م��ه��وري��ة 
اإطلق املجموعة االأوىل يف الربية 
والدة  الت�سادية  االأرا���س��ي  �سهدت 
العجل االأول بعد غياب 30 عاما.

القليلة  ال�سنوات  اأنه وخلل  وذكر 
امل���ا����س���ي���ة ت���ول���ت ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة - 
اأبوظبي م�سوؤولية رعاية “القطيع 
احلياة  رع��اي��ة  م��رك��ز  يف  العاملي” 
ال���ذي يتكون  ال��ف��ط��ري��ة يف دل��ي��ك��ة 
املجموعة  م�����ن  اأف�����������راده  اأغ�����ل�����ب 
زايد  ال�سيخ  له  للمغفور  اخلا�سة 
“ رحمه اهلل  اآل نهيان  بن �سلطان 
االأنواع  هذه  اإع��ادة  كانت  حيث   “
للربية جزءا من اإرثه يف املحافظة 

على االأنواع.
من جهته قال معايل حممد اأحمد 
للهيئة  املنتدب  الع�سو  ال��ب��واردي 
املتوا�سل  وال���دع���م  الت�سجيع  اإن 
م��ن ق��ي��ادة دول���ة االإم������ارات �ساهم 
ب��ا���س��ت��م��رار ج��ه��ود ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة - 

الدولة  ت���راث  حماية  يف  اأب��وظ��ب��ي 
حيث  ���س��وره  مبختلف  الطبيعي 
ارتباطا  ت��رت��ب��ط  بيئتنا  ج���ودة  اأن 
البيولوجي  تنوعنا  ب�سحة  وثيقا 

ورفاهية مواطنينا واقت�سادنا.
واأ�ساف اأن اهلل حبانا بقيادة ر�سيدة 
وا�سحة حول كيفية  روؤي��ة  و�سعت 
امل�ستدامة  التنمية  ج��وان��ب  اإدارة 
ق��ب��ل حكومة  ���س��ام��ل م���ن  ب�����س��ك��ل 
اأبوظبي و�سركائها املعنيني وتعترب 
لروؤية  ان��ع��ك��ا���س��ا  اأب���وظ���ب���ي  خ��ط��ة 
�ساهمت  وال��ت��ي  احلكيمة  قيادتنا 
فيها الهيئة ب�سكل كبري وتلتزم يف 

�سعيها احلثيث لتحقيقها.
اأن خطة  ال���ب���واردي  وذك���ر م��ع��ايل 
اأب���وظ���ب���ي ح����ددت االأه�������داف التي 
تتوىل الهيئة تن�سيقها والتي ت�سم 
تندرج حتت  رئي�سية  برامج  ثلثة 
“بيئة  ب���اإي���ج���اد  اخل���ا����س  ال���ه���دف 
م�ستدامة وا�ستغلل اأمثل للموارد 

للحفاظ على الرتاث الطبيعي« .
ال��ه��ي��ئ��ة ال  ج��ه��ود  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
الهيئة  تلعب  بل  تقف هنا فح�سب 
نحو  امل�����س��اه��م��ة  يف  حم���وري���ا  دورا 
حتقيق اأهداف ت�سعة برامج اأخرى 

يف خطة اأبوظبي.
واأ�سار اإىل اأن الهيئة حققت تقدما 
ملحوظا يف تنفيذ هذه اخلطة يف 
العديد من املجاالت والتي تت�سمن 
العمل  منها  النجاحات  م��ن  ع��ددا 
املحميات  م���ن  ع����دد  اإن�������س���اء  ع��ل��ى 
اجل��دي��دة حيث  وال��ربي��ة  البحرية 
اأن�������س���اأت ال��ه��ي��ئ��ة ه����ذا ال���ع���ام 17 
جديدة  وب���ري���ة  ب��ح��ري��ة  حم��م��ي��ة 
التنفيذي  املجل�س  موافقة  وتلقت 
الر�سمي  اأبوظبي للإعلن  الإمارة 
اأن  واأو�سح   . الربية  املحميات  عن 
الهيئة حققت هدف  اأن  يعني  هذا 
ت�سبح  اأن  يف  املتمثل   2016 ع��ام 
اإجمايل  م��ن  امل��ائ��ة  يف   15.43
املائة  13.45 يف  و  الربية  البيئة 
البحرية  ال��ب��ي��ئ��ة  اإج����م����ايل  م����ن 

مناطق حممية.
الهواء واحلد  وفيما يتعلق بجودة 
م����ن ظ����اه����رة ال���ت���غ���ري امل���ن���اخ���ي .. 
وبالتعاون  الهيئة  اأن  معاليه  ذك��ر 
والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  م��ع 
الثاين  ال��ت��ق��ري��ر  ن��ت��ائ��ج  اأ����س���درت 
الغازات  ان��ب��ع��اث��ات  ج����رد  مل�����س��روع 
الدفيئة حيث ال يحدد هذا اجلرد 

للنبعاثات  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل�������س���ادر 
اأي�سا  ي��ت�����س��م��ن  ول��ك��ن��ه  ف��ح�����س��ب 
من���ذج���ة ت��ن��ب��وؤي��ة ل��ت��ح��دي��د مدى 
على  ال�سلة  ذات  ال�سيا�سات  تاأثري 

اإجمايل االنبعاثات.
رزان  ���س��ع��ادة  �سلطت  ناحيتها  م��ن 
العام لهيئة  املبارك االأمني  خليفة 
ال��ب��ي��ئ��ة – اأب��وظ��ب��ي ال�����س��وء على 

املزيد من اإجنازات الهيئة .
خلل  ح��ق��ق��ت  اأن���ه���ا  اإىل  م�����س��رية 
العام املا�سي العديد من االإجنازات 
املعرتف بها على نطاق وا�سع والتي 
دولية  ك��ج��ه��ة  �سمعتها  م���ن  ت��ع��زز 

رائدة يف حماية البيئة.
تتما�سى  اأبوظبي  اأن خطة  واأك��دت 
مع اخلطة اال�سرتاتيجية 2016 
خارطة  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي   2020  -
امل�ستقبل حيث  طريق للهيئة نحو 
يف  للبيئة  احل���ايل  ال��و���س��ع  تغطي 
االإمارة والتحديات الرئي�سية التي 
تواجه االإمارة والتي ترتبط باملياه 
اجلوفية وجودة الهواء وتغري املناخ 
ال�ساحلية  املياه  وج��ودة  والنفايات 
املوائل  وفقدان  االأرا���س��ي  وتدهور 

وم�سائد االأ�سماك والغابات.
اال�سرتاتيجية  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
ت��و���س��ح م���وق���ف ال��ه��ي��ئ��ة م���ن هذه 
وا�سرتاتيجيتها  ال����ت����ح����دي����ات 
وقد  اأه��داف��ه��ا  وحتقيق  ملواجهتها 
اأداء  م����وؤ�����س����رات  ال��ه��ي��ئ��ة  ط������ورت 
قيا�س  يف  مل�����س��اع��دت��ه��ا  م��ل��م��و���س��ة 

جناحها يف حتقيق هذه االأهداف.
الهيئة  اأن  امل�������ب�������ارك  وذك�����������رت 
من  االأول  ال���ع���ام  يف  ا���س��ت��ط��اع��ت 
حتقيق  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  ت��ن��ف��ي��ذ 
ال��ك��ث��ري م���ن االإجن���������ازات ال���ب���ارزة 
امل�سايد  ا�سرتاتيجية  ت�سمل  التي 
بالتعاون  امل�����س��ت��دام��ة  ال�����س��م��ك��ي��ة 
والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  م��ع 
امل�ستدامة  امل��دار���س  مبادرة  وجن��اح 
البيئية  ال���ب�������س���م���ة  خ���ف�������س  يف 
يف  اال�ستدامة  ممار�سات  وتطوير 
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اأبوظبي  يف  امل��ب��ادرة  حققته  ال���ذي 
بتعميمها على املدار�س يف خمتلف 
واأ���س��ارت �سعادتها  ال��دول��ة.  اأن��ح��اء 
اإطلق  �سهد   2016 ع��ام  اأن  اإىل 
اجلوفية  االآب������ار  ح�����س��ر  م�����س��روع 
خمزوننا  ح��م��اي��ة  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 

املحدود من املياه اجلوفية .
واأ�سافت اأنه مع نهاية عام 2016 
يف  ال��غ��اب��ات  اإدارة  ال��ه��ي��ئ��ة  ���س��ل��م��ت 
ال�����س��وؤون البلدية  ل��دائ��رة  االإم����ارة 
ت��زوي��ده��ا مبخرجات  وال��ن��ق��ل م��ع 
ال����ذي نفذته  ال��ب��ح��ث��ي  ال��ربن��ام��ج 
ا�ستفادة  اأق�����س��ى  لتحقيق  الهيئة 
الطبيعية  امل�������������وارد  ه�������ذه  م������ن 
للنظم  تقدمها  ال��ت��ي  واخل���دم���ات 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ف��ق��د جن��ح��ت ال��ه��ي��ئ��ة يف 
اجلوفية  امل��ي��اه  ا���س��ت��خ��دام  تقليل 
م�ساعيها  ي��ح��ق��ق  مب��ا  ال��غ��اب��ات  يف 
لتخفيف ال�سغط على موارد املياه 
اجلوفية و�سمان ا�ستدامة الغابات 
الغابات ذات  ومت تقلي�س عدد من 
وتزويد  املتدنية  البيئية  القيمة 
الدائرة  باملعلومات اللزمة ب�ساأن 

اإدارة ورعاية حوايل 50 األف راأ�س 
من ذوات احلوافر التي تتخذ من 

غابات اأبوظبي موئل لها.
اإط��ار خطة  اإن��ه ويف  وقالت املبارك 
لتعزيز  امل�������دى  ط���وي���ل���ة  ال���ه���ي���ئ���ة 
ال���ه���ي���ئ���ة على  ت�����رك�����ز  ق�����درات�����ه�����ا 
�سرورة  اأن��ه  اعتبار  على  التوطني 
ت�سعى  وط�����م�����وح  ه������ام  وم���ط���ل���ب 
لتحقيقه من خلل اتخاذ خطوات 
اإي��ج��اب��ي��ة وف���ق خ��ط��ط حم����ددة يف 
هذا االجتاه ونتيجة لذلك و�سلت 
ن�سبة املواطنني العاملني يف الهيئة 
اإىل 70 يف املائة يعملون مبختلف 

الوظائف العلمية واالإدارية.
امل�ستوى  وع��ل��ى  اأن���ه  اإىل  واأ����س���ارت 
ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي ح�����س��ل��ت ال��ه��ي��ئ��ة على 
عن   22301 االآي���������زو  ����س���ه���ادة 
ل��ل��ع��م��ل يف ح����االت  ا����س���ت���ع���داده���ا 
ال����ط����وارئ واالأزم��������ات ف�����س��ل عن 
حتققيها املزيد من االإجن��ازات مع 
تقليل النفقات خلل عام 2016 
التكاليف  تقليل  يف  جنحت  حيث 
الت�سغيلية مبقدار 13.3 يف املائة 

عاما بعد عام.

•• دبي -وام:

وقعت �سلطة مدينة دبي الطبية اتفاقية تعاون مع �سلطة واحة دبي 
لل�سيليكون بهدف متكني من�ساآت الرعاية ال�سحية العاملة يف املدينة 
من مزاولة اأن�سطتها الطبية داخل الواحة من خلل افتتاح اأفرع لها 

هناك.
البلو�سي  رم�سان  ال��دك��ت��ور  م��ن  ك��ل  وقعها  ال��ت��ي   - االتفاقية  وت��اأت��ي 
الطبية  دب��ي  مدينة  ل�سلطة  التنظيمي  للقطاع  التنفيذي  الرئي�س 
واملهند�س �سامل خليفة نائب رئي�س ال�سركات واخلدمات التاأ�سي�سية يف 
�سلطة واحة دبي لل�سيليكون بح�سور عدد من امل�سوؤولني من اجلانبني 

- يف اإطار تعزيز التعاون والتن�سيق وتر�سيخ مبداأ ال�سراكة مع املناطق 
مبوجب  الطبية  دب��ي  مدينة  �سلطة  وت��ت��وىل  دب���ي.  اإم����ارة  يف  احل���رة 
للم�ست�سفيات  واملوافقات  الت�ساريح  اإ�سدار  م�سوؤولية  االإتفاقية  هذه 
والعيادات واملراكز ال�سحية امل�سجلة حتت مظلتها التي تلبي معايري 
�سلطة مدينة دبي الطبية و�سلطة واحة دبي لل�سيليكون وترغب بفتح 

اأفرع لها ملمار�سة اأن�سطتها الطبية داخل الواحة .
املرافق  لتلك  الطبية  النواحي  على  واالإ���س��راف  الرقابة  تتوىل  كما 
ال�سحية و�سمان اإلتزامها بجميع معايري الرعاية ال�سحية وقوانينها 
اإىل النظر يف ال�سكاوى الطبية املقدمة �سدها واإجراء زيارات تفتي�س 
اإىل جانب التعاون  اأعلى معايري اجل��ودة فيها  دوري��ة ل�سمان تطبيق 

. م��ن جهتها ومب��وج��ب هذه  امل�����س��رتك  النفع  ذات  امل��ج��االت  ك��اف��ة  يف 
اإ�سدار رخ�سة الفرع  االتفاقية �ستتوىل �سلطة واحة دبي لل�سيليكون 
لهذه املن�ساآت اإىل جانب موا�سلة اإ�سدار وجتديد الرتاخي�س وغريها 
من متطلبات ت�سغيل االأعمال للمن�ساآت ال�سحية التي ترغب بتاأ�سي�س 
رم�سان  الدكتور  وقال  لل�سيليكون.  دبي  واحة  العاملة يف  اأو  اأعمالها 
البلو�سي اإن �سلطة مدينة دبي الطبية تعمل ب�سكل حثيث مع �سركائها 
يف املناطق احلرة بدبي لتو�سيع نطاق الرعاية ال�سحية عالية اجلودة 
ولفت اإىل اأن توقيع هذه ال�سراكة اال�سرتاتيجية مع �سلطة واحة دبي 
اخلدمات  م�ستوى  بنف�س  املجتمع  ه��ذا  اأبناء  لينعم  ج��اء  لل�سيليكون 
املعايري  اأف�سل  وجلب  الطبية  دب��ي  مدينة  تقدمها  التي  العلجية 

ال�سحية  الرعاية  خدمات  وت�سدير  وتعزيز  اإليه  العاملية  واملمار�سات 
اإىل املناطق االأخرى خارج حدود مدينة دبي الطبية .

مدينة  �سلطة  مع  �سراكتنا  اإن  خليفة  �سامل  املهند�س  قال  جانبه  من 
دبي الطبية تاأتي دعما جلهودنا الرامية بجعل الواحة املكان االأمثل 
ا�سرتاتيجيتنا  الرئي�سية يف  اأح��د حم��اور  يعد  وال��ذي  والعمل  للعي�س 

للعام 2021 .
اإىل  تهدف  التي  دب��ي  حكومة  م��ب��ادرات  م��ع  ال�سراكة  ه��ذه  وتتما�سى 
يف  اإليها  ال��و���س��ول  و�سهولة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  توفري  نطاق  تو�سيع 
خمتلف اأنحاء االإمارة اإذ يتوقع اأن ي�ستفيد من هذه ال�سراكة االآالف 

ممن يعملون ويعي�سون يف واحة دبي لل�سيليكون.

دبــي الطبيــــة توقـــع اتفاقيـــة تعــــاون مع دبــــي لل�شيليكــــون

الحتادية للتناف�شية والإح�شاء ممثال ر�شميا للدولة 
يف جمموعة الأمم املتحدة للبيانات الكبرية

�شرطة اأبوظبي حتذر من عواقب ال�شلوكيات 
الطائ�شة امل�شيئة للمجتمع



االثنني   21   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12102  
Monday  21   August   2017  -  Issue No   12102

11

عربي ودويل

يف  الجئاً   46 االأح��د،  اأم�س  �سباح  اليوناين،  ال�سواحل  حر�س  اأنقذ 
عر�س البحر قرب جزيرة �سامو�س اليونانية يف بحر اإيجة ال�سرقي، 

على م�سافة قريبة جداً من �سواحل تركيا. 
وقال حر�س ال�سواحل يف بيان اإن “املهاجرين كانوا على منت زورق 
ومت  �سامو�س،  بجزيرة  ماالجاري�س  ميناء  اإىل  نقلوا  وقد  مطاطي، 

ت�سليمهم اإىل ال�سلطات يف املرفاأ«.
وكان حر�س احلدود االأوروبي فرونتك�س، قد اأنقذ 67 الجئاً، �سباح 
قارب  منت  على  اأي�ساً  املهاجرون  وك��ان  نف�سها،  املنطقة  يف  ال�سبت، 

مطاطي. 
األف   14 ع��ن  قليًل  ي��زي��د  م��ا  حالياً  اليونانية  اجل���زر  وت�ست�سيف 
االأوروبي  االحت��اد  بني  املوقع  الت�سليم  اتفاق  عقب  و�سلوا  مهاجر، 

وتركيا يف مار�س 2016.  

اأم�����س االح���د ان االدارة  ال��دف��اع االم��ريك��ي جيم ماتي�س  اك��د وزي���ر 
االأم��ريك��ي��ة ت��و���س��ل��ت اىل ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ج��دي��دة الف��غ��ان�����س��ت��ان بعد 

مناق�سات حامية، اال ان الرئي�س دونالد ترامب هو الذي �سيعلنها.
الذي  ال��ق��رار  تفا�سيل  م��ن  اي  اىل  التلميح  حتى  ماتي�س  ورف�����س 
جاء اثر ا�سهر من التكهنات حول ما اذا كان ترامب، املحبط ب�سبب 
ل��وزارة الدفاع  16 عاما يف افغان�ستان، �سي�سمح  اجلمود بعد م�سي 

االمريكية )البنتاغون( برفع عديد القوات على االر�س.
لل�سيا�سة  معمقة  مبراجعة  و�سفها  بعدما  را�سيا  ب��دا  ماتي�س  لكن 
من قبل كثريين من اع�ساء جمل�س الوزراء وكبار م�سوؤويل االمن 
العملية  الن  كبري  بارتياح  “ا�سعر  وق��ال  اجلمعة.  ديفيد  كامب  يف 
يف  م�سبقة  �سروط  وف��ق  تتم  ومل  كافية  بدقة  ج��رت  اال�سرتاتيجية 

اال�سئلة التي ميكن طرحها او القرارات التي ميكن اتخاذها”.
م�سوؤولو  ذل��ك  يف  مبا  معني  م�سوؤول  لكل  اال�ستماع  مت  ان��ه  وا�ساف 

امليزانية املعنيني بتمويل هذا اجلهد.
تراوحت  الطاولة  على  مطروحة  خيارات  عدة  ترامب  لدى  وكانت 
لهزمية  وا�سنطن  ج��ه��ود  وتكثيف  افغان�ستان  م��ن  االن�سحاب  ب��ني 

طالبان.
وكان ترامب �سمح ملاتي�س يف حزيران يونيو املا�سي برفع عدد افراد 
8400 يف ذلك البلد، مبا يقارب 4 اآالف  القوات املقدر باأكر من 

ع�سكري، وفقا لبع�س التقارير.
“كان على الرئي�س اتخاذ قرارات ا�سرتاتيجية.  اأنه  واو�سح ماتي�س 
وا�ساف ان ترامب فو�سني عندما جاء بالقرار التكتيكي والت�سغيلي، 

ومل يفو�س احدا ب�سان قرار ا�سرتاتيجي.

حتري�سية  بت�سريحات  التنديد  يف  اأملانيا  جلارتها  النم�سا  ان�سمت 
اإردوغ��ان قبيل االنتخابات املرتقبة يف  للرئي�س الرتكي رجب طيب 

البلدين الع�سوين يف االحتاد االأوروبي.
و�سهدت العلقات بني تركيا واالحتاد االأوروبي توترا متناميا منذ 
وجود  م��ع  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  يف  تركيا  يف  الفا�سل  الع�سكري  االن��ق��لب 
مواطنني اأوروبيني من اأ�سل تركي �سمن 50 األف �سخ�س اعتقلوا 

فيما و�سفها منتقدون بحملة ع�سوائية ينفذها اإردوغان.
ودعا اإردوغان اأم�س ال�سبت جمددا االأتراك يف اأملانيا لتلقني االأحزاب 
االأملانية الرئي�سية “املعادية للأتراك” در�سا يف االنتخابات الربملانية 
التي جترى ال�سهر املقبل وتهكم من حتذير وزير اخلارجية االأملاين 

زيجمار جابرييل له من التدخل يف ال�سيا�سة االأملانية.
اإقليم  العدالة والتنمية احلاكم يف  اإردوغ��ان يف موؤمتر حلزب  وقال 
اإىل رئي�س تركيا؟  اأن���ت لتتحدث  م��ن  ال��ب��لد  دن��ي��زيل ج��ن��وب غ��رب 

حتدث اإىل وزير خارجية تركيا.اعرف مكانك.
النزاع  ه��ذا  اإىل  كورت�س  �سيبا�ستيان  النم�سا  خارجية  وزي��ر  وان�سم 
ام  فيلت  دي  �سحيفة  مع  مقابلة  يف  اإردوغ���ان  وانتقد  االأح��د  اليوم 

زونتاج.
يف  امل�ست�سار  من�سب  على  االنتخابات  يخو�س  الذي  كورت�س،  واتهم 
اأكتوبر ت�سرين االأول، اإردوغان مبحاولة حتري�س االأتراك املقيمني 

يف اخلارج.
اإردوغ��ان ا�ستغلل اجلاليات الرتكية  وقال كورت�س يحاول الرئي�س 
النزاعات  ويجلب  اال�ستقطاب  يثري  اإن��ه  والنم�سا.  اأملانيا  يف  خا�سة 

الرتكية اإىل االحتاد االأوروبي.

عوا�صم

�أثينا

عمان

برلني

ال�شرطةالفرن�شية تقتل رجاًل 
هدد بقتل اأفراد اأمن ب�شكني

•• باري�س-وكاالت:

بر�سا�س  ���س��واب��ق جنائية  ول��ه  نف�سية  ا���س��ط��راب��ات  م��ن  ي��ع��اين  رج��ل  قتل 
يف  اأم���ن  اأف���راد  بقتل  يحمله  ب�سكني  وه���دد  بعنف  تعامل  بعدما  ال�سرطة 
بلدة �ساليت-�سور-لوان قرب مونتارجي، على م�سافة نحو 100 كلم اإىل 

اجلنوب من باري�س. 
وا�ستبعدت م�سادر من ال�سرطة منذ البداية اأن االأمر يتعلق بعمل اإرهابي، 

ح�سبما نقلت و�سائل اإعلم حملية.
 واأو�سحت اإذاعة حملية اأن اإحدى �سكان املنطقة اأبلغت ال�سرطة عن الرجل، 

الذي تورط �سابقاً يف جرمية قتل.
 وحني و�سلت قوات االأمن وجدته داخل �سياراته وطالبته باخلروج لكنه 

رف�س، وتراجع ب�سيارته لي�سطدم عدة مرات مبركبة ال�سرطة. 
وو�سع  ال�سرطة  رجال  بقتل  والتهديد  بال�سياح  بداأ  ب�سكينه،  يلوح  وبينما 
قنابل بجميع اأنحاء املدينة، وحني الذ بالفرار اأطلقت القوات النريان على 

ال�سيارة، فاأ�سابه عيار نادي اأحلق به اإ�سابة مميتة. 
اإدارة التحقيق العامة التابعة لل�سرطة الوطنية بالتحقيق  وكلفت النيابة 

حول احلادث. 

حمكمة اإ�شبانية تفرج 
عن كاتب اأملاين تركي 

•• برلني-اأ ف ب:

افرجت حمكمة ا�سبانية اأم�س عن 
االأ�سل  ال��رتك��ي  االأمل���اين  الكاتب 
ام�س  اأوقف  الذي  اخانلي  دوغان 
انقرة،  م��ن  بطلب  ال�سبت  االأول 
اويار  اليا�س  حماميه  اعلن  كما 

على موقع في�سبوك.
وكتب املحامي ان املعركة ت�ستحق 
الكاتب  ان  م��و���س��ح��ا  االه���ت���م���ام، 
اف������رج ع���ن���ه ����س���رط ان ي��ب��ق��ى يف 
اخلارجية  وزارة  م��دري��د.وك��ان��ت 
اأخانلي  توقيف  اعلنت  االمل��ان��ي��ة 
ت�سليمه  ب��ع��دم  م��دري��د  م��ط��ال��ب��ة 
الأن���ق���رة. وق��ال��ت ان ه���ذا الطلب 
نقلته �سفارة املانيا اىل ال�سلطات 
اال�سبانية على م�ستوى دبلوما�سي 
ال�سلطات  طلبت  .ك��ذل��ك،  رف��ي��ع 
اال�سبانية  احلكومة  من  االملانية 
يف  قن�سلية  مب�����س��اع��دة  ال�����س��م��اح 

ا�سرع وقت بعد توقيف الكاتب.

يبحث مع بوتني التطورات يف ال�صرق الأو�صط

نتانياهو يطلب ماليني ال�شيكالت لإقامة م�شتوطنة جديدة

كني�شة الفيليبني تدعو اإىل وقف حرب املخدرات 

اآلف املتظاهرين ينددون بالعن�شرية يف بو�شطن 

العثور على جثث 3 �شرطيني يف املك�شيكخطة اأ�شرتالية ملنع الهجمات بوا�شطة ال�شيارات
و�سع اإجراءات اأمنية بالتزامن مع ذلك.واأ�سار اإىل اأنه �سيتم ا�ستخدام 
احلواجز اخلر�سانية الدائمة ب�سورة اأكرب، حيث اأنها ظهرت بالفعل 
يف االأماكن العامة الكربى، مثل مناطق الت�سوق يف �سيدين وملبورن، 
للف�سل بني ال�سيارات واملارة.وقال ترينبول: نحن ندرك اأن التهديد 
اأننا  من  التاأكد  هو  فعله  علينا  يتعني  ما  لذلك  با�ستمرار،  يتطور 
نتطور اأي�ساً با�ستمرار ونقوم بتحديث االإجراءات التي لدينا.وي�سار 
اإىل اأنه مت تطوير اخلطة اجلديدة عقب الهجوم الذي وقع يف اليوم 
الفرن�سية عام  ني�س  �ساحنة يف مدينة  با�ستخدام  الفرن�سي  الوطني 
�ستة  قتل  �سائقاً  اأن  �سخ�ساً.يذكر   86 مقتل  عن  واأ�سفر   ،2016
منطقة  يف  م�سروقة  �سيارة  قاد  عندما  الع�سرات،  واأ�ساب  اأ�سخا�س 

م�ساه مزدحمة يف ملبورن يف يناير املا�سي.

•• �صيدين-وكاالت:

االأح��د، عن  اأم�س  مالكوم ترينبول،  االأ���س��رتايل،  ال���وزراء  رئي�س  ك�سف 
بوا�سطة  تتم  التي  خا�سة  اإرهابية،  هجمات  ح��دوث  ملنع  جديدة  خطة 
احلكومة  اإن  ترينبول،  امل��زدح��م��ة.وق��ال  العامة  االأم��اك��ن  يف  ال�سيارات 
وال�سرطة �سي�ساعدان مالكي االأماكن العامة ومهند�سي املباين اجلديدة 
واأ�ساف  اأمنها.  لتعزيز  للمن�ساآت  اأمنية  مراجعة  عمليات  خ��لل  م��ن 
لل�سحفيني يف �سيدين اأف�سل اأ�ساليب احلماية تتم يف مرحلة الت�سميم.
واأ�ساف ترينبول ال ن�ستطيع تاأمني كل موقع بن�سبة %100- هناك 
اأمور ميكن اأن تتعر�س لها املواقع احلالية، ولكن االأمر االأكر اأهمية 
اأنه يف الوقت الذي ي�سهد اأعمال تطوير جديدة وخططاً جديد، يجب 

لل�سرطيني  ال��ع��ائ��دة  تلك  ت�سبه  اجل�سدية  اخل�سائ�س  اأن 
املخطوفني.وت�سهد والية غواناخواتو التي تتنازع ع�سابات 
ال�سيطرة  وزيتا�س  و�سينالوا  خينريا�سيون  نويفا  خالي�سكو 
على جتارة املخدرات فيها، اأعمال عنف متكررة مت�سلة بهذه 
املك�سيك  ت�سهد  اأو�سع،  القانونية.وعلى �سعيد  التجارة غري 
البلد املنتج واملن�سة الرئي�سية لتجارة املخدرات، موجة عنف 
بني الكارتلت املتناحرة التي تر�سل املخدرات اإىل الواليات 

املتحدة.
املخدرات من احلكومة  اإط��لق احلرب على ع�سابات  ومنذ 
املك�سيكية �سنة 2006، اأ�سفرت اأعمال العنف عن اأكر من 

مئتي األف قتيل اأو مفقود يف البلد.

•• مك�صيكو �صيتي-وكاالت:

املك�سيك،  عر على جثث ثلثة �سرطيني من مدينة يف �سمال 
على طريق ريفي بعد �ساعات على خطفهم من جانب م�سلحني 

جمهولني، وفق ما اأعلنت النيابة العامة املحلية اأم�س االأحد.
ال�سرطيني  اإن  مايو  رو�سيو  العامة  النيابة  يف  امل�سوؤولة  وقالت 
الثلثة كانوا يف دورية على منت �سيارتني يف مدينة �ساالمانكا يف 
والية غواناخواتو عندما اعرت�سهم رجال م�سلحون وملثمون، 
واأرغموهم على ال�سعود يف مركباتهم.وبعد عمليات بحث غري 
مثمرة، عر على ثلث جثث لذكور مقيدين عليها اآثار اإ�سابات 
اإىل  لفتت  التي  مايو،  وفق  الطرق  اإح��دى  على  نارية،  باأ�سلحة 

•• بو�صطن-اأ ف ب:

اىل  للعن�سرية  امل��ن��اه�����س��ني  اال���س��خ��ا���س  االف  ن���زل 
�سوارع بو�سطن يف تظاهرة حا�سدة القت بظللها على 
جتمع للبي�س القوميني يف املدينة تخللتها مناو�سات 
خطرية  عنف  اأع��م��ال  ت�سجيل  دون  لكن  ال�سرطة  مع 
يف  مماثلة  تظاهرة  يف  اأ�سبوع  قبل  وقعت  التي  كتلك 

فرجينيا.
وك���ان���ت جم��م��وع��ات مي��ي��ن��ي��ة م��ت��ط��رف��ة ق���د دع���ت اىل 
�سبيت�س  فري  التعبري”  “حرية  عليها  اطلق  م�سرية 
تنتهي ال�ساعة الثانية بعد الظهر )18:00 ت غ( لكن 
قبل ن�سف �ساعة على املوعد قامت ال�سرطة مبواكبة 
امل�ساركني الذين مل يتعدوا ب�سع ع�سرات ب�سلم على 
مقربة من ح�سود املتظاهرين املناه�سني للعن�سرية.

