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نيودلهي: الدوحة دعمت جماعات ذات �صلة بالإرهاب 
قطر بعد املقاطعة: فنادق خاوية وعمال بال رواتب

•• عوا�صم-وكاالت:

توا�سل تبعات املقاطعة التي اأقرتها دول عربية على قطر دفع اأ�سعار الغذاء 
يف الدوحة لالرتفاع بينما توؤثر �سلباً على �سوق العقارات لكنها مل ت�سل 
اإىل مرحلة اإحلاق �سرر بالغ باالقت�ساد بح�سب بيانات الت�سخم ال�سادرة 

عن احلكومة ام�س الثالثاء.
يوليو.  يف   0.2% اإىل  ح��ادة  بوترية  ال�سنوي  الت�سخم  معدل  وانخف�س 
وارتفع املعدل اإىل %0.8 يف يونيو من 0.1 % يف مايو بعد اأن قطعت 
الدبلوما�سية وخطوط  العالقات  وال�سعودية والبحرين وم�سر  االإم��ارات 

النقل مع قطر لدعمها االإرهاب ومتويله.
وت�سببت العقوبات، التي اأغلقت احلدود الربية لقطر مع ال�سعودية واأدت 
اإىل تعطيالت يف خطوط ال�سحن املالحي، يف انخفا�س الواردات القطرية 
اأكرث من الثلث يف يونيو، لتدفع اأ�سعار بع�س ال�سلع االأ�سا�سية لالرتفاع كما 
اأ�سرت بثقة ال�سركات يف الدوحة بينما بداأ بع�س ا�سحاب االعمال يوؤجلون 

دفع رواتب موظفيهم.
وارتفعت  ليوليو.  الت�سخم  اأرق��ام  يف  ال�سرر  ذل��ك  على  موؤ�سرات  وتظهر 

اأ�سعار االأغذية وامل�سروبات 4.5 % من م�ستواها قبل عام.
وزادت اأ�سعار االأغذية وامل�سروبات 4.2 % عن م�ستواها يف ال�سهر ال�سابق. 
االأغذية  من  وغريها  االأل��ب��ان  منتجات  من  الكثري  ا�سترياد  يجري  وك��ان 
احلايل  ال��وق��ت  يف  ينبغي  واأ�سبح  ال�سعودية  احل���دود  ع��رب  التلف  �سريعة 

ا�ستريادها جواً اأو �سحنها مل�سافات اأطول.
من جهة اأخرى، اأعلنت وكالة التحقيق الوطنية الهندية اأن اجلزء االأكرب 
من االأموال التي يتم توجيهها من قطر اإىل منطقة ماالبار با�سم االأعمال 
اخلريية يتم توزيعها على وكاالت لها �سالت مع جماعات اإرهابية. ونقل 
مرتكبي  ب��اأن  الهندية  الوطنية  التحقيق  وكالة  عن  ماثروبهومي  موقع 
الهجمات يف حيدر اأباد وبنغالور تلقوا م�ساعدة مالية من جمعية يف والية 
جمال  يف  ن�سطة  كانت  الرئي�سية  اجلمعية  اأن  اإىل  امل��وق��ع  واأ���س��ار  ك���رياال. 
اأ�سحاب  وا�ستخدمها  املا�سية،  ال�سنوات اخلم�س  اخلدمات االجتماعية يف 

املكاتب كغطاء لتلقي االأموال من قطر.
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كيم جوجن يطلع على اخلطط الع�سكرية خالل زيارته ملقر قيادة القوة اال�سرتاتيجية

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون الرئي�س الهندي بيوم اال�ستقالل 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س رام ناث كوفيند رئي�س جمهورية 

الهند وذلك مبنا�سبة يوم اال�ستقالل لبالده.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 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 االأعلى للقوات 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س رام ناث كوفيند.

حممد بن زايد ي�ستقبل وفدا من املوؤ�س�سة العليا للمناطق االقت�سادية املتخ�س�سة
•• اأبوظبي-وام: 

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة وفدا من املوؤ�س�سة العليا 

للمناطق االقت�سادية املتخ�س�سة الذي قدم لل�سالم على �سموه.
وتبادل �سموه احلديث مع الوفد حول الدور الذي تقوم به املوؤ�س�سة يف 
دعم التنمية لقطاع ال�سناعة يف الدولة من خالل تعزيز بيئة اأعمال 

وال�سناعية  االقت�سادية  واالبتكارات  االأفكار  تتبنى  ومتوا�سلة  فاعلة 
اجلديدة. 

من جانبه اأعرب الوفد عن �سعادته بلقاء �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان واال�ستماع حلديث �سموه ..موؤكدا �سعي املوؤ�س�سة الأن 
تكون م�ساهما اأ�سا�سيا يف التطور االقت�سادي وال�سناعي والعمل على 
تعزيز فر�س االبتكارات الواعدة �سمن �سيا�سة الدولة يف بناء اقت�ساد 

وطني متني وم�ستدام.

ا�صتكمال ال�صتعدادات لبدء الهجوم الربي
انطالق معركة تلعفر بق�سف جوي على داع�س

•• بغداد-وكاالت:

اخلا�سعة  تلعفر  على  ج��وي  ق�سف  ب��دء  ال��ع��راق  اأع��ل��ن 
با�سم  املتحدث  وقال  االإرهابي،  داع�س  تنظيم  ل�سيطرة 
اأن  للحدث  اخل�����س��ري  حممد  العراقية  ال��دف��اع  وزارة 
�سيبداأ  املدينة  على  ال�سيطرة  الن��ت��زاع  ال��ربي  الهجوم 

عند االنتهاء من احلملة اجلوية.
من  انطلقت  ق��د  تلعفر  معركة  اإن  اخل�سري  واأ���س��اف 
تابعة  اأه��داف  �سد  جوية  �سربات  بتنفيذ  البدء  خ��الل 

لتنظيم داع�س يف املنطقة ...
واأ�سار اخل�سري اإىل ا�ستكمال جميِع اال�ستعدادات لبدء 
تلعفر  ق�ساء  ا�ستعادة  بهدف  الربية  القطعات  حت��رك 
القواِت  اأن  اىل  ملمحا  احلويجة،  مثل  اخ��رى  ومناطق 
نف�س  ت��خ��و���س معركتني يف  ق��د  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ع�����س��ك��ري��َة 

الوقت �سد تنظيم داع�س.
االحتادية  ال�سرطة  قائد  ج��ودت  رائ��د  الفريق  واأع��ل��ن 
ال��ع��راق��ي��ة اأن ط��الئ��ع ق����وات ال�����س��رط��ة االحت���ادي���ة من 

���س��ف��ي��ن��ة م�������س���اع���دات 
حمملة  املكال  اإىل  اإم��ارات��ي��ة 
غذائية  �سلة  األ���ف  ب�50 

•• املكال-وام:

ام�س  امل��ك��ال  م��ي��ن��اء  اإىل  و���س��ل��ت 
حمملة  اإم��ارات��ي��ة  �سحن  �سفينة 
ت�سمل  غ��ذائ��ي��ة  �سلة  ال��ف   50 ب��� 
الرئي�سية  الغذائية  االحتياجات 
ل���الأ����س���ر ال��ي��م��ن��ي��ة م���ق���دم���ة من 
ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي على 
حمافظات  على  توزيعها  يتم  ان 
وم���اأرب  و���س��������ب��وة  ح�س�����رم�����وت 
التي  اجل����ه����ود  اإط�������ار  يف  وذل������ك 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  تبذلها 
للمحافظات  دع�����م�����اً  امل����ت����ح����دة 
حلملة  وام���������ت���������داداً  امل�������ح�������ررة، 
امل�ساعدات االإغاثية التي تقدمها 

مل�ساعدة ال�سعب اليمني.
)التفا�سيل �س2(

اأندوني�سيا حتبط موؤامرة لتفجري الق�سر الرئا�سي
•• جاكارتا-رويرتز:

اعتقلت ال�سرطة االإندوني�سية اأم�س الثالثاء خم�سة اأ�سخا�س ي�ستبه يف 
اأنهم مت�سددون و�سادرت مواد كيمياوية قرب العا�سمة جاكرتا وقالت 
اإنها كانت ت�ستخدم يف �سنع قنابل ل�سن هجمات على الق�سر الرئا�سي يف 

نهاية اأغ�سط�س اجلاري.
رجل  وهما  اخلم�سة  اثنني من  رحلت  ك��وجن  ه��وجن  اإن  ال�سرطة  وقالت 
وزوجته ب�سبب ن�سرهما للفكر املتطرف واإن املجموعة در�ست طرق �سنع 
مع  يقاتل  اأن��ه  يعتقد  اإندوني�سي  يديره  اإل��ك��رتوين  موقع  عرب  القنابل 

تنظيم داع�س االإرهابي يف �سوريا.
اإن امل�ستبه بهم، وهم زوجان  وقال الناطق با�سم ال�سرطة ي�سري يون�س 
اأوقفوا بعد مداهمة لعنا�سر قوات مكافحة االإره��اب يف  وثالثة رجال، 

ثالثة مواقع يف مدينة باندونغ وي�ست جافا.
واأو�سحت ال�سرطة اأن املوقوفني اأع�ساء يف �سبكة مرتبطة بتنظيم داع�س 
اندوني�سيا  م�سوؤولية هجمات عدة يف  ال�سلطات  والتي حتملها  املت�سدد، 

بينها هجوم يف جاكرتا يف يناير 2016 خلف مقتل اأربعة مدنيني.
واأفاد يون�س “عرثنا على دليل يف منازل امل�ستبه بهم. الدليل هو قنبلة 

م�سنعة من مواد كيمياوية«.
واأ�سار اإىل اأن املجموعة املوقوفة خططت ملهاجمة ق�سر الرئا�سة، ومراكز 

�سرطة حملية، اإ�سافة اإىل �سرطيني اأثناء خدمتهم.
القنبلة  �سنع  كيفية  عن  معلومات  تلقت  املجموعة  اإن  ال�سرطة  وتقول 
االندوني�سي  االإرهابي  نعيم،  باهرون  للمدعو  مدونة  على  تدوينة  من 

الذي يحارب يف �سفوف تنظيم داع�س املت�سدد يف �سوريا.

ا���س��ت�����س��ه��اد ���س��اب��ط واأم���ن 
ب�سيناء  هجومن  يف  �سرطة 

•• القاهرة -رويرتز:

اإن رجلي  اأم��ن��ي��ة  م�����س��ادر  ق��ال��ت 
����س���رط���ة م�������س���ري���ني، اأح���ده���م���ا 
ا�ست�سهدا  م���الزم،  برتبة  �سابط 
هجومني  يف  ال����ث����الث����اء  اأم���������س 
���س��ي��ن��اء التي  ���س��م��ال  مب��ح��اف��ظ��ة 
موالون  مرتطفون  فيها  ين�سط 

لتنظيم داع�س االإرهابي.
وزارة  ق���ال���ت  ال���وق���ت  ن��ف�����س  ويف 
ال�سرطة  اإن  ب��ي��ان  يف  ال��داخ��ل��ي��ة 
قتلت م�سلحني اثنني يف ا�ستباك 

يف جنوب البالد.
م�سلحني  اإن  م���������س����در  وق��������ال 
جم��ه��ول��ني اأط���ل���ق���وا ال���ن���ار على 
العري�س  مدينة  غربي  ال�سابط 

عا�سمة املحافظة واأردوه قتيال.
وق��ال م�سدر اآخ��ر يف وق��ت �سابق 
على  ال��ن��ار  اأط��ل��ق��وا  م�سلحني  اإن 
واأردوه  العري�س  يف  �سرطة  اأم��ني 

قتيال ثم الذوا بالفرار.

باعتقال  ت��اأم��ر  اجل��ن��ائ��ي��ة 
ق���ائ���د ب��اجل��ي�����س ال��ل��ي��ب��ي 

•• الهاي-رويرتز:

اجلنائية  امل��ح��ك��م��ة  ق�����س��اة  اأ����س���در 
قائد  باعتقال  اأم�����س  اأم���را  ال��دول��ي��ة 
ال��ل��ي��ب��ي ُوجهت  ال��وط��ن��ي  ب��اجل��ي�����س 
باالإعدام  يتعلق  فيما  ات��ه��ام��ات  ل��ه 

لع�سرات ال�سجناء.
االإدع���������اء يف هذه  وي�����س��ع��ى مم��ث��ل��و 
جلرائم  ال��دائ��م��ة  ال��ع��امل��ي��ة  املحكمة 
الورفلي  حممود  ت�سلم  اإىل  احل��رب 
جرائم  بارتكابه  ات��ه��ام��ات  مل��واج��ه��ة 
قتل خالل ال�سراع امل�سلح يف ليبيا. 
وقالت املحكمة اجلنائية الدولية اإن 
ب�سكل  ارت��ك��ب  ب��اأن��ه  ال��ورف��ل��ي متهم 
)عمليات(  ب��ارت��ك��اب  واأم����ر  م��ب��ا���س��ر 
ق��ت��ل ك��ج��رمي��ة ح����رب خ����الل �سبع 
يونيو  يف  �سجينا   33 �سملت  وقائع 
ح��زي��ران وي��ول��ي��و مت���وز 2017 يف 

بنغازي وبالقرب منها.
الليبي  ال��وط��ن��ي  اجلي�س  وي�سيطر 

على اجلزء ال�سرقي من ليبيا.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

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

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات
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حممد بن زايد خالل ا�ستقباله وفد املوؤ�س�سة العليا للمناطق االقت�سادية املتخ�س�سة  )وام(

الفرقة اخلام�سة والثالثة وافواج القنا�سني والطائرات 
م�سارف  اىل  و�سلت  املدرعة  االليات  وع�سرات  امل�سرية 
تلعفر، الفتاً اىل ا�سكتمال كافة التح�سريات اللوج�ستية 

ملعركة حترير تلعفر من تنظيم داع�س 
وق����ال ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م ال��ع��م��ل��ي��ات امل�����س��رتك��ة يف اجلي�س 
العراقي العميد يحيى ر�سول يف بيان “القطاعات االآن 
ا�ستنزافية  واأي�سا هناك �سربات  جتري اال�ستح�سارات 
وجت���ري���دي���ة ل����ق����درات ع��ن��ا���س��ر ال��ت��ن��ظ��ي��م االإره����اب����ي 
والتجمعات  وال�����س��ي��ط��رة  ال��ق��ي��ادة  م��ق��رات  ب��ا���س��ت��ه��داف 
وم�ستودعات االأ�سلحة ومعامل التفخيخ. هذه ال�سربات 
اجلوية  القوة  خ��الل  من  ا�ستخباراتية  معلومات  وف��ق 

العراقية م�ستمرة منذ فرتة.
»نحن بانتظار اأوامر ال�سيد القائد العام للقوات امل�سلحة 
)رئي�س الوزراء حيدر العبادي( باإعالن �ساعة ال�سفر«.

