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الإمارات ت�ستنكر اإجراء كوريا ال�سمالية جتربة نووية �ساد�سة
•• اأبوظبي -وام:

ا�ستنكرت دولة الإمارات اإجراء كوريا ال�سمالية جتربة نووية �ساد�سة 
- والتي ت�سببت بهزة اأر�سية - يف خمالفة وا�سحة و�سريحة لإرادة 
املجتمع الدويل وقراراته يف هذا اجلانب.. موؤكدة اأن هذه التجارب 
ل��ق��رارات جمل�س الأم���ن الدويل  امل��ت��ك��ررة ل متثل حت��دي��ا  ال��ن��ووي��ة 
حقيقيا  تهديدا  ت�سكل  بل  وح�سب  النووي  النت�سار  ع��دم  ومعاهدة 

للأمن وال�ستقرار العاملي.
لها - جمددا  بيان  ال��دويل - يف  والتعاون  وزارة اخلارجية  وطالبت 
ب�����س��رورة الل��ت��زام ب��ال��ق��رارات وامل��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة املتعلقة بحظر 
الأمن  جمل�س  داع��ي��ة   .. ال��ع��امل  يف  ال�سامل  ال��دم��ار  اأ�سلحة  انت�سار 
اأن تقو�س  �ساأنها  التي من  املمار�سات  الت�سدي لهذه  الدويل للعمل 
�سرق  و�سمال  الكورية  اجلزيرة  �سبه  يف  وال�ستقرار  ال�سلم  فر�س 

اآ�سيا.
بقرارات  باللتزام  ال�سمالية  كوريا   .. بيانها  ال��وزارة يف  كما طالبت 
جمل�س الأمن .. داعية الأطراف املعنية كافة اإىل انتهاج �سبيل احلوار 
وال�سلم  الأم��ن  على  واحل��ف��اظ  التوترات  من  للحد  والدبلوما�سية 

الدوليني.

الرتبية واأبوظبي للتعليم يك�سفان تفا�سيل النظام التعليمي املوحد
•• اأبوظبي- وام: 

تفا�سيل  للتعليم  اأبوظبي  وجمل�س  والتعليم  الرتبية  وزارة  ك�سف 
اأم�����س ب��ن��اء على  ال��ن��ظ��ام التعليمي امل��وح��د ال���ذي مت الإع����لن ع��ن��ه 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
الدولة حفظه اهلل ومبتابعة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل وبدعم من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
)التفا�سيل �س3(
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عجوز �سوري يحمل اخلبز وي�سري و�سط الدمار الهائل يف دير الزور  )رويرتز(

مريكل وخ�سمها ال�سرتاكي يوؤكدان رف�سهما ان�سمام تركيا للحتاد الوروبي

اأبوظبي للإ�سكان تقدم اعفاءات 
وت�سهيلت للمواطنني يف �سداد القرو�ض

•• اأبوظبي-وام:

والت�سهيلت  الإع��ف��اءات  م��ن  اأن���واع  ع��دة  للإ�سكان  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  تقدم 
ل��ل��م��واط��ن��ني يف ���س��داد ق��رو���س ال��ب��ن��اء و����س���راء امل�����س��ك��ن اجل��اه��ز - الذي 
�سروط  وف��ق  البناء  واإع���ادة  الهدم  وقر�س   - دره��م  مليوين  قيمته  تبلغ 

ال�ستحقاق اخلا�سة بكل نوع من اأنواع القرو�س.
ياأتي ذلك يف اإطار حر�سها على تنفيذ توجيهات القيادة الر�سيدة الرامية 
حل�سول املواطنني على امل�سكن امللئم الذي يحقق لهم ال�ستقرار الأ�سري 

والتخفيف عن املواطنني والتي�سري عليهم يف جميع الإجراءات.
املبكر  ال�سداد  القر�س وخ�سم  %25 من  اإعفاء   .. الإعفاءات  وتت�سمن 
حال  ويف  التقاعد  وعند  والإع�سار  والإفل�س  الوفاة  ح��الت  يف  والإعفاء 
العجز عن الك�سب وذلك وفق ال�سروط املحددة من قبل الهيئة لكل نوع 

من اأنواع الإعفاءات املذكورة.
املنافع  تخ�سي�س  لقطاع  التنفيذي  املدير  القبي�سي  اأحمد  �سعادة  واأك��د 
ال�سكنية يف الهيئة اأن الهيئة توفر للمواطن احل�سول على اإعفاء بن�سبة 
املمنوح للم�ستفيد وذلك للقرو�س التي ت�سل  القر�س  قيمة  من   25%
قيمتها اإىل مليوين درهم �سريطة اأن يكون مقدم الطلب قد اأكمل اأعمال 
تو�سيل  يثبت  ما  يقدم  واأن  والت�سجيل  ال�سراء  اأو  امل�سكن  وت�سييد  البناء 

املاء والكهرباء للم�سكن من اجلهة املعنية.
واأ�ساف اأن طلب خ�سم ال�سداد املبكر يتيح للمواطن احل�سول على خ�سم 
%25 وفقا للمبلغ الذي مت �سداده وذلك  اإىل  ملرة واح��دة بن�سبة ت�سل 
عند التعجيل ب�سداد قر�س البناء اأو ال�سراء - الذي تبلغ قيمته مليوين 
ف��ئ��ات منها الإعفاء  ل��ع��دة  البناء وذل���ك وف��ق��ا  واإع����ادة  ال��ه��دم  اأو  دره���م - 
بن�سبة %15 من ر�سيد القر�س املتبقي يف حال كان املبلغ امل�سدد مابني 
املتبقي وكذلك الإعفاء  القر�س  قيمة  من   35% من  اأقل  اإىل   20%
ما  امل�سدد  املبلغ  ك��ان  ح��ال  يف  املتبقي  القر�س  ر�سيد  من   20% بن�سبة 
والإعفاء  املتبقي  القر�س  قيمة  م��ن   50% م��ن  اأق��ل  اإىل   35% ب��ني 
%25 من ر�سيد القر�س املتبقي يف حال كان املبلغ امل�سدد يبلغ  بن�سبة 
املتبقي مع توفر �سروط ال�ستحقاق.                                   القر�س  من قيمة  فاأكرث   50%

احلوثيون يحا�سرون منزل �سريكهم يف النقلب �سالح ب�سنعاء

عزلت مقر�ت �ملخلوع ون�سبت عددً� من نقاط �لتفتي�ش يف م�سقط ر�أ�سه

ميلي�سيا احلوثي تقرر اعتقال �سالح ونقله اإىل �سعدة

�إير�ن تعترب حما�سرة قافلة د�ع�ش يف �ل�سحر�ء غري �إن�ساين!

الزور دير  عن  النظام  قوات  تف�سل  كيلومرتات   3
•• عوا�صم-وكاالت:

وزارة  ب���ا����س���م  امل����ت����ح����دث  و�����س����ف 
حزب  �سفقة  الإي��ران��ي��ة  اخلارجية 
باخلطوة  داع�����س  تنظيم  م��ع  اهلل 
الإن�����س��ان��ي��ة، ق��ائ��ل اإن احل���رب مع 
داع�س تختلف كلياً عن قتل الأبرياء 

والنا�س العاديني وفق تعبريه
ويف ت�����س��ري��ح ل���ه، ق���ال ق��ا���س��م��ي اأن 
الأمريكية  ال��ط��ائ��رات  حم��ا���س��رة 
للقافلة التي ت�سم عدا من الن�ساء 
والأطفال يف ال�سحراء قد تت�سبب 
اإن�����س��ان��ي��ة وت�����س��اع��د علي  يف ك��ارث��ة 
معتربا  املنطقة  يف  العنف  اإنت�سار 
اياها بل قيمة ع�سكرية، هذا ودعا 
املتحدة  الأمم  الإي����راين  امل�����س��وؤول 
تنفيذ  دون  ل��ل��ح��وؤول  التدخل  اإىل 
ب��ح��ق الأب���ري���اء يف املنطقة  جم���ازر 

وفق تعبريه.
اىل ذلك، قال التلفزيون ال�سوري، 
ال�سوري  ال��ن��ظ��ام  جي�س  اإن  ام�����س، 
اأ�سبحوا  معه،  املتحالفة  وال��ق��وات 
كيلومرتات من جيب   3 بعد  على 
يحا�سره  النظام  ل�سيطرة  خا�سع 
تنظيم داع�س يف مدينة دير الزور.

وحلفاوؤه  ال��ن��ظ��ام  ج��ي�����س  واق����رتب 
م��ن حت��ري��ر امل��دي��ن��ة ال��واق��ع��ة على 

نهر الفرات حيث يحا�سر التنظيم 
األف  و93  للجي�س  ت��اب��ع��ة  ق��اع��دة 

مدين منذ �سنوات.
وك���ان حم��اف��ظ دي��ر ال���زور، حممد 
اإب��راه��ي��م ���س��م��رة، ق���ال  اإن اجلي�س 
دير  م��دي��ن��ة  اإىل  �سي�سل  ال�����س��وري 
تنظيم  ي��ح��ا���س��ره��ا  ال���ت���ي  ال������زور 
 48 �سنوات يف غ�سون  داع�س منذ 

�ساعة.

اجلي�س  اأب��ط��ال  اأن  ���س��م��رة  واأردف 
الزور  دي��ر  اإىل  �سي�سلون  ال�سوري 
خلل ما بني 24 و48 �ساعة على 
الأكرث، واأ�ساف اأن اجلي�س متواجد 
الآن على بعد ما بني 18 و20 كلم 

من طرف املدينة. 
وركزت القوات احلكومية ال�سورية 
العام على احلملة يف �سحراء  هذا 
���س��وري��ا و���س��ن��ت ���س��رب��ات ���س��رق��اً يف 

هجوم متعدد اجلبهات �سد الدولة 
الإ���س��لم��ي��ة ل���س��ت��ع��ادة دي��ر الزور، 
ن�سف  التنظيم على  ي�سيطر  حيث 
الواقعة  الأرا�����س����ي  وك����ل  امل���دي���ن���ة 

حولها منذ 2014.
وم�����س��اء الأح����د، اأع��ل��ن امل��ر���س��د اأن 
ال�������س���وري و����س���ل ملحيط  اجل��ي�����س 
تخوم  على  املحا�سر   137 ال��ل��واء 

املدينة حيث دارت ا�ستباكات.

املفو�سية الأوروبية: ان�سمام تركيا اإىل الحتاد الأوروبي م�ستحيل 
•• عوا�صم-رويرتز:

اأم�س  الأوروب��ي��ة  املفو�سية  قالت 
الرتكية  ال�����س��ل��ط��ات  اأف����ع����ال  اإن 
جتعل ان�سمام اأنقرة اإىل ع�سوية 
الحتاد الأوروبي م�ستحيل وذلك 
الأملانية  امل�ست�سارة  دع��ت  اأن  بعد 
حمادثات  لإنهاء  مريكل  اأجنيل 

الن�سمام.
املفو�سية يف  با�سم  وقال متحدث 
اإفادة �سحفية مقتب�سا ت�سريحات 
جان  املفو�سية  رئ��ي�����س  ب��ه��ا  اأدىل 
ك��ل��ود ي��ون��ك��ر ق��ب��ل دع����وة مريكل 
ل��وق��ف امل��ح��ادث��ات: ت��رك��ي��ا تتخذ 
خ����ط����وات ���س��خ��م��ة ت��ب��ع��ده��ا عن 
اأوروبا وهذا يجعل ان�سمام تركيا 

للحتاد الأوروبي م�ستحيل.
ب�ساأن وقف  اأي قرار  اأن  اأكد  لكنه 
منذ  امل��ت��ع��رثة  الن�����س��م��ام  عملية 
ف����رتة ط��وي��ل��ة يف اأي������دي ال����دول 
الأع�ساء  وال��ع�����س��ري��ن  ال��ث��م��اين 

بالحتاد ولي�س املفو�سية.
ي��ول��ي��و متوز  م���ن  ال�����س��اد���س  ويف 
لإنهاء  الأوروب��������ي  ال���ربمل���ان  دع����ا 
وا�سلت  اإذا  الن�سمام  حم��ادث��ات 
تركيا خططها لتو�سيع �سلحيات 

الرئي�س رجب طيب اإردوغان.
يف املقابل اتهمت اأنقرة ال�سيا�سيني 
ال�سعبوي  للتيار  بالر�سوخ  الملان 
الملانية  امل�ست�سارة  اأعلنت  بعدما 
اأن���غ���ي���ل م���ريك���ل ت��اأي��ي��ده��ا وقف 
م��ف��او���س��ات ان�����س��م��ام ت��رك��ي��ا اىل 

الحتاد الوروبي.
الأوروبية  ال�����س��وؤون  وزي����ر  وق����ال 
اإنهاء  مناق�سة  اإن  ت�سليك  ع��م��ر 
امل��ف��او���س��ات م��ع تركيا ه��و هجوم 
�����س��ة للحتاد  امل��وؤ���سِ ال��ق��ي��م  ع��ل��ى 

الأوروبي.
مع  تلفزيونية  م��ن��اظ��رة  وخ���لل 
خ�����س��م��ه��ا ال�����س����رتاك����ي م���ارت���ن 
�سولتز، قالت مريكل من الوا�سح 
األ ت�سبح تركيا ع�سوا  انه يجب 
واأ�سافت  الوروب������ي  الحت�����اد  يف 
الم��ر( ه��ذا  )مناق�سة  تريد  اأنها 
مع �سركائها يف الحتاد الوروبي 
التو�سل  بالمكان  ك��ان  اذا  ل��رى 
هذه  ازاء  م�����س��رتك  م���وق���ف  اىل 
وقف  بامكاننا  ك��ان  واذا  النقطة 

مفاو�سات الن�سمام.
اإزاء  الت�سعيدي  موقفها  اأن  وبدا 

حتت  م��ن  الب�ساط  �سحب  تركيا 
اأقدام �سولتز الذي دعا قبل ذلك 
مفاو�سات  اإن���ه���اء  اإىل  ب��دق��ائ��ق 

الن�سمام.
على  ب���ال���ت���ه���ج���م  ت�������س���ل���ي���ك  ورد 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ني الأمل�����ان ال��ذي��ن قال 
متهورا  خطابا  ي�ستخدمون  انهم 
على  الإم����������لء  اإىل  وي�������س���ع���ون 
اإنهم  الأوروب������ي������ة...  امل��وؤ���س�����س��ات 
يعتقدون اأن الحتاد الأوروبي هو 
وقال  الأملانية.  املتحدة  الوليات 
ال�سيا�سيني  ب��ع�����س  م���واق���ف  اإن 
"بناء جدار برلني  الأمل��ان هدفها 
موجها  ال�سعبوية"  ب���ح���ج���ارة 
�سولتز  اإىل  لذع�������ة  ان����ت����ق����ادات 
باأنها  م��ب��ا���س��رة  م��ريك��ل  وم��ت��ه��م��ا 
لرتكيا  م���ع���ادي���ا  م���وق���ف���ا  ت��ت��خ��ذ 

لل�ستفادة انتخابيا.
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•• عوا�صم-وكاالت:

قررت ميلي�سيات احلوثي اعتقال 
علي  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����س  حليفها 
اإقامته  مقر  م��ن  �سالح  ع��ب��داهلل 
حمافظة  اإىل  ونقله  �سنعاء،  يف 

�سعدة، بح�سب م�سدر ميني.
ميلي�سيات  اإن  امل�������س���در  وق������ال 
باإنهاء  ق����رارا  اأ����س���درت  احل��وث��ي 
ال���ت���ح���ال���ف م����ع ح������زب امل����وؤمت����ر 
املخلوع  ب��رئ��ا���س��ة  ال��ع��ام  ال�سعبي 

�سالح، وفقا ملوقع العربية.
و���س��ه��دت الأي������ام امل��ا���س��ي��ة زي����ادة 
حليفي  ب����ني  ال����ت����وت����ر  ح������دة  يف 
النقلب احلوثي و�سالح، حيث 
ق��ي��ادات مقربة م��ن �سالح  ب���داأت 
بقبائلها،  والح��ت��م��اء  ال��ف��رار  يف 
ت�����س��ري��ب قائمة  ب��ع��د  خ�����س��و���س��اً 

باغتيالت حوثية.
وك�سفت م�سادر مطلعة يف �سنعاء، 
اأن ميلي�سيا احلوثي ن�سبت عدداً 
�سنحان  ط��ري��ق  ال��ن��ق��اط يف  م��ن 
ج���ن���وب ���س��ن��ع��اء م�����س��ق��ط راأ������س 

املخلوع علي عبداهلل �سالح.
احلوثيني  اأن  امل�����س��ادر،  واأف�����ادت 
ن�����س��ب��وا ال��ن��ق��اط وت���وزع���وا على 
ال���ت���ب���اب وامل���رت���ف���ع���ات امل����ج����اورة 
اأمنية م�سددة  اإج��راءات  وفر�سوا 

املحررة  امل����واق����ع  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة 
�سمال اليمن.

وذك�������رت م�������س���ادر م���ي���دان���ي���ة اأن 
النقلبية  امليلي�سيا  من  عنا�سر 
�سبحان  اآل  منطقة  اإىل  ت�سللت 
موؤكدة  فيها،  التمركز  وح��اول��ت 
املهمات  ق�����وات  م���ن  وح�����دات  اأن 
اخل���ا����س���ة ب���اجل���ي�������س ال���وط���ن���ي، 
وق�سفت  امل�����ح�����اول�����ة  ر������س�����دت 
عن  اأ�سفر  ما  امل�سلحة،  املجاميع 
م��ق��ت��ل ث��لث��ة م�����س��ل��ح��ني، بينهم 
ق���ي���ادي ح��وث��ي م���ي���داين، وجرح 

اآخرين.
ميلي�سيات  ق������ررت  الأث�����ن�����اء  يف 
احلوثي اعتقال حليفها الرئي�س 

لعزل مقرات املخلوع. 
�سنعاء  العا�سمة  �سكان  ويعي�س 
اأم��ن��ي��ة وتواجد  اإج�����راءات  و���س��ط 
مل�سلحني  ال���������س����وارع  يف  ك���ث���ي���ف 
حوثيني حت�سباً لنفجار الأو�ساع 
خ�سو�سا بعد توتر الأو�ساع بني 
ما  مرحلة  يف  الن��ق��لب  �سريكي 

بعد احتفالية ال�سبعني.
قيادي  ق��ت��ل  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  يف 
يف  امليلي�سيات  من  واثنان  حوثي 
اأف�����س��ل��ت��ه��ا قوات  حم���اول���ة ت�����س��ل��ل 
علب  حم���ور  يف  اليمني  اجل��ي�����س 
عندما  �سعدة،  حمافظة  �سمال 
النقلبية  امليلي�سيات  ح��اول��ت 
�سبحان  اآل  منطقة  يف  التمركز 

ع��ل��ي عبداهلل  ال�����س��اب��ق  ال��ي��م��ن��ي 
�سالح من مقر اإقامته يف �سنعاء، 

ونقله اإىل حمافظة �سعدة.
قرار  ���س��دور  واأك���د م�سدر ميني 
مع  التحالف  باإنهاء  امليلي�سيات 
العام  ال�����س��ع��ب��ي  امل����وؤمت����ر  ح�����زب 

برئا�سة �سالح.
فيما اأكد قيادي بارز يف ميلي�سيا 
املخلوع  ال��رئ��ي�����س  اأن  احل���وث���ي، 
علي عبداهلل �سالح، كان يح�سر 
العا�سمة  يف  ع��ل��ي��ه��م  لن���ق���لب 
���س��ن��ع��اء، ع�����س��ي��ة اح��ت��ف��ال حزبه 
بالذكرى ال�35 لتاأ�سي�سه، يف 24 
ع�سو  وذك���ر  امل��ا���س��ي.  اأغ�سط�س 
املكتب ال�سيا�سي جلماعة احلوثي، 
حممد البخيتي، اأن الفعالية كان 
"النزول لل�ساحات بهدف  هدفها 
احتجاجية  باعت�سامات  ال��ق��ي��ام 
وهذا ما كان خمططا له بالفعل 
لول اتخاذنا للإجراءات الأمنية 

املنا�سبة لإف�سالها.
حتري�س  ر�����س����ال����ة  يف  وك�������س���ف 
م��ط��ول��ة وج��ه��ه��ا لأن�����س��ار �سالح 
النقلب عليه، عن  حلثهم على 
اأ�سبح يف متناول اليد،  اأن �سالح 
ل��ك��ن اجل��م��اع��ة )احل���وث���ي���ني( ل 
ح�سب  ت���واج���ده،  تنهي  اأن  ت��ري��د 

قوله.

اجلي�ض الليبي يق�سف داع�ض بالقرب من �سرت
•• طرابل�س-وكاالت:

جوية  ���س��رب��ات  نفذ  اإن���ه  الليبي  ال��وط��ن��ي  اجلي�س  ق��ال 
�سد مقاتلي تنظيم داع�س، بعدما توغل املت�سددون اإىل 

اجلنوب وال�سرق من �سرت، معقلهم ال�ساحلي ال�سابق.
اأكرث جراأة  اأ�سبح  التنظيم  اإن  ليبيون  م�سوؤولون  وقال 
يف الأ�سابيع القليلة املا�سية، فاأقام نقاط تفتي�س موؤقتة 
القرى. م�ساجد  على  وا�ستوىل  حملية  ق��وات  وه��اج��م 
اأن يعيد  املتزايد القلق من احتمال  الن�ساط  واأث��ار هذا 
قوات  اأجربته  التي  �سرت،  تنظيم �سفوفه حول  داع�س 
الن�سحاب  على  اأمريكية  ج��وي  ق�سف  وحملة  حملية 

منها يف دي�سمرب )كانون الأول(، وقتل معظم املت�سددين 
عدداً  لكن  اأ�سهر،  �سبعة  قرابة  ا�ستمر  ال��ذي  القتال  يف 

غري معلوم فر اإىل ال�سحراء.
البحر  على  امل��ط��ل  ليبيا  �ساحل  و���س��ط  يف  ���س��رت  وت��ق��ع 
املتو�سط عند اخلط الفا�سل بني مناطق ت�سيطر عليها 

ف�سائل ليبية متناحرة.
القائد  حفرت  خلليفة  املوالية  الوطنية  القوات  وقالت 
اإنها  ل��ه،  قاعدة  ليبيا  �سرق  من  يتخذ  ال��ذي  الع�سكري 
ا�ستهدفت  الأح����د،  اأم�����س الول  ���س��رب��ات ج��وي��ة  ن��ف��ذت 
�سرت  بني  الواقعة  تاقرفت  عني  منطقة  يف  مت�سددين 

وبلدة ودان على بعد 230 كيلومرتاً اإىل اجلنوب.

90 األفًا من الروهينغا يفرون 
مبيامنار العرقي  التطهري  من 

•• عوا�صم-وكاالت:

الروهينجا  من  األفاً   90 نحو  فر 
اإىل بنجلد�س منذ اندلع العنف 
يف ميامنار يف اأغ�سط�س، ما ي�سغط 
املتاحة  امل�����ح�����دودة  امل��������وارد  ع���ل���ى 
واملجتمعات  الإغ����اث����ة  ل����وك����الت 
املحلية التي ت�ساعد بالفعل مئات 
الآلف من اللجئني بعد موجات 

عنف �سابقة يف ميامنار.  
)التفا�سيل �س13(

جمل�ض الأمن ي�سوت الثنني املقبل على 
عقوبات جديدة �سد كوريا ال�سمالية

•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

لدى  المريكية  ال�سفرية  اعلنت 
المم املتحدة نيكي هايلي الثنني 
ان جمل�س المن �سيجري خلل 
هذا ال�سبوع نقا�سا حول م�سروع 
قرار يفر�س عقوبات جديدة على 
يعر�س  ان  على  ال�سمالية،  كوريا 

للت�سويت الثنني املقبل.
وتوؤيد فرن�سا وبريطانيا واليابان 
فر�س عقوبات جديدة على كوريا 
ال�سمالية، يف حني مل يعرف بعد 

موقفا مو�سكو وبكني.
املتحدة  ال�����ولي�����ات  دع�����ت  وق�����د 
ال�����دويل لتخاذ  جم��ل�����س الأم�����ن 
ممكنة" ملعاقبة  اإجراءات  "اأقوى 
ب��ع��د جتربتها  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك��وري��ا 

النووية الأخرية. 
وج�����اءت ال���دع���وة الأم���ريك���ي���ة يف 
للمجل�س  ط���ارئ  اج��ت��م��اع  ب��داي��ة 
كوريا  جتربة  بعد  املوقف  لبحث 
قنبلة  اإن��ه��ا  ق��ال��ت  م��ا  ال�سمالية 

هيدروجينية. 
وا�سعا  غ�سبا  ال��ت��ج��رب��ة  واأث�����ارت 
لكوريا  حليف  اأه��م  ال�سني،  دف��ع 
خطوات  ت�����س��ف  لأن  ال�����س��م��ال��ي��ة، 

بيونغيانع باأنها خاطئة. 
وع���ق���د اج���ت���م���اع جم��ل�����س الأم����ن 
الوليات  م��ن  ل��دع��وة  ا���س��ت��ج��اب��ة 
وفرن�سا  وب���ري���ط���ان���ي���ا  امل���ت���ح���دة 

واليابان وكوريا اجلنوبية. 
وقال ال�سفري الياباين لدى المم 
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اأخبـار الإمـارات
تنظيم ات�سالت حتبط 561 هجمة اإلكرتونية خلل الن�سف الأول 

•• اأبوظبي-وام:

الوطني  ال��ف��ري��ق  لها  ت�سدى  ال��ت��ي  الإل��ك��رتون��ي��ة  الهجمات  ع��دد  بلغ 
 561 الت�سالت  تنظيم  الآيل يف هيئة  للإ�ستجابة لطوارئ احلا�سب 
هجمة خلل الن�سف الأول من العام 2017 تعر�ست لها العديد من 

املواقع الإلكرتونية احلكومية و�سبه احلكومية واخلا�سة.
�سرر  اأي  اإحلاقها  دون  واحباطها  للهجمات  الفريق  ت�سدى  ويعك�س 
حماية  يف  الهيئة  ب��ه  تقوم  ال��ذي  الكبري  ال���دور  اللكرتونية  ب��امل��واق��ع 
اأمن املعلومات وحماولت ت�سويه اأو اخرتاق املواقع اللكرتونية داخل 

الدولة بكل كفاءة واقتدار .
خلل  لها  ت�سدت  التي  الهجمات  ع��دد  ف��اإن  الهيئة  اح�ساءات  وح�سب 

الأ���س��ه��ر ال�����س��ت��ة الأوىل م��ن ال��ع��ام اجل����اري ت�����س��اوي ن��ح��و %53 من 
2016 ما يعك�س ارتفاع  اجمايل الهجمات التي اأحبطتها طيلة العام 
اللكرتونية احلكومية  للمواقع  والت�سوية  الخ��رتاق  وترية حماولت 

واخلا�سة .
ويت�سح من خلل الح�ساءات ذاتها اأن املواقع اللكرتونية احلكومية 
و�سبه احلكومية كانت الأكرث عر�سة للهجمات والتي و�سل عددها اإىل 
اجلاري ت�سكل ما ن�سبته  العام  من  الأول  الن�سف  خلل  هجمة   284

فرتة الر�سد نف�سها . يف  امل�سجلة  الهجمات  اجمايل  من   50.6%
وعلى �سعيد املواقع اللكرتونية التابعة للقطاع اخلا�س فقد بلغ عدد 
الهجمات التي تعر�ست لها 277 هجمة منذ يناير وحتى نهاية يونيو 

املا�سيني.

ويف اطار اجلهود التي تبذلها للت�سدي للهجمات تعمل “ هيئة تنظيم 
باأهمية اتخاذ  “ بالتن�سيق مع جميع اجلهات لرفع الوعي  الت�سالت 
الإلكرتونية  ومواقعها  معلوماتها  اأم��ن  حلماية  ال��لزم��ة  الإج����راءات 
الب�سرية  كوادرها  لدى  الوعي  ون�سر  انظمتها  حتديث  يف  وال�ستمرار 

باأهمية الإ�ستخدام ال�سليم ملواقعها.
احتياطية  ن�سخ  اإع���داد  ب�سرورة  اجلهات  جميع  دوم��ا  الهيئة  وتطالب 
لبياناتها وحفظها على اأجهزة اأخرى لي�ست مت�سلة بالإنرتنت .. وتعمل 
املعلومات  باأمن  املتعلقة  املمار�سات  اأف�سل  حول  الن�سائح  تقدمي  على 
وذلك بالإ�سافة اإىل حر�سها على عقد الندوات واملحا�سرات للتعريف 
بامل�ستجدات اخلا�سة باأ�ساليب حماية اأمن املعلومات و�سبل مواجهة اأي 

حماولت اخرتاق اأو تعطيل اأو ت�سويه ملواقعها الإلكرتونية .

�سفارة الدولة توزع حلوم الأ�ساحي 
على املحتاجني يف موريتانيا

•• نواك�صوط -وام:

الأ�سر  ع�سرات  على  الأ���س��اح��ي  حل��وم  موريتانيا  يف  ال��دول��ة  �سفارة  وزع��ت 
الفقرية يف منطقة غورغول وبع�س الأ�سر املتعففة يف العا�سمة نواك�سوط 
عي�سى  �سعادة  لتعليمات  وتنفيذا  امل��ب��ارك  الأ�سحى  عيد  مبنا�سبة  وذل��ك 
هيئة  وت��ت��وىل  موريتانيا.  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري  الكلباين  م�سعود  ع��ب��داهلل 
الهلل الأحمر الإماراتي متويل عملية التوزيع التي تدخل �سمن ن�ساط 
خريي �سنوي داأبت ال�سفارة على تنفيذه بهدف امل�ساهمة يف مكافحة الفقر 
يف املناطق الأكرث ه�سا�سة يف موريتانيا. و�سكر امل�ستفيدون دولة الإمارات 
حكومة و�سعبا على هذه اللفتة التي تعك�س اهتمامهم الدائم بزرع الب�سمة 

على اأفواه املحتاجني خا�سة يف املنا�سبات الدينية.

»�سوؤون الرئا�سة« تك�سف عن اإقامة »�سرح تذكاري« يف اأبوظبي يخلد ذكرى زايد وميثل منارة للأجيال
•• اأبوظبي-وام:

عن  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزارة  ك�سفت 
يخلد  تذكاري”  “�سرح  اإق���ام���ة 
القائد  مل���ي���لد  امل���ئ���وي���ة  ال����ذك����رى 
امل��وؤ���س�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زايد 
اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
للأجيال  م���ن���ارة  وي�����س��ك��ل  ثراه” 
امل��ق��ب��ل��ة وذل������ك يف اإط�������ار اإع�����لن 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
“عام   2018 اهلل” عام  “حفظه 

زايد”.
و�سيكون هذا “ ال�سرح التذكاري” 
- ال����ذي ي��ج��ري ال��ع��م��ل ب��ه حاليا 
ال�سارعني  ت���ق���اط���ع  ع���ن���د  وي���ق���ع 
�سارع  ام��ت��داد  على  وال��ث��اين  الأول 
اأبوظبي  العا�سمة  يف  الكورني�س 
 3.3 م���������س����اح����ة  ع�����ل�����ى  ومي������ت������د 
مواطني  ت�ستقطب  وجهة  هكتار- 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
الذين  اأر����س���ه���ا  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ني 
جن�سية  مائتي  م��ن  اأك���رث  ميثلون 

والق����ت���������س����ادي����ة والإج���ت���م���اع���ي���ة 
القيادة  عليه  وت�سري  والإن�سانية 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ساحب  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�سمو  و����س���اح���ب  اهلل”  “رعاه 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
لتوا�سل  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
املظفرة  م�سريتها  الإم���ارات  دول��ة 
مب�سر  زاه���ر  واع���د  م�ستقبل  نحو 
على  وتربت  ن�ساأت  التي  للأجيال 
ق��ي��م زاي�����د اخل����ري وال���ع���ط���اء بل 

حدود.
قدمه  م���ا  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ون�����وه 
ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  القائد 
العامل  و  واأم�����ت�����ه  ل���وط���ن���ه  زاي������د 
ل���ربه���ان ع��ل��ى م���ا ح���ب���اه اهلل من 
خ�����س��ال ف���ري���دة وق��ل��ب ن��ق��ي و�سع 
اجل���م���ي���ع ل���ع���ل اأه���م���ه���ا ق���ي���م حب 

يعي�سون يف �سلم ووئام اإىل جانب 
زواره��ا من جميع اأنحاء العامل .. 
خللها  من  يطلون  اأي�سا  ونافذة 
اخلالد  الإن���������س����اين  الإرث  ع���ل���ى 
“طيب  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  للمغفور 
اهلل ثراه” وينهلون منه ما ميهد 
ال��ط��ري��ق اأم����ام ج��ي��ل ال��ي��وم والغد 
اأج�����ل �سناعة  م���ن  ب���ه  ل���لإق���ت���داء 
ويفتح  لبلدهم  م�سرق  م�ستقبل 
اأمامهم الباب نحو اآفاق اأو�سع من 

التقدم والإزدهار والرفاه.
عمل  التذكاري  ال�سرح  ويتو�سط 
ف��ن��ي ف��ري��د م���ن ن��وع��ه حت��ي��ط به 
الك�سف  و�سيتم  خ�سراء  م�ساحات 
ع���ن م���زي���د م���ن ت��ف��ا���س��ي��ل��ه خلل 
– وي���ر����س���د هذا  ح��ف��ل اف��ت��ت��اح��ه 
ال�سيخ  له  املغفور  قدمه  ما  العمل 
قل  ال��ت��ي  ال�سخ�سية  ه��ذه   - زاي���د 
نظريها - من اأعمال جليلة ي�سهد 
بها القا�سي والداين وما قامت به 
اأياديه البي�ساء “ رحمه اهلل “ من 
دول  �سملت  واأعمال خري  عطاءات 
من  باأحرف  ا�سمه  لي�سطر  العامل 

والتفاين  الوطن  حب  يف  وامللهمة 
م����ن اأج����ل����ه ون�������س���ر اخل�����ري يف كل 
الرغبة  النفو�س  يف  ويبعث  مكان 
“ ط��ي��ب اهلل  اإرث�����ه  ال���ت���اأم���ل يف  يف 
ث���راه “ ومي��ك��ن ال����زوار م��ن اإثراء 
م��ع��رف��ت��ه��م ب�����س��ريت��ه ال��ط��ي��ب��ة من 
للقيم  اأعمق  ب�سكل  فهمهم  خ��لل 
ال��ت��ي اأر����س���اه���ا و���س��ي��د ع��ل��ي��ه��ا بناء 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
والعدل  الت�سامح  قيم   .. الرا�سخ 
اخلري  وح��ب  وامل�ساواة  والإن�ساف 
للنا�س جميعا والتعاي�س الإن�ساين 
على  يعي�س  م��ن  ك��ل  ب��ني  ال�سلمي 
حباها  التي  الطيبة  الأر����س  ه��ذه 
على  ت�����س��ري  ر����س���ي���دة  ق����ي����ادة  اهلل 
النهج نف�سه .. نهج اخلري وال�سلم 

والوئام.
وبهذه املنا�سبة الوطنية العزيزة .. 
الزعابي  اأحمد جمعه  اأ�ساد معايل 
نائب وزير �سوؤون الرئا�سة ب�الإرث 
اخلالد الذي تركه ال�سيخ زايد بن 
 “ اهلل  “ رحمه  نهيان  اآل  �سلطان 
ال�سيا�سية  ال�����س��ع��د  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 

نربا�سا  اأ���س��ح��ت  وال���ت���ي  العرب” 
الأجيال  خ��لل��ه  م���ن  ت�����س��ت�����س��رف 
وحتتفي  وم�����س��ت��ق��ب��ل��ه��ا  ح��ا���س��ره��ا 

باإرثه واإجنازاته اخلالدة.
“ ال���������س����رح  ه���������ذا  و�����س����ي����ع����ك���������س 
التذكاري” ل �سك لكل من �سرياه 
جتربة ال�سيخ زايد الإن�سان الرثية 

التاريخ  ���س��ف��ح��ات  اأن�����س��ع  يف  ن���ور 
�سيظل  عظيما  اإرث����ا  ت���رك  ب��ع��دم��ا 

اجلميع يذكره جيل بعد جيل.
امللهم  الإن�ساين  للعطاء  وتكرميا 
ال�سيخ  بثها  التي  الراقية  والقيم 
زاي��د “ طيب اهلل ث��راه “ يف قلوب 
الوجهة  ه����ذه  ت���اأخ���ذن���ا  اجل��م��ي��ع 

التذكارية يف رحلة تر�سد م�سرية 
الدنيا خريا وحكمة  عطرة ملأت 
م�ستعر�سة  وب��ذل  ورحمة  وعطاء 
الروؤى امل�ستقبلية والقيم الإن�سانية 
النبيلة واملجتمعية والفكرية التي 
النه�سة  م�����س��روع  ب����اين  غ��ر���س��ه��ا 
امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����س��ي��خ زاي����د “حكيم 

والوقوف  والعطاء  والبذل  اخلري 
اإىل جانب كل ذي حاجة.

 “ اإن من حقه علينا  وقال معاليه 
رحمه اهلل “ والأجيال القادمة من 
اأبناء هذا الوطن والأمة اأن نوفيه 
ق��دم من  واأن نعرتف له مبا  حقه 
التاريخ  يف  ا���س��م��ه  ب��ت��خ��ل��ي��د  خ���ري 
جيل  بعد  جيل  اجلميع  ليذكره 
رم���زا ل��لإن�����س��ان��ي��ة وال���وح���دة التي 
ق����دم يف ���س��ب��ي��ل��ه��ا ك���ل ج��ه��د ميكن 
 .. واأم��ت��ه  لوطنه  قائد  يقدمه  اأن 
فهنئيا له “رحمه اهلل “ حبه الذي 
غمر قلوبنا ووجداننا ووجدان كل 

ذي قلب حي .
اأح����م����د جمعة  م����ع����ايل  واأ������س�����اف 
الزعابي اإنه ومن اأجل ذلك كله كان 
ياأتي  ال��ذي  التذكاري  ال�سرح  هذا 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  بتوجيهات 
مبا  وعرفانا  وتاأكيدا  منها  اإميانا 
قدمه القائد املوؤ�س�س “ رحمه اهلل 
ورمز عزتها  الإحتاد  دولة  “ باين 
وق��وت��ه��ا وع��ن��وان��ه��ا م��ن اأج���ل قيام 

هذه الدولة القوية الفتية.

»اأبوظبي للإ�سكان« تقدم اعفاءات وت�سهيلت للمواطنني يف �سداد القرو�ض
•• اأبوظبي-وام:

تقدم »هيئة اأبوظبي للإ�سكان« عدة 
اأنواع من الإعفاءات والت�سهيلت 
قرو�س  �����س����داد  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني 
ال��ب��ن��اء و���س��راء امل�سكن اجل��اه��ز - 
درهم  مليوين  قيمته  تبلغ  ال��ذي 
البناء  واإع������ادة  ال��ه��دم  وق��ر���س   -
وفق �سروط ال�ستحقاق اخلا�سة 
القرو�س.  اأن������واع  م���ن  ن����وع  ب��ك��ل 
ي��اأت��ي ذل��ك يف اإط���ار حر�سها على 
تنفيذ توجيهات القيادة الر�سيدة 
على  املواطنني  حل�سول  الرامية 
لهم  يحقق  ال��ذي  امل��لئ��م  امل�سكن 
والتخفيف  الأ����س���ري  ال���س��ت��ق��رار 
عن املواطنني والتي�سري عليهم يف 

جميع الإجراءات.
اإعفاء   .. الإع����ف����اءات  وت��ت�����س��م��ن 
وخ�سم  ال���ق���ر����س  م����ن   25%
حالت  يف  والإعفاء  املبكر  ال�سداد 
ال����وف����اة والإف�����ل������س والإع�������س���ار 
العجز  ح���ال  ال��ت��ق��اع��د ويف  وع��ن��د 
ال�سروط  وف��ق  وذل��ك  الك�سب  عن 

���س��ادرة من  وف��اة  �سهادة  مبوجب 
اأو  ال��دول��ة  داخ��ل  املخت�سة  اجلهة 
ت�سديقها  بعد  ال��دول��ة  خ��ارج  من 
املحكمة  حكم  اأو  الأ���س��ول  ح�سب 
املخت�سة يف حالة الوفاة احلكمية 
ب�سبب الغياب اأو الفقد ويجب اأن 
يكون املقرت�س املتوفى قد �سرع يف 
العمال الن�سائية للبناء اخلا�سة 
بامل�سروع ال�سكني املمول بالقر�س 
اأو البدء  البناء  اأعمال  ا�ستكمل  اأو 
اإج��راءات �سراء امل�سكن اجلاهز  يف 

املمول بالقر�س.
اإن  القبي�سي  اأح��م��د  ���س��ع��ادة  وق���ال 
عند  الإعفاء  خدمة  توفر  الهيئة 
للتقاعد  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�����س��ن  ب��ل��وغ 
ب��ح��ي��ث ي��ت��م اع���ف���اء امل���واط���ن من 
تبقى  م��ا  اأو  القر�س  قيمة  ���س��داد 
القانونية  ال�سن  بلوغه  عند  منه 
قرارا  بالإعفاء  وي�سدر  للتقاعد 
اأبوظبي  هيئة  اإدارة  جمل�س  م��ن 
ل���لإ����س���ك���ان ب���ع���د درا�����س����ة امل�����لءة 
املجل�س  واعتماد  للمواطن  املالية 
مقدم  يف  وي�������س���رتط  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

بن�سبة  الإع��ف��اء  ف��ئ��ات منها  ل��ع��دة 
%15 من ر�سيد القر�س املتبقي 
امل�سدد م��ا بني  املبلغ  ك��ان  يف ح��ال 
من   35% من  اأقل  اإىل   20%
امل��ت��ب��ق��ي وكذلك  ال��ق��ر���س  ق��ي��م��ة 
الإعفاء بن�سبة %20 من ر�سيد 
القر�س املتبقي يف حال كان املبلغ 
امل�سدد ما بني %35 اإىل اأقل من 
%50 من قيمة القر�س املتبقي 
والإعفاء بن�سبة %25 من ر�سيد 
القر�س املتبقي يف حال كان املبلغ 
من  ف��اأك��رث   50% يبلغ  امل�����س��دد 
توفر  م��ع  املتبقي  ال��ق��ر���س  قيمة 
�سروط ال�ستحقاق وهي اأن يكون 
اأعمال  اأك���م���ل  ال��ط��ل��ب ق���د  م��ق��دم 
ال�سراء  اأو  امل�سكن  وت�سييد  البناء 
م����ا يثبت  وت����ق����دمي  وال��ت�����س��ج��ي��ل 
للم�سكن  والكهرباء  امل��اء  تو�سيل 

من اجلهة املعنية.
اأن�����ه يف حالة  ���س��ع��ادت��ه  واأو�����س����ح 
قر�س   - ال���وف���اة  ب�سبب  الإع���ف���اء 
اإعفاء ورثة املواطن  منفرد - يتم 
اأي��ا كان  القر�س  ���س��داد قيمة  م��ن 

طبي �سادر من اجلهات املخت�سة 
املعتمدة يف دولة الإمارات.

للإ�سكان  اأبوظبي  هيئة  وح��ددت 
اأن���������واع ال���ع���ج���ز ع����ن ال���ك�������س���ب يف 
كل  وه��و  امل�ستدمي  الكلي  العجز 
ي��ح��ول كليا  اأن  ���س��اأن��ه  م���ن  ع��ج��ز 
املقرت�س  بني  م�ستدمية  وب�سفة 
يكت�سب  ع��م��ل  اأي  م���زاول���ة  وب���ني 
اللجنة  م���ن  ب���ق���رار  وي��ث��ب��ت  م��ن��ه 
عجزا  ويعترب  املخت�سة  الطبية 
املثال  �سبيل  على  م�ستدميا  كليا 
كليا  الب�سر  فقد  احل�سر  ولي�س 
الرجلني  اأو  ال����ذراع����ني  ف��ق��د  اأو 
اأو  الكامل  ال�سلل  املطبق  اجلنون 
العجز  اأم���ا  ال��دائ��م��ني.  الن�سفي 
اجلزئي امل�ستدمي وهو اأن يتعر�س 
املقرت�س لعجز م�ستدمي يف بع�س 
عجز  عليه  يرتتب  ج�سمه  اأج���زاء 
م�����س��ت��دمي يف ق��درت��ه ع��ل��ى العمل 
كان  ال��ذي  الأج��ر  وبالتايل نق�س 
العجز.  ح�����دوث  ق��ب��ل  ي��ت��ق��ا���س��اه 
والعجز املوؤقت عن الك�سب هو اأن 
يتعر�س املقرت�س لإ�سابة تفقده 

نوع  لكل  الهيئة  قبل  من  املحددة 
من اأنواع الإعفاءات املذكورة.

واأكد �سعادة اأحمد القبي�سي املدير 
التنفيذي لقطاع تخ�سي�س املنافع 
الهيئة  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  ال�����س��ك��ن��ي��ة 
ت��وف��ر ل��ل��م��واط��ن احل�����س��ول على 
قيمة  م��ن   25% بن�سبة  اإع���ف���اء 
وذلك  للم�ستفيد  املمنوح  القر�س 
اإىل  قيمتها  ت�سل  التي  للقرو�س 
يكون  اأن  �سريطة  دره���م  مليوين 
اأعمال  اأك���م���ل  ال��ط��ل��ب ق���د  م��ق��دم 
ال�سراء  اأو  امل�سكن  وت�سييد  البناء 
يثبت  م��ا  ي��ق��دم  واأن  وال��ت�����س��ج��ي��ل 
للم�سكن  والكهرباء  امل��اء  تو�سيل 
م��ن اجل��ه��ة امل��ع��ن��ي��ة. واأ����س���اف اأن 
يتيح  املبكر  ال�����س��داد  خ�سم  طلب 
ل��ل��م��واط��ن احل�����س��ول ع��ل��ى خ�سم 
مل�����رة واح�������دة ب��ن�����س��ب��ة ت�����س��ل اإىل 
مت  ال����ذي  للمبلغ  وف��ق��ا   25%
�سداده وذلك عند التعجيل ب�سداد 
الذي   - ال�����س��راء  اأو  البناء  ق��ر���س 
اأو   - دره���م  م��ل��ي��وين  قيمته  تبلغ 
البناء وذل��ك وفقا  ال��ه��دم واإع���ادة 

القانونية  ال�سن  يبلغ  اأن  الطلب 
ذات  للت�سريعات  وف��ق��ا  للتقاعد 
العلقة واأل يزيد الدخل ال�سهري 
ب��ع��د ال��ت��ق��اع��د مل��ق��دم ال��ط��ل��ب عن 
خم�سة ع�سر األف درهم اأو اأن يقل 
األ��ف��ني و500  ال��ف��رد ع��ن  ن�سيب 

درهم من الدخل ال�سهري.
الإع��ف��اء يف  الهيئة خدمة  وت��وف��ر 
اإذ ميكن  الك�سب  العجز عن  ح��ال 
اإع���ف���اء امل���واط���ن م��ن ���س��داد قيمة 
اأو ما تبقى منه يف حالة  القر�س 
ال��ع��ج��ز ع��ن ال��ك�����س��ب وه���و العجز 
املر�س  اأو  الإ���س��اب��ة  ت�سببه  ال��ذي 
م�سببات  من  وغريها  الإع��اق��ة  اأو 
اأن  �ساأنه  وال��ذي يكون من  العجز 
م�ستدمية  ب�سفة  يقلل  اأو  يحول 
من قدرة املقرت�س على الك�سب اأو 
مزاولة اأي عمل اأو مهنة تدر عليه 
دخل. وي�سدر بالإعفاء قرارا من 
التاأكد  بعد  الهيئة  اإدارة  جمل�س 
من عدم اإ�ستيفاء متطلبات امللءة 
اإح�سار  وي�سرتط  اللزمة  املالية 
تقرير  ال��ع��ج��ز مب���وج���ب  ت��ق��ري��ر 

ت��ب��ق��ى م��ن��ه يف حالة  اأو م��ا  ن��وع��ه 
وفاة املواطن بعد ا�ستكمال البناء 
الإن�سائية  الأعمال  يف  ال�سروع  اأو 

اأو ال�سراء بح�سب الأحوال.
واأ�سار اإىل اأنه ي�سدر بالإعفاء قرار 
اأبوظبي  هيئة  اإدارة  جمل�س  م��ن 
ا�ستكمال  متويل  ويتم  للإ�سكان 
ال�سراء من مبلغ  اأو  البناء  عملية 
الأعمال  اإمت�����ام  وح��ت��ى  ال��ق��ر���س 
�ساحب  وف��اة  للإعفاء  وي�سرتط 
ال���ق���ر����س ال�����س��ك��ن��ي وق���ي���ام ورث���ة 
املواطن املتوفى بتفوي�س اأحدهم 
اأي �سخ�س  اأو  �سنة   21 بلغ  ممن 
اأعمال  اإمت��ام  اآخ��ر لتمثيلهم حتى 
مبوجب  وذل��ك  ال�����س��راء  اأو  البناء 

كتاب خطي ي�سلم للهيئة.
واأ�ساف انه يجوز للهيئة اأن تعفي 
ورثة املتوفى من قيمة القر�س اأو 
ك��ان نوعه وفق  اأي��ا  م��ا تبقى منه 
ورثة  يتقدم  اأن   .. منها  ���س��روط 
بطلب  مي��ث��ل��ه��م  م���ن  اأو  امل���ت���وف���ى 
الإعفاء اإىل الهيئة وتقدمي اإثبات 
املقرت�س  للمواطن  ال��وف��اة  حالة 

القدرة على العمل ب�سورة موؤقتة 
بحيث يكون غري قادر على ك�سب 
من  يتقا�ساه  ك���ان  ال���ذي  ال��دخ��ل 

العمل قبل حدوث العجز.
وحتر�س الهيئة دائما على توفري 
وت�سهيلت  اخ���ت���ي���اري���ة  ب����دائ����ل 
للتخفيف عن املواطنني والتي�سري 
ع��ل��ي��ه��م يف ج��م��ي��ع الإج��������راءات يف 
اإط������ار ال��ت�����س��ري��ع��ات امل��ت��ب��ع��ة كما 
تعمل الهيئة على درا�سة واإقرتاح 
الت�سريعات والقوانني التي ت�سهل 
امل�سكن  ع��ل��ى  ح�����س��ول��ه��م  ع��م��ل��ي��ة 
امل���ن���ا����س���ب وت�������س���دي���د ال���ق���رو����س 

املمنوحة باأي�سر الطرق واأ�سهلها.

�سفارة الدولة توزع الأ�ساحي يف املغرب
•• الرباط -وام:

وزعت �سفارة الدولة يف الرباط الأ�ساحي على العديد من الأ�سر امل�ستحقة 
واملتعففة يف اململكة املغربية مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك وذلك مب�ساهمة 
من هيئة الهلل الأحمر الإماراتي ومتابعة �سيف خليفة الطنيجي القائم 

بالأعمال بالإنابة ل�سفارة الدولة لدى املغرب.
عملية  على  بال�سفارة  الثاين  ال�سكرتري  اليماحي  عبداهلل  حممد  واأ�سرف 
اإىل التخفيف من معاناة  اإن�سانية تهدف  اإطار مبادرة  توزيع الأ�ساحي يف 

الأ�سر املتعففة وم�ساركتها فرحة العيد.
للمبادرات  وت��ق��دي��ره��ا  وامتنانها  �سكرها  ع��ن  امل�ستفيدة  الأ���س��ر  وع���ربت 

الإن�سانية الكرمية للهلل الأحمر الإماراتي يف هذه املنا�سبات العظيمة.

حنيف القا�سم: جتربة زايد ملحمة تاريخية 
يف حب الوطن والعطاء الن�ساين

•• دبي -وام:

القا�سم  ال���دك���ت���ور ح��ن��ي��ف ح�����س��ن  اأع�����رب م��ع��ايل 
رئي�س جمل�س ادارة مركز جنيف حلقوق الن�سان 
واحلوار العاملي عن تقديره للمبادرة التي اأعلنتها 
وزارة �سوؤن الرئا�سة باإقامة �سرحا تذكاريا تخليدا 
بن  زاي��د  ال�سيخ  ال��راح��ل  املوؤ�س�س  القائد  لذكري 
ث��راه يف اط��ار اعلن  اآل نهيان طيب اهلل  �سلطان 
نهيان  ال  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س الدولة حفظه اهلل – عام 2018 عام زايد 
وعرفان  وف��اء  تعك�س  امل��ب��ادرة  ان  القا�سم  واأك���د   .
قيادة و�سعب ملوؤ�س�س وطن ودولة اأ�سبحت منوذجا 
احل�سارية  والنه�سة  والتطور  الوحدة  يف  رياديا 
ع��ل��ي ك���ل امل�����س��ت��وي��ات وب����ات ا���س��م��ه رم����زا للخري 
والتنموية  ال��ق��ي��ادي��ة  جت��رب��ت��ه  و�سكلت  وال��ع��ط��اء 
ملحمة تاريخية يف حب الوطن والعطاء الإن�ساين 
العامل  �سعوب  املحتاجني من  لي�سمل  امتد  الذي 
والفكار  املعتقدات  او  اجلن�سيات  ايل  النظر  دون 
وا����س���اف ال��ق��ا���س��م يف ت�����س��ري��ح ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ان 

التاريخ �سجل ب�سمات م�سيئة لريادة ومتيز فكر 
تاأ�سي�س  روؤي��ت��ه يف  ال���ذي ترجمته  الن�����س��ان  زاي���د 
ب��اخل��ري وال��ن��م��اء وي�ستقطب  ي��ن��ع��م  وب��ن��اء وط���ن 
اأر�سه  تقيم على  تقريبا  200 جن�سية  اكرث من 
يف  ويعي�سون  التنمية  م�����س��روع��ات  يف  ي�ساهمون 
ان�����س��ج��ام وت���ع���اون وت��ك��اف��ل وه���و م��ا يج�سد فكرا 
اأعمال  امل��ك��ان يف  ب��ج��غ��راف��ي��ة  ي��ع��رتف  وح��ك��م��ة ل 
توا�سل  ع��م��ل  فل�سفة  وي��ك��ر���س  وال��ع��ط��اء  اخل���ري 
والنفتاح  باحلكمة  تت�سم  ق��ي��ادة  ودعمها  نهجها 
ال���واع���ي اأي�����س��ا ب��رئ��ا���س��ة ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  خليفة 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
ختام  يف  القا�سم  واأ���س��ار  امل�سلحة.  للقوات  الأعلى 
على  �سيعمل  التذكاري  ال�سرح  ان  اإىل  ت�سريحه 
والفخر  الج��ي��ال  وت��وا���س��ل  الن��ت��م��اء  قيم  تعزيز 

بقيادتها واأعمالهم اخلالدة واإرثهم الوطني .

قن�سلية الدولة يف بر�سلونة ت�سرف على توزيع الأ�ساحي يف اإقليم كتالونيا الإ�سباين
•• بر�صلونة -وام: 

اأ�سرفت القن�سلية العامة للدولة يف بر�سلونة 
من  املقدم  الأ���س��اح��ي«  توزيع   « م�سروع  على 
اإقليم  يف  الإم���ارات���ي  الأح���م���ر  ال��ه��لل  هيئة 
املتعففة  الأ���س��ر  ل�سالح  الإ���س��ب��اين  كتالونيا 
امل�سلمني القاطنني يف الإقليم..  واملعوزة من 
وذلك انطلقا من مبداأ التكافل الجتماعي 

وان�سجاما مع التعاليم الإ�سلمية ال�سمحة. 
ويهدف امل�سروع - الذي يتم تنفيذه مبنا�سبة 
اللحوم  ت��وزي��ع  اإىل  امل��ب��ارك -  الأ���س��ح��ى  عيد 
األفي  ن��ح��و  اح��ت��ي��اج��ات  لتغطية  والأ���س��اح��ي 
نقاط  م��ن  العديد  خ��لل  م��ن  م�سلمة  عائلة 
الأربع  امل��دن  على  امل��وزع��ة  بامل�ساجد  التوزيع 
القاليم  اأك��رب  يعد  ال��ذي  كتالونيا  اإقليم  يف 
البالغ  امل�سلمني  ع���دد  ح��ي��ث  م��ن  الإ���س��ب��ان��ي��ة 

عددهم نحو 7 % من اإجمايل عدد ال�سكان 
وباإجمايل 540 األف م�سلم.