املناه�سني  امل���ت���ظ���اه���ري���ن  ع�����دد  امل�������س���وؤول���ون  وق������در 
انها  ال�سلطات  وق��ال��ت  األ��ف��ا.   40 بنحو  للعن�سرية 
اعتقلت 27 �سخ�سا معظمهم بتهمة التهجم والتعدي 

على ال�سرطة وال�سلوك غري املن�سبط.
ملوؤوا  وقد  املتظاهرين  جوا  التقطت  �سور  واأظهرت 
ال�سوارع الرئي�سية يف بو�سطن، يف رد فعل قوي ل�سكان 
هذه املدينة الواقعة يف �سمال �سرق البلد واملوؤيدين 

تاريخيا للدميقراطيني.
ل��ل��ع��ن��ف الدامي  ت���ك���رارا  ب��و���س��ط��ن  ت�����س��ه��د  وف��ي��م��ا مل 
وقعت  اغ�سط�س،   12 يف  �سارلوت�سفيل  �سهدته  ال��ذي 
�سارع  ومتظاهرين،  ال�سرطة  بني  حم��دودة  �سدامات 
تويرت  على  التعليق  اىل  بعدها  االم��ريك��ي  الرئي�س 
م��ن��ت��ق��دا “الكثري م��ن امل��ح��ر���س��ني ���س��د ال�����س��رط��ة يف 

بو�سطن«.
لكن فيما بداأ املتظاهرون يغادرون و�سط بو�سطن دون 
ت�سجيل حوادث تذكر، اأعقب ترامب تغريدته باأخرى 
املتظاهرين  على  اأث��ن��ي  اأن  اأود  وك��ت��ب  ايجابية  اأك���ر 

الكر الذين رف�سوا التحري�س والكراهية.
وقال مفو�س �سرطة بو�سطن وليام ايفانز يف موؤمتر 
للت�سبب  ه��ن��ا  اىل  ال��ب��ع�����س  “جاء  فيما  ان���ه  ���س��ح��ايف 
على  احل��ف��اظ  م��ن  متكنت  ال�سلطات  ف��اإن  بامل�ساكل” 
مدربة  بفرقة  واأ�ساد  الطرفني.  بني  والف�سل  النظام 

خ�سي�سا ل�سبط احل�سود.
جاءت التظاهرة و�سط جدل يف البلد حول العن�سرية 

امل�ساركني  بع�س  ع��ن  ت��رام��ب  داف���ع  ع��ن��دم��ا  ت�ساعد 
يف  اجل���دد  وال��ن��ازي��ني  البي�س  للقوميني  م�����س��رية  يف 
اأح�سن  باأنهم من  املا�سي وو�سفهم  فرجينيا اال�سبوع 

النا�س.
وغردت ابنته ايفانكا، وهي يهودية، م�ساء ام�س االأول 
النا�س  م�����س��اه��دة االف  م���ن اجل��م��ي��ل  ق��ائ��ل��ة  ال�����س��ب��ت 
م��ن ان��ح��اء ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ي��ت��ح��دون ال��ي��وم لنبذ 
لنوا�سل  ال�سامية.  وم��ع��اداة  والعن�سرية  التحري�س 

احتادنا كاأمريكيني.
امل�سرية  قبل  جمموعتني  يف  املتظاهرين  اآالف  جتمع 
الرئي�سية مطلقني هتافات “ال للنازيني، ال للكوكلو�س 
اأحد  ورفع  املتحدة”.  الواليات  للفا�سيني يف  كلن ال 
باأن  التظاهر  “كفى  عليها  كتب  الف��ت��ة  املتظاهرين 
ام��راأة الفتة كتب عليها  ورفعت  عن�سريتكم وطنية” 

“اهل بامل�سلمني، العن�سريون خارجا«.
وق��ال��ت كيتي زي��ب�����س ال��ت��ي ج���اءت م��ن م���لدن �سمال 
بو�سطن، للم�ساركة يف التظاهرة املناه�سة للعن�سرية 
والتي نظمتها جمموعات معظمها من الي�سار “حان 

الوقت التخاذ خطوة ما«.
ال�سبت  ي��وم  بعائدات  بالتربع  املطاعم  بع�س  ووع��دت 
اىل جم��م��وع��ات ي�����س��اري��ة ال��ت��وج��ه، ورف�����س��ت مطاعم 
على  اأح��ده��ا  وكتب  البي�س  القوميني  خدمة  اأخ���رى 
اأيها  طعامكم  اأح�سرتكم  قد  تكونوا  ان  “ناأمل  الفتة 

النازيون«.

•• مانيال-اأ ف ب:

الفيليبينية  الكني�سة  رئي�س  دع��ا 
مانيل  الكاردينال  الكاثوليكية 
وقف  اإىل  اأم�������س  ت��اغ��ل��ي  ل��وي�����س 
االأرواح  و”ازهاق  املخدرات  حرب 
الب�سرية” بعد اأ�سبوع �سهد مقتل 
 17 عمره  �ساب  بينهم  الع�سرات 
عاما يف اإطار احلرب التي ي�سنها 
على  دوتريتي  رودري��غ��و  الرئي�س 

املخدرات.
ق�����ت�����ل وف���������ق ال���������س����ل����ط����ات 76 
اأ�سبوع  يف  االأق�����ل  ع��ل��ى  ���س��خ�����س��ا 
م��ن احل��م��ل��ة ال��ت��ي ت��ط��ل��ق عليها 
احل�سم”  “عملية  ا�سم  ال�سرطة 
وتدينها جمعيات حقوق االن�سان 
وامل�سرعون ب�سفتها حملة للقتل. 
وقال الكاردينال لوي�س تاغلي يف 
بيان قرئ يف كنائ�س مانيل ام�س 
االأحد “ن�ست�سرخ �سمائر اأولئك 
ال�سعفاء  ح��ت��ى  ي��ق��ت��ل��ون  ال��ذي��ن 
وخ�����س��و���س��اً اأول���ئ���ك امل��ل��ث��م��ني اأن 
االأرواح  اإزه��������اق  ع����ن  ي���ت���وق���ف���وا 

القتل هي دفاع عن النف�س.وقتل 
اآخرين  �سخ�س  األ��ف��ي  م��ن  اأك���ر 
باملخدرات  �سلة  على  ج��رائ��م  يف 
غري  ظ����روف  يف  اآخ������رون  واآالف 

وا�سحة وفق بيانات ال�سرطة.
القتلى �سهدت زيادة  اأعداد  ولكن 
���س��ري��ع��ة ه���ذا االأ����س���ب���وع، يف حني 
ال�سرطيني  على  دوت��ريت��ي  اأث��ن��ى 
ال����ذي����ن ق���ت���ل���وا 32 ���س��خ�����س��ا يف 
اإىل قتل  واح��دة ودعاهم  منطقة 

املزيد.
وب��ع��د ت��وج��ي��ه��ات دوت���ريت���ي، قتل 
االأق��ل يف مدن  على  �سخ�سا   44
خمتلفة وكان بني ال�سحايا �ساب 
اأثار  يف ال�سابعة ع�سرة من عمره 
غ�سب  م��وج��ة  اخل��م��ي�����س  مقتله 
اأهله �سورا �سجلتها  ن�سر  اأن  بعد 
ك���ام���ريات امل��راق��ب��ة ي��ظ��ه��ر فيها 
���س��رط��ي��ان ي���ج���ران ال�����س��اب كيان 
ديلو�س �سانتو�س بعيدا عن املكان، 
لل�سرطيني  ت��ق��ري��ر  يف  و���س��ك��ك��وا 
البادئ  ك����ان  اإن�����ه  ق����اال  ال���ل���ذي���ن 

باإطلق النار عليهما.

مكتب  ط��اق��م  رئ��ي�����س  هروفيت�س 
رئ���ي�������س ال���������وزراء ه����و م����ن طرح 
ق�سية امليزانية االإ�سافية، وذلك 
وزارات  ع��دة  �سم  اجتماع  خ��لل 
امل�ستوطنة  ب��اإق��ام��ة  ع��لق��ة  ذات 

املذكورة.
االجتماع  اأن  امل�����س��ادر  واأ���س��اف��ت 
عقد ه��ذا االأ���س��ب��وع وذل��ك لبحث 
اجلمود الذي ت�سهده عملية بناء 

امل�ستوطنة ب�سبب نق�س امليزانيات 
وعدم ا�ستعداد اأي وزارة كانت ذات 
االأم����وال  دف���ع  بالق�سية  ع��لق��ة 
ل����ذل����ك طلب  م�����ن م���ي���زان���ي���ت���ه���ا 
رئي�س طاقم مكتب نتانياهو من 
االأموال  دف��ع  مهمة  ت��ويل  املالية 
الناق�سة لكن املالية مل ترد حتى 

االآن على هذا الطلب.
على  ف��ت��ح  ح���رك���ة  ردت  ب����دوره����ا 

به  م��ا يقوم  ك��ل  اإن  ذل��ك بقولها، 
االحتلل من بناء ا�ستيطاين هو 
غري �سرعي الأنه يقام على اأرا�س 

فل�سطينية حمتلة.
القوانني  جممل  اأن  فتح  واأك���دت 
تهدف  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  العن�سرية 
على  اال���س��ت��ي��لء  م�سامينها  يف 
الفل�سطينية  االأرا�سي  املزيد من 
اال�ستيطان  خلدمة  وت�سخريها 

وامل�ستوطنني.
الوزراء  رئي�س  مكتب  وق��ال  ه��ذا 
اإنه  نتنياهو  بنيامني  االإ�سرائيلي 
ال�سرق  يف  ال��ت��ط��ورات  �سيناق�س 
الرو�سي  ال��رئ��ي�����س  م��ع  االأو����س���ط 
يلتقي  عندما  ب��وت��ني  ف��لدمي��ري 
�سوت�سي  منتجع  يف  اأي���ام  بعد  ب��ه 

الرو�سي.
وت�����س��ع��ر اإ����س���رائ���ي���ل ب��ال��ق��ل��ق من 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

قال موقع “هاآرت�س” االإلكرتوين 
رئي�س  م��ك��ت��ب  اإن  االإ���س��رائ��ي��ل��ي، 
توجه  نتانياهو  بنيامني  ال��وزراء 
املالية  ل����وزارة  امل��ا���س��ي  االأ���س��ب��وع 
اإ�سافية  م��ي��زان��ي��ة  م��ن��ه��ا  وط��ل��ب 
�سيكل  م��ل��ي��ون   70-30 ب��ني  م��ا 
املخ�س�سة  امليزانية  اإىل  ت�ساف 
الأعمال التطوير والبنية التحتية 
التي  اجل����دي����دة  امل�����س��ت��وط��ن��ة  يف 
االحتلل  حكومة  عليها  اأطلقت 
قرية  يف  حاي”  “عامي  ا����س���م 

�سلواد �سرق رام اهلل املحتلة.
واأجرى هاآرت�س مراجعة ب�سيطة 
امليزانيات  جم��م��وع  اأن  اأظ���ه���رت 
التي خ�س�ستها احلكومة الإقامة 
ه����ذه امل�����س��ت��وط��ن��ة امل��خ�����س�����س��ة ل� 
حال  يف  �سيبلغ  فقط  عائلة   40
للطلب اجلديد  املالية  ا�ستجابت 
نتانياهو  م��ك��ت��ب  ق���دم���ه  ال�����ذي 

حوايل ربع مليار �سيكل.
ب���ا����س���م مكتب  ال���ن���اط���ق���ة  ون���ف���ت 
رئي�س الوزراء هذه التقارير لكن 
عدة م�سادر ذات علقة مبا�سرة، 
اأكدت  الق�سية  �سلب  يف  ه��ي  ب��ل 
للموقع كل �سحة ما ورد يف هذا 

التقرير.
ووفقاً الأقوال هذه امل�سادر يواأف 

حماولة اإيران اإيجاد موطئ قدم 
ع�سكري دائم لها يف �سوريا. وقال 
اإ�سرائيل  اإن  اأي���ام  قبل  نتانياهو 
يف  و�ستتحرك  التطورات  تراقب 

مواجهة اأي تهديد.
الإ�سرائيل  ال��ل��دود  العدو  واإي���ران 
هي اأقوى حلفاء الرئي�س ال�سوري 
ب�����س��ار االأ���س��د ودع��م��ت��ه مبقاتلني 

ملوؤازرته.
اأي�ساً  وه�����ي  رو�����س����ي����ا،  وت���ع���ت���رب 
ح��ل��ي��ف ل���لأ����س���د، ال���ط���رف الذي 
فيما  ال����ق����وى  مي�����س��ك مب����ي����زان 
ب�ساأن  اتفاق  اإىل  بالتو�سل  يتعلق 

م�ستقبل �سوريا.
وع���ل���ى م�����دى ���س��ت��ة اأع���������وام من 
اأ����س���ار زعماء  ال�����س��وري  ال�����س��راع 
النفوذ  ت��زاي��د  اإىل  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون 
االإي�����راين يف امل��ن��ط��ق��ة ���س��واء من 
الثوري  احل���ر����س  ق�����وات  خ����لل 
م��ن خ��لل جماعة ح��زب اهلل  اأو 

اللبنانية.
اإ�س����رائيل  اإن  نتانياهو  وق����ال 
ن���ف���ذت ع�������س���رات ال�����س��رب��ات ملنع 
تهريب االأ�سلحة حلزب اهلل عرب 

�سوريا.
وات��ف��ق��ت اإ���س��رائ��ي��ل ورو���س��ي��ا قبل 
العمليات  ت��ن�����س��ي��ق  ع��ل��ى  ع��ام��ني 
اأي  لتفادي  �سوريا  يف  الع�سكرية 

ا�ستباك عن طريق اخلطاأ.

الب�سرية«.
تختزل  اأن  ينبغي  “ال  واأ����س���اف 
عن  اخل��ارج��ة  امل���خ���درات  م�سكلة 
اأو  �سيا�سية  م�ساألة  اإىل  القانون 
جنائية. اإنها م�سكلة اإن�سانية توؤثر 
دوتريتي  جميعنا«.ي�سن  علينا 
ال�سنة  ال�سلطة  اإىل  و�سوله  منذ 

جتار  �سد  وا�سعة  حملة  املا�سية 
بعد  عليها  وامل��دم��ن��ني  امل��خ��درات 
اأن وعد بقتل ع�سرات االآالف من 

املجرمني. 
الكاثوليكية  ال��ك��ن��ي�����س��ة  و���س��م��ت 
وه���ي م��ن امل��وؤ���س�����س��ات ال��ق��وي��ة يف 
االأ�سوات  اإىل  �سوتها  الفيليبني 

عمليات  ت�ستنكر  ال��ت��ي  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
دوتريتي  يحظى  ح��ني  يف  القتل 

ب�سعبية عالية.
حكمه،  م���ن  ���س��ه��را   14 وخ����لل 
من  اأك���ر  مقتل  ال�سرطة  اأك���دت 
على  احلملة  يف  �سخ�س   3500
عمليات  اأن  م����وؤك����دة  امل����خ����درات 
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العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
ال�سادر  احلكم  مبوجب  اأنه  اخل�سر  �سلطان  علي  حممد   / الق�سائي  امل�سفي  يعلن 
القا�سي  كلي  مدين   2014/1404 رقم  الدعوى  يف  االبتدائية  عجمان  حمكمة  عن 
بحل وت�سفية �سركة االإمارات ل�سناعة ال�سقاالت - �س ذ م م ، التي تاأ�س�ست يف اإمارة 
عجمان مبوجب قانون ال�سركات االحتادي رقم )8( ل�سنة 1984 وتعديلته ومرخ�سة 
يف بلدية عجمان و�سجلته حتت رقم 36906  .. انه على كل من لديه اي اعرتا�س او 
مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن يف دبي - �سارع بور�سعيد - خلف 
توكيل ني�سان بناية مكاتب - مكتب 910 - هاتف : 2947002-04 ، وفاك�س 04-2947003 
، هاتف متحرك : 5270096-050 ، �سندوق بريد رقم 24011 - ال�سارقة بريد الكرتوين 
: info@almaayer.com - م�سطحبا معه كافة االوراق وامل�ستندات الثبوتية 

وذلك خلل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.  
امل�صفي الق�صائي 
حممد علي �صلطان اخل�صر      

اإعالن ت�صفية 
�صركة الإمارات ل�صناعة ال�صقالت - ذ م م 

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
اإعالن بالن�صر

 رقم 2017/5472   
املنذر : �سركة �س �س لوتاه العقارية - ذ م م 

املنذر اليه : �سركة �سفن ديز اجلديد �سوبر ماركت - ذ م م 
نخطركم  االن���ذار  ه��ذا  مبوجب  فاننا  اع��له  امل��ذك��ورة  لل�سباب  وتبعا   : املو�سوع 
ا�ستلم  تاريخ  من  يوما  )ثلثون  خلل  عليكم  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  يجب  بانه 
املذكورة و�سداد االجرة  الفيل  هذا االن��ذار ويف حال خمالفة ذلك �سرورة اخلء 
امل�ستحقة عليكم والبالغ قدرها 22.916 )اثنان وع�سرون الف وت�سعمائة و�ستة ع�سر 
درهم ال غري( حتى تاريخ 2017/8/31 نظري االنتفاع باملاأجور اعله مع �سداد ما 

يرت�سد عليكم من اجرة واثنان املياه والكهرباء حتى االخلء التام. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : امارانت لال�صتثمارات - �ش ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 312 ملك حممد �سعيد عبدالرحيم عبدالرحمن - ال�سبخه   ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 749537  رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  : 1207509 مبوجب هذا 
ال�سجل التجاري لديها باإنحلل ال�سركة املذكورة اأعله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
وعلى    2017/7/12 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق    2017/7/12 بتاريخ 
لتدقيق  اك�ش  جي  ايه  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
العنوان :  مكتب رقم 308 - ملك ماجد حممد امني حممد - هور العنز  احل�صابات  
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-2598986 فاك�س:   04-2598985 ه��ات��ف     - �سرق 

واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/ايه جي اك�ش لتدقيق احل�صابات 
 العنوان :  مكتب رقم 308 - ملك ماجد حممد امني حممد - هور العنز �سرق -  هاتف  
2598985-04 فاك�س: 2598986-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعله لت�سفية امارانت لال�صتثمارات 
- �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/7/12 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/7/12 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

                             اىل املدعي عليه/ ال�سركة الكندية الفرن�سية للمقاوالت - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/27 ال�ساعة 8.30 

قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور 
اجلل�سة بثلثة ايام على االقل باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم 

مبثابة احل�سوري )وامرت املحكمة بتق�سري مدة االإعلن(.  
ق�صم الق�صايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 3706/2017/13
 3704/2017/13
 3708/2017/13
 3705/2017/13

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
 اخرت علي عقل وزير 
رحمن �سر بخت �سري

زاهد رحمن �ساحب �ساه 
جاويد على ر�سول �ساه 

مبلغ املطالبة
16290 درهم +  تذكرة العودة
16973 درهم +  تذكرة العودة
17100 درهم +  تذكرة العودة
16973 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

                       اىل املدعي عليه/ البحر املتو�سط للخدمات الفنية - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/21  ال�ساعة 3.00 

وكلفتكم املحكمة باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلث ايام على االقل باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف 

ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 6585/2017/13 
 6583/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
ا�سلم �سعد احمد ا�سماعيل برب�س

عبده حممد بركات ابراهيم برب�س  

مبلغ املطالبة
16400 درهم + تذكرة العودة 
16400  درهم + تذكرة العودة

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
 مذكرة اإعادة  اعالن املدعى عليه بالن�صر    

                        اىل املدعي عليه/ قفطان فاطمه عبداهلل للخياطة الن�سائية والت�سميم 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/27 ال�ساعة 8.30 

م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.  

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 7738/2017/13 
 7741/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 مظهر عبا�س 

داور ح�سني اظهر ح�سني 

مبلغ املطالبة
12921 درهم + تذكرة العودة 
12118  درهم + تذكرة العودة

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
اعالن جمموعه )بالن�صر(     

   اىل املنفذ �سدها : ريال هايت�س للمقاوالت - �س ذ م م  
مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�سحة بالك�سف ادناه، وذلك اللزامك ب�سداد املبالغ املو�سحه به 
خلل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ستتخذ االج��راءات التنفيذية بحكم يف حال عدم 

االلتزام بالقرار املذكور 

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ
2017/2547  تنفيذ عمايل
2017/2774  تنفيذ عمايل
2017/2660  تنفيذ عمايل
2017/2616  تنفيذ عمايل
2017/2618  تنفيذ عمايل
2017/2661  تنفيذ عمايل
2017/2617  تنفيذ عمايل
2017/2615  تنفيذ عمايل

م
1
2
3
4
5
6
7
8

اجلهة طالبة التنفيذ
 كي�سور موكار كومارات
نور االمني بنات خان 
نور العزيز خان �سري
مكرم خان �ساه جهان

�سهزاد خان مري خوا�س خان 
�ساه�سوار خان تيل حممد 
نور علي خان مي�سال خان 

نعمان �ساه اف�سل �ساه 

ر�سم التنفيذ
 1172 درهم  
991 درهم  
648 درهم  

1038 درهم  
858 درهم  
628 درهم  
852 درهم  
852  درهم  

املبلغ املنفذ به
 11372 درهم  
11300 درهم  
4567 درهم  

11960 درهم  
8640 درهم  
4160 درهم  
8640 درهم  
8640 درهم  

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر

                                اىل املدعي عليه/ انفرا كييارا للمقاوالت - �س ذ م م -  نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم 
الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها  جل�سة 2017/8/24 ال�ساعة 8.30        

باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على 
االقل باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري )وامرت املحكمة بتق�سري 

مدة االإعلن(.  
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 6690/2017/13 
 6691/2017/13
 6692/2017/13
 6693/2017/13
 6694/2017/13
 6695/2017/13
 6696/2017/13
 6697/2017/13
 6689/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ا�سم املدعي
 �ساجنيف جوميدي 

رامي�س بياتل 
اياز كل بدم كل 

ازبار علي حممد اك�سد علي 
�سري زادين خيال زادين 
فداء حممد حممد قمر 
�سينا جاجنادهار بيدوال 

�سرفول �سفري الدين موندال 
ف�سل اكرب غلم �سرور 

مبلغ املطالبة
20624 درهم + تذكرة العودة
25729 درهم + تذكرة العودة
22161 درهم + تذكرة العودة
23520 درهم + تذكرة العودة
32200 درهم + تذكرة العودة
25899 درهم + تذكرة العودة
40716 درهم + تذكرة العودة
26650 درهم + تذكرة العودة
30945 درهم + تذكرة العودة

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
 الدعوى رقم  2016/2875 جتاري جزئي - دبي  

املدعية : �سركل دارت - �س ذ م م  - بوكالة ال�سادة / ابراهيم علي املو�سى للمحاماة واال�ست�سارات القانونية  - هاتف : 
3963739-04  ، فاك�س : 3963775-04  - املدعي عليه : �سالون اإم اأند جي للرجال - ملالكه خليفه خالد ا�سد حممد 

العو�سي  - بوكالة ال�سادة / جمموعة الو�سل الدولية - هاتف : 3212555-04  ، فاك�س : 04-3433180  
اخل�سم املدخل : 1- �سالون ال عميل  ، 2- نارميان ميلد عميل - اعلن بالن�سر لل�سادة / �سالو ال عميل )اخل�سم 
املدخل( اإن ال�سيد/ �سركل دارت - �س ذ م م )املدعية( قد اقام عليكم الدعوى رقم 2016/2875 جتاري جزئي - اأمام 
حماكم دبي ، ومو�سوعها )املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )130.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبةوحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة ( ، وعليه مت 
تعييني انا كمال عدنان مل�س كخبري هند�سي من قبل املحكمة املوقرة ، وعليه مت حتديد موعد لعقد جل�سة االجتماع 
الثاين للخربة ل�سماع اقوال ال�سهود ومعاينة املوقع بتاريخ 2017/8/21  ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرا مبكتبنا الكائن 
بدبي  - مكتب EAI لل�ست�سارات الهند�سية - �سارع املينا - ثاين بناية بعد فندق كابيتول - فوق مطعم امل�سحراتي - 
بناء ريل ا�ستيت �سنرت - الطابق الثاين - مكتب رقم 204 ، لذا فانتم مكلفني باحل�سور او ح�سور من ميثلكم قانونيا 

)لل�ستف�سارات حول الدعوى يرجى التوا�سل مع مكتب اخلبري على الرقم )0567440202(.  
اخلبري  املنتدب 
م د/ كمال عدنان مل�س    

الإعالن بالن�صر 

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/5522   

املنذرة : �سركة االأطعمة املمتازة - ذ م م  - بوكالة املحامية / بدرية مالك 
�سد املنذر اليها : �سركة ام ات�س �سي للمقاوالت - ذ م م )جمهولة حمل االقامة( 

بتاريخ  ت��ب��داأ  وال��ت��ي  ال�سنة اجل��دي��دة  اي��ج��ار  توقيع عقد  ب�����س��رورة  اليها  امل��ن��ذر   ، امل��ن��ذرة  تنذر 
املرجتع  ال�سيك  قيمة  و�سداد  الرابع  الق�سط  �سيك  وت�سليمها   2018/5/19 حتى   2017/5/20
رقم )000347( املوؤرخ 2017/7/27 مببلغ 29.700 درهم )ت�سعة وع�سرون الف و�سبعمائة درهم( 
وهو عبارة عن قيمة الق�سط االول من االجرة و�سداد غرامة رجوع ال�سيك مبلغ وقدره 1000 
درهم )الف درهم( ح�سب البند )5( فقرة )ت( من العقد و�سداد قيمة ا�ستهلك املياه والكهرباء 
ن�سطر التخاذ  �سوف  واال  باالنذار  تبليغكم  تاريخ  يوما من  وال�سريبة خلل ثلثون  والغاز 

االجراءات القانونية �سدكم بالزامكم ب�سداد االجرة واخلء العني املوؤجرة
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5515   

املنذر : ه�سام ح�سن علي عمر - �سوداين اجلن�سية 
املنذر اليها : اح�سان يو�سف عثمان علي - �سودانية اجلن�سية 

مليون  فقط  دره���م(   1.600.000.00( وق���دره  مبلغ  اليها  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذر  يخطر 
و�ستمائة الف درهم وذلك يف موعد اق�ساه )15 يوم ( من تاريخ هذا االعلن واال 
�سوف ي�سطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية الكفيلة باحلفاظ على حقه 
يف املبالغ املرت�سدة يف ذمتها مبا يف ذلك �سلوك طريق التقا�سي املدين اللزام املنذر 
اليها باداء كافة ما يرت�سد يف ذمتها ل�سالح املنذر باال�سافة ملا ي�ستجد من حقوق. 

مع حفظ كافة حقوق املخطرة القانونية االخرى. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5516   

املنذر : ه�سام ح�سن علي عمر - �سوداين اجلن�سية 
املنذر اليها : اح�سان يو�سف عثمان علي - �سودانية اجلن�سية 

يخطر املنذر/املنذر اليها ب�سداد مبلغ وقدره )1.200.000.00 درهم( فقط مليون 
وماأتني الف درهم وذلك يف موعد اق�ساه )15 يوم ( من تاريخ هذا االع��لن واال 
�سوف ي�سطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية الكفيلة باحلفاظ على حقه 
يف املبالغ املرت�سدة يف ذمتها مبا يف ذلك �سلوك طريق التقا�سي املدين اللزام املنذر 
اليها باداء كافة ما يرت�سد يف ذمتها ل�سالح املنذر باال�سافة ملا ي�ستجد من حقوق. 