حممد  ع��ن  نقلت  التلفزيونية  ال�سومرية  ق��ن��اة  ك��ان��ت 
اخل�سري املتحدث با�سم وزارة الدفاع العراقية قوله اإن 

العملية الربية �ستبداأ بعد الق�سف اجلوي.

زعيم كوريا ال�سمالية يوؤجل ق�سف جزيرة »غوام«!
•• �صيول-رويرتز:

لكوريا  الر�سمية  الوكالة  وهي  الكورية،  املركزية  االأنباء  وكالة  ن�سرت 
اأون  جوجن  كيم  البالد  لزعيم  �سور  �سل�سلة  الثالثاء،  ام�س  ال�سمالية، 

اأثناء زيارته ملقر قيادة القوة اال�سرتاتيجية جلي�س ال�سعب الكوري. 
ون�سرت ال�سور م�سحوبة بتقرير ذكر اأن كيم اأرجاأ قرار اإطالق �سواريخ 
االأمريكية  االإدارة  اأفعال  �سيتابع  واأن��ه  االأمريكية  »غ��وام«  جزيرة  جتاه 
اإىل  وي�سري  بع�ساً  اللقطات كيم وهو مي�سك  واأظهرت  الوقت.   لبع�س 
خريطة تظهر م�ساراً جوياً ل�سواريخ تخرج من ال�ساحل ال�سرقي لكوريا 

ال�سمالية وحتلق فوق اليابان باجتاه »غوام«.        )التفا�سيل �س13(
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ال�سارقة يعزي وزير االإعالم الكويتي 

واأ�سرة الفقيد عبداحل�سن عبدالر�سا 
•• ال�صارقة -وام: 

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
عبداهلل  حممد  ال�سيخ  اإىل  تعزية  برقيات  ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س 
املبارك ال�سباح، وزير الدولة ل�سوؤون جمل�س الوزراء وزير االإعالم الكويتي 
اأ�سرة  واإىل  وذوي��ه  عبدالر�سا  عبداحل�سني  الفقيد  اأ���س��رة  واإىل  بالوكالة 
الفنان  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  وف��اة  يف  والعربي  واخلليجي  الكويتي  امل�سرح 
اإىل  عبداحل�سني عبدالر�سا. واأعرب �سموه عن خال�س تعازيه وموا�ساته 
الكثري يف  الذي قدم  اأحد رواده��ا  امل�سرح بفقدان  اأ�سرة  واإىل  الفقيد  ذوي 
حياته امل�سرحية والفنية وترك تاريخاً فنياً حافاًل �سائاًل املوىل عز وجل 

اأن يتغمده بوا�سع رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
اأمري اإمارة ليختن�ستاين باليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل �ساحب ال�سمو االأمري هان�س اآدم الثاين اأمري اإمارة 
ليختن�ستاين مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.   كما بعث �ساحب ال�سمو 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
برقيتي  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 

تهنئة مماثلتني اإىل �ساحب ال�سمو االأمري هان�س اآدم الثاين. 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س الكونغو باليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام: 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س ديني�س �سا�سو نغي�سو رئي�س 
بعث  كما  ل��ب��الده.   الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة  وذل��ك  الكونغو  جمهورية 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
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 االأعلى للقوات امل�سلحة 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س ديني�س �سا�سو نغي�سو.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س كوريا اجلنوبية بيوم التحرير 

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اىل فخامة الرئي�س مون جيه اإن رئي�س جمهورية كوريا 

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

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س مون جيه اإن.

الهالل االأحمر االإماراتي ير�سد 45 مليون درهم لتنفيذ م�ساريع حملة االأ�ساحي لعام 2017
•• ابوظبي-وام:

ه�   1438 لعام  االأ�ساحي  االإم��ارات��ي حملة  االأحمر  الهالل  اأطلقت هيئة 
االإن�ساين  الدعم  حل�سد  وذل��ك   ،« عيدنا  اإ�سعادهم  �سعار«  حتت  م   2017
45 مليون  االأحمر مبلغ  الهالل  لها  التي ر�سد  ل�سالح م�ساريع احلملة 
215 الفا و21 م�ستفيدا من املعوزين واملتعففني داخل  درهم م�ستهدفاً 

الدولة ويف 67 دولة حول العامل.
املقر  ام�����س يف  الهيئة  ع��ق��دت��ه  ال���ذي  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
الرئي�سي للهالل االأحمر يف اأبو ظبي بح�سور �سعادة كل من حممد يو�سف 
الفهيم نائب االأمني العام لقطاعات اخلدمات امل�ساندة ونائب االأمني العام 
نائب  الرميثي  �سعيد  وحممد  باالإنابة  التربعات  وجمع  الت�سويق  لقطاع 
االأمني العام لل�سوؤون املحلية باالإنابة وعدد من مدراء فروع الهيئة وال�سيد 
اال�سرتاتيجي  الراعي  االإ�سالمي  ظبي  اأبو  م�سرف  من  اخلزرجي  وهيب 

حلملة االأ�ساحي.
باأن   ، ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  ب��داي��ة  األ��ق��اه��ا  كلمة  ال��رم��ي��ث��ي يف  واأك����د حم��م��د 
توجيهات القيادة الر�سيدة للهالل االأحمر تق�سى مبد يد العون االإن�ساين 
الدويل،  امل�ستوى  على  وللمحتاجني  املحلي  باملجتمع  ال�سعيفة  لل�سرائح 
للهالل  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  مع  للهيئة  االإن�سانية  ال�سراكة  وتعزيز 
وكافة  املح�سنني  وكبار  اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  الر�سمية  والهيئات  االأح��م��ر 
التي  الفئات  �سريحة من  الأك��رب  اخل��ريي  لي�سل عطاوؤهم  املجتمع  اأف��راد 
الذي  لل�سعار  جت�سيداً  االإن�ساين  العطاء  مبظلة  االأح��م��ر  الهالل  يظلهم 
طفل  فرحة  بهدف   « عيدنا  اإ�سعادهم   « العام  هذا  االأحمر  الهالل  يرفعه 
كانت  باأ�سحية  معوزة  اأ�سرة  وفرحة  يتمناها  كان  عيد  ك�سوة  من  حم��روم 

حمرومة منها.
وامل��وؤث��رة يف  الفاعلة  ق��وى اخل��ري  كافة  اأن تتجاوب  ف��ى  امله  ع��ن  واع���رب 
املجتمع لي�سل عطاء الهالل االأحمر امل�ستهدفني من ال�سعفاء واملحتاجني 

، واأن يتفاعل مع م�ساريع الهالل االأحمر كل فرد يف بلد اخلري والعطاء 
اإمارات املحبة وال�سالم .

دعم  يف  اجلهود  لتكثيف  �سعيهم  اخلزرجي  وهيب  ال�سيد  اكد  جهته  ومن 
الكبري  االإمي���ان  م��ن  ان��ط��الق��اً  وذل��ك  واالجتماعية،  االإن�سانية  احل��م��الت 
بامل�سوؤولية االجتماعية والدور الهام الذي تلعبه يف تنمية املجتمعات على 

خمتلف امل�ستويات.
45 م��ل��ي��ون دره���م مل�ساريع  ال��ع��ام مبلغ  ال��ه��ي��ئ��ة ق��د ر���س��دت ه���ذا  وك��ان��ت 
االأ�ساحي واملتمثلة يف توزيع االأ�ساحي مببلغ 10 مالين و400 األف يتم 
�سرفها على فروع الهيئة الع�سرة داخل الدولة، وتخ�سي�س مبلغ 1 مليون 
و200 األف درهم لك�سوة العيد و�سرف 3 ماليني درهم مل�سروع ال�سدقات 
اأخرى خا�سة  الهيئة مل�ساريع  30 مليون درهم خ�س�ستها  باالإ�سافة ملبلغ 
األفاً   54 الدولة  داخ��ل  االأ�سحى  حملة  م�ساريع  من  وي�ستفيد  باحلملة. 
املتعففة واملعوزة، فيما تغطى م�ساريع احلملة  ال�سرائح  اأ�سرة من  و545 

االأردن  يف  م�ستفيداً  و476  األ��ف��اً   160 اح��ت��ي��اج��ات  االأخ����رى  االإن�سانية 
االأ�سود والراأ�س االأخ�سر وال�سنغال  واألبانيا والبحرين والبو�سنة واجلبل 
واأثيوبيا  واأوغندا  والهند  والنيجر  واملغرب  واملالديف  والفلبني  وال�سودان 
وهولندا  وتايالند  وبوركينافا�سو  وبنجالدي�س  وباك�ستان  واإندوني�سيا 
وتنزانيا وتون�س توجو وت�ساد وجامبيا وجنوب اأفريقيا وجيبوتي ورومانيا 
غينيا  وجمهورية  بي�ساو  وغينيا  و�سربيا  و�سي�سل  و�سرياليون  و�سريالنكا 
وغانا وفيتنام وقرقيز�ستان وكازاخ�ستان وكمبوديا وكو�سوفا وكينيا ومايل 
وم�سر وموريتانيا وموري�سيو�س ونيجرييا واإ�سبانيا ونيوزيلندا وا�سرتاليا 
واجلزائر واملك�سيك وايرلندا واإيطاليا وت�سيلي وتركيا و�سنغافورة وماليزيا 

والربازيل وال�سني وبيالرو�سيا واأرمينيا واأوكرانيا وموزمبيق ومقدونيا.
يذكر ان اإجمايل عدد االأ�ساحي التي �سيتم ذبحها داخل الدولة وباخلارج 
 550 ال��دول��ة  داخ��ل  االأ�سحية  قيمة  تبلغ  فيما  و927  األفا   17 يبلغ 

. درهما  درهما وباخلارج 350 

�سفينة م�ساعدات اإماراتية اإىل املكال حمملة ب�50 األف �سلة غذائية 
•• املكال-وام:

اإماراتية  �سحن  �سفينة  ام�س  املكال  اإىل ميناء  و�سلت 
االحتياجات  ت�سمل  غذائية  �سلة  ال��ف   50 ب�  حمملة 
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��الأ���س��ر ال��ي��م��ن��ي��ة م��ق��دم��ة من 
ان يتم توزيعها على  االإم��ارات��ي على  االأحمر  الهالل 
اإطار  وذل��ك يف  وم��اأرب  و�سبوة  حمافظات ح�سرموت 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  تبذلها  التي  اجلهود 
دعماً للمحافظات املحررة، وامتداداً حلملة امل�ساعدات 

االإغاثية التي تقدمها مل�ساعدة ال�سعب اليمني.

وق������ال ق���ائ���د ف���ري���ق ال����ه����الل االأح�����م�����ر االإم�����ارات�����ي 
تاأتي  ال�سحنة  ه��ذه  اإن  ال��ن��ي��ادي  اح��م��د  بح�سرموت 
دولة  تنفذه  ال��ذي  االإغاثي  البحري  للج�سر  امتداداً 
ال��ت��ي و�سعت  ال��ه��الل االأح��م��ر  االم�����ارات ع��رب هيئة 
موؤكداً  االإغ��اث��ي��ة«،  امل�ساريع  م��ن  حزمة  اأجندتها  يف 
حر�س الهيئة على تقدمي الدعم االإغاثي واالإن�ساين 
بها  مت��ر  ال��ت��ي  االأزم����ة  خ���الل  اليمنيني  للمواطنني 
لتقدمي  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً  بالدهم 
كل ما من �ساأنه اأن يلبي احتياجات االأ�سقاء يف اليمن 

من امل�ساعدات االإغاثية والتنموية .

جلنة االإدارة التنفيذية ب�سرطة اأبوظبي 
تناق�س فر�س التح�سن والتطوير

•• العني-وام: 

تراأ�س �سعادة اللواء مكتوم علي ال�سريفي مدير عام �سرطة اأبوظبي اجتماع 
يف  عقد  وال��ذي  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  بالقيادة  التنفيذية  االإدارة  جلنة 

مقر مديرية �سرطة العني .
اال�سرتاتيجية وبحث  تنفيذ اخلطط  االط��الع على  االجتماع    مت خالل 
وجودة  االأداء  م�ستويات  اأف�سل  اإىل  للو�سول  والتطوير  التح�سني  فر�س 

اخلدمات يف �سرطة اأبوظبي وذلك بح�سور عدد من مديري القطاعات.