وقد اأ�سرف �سعادة �سامل را�سد العوي�س قن�سل 
مراحل  جميع  على  بر�سلونة  يف  الدولة  ع��ام 
»توزيع  مل�سروع  والتنفيذ  والتجهيز  الإع���داد 

الأ�ساحي« .
الأحمر  ال��ه��لل  لهيئة  ال��ب��ارز  ال���دور  مثمنا 
املبادرات  ���س��ارع��ت يف  ال��ت��ي ط��امل��ا  الإم���ارات���ي 
اخل��ريي��ة يف اأن��ح��اء ال��ع��امل ك��اف��ة وم��ن بينها 
الهتمام بتي�سري وتوفري احتياجات املعوزين 

من امل�سلمني.
الإ�سلمية  ال��ه��ي��ئ��ات  اأع���رب���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
الأ�ساحي  م�����س��روع  م��ن  امل�ستفيدة  والأ����س���ر 
الهلل  مل��ب��ادرة  وتقديرها  امتنانها  بالغ  عن 
الأح��م��ر الإم��ارات��ي الطيبة .. داع��ني اهلل عز 
وجل اأن مين على القائمني على هذا امل�سروع 
وع��ل��ى دول����ة الإم������ارات ق��ي��ادة و���س��ع��ب��ا ب���دوام 
اخلري والعطاء .. موؤكدين اأن الإمارات دائما 
اخلريي  العمل  يف  �سباقة  بها  اجلميع  كعهد 

والإن�ساين. 
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»الرتبية« و»اأبوظبي للتعليم« يك�سفان تفا�سيل النظام التعليمي املوحد

الدولة.
وقال �سعادة املهند�س عبدالرحمن 
الرتبية  وزارة  وك���ي���ل  احل����م����ادي 
وال��ت��ع��ل��ي��م ل���ل���رق���اب���ة واخل����دم����ات 
امل�ساندة اإن وزارة الرتبية والتعليم 
وفقا  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����س 
للمبادئ التوجيهية لعملية توحيد 
فريقا  �سكل  التعليمية  املنظومة 
اخلطوط  ر����س���م  ب��غ��ي��ة  م�����س��رتك��ا 
تفا�سيل  على  والوقوف  العري�سة 
التعليمي  ال��ن��ظ��ام  ت��وح��ي��د  خ��ط��ة 
م�سار  ك��ل  توحيد  خطط  ودرا���س��ة 
التفاق  اإذ مت  اأ�سا�سي فيه  تعليمي 
اأن  اإىل  م�سريا   .. تفا�سيلها  على 
والتجهيز  ال��ت��ح�����س��ري  ع��م��ل��ي��ت��ي 
�سل�سة  ب���داي���ة  ي�����س��م��ن  مت��ت��ا مب���ا 
 2017-2018 الدرا�سي  للعام 
و�سهولة تنفيذ ما �سيتبع ذلك من 
العام  التعليم  تبعية  م�����س��وؤول��ي��ات 
احلكومي على م�ستوى الدولة اإىل 

وزارة الرتبية والتعليم.
�سيرتتب  اأن���ه  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  ول��ف��ت 
التعليمية  املنظومة  توحيد  على 
م�������واءم�������ة امل�����ن�����اه�����ج وال���ت���ق���ي���ي���م 
الرتبية  وزارة  م��ع  والم��ت��ح��ان��ات 
املجل�س  جهود  وتوحيد  والتعليم 

الدرا�سية  الأنظمة  من  �سي�ستثنى 
التخ�س�سية  امل����واد  يف  الحت���ادي���ة 
و�سيتم  النتقالية  املرحلة  خ��لل 
وما  ع�����س��ر  احل����ادي  ال�����س��ف  اإدراج 
الدرا�سي  ال���ع���ام  ب���داي���ة  م���ن  دون 
يف   2018-2017 اجل�����دي�����د 

اأنظمة التعليم املوحد.
املدار�س  جاهزية  خطة  وتت�سمن 
 2017-2018 الدرا�سي  للعام 
املواءمة بني املجل�س والوزارة فيما 
للعام  ال��درا���س��ي��ة  باخلطط  يتعلق 
الدرا�سي وت�سليم الكتب الدرا�سية 
وت�سليم  الأول  ال��درا���س��ي  للف�سل 
والإثرائية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل�������س���ادر 
الأخ����������������رى جل����م����ي����ع امل�������دار��������س 
الكتب  ت���وف���ري  اإىل  وب���الإ����س���اف���ة 

الإلكرتونية ملوظفي املدار�س.
وتعميم  م������واءم������ة  ����س���ي���ت���م  ك���م���ا 
الدرا�سي  للعام  التقييم  �سيا�سات 
وتطبيق  واإعداد   2018-2017
حتى  ال��ت��ق��ي��ي��م  واأدوات  اأ���س��ال��ي��ب 
-2017 ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة 
2018 وتدريب م�سوؤويل تطوير 
اجل�������ودة الأك����ادمي����ي����ة وم���درب���ني 
اآخرين بالإ�سافة اإىل تنفيذ اأ�سبوع 
املعلمني  واإب����لغ  املهنية  التنمية 

•• اأبوظبي- وام: 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ك�����س��ف 
وجمل�س اأبوظبي للتعليم تفا�سيل 
ال��ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م��ي امل���وح���د الذي 
مت الإع����لن ع��ن��ه اأم�����س ب��ن��اء على 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ومبتابعة  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي »رع��اه اهلل« وبدعم من 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
الرتبية  وزارة  واأك�����دت  امل�����س��ل��ح��ة. 
وال���ت���ع���ل���ي���م وجم���ل�������س اأب���وظ���ب���ي 
املنظومة  ت���وح���ي���د  اأن  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
مع  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  التعليمية 
تعميم  و  الحت�����ادي�����ة  امل���ن���ظ���وم���ة 
ورفع  الإماراتية«  »املدر�سة  منوذج 
كفاءة النظام التعليمي و�سول اإىل 
موحدة  وطنية  تعليمية  منظومة 
�سي�سهم يف حتقيق قفزة نوعية يف 
ل�سيما  ال��دول��ة  يف  التعليم  ق��ط��اع 
ونظم  واآل��ي��ات  التدري�س  يف طريق 

التفاعل مع الطلبة.
منظومة  م��واءم��ة  اأن  اإىل  واأ���س��ارا 
اإىل  ي���ه���دف  ال����دول����ة  ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
ت����وح����ي����د ال����ن����ظ����م وال�������س���ي���ا����س���ات 
املدار�س  بني  التعليمية  وامل�سارات 
احلكومية يف الدولة كافة وتعميم 
منوذج »املدر�سة الإماراتية« وتعزيز 
كفاءة النظام التعليمي وال�ستفادة 
املثلى من املوارد املتاحة، واخلروج 
للنهو�س  م��وح��دة  وطنية  بخطة 
ب��������اأداء امل���ن���ظ���وم���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 

وال�����وزارة م��ن اأج���ل ت��وف��ري اأف�سل 
باملنظومة  والرت���ق���اء  امل��خ��رج��ات 
العمل  ع����ن  ف�������س���ل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
الرتبوية  الأول��وي��ات  حتديد  على 
يف امل���ن���ظ���وم���ة امل����وح����دة ورف���ده���ا 

مب�سوغات جناحها وريادتها .
الرتبية  وزارة  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
اأداء  ���س��ت��ق��وم مب��راق��ب��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
اإم�������ارة  امل�����دار������س احل���ك���وم���ي���ة يف 
قوانينها  مطابقة  بهدف  اأبوظبي 
ونظمها  ال���داخ���ل���ي���ة  ول���وائ���ح���ه���ا 
و�سيا�سة  ق��وان��ني  م��ع  و�سيا�ساتها 
اأن  على  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
دوري  ب�سكل  املجل�س  اإط���لع  يتم 

على نتائج الرقابة.
واأ�سار �سعادته اإىل ت�سكيل جلنة بني 
الطرفني تتوىل النظر يف احللول 
الإلكرتونية  ال��ذك��ي��ة  والأن���ظ���م���ة 
بيانات  اإدارة  فيها  مب��ا  التعليمية 
التعليمية  وامل���ن���ظ���وم���ة  ال��ط��ل��ب��ة 
لتلك  الأمثل  العتماد  يف  والنظر 
الدولة  على  وتعميمها  الأن��ظ��م��ة 
اأن ال��وزارة ملتزمة بتوفري  موؤكدا 
الدرا�سي  للعام  ال��درا���س��ي��ة  الكتب 
امل���واد  جل��م��ي��ع   2017/2018
يف امل���راح���ل ال��درا���س��ي��ة ك��اف��ة. من 
يو�سف  الدكتور  �سعادة  اأكد  جانبه 
ال�����س��ري��اين م�����س��ت�����س��ار م���دي���ر عام 
اأن  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  اأب����وظ����ب����ي  جم���ل�������س 
املجل�س بالتعاون مع وزارة الرتبية 
والتعليم �سكل فرق عمل م�سرتكة 
ت�سمن  خطط  و���س��ع  على  للعمل 
الدرا�سي  ل��ل��ع��ام  واث��ق��ة  ان��ط��لق��ة 
2017-2018 اإ�سافة اإىل و�سع 
خطط املرحلة النتقالية لتحقيق 
الدرا�سي  العام  يف  التامة  املواءمة 
2018-2019 وقد عقدت عدة 
اجتماعات وور�س عمل مت خللها 

باملناهج الدرا�سية اجلديدة.
املدار�س  ج��اه��زي��ة  خ��ط��ة  وت�����س��م��ل 
من  التاأكد  اأي�سا  ال��درا���س��ي  للعام 
للم�سادر  املعلمني  و�سول  اإمكانية 
ال�سبكات  على  املوجودة  التعليمية 
التدريب  ت��ط��ب��ي��ق  م���ن  وال���ت���اأك���د 
امل�ستمر حتى نهاية العام الدرا�سي 

.2018-2017
التي  الرئي�سية  النقاط  وت�سمنت 
فريقي  ب����ني  ع��ل��ي��ه��ا  الت����ف����اق  مت 
والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزارة  ع��م��ل 
للتعليم تدري�س  اأبوظبي  وجمل�س 
م���ادة اللغة الإجن��ل��ي��زي��ة ب���دءا من 
م��رح��ل��ة ري���ا����س الأط����ف����ال وحتى 
وق���ي���ام جمل�س  ال��ع��ا���س��ر  ال�����س��ف 
املناهج  ب��اإع��داد  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
من  الإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة  اخل��ا���س��ة 
م���رح���ل���ة ري����ا�����س الأط�����ف�����ال حتى 
ال�سف الثاين ع�سر وتوفري الكتب 
بالإ�سافة  بها  اخلا�سة  الدرا�سية 
اإىل تطبيق مناهج جمل�س اأبوظبي 
اللغة الإجنليزية  للتعليم يف مواد 
مرحلة  من  والعلوم  والريا�سيات 
ال�سف  ح���ت���ى  الأط�����ف�����ال  ري����ا�����س 

اخلام�س.
تطبيق  التفاق  نقاط  �سملت  كما 
مناهج جمل�س اأبوظبي للتعليم يف 
والبتكار  والت�سميم  التكنولوجيا 
وت���وف���ري ال��ك��ت��ب اخل��ا���س��ة ب��ه��ا يف 
والثالث  وال��ث��اين  الأول  ال�سفوف 
بالإ�سافة اإىل ال�سف الثاين ع�سر 
وتطبيق مناهج الوزارة يف املراحل 
الأخ��رى كما �سيتم تطبيق مناهج 
ال��وزارة بجميع امل��واد يف ال�سفوف 
ال�����س��اد���س حتى احل���ادي ع�سر  م��ن 
مواد  يف  ال����وزارة  مناهج  وتطبيق 
اللغة العربية والرتبية والإ�سلمية 
وال�����درا������س�����ات الج���ت���م���اع���ي���ة من 

ع���ر����س وم��ن��اق�����س��ة ه����ذه اخلطط 
و�سلحيات  م��ه��ام  على  والت��ف��اق 
وال���وزارة يف �سوء  املجل�س  كل من 
التعليمي  ال��ن��ظ��ام  ت��وح��ي��د  عملية 

على م�ستوى الدولة.
النظام  توحيد  عملية  اأن  واأو���س��ح 
ا�ستمرار  ����س���رياع���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
جمل�س اأبوظبي للتعليم يف تدري�س 
باللغة  والريا�سيات  العلمية  املواد 
معمول  هو  ما  ح�سب  الإجنليزية 
اإبقاء  به حاليا . م�سريا اإىل �سيتم 
ح�سة اإ�سافية يف النظام التعليمي 
احل�س�س  اإىل  اإ�سافة  اأبوظبي  يف 
النظام الحت��ادي على  املعتمدة يف 
حول  امل�����س��رتك  التن�سيق  ي��ت��م  اأن 

تدري�س احل�سة الإ�سافية .
للمبادئ  وفقا  اإن��ه  �سعادته  ق��ال  و 
توحيد  ل���ع���م���ل���ي���ة  ال���ت���وج���ي���ه���ي���ة 
�سيكون  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���ن���ظ���وم���ة 
م�سوؤول  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س 
احلكومية  امل����دار�����س  ت��ق��ي��ي��م  ع���ن 
اإط����لع  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  واخل���ا����س���ة 
نتائج  ع��ل��ى  دوري  ب�سكل  ال�����وزارة 

التقييم .
الرتبية  وزارة  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
بالتن�سيق  ����س���ت���ق���وم  وال���ت���ع���ل���ي���م 
اأبوظبي  جم��ل�����س  م���ع  والت����ف����اق 
اأو  ا���س��ت��ح��داث  اأي  ق��ب��ل  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
اإلغاء اأو اإ�سافة اأو تعديل اأو تعميم 
التعليمية  امل��ن��ظ��وم��ة  ع��ل��ى  ي���وؤث���ر 
األ يعرقل ذلك �سري العملية  على 

التعليمية.
لكافة  �سيكون  اأنه  �سعادته  واأ�ساف 
املرحلة  الختيار يف  الطلبة حرية 
املتبع  امل�سار  باختلف  اجلامعية 
على اأن تراعى �سروط الختبارات 
العامة و�سروط قبول اجلامعات .

م�سريا اإىل اأن ال�سف الثاين ع�سر 

م���رح���ل���ة ري����ا�����س الأط�����ف�����ال حتى 
و�ستقوم  ع�����س��ر  ال����ث����اين  ال�������س���ف 
يف  املناهج  جميع  بتوفري  ال����وزارة 
العام  ق��ب��ل  الإل���ك���رتون���ي���ة  امل��ك��ت��ب��ة 
بالتقييم  يتعلق  وفيما  ال��درا���س��ي. 
الختبارات  �ستكون  والمتحانات 
م�����وح�����دة جل���م���ي���ع ال�������س���ف���وف يف 
واللغة  الإ�سلمية  الرتبية  م��واد 
الجتماعية  وال��درا���س��ات  العربية 
وم���وح���دة ل��ك��ل م�����ادة م���واءم���ة يف 
�سيتم  ك��م��ا  الن��ت��ق��ال��ي��ة  امل���رح���ل���ة 
تطبيق الختبارات والتقييم وفقا 
والمتحانات  ال��ت��ق��ي��ي��م  ل�����س��ي��ا���س��ة 
التقييم  ي��ت�����س��م��ن  مب���ا  امل����وح����دة، 
بداية  وذلك مع  والكمي  الو�سفي 
العام الدرا�سي على اأن يتم تنفيذه 
التفاق  ن��ق��اط  واأك�����دت  خ��لل��ه��ا. 
اخلا�سة بتوحيد النظام التعليمي 
- بهدف  ال����دول����ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
وطنية  تعليمية  منظومة  اإي��ج��اد 
موحدة - �سمان ا�ستيفاء املعلمني 
ا�سبوع  املناهج يف  ملتطلبات تطبيق 
بداية  م��ع  التخ�س�سي  ال��ت��دري��ب 
ال��ع��ام ال��درا���س��ي وت��وح��ي��د منوذج 
التدريب بني املجل�س والوزارة مع 

�سمان فاعلية التدريب امل�ستمر.
النظام  ت���وح���ي���د  اأن  اإىل  ي�������س���ار 
التعليمي على م�ستوى الدولة من 
ابتكاري  تعليمي  نظام  بناء  �ساأنه 
عاملية  تناف�سية  ذي  ملجتمع معريف 
العمرية  امل���راح���ل  ج��م��ي��ع  ي�����س��م��ل 
العمل  ����س���وق  اح��ت��ي��اج��ات  وي��ل��ب��ي 
امل�ستقبلية وذلك من خلل �سمان 
ج������ودة خم����رج����ات ال��ت��ع��ل��ي��م على 
ال���دول���ة كافة،  م�����س��ت��وى م���دار����س 
للطلبة  متميزة  خدمات  وتقدمي 
ال�سلك  يف  ال���ع���ام���ل���ني  وج���م���ي���ع 

الرتبوي.

اأحمد بن طحنون : اإقامة �سرح تذكاري لتخليد ذكرى زايد جت�سيد ملكانته يف قلوبنا
•• اأبوظبي-وام:

اأكد اللواء الركن طيار ال�سيخ اأحمد بن طحنون بن حممد اآل 
نهيان رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية اأن العلن 
عن اإقامة �سرح تذكاري يخلد اأعمال القائد املوؤ�س�س املغفور 
ث��راه يج�سد  اهلل  نهيان طيب  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له 
مكانته العظيمة يف قلوبنا وعقولنا جميعا .. م�سددا على اأن 
ذك��راه �ستظل حمفورة يف ذاك��رة الوطن والأجيال جيل بعد 

جيل.

وقال رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية والإحتياطية يف ت�سريح 
له بهذه املنا�سبة اإن الأعمال اجلليلة التي قام بها طيب اهلل 
اأ���س��ك��ال اخل��ري وال��ك��رم والأخ����لق ال�سامية  ث���راه �سملت ك��ل 
.. م�سريا  الإم��ارات والعامل  اأبناء  والقوة وتر�سخت يف قلوب 
ورجل  امللهم  القائد  �سخ�سية  بني  جمع  زاي��د  ال�سيخ  اأن  اإىل 
و�سيظل   .. واأبنائه  الوطن  م�ستقبل  ي�ست�سرف  الذي  الدولة 
التاريخ ي�سهد للإجنازات التي حققها على ال�سعيدين املحلي 
والعاملي والتي جعلت دولة الإم��ارات العربية املتحدة بف�سل 
العاملية يف جميع  ال��دول  �سبحانه وتعاىل يف �سدارة  من اهلل 

املجالت. و عرب اللواء الركن طيار ال�سيخ اأحمد بن طحنون 
اآل نهيان عن فخره و�سعادته باإقامة هذا ال�سرح  بن حممد 
له  للمغفور  الإن�ساين اخلالد  الإرث  �سيمثل  الذي  التذكاري 
الرفيعة  املكانة  يج�سد  وال���ذي  ث��راه  اهلل  طيب  زاي��د  ال�سيخ 
غري  اإجن���ازات  حقق  ال��ذي  له  املغفور  يحتلها  التي  واملتميزة 
مكانة  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  و�سعت  م�سبوقة 
امل�سرية  ويوا�سل  اأجمع  العامل  اليوم  ي�سهدها  عالية  عاملية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل واأخوه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 

مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
اأن هذا  اأو�سح رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية والإحتياطية  و 
معلما  �سيكون  للت�سامح  رم��زا  يعد  ال��ذي  ال��ت��ذك��اري  ال�سرح 
له  املغفور  ح�سور  م��دى  �سيمثل  واإن�سانيا  وح�ساريا  وطنيا 
يف قلوبنا ويف وجدان �سعب الإمارات وقيادته احلكيمة ويعد 
غر�سا عميق الأثر ملفهوم احلب والإنتماء والإعتزاز بالقائد 

املوؤ�س�س.

اختتام امل�سروع الإماراتي لتوزيع الأ�ساحي وك�سوة العيد يف لبنان

•• بريوت-وام: 

اخ���ت���ت���م���ت »م���ل���ح���ق���ي���ة ال���������س����وؤون 
ب�سفارة  وال��ت��ن��م��وي��ة«  الإن�����س��ان��ي��ة 
امل�سروع   « ب������ريوت  يف  الم���������ارات 
الم������ارات������ي ل���ت���وزي���ع الأ����س���اح���ي 
لبنان«   -  1438 ال��ع��ي��د  وك�����س��وة 
والذي اأطلقته يوم الأربعاء املا�سي 
الأ�سر  ق��ل��وب  اإىل  ال��ف��رح  لإدخ����ال 

والأطفال يف لبنان.
وقالت امللحقية يف بيان لها اإن عدد 
ناهز  العيد  امل�ستفيدين من ك�سوة 
عام حتى  عمر  من  طفل   6070
من  �سخية  بهبة  وذلك  عاما   16
موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم 

للأعمال اخلريية والإن�سانية.
اأ����س���رف���ت �سمن  اأن���ه���ا  واأو����س���ح���ت 
توزيع  ع��ل��ى  الأ����س���اح���ي  م�����س��روع 
عائلة طوال   9700 على  اللحوم 
اأي������ام ع��ي��د الأ����س���ح���ى ب��ه��ب��ات من 
منها  مانحة  اماراتية  جهات  ع��دة 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ل��لأع��م��ال اخل��ريي��ة والن�����س��ان��ي��ة » 
الهلل  وه��ي��ئ��ة  ع��ائ��ل��ة«   7275
الأحمر الماراتي » 1843 عائلة« 
وموؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان 

للأعمال الإن�سانية 582 عائلة .
ومت توزيع الأ�ساحي بالتعاون مع 
ال�����س��رك��اء يف لبنان وهم  ع��دد م��ن 
النازحني  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  وزارة 
حا�سبيا  منطقة  يف  الفتوى  ودار 
وم����رج����ع����ي����ون وه���ي���ئ���ة الإغ�����اث�����ة 
التابعة  الن�����س��ان��ي��ة  وامل�������س���اع���دات 
الإ�سلمي  وامل��رك��ز  ال��ف��ت��وى  ل���دار 
العجزة  ودار  ب����ك����ار  ع���ائ�������س���ة  يف 
الإ�سلمية ودار اليتام الإ�سلمية 
اإىل ج��ان��ب عدة  ���س��ب��ع��ا..  وب��ل��دي��ة 
جمعيات وموؤ�س�سات جمتمع مدين 
التطوع  للعمل  لبنان  مركز  منها 
النور  و���س��ن��اب��ل  ���س��دان��ا  وم����ب����ادرة 
العربية  والهيئة  املوا�ساة  وجمعية 
العاملي  الحت��اد  ومنظمة  للتنمية 

العربية  الع�سائر  واحت��اد  لل�سلم 
يف لبنان.

املناطق  خمتلف  ال��ت��وزي��ع  و���س��م��ل 
ان���ط���لق���ا م���ن حر�س  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
ت�سل  اأن  على  الإن�سانية  امللحقية 
اأي  ك��ل م��ك��ان دون  اإىل  ي��د اخل���ري 
�سبلني  و  ب��ع��ب��دا  وم��ن��ه��ا  ا���س��ت��ث��ن��اء 
ال�سويفات  و  خ��ل��دة  و  ال��ن��اع��م��ة  و 

اجلهات  م��ع  بتن�سيق  و�سنكملها 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة امل���ع���ت���م���دة م����ن اأج����ل 
والأطفال  ال��ع��وائ��ل  اإىل  ال��و���س��ول 
ر�سم  وراء  و���س��ع��ي��ا  ح��اج��ة  الأك����رث 
البت�سامة مبنا�سبة عيد ال�سحى 

املبارك.
واأ����س���اف اإن����ه ي��ح��ق ل��لأط��ف��ال اأن 
ينعموا بالعيد واأن ي�سعروا مبعانيه 

و�سيا�ستها يف حقل العمل اخلريي 
قيمنا  من  ن�ستمده  وم��ا  الإن�ساين 
الوطنية  وث��ق��اف��ت��ن��ا  الإ����س���لم���ي���ة 
وت��راث��ن��ا الأ���س��ي��ل وه���ذا م��ا ن�سعى 
اإليه مع كل م�سروع نتبناه ونطلقه 
بذرة  ب��اأن  موؤمنون  لأننا  لبنان  يف 
العطاء ل بد اأن تنبت خريا يعول 
احلروب  فيه  تكرث  ع��امل  يف  عليه 

حا�سبيا  و  اخل���روب  اقليم  وق��رى 
و �سبعا و بريوت و �سيدا وعكار و 

وادي خالد و عر�سال وطرابل�س.
ويف هذا الطار قال مدير ملحقية 
والتنموية  الن�����س��ان��ي��ة  ال�������س���وؤون 
اإن  الهاملي  على  حممد  ب��الإن��اب��ة 
م�����س��روع��ن��ا الن�������س���اين واخل����ريي 
بداأناها  مل�����س��اري��ع  م��ك��م��ل  ال���ي���وم 

رغ�����م ال���و����س���ع الن���������س����اين ال����ذي 
مي����رون ب���ه وي���د ال��ع��ط��اء واخلري 
بل�سمة  يف  دائما  ت�سهم  الماراتية 
جراحهم وهذا ما اأ�س�س له �ساحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة حفظة اهلل يف 
»عام اخلري« الذي ي�سكل جت�سيدا 
الدولة  ل��روؤي��ة  وملمو�سا  واق��ع��ي��ا 

والأزمات.
�ساهم  م��ن  ك��ل  اإىل  ال�سكر  وج��ه  و 
امل�سروع  ه�����ذا  جن�����اح  يف  و�����س����ارك 
اخل���ريي واع��ت��رب ه���ذا دل��ي��ل على 
الثقة املتبادلة بني اجلميع والذين 
يرفعون عنوانا واحدا وهو تقدمي 
يد العون وامل�ساعدة يف كل منا�سبة 

ويف اأي ظرف.

طرق دبي تنقل قرابة 5.5 مليون راكب خلل عطلة عيد الأ�سحى
•• دبي-وام:

بلغ عدد ركاب و�سائل املوا�سلت العامة ومركبات الأجرة يف دبي خلل عطلة عيد الأ�سحى املبارك 5 مليني 
و454 األفا و714 راكبا .

واأو�سح حممد اآل علي مدير اإدارة التخطيط ال�سرتاتيجي بقطاع ال�سرتاتيجية واحلوكمة املوؤ�س�سية يف هيئة 
الطرق واملوا�سلت يف دبي اأن عدد الركاب الذين نقلهم املرتو بلغ مليونا و829 األفا و356 راكبا نقل اخلط 
األفا و854 راكبا بينما بلغ عدد ركاب   651 األفا و502 راكب واخلط الأخ�سر  الأحمر منهم مليونا و177 
ركاب  و306  األفا  و448  العامة مليونني  احلافلت  رك��اب  عدد  بلغ  حني  يف  راكبا  و311  األفا   74 ال��رتام 
240 األفا و954 راكبا يف الوقت الذي بلغ عدد م�ستخدمي مركبات الأجرة مليونني  وو�سائل النقل البحري 

و861 األفا و787 راكبا.
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اأخبـار الإمـارات

•• عدن-وام: 

الثاين«  الرتفيهي  ع��دن  »ه��لل  مهرجان  اختتم 
بدعم  اأقيمت  التي  فعالياته  بالعائلت  اخل��ا���س 
من هيئة الهلل الأحمر الماراتي بهدف اإدخال 
والأطفال  الأ���س��ر  ن��ف��و���س  ف��ى  وال��ف��رح��ة  البهجة 

تزامنا مع عيد الأ�سحي املبارك .
كورني�س  ع��ل��ى  اأق��ي��م  ال����ذي   - امل��ه��رج��ان  ت�سمن 
�سملت  خمتلفة  فعاليات   - يومني  وا�ستمر  ع��دن 
والكبار  ل��ل�����س��غ��ار  ت��رف��ي��ه��ي��ة  وف���ق���رات  م�����س��اب��ق��ات 
امل�سرحية  ع��دن  خليج  ف��رق��ة  اإحيائها  يف  ���س��ارك��ت 

بح�سور كبري من اأبناء عدن .
وا�ستملت فعاليات املهرجان - التي �سهدت تفاعل 
ورق�سات  غنائية  و���س��لت  على   - اجل��م��ه��ور  م��ن 
جانب  اإىل  الأ�سيل  ال��ع��دين  الفن  تعك�س  �سعبية 
م�سابقات م�سوقة تخللها منح جوائز و�سط حما�س 

احل�سور.
وخ�س�ست العديد من فقرات املهرجان للأطفال 
ترفيهية  فقرات  جانب  اإىل  اخلفة  األعاب  و�سملت 
ت���ه���دف اإىل ت��ن��م��ي��ة ق������درات وم����واه����ب الأط���ف���ال 

و�سقلها. 
ل��ل��ه��لل الأحمر  ���س��ك��ره��م  وع����رب احل�����س��ور ع���ن 
امل��ت��وا���س��ل لأه���ايل و�سكان  الإم���ارات���ي على دع��م��ه 
عدن اأ�سوة بباقي املناطق واملدن اليمنية املحررة .. 
منوهني اإىل اأن الهلل الأحمر ورغم تركز جهوده 
على دعم القطاعات احليوية الهامة مثل ال�سحة 
وتقدمي  التحتية  البنية  تاأهيل  واإع���ادة  والتعليم 
وك�سوة  والأ�ساحي  والغذائية  العينية  امل�ساعدات 

العيد .
اإل اأنه مل يغفل اجلانب الرتفيهي وحر�س للعام 
مهرجان  تنظيم  دع��م  على  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين 
اأه������ايل ع����دن خا�سة  ع����دن ال��رتف��ي��ه��ي لإ����س���ع���اد 

العائلت والأطفال.

»الهلل الأحمر الإماراتي« يختتم فعاليات مهرجان »هلل عدن الرتفيهي الثاين«

متديد اأجل التقدم جلائزة اأف�سل فكرة م�سروع مبدع حتى 14 �سبتمرب
•• اأبوظبي-وام: 

اأعلن جمل�س �سيدات اأعمال اأبوظبي التابع لغرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي 
مبدع  م�سروع  فكرة  اأف�سل  جائزة  يف  للم�ساركة  التقدمي  ف��رتة  متديد 

ومبتكر 2017 اإىل الرابع ع�سر من �سهر �سبتمرب اجلاري.
الفر�سة لأك��رب ع��دد من  اإتاحة  املجل�س على  اإط��ار حر�س  ذل��ك يف  ياأتي 
ال�سابات املواطنات وطالبات اجلامعات والكليات بالدولة للتقدم وامل�ساركة 

يف اجلائزة.
اأعمال  ���س��ي��دات  رئي�سة جمل�س  ال��رم��ي��ث��ي  م���رمي حم��م��د  ���س��ع��ادة  واأك����دت 
اأن  اأب��وظ��ب��ي  اأع��م��ال  �سيدات  ملجل�س  التنفيذية  الهيئة  رئي�سة  الإم����ارات 
جمل�س �سيدات اأعمال اأبوظبي يت�سرف باأن حتظى هذه اجلائزة وجميع 
�سعار  حتت  تقام  التي  الأعمال  لريادة  الثالثة  احلملة  وفعاليات  اأن�سطة 
»م�سوؤوليتنا املجتمعية يف خدمة الوطن« وت�ستمر حتى نهاية �سهر اأكتوبر 
املقبل برعاية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي 

الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام 
للأمومة والطفولة الرئي�سة الفخرية ملجل�س �سيدات اأعمال اأبوظبي.

وق��ال��ت ال��رم��ي��ث��ي اإن اإط����لق ه���ذه اجل���ائ���زة وه���ي اأح����د ب��رام��ج املجل�س 
اأبوظبي  اأع��م��ال  �سيدات  جمل�س  توجهات  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  ال�سرتاتيجية 
وال�سغرية  ال�سغر  متناهية  امل�ساريع  ودعم  ت�سجيع  نحو  ال�سرتاتيجية 
ال�سرتاتيجية  للخطة  الأول  ال�سرتاتيجي  الهدف  �سمن  واملتو�سطة 
املتمثل   2019 –  2015 اأب��وظ��ب��ي  اأع��م��ال  ���س��ي��دات  ملجل�س  اخلم�سية 
تواجدها  ت��زاي��د  ت�سمن  الأع��م��ال  ري���ادة  يف  ل��ل��م��راأة  متميزة  م�ساركة  يف 

وال�ستدامة فيه وفق اأحدث امل�ستجدات واأف�سل املمار�سات.
واأ�سارت اإىل اأن اجلائزة تهدف اإىل ت�سجيع وحتفيز ال�ستثمار يف امل�سروعات 
ثقافة  وتعزيز  واملتو�سطة  وال�سغرية  ال�سغر  متناهية  واملبتكرة  املبدعة 
التناف�س والإب���داع والبتكار لدى  امل��راأة واإذك��اء روح  ري��ادة الأعمال لدى 
امل�سروعات  لأفكار  الدعم  وتقدمي  اجلامعات  وطالبات  الأعمال  رائ��دات 

املبدعة واملبتكرة للدخول يف اخلطوات التنفيذية .

امل��واط��ن��ات وطالبات  الأع��م��ال  رائ���دات  ت�ستهدف  اأن اجل��ائ��زة  واأو���س��ح��ت 
اجلامعات واملعاهد والكليات واملتقدمات ل�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع 
الإمارات  دول��ة  مواطني  من  املتقدمات  اأو  املتقدمة  تكون  اأن  وي�سرتط 
�سهر  خلل  املطلوبة  الإج���راءات  كافة  وا�ستكمال  اجلائزة  يف  والت�سجيل 
جدوى  درا�سة  ومت�سمنة  مكتوبة  الفكرة  ت�سلم  واأن  التقدمي  تاريخ  من 
اقت�سادية  وفائدة  ج��دوى  لها  ومبتكرة  مبدعة  الفكرة  تكون  واأن  اأولية 

وقابلة للتطبيق .
ونوهت اإىل اأن فئات اجلائزة تغطي �ساحبة فكرة مبدعة و�ساحبة اخرتاع 
وابتكار ملمو�س وابتكار يف جمال الكمبيوتر وتطبيقات املوبايل والت�سال 

وفئة امل�سوؤولية املجتمعية.
ال��دورة الثانية  اإط��لق  اأعلن عن  اأبوظبي قد  اأعمال  كان جمل�س �سيدات 
املواطنات  الأعمال  لرائدات  ومبتكر  مبدع  م�سروع  فكرة  اأف�سل  جلائزة 
وطالبات اجلامعات واملعاهد والكليات بالدولة خلل �سهر مار�س املا�سي 
بعد النجاح الكبري الذي حققته يف دورتها الأوىل والإقبال الكبري على 

امل�ساركة يف اجلائزة خلل العام 2016.
وجاء اطلق اجلائزة �سمن فعاليات ومبادرات احلملة التوعوية الثالثة 
خدمة  يف  املجتمعية  »م�سوؤوليتنا  �سعار  حتت  تقام  التي  الأعمال  لريادة 

الوطن« و ت�ستمر فعالياتها حتى نهاية �سهر اكتوبر املقبل.
و�سهادات  مالية  مكافاآت  متميزة  وم�ساريع  باأفكار  الفائزات  منح  و�سيتم 

وجوائز تقديرية .
. وحت�سل الفائزة باجلائزة الأوىل على �سهادة ودرع وجائزة مالية قدرها 
30 األف درهم وتر�سيح للدخول يف احلا�سنة والفائزة الثانية على �سهادة 
ودرع وجائزة مالية قدرها 25 األف درهم وتر�سيح للدخول يف احلا�سنة 
والثالثة على �سهادة ودرع وجائزة مالية وقدرها 20 األف درهم وتر�سيح 
للدخول يف احلا�سنة.. فيما حت�سل الفائزة باجلائزة الرابعة على �سهادة 
ودرع وجائزة مالية قدرها 15 األف درهم وتر�سيح للدخول يف احلا�سنة 
واخلام�سة على �سهادة ودرع وجائزة مالية قدرها 10 اآلف درهم وتر�سيح 

للدخول يف احلا�سنة.

•• اأبوظبي-وام:

الأ�ساحي  ت��وزي��ع حل��وم  ام�����س  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��لل  اختتمت هيئة 
اأيام الت�سريق عرب �سبكة فروعها ومكاتبها يف خمتلف مدن  اأول  املذبوحة 
�سعار  حتت  العام  لهذا  امل�ستهدفة  ال�سرائح  اأك��رث  لتغطي  الدولة  ومناطق 

»اإ�سعادهم عيدنا« .
واأو�سح علي اأحمد الكعبي رئي�س ق�سم امل�ساعدات املحلية ان عملية توزيع 
والتي�سري  بالتنظيم  الأحمر متيزت  الهلل  فروع  العام يف  هذا  الأ�ساحي 
على الأ�سر التي تت�سلم الأ�سحية من خلل نظام كوبونات توزع على الأ�سر 
بالدولة  املنت�سرة  الهلل  ف��روع  يف  الأ�سحية  ا�ستلم  ثم  وم��ن  امل�ستفيدة 
للخروج  دون احلاجة  داخل مركباتهم  الأ�سحية للأ�سر  ت�سليم  يتم  حيث 

من املركبة ت�سهيًل لهم ولتي�سري عملية الت�سليم وتفادي الزدحام.
الر�سيدة للهلل الأحمر تق�سي مبد  القيادة  اأن توجيهات  الهيئة  واأك��دت 
وللمحتاجني  املحلي  باملجتمع  ال�سعيفة  لل�سرائح  الإن�����س��اين  ال��ع��ون  ي��د 
ال�سركاء  م��ع  للهيئة  الإن�سانية  ال�سراكة  وتعزيز  ال���دويل  امل�ستوى  على 
اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  الر�سمية  والهيئات  الأحمر  للهلل  ال�سرتاتيجيني 
لأكرب  اخل���ريي  ع��ط��اوؤه��م  لي�سل  املجتمع  اأف����راد  وك��اف��ة  املح�سنني  وك��ب��ار 

�سريحة من الفئات التي يظلهم الهلل الأحمر مبظلة العطاء الإن�ساين.

الهلل الأحمر يختتم توزيع الأ�ساحي على الأ�سر امل�ستهدفة يف الدولة
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اأخبـار الإمـارات

دعت �جلمهور للحفاظ على �لبيئة

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة ملواجهة ظاهرة ال�سيارات املهملة يف م�سفح واملفرق ال�سناعيتني

�سعيد بن طحنون يزور مر�سى م�ست�سفى العني يف عيد الأ�سحى

اأ�سغال ال�سارقة تنجز ح�سانة دبا احل�سن النموذجية بتكلفة 9 مليون درهم

•• اأبوظبي –الفجر:

بلدية مدينة   - والنقل  البلدية  ال�سوؤون  دائ��رة   وجهت 
املهملة  ال�سيارات  ملواجهة  وا�سعة  اأبوظبي، �سمن حملة 
يف الأحياء ال�سكنية والأماكن وال�ساحات العامة لفرتات 
طويلة دون الهتمام والعناية بها، 180 انذارا لأ�سحاب 
املركبات يف منطقتي م�سفح واملفرق ال�سناعتني، وذلك 
املدينة  مظهر  على  للحفاظ  احلثيثة  جهودها  �سمن 
وامل�سوهة  ح�سارية  الغري  املظاهر  من  البيئة  وحماية 
للمنظر العام. واأكدت بلدية مدينة اأبوظبي اأنها وجهت 
اآخر  و20  ال�سناعية،  م�سفح  منطقة  يف  اإنذاراً   160

املهملة  ال�سيارات  اأ���س��ح��اب  بحق  ال�سناعية،  امل��ف��رق  يف 
املركبات  و�سحب  مالية  خمالفات  بتحرير  وحتذيرهم 
اإىل �ساحات احلجز يف حال تكرار املخالفة، وذلك نظراً 
لدورها يف ت�سويه املظهر احل�ساري العام للمدينة، حيث 
احلفاظ  ب�ساأن   2012 لعام   2 رق��م  القانون  اأحكام  اأن 
امارة  يف  العامة  وال�سكينة  وال�سحة  العام  املظهر  على 
القانون  تعديل  مت  ق��د  التنفيذية  وال��لئ��ح��ة  اأب��وظ��ب��ي 
والإج��راء املتبع فيه، اإذ مت تعديل مدة و�سع الن��ذار اأو 
املل�سق اإىل 3 اأيام بدل 14 يوماً، وبعدها يقوم املراقب 
باإخطار �سركة �سحب املركبات ب�سحب املركبة لت�سويهها 
مغطاة  املركبة  ع��ادة  فيه  تكون  وال���ذي  ال��ع��ام،  للمظهر 

املركبات  جميع  ي�سمل  تعريفه  يف  وال��ق��ان��ون  ب��الأت��رب��ة، 
ميكن  وجميعها  حكمها،  يف  وم��ا  وال��ق��وارب  واملقطورات 
و�ساحة  ال��وث��ب��ة  منطقة  يف  احل��ج��ز  �ساحة  اإىل  �سحبها 
املفرق ال�سناعية.  وبينت البلدية اأنها م�ستمرة يف تنظيم 
مثل هذه احلملت بني احلني والآخر للحد من ظاهرة 
العامة ولتعريف  املهملة املرتوكة يف الأماكن  ال�سيارات 
يف  للم�ساركة  ودعوتهم  الظاهرة  ه��ذه  ب��اآث��ار  اجلمهور 
بغية  الب�سرية  امل�سوهات  اأ�سكال  كل  للحد من  جهودها 
املحافظة على بيئة نظيفة، ودعت اأفراد املجتمع خا�سة 
تغطية  اإىل  الدولة  خ��ارج  ف��رتات طويلة  يق�سون  ممن 
على  وحفاظاً  خمالفة،  اأو  اإن���ذار  لأي  جتنباً  �سياراتهم 

الذي يتطلب ت�سافر  اأبوظبي  املظهر احل�ساري ملدينة 
باأن  اأب��وظ��ب��ي  ك��اف��ة.  واأو���س��ح��ت بلدية مدينة  اجل��ه��ود 
حملة م��واج��ه��ة ظ��اه��رة ال�����س��ي��ارات امل��ه��م��ل��ة ت�����س��اه��م يف 
احلفاظ على بيئة �سحية غري ملوثة، واأنه تتم خمالفة 
املركبة مببلغ ثلثة لآلف درهم تنفيذاً لأحكام القانون 
املخالف  ال�سخ�س  ح�سور  2012‘ وعند  لعام   2 رق��م 
ودفع  البلدية  مع  الت�سالح  عليه  يعر�س  البلدية  اإىل 
%50 من قيمة الغرامة، ولكن عند تكرار املخالفة يتم 
اليومية  اإىل تكاليف احلجز  اإ�سافة  الغرامة،  م�ساعفة 
امل�سحوبة  املركبة  ن��وع  ح�سب  على  ح�سابها  يتم  وال��ت��ي 

واملنطقة التي مت �سحبها منها.

•• العني-وام:

قام معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان اأم�س الول بزيارة 
م�ست�سفى  يف  البقاء  ال�سحية  حالتهم  ا�ستدعت  الذين  املنومني  للمر�سى 
العني اأحد من�ساآت �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية �سحة لتلقي العلج 

وذلك �سمن مبادراته الإن�سانية جتاه اأبناء الإمارات واملقيمني على اأر�سها 
.

و اطماأن معاليه خلل الزيارة على �سري العمل بامل�ست�سفى خلل اأيام العيد 
اخلدمات  لتطوير  امل�ست�سفى  اإدارة  تبذلها  التي  الكبرية  باجلهود  واأ���س��اد 

ال�سحية والعلجية يف كل مرافقه .

و قدم معاليه التهاين للمر�سى مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك داعيا اهلل 
عز وجل اأن مين عليهم بال�سفاء العاجل ومغادرتهم امل�ست�سفى.

من جهتهم ذوو املر�سى عن �سكرهم للمبادرة الإن�سانية ملعايل ال�سيخ �سعيد 
وموؤازرتهم  املر�سى  عن  التخفيف  �ساأنها  من  التي  نهيان  اآل  طحنون  بن 

وت�سجيعهم على موا�سلة العلج .

•• ال�صارقة -وام:

اإىل  النموذجية  احل�سن  دب��ا  ح�سانة  بال�سارقة  العامة  الأ���س��غ��ال  دائ���رة  �سلمت 
والتنفيذية  الإن�سائية  الأعمال  كافة  النتهاء من  بعد  للتعليم  ال�سارقة  جمل�س 

والتاأثيثية .
يف  ح�سانة   66 اإن�ساء  م�سروع  من  الأوىل  املرحلة  �سمن  احل�سانة  اجن��از  ج��اء 
الإمارة تنفيذاً ملكرمة �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة يف الرتقاء باملنظومة الرتبوية والتعليمية.

و اجنزت الدائرة الأعمال الإن�سائية و التاأثيث يف دار احل�سانة النموذجية بدبا 
 8 80 طفًل وحتتوي  ل�  تت�سع احل�سانة  و  دره��م..  9 مليني  بتكلفة  احل�سن 
طعام  و�سالة  مغطاة  خارجية  واأخ��رى  داخلية  األعاب  و�سالة  للأن�سطة  ف�سول 

ومكتبة وغرف الإدارة وعيادة اإ�سافة اإىل املرافق اخلدمية املرافقة.
و او�سح املهند�س علي بن �ساهني ال�سويدي رئي�س دائرة الأ�سغال العامة بال�سارقة 
جهات  ع��دة  من  املوؤلفة  احل�سانة  دور  ملتطلبات  الدائمة  اللجنة  ت�سكيل  مت  ان��ه 
 66 باإن�ساء  ال�سارقة  ال�سمو حاكم  وّجه �ساحب  وهيئات حكومية مبا�سرة حني 
ح�سانة موزعة على كافة املناطق التابعة لإمارة ال�سارقة لرعاية اأبناء العاملت 

يف املدار�س واملوؤ�س�سات احلكومية.

حممد بن زايد يقدم منوذجًا 
للقيادة الإن�سانية املتوا�سعة

•• اأبوظبي -وام:

الذي حققه  الوا�سع  والنت�سار  التداول  اأن  ال�ساعة  اأخبار  ن�سرة  اأك��دت 
�سيخنا_حممد_بن_زايد_كل_عام_واأنت_بخري   #  « و�سم 
املكانة  يعك�س  اأن��واع��ه��ا  مبختلف  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  على   «
والتقدير الكبريين اللذين يحظى بهما �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
واإن�سانية  قيادية  �سموه من �سفات  ملا يحمله  الإم��ارات��ي  ال�سعب  لدى 
تنعك�س يف كل مبادراته وت�سوراته وروؤاه التي ت�ستهدف اإ�سعاد املواطنني 

والعمل على توفري مقومات العي�س الكرمي لهم.
وحتت عنوان »ملاذا نحب قياداتنا« اأو�سحت اأن هذا الو�سم جاء تفاعل 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  فيه  ظهر  ق�سري  فيديو  مقطع  مع 
بعد  مركبته  اإىل  القبائل  اإح���دى  معرف  ي��راف��ق  وه��و  نهيان  اآل  زاي��د 
كل  املبارك متخليا عن  الأ�سحى  ل�سموه بحلول عيد  التهنئة  اأن قدم 
بروتوكول ر�سمي معربا يف ذلك عن منظومة القيم الفريدة التي متيز 
القيادة الر�سيدة يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ومل��اذا حتظى بكل 

تقدير وحب من جانب اأبناء الوطن.
وقالت الن�سرة ال�سادرة ام�س عن » مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث 
والتوا�سل  التوا�سع  من  جتعل  التي  القيادة  هذه  اإن  الإ�سرتاتيجية« 
والحرتام الأ�سا�س يف التعامل مع ال�سعب بكل فئاته وتعمل ليل نهار 
اإ���س��ع��اده متثل مبعثا للفخر والع��ت��زاز لأن��ه��ا تقدم منوذجا  اأج��ل  م��ن 
اأو  حواجز  اأي  دون  �سعبه  مع  يتفاعل  ال��ذي  الر�سيد  احلكم  يف  فريدا 
قيود وهو النهج الذي و�سع اأ�س�سه املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان »طيب اهلل ثراه« واأكده ور�سخه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« والذي يتج�سد ب�سورة جلية 
يف خمتلف املنا�سبات الوطنية والدينية كل عام حيث حتر�س القيادة 
لها  التهنئة  يقدمون  الذين  املواطنني  جميع  ا�ستقبال  على  الر�سيدة 
القيادة  بني  العلقة  التي متيز  املفتوح  الباب  ل�سيا�سة  ترجمة عملية 
وال�سعب وتاأكيدا لولء املواطنني لقيادتهم وحر�سهم على التعبري عن 

هذا الولء يف هذه املنا�سبات املختلفة.
واأكدت اأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان يقدم دائما 
ال��ق��دوة لكل امل��واط��ن��ني الإم��ارات��ي��ني يف ح��ب ال��وط��ن والن��ت��م��اء اإليه 
وهو  ل  وكيف  وتقدمه  رفعته  اأج��ل  من  واجلهد  الوقت  كل  وت�سخري 
ين�سب  ول  اإلهامها  يتوقف  ل  ال��ت��ي  امل��در���س��ة  تلك  زاي���د  مدر�سة  م��ن 
اأجل  م��ن  ال��ت��ف��اين  ي��ك��ون  كيف  الأج��ي��ال  بعد  الأج��ي��ال  لتعلم  معينها 
معهم  وال��وج��ود  النا�س  مع  التعامل  يف  التوا�سع  يكون  وكيف  الوطن 
والإح�سا�س مب�سكلتهم واملبادرة اإىل حلها. واأ�سارت اإىل اأن �سموه يقدم 
الوطن  اأبناء  مع  تتفاعل  التي  املتوا�سعة  الإن�سانية  للقيادة  منوذجا 
وتقيم علقات اإن�سانية معهم �سواء من خلل م�ساركتهم يف املنا�سبات 
اأي  اأو من خلل املبادرة بالتوجيه حلل  اأح��زان  اأو  اأف��راح  اخلا�سة من 
م�سكلت قد توؤثر يف ا�ستقرارهم الأ�سري والجتماعي. واأ�سافت لعل 
حر�س �سموه على ا�ستقبال عدد من اأمهات ال�سهداء مبنا�سبة الحتفال 
بيوم املراأة الذي ي�سادف الثامن والع�سرين من اأغ�سط�س من كل عام 
وتاأكيد �سموه اأن » اأمهات ال�سهداء �سطرن �سفحة وطنية من العطاء 
والبذل من اأجل الوطن جديرة باأن تدر�س يف جميع دول العامل » ثم 
تهنئة �سموه لأبطال قواتنا امل�سلحة املرابطني يف ميادين الواجب خارج 
الدولة مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك وتاأكيد �سموه اعتزاز وفخر �سعب 
الإمارات ببطولت و�سجاعة حماة الوطن ومواقفهم امل�سرفة مواقف 
حر�سه  اأي�سا  واإمن��ا  الرفيع  الإن�ساين  �سموه  ح�س  فقط  لي�س  جت�سد 
على و�سع هذه النماذج يف �سدارة �سلم املجتمع مبا متثله من ت�سحيات 
وعطاء وتفان من اأجل رفعة الوطن ورفع رايته ينبغي اأن تخلد يف ذاكرة 
الوطن وتكون نربا�سا تتعلم منه الأجيال احلالية واملقبلة قيم الولء 
والنتماء والوفاء والت�سحية من اأجل الوطن. واأكدت » اأخبار ال�ساعة 
» يف ختام مقالها الإفتتاحي اأن املكانة الكبرية التي يحظى بها �ساحب 
الإماراتي  ال�سعب  اأبناء  لدى  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
والتوا�سع  الب�ساطة  �سفات  من  �سموه  ميتلكه  ملا  طبيعي  انعكا�س  هي 
بالآخرين  الإن�ساين  والإح�سا�س  والنتماء  والولء  وال�سهامة  واملروءة 
والتقدير للكبار والعطف على ال�سغار وهي منظومة القيم التي تف�سر 
ملاذا يحب ال�سعب قياداته يف الإمارات ويعتز بها ويلتف حولها ويبادر 
من تلقاء نف�سه للت�سحية بكل غال ونفي�س من اأجل رفعة وطننا الغايل 

والعمل على اإعلء �ساأنه بني الأمم وال�سعوب.

�أخبار �ل�ساعة :

اأحمد بن حممد يعزي يف وفاة زكية بنت 
عويد �سالح وال�ساب حارب الكتبي

•• دبي-وام: 

قدم �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
للمعرفة واجب العزاء يف وفاة املرحومة زكية بنت عويد �سالح.

جاء ذلك خلل زيارة �سموه اإىل جمل�س العزاء يف منطقة العويد حيث قدم �سموه �سادق عزائه 
وموا�ساته اإىل والد وذوي الفقيدة �سائل اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يتغمدها بوا�سع رحمته ور�سوانه 
وي�سكنها ف�سيح جناته. كما قدم �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم واجب العزاء يف 
وفاة املرحوم ال�ساب حارب حممد امللعاي الكتبي وذلك خلل زيارة �سموه ملجل�س العزاء يف منطقة 
اأن  راجيا اهلل عز وجل  الفقيد  واأ�سرة وذوي  والد  اإىل  العويد حيث قدم �سادق عزائه وموا�ساته 

يتغمده بوا�سع رحمته ومغفرته وي�سكنه ف�سيح جناته .   اإنا هلل واإنا اإليه راجعون .

موؤ�س�سة حممد بن را�سد للمعرفة تنظم اأم�سية �سعرية
•• دبي-وام:

حتت رعاية �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س موؤ�س�سة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة ومبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك نظم 
من  نخبة  اأح��ي��اه��ا  �سعرية  اأم�سية  للموؤ�س�سة  التابع  دب��ي  يف  ال�سعر  بيت 
ال�سعراء الإماراتيني والعرب. و�سارك يف الأم�سية - التي اأقيمت ثاين اأيام 
2 - كل من ال�ساعر كرمي العراقي  عيد الأ�سحى املبارك يف �سوق التنني 
وال�ساعر م�سبح الكعبي اإىل جانب ال�ساعر عبد املجيد الذيابي فيما اأدارها 
ال�سام�سي مدير  اإىل جانب ح�سني  املري�سي  املعروف عبدالرحمن  ال�ساعر 
اإدارة الفعاليات واملعار�س يف املوؤ�س�سة الذي قام بتكرمي ال�سعراء امل�ساركني 
اأن  ال�سعر  بيت  جلنة  رئي�س  حممد  ح�سني  واأو���س��ح  الأم�����س��ي��ة.  نهاية  يف 
الأم�سيات ال�سعرية تاأتي يف اإطار تر�سيخ مكانة بيت ال�سعر يف دبي كمن�سة 
قيمة  من  يعزز  ما  وال�سعراء  ال�سعر  على  التعرف  فر�سة  للجمهور  تتيح 
التبادل الثقايف بني الدول كاإحدى و�سائل نقل ون�سر املعرفة وتعزيز الوعي 
الثقايف يف املجتمع. ولفت اإىل اأن جلنة بيت ال�سعر تعتزم تنظيم املزيد من 
هذه الفعاليات يف مراكز الت�سوق كونها ت�ستقطب جمهورا كبريا وذلك بعد 

النجاح الكبري الذي �سهدته هذه الأم�سية .
و���س��ه��دت الأم�����س��ي��ة ح�����س��ورا ج��م��اه��ريي��ا ك��ب��ريا م��ن داخ���ل وخ����ارج الدولة 
اإليهم  ي�سار  الذين  امل�ساركني  ال�سعراء  مع  ب�سكل لفت  اجلمهور  وجت��اوب 
بالبنان جلزالة �سعرهم وح�سن اأدائهم وتنوع املو�سوعات وال�سور ال�سعرية 

التي يقدمونها ملتذوقي ال�سعر وحمبيه.
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اأخبـار الإمـارات

لإعد�د كو�در وطنية مدربة للعمل �سمن طو�قم �لإ�سعاف يف �لإمار�ت �ل�سمالية

الإ�سعاف الوطني وجامعة ال�سارقة ي�ستقبلن الدفعة الأوىل من برنامج اإعداد وتاأهيل امل�سعفني الإماراتيني

�سرطـة راأ�ض اخليمة تتعامـل الكرتونيـا مع البلغـات
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ال��ع��م��ي��د ع��ب��داهلل خمي�س  ت���راأ����س   
�سرطة  ع��ام  قائد  نائب  احل��دي��دي 
قيا�س  اج���ت���م���اع  اخل���ي���م���ة،  راأ��������س 
ال�ستجابة  �سرعة  زم��ن  وتقلي�س 
بح�سور  ال���ب���لغ���ات،  ت��ل��ق��ي  ع��ن��د 
احلميدي  �سعيد  حم��م��د  ال��ع��م��ي��د 
املركزية،  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع����ام  م���دي���ر 
ال�ستجابة  �سرعة  قيا�س  وف��ري��ق 

ب�سرطة راأ�س اخليمة،
وا���س��ت��ع��ر���س الج��ت��م��اع  اخلدمات 
يف  امل�ستحدثة،  والأنظمة  املقدمة 
يكفل  ال��ب��لغ��ات مب��ا  اإدارة  جم��ال 
الفورية  ال�ستجابة  حتقيق �سرعة 

عند تلقي البلغات.
التاأكيد   مت  الج��ت��م��اع،  م��ط��ل��ع  يف 
على تعزيز زمن �سرعة ال�ستجابة 
الأدن���������ى،  احل������د  اىل  ب��ت��ق��ل��ي�����س��ه 
واملقرتحات  الأف����ك����ار  وم��ن��اق�����س��ة 

زمن  ت��ق��ل��ي�����س  اإىل  ت�������وؤدي  ال���ت���ي 
���س��رع��ة ال���س��ت��ج��اب��ة، م���ع تقدمي 
�سرح مف�سل حول بع�س البلغات 
ا�ستجابتها  زمن  تقليل  امل�ستهدف 
ب�����س��رع��ة ق�����س��وى، والط�����لع على 
امل�ستحدث  ال���ن���ظ���ام   ع��م��ل  اآل���ي���ة 
لربط الدوريات الكرتونياً لقيا�س 
الفورية  ال�ستجابة  �سرعة  زم��ن 
الو�سول  ح��ت��ى  ال��ب��لغ  ورود  م��ن��ذ 
ت�سهيل  ودرا�سة  البلغ،  اإىل موقع 

احل��رك��ة امل��روري��ة يف ال��ط��رق التي 
ت�سلكها الدوريات املرورية للو�سول 

باأق�سى �سرعة ممكنة.
العميد  اأ����س���اد  الج��ت��م��اع  خ��ت��ام  يف 
احل�����دي�����دي،  خ���م���ي�������س  اهلل  ع���ب���د 
تقلي�س زمن  املبذولة يف  باجلهود 
حتقيق  متمنياً  ال�ستجابة،  �سرعة 
املزيد من التقدم والأداء الأف�سل 
يف جمال �سبط الطرق والأنظمة 
اأهمية  ع���ل���ى  م�����وؤك�����داً  امل�����روري�����ة، 

بغرفة  البلغات  م�ستقبلي  تزويد 
ال��ع��م��ل��ي��ات ب��امل��زي��د م���ن ال�����دورات 
املعرفة  ت����ع����زز  ال����ت����ي  وال������ور�������س 
مع  للتعامل  ال��لزم��ة  واخل����ربات 
مع  والتن�سيق  ال��ب��لغ��ات،  جميع 
الوطني  وال���س��ع��اف  �ساعد  �سركة 
املتقدم  الدعم  من  املزيد  لتقدمي 
ال����������لزم يف جم����ال  وال����ت����ط����وي����ر 
�سرعة  وتقلي�س  ال��ب��لغ��ات  تلقي 

ال�ستجابة.

�لأولمركز الإمارات للدرا�سات ينظم ندوة حول “التعليم والتطرف و الإرهاب” غدا �لن�سف  يف  �أ�سطولها  خالل  من  ن�سر  جمتمعيًا  �إعالنًا   324

�ض 1000 حافلة من اأ�سطولها لن�سر الإعلنات املجتمعية جمانًا  موا�سلت الإمارات تخ�سّ
•• اأبوظبي-وام: 

والبحوث  ل����ل����درا�����س����ات  الإم������������ارات  م����رك����ز  ي���ن���ظ���م 
والتطرف  “التعليم  ب��ع��ن��وان  ن���دوة  ال�سرتاتيجية 
زايد  ال�سيخ  “قاعة  الأرب��ع��اء يف  والإرهاب” ي��وم غد 
بن �سلطان اآل نهيان” يف مقر املركز باأبوظبي. ياأتي 
على  املركز  حر�س  منطلق  من  ال��ن��دوة  ه��ذه  تنظيم 
الإم���ارات  دول��ة  تهم  التي  الق�سايا  خمتلف  متابعة 
القرار  �سانع  دع��م  يف  منه  ورغ��ب��ة  املتحدة  العربية 
وجهوده يف مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب التي 
الإقليمية والدولية احلالية  التطورات  باتت يف ظل 

ت�سكل التهديد الرئي�سي لأمن املنطقة والعامل.
وتركز الندوة على الدور الكبري الذي ميكن اأن يقوم 
به التعليم يف مواجهة التطرف والإرهاب من خلل 
عرب  ل��لإره��اب  الفكرية  املنابع  جتفيف  على  العمل 
ن�سر الفكر املعتدل وامل�ستنري والإ�سهام يف بناء جبهة 
داخلية �سلبة ومتما�سكة قادرة على حت�سني املجتمع 
اأمام حماولت جماعات التطرف والإرهاب لخرتاق 

ن�سيجه املتما�سك.
وت��ن��ط��ل��ق ال���ن���دوة م���ن ف��ك��رة ج��وه��ري��ة م��ف��اده��ا اأن 
امل���واج���ه���ة الأم���ن���ي���ة مل ت��ع��د ك��اف��ي��ة ل��ل��ق�����س��اء على 
للفكر  الثقافية  امل��واج��ه��ة  واأن  والإره�����اب  ال��ت��ط��رف 
اأه��م��ي��ة ع��ن املواجهة  امل��ت��ط��رف وال��ظ��لم��ي ل ت��ق��ل 
اجتثاث  يعني  فيها  النجاح  لأن  والع�سكرية  الأمنية 
ال��ت��ي تتبناه  ج���ذور ه��ذا الفكر وجت��ري��د اجل��م��اع��ات 
حرمانها  ث��م  وم��ن  عليها  تعتمد  التي  امل���ربرات  م��ن 
ا�ستغلل  اأو  ال�سباب  بعقول  التلعب  على  ال��ق��درة 
الظروف القت�سادية والجتماعية ال�سعبة يف بع�س 
واأن  واخلبيثة  ال��ه��دام��ة  اأف��ك��اره��ا  لن�سر  املجتمعات 
والإرهاب  التطرف  ملواجهة  فاعلة  ا�سرتاتيجية  اأي 
ينبغي اأن ترتكز على تعزيز قيم الت�سامح والو�سطية 
اأبعادا  الأم��ن��ي  البعد  جانب  اإىل  وت�سمل  والع��ت��دال 
اأن  يف  �سك  ول  وتنموية  ودينية  واجتماعية  ثقافية 
اأن  �ساأنها  من  التي  الو�سائل  اأه��م  اأح��د  يعد  التعليم 
اأن  اإذ  بنجاح  ال�سرتاتيجية  هذه  تنفيذ  على  ت�ساعد 

تعليما متطورا ي�سعى اإىل غر�س قيم النفتاح وقبول 
الآخر والت�سامح يف نفو�س الن�سء وال�سباب من �ساأنه 
اأن يجفف اأي بيئة خ�سبة ت�ستغلها جماعات التطرف 
والإرهاب لن�سر اأفكارها ف�سل عن اأن التعليم ي�سهم 
ال��ن�����سء وال�����س��ب��اب م��ن��ذ وق���ت م��ب��ك��ر على  يف تن�سئة 
التعاي�س  على  حتث  التي  الإيجابية  القيم  منظومة 
التع�سب  والو�سطية والعتدال وقبول الآخر وتنبذ 

والتطرف والإرهاب.
بعنوان  الأول  م��ه��م��ني  حم��وري��ن  ال���ن���دوة  وت��ت��ن��اول 
والإرهاب”  التطرف  مكافحة  يف  التعليم  “اأهمية 
اأجيال  بناء  يف  التعليم  يلعبه  ال��ذي  ال���دور  ويناق�س 
مت��ل��ك ف���ك���را م��ن��ف��ت��ح��ا وع���ق���ول واع���ي���ة ق������ادرة على 
م��واج��ه��ة الأف����ك����ار ال���ه���دام���ة ال��ت��ي ت��ب��ث��ه��ا جماعات 

التطرف والإرهاب.
ب�”تطوير مناهج  املعنون  الثاين  املحور  ي�سلط  فيما 
اأهمية  على  ال�����س��وء  معتدل”  فكر  لغر�س  التعليم 

مبواد  با�ستمرار  ورف��ده��ا  التعليمية  املناهج  تطوير 
ت�ساعد على ن�سر الوعي يف املجتمع مبا ي�سهم يف �سد 
التطرف  جماعات  منها  تنفذ  اأن  حت��اول  ثغرات  اأي 

والإرهاب اإىل عقول ال�سباب.
وت��ت��ط��رق ال���ن���دوة اإىل جت��رب��ة الإم������ارات ال��رثي��ة يف 
التعليم  والإره��اب وتركيزها على  التطرف  مواجهة 
كاأحد املحاور املهمة يف هذا الأمر حيث قامت وزارة 
الرتبية والتعليم بت�سمني املناهج الدرا�سية مقررات 
املتطرف  الفكر  بخطورة  ال�سباب  توعية  ت�ستهدف 
�سند  جمال  للدكتور  “ال�سراب”  كتاب  اأب��رزه��ا  ك��ان 
للدرا�سات  الإم������ارات  م��رك��ز  ع���ام  م��دي��ر  ال�����س��وي��دي 
الدرا�سات  منهج  �سمن  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وال��ب��ح��وث 
الذي  الكتاب  وه��و  الوطنية  وال��رتب��ي��ة  الجتماعية 
القد�سية  م��ن  ال�سيا�سية  الدينية  اجلماعات  يجرد 
زيف  ويك�سف  نف�سها  على  ت�سفيها  اأن  حت��اول  التي 
�سعاراتها ويعري اأهدافها احلقيقية وف�ساد اأفكارها .

 •• اأبوظبي-الفجر: 

ال�سعاف  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة  ال�����س��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  ا�ستقبلت 
الأوىل  الدفعة  طلبة  من  اإماراتياً  طالباً   25 الوطني 
املن�سمني لربنامج اإعداد وتاأهيل امل�سعفني الإماراتيني، 
الإ�سعاف  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  ال���رائ���دة  التعليمية  امل���ب���ادرة 
الوطني لإعداد جيل جديد من امل�سعفني الإماراتيني 
جامعتي  مع  بالتعاون  ال�سمالية،  الإم���ارات  اأب��ن��اء  من 
ال�سارقة وت�سارلز �ستورت الأ�سرتالية، بهدف اك�سابهم 
ي�سمل اجلانبني  الإ�سعايف مبا  العمل  املعرفة ومهارات 
املهنة  ملزاولة  وجتهيزهم  لإع��داده��م  والعملي  العلمي 

ميدانياً بعد التخرج مبا�سرة.
اأكادميي كامل ويقدم  الربنامج على مدار عام  وميتد 
يف كلية الطب ومركز التدريب الإكلينيكي واجلراحي 
بجامعة ال�سارقة وفق منهجية تدري�سية مبتكرة تعتمد 
عاملياً  املتبعة  والتدريبية  الأكادميية  املمار�سات  اأف�سل 
م�ساقات  ع��دة  ال��ربن��ام��ج  ويت�سمن  امل�سعفني  لإع����داد 
واملعريف  العلمي  الأ�سا�س  لبناء  ومتخ�س�سة  تدريبية 
باملهارات  وت��زوي��ده��م  الإ���س��ع��ايف،  العمل  ح��ول  للطلبة 

واخل������ربات امل��ط��ل��وب��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل الأم���ث���ل م���ع احل���الت 
الإ�سعافية احلرجة يف مرحلة ما قبل امل�ست�سفى.

التنفيذي  الرئي�س  نائب  الهاجري،  اأحمد �سالح  واأكد 
للإ�سعاف الوطني، باأن اإطلق الربنامج ياأتي لتحقيق 
روؤية قيادتنا الر�سيدة بتوفري كافة املقومات والربامج 
املجالت  �سمن  للعمل  الوطن  �سباب  واإع���داد  لتمكني 
التزام  يعك�س  ومب��ا  للدولة،  وال�سرتاتيجية  احليوية 
اإ�سعافية  ك����وادر  ل��ت��اأه��ي��ل  امل�ستمر  ال��وط��ن��ي  الإ���س��ع��اف 
متميزة ومدربة لتعزيز منظومة اخلدمات الإ�سعافية 
ال�سمالية  الإم����ارات  ملجتمع  املقدمة  وتلك  ال��دول��ة  يف 

ب�سكل خا�س.
الطلبة  م���ن  الأوىل  ال���دف���ع���ة  ا���س��ت��ق��ب��ال  ب�����اأن  وق�����ال 
املواطنني امل�ساركني يف برنامج اإعداد وتاأهيل امل�سعفني 
كبري  فخر  وم�سدر  هامة  خ��ط��وًة  ي�سكل  الإم��ارات��ي��ني 
ل��ك��اف��ة ال��ع��ام��ل��ني يف الإ����س���ع���اف ال��وط��ن��ي، ك��ون��ه ياأتي 
برنامج  لت�سميم  امل��ت��اأن��ي��ة  ال��درا���س��ة  م��ن  مرحلة  بعد 
وبناء  للدولة،  الإ�سعافية  الحتياجات  يلبي  متكامل 
يف  الأكادميية  اجلهات  اأف�سل  مع  الوثيقة  ال�سراكات 
ال��دول��ة وال��ع��امل ال��ق��ادرة على ت��ق��دمي ال��ربن��ام��ج وفق 

اإعداد  يف  املتبعة  العاملية  واملمار�سات  املنهجيات  اأف�سل 
امل�سعفني.