مع حفظ كافة حقوق املخطرة القانونية االخرى. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

اإنذار عديل 
 رقم الت�صديق 2017/22152  

املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سلمي - العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل 
حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025  تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع/

بلل بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي
النعيمية - ه��ات��ف رقم  ���س��رط��ة  ب��ال��ق��رب م��ن م��رك��ز  النعيمية  دي�����س��اي - ع��ج��م��ان -  ال��ي��ه : دار����س���ان رام��ي�����س��ب��اي  امل��ن��ذر 

0505621488
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )91.987.35( درهم 

بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )91.987.35( واحد وت�سعون 
الف وت�سعمائة و�سبعة وثمانون درهم وخم�سة وثلثون فل�س قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد االق�ساط 
واملمولة  -ازرق(  )ه��اي��ون��داي  ن��وع  من  )36754/خ�سو�سي/ابي�س/دبي(  رق��م  ال�سيارة  متويل  ب�ساأن  املتعلقة  ال�سهرية 
ل�ساحلكم من قبل املنذر - لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )91.987.35( واحد وت�سعون 
الف وت�سعمائة و�سبعة وثمانون درهم وخم�سة وثلثون فل�س  الينا ب�سفتنا وكلء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف 
موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة 

مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
يعلن امل�سفي القانوين / الوحدة ملراجعة احل�سابات واال�ست�سارات االدارية - ح�سن املرزوقي - 
وذلك بناء على قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بتاريخ 
للدارا�سات  االإمارات  /مركز  �سركة  وت�سفية  بحل   2017/1/160228 رقم  حتت   2017/7/19
االقت�سادية - ذ م م- اأبوظبي - وتعيينه م�سفي ق�سائي للقيام باعمال الت�سفية - فعلى من لديه 
اي اعرتا�سات او مطالبات على ال�سركة املذكورة اعله التقدم بامل�ستندات الثبوتية خلل خم�سة 
واربعون يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن اىل مكتب امل�سفي على العنوان التايل : اإمارة دبي - 
�سارع اأبوهيل - اخلالدية - بناية الفهد - الدور االأول - مكتب رقم 1 - هاتف - 04/2979412 اأو 
اإمارة ابوظبي - اخلالدية - بناية هادي املن�سوري - امليزان - مكتب رقم 3 - اأ�سفل البناية بقالة 

املدينة الذهبية - هاتف : 050/4445030  �س ب : 10441 - ابوظبي   
 امل�صفي القانوين

الوحدة ملراجعة احل�صابات      

اإعــــــــــــــــــــالن 
بحل وت�صفية �صركة وتعيني م�صفي

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/617 مدين جزئي                                              
مبا  االقامة  حمل  جمهول  العقارية   للو�ساطة  االحمر  النجم  عليه/1-  املدعي  اىل 
اأن املدعي / حممد  ايهام البغدادي وميثله : �سمري حليم كنعان  نعلنكم بان املحكمة 
ل�سالح/  اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2016/5/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
حممد ايهام البغدادي بحكمت بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ 333.145 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد واال يتجاوز 
ا�سل املبلغ املق�سى به والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم اتعاب املحاماة.  
اليوم  م��ن  اعتبارا  يوما  ثلثني  خ��لل  لل�ستئناف  قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما 
التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1251 جتاري جزئي                                                
نعلنكم  االقامة  م�سعود علي  جمهول حمل  علي  عليه/1- وجاهات  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2017/5/28  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
بان   عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ا�سغر  خ��ان  ن���واز  ا�سغر  ا�سغر  ل�سالح/�ساميه  اع���له 
يوؤدي للمدعية مبلغ خم�سني الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
اال�ستحقاق احلا�سل يف 2016/1/1 والزمته بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
يوما  قابل لل�ستئناف خلل ثلثني  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  االع��لن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1052 جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - مرجان الغرب للتجارة العامة - �س ذ م م 2-حممد ر�سا 
علي ي��ادك��اري 3-ام���ري ق��رب��ان كاظمي جم��ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان املدعي 
اي��ران - الفرع الرئي�سي  مبا ان املدعي / بنك ���س��ادرات ايران  / بنك ���س��ادرات 
املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اع��له  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  الرئي�سي   الفرع   -
حكمت بتاريخ  2017/8/17 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة :- مبثابة 
املخت�س �ساحب  امل�سريف  بندب اخلبري   : املو�سوع  الف�سل يف  وقبل  احل�سوري  
الدور باجلدول خبريا يف هذه الدعوى   تكون مهمته وفقا ملنطوق احلكم ال�سادر 
  2017/9/11 امل��واف��ق  االث��ن��ني   ي��وم  املحكمة جل�سة  لها  وح���ددت  اجلل�سة.   بتلك 

Ch2.E.21 ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1137 جتاري كلي                              
كومار  كمالي�س  كي�سواين  2-فيجاي  م    م  ذ  �س   - للتجارة  ال�سعب   -  1/ عليه  املدعي  اىل 
كي�سواين 3-اي�سرتيليتا لوميكاي كي�سواين - جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك 
دبي التجاري - �س م ع  قد اقام الدعوى املذكورة اأعله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت 
بتاريخ ......... حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري 
وما  به من م�ستندات  وم��ا  الدعوى  ال��دور للطلع على ملف  املخت�س �ساحب  امل�سريف  
ع�سى ان يقدمه له اخل�سوم من م�ستندات اخرى واالنتقال للبنك املدعي للطلع على 
مقدارها  ام��ان��ة  وح���ددت  ال�سجلت  واق��ع  م��ن  لديه  وح�سابها  االوىل  عليها  امل��دع��ي  ملف 
ع�سرة االف درهم الزمت املدعي ب�سدادها. وحددت لها املحكمة جل�سة يوم   االثنني املوافق 
االمانة  �سداد  عدم  حال  يف   Ch2.E.22 2017/8/21  ال�ساعة 30 : 9 �سباحا يف القاعة

وجل�سة 2017/9/18 يف حال �سدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/1314  جتاري كلي 

اىل املدعي عليهما /1 - فامب للتجارة - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  2- دانيل �ستوميريوفا 
ت�سوكارل�سكا - جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة( قد 
2017/8/16 حكمت  بتاريخ  املحكمة حكمت  ب��اأن  نعلنكم  وعليه  اأع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام 
املحكمة  وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري امل�سريف  املخت�س �ساحب الدور باجلدول. مامل 
ي�سمه االطراف خلل ا�سبوع من تاريخ احلكم . خبريا يف الدعوى تكون مهمته االطلع على  
اوراقها وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه له اخل�سوم واالنتقال اىلمقر البنك املدعي  للطلع 
على ما لديه من ا�سول م�ستندات وقدرت امانة مقدارها خم�سة ع�سر الف درهم الزمت البنك 
املدعي ايداعها على ذمة م�ساريف واتعاب اخلبري ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم   االربعاء  
املوافق 2017/8/23  ال�ساعة 30 : 9 �سباحا يف القاعة Ch2.E.22 يف حال عدم �سداد االمانة 

وجل�سة 2017/9/20 يف حال �سدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/188 جتاري كلي                              

اىل املدعي عليه /1 - ئي مارت �سوبر ماركت ومتجر اق�سام )�س ذ م م ( وميثلها 
ق��ان��ون��ا/ راج��ي�����س ���س��ري��ات دام������وداران - جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان املدعي 
/ جمموعة امل��اي��ا    قد اق��ام ال��دع��وى امل��ذك��ورة اأع��له وعليه نعلنكم ب��اأن املحكمة 
حكمت بتاريخ 2017/5/17  احلكم التمهيدي التايل : االطلع على ملف الدعوى 
واملدعي  املدعية  مقر  اىل  واالنتقال  اخل�سوم  يقدمه  ان  ع�سى  وم��ا  وم�ستنداتها 
وجدت  ان  وااللكرتونية  الورقية  املرا�سلت  على  واالط���لع  االم��ر  ل��زم  ان  عليها 
ال�سجلت والدفاتر التجارية الورقية وااللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها 
االربعاء   ي��وم  املحكمة جل�سة  لها  وح��ددت  ب�سدادها    املدعي  والزمت  االف  ع�سرة 

.Ch2.E.22 املوافق 2017/9/13  ال�ساعة 30 : 9 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/337  عقاري كلي                 
اىل املدعي عليه / 1-جي بي دي انف�ستمنتز ا�س بي يف ون ليمتد  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ اوبن او�سني هولدينجز ليمتد وميثلها )كوردون قي�سر( وميثله : خالد كلندر 
عبداهلل ح�سني - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ببطلن اجراءات الدعوى 
املدعي  وال��زام  املدعية  بها يف مواجهة  االعتداد  وع��دم  بيع عقار مرهون  رقم )2015/42( 
الوحدة رقم 9F-B-50 يف م�سروع  بت�سجيل  املدعي  بتمكني  والتكافل  بالت�سامن  عليهما 
امباير هايت�س اإمارة دبي ا�سوال لدى دائرة االرا�سي واالملك دبي با�سم املدعية والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/8/21  ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �سباحا   11.00
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1269  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- املطبعة اال�سيوية - ذ م م  2-�سوندري�سان جناردنان ناير 3-فيلو ييل 
راما�ساندران جوفيندا بيلي 4-احلديث لتجارة مواد الطباعة - �س ذ م م  5-�سركة �سبينة 
العمال الدعاية واالعلن - ذ م م 6-�سركة اكمى تريد لينك�س - م م ح  جمهويل حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ امل�سرف العربي لل�ستثمار والتجارة اخلارجية وميثله : منى احمد عبدالعزيز 
يو�سف ال�سباغ - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  وق���دره    )4.373.165.11  للمدعي مبلغ  ي��وؤدوا  بان  والت�سامم 
و  التام  ال�سداد  اال�ستحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفوائد  املحاماة  واتعاب 
�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/10/2  
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة 
اأيام على  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 1644/ 2017  مدين  جزئي              

االقامة  حمل  جمهول  �سديق   يحيى  1-م�سطفى   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان امل��دع��ي/ ه��ليل مهنى حممد  اح��م��د   قد اأق��ام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة  مببلغ وقدره =/ 12000 درهم ، والفائدة والر�سوم 
وامل�����س��اري��ف.   وح����ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم االح����د   امل���واف���ق  2017/9/17  
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
فان  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

•• بري�صتينا-اأ ف ب:

ق��د ي����وؤدي ع��ج��ز ك��و���س��وف��و ع��ن ت�سكيل ح��ك��وم��ة ج��دي��دة بعد 
بهذه  االع��رتاف  عملية  اإبطاء  اىل  االنتخابات،  على  �سهرين 
الدولة الفتية يف املحافل الدولية وتوقف �سخ االأم��وال التي 

حتتاج اإليها.
ت�سدر ائتلف يقوده احلزب الدميوقراطي بزعامة الرئي�س 
الكو�سويف ها�سم تاجي االنتخابات املبكرة يف 11 يونيو، لكنه 

مل يح�سل على غالبية مطلقة تتيح له ان يحكم وحده.
االئتلف  ه��ذا  على  يتعني  حكومة،  ت�سكيل  ي��ح��اول  ان  وقبل 
املكون من قدامى قادة التمرد الذي حارب القوات ال�سربية، 
االكرية  والأن  ل��ل��ربمل��ان.  رئ��ي�����س  ان��ت��خ��اب  اىل  اوال  ال�����س��ع��ي 
اجلمعية،  اعمال  مبقاطعة  اكتفى  متوافرة،  غري  ال�سرورية 
حم����اوال اج���ت���ذاب ن����واب اآخ���ري���ن اىل ���س��ف��وف��ه، واأم����ن بذلك 

ا�ستمرارية حكمه.

وف�سلت حتى االن اربع حماوالت النتخاب رئي�س لربملان هذه 
الدولة الواقعة يف البلقان.

“كوها  رئ��ي�����س حت��ري��ر �سحيفة  ب��ج��رام��ي،  اأغ�����رون  واع��ت��رب 
تريد  ال�سيا�سية احلاكمة ال  “الطبقة  ان  اليومية،  ديتوري” 

التخلي عن ال�سلطة«.
ا�ستقللها الذي اعرتف به اكر   2008 اأعلنت كو�سوفو يف 
بلدان  واك���ري���ة  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ب���ل���دان، منها   110 م��ن 

االحتاد االوروبي. ومل تعرتف بها �سربيا وحليفتها رو�سيا.
تانني  ظ��اه��ر  كو�سوفو  يف  امل��ت��ح��دة  االمم  بعثة  رئي�س  وح���ذر 
ال�سيا�سية على اخلطة  املدمرة للأزمة  العواقب  االربعاء من 
�سكانه  عدد  يبلغ  ال��ذي  البلد  لهذا  واالجتماعية  االقت�سادية 
1،8 مليون ن�سمة، م�سريا اىل اإلغاء او تاأجيل امل�ساعدة املالية 

او اال�ستثمارات.
الثلثة  االأ�سهر  يف  ال�سيا�سي  اال�سطراب  اأج���واء  ان  واأ���س��اف 

االأخرية، مرتبطة بالتاأكيد بهذه االمور.

وح��ذر مكتب االحت��اد االوروب��ي يف بري�ستينا من ان كو�سوفو 
املر�سحة املحتملة للن�سمام اىل االحتاد االوروبي، قد تخ�سر 
من  ي���ورو  مليون   78 على  احل�����س��ول  فر�سة  االأزم����ة  ب�سبب 
م�ساعدات ما قبل االن�سمام ل�سنة 2017 اذ مل ي�سدق عليها 

الربملان قبل دي�سمرب.
من جهته، اوقف �سندوق النقد الدويل يف يوليو دفع ق�سم من 
16 مليون يورو، الأن الربملان مل يقر تعديلت على القانون 
ال�سحافة  ذك���رت  امل��ق��ات��ل��ني، كما  ق��دام��ى  ال���ذي ينظم ح��ق��وق 

املحلية.
كبريا،  لي�س  املبلغ  ان  قا�سي  نعيم  االقت�سادي  املحلل  وق��ال 
لكن ذلك ر�سالة �سيئة حول الو�سع يف كو�سوفو الي م�ستثمر 
اأجنبي.تاأثرت االزمة على االرجح اي�سا باإن�ساء حمكمة خا�سة 
يف الهاي، ملحاكمة اأع�ساء �سابقني يف “جي�س حترير كو�سوفو” 
ارتكاب  بتهمة   1999-1998 ال�سربية  القوات  حارب  اذي 

جرائم حرب.

•• كابول-وكاالت:

اأكدت بعثة االأمم املتحدة للم�ساعدة 
اأم�س  “يوناما”  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  يف 
نحو  اأن  مبدئي  تقرير  يف  االأح���د، 
36 �سخ�ساً معظمهم مدنيون قد 
قتلوا يف مذبحة يف اإقليم �ساريبول 
�سابق  وق��ت  يف  اأفغان�ستان  �سمايل 

هذا ال�سهر.
اأغ�سط�س   5 يف  امل��ذب��ح��ة  ووق���ع���ت 
مبنطقة  اأوالجن  م������ريزا  ب�������وادي 
من  م�سلحون  ه��اج��م  حيث  ���س��ي��اد، 
قرية  طالبان  وم��ن  داع�س  تنظيم 

وا�ستولوا على مراكز االأمن.
وقال املمثل اخلا�س للأمني العام 
اأفغان�ستان،  يف  امل���ت���ح���دة  ل�����لأمم 
هذا  اأدي���ن  ياماموتو:  تاداميت�سي 

ل��ب��ي��ان ����س���ادر ع���ن وزارة  وط���ب���ق���اً 
قوات  اأج����رت  االأول  اأم�����س  ال��دف��اع 
االأفغانية  واالأم��ن  الوطني  الدفاع 
عملية  و22  م���ق���ررة  ع��م��ل��ي��ة   17
ل��ي��ل��ي��ة، وع�سر  خ��ا���س��ة وم��داه��م��ة 
ال�ساعات  يف  ج��وي  ق�سف  عمليات 

ال�24 املا�سية.
واأ�ساف البيان اأن م�سلحي طالبان 
تكبدوا معظم ال�سحايا يف منطقة 
ت���اي���وارا ب��اإق��ل��ي��م ج����ور، ح��ي��ث قتل 
خم�سة  واأ���س��ي��ب  م�سلحني  ع�����س��رة 

اآخرون.
االأفغانية  االأم������ن  ق�����وات  وق��ت��ل��ت 
منطقة  يف  م�سلحني  اأرب��ع��ة  اأي�����س��اً 
بينما  باكتيا،  باإقليم  خيل،  ج��اين 
اآخر  واأ�سيب  قتل ثلثة م�سلحون 
مبنطقة ناوا باإقليم هلمند، خلل 

العرقية،  ه���زارة  اأق��ل��ي��ة  وتعر�ست 
ومعظمها من ال�سيعة، يف اأفغان�ستان 
من  ا�ستهدفتها  ل��ه��ج��م��ات  اأخ�����رياً 

قبل م�سلحي داع�س.
ول���ق���ي 29 ���س��خ�����س��اً ع��ل��ى االأق����ل 
بعد  اآخ���رون   60 واأ���س��ي��ب  حتفهم 
م�سجداً  داع�س  م�سلحو  اقتحم  اأن 
لل�سيعة يف هريات غربي اأفغان�ستان 

مطلع هذا ال�سهر.
ال���دف���اع  وزارة  ذك�����رت  ذل�����ك،  اىل 
على  م�����س��ل��ح��اً   23 اأن  االأف��غ��ان��ي��ة 
اأو  قتلوا  طالبان  حركة  من  االأق��ل 
مناه�سة  عمليات  خ��لل  اأ�سيبوا، 
اإقليماً يف   13 ل��لإره��اب، ج��رت يف 
ملا  طبقاً  املا�سية،  ال�24  ال�ساعات 
ذكرته وكالة خاما بر�س االأفغانية 

للأنباء، اأم�س االأحد.

للمدنيني  ال�����س��اف��ر  اال����س���ت���ه���داف 
القتال،  ع��ن  عاجزين  والأ�سخا�س 
القانون  ب��و���س��وح  ينتهك  وال����ذي 

الدويل.
يقل  ال  م��ا  اإن  يوناما  بعثة  وق��ال��ت 
بينهم  م����ن  ����س���خ�������س���اً،   18 ع����ن 
مدنيون وجنود من القوات املوالية 
ل��ل��ح��ك��وم��ة ق���د ت��ع��ر���س��وا الإط���لق 
الر�سا�س عليهم من قبل امل�سلحني 

بينما كانوا يفرون من الوادي.
اأفادت  التقارير  اأن  التقرير  وذك��ر 
باأن اآخرين، ومن بينهم امراأة، قد 
يحاولون  وه��م  النار  عليهم  اأطلق 

الفرار من القرية.
اأنها  اإىل  امل��ت��ح��دة  االأمم  واأ����س���ارت 
اأي  اأن  على  دليل  الأي  تتو�سل  مل 
راأ�سه،  لقطع  تعر�س  ق��د  �سخ�س 

ول��ك��ن االأم�����ر ي��ت��ط��ل��ب امل���زي���د من 
باأن  “اتهامات  حل�سم  التحقيقات 
ال���ك���راه���ي���ة ال��ط��ائ��ف��ي��ة ك���ان���ت من 
عوامل جرائم القتل التي وقعت يف 
ال�سيعة  ال��ذي ميثل  اأوالجن  م��ريزا 

معظم �سكانه«.
وب���ع���د ي�����وم م����ن ال�������س���ي���ط���رة على 
ال��ق��ري��ة، ق��ال امل�����س��وؤول��ون اإن م��ا ال 
قتلوا،  ق���د  م��دن��ي��اً   50 ع���ن  ي��ق��ل 
ع����داد  اآخ����ري����ن يف   25 ب���ق���اء  م����ع 
امل�سلحني  اأن  واحتمال  املفقودين، 

قد اأ�سروهم.
اأعلنت  ق����د  ط����ال����ب����ان  اأن  ورغ�������م 
على  اال���س��ت��ي��لء  ع��ن  م�سوؤوليتها 
اأن��ه��ا قتلت  اأن��ه��ا ن��ف��ت  ال��ق��ري��ة، اإال 
ب�سكل  ق���ات���ل���ت  اأن����ه����ا  اأو  م���دن���ي���ني 

م�سرتك مع داع�س يف املنطقة.

256 م�سجداً واأكر من 1260 
م��رك��زاً اإ���س��لم��ي��اً. وح���وايل 100 
العقيدة  تن�سر  امل���راك���ز  ه���ذه  م��ن 
 80 اأّن  ال�سلفية املتطرفة يف حني 
مركزاً ين�سر االإرهاب وفقاً لتقرير 

ال�سحيفة االإ�سبانّية.

داع�ش اإ�صبانيا مدعوم قطرّيًا
وت��ت��اب��ع امل��ج��ّل��ة امل�����س��رّي��ة ن��ق��ل ما 
هذه  ن�����س��ر  ع���ن  ال��ت��ق��ري��ر  يف  ورد 
للتطرف  وامل���������س����اج����د  امل������راك������ز 
وخطابات الكراهية وعن جتنيدها 
ل��لإره��اب��ي��ني ال��ذي��ن ي��ري��دون �سن 

الهجمات يف الدولة.
 وي�سري اإىل اأّن ال�سرطة االإ�سبانّية 
بعد  ل�سنوات  امل�ساجد  هذه  تراقب 
ورود حتذيرات من خرباء يف جمال 
انت�سار  ح���ول  االإره������اب  م��ك��اف��ح��ة 
من  اإ�سبانيا مدعوماً  داخل  داع�س 
من  وخ�سو�ساً  قطرية  مت��وي��لت 

رجال اأعمال قطريني اأثرياء.

ظاهرة التطرف يف كتالونيا

200 اإ�سباين �سافروا اإىل مناطق 
العراق  يف  داع�����س  عليها  ي�سيطر 
وهذا  �سفوفه.  يف  للقتال  و�سوريا 
م��ا ي��ت�����س��ّب��ب ب���زي���ادة امل���خ���اوف من 
رجوعهم اإىل البلد و�سّن هجمات 
داخلها. وكان املعهد امللكي االإ�سباين 
مت  اإرهابياً   124 اأّن  اأك��د  اإيليكانو 
اإ�سبانيا  يف  للمحاكمة  تقدميهم 
 ،2016 وحتى   2013 �سنة  من 
بحيث تبع %83.1 منهم تنظيم 
داع�س. يف نوفمرب 2011، اأعلنت 
القب�س  اإلقاء  االإ�سبانّية  ال�سلطات 
بداع�س  مرتبطة  جمموعة  على 
هجمات  ع��دة  ل�سن  تخطط  كانت 
اأن��ح��اء خمتلفة من  يف  ان��ت��ح��ارّي��ة 

البلد.

فرحة على و�صائل التوا�صل 
تبّنت  االأخ��������رية،  ال��ه��ج��م��ات  ب��ع��د 
ال��ع��م��ل��ي��ة ون�������س���رت عدة  داع���������س 
اأّن مقاتليها  اأ�سرطة فيديو لتوؤكد 
اأوقات  هم من قتلوا االأبرياء. ويف 
خريطة  داع���������س  ن�������س���ر  ����س���اب���ق���ة، 

•• القاهرة-وكاالت:

راأت جمّلة اإيدجبت توداي امل�سرّية 
ن�سر  ع���ل���ى  م�����س��ّم��م��ة  ق���ط���ر  اأّن 
االإره�����اب وال��ف��و���س��ى ع��ل��ى امتداد 
ال��دول��ة ال�سغرية  ال��ع��امل. ف��ت��اآم��ر 
ل���ت���دم���ري ال��������دول ال���ع���رب���ّي���ة من 
االإرهابّية  املجموعات  دع��م  خ��لل 
الإر�ساء  كافياً  يكن  مل  املنطقة  يف 
���س��ه��ّي��ة ن��ظ��ام��ه��ا ع��ل��ى االإره�������اب، 
ل���ذل���ك ه���و ي���وّج���ه ب��و���س��ل��ت��ه اإىل 
اإ�سبانيا  االأوروب���ي���ة.ك���ان���ت  ال����دول 
اآخر �سحّية للإرهاب، فهي �سهدت 
اخلمي�س،  ي��وم  مميتني  هجومني 
االأول طاول بر�سلونة بينما االآخر 
ال�سرطة  اأّم�����ا  ك��ام��ربي��ل��ز.  ���س��رب 
االإ�سبانية فقالت اإنها قتلت خم�سة 
اإرهابيني واعتقلت اأربعة اأ�سخا�س 

م�ستبه بتوّرطهم يف االعتداء.
ق��ب��ل ه��ذي��ن ال��ه��ج��وم��ني، ح����ّذرت 
االإ������س�����ب�����ان�����ّي�����ة من  ال���������س����ح����اف����ة 
االإ�سبان  ���س��ّد  داع�����س  خم��ط��ط��ات 
البلد.  خ�����ارج  اأم  داخ�����ل  اأك����ان����ت 
�سحيفة ال رازيون ك�سفت اأّن رجال 
اأعمال قطريني ميولون ويدعمون 
كتالونيا.  م��ق��اط��ع��ة  يف  االإره�������اب 
واالأيديولوجيا املتطرفة تنت�سر يف 
امل�ساجد واملراكز االإ�سلمّية داخل 
امل��ق��اط��ع��ة ال���ت���ي ت�����س��م اأك�����ر من 

ب���خ���لف���ت���ه امل�����زع�����وم�����ة و����س���ّم���ت 
يوم  وال��ربت��غ��ال.  اإ�سبانيا  خللها 
االإعلم  و�سائل  حتدثت  اجلمعة، 
�سّكل  داع�������س  اأّن  ع���ن  ال���ع���راق���ي���ة 
انتحارية  عمليات  ل�سن  جمموعة 
ب��ا���س��م االإ����س���لم مب���ا ف��ي��ه��ا القيام 
بعمليات ده�س يف اأوروبا والواليات 
املتحدة لل�سيطرة على هذه الدول 
بح�سب  اأوروب����ا  يف  االإ���س��لم  ون�سر 
اّدعاءات التنظيم االإرهابي. اأ�سارت 
جتنيد  م�����س��ار  ب����اأّن  رازيون”  “ال 
االإرهابيني بات اأ�سرع بفعل انت�سار 
التي  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
ي�ستغلها املتطرفون لن�سر خطابات 
الهجمات  وت��ن�����س��ي��ق  ال���ك���راه���ي���ة 
يح�سر  اأن  دون  م���ن  ال���ع���امل  يف 
االأماكن  يف  ج�����س��دي��اً  امل��خ��ط��ط��ون 
امل�ستهدفة. وبعد الهجمات، احتفل 
و�سائل  على  بها  داع�����س  منا�سرو 
واأعلنوا  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
الغربية  ال��دول  الأّن  لها  تاأييدهم 
يف  ال��و���س��ع  ت���ردي  ع��ن  “م�سوؤولة 
زعم  بح�سب  االإ�سلمية”  ال���دول 
ه�������وؤالء. و����س���ه���دت اإ���س��ب��ان��ي��ا ع���ّدة 
العقدين  خ��لل  اإره��اب��ّي��ة  هجمات 
يف  ق��ط��ارات  تعّر�ست  اإذ  املا�سيني، 
اأ�سفر  قنابل  بع�سر  لهجوم  مدريد 
�سخ�س   200 ح���وايل  مقتل  ع��ن 

�سنة 2004.

10 مب�سرين اإ�سلميني يف اإ�سبانيا 
على اأّنهم االأكر تطّرفاً، 6 منهم 

كانوا يف املقاطعة. 
اإىل وج����ود  ال���ت���ق���ري���ر  اأ�����س����ار  ك���م���ا 
لبناء  كتالونيا  اجتماعّي يف  رف�س 
م�ساجد ب�سبب اخلوف من حتّولها 

العقيدة  لنمو  رئي�سي  �سبب  اإىل 
ال�سلفية املتطرفة يف اإ�سبانيا.

الــتــحــقــوا  ـــاين  ـــب ـــص اإ�  200
بداع�ش

واأ�سارت ال رازيون اإىل اأّن اأكر من 

تناق�س  ك��ل��ه��ا  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  وه����ذه 
القيم الدميوقراطية والد�ستورّية 

للدولة االإ�سبانّية. 
ويذكر اأّنه خلل ال�سنوات القليلة 
امل��ا���س��ي��ة، من���ت ه���ذه ال��ظ��اه��رة يف 
مقاطعة كتالونيا: فقد مت ت�سنيف 

واأل���ق���ى ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��وء ع��ل��ى اأّن 
واملراكز  امل�ساجد  ه��ذه  م��ن  بع�ساً 
حزب  مثل  اإره��اب��ي��ة  ملنظمات  تابع 
االإخ����������وان االإره������اب������ي امل���ح���ظ���ور، 
جم���م���وع���ة ال�����ع�����دل واالإح���������س����ان 

املغربية وجمموعة التبليغ. 

عجز كو�شوفو عن ت�شكيل حكومة يهدد العرتاف بها 

مقتل واإ�صابة 23 من طالبان باإقليم جور 

الأمم املتحدة توؤكد وقوع مذبحة يف �شمال اأفغان�شتان

••هل�صنكي-اأ ف ب:

�سمت  دقيقة  يف  ام�س  الفنلنديون  �سارك 
ت��ك��رمي��ا ل�����س��ح��اي��ا اع���ت���داء م��دي��ن��ة توركو 
ال�����ذي ق��ت��ل ف��ي��ه ���س��خ�����س��ان ط��ع��ن��ا وج���رح 
اآخرين وحتقق فيه ال�سرطة كاأول  ثمانية 

عمل اإرهابي يف البلد.
ويف �ساحة �سوق توركو حيث وقع االعتداء، 
�سارك مئات اال�سخا�س يف الوقوف دقيقة 
ال���ع���ا����س���رة �سباحا  ال�����س��اع��ة  ع��ن��د  ���س��م��ت 

بالتوقيت املحلي )ال�سابعة ت غ(. 
وا���س��ي��ئ��ت ال�����س��م��وع وو���س��ع��ت ال���زه���ور يف 
حمليون  م�سوؤولون  جتمع  حيث  ال�ساحة 
وعنا�سر االغاثة ورجال ال�سرطة واالهايل 

حول موقع التكرمي.

وح�سر اي�سا اال�سقف كاري ماكينن، رئي�س 
الكني�سة االجنيلية اللوثرية الفنلندية.

عليها  كتب  ورق��ة  زه��ور  باقة  على  وعلقت 
“�سلم وحب ال عنف يف فنلندا«.

وق��رع��ت اج��را���س ك��ات��درائ��ي��ة ت��ورك��و، اكرب 
كنائ�س فنلندا، ملدة 15 دقيقة قبل دقيقة 

ال�سمت.
وح�سر احد جرحى الهجوم ويدعى ح�سن 
الزبري، وهو بريطاين يعمل م�سعفا وكان 
امل�ست�سفى  يزور توركو. وجاء مبا�سرة من 

على كر�سي متحرك.
ونظمت مرا�سم م�سابهة يف انحاء فنلندا.

وق���ال���ت ال�����س��رط��ة ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة ال�����س��ب��ت ان 
م��غ��رب��ي��ا م���ن ط��ال��ب��ي ال��ل��ج��وء ع��م��ره 18 
يف  متعمد  ب�سكل  الن�ساء  ا�ستهدف  ع��ام��ا، 

االعتداء. ومل تعرف دوافعه بعد.
امل�ستبه به  ال��ن��ار ع��ل��ى  ال�����س��رط��ة  واط��ل��ق��ت 
الذي كان يحمل �سكينا وا�سابته واعتقلته 
بعد دقائق على االعتداء يف املدينة الواقعة 

يف جنوب غرب فنلندا.
ن�ساء  واجلرحى  القتلى  ال�سحايا  وجميع 
املهاجم.  ���س��د  ح�����اوال  رج���ل���ني  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء 
خمتلفة  جن�سيات  اىل  ينتمون  واجل��رح��ى 

منها اإيطاليا وبريطانيا وال�سويد.
ا�ستجواب  ال�سرطة  تبداأ  ان  املتوقع  وم��ن 
امل�ستبه به الذي رف�س حتى االن التحدث 

اىل املحققني.
وق���ام���ت ال�����س��رط��ة يف وق����ت ���س��اب��ق االحد 
باإعادة متثيل اجلرمية يف �ساحة ال�سوق يف 

اطار التحقيقات.

دقيقة �شمت يف فنلندا بعد اعتداء توركو 

داع�ش اإ�صبانيا مدعوم قطرّيًا

�شهّية قطر على الإرهاب مفتوحة.. البو�شلة نحو اأوروبا

مالطا: ال�شفينة اليمينية املناه�شة للهجرة "غري مرحب بها" 
•• مالطا-وكاالت:

تقودها  �سفينة  ا�ستقبال  عن  املالطية،  احلكومة  امتنعت 
منح  ورف�ست  للهجرة  املناه�سني  الن�سطاء  جمموعة من 
بال�سماح الأحد  اإم��دادات مائية، كما رف�ست طلباً  طاقمها 
اإىل  طريقه  يف  مالطا  اإىل  نقله  يتم  ب���اأن  طاقمها  اأف����راد 
غري  “ال�سفينة  اإن  احلكومة  با�سم  متحدث  فرن�سا.وقال 

مرحب بها يف مالطا. نحن نختلف مع ما متثله«.
 12 التي يقودها حوايل  �ستار”،  “�سي-  ب�سفينة  ويحيط 
اإنقاذ  اأجل منع  متطرفاً ميينياً، جدل ب�سبب مهمتها من 
امل��ت��و���س��ط.وي��ه��دف طاقم  ال��لج��ئ��ني م��ن البحر االأب��ي�����س 
ال�سفينة لعمل دوريات على �ساحل ليبيا يف مهمة ي�سمونها 

اأوروبا  اإىل  املهاجرين  اأوروب��ا وي�سفون و�سول  دافعوا عن 
للخطر.وقال  ال��ق��ارة  يعر�س  “احتلل”  م��ن  ج��زء  ب��اأن��ه 
املتحدث با�سم حكومة مالطا اإن “اأوروبا ومالطا تدافعان 
عن الت�سامن مع الكرامة االإن�سانية واحرتامها”، م�سيفاً 
ط��ارئ��ة. ح��ال��ة  متثل  ال  مالطا  تلقتها  ال��ت��ي  الطلبات  اأن 

واأثار رف�س مالطا ا�ستقبال ال�سفينة ردود اأفعال حادة من 
جمموعة دافعوا عن اأوروبا اليمينية املتطرفة التي اتهمت 
مالطا باأنها تتحول اإىل بوابة للهجرة غري ال�سرعية اإىل 

اأوروبا وباإغلق حدودها اأمام املواطنني االأوروبيني.
مالطا،  ت��وي��رت:  موقع  ع��رب  تغريدة  يف  املجموعة  وكتبت 
با�ستخدام  احلكومية  غ��ري  املنظمات  ل�سفن  ت�سمح  التي 

فاليتا كمقر رئي�سي لها، ترف�س ا�ستقبال �سي �ستار.