�سحة دبي تطلع على التجهيزات الطبية الإك�سبو ا�ستانا 2017
•• دبي -وام:

ال�سحة  اط��ل��ع وف����د مي��ث��ل ه��ي��ئ��ة 
بدبي خالل زيارته معر�س اك�سبو 
اأ�ستانا 2017 يف كازاخ�ستان على 
خطط واجراءات ال�سالمة العامة 
فيها  مب����ا  امل���ع���ر����س  يف  امل���ت���وف���رة 
اخلدمات الطبية وخطط الطوارئ 
الظروف وذلك  كافة  للتعامل مع 
امل�ستمرة  اال���س��ت��ع��دادات  اإط����ار  يف 
الإ�ستقبال  ب��دب��ي  ال�����س��ح��ة  لهيئة 
ولتقى   .2020 دب�����ي  اإك�������س���ب���و 

جمال  يف  الدولية  املمار�سات  على 
تنظيم وجتهيز موقع احلدث من 

الناحية الطبية.
وت����ع����رف ال����وف����د ع���ل���ى االآل����ي����ات 
بالتن�سيق  املتعلقة  واالإج�������راءات 
الفرق  ب���ني  امل�����س��رتك  وال���ت���ع���اون 
وامل����وؤ�����س���������س����ات امل���ع���ن���ي���ة ب���احل���دث 
اأ����س���ت���ان���ا واخل����دم����ات  يف م���دي���ن���ة 
املتوفرة  ال�����س��ح��ي��ة  واالإم��ك��ان��ي��ات 
للحدث  امل�����س��ت�����س��ي��ف��ة  امل��دي��ن��ة  يف 
وخطة اجلهات ال�سحية امل�سوؤولة 
امل�ساركة  ال���دول  وف���ود  الإ�ستقبال 

اأحمد  الدكتور  راأ�سه  ال��ذي  الوفد 
التنفيذي لقطاع  املدير  كلبان  بن 
بهيئة  امل�������س���ت�������س���ف���ي���ات  خ�����دم�����ات 
واأع�ساء  ب��رئ��ي�����س  ب��دب��ي  ال�����س��ح��ة 
اأ�ستانا  الإك�����س��ب��و  املنظمة  اللجنة 
�سرح  اإىل  ا�ستمع  حيث   2017
التنفيذية  اخل��ط��ة  ح���ول  مف�سل 
الإك�سبو  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة  واخل����ط����ة 
اخلدمات  بتوفري  املتعلقة  اأ�ستانا 
التي  وال����ت����ح����دي����ات  ال�������س���ح���ي���ة 
واحللول  املنظمة  اللجنة  واجهت 
واالإطالع  عليها  للتغلب  املتوفرة 

وال���زائ���ري���ن وح���زم���ة االإج������راءات 
اق�سى  لتوفري  ات��خ��اذه��ا  مت  ال��ت��ي 
للم�ساركني  ال�������س���الم���ة  درج�������ات 
هيئة  وف�������د  وق��������دم   . وال�������������زوار 
املنظمة  ل��ل��ج��ن��ة  ب���دب���ي  ال�����س��ح��ة 
ايجازا   2017 اأ���س��ت��ان��ا  الإك�����س��ب��و 
املتطورة  وال��ن��ظ��م  االآل���ي���ات  ح���ول 
ال�سحي  القطاع  بها  يتمتع  التي 
اأف�سل  ع���ل���ى  وامل�������س���ت���ن���د  ب����دب����ي 
امل�����م�����ار������س�����ات وال������ربوت������وك������والت 
الوفد  وا���س��ت��ع��ر���س   . ال��ع��الج��ي��ة 
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  احلثيثة  اجل��ه��ود 

دبي  اك�سبو  الإ�ست�سافة  دبي  ام��ارة 
به  ت��ق��وم  ال���ذي  وال����دور   2020
مع  بالتعاون  بدبي  ال�سحة  هيئة 
لتوفري  املعنية  اجل��ه��ات  خمتلف 
ال�سحية  احلماية  درج��ات  اأق�سى 
.. م��وؤك��دا على  دب��ي  اك�سبو  ل���زوار 
جاهزية االإم��ارة وقدرتها الفائقة 
ال�سحي  االأم���������ن  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى 
مل��واط��ن��ي��ه��ا وم��ق��ي��م��ي��ه��ا وزواره������ا 
خمتلف  ويف  ال����ع����ام  م������دار  ع���ل���ى 
الفعاليات مبا فيها معر�س اك�سبو 

دبي2020 .

االإدارة العامة جلمارك اأبوظبي ت�سبط 4,044 مادة ممنوعة خالل الن�سف االأول من العام 2017 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اإحباط  من  اأبوظبي  العامة جلمارك  االإدارة  يف  اجلمركيون  املفت�سون  متكن 
العام  م��ن  االأول  الن�سف  خ��الل  حم��ظ��ورة  م��ادة   4،044 ل���  تهريب  عمليات 
االأدوية والتبغ وغريها من املمنوعات،  املخدرات،  تنوعت بني  والتي   ،2017
الن�سف  خالل  االإدارة  اأ�سدرتها  التي  اجلمركية  املحا�سر  عدد  بذلك  لي�سل 
االأول من عام 2017 اإىل 3،852 حم�سراً جمركياً.  و�سجلت ال�سبطيات 
اجلمركية يف مركز جمرك مطار اأبوظبي الدويل اأكرب عدد من املواد املحظورة 
باإجمايل 1،740 مادة، يليه مركز جمرك مزيد باإجمايل 776 مادة، ومن 
بريد  جمرك  ومركز  م��ادة،   570 باإجمايل  اأبوظبي  بريد  جمرك  مركز  ثم 
335 م��ادة.  وم��ن جانبه ق��ال حممد خ��ادم الهاملي، مدير  باإجمايل  العني 
عام االإدارة العامة جلمارك اأبوظبي باالإنابة: »تعمل االإدارة العامة جلمارك 
اأ�س�س  تطوير  على  اال�سرتاتيجيني  �سركائها  كافة  م��ع  وبالتعاون  اأبوظبي 
العمل اجلمركي، واالإج��راءات املعتمدة يف التفتي�س، من خالل اعتماد اأحدث 
التقنيات واخلدمات االإلكرتونية، كما توا�سل االإدارة �سعيها احلثيث من اأجل 
االرتقاء بقدرات ومهارات مفت�سيها، وتزويدهم باخلربات الالزمة والتدريب 
النظري والعملي مل�ساندتهم يف اأداء املهام املنوطة بهم واملتمثلة يف حماية اأمن 
الوطن واأمان املواطن.«  وي�ستعر�س هذا التقرير اأبرز االإح�سائيات اخلا�سة 
اأبوظبي خالل الن�سف االأول  اإمارة  باملواد امل�سبوطة يف املراكز اجلمركية يف 

من عام 2017:  

املخدرات:
خمدرة،  م��واد  باأنها  ي�ستبه  م��ادة   333 اجلمركية  اأبوظبي  م��راك��ز  �سبطت 
�سملت 14،867.596 جرام من املواد املخدرة، و23،291.5 حبة خمدرة 
اخل�سخا�س،  وب��ذور  احل�سي�س،  املريجوانا،  االأف��ي��ون،  الكوكايني،  بني  تنوعت 
وح��ب��وب ال���رتام���ادول والكبتاجون وغ��ريه��ا م��ن احل��ب��وب امل��خ��درة االأخ���رى. 
و�سجلت معظم هذه ال�سبطيات يف مركز جمرك مطار اأبوظبي الدويل. ومن 

اأهم �سبطيات املواد املخدرة:
من اإحدى الدول العربية،  القادمة  الطريان  رحالت  اإحدى  و�سول  عند   .1

باإحدى  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز ج��م��رك م��ط��ار  ا�ستبه مفت�سو اجل��م��ارك يف 
وحتمل  ع��ام��اً   28 العمر  م��ن  البالغة  بها  امل�ستبِه  حتويل  وعند  امل�سافرات، 
جن�سية اإحدى الدول العربية، اإىل التفتي�س وجد بحوزتها 398 حبة خمدرة 

خمباأة بطريقة احرتافية داخل علب اأدوية اأخرى للت�سليل. 
باأحد  ال��دويل  اأبوظبي  مطار  جمرك  مركز  يف  اجلمارك  مفت�سو  ا�ستبه   .2
امل�����س��اف��ري��ن ال��ق��ادم��ني اإىل ال���دول���ة م��ن اح����دى ال����دول االآ���س��ي��وي��ة، ويحمل 
العمر  والبالغ من  به  امل�ستبه  االآ�سيوية، وعند حتويل  ال��دول  اإح��دى  جن�سية 
 154.84 بوزن  �سوداء خمدرة  التفتي�س، وجد بحوزته مادة  اإىل  عاماً   21
اأب��وظ��ب��ي الدويل،  3. يف م��رك��ز ج��م��رك م��ط��ار  غ���رام خم��ب��اأة �سمن حقيبة.  
اإحدى  من  الدولة  اإىل  القادمني  امل�سافرين  باأحد  اجلمارك  مفت�سو  ا�ستبه 
عاماً   42 العمر  والبالغ من  به  امل�ستبه  ال�سمالية وعند حتويل  اأمريكا  دول 
31.64 غراماً  اأمريكا ال�سمالية، وجد بحوزته  اإحدى دول  ويحمل جن�سية 
وعلب  جافة  بطاريات  �سمن  احرتافية  بطريقة  خمباأة  الكوكايني  م��ادة  من 
دواء وبراغي خمتلفة.  4. ا�ستبه مفت�سو مركز جمرك مطار اأبوظبي الدويل 
باأحد امل�سافرين القادمني اإىل الدولة من اإحدى الدول العربية، وعند تفتي�س 
العمر  والبالغ من  العربية  الدول  اإحدى  والذي يحمل جن�سية  املتهم  اأمتعة 
املخدرة خمباأة  املاريجوانا  45.95 غرام من مادة  عاماً، وجد بحوزته   31

داخل حذائه.  

الت�صلل:
ت�سلل يف خمتلف  اأحبطت كوادر االإدارة العامة جلمارك اأبوظبي 26 حماولة 
اخلروج  اأو  الدخول  حاولوا  خمالفاً   35 �سملت  اجلمركية،  اأبوظبي  مراكز 
اأكرب عدد  الغويفات  الدولة بطريقة غري �سرعية، و�سجل مركز جمرك  من 
حماوالت ت�سلل باإجمايل 11 حماولة، يليه مركز جمرك مزيد باإجمايل 4 

حماوالت. 
1. ا�ستبه املفت�سون اجلمركيون يف مركز جمرك الغويفات باإحدى ال�ساحنات 
االإ�سعاعي،  الك�سف  اأجهزة  عرب  ال�ساحنة  تفتي�س  وعند  الدولة،  اإىل  القادمة 
االأوراق  وال يحمالن  ال�ساحنة  �سخ�سني خمتبئني حتت طربال  وج��ود  تبني 

الثبوتية الالزمة. 

التحايل التجاري:
تهرب من  80 حم��اول��ة  م��ن �سبط   اأب��وظ��ب��ي  العامة جل��م��ارك  االإدارة  متكنت 
االإجراءات اجلمركية، والتي ت�سمل حماوالت الإدخال ب�سائع دون االإف�ساح عنها، 
اأو عدد الطرود،  اأو تزوير الفواتري  اأو تغيري دول املن�ساأ،  ب��االأوزان،  اأو التالعب 

حماولة.  واأتى معظمها عرب مركز جمرك الغويفات احلدودي بعدد 34 

حقوق امللكية الفكرية والتقليد:
متكنت االإدارة العامة جلمارك اأبوظبي من اإحباط 5 حماوالت للتقليد والتعدي 
على حقوق امللكية الفكرية، والتي اأتى معظمها عرب مركز جمرك بريد اأبوظبي 
امل��رك��زي ب��ع��دد حم��اول��ت��ني ، يليه م��رك��ز ج��م��رك م��ط��ار اأب��وظ��ب��ي ال���دويل بعدد 

حماولتني، ثم مركز جمرك مطار العني الدويل بعدد حماولة واحدة. 

الأموال:
االأم���وال،  لتهريب  حم��اول��ة   20 �سبط  م��ن  للجمارك  العامة  االإدارة  متكنت 
توزعت بني 8 حماوالت يف مركز جمرك مطار اأبوظبي الدويل للم�سافرين، و6 
حماوالت يف مركز جمرك خطم ال�سكة، و3 حماوالت يف كل من مركز جمرك 

الغويفات، ومركز جمرك امل�سيف. 
الغويفات  جمرك  مركز  يف  اأبوظبي  جلمارك  العامة  االإدارة  مفت�سو  ا�ستبه   .1
جهاز  ع��رب  التفتي�س  اإىل  ال�ساحنة  حتويل  وعند  ال��دول��ة،  اإىل  ق��ادم��ة  ب�ساحنة 
ريال   3،734،750 باإجمايل  مالية  مبالغ  على  العثور  مت  الثابت،  الفح�س 
�سعودي خمباأة يف عدة اأماكن منها ال�سندوق احلديدي اخلا�س بال�سائق وفرا�سه 
اال�سفنجي، كما وجد بحوزة ال�سائق البالغ من العمر 38 عاماً ويحمل جن�سية 

اإحدى الدول االآ�سيوية، مبالغ مالية مل يتم االإبالغ عنها اأي�ساً. 
2. ا�ستبه مفت�سو مركز جمرك مطار اأبوظبي الدويل باأحد امل�سافرين القادمني 
من  والبالغ  به  امل�ستبه  حتويل  وعند  االآ�سيوية،  ال��دول  اإح��دى  من  الدولة  اإىل 
االآ�سيوية، وجد بحوزته مبالغ  ال��دول  اإح��دى  ويحمل جن�سية  50 عاماً  العمر 
دوالر   200 اإماراتي،  درهم   102،500 �سملت  نقدية �سمن عمالت خمتلفة 

اأمرييكي خمباأة �سمن جيب �سري داخل حقيبته. 
مطار  جمرك  مركز  يف  اأب��وظ��ب��ي  جل��م��ارك  العامة  االإدارة  مفت�سو  اأح��ب��ط   .3

اأبوظبي الدويل حماولة تهريب اأموال مل�سافر قادم اإىل الدولة ويحمل جن�سية 
اإحدى الدول االأ�سيوية، وعند حتويل امل�ستبه به البالغ من العمر 63 عاماً، وجد 
اإماراتي،  دره��م   22،860 �سملت  خمتلفة  عمالت  من  مهربة  اأم��وال  بحوزته 
1،487 دينار كويتي، 11،945 ريال قطري، 1،942 ريال عماين، 26 دينار 
اأط��واق وقاع احلقيبة و�سمن  داخل  �سعودي خمباأة  ريال  بحريني، و70،825 

اأطعمة امل�سافر. 
ب�ساحنة  احل���دودي  الغويفات  مب��رك��ز    ال�سحن  ق�سم  يف  املفت�سون  ا�ستبه   .4
حمملة بتيوبات حديد يف ق�سم ال�سادر ومتجهة اإىل اإحدى الدول املجاورة، فتم 
حتويل ال�ساحنة اإىل ق�سم اأجهزة الك�سف االإ�سعاعي، ليتبني وجود جتاويف �سرية 
اإعدادها بطريقة فنية احرتافية �سمن ال�ساحنة، فتم حتويل ال�ساحنة اإىل  مت 
ر�سيف تفتي�س ال�ساحنات يف املركز ليتبني وجود 7،439 زجاجة خمر خمباأة 

�سمن علب داخل التجاويف ال�سرية.