التاأ�سي�سية”  “املرحلة  ال��ربن��ام��ج  م��راح��ل  وت�����س��م��ل 
ال��ت��ي تتمتع مبكانة  ال�����س��ارق��ة  ت��ق��دم��ه��ا ج��ام��ع��ة  ال��ت��ي 
بيئة  توفري  على  وال��ق��درة  بالدولة  متميزة  اأك��ادمي��ي��ة 
علمية حمفزة، و”املرحلة الرئي�سة” التي تعتمد على 
الأ�سرتالية،  �ستورت  ت�سارلز  الأكادميي جلامعة  املنهج 
املعروفة عاملياً برباجمها املتطورة واملتخ�س�سة يف طب 
العملي”  ال��ت��دري��ب  و”مرحلة  والإ���س��ع��اف،  ال��ط��وارئ 
العمل  وت�سمل  الوطني  الإ�سعاف  عليها  ي�سرف  التي 
ال�سمالية،  الإم���ارات  يف  الوطني  الإ�سعاف  طواقم  مع 
مهارات  واكت�ساب  احلكومية،  امل�ست�سفيات  يف  والتدرب 
يف  العمل  اآلية  على  والتعرف  الإ�سعاف،  �سيارات  قيادة 

غرفة عمليات الإ�سعاف الوطني. 
الوطني:  التنفيذي للإ�سعاف  املدير  قال روبرت بول، 
الإماراتيني  ال�����س��ب��اب  ه�����وؤلء  مب��ق��اب��ل��ة  ال���ي���وم  ن��ف��خ��ر 
حما�س  بكل  الربنامج  ه��ذا  ي�ساركونا  الذين  املميزين 
ورغبة �سادقة خلدمة وطنهم ودعم جمتمعهم ومتهيد 

الطريق جليل قادم من امل�سعفني الإماراتيني.

الدفعة  ي�سكل طلبة  اأن  اأمله يف  الهاجري عن  واأع��رب 
امل�سعفني  ل��ع��م��ل  ���س��ف��راء  خ��ري  ال��ربن��ام��ج  م��ن  الأوىل 
الإماراتيني يف الدولة ليمهدوا الطريق لزملئهم من 
املواطنني يف الدفعات القادمة، واأن يثبتوا للجميع باأن 
�سباب الإماراتيني قادرين دوماً على العمل والتميز يف 
كافة جمالت العمل احليوية عندما تتوفر لهم كافة 
ي�ساهموا  واأن  والتاأهيل،  والإع���داد  املنا�سبة  ال��ظ��روف 
ا�ستكمال الربنامج والنخراط يف العمل مبا�سرًة  بعد 
لهذا  اجل��م��ي��ل  ب���رد  ال��وط��ن��ي  الإ���س��ع��اف  يف  كم�سعفني 
ق�سوى  اأه��م��ي��ًة  اأول���ت  ال��ت��ي  ولقيادته  املعطاء  ال��وط��ن 
جل��ع��ل اأب��ن��ائ��ه��ا دوم����اً اأف������راداً مم��ي��زي��ن وق���ادري���ن على 

الريادة يف كافة جمالت العمل.
ال��دك��ت��ور قتيبة حميد،  الأ���س��ت��اذ  اأ���س��اف  م��ن ج��ان��ب��ه، 
الطبية  الكليات  ل�سوؤون  ال�سارقة  جامعة  مدير  نائب 
والعلوم ال�سحية وعميد كلية الطب “”نحن �سعيدين 
باحت�سان هذا الربنامج الذي يعد اأول برنامج تدريبي 
حيث  ال�سمالية،  الإم��ارات  من  الإماراتيني  للم�سعفني 
ال�سارقة وكلية  روؤي��ة جامعة  ال��دورة حتت  تندرج هذه 
ال��ط��ب م��ن خ���لل ت��وج��ي��ه��ات ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 

املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
ال�����س��ارق��ة ورئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة، و�سعادة  الأع���ل���ى ح��اك��م 
الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�سارقة 
بدعم الربامج لتخريج خرباء يف جميع املجالت التي 

تخدم املجتمع.
امل�ساركني  الطلبة  اأح���د  حب�س  اإب��راه��ي��م  حممد  وق���ال 
اإع����داد وت��اأه��ي��ل امل�سعفني  يف ال��ربن��ام��ج، ب���اأن ب��رن��ام��ج 
ال�سباب  كفاءة  لإث��ب��ات  مميزة  فر�سة  هو  الإم��ارات��ي��ني 
نبيلة  والن��خ��راط مبهنة  املجالت  كافة  الإم��ارات��ي يف 
والحتكاك  بامليدان  العمل  للخريجني  تتيح  وواع���دة 
الوطن  خ��دم��ة  يف  وامل�ساهمة  جمتمعهم  م��ع  ال��ي��وم��ي 
وان���ق���اذ ح���ي���اة الآخ����ري����ن ����س���واء يف اأوق������ات ال��ع��م��ل اأم 

خارجها.
الربنامج،  يف  امل�ساركة  الطالبة  ح�سن،  زينب  واأعربت 
عن فخرها باأن تكون جزءاً من هذا الربنامج التعليمي 
م�ساركتها  تفتح  ب��اأن  تطلعها  وعن  الرائد،  والتدريبي 
الإماراتيات  الفتيات  من  العديد  ان�سمام  اأم��ام  الباب 
من  وغ��ريه  الإ���س��ع��ايف  القطاع  �سمن  للعمل  امل��ب��دع��ات 

جمالت العمل احليوية يف القطاع الطبي بالدولة.

للربنامج  املن�سمني  الإماراتيني  الطلبة  اختيار  واأت��ى 
يكون  اأن  �سملت  حم���ددة  و���س��روط  معايري  ع��دة  وف��ق 
امل��ت��ق��دم��ني م��ن م��واط��ن��ي دول���ة الإم������ارات، واحل�سول 
اأدنى،  يعادلها كحد  ما  اأو  العامة  الثانوية  �سهادة  على 
واأن يكون عمر املتقدم ما بني 18 و30 عام، مع �سرط 
وتقدمي  و�سلوك،  �سرية  ح�سن  ل�سهادة  الطلبة  تقدمي 
الوطنية،  اإن���ه���اء اخل���دم���ة  ل�����س��ه��ادة  ال���ذك���ور  ال��ط��ل��ب��ة 
ال�سخ�سية  للمقابلة  املتقدمني  كافة  اجتياز  و�سرورة 
حامًل  امل��ت��ق��دم  ي��ك��ون  واأن  ب��ن��ج��اح،  العملي  والتقييم 
امل��ف��ع��ول ول��دي��ه املام  ���س��اري��ة  اإم��ارات��ي��ة  لرخ�سة ق��ي��ادة 

باأ�سا�سيات التخاطب باللغة الإجنليزية. 
يذكر اأن الإ�سعاف الوطني يقدم خدماته الإ�سعافية على 
 2014 ال�سمالية منذ عام  الإم��ارات  ال�ساعة يف  مدار 
باأ�سطول  وم���زودة  موؤهلة  اإ�سعافية  وف��رق  ك���وادر  ع��رب 
وفق  املتطورة،  وامل��ع��دات  الإ�سعاف  �سيارات  من  حديث 
اأعلى معايري التميز ملرحلة ما قبل امل�ست�سفى. كما يتيح 
ل�سكان الإمارات ال�سمالية طلب اخلدمات الإ�سعافية يف 
الإ�سعاف  وتطبيق   998 رق��م  ع��رب  ال��ط��وارئ  ح��الت 

الوطني NA998 للهواتف الذكية.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�ساد معايل حممد عمران ال�سام�سي رئي�س جممع كليات التقنية العليا 
بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
“حفظه اهلل” بتوحيد الأنظمة التعليمية على م�ستوى الدولة مبا يدعم 
حتقيق التنمية ال�ساملة والأهداف الوطنية العليا موؤكدا اأن القرار يوؤكد 
ميثله  مل��ا  التعليمية  باملنظومة  الرت��ق��اء  على  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س 
التعليم من اأولوية وطنية. وثمن معاليه الدعم الذي يحظى به التعليم 
يف الدولة من قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  “حفظه اهلل” واأخيه �ساحب  الدولة 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

باأن الن�سان هو  القيادة احلكيمة  واإمي��ان  امل�سلحة  الأعلى للقوات  القائد 
من  ري��ادت��ه.  وحتقيق  الوطن  لبناء  املحركة  والطاقة  احلقيقية  ال��رثوة 
كليات  جممع  مدير  ال�سام�سي  عبداللطيف  الدكتور  �سعادة  ثمن  جانبه 
وتعزيز  التعليم  تطوير  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  جهود  العليا  التقنية 
منوذج “املدر�سة الإماراتية” الذي يهدف لإعداد اأجيال اإماراتية بامتياز 
عرب متكينها من مهارات القرن ال� 21 والتفكري املبدع واخللق وتعزيز 
املاأمولة  قدرتها على التناف�سية مبا يدعم الو�سول للمخرجات النوعية 
وال���ق���ادرة ع��ل��ى حتقيق ط��م��وح��ات ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة وت��اأك��ي��د اأن اإع���داد 
للريادة  للو�سول  وال�سحيح  احلقيقي  ال��ره��ان  ه��و  الم��ارات��ي  الأن�����س��ان 
الو�سول  �سيدعم  الدولة  يف  التعليمي  النظام  توحيد  اأن  وذكر  والعاملية. 
ل�سرتاتيجية وطنية موحدة يف اإعداد الكفاءات الإماراتية وتوفري فر�س 
اإم��ارات الدولة مبا يدعم  تعليمية متميزة ومتكافئة للجميع يف خمتلف 

الأه���داف  وف��ق  ال��ع��ام  التعليم  م�ستوى  على  الوطنية  امل��خ��رج��ات  وح���دة 
النموذج  وفق  الطلبية  وال�سخ�سيات  العقول  لبناء  املو�سوعة  واخلطط 
انعكا�ساتها اليجابية  اإن هذه اخلطوة لها  واأ�ساف  امل�ستقبلي.  الإماراتي 
على موؤ�س�سات التعليم العايل الوطنية خا�سة كليات التقنية العليا التي 
متثل اأكرب موؤ�س�سة للتعليم العايل بالدولة والتي تلعب دورا بارزا يف اإعداد 
عدد  لأكرب  �سنويا  ا�ستقطابها  خللها  من  للم�ستقبل  الوطنية  الكفاءات 
من الطلبة املواطنني خريجي الثانوية العامة لللتحاق بفروعها ال17 
القرار يدعم وحدة  اإن هذا  وق��ال  الدولة.  اإم��ارات  على م�ستوى خملتف 
املخرجات وتاأكيد كفاءتها ملوا�سلة درا�ستها العليا كما يدعم ا�سرتاتيجية 
الثاين”  “اجليل  وروؤيتها  املقبلة  اخلم�س  لل�سنوات  العليا  التقنية  كليات 
الرامية لإعداد خمرجات وطنية بكفاءات اأكادميية واحرتافية مبا ي�سمن 

جاهزيتهم الوظيفية ويجعلهم اخليار الأول ل�سوق العمل.

كليات التقنية ت�سيد بقرار توحيد الأنظمة التعليمية

•• دبي – الفجر:

�سمن جهودها يف جمال امل�سوؤولية 
املجتمعية وفق خطة ال�سرتاتيجية 
وبراجمها التي تن�سجم مع املبادرة 
التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل، يف اأن يكون عام 
خ�س�ست  للخري،  ع��ام��اً   2017
 1000 الإم�����������ارات  م����وا�����س����لت 
“الإعلنات  خل����دم����ة  ح����اف����ل����ة 
املجتمعية” وذلك لن�سر املل�سقات 
على  جماناً  املجتمعية  الإعلنية 
املخ�س�سة  احل����اف����لت  اأ����س���ط���ول 
ملختلف  دع����م����اً  اخل����دم����ة  ل����ه����ذه 
اجلهات يف الدولة، وذلك انطلقاً 
وتطبيق  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ت��زام��ه��ا  م���ن 
امل��وؤ���س�����س��ي��ة يف جمال  ال��ت��زام��ات��ه��ا 

امل�سوؤولية املجتمعية.
اإدارة  مدير  حممد  عبداهلل  وق��ال 
الت�سال احلكومي يف املوؤ�س�سة، اإن 

م�سروع الإعلنات املجتمعية نابع 
م��ن ح��ر���س م��وا���س��لت الإم����ارات 
والفعاليات  احل��م��لت  دع���م  ع��ل��ى 
خمتلف  تتبناها  ال��ت��ي  املجتمعية 
اجل��ه��ات وت��دع��م ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا التي 
اأفراد  خدمة  يف  وت�سب  تنظمها، 
اأن  اإىل  م�����س��رياً  امل��ج��ت��م��ع،  وف��ئ��ات 
واملبادرات  الفعاليات  عن  الإع��لن 
ال1000  خ���لل  م��ن  املجتمعية 
حافلت  لأ�سطول  التابعة  حافلة 
اأ�سحى  الإم������������ارات  م����وا�����س����لت 
بتحقيق  املوؤ�س�سة  للتزام  انعكا�ساً 
والإن�ساين  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ك��اف��ل 
ال�سعادة  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����س��ب  ال����ذي 
الوقت  يف  وي���ج�������ّس���د  ل��ل��م��ج��ت��م��ع، 
والعطاء  الإن�����س��ان��ي��ة  ق��ي��م  ن��ف�����س��ه 

الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  لها  تدعو  التي 
لدولة الإمارات. وتف�سيًل؛ اأو�سح 
اأن  اإدارة الت�سال احلكومي  مدير 
املجتمعية”  “الإعلنات  م�سروع 
اجلمعيات  قبل  من  باإقبال  حظي 
املجتمعية،  والهيئات  واملوؤ�س�سات 
الأم���ر ال���ذي مت��ّث��ل يف ن�سر 324 
اأ�سطول  ع���رب  جم��ت��م��ع��ي��اً  اإع���لن���اً 
الأول من  الن�سف  املوؤ�س�سة خلل 
اأن الإعلنات  عام 2017، موؤكداً 
وتفاعل  اإي��ج��اب��ي  مب���ردود  حظيت 
امل��ج��ت��م��ع كونها  ق��ب��ل  وا����س���ع م���ن 
اأياً  للمتلقي  ب�سرعة  ت�سل  و�سيلة 
كان موقعه وعمره، وذلك يف خطوة 
اه��ت��م��ام موا�سلت  م���دى  جت�����ّس��د 
الإم�������������������ارات ب������دع������م احل�����م�����لت 

خلل  م��ن  املجتمعية  وال���ربام���ج 
وخرباتها،  اإم��ك��ان��ات��ه��ا  ا���س��ت��ث��م��ار 
واإميانها باأهمية التوا�سل الفاعل 

مع املجتمع مبختلف �سرائحه.
الإم�������ارات  م���وا����س���لت  اأن  ي���ذك���ر 
تطّبق اأف�سل املمار�سات العاملية يف 
وقد  املجتمعية  امل�سوؤولية  جم��ال 
ومتميزة  اإي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  حققت 
املرتبطة  امل���وؤ����س���رات  خم��ت��ل��ف  يف 
وال�سوق،  العمل،  وم��ك��ان  بالبيئة، 
وامل���ج���ت���م���ع امل���ح���ل���ي، وق�����د ح����ازت 
غرفة  ع��لم��ة  على  ل��ذل��ك  نتيجة 
الجتماعية  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة  دب�����ي 
للموؤ�س�سات عدة مرات، ف�سًل عن 
ج��وائ��ز وت��ك��رمي��ات مم��اث��ل��ة داخل 

الدولة وخارجها. 
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اأخبـار الإمـارات

اأمـل القبيـ�سـي ت�ستقبـل جمموعــة من طلبة الإمـارات املبتعثـني يف اخلـارج

خالد الظنحاين ي�ستدعي املا�سي وي�ست�سرف امل�ستقبل يف »اأول منزل«

•• اأبوظبي-وام: 

اأك�����دت م��ع��ايل ال���دك���ت���ورة اأم����ل عبداهلل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
الحتادي دعم املجل�س للطلبة املواطنني 
الوطن  وت��ط��ل��ع  اخل������ارج  يف  امل��ب��ت��ع��ث��ني 
التي  واخل��ربات  علمهم  من  لل�ستفادة 
العلمي  الح���ت���ك���اك  م����ن  ي��ك��ت�����س��ب��ون��ه��ا 
العامل  دول  من  نظرائهم  مع  والبحثي 
كافة.. م�سرية اإىل اأنهم ميثلون منوذجا 
على  وم��ث��ال  الإم�����ارات  ل�سباب  م�سرفا 

التفوق والتميز العلمي.
واأكدت اأن القيادة الر�سيدة وعلى راأ�سها 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س  اآل م��ك��ت��وم 
“رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 
ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  و�ساحب 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�سلحة واأ�سحاب ال�سمو 
على  حري�سون  الإم���ارات  حكام  ال�سيوخ 
امل�ستقبل  اآف���اق  وفتح  ال��دع��م  ك��ل  توفري 
املواطنني ل�سيما يف جمال  �سباب  اأم��ام 
ال��ذي ميثل  والبتكار  والإب���داع  التعليم 
ال�سرتاتيجية  ال���دول���ة  ره���ان���ات  اأح����د 
باأدواته  والت�سلح  امل�ستقبل  ل�ست�سراف 
اأهداف  حتقيق  اإىل  و���س��ول  التناف�سية 
ومئوية   2021 الإم�����������ارات  روؤي�����ت�����ي 

الإمارات 2071 .
ا�ستقبالها  خ��لل   - معاليها  اأك��دت  كما 

الطلب  من  جمموعة  املجل�س  مقر  يف 
املتحدة  اململكة  يف  املبتعثني  امل��واط��ن��ني 
املبتعثني  للطلبة   - واأمل��ان��ي��ا  واأي��رل��ن��دا 
اأبناء  ل��ك��ل  ح�سنة  ق���دوة  مي��ث��ل��ون  اأن��ه��م 
والإرادة  للإ�سرار  مثال  لأنهم  الوطن 
العلم  حت�سيل  ع��ل��ى  والإق���ب���ال  ال��ق��وي��ة 
ويخدمون  ووطنهم  ملجتمعهم  النافع 
ما  لع�سر  ا���س��ت��ع��دادا  التنموية  اأه��داف��ه 

بعد النفط .
اجلهد  ب�����ذل  م���وا����س���ل���ة  اإىل  ودع���ت���ه���م 
وال��ت��ح�����س��ي��ل ال���درا����س���ي م���ن اأج����ل رفع 
التي  اجلامعات  عاليا يف  الإم���ارات  ا�سم 
ب��ه��ا واإث���ب���ات م��ق��درة الإن�سان  ي��در���س��ون 
ومبا  والإب�����داع  التميز  على  الإم���ارات���ي 

واملواطنات  امل��واط��ن��ني  نظرائهم  يحفز 
وي�سجعهم على تلقي العلم والتفوق.

املجل�س  اأن  القبي�سي  م��ع��ايل  واأ���س��اف��ت 
الوطني الحتادي ي�سعى اإىل ال�ستفادة 
م��ن ال��ط��اق��ات ال��وط��ن��ي��ة ال�����س��اب��ة وفتح 
ال�سباب مبا يحقق  التوا�سل مع  قنوات 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  وتطلعات  ط��م��وح��ات 
ب�ساأن دعم ال�سباب ومتكينهم .. م�سرية 
الوطني  املجل�س  ا�سرتاتيجية  اأن  اإىل 
ت�سع   2021  �  2016 الحت���������ادي 
ال�سباب  مع  ل�سيما  املجتمعية  امل�ساركة 

يف �سدارة اأولوياتها واهتماماتها.
وقالت اإن التعليم ميثل اأحد اأهم رهانات 
ال�سباب  واأن  التنموية لدولتنا  امل�ستقبل 

الأ�سا�سية  ورك��ي��زت��ه  امل�ستقبل  اأم���ل  ه��م 
وهم ال�ستثمار والرثوة احلقيقية واأغلى 
ما منتلك من املوارد كما تعلمنا على يد 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  القائد 
بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«. 
واأ����س���ارت م��ع��ال��ي��ه��ا يف ه���ذا الإط�����ار اإىل 
ت�سريحات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم مبنا�سبة اليوم العاملي 
لل�سباب حيث اأكد اأن الإم��ارات اأ�سبحت 
واأن  العامل  يلهم  لل�سباب  منوذجا عامليا 
منوذج  اأف�سل  �سنعت  الإم���ارات  حكومة 
اأخيه  ت��اأك��ي��د  وك��ذل��ك  ال�����س��ب��اب  لتمكني 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
الرجال  بعزم  ينه�س  الوطن  اأن  نهيان 

ن��ف��خ��ر بعطاء  ال�����س��ب��اب ون���ح���ن  وه���م���ة 
اأبناء الإم��ارات واإجن��ازات �سبابها يف كل 
املجالت واأن ق�سة جناح الإمارات هي يف 
متكني ال�سباب لي�ساهموا يف بناء وطنهم 
وف��اء لآب��ائ��ن��ا و اأج��دادن��ا ال��ذي��ن غر�سوا 
وثمنت  والعطاء”  ال���ب���ذل  ق��ي��م  ف��ي��ن��ا 
املبتعثني  الطلبة  حققه  ال���ذي  التفوق 
خلل العام الدرا�سي الفائت وطالبتهم 

با�ستمرار هذا التفوق والتميز .
اآمال  تعقد  الإم����ارات  دول��ة  اأن  م�سيفة 
اأب��ن��ائ��ه��ا يف جم���ال التعليم  ك��ب��رية ع��ل��ى 

العايل يف الداخل واخلارج.
واأعربت عن اإعجابها مبتابعتهم ملا يدور 
يف ال��وط��ن واإمل��ام��ه��م بكل ال��ت��ط��ورات يف 

لتعزيز  وحما�سهم  الوطنية  الق�سايا 
وحر�سهم  اخل���ارج  يف  الإم�����ارات  �سمعة 
والهوية  وامل����ب����ادئ  وال��ق��ي��م  امل��ث��ل  ع��ل��ى 

الوطنية.
القبي�سي  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  ودع��ت معايل 
لتحقيق  اجلهد  م�ساعفة  اإىل  الطلبة 
موؤكدة  الر�سيدة  والقيادة  الوطن  اآم��ال 
واإبداعهم  وتفوقهم  جناحهم  يف  ثقتها 

ومتيزهم.
الطلبة عن �سكرهم  اأع��رب  من جانبهم 
القبي�سي  اأم��ل  الدكتورة  ملعايل  العميق 
وحر�سها  امل��واط��ن��ني  للطلبة  لدعمها 
زيارات  اأث��ن��اء  وحتفيزهم  لقائهم  على 
ال�سعبة الربملانية  بها  التي تقوم  العمل 

اأو�ساعهم  ع��ل��ى  وال���وق���وف  اخل�����ارج  يف 
عراقيل  اأي  وب���ح���ث  واح���ت���ي���اج���ات���ه���م 
بالتعاون  حلها  على  والعمل  تواجههم 
بالدولة.  املعنية  الر�سمية  اجلهات  مع 
للقيادة  ����س���ك���ره���م  خ���ال�������س  ووج�����ه�����وا 
التعليم  دع����م  ع��ل��ى  ل��ل��دول��ة  ال��ر���س��ي��دة 

وتوفري كل �سبل التفوق والتميز لهم .
القيادة  اه���ت���م���ام  اأن  اإىل  م�������س���ريي���ن 
الر�سيدة بهم ميثل دافعا اأ�سا�سيا لإثبات 
الطلبة  واأك��د  والتفوق.  والنجاح  ال��ذات 
ت��ق��دي��ره��م ل����دور م��ع��ايل ال��ق��ب��ي�����س��ي يف 
التعاون  لتعزيز  الربملاين  العمل  قيادة 
والتوا�سل مع الدول الأخرى.. منوهني 
وجناحاتها  م��ع��ال��ي��ه��ا  م�����س��رية  اأن  اإىل 

للمراأة  فخر  م�سدر  تعترب  واإجن��ازات��ه��ا 
للمجل�س  رئ��ا���س��ت��ه��ا  واأن  الإم����ارات����ي����ة 
ال��وط��ن��ي الحت����ادي ه��و ان��ع��ك��ا���س ملكانة 
املراأة يف دولة الإمارات ومتكينها �سيا�سيا 
وت��ع��د من��وذج��ا م�سرفا ي��ف��خ��رون ب��ه يف 

الدول التي يدر�سون بها.
القبي�سي  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  وك��ان��ت معايل 
املبتعثني  امل��واط��ن��ني  الطلبة  التقت  ق��د 
ق��ام بها وفد  ال��ت��ي  العمل  زي���ارة  خ��لل 
املتحدة  اململكة  اإىل  الربملانية  ال�سعبة 
�سهر فرباير  خ���لل  واأمل��ان��ي��ا  واأي��رل��ن��دا 
دعوة  اإل��ي��ه��م  معاليها  ووج��ه��ت  امل��ا���س��ي 
تدريبي  ب��رن��ام��ج  يف  للم�ساركة  ر�سمية 
لل�ستفادة  الحت��ادي  الوطني  باملجل�س 
املبتعثني  املتميزين  الطلبة  طاقات  من 
خارج الدولة و�سقل خرباتهم يف العمل 

الربملاين والتعرف على عمل املجل�س.
املجل�س  العامة يف  الأم��ان��ة  واأع���دت لهم 
ودوره  ب��اأن�����س��ط��ت��ه  ت��ع��ري��ف��ي��ا  ب���رن���اجم���ا 
جل�سات  تخللها  وال�سيا�سي  ال��ربمل��اين 
املجل�س  ب���اح���ث���ي  ب����ني  ذه����ن����ي  ع�������س���ف 
الق�سايا  مل��ن��اق�����س��ة  امل��ب��ت��ع��ث��ني  وال��ط��ل��ب��ة 
الوطنية والتعرف على اآراء ال�سباب فيها 
ال�ستفادة من طاقات  مبا يدعم فر�س 
الربملانية  املجل�س  اأن�سطة  يف  ال�سباب 
ال�سرتاتيجية  لأه��������داف  وجت�������س���ي���دا 
الحتادي  الوطني  للمجل�س  الربملانية 
�2021 يف ما يتعلق بامل�ساركة   2016
الأهداف  دع��م  على  والعمل  املجتمعية 
املجالت  يف  ل���ل���دول���ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

التنموية كافة.

•• الفجرية-الفجر:

“اأول  كتابه  يف  الظنحاين  خ��ال��د  والإع��لم��ي  وال�ساعر  الكاتب  ينطلق 
منزل” يف ف�ساءات اأكرث رحابًة وات�ساعاً، اأطلق فيها العنان لقلمه وكتب 
ما جادت به قريحته يف حلظات من التاأمل وال�سفاء، مرتعة بالإح�سا�س 
وروؤية  ح�سيفاً،  ونظراً  عميقاً  فكراً  مكتنزة  والتنّوع،  والإث���راء  والإف���ادة 

ثاقبة وواعية بالواقع وجمريات احلياة.
ويحتفي الظنحاين يف هذا الكتاب مب�سقط راأ�سه وموطن �سبابه ومرتع 
مّتقد،  ووع��ي  مرهف  باإح�سا�س  جمله  �ساغ  وماتع  جميل  باأ�سلوب  �سباه 
له،  �سيغت  ال���ذي  املعنى  وح��اوي��ة  �ساملة  وتو�سيفاته  ع��ب��ارات��ه  ف��ج��اءت 
قوية املبنى جميلة املعنى، مرتعًة بالأحا�سي�س ال�سادقة والبوح ال�سفاف 
�سّمنها جوانب من جتربته واأماط اللثام فيها عن مكنون ذاته وما كان 
يدور يف خلده، يف اخللوات واجللوات، من وفاء وحمبة وتعّلق باأول منزل 
نّيطت عليه فيه التمائم؛ ذلك املنزل الذي يتمظهر يف جتربة الظنحاين 
وكتاباته يف �سور خمتلفة، فاأحياناً يحيل اإىل مرابع ال�سباب الذي عا�س 
ين�سب،  ل  فكر  معني  م��ن  فيها  وارت���وى  الأوىل  طفولته  الكاتب  فيها 
واأحياناً ينزاح اإىل الوطن، حيث الكيان والكينونة والوجود، الوطن الذي 

يرافق الظنحاين يف حّله وترحاله واأّنى مّيم وجهه. 
 غو�ية �لعنو�ن

القارئ غواية من نوع خا�س، ورمبا  الكتاب ي�سادف  من م�ستهّل عنوان 
ي�ساب ب�سيء م��ن ال��ذه��ول والن��ده��ا���س وق��ت��اً ط��وي��ًل، لكن م��ا اإن ميعن 
رابعة  يف  كال�سم�س  وا�سحاً  جلياً  املعنى  له  يتبدى  حتى  ويتدّبر  النظر 
النهار؛ فالعنوان اإحالة عميقة الدللة من الكاتب اإىل ال�ساعر اأبي متام 

وا�ستح�سار لأبياته امل�سهورة التي يقول فيها: 
نقل فوؤادك حيث �سئت من الهوى

ما احلب اإل للحبيب الأول
كم منزل يف الأر�س ياألفه الفتى

وحن����ينه اأبدا لأول منزل
وكاأّن الكاتب اأراد التعبري بعمق عن مدى تعّلقه بذلك املكان الذي ميّتد 
اأب��ه��ى معانيه واأ���س��م��ى ���س��وره واأ���س��ك��ال��ه، وهي  ومي��ّت��د لي�سمل ال��وط��ن يف 
عما  للتعبري  اأح�سانها  يف  وارمت��ى  خلفها  الكاتب  طفق  وا�سحة  غواية 
التي يحيل  الق�سور، اجل��ذور  ب��اجل��ذور ل  الرت��ب��اط  نف�سه، وه��و  يخامر 
اإليها اإحالت ذكية يف عناوينه ومفرداته: ذاكرة ال�سبا، نخلة اأبي، مراتع 
ال��روح، معنى احلقيقة...  املكان، معراج  رائحة  الزمن اجلميل،  ال�سباب، 
املبنى يف بوح �سّفاف و�سادق ومعرّب عما يختزن  وهنا يتكامل املعنى مع 
نف�س الكاتب، وبالتايل فهي غواية ل بّد منها، وجتريب ل مندوحة من 

خو�س غماره.
واحلق اأن هذا النوع من الكتابات التي ل تتّو�سل ب�سيء �سوى ن�سج الفكرة 
وعمق امل�سمون يقّل، بل يندر يف هذا الزمن الذي كرث فيه ال�ست�سهال، 
واأ�سبحت الكتابة م�ساعاً لكل من هّب ودّب، ومهنة ملن ل مهنة له، وفوق 
ذلك يفّكك الكاتب � بعمق بنّي � م�ستويات قد تبدو � لأول وهلة � متفرقة، 
بع�سها  ينظم  العقد،  كحبات  ارت��ب��اط  اأمي��ا  مرتبطة  ال��واق��ع،  يف   � لكنها 
بع�ساً؛ ذلك اأن جتربة الكاتب التي خا�س فيها اأ�سفاراً وجاب فيها قفاراً 
خل�سة  يف  �ساغه  كبرياً  ر�سيداً  لديه  كّونت  واأم�����س��اراً  مدناً  فيها  وزار 
وجدانه،  تلم�س  التي  والهموم  الق�سايا  من  الكثري  م�ستعر�ساً  جتاربه 

وهي ل�سان احلال وواقع احلياة وع�سارة التجربة. 
 عتبات 

الرئي�سة  الأرب��ع��ة  امل��ح��اور  بها  افتتح  التي  الظنحاين  ا�ستهاللت  متّثل 
اإىل جتربة  النفاذ  ومفاهيمياً ميكن من خللها  ثقافياً  للكتاب مدخًل 
يف  حتمل  لكونها  وذل��ك  وجتلياتها،  واأب��ع��اده��ا  مرتكزاتها  وفهم  ال��رج��ل 

حتى  للقارئ  عميقة  ر�سالة  طياتها 
معناها  وُب���ْع���د  م��غ��زاه��ا  ك��ن��ه  يب�سر 
الذي يتماهى مع جترية الظنحاين 
بكل ما حتمله من معنى،  الثقافية 
كما تعك�س يف الوقت نف�سه اختياراته 
بو�سفه �ساعراً مرهف الإح�سا�س؛ ف� 
“ذاكرة ال�سبا” مزدحمة بالذكريات 
اإىل  التي حتيل  وال�سور واحلكايات 

والوطن  ال��دول��ة  عمر  يف  كما  ال�ساعر  حياة  يف  عمرية  اأو  زمنية  مرحلة 
اأبي متام  اأبيات  اأعماقه، وذلك ما يتجلى بو�سوح يف اختيار  الذي ي�سكن 
امل�سهورة التي اأ�سرنا اإليها �سابقاً مبا تكتنزه من عمق يعك�س حجم تعّلق 
ال�ساعر بوطنه لكونه اأول منزل �سافحه يف الوجود، كما حتيل اأبيات اأمري 
ال�سعراء اأحمد �سوقي التي اختارها الظنحاين مفتتحاً ل�وطن اخللود اإىل 

املعنى نف�سه مع اختلف ال�سياق وهكذا دواليك. يقول �سوقي: 
وطني لو �سغلت باخللد عنه       

                                 نازعتني اإليه يف اخللد نف�سي
وهفا بالفوؤاد يف �سل�سبيٍل                  

                                 ظماأٌ لل�سواد من )عني �سم�س(
�سهد اهلل، مل يغب عن جفوين             

                                 �سخ�سه �ساعًة ومل يخُل ح�سي
واأنارت  الثقافية  روؤي��ت��ه  معامل  ح��ّددت  الواعية  الظنحاين  اختيارات  اإن 
جوانب مهمة من قراءاته العميقة التي متظهرت يف الكتاب بحلى بهية 
و�سور نقية مما يك�سب جتربته بعداً مهماً وملهماً يف نف�س الوقت يعك�س 
م�ستوى جديداً يف جتربته، والتعريف به ككاتب خم�سرم ونقيب يفت�س 
خيوط  تر�سم  التي  الوافية،  ال�سافية،  احلانية،  بالكلمات  العلمات  عن 
الأمل يف وطن اخللود وجمتمع ال�سعادة بعد اأ�سفار جاب فيها الكثري من 

القفار والأم�سار. 
 وطن �خللود 

اختزن الظنحاين يف ذاته الكثري من الق�س�س واحلكايات التي ارتبطت 
م��ن��ذ ال��ب��داي��ة ب��ذاك��رة ال��ط��ف��ول��ة وم���ا ح��وت��ه م��ن ���س��ور مل ت��ف��ارق ناظر 
له يف حّله وترحاله، وظعنه  واح��دًة، بل ظلت ملزمًة  الظنحاين برهة 
يف  والت��ق��ان،  البناء  حمكمة  م�ستويات  اأرب��ع  عرب  بنا،  ويرحتل  واإقامته، 
ذاكرة  بذاته فكانت  اإليها  بنف�سه وارحتل  لها  �سكَّ �سا�سعة وف�سيحة  عوامل 
اأبي  نخلة  اإىل  احلنني  وك��ان  ال�سعادة،  جمتمع  يف  للخلود  وط��ن��اً  ال�سبا 
معراج الروح اإىل الزمن اجلميل  الذي ت�سّوعت منه رائحة املكان بعبق 
تاريخه وعراقة تراثه، وكان اأمل العرب املنبثق من “البيت املّتحد” رمزاً 
للرتاث املعرّب عن الهوية وروح الحتاد، الإم��ارات رئة وواجهة ح�سارية 
امل�ستقبل يف ف�ساء  الوطن وبذرة  بت�سكيل جمد  الإماراتيني  لكل  وفخراً 
الرقم  لتحقيق  احل�سارة  �سّناع  اإىل  ب��ري��داً  املفقود  وه��ج  وك��ان  م��زدح��م، 

احلياتية  والتجارب  الأ�سفار  خل�سة  �سمن  الأ�سعب  واملعادلة  ال�سعب 
لت مادة هذا الكتاب. التي نظمها الكاتب يف مقالته القّيمة التي �سكَّ

جتربة  خل�سة  ميّثل  ت�ساعيفه  يف  ي�سمه  مب��ا  الكتاب  ه��ذا  اأن  واحل��ق 
مفا�سل  من  ونحتها  ال��واق��ع  من  متحها  التي  اأف��ك��اره  وع�سارة  ال�ساعر 
حّد  عند  تتوقف  ل  والعلوم،  املعارف  من  الكثري  �ساملة  فجاءت  احلياة، 
ينثال عرب  ال��ذي  الأ�سيل  الإم��ارات��ي  ال��رتاث  عبق  رائحة  ففيها  معنّي؛ 
النبيلة، وفيها روح الع�سر  �سرب من املفردات الرتاثية الأ�سيلة والقيم 
ث��اق��ب��ة وواع���ي���ة وم�ستنرية  روؤي����ة  ع��ل��ى  ت�ستمل  ك��م��ا  ب��احل��ي��اة،  ال��ن��اب�����س��ة 
للم�ستقبل، مما يجعل الكتاب �ِسفراً مهماً يتطلب درا�سة عميقة و�ساملة 
وروؤى  اأفكار  دفتيه من  ح��واه بني  للإ�ستفادة مما  من خمتلف اجلوانب 

جديدة ومفيدة. 
 حو�ر �ملا�سي و�حلا�سر

تتاأ�ّس�س نظرة الظنحاين للواقع على ا�ستدعاء املا�سي بكل ما يحمله من 
قيم وهمم ومثل عالية درج عليها الآب��اء والأج��داد، ويت�سح ذلك بجلء 
جميلة  وحكايات  ق�س�س  من  ذاكرته  يف  تعالق  ملا  الدائم  ا�ستح�ساره  يف 
واقتحام  وت�سارعه  الع�سر  تطور  بفعل  زماننا  يف  اآث��اره��ا  تنمحي  ك��ادت 
يجعل  ما  وهذا  تفا�سيلها،  بكافة  حلياتنا  والتقنية  التكنولوجية  الثورة 
العبقة  وذكرياته  اجلميل  الزمن  ا�ستح�سار  اإىل  دائماً  يتوق  الظنحاين 
وذك��ري��ات اجلدة،  اأبي”،  “نخلة  ب��ه يف:  ب��اح  وت��وق  و���س��وق  بلهفة وحنني 
ومزرعة اجلد، ورائحة املكان التي تفوح من “الفريج”، حيث عبق الرتاث 

واأ�سالة التاريخ.
اإن تعّلق الظنحاين باملا�سي مبا يرمز له من �سفاء ونقاء، وتعالق �سريته 
مع املكان مبا يحمله من عتاقة وعراقة دفعاته اإىل عقد مقارنات كثرياً 
ما تنتهي ل�سالح املا�سي اجلميل والنت�سار لقيمه النبيلة ومثله العالية، 
تاريخية ووم�سات تراثية ونفحات م�ست  �سذرات  ا�ستح�سار  من خلل 
وانق�ست لكن ذكراها ما تزال ماثلة يف الوجدان تعرج بالروح يف �سموات 
الرتاث  وع��ب��ق  امل��ا���س��ي  وح��ك��اي��ات  الرم�سانية  امل��ج��ال�����س  ح��ي��ث  احل��ن��ني، 
ورائحة املكان التي تنبعث من على احل�سون والقلع واملباين التاريخية 

والرتاثية.
 ز�يد �لر�ئد

يبدو الظنحاين، يف عر�سه واقت�سابه، مفتوناً بفكر املغفور له ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ث��راه، وح��قًّ له ذل��ك، زاي��د الرائد، �سانع 

الفرق، وباين احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة، واملهند�س البارع الذي 
حّول ال�سحراء القاحلة اإىل جنة وارفة الظلل، زايد رجل الرتاث الذي 
واأوله اهتماماً خا�ساً، �سواء  ال�سدور وال�سطور،  حفظ ما تناثر منه يف 

تعّلق الأمر برتاث النخيل اأو غريه.
الذي  الكبري  املنجز  اإىل حجم   � ال��واق��ع  يف   � يعود  الف��ت��ت��ان  ذل��ك  مكمن 
البنيان  را�سخة  دول��ة متحدة،  اإر�ساء  الواقع ومتّثل يف  اأر���س  حتقق على 
قوية الأركان، وهذا ما يحيل اإليه املوؤلف يف حديثه عن “روح الحتاد”، 
واأمل العرب”، و”جمد وطن”، “فخر الإمارات” وغريها من املوا�سيع 
وامل�ستقبل يف  للحا�سر  املوؤلف ونظرته  روؤية  ت�سّكل جمتمعة  التي  املهمة 

الإمارات. 
 �سانعة �مل�ستقبل 

اأفرد الظنحاين م�ساحة كبرية يف كتابه للحتفاء بدولة الإمارات العربية 
املتحدة، �سانعة الأمل وامل�ستقبل، وما حققته من اإجنازات ومكت�سبات يف 
الدولة  ت��اري��خ  يف  م�سرقة  حمطات  عند  متوقفاً  احل��ي��اة،  جم��الت  كافة 
منها  للعامل،  وامل�سّرفة  الّلئقة  ال�سورة  ت�سدير  يف  ودوره���ا  احلديثة، 
م�سبار الأمل، والتنمية ال�ساملة، واملكانة املرموقة التي اأ�سبحت تتبواأها 
القوي  والبناء  املتَّحد،  ف  وال�سًّ الإم���ارات،  يف  وال��دول��ة  املجتمع  امل���راأة يف 

ن �سد الغلو والتطّرف والإرهاب. وال�سرح ال�سامخ املح�سّ
باإذن  له  املغفور  املوؤ�س�س  الباين  جهود  بف�سل  الإم����ارات،  جعل  ذل��ك  كل 
اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، ظًل وارفاً للعمل 
�سناعة  يف  ب��ه  يحتذى  ف��ري��داً  واأمن���وذج���اً  ال�ساملة،  والتنمية  وال��ع��ط��اء 
التحية  والبنى  النامي،  والقت�ساد  ال�سالح،  واملواطن  الناجح،  الإن�سان 
املتطورة التي جعلت الإمارات وجهة �سياحية واقت�سادية وثقافية رائدة، 

وهذا ما ي�ست�سّف يف موا�سع كثرية من “اأول منزل«. 
 عبق �لرت�ث

ميّثل الرتاث عن�سراً ملهماً يف جتربة الظنحاين، وذلك ما يتجلى بو�سوح 
يف خمتلف املوا�سيع التي ا�ستعر�سها يف كتابه، حيث يبدو التعّلق باملكان 
الإماراتي، موطن ال�سباب ومرتع ال�سبا، وما يبعثه يف نف�س املوؤلف من 
�سوق وحنني اإىل زمن انق�ست اأيامه وما زالت ذكرياته واأ�سجانه تخامره 
اأينما حّل وارحت��ل. كما جتد املفردة الرتاثية م�ساحة وا�سعة يف العر�س 
املحلية،  الثقافية واخل�سو�سية  الهوية  املعرّبة عن  بو�سفها  والتوظيف، 
وعدم  الأ�سيلة  وقيمه  ب��ال��رتاث  بالتم�ّسك  ال��دع��وة  اإىل  يدفعه  ما  وه��ذا 
الأ�سواق  التي غزت  العوملة اجلارف والتكنولوجيا  �سيل  الجن��راف خلف 
والبيوت، دون اأن يعني ذلك، بحال من الأح��وال، النعزال والتقوقع، بل 

املوازنة بني املحافظة على الرتاث وروح الع�سر.  
 �أدب �لرحلة وخال�سة �لتجربة

يعّد ارتياد الآفاق وتدوين امل�ساهدات والنطباعات واملواقف وما تنطوي 
عليه الرحلة من مغامرات ومفاجاآت تلفت انتباه الكاتب اأثناء رحلته فناً 
اأ�سيًل واأدباً عريقاً، يعرف باأدب الرحلة، ملا يختزنه من الت�سويق املفعم 
بالذهول والندها�س من امل�ساهدات واملواقف التي مير بها، لذلك اأفرد 
التي  وامل��دن  ارتادها  التي  والعوامل  اأ�سفاره  للحديث عن  باباً  الظنحاين 
زارها وما اأثارته يف نف�سه من اأحا�سي�س وم�ساعر، حيث جاب يف رحلته 
ال�ساحرة  وم��دن��ه  وال��ع��رب��ي،  ال��غ��رب��ي  ال��ع��امل  دول  م��ن  ال��ع��دي��د  الثقافية 
هولندا،  واملغرب،  وتون�س،  وقرب�س،  اأملانيا،  يف  الفّتان؛  بجمالها  الآ�سرة 

الأردن، الت�سيك.
وميتاز ما كتبه يف هذا الباب بالعمق والتنّوع، ملا ي�ستمل عليه من معلومات 
اأهله ونحلة عي�س  املكان وثقافة  ثرية ومعطيات مهمة ت�ستعر�س تاريخ 
احل�ساري،  واحل��وار  الثقايف  التوا�سل  من  مهمة  جوانب  م��ربزاً  �سكانه، 
ودور الثقافة يف التقريب بني املجتمعات وال�سعوب وك�سر حواجز ال�سمت 

وتعديل ال�سورة النمطية عن العرب وامل�سلمني. 

•• اأبوظبي-وام: 

اعتمد امل�ست�سار الدكتور حمد �سيف ال�سام�سي 
ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ل��ل��دول��ة م��ب��ادرة لإط���لق عدد 
بربنامج  املرتبطة  ال��ذك��ي��ة  التطبيقات  م��ن 
النيابة العامة الإلكرتوين ل�ستخدامها على 
واأجهزة  نقالة  ه��وات��ف  م��ن  الذكية  الأج��ه��زة 

لوحية وغريها.
وت��ه��دف ه��ذه اخل��ط��وة - التي ت��اأت��ي يف اإطار 
اإع�����لن ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل عام  زايد 
2017 عاما للخري - اإىل مزيد من التي�سري 
على املتعاملني مع النيابة العامة من طالبي 

العدالة وتخت�سر عليهم الوقت واجلهد.
الزيارة  تطبيق  التطبيقات  ه��ذه  اأه���م  وم��ن 
ال��ذك��ي��ة ال���ذي مي��ك��ن اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م وكبار 
ال�����س��ن م��ن ال��ت��وا���س��ل م��ع ذوي��ه��م م��ن نزلء 
بال�سوت  وال�سلحية  العقابية  املوؤ�س�سات 
اأو من  ال���دول���ة  م��ك��ان يف  اأي  م��ن  وال�����س��ورة 
الذي  ال��ذك��ي  التطبيق  خ���لل  م��ن  خ��ارج��ه��ا 

يوفر عليهم الوقت واجلهد ودون تكبد عناء 
وتطبيق  املوؤ�س�سات  تلك  اأماكن  اإىل  النتقال 
للمتعاملني  ي��ي�����س��ر  ال����ذي  الآل���ي���ة  امل��ح��ادث��ة 
العامة  ال��ن��ي��اب��ة  خ���دم���ات  ع���ن  ال���س��ت��ف�����س��ار 
تلقي  على  ف�سل  الق�سايا  وعن  واإجراءاتها 
ال��ن��ي��اب��ة الق����رتاح����ات وال�����س��ك��اوى م���ن قبل 
اإىل  النتقال  دون  عليها  وال���ردود  املتعاملني 
والأك�ساك  ال��دول��ة  يف  العامة  النيابات  مقار 
عديدة  اأماكن  يف  و�سعها  املقرر  الإلكرتونية 
ل��ل��ت��ي�����س��ري ع��ل��ى امل��ت��ع��ام��ل��ني ال���س��ت��ع��لم عن 

الق�سايا واخلدمات ودفع الغرامات والر�سوم 
وطباعة امل�ستندات.

وكيل  تطبيق  اأي�سا  املهمة  امل�سروعات  وم��ن 
نوعية  ن��ق��ل��ة  ي��ع��د  وال����ذي  الذكي”  ال��ن��ي��اب��ة 
اإذ  ال��ع��ام��ة  النيابة  اأع��م��ال  ت��ط��ور  م�سار  على 
خلله  م��ن  ال��ع��ام��ة  النيابة  ع�سو  ي�ستطيع 
تلقي طلبات اجلمهور والبلغات والعرائ�س 
والح�سار  وال�سبط  التفتي�س  اأذون  وا�سدار 
ف�����س��ل ع��ن اإ����س���دار اأوام�����ر ك��ف ال��ب��ح��ث عن 
الأ�سخا�س املطلوبني كما ميكن ع�سو النيابة 

�سواء  الأط��راف  بعد مع  التحقيق عن  املعني 
و�سماع  خ���رباء  اأو  متهمني  اأو  ���س��ه��ودا  ك��ان��وا 
اقوالهم بال�سوت وال�سورة واإجراء التحقيق 
اأو احلوادث  عند انتقاله لتحقيق يف الوقائع 
القانونية  الإج���������راءات  وات����خ����اذ  اجل��ن��ائ��ي��ة 
من  وغ��ريه��ا  املعاينة  مثل  ال��لزم��ة  والفنية 
الإج��راءات التي يتطلب منه فيها ذلك مثل 
ن���دب اخل����رباء واإ����س���دار ال���ق���رارات اللزمة 
للجهات املعنية املكلفة بتنفيذ قرارات النيابة 

العامة .

اإط��������ار اخلطة  يف  امل������ب������ادرات  ه�����ذه  وت�����اأت�����ي 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل����وزارة ال��ع��دل ال��ت��ي تهدف 
م��ن خلل  ع���ادل  ق�سائي  ن��ظ��ام  ت��وف��ري  اإىل 
وقانونية  وعدلية  ق�سائية  خ��دم��ات  تقدمي 
 2020 ال���دول���ة  ل���روؤي���ة  تطبيقا  وم��ب��ت��ك��رة 
-2021 وبالنتقال بخدمات النيابة العامة 
با�ستغلل  اأعلى  اأفاق  اإىل  والعدالة اجلنائية 
والتقنيات  الو�سائل  من  الع�سر  م�ستحدثات 
الدولة �سعيا لتحقيق  التي توفرها  احلديثة 

العدالة الناجزة واملي�سرة لطالبيها.

النائب العام للدولة يعتمد عدة تطبيقات ذكية تدعم حتقيق العدالة املي�سرة والناجزة
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العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/دايركت فريفاي 

CN 1815446:خلدمات املعلومات التجارية  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
افريا تاراكان بارايل بارايل للن من 10% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سميم باليكاندي جليل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف توما�س توما�س بلتوتاتيل

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز ذا 24 كري هاب 

رخ�سة رقم:CN 1994769 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ر�سا ح�سن احمد %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خوله حميد خمي�س حممد الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الوكرة لللكرتونيات 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1106398 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

ا�سماعيل حممد �سادق �سلجوقي من 24% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد �سادق حممد ح�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة ال�ساحلني لقطع غيار ال�سيارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب اجلديدة ذ.م.م   رخ�سة رقم:1047962 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد عبداهلل حممد علي الدو�سري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداحلميد حممد نوراهلل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداهلل حممد علي جابر الدو�سري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد نوراهلل حممد ا�سلم
تعديل لوحة الإعلن/اجمايل من م�ساحة 1.90*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
 تعديل ا�سم جتاري من/�سركة ال�ساحلني لقطع غيار ال�سيارات اجلديدة ذ.م.م

AL SALIHEEN NEW AUTO SPARE PARTS COMAPNY LLC
اىل/ ال�ساحلني لقطع غيار ال�سيارات اجلديدة 

AL SALIHEEN NEW AUTO PARTS
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5

�إعــــــــــالن
كيو  ا�س  ام  ملالكها  الرتجمة  بل�س خلدمات  ال�س�����ادة/األفا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لتمثيل ال�سركات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:2322876 
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سالح عبداهلل �سالح القا�سمي %100
 m s q REPRESENTATION تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ام ا�س كيو لتمثيل ال�سركات

OF COMPANIES
تعديل لوحة الإعلن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م اىل موؤ�س�سة فردية
 تعديل ا�سم جتاري من/األفا بل�س خلدمات الرتجمة ملالكها ام ا�س كيو لتمثيل ال�سركات - �سركة 

ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 ALPHA PLUS TRANSLATION SERVICES OWNED BY M A Q REPRESENTATION

OF COMPANIES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
اىل/ الفا بل�س خلدمات الرتجمة 

ALPHA PLUS TRANSLATION SERVICES
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

08

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ديلموندو 

للزياء الن�سائية
رخ�سة رقم:CN 1936970  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم 

ن�سر غورميه
رخ�سة رقم:CN 1992036  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبر ماركت تراث الغربية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1023170 
تعديل لوحة الإعلن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/�سوبر ماركت تراث الغربية ذ.م.م
WESTEN HERITAGE SUPERMARKET LLC

اىل/ بقالة تراث الغربية ذ.م.م 
WESTERN HERITAGE GROCERY LLC

تعديل عنوان/من منطقة الظفرة مدينة زايد ال�سارع العام ار�س رقم 20 حمل رقم 20 
اىل منطقة الظفرة مدينة زايد غرب 2 73971 73971 حممد �سامل قنا�س مبارك

تعديل ن�ساط/ا�سافة بقالة )4711003(
تعديل ن�ساط/حذف جممع ا�ستهلكي )�سوبر ماركت( )4711002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج �عالن �لن�سر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك:مون �سيتي �ستار لل�ستثمار العقاري ذ.م.م 
CITY STAR: طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم :276646     بتاريخ : 2017/07/18
با�س������م :مون �سيتي �ستار لل�ستثمار العقاري ذ.م.م

وعنوانه:�سارع الكورني�س هاتف: 026398985 فاك�س: 026398985 �سندوق الربيد: 51883 
امييل: salah_ghamry@yahoo.com ابوظبي

العقارية  امل�سروعات  وتطوير  ا�ستثمار  بالفئة:36  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
وتاأ�سي�سها وادارتها.

GROUP OF COMPANIES يدنوها CITY STAR a و�سف العلمة:العلمة عبارة عن كلمة
ال�سرتاطات:

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  �سبتمرب 2017 العدد 12113

منوذج �عالن �لن�سر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك: الرووبه مطعم م�سري وم�ساوي 
ELAROOBA طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية :الرووبه

املودعة بالرقم :276651     بتاريخ : 2017/07/18
با�س������م :الرووبه مطعم م�سري وم�ساوي

وعنوانه:اخلالدية هاتف: 026398985 فاك�س: 026398985 �سندوق الربيد: 51883 
امييل: salah_ghamry@yahoo.com ابوظبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات اليواء 
املوؤقت.

و�سف العلمة:وباللغة الجنليزية كلمة ELAROOBA باللغة العربية كلمة الرووبة مكتوبة 
بطريقة مميزة

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعلن .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  �سبتمرب 2017 العدد 12113

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2918  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- نيل �سيتي للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ت�سور اقبال حممد ا�سلم قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2900( 
او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )920(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2917  تنفيذ عمايل 
������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ل��ل��م��ق��اولت  �سيتي  نيل  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   ق��د  اليا�س  حممد  اح��م��د  التنفيذ/اخلق  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3200( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )920( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1970  تنفيذ عمايل 
الب�سائع  وت��ف��ري��غ  خ��دم��ات حتميل  ب��ريل  دي���زرت  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
�س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/داريا خان حممد 
حيات قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )6875( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )900( مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3014  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  البهييا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ار�ساد حممد اعظم قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )17275(
مبلغ )1393( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3080  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- حممد اف�سال عبدالعزيز للعمال الفنية �س.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد اخرت ا�سغر خان 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )8758( وق��دره  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )840( مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3314  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- بيلت ان للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�سم�س الدين حاجي خيال الدين قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���س��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )6646(
مبلغ )753( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3070  تنفيذ عمايل 
���س.ذ.م.م جمهول  ال�سماك  املنفذ �سده/1- كلثوم دوري�س لتجارة  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ريا�س عبد املجيد قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3500( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )580( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2550  تنفيذ عمايل 
����س.ذ.م.م  الكرتوميكانيكال  اق��ب��ال  ن��دمي  حممد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سعيد احمد بري بخ�س قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )7467( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1133( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7441  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ال�سبلي  1-نيو   / عليه  املدعي  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د حفيظ امل���ن���دول حم��م��د ال��ه��ي م���ن���دول  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   17544(
ال�سكوى:MB175599020AE  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/9/11
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 الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/8212  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى اوك�س والك �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /روبيت كتدول الكراز قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
دره��م(  2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)7783  عمالية  مب�ستحقات 
  MB176211089AE/2017:ال�سكوى رق���م  وامل�����س��اري��ف  وال���ر����س���وم 
م�ساءا   15.00 ال�����س��اع��ة  امل������واف������ق:2017/9/11  الث��ن��ني  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2928  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- الهدير للخياطة والتطريز موؤ�س�سة فردية جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد اخرت ح�سن �سراج احلق قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )10812( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1344( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2931  تنفيذ عمايل 
الب�سائع  وت��ف��ري��غ  خ��دم��ات حتميل  ب��ريل  دي���زرت  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/اف�سل �ساحب  ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
املذكورة اعله والزامك  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  علي مول قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7600( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )920( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي -الفجر:

ت���������س����ارك ال�������س���ع���ب���ة ال���ربمل���ان���ي���ة 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  الإم����ارات����ي����ة 
املنتدى  اأع�����م�����ال  يف  الحت����������ادي 
للتنمية  ال�����ع�����امل�����ي  ال�������ربمل�������اين 
امل�ستدامة والذي �سيعقد يف مدينة 
اإندوني�سيا خلل  بايل بجمهورية 
الفرتة 06-07 �سبتمرب 2017  
وي���ن���اق�������س امل���ن���ت���دى ال������ذي ميثل 
فيه  الإماراتية  الربملانية  ال�سعبة 
�سعادة جمال حممد احلاي ع�سو 
عددا  الحت���ادي،  الوطني  املجل�س 
بالتغري  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ق�����س��اي��ا  م���ن 
امل�ستدامة  وال���ت���ن���م���ي���ة  امل���ن���اخ���ي 
التنمية  واأه�������داف  وم�����س��ك��لت��ه��ا، 
امل�����س��ت��دام��ة وال������دور ال���ربمل���اين يف 

الأه���داف، ف�سل عن  تعزيز ه��ذه 
اجلهود العاملية واملحاولت اجلادة 
لتحقيق مطلب التنمية امل�ستدامة 

يف خمتلف الدول واملجتمعات.
الربملانية  ال�������س���ع���ب���ة  وت���������س����ارك 
العاملي  املنتدى  خ��لل  الإم��ارات��ي��ة 
مب���داخ���ل���ة وورق��������ة حم�����ور ح���ول 

امل�ستدامة”  التنمية  “حول تعزيز 
كما  واملن�سفة،  ال�ساملة  التنمية 
ت�����س��ت��ع��ر���س ال������دور ال����ربمل����اين يف 
امل�ستدامة،  التنمية  اأه��داف  تعزيز 
وج��ه��ود واإجن����ازات دول��ة الإمارات 
جم����ال  يف  امل�����ت�����ح�����دة  ال����ع����رب����ي����ة 
تتقدم  ك��م��ا  امل�����س��ت��دام��ة.   التنمية 
ال�����س��ع��ب��ة ال���ربمل���ان���ي���ة الإم���ارات���ي���ة 
ب��ع��دة م��ق��رتح��ات ت��ت��ع��ل��ق بخطط 
وا�سرتاتيجيات التنمية امل�ستدامة 
وامل����راح����ل ال���ت���ي مت���ر ب��ه��ا ال����دول 
التنموية  الأولويات  حتديد  اأثناء 
ك��ال��ت��ع��ل��ي��م وال�������س���ح���ة وغ���ريه���ا، 
لتعرث  احلقيقة  امل�ساكل  ومناق�سة 
الب�سيطة  ب�������س���ورت���ه���ا  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اأن  ميكن  ال��ت��ي  الو�سائل  وم��اه��ي��ة 
ت�سمن بتوافرها حتقيق التنمية.

ا���س��ت��ح��دث ق�����س��م ت��ن��ف��ي��ذ الأح������وال 
اآلية  دب�����ي  مب���ح���اك���م  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
“طلبات  ت���ط���ب���ي���ق  ع�����رب  ج�����دي�����دة 
الق�سايا الذكية” لتقدمي الطلبات 
وامل��ح��ام��ني ملقابلة  امل��ت��ع��ام��ل��ني  م��ن 
ال��ق�����س��اة، ���س��ع��ي��اً م���ن حم��اك��م دبي 
وللرتقاء  امل��ت��ع��ام��ل��ني  اإ����س���ع���اد  يف 
يتلءم  مب��ا  وت��ق��دمي��ه��ا  بخدماتها 
املتعاملني.واأ�سار  اح��ت��ي��اج��ات  م��ع 
تنفيذ  ق�سم  رئي�س  امل�سفري  �سامل 
اآلية تقدمي  اأن  الأحوال ال�سخ�سية 
الطلب تكون بتقدمي املتعامل طلباً 
مبا�سرة  الطلب  ي�سل  حيث  ذك��ي��اً، 
ومن  التنفيذ  ق�����س��اة  من�سقي  اإىل 
موعد  لإدراج  القرار  اتخاذ  يتم  ثم 
خلل  الطلب  يف  مبا�سرة  املقابلة 

يوم عمل واحد. 
واأو�سح امل�سفري اأن الآلية ال�سابقة 
امل���ت���ع���ام���ل طلب  ت���ق���دمي  ك���ان���ت يف 

مقابلة القا�سي، ومن ثم يتم اتخاذ 
اأو  القا�سي  قبل  م��ن  عليه  ال��ق��رار 

املقابلة،  من  املمانعة  بعدم  الإداري 
بريد  ب��اإر���س��ال  ال�سر  اأم���ني  ي��ق��وم  و 

الق�ساة  م��ن�����س��ق��ي  اإىل  اإل����ك����رتوين 
ل��ت��ح��دي��د امل���وع���د، وب��ع��د ذل���ك يتم 
ال��ت��وا���س��ل م���ع امل��ت��ع��ام��ل لإخ���ب���اره 
ع���ن امل���وع���د امل���ح���دد، وت��ت��خ��ذ هذه 
اأي�����ام ع��م��ل حتى   5 الج�������راءات يف 
لدى  م��وع��د  على  املتعامل  يح�سل 

القا�سي.
ال�سيا�سية  اأن  امل�����س��ف��ري  واأ����س���اف 
اإدارة  تتبعها  التي  وال�سرتاتيجية 
الأحوال ال�سخ�سية يف حماكم دبي 
العمليات والجراءات  ت�سهل جميع 
حماكم  م��ن  �سعياً  املتعاملني،  على 
دبي للرتقاء بخدماتها وتقدميها 
مب�������ا ي�������ت�������لءم م�������ع اح����ت����ي����اج����ات 
لتحقيق  تتطلع  واأن��ه��ا  املتعاملني، 
نقلة نوعية بخدمات الإدارة املقدمة 

للمتعاملني.