جرحى ب�شقوط قذيفة قرب معر�س دم�شق الدويل
•• دم�صق-اأ ف ب:

دام  بعد غياب  االأ�سبوع  اأبوابه هذا  الذي فتح  ال��دويل  اأم�س قرب مدخل معر�س دم�سق  �سقطت قذيفة 
ال�سوري.واأعلن  الر�سمي  التلفزيون  اأع��ل��ن  م��ا  بح�سب  ج��رح��ى،  �سقوط  ع��ن  اأ�سفر  م��ا  ���س��ن��وات،  خم�س 
اإىل ا�سابة عدد من  اأدى  التلفزيون الر�سمي عن �سقوط قذيفة بالقرب من مدخل مدينة املعار�س ما 
املواطنني، دون اعطاء تفا�سيل عن عدد امل�سابني وم�سدر اإطلق النريان.وروى اياد جابر وهو �سوري 
يف التا�سعة والثلثني من العمر يعمل يف جناح للن�سيج “كنا ن�ستعد ال�ستقبال الزوار و�سمعت انفجارا ... 
ثم راأيت دخانا عند مدخل املعر�س«.ويقام املعر�س الذي �سي�ستمر ع�سرة ايام، على م�ساحة تبلغ 74 الف 
مرت مربع يف منطقة قريبة من مطار دم�سق الدويل عند اطراف الغوطة ال�سرقية.وقد افتتح اخلمي�س 
اال�ستثمارات  ا�ستقطاب  اىل  ال�سورية  ال�سلطات  وتهدف  ال��ن��زاع.  نتيجة  �سنوات  خم�س  دام  انقطاع  بعد 
23 دولة حافظت على  االجنبية من خلله النعا�س احلياة االقت�سادية يف البلد.وت�سارك يف املعر�س 
20 دولة اخرى كانت  علقاتها الدبلوما�سية مع دم�سق، ف�سل عن �سركات حت�سر ب�سفة خا�سة من 

بع�سها قطعت علقاتها بدم�سق مثل املانيا وفرن�سا.

اجلن�شية النيوزيلندية لوزير 
ا�شرتايل تثري جدل يف كانبريا 

•• �صيدين-اأ ف ب:

تبداأ اأعلى هيئة ق�سائية يف ا�سرتاليا خلل االأ�سبوع اجلاري معاجلة ازمة 
د�ستورية تهدد باإ�سقاط احلكومة املحافظة، يف ق�سية غريبة اطلقت عددا 
كبار يف احلكومة  والنكات.ويواجه ثلثة م�سوؤولني  املوؤامرة  من نظريات 
على االقل بينهم م�ساعد رئي�س الوزراء بارنابي جوي�س م�سكلة ب�سبب بند 

مبهم يف الد�ستور يحظر على مزدوجي اجلن�سية �سغل مقعد يف الربملان.
يف  غالبية  ترنبول  مالكومل  احلكومة  رئي�س  بقيادة  املحافظون  وي�سكل 
املقعد  ال��ف��ارق  يتجاوز  ال  غ��ذ  �سيقة  الغالبية  ه��ذه  لكن  ال��ن��واب،  جمل�س 
الواحد.ورف�س جوي�س اال�ستقالة مو�سحا انه مل يكن لديه اي فكرة انه 
يحمل اجلن�سية النيوزيلندية التي ورثها ب�سكل تلقائي عن والده. وهو ولد 
يف ا�سرتاليا.و�ستبداأ املحكمة العليا اخلمي�س النظر يف ملف جوي�س واأربعة 

برملانيني اآخرين وجدوا انف�سهم يف و�سع غري قانوين بدون علمهم.

ذكرته  مل��ا  ط��ب��ق��اً  ت��ط��ه��ري،  عمليات 
وزارة الدفاع.

املت�سددة  اجل���م���اع���ات  ت��ع��ل��ق  ومل 
من  للحكومة،  املناه�سة  امل�سلحة 
حتى  التقرير  على  طالبان  بينها 

االآن.
االأفغانية  االأم�����ن  ق�����وات  وع�����ززت 
وعمليات  االإره����اب  �سد  عملياتها 
التطهري يف خمتلف اأنحاء البلد، 
و�سط ت�ساعد التمرد، الذي تقوده 

البلد،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  طالبان 
خلل االأ�سهر االأخرية.

وكثفت طالبان هجماتها يف اأقاليم 
رئي�سية خمتلفة بعد اأن اأعلنت عن 

هجوم الربيع اأوائل هذا العام.
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العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/440  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1- دي اي بي بوند ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
)�سابقا(  �����س.ذ.م.م  ال�سناعية  دب��ي  مدينة   - )حاليا(  �����س.ذ.م.م  ال�سناعي  دب��ي  جممع 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  الزرعوين   ا�سماعيل حممد عبداهلل  وميثله: علي 
املوؤرخة  م�سروع  تطوير  باتفاقية  املعنوية  امل��دة  طويل  االيجار  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة 
يف:2007/6/18 لعدم �سداد املدعي عليها بدل االيجار والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  الثلثاء املوافق  2017/10/3   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/946   تنفيذ مدين  
ابيار للتطوير العقاري - م�ساهمة مقفلة / فرع  اىل املنفذ �سده/1- �سركة 
القانونية  التنفيذ/املجموعة  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول   - دب��ي 
حمامون وم�ست�سارون قانونيون وميثله : �سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي 
- قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1526315( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/5509   

املنذرة : �سركة بي �سي اف �سي لل�ستثمار - �سركة ال�سخ�س الواحد �س ذ م م - وحتمل رخ�سة جتارية رقم : 785057 
�سركة   : اليها  املنذر  القانونية   واال�ست�سارات  للمحاماة  العبيديل  �سالح   مكتب  بوكالة    2017/6/21 تاريخ  يف  �سادرة 

اجلرف لل�سحن - �س ذ م م ، وحتمل رخ�سة جتارية رقم 57526  
املو�سوع : بتجديد العقد و�سداد القيمة االيجارية 

  HB-2-004 : تطالب املنذرة - املنذر اليها ب�سرورة جتديد عقد االيجار املربم بينهما واخلا�س بالعقار الكائن يف
، ومل��دة مماثلة  ، االإم��ارات العربية املتحدة  ، دبي  ، بقرب ميناء احلمرية دبي  امليناء  ، �سارع  - الكائن يف بناية النوخذة 
للعقد ال�سابق للفرتات التالية :  اأ -  2017/3/1 وحتى 2017/4/30 ببدل ايجار قدره 8.146.60 وملدة )2( �سهرين  ، ب 
- 2017/5/1 وحتى 2017/6/30 ببدل ايجار قدره 8.146.60 وملدة )2( �سهرين ،  ت - من 2017/7/1  وحتى 2017/8/31 
ببدل ايجار قدره 8.146.60 وملدة )2( �سهرين ، ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد و�سداد القيمة االيجارية 
املعنية واإتخاذ كافة االجراءات  اآ�سفا اىل اللجوء اىل اجلهات  املنذر �سوف ي�سطر  املثل واملحدد اعله فان  بح�سب اجر 
القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا فيها اقامة الدعاوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل العطل وال�سرر باال�سافة اىل 

الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة ، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك االإجراء
 الكاتب العدل                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/5512   

املنذرة : �سركة بي �سي اف �سي لل�ستثمار - �سركة ال�سخ�س الواحد �س ذ م م   وحتمل رخ�سة جتارية رقم : 785057 �سادرة يف 
تاريخ : 2017/6/21  - العنوان : مكتب رقم 47 ملك ابراج االإم��ارات - مركز اخلليج التجاري  2 ، هاتف رقم : 050-6445503 
، وميثلها كل من ال�سيد/ حمزة علي عبداللطيف م�سطفى وال�سيد/ عادل ح�سن علي عبداهلل العلي مبوجب الوكالة ال�سادرة 
اليهما من ال�سيد/ �سلطان اأحمد �سلطان بن �سليم رئي�س اإدارة موؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة التابعة حلكومة دبي 
للمحاماة  العبيديل  �سالح  مكتب  بوكالة   -  2017/1/131510  : املحرر  رقم   ،  2017/6/8 بتاريخ  العدل  كاتب  لدى  وامل�سدقة 

واال�ست�سارات القانونية �سد املنذر اليها : �سركة يونيفر�سال خلدمات احلرا�سة البحرية - وحتمل رخ�سة جتارية رقم 728440
املو�سوع : بتجديد العقد و�سداد القيمة االيجارية 

 -HB-5-030 :  تطالب املنذرة - املنذر اليها ب�سرورة جتديد عقد االيجار املربم بينهما واخلا�س بالعقار الكائن يف املكتب
الكائن يف بناية النوخذة ، �سارع امليناء ، بقرب ميناء احلمرية دبي ،  دبي، االإمارات العربية املتحدة   1 يناير 2017 وحتى تاريخ 31 

دي�سمرب 2017 ببدل ايجار قدره 39.198.90 درهم ملدة  12 �سهر  
ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد و�سداد القيمة االيجارية بح�سب اجر املثل واملحدد اعله فان املنذر �سوف ي�سطر 
املدنية  الدعاوى  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  واإتخاذ كافة االج��راءات  املعنية  اللجوء اىل اجلهات  اآ�سفا اىل 
واملطالبة بالتعوي�س وبدل العطل وال�سرر باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة ، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب 

على اتخاذ ذلك االإجراء
 الكاتب العدل                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/5510   

املنذرة : �سركة بي �سي اف �سي لل�ستثمار - �سركة ال�سخ�س الواحد �س ذ م م  وحتمل رخ�سة جتارية رقم : 
785057 �سادرة يف تاريخ 2017/6/21  بوكالة مكتب �سالح  العبيديل للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

املنذر اليها : علي املل للتجارة العامة - �س ذ م م ، وحتمل رخ�سة  جتارية رقم 636114
املو�سوع : بتجديد العقد و�سداد القيمة االيجارية 

: يف  الكائن  بالعقار  واخل��ا���س  بينهما  امل��ربم  االي��ج��ار  عقد  جتديد  ب�سرورة  اليها  املنذر   - امل��ن��ذرة   تطالب 
003a - 1 - الكائن يف بناية النوخذة ، �سارع امليناء ، بقرب ميناء احلمرية دبي ،  االإمارات العربية    -HB 
املتحدة  للفرتة من 30 تاريخ 1 يناير 2017 وحتى تاريخ 31 دي�سمرب 2017 ببدل ايجار قدره 36.944.90 

درهم ملدة  12 �سهر  
ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد و�سداد القيمة االيجارية بح�سب اجر املثل واملحدد اعله 
فان املنذر �سوف ي�سطر اآ�سفا اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واإتخاذ كافة االجراءات القانونية املتبعة يف هذا 
ال�ساأن مبا فيها اقامة الدعاوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل العطل وال�سرر باال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة ، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك االإجراء. 
 الكاتب العدل                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/5511   

املنذرة : �سركة بي �سي اف �سي لل�ستثمار - �سركة ال�سخ�س الواحد �س ذ م م   وحتمل رخ�سة جتارية رقم : 785057 
�سادرة يف تاريخ 2017/6/21  - بوكالة مكتب �سالح  العبيديل للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

�سد امل�ستاأجرة / املنذر اليها : �سكاي وارد للتجارة - �س ذ م م - وحتمل رخ�سة جتارية رقم 669590 
املو�سوع : بتجديد العقد و�سداد القيمة االيجارية 

اليها  ب�سداد القيمة االيجاية املرت�سدة والبالغ قيمتها 26.703 درهم عن مدة العقد 12  املنذر  املنذرة -  تطالب 
HB-5-036- الكائن يف  �سهر تبداأ من تاريخ 2017/1/1وح��ت��ى 2017/12/31 يف العقار الكائن يف مكتب رقم  
بناية النوخذة ، �سارع امليناء ، بقرب ميناء احلمرية ، دبي ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة ، باال�سافة اىل غرامة 
تاأخري جتديد املاأجور كما ينذرها كذلك ب�سداد جميع فواتري ا�ستهلك املياه والكهرباء وفواتري الهاتف والفاك�س 
واالنرتنت وجميع الفواتري الناجتة عن ا�ستخدامه للعني الأي جهة م�ستحقة ال�سداد وذلك خلل ثلثني )30( 

يوما من ا�ستلمها لهذا االنذار ح�سب املهلة القانونية املن�سو�س عليها بقانون االيجارات يف اإمارة دبي. 
واإال ، فان املنذر �سوف ت�سطر اآ�سفا اىل  اتخاذ كافة االجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن التي حتفظ حقوقها 
الر�سوم  اىل  باال�سافة  اال�سرار  عن  والتعوي�س  باالخلء  واملطالبة  وااليجارية  املدنية  الدعاوى  اقامة  فيها  مبا 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة.
 الكاتب العدل                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2466  جتاري جزئي

�سابقا  واملعروفة  ����س.ذ.م.م  اجلاهزة  امللب�س  لتجارة  املطينة  1-جنمة   / عليه  املدعي  اىل 
)ئي مارت �سوبر ماركت ومتجر اق�سام ���س.ذ.م.م(  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
فارم فري�س �س.ذ.م.م وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�سي  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره )366103.96( درهم والر�سوم 
وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
�س   08.30 ال�ساعة   2017/9/20 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�سداد 
بالقاعة : Ch 1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2436  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جيه بي ام ا�سو�سييت�س للتجارة العامة ���س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
يو�سف  عبدالعزيز  احمد  وميثله:منى  ذ.م.م  النباتية  للزيوت  اأبوظبي  /�سركة  املدعي  ان  مبا 
ال�سباغ  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )47.914( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى  وحتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة والزامه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة �سم 
ملف النزاع رقم:2017/1430 نزاع جتاري. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/9/14 
ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة : Ch 1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل 

، علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2299  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- دايكوتك - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  م    م  ذ  ���س   - البولي�سرتين  ل��ع��ب��وات  ال��وط��ن��ي  امل�سنع 
درهم(   149006.39( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
وحتى  املطالبة   تاريخ  من   %9 وال��ف��ائ��دة    املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم 
امل��واف��ق  2017/9/19   ال�ساعة  ي��وم الثلثاء    ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�سة  ال�سداد 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2095  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ور�سان للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ �سفر لل�سياحة وال�سفر - �س ذ م م وميثله : منى احمد عبدالعزيز 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  يو�سف ال�سباغ   قد 
مببلغ وقدره )215.795 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  %1 
�سهريا من تاريخ    اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بل كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء  املوافق  2017/9/5  ال�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1780  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- روديلني االبي ايليوترييو  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ اميلي جويلوت اريندون وميثله : حمده ح�سني احمد جا�سم مكي   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)61.240 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ 
االربعاء   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  ال��ت��ام.    ال�سداد  الق�سائية وحتى  املطالبة  
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/8/23 امل��واف��ق  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1257  جتاري كلي               

اىل امل��دع��ي عليه / 1- ع��ب��داهلل ن�سيب ع��ب��داهلل م��ب��ارك  جمهول حم��ل االق��ام��ة مبا 
علي  حممد  ب��در   : وميثله  عامة  م�ساهمة  �سركة   - اال�سلمي  دب��ي  بنك  امل��دع��ي/  ان 
ال��ن��زاع رق��م 1011  اأق��ام عليك ال��دع��وى ومو�سوعها املطالبة  ب�سم ملف  ال��ق��رق   قد 
مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدي  ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  جت��اري  ن��زاع   2017 ل�سنة 
وقدره )3.916.469.26 درهم( مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
بالقاعة  ���س   9.30 ال�ساعة    2017/9/25 امل��واف��ق   االث��ن��ني   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1367  مدين  جزئي              

م م  جمهول حمل  ذ   - املدعي عليه / 1-با�سلر لتجارة رجن��ات واالط���ارات  اىل 
ح�سن  �سرحان   : وميثله  يو�سفي  ن�سيب  ب��ن  ال�سحبي  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
حممد ح�سن املعيني   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  وق��دره )6700  عليه مببلغ 
ال��ت��ام.   وح��ددت لها  ال�سداد  املبلغ وحتى  ا�ستلم  القانونية بواقع 9% من تاريخ  
 Ch2.D.17 جل�سة يوم االحد  املوافق  2017/8/27  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
يف  الدعوى 2017/2541  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1- لوي�سا ماجيوين  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
خري  �سبلي  جو�سلني   : وميثله  م  م  ذ  �س   - التنظيف  خلدمات  تيم  اي��ه  تي  اي 
بدفع   عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  اهلل   
مبلغ وقدره )4700 دره��م(  وما يرتتب عليه من فوائد بواقع 12% من تاريخ 
2016/10/8 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم 
لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة    2017/8/29 املوافق  الثلثاء 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/37 تظلم �صرعي                

اىل املتظلم �سده / 1- يحي جمعة �سيف را�سد بن بخيت الفل�سي وريث 2-فاخرة 
الفل�سي   بخيت  ب��ن  علي  را���س��د  �سيف  فهيمة   -3 الفل�سي  بخيت  علي  را���س��د  �سيف 
جمهويل حمل االقامة مبا اأن التظلم /هايدي فاروق حممود ال�سيد وميثله : حمدان 
حممد حمدان عبداهلل ال�سام�سي - قد اقام عليك التظلم املذكور اعله ومو�سوعه 
تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/313 تركات �سوؤون الق�سر والر�سوم 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2017/9/6 ال�ساعة 9.30 �سباحا 
بالقاعة رقم )8(  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/7164  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- قمر زمان �سم�س اول قمر   جمهول حمل االقامة مبا اأن 
املدعي/�سكان مل�ساريع الطاقة - �س ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مببلغ  )8050 درهم( والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  رقم 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB173781741AE( العمالية   ال�سكوى 
  Ch1.A.1  : بالقاعة  م�ساءا    15.00 ال�ساعة    2017/8/23 املوافق  االربعاء 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري )وامرت بتق�سري املدة(. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/342  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- خرم وحيد عبدالوحيد  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك 

دبي اال�سلمي )�سركة م�ساهمة عامة(  
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/99 عقاري كلي يوم الثلثاء بتاريخ:2017/1/31   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )38080(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
2- بف�سخ العقد مو�سوع الدعوى )االجارة املنتهية بالتمليك( وحمو قيد عبارة )تخ�سع ملكية 
املنتهي  املدعي عليه طبقا لعقد االج��ارة  بالتملك ل�سالح  املنتهية  العقار اىل ترتيبات االج��ارة 
بالتملك املودع لدى الدائرة عن وحدة التداعي وال��واردة يف �سهادة ملكية العقار ال�سادرة عن 
دائرة االرا�سي واالملك وبالزام املدعي عليه بت�سليم الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعي 
ورد احليازة له خالية من ال�سواغل . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/2524 تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  ذ.م.م   للتجارة  هايني  كويل  �سركة  �سده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/رابيد ل�سناعة املنظفات واملطهرات ذ.م.م 
وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )118549.75( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/2472 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- ايه �سي دبليو هولدينغ ملتد - فرع ال�سركة - منطقة 
ح���رة  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ال��وادي اجلديد 
ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م وميثله:ريا�س عبداملجيد حممود الكبان   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )10148099.14( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/1978 تنفيذ جتاري

املخلفات  ذ.م.م 2- م�سنع دبي لتدوير  ام للمعادن  ان  اي  املنفذ �سده/1-  اىل 
تواز�س  م��ري  م��و���س��وي  �سبري   -4 ن��ق��وي  عبا�س  �سري  �سيد   -3 ذ.م.م  املعدنية 
ال�سكراب  لتجارة  دب��ي   -6 راب  م��وي��زور  �سيد  ال���رب  امتياز   -5 مو�سوي  علي 
التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  ان طالب  االقامة مبا  ذ.م.م  جمهويل حمل 
وميثله:عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب   قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2003177.62( 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة    او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  بالت�سامن  دره��م 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/2333 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة املنارة احلمراء للتجارة العامة ذ.م.م 2- راهول جارج 
�سيام كومار جارج 3- �سيام كومار جارج  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري وميثله:عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن 
ن�سيب   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )6207300.55( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/2462 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- كوتي بيلكال حممد �سايف  جمهول حمل االقامة 
قد  ����س.ذ.م.م  انرتنا�سيونال  فود  بنفي�ست  التنفيذ/ترى  طالب  ان  مبا 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )102800( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/2001 تنفيذ جتاري

عماد  وميثلها  البناء  لتجارة  حممد  الدين  عماد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ان طالب  ال�سودان  جمهول حمل االقامة مبا  الدين حممد اجلن�سية 
عليك  اأق���ام  ق��د  ال��ع��ام��ة  للتجارة  ان��رتن��ا���س��ي��ون��ال  ت��امي  التنفيذ/�سلفر 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )106394(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2406  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-نواب خان �ساممري خان جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /ابراهيم 
�سامل ابراهيم �سعيد ال�سام�سي وميثله:حمد علي حممد بن �ساملني ال�سويدي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )272000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ الدعوى وحتى ال�سداد 
الذي يقدره  املادي واملعنوي  التعوي�س  ان يوؤدي للمدعي  املدعي عليه  الزام  التام واحلكم 
مببلغ )10000( درهم. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/8/23 ال�ساعة 08.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch 1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�سور  �س بالقاعة : 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

اتهام 3 باإحراق م�شجد يف ا�شرتاليا رو�شيا حتقق يف اعتداء تبناه داع�س
•• مو�صكو-اأ ف ب:

عليا  هيئة  اأن  ام�����س  رو���س��ي��ا  اأك����دت 
ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ع��م��ل��ي��ة طعن  ت���ت���وىل 
اأ�سخا�س  �سبعة  اإ�سابة  عن  اأ�سفرت 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  وت���ب���ن���اه���ا  ب����ج����روح 
البلد، يف وقت  �سمال  االإره��اب��ي يف 
ت��ف��ا���س��ي��ل جديدة  ع���ن  ال��ك�����س��ف  مت 

تتعلق باالعتداء.
م�سوؤوليته  داع�����س  تنظيم  واأع���ل���ن 
ع��ن االع��ت��داء ال��ذي وق��ع يف مدينة 
�سورغوت اإىل جانب الهجمات التي 
يف  �سخ�سا   14 مقتل  ع��ن  اأ���س��ف��رت 

ا�سبانيا .
جرى املنفذ امللثم باالأ�سود يف �سوارع 
 2100 بعد  على  ال��واق��ع��ة  امل��دي��ن��ة 
����س���رق م��و���س��ك��و �سباح  ���س��م��ال  ك��ل��م 
ب�سكل  امل�����ارة  ي��ط��ع��ن  وراح  ال�����س��ب��ت 
ع�سوائي على ما يبدو قبل اأن تطلق 

ال�سرطة النار عليه وترديه قتيل.
ال����دواف����ع  اأن  اع����ت����ربت  اأن  وب����ع����د 
االأ�سا�س  الفر�سية  لي�ست  االإرهابية 
جنائيا  حت��ق��ي��ق��ا  رو����س���ي���ا  ف��ت��ح��ت   ،

مرتبطا بالقتل العمد دون اأن تعلق 
ر�سميا على اإعلن تنظيم داع�س.

التحقيق  للجنة  االأح��د  بيان  واأف���اد 
اجلرائم  ت���ت���وىل  ال���ت���ي  ال���رو����س���ي���ة، 
الفعل  ل�����رد  ن���ظ���را  اأن������ه  ال����ك����ربى، 
رئي�سها  ف�����اإن   ، ال���وا����س���ع  ال�����س��ع��ب��ي 
الق�سية  و�سع  با�سرتيكن  الك�سندر 

جهازها  ���س��ل��ط��ة  حت����ت  م���ب���ا����س���رة 
املركزي يف مو�سكو. 

وقال املحققون اإنهم قاموا بعمليات 
بحث يف منزل املهاجم فيما يحاولون 

معرفة ظروفه ودافعه.
االعتداء  منفذ  اأن  اللجنة  واأ�سافت 
بعدما   ،1998 ع���ام  م��وال��ي��د  م���ن 

ك����ان����ت ذك��������رت اأن��������ه م�����ن م���وال���ي���د 
.1994

وو����س���ف���ت ت���ق���اري���ر اإع���لم���ي���ة غري 
باأنه �سخ�س  ال�سبت املهاجم  موؤكدة 
ويتحدر  عاما   19 العمر  من  يبلغ 
منطقة  يف  داغ�������س���ت���ان  م���ن  وال������ده 
�سمال القوقاز الرو�سية والتي ي�سكل 

امل�سلمون غالبية �سكانها.
ن�سرته  م�����س��ور  ت�����س��ج��ي��ل  واأظ����ه����ر 
موقعها  ع��ل��ى  ازف�����س��ت��ي��ا  ���س��ح��ي��ف��ة 
االل��ك��رتوين االأح���د امل��ه��اج��م ملقى 
على االأر�س بلبا�س اأ�سود ولف �سيء 

اأحمر حول خ�سره.
وبثت قناة ان تي يف ت�سجيل �سوره 
يطارد  �سرطيا  يظهر  ال�سهود  اأح��د 
ال���ن���ار ع��ل��ى راأ�سه  امل��ه��اج��م وي��ط��ل��ق 
على  ي�سقط  اأن  قبل  يبدو،  ما  على 

االأر�س.
اأنهم  واأف��اد املحققون يف وقت �سابق 
املهاجم  ك��ان  اإن  م�ساألة  يف  ينظرون 
نف�سية  ا����س���ط���راب���ات  م����ن  ي���ع���اين 

حمتملة.
وال تزال حالة اأحد �سحايا االعتداء 
خطرة فيما اأو�ساع الباقني م�ستقرة، 

بح�سب املحققني.
االأول  ام���������س  م����ت����اأخ����ر  وق������ت  ويف 
ال�سبت، زارت حاكمة االإقليم ناتاليا 
امل�ست�سفى،  يف  امل�����س��اب��ني  ك��ام��اروف��ا 
موؤكدة اأن اأحد ال�سحايا بني احلياة 

واملوت.

•• �صيدين-اأ ف ب:

اأم�س  اال�سرتالية  ال�سرطة  قالت 
ت��ه��م��ة ارتكاب  ت��وج��ي��ه  ���س��ي��ت��م  ان���ه 
ا�سخا�س  ثلثة  اإىل  ارهابي  عمل 
ق��������������ام��وا ب�����������������اح��راق م�����س��ج��د يف 
وتبني  امل��ا���س��ي،  الع�����ام  مل�����بورن 
انهم متاأثرون بفكر تنظيم داع�س 

االإرهابي.
ل�سابني  ال��ت��ه��م��ة  ت��وج��ي��ه  و���س��ي��ت��م 
مركز  ب��اح��راق  حاليا،  حمتجزين 
االم��ام علي اال�سلمي يف نوفمرب 

ودي�سمرب.
واعتقل �ساب ثالث يف وقت متاخر 
من ال�سبت و�سيواجه كذلك تهمة 
ت�سل  والتي  اره��اب��ي  بعمل  القيام 
اق�سى عقوبتها اىل ال�سجن املوؤبد، 

لعلقته بحريق دي�سمرب.
ال�سرطة  م��ف��و���س  م�����س��اع��د  وق����ال 
ال����ف����درال����ي����ة اال��������س�������رتايل اي�����ان 
ماكارتني لل�سحافيني يف ملبورن 
“نحن ال نقول اأن هذه هي جمرد 

حرائق تخريبية، 

بل �سنقول ان هذه هجمات ارتكبت 
بتاأثري من تنظيم داع�س«.

كانت  ال���ه���ج���م���ات  ان  وا�������س������اف 
يف  اخل����وف  زرع  اىل  اىل  “تهدف 
���س��ري��ح��ة م��ع��ي��ن��ة م���ن امل��ج��ت��م��ع«.
و����س���رح م�����س��اع��د امل���ف���و����س رو����س 
مكافحة  ق�������وة  ق����ائ����د  غ�����ون�����ر، 
االرهاب يف �سرطة والية فكتوريا، 
مركز  “هو  امل�ستهدف  امل��رك��ز  ان 
لل�سيعة، ولذلك فانه �سيتم الدفع 
الهجوم  ارتكبوا  الذين  باأن هوؤالء 

متطرفة  اي���دول���وج���ي���ة  ي��ت��ب��ن��ون 
الهجوم  ان  نتيجة  اىل  ي��ق��ود  م��ا 

م�ستوحى من تنظيم داع�س«.
رفعت   2014 ����س���ب���ت���م���رب  ويف 
التحذير  م�������س���ت���وى  ا����س���رتال���ي���ا 
و�سط خم��اوف من ان ي�سن افراد 
مثل  مبنظمات  متاأثرين  هجمات 

تنظيم داع�س.
 13 منع  مت  انه  ال�سلطات  وقالت 
القليلة  ال�����س��ن��وات  ه��ج��وم��ا خ���لل 

املا�سية.

�صل�صلة الهجمات الإرهابية يف اأوروبا زادت حوادث الكراهية

م�شلمون يخ�شون ردود فعل عنيفة يف بر�شلونة املت�شاحمة 
•• بر�صلونة-اأ ف ب:

ي��ق��رتب م��وع��د ال�����س��لة يف هذا 
امل�سجد ال�سغري يف قلب بر�سلونة 
ل��ك��ن االم�����ام رج���ا م��ي��ا ال يتوقع 
امل�سلمني  م�ساركة عدد كبري من 
عنيفة  ف��ع��ل  ردود  م��ن  خل��وف��ه��م 
بعد اعتداءي اخلمي�س الداميني 
داع�س  تنظيم  تبناهما  ال��ل��ذي��ن 

االإرهابي.
منذ وقوع االعتداءين املتزامنني 
وك���ام���ربي���ل�������س  ب����ر�����س����ل����ون����ة  يف 
يخ�سى  امل������ج������اورة،  ال�����س��اح��ل��ي��ة 
امل�����س��ل��م��ون يف ح��ي راف����ال بو�سط 
بر�سلونة من ردود فعل انتقامية 
ازاء امل�سلمني. ويقول ميا جال�سا 
امل�سجد  يف  ����س���غ���رية  غ���رف���ة  يف 
ال��واق��ع يف ح��ي راف���ال فيما يقوم 
ع�����دد ����س���غ���ري م����ن االط�����ف�����ال يف 
غرفة جماورة بحفظ القراآن اإن 

“النا�س خائفون جدا«.
�سارع  من  الغرب  اىل  راف��ال  يقع 
بر�سلونة  يف  امل���زدح���م  الرام���ب���ل 
ح��ي��ث اج��ت��اح��ت ���س��اح��ن��ة �سغرية 
فقتلت  اخل���م���ي�������س  ي������وم  امل���������ارة 
 120 ن��ح��و  وج���رح  �سخ�سا   13
اآخرين. وبعد �ساعات وقع اعتداء 
كامربلي�س  ب����ل����دة  يف  مم����اث����ل 
ال�سياحية فقتل �سخ�س واطلقت 
ال�سرطة النار على خم�سة م�ستبه 

بهم وقتلتهم.
بنغلد�س  م���ن  وه����و  م��ي��ا  وق�����ال 
وج������اء ق���ب���ل ت�����س��ع ����س���ن���وات اىل 

التجمع  ���س��ارك يف  ال���ذي  ال��ب��ن��اء 
التكرميي مع ابنته ان االعتداءين 

الداميني حطماه.
وقال ع�ست هنا لفرتة اأطول مما 

ع�سته يف بلدي. 
املدر�سة  اإىل  ي��ذه��ب��ون  اوالدي 
اليهم  ي��ن��ظ��ر  ان  اري�����د  وال  ه��ن��ا 
ب�سبب  ���س��ل��ب��ي  ب�����س��ك��ل  ال���ن���ا����س 
ب��ع�����س امل��ت��وح�����س��ني. ان��ت��ق��ل روج 
اىل  امل��غ��رب  ب�سمال  الناظور  م��ن 
ي���ك���ن ق����د جت����اوز  ا����س���ب���ان���ي���ا ومل 
من  ال��ع��دي��د  وو����س���ع  16عاما. 
امل�������س���ل���م���ني زه��������ورا ع���ل���ى ����س���ارع 

الرامبل تكرميا لل�سحايا.
نائبة  غ��ي��ن��وف��ال،  �سنتال  وق��ال��ت 
رابطة م�سلمات كاتالونيا  رئي�سة 
ال�سحايا  هم  امل�سلمون  بالنهاية 
الرئي�سيون ان كان من ناحية عدد 
االجتماعي.  ال�سغط  اأو  القتلى 
بنجلون،  م��ن��ري  ي��ب��ق��ى  ذل���ك  م���ع 
رئي�س االحتاد اال�سباين للكيانات 

الدينية امل�سلمة، متفائل.
�ستعرف  ا�سبانيا  ان  اعتقد  وق��ال 
و�ستميز  االم��ر  مع  تتعامل  كيف 
ب��ني امل��ج��رم��ني واالخ���ري���ن منعا 
النت�سار ر�سالة معادية للأجانب 

.
واملوؤ�سرات االأولية مطمئنة. فقد 
اأج�����ربت جم��م��وع��ة ���س��غ��رية من 
املحتجني املعادين للإ�سلم كانت 
يف الرامبل اجلمعة على مغادرة 
م���ارة يهتفون  ب���داأ  ان  امل��ك��ان بعد 

بوجههم ال للعن�سريني .