الكحول: 
�سبطت االإدارة العامة للجمارك 42 حالة لتهريب مواد كحولية، و�سجل مركز 
 18 اإىل  والتي و�سل عددها  امل��ح��اوالت،  ع��دد من  اأك��رب  اأبوظبي  جمرك مطار 

حماولة.  

التبغ: 
مواد  تهريب  ملحاولة  �سبطية   40 اإجمايل  اجلمركية  اأبوظبي  مراكز  �سجلت 
 12 ال�سكلة  خطم  ومركز  ال��دويل  اأبوظبي  مطار  جمرك  مركز  و�سجل  التبغ، 

حماولة لكل منهما. 

الأدوية املمنوعة واملقيدة:
االأدوية  لتهريب  حم��اول��ة   427 �سبط  م��ن  للجمارك  العامة  االإدارة  متكنت 
التي  اأو  ال�سالحية  واملنتهية  لي�س معها و�سفة طبية  والتي  واملقيدة،  املمنوعة 
تزيد كميتها عن ما هو م�سرح به، وجاء معظمها يف مركز جمرك بريد اأبوظبي 
 122 ب���  ال���دويل  اأبوظبي  مطار  جمرك  مركز  يليه  حم��اول��ة،   216 باإجمايل 

حماولة ومن ثم مركز جمرك بريد العني باإجمايل 48 حماولة. 
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اأخبـار الإمـارات
بتكلفة 5 ماليني و200 األف درهم

بلدية منطقة الظفرة تنفذ م�سروع تطوير واإعادة تاأهيل مقابر مدينة ال�سلع
•• الظفرة -الفجر:

تنفذ بلدية منطقة الظفرة م�سروع تطوير واإعادة تاأهيل 
ذيبان  م��ب��ارك  على  ���س��ع��ادة  واأك���د  ال�سلع،  مبدينة  امل��ق��اب��ر 
املن�سوري املدير التنفيذي لقطاع خدمات املدن و�سواحيها 
اأ�سوار خر�سانية  اإن�ساء  اأن امل�سروع يت�سمن  مبدينة ال�سلع 
م�سبقة ال�سنع وغرفة ا�سرتاحة وغرف اخلدمات املتعلقة 
اأعمال الكهرباء واالن��ارة والتكييف،  باملقربة اجلديدة مع 
الذي  امل�سروع  وتاأهيل  تطوير  من  االنتهاء  املتوقع  وم��ن 
�سهر  خ��الل  دره���م  األ���ف  و200  م��الي��ني   5 تكلفته  تبلغ 

يبلغ  املقابر  �سور  ط��ول  اأن  اإىل  م�سرياً  ال��ق��ادم.   �سبتمرب 
200 مرت وعر�س 200 مرت، ويهدف امل�سروع اىل توفري 
ال�سرعية  االأط����ر  وال��دف��ن �سمن  امل��وت��ى  ت��ك��رمي  خ��دم��ات 
واالأمنية وال�سحية والبيئية التي تخدم امل�سيعني والزوار.   
القواعد  �سور مع  ان�ساء  ي�ستمل على  امل�سروع  بان  واأو�سح 
ظبي  اب��و  الإم���ارة  املقابر  دليل  ح�سب  وب��واب��ة  اخلر�سانية 
باالإ�سافة اإىل اإن�ساء طرق داخلية لل�سيارات وممرات م�ساة 
والتكييف وغ��رف��ة احل��ار���س ومنطقة  االن����ارة  ت��وف��ري  م��ع 
عدد  خارجية  مواقف  اإ�سافة  ومت��ت  للعاملني،  ا�سرتاحة 
30 موقف وتوفري طريق موؤقت كد�س حلني اإن�ساء طريق 

خدمي خم�س�س للمقربة. ويندرج امل�سروع �سمن اخلطة 
ال�ساملة لبلدية منطقة الظفرة الإعادة وتاأهيل املقابر يف 
اخلدمية  امل�ساريع  اإجن���از  وي��اأت��ي  املنطقة.   م��دن  خمتلف 
قيادتنا  ودع���م  توجيهات  م��ن  ان��ط��الق��اً  الظفرة  مبنطقة 
نظام  توفري  اإىل  الرامية  البلدي  النظام  وروؤي��ة  الر�سيدة 
املن�سودة  امل�ستدامة  التنمية  يحقق  عاملية  كفاءة  ذو  بلدي 
اإم���ارة اب��وظ��ب��ي. وتوفري  وي��ع��زز معايري ج���ودة احل��ي��اة يف 
منطقة  يف  الظفرة  منطقة  ل�سكان  العي�س  و�سهولة  متعة 
ال�سحية ومظاهرها احل�سرية من  ببيئتها  تتميز  جاذبة 

خالل توفري بنية حتتية وخدمات بلدية مميزة.  

ال�سيخة فاطمة : »اال�ستدامة« جزء من روؤية  »التنمية االأ�سرية« ملجتمع واع ومتما�سك
•• اأبوظبي-وام: 

بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأك���دت 
الن�سائي  االحت����اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
ملوؤ�س�سة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س��ة  ال��ع��ام 
املجل�س  رئي�سة  االأ���س��ري��ة  التنمية 
االأع���ل���ى ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة اأن 
اال���س��ت��دام��ة اأ���س��ل��وب ح��ي��اة وعمل 
باأنها  اإي��اه��ا  وا���س��ت��ث��م��ار.. وا���س��ف��ة 
واأ�سرا  اأف����رادا  اجلميع  م�سوؤولية 
وموؤ�س�سات حكومية و�سبه حكومية 

وخا�سة من دون ا�ستثناء.
التي  كلمتها  يف   - �سموها  وق��ال��ت 
ت�سدرت تقرير اال�ستدامة ال�سادر 
االأ�سرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ة  ع���ن 
املوؤ�س�سة  اإن   -  2016 ل���ل���ع���ام 
 2006 ع�����ام  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا  وم���ن���ذ 
يتجزاأ  ال  ج��زءا  اال�ستدامة  جعلت 
التنمية  يف  املتج�سدة  روؤي��ت��ه��ا  م��ن 
الأ�سرة  امل�����س��ت��دام��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
واع���ي���ة وجم��ت��م��ع م��ت��م��ا���س��ك ويف 
باالإ�سهام  ت��ت��م��ث��ل  ال��ت��ي  ر���س��ال��ت��ه��ا 
احل�������س���اري يف ت���ط���وي���ر جم����االت 
امل�ستدامة  االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 
واملجتمع  االأ����س���رة  رف����اه  وحت��ق��ي��ق 
بكفاءة عالية. واأ�سافت اأن املوؤ�س�سة 
اال�ستدامة  �سوطا مهما يف  قطعت 
ال���ت���ي ت��ع��ت��رب م���ك���ون���ا رئ��ي�����س��ا من 
مكونات “ خطة اأبوظبي 2030 “ 
التي تعمل على اإر�ساء روؤية وا�سحة 
املعامل لها.. كون اال�ستدامة اأ�سا�س 
اأي تطور يحدث يف االإمارة خا�سة 
تطوير  ت�ستهدف  احل��ك��وم��ة  واأن 
والرتويج  ب��ه  واالرت���ق���اء  املجتمع 
لتعزيز  التفكري  من  جديد  لنمط 
بعيدة  وروؤي��ت��ه��ا  العا�سمة  م��ك��ان��ة 

املدى على ال�سعيد العاملي.
وح�سل تقرير اال�ستدامة ال�ساد�س 
االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة   2016
امل����ب����ادرة  G4 م����ن  ����س���ه���ادة  ع���ل���ى 
حيث  اأم�����������س�����رتدام..  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
ا�ستيفاء  م���ن  امل��وؤ���س�����س��ة  مت��ك��ن��ت 
التقرير-  على  االإف�ساح  متطلبات 
يعك�س  فيما  االأ���س��ا���س��ي..  امل�ستوى 

واملبادرات  للربامج  اال�سرتاتيجية 
ال��ت��ي حت��ق��ق اال���س��ت��دام��ة ومتكنها 
من اأداء دورها بفاعلية يف جمتمع 
اإمارة اأبوظبي عرب مناق�سة ق�سايا 
االأ�����س����رة وامل�������راأة وال��ط��ف��ل حمليا 
اأف�سل  واع��ت��م��اد  ودول��ي��ا  واإقليميا 
ت�ساعد  املمار�سات البتكار مبادرات 
اأفرادها  وتنمية  االأ����س���رة  ب��ن��اء  يف 
امل��ج��ت��م��ع م��ل��ت��زم��ة بقيم  وت��ق��وي��ة 
واختتمت  العليا.  ومثلها  ال��دول��ة 
والأننا   “ ب��ال��ق��ول  كلمتها  �سموها 
نعي  االأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة  يف 
امل�ساهمة يف تطوير اال�ستدامة  اأن 
ممار�ساتها  ت��ط��ب��ي��ق  م��ن��ا  ت��ت��ط��ل��ب 
الداخلية  ع��م��ل��ي��ات��ن��ا  ط���ري���ق  ع���ن 
اإطارا  و�سعنا  فقد  واخل��ارج��ي��ة.. 
خا�سا الإدارة اال�ستدامة بالطريقة 
املجتمع  ح�����س��ورن��ا يف  ت��ع��زز  ال��ت��ي 
وت�����وؤك�����د ق���درت���ن���ا ع���ل���ى ال���ت���اأث���ري 
اأبوظبي  ف��ي��ه وف���ق روؤي����ة ح��ك��وم��ة 
القيادة الر�سيدة  ظل  ويف   2030
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�سمو  و�ساحب   “ اهلل  حفظه   “
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة االأم����ر 
منطلقني  ع��ل��ي��ه  ن��ح��ر���س  ال�����ذي 
من ا�ستمرارية العمل وفق مفهوم 
روؤيتنا  تعزيز  �سبيل  يف  اال�ستدامة 
امل�ستدامة  االجتماعية  التنمية  يف 
متما�سك  وجمتمع  واع��ي��ة  الأ���س��رة 
وب����ن����اء ع���ل���ى اأح��������دث ال����درا�����س����ات 
وملتزمني  واملمار�سات  واالأن��ظ��م��ة 

باملعايري املحلية والعاملية “.
�سامل  م��ع��ايل علي  اأك���د  م��ن جهته 
�سوؤون  وزي��ر  مكتب  مدير  الكعبي 
اأمناء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���رئ���ا����س���ة 
م��وؤ���س�����س��ة ال��ت��ن��م��ي��ة االأ����س���ري���ة اأن 
املوؤ�س�سة توخت ال�سفافية يف تقرير 
واأن  خ��ا���س��ة   2016 اال���س��ت��دام��ة 
اال�ستدامة اأ�سبحت جزءا ال يتجزاأ 
من دورة عملها ان�سجاما مع روؤية 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

ال���ت���زام امل��وؤ���س�����س��ة تبني  ال��ت��ق��ري��ر 
ومفاهيم  مم�����ار������س�����ات  اأف���������س����ل 
اال�ستدامة يف مبادراتها وبراجمها 
والت�سغيلية  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
�سواء  ال��راأ���س��م��ال��ي��ة  واأن�����س��ط��ت��ه��ا 
مراكزها  اأو  ال��رئ��ي�����س  م��ق��ره��ا  يف 

املنت�سرة باإمارة اأبوظبي.
وتطبيقات  ن��ه��ج  ال��ت��ق��ري��ر  ور���س��د 
يف  خا�سة  املوؤ�س�سة  يف  اال�ستدامة 
ال����ذي تتفرد  امل��ج��ال االج��ت��م��اع��ي 
مبادراتها  ت��ن��ف��ي��ذ  خ����الل  م���ن  ب���ه 
التي  اال�سرتاتيجية  وم�ساريعها 
وتالحم  مت���ا����س���ك  ع���ل���ى  حت���اف���ظ 
وت��راب��ط االأ����س���رة وامل��ج��ت��م��ع وبناء 
متكاملة  م���ن���ه���ج���ي���ات  وت���ط���ب���ي���ق 
و�ساملة يف العمل واالأداء املوؤ�س�سي 

واالجتماعي.
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  واأو���س��ح��ت 
يف  تعمل  املوؤ�س�سة  اأن  م��ب��ارك  بنت 
التنمية امل�ستدامة للمجتمع ويف كل 
ما يحقق اأهداف وغايات النهو�س 
الإيجاد  با�ستمرار  وت�سعى  باالأ�سرة 
ب�سوؤونها  ت��ع��ن��ى  وو����س���ائ���ل  اآل���ي���ات 
اجلهات  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�سيق 
احلكومية  و����س���ب���ه  احل���ك���وم���ي���ة 
التكامل  حتقيق  بهدف  واخلا�سة 
خدمتها  يف  ي�ساعد  ال��ذي  النوعي 
املجتمع  يف  واأ�سا�سي  �سغري  ككيان 
بالطريقة  خ��دم��ت��ه  اإىل  و����س���وال 
االأم��ث��ل واالأك��ف��اأ مب��ا ي�سمل تبادل 
وتطوير  واخل��������ربات  امل���ع���ل���وم���ات 

وتن�سيق جماالت العمل امل�سرتك.
واأ�سافت �سموها اإنه - وعلى مدار 
املوؤ�س�سة  ا�سطلعت   - اأع���وام   10
ما  خ��الل  من  اال�ستدامة  مبفهوم 
اأبوظبي  اإم��ارة  اأجنزته يف جمتمع 
لالأ�سر  اليومية  احل��ي��اة  والم�ست 
وعاينت  اجل����وان����ب  خم��ت��ل��ف  م���ن 
ال���ت���ي تعاين  امل�����س��ك��الت  ودر�����س����ت 
منها تلك االأ�سر واجتهدت لتذليل 
التحديات  وم��واج��ه��ة  ال�سعوبات 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة. ويف ه����ذا االإط�������ار .. 
تعمل  امل���وؤ����س�������س���ة  اأن  اإىل  ن���وه���ت 
ع��ل��ى و����س���ع اخلطط  ب��ا���س��ت��م��رار 

وال�سركاء  املتعاملني  مع  العالقة 
القطاعات  م��ن  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
احلكومية  و����س���ب���ه  احل���ك���وم���ي���ة 