•• ال�صارقة-الفجر:

حميد  الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة  ا�ستقبل 
ال�سارقة  جامعة  مدير  النعيمي  جمول 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من   10 مهنئاً 
اأم��ن��اء اجلامعة واف��ق على  ك��ان جمل�س 
ترقيتهم اإىل الدرجة الأكادميية الأعلى 
برئا�سة  م���وؤخ���را  ع��ق��د  اج��ت��م��اع  خ���لل 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال��ق��ا���س��م��ي، ع�����س��و املجل�س  ب���ن حم��م��د 
رئي�س جامعة  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى 

ال�سارقة )حفظه اهلل ورعاه(.
لأع�ساء  التهنئة  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ق��دم 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س مب��ن��ا���س��ب��ة الإجن������از 
للح�سور  التهنئة  وق���دم  ك��م��ا  ال��ع��ل��م��ي، 
املبارك،  الأ�سحى  عيد  حلول  مبنا�سبة 
معمر  الدكتور  الأ�ستاذ  بح�سور  وذل��ك 
ل�سوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  بالطيب 
العليا،  وال����درا�����س����ات  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
اأحمد  ال�����س��دي��ق  ال���دك���ت���ور  والأ�����س����ت����اذ 
اجلامعة  مدير  نائب  ال�سيخ  امل�سطفى 

لل�سوؤون الأكادميية.

املدير  ����س���ع���ادة  ح����ث  ال���ت���ك���رمي  خ�����لل 
املزيد  بذل  التدري�س على  اأع�ساء هيئة 
العلمي  ال��ب��ح��ث  م��ن اجل��ه��د يف جم���ال 
الأكادميية  امل����وؤمت����رات  يف  وامل�������س���ارك���ة 
وكذلك  الطيبة  ال�سمعة  ذات  العاملية 
ال��ت��ع��اون املثمر م��ع زم��لئ��ه��م م��ن اأجل 
ل��ه من  مل��ا  العلمية  الأب���ح���اث  ا���س��ت��م��رار 
اجلامعة  تطور  لتعزيز  ق�سوى  اأهمية 

النجاح  ، متمنيا لهم  العاملية  الآف��اق  يف 
والتوفيق يف عملهم الذي اأكد اأنهم اأدوا 
مّكنهم  مما  وج��ه  اأكمل  على  متطلباته 
من ا�ستحقاق هذه الرتقيات الأكادميية. 
من جانبه، هناأ الأ�ستاذ الدكتور ال�سديق 
الهيئة  اأع�ساء  ال�سيخ  امل�سطفى  اأحمد 
الدرجات  على  حل�سولهم  التدري�سية 
تكون  اأن  الأع���ل���ى، ومت��ن��ى  الأك���ادمي���ي���ة 

املزيد  لبذل  لهم  حافزا  الرتقيات  هذه 
ا�سرتاتيجية  �سمن  واجلهد  العمل  من 
على  املبنية  للجامعة  العلمي   البحث 
البداع والبتكار. �سملت الرتقيات كل 
من: الدكتورة عفاف عبدالغفور حميد، 
الذين  النور،  �سليمان  حممد  والدكتور 
دكتور،  اأ�ستاذ  درج��ة  اإىل  ترقيتهم  متت 
كما �سملت الرتقيات كل من: الدكتور 

اأن���ور ح�سن ج��رن��دل، وال��دك��ت��ور �سوقي 
غيناي، والدكتور خالد حمد، والدكتور 
حامت  والدكتور  العبيدي،  �سعيد  ع�سام 
اأحمد  والدكتور  الدمنهوري،  م�سطفى 
دليلة  والدكتورة  الكبي�سي،  عبدالكرمي 
العمد  ه���اين  �سهيل  وال��دك��ت��ور  ب����راف، 
اأ�ستاذ  درج��ة  اإىل  ترقيتهم  متت  الذين 

م�سارك.

للمرة  تنظمها  ج��دي��دة  م��ب��ادرة  يف 
ال���ث���ان���ي���ة اأط����ل����ق����ت دائ��������رة �����س����وؤون 
ومن  بال�سارقة  والقرى  ال�سواحي 
التابعة  ال�سواحي  جمال�س  خ��لل 
لها  مبادرة “ �سقيا الطري “ �سمن 
مبادراتها احلالية والتي تعد �سمن 

اأوجه الح�سان وعمل اخلري .
وت��وا���س��ل ال���دائ���رة م��ب��ادرت��ه��ا للعام 
ال���ث���اين ع��ل��ى ال���ت���وايل يف اإط�����ار ما 
من  الطيور  حماية  يف  اإل��ي��ه  ت�سعى 

والعط�س  اجل����وع  ب�����س��ب��ب  ال���ه���لك 
ن��ف��وق��ه��ا خ��ا���س��ة يف هذه  وت��ق��ل��ي��ل 
الأجواء ال�سيفية وذلك عرب توزيع 
كمية م��ن اأوع��ي��ة امل���اء وال��ط��ع��ام يف 

خمتلف املواقع بال�سارقة .
ويف هذا الطار اأو�سح ال�سيخ ماجد 
دائرة  م��دي��ر  القا�سمي  �سلطان  ب��ن 
هذه  باأن  والقرى  ال�سواحي  �سوؤون 
املبادرة تاأتي يف ن�سختها الثانية بعد 
ت��ك��رار هذه  وت��ق��رر  2015م   ع���ام 

امل��ب��ادرة ت��زام��ن��اً م��ع اإع���لن القيادة 
الر�سيدة عام 2017م عاماً للخري 
يف الدولة من خلل تركيب من�سات 

ل�سرب الطيور  .
ال�سواحي  �سوؤون  دائ��رة  اأن  واأو�سح 
وال����ق����رى ت�����س��ع��ى م����ن خ�����لل هذه 
ال��ت��وا���س��ل مع  ت��ع��زي��ز  اإىل  امل���ب���ادرة 
الأن�سطة  خم��ت��ل��ف  ع���رب  الأه�������ايل 
الأهايل  ���س��ارك  حيث   ، والفعاليات 
م������ن خ�������لل جم����ال���������س ����س���واح���ي 

واخلالدية  ومويلح  ووا�سط  مغيدر 
اأوعية  وتوزيع  ن�سر  يف  والرحمانية 
امل��ن��ازل واحلدائق  امل���اء وال��ط��ع��ام يف 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال��ع��ام��ة  والأم���اك���ن 
اجل��م��ي��ع ���س��ع��داء ب��ق��ي��ام الأه�����ايل يف 
املبادرة مما  اأبنائهم يف هذه  اإ�سراك 
يدل على مدى حر�سهم يف ا�ستمرار 
وال��ع��ط��اء لدى  اخل���ري  ث��ق��اف��ة  زرع 
تفاعلهم  الإم���ارات من خ��لل  اأبناء 

من هذه البادرة اخلريية .

•• دبي -وام:

مع  تفاهم  مذكرة  دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  وقعت 
جمهورية  يف  املعلومات  لتكنولوجيا  البنجاب  جامعة 
باك�ستان بهدف تعزيز القدرات التكنولوجية وت�سميم 
وت��ط��وي��ر ب��رام��ج ج��دي��دة وت���ب���ادل اخل����ربات العملية 

واملعرفية.
وقع املذكرة �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري القائد 
رئي�س  نائب  �سيف  الدكتور عمر  و  دبي  ل�سرطة  العام 
البنجاب  مركز  رئي�س  املعلومات  تكنولوجيا  جامعة 

لتكنولوجيا املعلومات وذلك مبقر القيادة العامة .

ذات  باملوا�سيع  الطرفني  تعاون  اإىل  امل��ذك��رة  وتهدف 
واأجهزة  البيانات  النا�سئة مثل  بالتكنولوجيا  العلقة 
حيث  امل�ستحدثة  وامل�ساريع  والتطبيقات  ال�ست�سعار 
���س��ت��ق��وم اجل��ام��ع��ة ب��ت��وف��ري الأج���ه���زة امل��خ��ت�����س��ة وفقاً 
اإىل  اإ���س��اف��ة  دب��ي  �سرطة  حتتاجها  ال��ت��ي  للمتطلبات 
البيانات  ق��واع��د  واإدم����اج  ال��ربام��ج  وت��ط��وي��ر  ت�سميم 
بيئة  توفري  اأج��ل  من  جديدة  حلول  وتطبيق  وتنفيذ 

اآمنة للنظم الإلكرتونية. 
ال��ع��ام��ة ل�سرطة دبي  ال��ق��ي��ادة  اأن  امل���ري  ال��ل��واء  واأك����د 
���س��ب��اق��ة دائ���م���ا ن��ح��و اإق���ام���ة ع���لق���ات ���س��راك��ة م���ع كل 
ب��ه��دف تبادل  ال���ع���امل  اجل���ام���ع���ات والأك����ادمي����ي����ات يف 

اخلربات واملعلومات واإثراء اجلانب املعريف وال�سرطي 
اأحدث  التخ�س�سية والطلع على  العلوم  باملزيد من 
ذكية  ب��رام��ج  �سمن  وم��واك��ب��ت��ه��ا  العلمية  ال��ت��ط��ورات 
دولة  يف  الر�سيدة  قيادتنا  وروؤى  تطلعات  مع  تن�سجم 

الإمارات عامة ودبي خا�سة.
مدير  الرميثي  �سامل  العميد  التوقيع  مرا�سم  ح�سر 
بالوكالة  واملباحث اجلنائية  للتحريات  العامة  الإدارة 
الإدارة  مدير  الرحيم  عبد  ع��ارف  الدكتور  والعميد 
ال��ع��ام��ة حل��ق��وق الإن�������س���ان ب��ال��ن��ي��اب��ة وال��ع��ق��ي��د �سعيد 
الإلكرتونية  اجلرائم  مكافحة  اإدارة  مدير  الهاجري 

وعدد من ممثلي جامعة البنجاب.

�سرطة دبي وجامعة البنجاب الباك�ستانية توقعان مذكرة تفاهم

•• دبي-وام:

الوطنية  ال���ل���ج���ن���ة  ا���س��ت��ع��ر���س��ت 
امل�ستدامة خلل  التنمية  لأه��داف 
اجلاري  ل��ل��ع��ام  ال��ث��ال��ث  اجتماعها 
لتحقيق  الوطنية  الدولة  “خطة 
اأه�������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف 
ال�سيا�سي  امل��ن��ت��دى  اأع��م��ال  ج���دول 
ع�����ايل امل�������س���ت���وى ال���ت���اب���ع ل����لأمم 

املتحدة” للعام املقبل .
تراأ�س الجتماع يف دبي معايل رمي 
بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة 
ال����دويل رئي�سة  ال��ت��ع��اون  ل�����س��وؤون 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
رئي�سة  والإح���������س����اء  ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
التنمية  لأه��داف  الوطنية  اللجنة 
اللجنة  اأع�ساء  امل�ستدامة بح�سور 
ملناق�سة م�ستجدات اأجندة اأعمالها 

وم�ساريعها.
اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  وع��ربت 
ال��ه��ا���س��م��ي خ����لل الج���ت���م���اع عن 
اللجنة  اأع�������س���اء  ب��ل��ق��اء  ���س��ع��ادت��ه��ا 
وم�ساركتهم ما يوؤكد الهتمام باأن 
جميعها  احلكومية  للجهات  يكون 
دولة  وت���ق���دم  رف��ع��ة  يف  ف��ع��ال  دور 
امل��ج��الت على  الإم����ارات يف جميع 

ال�سعيدين الإقليمي والعاملي.
عر�سا  الج��ت��م��اع  ج��دول  وت�سمن 
لأداء  الهيئة  عمل  لفريق  حتليليا 
دولة الإمارات يف موؤ�سرات اأهداف 
واخلطط  امل�������س���ت���دام���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وم�سوؤولية  للتح�سني  امل�ستقبلية 
ر�سد  يف  احل����ك����وم����ي����ة  اجل�����ه�����ات 
ومتابعة وحتليل املوؤ�سرات امل�سندة 
عر�س  الج����ت����م����اع  ت���خ���ل���ل  ل����ه����م. 
الت�سال  ا�سرتاتيجية  مل�ستجدات 
امل�ستدامة  ال���ت���ن���م���ي���ة  لأه����������داف 
واخلا�سة مب�ساريع وخطط اللجنة 
يف حماورها الثلثة وهي التوعية 
وا�ستعرا�س  وامل��ت��اب��ع��ة  وامل�����س��ارك��ة 
املعتمدة  املوؤ�س�سية  الهوية  عنا�سر 
لأعمال اللجنة وتوثيق ملحظات 

الأع�ساء عليها والتوجيه بتطبيق 
خماطباتهم  يف  ا���س��ت��خ��دام��ات��ه��ا 
وقنوات  واأن�����س��ط��ت��ه��م  واأع��م��ال��ه��م 
املتعلقة  الع�����لم�����ي  ال���ت���وا����س���ل 

باأهداف التنمية امل�ستدامة.
وقالت معايل رمي الها�سمي : نحن 
اللجنة  اجتماعات  بنجاح  �سعداء 
الوطنية لأهداف التنمية امل�ستدامة 
و م�ستوى اللتزام واحلما�س الذي 
�سهدناه من الأع�ساء من خمتلف 
للم�ساهمة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
اأهداف  حتقيق  يف  بناء  دور  ولعب 
يف  ع���ر����س���ه  مت  وم������ا   .. ال���ل���ج���ن���ة 
مل�سرية  ا���س��ت��ك��م��ال  ه���و  الج���ت���م���اع 
م�ساريعها  وم�����س��ت��ج��دات  ال��ل��ج��ن��ة 
وخ���ط���ط���ه���ا وم������ا مت اإجن�����������ازه يف 

التنمية  اأه���داف  موؤ�سرات  متابعة 
يف  جهة  ك��ل  وم�����س��ارك��ة  امل�ستدامة 
ر����س���ده وحت��ل��ي��ل��ه وم��ت��اب��ع��ت��ه نحو 
امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق 
عمل  ف���ري���ق  و�����س����ارك   .2030
املنتدى  الهيئة جتربته يف ح�سور 
التابع  امل�����س��ت��وى  ع���ايل  ال�����س��ي��ا���س��ي 
ل���لأمم امل��ت��ح��دة وع��ر���س ملخ�س 
م�ساركات الدول يف اأعمال املنتدى 
وقرار دولة الإم��ارات تقدمي ورقة 
ع��م��ل خ��ا���س��ة ب��ا���س��ت��ع��را���س خطة 
اأهداف  لتحقيق  الوطنية  ال��دول��ة 
التنمية امل�ستدامة يف جدول اأعمال 

املنتدى العاملي العام القادم.
من�سور  ح��ن��ان  ذك���رت  جانبها  م��ن 
اأهلي مديرة اإدارة ثقافة التناف�سية 
اأن ح�سور معايل رمي بنت اإبراهيم 
حر�س  ي��وؤك��د  الإج��ت��م��اع  الها�سمي 
اآخر  الر�سيدة على متابعة  القيادة 
اأث����رت معاليها  ح��ي��ث  امل�����س��ت��ج��دات 
وتوجيهاتها  مبداخلتها  النقا�س 
م�����س��ي��دة ب����ال����دور ال�����ذي ت���ق���وم به 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
ال���ت���وا����س���ل  ع���م���ل���ي���ة  ت�������س���ه���ي���ل  يف 
الأمم  ع��م��ل  ف��ري��ق  م��ع  والتن�سيق 
املتحدة واملخت�س باأهداف التنمية 

امل�ستدامة .
اللجنة  ا�ست�سافة  اأه��ل��ي  واأع��ل��ن��ت 
التنمية  لأه������������داف  ال����وط����ن����ي����ة 
�سيعقد  اإقليميا  امل�ستدامة موؤمترا 
املقبل  اأك��ت��وب��ر   24 ي���وم  ب��ال��دول��ة 
وي�����س��ت��ق��ط��ب ع�����ددا م���ن اخل����رباء 
املهتمني بتاأثري التنمية امل�ستدامة 
من احلكومة واجلهات الأكادميية 
وك���ذل���ك ال��ق��ط��اع اخل���ا����س لبحث 

�سبل التعاون يف هذا اجلانب .
الإج�����ت�����م�����اع  ه����ام���������س  ع����ل����ى  ومت 
�سيا�سات  “م�سنع  م��ب��ادرة  تقدمي 
التي  امل����ب����ادرة  وه����ي  امل�ستقبل” 
الهيئة  يف  ال�سباب  جمل�س  اأطلقها 
والإح�ساء  للتناف�سية  الإحت��ادي��ة 

وت�����س��ت��ه��دف ال�����س��ب��اب الإم����ارات����ي 
وتدعوهم للم�ساركة يف و�سع اأفكار 
ومبادرات وا�سرتاتيجيات مرتبطة 

باأهداف التنمية امل�ستدامة .
وجرى �سرح دور اللجنة يف الإعلن 
مع  وم�ساركتها  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ع��ن 
ال�سباب  ف��ئ��ة  وت�����س��ج��ي��ع  اجل��م��ي��ع 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف اأف����ك����ار وم����ب����ادرات 
اأه��داف احلكومة يف تطوير  تدعم 

مبادرات التنمية امل�ستدامة.
الوطنية  اللجنة  اأن  بالذكر  جدير 
لأهداف التنمية امل�ستدامة ت�سكلت 
ال����وزراء �سدر  ب��ق��رار م��ن جمل�س 
وت�سم   2017 احل����ايل  ال��ع��ام  يف 
يف  ممثلة  جهة   15 ع�سويتها  يف 

وزارات اخلارجية والتعاون الدويل 
وامل�ستقبل  الوزراء  و�سوؤون جمل�س 
والطاقة  والإق��ت�����س��اد  وال��داخ��ل��ي��ة 
والتغري  املجتمع  ووقاية  وال�سحة 
املجتمع  وتنمية  والبيئة  امل��ن��اخ��ي 
امل�������وارد  وال����رتب����ي����ة وال���ت���ع���ل���ي���م و 
وتطوير  وال����ت����وط����ني  ال���ب�������س���ري���ة 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
م�سرف الإمارات املركزي والهيئة 
والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة 
وجم��ل�����س الإم������ارات ل��ل��ت��وازن بني 
اجل���ن�������س���ني وال���ه���ي���ئ���ة الإحت�����ادي�����ة 

للتناف�سية والإح�ساء.
وت��ع��ق��د ال��ل��ج��ن��ة اج��ت��م��اع��ه��ا ب�سكل 
دوري ملتابعة مهام ومبادرات اللجنة 

ال���ت���ي ت��خ��ت�����س ب��ت��ح��دي��د اأه�����داف 
الأولوية  ذات  امل�ستدامة  التنمية 
املخت�سة  اجل��ه��ات  ب��ني  والتن�سيق 
يف الدولة يف جميع امل�سائل املتعلقة 
باأهداف التنمية امل�ستدامة وتبادل 
امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��ا واق����رتاح 
الداعمة  والأن���ظ���م���ة  الإج��������راءات 
ب�ساأن  ت���ق���اري���ر  واإع��������داد  ل��ع��م��ل��ه��ا 
املبذولة يف  الدولة واجلهود  و�سع 
امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق 
ال��ت��ي تخت�س  ال��ب��ي��ان��ات  وحت��دي��د 
اللجنة  لعمل  والداعمة  جهة  بكل 
ب��ي��ان��ات خا�سة  ق���اع���دة  وت��اأ���س��ي�����س 
لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 

على م�ستوى الدولة.

رمي الها�سمي ترتاأ�ض اجتماع اللجنة الوطنية 
لأهداف التنمية امل�ستدامة 

ال�سعبة الربملانية الإماراتية ت�سارك يف اأعمال املنتدى 
الربملاين العاملي للتنمية امل�ستدامة يف بايل

بدعم اإماراتي مهرجان “عيدكم خما” 
يوا�سل فعالياته و�سط اإقبال كبري

�سفري الدولة يف �سيوؤول يح�سر افتتاح 
مهرجان الثقافة العربية العا�سر 

•• املخا-وام: 

توا�سلت اأم�س الأول فعاليات مهرجان “عيدكم خما” 
ال��رتف��ي��ه��ي و���س��ط اإق��ب��ال ك��ب��ري وذل���ك ب��دع��م م��ن دولة 
اإط��ار �سعيها لبث الفرحة  الإم��ارات العربية املتحدة يف 
والأم������ل يف ن��ف��و���س ال��ي��م��ن��ي��ني يف ظ���ل ال���ظ���روف التي 
لليوم  ا�ستمرت  التي   - الفعاليات  �سملت  يعي�سونها.  
الثالث على التوايل - فعاليات فنية وثقافية وريا�سية 
بهدف  امل��ب��ارك  الأ���س��ح��ى  عيد  م��ع  ت��زام��ن��ا  واجتماعية 

تطبيع الأو�ساع وعودة احلياة اإىل املدينة .
مت�سابقون  فيها  �سارك  للهجن  م�سابقة  اليوم  واأقيمت 
كورني�س  من  بالقرب  وذل��ك  املخا  مناطق  خمتلف  من 
ن��ق��دي��ة على  ت���وزي���ع ج���وائ���ز  امل��دي��ن��ة ومت يف خ��ت��ام��ه��ا 
تعي�س  املخا  اأن  الفعاليات  من�سقو  اأو�سح  و  الفائزين. 
اأجواء فرح وبهجة بعد معاناة كبرية على اأيدي امليلي�سيا 
وتقديرهم  �سكرهم  عن  امل�ساركون  وع��رب  النقلبية. 
تقدمه  ما  و�سعبا على  قيادة وحكومة  الإم��ارات  لدولة 

من دعم ملدينتهم خا�سة واملدن اليمنية املحررة عامة.

••�صيوؤول-وام:

الدولة  �سفري  النعيمي  علي  �سيف  عبداهلل  �سعادة  ح�سر 
مهرجان  افتتاح  حفل  اجلنوبية  ك��وري��ة  جمهورية  ل��دى 
موؤخرا  �سيوؤول  يف  اأق��ي��م  ال��ذي  العا�سر  العربية  الثقافة 
الكورية  وامل��وؤ���س�����س��ة  ال��ك��وري��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��رع��اي��ة 
اأق��ي��م احلفل  ال��ع��رب��ي��ة.  ال��ك��وري��ة  واإ����س���راف م��ن اجلمعية 
من  فنية  ف��رق  ث��لث  مب�ساركة  الوطني  كوريا  م�سرح  يف 
فنياً  العراق وقدمت كل فرقة عر�ساً  و  وتون�س  ال�سودان 
يربز تراثها الثقايف. ح�سر احلفل بارك يونغ مني مدير 
اإدارة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا بوزارة اخلارجية الكورية 

العربية  الدبلوما�سية  البعثات  واأع�ساء  روؤ�ساء  من  وعدد 
كوريا  العربية يف  اجل��ال��ي��ات  اأف����راد  م��ن  ع��دد  ج��ان��ب  اإىل 
اجلنوبية. كما ح�سر �سعادة ال�سفري حفل افتتاح مهرجان 
الدولة  �سفارة  �ساركت  حيث   2017 لل�سداقة  �سيوؤول 
العا�سمة  قلب  يف  اأق��ي��م  ال��ذي  امل��ه��رج��ان  يف  ثقايف  بجناح 
وهويتهم.  ال�سعوب  ثقافات  لإب���راز  �سول  بلدية  برعاية 
الزوار  م��ن  كبريا  ع��ددا  ال��دول��ة  �سفارة  جناح  وا�ستقطب 
الكوريني والأجانب الذين اغتنموا احلدث للإطلع على 
تقليدية وغريها  واأدوات  الإم��ارات��ي من ملب�س  ال��رتاث 
التي  النه�سة احلديثة  اوجه  التعرف على  اإىل  بالإ�سافة 

ت�سهدها الدولة.

ق�سم تنفيذ الأحوال ال�سخ�سية مبحاكم دبي ي�ستحدث اآلية جديدة للطلبات املقدمة من املتعاملني واملحامني

جامعة ال�سارقة تكرم اأع�ساًء من هيئتها التدري�سية متت ترقيتهم

دائرة �سوؤون ال�سواحي بال�سارقة  تطلق مبادرة » �سقيا الطري « يف ن�سختها الثانية
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طرح الكاتب ال�سيا�سي البلجيكي دريو غودفريدي �سوؤاًل على 
قّراء مقاله يف موؤ�س�سة الراأي الأمريكية غايت�ستون اإن�ستيتيوت 
: كيف ميكن لفرن�سا، فرن�سا العظيمة، اأن يتّم �سراوؤها من قبل 

دولة �سغرية مثل قطر؟.
وي�سري اإىل اأّن الأخرية م�سّنفة ر�سمياً كدولة راعية للإرهاب 
والإخ����وان  ال��ق��اع��دة  م��ث��ل  اإره��اب��ي��ة  ملنظمات  نا�سطة  وداع��م��ة 
تابع غودفريدي ل  الت�سنيف كما  اأتى هذا  امل�سلمني وداع�س. 
من احلكومات الغربية، بل من اململكة العربية ال�سعودية، مهد 

الإميان الإ�سلمي، ومن اأنظمة م�سلمة اأخرى يف املنطقة.
يكتب الباحث البلجيكي عن ثروات قطر ال�سخمة واحتياطاتها 
التي  فرن�سا  يف  كما  م��ك��ان،  ك��ل  يف  لل�ستثمار  الكبرية  املالية 
بف�سل حكم 40 �سنة من ال�سرتاكية، باتت بحاجة ما�ّسة اإىل 

ال�سيولة. 
من  �سل�سلة  يف  يتمظهر  فرن�سّياً  تقليداً  هنالك  اأّن  وي�سيف 

امل�سوؤولني الفا�سدين.

�أدّلة هائلة
الربيطانية  ال�سحافة  ذكرت  املا�سي،  اأغ�سط�س  الرابع من  يف 
تيليغراف –ل ال�سحافة الفرن�سية– اأّن املحققني الفرن�سيني 
يدققون يف حدثني: اإهداء كاأ�س العامل 2022 لقطر و�سراء 
فيوليا  يف  ح�سة  العقاري  لل�ستثمار  القطرية  الديار  �سركة 
اإم��دادات املياه واإدارة النفايات  الفرن�سية التي تعمل يف جمال 
حتى  تدين  ل  التحقيقات  اأّن  ومع  النقل.  وخدمات  والطاقة 
الآن الرئي�س الأ�سبق نيكول �ساركوزي، ل يزال الأخري حمور 

التدقيق لأّن الأدلة هائلة يف هذا املجال.

�ساركوزي: “�إّنهم �أنا�ش طيبون«!
واأ�ساف غودفريدي اأّن قطر النا�سطة ل�سنوات يف دعم الإرهاب، 
وال��ت��ي ح��رارت��ه��ا ه��ي م��ن ب��ني الأع��ل��ى على ال��ك��وك��ب وال��ت��ي ل 
ا�ست�سافة  امتياز  اأعطيت  ال��ق��دم،  ك��رة  يف  مهم  بتاريخ  تتمّتع 
يبحث  للكثريين.  بالن�سبة  ت�ساوؤل  م�سدر  وهذا  العامل.  كاأ�س 
املحققون الفرن�سيون الآن يف لقاء ُعقد بني �ساركوزي ومي�سال 
القدم،  ل��ك��رة  الأوروب�����ي  ل��لحت��اد  ال�سابق  الرئي�س  بلتيني، 
وم�سوؤولني قطريني يف 23 نوفمرب 2010 اأي قبل 10 اأّيام 
على الت�سويت. وت�سري املعلومات اإىل اأّن بلتيني كان �سّد منح 
قطر ا�ست�سافة كاأ�س العامل لكّن �ساركوزي طلب منه باإحلاح اأن 

يغرّي موقفه قائًل: اإّنهم اأنا�س طّيبون .

ر�ساوى بقيمة 182 مليون يورو
�سراء  ع��ل��ى  ق��ط��ر  واف��ق��ت  ب��ع��دم��ا  ح�سلت  ال�سفقة  اإّن  ي��ق��ال 
وهنالك  �سان جريمان.  باري�س  فرن�سي،  كرة قدم  اأك��رب فريق 
فرن�سيني  مل�سوؤولني  �سخمة  ر�ساوى  قطر  دفع  ب�ساأن  اّتهامات 
رف��ي��ع��ي امل�����س��ت��وى ل��ت��اأم��ني ه��ات��ني ال�����س��ف��ق��ت��ني: ك��اأ���س العامل 
 5% القطرية  ال��دي��ار  ا�سرتت   ،2010 اأب��ري��ل  ويف  وفيوليا. 
182 مليون  املحققون  يتعقب  فيوليا، بحيث  الأ�سهم يف  من 
ينظر  كما  فرن�سيني.  م�سوؤولني  لر�سوة  بدفعها  ي�ستبه  ي��ورو 
يف  ت�ستثمر  العمليتني: قطر  بني  راب��ط حمتمل  يف  املحققون 
ال�سركة الفرن�سية مقابل دعم باري�س ل�ست�سافة الدوحة كاأ�س 
العامل. ومع ذلك، ي�سكك الكاتب البلجيكي بو�سول املحققني 
الفرن�سي منذ  الق�ساء  ال�سفقتني، لأّن  امل�سوؤولية يف  اإىل قمة 
التنفيذية  كال�سلطتني  م�ستقلة  �سلطة  لي�س   1789 ث���ورة 
هام�س  �سمن  ويعمل  للحكومة  خا�سع  ه��و  ب��ل  والت�سريعية 

حمدود. 
ويكتب غودفريدي ما يعلمه ب�سكل موؤّكد يف خم�س نقاط:

-1 دولة راعية للإرهاب، قطر، �ُسمح لها ب�سراء اأبرز ناٍد فرن�سي 
لكرة القدم مب�ساعدة �ساركوزي. املالك ال�سابق للنادي من بني 
اأن يتحقق بدون  للعقد  اأمكن  ملا  اإليه وبالتايل  املقّربني  اأقرب 

الر�سا املبا�سر ل�ساركوزي. هكذا جتري الأمور يف فرن�سا.
دولة راعية للإرهاب، قطر، مل ُي�سمح لها، بل مّت اإغراوؤها   2-
الفرن�سيني كي ت�ستثمر يف بع�س  امل�سوؤولني  ب�سكل مكثف من 
من اأ�سخم ال�سركات الفرن�سية مثل اأيربا�س، فيوليا، املجموعة 
الأوروبية للف�ساء والدفاع، جمموعة الطاقة اإي دي اأف، �سركة 

الإعمار فين�سي، وجمموعة الدفاع والإعلم لغاردير.
بقوة يف ح�سولها  مّت دعمها  راعية للإرهاب، قطر،  دول��ة   3-
على كاأ�س العامل من احلكومة الفرن�سية. وقال �ساركوزي بعد 
دول.  لب�سع  ملكاً  الريا�سة  “لي�ست   :2010 ع��ام  الت�سويت 
اإّنها ملك العامل ... ل اأفهم هوؤلء الذين يقولون اإّن الأحداث 
والقارات  نف�سها  ال����دول  يف  دوم����اً  ت��ق��ام  اأن  ي��ج��ب  ال��ري��ا���س��ي��ة 

نف�سها.
الفرن�سية  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال��ط��ب��ق��ة  يف  ه���ام���ة  ف��ئ��ة  ه��ن��ال��ك   4-
اأظهر ذلك  اآيل كما  اآل��ة �سراف  باري�س  �سفارة قطر يف  تعترب 

ال�سحافيان الفرن�سيان كري�ستيان �سينو وجورج مالربونو. 

-5 منذ �سنة 2008، دولة راعية للإرهاب، قطر، ا�ستفادت من 
تخفي�سات �سريبية يف فرن�سا على اأرباح مبيع العقارات، بف�سل 
قطر  يف  احلاكمة  للعائلة  بات  لهذا،  ونتيجة  �ساركوزي.  ق��رار 
الع�سو  اأ�سول �سخمة يف فرن�سا. وقالت  ال�سيادي  و�سندوقها 
 :2013 �سنة  غ��ول��ي��ه  ن��ات��ايل  الفرن�سي  ال�����س��ي��وخ  جمل�س  يف 
عجزنا دّمر حريتنا. القطرّيون هنا لل�سراء، بينما نبيع نحن 

جموهرات عائلتنا. وهذا ما فعلوه حقاً، يو�سح الكاتب.
بيع ال�سيادة حم�سور بالفرن�سّيني!

الريا�سية  وال��ن��وادي  الأ���س��ول  بيع  اأّن  اإىل  غودفريدي  ي�سري 
و�سركات الدفاع واملمثلني احلكوميني هو اأمر فريد من نوعه 
الأ�سلحة  يبيعون  الأمريكيني  طبعاً  بالفرن�سّيني.  وحم�سور 
ولهذا  الدفاعية.  �سركاتهم  يبيعونهم  ل  لكّنهم  للقطريني، 
التحقيق  نتائج  لنتظار  الفرن�سيون  ي�سطّر  ل  ق��د  ال�سبب، 
اأّن فرن�سا، خ�سو�ساً ل ح�سراً، حتت رعاية نيكول  كي يعلموا 
للإرهاب،  راعية  دولة  قبل  من  حرفّياً  �سراوؤها  مّت  �ساركوزي، 

قطر.
تغلغل �لإخو�ن يف فرن�سا

فرن�سا كثرياً،  الإرهابّية  امل�سلمني  الإخ��وان  واخرتقت منّظمة 
ملا  قطر  ب��دون  كاإرهابية.  املنّظمة  ت�سّنف  مل  باري�س  اّن  علماً 
وجد الإخوان �سنداً لهم، فالدوحة تدعم هوؤلء مادّياً و�سيا�سياً، 
ب�سكل يو�سح اأّن فرن�سا وبا�سم ال�ستقرار لن تفعل اأي �سيء ل 
املوؤ�س�سات  اإىل عمق ن�سيج  ير�سي حمبوبتها. وو�سل الإخ��وان 
يف  عليه  ال��و���س��ع  ه��و  مّم��ا  اأع��م��ق  ب�سكل  الفرن�سية  ال�سيا�سية 
بريطانيا التي ميكن للمرء اأن يجد فيها قوى مناه�سة لهم. 
الباحث.  بح�سب  فرن�سا  م��وج��ودة يف  غ��ري  ال��ق��وى  ه��ذه  ل��ك��ّن 
كجربيل  املتطرفني  الإ���س��لم��ي��ني  تغلغل  اأّن  الأخ���ري  وي��وؤك��د 
رجوب، رئي�س الحتاد الفل�سطيني لكرة القدم، يف ج�سم الفيفا 
ملا كان باإمكانه اأن ي�سبح واقعاً على الأرجح لول رعاية فرن�سا 

لقطر داخل الفيفا. 
�أمريكا تبيع �ل�سالح وفرن�سا تبيع نف�سها

�سحيح اأّن قطر ت�سرتي اأ�سوًل مبا فيها �سيا�سّيون، يف العامل 
اأن  بني  فرقاً  هنالك  اأّن  الكاتب  ي�سيف  وحدها.  فرن�سا  يف  ل 
اإعفاء  وب��ني  اخل��ارج��ي  ال�ستثمار  على  منفتحة  ال��دول��ة  تكون 
دول���ة راع��ي��ة ل��لإره��اب م��ن ال�����س��رائ��ب ك��ي تتمّكن م��ن حيازة 
جواهر دولتكم. الوليات املتحدة ودول اأخرى قد تكون يف طور 

بيع اأ�سلحة. لكّن فرن�سا تبيع نف�سها.

•• انقرة-اأ ف ب:

ان��ت��ق��د امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رج����ب طيب 
اردوغان ام�س انعدام الروؤية وال�ست�سلم لل�سعبوية لدى 
امل�ست�سارة الأملانية اأنغيل مريكل بعدما اأعربت عن تاأييد 

وقف مفاو�سات ان�سمام تركيا اإىل الحتاد الأوروبي.
وكتب اإبراهيم كاِلن يف �سل�سلة تعليقات حادة على تويرت 
ان “مهاجمة تركيا الرئي�س رجب طيب اردوغان وجتاهل 
انعكا�س  واأوروب����ا  اأملانيا  يف  والعاجلة  الأ�سا�سية  امل�ساكل 

لنعدام الروؤية يف اأوروبا. 
البلدين  ب���ني  ال��ع��دائ��ي��ة  ال��ت�����س��ري��ح��ات  ت��ك��ث��ف  وو����س���ط 
ال�سيا�سيني  ك��ال��ن  ات��ه��م  الطل�سي  احل��ل��ف  يف  احلليفني 
الأملان بال�ست�سلم لل�سعبوية والتهمي�س والعدائية التي 

ل توؤدي اإل اإىل تغذية التمييز والعن�سرية«.
الأوفر  ب�سفتها  مكانتها  الح���د  م�ساء  م��ريك��ل  وع���ززت 
 24 يف  املقررة  الت�سريعية  النتخابات  يف  الفوز  يف  حظا 
اأيلول �سبتمرب، يف مناظرة تلفزيونية مع خ�سمها مارتن 

�سولتز.
وق��ال��ت م��ريك��ل خ���لل امل��ن��اظ��رة م��ن ال��وا���س��ح ان���ه يجب 

يف  ع�سوا  تركيا  ت�سبح  األ 
الحتاد الأوروبي .

امل����ن����اظ����رة  يف  وا�������س������اف������ت 
انها  خ�سمها  م��ع  ال��وح��ي��دة 
ت��ري��د م��ن��اق�����س��ة ه���ذا المر 
م����ع ���س��رك��ائ��ه��ا يف الحت�����اد 
كان  اذا  ل�����رى  الأوروب����������ي 
ب�����الإم�����ك�����ان ال���ت���و����س���ل اىل 
هذه  ازاء  م�����س��رتك  م��وق��ف 
باإمكاننا  ك��ان  واذا  النقطة 

وقف مفاو�سات الن�سمام.
ت�سور  ميكنني  ل  وت��اب��ع��ت 

ه���ذا الن�����س��م��ام ف��ع��ل، ومل اأوؤم�����ن ي��وم��ا ب��اأن��ه مي��ك��ن ان 
�سيغلق  من  معرفة  يف  تكمن  امل�ساألة  ان  م�سيفة  يحدث، 

الباب اأول، تركيا او الحتاد الوروبي.
وتركيا  الوروب���ي  الحت���اد  ب��ني  جت��ري مفاو�سات �سعبة 
اأ���س��ه��ر عدة  م��ن��ذ  ان��ه��ا منقطعة  ال   2005 ال��ع��ام  م��ن��ذ 
ب�سبب التطورات ال�سيا�سية الخرية يف تركيا حيث تتهم 

املعار�سة النظام بالت�سلط.
ويعد موقف مريكل ت�سعيدا وا�سحا مبواجهة تركيا.

بعد  ال��رتك��ي��ة خ�سو�سا  الأمل��ان��ي��ة  ال��ع��لق��ات  وت���ده���ورت 
ال�سلطات  ن�سبته  ال��ذي  الفا�سل   2016 يوليو  ان��ق��لب 
املتحدة  الوليات  املقيم يف  الداعية الرتكي  الرتكية اىل 

فتح اهلل غولن الذي ينفي ذلك.
التي  الوا�سعة  التطهري  بحملة  اأ�سهر  منذ  املانيا  وتندد 
وطالت  النقلب  بعد حماولة  الرتكية  ال�سلطة  نفذتها 
رعاياها  12 من  باحتجاز  انقره  وتتهم  الآلف،  ع�سرات 

يحمل بع�سهم اجلن�سية الرتكية لدوافع �سيا�سية.
يوِجل  دنيز  ال�سحايف  ق�سية  التوقيفات  وتربز بني هذه 
املوقوف منذ اأواخ��ر فرباير، والذي اتهمه اردوغ��ان بانه 

انف�سايل كردي وعميل اأملاين.

•• الفاتيكان-اأ ف ب:

ت�سكل رحلة البابا فرن�سي�س اىل كولومبيا من ال�ساد�س 
العا�سر من �سبتمرب، حتديا جديدا للرجل الذي  اىل 
واج���ه حت��دي��ات اخ���رى مم��اث��ل��ة يف ام��ريك��ا اللتينية 

م�سقط راأ�سه، منذ انتخابه حربا اعظم يف 2013.
2013، والك��وادور وبوليفيا  وبعدما زار املك�سيك يف 
2015 و2016  وك��وب��ا يف   2015 وال��ب��اراغ��واي يف 
ت�سيلي  اىل  البابا  �سيتوجه   ،2016 يف  املك�سيك  ث��م 

والبريو من 15 اىل 21 يناير املقبل.
ا�سا�سيا يف عملية ال�سلم  لعب البابا الرجنتيني دورا 
لإطلق  ثنائي  اتفاق  اول  اىل  ال�سنة،  ه��ذه  ادت  التي 
النار ابرم بني ال�سلطات الكولومبية ومتمردي القوات 
املارك�سية، بعد نزاع  الثورة الكولومبية فارك  امل�سلحة 

دام ا�ستمر اكرث من ن�سف قرن.
وقال جاين لبيل اخلبري يف �سوؤون امريكا اللتينية 
يف جمعية �سانت ايجيديو الكاثوليكية ان البابا يقول 

برحلته هذه اىل املنطقة با�سرها ان دوامة انتهت.
اي�����س��ا ع��ل��ى م�����س��اع��دة فنزويل  يعمل احل���رب الع��ظ��م 

ايجاد خمرج للزمة  البلد من  هذا  ليتمكن  املجاورة 
ال�سيا�سية القت�سادية العميقة التي مير بها.

وقد �سرح يف مايو انه موافق على ان ي�ستعد الفاتيكان 
نيكول�س  الرئي�س  وحكومة  املعار�سة  بني  امل�سّهل  دور 

مادورو بعد ف�سل و�ساطة اوىل يف 2016.
وقال جاين لبيل “يف فنزويل الو�سع يت�سم باجلمود 

وجهود الكر�سي الر�سويل من اجل احلوار ف�سلت«.
الدبلوما�سي  التقارب  لت�سهيل  ثقله  كل  البابا  و�سع 

التاريخي بني كوبا والوليات املتحدة يف 2015.
هافانا  بني  التوتر  بعد  ال�سمت  التزم  الفاتيكان  لكن 
وهدد  رئي�سا.  ترامب  دونالد  انتخاب  منذ  ووا�سنطن 
تقدم  مل  اذا  ب��ال��رتاج��ع  اجل��دي��د  الأم��ريك��ي  الرئي�س 
واقت�ساد  الن�������س���ان  ح��ق��وق  امل���زي���د يف جم����ال  ه��اف��ان��ا 

ال�سوق.
وق������ال ل���وي�������س ب����ادي����ا م���وؤ����س�������س امل����وق����ع الل����ك����رتوين 
الفاتيكان  من  القريب  �سي�سموغرافيا  ال  املتخ�س�س 
وروؤي��ة ما  النتظار  تفعله كوبا:  الفاتيكان فعل ما  ان 
اذا كانت اعلنات ترامب تتحول اىل اإجراءات ملمو�سة 

قبل ان تعلن اي موقف.

انقرة تنتقد مريكل بعد 
تعليقاتها حول الحتاد الأوروبي 

زيارة كولومبيا حتٍد جديد للبابا 

ترامب يوؤجل قرار اإلغاء برنامج حلماية املهاجرين 
•• وا�صنطن-رويرتز:

الأمريكي  الرئي�س  اإن  مطلعان  م�سدران  ق��ال 
دون����ال����د ت���رام���ب ق����رر اإل����غ����اء ب���رن���ام���ج يحمي 
ال���ولي���ات املتحدة  ال���ذي���ن دخ���ل���وا  امل��ه��اج��ري��ن 
اأط��ف��ال من  ك��ان��وا  بطريقة غ��ري قانونية ح��ني 
اأ�سهر  �ستة  الكوجنر�س  �سيمنح  لكنه  الرتحيل 

ل�سياغة ت�سريع جديد.
تطبيق  تاأجيل  قرر  ترامب  اإن  امل�سدران  وق��ال 
امل�سدرين  اأح��د  واأ���س��ار  اإل��غ��اء الربنامج.  ق��راره 

اإىل اأن الرئي�س قد يعدل عن القرار.
ن�سرت  التي  الأوىل  بوليتيكو  �سحيفة  وك��ان��ت 
نباأ قرار اإمهال الكوجنر�س �ستة اأ�سهر ل�سياغة 
بديل. وميثل ذلك حل و�سطا بعدما طلب كبار 
الأع��م��ال من  الأع�����س��اء اجلمهوريني وق��ي��ادات 

ترامب الإبقاء على الربنامج.
باراك  اإدارة  و�سعته  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  ويحمي 
األ����ف ���س��اب وام������راأة يطلق  اأوب���ام���ا ن��ح��و 800 
عليهم احلاملون من الرتحيل ويتيح لهم العمل 

ب�سكل قانوين.

بنحو  يقدر  ب�سيطة مما  ن�سبة  وميثل احلاملون 
���س��رع��ي يف الوليات  11 م��ل��ي��ون م��ه��اج��ر غ��ري 

املتحدة معظمهم من اأمريكا اللتينية.
وتعهد ترامب خلل حملته لنتخابات الرئا�سة 
هبوا  الأمريكيني  م��ن  الكثري  لكن  برتحيلهم 
ك��ب��ريا من  ال��ذي��ن ق�سوا ج���زءا  ال�سباب  ل��دع��م 
القرار  و�سي�سعى  املتحدة.  الوليات  يف  حياتهم 
الذي يعلن اليوم الثلثاء لتهدئة طريف اجلدل 
الدائر ب�ساأن الهجرة يف وقت يواجه فيه الرئي�س 
�سعوبات ب�سبب برنامج كوريا ال�سمالية النووي 

وجهود الإغاثة من الإع�سار هاريف الذي �سرب 
هيو�ستون يف تك�سا�س.

تعهد ترامب عندما كان مر�سحا للرئا�سة باإلغاء 
الربنامج فورا لكنه واجه معار�سة �سر�سة.

الرئي�س  ري��ان  النواب بول  ودع��ا رئي�س جمل�س 
اإل��غ��اء الربنامج  اإىل ع��دم  ي��وم اجلمعة  ت��رام��ب 

وان�سم له ال�سناتور اجلمهوري اأورين هات�س.
ن��ف�����س��ه ع���رب ع�����س��و جم��ل�����س النواب  ال���وق���ت  يف 
موقفا  يتبنى  وال��ذي  كينج،  �ستيف  اجلمهوري 
موقع  على  تغريدة  يف  الهجرة،  جت��اه  مت�سددا 

ت��وي��رت ع���ن م��ع��ار���س��ت��ه خل��ط��ة ت���رام���ب م�ساء 
اأم�س.

ك��م��ا ع���رب دمي���ق���راط���ي���ون م��ث��ل ال�����س��ن��ات��ور اآل 
الربنامج.  ا�ستمرار  يف  رغبتهم  ع��ن  فرانكني 

وو�سف فرانكني قرار الإلغاء باأنه خمز.
ب��ارزون عن احلاملني ومن  اأعمال  وداف��ع رج��ال 
�ساتيا  مليكرو�سوفت  التنفيذي  الرئي�س  بينهم 
مارك  لفي�سبوك  التنفيذي  والرئي�س  ن��ادي��ل 
للرئي�س  موجها  خطابا  وقعا  اللذان  زوكربرج 

يو�سح اإ�سهام احلاملني يف القت�ساد.

اأزمة الديزل تلقي بظلها على حملة مريكل 
•• برلني-اأ ف ب:

ت�ستقبل امل�ست�سارة الأملانية اأنغيل مريكل روؤ�ساء 
ب��ل��دي��ات امل���دن الأمل��ان��ي��ة الأك���رث تلوثا وال��ت��ي قد 
اأزمة  حتظر فيها �سيارات الديزل، يف وقت تعود 
ال�����س��ي��ارات ل��رتب��ك ال��ط��ب��ق��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة و�سط 

احلملة النتخابية.
امل�ست�سارة  اأن  ه��ان��دل�����س��ب��لت  ���س��ح��ي��ف��ة  وراأت 
امل��ح��اف��ظ��ة ال��ت��ي ت���واج���ه و���س��ع��ا م��ع��ق��دا م���ا بني 
فولك�سفاغن  ���س��رك��ات  ت�سكيل  ح���ول  ال�����س��ب��ه��ات 
واحلفاظ  بينها،  كارتيل  دبليو  اإم  وب��ي  ودامي��ل��ر 
القطاع  ه����ذا  يف  وظ��ي��ف��ة  األ�����ف  ال�800  ع��ل��ى 
وامل�سائل املتعلقة بال�سحة العامة، تخو�س �سباقا 

�سد ال�ساعة.
م��ا ميكن  ب��اأ���س��رع  ال��ه��واء  بتنقية  يتعلق  م��ا  ففي 
الأول��وي��ة قبل ثلثة  ال��ك��ربى، تق�سي  امل���دن  يف 
اأ�سابيع من النتخابات الت�سريعية باإيجاد ت�سوية 
لهذا امللف املتفجر مع تفادي احلظر على حركة 
الكربى،  امل��دن  يف  ال�سائقني  يهدد  ال��ذي  ال�سري 

بح�سب ما تردد امل�ست�سارة.
ويف هذا ال�سياق، فاإن الق�ساء الذي تلقى �سكوى 
اأومفيلت  البيئة  حلماية  الأمل��ان��ي��ة  املنظمة  م��ن 
هيلفي تعدد فيها اأكرث من ع�سرة اآلف وفاة قبل 
الأزوت  اأك�سيد  انبعاثات  نتيجة  ال�سنة  يف  الأوان 
يف اأملانيا، قد ي�سطر اإىل اإرغام البلدات ال�سبعني 
املتعلقة  الأوروبية  املعايري  تتخطى  التي  تقريبا 

بهذا الغاز، على حظر ال�سيارات الأكرث تلويثا يف 
�سوارعها.

وت��ب��ل��ور ه���ذا ال��ت��وج��ه م���ع اع��ت��ب��ار ع���دة حماكم 
هو  ه��ذا  اأن  و���س��ت��وت��غ��ارت،  ميونيخ  يف  �سيما  ول 
التلوث  خف�س  ب��اإع��ادة  الكفيل  الوحيد  التدبري 
ت�سدر  اأن  املتوقع  وم��ن  مقبولة،  م�ستويات  اإىل 
ال�ساأن  بهذا  ق���رارا  الفدرالية  الإداري����ة  املحكمة 

مطلع 2018.
اأغ�سط�س  مطلع  يف  ال�سيارات  �سركات  وعر�ست 
برجميات  تكييف  برلني،  يف  نظمت  قمة  خ��لل 
اأكرث من خم�سة مليني �سيارة ديزل متثل ثلث 
جمموع ال�سيارات الأملانية العاملة على الديزل، 

وت�سهيل اإعادة �سراء ال�سيارات الأقدم.

وزير خارجية فرن�سا يوؤكد يف ليبيا اللتزام بحل النزاع 
•• طرابل�س-اأ ف ب:

لودريان  ج��ان-اي��ف  الفرن�سي  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د 
الذي يزور ليبيا اأم�س التزام فرن�سا بت�سوية النزاع 
يف ه���ذا ال��ب��ل��د ال��ن��ف��ط��ي ال���غ���ارق يف ال��ف��و���س��ى منذ 

الإطاحة بنظام معمر القذايف يف 2011.
لودريان يف ت�سريح �سحايف يف طرابل�س هذا  وقال 
باإرادة  ماكرون  والرئي�س  فرن�سا  التزام  على  موؤ�سر 

حل هذه الزمة.
لليبيا  الفرن�سي  اخلارجية  لوزير  الوىل  وال��زي��ارة 
عقد  حيث  باري�س  ق��رب  كلو  �سان  لقاء  مبادرة  بعد 
لقاء بني ال�سراج وحفرت، اأبرز طرفني ليبيني والذي 
ترغب خمتلف الأط��راف الليبية يف الن�سمام اليه 

وخ�سو�سا الفاعلني املوؤ�س�ساتيني وفق الوزير.
وكان رئي�س حكومة الوفاق الوطني اله�سة املعرتف 
قرب  يوليو  نهاية  التقى يف  ال�سراج  فائز  دوليا  بها 
باري�س بالرجل القوي يف �سرق ليبيا امل�سري خليفة 
حفرت ووافقا ، دون توقيع، على خارطة طريق ب�ساأن 

وقف اطلق نار وتنظيم انتخابات يف 2018.
ا�ستقرار  بالتاأكيد  هو  هدفنا  ان  ل��ودري��ان  واأ���س��اف 
فيه  ملا  اي�سا  لكن  انف�سهم  الليبيني  ليبيا يف �سالح 
ن��ح��ن ج���زء منها  ال��ت��ي  امل���ج���اورة  ال��ب��ل��دان  م�سلحة 
مير  ليبيا  ا�ستقرار  ان  ل��ودري��ان  واعترب  م��ا.  ب�سكل 
عرب تطبيق اإعلن لقاء �سان كلو الذي ن�س ا�سا�سا 
على تعديل اتفاق ال�سخريات املوقع بني الطراف 
 ،2015 ن��ه��اي��ة  امل��ت��ح��دة  المم  ب��رع��اي��ة  الليبيني 

وتنظيم انتخابات.وتابع ان الهدف هو ليبيا موحدة 
مع موؤ�س�سات فاعلة ما ميثل �سرطا لتفادي التهديد 

الإرهابي ب�سكل م�ستدام واتاحة امل�ساحلة .
ال��روؤي��ة م�ستوحاة  ه��ذه  ان  الفرن�سي  ال��وزي��ر  وق��ال 
العام للأمم  ب��داه مبعوث الم��ني  متاما من م�سار 
ب��ني رغبة  ���س��ام��ل  ���س��لم��ة بتناغم  امل��ت��ح��دة غ�����س��ان 
املتخذة  والتعهدات  �سلمة  وال�سيد  املتحدة  المم 

يف �سان كلو.
وبعد طرابل�س اعلن لودريان انه �سيزور م�سراتة ثم 

بنغازي وطربق ب�سرق ليبيا.
وكان وزيرا خارجية املانيا �سيغمار غابريل واململكة 
ال�سيف  ل��ي��ب��ي��ا  زارا  ج��ون�����س��ون،  ب��وري�����س  امل��ت��ح��دة 

املا�سي.

تنظيم  اطباق  منذ  املدينة  و�سهدت 
م��ع��ارك مع  داع�����س ح�����س��اره عليها، 
داخلها. املحا�سر  ال�سوري  اجلي�س 

ال����ع����ام احل������ايل ورغ����م  ويف م��ط��ل��ع 
وال�سوري  الرو�سي  اجل��وي  الق�سف 
املتطرف  التنظيم  �سيق  ال��ك��ث��ي��ف، 
اخل��ن��اق اك���رث ع��ل��ى امل��دي��ن��ة، وف�سل 
ال�سوري  اجل��ي�����س  ���س��ي��ط��رة  م��ن��اط��ق 
جنوبي  واخ���ر  �سمايل  ج��زاأي��ن،  اىل 
الع�سكري.وتقت�سر  امل���ط���ار  ي�����س��م 
�سيطرة اجلي�س ال�سوري حاليا على 
ال��ع�����س��ك��ري يف ج���ن���وب غرب  امل���ط���ار 
له  املحاذية  الح��ي��اء  وبع�س  املدينة 
املدينة  �سمال  يف  اج���زاء  ع��ن  ف�سل 
اطرافها  ع��ن��د   137 ال��ل��واء  وم��ق��ر 

مبفاقمة  للمدينة  الإره��اب��ي  داع�س 
املواد  يف  النق�س  مع  ال�سكان  معاناة 
ومل  الطبية.  واخل��دم��ات  الغذائية 
�سيطرة  مناطق  اىل  ال��و���س��ول  يعد 
العتماد  وب�������ات  م���ت���اح���اً  اجل���ي�������س 
م�ساعدات  ع��ل��ى  الوىل  ب���ال���درج���ة 
�سورية  ط����ائ����رات  ت��ل��ق��ي��ه��ا  غ���ذائ���ي���ة 
ورو�����س����ي����ة.وب����داأ ب���رن���ام���ج الأغ���ذي���ة 
القاء  اي�سا   2016 العام  العاملي يف 

م�ساعدات ان�سانية من اجلو.
وي�����ع�����اين امل����دن����ي����ون امل���ق���ي���م���ون يف 
املتطرفني  ���س��ي��ط��رة  حت��ت  الح���ي���اء 
املواد  �سح  من  اأي�ساً  نا�سطني،  وف��ق 
املياه  ال��غ��ذائ��ي��ة وان��ق��ط��اع خ���دم���ات 
مدينة  ���س��ك��ل��ت  وال��ك��ه��رب��اء.ل��ط��امل��ا 

مدينة  �سكان  ت��ع��داد  ال��غ��رب��ي��ة.وك��ان 
ال������زور ق��ب��ل ان������دلع احل�����رب يقدر 
بنحو 300 الف ن�سمة، فيما يعي�س 
حاليا يف الحياء حتت �سيطرة قوات 
ال��ن��ظ��ام اك���رث م��ن 90 ال���ف مدين، 
تعود  املتحدة  ل��لأمم  تقديرات  وف��ق 
املر�سد  العام احلايل.ويقدر  لبداية 
ال�سوري حلقوق الن�سان بدوره عدد 
امل��دن��ي��ني يف اح��ي��اء ال��ن��ظ��ام ب��� 150 
ال����ف ���س��خ�����س م��ق��اب��ل ع�����س��رة اآلف 
�سيطرة  حت���ت  الح���ي���اء  يف  ���س��خ�����س 
عديد  خ���رباء  ي��ق��در  ك��م��ا  التنظيم. 
واملطار  املدينة  يف  ال�سوري  اجلي�س 
اآلف  ب�سبعة  الع�سكريني  والقاعدة 
تنظيم  ح�������س���ار  ج���ن���دي.وت�������س���ب���ب 

تفاقم معاناة �ل�سكان مع �لنق�ش يف �ملو�د �لغذ�ئية و�خلدمات �لطبية

قوات النظام تقرتب من طرد داع�ض من دير الزور
ال�سوري،  للجي�س  ه��دف��اً  ال���زور  دي��ر 
ل��ك��ن��ه مل ي��ب��داأ ه��ج��وم��ه ن��ح��وه��ا ال 
انت�سارات على  �سل�سلة  بعد حتقيقه 
الطريان  م��ن  بدعم  اخ��رى  جبهات 
الرو�سي، يف وقت ت�سهد مناطق عدة 
اتفاقات خف�س توتر ووقف لإطلق 
ال���ن���ار.وب���داأ اجل��ي�����س ال�����س��وري منذ 
وا�سعاً  ع�سكرياً  هجوماً  عدة  ا�سابيع 
ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة م���ن ث��لث��ة حماور 
هي، جنوب حمافظة الرقة، والبادية 
جنوبا من حمور مدينة ال�سخنة يف 
عن  ف�سل  ال�����س��رق��ي،  حم�س  ري���ف 
ال��ع��راق من  املنطقة احل��دودي��ة م��ع 

اجلهة اجلنوبية الغربية.
ومت�����ك�����ن اجل����ي���������س ال�����������س�����وري من 
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��ن��اط��ق وا���س��ع��ة يف 
باجتاه  امل��ح��اف��ظ��ة، وي��ت��ق��دم ح��ال��ي��اً 
مدينة دي��ر ال���زور م��ن ارب��ع جبهات 

خمتلفة.
املتقدمة م��ن حمور  ال��ق��وات  وب��ات��ت 
كيلومرتات  ب�سع  ب��ع��د  ع��ل��ى  ال��رق��ة 
م���ن م��دي��ن��ة دي����ر ال�������زور، وحت����اول 
عند   137 ال����ل����واء  ق���اع���دة  دخ�����ول 

اطرافها الغربية.
وي���اأت���ي ت��ق��دم اجل��ي�����س ال�������س���وري يف 
بان تطلق  ال��زور و�سط توقعات  دير 
قوات �سوريا الدميوقراطية حتالف 
ف�سائل كردية وعربية مدعومة من 
وا�سنطن  بقيادة  ال���دويل  التحالف 
بدورها عملية ع�سكرية لطرد تنظيم 

داع�س من بع�س اجزاء املحافظة.

•• بريوت-اأ ف ب:

وحلفاوؤها  ال��ن��ظ��ام  ق�����وات  ت���ق���رتب 
ب�����س��رع��ة م���ن م��دي��ن��ة دي���ر ال�����زور يف 
داع�س  تنظيم  ل��ط��رد  ���س��وري��ا،  ���س��رق 
الإرهابي منها وفك ح�ساره املطبق 
اأك���رث م��ن ع��ام��ني. تعد  عليها م��ن��ذ 
مدينة دير الزور، العا�سمة الإدارية 
ذاته  ال�سم  حتمل  التي  للمحافظة 
ال����ع����راق. وتعرف  م���ع  واحل����دودي����ة 
هذه املحافظة بغناها بحقول النفط 

والغاز الكرث غزارة يف �سوريا.
بعد حتول حركة الحتجاجات �سد 
النظام التي بداأت يف مار�س 2011 
ف�سائل  �سيطرت  م�سلح،  ن���زاع  اىل 
 2012 العام  معار�سة وجهادية يف 
املحافظة  وا���س��ع��ة م��ن  اج����زاء  ع��ل��ى 

ومدينتها دير الزور.
ولكن مع ت�ساعد نفوذ تنظيم داع�س 
من  وا���س��ع��ة  اج���زاء  على  و�سيطرته 
على  اي�سا  ا�ستوىل  والعراق،  �سوريا 
ال��ت��ي ك��ان��ت حت��ت �سيطرة  امل��ن��اط��ق 

الف�سائل يف دير الزور.
تدريجياً  ح�ساره  ذل��ك  اث��ر  واح��ك��م 
على اجلي�س ال�سوري وع�سرات اآلف 
واملطار  املدينة  �سكان  م��ن  املدنيني 
ال�سنوات  املجاور.وخلل  الع�سكري. 
امل���ا����س���ي���ة، ا����س���ت���ه���دف���ت ال���ط���ائ���رات 
مقاتلت  كما  وال��رو���س��ي��ة  ال�سورية 
وا�سنطن  بقيادة  ال���دويل  التحالف 
املحافظة. يف  داع�س  تنظيم  مواقع 

كيف باعت فرن�سا نف�سها لقطر راعية الإرهاب؟
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الثنني  ام�س  �سدر  حكما  اإن  للأنباء  الر�سمية  اأن��ت��ارا  وكالة  قالت 
اإدانته  بعد  اإندوني�سيا  يف  الد�ستورية  باملحكمة  �سابق  قا�س  ب�سجن 

بقبول ر�سا للتاأثري على اأحكام ق�سائية.
بالف�ساد يف ثلثة  باملحكمة يدان  اأكرب هو ثاين قا�س  وباتريالي�س 
دولر(.   22500( روبية  مليون   300 اأي�سا  تغرميه  ومت  اأع���وام 
واتهم اأكرب بقبول ر�سا بقيمة ع�سرة اآلف دولر والت�سبب يف خ�سائر 

للدولة.
اإنه  قال  عنه  يدافع  ال��ذي  املحامي  لكن  اأي خمالفات  ارتكاب  ونفى 

لي�س واثقا مما اإذا كان اأكرب �سيطعن على احلكم.
الدولة خ�سائر يف  تتكبد  “مل  لوبي�س  �ساهنون  اإن��درا  املحامي  وقال 
هذه الق�سية” م�سيفا اأن الفريق القانوين �سيقرر خلل ب�سعة اأيام 
ما اإذا كان �سي�ستاأنف احلكم. وهزت ف�سائح ر�سا املحكمة الد�ستورية 

يف الأعوام القليلة املا�سية بعد اأن كانت تعترب رمزا للنزاهة.
ويف عام 2014 �سدر حكم بال�سجن املوؤبد على رئي�سها لقبوله ر�سا 

و�سلوعه يف غ�سل اأموال فيما يت�سل بنزاع انتخابي.
النتخابية  بالنزاعات  املتعلقة  الق�سايا  الد�ستورية  املحكمة  وتنظر 

والطعون على القوانني.