اىل ت�ساعد حوادث الكراهية.
امل�سجلة يف  وارتفع عدد احل��االت 
2014 من 48 حالة اىل 534 
املجموعة  ب��ح�����س��ب   ،2015 يف 
امل���واط���ن���ني  “منرب  ال���ن���ا����س���ط���ة 

ملكافحة اال�سلموفوبيا«.
من  االن  امل�������س���ل���م���ون  وي���خ�������س���ى 
اأعقاب  االع���م���ال يف  ت��ل��ك  ت��ف��اق��م 

االعتداءين.
ما  ع���ادة  ال�سيقة  راف����ال  ���س��وارع 

النا�س  كبري.  “اخلوف  بر�سلونة 
النا�س  م��ن  ق��ل��ي��ل  ي��خ��رج��ون.  ال 
 40 ي��اأت��ي  ع���ادة  ي��اأت��ون لل�سلة، 
نتعد  مل  املا�سية  الليلة  �سخ�سا، 
كنا  ال�����س��ب��اح  وه���ذا  �سخ�سا   15

ع�سرة«.
حتى  ا�سبانيا  يف  امل�سلمون  ب��ق��ي 
احل���������وادث  ع������ن  مب������ن������اأى  االن 
امل�سلمني  ب���ك���راه���ي���ة  امل���رت���ب���ط���ة 
عرفتها  ال��ت��ي  اال���س��لم��وف��وب��ي��ا 

اأجزاء من اأوروبا.
االح��������زاب  ا�������س������وات  ت��������زال  وال 
ت�سمع  بالكاد  املتطرفة  اليمينية 
ب��امل��ئ��ة من  ي��ع��د ف��ق��ط ارب���ع���ة  اإذ 
اال�سبان ان الهجرة متثل م�سكلة، 
االبحاث  مل��رك��ز  درا����س���ة  ب��ح�����س��ب 

االجتماعية احلكومي.
غ����ري ان ���س��ل�����س��ل��ة ال���ه���ج���م���ات يف 
داع�س  تنظيم  اعلن  التي  اأوروب���ا 
االإره���اب���ي امل�����س��وؤول��ي��ة ع��ن��ه��ا، ادت 

او  وب��ري��ط��ان��ي��ا  فرن�سا  يف  ح�سل 
ت�ساعدت  عندما  اخ���رى  اأم��اك��ن 
يف  املتطرفة  اليمينية  ال��ت��ي��ارات 

ال�سنوات االخرية.
توجه نحو 100 م�سلم من حي 
رافال، اىل الرامبل ال�سبت تعبريا 
للعتداءين.  ا���س��ت��ن��ك��اره��م  ع���ن 
ولي�سوا  اره��اب��ي��ون  ان��ه��م  وهتفوا 

م�سلمني واال�سلم دين �سلم.
روج عامل  م��رزوق  املغربي  وق��ال 

�سيئا  باأن  �سعر  انه  قال  بر�سلونة 
ما تغري. وعندما فر من منطقة 
الرام�����ب�����ل ع���ق���ب االع����ت����داءي����ن 

اأوقفته ال�سرطة.
راأوين  طبيعيا،  ذل���ك  ك���ان  وق���ال 
فاوقفوين.  وب��اجل��ل��ب��اب  ملتحيا 
لكن هذا يثري ال�سعور باال�ستياء.

وق���ال ا���س��لم زاه���د وه��و �ساحب 
متجر �سغري يف ال�سوارع اخللفية 
لرافال نخ�سى ان يح�سل هنا ما 

ي��ع��ل��و ف��ي��ه��ا ال�����س��ج��ي��ج ل��ك��ن االن 
يعمها ال�سكون.

ن��ح��و ن�سف  امل���ه���اج���رون  ي�����س��ك��ل 
ع���دد ���س��ك��ان احل���ي امل��ك��ت��ظ وعدد 
بنغلد�س  م��ن  اأت����وا  منهم  ك��ب��ري 

وباك�ستان واملغرب.
يح�سنون  اال����س���ب���ان  رج����ا  وق�����ال 
ي�سعروننا  ي�ساعدوننا،  معاملتنا، 

كاأننا بني اأهلنا.
ل��ك��ن ب��ع��د دق���ائ���ق ع��ل��ى اع���ت���داء 

•• نيودلهي-اأ ف ب:

بالبحث عن مزيد  االنقاذ  تقوم فرق 
الذي  القطار  ال�سحايا يف حادث  من 
�سمال  يف  �سخ�سا   23 ب��ح��ي��اة  اودى 
الهند، يف كارثة هي الرابعة من نوعها 

هذا العام ل�سبكة النقل املتداعية.
عندما  اي�����س��ا  �سخ�سا   156 وج����رح 
خ���رج���ت 14 ع���رب���ة ع����ن ال�����س��ك��ة يف 
م��ن��ط��ق��ة م��ظ��ف��رن��غ��ار ب���والي���ة اوت����ار 
ك��ل��م عن   130 ب��ع��د  ب����راد�����س، ع��ل��ى 

نيودلهي م�ساء ال�سبت.
بع�سها  ف�����وق  ال����ع����رب����ات  وت���ك���د����س���ت 
البع�س عندما خرج القطار الذي كان 
ال�ساعة  يف  كلم   100 ب�سرعة  ي�سري 
جماورة  مبنازل  لي�سطدم  �سكته  عن 
االنقاذ  عنا�سر  ومدر�سة.وا�ستخدم 
لف�سل  ب��ال��غ��از  تعمل  منا�سري  االح���د 
وا�ستعانت  امل��ل��ت��وي��ة  احل���دي���د  ق��ط��ع 

بالكلب املدربة للبحث بني الركام.
انانت  �سرطة مظفرنغار  رئي�س  وقال 
دي���ف ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س “نفت�س 
ال��ع��رب��ات ج��ي��دا ب��ح��ث��ا ع��ن ن��اج��ني او 

جثث«.
االأ�سخا�س يف  ع��دد كبري من  وجتمع 
اخراج  يف  للم�ساعدة  احل���ادث  م��وق��ع 
الركاب العالقني يف العربات التي كان 

عدد كبريا منها منقلبا.
وبع�س اجلرحى يف حالة خطرة لكن 
كثريين غادروا امل�ست�سفى بعد العلج، 

بح�سب ديف.
ب��اإج��راء حتقيقات  واأم����رت احل��ك��وم��ة 
اعمال  ب��اأن  تكهنات  يف احل��ادث و�سط 
�سيانة غ��ري م��ق��ررة، كانت جت��ري يف 
يف  الكبري  امل�سوؤول  الوقت.وقال  ذلك 
هيئة �سكك احلديد احلكومية حممد 
بع�س  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  مت  ان���ه  جم�سيد، 
ت�سليح  اع��م��ال  يف  امل�ستخدمة  امل���واد 
قرب موقع احل��ادث، ما ي�سري اىل ان 

ان  اىل  نبه  جتري.لكنه  كانت  اعماال 
التحقيقات  وب��اأن  قاطعة  االدل��ة غري 
احل���ادث.وق���ال  اأ���س��ب��اب  ع��ن  �ستك�سف 
“التحقيقات  لل�سحافيني  جم�سيد 
�ستنظر يف جميع االحتماالت، ان كانت 

تقنية او خطاأ ب�سري او تخريب«.
وتعهد وزير ال�سكك احلديد �سوري�س 
برابو يف تغريدة على تويرت بتحديد 

امل�سوؤولية يف احلادث.
النقل  و����س���ي���ل���ة  ال���ق���ط���ار  ي������زال  وال 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��م�����س��اف��ات ال��ب��ع��ي��دة يف 
ال����ب����لد امل���رتام���ي���ة االط���������راف، لكن 

احلوادث تتكرر على ال�سبكة.
وقبل اأقل من �سنة قتل 146 �سخ�سا 

يف حادث مماثل يف اأوتار براد�س.
اأن   ،2012 يف  تقرير حكومي  واف��اد 
�سنويا  يقتلون  األف �سخ�س   15 نحو 
يف ح��وادث ق��ط��ارات يف الهند وو�سف 
“جمزرة”  ب���اأن���ه���ا  احل�����س��ي��ل��ة  ه�����ذه 
انفاق  احل���ك���وم���ة  ���س��ن��وي��ة.وت��ع��ه��دت 
137 مليون دوالر على خم�س �سنوات 
احلديد  ال�����س��ك��ك  ���س��ب��ك��ة  ل��ت��ح��دي��ث 
ال�سلمة  جل��ه��ة  اخل���دم���ة  ل��ت��ح�����س��ني 

وال�سرعة واجلودة.

•• �صيول-اأ ف ب:

الواليات  ال�سمالية  ك��وري��ا  ح���ذرت 
“ت�سب  ان���ه���ا  اأم�������س م���ن  امل���ت���ح���دة 
خلل  م����ن  النار”  ع���ل���ى  ال����زي����ت 
تبداأ  اأن  املقرر  الع�سكرية  امل��ن��اورات 
بلغ  فيما  �سيول،  مع  االثنني  اليوم 
يانع  وبيونغ  وا�سنطن  ب��ني  التوتر 

ذروته.
�ساروخني  ي���ان���غ  ب��ي��ون��غ  اخ���ت���ربت 
ب��ال�����س��ت��ي��ني ع���اب���ري���ن ل���ل���ق���ارات يف 
ي��ول��ي��و، وج��ع��لن ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو يف 

م��رم��اه��ا ق�����س��م��ا ك��ب��ريا م���ن القارة 
ذل����ك، هدد  ع��ل��ى  وردا  االم��ريك��ي��ة. 
ترامب  دون��ال��د  االم��ريك��ي  الرئي�س 

بالنار والغ�سب.
وعلى ذلك ردت بيونغ يانغ متوعدة 
ال�سواريخ  م���ن  ر���س��ق��ات  ب���اإط���لق 
ع��ل��ى ج���زي���رة غ�����وام االم���ريك���ي���ة يف 
الزعيم  اأع��ل��ن  ث��م  ال��ه��ادئ.  املحيط 
جونغ-اون  كيم  ال�سمايل  ال��ك��وري 
انه �سيجمد هذا امل�سروع، لكنه حذر 
من ان م�سريه يتوقف على �سلوك 

وا�سنطن.

���س��ي��ول ووا���س��ن��ط��ن االثنني  وت���ب���داأ 
ال�سنوية  ال��ع�����س��ك��ري��ة  م��ن��اورت��ه��م��ا 
���س��ي��ت��درب خللها  ال��ت��ي  امل�����س��رتك��ة 
حماية  على  اجل��ن��ود  االف  ع�����س��رات 
كوري  ه��ج��وم  م��ن  اجلنوبية  ك��وري��ا 
هذه  ان  يانغ  بيونغ  وت��رى  �سمايل. 
ا�ستفزازية  حم��اك��اة  ه��ي  امل���ن���اورات 
الجتياح ارا�سيها. ويف كل �سنة تلوح 

برد ع�سكري.
االأح��د ل�سحيفة  افتتاحية  وجاء يف 
با�سم  ال��ن��اط��ق��ة  ���س��ي��ن��م��ون  رودون�����غ 
النظام، ان “هذه املناورات امل�سرتكة 

ه�����ي ال���ت���ع���ب���ري االك���������ر و����س���وح���ا 
اأحد  ي�سمن  وال  حيالنا،  لعدائهما 
معارك  اىل  املناورة  هذه  تتطور  اأال 

حقيقية«.
الع�سكرية  “املناورات  ان  وا���س��اف��ت 
امل�سرتكة هي مثابة �سب الزيت على 
النار و�ستزيد من خطورة الو�سع يف 

�سبه اجلزيرة«.
وزارة اخلارجية االمريكية  واعلنت 
ترقى  ال��ت��ي  امل�سرتكة  امل���ن���اورات  ان 
اىل 1967، وت�ستند اىل حد كبري 
اىل املحاكاة احلا�سوبية، �ستجرى يف 

موعدها املحدد.
ك���ان  اذا  م����ا  ت����ق����ول  ان  ورف���������س����ت 
حجمها،  من  �سيقل�سون  امل�سوؤولون 
ح��ر���س��ا ع��ل��ى ال��ت��ه��دئ��ة. ل��ك��ن وزارة 
الدفاع الكورية اجلنوبية اعلنت عن 
م�ساركة 17،500 جندي، وهذا ما 
الفا   25 م��ع  باملقارنة  خف�سا  يعد 
يف  االم��ريك��ي��ة  البحرية  م�ساة  م��ن 

مناورات 2016.
الكورية  ي���ون���ه���اب  وك���ال���ة  وذك������رت 
احللفني  ان  ل���لأن���ب���اء  اجل���ن���وب���ي���ة 
يدر�سان امكانية تو�سيع م�سروعهما 
حاملتي  ن�سر  خ��لل  م��ن  االأ�سا�سي 
طائرات قرب �سبه اجلزيرة يف اطار 

هذه املناورات.

البحث عن مزيد من ال�شحايا بحادث قطار الهند  كوريا ال�شمالية تنتقد مناورات �شيول ووا�شنطن 

قدا�س على اأرواح �شحايا اعتداءي ا�شبانيا
•• بر�صلونة-اأ ف ب:

�ساغرادا  كاتدرائية  يف  قدا�س  يف  ام�س  بر�سلونة  اه��ايل  ي�سارك 
اللذين  االعتداءين  ل�سحايا  تكرميا  املقد�سة  العائلة  فاميليا 
اوقعا 14 قتيل واكر من 120 جريحا يف مقاطعة كاتالونيا 
با�سبانيا حيث ترتكز التحقيقات على اإمام م�سجد �ساهم على ما 

يبدو يف دفع منفذي الهجومني اىل التطرف.
ويح�سر العاهل اال�سباين امللك فيليبي ال�ساد�س رئي�س احلكومة 
اال�سبانية ماريانو راخوي والرئي�س اال�ستقليل لكاتالونيا كارل 

بينغدميونت املرا�سم يف الكاتدرائية. 
ومع ان وزير الداخلية اال�سباين خوان اينيا�سيو زويدو اعلن انه 

ابو  يون�س  عن  تبحث  ال�سرطة  زال��ت  ما  اخللية”،  تفكيك  “مت 
يكون  قد  العمر  من  والع�سرين  الثانية  يف  مغربي  وهو  يعقوب 
اخلمي�س  امل��ارة  ع�سرات  ده�ست  التي  ال�سغرية  ال�ساحنة  �سائق 
مئة  من  واك��ر  قتيل   13 �سقوط  عن  ا�سفر  مما  بر�سلونة  يف 
جريح. وتبنى تنظيم داع�س االإرهابي اعتداء بر�سلونة ثم اعلن 
واحد  قتيل  فيه  �سقط  الذي  اعتداء كامربيل�س  م�سوؤوليته عن 
وقتلت  اجل��م��ع��ة.  اخلمي�س  ليل  منت�سف  بعد  ج��رح��ى  وع�����س��رة 

ال�سرطة ركاب ال�سيارة اخلم�سة.
وقام رجال ال�سرطة ال�سبت بعمليات حتقق يف الطرق يف جميع 
انحاء كاتالونيا. وابلغت ال�سرطة ال�سائقني من احتمال حدوث 

اختناقات يف حركة ال�سري لكنها مل تعلن نتائج عمليتها.

وي���رى امل��ح��ق��ق��ون ان ع��ب��د ال��ب��اق��ي ال�����س��ع��دي وه���و ام���ام يف بلدة 
ريبول ال�سغرية على �سفح جبال البريينيه يف �سمال كاتالونيا، 
انهم منفذو  يعتقد  الذين  ال�سبان  التطرف  اىل  دف��ع  ال��ذي  هو 

االعتداءين.
ذكر  ال�سعدي يف منزله ورف�س  يقيم مع  ال��ذي  الدين  نور  قال 
بتفتي�س  قامت  ال�سرطة  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  عائلته،  ا�سم 

منزلهما �سباح ال�سبت.
ال�سرطة  وذكرت و�سائل االعلم اال�سبانية نقل عن م�سادر يف 
للحم�س  عينات  على  احل�سول  يريدون  كانوا  االم��ن  رج��ال  ان 
فيه  وقع  منزل  يف  عليها  عر  التي  بالبقايا  ومقارنتها  النووي 

انفجار يف األكنار وقد تكون لثلثة رجال.
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العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7783  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ان ات�س �سي للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /عبداملجيد حممد حنيف  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   11236( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB175938255AE:2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
�س   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/8/23 امل��واف��ق  االرب���ع���اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام 

على االأقل ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة االعلن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6030  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-وارملني بارينو للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 

اأق����ام عليك الدعوى  ���س��وك��ي  ق��د  امل��دع��ي /حم���م عتيق ف�سري حم��م��د ���س��دي��ق  مب��ا ان 

املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )48802 درهم( وتذكرة عودة مببلغ  ومو�سوعها 

)2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB171504345AE  وحددت 

لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2017/9/12 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 

فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .

رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5972  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اكوريت لل�ستثمار يف امل�ساريع �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / م�سطفى حممود �سامي حممد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)95042  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB171540773AE  وحددت لها 
جل�سة يوم الثلثاء املوافق:2017/8/29 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/7633  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م  جمهول حمل  العامة  للتجارة  بو�سي�س  / 1-بريفيكت  عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �سانتو�س   ديلو�س  اليباو  ايري�س   / املدعي  ان  مبا  االقامة 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)8962 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB175567058AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000(
ال�������س���اع���ة 08.30 �س  امل���������واف���������ق:2017/8/27  ي�����وم االح������د  ل���ه���ا ج��ل�����س��ة  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7532  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-طلعة زئي للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / نزر ح�سني حممد اعظم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها)17253 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
  MB175513788AE:ال�سكوى رقم  كفاله  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول 
08.30 �س  ال�������س���اع���ة  امل�����������واف�����������ق:2017/8/27  االح�������د  ي������وم  ج��ل�����س��ة  ل���ه���ا  وح��������ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7916  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عبداهلل عبدالقادر للنقليات �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �ساه   جمان  يو�سف  حممد   / املدعي  ان 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)16600 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم 
ال�سكوى:MB176188852AE  وحددت لها جل�سة يوم االحد  وامل�ساريف رقم 
املوافق:2017/8/27 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7934  عمايل جزئي
االقامة مبا  الطلبات  جمهول حمل  لتو�سيل  املدعي عليه / 1-فري�ست الين  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي / ح�سن �سلح حممد يو�سف �سعد قد 
 3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)16411  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
لها  ال�سكوى:mb175914135ae  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
جل�سة يوم االحد املوافق:2017/8/27 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7518  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-واي��ت كلوفر ملقاوالت البناء ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ن��ور خ��ان قد  �سهزاد عجب  املدعي / نويد  ان  مبا 
 1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)8100  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
لها  ال�سكوى:mb175016182ae  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
جل�سة يوم االحد املوافق:2017/8/27 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مده االعلن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3131  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ريال هايت�س للو�ساطة العقارية جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / يوالندا �سانتو�س جريونيمو قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)51458  عمالية  مب�ستحقات 
جل�سة  لها  وحددت    mb170761168ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
يوم االربعاء املوافق:2017/8/23 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5534  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ريفا ديجيتال منطقة حرة ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  املدعي / ارونا�ساالم �سيتيار فاليابان  قد 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)86516  عمالية  مب�ستحقات 
ال�ساعة  امل��واف��ق:2017/8/28  والر�سوم وامل�ساريف  وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني 
08.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/134  عمايل  كلي  

اىل املحكوم عليه/1- الومكو االمارات �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/22 يف الدعوى املذكورة اعله 
ل�سالح/فادي حممد دكور بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )561920 
ما  تنفيذ احلكم  وق��ت  نقدا  يقابلها  ما  او  ع��ودة اىل وطنه عينا  وبتذكرة  دره��م( 
مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�سب من 
ثلثني  خلل  لل�ستئناف  قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما   . وامل�ساريف  الر�سوم 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/3961  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- �ستار ورلد تورز �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/حممد 
املنعقدة بتاريخ 2017/7/24 يف  قا�سم حممد مابال نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/حممد قا�سم حممد مابال بالزام املدعى عليها باأن توؤدي 
للمدعي مبلغ )15302.40 درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن 
امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمتها  اخر  عمل  �ساحب  بخدمة  التحقت  قد  التنفيذ  وقت 
واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري 
قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1720  مدين جزئي

�سيبا�ستيان توما�س فرانك جمهول حمل االقامة مبا  املدعي عليه / 1-  اىل 
ان املدعي/ كراجنيا دوروتا جارزنيكا وميثله:�سوق حم�سن بدر الكثريي  قد 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
وادبية  مادية  ا���س��رار  من  بها  حلق  ملا  التعوب�س  �سبيل  على  دره��م(   21.000(
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وحددت لها جل�سة يوم  اخلمي�س املوافق  
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.D.18 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة     2016/12/15
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/1544 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- طريق الثقة لتجارة مواد البناء - وميثلها مالكها/علي 
بن حممد بن علي القلف  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/

اأقام  البناء - وميثلها مالكها/عبداهلل حممد علي   قد  بوهارون ملقاوالت 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املحكمة    او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  بالت�سامن  درهم  وق��دره )102171( 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7851  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م  جمهول حمل  ال�سحن  / 1-ع��م��ران عثمان خلدمات  عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / نور �سلم ح�سرت خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
ع��ودة مببلغ وقدره  املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)15370 دره��م( وتذكرة 
  AE175723411MB:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره��م(   1000(
ال�����س��اع��ة 08.30 �س  امل���������واف���������ق:2017/8/27  ي����وم االح�����د  ل��ه��ا ج��ل�����س��ة  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/7403  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الميا فيزيون  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / زهيري 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  عبا�س   حممد  عبا�س 
عمالية وقدرها)10884 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 درهم( وبالر�سوم 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    AE175534127MB:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة  امل���واف���ق:2017/8/27  االح��د 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فاأن  االأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8109  عمايل جزئي
فرع   - ذ.م����زم  الكهروميكانيكية  ل��ل��م��ق��اوالت  1-ا���س��ك��ان   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
دب��ي جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /االن م��ارت��ي��ال ن��غ��ون��و  ق��د اأقام 
 3486( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
يوم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB175833724AE/2017:ال�سكوى
لذا   ch1.A.2:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/8/22 املوافق  الثلثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/7553  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�ساهد رم�سان للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /ار�سلن ا�سلم ا�سلم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16624 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره 
  AE175710986MB:800 درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم(
م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/8/22 امل��واف��ق  الثلثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام 

على االأقل وامرت بتق�سري مدة االعلن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7464  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  اخل�سبية  لل�سناعات  1-امباكت   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /دينا نات  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )9497 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175800291AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم االحد املوافق 2017/8/27 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل ، وامرت  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

بتق�سري مدة االعلن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/7621  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م جمهول  العامة  للتجارة  ك��ب��ارة  1-ع��ب��دال��رزاق   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ف����دى ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر  ق��د اأق����ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )56400 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )1500 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
الثلثاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB175577392AE:ال�سكوى
املوافق 2017/9/12 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6507  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-مي����ان ح�����س��ني ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة �������س.ذ.م.م جمهول 
حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ت�����س��ري ح�����س��ني م��غ��ل ام���ري ح�����س��ني م��غ��ل  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
وامل�ساريف رقم  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   19239(
الثلثاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB171884653AE:ال�سكوى
املوافق 2017/9/12 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6832  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هارتلي اوجيبيني حلرا�سة االبنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / بيرت او�سي نوابيزي نواجو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)17584 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم 
ال�سكوى:MB173291416AE  وحددت لها جل�سة يوم االحد  وامل�ساريف رقم 
املوافق:2017/8/27 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  ، 

وامرت املحكمة بتق�سري مدة االعلن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6883  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سوي بيني ماجيك خلدمات تقدمي الطعام ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / برين�سي�س كاميلي جريون كروز  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
او ما يقابلها مبلغ  املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)12960 درهم( وتذكرة عودة 
  MB174821861AE:ال�سكوى وقدره )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم 
م�ساءا   15.00 ال�����س��اع��ة  امل��������واف��������ق:2017/8/21  االث���ن���ني  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4857  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كريوجينيك اند�سرتيال غاز�س ترادينغ �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / هربري �سينغ ج�سبري �سينغ  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)8372 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb167420309ae  وحددت لها جل�سة يوم 
االحد املوافق:2017/8/27 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  ، 

وامرت املحكمة بتق�سري مدة االعلن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تّوج فريق �سيرتوين توتال اأبوظبي 
يف  ال��ث��اين  باملركز  للراليات  العاملي 
الرتتيب العام لرايل اأملانيا - اجلولة 
العا�سرة من بطولة العامل للراليات 
- وذلك على يد الرنويجي اأندريا�س 
ياغر  اأن��دي��ر���س  وم��لح��ه  ميكل�سن 
دبليو. �سي3  �سيرتوين  م��نت  على 
اآر.���س��ي  قاطعني م��راح��ل ال���رايل ال� 
 2:57:48.1 بلغ  كلي  بزمن   21
����س���اع���ة. ت���األ���ف ال���ي���وم االأخ������ري من 
جنح  بال�سرعة  خا�سة  مراحل  اأرب��ع 
خللها ميكل�سن يف الدفاع عن مركز 
نريان  ا���س��ت��ع��ار  م��ع  �سيما  و���س��اف��ت��ه 
للراليات  ال��ع��امل  بطل  م��ع  املناف�سة 
الذي  اأوجييه  �سيبا�ستيان  الفرن�سي 
الثاين.  املركز  خلطف  ي�سغط  ك��ان 
ميكل�سن  ك����ان  ع��ي��ن��ه،  ال���وق���ت  ويف 
ميار�س �سغوطاته ويقتن�س الثواين 
قل�س  اإذ  ت��ان��اك  اأوت  امل��ت�����س��در  م��ن 
الفارق يف افتتاحية اليوم االأخري من 
21.4 ثوان اإىل 18.5 ثوان وو�سع 
ثوان   12.8 اإىل  اأوجيه  مع  الفارق 
الرايل  نهاية  خط  ميكل�سن  ليجتاز 
16.4 ثوان  الثاين بفارق  يف املركز 

عن املت�سدر.
بهذه  ج����داً  ���س��ع��ي��د  “اأنا  م��ي��ك��ل�����س��ن: 
املناف�سة  حققناها.  ال��ت��ي  النتيجة 
على املراكز االأوىل كانت على اأ�سدها 
املهمة  ت��ك��ن  ال����رايل ومل  اأي����ام  طيلة 
االأخطاء  بع�س  ارتكبنا  لقد  �سهلة، 
يف بع�س املراحل ويف مراحل اأخرى 
نهاية  ويف  مم��ت��ازة  اأم��ن��ة  ن�سجل  كنا 

امل���ط���اف ف��زن��ا ب��امل��رك��ز ال���ث���اين وهي 
�سيرتوين  ولفريق  لنا  رائعة  نتيجة 

ب�سكل عام.”
املناف�سة  ك��ان��ت  اأخ�����رى،  ج��ه��ة  وم���ن 
على املركز اخلام�س على اأ�سدها بني 
�سائق فريق �سيرتوين توتال اأبوظبي 
كريغ  االآي��رل��ن��دي  للراليات  العاملي 
برين والربيطاين اإلفن اإيفانز، وقد 
اإىل  ال��ف��ارق  تقلي�س  ب��ري��ن يف  جن��ح 
ثوان مع تبقى مرحلة واحدة   1.7
فقط من عمر الرايل. و كانت كلمة 
ل�سائق  امل���ط���اف  ن��ه��اي��ة  يف  احل�����س��م 
ف��ري��ق اأب���وظ���ب���ي ب��ري��ن ال����ذي دخل 
الكبار  اخلم�سة  قائمة  �سمن  بذلك 

للمرة ال�ساد�سة يف هذا املو�سم.
ال��ي��وم ال���ث���اين: خ��ط��وات ث��اب��ة نحو 

من�سة التتويج
حافظ �سائق فريق �سيرتوين توتال 
اأندريا�س  للراليات،  العاملي  اأبوظبي 
الو�سافة  م���رك���ز  ع��ل��ى  م��ي��ك��ل�����س��ن، 
رايل  ال��ت��وايل يف  ال��ث��اين على  لليوم 
اأمل��ان��ي��ا االإ���س��ف��ل��ت��ي ع��ل��ى ال��رغ��م من 
�سي3  ال�سيرتوين  �سيارته  اإن����زالق 
االأمر   ،11 املرحلة  يف  دبليو.اآر.�سي 
ث���وان وهو   10 ال���ذي كلفه خ�����س��ارة 
ما فتح �سهية بطل العامل الفرن�سي 
���س��ي��ب��ا���س��ت��ي��ان اأوج���ي���ي���ه ل��ل�����س��غ��ط يف 
الثاين  امل��رك��ز  حم��اول��ة منه خلطف 
اأن  اإال  اأب���وظ���ب���ي،  ���س��ائ��ق ف��ري��ق  م���ن 
�سيما  تنجح  الفرن�سي مل  حم��اوالت 
بعدما جنح الرنويجي ميكل�سن مع 
يف  ياغر  اأندري�س  ومواطنه  ملحه 

املرحلة  خ��لل  زم��ن  اأ���س��رع  ت�سجيل 
كلم(.  12،28(  12

تاألف اليوم الثاين من ت�سع مراحل 
خا�سة بال�سرعة كانت اأهمها مرحلة 
طولها  ب���ل���غ  ح���ي���ث  ب���ان���زي���رب���لت���ي���ه 
متر  مرحلة  وه��ي  تقريباً،  كلم   42
غابرة،  اأمل���ان���ي���ة  ع�����س��ك��ري��ة  ب���ق���اع���دة 
ت��ع��ت��رب اأط�����ول واأ����س���ع���ب م��رح��ل��ة يف 
ال���رايل االأمل���اين وم��ن اأك���ر املراحل 
العامل  ب��ط��ول��ة  م��و���س��م  يف  حت���دي���اً 

ال�سائق  خللها  جنح  وقد  للراليات 
املحافظة على مركزه  الرنويجي يف 
الثاين �ساداً هجمات اأوجييه بنجاح 
لت�سدل ال�ستارة على مناف�سات اليوم 
الثاين وميكل�سن يف مركز الو�سافة 
اأمام اأوجيه بفارق 8.2 ثوان وخلف 

املت�سدر تاناك ب� 21.4 ثوان.
بنجاح،  ���س��ع��ب��اً  ي���وم���اً  اأن��ه��ي��ن��ا  ل��ق��د 
واأمتنى  رائعة  اأوجييه  مع  املناف�سة 
ال������رايل.  ن���ه���اي���ة  ت�����س��ت��م��ر ح���ت���ى  اأن 