واخلا�سة واملوردين.
�سعادة  اأو���س��ح��ت  ن��اح��ي��ت��ه��ا..  م���ن 
ال���رم���ي���ث���ي مدير  م�����رمي حم���م���د 
االأ�سرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ة  ع���ام 
تاأ�سي�سها  منذ  تعمل  املوؤ�س�سة  اأن 
�ساملة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  ����س���م���ن 
الذي  اال�ستدامة  مفهوم  تت�سمن 
ور�سالتها  روؤي��ت��ه��ا  ���س��ل��ب  يف  ج���اء 
خدمات  م��ن  ت��ق��دم  م��ا  جميع  ويف 
اإمارة  وبرامج لالأ�سرة واالأفراد يف 
اأبوظبي.. موؤكدة اأن املوؤ�س�سة بداأت 
مرحلة جديدة من العمل تتوافق 
وروؤية اإمارة اأبوظبي 2030 عرب 
خ��ط��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ح����ددت عدة 
على  ب��ن��اء  للقيا�س  ق��اب��ل��ة  اأه����داف 
خطة عمل وا�سحة ويف اإطار زمني 

حمدد.
م�سرية  ال��رم��ي��ث��ي  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 

املوؤ�س�سة يف تقارير اال�ستدامة.
تقارير   6 اإ���س��داره��ا  اإىل  م�����س��رية 
املنظمة  باعتماد   2011 منذ عام 
اال�ستدامة  تقارير  الإع��داد  العاملية 
من هولندا.. وا�ستكملت املهمة يف 
عام 2016 وفق اأف�سل ال�سيا�سات 
والعاملية  امل��ح��ل��ي��ة  وامل���م���ار����س���ات 
امل�ساهمة يف  على  امل�ستمر  وبعملها 
اإر�ساء مفهوم اال�ستدامة املجتمعي 
متطلبات  اأه������م  اأح������د  ب���اع���ت���ب���اره 
اأب��وظ��ب��ي وبح�سب  اإم����ارة  ح��ك��وم��ة 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ت��وج��ي��ه��ات 
ب��ن��ت م���ب���ارك وب�����ق�����رارات جمل�س 
االأمناء لتلبية احتياجات وتوقعات 

اجلهات ذات العالقة.
اال�ستدامة  ت��ق��ري��ر  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
التي  االأه�����داف  ت�سمن   2016
االأداء  ع��دة يف  و�سعت يف جم��االت 
اإدارة  ن���ظ���ام  اأه�������داف  ي��ع��ك�����س  مب���ا 
ال��ب��ي��ئ��ة وال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة يف 
ال��ت��ي يتحتم  امل��وؤ���س�����س��ة وامل��ع��اي��ري 
وممار�ساتها  ب��ه��ا  االل���ت���زام  عليها 
الطاقة  ا�ستهالك  ب�ساأن احلد من 

زاي���د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة “ 
بتوجيهات  “ والتزاما  اهلل  حفظه 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
روؤية  م��ع  ويتكامل  ين�سجم  ومب��ا 

اأبوظبي 2030.
واأو�سح اأن قيادة املوؤ�س�سة حري�سة 
عملياتها  ج��وه��ر  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 
على  ق����ائ����م����ا  اال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 
االإن�سان  يف  اال���س��ت��ث��م��ار  ا���س��ت��دام��ة 
ومدركاته  م��ع��ارف��ه  يف  وال���ت���اأث���ري 
مبا ين�سجم ومتطلبات امل�ستقبل.. 
رك��زت عليه خططها بدءا  وهو ما 
�سن  ه��م يف  م��ن  اال�ستثمار يف  م��ن 
�سن  ه��م يف  م���رورا مب��ن  الطفولة 
االهتمام  اإىل  و����س���وال  ال��ك��ه��ول��ة 
اإمارة  واأف��راده��ا يف  االأ���س��ر  بجميع 
اأب����وظ����ب����ي. واأ������س�����ار م��ع��ال��ي��ه اإىل 
تنمية  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن 
ومبادراتها  وب��راجم��ه��ا  اأن�سطتها 
لتعزيز م�سرية اال�ستدامة وتنفيذ 
ل�سمان  اال�سرتاتيجية  اأولوياتها 
خ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع وف������ق اأف�������س���ل 
لت�سبح  ع��امل��ي��ا  امل��ع��ت��م��دة  امل��ع��اي��ري 
حمليا..  الرائدة  املوؤ�س�سات  اإحدى 
مو�سحا اأن ذلك مل يكن حم�سورا 
اإمارة  يف  االأ���س��ري  ال��واق��ع  بدرا�سة 
حماولة  اإىل  ام���ت���د  ب���ل  اأب���وظ���ب���ي 
اإي����ج����اد احل����ل����ول ال���ت���ي ت�����س��ه��م يف 
اجتماعيا  واأف��راده��ا  االأ�سر  متكني 
واقت�ساديا  وم���ع���رف���ي���ا  ون��ف�����س��ي��ا 
م����ع رع����اي����ة اجل����ان����ب االإب�����داع�����ي 
وحتقيق  ل����دي����ه����ا  واالب������ت������ك������اري 
اأبوظبي  اإم����ارة  ح��ك��وم��ة  اأول���وي���ات 
باالأ�سرة خ�سو�سا. وقال  املرتبطة 
ال��ك��ع��ب��ي اإن ذل���ك ك��ل��ه ت��ط��ل��ب من 
املوؤ�س�سة العمل على م�ستويات عدة 
اأف�سل اخلدمات  من حيث تقدمي 
كفاءة  وحت�سني  معها  للمتعاملني 
العن�سر  موظفيها وتعزيز ح�سور 
بعملية  وااله��ت��م��ام  فيها  امل��واط��ن 
جانب  اإىل  اإل���ي���ه���م  امل���ع���رف���ة  ن��ق��ل 
امل�����وارد وخف�س  ك��ف��اءة ا���س��ت��خ��دام 
االلتزام  وتاأكيد  البيئية  الب�سمة 
وتطوير  املجتمعية  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة 

االأه������داف  اإىل  اإ����س���اف���ة  وامل����ي����اه.. 
ال���داخ���ل���ي���ة يف جم������ال االرت����ف����اع 
مب���ع���دالت امل�����س��ارك��ة يف ال������دورات 
املوظفني  ع��دد  وزي����ادة  التدريبية 

ورفع م�ستوى التوطني.
كما ت�سمن االإف�ساح عن موؤ�سرات 
االأداء الرئي�سة يف املجاالت البيئية 
واالق��ت�����س��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة مبا 
ال�سوؤون  اإدارة  اأداء  موؤ�سرات  فيها 
يف  االأداء  وم�����وؤ������س�����رات  امل����ال����ي����ة 
االأداء  وم���وؤ����س���رات  ال��ب��ي��ئ��ة  جم���ال 
ال����ربام����ج  واإدارة  االج���ت���م���اع���ي���ة 
وموؤ�سرات اأداء اإدارة املوارد الب�سرية 
بالن�سبة للقوى العاملة والتدريب 
حقوق  على  واملحافظة  والتطوير 
تفعيل  على  ت�ستمل  التي  االإن�سان 
وممار�سة قيم االحرتام والتقدير 

الأي  العن�سرية  ون��ب��ذ  واالإن�����س��اف 
�سبب كان. واأف�سح التقرير عن ما 
مت اإنفاقه على اال�ستثمار يف املوارد 
الب�سرية واملجتمع وعدد ال�سراكات 
اإىل جانب  امل��وؤ���س�����س��ة  ���س��رك��اء  م���ع 
امل�ستفيدين  خمطط  ع��ن  الك�سف 
املتوقع منها  ال��ربام��ج واالأث���ر  من 
املبا�سرة  غري  االقت�سادية  واالآث��ار 
الف�ساد  اأن�������واع  ج��م��ي��ع  وحم����ارب����ة 
وتدريب املوظفني على االإجراءات 
حماربة  جم����ال  يف  وال�����س��ي��ا���س��ات 
ن�سر  اأه��م��ي��ة  م��ن  وال��ت��اأك��د  الف�ساد 
وال�سالمة  االأم��ن  ومعايري  ثقافة 
واإ�سراك املوظفني يف اتخاذ القرار 
بهدف  الدوائر  بني  املعرفة  واإدارة 
ب�سهولة  املعلومات  اإىل  و�سولهم 

وي�سر و�سفافية.

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية االأحتاد                      3935619
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بلدية مدينة اأبوظبي  تدر�س م�سروعا لت�سييد »تلفريك« يف »املقطع« وكورني�س الباهية
•• اأبوظبي-الفجر: 

ت�سحيحا ملا قامت به موؤخرا بع�س 
و���س��ائ��ل االإع������الم ب��ن�����س��ره��ا خربا 
اأبوظبي  مدنية  بلدية  قيام  ح��ول 
بتنفيذ م�سروع الإن�ساء تلفريك يف 
توؤكد  الباهية،  وكورني�س  املقطع 
 – والنقل  البلدية  ال�سوؤون  دائ��رة 
امل�سروع  اأن  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
املذكور ما يزال قيد الدرا�سة ومل 
ي��ت��م ط��رح��ه ب�����س��ك��ل ر���س��م��ي اأم����ام 

املقاولني. 
البلدية  ال�����س��وؤون  دائ���رة  واأ����س���ارت 
والنقل بهذا ال�سدد اإىل اأن م�سروع 
والباهية  امل��ق��ط��ع  يف  ال��ت��ل��ف��ري��ك 
ق��د مت ع��ر���س��ه �سمن ح��زم��ة من 
اال�ستثمارية  وال��ف��ر���س  امل�����س��اري��ع 

اأبوظبي  يف  املقرتحة  امل�ستقبلية 
ميكن  مل��ا  اال�ست�سرافية  وال���روؤي���ة 
اأبوظبي  ال��ع��ا���س��م��ة  ت�����س��ه��ده  اأن 
ح�سارية  ���س��روح  م��ن  و�سواحيها 
و�سكنية  ت���رف���ي���ه���ي���ة  وم������راف������ق 

وخدماتية متعددة. 
امل�سروع  اأن  ال���دائ���رة  واأو����س���ح���ت 
االعتمادات  مرحلة  يدخل  عندما 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ���س��ي��ت��م االإع��������الن عنه 
ب�سكل ر�سمي واإعالمي على نطاق 

وا�سع.
اجلدير بالذكر اأن الت�سور االأويل 
�سيتم  اأن����ه  اإىل  ي�����س��ري  ل��ل��م�����س��روع 
تبلغ  اأر����س  م�ساحة  على  تنفيذه 
وي�سم  م��رب��ع،  م��رت  األ���ف   160
ت���ق���در بنحو  م�����س��اح��ات ط��اب��ق��ي��ة 
األف مرت مربع، وتقدر كلفة   74

درهم،  مليون   650 ب  امل�����س��روع 
كورني�س  حت����وي����ل  وي�������س���ت���ه���دف 

البلدية  ال�����س��وؤون  دائ����رة  واأف�����ادت 
اأبوظبي  مدينة  بلدية   - وال��ن��ق��ل 

ترفيهية  وج���ه���ة  اإىل  ال���ب���اه���ي���ة 
رئي�سة ل�سكان الرب الرئي�س.

مل�سروع  ال��ت��ق��دي��ري��ة  التكلفة  ب���اأن 
تلفريك املقطع تبلغ 350 مليون 
امل�سروعات  ب��ني  و�سريبط  دره���م، 
منطقة  يف  واحل��ي��وي��ة  ال�سياحية 
ل��ي�����س��ك��ل و���س��ي��ل��ة مميزة  امل��ق��ط��ع، 
اأج���واء  و���س��ط  املنطقة  يف  للتنقل 
اجلميلة  وامل���ن���اظ���ر  ال���راح���ة  م���ن 

�سمن عربات متنقلة. 
امل�سروع  ي�����س��م  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
منطقة  من  تبداأ  حمطات  خم�س 
لطريق  امل���ح���اذي���ة  امل���ق���ط���ع  خ�����ور 
اأب���وظ���ب���ي ال���ع���ني، وب���ال���ق���رب من 
وال��ث��ان��ي��ة منتزه  امل��ق��ط��ع،  ج�����س��ر 
ال�سيخ  ج��ام��ع  وال��ث��ال��ث��ة  خ��ل��ي��ف��ة، 
مقربة  ع���ل���ى  وال����راب����ع����ة  زاي��������د، 
م���ن ف��ن��دق ري��ت��ز ك���ارل���ت���ون، ومن 
ب�����س��ارع اخلليج  ث��م ت��ل��ت��ف م�����روراً 

م�سفح،  ج�سر  ومب��ح��اذاة  العربي 
اخلام�سة  امل��ح��ط��ة  اإىل  و�����س����واًل 
القناة  م�������س���روع  ع��ن��د  واالأخ�������رية 
ومنطقة �سوق ال��ربي.  كما اأكدت 
اأن  والنقل  البلدية  ال�سوؤون  دائ��رة 
التي  اال�ستثمارية  الفر�س  جميع 
ال���ق���ط���اع اخلا�س  اأم������ام  ت���وف���ره���ا 
التي  ال���ت���ن���م���وي���ة  وامل���������س����روع����ات 
االأوىل  ب��ال��درج��ة  ت��ه��دف  تنفذها 
اإىل تعزيز ال�سراكة اال�سرتاتيجية 
االأعمال  مبجتمع  تربطها  ال��ت��ي 
�سكان  ت��ط��ل��ع��ات  وت��ل��ب��ي��ة  امل��ح��ل��ي 
االإمارة وزائريها واالرتقاء مبكانة 
�سياحية  ك��وج��ه��ة  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
اأف�سل  من  واح��دة  وجعلها  عاملية 
االأماكن يف العامل للعي�س والعمل 

والزيارة.