لها اإىل اتفاق  اأعلنت ميلي�سيا جي�س التحرير الوطني املتمردة تو�سّ
البابا  زي���ارة  قبيل  الكولومبية،  احلكومة  م��ع  ال��ن��ار  اإط���لق  لوقف 
ال��ذي يطوي �سفحة عقود  البلد  ه��ذا  اإىل  الأرب��ع��اء  غ��دا  فرن�سي�س 

طويلة من احلرب الأهلية.
وجاء يف تغريدة لوفد جي�س التحرير الوطني، وهي جماعة متمردة 
ذات توجهات ي�سارية، املوجود حاليا يف الإكوادور “نعم، ح�سل ذلك، 
اإىل وقف لإطلق النار من  ن�سكر كل من �ساندوا اجلهود للتو�سل 

اجلهتني«.
و�سيدخل وقف اإطلق النار حيز التنفيذ يف الأول من اأكتوبر، بح�سب 
ما اأو�سح على الفور الرئي�س الكولومبي خوان مانويل �سانتو�س يف 

ت�سريحات تلفزيونية.
وجي�س التحرير الوطني هو اجلماعة املتمردة الأخرية التي ما زالت 

تقاتل يف كولومبيا.
اإن  “قلنا  للمتمردين  تابع  اآخ��ر  ثانية على ح�ساب  تغريدة  وج��اء يف 
زيارة البابا فرن�سي�س ينبغي اأن ت�سّكل حافزا اإ�سافيا لت�سريع البحث 
عن اتفاقيات هدفها بالدرجة الأوىل جماعات ال�سكان الذين يعي�سون 

يف ظروف يرثى لها ب�سبب ال�سراع«.
وتو�سل الطرفان اإىل هذا التفاق يف اجلولة الثالثة من املفاو�سات 

التي انطلقت يف ال�سابع من فرباير يف عا�سمة الإكوادور املجاورة.
وتطالب احلكومة هذه اجلماعة املتمردة بالكف عن عمليات اخلطف 
للأفراد  امل�����س��ادة  الأل��غ��ام  وزرع  النفطية  املن�ساآت  على  والهجمات 

جتمع اآلف املتظاهرين ام�س الثنني يف غروزين عا�سمة ال�سي�سان 
ب��دع��وة م��ن ق��ائ��د ه���ذه اجل��م��ه��وري��ة ال��رو���س��ي��ة يف ال��ق��وق��از رم�سان 
يف  امل�سلمة  الروهينغا  اأقلية  ا�سطهاد  على  للحتجاج  ق��دي��روف، 

بورما.
ال�سي�سانية  العا�سمة  يف  جتمع  ال��ذي  احل�سد  ام��ام  ق��دي��روف  وق��ال 
“اأوقفوا حمام الدم. نطالب مبعاقبة اجلناة وفتح حتقيق يف جرائم 
�سد الإن�سانية«.وقديروف الذي يحكم ال�سي�سان بقب�سة من حديد 
هو حليف للرئي�س فلدميري بوتني لكنه ي�سعى منذ �سنوات لفر�س 

نف�سه زعيما يف العامل ال�سلمي.
لل�سلة  الأول الحد مبو�سكو  ام�س  الف م�سلم جتمعوا  وكان نحو 
ال�سلطات  م��ن  فيه  مرخ�س  غ��ري  جتمع  خ��لل  ب��ورم��ا  �سفارة  ام���ام 
ب��ب��ادرة من  ال��ت��ي نظمت  وراق��ب��ت��ه ال�سرطة م��ن ك��ث��ب.وال��ت��ظ��اه��رات 
ق���دي���روف ت��ب��دو ن��اج��م��ة ع��ن اخ��ت��لف ن���ادر يف وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر بني 

الرئي�س ال�سي�ساين والكرملني.

عوا�صم

جاكرتا

بوغوتا

مو�سكو

املفو�سية الأوروبية: اأفعال تركيا 
تبعدها عن الحتاد الأوروبي 

•• بروك�صل-رويرتز:

قالت املفو�سية الأوروبية ام�س اإن اأفعال ال�سلطات الرتكية جتعل ان�سمام 
امل�ست�سارة  اأن دعت  اأنقرة لع�سوية الحتاد الأوروب��ي م�ستحيل وذلك بعد 

الأملانية اأجنيل مريكل لإنهاء حمادثات الن�سمام.
اأدىل  ت�سريحات  اإف��ادة �سحفية مقتب�سا  املفو�سية يف  با�سم  وقال متحدث 
املحادثات  املفو�سية جون كلود يونكر قبل دعوة مريكل لوقف  بها رئي�س 
“تركيا تتخذ خطوات �سخمة تبعدها عن اأوروبا وهذا يجعل ان�سمام تركيا 

للحتاد الأوروبي م�ستحيل«.
لكنه اأكد اأن اأي قرار ب�ساأن وقف عملية الن�سمام املتعرثة منذ فرتة طويلة 

يف اأيدي الدول الثماين والع�سرين الأع�ساء بالحتاد ولي�س املفو�سية.
اإن تركيا لي�ست  يف الوقت نف�سه قال املتحدث با�سم مريكل ام�س الثنني 

جاهزة للن�سمام للحتاد الآن.
تركيا خلل مناظرة  بخ�سو�س  لهجتها  لت�سديد حدة  وا�سطرت مريكل 
زعيم  �سولت�س  مارتن  الرئي�سي  مناف�سها  مع  النتخابية  حملتها  �سمن 
اأنقرة  م�����س��اع��ي  ب��وق��ف  اأن تعهد  ب��ع��د  ال���س��رتاك��ي  ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب 

للن�سمام اإىل الحتاد اإذا انتخب م�ست�سارا.
وقال املتحدث با�سم مريكل �ستيفن زايربت يف موؤمتر �سحفي يف برلني اإن 

كلمات امل�ست�سارة وا�سحة.
واأ�ساف “يف الوقت احلايل تركيا لي�ست يف و�سع ي�سمح لها على الإطلق 
الوقت  يف  معلقة  املفاو�سات  احلقيقة  يف  الأوروب����ي.  للحتاد  بالن�سمام 
امل�ساألة حني  �ستبحث  الأوروب���ي  الحت��اد  ق��ي��ادات  اأن  اإىل  م�سريا  احلايل” 

جتتمع يف اأكتوبر ت�سرين الأول.

ال�سني حتتج لدى كوريا ال�سمالية ب�سبب التجربة النووية 
•• بكني-اأ ف ب:

لدى  ر�سميا  احتجاجا  ق��دم��ت  ان��ه��ا  ام�����س  ال�سني  اأع��ل��ن��ت 
ك��وري��ا ال�����س��م��ال��ي��ة ب��ع��د ال��ت��ج��رب��ة ال��ن��ووي��ة ال��ت��ي اأجرتها 
التهديدات  ا�ستيائها من  وع��ربت عن  الح��د،  الأول  ام�س 
التي  ال��دول  مع  التجارية  امل��ب��ادلت  كل  بوقف  المريكية 
اخلارجية  با�سم  املتحدث  ي��ان��غ.وق��ال  بيونغ  م��ع  تتعامل 
غ��ي��ن��غ ���س��وان��غ ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني خ����لل م���وؤمت���ر ���س��ح��ايف ان 
املكلف  ال�سخ�س  ل��دى  قا�سيا  احتجاجا  قدمت  “ال�سني 
�سوؤون �سفارة جمهورية كوريا الدميوقراطية ال�سعبية يف 
ال�سني” يف ا�سارة اىل كوريا ال�سمالية.واأ�ساف ان “ال�سني 
ال�سعبية  الدميوقراطية  كوريا  جمهورية  تطوير  تعار�س 
ل��ربن��اجم��ه��ا ال��ن��ووي وال��ب��ال�����س��ت��ي ون��ح��ن م��ل��ت��زم��ون بنزع 
معروف  املوقف  ه��ذا  اجل��زي��رة.  �سبه  يف  النووية  ال�سلحة 
كما ان جمهورية كوريا الدميوقراطية ال�سعبية تعلم هذا 
اأجرت  انها  الح��د  ال�سمالية  كوريا  متاما«.واأعلنت  الم��ر 
تنديدا  اث��ار  ما  هيدروجينية،  قنبلة  على  ناجحة  جتربة 

دوليا قويا.
و�سرح الرئي�س المريكي دونالد ترامب انه يفكر يف وقف 
“كل املبادلت التجارية” مع الدول التي تتعامل مع بيونغ 

يانغ بدون ان ي�سمي ال�سني.وقال الناطق با�سم اخلارجية 
“ما ه���و غ���ري م��ق��ب��ول اطلقا  ال�����س��ي��ن��ي��ة ام�����س الث���ن���ني 
لت�سوية  جهة  من  �ساقة  جهودا  نبذل  اننا  هو  جانبنا  من 
ال�سمالية ونرى من جهة اخرى  �سلمية للق�سية الكورية 
م�ساحلنا تتعر�س للخطر وتعاقب«.واأكد ان المر يجب 
ال يكون كذلك وهذا غري عادل، م�سددا على ان ال�سني ل 

تريد ان مت�س م�ساحلها.
يف  كلمة  لل��ق��اء  جينبينغ  �سي  ال�سيني  الرئي�س  وي�ستعد 
قمة بريك�س التي ت�سم عددا من الدول النا�سئة الكربى، 
ال�سمالية.  ال��ك��وري��ة  التجربة  عليه  طغت  ال���ذي  احل���دث 
الزمني الذي مت  اأيا كان الربنامج  ال�سيني  الناطق  وقال 

اختياره، اجراء اي جتربة نووية هو خطاأ.
تغ�سب من موقفنا  ال  ال�سمالية يجب  كوريا  ان  واأ�ساف 
الكوريون  وخ�سو�سا  الأط�����راف-  ك��ل  ت��ربه��ن  ان  ون��اأم��ل 

ال�سماليون- على �سبط النف�س وجتنب اي ت�سعيد. 
ومل يو�سح ما اذا كانت ال�سني �ستدعم تبني عقوبات دولية 
برد  يتعلق  ما  ب��اأن  بالتذكري  واكتفى  جارتها.  �سد  معززة 

جمل�س المن الدويل، هذا مرهون باأع�ساء املجل�س. 
ت�سوية  ت�سجع على  ف��رتة طويلة  ال�سني منذ  ان  واأ���س��اف 

للزمة الكورية ال�سمالية باحلوار والتفاو�س.

•• جنيف-اأ ف ب:

اجلنائية  املحكمة  ام�����س  امل��ت��ح��دة  الأمم  حمققو  ح��ث 
ا�سرع وقت ممكن يف جرائم  التحقيق يف  على  الدولية 
�سد الإن�سانية ارتكبها عنا�سر من الدولة يف بوروندي 

التي ت�سهد اأزمة �سيا�سية منذ ابريل 2015.
املتحدة  ل��لأمم  التابعة  التحقيق  جلنة  رئي�س  و���س��رح 
فات�سا اوغور غوز يف موؤمتر �سحايف ان “هذه العمال 
ال�سكان  �سد  ممنهج  او  معمم  هجوم  اط��ار  يف  ارتكبت 
امل��دن��ي��ني م��ع ال��ع��ل��م ب��وج��ود ه���ذا ال��ه��ج��وم، م�����س��ريا اىل 
الدولة  تتبعها  �سيا�سة  اط��ار  ان هذه العمال تدخل يف 

البوروندية.
اول تقرير لها عن احتمال تورط  اللجنة يف  وحتدثت 
اجلرائم،  بهذه  ال��دول��ة  م�ستويات  اعلى  يف  م�سوؤولني 
عددا  بان  للعتقاد  معقولة  “ا�سباب  لديها  ان  موؤكدة 
يف  عنا�سر  معظمها  ارت��ك��ب  التي  النتهاكات  ه��ذه  م��ن 
اجل��ه��از ال��وط��ن��ي ل��ل���س��ت��خ��ب��ارات وال�����س��رط��ة واجلي�س 
وميلي�سيا ايبونرياكوري املوالية للحكومة ت�سكل جرائم 
حلقوق  انتهاكات  ان  الوثيقة  .واأ�سافت  الإن�سانية  �سد 
الن�����س��ان ارت��ك��ب��ت اي�����س��ا م���ن ق��ب��ل جم��م��وع��ة م�سلحة 

للمعار�سة لكن تبني انه من ال�سعب توثيقها.
الق�ساء  ا���س��ت��ق��لل��ي��ة  ل���ع���دم  ون���ظ���را  ل���ذل���ك  ون��ت��ي��ج��ة 
البلد،  ه���ذا  يف  العقاب”  م��ن  ول���لف���لت  ال��ب��ورون��دي 
ت��ط��ل��ب ال��ل��ج��ن��ة م��ن امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة فتح 
ا�سرع وقت ممكن حول الو�سع يف بوروندي  حتقيق يف 
.وك��ان��ت ب���ورون���دي اب��ل��غ��ت المم  م��ن��ذ اب��ري��ل 2015 
املتحدة ر�سميا بقرارها الن�سحاب من املحكمة اجلنائية 
الن�سحاب  ه��ذا  لكن   .2016 اكتوبر   27 يف  الدولية 
ل ي�سبح فعليا ال بعد عام اي يف 27 اكتوبر 2017، 
ولدى املحكمة مهلة حتى ذلك الوقت لفتح حتقيق.ويف 
حال انتهت املهلة، ل ميكن �سوى ملجل�س المن الدويل 

اللجوء اىل الهيئة الق�سائية الدولية.
وذكرت اللجنة التي ان�سئت يف �سبتمرب 2016 من قبل 
جمل�س حقوق الن�سان التابع للأمم املتحدة “انتهاكات 
بالغة الوح�سية وخ�سو�سا اعدامات خارج اطار الق�ساء 
اختفاء  وح��الت  تع�سفي  واحتجاز  اعتقالت  وعمليات 

ق�سري واعمال تعذيب«.
وقالت ان معظم ال�سحايا من ال�سباب الذين “جتمعهم 
ن��ق��ط��ة م�����س��رتك��ة ه���ي ان��ه��م م��ع��ار���س��ون ل��ل��ح��ك��وم��ة او 

يعتربون كذلك«.

مطالب اأممية بالتحقيق يف جرائم حرب ببوروندي 

رئي�ش �للجنة �لدولية لل�سليب �لأحمر يزور غزة ويلتقي �ل�سنو�ر

احلكومة الفل�سطينية: الهجمة ال�ستيطانية ت�سعى لإنهاء فر�ض ال�سلم
•• القد�س-غزة-وكاالت:

من  ام�س  الفل�سطينية،  الوطني  الوفاق  حكومة  ح��ذرت 
التي ت�سنها احلكومة  ال�سر�سة  اأن الهجمة ال�ستيطانية 
اإنهاء  اإىل  ت�سعى  الفل�سطينية،  الأر����س  يف  الإ�سرائيلية 
ال�سيا�سية، والق�ساء  العملية  اأية فر�سة متبقية لإحياء 

نهائياً على اأي اأثر للجهود الدولية.
املحمود  با�سم احلكومة، يو�سف  الر�سمي  املتحدث  وقال 
تطال  املو�سعة  ال�ستيطانية  الحتللية  الهجمة  “اإن 
مدينة القد�س و�سائر اأنحاء ال�سفة الغربية، تهدف اإىل 
تهجري املواطنني اأهل البلد واإحلل م�ستوطنني غرباء 
اأمام  العقبات  كافة  و�سع  نف�سه  الوقت  ويف  منهم،  ب��دًل 
اإمكانية حتقيق قرارات ال�سرعية الدولية باإقامة الدولة 
ال�سرقية  ال��ق��د���س  وعا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

وتاأبيد ال�سراع واإبقاء التوتر«.
اإىل  “معاً”،  وك��ال��ة  بح�سب  ال��ر���س��م��ي  امل��ت��ح��دث  واأ����س���ار 
ال��ه��ج��م��ة الأخ�����رية ع��ل��ى ح��ي ال�����س��ي��خ ج����راح يف القد�س 
ال�����س��رق��ي��ة، ك��ج��زء م���ن ال��ه��ج��م��ة امل�����س��ت��م��رة ���س��د كامل 
خا�سه  الغربية،  ال�سفة  اأن��ح��اء  و�سائر  القد�س  مدينة 
وهدم  امل�ستوطنات  اإق��ام��ة  ت�سمل  التي  ونابل�س،  اخلليل 
اآبائهم  واأر����س  دي��اره��م  م��ن  املواطنني  وتهجري  البيوت 

واأجدادهم.
وحمل املتحدث الر�سمي احلكومة الإ�سرائيلية امل�سوؤولية 
وكافه  ال�ستيطانية  الحتللية  خطواتها  عن  الكاملة 
ب�سبب  امل�سوؤولية  الدويل  املجتمع  كما حمل  اعتداءاتها، 
تقاع�سه وتغا�سيه وتخليه عن م�سوؤولياته وقراراته جتاه 
الأمر  الفل�سطيني،  �سعبنا  وجتاه  الفل�سطينية  الق�سية 

الذي يدفع الحتلل اإىل مزيد من التمادي والعتداء 
من  جمعاء،  الدولية  الأ�سرة  وعلى  واأر�سنا  �سعبنا  على 

خلل ال�ستهانة بقراراتها وقوانينها.
باأجمعه  ال���ع���امل  اأن  ع��ل��ى  ال��ر���س��م��ي  امل���ت���ح���دث  و����س���دد 
وقراراته  قوانينه  عن  دفاعاً  ال�سريع  بالتحرك  مطالب 
وهيبة  ال��دول��ي��ة  ال�سرعية  لأ�س�س  واإن���ق���اذاً  وال��ت��زام��ات��ه، 

منظماته وموؤ�س�ساته.
حكومة  منح  اإن  حما�س  حركة  قالت  مت�سل،  �سياق  ويف 
�سوؤونهم  لإدارة  جمل�س  ت�سكيل  امل�ستوطنني  الح��ت��لل 
البلدية لهم يف مدينة اخلليل �سمال  وتوفري اخلدمات 

وجتاوز  خ��ط��رية  �سابقة  ي��ع��د  املحتلة  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة 
للخطوط احلمر.

واأ�سافت احلركة يف ت�سريح لناطق با�سمها عبد اللطيف 
ال��ق��ان��ون، ال��ي��وم الإث���ن���ني، اأن ال���ق���رارات امل��ت��وا���س��ل��ة من 
و�سرعنة  ال�ستيطان  وت��رية  بت�ساعد  الحتلل  حكومة 
يف  للم�ستوطنني  اإدارة  وت�سكيل  ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة  ال���ب���وؤر 

ال�سفة، يتحمل الحتلل نتائجه.
واعترب القانوع اأن القرار يعك�س تطرف حكومة الحتلل 
الفل�سطيني  ال�سعب  مع  التعامل  يف  الهمجي  و�سلوكها 

واأر�سه ومقد�ساته.

اأول  منحت  الإ�سرائيلي  الحتلل  �سلطات  اأن  اإىل  ي�سار 
اأم�س، اجليب ال�ستيطاين و�سط مدينة اخلليل املحتلة 

جنوب ال�سفة الغربية، �سلطة اإدارة �سوؤونه البلدية. 
من جهة اأخرى، قالت اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر 
الأرا�سي  ���س��ي��زور  م���اوري���ر،  ب��ي��رت  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  “اإن 
ال���ث���لث���اء، ويلتقي  ال���ي���وم  واإ����س���رائ���ي���ل،  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
م�سوؤولني من اجلانبني، من بينهم رئي�س حركة حما�س 

يف قطاع غزة، يحيى ال�سنوار«.
ماورير،  زي���ارة  اأن  الإث��ن��ني،  ب��ي��ان  يف  اللجنة،  واأ���س��اف��ت 
على  م�����س��وؤول��ني  خ��لل��ه��ا  و���س��ي��ل��ت��ق��ي  اأي�����ام   3 �ست�ستمر 
الإ�سرائيلي  اجلانبني  على  ال�سلطات  من  م�ستوى  اأعلى 
وتل  وغ��زة،  اهلل،  ورام  القد�س،  من  كل  يف  والفل�سطيني 
اأبيب ملناق�سة عدة موا�سيع تثري �سواغل اللجنة الدولية. 
وتابعت: �سُيجري ال�سيد ماورير اأي�ساً عدداً من الزيارات 

امليدانية ملعاينة الو�سع يف غزة وال�سفة الغربية. 
و�ستبداأ زيارة بيرت ماورير اإىل غزة بلقاء بع�س العائلت 
التي ت�سررت ج��راء احل��رب الأخ��رية يف بلدة بيت لهيا 
ب��رئ��ي�����س حركة  ث��م �سيجتمع  ق��ط��اع غ���زة، وم���ن  ���س��م��ال 
حما�س يف غزة يحيى ال�سنوار وبعد ذلك �سيلتقي ب�سرائح 
عدة ممن يقدم لهم ال�سليب الأحمر م�ساعدات ان�سانية 
امل��زارع��ني واخل��ي��اط��ني والط��ب��اء، ويف ختام زيارته  م��ن 
من  بعدد  الأح��م��ر  ال�سليب  مبقر  �سيلتقي  غ��زة  لقطاع 

اأهايل الأ�سرى الفل�سطينيني.
اإىل  �ستتطرق  رئي�سها،  زي���ارة  اأن  اإىل  اللجنة  ت�سر  ومل 
اإل  حما�س،  حركة  لدى  الإ�سرائيليني  الأ�سرى  مو�سوع 
اأنه من املتوقع اأن تكون حمور حديثه مع رئي�س حركة 

حما�س يف القطاع يحيى ال�سنوار.

رئي�ض الربملان العربي يهنئ ال�سعودية بنجاح مو�سم احلج
•• القاهرة-وام:

رئي�س  ال�سلمي  ف��ه��م  ب��ن  م�سعل  ال��دك��ت��ور  ه��ن��اأ 
ال�سعودية ملكا  العربية  اململكة  العربي  الربملان 
وح��ك��وم��ة و���س��ع��ب��ا ع��ل��ى جن���اح م��و���س��م ح���ج هذا 

العام.
امل��ا���س��ي��ة- مبا  ل��ه الليلة ق��ب��ل  ب��ي��ان  واأ����س���اد -يف 
�سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ب��ذل��ه 
بن عبد العزيز وويل عهده �سمو الأمري حممد 
توفري  ك��ب��رية متثلت يف  ج��ه��ود  م��ن  �سلمان  ب��ن 
والرعاية  الراحة  و�سبل  واخلدمات  الت�سهيلت 

والعناية خلدمة حجاج بيت اهلل احل��رام.  واأكد 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اإ���س��راف  اأن  ال�سلمي 
وويل العهد بنف�سيهما على اأعمال احلج كان له 
اأكرب الأثر يف جناح مو�سم احلج بجانب تواجد 
كافة  وموؤ�س�ساتها  بوزرائها  ال�سعودية  احلكومة 
احلرام  اهلل  بيت  املكرمة خلدمة حجاج  مكة  يف 
الت�سهيلت  كل  وتقدمي  راحتهم  على  وال�سهر 

واخلدمات التي يحتاجونها.
وثمن ما ي�سهده احلج عاما بعد عام من حت�سني 
التي  واخل��دم��ات  امل�ساريع  منظومة  يف  وتطوير 
ت��ق��دم��ه��ا امل��م��ل��ك��ة حل��ج��اج ب��ي��ت اهلل احل����رام ويف 

املكي  احل��رم  تو�سعة  م�سروع  ا�ستمرار  مقدمتها 
واجلمرات  وامل�سعى  امل��ط��اف  وتو�سعة  ال�سريف 
اأع���داد احلجاج..  ت��زاي��د  امل�ساعر يف ظ��ل  وق��ط��ار 
العام عن  اأن زي��ادة ع��دد احلجاج ه��ذا  اإىل  لفتا 

العام املا�سي بلغت 32%.
واأ�ساد رئي�س الربملان العربي بالدور الذي تقوم 
به قوات الأمن ال�سعودية والقوات امل�ساندة لها يف 
املحافظة على اأمن احلجيج وتنظيم حتركاتهم 
داخ���ل وخ����ارج م��ك��ة امل��ك��رم��ة وامل�����س��اع��ر املقد�سة 
ال��ع��ون وال���دع���م وامل�ساعدة  اأن�����واع  ك��ل  وت��ق��دمي 

الأمنية والإن�سانية لهم.

فرار ع�سرات ال�سجناء من �سجن يف �ساحل العاج 
•• اأبيدجان-رويرتز:

100 �سجني ف��روا من �سجن يف و�سط البلد يف  اأن قرابة  ذك��رت الإذاع��ة الر�سمية يف �ساحل العاج 
واحدة من انتهاكات اأمنية كثرية يف البلد الواقع بغرب اأفريقيا.

البوابة  كانت  عندما  الفجر  عند  كاتيول  من�ساأة  من  ف��روا  نزيل   96 اإن  الإذاع��ي��ة  املحطة  وقالت 
مفتوحة ب�سكل موؤقت لل�سماح لهم للقيام ببع�س الأعمال. 

واأو�سحت املحطة الإذاعية اأن ال�سلطات متكنت من �سبط ع�سرة منهم حتى الآن.
وياأتي احلادث بعد هروب مماثل يف وقت �سابق يف العا�سمة التجارية اأبيدجان عندما فر 20 �سخ�سا 

بعد هجومهم على رجال �سرطة يف مبنى حمكمة.
املحيط  م��ن  كيلومرت   400 بعد  على  ال��واق��ع  كاتيول  يف  عنف  اأع��م��ال  وقعت  ه��ل  بعد  يت�سح  ومل 

الأطل�سي. ومل يت�سن الو�سول اإىل م�سوؤولني باحلكومة حتى الآن للتعليق.

غارديان: داع�ض حاول جتنيد اأحد �سحافيي "بي بي �سي" 
•• لندن-وكاالت:

لتنفيذ  �سي”،  بي  “بي  �سبكة  �سحافيي  اأح��د  جتنيد  داع�س  تنظيم  ح��اول 
�سرياً  م��را���س��ًل  يعمل  ال�����س��ح��ايف  ك���ان  ح��ي��ث  ل��ن��دن،  ه��ج��وم مبنطقة ج�سر 
التنظيم  م�سلحي  م��ع  مبرا�سلت  خللهما  ارت��ب��ط  املا�سيني،  العامني  يف 
الإره���اب���ي على م��وق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ت��وي��رت، يف اإط���ار حتقيق عن 

اجلماعات الإرهابية.
وقالت �سحيفة “غارديان” الربيطانية، ام�س الثنني “اإن م�سلحي تنظيم 
داع�س حاولوا جتنيد �سحايف من �سبكة “بي بي �سي” الذي مل تك�سف عن 
اأو  ا�سمه، بهدف تنفيذ هجوم اإرهابي يف منطقة ج�سر لندن ب�سكل منفرد، 
قبل  جرت  التجنيد  حماولة  اأن  اإىل  م�سريًة  ال�سركاء”،  من  جمموعة  مع 
 8 اأ�سفر عن مقتل  ال��ذي  املكان،  عام من تنفيذ الهجوم الإره��اب��ي يف نف�س 

اأ�سخا�س واإ�سابة الع�سرات.
وبح�سب ال�سحيفة، اأن ال�سحايف توا�سل مع عدد من اأع�ساء تنظيم داع�س 
الإرهابية،  الهجمات  من  املزيد  عن  خططاً  له  ك�سفوا  حتقيقاته،  اإط��ار  يف 

واأي�ساً اأماكن �سراء ال�سلح.
التنظيم  اأع�ساء  اأح��د  مع  توا�سل  اأن��ه  اخلا�س،  تقريره  ال�سحايف يف  وذك��ر 
الإرهابي على تويرت و يدعى “جنيد ح�سني” يبلغ 21 عاماً، الذي ك�سف 

عن اإمكانية التدريب على كيفية �سنع القنابل يف املنزل.
ال�سرطة الربيطانية كانت على علم بجميع الت�سالت  اأن  ال�سحايف  واأكد 

مع التنظيم الإرهابي. 
من  عنا�سر   3 على  الق�ساء  م��ن  متكنت  الربيطانية  ال�سرطة  اأن  وي��ذك��ر 
داع�س، بعد اأن نفذوا عملية ده�س ب�ساحنة يف منطقة ج�سر لندن 3 حزيران 
واأ�سيب  اأ�سخا�س   8 اإثرها  بال�سكاكني، قتل على  املارة  املا�سي، ثم هاجموا 
يف  �سخ�ساً   6.446 م��ن   %90 اأن  منف�سل  ا�ستطلع  ال��ع�����س��رات.وك�����س��ف 

اجنلرتا يعتقدون اأنه �سيكون هناك املزيد من الهجمات الإرهابية.
الأماكن  يف  ب��الأم��ان  ي�سعرون  ل  % اإن��ه��م   29 ق��ال  ال�ستطلع،  وبح�سب 
قوات  منح  ينبغي  اأن��ه  ال�ستطلع،  �سملهم  ممن   25% اأك��د  كما  العامة، 
اخل�سو�سية  ح�ساب  على  حتى  الإره���اب،  ملواجهة  اأك��رب  �سلحيات  الأم��ن 

الفردية.

مقتل طفلة �سورية بر�سا�ض 
حر�ض احلدود الرتكي

••عوا�صم-وكاالت:

م�سرعها  ���س��وري��ة  ق��ا���س��رة  لقيت 
بر�سا�س حر�س احلدود الرتكية، 
ب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت حت����اول ال���ه���رب اإىل 
من  اأف���راد  ب�سحبة  امل��ج��اور  البلد 
امل��دن��ي��ني، وفقاً  ع��ائ��ل��ت��ه��ا وب��ع�����س 
ال�سوري  امل��ر���س��د  ام�����س  ذك����ره  مل��ا 

حلقوق الإن�سان. 
كانت  القا�سرة  اأن  املر�سد  واأف���اد 
�سمال  يف  حلب  مدينة  من  قادمة 
اآخرين من  اإ�سابة  موؤكداً  �سوريا، 

برفقتها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل��ج��م��وع��ة 
بر�سا�س حر�س احلدود الرتكية. 
ال�سورية يف  احل��رب  ان��دلع  ومنذ 
مدنيني   306 لقي   2011 ع��ام 
ظروف  يف  م�سرعهم  الأق���ل  على 
الق�سر  م��ن   57 بينهم  م�سابهة 
بيانات  ب��ح�����س��ب  ����س���ي���دة،  و31 

املر�سد. 
 10 لقي  امل��ا���س��ي،  اأغ�سط�س  ويف 
بر�سا�س  ح���ت���ف���ه���م  اأ�����س����خ����ا�����س 
احل��ر���س ال��رتك��ي خ��لل عبورهم 

للحدود، وفقاً لنف�س امل�سدر.  

عربي ودويل
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دولة الإمارات العربية املتحدة
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم :126471    بتاريخ : 2009/02/26   
با�س������م :   اوربك�س للتجارة العامة )�س.ذ.م.م. ( 

، دبي – المارات العربية املتحدة  العنوان: �س.ب : 232054 
املنتجات/اخلدمات :

البرية )�سراب ال�سعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية ، م�سروبات م�ستخل�سة 
من الفاكه وع�سائر الفواكه، اأ�سربة وم�ستح�سرات اأخرى لتح�سري امل�سروبات. 

و�سف العلمة : 32   
   كلمة sansberg  يعلوها حرف S  بداخل دئرة داكنة مرتكزة على قاعدة مكونة من خطوط متعرجة 
من  الرز  ل�سجرة  غ�سنني  وميتد  ال��دائ��رة  حميط  م��دار  على  �سغرية  نقاط  وتوجد  و�سمال  ميينا  ممتدة 
تاج كما توجد عدد  ب�سكل زخ��ريف على هيئة  يلتقيات من العلى  القاعدة كما ميتد منها خطني مقو�سني 
�ستة نقاط �سغرية مو�سوعة بانتظام ومتفرقة با�سفل القاعدة املكونة من خطوط متعرجة والكل بطريقة 

مميزة جدا. 
. ال�س��رتاطات : دون ا�سرتاط.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم :106531    بتاريخ : 2008/02/03     
با�س������م :   الثور ال�سود للتجارة )�س ذ م م (

العنوان: حمل 28 ملك حممد على م�سبح القيزي – دبي – ديرة -نايف -المارات العربية املتحدة  
املنتجات/اخلدمات :

الزيوت وال�سحوم ال�سناعية واملزلقات ومركبات امت�سا�س وترطيب وتثبيت الغبار والوقود مبا يف ذلك وقود 
املحركات، مواد ا�ساءة ، �سموع وفتائل ال�ساءة.  

و�سف العلمة : 04  
كلمة Orbit  مكتوبة بطريقة مميزة باللون البي�س كما تظهر نفطة حرف i    على �سكل قطرة ويوجد 
خط مقو�س باللون البي�س يبداأ من الناحية الي�سرى خلف حرف O  ويتجه لل�سفل ثم يتقو�س متجها اىل 

العلى من ناحية اليمني و�سط حرف t  الكل على خلفية دائرية �سوداء وبطريقة مميزة. 
. ال�س��رتاطات : دون ا�سرتاط.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم :250576     بتاريخ : 2017/03/21    
با�س������م :   توابل العرب والهند - )ذ.م.م(

العنوان: �س.ب 2378، عجمان - المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خل�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���س��م��اك  اللحوم 
ومطهوة، هلم(جيل ي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت 

والدهون ال�ساحلة للأكل . 
و�سف العلمة : 29

 777 الرقم  كتب   TRIPPLE SEVEN 777 BRAND برقم  م�سحوبة  اللتينية  العبارة 
العبارتني الوليني مع حم��اذاة اجلزء اخلارجي  دائرية بحجم كبري وبطريقة مميزة وكتبت  �سمن حلقة 
لتلك احللقة الدائرية وبطريقة مميزة وكتبت العبارة الخرى خارج احللقة املذكورة وبطريقة مميزة وكل 

بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة.
. ال�س��رتاطات : دون ا�سرتاط.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  �سبتمرب 2017 العدد 12113

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم :129879   بتاريخ : 2009/06/01   
با�س������م :   نظارات الربكات  )فرع(

العنوان: �س ب:87379 ، دبي ، المارات العربية املتحدة 
 الربيد اللكرتوين:-  المارات العربية املتحدة

املنتجات/اخلدمات :
الجهزة والدوات العلمية وامللحية وامل�ساحية واجهزة وادوات الت�سويرالفوتوغرايف وال�سينمائي والجهزة 
والدوات الب�سرية واجهزة وادوات الوزن والقيا�س وال�سارة واملراقبة )ال�سراف( ، والنقاذ والتعليم ، اجهزة 
وادوات تو�سيل او فتح او حتويل او تكثيف او التنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اجهزة ت�سجيل او 
ار�سال او ن�سخ ال�سوت او ال�سور ، حاملت بيانات مغناطي�سية، اقرا�س ت�سجيل ، ماكينات بيع اآلية  واآليات 
ملعاجلة  حا�سوب  واج��ه��زة  معدات   ، حا�سبة  اآلت   ، النقد  ت�سجيل  اآلت   ، النقد  بقطع  تعمل  التي  للجهزة 

البيانات اجهزة اطفاء احلرائق.
و�سف العلمة : 09   

  الكلمات ROSSY CLUB  بطريقة مميزة باللون ال�سود على خلفية بي�ساء.
ال�س��رتاطات : دون ا�سرتاط.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  �سبتمرب 2017 العدد 12113

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم :250575    بتاريخ : 2017/03/21    
با�س������م :   توابل العرب والهند - )ذ.م.م(

العنوان: �س.ب 2378، عجمان - المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

الِغلل واملنتجات الزراعية، ومنتجات الب�ساتني والغابات غري الواردة يف فئات اأخرى، احليوانات احلية، الفو 
اكه واخل�سروات الطازجة، البذور والنباتات والزهور الطبيعية، املواد الغذائية اخلا�سة باحليوانات، ال�سعري 

املنبت )امللت(.. 
و�سف العلمة : 31 

 777 الرقم  كتب   TRIPPLE SEVEN 777 BRAND برقم  م�سحوبة  اللتينية  العبارة 
العبارتني الوليني مع حم��اذاة اجلزء اخلارجي  دائرية بحجم كبري وبطريقة مميزة وكتبت  �سمن حلقة 
لتلك احللقة الدائرية وبطريقة مميزة وكتبت العبارة الخرى خارج احللقة املذكورة وبطريقة مميزة وكل 

بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة.
. ال�س��رتاطات : دون ا�سرتاط.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم : 187046     بتاريخ : 2013/02/18
با�س������م :    جلوبال تكنولوجي اآند تريدمارك�س ليمتد – فرع 
العنوان: �س ب: 20334 ، عجمان – المارت العربية املتحدة 

املنتجات/اخلدمات :
الِغلل واملنتجات الزراعية، ومنتجات الب�ساتني والغابات غري الواردة يف فئات اأخرى، احليوانات احلية، الفو 
اكه واخل�سروات الطازجة، البذور والنباتات والزهور الطبيعية، املواد الغذائية اخلا�سة باحليوانات، ال�سعري 

املنبت )امللت(..
و�سف العلمة :  34  

العبارة GOA ميتد خط من كل من طرفيها ال�سفلني لي�سل اىل داخل ر�سم دائري به �سجرتني ور�سم 
على �سكل بحر وبع�س الطيور ومن ال�سفل الرقم 1000 مكتوب �سمن �سريط افقي عري�س ومن ال�سفل 
�سكل  الي�سر  �سكل جنمتني خما�سيتني وعلى جانبها  GUTKHA وعلى جانبها المين  العبارة  كتبت 
�سخ�س وخارج  بداخله �سورة  دائ��ري  اط��ار  ال�سريط  الي�سر من  اجل��زء  ور�سم يف  ث��لث جنمات خما�سيات 
الدائرة من ال�سفل كتبت الحرف GT&T �سمن خطني على �سكل مدار ويوجد م�ستطيلني �سغريين 
را�سيني احدهما يف اليمني والخر ي�سارا ور�سم نف�س ال�سريط العلوي وبطريقة مقلوبة كرر فيه الرقم 1000 
وكتبت كلمة باحرف هندية وعلى ميينها �سكل جنمتني خما�سيتني وعلى الي�سار �سكل ثلث جنوم خما�سية 
يليها عبارة اخرى بالحرف الهندية ميتد احد اطرافها داخل اطار دائري مر�سوم بداخله �سجرتني وخلفية 
بها �سكل بحر وبع�س الطيور واجلميع باللوان ال�سفر والحمر والزرق والبي�س �سمن خلفية رباعية 

بي�ساء والكل بطريقة مميزة.
. ال�س��رتاطات : دون ا�سرتاط.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج �عالن �لن�سر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك: �ستارز واي للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
BAGHDAD ONE: طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم :267392     بتاريخ : 2017/1/30
با�س������م :�ستارز واي للتجارة العامة �س.ذ.م.م

نا�سر  رق��م 102 ملك عفراء  دب��ي مكتب  ام��ارة  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة   - وعنوانه:دبي 
اجللف اخلبي�سي ، هاتف:0553459833 ، فاك�س:042202742 ، �سندوق الربيد:64605

 امييل starswaygeneraltrading@gmail.com دبي
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34 التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب.

 ONE ا�سفلها كملة  BAGHDAD ومن  العلمة:العلمة يف جمملها عبارة عن كملة  و�سف 
باللون البي�س وال�سود ومن حتتها �سكل برج من اعله �ساعة

ال�سرتاطات:احلماية للعلمة يف جمملها والتنازل عن الكلمة Baghdad باعتبارها موقع 
جغرايف

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  �سبتمرب 2017 العدد 12113

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03103/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00553/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده :ليلى عبا�س جمعه خرام  -  جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : موؤ�س�سة الوقاف و�سوؤون الق�سر 
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعله والقا�سي بالتي:

1- الزام املنفذ �سدها ب�سداد ما ي�ستجد من اجر من تاريخ 2017/3/6 وحتى الخلء 
الفعلي 

2- اخلء املنفذ �سدها للماأجور وت�سليمه خاليا من ال�سواغل 
3- الزام املنفذ �سدها ب�سداد مبلغ وقدره )170.000( درهم القيمة اليجارية للفرتة 

من 2015/3/6 ولغاية 2017/3/5  
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى مع الزامه باح�سار �سهادة براءة ذمة 

من هيئة كهرباء ومياه دبي 
تاريخ  م��ن  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��لل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خلل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه
)ملحظة /�سيتم اغلق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم افادة العلن بالن�سر 

خلل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستلمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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•• جاكرتا -رويرتز:

جتتمع وزيرة خارجية اإندوني�سيا مع اأوجن �سان 
�سو كي زعيمة ميامنار لبحث تقدمي م�ساعدات 
الروهينجا يف وقت طالب  اأقلية  لأبناء  اإن�سانية 
مبوقف  الإندوني�سية  احلكومة  حمتجون  فيه 

قوي جتاه العنف �سد الأقلية امل�سلمة.
اأمام  جتمعوا  الذين  املحتجني  ع�سرات  وطالب 
بقطع  الثنني  اليوم  جاكرتا  يف  ميامنار  �سفارة 

العلقات الدبلوما�سية مع ميامنار.
وتقدر جماعات الإغاثة عدد الروهينجا الفارين 
من �سمال ولية راخني يف ميامنار اإىل بنجلد�س 
منذ اندلع العنف يف الأ�سبوع املا�سي بنحو 90 
ريتنو  اإندوني�سيا  خ��ارج��ي��ة  وزي���رة  األ��ف��ا.وق��ال��ت 
مر�سودي يف بيان م�سجل من مدينة ياجنون يف 

اإندوني�سيا  اقرتاح  بالتف�سيل  �سنناق�س  ميامنار 
لإندوني�سيا  ب��ه��ا  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة  ح���ول 

تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية لولية راخني.
ومن املقرر اأي�سا اأن ت�سافر الوزيرة الإندوني�سية 
اإىل بنجلد�س حلث ال�سلطات هناك على حماية 

اللجئني الفارين.
ويف علمة على الغ�سب املت�ساعد يف اإندوني�سيا 
قنبلة  األ��ق��ي��ت  ال��روه��ي��ن��ج��ا  ���س��د  ال��ع��ن��ف  ب�سبب 
ح���ارق���ة اأم�������س الأح�����د ع��ل��ى ���س��ف��ارة م��ي��امن��ار يف 

جاكرتا ت�سببت يف اإ�سعال حريق �سغري.
وت���ل���ت اح��ت��ج��اج��ات اإن��دون��ي�����س��ي��ا م���ظ���اه���رات يف 
ماليزيا واإدان��ة للعنف �سد الروهينجا من قادة 
دول بينهم الرئي�س الرتكي رجب طيب اإردوغان 
العنف �سد م�سلمي  اإن  ي��وم اجلمعة  ق��ال  ال��ذي 

ميامنار و�سل اإىل حد الإبادة اجلماعية.

•• �صيول-اأ ف ب:

ترامب  دون��ال��د  الرئي�س  اأن  ي��ب��دو 
ال�سمالية  ك��وري��ا  م�سلحة  ي��خ��دم 
يعود  حلف  باأ�سعاف  يخاطر  وه��و 
ل��ع��دة ع��ق��ود، م��ن خ��لل مهاجمته 
قادتها  وازدراء  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا 
التجاري  التفاق  باإلغاء  والتهديد 

معها.
���س��اع��ة على   24 اأك����رث م���ن  وب��ع��د 
لبيون  ال�ساد�سة  النووية  التجربة 
اختبار قنبلة  اأعلنت عن  التي  يانغ 
ترامب  يت�سل  مل  ه��ي��دروج��ي��ن��ي��ة، 
حتى الن بنظريه الكوري اجلنوبي 
مون جاي-ان رغم ات�ساله برئي�س 

الوزراء الياباين �سينزو ابي.
التجربة  اثر  تغريدات  �سل�سلة  ويف 
ندد  الح����د  الول  ام�����س  ال��ن��ووي��ة 
ال�سمالية  ك��وري��ا  ب�سلوك  ت��رام��ب 

لكنه انتقد اي�سا كوريا اجلنوبية.
وق����ال م��ت��ح��دث��ا ع��ن رئ��ي�����س كوريا 
اجلنوبية املوؤيد للحوار مع ال�سمال 
ت����درك كما  ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة  “ان 
�سبق ان قلت لهم ان خطاب التهدئة 
مع كوريا ال�سمالية ل جدوى منه، 

انهم ل يفهمون اإل �سيئا واحدا«.
واأع���ل���ن ت��رام��ب ال�����س��ب��ت ان���ه ينوي 
التبادل  ات���ف���اق  م���ن  ب����لده  ���س��ح��ب 
احلر مع �سيول وهو التفاق الذي 
يعتربه اخلرباء احد ركائز العلقة 

ال��ب��ل��دي��ن احلليفني  ب��ني  ال��وث��ي��ق��ة 
منذ نحو 70 عاما.

وكان لهجمات ترامب غري املتوقعة 
على كوريا اجلنوبية وقع املفاجاأة. 
غري  تغريداته  ان  اخل��رباء  ويوؤكد 
املنا�سبة تفاقم الو�سع يف اوج ازمة 

دولية.
تغريدات  ج���ع���ل  يف  ي�����س��اه��م  وم�����ا 
رئي�س  اأن  م��ن��ا���س��ب��ة  غ���ري  ت���رام���ب 
ي��ع��ت��رب من  ك����وري����ا اجل���ن���وب���ي���ة ل 
احلمائم. فقد طالب اثر التجربة 
النووية بفر�س اأ�سد العقوبات على 
ب��ي��ون��غ ي��ان��غ خ�����س��و���س��ا م��ن خلل 
الأمم  اط�����ار  ع��ق��وب��ات ج���دي���دة يف 
لكوريا  كامل  ع��زل  بهدف  املتحدة 

ال�سمالية.
ل��ك��ن ب��ح�����س��ب ج����ون دول�������وري من 
جامعة يون�سي ب�سيول فان ترامب 
من  اجلنوبية  كوريا  رئي�س  يعترب 

ان�سار �سيا�سة التهدئة.
واأ����س���اف ال��ب��اح��ث ان���ه ي���ويل حاليا 
العلقة،  لهذه  الأهمية  من  قليل 
حتى انه م�ستعد للتهجم علنا على 

�سركائه يف �سيول.
ووا����س���ن���ط���ن ه����ي ح���ام���ي���ة ك���وري���ا 
الف   28 ت��ن�����س��ر  اجل��ن��وب��ي��ة ح��ي��ث 
وا�سنطن  بني  والتحالف  ع�سكري. 
لل�سرتاتيجية  ع��م��اد  ه��و  و�سيول 
المريكية يف اآ�سيا للت�سدي للنفوذ 
كوريا  ع�����س��ك��رة  واح���ت���واء  ال�سيني 

ال�سمالية.
بالت�سال  ت����رام����ب  ي���ك���ت���ف  ومل 
ب��ل اقر  ال��ي��اب��اين،  ال����وزراء  برئي�س 
امل�ساعدة  حت��اول  ال�سني  بان  اي�سا 

لكن مع جناحات قليلة.
وعلق دولوري اإن ترتيب الأولويات 
وا���س��ح، ف��ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ت��ق��ع يف 

ادنى ال�سلم.
وم������ق������ارب������ة ت�������رام�������ب مي�����ك�����ن ان 
لل�سيا�سة  بالن�سبة  قا�سية  ت��ك��ون 
المريكية جتاه كوريا ال�سمالية”، 
بح�سب ادام مونت من مركز التقدم 

المريكي.
واأ�����س����اف ان مت��ا���س��ك احل���ل���ف هو 
ار�سالها  يتعني  اإ�سارة  واأه��م  اأب�سط 

اليوم .

•• بكني-اأ ف ب:

النووية  ال��ت��ج��رب��ة  اأن  خ�����رباء  راأى 
الأخرية لكوريا ال�سمالية التي قدمت 
املتحدة،  ل���ل���ولي���ات  اأن���ه���ا حت���د  ع��ل��ى 
على  �سغط  و�سيلة  كذلك  تعترب  ق��د 
ال�سني كي تقنع وا�سنطن بفتح حوار 

مع بيونغ يانغ.
ال�ساد�سة  النووية  التجربة  وتزامنت 
اأجرتها  ال���ت���ي  الآن،  ح��ت��ى  الأق�������وى 
القمة  افتتاح  مع  الأح���د،  يانغ  بيونغ 
اخلم�س  بريك�س  دول  لقادة  ال�سنوية 
وال�سني  والهند  ورو���س��ي��ا  -ال��ربازي��ل 
�سيامني  مدينة  يف  افريقيا-  وجنوب 
بجنوب �سرق ال�سني.وخطف الزعيم 
ال�����ك�����وري ال�������س���م���ايل الأ�������س������واء من 
الرئي�س ال�سيني �سي جينبينغ، الذي 
تفا�سيله  ب��اأدق  بريك�س  موؤمتر  ُنظم 
ل��ي��ق��دم��ه ب�����س��ورة ق��ائ��د ع��امل��ي حكيم 
موؤمتر  موعد  اق���رتاب  م��ع  خ�سو�سا 
احلليفة  ب��لده،  يف  ال�سيوعي  احل��زب 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ن��ظ��ام ب��ي��ون��غ ي���ان���غ.ويف 
ال�سيني  النظام  ان��زع��اج  على  موؤ�سر 
لبكني  الر�سمي  الع���لم  ي��ت��داول  مل 
ال�سمالية  الكورية  النووية  التجربة 
ب�سكل يذكر ام�س الثنني، فيما توعد 
ملوحا  ع��ارم  ع�سكري  ب��رد  البنتاغون 

باحلرب على ابواب ال�سني.
ك���ي���ل���ي م����ن مكتب  دي���ف���ي���د  واع����ت����رب 
الدرا�سات ت�ساينا بولي�سي الذي يتخذ 
مقرا يف بكني ان كيم جونغ اون �سعى 

ال�سغط  اإىل  الأخ������رية  ال��ت��ج��رب��ة  يف 
ال�سينيني.واأو�سح  ال�����ق�����ادة  ع���ل���ى 
اجليو�سيا�سية  ال�سوؤون  يف  املتخ�س�س 
ان “الر�سالة هي: حذار من التلعب 
ان���ه �سحية  ك��ي��م  ي��ع��ت��رب  ف��ي��م��ا  بي”، 
لعبة بني وا�سنطن وبكني.وعزا كيلي 
ذلك اإىل تعليق ال�سني يف مطلع العام 
اجل����اري ا���س��ت��رياد ال��ف��ح��م م��ن كوريا 
م��وردا حيويا  ي�سكل  ال��ذي  ال�سمالية، 
واإجازتها  ال�����س��م��ال،  ن��ظ��ام  ل��ع��ائ��دات 
العقوبات  من  جمموعات  �سبع  اإق��رار 
ال�سنوات  يف  ال���دويل  املجتمع  تبناها 
الآ�سيوية  ال��ع��م��لق��ة  الأخ���رية.ل���ك���ن 
من   90% ت�������س���ت���ورد  ك����ان����ت  ال����ت����ي 
تبقى  ال�سمالية  ال��ك��وري��ة  ال�����س��ادرات 

دونالد  الأم����ريك����ي  ل��ل��رئ��ي�����س  ه���دف���ا 
ال��ذي يح�سها على م�ساعفة  ترامب 
امل�ساغبة.  ج��ارت��ه��ا  ع��ل��ى  ال�����س��غ��وط 
وهدد ترامب بتعليق التبادل التجاري 
م��ع ال���دول ال��ت��ي جت��ري الع��م��ال مع 
ال�����س��م��ال ي�سعى  ان  ي��ان��غ.غ��ري  ب��ي��ون��غ 
اجلديدة  ال��ع��ق��وب��ات  ان  اث���ب���ات  اإىل 
�ستوؤدي اإىل النتيجة نف�سها، اي املزيد 
وال�ساروخية،  النووية  التجارب  من 
بح�سب كيلي.يرى حمللون ان ال�سني 
مزعج،  م��وق��ع  يف  حاليا  نف�سها  جت��د 
بني �سغوط وا�سنطن من جهة، التي 
اإق��ن��اع حليفتها  اإج��ب��اره��ا ع��ل��ى  ت��ري��د 
العقوبات،  ع��رب  ال��ن��ووي  ع��ن  بالعودة 
و�سغوط بيونغ يانغ من جهة اأخرى، 

ال�ساعية من خللها اإىل فتح حوار مع 
الأمريكيني.وقال اخلبري يف ال�سوؤون 
يف  املعمدانية  اجل��ام��ع��ة  يف  ال�سينية 
هونغ كونغ جان بيار كاب�ستان ان كيم 
قوة  اثباته  بعد  ينتقل  قد  اون  جونغ 
ا�ستمالة  “اإىل خو�س حملة  تر�سانته 
الوليات  مع  مفاو�سات  فتح  ملحاولة 
�سي  ي�ستخدم  ان��ه  م�سيفا  املتحدة” 

كالكرة البي�ساء يف لعبة بلياردو.
لكن الزعيم الكوري ال�سمايل يخاطر 
بذلك باإثارة غ�سب الرئي�س ال�سيني 
ا�ستحقاق  م���ن  الأخ�����ري  اق�����رتاب  م���ع 
���س��ي��ا���س��ي ح���ي���وي يف م���وؤمت���ر احل���زب 
يف  يفتتح  ال���ذي  ال�سيني  ال�����س��ي��وع��ي 

18 اكتوبر. 

وزيرة خارجية اإندوني�سيا جتتمع مع زعيمة ميامنار 

"حكماء امل�سلمني" يدين املجازر �سد م�سلمي الروهينجا ويدعو املجتمع الدويل لوقف املاأ�ساة
•• اأبوظبي-وام:

ا�ستمرار  ب�����س��دة  امل�����س��ل��م��ني  ح��ك��م��اء  جم��ل�����س  اأدان 
م�سلمي  ���س��د  ال��وح�����س��ي��ة  وامل����ج����ازر  الع�����ت�����داءات 
الروهينجا يف ميامنار جراء العمليات التي ينفذها 
اأ�سفرت  وال��ت��ي  اأراك����ان  اإقليم  يف  ال��ب��ورم��ي  اجلي�س 
املواطنني  من  الآلف  ع�سرات  وت�سريد  مقتل  عن 
له  ب��ي��ان  يف   - املجل�س  الإق��ل��ي��م.وق��ال  يف  امل�سلمني 
اإىل  ال�سريف  الأزه��ر  بالتعاون مع  �سعى  اإنه  ام�س- 
الروهينجا من  املواطنني  اإنهاء ماأ�ساة  امل�ساهمة يف 
اأطياف  خمتلف  ع��ن  ممثلني  م��ع  التوا�سل  خ��لل 

ب��ه��م يف موؤمتر  امل���ي���امن���اري والج���ت���م���اع  امل��ج��ت��م��ع 
لل�سلم يف القاهرة والتوا�سل مع الأطراف الدولية 
على  واحل��ر���س  الق�سية  يف  ال��ف��اع��ل��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
والبتعاد  منحازة  وغ��ري  حم��اي��دة  بو�ساطة  القيام 
عن الأحكام امل�سبقة.م�سريا اإىل اأنه دعا حينها اإىل 
واإراقة  العنف  مظاهر  لكل  العاجل  الوقف  �سرورة 
الدماء حتى يت�سنى امل�سي يف اخلطوات املوؤدية اإىل 
يتم  مل  م��ا  وه��و  ال��ب��لد  يف  املن�سود  ال�سلم  حتقيق 
ميامنار  يف  ال�سلطات  اأن  املجل�س  الآن.واأك����د  حتى 
ب��ك��ل ج��ه��ود الت�سوية من  ت�����س��رب ع��ر���س احل��ائ��ط 
العنف  �سيا�سة  يف  ال�ستمرار  على  اإ�سرارها  خ��لل 

والتطهري العرقي �سد املواطنني امل�سلمني وهو ما 
ي�سع على عاتق املجتمع الدويل م�سوؤولية الت�سدي 
لهذه ال�سيا�سة التي تنتهجها �سلطات ميامنار التي 
تخرتق بهذه املمار�سات كل مواثيق حقوق الإن�سان 

وجميع الأعراف والقوانني الدولية.
ودعا جمل�س حكماء امل�سلمني الأمم املتحدة وجمل�س 
الأمن والقوى والهيئات الدولية والإقليمية الفاعلة 
الإن�سانية  املاأ�ساة  لوقف  عاجلة  ق��رارات  اتخاذ  اإىل 
كله.واأكد  العامل  من  وم���راأى  م�سمع  على  ال��دائ��رة 
اأن ماأ�ساة الروهينجا �ستظل و�سمة عار على جبني 
الإن�سانية واإعلنا مبوت �سمريها ما مل تعمل على 

ويف  الإ�سلمية  واملنظمات  الهيئات  داعيا  اإنهائها.. 
مقدمتها منظمة التعاون الإ�سلمي وجميع الدول 
الأع�ساء يف املنظمة اإىل �سرورة التن�سيق ل�ست�سدار 
دول  املجل�س  املاأ�ساة.ونا�سد  ه��ذه  ينهي  دويل  ق��رار 
الفارين  معاناة  للعمل على تخفيف  جوار ميامنار 
م��ن التطهري ال��ع��رق��ي وت��وف��ري امل���لذ الآم����ن لهم 
.كما  وامل���وت  واجل���وع  للغرق  عر�سة  تركهم  وع���دم 
ن��ا���س��د ج��م��ي��ع ه��ي��ئ��ات الإغ���اث���ة الإن�����س��ان��ي��ة للقيام 
ب��واج��ب��ه��ا وت��ق��دمي ي��د ال��ع��ون وم�����س��اع��دة للجئني 
اإىل  الو�سول  وحماولة  اجل��وار  دول  يف  الروهينجا 

العالقني واملحا�سرين يف داخل اأراكان.

تظاهرة كبرية يف �ل�سي�سان �حتجاجا على ��سطهاد م�سلمي بورما

بنغلد�ض خلل 10 اأيام  اإىل  دخلوا  روهينغا  لجئ  األف   87

عن  امل����ت����ح����دة  الأمم  وحت�����دث�����ت 
اإق��ام��ة اأغ��ل��ب��ي��ة ال��واف��دي��ن اجلدد 
ويعي�س  ع�����س��وائ��ي��ة.  خم��ي��م��ات  يف 
اأ�������س������ل ق��������رب احل������������دود داخ������ل 
بنغلد�س مئات اللف من لجئي 
بلدة كوك�س  الروهينغا يف حميط 
و�سلوها  ال��ت��ي  ال�����س��اح��ل��ي��ة  ب�����ازار 
العنف  دفعات خلل موجات  على 

ال�سابقة.
اخليام  �سكان  على  تنهمر  وفيما 
مرا�سل  حت��دث  الغزيرة  الأم��ط��ار 
لوكالة فران�س بر�س يف املكان عن 
هيكليات متداعية ان�سئت يف الأيام 
حميط  يف  ات��ف��ق  كيفما  الأخ�����رية 

املخيمات املكتظة.

بعد  على  يختبئون  ك��ان��وا  بعدما 
ب�سعة كيلومرتات عن ال�ساطئ.

بنغلد�س يدعى  وقال م�سوؤول يف 
اأحمد ملرا�سل وكالة فران�س  فريد 
اأي���ن نذهب؟  اإىل  لنا  ق��ال��وا  ب��ر���س 
ويحرقون  ه��ن��اك  يقتلوننا  اإن��ه��م 

منازلنا.
بنغلد�سي  ح����دود  ح���ار����س  وق����ال 
ان عدد  ب���ر����س  ف���ران�������س  ل���وك���ال���ة 
اللجئني الهائل يحول دون وقف 

تدفقهم.
واأ�ساف اإذا ا�ستمر الأمر على هذا 
املنوال ف�سنواجه م�ساكل خطرية. 
ل����ك����ن وق�������ف ت�����دف�����ق ال���لج���ئ���ني 

م�ستحيل، اإنهم يف كل مكان.

وق��ال��ت اآم��ن��ة ب��ي��غ��وم ال��ت��ي و�سلت 
اخلم�سة  اأط���ف���ال���ه���ا  م���ع  م����وؤخ����را 
الأ�سبوع  منذ  ب��غ��زارة  متطر  ان��ه��ا 
ن���خ�������س���ى على  ال����ف����ائ����ت، ون����ح����ن 

اأطفالنا من املر�س.
�سهدت راخني اأعمال عنف طائفية 
اأعداد  2012 قتلت خللها  منذ 
و�سرد  ال���روه���ي���ن���غ���ا  م����ن  ك����ب����رية 
ع�سرات الآلف معظمهم من هذه 

الأقلية امل�سلمة.
احلكومة  رئ��ي�����س��ة  م��ك��ت��ب  وق�����ال 
ال��ب��ورم��ي��ة اون�����غ ����س���ان ���س��و ت�سي 
 90 الث���ن���ني ان اجل��ي�����س خ��ا���س 
مقاتلي  م���ع  م��ن��ف�����س��ل��ة  م��واج��ه��ة 

الروهينغا منذ ع�سرة اأيام.