دبليو. �سي3  ال�سيرتوين  �سيارتنا 
وثقتي  ممتازة  بتاأدية  تتمتع  اآر.�سي 

بها تزداد �سيئاً ف�سيئاً.
اأوراق  تخلط  االأمطار  االأول:  اليوم 

اللعب بني �سدارة وو�سافة!
اأنهى فريق �سيرتوين توتال اأبوظبي 
االأول من  ال��ي��وم  ل��ل��رال��ي��ات  ال��ع��امل��ي 
على  الو�سافة  مركز  يف  اأملانيا  رايل 
اأندريا�س  ال���رنوي���ج���ي  ال�����س��ائ��ق  ي���د 
ياغر  اأن��دي��ر���س  وم��لح��ه  ميكل�سن 

دبليو. �سي3  �سيرتوين  م��نت  على 
اآر.�سي التي و�سفت تاأديتها باملمتازة 
حتت وابل من االأمطار التي خلطت 

اأوراق اللعب!
من  اأملانيا  ل��رايل  االأول  اليوم  تاألف 
���س��ب��ع م���راح���ل ب��ط��ول اإج���م���ايل بلغ 
كلم   108،5 منها  كلم   441،61
ت�سّلق  ب��ال�����س��رع��ة  خ��ا���س��ة  م���راح���ل 
خللها �سائق فريق اأبوظبي العاملي 
ميكل�سن �سّلم الرتتيب العام حمتًل 

الثالثة  امل��رح��ل��ة  بعد  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
م��ت��ق��دم��اً م���ن امل���رك���ز ال���راب���ع حتت 
االأم���ط���ار ال��ت��ي ح��ول��ت امل��راح��ل ذات 
الثبات  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ط��رق��ات اجل��اف��ة 
اإىل م���راح���ل م��ب��ت��ل��ة وزل���ق���ة ج����داً، 
اللعب  اأوراق  جميع  خ��ل��ط  م��ا  وه���و 
االإطارات  اإختيار  لناحية  خ�سو�ساً 
االأم�����ث�����ل ل����ظ����روف ال���������رايل، ووق����ع 
اإخ���ت���ي���ار م��ي��ك��ل�����س��ن ع��ل��ى االإط�������ارات 
الفرتة  يف  ال��ل��ي��ن��ة  ال��رتك��ي��ب��ة  ذات 
االعتماد  ل  ف�سّ ثم  ومن  ال�سباحية 
للطرقات  املخ�س�سة  االإط��ارات  على 
اليوم  من  الثاين  الن�سف  يف  املبتلة 

حيث هطلت االأمطار بغزارة.
الرابعة )18،35 كلم(  ويف املرحلة 
الرتتيب  ����س���دارة  ميكل�سن  خ��ط��ف 
الزمن  �سجل  ب��ع��دم��ا  امل���وؤق���ت  ال��ع��ام 
االأ�سرع يف املرحلة التي باتت �ساهدًة 
الرنويجي  ل��ل�����س��ائ��ق  ف���وز  اأول  ع��ل��ى 
العامل  ب��ط��ول��ة  م���راح���ل  اإح�����دى  يف 

للراليات لهذا املو�سم.
�سيرتوين  ف����ري����ق  ����س���ائ���ق  ح����اف����ظ 
للراليات  ال���ع���امل  اأب���وظ���ب���ي  ت���وت���ال 
بعد  ال��ع��ام  للرتتيب  ���س��دارت��ه  ع��ل��ى 
على  وال�ساد�سة  اخلام�سة  املرحلتني 
تاناك  اأوت  مناف�سيه  اأق���رب  ح�ساب 
الذي جنح يف ا�ستعادة �سدارة الرايل 
للأمطار  ال�����س��دي��د  االإن���ه���م���ار  م���ع 
ميكل�سن  ت��راج��ع  اإىل  اأدى  م��ا  وه���و 
ثوان   4.5 بفارق  الثاين  املركز  اإىل 
مبركز  ال��رنوي��ج��ي  بعدها  وليكتفي 
ال��و���س��اف��ة م���ع ن��ه��اي��ة ال���ي���وم االأول 

بفارق 5.7 ثوان عن املركز االأول.
ونتائجنا  ج��داً  اإيجابياً  يوماً  “كان 
اأندريا�س  ق��ال  ذل��ك  على  دليل  خري 
كان  ���س��يء  ك��ل  واأ�����س����اف:   ميكل�سن 
وتاأدية  ي���رام  م��ا  اأف�����س��ل  على  ي�سري 
باأننا  واأعتقد  ممتازة  كانت  ال�سيارة 
كنا موفقني يف اإختيار االإطارات. لقد 
اليوم  االأول يف هذا  املركز  اأفلت منا 
االأمطار  ب�سبب  ذل��ك  اأت��وق��ع  وك��ن��ت 
موقعي  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ال���غ���زي���رة 
املنطلقني،  الئ��ح��ة  ���س��م��ن  امل���ت���اأخ���ر 
باحتليل املركز  ولكنني �سعيد جداً 
الثاين يف نهاية اليوم وبفارق �سئيل 
يف  �سن�ستمر  ال�������س���دارة.  م��رك��ز  ع��ن 
القيادة بوترية عالية خلل املراحل 
اأفعل اليوم،  املتبقية متاماً كما كنت 
ل���ق���د ���س��غ��ط��ن��ا ب�����س��ك��ل ك���ب���ري منذ 
بنجاحنا يف  �سعيد جداً  واأنا  البداية 
االأول خ�سو�ساً  املركز  املناف�سة على 

يف مثل هذه االأجواء املاطرة.
ال�سائق  كان ذلك يف وقت احتل فيه 
ب��ري��ن وملحه  ك��ري��غ  االآي���رل���ن���دي 
���س��ك��وت م��ارت��ن امل��رك��ز ال�����س��اب��ع. اأما 
كري�س ميك وملحه بول ناجل فقد 
ا�ستاأنفا الرايل ح�سب قانون رايل2 
بحاجز  �سيارتهما  ا�سطدمت  بعدما 

ا�سمنتي خلل املرحلة االفتتاحية.
�سيرتوين  ل��ف��ري��ق  ال��ت��ال��ي��ة  امل��ح��ط��ة 
للراليات  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي  ت���وت���ال 
االإ�سباين  كتالونيا  رايل  يف  �ستكون 
من 5 اإىل 8 اأكتوبر مب�ساركة ال�سيخ 

خالد بن في�سل القا�سمي.

رايل اأملانيا - اجلولة العا�صرة من بطولة العامل للراليات  

فريـــق اأبوظبـــي العاملـــي يح�شــم لقــــب الو�شافــــة يف رالــــي اأملانيـــــا
الرنويجي اأندريا�ش ميكل�صن يح�صم لقب و�صافة رايل اأملانيا بعد مناف�صة �صر�صة على املركز الثاين جمعته ببطل العامل الفرن�صي اأوجييه
برين يخطف املركز اخلام�ش ويدخل لئحة التوب 5 يف الأمتار الأخرية من رايل اأملانيا

وقع جمل�س اأبوظبي الريا�سي اتفاقية �سراكة جديدة 
املحرتفني  امل���درب���ني  لت�سجيل  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  م��ع 
9 دول عاملية  التي تندرج حتت مظلتها   ICREPS
من بينها الواليات املتحدة االأمريكية وكندا وبريطانيا 

وايرلندا واأ�سرتاليا ونيوزلندا وجنوب اأفريقيا.
وقع االتفاقية �سعادة عارف حمد العواين االأمني العام 
الدولية  املنظمة  رئ��ي�����س  ري��ت�����س��ارد  وب��راي��ن  للمجل�س 

لت�سجيل املدربني املحرتفني.
االرت���ق���اء مب�����س��ت��وى مدربي  اإىل  االت��ف��اق��ي��ة  وت���ه���دف 
اللياقة البدنية يف االأندية واملراكز واملن�ساآت الريا�سية 

التطويرية  املجل�س  خطط  مع  يتما�سى  مبا  اخلا�سة 
وال��ع��م��ل على  املجتمعية  ال��ري��ا���س��ي��ة  االأن�����س��ط��ة  ل��ك��اف��ة 
املمار�سات  الريا�سي عرب تطبيق  الثقايف  امل�ستوى  رفع 
امل��ت��ق��دم��ة وامل��ع��اي��ري امل��ع��ت��م��دة دول��ي��ا مب��ا ي��دع��م تنمية 

امل�ستوى االحرتايف ويرتقي به مل�ساف متقدم.
الدولية  املعايري  املجل�س  �سيعتمد  االتفاقية  ومبوجب 
التي تندرج حتت املنظمة الدولية على جميع االأندية 
اأبوظبي  اإم��ارة  م�ستوى  على  البدنية  اللياقة  ومراكز 
الدرا�سات  اأف�سل  تقدمي  االتفاقية  تت�سمن  فيما   ..
وكافة  ال��ري��ا���س��ي  ال��ط��ب  جم���ال  يف  املخت�سة  ال��ع��امل��ي��ة 

االخت�سا�سات الريا�سية االأخرى.
واأكد �سعادة عارف حمد العواين االأمني العام للمجل�س 
املتطورة  باملمار�سات  الريا�سية  ال�ساحة  رف��د  اأهمية 
والهيئات  املوؤ�س�سات  يف  املتبعة  االح��رتاف��ي��ة  وامل��ع��اي��ري 
العاملية دعما خلطط املجل�س الرامية للو�سول بقطاع 

الريا�سة يف اأبوظبي ملكانة عاملية متقدمة.
واأ�سار اإىل اأن ال�سراكة مع املنظمة الدولية متهد العمل 
امل�����س��رتك ل��دع��م م��درب��ي ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة يف االأندية 
اأبوظبي والعمل  البدنية يف  باللياقة  واملراكز املخت�سة 
ع��ل��ى ات��ب��اع م��ع��اي��ري اح��رتاف��ي��ة م��ع��ت��م��دة م��ن املنظمة 

انطلقا  معتمدة  ���س��ه��ادات  على  احل�����س��ول  لهم  تتيح 
م��ن احل��ر���س ع��ل��ى ت��وف��ري ك��ل امل��ق��وم��ات ل��ع��م��وم فئات 
البدنية  اللياقة  واأن�سطة  الريا�سة  اأن متار�س  املجتمع 
م��درب��ني معتمدين  وب��اإ���س��راف  حت��ت معايري حمرتفة 
بكافة  الريا�سية  التنمية  م�سرية  تعزيز  ي�سمن  مب��ا 

االجتاهات واملحاور.
م��ن ج��ان��ب��ه .. اأع����رب ب��راي��ن ري��ت�����س��ارد رئ��ي�����س املنظمة 
الدولية لت�سجيل املدربني املحرتفني ICREPS عن 
الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س  مع  بال�سراكة  �سعادته  بالغ 
واالن�����س��م��ام ل��ق��ائ��م��ة ال�����س��رك��اء وامل�����س��ي ق��دم��ا لن�سر 

املعايي��������������ر االحت���������رافي�������ة .
م��ب��ي��ن��ا اأن االت��ف��اق��ي��ة مت��ث��ل م��رح��ل��ة م��ه��م��ة م���ن اأجل 
اأندية  مب�ستوى  واالرت��ق��اء  التطوير  عمليات  موا�سلة 

ومراكز اللياقة البدنية.
ل��ن��ج��اح��ات مهمة  �ستقود  االت��ف��اق��ي��ة  اأه����داف  اأن  واأك����د 
املمار�سني  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى ���س��ع��ي��د  اأب��وظ��ب��ي  ل��ري��ا���س��ة 
معايري  على  تعتمد  كونها  البدنية  اللياقة  وم��درب��ي 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى �سهادات  ا���س��ت��ي��ف��ائ��ه��ا  دول��ي��ة ي��ت��وج��ب 
معتمدة مبا يرتقي بامل�ستوى الريا�سي العام للأندية 

واملراكز.

»اأبوظبي الريا�شي« يوقع اتفاقية مع املنظمة الدولية لت�شجيل املدربني املحرتفني

اأو����س���ت جل��ن��ة م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ ن��ظ��ام ال��ري��ا���س��ات اجلوية 
اخلفيفة والطائرات بدون طيار “ الدرونز “ بدرا�سة عمل 
املنتجات  لت�سجيل  وع��ام��ة  �ساملة  م��وح��دة  وب��واب��ة  من�سة 
من  الرتاخي�س  واإ�سدار  طيار  بدون  بالطائرات  اخلا�سة 
املوافقات  باأخذ  وربطها  للجنة  التابع  الفني  الفريق  قبل 
عن طريق عمل قاعدة بيانات موحدة وربط الكرتوين بني 

اجلهات املعنية.
ج���اء ذل���ك خ���لل اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة اخل��ام�����س ال����ذي عقد 
الدكتور  اللواء  برئا�سة  باأبوظبي  الداخلية  وزارة  مببنى 
اأع�ساء  ال��وزارة وح�سور  الري�سي مفت�س عام  اأحمد نا�سر 
الدولة  املعنية يف  االأمنية واملدنية  اللجنة ممثلي اجلهات 
وم�ساركة وزارة املوارد الب�سرية والتوطني ودائرة ال�سوؤون 
التنمية  ودائ��رة  اأبوظبي  واإدارة جمارك  باأبوظبي  البلدية 

االقت�سادية اأبوظبي.
وتهدف املن�سة املوحدة اإىل تقدمي خدمة �سهلة للجمهور 
اإىل  اإ�سافة  ل��لزدواج��ي��ة  منعا  الت�سجيل  عملية  وتنظيم 

االقت�سادية  التنمية  ودوائ��ر  االقت�ساد  وزارة  مع  التن�سيق 
ب��ال��دول��ة ل��درا���س��ة اال����س���رتاط���ات و���س��واب��ط ال��ب��ي��ع لهذه 
و  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة  م��ع  بالتعاون  املنتجات 
هيئة االمارات للموا�سفات واملقايي�س. وناق�س املجتمعون 
الع�سوائي  االن��ت�����س��ار  م���ن  ب���احل���د  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  دور 
ومدى  الريا�سات  م��ن  ال��ن��وع  لهذا  اخل��اط��ئ  واال�ستخدام 
تهديد الطائرات بدون طيار وتاأثريها على حركة امللحة 
اجلوية واآلية تنفيذ وتفعيل اللوائح والت�سريعات االحتادية 
اخلا�سة بها والعقوبات اخلا�سة مبخالفة قانون الطريان 

املدين يف االإمارات.
القيادة  الري�سي حر�س  نا�سر  اأحمد  الدكتور  اللواء  واأكد 
ال��ت��ع��اون وتبادل  ال�����وزارة يف  ت��ع��زي��ز دور  ال�����س��رط��ي��ة ع��ل��ى 
اخل������ربات م���ع ال�����س��رك��اء اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني م���ن اجلهات 
الفرتة  خ��لل  حققت  اللجنة  اأن  اإىل  م�سريا   . احلكومية 
ال�سابقة العديد من االجن��ازات التي اأ�سهمت يف احلد من 

خماطر ممار�سة الريا�سات اجلوية اخلفيفة.

التنفيذي  الرئي�س  فات�سكه،  يواكيم  هانز  اأكد 
لنادي برو�سيا دورمتوند االأملاين، ام�س االأحد، 
اأي نية يف تعديل موقفه  اأن ناديه لي�س لديه 
ال�ساعد عثمان  الفرن�سي  احلايل من اجلناح 

دميبلي الذي يرغب يف الرحيل.
التلفزيونية،  ف��ون��ت��ورا  ملحطة  فات�سكه  وق��ال 

مازلنا يف موقف قوة.
حرمان  عقوبة  اأن  تعني  فات�سكه  ت�سريحات 
دميبلي من امل�ساركة مع الفريق االأول ب�سبب 
غ��ي��اب��ه ع��ن ت��دري��ب��ات ال��ف��ري��ق ل��ن ي��ت��م رفعها 
املالية  كما مل يخف�س دورمتوند من طلباته 
الع�سرين  ���س��اح��ب  ال��لع��ب  ع��ن  لل�ستغناء 

عاما.
ورف�س دورمتوند بالفعل عر�سا من بر�سلونة 
االإ�سباين ل�سم دميبلي يف اأعقاب رحيل النجم 

اإىل باري�س �سان جريمان يف  الربازيلي نيمار 
مليون   222 قيمتها  بلغت  قيا�سية  �سفقة 

يورو )263 مليون دوالر(.
اإنه مل نعد يف مرحلة تفاو�س،  وقال فات�سكه 
معتربا اأن فر�سة انتقال دميبلي اإىل بر�سلونة 
احلالية  ال�سيفية  االن��ت��ق��االت  ف���رتة  خ���لل 
تبلغ  اجل���اري،  اأغ�سط�س   31 يف  تنتهي  التي 

.50%
130 مليون يورو  اأن دورمتوند طلب  وتردد 
مل  فات�سكه  ول��ك��ن  دمي��ب��ل��ي،  ع��ن  لل�ستغناء 

يوؤكد ذلك.
ال�����س��ف��ق��ة ف���اإن  اإمت������ام  ال��ف�����س��ل يف  ويف ح����ال 
املرتبط  دميبلي  ي��ق��دم  اأن  يتوقع  دورمت��ون��د 
عن  اعتذاره   ،2021 حتى  الفريق  مع  بعقد 
ت�سرفاته ويعود لتاأدية واجباته نحو الفريق.

جلنة متابعة تنفيذ الريا�شات اجلوية 
اخلفيفة تو�شي مبن�شة موحدة للت�شجيل

برو�شيا دورمتوند يتم�شك مبوقفه 
من رحيل دميبلي
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غ��اب��ت امل���ف���اج���اآت ع���ن ال�����دور ن�سف 
النهائي لبطولة كاأ�س اآ�سيا ال�29 يف 
وايران  ا�سرتاليا  ببلوغ  ال�سلة،  ك��رة 
نيوزيلندا  ح�����س��اب  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي، 
وك�����وري�����ا اجل���ن���وب���ي���ة ت����وال����ي����ا. ويف 
املباراتني اللتني اأقيمتا ليل ال�سبت، 
اأطاحت ا�سرتاليا بجارتها نيوزيلندا 
منتخب  ل���ي���وا����س���ل   79-106
رغم  ع���ل���ى  ����س���ط���وت���ه  “العمال” 
م�ساركته بت�سكيلة يغيب عنها العبو 

الدوري االمريكي للمحرتفني.
و���س��رب امل��ن��ت��خ��ب اال����س���رتايل بقوة 
م��ن��ذ ال���ب���داي���ة، ف��م��ن��ع خ�����س��م��ه من 
ت�سجيل اأكر من نقطتني خلل 6 
دقائق، مقابل �سغط هجومي ترجم 
ب�16 نقطة. وعلى رغم طلب املدرب 
ب����ول ه��ي��ن��اري وقتا  ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي 
م�ستقطعا يف حماولة الإعادة االأمور 
اال�سرتاليون  وا���س��ل  ن�سابها،  اإىل 
الفارق  ل��ريف��ع��وا  ب��امل��ب��اراة  ال��ت��ح��ك��م 
و�سط  نقطة،   20 اإىل  اىل  تدريجا 
بت�سجيل  ت����رج����م  ج���م���اع���ي  ل���ع���ب 
ثمانية العبني اأ�سماءهم على الئحة 

امل�سجلني.
املباراة  ا�سرتاليا  العبا   11 واأن��ه��ى 
تقدمهم  نقاط،  ع�سر  اأك��ر من  مع 

ماثيو هودج�سون مع 15 نقطة و6 
وميت�س  جاي�سون  واأ�ساف  متابعات، 
نقطة   13 كيكريت  ودانييل  كريك 

لكل منهم.

اأم��ا لدى نيوزيلندا، فكان روب��ن تي 
رانغي االأف�سل مع 15 نقطة.

واأنهت ايران م�سوار كوريا اجلنوبية 
مباراة  يف   81-87 عليها  ب��ف��وزه��ا 

م��ث��رية. و���س��رب ال��ف��ائ��ز ب��ق��وة منذ 
الربع االأول واأنهاه بفارق 17 نقطة 
الثلثية  ال���رم���ي���ات  ���س��لح��ي  ع���رب 

والدفاع القوي.
من  متكنت  اجلنوبية  ك��وري��ا  ان  اال 
العودة يف الربع الثاين بعد انتقالها 
الفارق  لتقل�س  املنطقة،  دف���اع  اىل 
على نحو �سريع من خلل الرميات 
البعيدة وا�ستغلل �سرعة العبيها يف 
االرتداد الهجومي، لينتهي ال�سوط 
نقاط  �ست  اىل  الفارق  بعودة  االأول 

فقط .
ووا�����س����ل ال����ك����وري����ون ���س��غ��ط��ه��م يف 
اإدراك  اىل  و���س��وال  ال��ث��اين  الن�سف 
من  ومت���ك���ن���وا   ،51-51 ال���ت���ع���ادل 
التقدم يف نهاية الربع الثالث بفارق 

اأربع نقاط .
وعلى اأخطائه االأربعة واللعب بحذر 
االيراين  خ��ربة  لعبت  ال�سلة،  حت��ت 
اأ�سا�سيا يف عودة  حامد ح��دادي دورا 
ب��لده يف الربع االأخ���ري، اذ  منتخب 
اأن��ه��ى امل��ب��اراة م��ع �سبع ن��ق��اط و14 

متابعة.
بهرام  الإي���ران  م�سجل  اأف�سل  وك��ان 
�سي  ول��ك��وري��ا  نقطة،   21 يخ�سعلي 

كيون اأوه 21 نقطة.

ا�شرتاليا واإيران يف نهائي كاأ�س اآ�شيا لل�شلة 

م��ع اق���رتاب م��وع��د خ��ت��ام فعاليات 
م�����ه�����رج�����ان اأب���������و ظ����ب����ي ال��������دويل 
لل�سطرجن ال� 24 لل�سطرجن الذي 
لل�سطرجن  ظبي  اأب��و  ن��ادي  ينظمه 
اأبو  ث��اين  دو�سيت  بفندق  والثقافة 
نهيان  ال�سيخ  �سمو  برعاية  ظبي، 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
وزارة  وبدعم  الريا�سي،  ظبي  اأب��و 
�سوؤون الرئا�سة الذي حتدد خلتامه 
توا�سلت  ف��ق��د  ال��ث��لث��اء  غ���د  ي���وم 
ال�ساد�سة  االإثارة مع نهاية اجلولة 
اقرتابا من التتويج بعد اأن �سهدت 
اإقامة  االأ���س��ات��ذة  بطولة  فعاليات 
اجلولتان اخلام�سة وال�ساد�سة على 

فرتتني �سباحية وم�سائية .
وقد �سهدت نهاية اجلولة ال�ساد�سة 
والتي انتهت يف �ساعة متاأخرة من 
عدد  ان��ح�����س��ار  االأول  اأم�����س  م�����س��اء 
ال��ت��ع��ادالت خ��لل امل��ب��اري��ات والتي 
اجت���ه���ت ل��ل��ن��ت��ائ��ج االي���ج���اب���ي���ة مع 
ات�سام مباريات اجلولة باحلذر من 
بطل  انفراد  �سهدت  والتي  البداية 
الدكتور  امل�سري  والعرب  اأفريقيا 
بر�سيد  ب�����س��دارت��ه��ا  اأم����ني  ب��ا���س��م 
خم�س نقاط ون�سف مبتعدا بفارق 
مناف�سيه  اق���رب  ع��ن  نقطة  ن�سف 
وذلك بعد حتقيقه فوزين متتالني 
الك�سندر  ال�����س��رب��ي  ح�����س��اب  ع��ل��ى 
اخلاطف  ال�سطرجن  بطل   ( انديج 
( ك��ذل��ك ال��لع��ب اجل��ورج��ي لوكا 
ال�سدارة  ملوا�سلة  تطلعا  بيت�سازده 
مهرجان  ب��ل��ق��ب  ف������وزه  وجت����دي����د 
اأب���و ظبي ال���ذي �سبق ل��ه ال��ف��وز يف 

املهرجان ال 17 .

الذهبي  االإم���������ارات  جن���م  و���س��ع��د 
للمركز  ال����رح����م����ن  ع���ب���د  �����س����امل 
ب��ر���س��ي��د خم�س  ال���ث���اين و���س��ي��ف��ا 
نقاط اثر حتقيقه فوزين متتالني 
ال��ربازي��ل��ي كريكور  ال��لع��ب  ع��ل��ى 
خم���ت���اري���ان وال����لع����ب ال���روم���اين 
بوجدان دياك ، وي�سرتك يف املركز 
ال��ث��اين ال��لع��ب اجل��ورج��ي ليفان 
ب��ر���س��ي��د خ��م�����س نقاط  ب��ن��ت�����س��وال 
اأي�����س��ا ب��ع��د حت��ق��ي��ق��ه ت���ع���ادل وفوز 
وال�ساد�سة  اخل��ام�����س��ة  ب��اجل��ول��ت��ني 
حيث تعادل مع الروماين بوجدان 
دياك فيما حقق الفوز على الهندي 
فينجي�س ..كما جمع اللعب علي 
فوزين  بعد  ن��ق��اط  خم�س  ف���ريوزا 
الك�سندر  الربازيلي  على  متتالني 
فري والهندي �سيتورمان، وبالتايل 

يتناف�س على ال�سدارة �ستة العبني 
لكل  ون�����س��ف  ن��ق��اط  اأرب����ع  بر�سيد 
االنكليزي  م��ق��دم��ت��ه��م  يف  م��ن��ه��م 
املهرجان  يف  االأول  امل�سنف  �سورت 
وبطل  افيمنكو  زاه��ر  واالأوك����راين 
م�������س���ر اح�����م�����د ال������ع������ديل ول����وك����ا 
والهندي  ج��ورج��ي��ا  م��ن  بيت�سازده 
�ساركول جاجار واالأرميني �سمفيل 

�ساهاكيان.
ال�سابعة  لقاءات اجلولة  ابرز  ومن 
تك�سف  اأن  امل���ت���وق���ع  م����ن  وال����ت����ي 
املناف�سني  وحت���دد  ال�����س��دارة  �سكل 
اأبرز  يف  يلتقي  عندما  اللقب  على 
لقاء  االأ���س��ات��ذة  بطولة  م��واج��ه��ات 
اأمني مع اجلورجي  با�سم  املت�سدر 
ليفان بنت�سوال ويلعب العبنا �سامل 
ع��ب��د ال��رح��م��ن م��ع ع��ل��ى ف����ريوزا ، 

�سورت  نيجل  االجن��ل��ي��زي  ويلتقي 
م���ع ال���ه���ن���دي ����س���ارك���ول ج���اج���ار ، 
وي��ل��ع��ب ل��وك��ا ب��ي��ت�����س��ازده م��ع زاهر 
افيمنكو ، فيما يواجه احمد العديل 

االأرميني �سمفيل �ساهاكيان.

البطولة املفتوحة 
لبطولة املفتوحة ارتفاع حدة االإثارة 
التي �سمت اأكر من 220 م�ساركا 
بدء  والتي  اجلن�سيات  خمتلف  من 
عدها التنازيل اقرتابا من حتديد 
ال�ساد  انفرد اللعب  بطلها بعدما 
ب�سدارة  اأذربيجان  من  عبدولييف 
البطولة الدولية املفتوحة بر�سيد 
 ، ه��زمي��ة  دون  نقاط   ���س��ت��ة  ك��ام��ل 
اللعب  على ح�ساب  ك��ان  واآخ��ره��ا 
الدويل الهندي كيتان بوري�سا بعد 

مباراة بداأت متكافئة وحتى مرحلة 
عبدولييف   اإ�سرار  ولكن  متاأخرة 
على احل�سم والذي جنح يف اإ�سابة 
ال�سدارة  على  وي��لح��ق��ه  ال��ه��دف، 
العبان بر�سيد خم�س نقاط ون�سف 
اأرمل  الفلبيني  وه��م��ا  منهم  ل��ك��ل 
االإماراتي  اأق�سى  والذي  ابو�سيجو 
ال�سدارة  ع���ن  ���س��ل��ط��ان  اإب���راه���ي���م 
م��ع ختام م��ب��اري��ات اجلولة  م��وؤق��ت��اً 
االأذربيجاين  مع  وتعادل  اخلام�سة 
ال�ساد�سة والذي  ب��اب��ازاده يف  خ��ازار 
اأي�سا ر�سيده خم�س نقاط ون�سف 
باالإ�سافة لتعادله وفاز على نيكيل 
العب   13 ويليهم  م��ام��اج��زن��ان.. 
ب��ر���س��ي��د خ��م�����س ن���ق���اط اأب����رزه����م 
وال�سوري  �سلطان،  اإبراهيم  العبنا 
حم���م���د راف�������ع ، وروك��������ي ب���اب���لن 

من  امبوتيف  وكيزبيك  )الفلبني( 
كازاخ�ستان.

  بطولة النا�صئني:
النا�سئني  ب��ط��ول��ة  م�ستوى  وع��ل��ي 
التي مل حت�سم اأو تتحدد �سدارتها 
مع ختام مباريات اجلولة ال�سابعة 
  6 ل��ع��دد  ال��ت��ي تقل�ست ���س��دارت��ه��ا 
خمتلفة  دول  خم�سة  م��ن  الع��ب��ني 
ويف  نقاط  �ستة  منهم  ك��ل  ور�سيد 
اديتا  ارون  ال���ه���ن���دي  م��ق��دم��ت��ه��م 
ومن  ك�سو  م��ام��ا  ميتال  وم��واط��ن��ه 
والكندي  بابازاده  خ��ازار  اأذربيجان 
ل����وؤي  واالأردين  ح���ب���ي���ب  ع����دن����ان 
امل��ق��ي��م ر�سويل  ���س��م��ري واالإي�������راين 

مريجاردي.
حماة الوطن والعائلي:

ت��ن��ط��ل��ق اليوم  ث���ان���ي���ة-  م���ن ج��ه��ة 
الوطن«  »ح��م��اة  بطولة  مناف�سات 
مناف�سات  هام�س  على  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
ال��ن�����س��خ��ة 24 م���ن م��ه��رج��ان اأب���و 
لل�سطرجن، وتقت�سر  ال��دويل  ظبي 
ع��ل��ى م�����س��ارك��ة ال��ع�����س��ك��ري��ني فقط 
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  م�����ن  ت����ق����دي����راً 
الوطن  حماية  يف  الفاعل  لدورهم 
والت�سحية من اأجله.. كما تنطلق 
العائلي  ال�سطرجن  بطولة  اأي�����س��ا 
التي تقام ليوم واحد ويواجه فيها 
اأنف�سهم،  ال��واح��دة  العائلة  اأف����راد 
ابنه  ي��واج��ه  اأن  ل���لأب  ميكن  حيث 
وكذلك ميكن له اأن ي�ساركه اللعب 
اأخ���رى، وت��ق��ام البطولة  يف م��ب��اراة 
املجتمعي  ال����دور  ت��دع��ي��م  اإط����ار  يف 
وتو�سيع  ال��ل��ع��ب��ة  ن�����س��ر  وب����ه����دف 

املجتمع  فئات  جميع  بني  قاعدتها 
االإماراتي.