منظومة اخلدمات الذكية للجن�سية واالإقامة ت�سجل اأرقاما قيا�سية
•• اأبوظبي -وام:

ح���ق���ق���ت م����ن����ظ����وم����ة اخل�����دم�����ات 
التي  واالإق��ام��ة  للجن�سية  الذكية 
موؤخرا  الداخلية  وزارة  اأطلقتها 
الدولة  اإم��������ارات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
اأرقاما قيا�سية يف معدالت تقدمي 
التفاعل  ت��وا���س��ل  م���ع  اخل���دم���ات 
املتعاملني  ق��ب��ل  م���ن  االإي���ج���اب���ي 
يف  الت�سجيل  ب���اإج���راءات  وال���ب���دء 
املنظومة لال�ستفادة من خدماتها 
االلكرتوين   الرابط  عرب  الذكية 
 H Y P E R L I N K
https://echannels.
m o i . g o v . a e /
e c h a n n e l s / w e b /
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حر�س  مع  تن�سجم  والتي   ،  ae
تقدمي  ع���ل���ى  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
خ�����دم�����ات ري�����ادي�����ة ت����ت����واف����ق مع 

ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ة االحت��ادي��ة يف 
الوطنية  االأجندة  حتقيق  ت�سريع 
اأن  2021 منذ  ل��روؤي��ة االإم���ارات 

اأطلقت امل�سرعات احلكومية.
ال��ب��ي��ان��ات امل�سجلة  اأظ��ه��رت   وق��د 
اجراوؤها  مت  م��ع��ام��الت  يف  فعلياً 
حتقيق   ، احلديثة  املنظومة  وف��ق 
معامالت  انهاء  يف  قيا�سية  ارق��ام 
اأ���س��ا���س��ي��ة م��ث��ل اإ�����س����دار اأذون������ات 
اإقامة الأول مرة  اإ�سدار  اأو  دخول 
اأو معامالت فرعية  اأو جتديدها، 
متعلقة بها مثل تعديل الو�سع ، و 
فتح ملف للكفيل و دفع الغرامات 
العديد  ع���ل���ى  ب����ذل����ك  م���ت���ف���وق���ة 
العامل  دول  يف  ن���ظ���ريات���ه���ا  م����ن 

املتقدمة.
مثاًل  امل�سجلة  ال��ب��ي��ان��ات  وت�سري   
اإقامة  جتديد  معاملة  ان��ه��اء  اإىل 
�سرعة  فاقت  ،بينما  ثانية   52 يف 
ال�سابقة  االآلية  اخلدمات  تقدمي 
ذلك  وت��ت��ج��اوز  م��رة   11 مبعدل 
وي�سهد   ، احل�����االت  م���ن  ك��ث��ري  يف 

يوماً  ارتفاعاً  معدل منو اخلدمة 
التطبيق  اإىل  و����س���واًل  ي���وم  ب��ع��د 
، وقد �سجل يوم  التام للمنظومة 
اأم�������س ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال تقدمي 
املنظومة  ع��رب  معاملة   8850
بالنظام  ال��ع��م��ل  ب�����اأن  ال��ع��ل��م  م���ع 
اإىل  جنباً  ج��اري��اً  زال  م��ا  ال�سابق 

للمنظومة،  املر�سومة  الرئي�سية 
وما �سينجم عن ذلك من تخفي�س 
عدد املراجعني ملراكز اخلدمة من 
معدل 25 األف زائر ا�سبوعياً اإىل 
انخفا�س  يتبعها   ، فقط  االف   5
املركبات  مواقف  ا�سغال  معدل  يف 
اقل  اإىل   8000 م��ن  وح��رك��ت��ه��ا 
انخفا�ساً  ذل��ك  وتبع   ، الفني  من 
امللقى  ال��ع��بء  م��ع��دل  يف  م�سابهاَ 
اخلدمة  مراكز  يف  العاملني  على 
اإىل  ب��ن�����س��ب��ة م���ب���دئ���ي���ة و����س���ل���ت 
منظومة  واخت�سرت    .%  45
للجن�سية  ال����ذك����ي����ة  اخل�����دم�����ات 
واالإقامة رحلة املتعامل التي كانت 
ت�ستغرق �ساعات اأو اياماً منذ بدء 
التح�سري للمعاملة لغاية مغادرة 
الرحلة  اأن  ، حيث  مركز اخلدمة 
االأوراق  ا����س���ت���ك���م���ال  ب���ع���د  ت����ب����داأ 
ال����الزم����ة واالإج����������راءات االأول���ي���ة 
وال��ف��ح�����س الطبي  ال��ه��وي��ة  م��ث��ل 
واالنتظار  ال��ط��ب��اع��ة  م��رك��ز  م���ن 
حلني انتهاء الطلب ، ثم الوقوف 

االقامة  م���راك���ز  يف  اال���س��ب��وع��ي��ة 
اال�ستخدام  م��ع  ينخف�س  ���س��وف 
من  ال��ذك��ي��ة  للمنظومة  ال��ف��ع��ل��ي 
ما  اإىل  مرفقة  ورقة  األف   250
من  ال��ع��دد  لنف�س  األ���ف   50 دون 
املعامالت وبن�سبة 80 % و�سواًل 
للن�سبة ال�سفرية �سمن االهداف 

التدريجي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  م���ع  ج��ن��ب 
للمنظومة اجلديدة بغية حتقيق 
كما  بينهما   االن�سيابي  االنتقال 
، اإىل  ت�����س��ري االرق������ام وامل����ع����دالت 
الأوراق  م���ع���دل  م���ن  ي���ل���زم  م���ا  اأن 
وهو  معاملة  ال��ف   25 ل���  مرفقة 
للمعامالت  ال��ت��ق��ري��ب��ي  ال����ع����دد 

الن��ت��ظ��ار اأخ�����ذ رق����م ل��ل��م��ع��ام��ل��ة ، 
الطلب  لتقدمي  االنتظار  وبعدها 
، ثم انتظار  على كاونرت اخلدمة 
بح�سب  م����دت����ه  ي���خ���ت���ل���ف  اأخ��������ر 
ن����وع امل��ع��ام��ل��ة وك��ون��ه��ا ع���اج���ل ام 
اخلدمة  ل��ت��ق��دمي   ، ع���اج���ل  غ���ري 
ا�ستكمال  حلني  عليها  واحل�سول 
ال�سابق.   النظام  وف��ق  االإج����راءات 
االأوراق  ا�ستكمال  فبعد  االن،  ام��ا 
ال��الزم��ة واالإج����راءات االأول��ي��ة، ال 
الت�سجيل  ���س��وى  املتعامل  يحتاج 
يف راب�����ط اخل���دم���ة االل���ك���رتوين 
ومل��رة واح��دة فقط ، اأو زي��ارة اأحد 
لتقدمي  املعتمدة  الطباعة  مراكز 
بع�س  وحتميل  الكرتونياً  الطلب 
الوثائق، حيث اأن معظمها موجود 
االلكرتوين  الربط  نتيجة  ا�ساًل 
دفع  ثم  املوؤ�س�سات احلكومية،  مع 
ا�سعار  ث���م  وم���ن   ، اآل���ي���اً  ال��ر���س��وم 
ب�سرعة  ط��ل��ب��ه  بنتيجة  امل��ت��ع��ام��ل 
ع��ال��ي��ة وك���ف���اءة ودق���ة وع��ل��ى نحو 

ي�سهم يف اإ�سعاد املتعاملني.
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جل�س���ة ع�س��ف ذهن��ي يف م��وا�س��الت عجم��ان
•• عجمان : الفجر

تراأ�س �سعادة املهند�س عمر اأحمد بن عمري مدير عام موؤ�س�سة 
املوا�سالت العامة اجتماع ع�سف ذهني لتقدمي اأفكار اإبداعية 
روؤية  حتقق  يف  وت�ساهم  امل�ستقبل  ت�ست�سرف  نوعية  وم��ب��ادرات 
عجمان 2021 بح�سور �سعادة �سالح حممد اجلزيري مدير 
موظفي  من  ونخبة  عجمان  يف  ال�سياحية  التنمية  دائ��رة  عام 
اجلانبني وذلك اأم�س يف منتجع ذا اوبريدي مبنطقة الزوراء .

اإىل  اجلل�سة  خ��الل  عمري  ب��ن  اأح��م��د  عمر  املهند�س  وا�ستمع 

الرحالت  يف  امل�ستخدمة  االآل��ي��ات  اأن���واع  ع��ن  تقدميي  ع��ر���س 
االإبداعية  املقرتحات  م��ن  ع��ددا  امل�ساركون   وق��دم  ال�سياحية 
اإمارة  واأن  خا�سة  ال�سياحة  وتطوير  لتنمية  ال�سياق  نف�س  يف 
عجمان تتمتع مبوقع جغرايف مميز  ومتتلك مزارات �سياحية 
والتثقيف  لال�ستمتاع  وال�����زوار  املقيمني  يق�سدها  متنوعة 
التاريخ  حتاكي  مقتنيات  ي�سم  ال��ذي  عجمان  متحف  خا�سة 

وتر�سد احلياة اليومية لل�سعب االإماراتي. 
واأكد عمر بن عمري باأن جل�سة الع�سف الذهني كانت اإيجابية 
وطرح امل�ساركون فيها عددا من االأفكار املبدعة وهو ما ت�سعى 

اإليه موؤ�س�سة املوا�سالت العامة من اأجل دعم وحتقيق توجهات 
القيادة الر�سيدة وتعزيز التعاون مع دائرة التنمية ال�سياحية 

يف عجمان لتطوير قطاع ال�سياحة.
واأثنى �سالح حممد اجلزيري على امل�ساركة الفاعلة يف تقدمي 
اأفكار جديدة واإبداعية، موؤكدا حر�س دائرة التنمية ال�سياحية 
املقدمة  واملبادرات  واالقرتاحات  االإبداعية  االفكار  جمع  على 
تطلعات  يحقق  مب��ا  ال��واق��ع  اأر����س  على  تطبيقها  على  للعمل 
�سياحية عجمان بالتعاون املثمر مع موؤ�س�سة املوا�سالت العامة 

لتعزيز الروؤى بني الطرفني

االأول  الن�سف  خالل  اخليمة  راأ�س  مطار  جمرك  ملركز  �سبطية   696

اآي����ن ���س��ك��ان اخل��ا���س بفح�س  ف��ح�����س احل��ق��ائ��ب ال��ي��دوي��ة �سميث وج��ه��از 
املخدرات واملتفجرات، حيث اخت�سرت تلك االأجهزة يف جمملها االإجراءات 
اجلمركية والوقت املطلوب لفح�س العينات امل�سبوطة مما �ساهم يف حتقيق 
اإجراءات  ت�سهيل  يف  املتمثلة  وروؤيتها  اال�سرتاتيجية  الدائرة  اأه��داف  اأه��م 

التخلي�س اجلمركي وزيادة ر�سا عمالء الدائرة وموظفيها.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�سبطها  من  اجلمركي  التفتي�س  �سباط  متكن  التي  ال�سبطيات  عدد  بلغ 
يف مركز جمرك مطار راأ�س اخليمة الدويل بدائرة اجلمارك خالل ال�ستة 
املخدرة  امل��واد  تنوعت ما بني  696 �سبطية،  العام  االأوىل من هذا  اأ�سهر 
املمنوعة واالآالت احلادة واملواد املقيدة التي يتم حجزها حتى يتم االإفراج 

عنها من جهة االإخت�سا�س.
واأكد حممد كرم البلو�سي مدير اإدارة املراكز اجلمركية بدائرة اجلمارك اأن 
يقظة �سباط جمارك املنفذ تت�سدى لكل حماوالت املهربني ومن يحاولون 
ذاته بحرفية عمل �سباط مركز  الوقت  يف  ، م�سيداً  املجتمع  باأمن  العبث 
التفتي�س اجلمركي التي مل تكن لتتاأتى لوال حر�س القيادة العليا بالدائرة 
وع��ل��ى راأ���س��ه��م �سعادة ال��دك��ت��ور حممد امل��ح��رزي م��دي��ر ع��ام ال��دائ��رة، على 
اإخ�ساعهم لربنامج  التفتي�س اجلمركي اجلدد عن طريق  تدريب �سباط 
اأ�سا�س الذي اأقرته الدائرة موؤخراً كربنامج اإلزامي، يتلقى خالله �سابط 
والتعامل  التفتي�س  يف  احلديثة  واالأ�ساليب  امل��ه��ارات  اجلمركي  التفتي�س 
مع امل�سافرين والب�سائع ال��واردة واخلارجة من  واإىل االإم��ارة اإ�سافة اإىل 
�ساهم يف  االأم��ن��ي مم��ا  وم��ه��ارة احل�س  اجل�سد  لغة  ق���راءة  م��ه��ارة  اإكت�سابه 
ت�سريع عملية دخول امل�سافرين اإىل الدولة دون معاناة اأو عراقيل وبالتايل 

رفع م�ستوى ر�سا عمالء الدائرة.
واأ�ساد ابن كرم بدعم الدائرة للمراكز  اجلمركية وم�سيها يف دعم املنافذ 
منفذ  ومنها  واملتطورة  احلديثة  اجلمركية  التفتي�س  باأجهزة  اجلمركية 
�ساهم يف  ال��ذي  االأح�����س��اء  يتوفر  فيه جهاز فح�س  ، حيث  امل��ط��ار  جمرك 
جلهاز  اإ�سافة  اخلطرين،  بامل�سافرين  اال�ستباه  ح��االت  من  التاأكد  �سرعة 

ال�سركاء  م���ع  ���س��راك��ات��ه��ا  ل��ت��ع��زي��ز  دائ����م����اً  ت�����س��ع��ى  ال����دائ����رة  اأن  واأ�����س����اف 
االإمارة  التجارة يف  للنمو يف حركة  ن�سب  اأف�سل  لتحقيق  اال�سرتاتيجيني 
م�سرياً بخ�سو�س ذلك اإىل قيام الدائرة بالتعاون مع اإدارة املطار لت�سهيل 
اأدى  باملطار مما  ال�سحن  قرية  وال�سحنات يف  الب�سائع  تخلي�س  اإج��راءات 
االإم�����ارة، و�سعي ع��دد من  واإىل  ال��ت��ج��ارة م��ن  اإىل من��و ملحوظ يف ح��رك��ة 
امل�ستثمرين اإىل زيادة توريدهم لب�سائعهم عن طريق جمرك املطار نظراً 
وتواجد  اجلمركية،  ب�سائعهم  لتخلي�س  لهم  املقدمة  الت�سهيالت  حلجم 
�سرعة  يف  �ساهم  مما  م�ستمر  ب�سكل  اجلمركي  التفتي�س  �سباط  من  ع��دد 