الأخرية.
النا�سطة  ����س���رح���ت  امل���ق���اب���ل  يف 
على  اي�سا  واحلائزة  الباك�ستانية 
يف  يو�سفزاي  م��لل  ال�سلم  نوبل 
اإدانتي  ك���ررت  الأخ����رية  ال�����س��ن��وات 
واملخزية  املاأ�ساوية  املعاملة  لهذه 
بهذا  ن�سرته  بيان  يف  للروهينغا، 

ال�ساأن على موقع تويرت.
من  اأن���ت���ظ���ر  زال������ت  “ما  وق����ال����ت 
فعل  ت�سي  �سو  �سان  اون��غ  زميلتي 

املثل«.
بورما  ع���لق���ات  الأزم�������ة  وت���ه���دد 
الدبلوما�سية خ�سو�سا مع الدول 
جنوب  يف  امل�سلمة  الأك��رثي��ة  ذات 
�سرق اآ�سيا حيث يت�ساعف الغ�سب 

وم��ن��ذ ذل���ك احل���ني، ���س��ّن اجلي�س 
ولية  يف  وا�سعة  عملية  ال��ب��ورم��ي 
راخ��ني ال��ف��ق��رية، م��ا دف��ع ع�سرات 
اآلف الأ�سخا�س للفرار من اأعمال 
 400 ب��ح��ي��اة  اأودت  ال��ت��ي  ال��ع��ن��ف 
البورمي  اجل��ي�����س  ق����ال  ���س��خ�����س 
اإره��اب��ي��ا من   370 بينهم  م��ن  ان 

الروهينغا.
يف هذه الأثناء يتجمع حواىل 20 
ال���ف لج����ىء اآخ���ري���ن وف���ق المم 
املتحدة على احلدود مع بنغلد�س 

حماولني العبور اليها.
البنغلد�سية  ال�سلطات  ورّح��ل��ت 
األ���ف���ني م���ن اللجئني  اأك����رث م���ن 
ال����ذي����ن ح����اول����وا ع���ب���ور احل�����دود 

من  اك�����رث  اأن  ب���ي���ان  يف  واأ������س�����اف 
قرى  يف  دم������رت  م���ن���زل   2600
قرى  يف  منزل  و138  الروهينغا 
غري م�سلمة ملقيا باللوم يف ا�سعال 
احلرائق وال���س��رار الأخ��رى على 

املقاتلني امل�سلمني ب�سكل كامل.
التي  ال�سابقة  املعار�سة  وتتعر�س 
الع�سكرية  ال�����س��ل��ط��ة  اأخ�����س��ع��ت��ه��ا 
طوال  اجلربية  للإقامة  ال�سابقة 
�سنوات، لنتقادات متزايدة ب�سبب 
امتناعها عن اإدانة طريقة التعامل 

مع الروهينغا اأو انتقاد اجلي�س.
ومل ت���دل ���س��و ت�����س��ي ال��ت��ي منحت 
 ،1991 يف  لل�سلم  نوبل  ج��ائ��زة 
باأي ت�سريح منذ اندلع املواجهات 

مع  التعامل  طريقة  اإزاء  ال�سعبي 
الروهينغا.

خارجية  وزي����ر  ال��ت��ق��ى  والث���ن���ني 
قائد  مر�سودي  ريتنو  اندوني�سيا 
اجل��ي�����س ال��ب��ورم��ي اجل����رال مني 
ملحاولة  ن��اي��ب��ي��داو  يف  هلينغ  اون���غ 
ال�����س��غ��ط ع��ل��ى احل��ك��وم��ة ل�سبط 
هذه الأزمة. كما األغت قرغيز�ستان 
الثنني  امل�����س��ل��م��ة  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ذات 
م��ب��اراة ك��ان��ت م��ق��ررة ال��ث��لث��اء يف 
لكرة  اآ���س��ي��ا  ك��اأ���س  ت�سفيات  اط���ار 
القدم مع بورما، تخوفا من عمل 
ارهابي حمتمل و�سط قلق متزايد 

ب�ساأن اأقلية الروهينغا.
اآلف  جت����م����ع  ال���������س����ي���������س����ان،  يف 
العا�سمة  يف  الثنني  املتظاهرين 
رئي�س  م�����ن  ب�����دع�����وة  غ����������روزين 
القوقاز  يف  الرو�سية  اجلمهورية 
رم�سان قديروف، للحتجاج على 

ا�سطهاد اقلية الروهينغا.
وقال قديروف امام احل�سد اأوقفوا 
مبعاقبة  ن���ط���ال���ب  ال�������دم.  ح���م���ام 
وف��ت��ح حت��ق��ي��ق يف جرائم  اجل���ن���اة 

�سد الإن�سانية.
ع��ل��ى ���س��ع��ي��د اآخ�����ر اأع���ل���ن���ت هيئة 
الربيطانية  والتلفزيون  الإذاع���ة 
عن وق��ف خدمتها  “بي بي �سي” 
للتلفزيون  ال���ب���ورم���ي���ة  ب��ال��ل��غ��ة 
ب��ف��ر���س رقابة  م���ن���ددة  ال��ب��ورم��ي 

عليها.

•• كوك�س بازار-اأ ف ب:

ان  اأم�������س  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأع��ل��ن��ت 
من  معظمهم  �سخ�س  ال���ف   87
من  ه��رب��وا  امل�سلمني  ال��روه��ي��ن��غ��ا 
املجاورة  راخ��ني  يف  العنف  اأع��م��ال 
بنغلد�س  اإىل  العبور  من  متكنوا 
يف حني ينتظر ع�سرون األفا اآخرين 
النتقادات  ا���س��ت��داد  م��ع  ال��ع��ب��ور، 
اأونغ  الدولية حلائزة جائزة نوبل 
�سوؤون  تدير  التي  ت�سي  �سو  �سان 

بورما.
التابع  ال��ت��ن�����س��ي��ق  م��ك��ت��ب  واأع���ل���ن 
87 ال��ف��ا من  ل���لأمم امل��ت��ح��دة ان 
امل�سطهدة  امل�سلمة  الأق��ل��ي��ة  ه��ذه 
وغري املعرتف بها يف بورما حيث 
الأك�����رثي�����ة ب����وذي����ة، و����س���ل���وا اإىل 
بنغلد�س منذ اندلع جولة العنف 

الأخرية يف 25 اغ�سط�س.
واأثار تدفق اللجئني خماوف من 
تكافح  اإذ  الإن�سانية  الأزم��ة  ات�ساع 
العون  لتقدمي  الإغ��اث��ة  منظمات 
للقادمني اجلديد ومعظمهم من 

الن�ساء والأطفال.
ب����داأت ج��ول��ة ال��ع��ن��ف الأخ����رية مع 
هجمات �سنها جي�س اإنقاذ روهينغا 
الدفاع  �سعار  ي��رف��ع  ال���ذي  اأراك����ان 
ع���ن الأق���ل���ي���ة امل�����س��ل��م��ة يف ولي���ة 
راخ�����ني امل����ج����اورة ل��ب��ن��غ��لد���س يف 

غرب بورما.

خرباء: التجربة النووية الكورية ال�سمالية ر�سالة اإىل بكني  ترامب يخدم م�سلحة بيونغ يانغ مبهاجمته �سيول

الإفراج عن اأملاين معتقل يف تركيا 
•• برلني-اأ ف ب:

اللذين  الأملانيني  املواطنني  اح��د  عن  الف���راج  ام�س  الأملانية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
اعتقل الأ�سبوع املا�سي يف تركيا لدواع �سيا�سية.

وقال متحدث با�سم الوزارة “ان حمامي احد ال�سخ�سني املعنيني ابلغنا انه افرج عنه 
بل �سروط” مو�سحا ان ذلك ي�سكل “نباأ �سارا” يف مناخ من التوتر املتعاظم بني برلني 
الرتكية. يف  ال�سلطات  ر�سميا من  تاأكيدا  تنتظر  انها  اأ�سافت  ال��وزارة  ان  وانقرة.غري 
املقابل ل زالت اخلارجية الملانية ل متلك اخبارا عن ال�سخ�س الثاين املعتقل. وبح�سب 
برلني فان اجمايل الملان املوقوفني يف تركيا لدواع “�سيا�سية” هو 11 املانيا.وتوترت 
العلقات بني البلدين اثر حماولة النقلب يف تركيا �سيف 2016.وتقول تركيا ان 

املانيا مت�ساحمة مع “ارهابيني” وتوؤوي متمردين اكراد وانقلبيني مفرت�سني.
يف املقابل تدين برلني ب�سدة حملت الطرد والتوقيف التي قام بها النظام الرتكي بحق 

ع�سرات اآلف الأ�سخا�س اثر حماولة النقلب.

بدء تقدمي الرت�سيحات لنتخابات 
جمل�ض ال�سيوخ يف فرن�سا 

•• باري�س-اأ ف ب:

اختبارا  تعترب  والتي  �سبتمرب   24 يف  املقررة  فرن�سا  ال�سيوخ يف  لنتخابات جمل�س  الرت�سيحات  تقدمي  ام�س  ب��داأ 
فان  الق��رتاع،  348 خلل هذا  171 من  املجل�س  اأع�ساء  انتظار جتديد ن�سف  للرئي�س اميانويل ماكرون.ويف 
�سعبية ماكرون قد ل ت�ساعده يف فر�س ان�ساره يف املجل�س الذي يهيمن عليه حاليا اليمني وذلك بعد ثلثة ا�سهر 
من ك�سبه اأغلبية عري�سة يف اجلمعية الوطنية، بح�سب خرباء.ويتوقع ان ت�سهد هذه النتخابات عددا قيا�سيا من 
ماكرون  حزب  اجلمهورية  الم��ام  اىل  حركة  اجلمعة.و�ستحاول  م�ساء  الرت�سيحات  تقدمي  ويختتم  الرت�سيحات. 
ال�سيوخ تعزيز موقعه يف هذا املجل�س. وقال رئي�س كتلته فرن�سوا باتريا  29 ع�سوا يف جمل�س  الذي لديه حاليا 
موؤخرا اذا ا�سبحنا 50 �سيكون ذلك جيدا.وجتري هذه النتخابات بنظام القرتاع غري املبا�سر حيث ل ي�سوت فيه 
اإل روؤ�ساء البلديات والنواب املحليني وم�سري نتيجتها يختلف متاما عن النتخابات الت�سريعية التي فاز فيها ب�سكل 
وا�سع حزب ماكرون.ويتوقع ان يتيح وزن النواب املحليني لليمني ان يحتفظ بالغالبية ما �سيمنع حزب ماكرون 
من تغيري التوازن بني اليمني والي�سار التقليدي يف جمل�س ال�سيوخ المر الذي كان جنح فيه يف انتخابات اجلمعية 

العامة. ويتوقع اخلرباء ان ي�ستمر اليمني ب�سغل غالبية يف جمل�س ال�سيوخ كما هو احلال منذ 2014.
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اإختيار الرئي�ض التنفيذي ملجموعة فنادق و منتجعات جنة 
الأو�سط بال�سرق  ال�سياحة  �سناعة  يف  �سخ�سية  بني اأقوى 50 

••  ابوظبي-الفجر:  

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  دروي�����س  نعمة  ال�سيد  اخ��ت��ي��ار  مت 
مل��ج��م��وع��ة ف���ن���ادق و م��ن��ت��ج��ع��ات ج��ن��ة ب���ني اأق������وى 50 
بف�سل  الأو�سط  بال�سرق  ال�سياحة  �سناعة  يف  �سخ�سية 
اإجن����ازات����ه يف ت��ن��م��ي��ة ال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي خ���لل فرتة 
ال�سخ�سيات  ترتيب هذه  الإع��لن عن  و�سيتم   ، وجيزة 
�سهر  ع��دد  يف  الأو�سط”  ال�سرق  “هوتيلري  جملة  م��ن 
�سبتمرب 2017و التي تهدف اإىل تكرمي الإجن��ازات و 
النجاح الذي حتققه ال�سخ�سيات يف جمال ال�سياحة يف 

منطقة ال�سرق الو�سط.
وقال ال�سيد دروي�س تعليقا على هذا الختيار ي�سعدين 
اأعرب  اأن  اأود  و  املرموقة  القائمة  ه��ذه  �سمن  اأك���ون  ان 
عن امتناين لنيل هذا العرتاف با�ستمرار منو علمة 
دورا  لعبت  التي  الفعالة  القيادة  و  التجارية  “جنة” 

حا�سما يف جناحها.

راكز ت�ست�سيف 300 م�ستثمر �سيني ل�ستعرا�ض الفر�ض ال�ستثمارية املتاحة فيها
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

اأعلنت هيئة مناطق راأ�س اخليمة الإقت�سادية 
ال��ق��م��ة ال�سنوي  مل���وؤمت���ر  راك����ز ع���ن رع��اي��ت��ه��ا 
القت�سادية  واملناطق  احلرة  للتجارة  الثالث 
اخلا�سة، املقرر عقده يف الفرتة من 13 اإىل 
“�سانغهاي  ف��ن��دق  يف   2017 �سبتمرب   14

ماريوت �سيتي �سنرت” بال�سني.
وي���ع���د ه����ذا احل�����دث واح�������ًدا م���ن اأه�����م قمم 
حيث  ال��ك��ربى؛  الدولية  التجارية  ال�سركات 
ُيتوقع اأن يجتمع فيه اأكرث من 300 �سخ�سية 
من كبار املدراء التنفيذيني العاملني يف اأكرب 

ال�����س��رك��ات ن��ف��وًذا يف ال�����س��ني، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
واملناطق  احل��رة  املناطق  هيئات  ممثلي  اأه��م 

الإقت�سادية العاملية.
ال�سّيد رامي ج��ّلد، املدير  ومن ناحيته، قال 
املنطقة  راك����ز وه��ي��ئ��ة  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
احل���رة ب��راأ���س اخل��ي��م��ة وه��ي��ئ��ة راأ�����س اخليمة 
ال�سينية  ال�سركات  اآلف  “تعمل  لل�ستثمار: 
دول  بقية  اإىل  واخلدمات  ال�سلع  توفري  على 
من   %60 اأن  هنا  للهتمام  وامل��ث��ري  ال��ع��امل. 
ال�سرق  منطقة  اإىل  املر�سلة  ال�سني  �سادرات 
الأو���س��ط مت��ّر ع��رب دول���ة الإم�����ارات العربية 
توم�سون  وك��ال��ة  ذك��رت��ه  م��ا  بح�سب  امل��ت��ح��دة 

رويرتز. نحن مت�سّوقون للقاء رجال الأعمال 
وال�سناعة يف هذه القمة وعر�س فر�س منو 
ل�سركاتها،  راكز  التي تقدمها  الأعمال  نطاق 
دافعة اإياها للنت�سار اإىل جميع دول العامل”. 
واأ�سار جّلد اإىل اأن راكز اليوم  ت�سم ما يزيد 
اإمارة  من  اخ��ت��ارت  �سينية  �سركة   160 عن 
نطاق  ومن��و  لتاأ�سي�س  ق��اع��دًة  اخليمة  راأ����س 
والعي�س  للعمل  مف�سلة  ووج��ه��ًة  اأع��م��ال��ه��ا، 

فيها. 
اأهم ما مييز راكز  “اإن  وي��ردف جّلد قائًل: 
ال��ف��ّع��ال��ة من  ه��و تقدميها حل��ل��ول الأع���م���ال 
متطلبات  جميع  تلبي  وال��ت��ي  التكلفة  حيث 

جمموعة  نقدم  حيث  وال�سناعات؛  ال�سركات 
امل���ت���م���ّي���زة ح�سب  امل����راف����ق واخل�����دم�����ات  م����ن 
احلرة  املناطق  يف  العاملة  للكيانات  الطلب 
اإىل  اإ�سافة  �سواء.  ح��ٍد  على  املحلية  وغريها 
ذل����ك، ���س��اه��م م��وق��ع راك����ز ال���س��رتات��ي��ج��ي يف 
تكاليف  انخفا�س  على  اخليمة  راأ����س  اإم���ارة 
بغريها  مقارنة  ال�سركات  وت�سغيل  املعي�سة 
اأنها حُماطة  ناهيك عن  امل��دن،  ُك��ربي��ات  من 
موانئ  تت�سمن  ه��ائ��ل��ة،  لوجي�ستية  مب��راك��ز 
وم��ط��ارات دول��ي��ة وط��رق �سريعة، مم��ا يجعل 
لي�س  ن�سطة  ب��واب��ة  راأ����س اخليمة  اإم����ارة  م��ن 
واأوروبا  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  اإىل 

ا«. فح�سب، بل اإىل العامل باأ�سره اأي�سً
وع���ّل���ق ال�����س��ّي��د ل��ي��م��ي��ن��غ ج����ني، امل���دي���ر العام 
ترادينغ  اإن���رتن���ا����س���ون���ال  ج���ي  “يل  ل�����س��رك��ة 
اإح���دى ���س��رك��ات راك���ز العاملة يف  ���س. م. ح” 
املعادن غري احلديدية  جمال �سراء خملفات 
من  متكّنا  “لقد  بقوله:  والبرتوكيماويات 
ال�سوق  خ��دم��ة  يف  للغاية  ج��ي��دة  مكانة  ت��ب��وء 
ال��ع��امل��ي��ة ب��ف�����س��ل ���س��راك��ت��ن��ا م���ع راك�����ز؛ حيث 
باأف�سل  تزويدنا  على  دائ��ًم��ا  الهيئة  حتر�س 
ح��ل��ول الأع���م���ال ال��ف��ّع��ال��ة م��ن ح��ي��ث التكلفة 
ا لتحقق جميع احتياجاتنا  واملُ�سممة خ�سي�سً

ولدعم منو اأعمالنا«. 

•• اأبوظبي-وام:

وترز  hls م�سروع  العقارية  الدار  �سركة  اأطلقت 
اأج ال�سكني باإطللة على الواجهة املائية يف جزيرة 
يا�س والذي ميتد على م�ساحة طابقية 252 األف 
2،255 وحدة �سكنية بقيمة  مرت مربع و ي�سم 

اإجمالية 2،4 مليار درهم.
وتطرح �سركة الدار وحدات اأول مباين امل�سروع يف 

معر�س �سيتي �سكيب العاملي الذي ت�ست�سيفه دبي 
 480 من  تبداأ  باأ�سعار  احل��ايل  �سبتمرب   11 يف 

األف درهم .
جلميع  ال����س���ت���ث���م���ار  ف���ر����س���ة  اأج  وت������رز  وي����ق����دم 
اجل��ن�����س��ي��ات يف ب��ي��ئ��ة ت��ت��واف��ر ف��ي��ه��ا ك��ل مقومات 
ال��راح��ة وال��رف��اه��ي��ة م��ع اإط��لل��ة ع��ل��ى الواجهة 

املائية.
�سيتي  معر�س  يف  العقارية  ال���دار  م�ساركة  ت��اأت��ي 

�سكيب العاملي 2017 بدبي يف اإطار حر�سها على 
تلبية الطلب املتنامي للم�ستثمرين العامليني على 
الوحدات ال�سكنية عالية اجلودة التي تطرحها يف 

اأبوظبي.
وت���ق���وم ال�����س��رك��ة - ���س��م��ن ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال����دار 
بتخ�سي�س   - املتكررة  اإيراداتها  لزيادة  العقارية 
يف  اأج”  “وترز  م�����س��روع  ال���وح���دات يف  م��ن  ع���دد 

حمفظتها ال�سكنية املخ�س�سة للتاأجري.

الرئي�س  امل���ب���ارك  ���س��ع��ادة حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة  وق����ال 
اإن جزيرة يا�س  التنفيذي ل�سركة الدار العقارية 
-اإحدى الوجهات الرئي�سية ل�سركة الدار- جنحت 
العاملية  ال�سياحة  خارطة  على  مكانتها  تعزيز  يف 
التي  الرتفيهية  امل��راف��ق  م��ن  جم��م��وع��ة  وت�����س��م 
حتظى باإقبال كبري من املقيمني وال�سياح ف�سًل 
عن مكانتها كوجهة �سكنية متميزة للراغبني يف 

منط متكامل للحياة الع�سرية.

منطا  ي��وف��ر  اأج”  “وترز  م�سروع  اأن  اإىل  لفت  و 
والتي  املفتوحة  امل�����س��اح��ات  على  يعتمد  معي�سيا 
ت��ع��ت��رب م���ن ال���رك���ائ���ز ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��م�����س��روع .. 
اأنحاء  جميع  يف  التجول  من  ال�سكان  و�سيتمكن 
امل�����س��روع م��ا ي��ت��ي��ح ���س��ه��ول��ة ال��و���س��ول اإىل جميع 
للواجهة  املقابل  الكورني�س  ذل��ك  يف  مب��ا  امل��راف��ق 

املائية واملطاعم وحمال التجزئة.
من جانبه قال طلل الذيابي الرئي�س التنفيذي 

للتطوير يف �سركة الدار العقارية اإن م�سروع وترز 
اأج ياأتي �سمن خطة �سركة الدار العقارية اإطلق 
جزيرة  يف  املتو�سط  الدخل  لأ�سحاب  م�سروعات 
اأج بجوار مدينة احلياة  يا�س.ويقع م�سروع وترز 
البحرية �سي وورلد اأبوظبي اأول م�سروع ترفيهي 
من نوعه يف دول��ة الإم���ارات وال��ذي يتم تطويره 
حالياً وعلى مقربة من يا�س مول وعامل فرياري 

وحلبة مر�سى يا�س.

جزيرة يا�ض بقيمة 2.4 مليار درهم  اأج” يف  “وترز  م�سروع  " تطلق  " الدار 

اأدنوك للتوزيع تفتتح حمطة خدمة “اأم غافة” يف مدينة العني

•• دبي-الفجر: 

التجارية  ال���رق���اب���ة  ق���ط���اع  ي��ن��ط��ل��ق 
وحماية امل�ستهلك دبي اليوم يف ال�سوق 
جمتمع  لتوعية  دب��ي،  باإمارة  املحلي 
يف  وواج��ب��ات��ه��م  بحقوقهم  الأع���م���ال 
التي  املبادرة  التجاري،  اللتزام  يوم 
عام  ك��ل  م��ن  �سبتمرب  �سهر  يف  ت��ق��ام 
دون  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  لتثقيف 
مالية  غ��رام��ات  اأو  خمالفات  فر�س 
�سمن  اخلطوة  هذه  وتاأتي  بحقهم. 

�سمان  نحو  دبي  اقت�سادية  م�ساعي 
ن�سر ثقافة اللتزام والوعي التجاري 
التجارية،  امل��ن�����س��اآت  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
هذه  تعزز  وبالتايل  البيع.  ومنافذ 
ع���ل���ى مكانة  م����ن احل����ف����اظ  الآل����ي����ة 
وتدفعهم  املحلي،  ال�سوق  يف  املن�ساآت 
يف  وال��ت��م��ي��ز  امل�ستمر  ال��ت��ط��وي��ر  اإىل 
تقدمي اخلدمات يف خمتلف مناطق 

اإمارة دبي.
الل����ت����زام  “يوم  م�����ب�����ادرة  وت����ه����دف 
التجاري” اإىل تخ�سي�س يوم توعوي 

اإمارة  يف  الع��م��ال  ق��ط��اع��ات  جلميع 
التجارية  البيئة  مفهوم  لن�سر  دب��ي، 
املثالية ذات الثقافة العاملية، وتوعية 
اأ�سحاب املن�ساآت التجارية وتوجيهم 
ال�����س��ح��ي��ح��ة، بهدف  ب��ال���س��رتاط��ات 
ع��دم ت��ك��رار امل��خ��ال��ف��ات واحل���د منها 
بتثقيف  املفت�سني  ق��ي��ام  خ���لل  م��ن 

ون�سح اأ�سحاب املن�ساآت التجارية.
را�سد  حممد  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
لقطاع  التنفيذي  املدير  لوتاه،  علي 
امل�ستهلك  التجارية وحماية  الرقابة 

يف اق��ت�����س��ادي��ة دب���ي: ي��ح��ر���س قطاع 
امل�ستهلك  التجارية وحماية  الرقابة 
على  ع���ام  ك��ل  م��ن  �سبتمرب  �سهر  يف 
التجارية  امل��ن�����س��اآت  اأ���س��ح��اب  ت��وع��ي��ة 
القائمة واأ�سحاب امل�ساريع اجلديدة 
بقوانني وا�سرتاطات اقت�سادية دبي، 
وذلك حر�سهاً منا على تعزيز الثقة 
ال��ت��ج��ار، وب��ن��اء ع��لق��ة تكاملية  م��ع 
وت��ن��اف�����س��ي��ة يف ال�����س��وق امل��ح��ل��ي، مما 
ي�����س��اه��م ذل�����ك رف�����ع م�����س��ت��وى رقي 
اإمارة دبي  ممار�سة الأعمال، وموقع 
اجلن�سيات  ملختلف  �سرائية  كمحطة 

من داخل وخارج دولة المارات. 
ه���ذه  م���ث���ل  اأن  ع���ل���ى  ل����وت����اه  واأك��������د 
ترتك  للتجار،  ال��ت��وع��وي��ة  امل���ب���ادرات 
الأعمال،  اإيجابية يف جمتمع  ب�سمة 
نحو  احلكومي  القطاع  �سعي  وتاأكد 
اأمام  العقبات  �سد الفجوات، وتذليل 
�سريكاً  يعترب  الذي  اخلا�س  القطاع 
امل�ستدامة  التنمية  يف  ا�سرتاتيجياً 
م�سرياً  دب���ي،  اإم����ارة  تخو�سها  ال��ت��ي 
اإىل اأن م�ساعي اقت�سادية تنخرط يف 
رفع م�ستوى �سعادة التجار ،وثقتهم 
اإمارة  يف  وال�ستثمار  العمال  بواقع 
دب�����ي ودول�������ة الم���������ارات ع���ل���ى وجه 

العموم. 
مهام  ت���ت���م���ث���ل  ل������وت������اه:  واأ��������س�������اف 
التجارية  ال��رق��اب��ة  ق��ط��اع  مفت�سي 
اللتزام  “يوم  يف  امل�ستهلك  وحماية 
والرد  الن�سائح  بتوجيه  التجاري” 
ال���ت���ج���ار حول  ع���ل���ى ا����س���ت���ف�������س���ارات 
املخالفات.  يف  ال��وق��وع  جتنب  كيفية 
غايتنا تتمثل يف رفع معايري اجلودة 
واأف�سل املمار�سات املتبعة، والتميز يف 
طرح املنتجات واخلدمات التي تقدم 
وحيادي،  لئ��ق  ب�سكل  للم�ستهلكني 
امل�ستهلكني،  ح��م��اي��ة  ي�����س��م��ن  مم���ا 
وتعزيز �سمعة اإمارة دبي وتناف�سيتها 

على ال�سعيد القليمي والعاملي.

••دبي-الفجر:

واملرئيات  ال�����س��وت��ي��ات  م��ع��ر���س  م��ن��ظ��م��و  اأع���ل���ن 
فرانكفورت  مي�سي  يف  �ساوند”  اآن��د  “بروليت 
ال�������س���رق الأو�����س����ط ع���ن اإق����ام����ة م��ن��ت��دى اإب�����داع 
يناق�س  وال��ذي  الرتفيهي  والتطوير  الفعاليات 
الفعاليات  ب��ع��امل  اخل��ا���س��ة  امل��و���س��وع��ات  اأه����م 

والأحداث ويجذب اأبرز خرباء ال�سناعة.
�سريعا  من��وا  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة  وت�سهد 
لل�سياحة  ع��امل��ي��ا  مف�سلة  ك��وج��ه��ة  م��ك��ان��ت��ه��ا  يف 
التجارية والرتفيهية، كما تعد تتطور كمنطقة 
والأحداث  الفعاليات  اأه��م  ل�ست�سافة  رئي�سية 
الرتفيهية، احلياتية، الريا�سية وكل الفعاليات 
يت�ساعف  اأن  املتوقع  وم��ن  بالتجارة.  املرتبطة 
املنطقة  يف  والت�سلية  ال��رتف��ي��ه  ���س��ن��اع��ة  ح��ج��م 
2021، م��دف��وع��ا مب��ع��دلت منو  ب��ح��ل��ول ع���ام 
منو  الدخل،  م�ستويات  ارتفاع  قوية،  اقت�سادي 
ارتفاع  جانب  اإىل  وال��دول��ي��ة،  املحلية  ال�سياحة 
الطلب على املعامل الرتفيهية وعنا�سر اجلذب 

متعددة الثقافات. 
الكربى مثل  الأح��داث  املنطقة عددا  ت�ست�سيف 
العامل  ك��اأ���س  وبطولة   ،2020 اإك�سبو  معر�س 
و�سباقات  الكربى  اجلائزة  و�سباق  القدم،  لكرة 
الفورمول واحد، وذلك فلي�س من امل�ستغرب اأن 
وامل�سممون  واملخططني  احل��دث  منظمو  يوجه 
هذه  اإىل  اأن��ظ��اره��م  العامليون  امل��ع��دات  وم�سنعو 

املنطقة املثرية.
ال�سرق الأو�سط جمموعة  كما حتت�سن منطقة 
���س��ري��ع��ة ال��ن��م��و م��ن الأح������داث احل��ي��ة ومناطق 

املو�سيقية،  احل��ف��لت  م��ث��ل  ال�����س��ي��اح��ي  اجل����ذب 
ال�ستوديوهات،  امل�������س���رح،  احل���ي���ة،  ال���ع���رو����س 
اإىل  وم��ا  املائية  واحل��دائ��ق  املتنزهات  ال�سينما، 
اأكرث  مبكان  الأهمية  من  اأ�سبح  ولذلك  ذل��ك،  
امل�سغلني  امل���ال���ك���ني،  ل��ك��ل  م�����س��ى  وق����ت  اأي  م���ن 
الأعمال  تطوير  واجلدد  احلاليني  الإنتاج  ودور 
ال�����س��ي��وف، النماذج  ال��ف��ع��ال��ة، ج���ذب  ال��ت��ج��اري��ة 
الت�سويقية والت�سغيلية التي متكنهم من حتقيق 
اأح��م��د ب��اول�����س، الرئي�س  م��ي��زة ت��ن��اف�����س��ي��ة.وق��ال 
ال�سرق  ف��ران��ك��ف��ورت  مي�سي  ل�سركة  التنفيذي 
الأو�سط  ال�����س��رق  مل��ع��ر���س  امل��ن��ظ��م��ة  الأو�����س����ط، 
يف   : �ساوند  اآن��د  ب��رولي��ت  واملرئيات  لل�سوتيات 
ظ��ل من��و ال�����س��رق الأو����س���ط ح��ت��ى اأ���س��ب��ح مركزا 
يتزايد  وال�سياحة  الرتفيه  ل��لأح��داث،  رئي�سيا 
واملنظمني  وامل����ع����دات  الأح�������داث  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 
نعر�س  املطلب،  تلبية هذا  اأج��ل  العامليني. ومن 
الرتفيهي  والتطوير  الفعاليات  اإب���داع  منتدى 
ع��ل��ى ه��ام�����س امل���ع���ر����س، ب���ه���دف ال���رتك���ي���ز على 
املجال،  ه��ذا  يف  احلالية  والتطورات  الجت��اه��ات 
لوحة  مبثابة  ليكون  املنتدى  ت�سميم  مت  حيث 
�سرب ومن�سة معرفة هامة ملحرتيف هذا القطاع 
الربنامج  �سيغطي  باول�س:  واأ���س��اف  الإقليمي. 
لعمل  الأ���س��ا���س��ي��ة  اجل��وان��ب  للمنتدى  ال�����س��ام��ل 
ميكنها  النطاق،  وا�سعة  ال��ط��راز  عاملية  اأح���داث 
جذب الزوار واإ�سافة بريق اإىل الوجهة اأو تقوم 
واأ�سلوب  املنطقة  ث��ق��اف��ة  ل��ع��ر���س  من�سة  ب���دور 

حياتها. 
والتطوير  التقنية  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  م��ن��ت��دى  ي�سم 
�سناعة  احلكومة،  من  املعنيني  اأب��رز  الرتفيهي 

الرتفيه  �سناعة  الإب���داع،  والرتفيه،  الأح���داث، 
وا�سرتاتيجيات  اجت��اه��ات  ملناق�سة  وال�����س��ي��اح��ة 
ه���ذه ال�����س��ن��اع��ة، وا���س��ت��ك�����س��اف حت��دي��ات تنظيم 
اأيقونية  اأحداث عاملية الطراز، ومعامل �سياحية 
ال���ت���ي حتفز  ال�����س��ن��اع��ة  ����س���راك���ات  ج���ان���ب  اإىل 
القطاعي ال�سياحي والنجاح طويل املدى. ويبداأ 
مطر،  هيثم  مع  نقا�س  بحلقة  اليومني  موؤمتر 
للتنمية  اخليمة  راأ�س  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
املدير  غبا�س،  �سعيد  �سيف  و�سعادة  ال�سياحية، 
العام لهيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة، وع�سام 
كاظم، الرئي�س التنفيذي  لدائرة دبي لل�سياحة 
وال��ت�����س��وي��ق ال��ت��ج��اري. و���س��وف ي��ن��اق�����س م���دراء 
ال�سياحة الإماراتيني الثلثة العوامل املوؤثرة يف 

ت�سكيل امل�ساريع الثقافية من منظور حكومي. 

لدائرة  التنفيذي  الرئي�س  كاظم،  ع�سام  وق��ال 
دب����ي ل��ل�����س��ي��اح��ة وال��ت�����س��وي��ق ال���ت���ج���اري: تعترب 
امل�سهد  ال���زاوي���ة يف  وال��رتف��ي��ه ح��ج��ر  ال��ث��ق��اف��ة 
وحده   2016 عام  �سهد  وقد   ، بدبي  ال�سياحي 
اإطلق جمموعة كاملة من املعامل اجلديدة مثل 
اأوب��را دب��ي، دبي  اآي ام جي ع��امل من املغامرات، 
بارك�س اآند ريزورت�س، مبا يف ذلك ليغولند دبي، 
تعزيز  يف  كبري  ب�سكل  جميعها  �ساهمت  وال��ت��ي 
اإطلق  اإن  ع��ام.واأ���س��اف:  ب�سكل  املدينة  جاذبية 
 ،2016 متحف �ساروق احلديد الأث��ري يف عام 
العام،  ب��داي��ة ه��ذا  افتتاح متحف الحت���اد يف  ث��م 
اأ�ساف كذلك اإىل معامل املدينة الثقافية املهمة، 
مم��ا مي��ك��ن ال����زوار م��ن م��ع��رف��ة امل��زي��د ع��ن دبي 

والتاريخ الفريد للمنطقة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ملحطات  ال��رائ��د  امل�سغل  للتوزيع  اأدن���وك  �سركة  اأعلنت 
اخلدمة ومتاجر التجزئة على م�ستوى دولة الإمارات 
عن افتتاح املحطة “اأم غافة” يف مدينة العني لريتفع 
 363 اإىل  لها  التابعة  اخل��دم��ة  حم��ط��ات  ع��دد  ب��ذل��ك 

حمطة على م�ستوى الدولة. 
ومتتاز املحطة اجلديدة بقدرتها على تزويد 12 مركبة 
 24 م��دار  وعلى  متزامن  ب�سكل  البرتولية  باملنتجات 
اأدن���وك، ومطعم حمارة  واح��ة  ت�سم متجر  كما  �ساعة. 
البحر، ومرافق تبديل الزيت للمركبات، والغ�سيل الآيل 
وور�سة  امل�سال  الغاز  لأ�سطوانات  وم�ستودع  للمركبات، 

متخ�س�سة ل�سيانة وتبديل الطارات. 
وتعليقاً على افتتاح املحطة، قال املهند�س �سعيد مبارك 
للتوزيع:  اأدن��وك  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  الرا�سدي، 
نحن م�سرورون بافتتاح املحطة ال� 23 لهذا العام على 
م�ستوى دولة الإمارات، حيث �ستعمل حمطة خدمة “اأم 
غافة” على تعزيز م�ستوى اخلدمات وتنويع اخليارات 
مبيعات  ق��ط��اع  ال��ع��ني. مي��ت��از  اأم���ام عملئنا يف مدينة 
باأداء  للتوزيع  اأدنوك  البرتولية يف  للمنتجات  التجزئة 
قوي، يدعمه م�ستوى مبيعات ثابت وهام�س ربح منظم، 
وت�����س��م حم��ط��ات��ن��ا م��ت��اج��ر واح����ة اأدن�����وك ال��ت��ي حتظى 
مطاعم  اإىل  اإ���س��اف��ة  ع��م��لئ��ن��ا،  ل���دى  وا���س��ع��ة  ب�سعبية 

وكو�ستا  و�ستاربك�س،  كماكدونالدز،  ال�سريعة  الوجبات 
كويف. 

واأ�ساف الرا�سدي: ميثل افتتاح حمطة خدمة اأم غافة 
خطوة جديدة نحو تعزيز حجم املبيعات وحت�سني الأداء. 
ويف اإطار التزامنا با�سرتاتيجية جمموعة اأدنوك للنمو 
تو�سعية  خططاً  للتوزيع  اأدن���وك  ط��ورت  فقد   2030
ال��ت��ي من  ال��ف��ر���س  ط��م��وح��ة، ونبحث ب�سكل ف��ع��ال ع��ن 
�ساأنها زيادة حجم املبيعات يف خمتلف قطاعات الأعمال 
لدينا، حيث اأتطلع اإىل الإعلن عن املزيد من التو�سع 

والنمو يف الأ�سابيع والأ�سهر القادمة.
هذا وزّودت حمطة خدمة “اأم غافة” باأحدث التقنيات 
والبيئة،  وال�سلمة  والأم��ن  ال�سحة  جم��ال  يف  العاملية 
التي من �ساأنها تهيئة مناخ اآمن و�سليم للعاملني فيها 
اإذ مت��ت��از املحطة  وع��م��لئ��ه��ا وامل��ن��ط��ق��ة امل��ح��ي��ط��ة ب��ه��ا. 
القائمة  املت�ساعدة  الأبخرة  ا�سرتداد  لنظام  باعتمادها 
على احتجاز وا�سرتجاع الأبخرة املت�ساعدة من ناقلت 

الوقود بهدف احلفاظ على البيئة املحيطة. 
الوحيد  امل�سغل  بكونها  للتوزيع  اأدن����وك  �سركة  مت��ت��از 
وال�سارقة،  اأب���وظ���ب���ي  اإم����ارت����ي  يف  اخل���دم���ة  مل��ح��ط��ات 
وت�ستقبل �سبكة حمطاتها ما يزيد عن 20 مليون زيارة 
اإمارات  يف  حمطة   363 ت�سم  التي  حمطاتها  ل�سبكة 
اأبوظبي، وال�سارقة، وعجمان، والفجرية، وراأ�س اخليمة 

واأم القيوين.  

يوم توعوي دون فر�ش غر�مات �أو خمالفات 

اقت�سادية دبي جتوب ال�سوق املحلي لتوعية جمتمع الأعمال بواجباتهم يف "يوم الإلتزام التجاري" 
حممد لوتاه: ن�سعى �إىل تعزيز �لثقة بناء عالقة تكاملية وتناف�سية مع �لتجار يف �ل�سوق �ملحلي

منتدى اإبداع الفعاليات والتطوير الرتفيهي ينطلق للمرة الأوىل ال�سهر القادم يف دبي
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املال والأعمال
امل�سرق يطلق عر�سا ح�سريا لعملء اخلدمات امل�سرفية للأعمال

•• دبي-الفجر: 

يعلن امل�سرق، املوؤ�س�سة املالية الرائدة يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، عن اإطلق عر�س 
ح�����س��ري ل��ل���س��رتداد ال��ن��ق��دي، ح��ي��ث يتيح 
امل�سرفية  لعملء اخلدمات  الفر�سة  البنك 
اإىل  قيمتها  ت�سل  م��ك��اف��اآت  ك�سب  ل��لأع��م��ال 

25 األف درهم اإماراتي.
و�سيتمكن العملء من امل�ساركة بهذه احلملة 
عند اإ�سافة مبلغ 50 األف درهم اإماراتي اأو 
وت�ستمر  احل��ايل.  اإىل ر�سيد ح�سابهم  اأك��رث 

احلملة لغاية 30 �سبتمرب 2017، وميكن 
وك�سب  ح�ساباتها  اأر���س��دة  زي���ادة  لل�سركات 
اإماراتي  دره����م   350 م��ن  ل��ت��ب��داأ  امل��ك��اف��اآت 
اإماراتي،  األ��ف دره��م   50 لكل زي���ادة ق��دره��ا 
وتزيد مع زيادة قيمة الإيداعات خلل فرتة 

احلملة.
رئ���ي�������س جمموعة  ج��������ارج،  روه����ي����ت  وق�������ال 
اخلدمات امل�سرفية للأعمال يف امل�سرق: اإننا 
يف امل�سرق نحر�س على توفري اأف�سل احللول 
للأعمال  امل�����س��رف��ي��ة  اخل����دم����ات  ل���ع���م���لء 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل ت��وف��ري امل��رون��ة وامل��لءم��ة يف 

تطوير  على  لت�ساعدهم  معاملتهم  اإج��راء 
اأعمالهم من خلل من�سات خم�س�سة عرب 
اإيداع  واجهزة  املحمول،  والهاتف  النرتنت 
ال��ن��ق��د وال�����س��ي��ك��ات وح��ل��ول ���س��رف العملت 
واخلدمات  النقد  اإدارة  وخ��دم��ات  الأجنبية 

التجارية وغريها الكثري. 
ون�����س��ت��م��ر يف اإط�����لق ال��ع��رو���س ال��ت��ي تتيح 
التي  املكافاآت  ال�ستفادة من برامج  للعملء 
تقدمي  يف  لل�ستمرار  ن�سعى  كما  نقدمها، 
لعملئنا  امل�����س��رف��ي��ة  احل���ل���ول  م���ن  امل���زي���د 

لتطوير اأعمالهم.

مليون درهم �سايف اأرباح م�سرف   387
»الإمارات الإ�سلمي« يف الن�سف الأول

•• دبي -وام:

اأرباح م�سرف الإمارات الإ�سلمي للن�سف  بلغ �سايف 
 “ دره���م  مليون   387 “  ..  2017 ع��ام  م��ن  الأول 
من  نف�سها  للفرتة  دره���م  مليون   137 م��ع  مقارنة 

العام املا�سي.
ال��رب��ح و�سلت  م��ع��دلت  زي���ادة يف  امل�سرف  فيما حقق 
اإىل %2.35 على ح�ساب الوديعة ال�ستثماري لأجل 
حمدد.وانعك�ست الزيادة على ارتفاع معدلت الأرباح 
الربح  م��ع��دل  بلغ  بعدما  ال�ستثمارية  ال��ودائ��ع  على 

على الودائع لعام واحد %1.95 �سنويا خلل الربع 
الثاين من عام 2017 بارتفاع و�سل اإىل 50 نقطة 
2016 .. يف حني  امل��ع��دل يف نهاية ع��ام  اأ���س��ا���س ع��ن 
 2.35% �سنتني  ملدة  الودائع  على  الربح  بلغ معدل 

�سنويا.
التنفيذي للإمارات  الرئي�س  وقال جمال بن غليطة 
م�����س��ريت��ه احلثيثة  ي��وا���س��ل  امل�����س��رف  اإن  الإ���س��لم��ي 
وامل�سي قدما مع حتقيق النمو يف الأرباح بعد اإعلن 
عام  من  الأول  الن�سف  عن  الإيجابية  املالية  نتائجه 

.2017

ليموزين" "�سواري  لت�سويق  اتفاقية  " توقع  عجمان  "موا�سلت 

غرفة اأبوظبي تبحث تو�سيع جمالت التعاون القت�سادي وال�ستثماري 
بني ال�سركات واملوؤ�س�سات يف اإمارة اأبوظبي وجمهورية جيبوتي 

�أر��سي دبي د�عم رئي�سي لفعاليات معر�ش "�سيتي �سكيب �لعاملي 2017"

من�سة دبي ت�سهم يف ن�سر التوعية العقارية وت�ساعد 
على ن�سر ال�سفافية يف اأو�ساط امل�ستثمرين

�سي اإن اإن: »حمطات براكة النووية« توؤكد 
جاهزية الإمارات ملرحلة ما بعد النفط

•• دبي – الفجر:

اأع��ل��ن��ت دائ���رة الأرا����س���ي والأم����لك يف دب��ي ع��ن دعمها 
�سكيب  “�سيتي  معر�س  م��ن  ع�سرة  ال�ساد�سة  ل��ل��دورة 
لهذا  الدعم  اأ�سكال  وتوفري خمتلف   ،”2017 العاملي 

احلدث العقاري الأبرز يف املنطقة. 
وخلل هذا املعر�س الذي �سيقام على مدى ثلثة اأيام 
من 11 وحتى 13 �سبتمرب املقبل مبركز دبي التجاري 
زوار  مع  التوا�سل  على  دبي  اأرا�سي  �ستحر�س  العاملي، 
�ستعر�سها  التي  خدماتها  باأحدث  لتعريفهم  املعر�س، 

يف   SHA10 رق����م  م��ن�����س��ت��ه��ا 
قاعة ال�سيخ �سعيد اأرينا. 

وق����ال ���س��ع��ادة ���س��ل��ط��ان ب��ط��ي بن 
جمرن، مدير عام دائرة الأرا�سي 
والأملك يف دبي: اإنه ملن دواعي 
الدعم  تقدمي  موا�سلة  �سرورنا 
اإط���ار العلقة  امل��ع��ر���س يف  ل��ه��ذا 
به.  تربطنا  التي  ال�سرتاتيجية 
اإن وجود اأرا�سي دبي يف مثل هذه 
املعر�س تعزز ال�سفافية يف اأنظار 
التزام  يف  وت�ساعد  امل�ستثمرين، 
والت�سريعات  بالنظم  العار�سني 
ت�����س��اع��د يف ح��م��اي��ة حقوق  ال��ت��ي 

جميع الأطراف.

تتخذ  “نبني امل�ستقبل”،  وتاأكيًدا على �سعار م�ساركتها 
ال��دائ��رة من ه��ذا احل��دث فر�سة �سانحة لط��لع زوار 
جناحها على براجمها وخطتها ال�سرتاتيجية، يف اإطار 
اآمنة  عقارية  بيئة  لتوفري  ت��وف��ري  اإىل  ال��ه��ادف  دوره���ا 
عوًنا  امل��ع��ر���س  �سيكون  الطريقة،  وب��ه��ذه  وم�ستدامة. 
فئات  خمتلف  ب��ني  العقارية  التوعية  ن�سر  يف  للدائرة 
حديثه  جم��رن  بن  العقاري.واختتم  بال�سوق  املهتمني 
الوجهة  احل���دث  ه���ذا  يف  من�ستنا  “�ستكون  ب��ال��ق��ول: 
ي��ب��ح��ث��ون عن  ال���ذي���ن  اأول���ئ���ك  ل���ل���زوار، خ��ا���س��ة  الأوىل 
العام فتحت  دورة هذا  واأن  ا�ستثمارية، ل�سيما  خيارات 
اأم����ام امل��ط��وري��ن للبيع  امل��ج��ال 
املبا�سر لعملئهم. وهذا يعني 
اأهداف  حتقيق  يف  ن�سهم  اأن��ن��ا 
املعر�س، وذلك من خلل ن�سر 
العقارية  وال��ث��ق��اف��ة  ال��ت��وع��ي��ة  
ب���ال���ق���وان���ني وال���ت�������س���ري���ع���ات ، 
ا�ستخدام  اإىل  واإر������س�����اده�����م 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات وال���س��ت��ف��ادة من 
اخل��دم��ات ال��ت��ي ن��وف��ره��ا لهذا 
املقام  يف  يهمنا  ما  اإن  القطاع. 
اإج��راءات عقارية  الأول �سمان 
عندما  وم����ري����ح����ة  ����س���ل�������س���ل���ة 
قرار  ات��خ��اذ  يف  امل�ستثمر  يفكر 

ال�سراء«.

•• اأبوظبي-وام: 

النووي  امل�سروع  الإخبارية  اإن  .اإن.  �سي  �سبكة  و�سفت 
النووية  امل�ساريع  اأك��رب  اأح��د  ب��اأن��ه  الإم��ارات��ي  ال�سلمي 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  جهود  تعك�س  التي  العامل  يف 
الطاقة  تنويع م�سادر  اإىل  الرامية  امل�ستدامة  املتحدة 
وال�ستعداد ملرحلة ما بعد النفط موؤكدة على الطبيعة 
اقت�ساد  يف  اجل��ل��ي��ة  وم�ساهمته  ل��ل��م�����س��روع  ال�سلمية 

الدولة.
و ق���ال م��را���س��ل ال�����س��ب��ك��ة ج���ون دف��رتي��و���س يف تقرير 
خلل جولة  “ماركت بلي�س”  م�سور �سمن برنامج 
ل��ه داخ���ل م��واق��ع اإن�����س��اء امل�����س��روع اإن حم��ط��ات براكة 
اإنتاج  مواقع  اأك��رب  من  تعد  ال�سلمية  النووية  للطاقة 
اأنها  اإىل  العامل.. م�سريا  ال�سلمية يف  النووية  الطاقة 
�ستلعب دورا اأ�سا�سيا يف تنويع م�سادر الطاقة يف الدولة 
وال�سركات  للمنازل  الطاقة  من  كبرية  كمية  و�ستوفر 
واملن�ساآت احلكومية مع تقليلها للب�سمة الكربونية يف 
براكة  حمطات  �ستحد  التام  الت�سغيل  وبعد  ال��دول��ة.. 
الأربع من النبعاثات الكربونية يف الدولة بواقع 21 

مليون طن �سنويا.
واأ�سافت ال�سبكة اإن امل�سروع النووي ال�سلمي الإماراتي 
اأربع  اإن�����س��اء  ف��ي��ه  ي��ج��ري  ال��ع��امل  م��وق��ع يف  اأول  ي�سم 
واح��د م�سرية  اآن  باأمان ويف  نووية متطابقة  حمطات 

اإىل اأن امل�سروع �سيوفر نحو 25 باملائة من احتياجات 
دولة الإمارات العربية املتحدة للكهرباء بحلول العام 

.  2020
ون�سبت �سبكة “�سي اإن اإن” اإىل املهند�س حممد اإبراهيم 
احلمادي الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة الإمارات للطاقة 
نووية  وتطوير طاقة  تقييم  �سيا�سة  اإن  قوله  النووية 
�سلمية يف الدولة ترتكز على مبادئ ال�سفافية الكاملة 
واأعلى معايري ال�سلمة والأمان وال�سلمية اإىل جانب 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  الوثيق  التعاون 
والدول امل�سوؤولة ذات اخلربة، وتطوير الربنامج على 

نحو ي�سمن ا�ستدامة طويلة الأجل.
واأكد احلمادي اأن فريق املوؤ�س�سة يتبع اأف�سل املمار�سات 
والت�سغيلية  الإداري������ة  اجل���وان���ب  ت��ط��وي��ر  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
تطبيق  ل�سمان  وذل���ك  امل��ح��ط��ات  يف  وتنفيذها  ك��اف��ة 
وال�سفافية  والأم���ن  واجل���ودة  ال�سلمة  معايري  اأعلى 

وامل�سوؤولية يف كل مراحل امل�سروع.
التي ل  امل�����س��روع  ف��وائ��د  اإن”  اإن  “�سي  �سبكة  واأب����رزت 
تقت�سر على توفري الطاقة فح�سب واإمنا متتد لتوفري 
اأكرث من األفي فر�سة عمل بحلول 2020 تبلغ ن�سبة 
املواطنني منهم اإىل اأكرث من 60 % من ذوي الكفاءات 
والتقنيني  املهند�سني  مثل  التخ�س�سات  ومبختلف 
وموظفي الدعم وذلك ل�سمان ت�سغيل املحطات الأربع 

يف املوقع على نحو اآمن وفعال لعقود مقبلة.

جمارك دبي توعي الأطفال بـامللكية الفكرية
»اينوك« تطلق وقود »بيوديزل 5« متوافقا 
مع ا�سرتاتيجية الإمارات للطاقة 2050

•• دبي -وام: 

نظمت جمارك دبي بالتعاون مع الهلل الأحمر الإماراتي 
واأ�سحاب  الأي��ت��ام  ل��لأط��ف��ال  ت��وع��وي��ة  م��ول فعالية  ب��دب��ي 

الدخل املحدود يف مدينة “كيدزاينا “ بدبي مول.
امللكية  حقوق  حماية  حول  عمل  ور�سة  الفعالية  ت�سمنت 
الفكرية ودور جمارك دبي يف حماية املجتمع من خماطر 
�سيف  فعاليات  �سمن  وذل���ك  امل��ق��ل��دة  الب�سائع  واأ����س���رار 
اإدارة حماية حقوق  اأطلقتها  2017 التي  امللكية الفكرية 
الأطفال  لتوع�����ية  دب��ي  ج��م��ارك  يف  الفك������رية  امللك������ية 
بطرق  وتعريفهم  املقل����دة  الب�س�����ائع  واأ�سرار  مبخ�������اطر 
حماية املجتمع من هذه الب�سائع.�سارك يف فعالية �سيف 
وطفلة  طفل   180 كيدزانيا  مدينة  يف  الفكرية  امللكية 

حيث �سهدت الفعالية مناق�سة بع�س الأ�سئلة التي طرحها 
الأطفال حول الإبداع والبتكار وت�سجيل الأفكار اجلديدة 
من  الأفكار  هذه  مقدمي  لتمكني  املخت�سة  اجلهات  لدى 
ح��م��اي��ة ح��ق��وق امللكية ال��ف��ك��ري��ة.ك��م��ا ���س��ارك الأط���ف���ال يف 
الفقرات الرتفيهية وامل�سابقات التوعوية التي مت تنظيمها 
والبتكار  الب������داع  ب��اأه��م��ي��ة  ل��ل��ت��ع��ري��ف  ال��ف��ع��ال��ي��ة  خ����لل 
اجلهود  تكثيف  يتطلب  م��ا  املجتمع،  ت��ط��ور  يف  ودوره��م��ا 
حلماية حقوق امللكية الفكرية. واكد يو�سف عزير مبارك 
اأن جمارك دبي  الفكرية  امللكية  اإدارة حماية حقوق  مدير 
والأجيال  الأطفال  وتثقيف  بتوعية  كبريا  اهتماما  تويل 
اجلديدة بهدف حتفيزهم على الإبداع والبتكار وتطوير 
الفاعلة م�ستقبل  مواهبهم لي�سبحوا موؤهلني للم�ساركة 

يف م�سرية التنمية القت�سادية امل�ستدامة يف الدولة.

•• دبي-وام:

“اينوك”  ال��وط��ن��ي��ة  الإم��������ارات  ب�����رتول  ���س��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 
دولة  يف   ”5 “بيوديزل  ال��دي��زل  ل��وق��ود  اجل��دي��د  منتجها 
الإم������ارات وال����ذي ي��ع��ت��رب م��ن م��ن��ت��ج��ات ال���وق���ود البديلة 
الديزل  وا�سع يف حمركات  املتطورة وي�ستخدم على نطاق 
من  واحل��د  الكربونية  الب�سمة  خف�س  يف  جناحه  واأث��ب��ت 
منتجات  من  باأنه   5 بيوديزل  ال�سارة.ويتميز  النبعاثات 
زيت  وبقايا  نباتي  زيت  من  اإنتاجه  ويتم  النظيفة  الوقود 
وي�ستخل�س من م�سادر متجددة  وزيوت حيوانية  الطهي 
مما ي�ساهم يف احلد من ال�ستهلك املحلي ملنتجات الوقود 

النفطي وتعزيز املمار�سات البيئية امل�ستدامة.
وي�سهم هذا املنتج يف خف�س النبعاثات الكربونية مثل اأول 
غري  والهيدروكربونات  الأ�سود  والدخان  الكربون  اأك�سيد 
املحرتقة وميكن كذلك �سخه وتخزينه وحرقه مثل وقود 

الديزل النفطي متاما.
وياأتي اإطلق املنتج اجلديد يف اإطار التزام املجموعة بدعم 
اإىل  تهدف  التي   2050 للطاقة  الإم���ارات  ا�سرتاتيجية 
املتجددة  امل���وارد  فيه  تتكامل  ال��ذي  الطاقة  مزيج  اعتماد 
والنووية والنظيفة مبا ي�ساهم يف تلبية املتطلبات التنموية 

وحتقيق الأهداف البيئية للدولة.
التنفيذي  الرئي�س  الفل�سي  حميد  �سيف  ���س��ع��ادة  واأك���د 
ملجموعة “اينوك” -يف ت�سريح له بهذه املنا�سبة - حر�س 

واتخاذ  ال�ستدامة  معايري  اأع��ل��ى  اعتماد  على  املجموعة 
الكربونية.  ال��ب�����س��م��ة  ك��اف��ة خل��ف�����س  ال���لزم���ة  ال��ت��داب��ري 
واأ�ساف اأنه انطلقا من مكانة اينوك ك�سركة نفط وطنية 
وان�سجاما مع ا�سرتاتيجية الإمارات للطاقة 2050 تلتزم 
للم�ساهمة  وتتطلع  املجتمع  جت��اه  مب�سوؤولياتها  ال�سركة 
امل�ستويات  على  وتنميته  تطويره  اإيجابي يف م�سرية  بدور 
“ للقطاعني   5 “بيوديزل  ب��اإط��لق  اأن��ه  اإىل  ك��اف��ة.واأ���س��ار 
مبادرة  “ قد حققت  “ اينوك  تكون  وال�سناعي  التجاري 

اأخرى رائدة بني �سركات النفط الوطنية.
لي�س  ب��ارزا  دورا  �سيلعب  املنتج  ه��ذا  اأن  الفل�سي  واأو���س��ح 
فقط يف م�ساعدة عملء ال�سركة على الرتقاء مب�ستويات 
ال�سارة  النبعاثات  م�ستوى  وتقلي�س  الت�سغيلية  الكفاءة 
بل اأي�سا يف تفعيل دورها يف مواكبة املتغريات املت�سارعة يف 
ال�سوق و�سمان توفري مزيج متنوع من الوقود مبا يتوافق 

مع اأهداف وتطلعات الدولة. 
وي�ستخدم هذا املنتج - الذي اأجريت عليه كل الختبارات 
اللزمة يف دولة الإمارات - يف ال�ساحنات ومعدات الإن�ساء 
اإىل حتديث  احل��اج��ة  دون  واحل��ال��ي��ة  اجل���دي���دة  ال��ث��ق��ي��ل��ة 

املحركات ومرفق تخزين الوقود.
خطوة رائدة يف   ”5 “بيوديزل  و�سكل طرح وقود الديزل 
اأ�سبح  حيث  اأوروب���ا  يف  �سيما  ول  العامل  دول  من  العديد 
ا�ستخدامه اإلزاميا لتحقيق الأهداف الوطنية يف احلد من 

الحتبا�س احلراري.

�سروط  " حتدد  املالية  "الأوراق 
مزاولة ن�ساط ع�سو التقا�ض يف اأ�سواق 

•• اأبوظبي- وام: 

ن�ساط  مب��زاول��ة  اخل��ا���س  ال��ق��رار  م�سودة  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  ن�سرت 
ع�سو التقا�س يف اأ�سواق املال املحلية مطالبة جميع الأطراف املعنية بتزويدها 
اأق�ساه  مبلحظاتها ومقرتحاتها على امل�سودة قبل �سدورها ر�سميا يف موعد 
17 �سبتمرب اجلاري.ومبوجب م�سودة القرار - الذي ا�ستثنى امل�سارف املحلية 
و فروع امل�سارف الأجنبية املرخ�س لها بن�ساط احلفظ الأمني للأوراق املالية 
- فاإنه ي�سرتط للح�سول على موافقة ملمار�سة ن�ساط التقا�س احل�سول على 
اللزمة  الفنية  النظم  وتوفري  امل��رك��زي  الإم���ارات  م�سرف  من  ممانعة  ع��دم 
�سلمة  يكفل  مب��ا  الداخلية  للرقابة  دليل  و  الداري  وال��ك��ادر  امل��لئ��م  وامل��ق��ر 

تطبيق القانون والأنظمة والقرارات املعمول بها يف ال�سوق .
وح��ددت م�سودة القرار - ال��ذي جاء يف اح��دى ع�سرة م��ادة - �سداد ر�سم قدره 
50 األف درهم عند احل�سول على موافقة هيئة الأوراق املالية وال�سلع ملمار�سة 
الن�ساط اإ�سافة اإىل تقدمي �سمان لل�سوق اإما يف �سكل خطاب �سمان م�سريف اأو 
ت�سوية  لأغرا�س �سمان  وذلك  اخليارين  اإمكانية اجلمع بني  نقدي مع  مبلغ 
تعاملت ع�سو التقا�س لدى ال�سوق ووفائه بالتزاماته جتاه العملء على اأن 

يحدد ال�سوق قيمة ال�سمان.
و�ستقوم الهيئة مبوجب م�سودة القرار مبهمة الرقابة والتفتي�س ب�سكل دوري 
اأو مفاجئ على ع�سو التقا�س بهدف التاأكد من مدى التزامه بقانون واأنظمة 
ي�سفر  خمالفات  اأي��ة  يف  والتحقيق  عنها  ال�سادرة  الأخ��رى  وال�سوابط  الهيئة 

عنها التفتي�س اأو تت�سمنها ال�سكاوى التي تتلقاها الهيئة.
وعلى �سعيد اجلزاءات فقد منحت م�سودة القرار هيئة الأوراق املالية وال�سلع 
اتخاذ اجل��زاءات اللزمة بحق املخالفني والتي ترتواح بني الن��ذار واليقاف 

عن مزاولة الن�ساط ملدة ل تتجاوز �سهرين اأو اإلغاء العتماد.