با�صم اأمني
اأكد االأ�ستاذ الدويل الكبري امل�سري 
اأفريقيا  ب��ط��ل  �سمري  اأم���ني  ب��ا���س��م 
باأنه �سعيد للغاية للم�ساركة جمددا 
لل�سطرجن  اأب���و ظ��ب��ي  م��ه��رج��ان  يف 
ول��ل��م��رة ال�����س��اد���س��ة ح��ي��ث ���س��ب��ق له 
ال�سابع  امل���ه���رج���ان  ب��ل��ق��ب  ال���ف���وز 
ع�����س��ر وي��ت��ط��ل��ع ل��ن��ي��ل ذل���ك اللقب 
لقب جمددا بعد اأن جنح نادي اأبو 
ب�سكل  له  االإع��داد  لل�سطرجن  ظبي 
بعد  االإ�سادة  ي�ستحق  ومتميز  رائع 
يف  ال�سطرجن  العبي  اأب���رز  �سم  اأن 
ال���دول ،مما  ال��ع��امل وم��ن خمتلف 
الفني  امل�����س��ت��وى  ارت���ف���اع  ���س��اه��م يف 
البطوالت  م����ن  ال���ع���دي���د  ك����ح����ال 
االإم�����ارات  تنظمها  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
التي متيزت بالنجاح التنظيمي يف 
كافه اجلوانب واحلفاوة والرتحاب 
يحدث  ،ك��م��ا  االإج�����راءات  وت�سهيل 
اأب��و ظبي  احلايل  خ��لل مهرجان 
اجلوائز  له  ر�سدت  وال��ذي  املميز، 
يقل  القيمة ومب�ستوى ال  النقدية 

عن كربى بطوالت العامل .
وق����ال ال���س��ك اأن ر����س���د م��ب��ل��غ 13 
ميثل  االأول  ل��ل��ف��ائ��ز  دوالر  اآالف 
واأغلب  ،خ��ا���س��ة  للم�ساركة  ح��اف��زا 
تتجاوز  ال  ال���ك���ب���رية  ال���ب���ط���والت 
ثمانية  اإىل  �ستة  ب��ني  م��ا  جوائزها 
متيز  ي�����وؤك�����د  مم�����ا  دوالر  اآالف 
اأبو ظبي عا�سمة االأحداث  بطولة 

العاملية.

اقرتاب موعد ختام فعاليات مهرجان اأبو ظبي الدويل لل�شطرجن الـ 24 لل�شطرجن 2017

توجت الرامية االأمريكية كالنت كونر بامليدالية 
بطولة  م��ن  االأول  ال��ي��وم  مناف�سات  يف  ال��ذه��ب��ي��ة 
لل�سيدات  العاملية  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
اأن  بعد  االإيطالية  تودي  مدينة  حتت�سنها  والتي 
 69 التاأهيلية بر�سيد  انفردت ب�سدارة اجلوالت 

طبقا.
وجاء النتيجة بعد اأن دخلت الرامية كالنت كونر 
الذهبية  ب��ال��ط��ل��ق��ات  ال��ن��ه��ائ��ي  ا���س��ت��ب��اك  ف�����س  يف 
يف  تعادال  اأن  بعد  مارتينا  االيطالية  الرامية  مع 
فيما  الف�سية  امليدالية  لتنال  طبقا   72 ر�سيد 
الرامية  م��ن ن�سيب  ال��ربون��زي��ة  امل��ي��دال��ي��ة  ك��ان��ت 

ال�����س��ل��وغ��اك��ي��ة ف��ريون��ي��ك��ا. وك���ان���ت ال��ب��ط��ول��ة قد 
افتتحت ر�سميا اأول اأم�س االأول بالتدريب الر�سمي 
فيما انطلقت املناف�سات الر�سمية يوم اأم�س االول 
ال�سبت . وهناأت امل�ساركات يف احلدث العاملي رائدة 
ال�سيخة  “ �سمو  االم���ارات  “ اأم  االن�ساين  العمل 
فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام 
الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية رئي�سة 
مبنا�سبة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��لأم��وم��ة  االأع��ل��ى  املجل�س 
االإن�ساين  والعمل  التطوع  بيوم  ال��ع��امل  احتفال 

العاملي .
من جانبه ثمن ال�سيخ حممد بن خليفة بن خالد 

اآل نهيان دور بطولة ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
جميع  اإىل  ر���س��ال��ة  ت��ع��د  ال��ت��ي  لل�سيدات  ال��ع��امل��ي��ة 
اأنحاء العامل باأن الريا�سة هي ثقافة بني ال�سعوب 
كافة واأ�سلوب حياة حيث اأن هذه البطولة جت�سد 
الثقايف والريا�سي لدولتنا  اأجمع املوروث  للعامل 
الغالية واأكد اأن هذه البطولة التي تطوف قارات 
اأك����رب ع���دد م��ن الراميات  ال��ع��امل وي�����س��ارك ب��ه��ا 
تعك�س االهتمام الكبري الذي توليه دولة االإمارات 
وق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���س��ي��دة ل��ل��م��راأة وال�����دور ال���ب���ارز الأم 
امل��راأة االإماراتية ب�سكل  االإم��ارات يف دعم ومتكني 
خا�س وامل��راأة يف العامل ب�سكل عام من خلل مد 

قارات  يف  ال��ع��امل  ���س��ي��دات  اإىل  البي�ساء  اأي��ادي��ه��ا 
ال�سيخة  اأع��رب��ت  جانبها  م��ن   . جميعها  ال��ع��امل 
حمدة بنت خليفة بن خالد اآل نهيان عن �سعادتها 
الثالثة  الن�سخة  مناف�سات  بح�سورها  ال��ك��ب��رية 
العاملية  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  بطولة  من 
تودي  مدينة  حتت�سنها  والتي  ال�سيدات  لرماية 

االيطالية .
وه��ن��اأت ال��رام��ي��ات ال��لئ��ي ف��زن ب��امل��راك��ز االأوىل يف 
“اال�سكيت”  االأب���راج  م��ن  االأط��ب��اق  رم��اي��ة  م�سابقة 
�سواء على �سعيد البطلت ال�سهريات اأو على �سعيد 

ال�سابات اللئي ينتظرهن م�ستقبل م�سرق .

اأمريكية تتوج بذهبية ال�شكيت يف بطولة فاطمة بنت مبارك للرماية

غمو�س حول م�شري اإنيي�شتا
 مع بر�شلونة

بر�سلونة  و���س��ط  جن��م  اإنيي�ستا،  اأن��دري�����س  م�ستقبل  ح���ول  ال�����س��ك��وك  ت��ث��ار 
االإ�سباين، مع اقرتاب عقده من االنتهاء.

اإنيي�ستا مع بر�سلونة بنهاية املو�سم احلايل، ولكن يف الوقت  وينتهي عقد 
االأرجنتيني  هدافه  م�ستقبل  حل�سم  الكاتالوين  ال��ن��ادي  فيه  اأ���س��رع  ال��ذي 
خط  ماي�سرتو  م��ع  التفاو�س  جت��اه��ل  ف��اإن��ه  ال�سيف  ه��ذا  مي�سي  ليونيل 

الو�سط ب�ساأن م�سريه.
احلقيقة  يف  االإ�سبانية:  باي�س  اآل  ل�سحيفة  ت�سريحات  يف  اإنيي�ستا  وق��ال 
مل اأجدد عقدي بعد، لقد واجهت العديد من امل�ساعر غري املفهومة، لكن 
اأعتقد اأنها طبيعية . واأ�ساف: اإنه �سيناريو مل اأكن اأبدا الأتخيله قبل ثلثة 

اأعوام، دعني اأقْل اإنني اأفكر يف امل�ستقبل ب�سكل مل اأفعله من قبل.
لوي�س  ال�سابق  للمدرب  االح��رتام  كبرًيا من  ق��دًرا  يكّن  اأن��ه  اإنيي�ستا  واأك��د 

اإنريكي رغم اختلفه معه يف بع�س االأوقات.
اأن تفقد احرتامك للأ�سخا�س الذين  اأبدا  النادي ال ميكن  واأمت: يف هذا 

اأفنوا حياتهم من اأجل قمي�س النادي.

هل توؤثر �شفقة “ت�شايف الأفريقي” 
على التعاقد مع كوتينيو؟

ي�ستعد نادي بر�سلونة االإ�سباين لدفع قيمة ال�سرط اجلزائي يف عقد العب 
و�سط ني�س الفرن�سي، االإيفواري جني �سريي، ولكن رمبا توؤثر تلك ال�سفقة 

على م�ساعي الفريق للتعاقد مع جنم ليفربول كوتينيو.
وتبلغ قيمة ال�سرط اجلزائي يف عقد �سريي مع ني�س 40 مليون يورو.

ا�ستقدام �سريي لن ياأتي على ح�ساب م�ساعي بر�سلونة للتعاقد  اأن  ويبدو 
مع الربازيلي فيليب كوتينيو، وفقاً ملا ذكرته ال�سحيفة االإ�سبانية.

ب���اأي �سكل م��ن االأ�سكال  اأن���ه ال مي��ك��ن  ل��و���س��ي��ان ف��اف��ر،  واأك����د م���درب ني�س 
التفاو�س ب�ساأن القيمة املالية ل�سفقة �سريي .

وقال خلل موؤمتر �سحايف: اتفاق فوري النتقال جني �سريي اإىل بر�سلونة؟ 
هل هذا جاد؟ ال ميكنني اأن اأتخيل احلياة من دون �سريي.

واأ�ساف: لعب كل املباريات بروح احرتافية، ال ميكنني اأن اأبوح باأي �سيء.
وقدم �سريي م�سرية متميزة مع ني�س، ليقود الفريق الإنهاء املو�سم املا�سي 
ب�ت�سايف  بتلقيبه  البع�س  الثالث، مما دفع  املركز  الفرن�سي يف  ال��دوري  من 

االفريقي ، يف اإ�سارة اإىل النجم ال�سابق لرب�سلونة ت�سايف هرنانديز. 

جريارد: اأوزيل اأ�شبح عبئًا 
على اآر�شنال

اآر�سنال،  و�سط  ج��ريارد، العب  �ستيفني  االإجنليزي،  ليفربول  اأ�سطورة  انتقد 
املدرب  ت�سكيلة  على  ثقيًل  حمًل  اأ�سبح  اإن��ه  وق��ال  اأوزي����ل،  م�سعود  االأمل���اين 
الفرن�سي اآر�سني فينغر. وقال جريارد، الذي يعمل حالياً حملًل يف قناة بي تي 
الريا�سية، نقًل عن �سحيفة ماركا االإ�سبانية: يف راأيي اأوزيل العب عادي وال 
اأ�سنفه بني النجوم، اأ�سبح عبئاً على فريق اآر�سنال. وتاأتي ت�سريحات جريارد 
جوالت  اأوىل  يف   ،1-0 �سيتي  �ستوك  اأم��ام  اآر�سنال  تلقاها  التي  اخل�سارة  بعد 
الدوري االإجنليزي املمتاز . االأمر يف غاية الب�ساطة، اأوزيل ال ميتلك اللياقة 
احلركية اللزمة داخل امللعب، يتحرك عندما ميلك الكرة فقط، ال ي�ساعد 

فرقه يف ال�سغط على فريق اخل�سم ال�سرتداد الكرة«.
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الفجر الريا�ضي

•• العني – الفجر

تتجه االأنظار يف متام ال�ساعة الثامنة اإال ع�سر دقائق من م�ساء اليوم االثنني اإىل 
العامل والذي  القدم على م�ستوى  اأف�سل ملعب كرة  اأحد  اإ�ستاد هزاع بن زايد، 
ي�ست�سيف قمة اآ�سيوية من العيار الثقيل بني اأقوى املر�سحني للح�سول على لقب 

اآ�سيا 2017، العني والهلل ال�سعودي، يف ذهاب ربع نهائي دوري االأبطال.
وتكرار  القاري  املجد  معانقة  يف  كبرية  بطموحات  اليوم  مواجهة  العني  ويدخل 
القدم  ك��رة  حمبي  وج��وه  على  والبهجة  الفرحة  ر�سم  عندما   2003 م�سهد 
االإماراتية والعيناوية على وجه اخل�سو�س لي�سجل باأحرف من ذهب ا�سمه كاأول 

ناٍد اإماراتي يف الئحة ال�سرف االآ�سيوية.
ويعول الكرواتي زوران ماميت�س، املدير الفني للعني كثرياً على �سخ�سية فريقه 
القوية وخربة اللعبني الكبرية يف املواجهات القارية اإىل جانب خياراته املثالية 
االأر�س  عاملي  اإىل  باالإ�سافة  وال�سباب،  اخل��ربة  عن�سري  بني  ما  مزجت  والتي 

واجلمهور لتحقيق طموحات العيناوية يف ا�ستعادة البطولة االآ�سيوية.
اأما الهلل الذي اختتم حت�سرياته م�ساء يوم اأم�س بالتدريب الرئي�سي على اإ�ستاد 
هزاع بن زاي��د، فقد تاأكد غياب جنميه نواف العابد واالأورغ��وي��اين ميلي�سي عن 
اأمام  اإ�ستاد هزاع بن زايد بنتيجة جيدة  اإىل اخلروج من  الليلة ويتطلع  مواجهة 
له  ي�سبق  مل  ال�سعودي  الفريق  واأن  خ�سو�ساً  ال��ق��دم،  ك��رة  بنجوم  املدجج  العني 
اإيجابية على ملعب الزعيم العيناوي يف تاريخ مواجهاتهما  اأي نتيجة  واأن حقق 

مب�سابقة دوري اأبطال اآ�سيا لكرة القدم.

جمهور »الزعيم« يتفاعل مع ر�سائل »عموري«
تفاعلت اجلماهري العيناوية على مواقع التوا�سل االجتماعي مع الر�سائل التي 
وجهها قائد الفريق عمر عبدالرحمن يف املوؤمتر ال�سحفي اخلا�س باالإعلن عن 
متديد عقد �سراكة ناديه مع Nike، حيث اأكد عموري اأن عقده مع العني لي�س 
على الورق بل ال�سعور ال�سادق باالنتماء لذلك فاأن عقده مع هذا الكيان الريا�سي 

ال�سامخ ممتد اإىل االأبد.

�صافرة اأ�صرتالية ملواجهة “الزعيم” والهالل الآ�صيوية 
ال�سعودي  العني والهلل  اإدارة مباراة  القدم، مهمة  االآ�سيوي لكرة  اأ�سند االحتاد 
يف ذهاب ثمن نهائي دوري اأبطال اآ�سيا لكرة القدم، اإىل احلكم الدويل االأ�سرتايل 
بيرت غرين دانيال، حكم ال�ساحة، مبعاونة مواطنيه جيم�س ماثيو، احلكم امل�ساعد 
االأول واآدم بول، احلكم امل�ساعد الثاين  وكري�ستوفر بيتز، احلكم االإ�سايف االأول اإىل 
جانب الهونغ كونغي، كواك مان ليو، احلكم االإ�سايف الثاين ومواطنه �سون كيت 

�سو، حكماً رابعاً.
كما كلف االحتاد االآ�سيوي، تو اك�سيلينغ، مبهمة مراقبة املباراة وال�سنغافوي �سيا 

واه جون، مبهمة مراقبة احلكام.

بيرت غرين م�صدرًا للتفاوؤل والت�صاوؤم
بقدر ما يجلب احلكم االأ�سرتايل بيرت غرين دانيال التفاوؤل بالن�سبة للعيناوية 
اإال اأنه يف املقابل اأ�سبح م�سدراً لت�ساوؤم اأن�سار الفريق ال�سعودي الذي مل ي�سجل 

معه اأي حالة فوز يف مواجهاته االآ�سيوية على عك�س الزعيم العيناوي متاماً والذي 
يعترب �سجله مع غرين رائعاً.

وكان غرين قد اأدار مباراة واحدة فقط بني فريقي العني والهلل �سمن 
مرحلة املجموعات بدوري اأبطال اآ�سيا عام 2013 على ملعب طحنون 

بن حممد بالقطارة واكتفى اأ�سحاب االأر�س يف تلك املواجهة بالفوز 
الروماين  ال��لع��ب  واأه����در   ،1-3 بنتيجة  ال��ه��ليل  �سيفهم  على 
مرييل رادوي وقتها ركلة جزاء لفريق العني، و�سجل ثلثية الزعيم 

اآنذاك عموري وبرو�سكي وجيان.
واأخ���ر  م��ب��اراة ق��اده��ا احلكم االأ�سرتايل 

اجلي�س  اأم��������ام  ك���ان���ت  ل��ل��ع��ني 
القطري يف ن�سف نهائي 

العام   2016 اآ����س���ي���ا 
الزعيم  وف���از  امل��ا���س��ي 
 ،1-3 بنتيجة  اأي�ساً 
����س���ج���ل���ه���ا دوغ����ل�����س 

وعموري وكايو.
اأما اأخر مواجهة قادها 

بيرت للهلل فقد كانت يف 
 2016 العام املا�سي اأي�ساً 

اأم����ام ف��ري��ق ت��راك��ت��ور �سازي 
بخ�سارة  وان��ت��ه��ت  االإي������راين 
الفريق ال�سعودي على ملعبه 

العا�سمة  يف  جماهريه  وب��ني 
الريا�س بنتيجة 2-0.

�صيوتاين ي�صيد بجهود مكتب �صوؤون 
جماهري العني

ت�سوكا�سا،  ���س��ي��وت��اين  ال��ي��اب��اين  ال����دويل  اأ���س��اد 
ب��ج��ه��ود م��ك��ت��ب ����س���وؤون ج��م��اه��ري ن����ادي العني، 

اجلالية  اأع�����س��اء  م��ع  اجل��ي��د  التن�سيق  يف  املتمثلة 
العني  م�ساندة  يف  رغبتهم  اأظهروا  الذين  اليابانية 

املحلي  ال�سعيدين  على  املقبلة  ا�ستحقاقاته  خ��لل 
والقاري.

بت�سجيع  �سيوتاين  العني  نادي  وتفاجاأ العب 
الف��ت م��ن على امل���درج ال��ع��ي��ن��اوي خلل 

والتي  الرئي�سية  التدريبية  احل�سة 
���س��ه��ده��ا اإ����س���ت���اد ه����زاع ب���ن زاي����د يوم 
مواطنيه  ق���ب���ل  م����ن  االأول،  اأم���������س 
ال��ذي��ن ح��ر���س��وا ع��ل��ى ت��اأك��ي��د دعمهم 
الطريقة  ع��ل��ى  ل��لع��ب  وم�����س��ان��دت��ه��م 

قوتهم  م��ع��ززي��ن  اليابانية  التقليدية 

انتهاء احل�سة التدريبية حر�سوا  اليابانية ال�سخمة وبعد  الت�سجيعية بالطبول 
على التقاط ال�سور التذكارية مع جنم منتخبهم �سيوتاين.

توقع نفاد جميع التذاكر
الكعبي: اأ�ساليب ت�سجيعية حديثة يف القمة االآ�سيوية

اأن تذاكر  العني،  �سوؤون جماهري  الكعبي، مدير مكتب  اأحمد  اأكد   
مباراة القمة االآ�سيوية التي جتمع العني ب�سقيقه الهلل ال�سعودي، 
تذكرة وذلك قبل  ال�13.000  فيها هام�س  املبيعات  �سقف  جتاوز 
48 �ساعة من موعد املباراة، مو�سحاً: »اأتوقع نفاد جميع التذاكر 
قبل 24 �ساعة من ركلة البداية وذلك قيا�ساً بتفاعل جمهور 
الرئي�سي  للتدريب  احل�����س��ور  يف  ال��لف��ت  وجت��اوب��ه��م  ال��ع��ني 

الذي �سهده اإ�ستاد هزاع بن زايد يوم اأم�س االأول«.
العني  جماهري  �سوؤون  مكتب  ا�ستعدادات  اإن  الكعبي،  وق��ال 
املا�سي  املو�سم  نهاية  مع  فعلياً  اجلديد  للمو�سم  انطلقت 
وكان جلمهور نادي العني دوراً مهماً يف الكثري من االأفكار 

واملبادرات الت�سجيعية.
اأ�سلوباً  ال��ع��ني  ج��م��ه��ور  يعتمد  اأن  امل��ق��رر  م��ن  واأك���م���ل: 
من  بداية  اجل��دي��د،  ال��ك��روي  املو�سم  يف  حديثاً  ت�سجيعياً 
اإ�ستاد  مواجهة الهلل ال�سعودي واملقررة م�ساء اليوم على 
هزاع بن زايد وذلك مب�ساركة بع�س اأع�ساء اجلاليات املقيمني 

بدولتنا احلبيبة ومن �سمنهم اليابانية.
ورداً على �سوؤال حول ال�تيفو املخ�س�س ملباراة الهلل ال�سعودي، قال: املوؤكد 
الرئي�سية  للمن�سة  املقابل  امل��درج  على  امل��ب��اراة  تيفو  عن  الك�سف  �سيتم  اأن��ه 
ال��ت��ي ح�سل عليها  االإ���س��ادة  اأن���ه بعد  اإن قلت لكم  ���س��راً  اأذي���ع  ك��ال��ع��ادة ول��ن 
املتوا�سل  والتفاعل  املثايل  بالت�سجيع  االآ�سيوي  االحت��اد  من  العني  جمهور 
يف  امل���درج  على  عنها  الك�سف  يتم  التي  امل��ب��ادرات  جانب  اإىل  اللعبني  م��ع 
مواجهاته القارية، ت�ساعفت م�سوؤوليتنا يف اإعداد التيفو اخلا�س مبباريات 
الزعيم يف االآ�سيوية، عليه �سيتم الك�سف عن تيفو متحرك وثلثي االأبعاد 

يف مواجهة اليوم وناأمل اأن يحظى با�ستح�سان وقبول اجلميع.
�سيتم  ال�سعوديني  الأ�سقائنا  وتقدير  ترحيب  ر�سائل  هناك  اأن  كما  وزاد: 
الك�سف عنها من خلل الفتات كبرية اإىل جانب الر�سائل التي مت اإعدادها 
الذي  التميز  اأن نوفق كجماهري يف متابعة  للعبي العني اجلدد واأمتنى 
مع  املتوا�سل  التفاعل  عرب  دائماً  املقدمة  يف  العيناوية”  “االأمة  ي�سع  ظل 

اللعبني االأمر الذي ي�سهم يف تعزيز قوة الفريق.   

علي م�صري و�صبيت خاطر يف ا�صتقبال بعثة الهالل
اإدارة �سركة نادي العني لكرة القدم و�سبيت  ا�ستقبل علي م�سري، ع�سو جمل�س   
بعثة  اأم�س،  يوم  العني، م�ساء  نادي  اأ�ساطري  خاطر، ع�سو جمل�س 
ف��ري��ق ن���ادي ال��ه��لل ال�����س��ع��ودي حل��ظ��ة و���س��ول��ه��ا م��ط��ار العني 
طائرة  منت  على  ال�سعودية  الريا�س  من  قادمة  »ال���دويل«، 

خا�سة.

الر�سمي على �سبكة االنرتنت  اأك��د عرب موقعه  ال�سعودي قد  ن��ادي الهلل  وك��ان 
االآ�سيوية  فريقه  مباراة  عن  وميلي�سي  العابد  نواف  الفريق  العبي  تخلف  غياب 
اأمام العني وذلك الإجراء االأول فحو�س طبية �ساملة واإ�سابة الثانية يف الع�سلة 

االأمامية.

حقائق مهمة
اجلديد  مب�سماها  اآ�سيا  اأبطال  دوري  م�سابقة  يف  التقيا  والهلل  العني  اأن  يذكر 
بداية من عام 2003، �سبع مرات فاز العني يف اأربع مواجهات بينما فاز الهلل 
على العني ثلث مرات، ومل يح�سر التعادل يف اأي لقاء بني الزعيمني العيناوي 

والهليل.
و�سهدت مباريات العني والهلل ت�سجيل 18 هدفاً تقا�سمها الفريقان بر�سيد 9 
اأهداف لكلهما على مرمى االأخر ويرتبع على قمة هدايف اللقاءات العب العني 

والهلل ال�سابق نا�سر ال�سمراين بر�سيد 3 اأهداف.
 2003 بامل�سمى اجلديد  اآ�سيا مرة واحدة  اأبطال  العني بلقب دوري  وتوج فريق 
يف حني مل ينجح الهلل يف احل�سول على اللقب القاري بن�سخته اجلديدة منذ 
و�سل  العني  اأم��ا   ..2014 ع��ام  يف  واح��دة  م��رة  النهائي  و�سل  بينما  انطلقتها 

لنهائي البطولة االآ�سيوية ثلث مرات اأخرها املو�سم املا�سي.
وتراأ�سه  والهلل  العني  مباراة  اخلا�س  الفني  االجتماع  اأم�س  ي��وم  م�ساء  انعقد 
ال�سيني اك�سيلينغ تو، مراقب املباراة بح�سور ال�سنغافوي �سيا واه جون، مراقب 
احلكام اإىل جانب م�سوؤويل املباراة وممثلي الناديني، حيث تراأ�س وفد فريق نادي 
العني الكابنت مطر عبيد الظاهري ال�سهباين مدير الفريق، يف حني تراأ�س وفد 

الهلل ال�سعودي، فهد املفرج، مدير فريق الفريق.
وك�سف مطر ال�سهباين على هام�س املوؤمتر عن قمي�س العني 

على اإ�صتاد هزاع م�صاء اليوم

قمة اآ�شيوية بني اأقوى املر�شحني للح�شول على لقب اآ�شيا 2017
العني والهالل ال�صعودي يف ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

االإجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت  ن���ادي  ي�ستهدف 
مي�سي،  ليونيل  االأرجنتيني  النجم  مع  التعاقد 
نيمار،  ال��ربازي��ل��ي  ال�سابق،  زميله  طريقة  على 

الذي رحل اإىل باري�س �سان جريمان.
واأو�سحت �سبكة كانال بل�س الفرن�سية، اأّن خلدون 
عن  يتخّل  مل  �سيتي،  مان�س�سرت  مالك  امل��ب��ارك، 

حلمه ب�سم ليونيل مي�سي اإىل فريقه.
وي���اأت���ي جت���دد اه��ت��م��ام م��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي ب�سم 
الهداف التاريخي للفريق الكتالوين بعد ت�سريح 

على  يوقع  مل   مي�سي  اأن  بر�سلونة  رئي�س  نائب 
متديد عقده مع الفريق، رغم تو�سله التفاق مع 

اإدارة الفريق.
م�ستعد  �سيتي  مان�س�سرت  اأن  ال�سحيفة  وك�سفت 
لدفع قيمة ال�سرط اجلزائي يف عقد مي�سي مع 

بر�سلونة والتي تبلغ 300 مليون يورو.
و�سعى مان�س�سرت �سيتي ل�سم مي�سي يف ال�سنوات 

االأخرية، لكن جميع حماوالته باءت بالف�سل.
وينتهي عقد مي�سي احلايل مع بر�سلونة �سيف 

�ستار”  “ديلي  �سحيفة  وك���ان���ت  امل��ق��ب��ل،  ال���ع���ام 
االإجنليزية قد اأ�سارت اإىل اأن اللعب االأرجنتيني 
دميبلي  عثمان  الفرن�سي  م��ع  التعاقد  ي�سرتط 
من برو�سيا دورمتوند لتعوي�س رحيل نيمار اإىل 

باري�س �سان جريمان.
مواطنيه  و�سع  مي�سي  اأن  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت 
والفرن�سي  م���اري���ا،  دي  واآن��خ��ي��ل  دي���ب���اال،  ب��اول��و 
اأن����ط����وان غ���ري���زم���ان، ك���ب���دالء ح����ال ف�����س��ل �سم 

دميبلي.

مان�ش�شرت �شيتي ي�شتهدف التعاقد مع مي�شي

زيدان يزيح غوارديول 
عن عر�شه »الكاتالوين«

مدربه  عهد  يف  مدريد  ري��ال  ‘فريق  اأن  االإ�سبانية  اآ���س  �سحيفة  اأب���رزت 
اإدارة بيب  زي��دان، جت��اوز بر�سلونة حتت  الدين  الفرن�سي زين  احل��ايل، 
امل��دة الزمنية التي حقق  األقاب خلل نف�س   6 ال��ذي ح�سد  غ��واردي��وال 

فيها زيزو 7.
فمنذ  ج��دي��دة،  ذهبية  حقبة  يعي�س  م��دري��د  ري���ال  ال�سحيفة:  وذك���رت 
ب�7  2016، توج امللكي  و�سول زي��دان ل��لإدارة الفنية للفريق يف يناير 

األقاب خلل 19 �سهراً ون�سف ال�سهر.
وخلل نف�س هذه املدة الزمنية، ح�سد مدرب بر�سلونة ال�سابق 6 األقاب 

فقط مع الفريق الكاتالوين.
اأك��رب من  ع��دد  باإمكانه حتقيق  ك��ان  زي���دان  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
ب�الليغا يف  ال��ف��وز  م��ن  ك��ان قريباً  ال��ف��رتة، حيث  البطوالت خ��لل ه��ذه 
خلفه  ال��ذي  بر�سلونة  مع  النقاط  ف��ارق  لكن   ،2016-2015 مو�سم 

اإرث �سلفه رافائيل بينيتيز جعل من امل�ستحيل حتقيق ذلك.
ومل يتمكن العب الريال ال�سابق من خو�س كاأ�س ملك اإ�سبانيا يف ذلك 
العب  اإ���س��راك  ب�سبب  البطولة  من  الفريق  اإق�ساء  مت  اأن  بعد  املو�سم، 

موقوف يف مواجهة قاد�س.
 9 اإجمايل  من  األقاب   7 يح�سد  اأن  الفرن�سي  امل��درب  ا�ستطاع  وبذلك، 
ممكنة، خلل الفرتة التي توىل خللها االإدارة الفنية لقلعة املريينغي، 
 1-5 بنتيجة  االإ�سبانية على ح�ساب الرب�سا  ال�سوبر  كاأ�س  اأخرها  وكان 

ذهاباً واإياباً.  