التخلي�س وت�سهيل حركة ال�سحنات القادمة.
�سباط  اأن  امل��ط��ار  جمرك  مركز  مدير  ال�سنحاين  ح�سن  ق��ال  جهته  م��ن 
التفتي�س اجلمركي اجلدد و بف�سل تاأهيلهم للتعامل مع برنامج التخلي�س 
االإلكرتوين )ظبي( قادرون على القيام بعمل املوظف ال�سامل يف التفتي�س 

على الب�سائع وتخلي�سها جمركياً.
م�سرياً اإىل اأن عدد العاملني يف جمرك املطار ي�سل اإىل 65 موظفاً، متا�سيا 
مع زيادة حركة امل�سافرين يف مطار راأ�س اخليمة الدويل، الذي يعد من اأهم 

املنافذ احليوية ملدينة راأ�س اخليمة.
واأ�سار اإىل اأن الدائرة والعاملني باملنفذ يولون بع�س فئات امل�سافرين من 
مرورهم  عملية  لت�سهيل  خا�ساً  اهتماماً  اخلا�سة  االحتياجات  اأ�سحاب 
الذي �سيحل علينا بعد  اأكرث �سهولة وي�سر، خا�سة يف مو�سم احلج  ب�سكل 
باملنفذ  العاملني  م��ن  ويتطلب  بامل�سافرين  ح��اف��اًل  مو�سماً  ويعد  اأ�سابيع 
وتهنئتهم  بابت�سامة  وا�ستقبالهم  احل��ج��اج،  م��رور  عملية  وت�سهيل  �سرعة 
باحلج، كما اأن موظفي اجلمرك ي�ساهمون يف توعية امل�سافرين بخ�سو�س 
املمنوعة واملحظورة حتى ال يقعوا حتت طائلة  امل��واد  �سرورة جتنب حمل 

امل�ساألة القانونية وتهدر اأوقاتهم واأموالهم.
وتوفر  امل��ط��ار  يف  اال�سرتاتيجني  ال�سركاء  م��ع  ال��ت��ع��اون  بف�سل  اأن���ه  وذك���ر 
ال  التفتي�س اجلمركي  نقطة  ع��رب  امل�سافر  م��رور  ف��اإن  امل��ت��ط��ورة  االأج��ه��زة 
يتعدى دقيقة واحدة يف حاالت عدم اال�ستباه واحلاالت االعتيادية، وموؤكداً 
بال�سرورة   تعني  ال  املي�سرة  واخلدمات  الت�سهيالت  تلك  اأن  الوقت  ذات  يف 
تفتي�س  يف  ال��الزم��ة  االأم��ن��ي��ة  االإج�����راءات  تطبيق  يف  وال��ت��ه��اون  الت�ساهل 
االأمنية  املنظومة  حفظ  يف  اأ�سا�سياً  �سريكاً  ال��دائ��رة  تعد  حيث  امل�سافرين 

للمجتمع يف االإمارة.

الأوىل من نوعها 

ف��ريق �س��عادة �س��رطة راأ�س ال�خيمة ي�طلق » �س�باق ال�تميز«
•• راأ�س اخليمة – الفجر

التابع  ال�سعادة  بفريق  ممثلة  اخليمة  راأ���س  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
لها ، املرحلة االأوىل يف مركز خدمات املرور والرتخي�س من مبادرة »�سباق 
بدوره  ال��ذي  العاملني  اإ�سعاد  يف  واجل��ودة  التميز  اأج��ل حتقيق  التميز« من 

ين�سب يف اإ�سعاد املتعاملني وخدمتهم على اأعلى م�ستوى .
   قام العميد الدكتور حممد �سعيد احلميدي مدير عام العمليات املركزية 
نا�سر مطر مدير  العميد  راأ�س اخليمة وبح�سور  ل�سرطة  العامة  بالقيادة 

مدير  النقبي  ال�سم  اأح��م��د  والعقيد  وال�سائقني  االآل��ي��ات  ترخي�س  اإدارة 
التابع للقيادة العامة  ال�سعادة  اإدارة املرور والدوريات باالإنابة برفقة فريق 
بتوزيع »�سندوق ال�سعادة« على كافة موظفي وموظفات مركز خدمات املرور 
التي  الرت�سيح  ا�ستمارة  على  ويحتوي   ، اخليمة  راأ���س  ب�سرطة  والرتخي�س 
ينبغي على كل موظف تعبئتها متهيداً لدخول اجلائزة ، وذكر باأن املبادرة 
توجهت يف مرحلتها االأوىل يف مركز خدمات املرور والرتخي�س ، على اأن يتم 

تعميمها الحقاً على كافة مراكز تقدمي اخلدمة .
قيادتنا  لتوجهات  تنفيذاً  اليوم  ج��اء  امل��ب��ادرة  اط��الق  اإن  واأك��د احلميدي     

وحتفيز  ت�سجيع  يف  املتمثلة  ا�سرتاتيجيتها  مع  ومتا�سياً  بالدولة  ال�سرطية 
مدار  على  جاهدين  ي�سعون  الذين   ، منهم  املتميزين  وباالأخ�س  العاملني 
يوم العمل الر�سمي يف بذل كل العطاء لالرتقاء مب�ستوى خدمات ال�سرطة 
واحلفاظ على ما تو�سلت اإليه من �سمعة طيبة على م�ستوى العامل ولي�س 
بالدولة فح�سب ،  م�سيفاً اإن �سرطة راأ�س اخليمة اليوم تفتخر بهذه الكوكبة 
مب�ستوى  خ��دم��ات  لتقدمي  اأه���اًل  جتعلنا  التي  املقومات  كافة  متتلك  التي 
بتحقيق  واأننا جديرين  بكفاءتهم  تامة  وثقة  ال�سبع جنوم الأننا على يقني 
اأعلى معدالت  ب��اأن ه��ذه اخلطوة توؤكد على حتقيق  ه��ذا الهدف .    واأ���س��ار 

موؤ�سرات ال�سعادة التي تهدف اإىل قيا�س �سعادة املتعاملني مع االإدارة ب�سكل 
، من خالل قيا�س ر�ساهم عن اخلدمات  و�سفافية  واأك��رث و�سوحاً  تفاعلي 

املقدمة اإليهم وذلك ب�سكل يومي يواكب التغريات ال�سريعة .
   وت�ستهدف املبادرة موظفي فئة مراكز تقدمي اخلدمة التي حتقق نتائج 
مرتفعة باعتبارهم واجهة العمل االإداري االأمني يف �سرعة اجناز املعامالت 
اأخوية  بيئة  توفري  على  والعمل  امل��راج��ع  اأو  للمتعامل  اجليد  واال�ستقبال 
حتفوها املودة واالبت�سامة للموظف ، الذي ي�سهم يف ا�سعاد املتعامل وخروجه 

بالر�سا التام .

مكافحة املخدرات براأ�س اخليمة 
ت�ست�سيف طلبة املع�سكر ال�سيفي 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

حذر املقدم عبد اهلل �سعيد القي�سي نائب مدير اإدارة مكافحة املخدرات 
فرع  م��دي��ر  ال�����س��رياوي  النا�سر  عبد  ال��رائ��د  بح�سور  اخل��ي��م��ة،  ب��راأ���س 
مكافحة املخدرات طلبة املع�سكر ال�سيفي، الذي تنظمه جمعية االإمارات 
اأ�سدقاء  جتنب  الطالب  ونا�سد  اأخ��ط��ار   من  االجت�����ماعية،  للت����نمية 

ال�سوء .
مكافحة  اإدارة  معر�س  ب��زي��ارة    جولة  ال�سيفي،  املع�سكر  طلبة  وق��ام   
امل���خ���درات، ومت ت��ق��دمي حم��ا���س��رة ت��وع��وي��ة ل��ه��م ح���ول اأ����س���رار تعاطي 
مفاهيم  مناق�سة  خالل  من  العقلية،  امل��وؤث��رات  اأ�سكال  وكافة  املخدرات 
على  املرتتبة  ال�سلبية  النتائج  املحا�سرة  تناولت  كما  االدم��ان،  ومعاين 
مع  املجتمع،  اأف���راد  بقية  على  وانعكا�ساتها  العقلية،  امل��وؤث��رات  تعاطي 
الوقوف على جهود رجال مكافحة املخدرات يف منع االدمان والت�سدي 
مبخاطر  االأجيال  توعية  يف  اال�سري  اجلانب  تعزيز  على  والتاأكيد  له، 
االدم��ان، ملا لالأ�سرة من دور مثمر وبناء يف احلد من تورط االأبناء يف 
اإ�سرتاتيجية  من  انطالقاً  وذل��ك  العقلية،  وامل��وؤث��رات  املخدرات  تعاطي 

وزارة الداخلية الرامية اإىل تعزيز االأمن واالأمان.
ومن جانب اآخر، اأجرى طلبة املع�سكر ال�سيفي، جولة ميدانية يف غرفة 
راأ�س اخليمة، لالطالع على مهام وواجبات  العمليات املركزية ب�سرطة 
اإىل  الو�سول  وحتى  البالغ  تلقى  منذ  امل����رك�����زية،  العل�������ميات  غ������رفة 
تلقي  عند  املطبقة  وال�سرطية  االأم��ن��ي��ة  واالإج������راءات  احل���دث،  م��وق��ع 

البالغات.
ويف ختام الزيارة توجه الطلبة، بخال�س ال�سكر والعرفان للقيادة العامة 
وحفاوة  ال�سيافة  ح�سن  على  القائمني  ولكافة  اخليمة،  راأ���س  ل�سرطة 
اال�ستقبال، وعلى ما تلقوه من معلومات هامة ومفيدة اأثرت ح�سيلتهم 
املعرفية وزادت من ر�سيد خرباتهم ومعارفهم العلمية واالأمنية.                           

جمموعة زليخة للرعاية ال�سحية تعلن عن اإطالق رعاية متطورة ملر�سى القلب
•• دبي-وام:

للرعاية  زليخة  جمموعة  اأعلنت 
القلب  ال�سحية عن جتهيز مركز 
يف م�ست�سفى زليخة يف كل من دبي 
وال�سارقة جتهيزا كامال ومتطورا 
عالية  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإج��������راء  ي��ت��ي��ح 
فرع  يعترب  اخلطورة حمليا حيث 
خا�س  م�ست�سفى  اأول  ال�����س��ارق��ة 
يف  للقلب  متطورة  عالجات  يقدم 
االإم����ارات  روؤي���ة  وت�سمل  االإم�����ارة. 
االأم����را�����س  م����ن  احل�����د   2021
ال�����ن�����اج�����م�����ة ع�������ن من�������ط احل�����ي�����اة 
مبا  الوعائية  القلبية  كاالأمرا�س 
واملقيمني  الدولة  ملواطني  ي�سمن 

فيها حياة اأطول واأكرث �سحة.
م�ست�سفى  �سيعمل  ذل��ك  اإط���ار  ويف 
العالجات  ت���وف���ري  ع���ل���ى  زل���ي���خ���ة 
الأكرث احلاالت القلبية تعقيدا مبا 
م��ث��ل اجلراحة  اإج������راءات  ذل���ك  يف 
الوعائية  ال�������س���دري���ة  ال��ق��ل��ب��ي��ة 
جم���ازة  وت��ط��ع��ي��م   ”CTVS“
 ”CABG“ ال��ت��اج��ي  ال�����س��ري��ان 

لتح�سني جريان الدم اإىل القلب.
الدكتور  ق���ال  ذل���ك  ع��ل��ى  وتعليقا 
االأمرا�س  ا�ست�ساري  بان�سال  اأنيل 
م�ست�سفى  يف  التداخلية  القلبية 
م�ست�سفى  يف  ن�ستقبل   “ زل��ي��خ��ة 
زل��ي��خ��ة و���س��ط��ي��ا 60 م��ري�����س��ا يف 
ي��ت��ط��ل��ب��ون عالجات  ال���ي���وم مم���ن 
الب�سيطة  ب����ني  ت��������رتاوح  ق��ل��ب��ي��ة 

االأرقام  ت��اأت��ي ه��ذه  وال��ه��ام��ة حيث 
لت�سلط ال�سوء على احلاجة امللحة 

للعالج املتخ�س�س االأ�سا�سي “ . 
التابع  ال���ق���ل���ب  م���رك���ز  ان  وق������ال 
ملجموعة زليخة للرعاية ال�سحية 
تلبية  يف  اإيجابي  ب�سكل  �سي�ساهم 
هذه احلاجة حيث ميكن للجميع 
عاملية  ع���الج���ات  ع��ل��ى  احل�������س���ول 

امل�ستوى حمليا وباأ�سعار مقبولة.
فيا�س  الدكتور  اأع��رب  جانبه  من 
االأمرا�س  يف  اال���س��ت�����س��اري  ���س��اول 
م�ست�سفى  يف  التداخلية  القلبية 
على  بالعمل  ���س��روره  ع��ن  زل��ي��خ��ة 
تطوير م�ستوى العالجات القلبية 
ل�سنع  وال�������س���ع���ي  االإم������������ارات  يف 
م�����س��ت��ق��ب��ل اأك����رث ���س��ح��ة وازده������ارا 
مع  يتما�سى  مب��ا  فيها  للمقيمني 

املركز  يتيح  حيث  االإم����ارات  روؤي���ة 
ل��ل��م��ر���س��ى ال����ذي����ن ي���ع���ان���ون من 
اإجراء  اإمكانية  القلبية  االأمرا�س 

العمليات اجلراحية يف الدولة.
املدير  �سم�س  ق��ال ط��اه��ر  وب����دوره 
للرعاية  زليخة  ملجموعة  االإداري 
هيكلة  اإع�����ادة  ت�سكل   “ ال�����س��ح��ي��ة 
لزيادة  ه��ام��ة  اأوىل  خ��ط��وة  امل��رك��ز 
القلبية  ب�����االإج�����راءات  ال��ت��ع��ري��ف 
عاملية امل�ستوى املتاحة هنا يف دولة 
با�ستمرار  نعمل  ح��ي��ث  االإم������ارات 
الرعاية  خ��دم��ات  اأف�����س��ل  لتقدمي 
ال�سحية لعمالئنا ونفخر بتقدمي 
ب��اق��ة م���ن احل���ل���ول امل��ب��ت��ك��رة حتت 