•• عجمان -وام:

العامة  امل��وا���س��لت  موؤ�س�سة  وقعت 
نتورك�س  ك��رمي  و�سركة  عجمان  يف 
ت����ع����اون  ات����ف����اق����ي����ة  الول  اأم�����������س 
ل��ت��ب��ادل اخل���ربات ون��ق��ل امل��ع��رف��ة يف 
“�سواري  م��رك��ب��ات  ت��ط��وي��ر  جم���ال 

ليموزين«.
وقع التفاقية عن املوؤ�س�سة .. �سعادة 
املهند�س عمر اأحمد بن عمري املدير 
ف��ي��م��ا وق��ع��ه��ا ع���ن كرمي   .. ال���ع���ام 
الرئي�س  �سيخة  مدثر   .. نتورك�س 
وذلك  املوؤ�س�س  ال�سريك  التنفيذي 
���س��راي بح�سور  ع��ج��م��ان  ف��ن��دق  يف 
املدراء التنفيذيني وعدد من مدراء 

الإدارات من اجلانبني.
واأعرب �سعادة عمر اأحمد بن عمري 
التي  عن �سعادته بتوقيع التفاقية 
�ستعزز اأوا�سر التعاون امل�سرتك بني 
والتوا�سل  ك��رمي  و�سركة  املوؤ�س�سة 
ال������دائ������م وت����ك����وي����ن ع�����لق�����ات مع 
ال�����س��رك��ات اخل��ا���س��ة ب��ه��دف توفري 
اخلربات  وتبادل  ا�ستثمارية  فر�س 
ب���ني اجل���ان���ب���ني مب���ا ي���خ���دم جميع 

الأطراف.
لتعزيز  املوؤ�س�سة  توجه  اإىل  واأ���س��ار 

ال�سركاء  خم��ت��ل��ف  م����ع  ال����ت����ع����اون 
لتوجيهات  تنفيذا  الإ�سرتاتيجيني 
بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را�����س����د 
واملتابعة  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  الأع���ل���ى 
ال�سيخ عمار بن  �سمو  امل�ستمرة من 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
املقومات  وت��وف��ري  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 

وال��ت�����س��ه��ي��لت ال���لزم���ة ال��ت��ي من 
واملوا�سلت  النقل  تطوير  �ساأنها 
جتارب  م��ن  وال�ستفادة  الإم���ارة  يف 

الآخرين.
التفاقية  اأن  ع��م��ري  اب���ن  واأو����س���ح 
�ستفتح املجال للجانبني لل�ستفادة 
لديهما  امل���ت���وف���رة  اخل�������ربات  م����ن 
وا�ستغلل الطاقات الكاملة لتحقيق 

الأهداف امل�سرتكة التي يتطلع لها 
والتنمية  التقدم  باعتبار  اجلانبان 
التناغم  من  جو  وتهيئة  امل�ستدامة 
يف جمال النقل واملوا�سلت يتطلب 
امل�سرتك  وال��ع��م��ل  ت��ك��ات��ف اجل��ه��ود 
امل��رج��وة يف  الأه���داف  اإىل  للو�سول 

هذا اجلانب.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأو����س���ح���ت ر���س��ا خلف 

لقطاع  التنفيذي  املدير  ال�سام�سي 
اخلدمات امل�ساندة وتطوير امل�ساريع 
اأن موؤ�س�سة املوا�سلت العامة ت�سعى 
لتقوية اأوا�سر التعاون امل�سرتك مع 
القطاعني  ال�سلة من  ذات  اجلهات 
لل�ستفادة  واخل����ا�����س  احل���ك���وم���ي 
من اخل��ربات وت��ب��ادل الف��ك��ار التي 
عملية  يف  امل�����س��اه��م��ة  ���س��اأن��ه��ا  م���ن 
متا�سيا  وذل���ك  والتطوير  التنمية 
التحتية  البنية  تطوير  حركة  م��ع 
التي ت�سهدها الإمارة لتحقيق روؤية 

عجمان 2021.
ت�سمنت  التفاقية  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
خطة عمل حتتوي على حماور من 
بينها ال�ستفادة من �سركة كرمي يف 
احل��ج��ز وال��ت��وزي��ع مل��رك��ب��ات �سواري 
ل��ي��م��وزي��ن ال���ت���ي مت ان��ط��لق��ه��ا يف 

منت�سف العام املا�سي.
من ناحيته وجه مدثر �سيخة ال�سكر 
العامة  امل���وا����س���لت  م��وؤ���س�����س��ة  اإىل 
التعاون من  توطيد  وحر�سها على 
مبا�سرة  توا�سل  قنوات  اإيجاد  اأجل 
ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر خدمة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
“�سواري  امل��م��ي��زة  م��رك��ب��ات الأج����رة 
اأهداف  اإط��ار حتقيق  يف  ليموزين” 

اجلانبني.

•• ابوظبي - الفجر

ب����ح����ث ال�������س���ي���د ع������ب������داهلل غ���ري���ر 
غرفة  ع���ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  القبي�سي 
�سعادة  اأبوظبي مع  جتارة و�سناعة 
عثمان مو�سى درار �سفري جمهورية 
�سبل  ال������دول������ة  ل�������دى  ج���ي���ب���وت���ي 
التجاري  التعاون  جم��الت  تو�سيع 
وال�����س����ت����ث����م����اري ب�����ني ال�������س���رك���ات 
واملوؤ�س�سات ورجال الأعمال يف اإمارة 

اأبوظبي وجمهورية جيبوتي.
الجتماع  خلل  القبي�سي  وحت��دث 
ع������ن اخل�������دم�������ات وال���ت�������س���ه���ي���لت 
اأبوظبي  توفرها  ال��ت��ي  التناف�سية 
خمتلف  م��ن  للم�ستثمرين  ال��ي��وم 
�سهدت  ح����ي����ث  ال������ع������امل،  اأن������ح������اء 
القيادة  توجيهات  وبف�سل  الإم��ارة 
اق��ت�����س��ادي��اً كبرياً،  ال��ر���س��ي��دة من���واً 
مراكز  اأه���م  م��ن  واح���دة  واأ�سبحت 
املنطقة، ومركزاً  والأعمال يف  املال 
امل�ستثمرين  لكبار  وم��ال��ي��اً  جت��اري��اً 
وال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي اتخذت 
اأع���م���ال���ه���ا  لإدارة  م�����ق�����راً  م���ن���ه���ا 
واملنطقة،  الدولة  يف  وا�ستثماراتها 
وذل��ك ن��ظ��راً مل��ا تتمتع ب��ه م��ن بنية 

حتتية حديثة ومتطورة، وا�ستقرار، 
متطور،  م�������س���ريف  ن���ظ���ام  ووج�������ود 
وت�سريعات وقوانني ت�سجع وجتذب 
امل�ستثمرين، اإ�سافة اإىل العديد من 
امل��م��ي��زات الأخ����رى ال��ت��ي ت��ع��زز من 
املناخ  وم��ن  التناف�سية  العمل  بيئة 
اجل�����اذب ل��ل���س��ت��ث��م��ارات م���ن كافة 
اأن  القبي�سي  ال��ع��امل.وذك��ر  اأرج����اء 
اإمارة  اليوم  ت�سهدها  التي  النه�سة 

اأبوظبي، 
وحمفزاتها  م��ق��وم��ات��ه��ا  ت�����س��ت��م��د 
م�����ن خ����ط����ة اأب�����وظ�����ب�����ي وروؤي����ت����ه����ا 
الق���ت�������س���ادي���ة، وال���ت���ي ت���رك���ز على 
اأ�س�س  على  ق��ائ��م  اقت�ساد  تاأ�سي�س 
ويف  وم�ستدامة،  متنوعة  معرفية 
ال��ت��ع��اون مع  ت��ع��زي��ز  ال��وق��ت نف�سه 
تقدم  بذلك  القطاع اخلا�س، وهي 
للنمو  للم�ستثمرين  كبرية  فر�ساً 
اأع���م���ال عاملية  ب��ي��ئ��ة  والزده�������ار يف 

متطورة ومتميزة. 
زيادة  اأه��م��ي��ة  على  القبي�سي  واأك���د 
وموؤ�س�سات  ����س���رك���ات  م�����س��اه��م��ة 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  اخلا�س  القطاع 
يف دعم عملية التنمية القت�سادية 
والج���ت���م���اع���ي���ة يف ج���ي���ب���وت���ي، من 

امل�ساريع  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ق��ي��ام��ه��ا  خ����لل 
قطاعات  يف  وخ���ا����س���ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
البنية التحتية وقطاع الطاقة. من 
مو�سى  عثمان  �سعادة  وج��ه  جانبه 
درار �سفري جمهورية جيبوتي لدى 
واأع�ساء  ل��رئ��ي�����س  ال��دول��ةال��دع��وة 
للم�ساركة  ال��غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س 

القت�سادي  ج��ي��ب��وت��ي  م��ن��ت��دى  يف 
���س��ي��ق��ام يف ج��ي��ب��وت��ي خلل  ال�����ذي 
�سيقام  حيث  املقبل،  دي�سمرب  �سهر 
معر�س  امل���ن���ت���دى  م���ع  ب���ال���ت���زام���ن 
عدد  مب�ساركة  كبري  دويل  جت��اري 
واملوؤ�س�سات  ال�����س��رك��ات  م���ن  ك��ب��ري 
دول  يف  وال�������س���ن���اع���ي���ة  ال���ت���ج���اري���ة 

م��ن��ط��ق��ة ال��ك��وم��ي�����س��ا، م�����س��رياً اإىل 
ُي��ع��د فر�سة  امل��ن��ت��دى وامل��ع��ر���س  اأن 
م��ت��م��ي��زة ل��ل�����س��رك��ات الإم����ارات����ي����ة 
يف  وا�ستثماراتها  تواجدها  لتعزيز 
اأ�سواق جيبوتي خا�سة يف عدد من 
القطاعات واملجالت احليوية وذات 

الأهمية لقت�سادها. 
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العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده      

فى الدعوى رقم  2017/44 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف 

وكالة  الني�سان لل�سيارات هاتف : 04/2946945 - متحرك : 0508650437  
املنفذ �سده : حممد عاطف ابراهيم حممد ابراهيم - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي -  منطقة جبل علي - �سارع ال�سيخ حممد بن 

زايد - جممع دبي لل�ستثمار - العقار رقم 1202  ، متحرك : 0557777435  متحرك : 0506536898 
بيع  �سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��لث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/9/10 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  يف  ان��ه 
 ال��ع��ق��ار امل��و���س��ح��ة او���س��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع )���س��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها اللكرتوين
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خلل ع�سرة  املواعيد املبينة باملادة 
ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
املبنى :  352 - رقم   : املمتلكات  :ن��وع العقار : حق منفعة على عقار - املنطقة : جممع دبي لل�ستثمار الول - رقم الر���س 

درهم(    5.000.000.00( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   1090.57  : امل�ساحة   -  1202
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده      

فى الدعوى رقم  2017/44 بيع عقار مرهون        
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف 

وكالة  الني�سان لل�سيارات هاتف : 04/2946945 - متحرك  : 0508650437  
املنفذ �سده :حممد كا�سف ابراهيم حممد ابراهيم - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي -  منطقة جبل علي - �سارع ال�سيخ حممد بن 

زايد - جممع دبي لل�ستثمار - العقار رقم 1202 ، متحرك : 0557777435  متحرك : 0506536898 
بيع  �سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��لث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/9/10 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  يف  ان��ه 
 ال��ع��ق��ار امل��و���س��ح��ة او���س��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع)���س��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها اللكرتوين

%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خلل ع�سرة  املواعيد املبينة باملادة 
ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
352 - رقم املبنى :  املمتلكات  : نوع العقار : حق منفعة على عقار - املنطقة : جممع دبي لل�ستثمار الول - رقم الر���س : 

درهم(    5.000.000.00( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   1090.57  : امل�ساحة   -  1202
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

فى الدعوى رقم  2015/1067  تنفيذ مدين 
طالب التنفيذ: �سركة �سي ا�س ات�س كيه دبي للمقاولت - ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي -  بردبي - عود ميثاء - �سارع ام هرير - 

بناية املخاوي - مكتب رقم 115 - خلف نادي الن�سر - بجانب بناية فالكون �سيتي  
املنفذ �سده : ات�س ام ايه اك�سيك املحدودة - واآخرون - عنوانه :  بوكالة املحامي / حيدر بن حيدر  

انه يف يوم الحد  املوافق 2017/9/10 ال�ساعة 5.00 م�ساءا ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
)www.emiratesauction.ae( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 

وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 1- نوع العقار : �سقة - املنطقة :احلبيه الرابعة - رقم الر�س : 22 - رقم 
املبنى : -1 - ا�سم املبنى : برامودا فيوز - رقم الوحدة : 1006 - امل�ساحة 119.57 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���� )965.279.00( 
درهم   2- نوع العقار : �سقة - املنطقة :احلبيه الرابعة - رقم الر�س : 22 - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى : برامودا فيوز - رقم الوحدة 
: 906 - امل�ساحة 119.57 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���� )965.279.00( درهم  3- نوع العقار : �سقة - املنطقة :احلبيه الرابعة - 
رقم الر�س : 22 - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى : برامودا فيوز - رقم الوحدة : 311 - امل�ساحة 110.83 مرت مربع واملقدرة قيمتها 

ب���� )895.915.00( درهم - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
فى الدعوى رقم  2015/1067   تنفيذ مدين  

طالب التنفيذ: �سركة �سي ا�س ات�س كيه دبي للمقاولت - ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي -  بردبي - عود ميثاء - �سارع ام هرير - 
بناية املخاوي - مكتب رقم 115 - خلف نادي الن�سر - بجانب بناية فالكون �سيتي  

املنفذ �سده : فا�سكون ترايدجن املحدودة  - واآخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية قروزفينري 
تاور - نف�س بناية بنك نور وكو�ستا كافية - قبل الكراون بلزا - مكتب 1409   

انه يف يوم الحد  املوافق 2017/9/10 ال�ساعة 5.00 م�ساءا ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
 )www.emiratesauction.ae( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : 1- نوع العقار : �سقة - املنطقة :احلبيه الرابعة - رقم الر�س : 22 - رقم 
املبنى : -1 - ا�سم املبنى : برامودا فيوز - رقم الوحدة : 1006 - امل�ساحة 119.57 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���� )965.279.00( 
درهم   2- نوع العقار : �سقة - املنطقة :احلبيه الرابعة - رقم الر�س : 22 - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى : برامودا فيوز - رقم الوحدة 
: 906 - امل�ساحة 119.57 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���� )965.279.00( درهم  3- نوع العقار : �سقة - املنطقة :احلبيه الرابعة - 
رقم الر�س : 22 - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى : برامودا فيوز - رقم الوحدة : 311 - امل�ساحة 110.83 مرت مربع واملقدرة قيمتها 

ب���� )895.915.00( درهم - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
 يف الدعوى رقم 2017/1111 جتاري كلي 

املدعى عليهما / 1( مطعم اب�سار - �س ذ م م   2( ح�سن غلمر�سا بردبار 
)العنوان : اإمارة دبي - اجلمريا  الأوىل - �سارع اجلمريا - فيل رقم 25 - بالقرب من مركز 
�سن �ست للت�سوق - �س ب 56484 - هاتف 3941397-04 - هاتف متحرك رقم 050-6547107(  
يوم  وذل��ك  اأدن���اه  امل��دون  امل�سريف   املقرر مبكتب اخلبري  اجتماع اخل��ربة  يرجى احل�سور اىل 
الثنني ال�ساعة احلادية ع�سره �سباحا املوافق 2017/9/11  وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى 
ال�سم�س  بناية   - احل�سابات  لتدقيق  املعرفة  بيت   - اي��ران  ملي  بنك  قبل  عليكم من  املرفوعة 
امل�سيئة - الدور الأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - 

هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

اعالن اجتماع خربة بالن�سر 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5863   

املنذرة : معر�س النجوم لل�سيارات 
للأعمال  برجمان  مركز   - الوليد  اب��ن  خالد  �سارع   - بردبي   - دب��ي  اإم���ارة   : العنوان 

الطابق 24 - هاتف رقم : 04/3542000 
املنذر اليه : فرح علي ها�سم دروي�س البلو�سي - جمهول حمل القامة  

ذمتها  يف  املرت�سدة  املبلغ  و���س��داد  ال��وف��اء  ب�سرورة  وتكلفها  اليها  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
والبالغ قدره �ستة وثمانون الف درهم وذلك خلل ا�سبوع من تاريخ بلوغ هذا النذار 
اليها ، وال يف حال العدم �سوف ي�سطر املنذر اىل اللجوء اىل الق�ساء للزامكم باملبلغ 
اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  الر�سوم  ، مع حتميلكم  واملرت�سد يف ذمتكم  املطالبة  حمل 

املحاماة ، مع التعوي�س حال تقديره من اأهل اخلربة والق�ساء. 
  الكاتب العدل

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

اىل املدعي عليه/ علي وف�سان للخدمات الفنية - �س ذ م م 
اأدناه وحددت املحكمة  العمالية املذكورة  باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي  نعلنكم 

لها جل�سة 2017/9/25 ال�ساعة 8.30     

او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور   املحكمة  وكلفتكم 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.  
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 7447/2017/13
 7448/2017/13
 7445/2017/13
 7444/2017/13
 7446/2017/13
 7443/2017/13

م
1
2
3
4
5
6

ا�سم املدعي
 ربيع ال�سلم 

حممد معتز مول حممد م�سرف مول 
حممد جانتو حمم ختار كا 

دراز علي جهان علي �سيخ
نبري ح�سني  

جمال الدين فوز الدين 

مبلغ املطالبة
22689 درهم +  تذكرة العودة
21300 درهم +  تذكرة العودة
18208 درهم +  تذكرة العودة
28203 درهم +  تذكرة العودة
20039 درهم +  تذكرة العودة
25403 درهم +  تذكرة العودة
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 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

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

لها جل�سة  2017/9/10 ال�ساعة 8.30   

او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور   املحكمة  وكلفتكم 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.  
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 7746/2017/13 
 7747/2017/13
 7748/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 اجمل خان توا�س خان 

حممد اكرم غلم ر�سول 
غلم فريد حممد �سريف 

مبلغ املطالبة
10195  درهم +  تذكرة العودة
10139  درهم +  تذكرة العودة
10186  درهم +  تذكرة العودة

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اعالن جمموعة  اإعالن بالن�سر             

  اىل املنفذ �سدها: مطعم لزيزة  
مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�سحة بالك�سف ادناه، وذلك للزامك 
ب�سداد املبالغ املو�سحه به خلل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة 

�ستتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور 

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ 
2017/2961  تنفيذ عمايل  
2017/2962  تنفيذ عمايل  
2017/2963  تنفيذ عمايل  

م
1
2
3

اجلهة طالبة التنفيذ   
 حممد  جنيب عبدالر�سيد خان 

حممد في�سان حممد فريد 
�سوكديف با�سوديف 

 ر�سم �لتنفيذ   
920 درهم 
920 درهم 

920 درهم   

 �ملبلغ �ملنفذ به   
 4917 درهم 
4767 درهم 
3650 درهم 
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  يف الدعوى  رقم 2017/1920 جتاري جزئي 

مبوجب  اأعله  املذكورة  الدعوى  يف  املنتدب  مبارك  ال�سيخ  احمد  را�سد  اخلبري/  يعلن 
احلكم ال�سادر عن حمكمة دبي املوقرة بتاريخ 2017/8/15  املرفوعة من املدعي/ �سامر 
فوزي غريزي  يعلن اخلبري املدعي عليها : �سركة اك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة التجارية 
- �س ذ م م  او من  ميثلها قانونا حل�سور اجتماع مبا�سرة مهمة اخلربة احل�سابية يوم 
الثنني  املوافق 2017/9/11  ال�ساعة الرابعة والن�سف ع�سرا مبقر مكتبنا بدبي الكائن 
والعمال   العمل  وزارة  بجوار  خليفة  بن  را�سد  ال�سيخ  بناية   - �سرق  العنز  هور  مبنطقة 
القدمية الدور الول مكتب رقم )118.119( واإح�سار كافة الوثائق وامل�ستندات التي توؤيد 
للقواعد وال�سول ويف  لنا وفقا  املوكلة  املهمة  اأداء  ن�ستطيع  ، حتى  الدعوى  موقفكم يف 

الوقت املحدد لل�ستف�سار  الت�سال على الرقم 04-2686888
اخلبري احل�سابي 
       را�سد احمد ال�سيخ مبارك  

مبا�سرة  اجتماع  حل�سور  اعالن 
احل�سابية   مهمةاخلربة 

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اإعالن بالن�سر للم�ستاأنف �سدها 

مبوعد اجلل�سة امام املحكمة 
يف ال�ستئناف رقم 897 ل�سنة 2017 م مدين

اىل امل�ستاأنف �سده : جرين �سبي�س خلدمات تن�سيق الرا�سي - ذ م م 
نعلمكم بان امل�ستاأنف : هيبورث بي ام اي - �س ذ م م  

)جزئي(  جت��اري   2015 ل�سنة   239 رق��م  املدنية  الق�سية  يف  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد 
التا�سعة  ال�ساعة  متام  يف   - م   2017/9/14 جل�سة  لنظره  حتدد  وقد  ال�سارقة   حمكمة 
والن�سف مبقر هذه املحكمة امام الدائرة املدنية الثالثة - لذا يرجى التف�سل باحل�سور 
نظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  غيابكم  حالة  ويف  لديكم  ما  لتقدمي  قانونا  ميثلكم  من  او 

ال�ستئناف وفقا لحكام القانون. 
ملحوظة : ين�سر هذا العلن على نفقة امل�ستاأنف دون اأية م�سوؤولية على املحكمة جتاه 

حقوق الغري. 
 مدير الدعوى

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5872   

املنذر : �سركة ابوظبي الوطنية للعقارات 
املنذر اليه : فيو�سر فيجني دي دبليو �سي - �س ذ م م  - جمهويل حمل القامة 

ير�سل املنذر هذا النذار اىل املنذر اليه لنذاره ب�سداد امل�ستحقات اليجارية الغري مدفوعة 
اليه يف خلل 30 يوم  املنذر  العقد املرت�سدة بذمة  انتهاء  التي تلت  واملبالغ جراء الفرتة 
تاريخ  ، ولغاية  تاريخ المتناع يف 2017/5/21  : مبلغ / 17666/دره���م من  وهلي كالتايل 
2017/9/21 ، ا�سافة ي�ستحق من بدل ايجار وحتى تاريخ التخلية الفعلي )ال�سقة 424( يف 
البناية التي يديرها املنذر املرتتب بذمتكم ، نتيجة ا�سغالكم واملوؤجرة من قبله ل�ساحلكم ، 
وال �سن�سطر اآ�سفني لتخاذ الجراءات القانونية يف مواجهتكم  لخلء ال�سقة املذكورة مع 

حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الر�سوم وامل�ساريف. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5873   

املنذر : ام بي ام العقارية - ذ م م  
املنذر اليه : بي ا�سايه للتجارة العامة - ذ م م   - جمهول حمل القامة 

ير�سل املنذر هذا النذار اىل املنذر اليه لنذاره ب�سداد امل�ستحقات اليجارية الغري مدفوعة 
اليه يف خلل 30 يوم  املنذر  العقد املرت�سدة بذمة  انتهاء  التي تلت  واملبالغ جراء الفرتة 
تاريخ  ولغاية   ،  2017/5/20 يف  المتناع  تاريخ  من  9500/دره���م   / مبلغ   : كالتايل  وهلي 
)ال�ستوديو  الفعلي  التخلية  تاريخ  وحتى  ايجار  ب��دل  من  ي�ستحق  ا�سافة   ،  2017/7/20
ا�سغالكم واملوؤجرة من قبله  ، نتيجة  املنذر املرتتب بذمتكم  التي يديرها  البناية  106( يف 
ل�ساحلكم ، وال �سن�سطر اآ�سفني لتخاذ الجراءات القانونية يف مواجهتكم  لخلء ال�سقة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الر�سوم وامل�ساريف. 
  الكاتب العدل

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2100   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- باليه بو للتجارة واخلياطة ، 2- حممد فواز مروان الدقر  جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ ديزاين ري�سور�س �سنرت - �س ذ م م - وميثلها / بدور �سعود 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د    - ال��زب��ادي  �سيف  �سعيد  �سيف  را���س��د   : وميثله  احلميدان  عثمان 
درهم(  ال��ف  )خم�سون  دره���م(   50000( مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
ال�ستحقاق  وحتى  تاريخ   بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  درهم  وتعوي�س قدره 25000 
ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/9/6  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.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 الأقل )علما باأنه مت احالة 

ملف الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل  حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/499  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ايجكو للمقاولت - �س ذ م م - فرع  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ لوتاه بي �سي ج��از - ذ م م - ف��رع دب��ي -  قد اأق��ام عليك الدعوى 
يوؤديا   ب��ان   والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ال���زام  ومو�سوعها  
للمدعية  بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 260454.40 والفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ 2016/2/8 ، مع الزامهم بالر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة 
لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق  2017/9/6   الربعاء   يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل )علما باأن املدعي قدم 

عدلة طلباته(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/241   عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- عمار ممدوح احمد ال�سخن  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ م�سرف دبي - �س م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2.254.312.60( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
الجارة  اتفاقية  وف�سخ  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة   من   %9 والفائدة   املحاماة 
لها  اللئحة.   وح��ددت  بكافة طلباتهما يف  بالتمليك واحلكم للمدعيان  املنتهية 
 Ch1.B.8 جل�سة يوم الثنني   املوافق  2017/9/19  ال�ساعة 9.30 �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 الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/398 تظلم جتارى               
م   م  ذ  �س   - للن�ساءات  2-�سي�ستم  املخاوي  عبدالعزيز  را�سد   -1  / �سده  املتظلم  اىل 
3- فادي حممود �سهاب الدين - جمهول حمل القامة مبا اأن التظلم /بنك الحتاد 
اع��له ومو�سوعه  املذكور  التظلم  اق��ام عليك  قد   - �سركة م�ساهمة عامة   - الوطني 
تظلم من القرار ال�سادر يف المر على عري�سة  رقم  2017/356  حجز حتفظي على 
والر�سوم   4064163.58 مبلغ  ح��دود  يف  عليهم  املدعي  وام���وال  وم��وج��ودات  منقولت 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2017/9/13   ال�ساعة 8.30 �سباحا 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6 بالقاعة رقم
اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2017/32  بيع عقار مرهون 

مو�سوع الق�سية : طلب اأذن بيع مال مرهون عبارة عن ال�سقة رقم 2102 ، الطابق 21 ، املبنى رقم 
1 ، ا�سم املبنى دي 1 ، على قطعة الر�س 459 ، منطقة اجلداف ، رقم البلدية 864-326  ، امل�ساحة 

40/96 مرت مربع ، واحلكم لطالب التنفيذ بكافة طلباته يف اللئحة  
طالب العلن : طالب التنفيذ : بن ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة 

املطلوب اعلنه : املنفذ �سدهما : 1-  ليليت �ستيانيان - جمهول حمل القامة. 
مو�سوع الإعلن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن  قطعة ار�س 
بياناتها : رقم الر�س :- 460  املنطقة : اجلداف - امل�ساحة : 96.40 - رقم ال�سقة : 2102 - ا�سم 
D1 - وذلك يف حدود قيمة املطالبة )1.574.491.28( درهم ذلك للعلم مبا جاء ونفاذ  املبنى 

مفعوله قانونا
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/565 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- ع�سام حممود حممد ح�سن 2-اخلطوط امل�ستقيمة ملقاولت البناء 
- �س ذ م م - جمهويل حمل القامة مبا اأن املدعي / طالب ح�سن عبود عي�سه العامري 
- نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/29  يف الدعوى املذكورة 
املدعي عليهما مت�سامنني  بالزام   - العامري   ل�سالح/طالب ح�سن عبود عي�سه  اعله 
تاريخ  وفائدة 9% من  الفا(  )مائة وخم�سون  دره��م  مبلغ 150000  املدعي  اىل  يوؤديا  بان 
2012/7/17 م وحتى ال�سداد التام ، والزمتهما بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثلثمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست مازاد على ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابل 
لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1251  مدين جزئي              
اىل اخل�سم املدخل / 1- �سركة الفطيم كاريليون ذات امل�سوؤولية حمدودة  جمهول 
 : - م�ساهمة عامة وميثله  للتاأمني  اأورينت  �سركة  املدعي/  ان  القامة مبا  حمل 
�سمري حلمي حممد حلمي جعفر -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   272324( وق���دره  مببلغ  وال��ت�����س��امم   بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من وقت املطالبة وحتى ال�سداد 
امل��واف��ق  2017/9/24  ال�ساعة 8.30 �س  ال��ت��ام.   وح���ددت لها جل�سة ي��وم الح���د  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2414  جتاري جزئي              

�سيد  يو�سف  2-�سيد  م  م  ذ  ���س   - للتجارة  ج��ام  �سايرب  �سركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
للتمويل  اخلليج  �سركة  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ها�سمي   عبدالرحيم 
الدعوى  اأق����ام عليك  ق��د    - امل��ح��رزي  ع��ل��ي  : �سيخه حم��م��د �سيف  م خ ومي��ث��ل��ه  ���س   -
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )458319 
اقامة  تاريخ  من  �سنويا   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
املعجل بل كفالة.   وح��ددت لها  بالنفاذ  التام و�سمول احلكم  ال�سداد  الدعوى وحتى 
جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/9/11  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.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 الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2084  مدين  جزئي              

2-�سيام  �سري�ستوفر  �سيلفني  �سري�ستوفر  �سيلفني  �سامراج  1-جاكوب   / عليه  املدعي  اىل 
تاماراك�سان او�سا جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد يون�س حممد اكرب وميثله 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - اجل�سمي  عبداهلل  مو�سى  رج��ب  هانى   :
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  وق��دره )400000  عليه مببلغ  املدعي  بالزام 
بالر�سوم  الزامهم  مع  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 وال��ف��ائ��دة  
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء   املوافق  2017/9/26  
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 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 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2358  جتاري جزئي              

القامة  م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - املدعي عليه / 1-�سهاب اجلزيرة للن�ساءات  اىل 
م  م  ذ  �س   - ال�سناعية  وايف  ف��رع من   - برودكت�س  كونكريت  فينيك�س  امل��دع��ي/  ان  مبا 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  -  قد  : روك��ز ج��ورج حبيقه  وميثله 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   33861.60( وق��دره  عليها مببلغ  املدعي 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل 
كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/9/11  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.13
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/148  ا�ستئناف تنفيذ جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- علي يو�سف امر اهلل علي �سادق 2-�سركة يا�سي 
لل�سياحة - ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /اربيان كورت 
يارد فندق و�سبا - ذ م م وميثله : �سمري حليم كنعان -  قد ا�ستاأنف   احلكم 
ال�سادر بالدعوى رقم : 2015/2322 تنفيذ جتاري    وحددت لها جل�سه 
بالقاعة رقم  ال�ساعة 17.30 م�ساءا   امل��واف��ق 2017/9/6   الرب��ع��اء    ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف



الثالثاء   5   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12113  
Tuesday  5   September   2017  -  Issue No   12113 17

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2758   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ح�سن عيد �سغر عبداهلل البلو�سي - جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ دار التمويل - �س م ع وميثله : �سيخه حممد �سيف علي املحرزي -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )183445.1 
املحاماة والفائدة %17  تاريخ 2017/5/28 والر�سوم وامل�ساريف واتعاب  دره��م(  حتى 
من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.  
بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة  امل��واف��ق  2017/9/13   الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2656  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ريكاردو افيل هريمو�سو  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�سام�سي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   39.517.93( وق��دره  مببلغ  عليه 
والفائدة  2.49% �سهريا  من تاريخ ال�ستحقاق  احلا�سل يف 2011/12/20 وحتى 
ال�ساعة  املوافق  2017/9/27   التام.  وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء   ال�سداد 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2666  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- جاك فورتاليزا ابراجانو  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ اأ�سرف عبداهلل ابراهيم ال�سمادي وميثله : حممد حممود علي حممود 
املرزوقي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
 %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   150000( وق��دره 
التام.  وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء   ال�سداد  تاريخ ال�ستحقاق   وحتى  من 
املوافق  2017/9/13  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/40 بيع عقار مرهون    

اىل املنفذ �سده/1- حممد را�سد خالق بن �سيخ عبداخلالق   جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/  بنك اأت�س ا�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدودة وميثله  : اأحمد 
ح�سن رم�سان اآل علي - قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2017/8/22  اعلنكم 
ل�سداد قيمة املطالبة بها )1.373.356/79( درهم خلل ثلثني يوم من تاريخ التبليغ 
يف ملف التنفيذ اعله وال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 
295 من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية الثالثة 
- رقم الر�س : 16 - رقم املبنى : 1- ا�سم املبنى : لينك�س وي�ست تي 1 - رقم العقار 

:906 - رقم الطابق : 9- امل�ساحة : 137.31 مرت مربع(  
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
  اعالن قرار بالتنفيذ

                         يف الدعوى رقم 2014/30  تنفيذ جتاري     
اىل املنفذ �سده/1- برمياتيك الدولية   جمهول حمل القامة 
حممد   : وميثله  بينونة  خم��ت��ربات  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق���ررت   - ال�سويدي  �سلطان  عي�سى 
اعلنكم بانه مت ال�سراك يف احلجز التنفيذي يف ملف التنفيذ 
رقم 366/2016 ايجارات مع ملف التنفيذ املاثل ، وذلك للعلم 

مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.   
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/2704  تنفيذ عمايل 

ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  داوا جمهول حم��ل  داو  �سريلني  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
: يو�سف حممد  دابليو جيه غاوند ووت��ر ليمتد - فرع دبي وميثله  التنفيذ/ 
اعله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    - البحر  حممد  ح�سن 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2349( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م    859 مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة. 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2954  تنفيذ عمايل 
حمل  جم��ه��ول  ال��ب��رتول��ي��ة   للمعدات  الب�سام  ����س���ده/1-   املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ نورة اخللفي  -  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)96444( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة اىل 
مبلغ 6972  درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2401   تنفيذ جتاري  
الفنية - �س ذ م م   جمهول  املنفذ ���س��ده/1- كويك �ستب للخدمات  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سوبر براي�س لتاأجري ال�سيارات - �س 
ذ م م   وميثله : ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )127535( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/989   تنفيذ مدين  

حمل  جمهول  ا�سكوت   ب��روف  رون��ال��د  ت�ساليز  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأمل   : وميثله  دري  بن  احمد  التنفيذ/حميد  طالب  ان  مبا  القامة 
التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  البلو�سي  قد  خمي�س دروي�س حممد 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )333440( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 23968 /2017  
املنذر : بنك ابوظبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة 
حم�سر الت�سديق رقم 1603004258 تاريخ 2016/5/17 وميثله يف التوقيع / بلل بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س رقم 
/2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي  -  املنذر اليه : جا�سمني اوكفيميا �سينتينو - فلبينية اجلن�سية - 

عجمان - اجلرف - بالقرب من بقالة عبداهلل يو�سف - هاتف 0504321587 
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )18.670.53( درهم 

بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )18.670.53( درهم )ثمانيةع�سر الف 
و�ستمائة و�سبعون درهم وثلثة وخم�سون فل�سا ل غري(  قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة 
 ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )18580/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )هيونداي اي 10 - �سالون -  ا�سود( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر  
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )18.670.53 درهم ( )ثمانيةع�سر الف و�ستمائة و�سبعون درهم 
وثلثة وخم�سون فل�سا ل غري (  الينا ب�سفتنا وكلء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ 
تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ 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 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 23579 /2017  
املنذر : بنك دبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة 
حم�سر الت�سديق رقم 2015/1/210990  تاريخ 2015/10/14  وميثله يف التوقيع / بلل بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س 

رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : فربريز بداهلل احمدى رحيم ابادي - اإمارة راأ�س اخليمة - الظيت اجلنوبي - مقابل مركز زايد 

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )25.561.54( خم�سة وع�سرون الف وخم�سمائة وواحد و�ستون درهم واربعة وخم�سون فل�س 
�سداد مبلغ وقدره )25.561.54( خم�سة وع�سرون  ، يرجى �سرعة  اليكم  بار�سال هذا الخطار  لنا  املنذر وبتكليفه  بوكالتنا عن 
الف وخم�سمائة وواحد و�ستون درهم واربعة وخم�سون فل�س  قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية 
ا�ستي�سن - اخ�سر( واملمولة ل�ساحلكم  دا�سرت  ال�سيارة رقم )16726/خ�سو�سي/E/دبي( من نوع )رينو  ب�ساأن متويل  املتعلقة 
من قبل املنذر - لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )25.561.54 درهم ( )خم�سة وع�سرون الف 
وخم�سمائة وواحد و�ستون درهم واربعة وخم�سون فل�س(  الينا ب�سفتنا وكلء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد 
اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ 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 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 23580 /2017  
املنذر : بنك دبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة 
حم�سر الت�سديق رقم 2015/1/210990  تاريخ 2015/10/14  وميثله يف التوقيع / بلل بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س 

رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : حممد ها�سم �سالح بابكر - اإمارة عجمان - الرا�سديه - ابراج الرا�سديه 

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )87.869.75( �سبعة وثمانون الف وثمامنائة وت�سعة و�ستون درهم وخم�سة و�سبعون  فل�س 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )87.869.75(  �سبعة وثمانون الف 
ال�سهرية  التاأخري يف �سداد الق�ساط  وثمامنائة وت�سعة و�ستون درهم وخم�سة و�سبعون  فل�س - قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة 
املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )97716/خ�سو�سي/E/دبي( من نوع )هيونداي �سانتايف - ازرق( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 
املنذر.  لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )87.869.75 درهم ( )�سبعة وثمانون الف وثمامنائة 
وت�سعة و�ستون درهم وخم�سة و�سبعون  فل�س(  الينا ب�سفتنا وكلء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة 
ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ 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 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 23578 /2017  
املنذر : بنك دبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة 
حم�سر الت�سديق رقم 2015/1/210990  تاريخ 2015/10/14  وميثله يف التوقيع / بلل بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س 

رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : ماني�س مول�سنداين - اإمارة راأ�س اخليمة - خزام - خلف نادي الإمارات 

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )621.697.05( �ستمائة وواحد وع�سرون الف و�ستمائة و�سبعة وت�سعون درهم وخم�سة فل�س   
�ستمائة وواحد  �سداد مبلغ وقدره )621.697.05(  �سرعة  ، يرجى  اليكم  بار�سال هذا الخطار  لنا  وبتكليفه  املنذر  بوكالتنا عن 
وع�سرون الف و�ستمائة و�سبعة وت�سعون درهم وخم�سة فل�س  قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية 
املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )24245/خ�سو�سي/O/دبي( من نوع )فرياري كلفورنيا - احمر( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 
املنذر - لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )621.697.05 درهم ( )�ستمائة وواحد وع�سرون الف 
و�ستمائة و�سبعة وت�سعون درهم وخم�سة فل�س(  الينا ب�سفتنا وكلء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة 
ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ 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 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 23577 /2017  
املنذر : بنك دبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة 
حم�سر الت�سديق رقم 2015/1/210990  تاريخ 2015/10/14  وميثله يف التوقيع / بلل بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س 

رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : علياروكوجنو عبدال�سمد - اإمارة راأ�س اخليمة - معموره - خلف مكتبة املعمورة 

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )25.940.33( خم�سة وع�سرون الف وت�سعمائة واربعون درهم وثلثة وثلثون فل�س 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )25.940.33( خم�سة وع�سرون الف 
وت�سعمائة واربعون درهم وثلثة وثلثون فل�س قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن 

متويل ال�سيارة رقم )27196/خ�سو�سي/O/دبي( من نوع )فولك�س فاجن - بيج( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )25.940.33 ( )خم�سة وع�سرون الف وت�سعمائة واربعون درهم 
وثلثة 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 الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ 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 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 23969 /2017  
املنذر : بنك ابوظبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة 
حم�سر الت�سديق رقم 1603004258 تاريخ 2016/5/17 وميثله يف التوقيع / بلل بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س رقم 
/2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي  - املنذر اليه : �سبري ح�سني �سافعي - هندي اجلن�سية - عجمان 

- النعيمية - بالقرب من مركز �سرطة النعيمية - هاتف 0551856938 
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )97.106.01( درهم 

بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )97.106.01( درهم )�سبعة وت�سعون 
الف ومائة و�ستة درهم وواحد فل�سا ل غري(  قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن 
متويل ال�سيارة رقم )88109/خ�سو�سي/J/دبي( من نوع )�سوبارو ليج�سي �سالون - ف�سي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 

لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )97.106.01 درهم ( )�سبعة وت�سعون الف ومائة و�ستة درهم 
وواحد فل�سا ل غري (  الينا ب�سفتنا وكلء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم 
بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ 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 12113 بتاريخ 2017/9/5   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 23967 /2017  
املنذر : بنك ابوظبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة 
حم�سر الت�سديق رقم 1603004258 تاريخ 2016/5/17 وميثله يف التوقيع / بلل بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س رقم 
/2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي  - املنذر اليه : ماري جوي تام اي�س كابويوك - فلبينية اجلن�سية 

- عجمان - الرا�سدية- بالقرب من كارفور - هاتف : 0501574118
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )12.709.59( درهم 

بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )12.709.59( درهم )اثني ع�سر 
الف و�سبعمائة وت�سعة وخم�سون فل�سا ل غري(  قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن 
متويل ال�سيارة رقم )15962/خ�سو�سي/1/ال�سارقة( من نوع )ني�سان �سني 1.5 �سالون - احمر( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 
املنذر - لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )12.709.59 درهم ( )اثني ع�سر الف و�سبعمائة وت�سعة 
وخم�سون فل�سا ل غري(  الينا ب�سفتنا وكلء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم 
بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ 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 12037 بتاريخ 2017/6/5   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
                يف الدعوى رقم  2017/2   التما�س اعادة نظر مدين

 - الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �سبيبي  كاظم  ه��ادي   -1  : �سده  امللتم�س  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  مبا ان امللتم�س :  ماهر نظمي �سبح حمدان - قد 
جتاري   2016/489 رق��م  ال��دع��وى  يف  النظر  اع��ادة  التما�س  ومو�سوعها 
املوافق   الثلثاء   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف.  والر�سوم  جزئي 
2017/9/12  ال�ساعة 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 الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/426  عقاري كلي                 

ان  الق��ام��ة مب��ا  م  جم��ه��ول حم��ل  م  ذ   - للعقارات  التاجر  امل��دع��ي عليه /1-  اىل 
املدعي/ بو�سكار كومار برمي خورانا -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  
ببطلن بيع الع�سر حدات العقارية لعدم توقيع عقد مع الزام املدعي عليها برد 
من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املدعي  اىل  دره��م(   1.771.506( وق��دره  مبلغ 
التام والر�سوم وامل�ساريف والت��ع��اب.   وح��ددت لها  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ 
 Ch1.B.8 جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/9/18  ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1538  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-اأطل�س لل�سحيةوالعلجية - موؤ�س�سة فردية  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ جا�س لل�سياحة - �س ذ م م - وميثلها املدير / راكهول كري�سنان تهونديل كيزاكيتيل 
نانوبانيكري وميثله : ب�سار عبداهلل علي ابراهيم امل�سايبة -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية  مبلغ )750.000.00 درهم( )فقط �سبعمائة 
وخم�سون الف درهما( مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع 
�سمول احلكم بالنفاذ املعجل الطليق من قيد الكفالة ، الزام املدعي عليه بامل�ساريف والتعاب.  
 Ch2.E.22 وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/9/18  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  م��ن ميثلك  اأو  باحل�سور  ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا 
اىل  ال��دع��وى  احالة  مت  بانه  )علما  الأق��ل  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

املحكمة التجارية الكلية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1752  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-راج مورتي 2-اإينب فارجي�س  جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ ف�ست�س �سافاك مورفور   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  
 - دره��م   18000  /= وق���دره  مبلغ  بدفع  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ال���زام 
املوافق   الح��د   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف.    والر�سوم  والفائدة 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة    2017/9/24
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1813   مدين  جزئي              

علي  حممد  �ساجاد  علي  2-حممد  روز  كاثلني  1-مانري�سي   / عليه  املدعي  اىل 
 : للتاأمني وميثله  �سركة قطر  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مبا  ر�سيد  جمهويل حمل 
حممد حممود علي حممود املرزوقي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   69754( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
املحاماة والفائدة   12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
الثنني  املوافق  2017/9/11  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.18 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 الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/409  عقاري كلي                 

اىل امل��دع��ي عليه / 1-دل��ي��ب راه���ولن  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي/ 
اأبوبكر  عبداللطيف حممد   : عامة وميثله  م�ساهمة  �سركة   - للتمويل  ام��لك 
اتفاقية  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بف�سخ  احمد احلمادي - قد 
الجارة وملحقها والزام املدعي عليه بت�سليم الوحدة مو�سوع الدعوى خالية 
وامل�ساريف  والر�سوم  العقاري  القيد  ا���س��ارة  وال��غ��اء  احل��ي��ازة  ورد  ال�سواغل  من 
امل��واف��ق  2017/9/17   ومقابل اتعاب املحاماة.   وح��ددت لها جل�سة ي��وم الح��د  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ���س   11.00 ال�ساعة 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1819  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-خ��ادم ح�سني ح�سور بخ�س  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �سركة ابوظبي الوطنية للتكافل - �س م ع تكافل وميثله : حممد حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    - امل��رزوق��ي  علي حممود 
املحاماة  املدعي عليه مببلغ وقدره )10116 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
والفائدة  12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة 
 Ch2.D.17 يوم الثلثاء   املوافق  2017/9/12   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12113 بتاريخ 2017/9/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1812   مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سيخة �سلطان حممد الكعبي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �سركة قطر للتاأمني وميثله : حممد حممود علي حممود املرزوقي -  قد 
لل�سركة  ت��وؤدي  بان  عليها   املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام 
الف  وخم�سون  �سبعة  وق���دره   مبلغا  فقط   ) دره��م   57.467( وق���دره  مبلغ  املدعية 
واربعمائة و�سبع و�ستون درهم اإماراتي لغري( مع الفائدة التاأخريية 12% على مبلغ 
املطالبة منذ تاريخ رفع الدعوى وحتى حتقق ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء  املوافق  2017/9/20  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

ت��راث المارات  ن��ادي  اأح��رز فار�س 
املركزين  ال��رم��ي��ث��ي  ���س��ايف  حم��م��د 
ال�������س���اد����س وال����راب����ع ع�����س��ر �سمن 
�سوط اجلائزة الكربى فئة النجمة 
ب���ط���ول���ة روزن��������دال  ال������واح������دة يف 
الدولية لقفز احلواجز التي اأ�سدل 
روزندال  مدينة  يف  ال�ستار  عليها 
حتت  الول  اأم���������س  ال���ه���ول���ن���دي���ة 
اإ�سراف الحتاد الدويل للفرو�سية 
من  م�سارك    200 نحو  بح�سور 

امل�سهود  الدوليني  الفر�سان  نخبة 
لهم عامليا بالتميز يف هذه اللعبة .

وحتظى هذه الريا�سة بدعم كبري 
توجيهات  وف���ق  ال��ن��ادي  اإدارة  م��ن 
اآل  زاي���د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو 
نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س 
الدولة رئي�س نادي تراث المارات 
الذي يوؤكد بدعمه املتوا�سل اأهمية 
ح�سور فر�سان وفار�سات المارات 
وحمافل  ال���ب���ط���ولت  خم��ت��ل��ف  يف 

املزيد  لتقدمي  الدولية  الفرو�سية 
من الجن��ازات لفرو�سية المارات 

واإعلء �ساأنها يف العامل.
الرميثي  ����س���ايف  حم���م���د  وح���ق���ق   
البطولة  يف  امل��ت��ق��دم��ني  امل��رك��زي��ن 
دوك�سان  ج�����واده  ���س��ه��وة  مم��ت��ط��ي��ا 
اأكد  ق��دم عر�سا مميزا  اأن  بعد  بي 
خلله تاألقه وجنوميته وح�سوره 
املتوا�سل يف مناف�سات قفز احلواجز 
.. وكان قد حقق قبل فرتة ق�سرية 

اإجنازا كبريا وفوزا غاليا يف بطولة 
احلواجز  لقفز  الدولية  اأوبلبيق 
الواحدة    النجمة  فئة  والرتوي�س 
الأول  للمركز  وانتزاعه  بلجيكا  يف 
اأم�������ام ال��ن��خ��ب��ة من  ال���ب���ط���ول���ة  يف 
املرموقني  ال���دول���ي���ني  ال��ف��ر���س��ان 
عدد  فيها  ���س��ارك  قوية  بطولة  يف 
كبري من جنوم قفز احلواجز على 

امل�ستوى الدويل.
اأ�ساف  وبذلك يكون الرميثي  قد 

�سجل  اإىل  ي�ساف  ج��دي��دا  اإجن����ازا 
البطولت  يف  ال����ن����ادي  ف��رو���س��ي��ة 

العاملية .
ت�سريح  يف  النادي  اإدارة  واعتربت 
خ��ا���س ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ف���وز �سايف 
اإ�سافة جديدة يف �سل�سلة اإجنازاته 
احلواجز  ق��ف��ز  ب�سباقات  ال��ك��ربى 
الدولية وتاأكيدا على اأهمية الدعم 
�سلطان  ال�سيخ  �سمو  يقدمه  ال��ذي 
لفرو�سية  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 

ال���ت���ي م���ا زال�����ت ت�سهد  الم��������ارات 
ويف ظ��ل ب��روت��وك��ول ب��وذي��ب الذي 
املا�سي العديد  العام  اأطلقه �سموه 
امل�����س��ي��ئ��ة ملجالت  م��ن الجن������ازات 
على  الم�����������ارات  يف  ال���ف���رو����س���ي���ة 
الفار�س  معتربة  ك��اف��ة  امل�ستويات 
النادي مثال يحتذى يف  �سايف ابن 
يف  م�سرقة  ب�����س��ورة  وط��ن��ه  متثيل 

حمافل الفرو�سية الدولية .   
من ناحيته عرب �سايف عن �سعادته 

مبا حققه من نتائج طيبة يف هذه 
امل�ساركات  اأهمية  موؤكدا  البطولة 
قفز  ب������ط������ولت  يف  اخل�����ارج�����ي�����ة 
احلواجز وما لها من طابع خا�س 
باأف�سل  الح��ت��ك��اك  م�ستوى  ع��ل��ى 
ال���ف���ر����س���ان وه�����و م����ا ي��ع��ت��رب بحد 
ن��وع خا�س وعلى  ذات��ه حتديا م��ن 
امل�ساركة  اخل���ي���ول  ف��ئ��ة  م�����س��ت��وى 
موج��������������ود  هو  عما  تختلف  التي 
تق�������������ام  الت�����������ي  ال�سب�������اق��������ات  يف 

يف ال��������دول��������������ة.
ل�سمو  وت���ق���دي���ره  ���س��ك��ره  وج����ه  و 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ 
المارات  لفر�سان  لرعايته ودعمه 
وتاأكيد ح�سورهم عامليا يف خمتلف 
مل�ساندتها  النادي  ولإدارة  ريا�سات 
ودعمها ل��ه م��ا ك��ان ل��ه ب��ال��غ الأثر 
ع����ل����ى حت���ق���ي���ق ن����ت����ائ����ج ط���ي���ب���ة يف 
م��ع فرو�سية  وت��وا���س��ل��ه  ال��ب��ط��ول��ة 

العامل.

فار�ض تراث الإمارات » حممد �سايف « يحرز مركزين متقدمني 
ببطولة لقفز احلواجز يف هولندا

ويل عهد الفجرية ي�ستقبل اأع�ساء منتخب الإمارات للتايكواندو ويكرم جنمه املازمي
ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد 
الفجرية - �سباح ام�س يف مكتبه يف الديوان الأمريي - اأع�ساء 
يف  املميز  ح�سورهم  مبنا�سبة  للتايكواندو  الإم�����ارات  منتخب 
بطولة العامل للنا�سئني للتايكواندو- التي اأقيمت يف مدينة �سرم 
ال�سارقة  ون��ادي  الوطني  املنتخب  وفوز لعب   - امل�سرية  ال�سيخ 

عبد اهلل غلوم املازمي بامليدالية الربونزية يف البطولة.
التي  الربونزية  امليدالية  �ساحب  املازمي  اللعب  �سموه  وك��رم 
العامل  بطولت  م�ستوى  على  الإم���ارات  لتايكواندو  الأوىل  تعد 
الإجناز  على  وه��ن��اأه  اللعبة..  ممار�سة  ان��ط��لق  منذ  للنا�سئني 

املتميز الذي حققه يف البطولة .
النجاح وتتويجه مبزيد  م�سددا على �سرورة احلفاظ على هذا 

م��ن الن��ت�����س��ارات واجل���وائ���ز. وت��وج��ه ���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الإم���ارات  منتخب  لأع�����س��اء  والتقدير  بالتحية  ال�سرقي  حمد 

للتايكواندو على ح�سورهم املتميز يف البطولة.
درجات  باأعلى  املقبلة  مناف�ساتهم  خ��و���س  اأهمية  على  م�سددا 
املثابرة واللتزام والعمل بجد لتحقيق املزيد من الإجنازات على 

امل�ستوى العربي والعاملي.
و�سامخ  كبري  �سرح  يف  لبنة  ه��و  يحققونه  اإجن���از  اأي  اأن  م��وؤك��دا 
للدولة نتطلع جميعا اأن نكون اأع�ساء فاعلني يف بنائه واحلفاظ 

على اإجنازاته ومكت�سباته.
الزيودي  اأحمد حمدان  العميد  اإيجاز قدمه  اإىل  وا�ستمع �سموه 
املناف�سات  عن  للتايكواندو  الإم��ارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

التي خا�سها املنتخب يف بطولة العامل للنا�سئني بالتايكواندو .
م�سيدا باجلهود التي بذلها اجلهاز الفني بقيادة مدرب املنتخب 

الوطني املواطن عبد اهلل حامت لتحقيق هذا الإجناز الكبري.
والتربيك  بالتهاين  ال��زي��ودي  ح��م��دان  اأح��م��د  ت��ق��دم  م��ن جهته 
الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي  حمد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اإىل 
الرئي�س الفخري لحتاد الإمارات للتايكواندو على هذا الإجناز 
التاريخي �ساكرا ل�سموه دعمه الكبري الذي اأ�سهم يف حتقيق هذا 
الإجناز .. موؤكدا اأن تو�سيات �سموه كما كانت دائما �ستكون دليل 

عمل للمنتخب يف املرحلة املقبلة.
ويل  �سمو  مكتب  مدير  الزحمي  �سامل  �سعادة   .. اللقاء  ح�سر 

العهد وزايد ال�سويدي نائب رئي�س احتاد التايكواندو .

اأع���ل���ن ن����ادي رّح���ال���ة الإم�������ارات عن 
تنظيم بطولة دبي الدولية لتحدي 
حيث  املقبل،  ال�سبت  ي��وم  الرم�سى 
الدولية  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ���س��ي��ت��م 
على  ل��ل��م�����س��ي  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل 
ال����رم����ال ال�����س��اخ��ن��ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
�سعار  حت��ت  الريا�سي  دب��ي  جمل�س 
�ستقام  و  العامل”،  اإىل  دب��ي  “من 
امل��ن��اف�����س��ات يف امل��ن��ط��ق��ة رق����م 10 
وتنطلق  دب��ي.   بحديقة م�سرف يف 
ال�ساعة  يف  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����س��ات 
الواحدة والن�سف ظهر يوم ال�سبت 
الثالثة  ال�����س��اع��ة  ح��ت��ى  وت�����س��ت��م��ر 
ع�سًرا، وميتد ال�سباق مل�سافة 200 
مرت، مي�سي خللها امل�ساركون على 
ال���رم���ال ال�����س��اخ��ن��ة ح��ف��اة الأق�����دام، 
ال�سرتاحة  م�����س��ارك  ل��ك��ل  وي�سمح 
نقاط  �ستتوفر  حيث  ال�سباق  اأث��ن��اء 
ا����س���رتاح���ة ل��ل��م��ت�����س��اب��ق��ني ك���ل 10 
ال�سباق،  م�����س��ار  ط���ول  ع��ل��ى  اأم���ت���ار 
و�سيكون وقت ال�سرتاحة حم�سوب 
على  لل�سباق  الأ���س��ل��ي  ال��زم��ن  م��ن 
اأقل  يحقق  ال��ذي  املت�سابق  يفوز  اأن 
زم���ن مم��ك��ن لإن���ه���اء ال�����س��ب��اق، كما 
�سيتم ا�ستبعاد امل�سارك الذي يجري 
يف ال�����س��ب��اق. و���س��ت��ك��ون امل�����س��ارك��ة يف 
والن�ساء  ل��ل��رج��ال  جمانية  احل���دث 
ف�����وق، وميكن  ف��م��ا   16 ع��م��ر  م���ن 

املوقع  ع��رب  البطولة  يف  الت�سجيل 
دبي  ملجل�س  الر�سمي  الل��ك��رتوين 
www.dubaisc. ال��ري��ا���س��ي 
www. م����وق����ع  ع����رب  اأو   ،ae
وذلك   ،  hopasports.com
و�سيتم  ف��ق��ط،  ال��ف��ردي  فئة  �سمن 
ونقدية  عينية  ج��وائ��ز  تخ�سي�س 
الأوىل  ال��ث��لث  ب��امل��راك��ز  للفائزين 

من الرجال والن�ساء. 
 تدريب

تنظيم  عن  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
دورات تدريبية للم�ساركني للتعرف 
ممار�سة  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ل���ى  ق�����رب  ع����ن 
ال����رتاث����ي����ة ذات  ال����ري����ا�����س����ة  ه������ذه 
حيث  امل��ت��ع��ددة،  ال�سحية  ال��ف��وائ��د 
ا�ستعداًدا  للتدريب  ال��ب��اب  �سيفتح 
على  ول��لط��لع  املناف�سات  خلو�س 
الأربعاء  اأي���ام  وذل��ك  موقع احل��دث 
 8 اإىل   6 م��ن  واجلمعة  واخلمي�س 
�سبتمرب، وميكن للم�ساركني ا�ستلم 
قم�سان ال�سباق يوم انطلق احلدث 

يف ال�ساعة احلادية ع�سر �سباًحا.
 مر�حل

عدة  اإىل  ال�سباق  م�سافة  تنق�سم 
م��ا بني  ت���رتاوح م�سافتها  م��راح��ل 
هذه  وتتخلل  مرت،   20 اإىل   10
لل�سرتاحة  حم���ط���ات  امل����راح����ل 
عبارة عن ب�ساط �سميك، و�سيكون 

ع��ل��ى امل��ت��ن��اف�����س��ني امل�������س���ارك���ة دون 
اأدوات  اأو  م������واد  اأي  ا����س���ت���خ���دام 
ال���ق���دم���ني عن  ت�������س���اع���د يف ع�����زل 
اأو  الكيميائية  امل����واد  م��ث��ل  ال��رم��ل 

التي تخدر  املراهم وامل�ستح�سرات 
الأق�����دام، ك��م��ا مي��ن��ع �سكب امل���اء اأو 
اأو  ال��ق��دم��ني  ع��ل��ى  مثلجات  و���س��ع 
اأثناء امل�ساركة  حمل زجاجات مياه 

يف ال�سباق.
 طاقم طبي

البطولة  على  ب��الإ���س��راف  �سيقوم 
طاقم طبي من امل�ست�سفى الأوروبي 

احلدث  مبوقع  �سيتواجد  العربي 
امل�ساركني  ���س��لم��ة  ع��ل��ى  للحفاظ 
حالة  لأي  الطبي  الدعم  وتقدمي 
فحو�سات  اإج������راء  ���س��ي��ت��م  ح��ي��ث   ،

وبعد  قبل  املتناف�سني  على  طبية 
اإجراءات  تطبيق  و�سيتم  ال�سباق، 
وقائية على امل�ساركني، حيث �سيتم 
ا�ستبعاد اأي �سخ�س يكون غري لئق 
امل�ساركني  اإل���زام  �سيتم  كما  طبًيا، 
ال��واق��ي��ة من  ال��ق��ب��ع��ات  ع��ل��ى لب�س 
املياه بكرثة  ال�سم�س، و�سرب  اأ�سعة 
اأثناء  املبللة  امل��ن��ا���س��ف  وا���س��ت��ع��م��ال 
الطبية  اللجنة  واأو���س��ت  ال�سباق، 
املاء  ب�سرب  امل�ساركة  يف  الراغبني 
واأثناء  امل�سي  قبل  م�ستمر  ب�سكل 
عن  التوقف  وع��دم  وبعده  ال�سباق 
امل�سارك  �سعر  اإذا  حتى  امل��اء  �سرب 
الإ�سابة  لتجنب  وذل��ك  ب��الرت��واء 

باأي اآثار من ال�سم�س. 
 فئات حمظورة

الفئات  املنظمة  اللجنة  اأو���س��ح��ت 
ال�سباق  يف  م�ساركتها  يحظر  التي 
اأمرا�س  اأو  ح�سا�سية  لديهم  ممن 
مت��ن��ع��ه��م م���ن امل�����س��ارك��ة وه����م من 
م��ر���س��ى ال�����س��ك��ري وق�����س��ور القلب 
ال���رتوي���ة، ومم���ن لديهم  ون��ق�����س 
اأمرا�س جلدية مثل ت�سلب اجللد 
وغ��ريه��ا م��ن الأم���را����س ال��ت��ي قد 
تعر�س م�سابيها اإىل �سربة �سم�س، 
يف  الراغبني  جميع  على  و�سيكون 
امل�ساركة اإجراء الفحو�سات الطبية 
البدنية  قدرتهم  لإث��ب��ات  ال��لزم��ة 

على امل�ساركة وتكون امل�ساركة على 
م�سوؤوليتهم ال�سخ�سية. 

�أهد�ف
ي����اأت����ي ال����ه����دف م����ن ت��ن��ظ��ي��م هذه 
اإط��لق حدث جديد  اإىل  البطولة 
من نوعه باعتباره منوذًجا مبتكًرا 
الريا�سية،  ل��ل�����س��ي��اح��ة  وم��ت��م��ي��ًزا 
ال���ق���درات  اإب������راز  ت���ه���دف اإىل  ك��م��ا 
البدنية وقوة التحمل للم�ساركني، 
الريا�سات  م���ن  ال��رم�����س��ى  وت��ع��د 
ف��وائ��د �سحية  لها  التي  ال��رتاث��ي��ة 
تفريغ  ع��ل��ى  تعمل  ح��ي��ث  م��ت��ع��ددة 
ال�����س��ح��ن��ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال���زائ���دة 
ي�����س��اه��م يف علج  يف اجل�����س��م مم���ا 
ال�سداع  م��ث��ل  امل��زم��ن��ة  الأم���را����س 
وزيادة  ال�سكري،  ن�سبة  وتخفيف 
الفقري،  العمود  ومعاجلة  املناعة 
اأع�ساب  ت��ه��دئ��ة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ك��م��ا 
اجل�������س���م وحت�������س���ني امل�������زاج ال���ع���ام، 
والهدوء  ال�سرتخاء  وت�ساعد على 
على  تعمل  كما  بالر�سا،  وال�سعور 
تعقيم جلد القدم وتقويه وتنظف 
التي  الفطريات  وتعالج  امل�سامات 
تتكون بني اأ�سابع القدمني وتعالج 
الل��ت��ه��اب��ات اجل��ل��ي��دة، وت��رف��ع من 
والنهايات  العرقية،  ال��غ��دد  ك��ف��اءة 
ال��ع�����س��ب��ي��ة احل�����س��ي��ة امل����وج����ودة يف 

باطن القدمني. 

بالتعاون مع جمل�ش دبي �لريا�سي 

نــادي رحالــة الإمــارات ينظــم بطولــة دبــــي الدوليـــــة 
لتحـدي الرم�ســى ال�سبــت املقبــل

انطلق بطولة دبي الدولية 
لتحدي الرم�سى ال�سبت املقبل 

وهي  املقبل  الرم�سى” ال�سبت  لتحدي  الدولية  دب��ي  “بطولة  الإم���ارات  رحالة  ن��ادي  ينظم 
الأوىل من نوعها للم�سي على الرمال ال�ساخنة بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�سي حتت �سعار 
“من دبي اإىل العامل« . وتنطلق مناف�سات البطولة باملنطقة رقم 10 بحديقة م�سرف يف دبي 
وميتد ال�سباق مل�سافة 200 مرت مي�سي خلله امل�ساركون على الرمال ال�ساخنة حفاة الأقدام 
. وي�سمح لكل م�سارك ال�سرتاحة اأثناء ال�سباق حيث تتوفر نقاط ا�سرتاحة للمت�سابقني كل 
10 اأمتار على طول امل�سار و�سيكون وقت ال�سرتاحة حم�سوبا من الزمن الأ�سلي لل�سباق على 
اأن يفوز املت�سابق الذي يحقق اأقل زمن ممكن لإنهاء ال�سباق فيما يتم ا�ستبعاد امل�سارك الذي 

يجري يف ال�سباق.