مان�س�سرت  فريقه  اأن  مورينيو  الربتغايل جوزيه  امل��درب  راأى 
وذلك  املا�سي،  املو�سم  يف  مفقودة  كانت  ثقة  ا�ستعاد  يونايتد 
وحتقيقه  القدم،  لكرة  انكلرتا  بطولة  يف  القوية  بدايته  بعد 
فوزين متتاليني بنتيجة -4�سفر. وحقق يونايتد يف املرحلة 
املا�سي  االأ���س��ب��وع   2018-2017 مو�سم  م��ن  االفتتاحية 
ثانيا  فوزا  اليه  واأ�ساف  يونايتد،  هام  و�ست  �سيفه  على  فوزا 
ما  �سيتي،  �سوان�سي  م�سيفه  على  ال�سبت  الثانية  املرحلة  يف 
اأتاح له ت�سدر الرتتيب بفارق االأه��داف عن و�ست بروميت�س 

األ��ب��ي��ون. وب���رز خ���لل امل��ب��ارات��ني ال��لع��ب اجلديد 
لوكاكو،  روم��ي��ل��و  امل��ه��اج��م  احل���م���ر،  ل��ل�����س��ي��اط��ني 
 75 مقابل  اي��ف��رت��ون  م��ن  ال�سيف  ه��ذا  املنتقل 
بني  قيا�سية  �سفقة  يف  ا�سرتليني،  جنيه  مليون 

البلجيكي  ال���دويل  و�سجل  االنكليزية.  االن��دي��ة 
ال�سبت.  ثالثا  واأ���س��اف  االأوىل،  امل��ب��اراة  هدفني يف 

ان  االأم�����س  م��ب��اراة  بعد  مورينيو  واع��ت��رب 
ذهنية الفريق تختلف هذا املو�سم عن 
له  االأول  ك��ان  ال���ذي  ال�سابق  املو�سم 

على راأ�س اجلهاز الفني.
فريقي  ت�سف  ال��ت��ي  “الكلمة  وق���ال 
الفريق  واث���ق  ه��ي  طريقة  باأف�سل 
ي��ب��داأ امل��ب��اراة واث��ق��ا، وي��ب��داأ ال�سوط 

الثاين واثقا اأي�سا«.
اأريد م�ساهدته،  الذي  “االأمر  اأ�ساف 

اأرغ�����ب  ن��ف�����س��ه ال  ال����وق����ت  ل��ك��ن��ن��ي يف 
الأتبني  ال��ف��ري��ق  ان يخ�سر  ه��و  ب��روؤي��ت��ه، 

االأم��ور كلها  كيف �سيكون رد فعله حاليا 
ب��ع�����س االأحيان  ل��ك��ن يف  ي�����رام،  م���ا  ع��ل��ى 

جاهزين«.  نكون  اأن  وعلينا  بالعقبات،  مليئا  الطريق  �سيكون 
واأو�سح “مل يح�سل االأمر بعد، اال ان التاأخر بهدف �سيكون 
تغيري  اللعبون  يحاول  كيف  اأرى  ان  واأري��د  خمتلفا  حتديا 
نتيجة لرن كيف �سنت�سرف عندما نكون يف �سعوبات، عندما 
اأ�ساف  االأخ�����رية«.  ال��دق��ائ��ق  ب��امل��ب��اري��ات يف  ال��ف��وز  اىل  نحتاج 
املا�سي حققنا العلمة الكاملة يف اأول مباراتني،  املو�سم  “يف 
اأنهينا البطولة يف املركز ال�ساد�س هذا لي�س در�سا، هذا  لكننا 
اإىل  بالن�سبة  النهاية  تعنيان  ال  م��ب��ارات��ان  ال��ق��دم.  ك��رة  واق��ع 
اخلا�سرين، وال تعنيان اجلنة بالن�سبة اىل الفائزين«. 
وتابع “اأنا �سعيد بالطبع، وطبيعة االأداء متنحني 
ثقة اإ�سافية”، ال�سيما من خلل موا�سلة العبيه 
اأمام �سوان�سي، والذي  ال�سغط يف ال�سوط الثاين 
الع�سر  الدقائق  يف  اأه���داف  ثلثة  ت�سجيل  �سهد 
االأخرية. وقال “يف املباراتني تقدمنا -1�سفر 
يف ال�سوط االأول، ومل نبداأ ال�سوط الثاين 
نظيفة  �سباكنا  على  احلفاظ  برغبة 
نريد  وكاأننا  ظهرنا  الفوز  و�سمان 
ال��ك��رة وحماولة  اال���س��ت��ح��واذ ع��ل��ى 
وقدم  اإ�سافية«.  اأه��داف  ت�سجيل 
اأداء  املا�سي  املو�سم  يف  يونايتد 
املحلي  ال������دوري  يف  م��رتاج��ع��ا 
واأنهاه يف املركز ال�ساد�س، واكتفى 
انه  ال���راب���ط���ة. اال  ك���اأ����س  ب���اإح���راز 
متكن قاريا من اإح��راز لقب الدوري 
االأوروبي “يوروبا ليغ” للمرة االأوىل 
يف  امل�ساركة  له  �سيتيح  ما  تاريخه،  يف 

دوري االأبطال هذا املو�سم.

حربه  كو�ستا  دييغو  االإ�سباين  املنتخب  الع��ب  وا�سل 
االإجنليزي،  ت�سيل�سي  ف��ري��ق��ه  م���درب  م��ع  ال��ك��لم��ي��ة 

ك��ون��ت��ي، ون��ع��ت��ه بال�سخ�س  اأن��ط��ون��ي��و  االإي���ط���ايل 
الذي ينق�سه االحرتام.

وعرب كو�ستا يف حديث له مع �سحيفة ماركا 
ت�سيل�سي  ردة فعل جماهري  عن حزنه من 
جتاهه، وقال: ما يحزنني على االأكر هو 

اأحظى  ال���ذي كنت  ف��ق��دان احل��ب 
ت�سيل�سي،  ج��م��اه��ري  م���ن  ب���ه 

اإىل جانبي يف  لطاملا وقفوا 
التي  ال�����س��ع��ب��ة  امل���واق���ف 

بقمي�س  ب��ه��ا  م����ررت 
النادي.

وت�������اب�������ع دي����ي����غ����و 
ل���و كنت  ك��و���س��ت��ا: 

ه����ذا  يف  �����س����اأب����ق����ى 
�ساأبقى  ال����ف����ري����ق 

الأج����������ل اجل����م����اه����ري 
النهاية  ويف  ف����ق����ط، 

مع  جيدة  جتربة  كانت 
ت�سيل�سي .

وحول الطريقة التي اأعلم 

فيها املدرب كونتي العبه كو�ستا بعدم رغبته يف بقائه 
مع فريقه، قال كو�ستا: كانت حلظة من اجلنون، من 
املمكن اأن حت�سل، لكنها تدل على اأن كونتي 
لطاملا  كو�ستا:  وت��اب��ع   . ل��لح��رتام  يفتقر 
طالبت بالتحدث معه �سخ�سياً، مل اأخ�سى 
مواجهته، الر�سالة التي بعثها يل تك�سف 
الكثري عن �سخ�سيته . ويتم�سك مهاجم 
االإ�سباين  االإجن���ل���ي���زي،  ت�����س��ي��ل�����س��ي 
لفريقه  بالعودة  كو�ستا،  دييغو 
مدريد،  اأتلتيكو  ال�سابق 
ال�����ن�����ادي  اأن  رغ��������م 
ممنوع  االإ���س��ب��اين 
العقوبة  بحكم 
امل���ف���رو����س���ة 
ع��ل��ي��ه من 
ال���ت���ع���اق���د 
اأي  م�������������ع 
الع������������ب������������ني 
ح�������ت�������ى ف�������رتة 
االن����������ت����������ق����������االت 
ال�����س��ت��وي��ة امل��ق��ب��ل��ة يف 

يناير املقبل.

كو�شتا يوا�شل حربه الكالمية مع كونتيمورينيو: يونايتد ا�شتعاد الثقة 



    
مقهى يوظف القرود خلدمة الزبائن
جديدة  طريقة  اليابانية  اأوت�����س��ون��وم��ي��ا  مدينة  يف  مقهى  اب��ت��دع 
لديه  ال��ق��رود  م��ن  العديد  توظيف  ع��رب  ال�سياح  جل��ذب  ومبتكرة 

خلدمة الزبائن.
ويظهر �سريط فيديو مت ت�سويره يف وقت �سابق من ال�سيف، قردة 
تدعى فوكو ت�سان، تبلغ من العمر 17 عاماً، وهي تقدم امل�سروبات 

واملناديل لزبائن املقهى. 
اأوت�سوكا، باأنه ح�سل على قرد يدعى  وقال �ساحب املقهى، كاورو 
يات�سان من قبل اأحد معارفه منذ عدة �سنوات، وا�سطحبه للعمل 
ميكن  ع��دي��دة  اإمكانيات  لديه  ب��اأن  اكت�سف  حيث  املقهى،  يف  معه 

اال�ستفادة منها يف العمل. 
الرائعة،  ال��ق��رود  اإم��ك��ان��ي��ات  اكت�سفت  اأن  بعد  اأوت�����س��وك��ا:  واأ���س��اف 
اأح�سرت فوكو ت�سان للعمل برفقة زميلها ت�سان، وبدءا يف العمل 

�سوية يف خدمة الزبائن.
ال�سغرية  القرود  من  العديد  اأوت�سوكا  اأح�سر  احلني  ذلك  ومنذ 
يلتقطون  ال��ذي��ن  وال�سياح  ال��زب��ائ��ن  جل��ذب  مقهاه،  اإىل  االأخ���رى 
وكاأنها  ال��ق��رود  اأوت�سوكا  ويعامل  الظريفة.   ال��ق��رود  م��ع  ال�سور 
عائلته، حيث يقوم باالعتناء بها على الدوام ويقدم لها كل الرعاية 

اللزمة، بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين. 

تعرث على خامتها بجزرة بعد 10 اأعوام
اأنها فقدت  اأكر من ع�سر �سنوات، ظنت �سيدة كندية عجوز  قبل 
خامت خطوبتها العزيز على قلبها اإىل االأبد، لكنها عرت عليه قبل 

اأيام يحيط بجزرة نبتت يف حديقتها.
وروت ماري غرامز البالغة 84 عاماً لو�سائل االإعلم املحلية، اأنها 
 ،1951 ال��ذي ت�سعه يف يدها منذ  2004 ذل��ك اخل��امت  فقدت يف 
يف  عائلتها  متلكها  ال��ت��ي  احل��دي��ق��ة  يف  الع�سب  تقطع  ك��ان��ت  فيما 

األربتا.
و�سعرت باخلجل ال�سديد من ذلك لدرجة اأنها ا�سرتت خامتاً اآخر 
م�سابها للخامت املفقود كي تخفي عن زوجها ما جرى. وكان الزوج 
قد تويف عام 2012، بعد �ستني عاماً من الزواج. ويف االأيام القليلة 
املا�سية، عرت زوجة ابنها على اخلامت يحيط بجزرة فيما كانت 

جتمع بع�س اخل�سار من احلديقة.
وهي لي�ست املرة االأوىل التي حتدث فيها ق�سة كهذه، ففي 2011 
على  ع��ام��اً  �ستة ع�سر  بعد  زواج���ه  �سويدي على خ��امت  رج��ل  ع��ر 

فقدانه، وهو يحيط اأي�ساً بجزرة منت يف حديقته. 

اإغالق مطعم ب�شبب بطيخة 
اإقليم البرتا التنموي ال�سياحي، حممد عبا�س  قرر رئي�س �سلطة 
النوافلة، اإغلق مطعم �سياحي يف املدينة ملدة �سهرين على خلفية 

فاتورة الأ�سعار انت�سرت على مواقع التوا�سل االجتماعي.
بعد  وتبني  عملها  م��ن  انتهت  التحقيق  جلنة  اإن  النوافلة  وق��ال 
الرجوع للفيديو ان ال�سياح كانوا ثمانية وهم من باك�ستان وطلبوا 
"�ساورما دبل و�سمك وبطيخ باالإ�سافة اإىل وجبات �سفري"، مبينا 
اأن ال�سورة التي مت تداولها مل تكن للفاتورة بل ل�"اأوردر" داخلي. 
اأنه وافق على تن�سيب جلنة التحقيق باإغلق املطعم ملدة  واأو�سح 
اإىل  ا�سافة  ب�سكل عام،  واالأ�سعار  البطيخ  ب�سعر  للمبالغة  �سهرين 
عدم ادراج البطيخ �سمن الطعام املقدم يف املطعم، ا�سافة اإىل عدم 

اإعطاء فاتورة تف�سيلية لل�سياح.
واأ�سار اإىل ان العقوبة املفرو�سة �ستكلف املطعم اآالف الدنانري، واأن 

الهدف منها اأن تكون عربة ودر�س للجميع.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ميلك خمالب يف اإحدى يديه 
يعاين �ساب يف بنغلد�س من حالة مر�سية نادرة، جعلت ذراعه تنمو وتت�سخم ب�سكل كبري، فيما حتولت اأ�سابعه اإىل 

ما ي�سبه خمالب احليوانات املفرت�سة.
وكان رايب غني ، قد اأ�سيب بورم يف يده وهو بعمر 3 اأ�سهر فقط، ومع الت�سخي�س املتاأخر، منا الورم لينت�سر اإىل 
ظهره و�ساقه، وو�سل وزن يده اإىل نحو 5 كيلوغرام، ومل يعد قادراً على امل�سي اأو النوم اأو تغيري ملب�سه من تلقاء 

نف�سه، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وبعد اأن ن�سر عمه �سوره على مواقع التوا�سل االجتماعي، وعدت الهيئات ال�سحية يف بنغلد�س، بتقدمي امل�ساعدة 

لعلج رايب، الذي ي�سطر يف كثري من االأحيان، اإىل رفع ذراعه للأعلى لتحقيق التوازن اأثناء امل�سي.
اأعي�س حياة طبيعية، والعثور على عمل مل�ساعدة  اأن  اإذا ح�سلت على العلج املنا�سب، ف�ساأمتكن من  ويقول رايب: 

والدي على اإعالة االأ�سرة.
وياأمل رايب يف اأن يتابع درا�سته، ولكن مع تزايد �سوء حالة ذراعه، و�سعوبة حركته مع مرور الوقت، يبدو م�ستقبل 
اأمًل جديداً باحل�سول على العلج املنا�سب،  ال�ساب غري معروف، لكن تدخل م�سوؤويل ال�سحة يف البلد، منحه 

وُطلب منه مراجعة م�ست�سفى دكار اجلامعي، حيث �سيقوم االأطباء بتقييم احلالة والبدء يف العلج.
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يقود �شيارته مب�شمار مغرو�س يف قلبه
ا�سطر رجل اأمريكي لقيادة �سيارته بنف�سه اإىل امل�ست�سفى، بعد اأن اأطلق عن 

طريق اخلطاأ م�سماراً انغر�س داخل قلبه، وجنا من املوت مبعجزة.
وكان دوغ بريغ�سون يقوم ببع�س الت�سليحات يف منزله بوالية وي�سكون�سن، 
اآلة تثبيت امل�سامري، لريتد عن بع�س االأخ�ساب  عندما انطلق م�سمار من 
وينغر�س يف �سدره، ومل يكن اأحد متواجداً لتقدمي امل�ساعدة له، فما كان 
منه اإال اأن قاد �سيارته مل�سافة 12 ميًل، وو�سل اإىل امل�ست�سفى وهو يف حالة 

خطرية، بح�سب �سحيفة اأي بي �سي �سيكاغو.
املا�سي، يف حديث  25 يوليو  التي وقعت يف  بعد احلادثة  وقال بريغ�سون 
لوكالة اأ�سو�سييتد بري�س: اعتقدت اأن امل�سار مل يدخل يف ج�سدي، نظرت اإىل 
االأ�سفل، ومل اأمتكن من م�ساهدة �سيء، مل اأ�سعر باأي قلق ب�ساأن االإ�سابة، 

ومل يكن هناك اأي اأمل يذكر، كما مل اأ�ساهد اأية دماء ت�سيل من اجلرح .
الذي  امل�سمار  من  بو�سة  نحو  اأن  اأدرك  قمي�سه،  بريغ�سون  ن��زع  وعندما 
اأ�ستطيع  كنت  واأ���س��اف:  �سدره.  داخ��ل  انغر�س  قد  بو�سات،   3 يبلغ طوله 
روؤية امل�سمار يتحرك مع كل دقة يف قلبي، وعند هذه اللحظة، بداأ الرعب 

ينتابني، واأدركت اأن عليَّ الو�سول اإىل امل�ست�سفى يف اأ�سرع وقت ممكن.
وما كان من بريغ�سون اإال اأن �سارع اإىل �سيارته، وقادها ملدة 10 دقائق اإىل 
اأن امل�سمار كان على  اأقرب م�ست�سفى، حيث اأظهرت �سور االأ�سعة ال�سينية، 
اإزالة  االأطباء من  للقلب. ومتكن  الرئي�سي  ال�سريان  بعد ميليمرتات من 

امل�سمار، وعاد بريغ�سون اإىل حياته الطبيعية بعد اأيام قليلة من احلادثة.

متحف يف اليابان يعر�س تاريخ اأمريكا 
احتفى متحف الرمال مبدينة توتوري اليابانية يف معر�سه ال�سنوي العا�سر 

بالواليات املتحدة اإذ �سمم جم�سمات رملية تعك�س تاريخها.
ومنظرا  را�سمور  اال�ستقلل وجبل  اإع��لن  م�ساهد من  املعر�س  ويت�سمن 
ملدينة ن��ي��وي��ورك م��ن اأع��ل��ى و���س��ورا ل��ع��دد م��ن جن��وم ه��ول��ي��وود والرئي�س 

االأمريكي دونالد ترامب.
و�سهدت توتوري اإقامة اأول متحف للرمال يف عام 2006 ومنذ ذلك العام 
عرب  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف  "�سافر  ع��ن��وان  حت��ت  �سنويا  معر�سا  املتحف  يقيم 
وغريها  واإيطاليا  ورو�سيا  بريطانيا  على  �سابقة  دورات  ورك��زت  الرمال". 

من الدول.
ال��ع��امل منهم خم�سة من  اأن��ح��اء  19 ف��ن��ان نحت م��ن  امل��ع��ر���س  و���س��ارك يف 
الواليات املتحدة اأم�سوا اأ�سبوعني يف تنفيذ اأعمالهم با�ستخدام 3000 طن 

من الرمال. 
اأ�ساف  اإن املتحف  وقال تاكي�سي �سيموزا مدير متحف الرمال يف توتوري 
ني�سان  اأبريل  يف  املعر�س  افتتاح  �سهرين من  بعد  ترامب  الرئي�س  جم�سم 

بهدف تقدمي الوجه احلديث للواليات املتحدة. 
ومن املقرر اأن ي�ستمر املعر�س حتى �سهر يناير كانون الثاين املقبل.

وفاة الكاتب امل�شري 
حمفوظ عبد الرحمن 

نعت وزارة الثقافة امل�سرية الكاتب 
وال�������س���ي���ن���اري�������س���ت حم���ف���وظ عبد 
الرحمن الذي تويف بعد �سراع مع 

املر�س.
وك�������ان ع���ب���د ال���رح���م���ن ن���ق���ل اإىل 
املا�سي  مت��وز  يوليو  يف  امل�ست�سفى 
اإثر تعر�سه لوعكة �سحية وو�سعه 

االأطباء رهن العناية الفائقة.
النمنم  الثقافة حلمي  وق��ال وزي��ر 
"كان  الرحمن  عبد  اإن  البيان  يف 
اأح���د اأه���م امل��وؤل��ف��ني ال��ذي��ن برعوا 
يف ت�����س��وي��ر ال���واق���ع امل�����س��ري من 
واالإبداعية  االأدبية  اأعماله  خلله 
ومنها م�سل�سل بوابة احللواين واأم 

كلثوم".
املمثلة  اإىل  ال��ع��زاء  ال��وزي��ر  وق���دم 
���س��م��رية ع��ب��د ال��ع��زي��ز اأرم���ل���ة عبد 
الراحل  الكاتب  اإن  الرحمن قائل 
وعقول  قلوب  يف  حا�سرا  "�سيظل 

امل�سريني".
ك��م��ا ن��ع��ت ه��ي��ئ��ات ر���س��م��ي��ة عديدة 
الهيئة  م��ن��ه��ا  ال����راح����ل  ال���ك���ات���ب 
الوطنية للإعلم واملركز القومي 
ل���ل���م�������س���رح وامل���و����س���ي���ق���ى وامل����رك����ز 
واجلمعية  لل�سينما  الكاثوليكي 

امل�سرية لكتاب ونقاد ال�سينما.

زوكربريغ يف اإجازة اأبوة
موؤ�س�س  زوك����رب����ريغ  م�����ارك  ق����ال 
موقع في�سبوك، اإنه �سيح�سل على 
اإج�����ازة اأب����وة م��دت��ه��ا ���س��ه��ري��ن بعد 

والدة ابنته الثانية.
ك����ان زوك����رب����ريغ ق���د ح�����س��ل على 
�سهرين عقب  مل��دة  م�سابهة  اإج��ازة 
والدة ابنته االأوىل ماك�سيما ت�سان 

زوكربريغ عام 2015.
في�سبوك  ع��ل��ى  زوك����رب����ريغ  وق����ال 
اأخ�����ذت  م���اك�������س  ول������دت  "عندما 
دائما  �ساأكون  اأب��وة،  اإج��ازة  �سهرين 
من  االأوىل  االأ�سهر  لق�ساء  ممتنا 

حياتها اإىل جانبها".
ابنتنا  والدة  "اقرتبت  واأ�����س����اف 
الثانية، واأنا اأخطط الأخذ �سهرين 
اإج��ازة اأب��وة م��رة اأخ��رى، �سهر بعد 
والدت���ه���ا، و���س��ه��ر دي�����س��م��رب كامل 
بري�سيل  ب��ج��ان��ب  الأك������ون  اأي�����س��ا 

والفتيات".

طفلة ت�شرق �شيارة لتاأخذ �شديقاتها يف نزهة  
للياقة  اأم��ام مركز  �سيارة من  ب�سرقة  قامت فتاة �سغرية 
البدنية يف والية نورث داكوتا االأمريكية ، وذهبت يف جولة 
ب�سمارك  �سرطة  قالت  املدينة مع �سديقاتها.   داخل  بها 
اأخ��ذت املفاتيح من  10 �سنوات،  ب��اأن فتاة تبلغ من العمر 
وقامت  البدينة،  للياقة  مركز  يف  االأ�سخا�س  اأحد  �سيارة 
تنطلق  اأن  قبل  ال�سيارة،  خ��ارج  وحمفظته  هاتفه  باإلقاء 
التي مل ت�سرح  الطفلة  امل��ك��ان.  وذك��رت  بها مبتعدة عن 
ال�����س��رط��ة ع��ن ا���س��م��ه��ا، ب��اأن��ه��ا اأخ����ربت ���س��دي��ق��ات��ه��ا باأنها 
ا�ستعارت ال�سيارة من �سديق، واأخذتهن يف جولة يف املدينة 
قبل اأن ت�سطدم باأحد االأر�سفة.  وبح�سب التقارير، فاإن 
على  �سيارة  ب��وج��ود  تفيد  مكاملة  تلقت  ب�سمارك  �سرطة 
جانب الطريق. وعندما و�سلت ال�سرطة اإىل املكان عرت 
ال�سغار وهن يحاولن تغيري  الفتيات  على جمموعة من 
اأحد اإطارات املركبة.  ولدى ا�ستجواب الفتيات، اعرتفت 
الطفلة باأنها �سرقت ال�سيارة وا�سطدمت بالر�سيف اأثناء 
اإج��راء قانوين بحق  اأي  قيادتها لها. ومل تتخذ ال�سرطة 
الطفلة واأعادتها اإىل والديها بعد انتهاء التحقيق، بح�سب 

موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين.

ينفق اآلف الدولرات ليبدو اأكرب �شنًا
يرغب الكثريون عادة باأن يظهروا اأ�سغر �سناً، وينفقون 
التجميل  وم�ساحيق  العمليات  على  االأم��وال  من  الكثري 
اأج�سام  اأن بطل كمال  اإال  وغريها لتحقيق هذا الغر�س، 
اأكرب �سناً  واأنفق ثروة �سغرية، ليبدو  التيار،  �سار بعك�س 
االأج�سام  ك��م��ال  ال��واق��ع. ومي��ل��ك بطل  ه��و عليه يف  مم��ا 
كبرية  ب�سعبية  يحظى  ح�ساباً  الدزي���اك  ب��اول  البولندي 
ع��ل��ى اإن�����س��ت��غ��رام، وي��ن�����س��ر ����س���وره ب�����س��ك��ل م�����س��ت��م��ر على 
احل�ساب، واملثري اأن عمره اأ�سغر بكثري مما يبدو عليه يف 
100. وبح�سب مواقع  اإندي  ال�سور، بح�سب موقع  هذه 
اأنفق باول اآالف الدوالرات،  اأنباء حملية يف وار�سو، فقد 
حتى يحول �سعره اإىل اللون االأبي�س، وبدا اأكرب ب�سنوات 
من عمره احلقيقي، ويقول باول اإن ع�سلته تبدو اأكر 

اإثارة للإعجاب، مما لو ظهر بعمره احلقيقي.

جنمة بريطانية تغرد من ثالجة مطعم 
يف  املطاعم  اأح��د  داخ��ل ثلجة  بريطانية  اختباأت ممثلة 
مدينة بر�سلونة اأثناء الهجوم االإرهابي الذي تعر�ست له 

املدينة اخلمي�س املا�سي. 
وقد ن�سرت النجمة هولبي �سيتي العديد من التغريدات 
الثلجة،  داخ��ل  اختبائها  اأث��ن��اء  جتربتها  ع��ن  متحدثة 
ثلجة  يف  اأختبئ  "اأنا  االأوىل:  تغريدتها  يف  قالت  حيث 
ال�سلمة  اأمتنى  ب�سرعة،  ذلك  حدث  لقد  املطاعم،  اأح��د 

للجميع".
ويف تغريدتها الثانية قالت هولبي: اأ�سمع طلقات نارية، 
ال�سرطة ت�سري يف ال�سارع وتبحث عن �سخ�س ما، اأعتقد 

باأن ال�سائق املهاجم قد قتل بالر�سا�س.
وقدمت هولبي امتنانها و�سكرها العميق ملوظفي املطعم 
عن  وع��ربت  مطعمهم،  يف  باالختباء  لها  �سمحوا  الذين 

حبها ملدينة بر�سلونة قائلة: اأحبك بر�سلونة. عار�صة اأزياء هندية تعر�ش اإبداعات من ت�صميم امل�صمم ماني�ش اأرورا يف اأ�صبوع املو�صة يف مومباي. )ا ف ب(

جنم ابا املو�شيقي 
يطرح األبوما جديدا 
ق���د ي��ح��ت��اج م��ع��ج��ب��و جن���م فريق 
ال�سابق  ال�سويدي  املو�سيقي  اب��ا 
اأن��در���س��ون ب�سع دق��ائ��ق قبل  بني 
األبومه  االأغ��اين يف  التعرف على 

اجلديد بيانو.
بع�سا  ي�����س��م  االأل���ب���وم  اأن  ورغ����م 
من اأبرز اأغاين ابا مثل ثانك يو 
ف��ور ذا م��ي��وزي��ك واأغ����اين فردية 
مو�سيقاه  اإىل  اإ�سافة  الأندر�سون 
اإال اأنه يقدمها جميعها يف األبومه 
اجلديد مبفرده على البيانو دون 

اأن ت�ساحبه اآالت اأخرى اأو غناء.
وقال اأندر�سون يف مقابلة ن�سرتها 
ال�سركة املنتجة للألبوم "االأغاين 
واملو�سيقى التي اخرتتها جزء ال 
اأعزف  اأين  اأ�سعر  م��ن��ي...  يتجزاأ 

ذكرياتي".
وك���ان اأن��در���س��ون ك��ات��ب االأغ���اين 
ال�سويدي  اب���ا  ل��ف��ري��ق  الرئي�سي 
الفريق  وك���ان  ال��ب��وب.  ملو�سيقى 
اأولفيو�س  ب����ي����ورن  م���ع���ه  ي�����س��م 
واأجنيثا  لينج�ستاد  ف��ري��د  واآين 

فلت�سكوج.
 1982 ال���ف���ري���ق ع����ام  وان��ف�����س��ل 
ب�سعبية  ي��ت��م��ت��ع  زال  م���ا  ول��ك��ن��ه 
ال��ف��رق �ساحبة  اأح��د  كبرية وه��و 

اأعلى املبيعات على االإطلق.

ُيقمن حفالت للطالق ت�شاهي الزواج
جرت العادة منذ اآالف ال�سنني اأن ُتقام حفلت واأعرا�س 
حل�سور  مدعًوا  نف�سك  جتد  اأن  لكن  عرو�سنْي،  لزفاف 

حفل مبنا�سبة طلق، فاالأمر غري عادي.
الوزيرية  منطقة  يف  واملنا�سبات  للأعرا�س  مزايا  قاعة 
،و�سط العا�سمة بغداد، �سهدت اأوىل حفلت الطلق، يف 
�سورة الأغرب تغيري جذري ت�سهده االأعراف االجتماعية 
يف العراق. حالة من اال�ستغراب والذهول اأ�سابت �ساحب 
القاعة نربا�س العامري، حني تلّقى ات�سااًل هاتفًيا من 
ويف  طلقها.  حفل  الإق��ام��ة  القاعة  حجز  تطلب  �سيدة 
املُطلقة  اإن   : ل�لأنا�سول  العامري  يقول  الفرح  و�سف 
واحُللي  زاهية،  باألوان  ف�ستاًنا  تلب�س  كانت  فاهم  منال 
تغطي عنقها، وكانت ت�سع مكياًجا ي�ساهي ذلك الذي 

ت�سعه العرو�س يوم زفافها.
يوزّعن  كنَّ  حفلها،  منال  مل�ساركة  جئن  متزّينات  ن�ساء 
ع��ارم، بح�سب  ف��رح  احللوى على احلا�سرات يف م�سهد 

�ساحب القاعة.
وي�سيف العامري اإن احلفل الذي اأقامته منال مل يكن 
اإمنا  اح��ت��ف��اًء بخطوبتها؛  اح��ت��ف��ااًل مب��ول��ود ج��دي��د وال 

اإعلًنا لطلقها.

كاأنها  حلوى  قالب  على  �سمعة  اأ�سعلت  املتحم�سة  امل��راأة 
م�سروع  طلقها  اأن  فيها  توؤكد  جديدة،  مرحلة  تدخل 
على  االأب����واب  فيها  اأو���س��دت  خمتلفة  ح��ي��اة  يف  للعي�س 
عي�س �سابق تعر�ست خلله لل�سرب واالعتداء النف�سي 

واجل�سدي على مدار �سنوات.
ا �سهد حفًل مماثًل لفتاة تبلغ  فندق ق�سر احلياة اأي�سً
اأ�سرة  يف  ويعي�سان  اأم لطفل  وهي  عاًما،   23 العمر  من 
علوان  علوان.  اأحمد  الفندق  مدير  بح�سب  ج��ًدا  غنية 
قاعة  اإن  للأنا�سول،  يقول  االأم���ر،  ي�ستغرب  مل  ال��ذي 
فندقه �سهدت االأ�سبوع املا�سي حفل طلق ل�سيدة رف�س 
ذكر ا�سمها. وي�سيف هذه املطلقة مل تكتِف بقطعة كيك 
احتفاًء بانف�سالها عن زوجها، بل اأقامت حفلة رق�ست 
فيها بحما�س و�سعادة. ال�سيدة الع�سرينية حر�ست على 
اأحد  زارت  اأنها  حتى  وجمالها،  زينتها  بكامل  تظهر  اأن 
متاًما  للحفل  ا�ستعداًدا  بغداد،  يف  التجميل  �سالونات 

كاأنه يوم زواجها، بح�سب و�سف علوان.
بالقول  اأمامه  الذي ح�سل  امل�سهد  وي�ستطرد يف و�سف 
لهن  وت�سرد  �سديقاتها  مع  التحية  تتبادل  كانت  اإنها 
تفا�سيل تعا�سة حياتها الزوجية، و�سعادتها باالنف�سال.

هكذا احتفلت مادونا 
بعيد ميالدها الـ59

�سورة  ن�سر  عرب  ال�59  ميلدها  بعيد  م��ادون��ا  العاملية  الفنانة  احتفلت 
اأقيم على  الذي  ال�ستة يف االحتفال  باأطفالها  ن��ادرة لها جتمعها  عائلية 

�سرفها يف منطقة لي�س االإيطالية. 
ومتيزت احلفلة بطابعها الغجري فارتدت مادونا ف�ستاناً غجرياً وقبعة 
على راأ���س��ه��ا. وظ��ه��رت م��ادون��ا يف ال�سورة م��ع ك��ل م��ن اوالده���ا منلوردز، 

مر�سي جيم�س ، والتواأم �ستيل واإ�سرت، وكذلك روكو ، وديفيد.
يذكر ان مادونا تبّنت كّل من �ستيل، اإ�سرت، مري�سي جيم�س وديفيد من 
البنتها  البيولوجية  االأم  فهي  الباقيني  الأوالده��ا  بالن�سبة  اأم��ا  اأفريقيا. 

لوردز من كارلو�س ليون. اأما روكو فهو ابنها من غي ريت�سي.