الثالثاء   5   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12113  
Tuesday  5   September   2017  -  Issue No   12113

19191919

الفجر الريا�ضي

ال�سغط  ت�سديد  اىل  مي�سي  ليونيل  بقيادة  الأرجنتيني  املنتخب  ي�سعى 
اجلولة  �سمن  الثلثاء  اليوم  فنزويل  ي�ست�سيف  عندما  ت�سيلي،  على 

16 لت�سفيات اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة اىل كاأ�س العامل لكرة القدم 
.2018

وق��ب��ل ث���لث م��ب��اري��ات ع��ل��ى ان��ت��ه��اء م�����س��وار ال��ت�����س��ف��ي��ات، جتد 
اجلنوب  للمجموعة  اخل��ام�����س  امل��رك��ز  يف  نف�سها  الأرج��ن��ت��ني 
اأمريكية، بفارق الأهداف عن ت�سيلي التي حتتل املركز الرابع، 

املقبلة  ال�سنة  مونديال  اىل  املبا�سر  التاأهل  مراكز  اآخ��ر 
الذي ت�ست�سيفه رو�سيا. ويخول املركز اخلام�س 

�ساحبه خو�س ملحق موؤهل مع منتخب 
من اأوقيانيا.

وك�������ان م���������س����وار الأرج�����ن�����ت�����ني يف 
وتوا�سل  متذبذبا،  الت�سفيات 

ع�سرة  اخلام�سة  اجل��ول��ة  يف 
بتعادل �سلبي مع م�سيفتها 
ان  اإل  الأوروغ������������������واي. 
بثلثية  ت�سيلي  خ�����س��ارة 
الباراغواي،  اأم��ام  نظيفة 
اأب��������ق��������ى ع�����ل�����ى ح����ظ����وظ 
امل��ن��ت��خ��ب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي يف 
ان���ت���زاع ب��ط��اق��ة ال��ت��اأه��ل اأو 

خو�س امللحق على الأقل.
املنتخب  ان  رغ������م  وع����ل����ى 
مر�سحا  �سيكون  الأرجنتيني 
ممثل  �سد  امللحق  يف  للفوز 
يكون  ان  ي���رج���ح  اأوق���ي���ان���ي���ا 

امل��ن��ت��خ��ب ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي، اإل 
خورخي  امل������درب  لع���ب���ي  ان 

حت�سني  اىل  ي�����س��ع��ون  ���س��ام��ب��اويل 
اأدائهم يف اجلولت املتبقية ل�سمان تاأهل مبا�سر 

يقيهم اإحراج الغياب عن كاأ�س العامل املقبلة، بعدما 
بلغوا نهائي مونديال 2014 وخ�سروا اأمام املانيا.

الأوروغ�����واي �سلبا اخلمي�س يف  الأرج��ن��ت��ني م��ع  وت��ع��ادل��ت 
 23 بر�سيد  ت�سيلي  مع  تت�ساوى  جعلها  ما  مونتيفيديو، 

نقطة وبفارق الأهداف.
ت��ع��دي��لت ك���ث���رية على  ���س��ام��ب��اويل  ي���ج���ري  األ  وي���رج���ح 
قيادة  مع  الأوروغ���واي،  مع  للمباراة  الأ�سا�سية  الت�سكيلة 
ال��ث��لث��ي مي�سي وب��اول��و دي��ب��ال وم����اورو اإي���ك���اردي خلط 
بدل  ما�سكريانو  خافيري  يحل  ان  يتوقع  بينما  املقدمة، 

من غابريال مريكادو املوقوف.
وعانى املنتخب الأرجنتيني يف مباراته الأخرية من الدفاع ال�سلب 
للأوروغواي التي متكنت من ال�سيطرة على و�سط امليدان والتحكم 

ح�س  مماثلة،  خطة  فنزويل  باعتماد  ترجيحات  ظل  ويف  باللعب. 
�سامباويل لعبيه على اعتماد مقاربة اأكرث هجومية يف مباراة اليوم.

اأكرث �سرا�سة يف الثلث الأخري من امللعب والدفع  “علينا ان نكون  وقال 

الفوز  املنتخب. علينا  املنطقة علينا �سمان فوز  اأكرث اىل تلك  بلعبني 
لتخو�س الأرجنتني كاأ�س العامل يف رو�سيا«.

امل�سجعني  ميكن  ال�سعيف،  الأرجنتيني  امل�����س��وار  ظ��ل  ويف 
ت�سيلي  خو�س  بعدم  اأنف�سهم  يوا�سوا  ان  الأرجنتينيني 
عامي  اأم��ريك��ا  كوبا  بطل  وان  ل�سيما  اأف�سل،  م�سوارا 
الرابع  املركز  يف  نف�سه  يجد  و2016   2015
الدويل  الحت��اد  اأحالت عقوبة من  بعدما  حاليا، 
اأمام بوليفيا، اىل  ال�سلبي  القدم فيفا تعادله  لكرة 
فوز وثلث نقاط. وفر�س الفيفا العقوبة على بوليفيا 

لإ�سراكها لعبا غري موؤهل.
اليوم  بوليفيا  مع  ت�سيلي جمددا  و�ستلعب 
ب�سبب  م���ع���ق���دة  م���واج���ه���ة  يف  ال���ث���لث���اء 
الظروف املناخية ال�سعبة نظرا لرتفاع 
�سطح  ع��ن  لب��از  البوليفية  العا�سمة 
اآماله  فقد  امل�سيف  ان  علما  البحر، 

يف التاأهل اىل املونديال.
وك������ان������ت م���������س����رية ال���ت�������س���ي���ل���ي يف 
لنك�سة  ت��ع��ر���س��ت  ق���د  ال��ت�����س��ف��ي��ات 
اأمام  كبرية بعد خ�سارتها القا�سية 
اجلولة  يف  ال���ب���اراغ���واي  �سيفتها 

الأخرية.
الو�سط  خ���ط  جن���م  ي�����س��م��د  ومل 
اأمام انتقادات و�سائل العلم  اأرت��ورو فيدال 
التي طالته خ�سو�سا بعدما �سجل براأ�سه باخلطاأ يف 
مرمى فريقه، فقد جلاأ اىل تويرت كاتبا “اأنا متاأكد 
اأن كل النقاد �سعداء الآن. لكن ل تقلقوا، يف كل مرة 

اأقرتب اأكرث من الرحيل«.
ودافع مدرب املنتخب الت�سيلي خوان اأنطونيو بيتزي 
عن فريقه قائًل: نحن متاأكدون من اننا �سن�ستعيد 
اجلنوبية  لأم���ريك���ا  اأب���ط���ال  جعلتنا  ال��ت��ي  ال��ه��وي��ة 

مرتني.
ت�ست�سيف �ساحبة  الثلثاء،  اليوم  اآخر  لقاء  ويف 
ر�سميا  املتاأهلة  الربازيل  كولومبيا  الثاين  املركز 
ال�سدارة.  يف  الت�سفيات  ان��ه��اء  �سمنت  وال��ت��ي 
الثالث  الأوروغ��واي��اين  املنتخب  و�سي�سافر 
حمفوفة  رح��ل��ة  يف  ال���ب���اراغ���واي  اىل 
ب��امل��خ��اط��ر لأن امل��ن��ت��خ��ب امل�����س��ي��ف يف 
حاجة ما�سة اىل الفوز للحفاظ على 
نقطتني  اأن  خ�سو�سا  بالتاأهل،  اآماله 

فقط تف�سلنه عن ت�سيلي والأرجنتني.
مع  بالنقاط  املت�ساوية  البريو  ت�سعى  كذلك، 
انت�ساراتها  عدد  رفع  اىل  نقطة   21 الباراغواي 
امل��ت��ت��ال��ي��ة اىل ث���لث���ة ع��ن��دم��ا حت���ل ���س��ي��ف��ة على 
الكوادور �ساحبة املركز الثامن بر�سيد ع�سرين 

نقطة.

انظاره  القدم  لكرة  الإيطايل  املنتخب  يحول 
�سوب  ا�سبانيا،  ام���ام  القا�سية  ال��ه��زمي��ة  بعد 
الثلثاء  ال��ي��وم  ي�ست�سيفها  ال��ت��ي  ا���س��رائ��ي��ل 
املجموعة  ت�سفيات  م��ن  الثامنة  اجل��ول��ة  يف 
مونديال  ل��ن��ه��ائ��ي��ات  ال�����س��اب��ع��ة  الأوروب�����ي�����ة 

.2018
بعد  نقطة   16 الإي��ط��ايل  املنتخب  ويتطلع 
�سفر3-،  ال�سبت  القا�سية  هزميته  الهزمية 
اىل الت�سبث باملركز الثاين على الأقل خلو�س 
ال�سباين  ن���ظ���ريه  ك����ون  الأوروب���������ي،  امل��ل��ح��ق 
على  �سيفا  يحل  نقاط  ثلث  بفارق  املت�سدر 

لي�ستن�ستاين الخرية يف مهمة �سهلة.
وقد حت�سم املناف�سة على املركز الثاين ل�سالح 
نهائي  ب�سكل  فنتورا  جانبيريو  امل��درب  لعبي 
يف حال �سقوط األبانيا الثالثة 12 نقطة على 

ار�س مقدونيا قبل الخرية 6 نقاط.
الوروبية  املجموعات  م��ن  ك��ل  بطل  وي��ت��اأه��ل 
اف�سل  تخو�س  ان  على  النهائيات  اىل  الت�سع 
يف  ملحقا  الثاين  املركز  يف  منتخبات  ثمانية 
الخرية  الرب����ع  ال��ب��ط��اق��ات  بينها حل��ج��ز  م��ا 

املخ�س�سة للقارة العجوز.
اإ�سرائيل  و�سيفتها  ايطاليا  م��ب��اراة  وتكت�سي 
البلد،  ب�����س��م��ال  ���س��ت��ادي��وم  م��اب��ي  ع��ل��ى ملعب 
الأهمية الأكرب يف هذه اجلولة لأن الأت�سوري 
يتطلعون  م��رات  اأرب��ع  العامل  بكاأ�س  الفائزين 

اي�سا اىل ا�ستعادة الثقة بالنف�س.
ان  كاندريفا  انطونيو  الو�سط  لع��ب  واعترب 
اخل�سارة امام ابطال العامل 2010 يف مدريد، 
انف�سنا  هزمية �سيئة قد تدفعنا اىل م�ساعدة 
ب�سكل كبري. منلك ال�سجاعة والت�سميم ملباراة 

الثلثاء.
ن���اب���ويل لورنت�سو  ق���ال م��ه��اج��م  م���ن ج��ان��ب��ه، 

اين�سينيي “للو�سول اىل كاأ�س العامل علينا ان 
نكون متحدين.

ويعاين فنتورا من الثغرات الدفاعية اذ يغيب 
جورجو كييليني امل�ساب وليوناردو بونوت�سي 

املوقوف وليوناردو �سبيناتزول لإ�سابته 
يف ال��دق��ائ��ق الخ����رية م��ن امل���ب���اراة مع 

ا�سبانيا.
ل�سد  الت�سكيلة  اىل  امل���درب  وا�ستدعى 
دافيدي  املدافع  النق�س،  جزء من هذا 
تورينو  م��ن  حديثا  املنتقل  زاباكو�ستا 

اىل ت�سل�سي الإنكليزي.
ويرجح ان يزج فنتورا مبدافعي يوفنتو�س 

ان��دري��ا ب����ارزايل ودان��ي��ي��ل��ي روغ����اين كقلبي 
دفاع اىل جانب اندريا كونتي يف اجلهة 

اليمنى، ولعب مان�س�سرت يونايتد 
ماتيو دارميان يف الي�سرى.

اأمام  بعد اخل�سارة  دارميان  وقال 
ا�سبانيا، وهي الأوىل لإيطاليا يف 
العامل  كاأ�س  ت�سفيات موؤهلة اىل 

مباراة،   56 ب��ع��د  اأوروب�����ا  ك��اأ���س  اأو 
قدمنا  عظيم.  منتخب  ام��ام  خ�سرنا 

�سيئة، علينا عدم  واخ��رى  اأ�سياء جيدة 
حتى  ب��ه  قمنا  جيد  بعمل  التفريط 

الن.
اىل  ف���ن���ت���ورا  ي���ل���ج���اأ  ان  وي����رج����ح 
ا�سراك حار�س ميلن جانلويجي 
دون�������اروم�������ا ب�������دل م�����ن ال���ق���ائ���د 

املخ�سرم جانلويجي بوفون .
يف املقابل، تلعب ا�سرائيل من دون 

قائدها ايران زاهايف الذي ازعجته 
خ�سارة  ب��ع��د  ال���س��ت��ه��ج��ان  ���س��ف��رات 

مقدونيا  ام��ام  ار�سه  على  ب��لده  منتخب 

التوقف  ال�سبت، وقرر على ما يبدو  �سفر1- 
عن اللعب مع املنتخب.

وبداأت �سفرات ال�ستهجان مع تقدم مقدونيا 
ما   ،73 ال�����دق�����ي�����ق�����ة  يف 
رمي  اىل  زاه�������ايف  دف�����ع 
اأر�سا.  ال��ق��ائ��د  ����س���ارة 
�سحيفة  عنه  ونقلت 
ي��دي��ع��وت اأح���رون���وت 
ام�������س الث���ن���ني “مل 
ذلك.  حتمل  اأ�ستطع 
نحن يف بلد ل يعرف 
كيف يكرم 

ريا�سييه الكبار، ولهذا اف�سل ان اترك«.
اجلمهور  ي���ق���وم  ان  ي�����س��دق  ل  ام����ر  اأ����س���اف 
با�ستهجان منتخب بكامله. هذا مل يحدث يف 
اي مكان من العامل. مل ارغب يف ان يكون رد 

فعلي بهذه الطريقة لكني دفعت اىل ذلك.
وات���ه���م وزي����ر ال��ري��ا���س��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي مريي 
باأنه من خلل هذه احلركة  اللعب  ريغيف 
دا�����س ب��ق��دم��ه ال��ق��ي��م ال��ت��ي ن��ح��اول زرع��ه��ا يف 

اجيالنا القادمة.
على  كبري  ح��د  اىل  اإي��ط��ال��ي��ا  خ�����س��ارة  وق�ست 
مقدونيا  تواجه  اذ  املبا�سر،  التاأهل  يف  اآمالها 
اكتوبر،  يف  الخ��ريت��ني  اجلولتني  يف  والبانيا 
مع  �سهلني  ل��ق��اءي��ن  ا���س��ب��ان��ي��ا  ت��خ��و���س  بينما 

البانيا وا�سرائيل.
اليطايل  للمنتخب  م�ساركة  اآخ��ر  وتعود 
عندما   ،1997 ع����ام  اىل  امل��ل��ح��ق  يف 
متكنت من حجز بطاقتها للم�ساركة 

يف مونديال فرن�سا 1998.
ويف املجموعة الرابعة، �ست�سمن 
�سربيا املت�سدرة ب�سكل كبري 
تخطت  اذا  ال��ت��اأه��ل  بطاقة 
ايرلندا  م�سيفتها  عقبة 
بينما تبدو ويلز  الثانية، 
للفوز  مر�سحة  ال��ث��ال��ث��ة 

على مولدافيا الأخرية.
ويف املجموعة التا�سعة، تخو�س 
مع  مف�سلية  مباراة  الثالثة  اي�سلندا 
�سيفتها اوكرانيا الثانية ، بينما حتل 
على  ثقيلة  �سيفة  املت�سدرة  كرواتيا 
تركيا الرابعة التي اهتزت معنوياتها 
امام  بخ�سارتها  حظوظها  وتراجعت 

اوكرانيا �سفر2-.

الأرجنتــني ت�ست�سيـــف فنزويـــل 
وت�سيلــي تواجـه بوليفيــا

�سدارتهم  على  وحافظوا  امليداليات  ح�ساد  اإيطاليا  رم��اة  =وا���س��ل 
لبطولة العامل لرماية الأطباق والتي ت�ست�سيفها العا�سمة الرو�سية 
مو�سكو �سمن مناف�سات بطولة العامل للرماية التي ت�ستمر حتى 11 

�سبتمرب اجلاري مب�ساركة 651 راميا ورامية ميثلون 73 دولة .
خم�س  بينها  ميداليات  ت�سع  اإىل  ر�سيده  الإي��ط��ايل  املنتخب  ورف��ع 
ميداليات ذهبية وف�سيتان وبرونزيتان حيث فاز بذهبيتي الرجال 
“الرتاب”  الأطباق من احلفرة  رماية  م�سابقة  والفردي يف  للفرق 

بجانب فوزه بف�سيتي الفرق والفردي لفئة ال�سباب.
املنتخب  ت��وج   - ال���رتاب  بطولة  نهاية  بعد   - ال��ف��رق  �سعيد  وع��ل��ى 
الإيطايل بذهبية املنتخبات ال� 39 امل�ساركة منهيا البطولة بر�سيد 
362 طبقا وتله يف املركز الثاين منتخب الت�سيك بر�سيد 359 

طبقا ثم املنتخب الإ�سباين ثالثا حمققا 367 طبقا.
353 طبقا وت�ساوى  واحتل املركز الرابع منتخب كرواتيا بر�سيد 
املركز  النم�سا  احتلت  بينما   .. والهند  والكويت  رو�سيا  من  كل  معه 

الثامن بر�سيد 351 طبقا وجاء منتخبنا الواعد يف املنطقة الدافئة 
الإيطايل  الرامي  ت��وج  الفردي  �سعيد  وعلى  طبقا.   322 بر�سيد 
 43 بر�سيد  الذهبية  امليدالية  ون��ال  البطولة  بلقب  ري�سكا  دانييل 
طبقا يف النهائي.. تله مناف�سه الربيطاين ادوارد لوي .. فيما نال 

الت�سيكي جريي ليبتاك امليدالية الربونزية.
واحتل املراكز ال�سرفية بعيدا عن من�سة التتويج كل من ال�سباين 
الربتو فرنانديز رابعا والمريكي ديرك هالدميان خام�سا والهندي 

اأما نتائج رماتنا فقد حقق حمد بن جمرن  كينان ت�سيناي �ساد�سا. 
بينما   .. اأط��ب��اق   105 العرياين  وليد  وحقق  طبقا   113 الكندي 
ال�ساعد  ال��رام��ي  حقق  فيما  اأط��ب��اق..   104 العرياين  ظاهر  حقق 
امل�ساركة  اأنها  رغ��م  ال�سباب  بطولة  يف  طبقا   111 ال�سام�سي  علي 
الأوىل له. من جانب اآخر يخو�س منتخبنا الوطني لرماية الأطباق 
البطولة وميثلنا  “ مناف�سات  ت��راب  “ الدبل  املزدوجة من احلفرة 

الثلثي �سيف ال�سام�سي وخالد الكعبي ويحيى املهريي.

رمــــــاة اإيـطاليـــــا يت�ســــدرون بطـــولـــة الـعــالــــم لـــرمــايــــة الأطبــــاق

لنادي  اجل��دي��د  ال��لع��ب  دميبيلي،  عثمان  الفرن�سي  ق��ال 
ان���ه يتطلع اىل ح�سد  ال���ق���دم،  ل��ك��رة  ال���س��ب��اين  ب��ر���س��ل��ون��ة 
الأل���ق���اب م��ع ال���ن���ادي ال��ك��ات��ال��وين وح��ج��ز م��ك��ان ل��ه �سمن 

ت�سكيلة املنتخب الفرن�سي يف كاأ�س العامل 2018.
بورو�سيا  م��ن  ال�����س��اب دمي��ب��ي��ل��ي  وان��ت��ق��ل 

دورمتوند المل��اين يف �سفقة قد ت�سل 
مع  ي��ورو  مليون   147 اىل  قيمتها 
م�سعى  �سمن  وامل��ك��اف��اآت،  احل��واف��ز 
انتقال  لتعوي�س  ال�سباين  النادي 
ال���ن���ج���م ال����ربازي����ل����ي ن���ي���م���ار اىل 
الفرن�سي  ج��رم��ان  ���س��ان  ب��اري�����س 

مقابل 222 مليون يورو.
�سحيفة  ن�����س��رت��ه��ا  م��ق��اب��ل��ة  ويف 
الكاتالونية  دي��ب��ورت��ي��ف��و  م��ون��دو 

ام�����س الث���ن���ني، ق���ال دمي��ب��ي��ل��ي ما 
اأري������ده ه���و اأن اأك�����ون ه��ن��ا واأل���ع���ب مع 

ال���ع���امل، معتربا  ال��لع��ب��ني يف  اأف�����س��ل 
ولهذا  بر�سلونة،  يف  ه��م  ه���وؤلء  ان 

ال�سبب اأتيت.
اأ���س��اف اأت��ي��ت م��ن اأجل 

اإح�������راز الأل����ق����اب مع 
اأكون  الفريق، ولحقا 
مع املنتخب الفرن�سي 
يف ك����اأ�����س ال����ع����امل يف 
رو�سيا ال�سنة املقبلة. 
وكرر دميبيلي الذي 

اأف�سل  م��ن  يعترب 
الواعدة  امل���واه���ب 
التقليل  اأوروب���ي���ا، 
م��ن امل��ق��ارن��ة بينه 
وب�����������ني ن�����ي�����م�����ار، 
ان  م��������ع��������ت��������ربا 
الأخ���������ري لع���ب 
يزال  ول  مميز، 

علي ان اأطور نف�سي واألعب كما اأعرف واأقدم اأف�سل ما لدي. 
اأ�ساف اأحب املراوغة وتوفري التمريرات احلا�سمة لزملئي 
ما اأمتناه هو اأن ان�سجم مع الفريق وان اأعرف اجلميع عن 
اأن اأنخرط جيدا  اأود  “قبل كل �سيء،  قرب. و�سدد على انه 
م�سكلة  ي��واج��ه  ل��ن  ان���ه  اىل  م�����س��ريا  الفريق”،  يف 
اإرن�ستو  امل���درب  ل��ه  �سيختاره  ال���ذي  امل��رك��ز  م��ع 

فالفريدي.
ال�سابق  ال��ف��رن�����س��ي  ن���ادي���ه  ري����ن  يف  واأو�����س����ح 
واأي�سا  اأي�����س��ر،  كجناح  ال��وق��ت  غالبية  لعبت 
الو�سط. يف  واأحيانا يف  الأمي��ن  على اجلناح 
م�سكلة  ل  م�سابها.  الأم��ر  كان  دورمتوند، 

لدي يف املركز الذي �ساأ�سغله.
مهتما  ك��ان  بر�سلونة  ان  دميبيلي  وك�سف 
اآثر  انه  اإل  املا�سي،  املو�سم  معه  بالتعاقد 
اأكرب  خ��ربة  على  للح�سول  ناديه  يف  البقاء 

واللعب اأكرث.
و����س���ج���ل دمي���ب���ي���ل���ي ع�������س���رة اأه�������داف 

لدورمتوند يف املو�سم املا�سي.
ان يخو�س دميبيلي  ويتوقع 
ناديه  مع  الأوىل  مباراته 
درب�������ي  يف  اجل�������دي�������د 
مبواجهة  كاتالونيا 
ا�سبانيول  ال�سيف 
من  ال���ت���ا����س���ع  يف 

�سبتمرب.

يواجه املدرب برو�س ارينا اأ�سعب اختبار يف ثاين فرتة اإ�سراف 
ع��ل��ى امل��ن��ت��خ��ب الم���ريك���ي ل��ك��رة ال���ق���دم، ع��ن��دم��ا ي��ح��ل �سيفا 
نهاية  م��ن  قبل جولتني  الأرب���ع���اء  غ��د  ه��ن��دورا���س فجر  على 
رو�سيا.  يف   2018 مونديال  نهائيات  اىل  املوؤهلة  الت�سفيات 
ويف ر���س��ي��د ك��ل م��ن ه��ن��دورا���س ال��راب��ع��ة وال���ولي���ات املتحدة 
الثالثة ث��م��اين ن��ق��اط، م��ع ت��ف��وق اأم��ريك��ي ب��ف��ارق الأه����داف. 
الكونكاكاف  ت�سفيات  م��ن  الثامنة  اجل��ول��ة  يف  اي�سا  وتلعب 
الثانية  كو�ستاريكا  والكاريبي(  والو�سطى  ال�سمالية  )امريكا 
مع املك�سيك التي �سمنت اأوىل بطاقات التاأهل الثلث، وبنما 
مع ترينيداد وتوباغو الأخرية. واأوقع لعبو اأرينا اأنف�سهم يف 
�سباك احل�سابات املعقدة بخ�سارتهم امام كو�ستاريكا �سفر2- 
بفوز  القطب  متعددة  املناف�سة  وب��ات��ت  ال�سابقة،  اجل��ول��ة  يف 
املك�سيك  اأم��ام  بنما  وخ�سارة   1-2 ترينيداد  على  هندورا�س 
اىل  مبا�سرة  الأوىل  ال��ث��لث��ة  املنتخبات  وت��ت��اأه��ل  �سفر1-. 
دوليا  ملحقا  الرابع  املركز  �ساحب  يخو�س  فيما  النهائيات، 
م��ن ذه���اب واي���اب م��ع امل��ت��اأه��ل م��ن امللحق الآ���س��ي��وي. ومتيل 
ال��ك��ف��ة ن��ظ��ري��ا ل�����س��ال��ح امل��ن��ت��خ��ب الأم���ريك���ي ال��ف��ائ��ز بالكاأ�س 
والذي حقق  يوليو،  الكونكاكاف يف  ملنطقة  الذهبية الخرية 
هندورا�س،  مع  ال�سابقة  ال�24  املواجهات  يف  انت�سارا   17
اآخرها فوز �ساحق -6�سفر يف مار�س املا�سي يف �سان خو�سيه، 
مايكل  املنتخب  قائده  يبدو  ول  احلالية.  الت�سفيات  �سمن 
اخل�سو�س  بهذا  حتديات  واطلق  املواجهة،  من  قلقا  ب��راديل 
ب��ع��د اخل�����س��ارة ام����ام امل��ن��ت��خ��ب ال��ك��و���س��ت��اري��ك��ي ال����ذي ب��ل��غ ربع 
2014 يف الربازيل واأجاد لعبوه ا�ستغلل  نهائي مونديال 
الهجمات املرتدة والثغرات الدفاعية لدى نظريه المريكي. 
وقال حينها “ل�سنا قلقني المور �ست�سري على ما يرام، وهذا 
واملك�سيك  الم��ر ل يخيفنا. كو�ستاريكا  اح��دا. هذا  لن يزعج 
ويف  املباريات،  بع�س  �سنلعب  وهندورا�س  وبنما  نحن  عربتا. 

النهاية �سيتاأهل واحد من الثلثة اىل نهائيات كاأ�س العامل، 
واآخر �سيلعب امللحق، والثالث �سيخرج خايل الوفا�س. واعترب 
براديل ان الفوز على هندورا�س وح�سد النقاط الثلث يجعل 
مر�سية،  نتيجة  املقبل  ال�سهر  بنما  م��ع  ار���س��ه  على  التعادل 
واأ�ساف  اللعب يف �سيافة ترينيداد يف اجلولة الخ��رية.  قبل 
�سنذهب اىل هناك هندورا�س بذهنية الفوز باملباراة. �سنكون 
اكرث ميل للهجوم، وكونوا واثقني من اننا م�ستعدون للفوز 
على  احل�سول  و�سع  يف  كنا  اذا  دقيقة،   90 وبعد  �سيء.  بكل 
و�سيكون م�سرينا  �سنح�سل عليها،  تعادل.  واح��دة من  نقطة 
اأري��ن��ا ع��ن ثقته  يف ايدينا يف امل��ب��ارات��ني الأخ��ريت��ني. واأع���رب 
اآخ��ر، هذه  اأمر  اىل  �سننتقل  قائل:  كو�ستاريكا،  كبوة  بتجاوز 
هي املناف�سات الريا�سية. ل ميكنك الفوز يف كل مباراة. وردا 
ال�سخ�سية  الأمريكي ميلك  املنتخب  كان  اذا  �سوؤال عما  على 
اأجاب  تواليا،  الثامنة  للمرة  النهائيات  اىل  للتاأهل  اللزمة 
�سنعرف ذلك. اأ�ساف ننظر اىل كل مباراة على حدة ولي�س اىل 
جمموع املباريات. مل نلعب ب�سكل جيد امام كو�ستاريكا، لكن 
ن�ستطيع ان  امامنا ثلث مباريات، ونحن يف موقف  ل تزال 
نتاأهل من خلله لكاأ�س العامل. وعلى رغم �سعوبة مهمتها، 
املك�سيك  ت�ست�سيف  عندما  تاأهلها  ح�سم  كو�ستاريكا  �ستحاول 
م�ستفيدة من عوامل عدة يف مقدمها الأر�س واجلمهور، قبل 
ال�ساد�س من اكتوبر هندورا�س، ثم تلعب يف  ان ت�ست�سيف يف 
مدريد  ري��ال  حار�س  و�سيحاول  منه.  العا�سر  يف  بنما  �سيافة 
ال�سباين كيلور نافا�س ورفاقه ا�ستغلل اي ثغرة يف اجلانب 
املك�سيكي الذي قد يلعب بت�سكيلة خمتلفة بعدما �سمن بلوغ 
املناف�سة  يف  للبقاء  فر�سة  ب��دوره��ا  بنما  ومتلك  النهائيات.  
على البطاقة الثالثة او امللحق، على ح�ساب �سيفتها ترينيداد 
وتوباغو، و�سيكون تعادل هندورا�س والوليات املتحدة نتيجة 

مثالية بالن�سبة اليها.

دميبيلي يطمح للفوز بالألقاب مع بر�سلونة

“الألعاب  يف  ي�ساركون  وريا�سية  " ريا�سي   1300 "
الدولية الثانية لل�سرطة” اأبوظبي 2017« 

منت�سف  اأبوظبي  يف  اقامتها  املزمع  لل�سرطة  الثانية  الدولية  الألعاب  دورة  يف  امل�ساركني  الريا�سيني  عدد  جتاوز 
ال�سرطة  اإع��لن احت��اد  الآن منذ  اأك��دت م�ساركتها حتى  دول��ة   53 1300 لعب و لعبة ميثلون  القادم  نوفمرب 
الريا�سي الإماراتي منظم البطولة فتح باب الت�سجيل للدول الراغبة بامل�ساركة. وتعد الن�سخة الثانية من البطولة 
 »USIP« حدثا دوليا ريا�سيا هاما وهي بطولة ر�سمية �سمن اأجندة فعاليات الحتاد الريا�سي الدويل لل�سرطة
الذي يهدف اإىل تعزيز وت�سجيع الريا�سة ال�سرطية مبا يتفق مع اأهدافه يف ن�سر ثقافة التناف�س ال�سريف وتعميق 
يف  ال�سرطيون  الريا�سيون  ويتناف�س  العامل.  حول  ال�سرطية  الأجهزة  بني  وتعميمها  الريا�سية  والثقافة  املعرفة 
واجلودو  ال�سباحة  و  التكتيكية  الرماية  هي  م�سابقات  اأربع  علمك” يف  “ارفع  �سعار  “ حتت   2017 “ اأبوظبي 
و”اجليوجيت�سو. وحددت اللجنة املنظمة 32 ع�سوا لكل وفد من الدول امل�ساركة من بينهم 4 مدربني وم�ساعد 
ورئي�س للوفد. كانت الن�سخة الأوىل من البطولة التي ا�ست�سافتها كولومبيا عام 2015 قد �سهدت م�ساركة 31 
دولة من بينها دولة الإم��ارات العربية املتحدة وت�سمنت مناف�سات بني الريا�سيني ال�سرطيني توج باملركز الأول 
فيها احتاد ال�سرطة الكولومبي م�ست�سيف البطولة والذي ح�سد 96 ميدالية من بينها 45 ميدالية ذهبية و 34 
ف�سة و 17 ميدالية برونزية تله احتاد ال�سرطة الريا�سي من الكوادور ب� 48 ميدالية وحل ثالثا احتاد ال�سرطة 
 »USIP« لل�سرطة  ال��دويل  الريا�سي  اأن الحت��اد  بالذكر  19 ميدالية متنوعة كمجموع عام. جدير  ب�  ال�سيني 
لتعزيز  اأ�سا�سي  ب�سكل  ويهدف  دول��ة عربية   20 بينها  دول��ة من   43 بع�سوية  باري�س  1999 يف  مايو  تاأ�س�س يف 
العلقات بني الأجهزة ال�سرطية العاملية خا�سة يف جمالت الريا�سة الع�سكرية وت�سجيع التناف�س ال�سريف بينها يف 

جمالت التدريب واللياقة البدنية وتبادل اخلربات واملعارف.

اأرينا يواجه اأ�سعب اختبار مع الوليات املتحدة اإيطاليا ت�سعى لتعوي�ض ال�سقوط اأمام ا�سبانيا

�سوريا تطمح للمعجزة 
وكوريا تقرتب من 

املونديال
نف�سه  ال�������س���وري  امل��ن��ت��خ��ب  ي���ج���د 
تاريخي  اإجن���از  حتقيق  م��ن  قريبا 
يلقي  عندما  املعجزة،  اىل  اأق��رب 
اجلولة  يف  الإي����������راين  م�����س��ي��ف��ه 
مناف�سات  م��ن  الأخ����رية  ال��ع��ا���س��رة 
�سمن  الأوىل  الآ�سيوية  املجموعة 
الت�سفيات املوؤهلة اىل كاأ�س العامل 

لكرة القدم 2018.
ت�سعى  ال���ث���ان���ي���ة،  امل���ج���م���وع���ة  ويف 
ال�سعودية اىل �سمان املركز الثاين 
املونديال  اىل  م��ب��ا���س��رة  ل��ل��ت��اأه��ل 
المارات  تتم�سك  بينما  الرو�سي، 
امللحق  خل���و����س  ���س��ئ��ي��ل��ة  ب����اآم����ال 

الآ�سيوي.
على  املا�سي  الأ���س��ب��وع  ف��وزه  وبعد 
التا�سعة،  اجل��ول��ة  يف   1-3 ق��ط��ر 
يف  نف�سه  ال�����س��وري  املنتخب  وج���د 
موقع يتيح له املناف�سة جديا على 
بلوغ كاأ�س العامل للمرة الأوىل يف 

تاريخه.
املجموعة  ث��ال��ث��ة  ���س��وري��ا  وب���ات���ت 
بفارق  نقطة،   12 بر�سيد  الأوىل 
اجلنوبية  ك����وري����ا  ع����ن  ن��ق��ط��ت��ني 
وب����ف����ارق  ن���ق���ط���ة،   14 ال���ث���ان���ي���ة 
الرابعة  اأوزبك�ستان  امام  الأه��داف 

اأي�سا. نقطة   12
و����س���ت���ك���ون الأم�����ت�����ار الأخ���������رية يف 
ه�����ذه امل���ج���م���وع���ة م��ف��ت��وح��ة على 
اأربع  ت���زال  اذ ل  ك��ل الح��ت��م��الت، 
على  املناف�سة  موقع  يف  منتخبات 
اىل  مبا�سرة  امل��وؤه��ل  الثاين  املركز 
واملركز   ،2018 رو�سيا  مونديال 
الثالث الذي يتيح ل�ساحبه خو�س 
املجموعة  ثالث  اآ�سيوي مع  ملحق 
الفائز  ي��خ��و���س  ان  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة، 
فيه ملحقا دوليا مع رابع منطقة 
ال�سمالية  اأم���ريك���ا  ال��ك��ون��ك��اك��اف 

والو�سطى والكاريبي.
وحالت الأو�ساع الأمنية يف �سوريا 
على  مل��ب��اري��ات��ه��ا  ا�ست�سافتها  دون 
لذلك.  ماليزيا  واخ��ت��ارت  اأر���س��ه��ا 
و���س��ت��ك��ون امل���واج���ه���ة الأخ�������رية يف 
اي��ران، . وتت�سدر ايران املجموعة 
من  ن��ق��ط��ة   21 ب��ر���س��ي��د  الأوىل 
اأي  ت�سع مباريات، وهي مل تخ�سر 
م���ب���اراة يف ه���ذه ال��ت�����س��ف��ي��ات، ومل 

يتلق مرماها اأي هدف.
وق��ال امل��درب ال�سوري اأمي��ن حكيم 
لوكالة فران�س بر�س هي مواجهة 
���س��ع��ب��ة ج����دا اأم�����ام م��ن��ت��خ��ب قوي 
وجميع  جيدا  در�سناه  نحرتمه... 
اخلروج  ع��ل��ى  م�سممون  لعبينا 
اإيجابية ت�سعد كل ال�سعب  بنتيجة 

ال�سوري.



    
قّطع زوجته لـ 70 قطعة وو�سعها يف الثلجة

قطع  لعدة  ج�سدها  بتمزيق  وق��ام  زوجته  قتل  هندي  رج��ل  اأُدي���ن 
وو�سعها يف الثلجة، وذلك بعد �سبع �سنوات من ارتكاب اجلرمية. 
وقتل راجي�س جولتي زوجته اأنوباما يف منزله يف مدينة دهرادون 
2010، بح�سبما ذكرت  يف ولية اوتاراخاند �سمال الهند يف العام 

�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
اإىل  اأطفاله  اأم  لتقطيع جثة  كهربائًيا  من�ساًرا  وا�ستخدم جولتي 
70 قطعة، قبل اأن ي�سعها يف الثلجة. وبعد �سهرين، قام جولتي، 
بتوزيع ورمي الأكيا�س التي حتتوي على اأجزاء من ج�سم زوجته 
يف �سواحي املدينة، واحًدا تلو الآخر. وتزّوج جولتي واأنوباما يف 
العام 1999 و�سرعان ما انتقل اإىل الوليات املتحدة، حيث عا�سا 
ما يقرب من عقد من الزمان، وخلل هذه الفرتة عمل جولتي 
كمهند�س برجميات، واأجنبت زوجته تواأًما. وبعد اأن عادت العائلة 
اإث��ر خلف  زوجته  ب�سفع  ال��زوج  ق��ام   ،2008 العام  الهند يف  اإىل 
عنه  ُتبلغ  اأن  م��ن  وخ��وًف��ا  �سقوطها،  يف  ت�سبب  مم��ا  بينهما  ح�سل 
قبل  يومني  مل��دة  بج�سدها  احتفظ  ثم  بو�سادة،  خنقها  ال�سرطة، 
تقطيعها مبن�سار كهربائي. ومل يتم اكت�ساف اجلرمية اإل عندما 
جاء �سقيق اأنوباما يف زيارة غري معلنة، وت�سكك بجولتي عندما 

مل يتمكن من اإخباره مبكان زوجته.

خ�سرت ح�سانة ابنتها فرمتها من النافذة
األقت  عا�ست مدينة احلاجب املغربية ال�سبت جرمية ب�سعة، حني 
�سيدة بابنتها من نافذة م�سكنهما بالطابق الثاين، ثم اأقدمت على 
النتحار باإ�سرام النار يف املنزل، وال�سبب ح�سول زوجها على حكم 

ق�سائي  بح�سانة ابنتهما ذات الثماين �سنوات.
حممد  م�ست�سفى  اإىل  خ��ط��رية  ح��ال��ة  يف  واب��ن��ت��ه��ا  الأم  ن��ق��ل  ومت 
اخلام�س مبدينة مكنا�س املجاورة، اإل اأن الأم فارقت احلياة ، فيما 

تزال الطفلة يف حالة خطرية بق�سم الإنعا�س.
رمي  على  اإق��دام��ه��ا  قبل  الأم  منزل  اأم���ام  احل�سود  جتمهر  ورغ��م 

ابنتها اإل اأن احدا مل ي�ستطع ثنيها عن ذلك.

الكلب ال�سالة لتاأمني �سوارع  
الكلب  اأول��ي��ة ل�سرتة ذكية رمب��ا حت��ول  ب��داأت يف تايلند جتربة 
اإذ �سار باإمكانها الإب��لغ عن الغرباء وغريها  اأبطال  اإىل  ال�سالة 

من املخاطر داخل املجتمع.
الإعلنية  تايلند  �سيل  وكالة  من  الذكية  ال�سرتة  �سناع  وياأمل 
ومقرها كوريا اجلنوبية، وهي اإحدى ال�سركات التابعة ل�سام�سوجن 
الكلب  �سورة  حت�سني  يف  ال�سرتة  ت�ساهم  اأن  يف  للإلكرتونيات، 
خانتابراب  باكورنكريت  وق��ال  التايلندي.  املجتمع  يف  ال�سالة 
تكون  لن  ال�سالة  الكلب  اأن  "نعتقد  ال�سرتة  ابتكار  فريق  ع�سو 
اأداة رمبا  ابتكار  اأردن��ا  املنازل.  تربى يف  التي  الكلب  خمتلفة عن 
الكلب  ب��اأن  ي�سعرون  النا�س  وجتعل  ال��ك��لب  تلك  ف��وائ��د  تظهر 
ال�سالة ميكن اأن تكون كلب حرا�سة اأثناء الليل". وجرى تركيب 
وتفتح  الكلب.  ج�سد  ح��ول  تو�سع  التي  ال�سرتة  يف  خفية  كامريا 
الكامريا عد�ستها عند خروج نباح عدائي اإذ تر�سل فيديوهات حية 
مارتن  ورح��ب  اإىل مقر مراقبة مركزي.  اأمامه  الكلب  ي��راه  عما 
ترينر مدير موؤ�س�سة �سوي دوج الإداري ومقرها فوكيت باملبادرة 
ع�سرة  قبل  املوؤ�س�سة  واأن�سئت  التجريب.  مرحلة  يف  ت��زال  ل  التي 

اأعوام بهدف حماية الكلب والقطط ال�سالة يف تايلند.
وبداأ العمل يف م�سروع ال�سرتة الذكية يف مار�س اآذار 2017 وتقول 

�سركة �سيل اإنها جتري مزيدا من التطوير عليه قبل طرحه.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قتل جنله لإنفاقه 3 دولرات يف العيد
قررت النيابة العامة يف م�سر حب�س عاطل على ذمة التحقيقات بعد قيامه بقتل جنله الذي مل يتجاوز عمره 8 
�سنوات، بعد اأن اأقدم على ارتكاب جرميته يف اأول اأيام عيد الأ�سحى، اإىل جانب اإ�سابته لطفله الآخر 5 �سنوات 

بعدة اإ�سابات.
وبداأت الواقعة ببلغ ر�سمي اإىل ق�سم �سرطة بنها مبحافظة القليوبية يفيد مقتل الطفل "ز.�س.ع" على يد 
والده، وبانتقال رجال الأمن والبحث اجلنائي ملقر الواقعة، تبني قيام الأب بارتكاب اجلرمية م�ستخدماً ع�سا 

ثقيلة �سوم، اأودت بحياة طفله، اإىل جانب تعديه على طفله الآخر.
وجاء يف التحريات والتحقيقات اأن الأب ارتكب جرميته حتت تاأثري املخدرات، حيث انفعل على جنله لقيامه 
“اأقل من 3 دولرات” يف اليوم الأول للعيد برفقة �سقيقه ال�سغري، لينهال عليه بال�سرب  باإنفاق 50 جنيهاً 

املربح حتى اأرقده جثة هامدة.
واعرتف املتهم بتفا�سيل ارتكاب اجلرمية اأمام النيابة العامة التي قررت حب�سه على ذمة الق�سية مع توقيع 
الك�سف الطبي عليه لبيان تعاطيه املخدرات اأثناء اجلرمية من عدمه، و�سرحت بدفن جثة الطفل بعد توقيع 

الك�سف الطبي عليه.
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معّلمة ت�سفع تلميًذا 40 مّرة
اأوت���ار برادي�س  اإح��دى م��دار���س ولي��ة  وثقت ك��ام��ريات املراقبة يف �سف يف 
الهندّية حادثة قامت فيها معّلمة ب�سفع تلميذ على وجهه 40 مّرة لأّنه مل 

يرّد حني نادت ا�سمه وهي تتفقد احل�سور والغياب.
دقيقتني  م��ّرة يف   40 التلميذ  ت�سفع  املعّلمة وهي  الفيديو  ويظهر مقطع 

فقط فيما كان يتو�ّسل اإليها لرتحمه.
ال�����س��ف، ا�ستمّرت  ب��وج��ود ك��ام��ريات يف  ت��ك��ن تعلم  ال��ت��ي مل  امل��ع��ّل��م��ة،  ل��ك��ن 

بال�سرب من دون �سفقة.
و�سفها  بطريقة  التلميذ  ت�سحب  وه��ي  املعلمة  اأخ���رى  لقطات  واأظ��ه��رت 

كثريون باأنها وح�سية، وفق ما ذكرت و�سائل اإعلم هندية.

اأغنى ع�سابة مافيا يف العامل
و  اإزده��ارا  العاملية  املافيات  اأ�سهر  اإح��دى  وهي  اليابانية،  املافيا  اأو  الياكوزا 
األف �سخ�س،   110 80 اىل  اأع�سائها مابني  حتقيقا للغنى، وي��رتاوح عدد 

حيث و�سل دخلها يف 2015 اىل اأكرث من 80 مليار دولر.
اأ�سلف  ب��اأن  ويعتقد  الو�سطى،  الع�سور  اىل  اليابانية  املافيا  ج��ذور  تعود 

املافيا احلالية كانوا ي�سمون ب�بوريكودان.
كانوا منبوذين  و  للقمار،  بائعني متجولني وع�ساق  كانوا عبارة عن  حيث 
والقوانني  التقاليد  من  بعدد  اليابانية  املافيا  وت�ستهر  ال�سعب.  عامة  من 
ومنها الو�سم، حيث يغطي ج�سد اأع�ساء هذه املافيا و�سم ذو دلئل ليعرفها 

�سوى اأع�ساء املجموعة.
متنع  و  اجل�سد  كامل  تغطي  التي  امللب�س  املافيا  اأع�ساء  يف�سل  ولذلك 
اإظهار و�سومهم. ويف مايتعلق بالعقوبات فيوجد لدى "الياكوزا" قوانينها 
اخلا�سة، حيث يعاقب الفرد لدى اإرتكابه خطاأ، بقطع اإ�سبع من يده، ويقوم 
ال�سخ�س نف�سه بقطع اإ�سبعه. هذا و يرتبط اأع�ساء املافيا بروابط قوية، 
اليمنى و  الزعيم و رجل يعترب يده  حيث يعتربون كالأخوة، حيث يوجد 

يطلق عليه اأ�سم  اأويابون و يعترب كبري امل�ست�سارين.
بعدهم  لياأتي  امل�ست�سارين،  كاي وهم جمموعة من  �سانورو  ياأتي  ثم  ومن 
ومن  الأرك����ان،  برئي�س  مايعرف  اأو  خومبوتي  �سو  الهرمي  الت�سل�سل  يف 
اأكربها  ال��ي��اك��وزا  20 ع�سرية م��ن  اأك��رث م��ن  اليابان هناك  ث��م الأخ���وة. يف 
اأع�ساء  ي�سكل  حيث  اإيناغاوا-كاي،  و  �سومي�سي-كاي  ياماغو�سي-غومي، 

% من الياكوزا. هذه الع�سائر 70 
جتارة  و  القمار  و  البغاء  منها  متعددة،  اأن�سطة  ومتار�س"الياكوزا"  ه��ذه 
ت�ستخدم  قانونية، حيث  اأن جتعل جتارتها  التهريب، وحت��اول  و  الأ�سلحة 

اأموالها يف م�ساريع عمرانية و ترفيهية.
هذا و حتاول احلكومة اليابانية احلد من اأعمال هذه الع�سابات، التي مل 

تعد �سرا حيث متتلك احلكومة اليابانية عناوين ومواقع هذه الع�سابات.

جارد"  بودي  هيتمانز  "ذا 
يت�سدر اإيرادات ال�سينما 

الكوميدي  احلركة  فيلم  احتفظ 
ب�سدارة  ج���ارد  ب���ودي  هيتمانز  ذا 
اأمريكا  يف  ال�����س��ي��ن��م��ا  اإي�����������رادات 
على  ال��ث��ال��ث  ل��لأ���س��ب��وع  ال�سمالية 
اإي��������رادات بلغت  ال���ت���وايل حم��ق��ق��ا 

10.25 مليون دولر.
رينولدز  ري����ان  ب��ط��ول��ة  وال��ف��ي��ل��م 
و����س���ام���وي���ل ج���اك�������س���ون وج������اري 
باتريك  اإخ�������راج  وم����ن  اأول����دم����ان 

هيوز.
اأنابيل:  الرعب  فيلم  احتفظ  كما 
حمققا  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  كريي�سن 

7.3 مليون دولر.
وال��ف��ي��ل��م ب��ط��ول��ة م���ريان���دا اأوت����و 
واأنتوين لباليا واإخراج ديفيد اإف. 

�ساندبرج.
وتقدم الفيلم الدرامي ويند ريفر 
ال�����ذي احتله  ال���راب���ع  امل���رك���ز  م���ن 
الثالث  املركز  اإىل  املا�سي  الأ�سبوع 
مليون   5.86 ب��ل��غ��ت  ب������اإي������رادات 

دولر.
وال��ف��ي��ل��م ب��ط��ول��ة ج���ريم���ي رير 
واإل��ي��زاب��ي��ث اأول�����س��ن وم���ن اإخ����راج 

تيلور �سرييدان.
املتحركة  ال��ر���س��وم  فيلم  وت��راج��ع 
ليب من املركز الثالث الذي احتله 
الرابع  املركز  اإىل  املا�سي  الأ�سبوع 
مليون   4.88 ب��ل��غ��ت  ب������اإي������رادات 

دولر.
الكوميدي  واحتفظ فيلم احلركة 
لوجان لكي باملركز اخلام�س الذي 
باإيرادات  املا�سي  الأ���س��ب��وع  احتله 

بلغت 4.42 مليون دولر.
تيتوم  ت�سانينج  ب��ط��ول��ة  وال��ف��ي��ل��م 
واآدم درايفر ودانيال كريج واإخراج 

�ستيفن �سودربريج.

بيون�سيه ظاهرة 
ُتدّر�ض يف اجلامعات

ظاهرة  بيون�سيه  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ن��ج��م��ة  ب��ات��ت 
ُتدر�س للطلب، حيث ح�سل طلب اإحدى 
 - الدمنارك  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  اأق��دم 
– على فر�سة امل�ساركة  جامعة كوبنهاغن 
درا�سية  ب��دورة  اجلديد  الدرا�سي  العام  يف 
"بيون�سيه،  اإ�سم  حتمل  بيون�سيه  لظاهرة 

اجلن�س والعرق".
ال����دورة  ���س��ج��ل��وا يف  الآن  75 ط��ال��ب ح��ت��ى 
التي تهدف اإىل تقدمي فكرة عن الن�سوية 
ال�������س���وداء غ���ري امل��ع��روف��ة ج��ي��دا يف ال���دول 

ال�سكندنافية.
ما  �ستين�سكوغف�سر  اإري����ك  ال��ربوف��ي�����س��ور 
اأغاين  حتليل  �سيتم  حيث  ال��دورة  حتتويه 
النجمة واأ�سرطة الفيديو اخلا�سة بها مع 
والندفاع  وال��ع��رق  اجلن�س  على  الرتكيز 

اجلن�سي لديها.

غيورة تنتحل �سفة �سابط  
انتحلت فتاة بريطانية غيورة، �سفة �سابط �سرطة من 
اأخريات  بن�ساء  ع��لق��ات  اإق��ام��ة  م��ن  �سديقها  منع  اأج��ل 
وخيانتها. و�سجنت الفتاة التي تدعى جيلت لورين اأديريل 
�سابط  �سخ�سية  انتحالها  ب�سبب  ع��اًم��ا،؛   21 والبالغة 
�سرطة لأكرث من عامني لل�سيطرة على �سديقها ال�سابق 
اأخريات.  ن�ساء  روؤي��ة  22 عاما، ومنعه من  لويد  ميت�سل 
وو�سعت اأديريل، قيوًدا على �سديقها مبا فيها منعه من 
الجتماعية  حياته  وتدمري  معينة  اأم��اك��ن  اإىل  ال��ذه��اب 

متاما، وفًقا ل�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
بانتحال  �سروب�ساير،  تيلفورد،  م��ن  اأدي����ريل،  واع��رتف��ت 
�سخ�سية �سابط �سرطة ومت منحها حكًما بال�سجن ملدة 
ت�سعة اأ�سهر يف حمكمة كراوزبريي تاج، كما مت منعها من 
لوقف  �سباط  باأنها  ادي��ريل  وتظاهرت  �سحيتها.  روؤي��ة 
الأخريات  الفتيات  وك��ذل��ك  اأ���س��دق��ائ��ه  روؤي���ة  م��ن  ل��وي��د 
ودف��ع غرامة  اإذا مل ميتثل  قانونية  ب��اإج��راءات  وه��ددت��ه 
دي�سمرب  ب���ني  ال���ف���رتة  ويف  اأ���س��رتل��ي��ن��ي.  ج��ن��ي��ه   3000
اأديريل  ا�ستخدمت  العام،  هذا  13 فرباير من  و   2014
�سباط  اإىل  تنتمي  التي  اإلكرتوين  بريد  عناوين  ثلثة 
خياليني للتوا�سل مع �سديقها، كما اأن�ساأت ح�سابني على 
لها،  �سديقان  باأنهما  فيهما  تتظاهر  مزيفني  في�سبوك 
وا�ستخدمتهما مرارا. ويف اإحدى املرات، عندما بداأ لويد 
يف روؤية زميلة له، ا�ستولت اأديريل على املق�س واأخربته 

باأنها �ستقتل نف�سها اإذا مل ينهي علقته على الفور.

حمامة تو�سل ر�سائل.. خمدرات
اأحد  اإىل  املخدرات  ويو�سل  �سغرية  ظهر  حقيبة  يحمل 
اأحياناً،  ال��ي��وم  يف  م��رة  ع�سرة  خم�س  الأرج��ن��ت��ني  �سجون 
لكن ال�سرطة ق�ست على تاجر املخدرات هذا الفريد من 

نوعه، حمبطة اآخر مهمة... لطري احلمام هذا.
املخدرات  ب�حمام  ال�سحافة  لقبته  ال��ذي  ال��ط��ري،  وه��ذا 
لغري  ُت�ستعمل  واأدوي�����ة  امل��اري��ج��وان��ا  ي��ن��ق��ل  ك���ان  وال����ذي 
رحلته  يكمل  ذاك��رة، مل  الأ�سا�سية ومفتاح  ا�ستخداماتها 
الأخرية. فقد اأودى ر�سا�س ال�سرطة بهذه احلمامة التي 
دربها جتار املخدرات على هذه املهام، عندما كانت ت�ستعد 
للهبوط يف �سجن �سانتا رو�سا يف منطقة ل بامبا و�سط 
الطري  جليفة  �سورة  انت�سرت  ما  و�سرعان  الأرج��ن��ت��ني. 

وحقيبته ال�سغرى على مواقع التوا�سل الجتماعي.
اإدارة ال�سجون الفدرالية، التي فتحت حتقيقاً  واكت�سفت 
ما  لتنفيذ  ت���درب  ك��ان��ت  احل��م��ائ��م  اأن  الق�سية،  ه��ذه  يف 

جمموعه 15 رحلة يف اليوم الواحد.

عملية "بطولية" لإنقاذ طفل من بئر 
متكنت فرق الإنقاذ يف ال�سني من انت�سال طفل علق يف 
 10 ا�ستمرت  معقدة  بطولية  عملية  بعد  عميقة،  بئر 

�ساعات �سارك فيها 200 �سخ�س.
واأف���ادت وك��ال��ة "رويرتز" ب��اأن احل���ادث وق��ع يف مقاطعة 
اجلد  ا�سطحب  ع��ن��دم��ا  ال�����س��ني،  غ��رب��ي  ���س��م��ال  �سن�سي 

حفيده للهو يف اخلارج.
وكان الطفل يقود لعبة على هيئة مركبة عندما وقع يف 
البئر الذي يبلغ عمقه 40-50 مرتا وتبلغ قطر دائرته 

20 �سنتمرتا. زو�ر يبدون �إعجابهم بالت�سميمات �ملعرو�سة يف مهرجان �لفانو�ش �لإندوني�سي بجاكرتا. )� ف ب(

يقتل �سقيقه ثاين 
اأيام عيد الأ�سحى

اأقدم م�سري على قتل �سقيقه يف 
املبارك  الأ�سحى  عيد  اأي��ام  ث��اين 
بعد اأن �سّدد له عدة طعنات نافذة 
جثة  اأرق��دت��ه  وال�سدر،  القلب  يف 
هامدة وغارقة يف الدماء، لينتقل 
وال��ب��ح��ث اجلنائي  الأم����ن  رج���ال 
اتخاذ  ل��ب��دء  ال���واق���ع���ة  م��ق��ر  اإىل 

الإجراءات اللزمة.
وبداأت اجلرمية ببلغ ر�سمي اإىل 
اجلديدة  ال��ق��اه��رة  ���س��رط��ة  ق�سم 
اإىل  "م.ع"  ج��ث��ة  ب��و���س��ول  ي��ف��ي��د 
احلياة،  ف���ارق  اأن  بعد  امل�ست�سفى 
متاأثراً بعدة طعنات، حيث ف�سلت 
رجال  لينتقل  اإ�سعافه،  حم��اولت 
اأ�سباب  مل��ع��رف��ة  اجل��ن��ائ��ي  ال��ب��ح��ث 

احلادثة واملتهم الرئي�س فيها.
والتحريات  امل��ع��اي��ن��ة  م��ن  وت��ب��نّي 
املتهم،  املجني عليه هو  �سقيق  اأن 
حيث قم بقتله م�ستخدماً ال�سلح 
الأب���ي�������س، وب��ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه مت 

عر�سه ل�سماع اأقواله.
على  ���س��ق��ي��ق��ه  اإنَّ  امل���ت���ه���م  وق������ال 
م�سرياً  بزوجته،  جن�سية  علقة 
بوجود  ي��ن��ت��اب��ه  ال�������س���كَّ  اأن  اإىل 
ب�سبب  ف��������رتة،  م���ن���ذ  ال����ع����لق����ة 
طريقة تعامل زوجته مع �سقيقه، 
ليقّرر التخل�س منه، حيث قررت 
على  املتهم  حب�س  العامة  النيابة 
املجنى  جثة  ودف��ن  الق�سية،  ذمة 
بال�سفة  تقرير  اإع���داد  بعد  عليه 

الت�سريحية جلثته.

حقيبة املئة دولر ب�سعر يفوق اخليال!
لي�س ب��ج��دي��ٍد ع��ل��ى ع���امل امل��و���س��ة والأزي������اء وحتى 
اأمريكّي  دولر  املئة  طبعة  ن��رى  اأن  الأك�س�سوارات، 
من  ف��ال��ع��دي��د  الت�ساميم.  ع��ل��ى  ت�سيطر  اأو  ت��زّي��ن 
املاركات العاملية ال�سابقة ومنها مو�سكينو قّدمت يف 
دولر  املئة  بر�سمة  اأزي��اء مطّبعة  �سابقة  جمموعات 
اأمريكّي غري اأّن ت�سميم كلت�ساً اأو حقيبة على �سكل 
نعهد  اإذ مل  بالأمر اجلديد  اأمريكّي هو  املئة دولر 
على روؤية ماركة عاملية تربط ا�سمها بهكذا ت�سميٍم 

من قبل.
ها هو امل�سّمم األك�سندر وانغ يطلق كلت�ساً اأو حقيبة 
املئة  �سكل  على  طويل  �سل�سال  مع  احلجم  �سغرية 
املئة  ب��ورق��ة  مطّبعاً  كلت�ساً  ولي�س  اأم��ريك��ّي  دولر 
دولر اأمريكّي ولكن املمّيزة وامللفت اإمنا املفاجئ يف 
باأ�سواط  اخلرب هو �سعر هذا الكلت�س الذي يفوق 

املئة دولر اأمريكّي.
قبل اأن نك�سف لِك �سعره، ل بّد من الإ�سارة اإىل اأّن 
هذا الكلت�س الذي يحمل توقيع وانغ هو بالتعاون 
مع علمة Judith Leiber، العلمة الرائجة يف 
وحّبات  والربيق  بالرتتر  عة  مر�سّ ت�ساميم  تقدمي 

منها  تاأتي  التي  الأك�س�سوارات  هذه  ال�سواروف�سكي، 
خمتلفة  اأك�س�سوارات  ومنها  املو�سة  بعامل  ة  خا�سّ

للمنزل مثًل.
دولر  املئة  وان��غ  ترتدي حقيبة  اأن  املمكن  فهل من 
ثمن  ت��دف��ع��ي  اأن  الأم����ر  م��ن��ك  تتطّلب  اإن  اأم���ريك���ّي 

�سرائها حوايل اخلم�سة اآلف دولر اأمريكّي؟
اأّن هذه احلقيبة  اإىل  ن�سري  التفا�سيل،  للدخول يف 
عة  اأو الكلت�س تاأتي اأ�سا�ساً باللون الف�سي اأي مر�سّ
الأ�سود  ب��ال��ل��ون  ب���اأح���ج���اٍر  اإمن����ا م��زّي��ن��ة  ب��ال��ف�����س��ي 
10263 حّبة من  وق��د �سّمت حت��دي��داً  وال��زم��ردي 
 Gummetal وال����  والأ����س���ود  الف�سي  الكري�ستال 
وال�سواروف�سكي و�ستطلق هذه احلقيبة يف جمموعة 
ة بربيع و�سيف 2018 التي �سنتابعها  وانغ اخلا�سّ
يف �سبتمرب القادم خلل اأ�سبوع املو�سة النيويوركّي 
غري اأّن اخلرب ال�سيء اأو الغري �ساّر اأقّله هو اأّن هذا 
الكلت�س �ست�سّمم بكمّية حمدودة فقط لن تتخطى 
ال��ع�����س��ري��ن ت�����س��م��ي��ٍم و���س��ت��ك��ون م��ت��وّف��رة يف متاجر 
الإلكرتويّن  املوقع  وعلى  ولندن  نيويورك  يف  وان��غ 

للعلمة ابتداءاً من �سهر نوفمرب.

مادونا تنقل مقر 
اإقامتها اىل الربتغال

يف تطور جديد يف حياتها، قررت النجمة العاملية مادونا نقل مقر اإقامتها 
احلايل اإىل ل�سبونة يف الربتغال.

الذي دفعها اىل ذلك هو  ال�سبب  ان  العاملية مادونا، اىل  النجمة  واأ�سارت 
عملها على فيلمها اجلديد ، بالإ�سافة اإىل احد الأعمال الغنائية اجلديدة 

التي �ستطل من خللها من جديد على جمهورها.
ولقى قرار مادونا اجلديد ا�سداء عاملية كبرية حيث تفاعلت معه و�سائل 
الإعلم العاملية، يف وقت اأثنى جمهور مادونا على قرارها خ�سو�سا بعد اأن 
اأتى نتيجة �سعيها لتقدمي اأعمال متجددة. يذكر اأن مادونا احتفلت موؤخراً 

بعيد ميلدها ال�59، و�سط عدد من اأ�سدقائها املقربني.