�سقف واحد”.
اأكرث  م��ن  القلب  اأم��را���س  وتعترب 
ال�سرق  يف  ال����وف����ي����ات  م�����س��ب��ب��ات 
االأمرا�س  تت�سبب  حيث  االأو���س��ط 
باملائة من  ب�30  الوعائية  القلبية 
ح���االت ال��وف��اة يف دول���ة االإم����ارات 

وفقا ملنظمة ال�سحة العاملية. 
زليخة  جم��م��وع��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
با�ستمرار  تقدم  ال�سحية  للرعاية 
اإىل جانب  فحو�سا طبية جمانية 
حتت  �سحية  م��ب��ادرات  ا�ست�سافة 
بعد  اأع��������ذار  “ال  ح��م��ل��ت��ه��ا  ����س���ع���ار 
يف  املجتمعات  م�ستهدفة  اليوم” 
حول  لتثقيفهم  االإم�������ارات  دول����ة 
ال���ك�������س���ف امل���ب���ك���ر وال����وق����اي����ة من 
االأمرا�س القلبية املوؤدية اإىل منط 

حياة غري م�ستقر. 
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اأخبـار الإمـارات
جمل�س اأمناء �سقيا االإمارات يناق�س تفا�سيل الدورة الثانية من جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية للمياه 

•• دبي-وام: 

ناق�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة �سقيا االإمارات برئا�سة �سعادة �سعيد حممد 
 2017 ال��ط��اي��ر رئي�س جمل�س االأم��ن��اء خ��الل االج��ت��م��اع ال��ث��اين ل��ع��ام 
للمجل�س م�سروعات �سقيا االإمارات حتت مظلة موؤ�ّس�سة مبادرات حممد 
مل�سكلة  دائمة  حلول  اإيجاد  اإىل  تهدف  التي  العاملية  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
�سح املياه حول العامل با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية لتنقية وحتلية املياه 
اآل مكتوم العاملية  ال��دورة الثانية من جائزة حممد بن را�سد  وتفا�سيل 
للمياه التي تتوىل االإ�سراف عليها �سقيا االإمارات والتي اأطلقها �ساحب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بقيمة مليون دوالر اأمريكي لت�سجيع 

على  العامل  اأن��ح��اء  جميع  من  واملبتكرين  واالأف���راد  البحثية  املوؤ�س�سات 
يف  النظيفة  املياه  �سّح  مل�سكلة  للت�سّدي  ومبتكرة  م�ستدامة  اإيجاد حلول 

العامل با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية.
ح�سر االجتماع كل من �سعادة �سلطان ال�سام�سي م�ساعد الوزير ل�سوؤون 
الدكتور  و�سعادة  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة   - الدولية  التنمية 
النائب  لوتاه  نا�سر  واملهند�س  – مدير جامعة خليفة  ع��ارف احلمادي 
التنفيذي للرئي�س لقطاع االإنتاج يف هيئة كهرباء ومياه دبي واملهند�س 
وتطوير  اال�سرتاتيجية  لقطاع  للرئي�س  التنفيذي  النائب  �سلمان  وليد 
االأعمال يف هيئة كهرباء ومياه دبي وال�سيد حممد عبدالكرمي ال�سام�سي 
عفريا  ب��ن  وف��ه��د  االإم�����ارات  �سقيا  ملوؤ�س�سة  ب��ال��وك��ال��ة  التنفيذي  امل��دي��ر 

الفال�سي مقرر جمل�س اأمناء �سقيا االإمارات بالوكالة.

تطرق اجتماع جمل�س االأمناء ملناق�سة معايري اجلائزة يف دورتها الثانية 
واأبرز املقرتحات الداعمة لتطوير اجلائزة مبا تت�سمن من م�سروعات 
اأنحاء  نوعية لتوفري مياه ال�سرب النقية خلدمة املحتاجني يف خمتلف 
العامل. وقال �سعادة �سعيد حممد الطاير ان�سجاماً مع توجيهات �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل نعمل على امل�ساهمة يف تعزيز 
جهود دولة االإم��ارات العربية املتحدة التي ت�سطلع بدور عاملي رائد يف 
الت�سدي للتحديات التي تواجه الب�سرية ف�ساًل عن ح�سورها البارز يف 
توفري الدعم الالزم وتقدمي امل�ساعدات االإن�سانية يف جميع اأنحاء العامل 
. واأ�ساف كما نعمل على دعم اأهداف موؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�سد 

اإيجاد  اآل مكتوم العاملية يف مكافحة الفقر واالأمرا�س عرب امل�ساهمة يف 
حلول دائ��م��ة وج��ذري��ة مل�سكلة ���ُس��ّح امل��ي��اه ح��ول ال��ع��امل م��ن خ��الل اإجراء 
مل�ساعدة  ورخي�سة  مبتكرة  تقنية  حلول  لتطوير  وال��درا���س��ات  البحوث 

املاليني ممن يعانون �سح وندرة وتلوث مياه ال�سرب حول العامل .
التنفيذي  امل��دي��ر  ال�سام�سي  عبدالكرمي  حممد  ال�سيد  ق��ال  جهته  م��ن 
بالوكالة ملوؤ�س�سة �سقيا االإمارات حظيت الدورة االأوىل من جائزة حممد 
 138 تلقينا  حيث  وا���س��ع  باهتمام  للمياه  العاملية  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
واالأف���راد  واملوؤ�س�سات  البحوث  م��راك��ز  قدمتها  ب��ل��داً    43 م��ن  م�ساركة 
اأن يت�ساعف عدد امل�ساركات يف ال��دورة املقبلة من اجلائزة التي  ونتوقع 
�ست�سهد اإدخال معايري جديدة ال�ستقطاب امل�ساريع والتقنيات امل�ستدامة 

الإنتاج مياه ال�سرب النظيفة .

حاكم ال�سارقة يوقع اتفاقية تعاون بن اأكادميية ال�سارقة للفنون واأكادميية جيلدفورد للفنون بجامعة �سري االإجنليزية
•• ال�صارقة -وام:

ك�سف �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
يف  للفنون  ال�سارقة  اأكادميية  افتتاح  عن  ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س 

�سهر مار�س 2018 بالتزامن مع اأيام ال�سارقة امل�سرحية.
وقال �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة ان م�سروع اأكادميية ال�سارقة للفنون 
هو م�سروع قدمي، مل يتم ال�سروع فيه اإال بعد التاأكد من كفاءة براجمها 
املجاالت  يف  عريقة  جامعات  مع  التعاون  خالل  من  واإدارتها  االأكادميية 
بلورة  ا�سرتكت يف  العاملية  الكثري من اجلامعات  اأن  �سموه  الفنية. وبني 

تاأ�سي�س االأكادميية ومت االتفاق مع جامعة �سري االإجنليزية على  فكرة 
والتدريب  وال��ت��وج��ي��ه  االإدارة  على  وال��ع��م��ل  االأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج  و���س��ع 

واال�سرتاك بالفعاليات التي تقوم بها جامعة �سري وجامعات ال�سارقة.
واأن  فيها  وللعاملني  للفنون  ال�سارقة  الأكادميية  التوفيق  �سموه  ومتنى 
تكون بداية انطالق الأداء معريف علمي من اأجل �سقل مهارات املوهبني 

واملبدعني وو�سعها يف مكانها ال�سحيح.
تفاهم  اتفاقية  توقيع  مرا�سم  خ��الل  �سموه  األ��ق��اه��ا  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
بجامعة  للفنون  جيلدفورد  واأك��ادمي��ي��ة  للفنون  ال�سارقة  اأكادميية  بني 
العا�سمة  يف  �سموه  ق�سر  يف  االول  اأم�س  م�ساء  وذل��ك  االجنليزية  �سري 

الربيطانية لندن حيث وقع �سموه االتفاقية من جانب اأكادميية ال�سارقة 
الربوفي�سور  رئي�سها  االجنليزية  �سري  جامعة  عن  وقعها  بينما  للفنون 
ماك�س لو. وتاأتي االتفاقية يف اإطار تاأ�سي�س اأكادميية ال�سارقة للفنون وبناء 
عالقات تعاون اأكادميي وتعليمي واال�ستفادة من اخلربات التعليمية مع 

اجلامعات العاملية العريقة يف جمال الفنون االأدائية والعمل امل�سرحي.
جمال  يف  امل�سرتك  والعمل  التعاون  �سبل  تعزيز  اىل  االتفاقية  وتهدف 
التدريبية  للفنون والربامج  ال�سارقة  اأكادميية  مل�سروع  االإداري  الت�سكيل 
يف  املتخ�س�سة  الب�سرية  والكوادر  الفنية  للمواهب  االأكادميي  والتاأهيل 
يف  ي�سهم  مب��ا  وال�سينمائي  امل�سرحي  والعمل  االأدائ��ي��ة  الفنون  جم��االت 

رفد ال�ساحة اخلليجية والعربية بجيل مبدع وواعي باأهمية دور الفنون 
امل�سرحية  االأعمال  يف  البدء  يتم  اأن  على  املجتمع  وهموم  ق�سايا  نقل  يف 
وال�سينمائية مبختلف تخ�س�ساتهما يف اأكادميية ال�سارقة للفنون وي�ساف 
اإليها املجاالت االأخرى تباعاً. وي�سري العمل بهذه االتفاقية مدة خم�س 

�سنوات ما مل يخطر اأحد الطرفني االآخر باإنهائها.
�سهد توقيع االتفاقية ال�سيخة حور بنت �سلطان القا�سمي رئي�سة موؤ�س�سة 
ال�سارقة  اأكادميية  مدير  احلميد  عبد  عمرو  والدكتور  للفنون  ال�سارقة 
للفنون  جيلدفورد  اأك��ادمي��ي��ة  مدير  ماكنمارا  �سون  وال��دك��ت��ور  للبحوث 

بجامعة �سري وعدد من امل�سوؤولني باجلامعة.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل 
�سفري ماالوي

•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
راأ���س اخليمة يف ق�سر �سموه يف مدينة �سقر بن حممد ام�س �سعادة ويلفريد علي 

�سفري جمهورية ماالوي غري املقيم لدى الدولة الذي قدم لل�سالم على �سموه.
وبحث �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة مع �سفري ماالوي جماالت التعاون امل�سرتك 
بني البلدين ال�سديقني و�سبل تعزيزها على خمتلف امل�ستويات. ح�سر اللقاء ال�سيخ 
ال�سمو  ال�سال م�ست�سار �ساحب  اأحمد  القا�سمي و�سالح  �سقر بن حممد بن �سقر 

حاكم راأ�س اخليمة وحممد اأحمد الكيت امل�ست�سار يف الديوان االأمريي.

كلية دبي لل�سيدلة و بي اآر اإي تطلقان برناجما حول تنظيم وت�سجيل االأدوية
•• دبي-وام:

اآر  بي  �سركة  مع  بالتعاون  لل�سيدلة،  دبي  كلية  اأطلقت 
اإي - املتخ�س�سة يف اال�ست�سارات ال�سيدالنية - برنامج 
ال�سوؤون التنظيمية املتخ�س�سة يف تعزيز كفاءة االأفراد 
واخلريجني اجلدد املتخ�س�سني يف القطاع ال�سيدالين 
ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات  تنظيم  جمال  يف  والعاملني 

والقطاعات املرتبطة بها .
ومن املقرر اإطالق الدورة احلالية يف �سبتمرب 2017 
ت�ستمر على مدار 3 اأ�سهر مع توفري خا�سية التدريب 
ع��رب االن��رتن��ت للم�ساركني م��ن خ��ارج دول��ة االم���ارات. 
لل�سيدلة:  دب��ي  كلية  عميد  خ��ان  �سعيد  الدكتور  وق��ال 
على  نوعه  م��ن  االأول  الربنامج  ب��اإط��الق  �سعداء  نحن 
..م�سريا اىل  االم��ارات ومنطقة اخلليج  دول��ة  م�ستوى 
ان الربنامج ميثل فر�سة لتطوير املعرفة واالأداء لذوي 

االخت�سا�س يف املجال ال�سيدالين .
دعم  يف  �ست�سهم  اإي  اآر  ب��ي  �سركة  م�ساركة  ان  واأو���س��ح 
املبادرة ملا لها من باع يف الت�سريعات والعمليات اخلا�سة 
ودول  االإم���ارات  دول��ة  م�ستوى  على  الدوائية  بال�سوؤون 

جمل�س التعاون اخلليجي.
ال�سحية  الرعاية  قطاع  يعترب  خ��ان:  الدكتور  واأ�ساف 
م��ن اأب����رز ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ت�سهد من���وا وت���ط���ورا على 
القطاع  ه��ذا  وتناف�سية  ال�ستدامة  ون��ظ��را  ال�سنني  م��ر 
احل��ي��وي وت��ن��وع رغ��ب��ات ال�����س��وق امل��ح��ل��ي ق��ررن��ا تنظيم 
وحر�سا  ال�سنة  م��دار  على  مرتني  التدريبي  الربنامج 

الدورة  ت��وف��ري  على  عملنا  ال��ربن��ام��ج  تعميم  على  منا 
احلالية عرب االنرتنت ليتمكن اأ�سقائنا من دول اخلليج 

من الت�سجيل واال�ستفادة من الربنامج .
ل�سركة  العام  املدير  ال�سيزاوي  الدكتورة جنيبة  وقالت 
اآر اإي : نحن فخورون ب�سراكتنا اال�سرتاتيجية مع  بي 
الرائد يف جمال  التعليمي  ال�سرح  لل�سيدلة  دبي  كلية 
الطب وال�سيدلة على م�ستوى دولة االمارات ومنطقة 
اخلليج ..م�سرية اىل ان الربنامج يعترب اللبنة االأوىل 
القطاع  امل��ت��خ�����س�����س��ني يف  وك���ذل���ك  ل��ل��خ��رج��ني اجل����دد 
املنتجات  وت�سجيل  ت��ط��وي��ر  خ��ط��وات  ب�����س��اأن  ال���دوائ���ي 
وكذلك  الطبية  واالأج���ه���زة  والبيولوجية  ال�سيدلية 
وقوانينها  التنظيمية  وال�سلطات  بالهيئات  التعريف 
اخلا�سة باملنتجات ال�سيدالنية والبيولوجية واالأجهزة 

الطبية .
املدير  املو�سلي  منى  الدكتورة  قالت  ذات��ه  اجلانب  ويف 
ي��ع��د احل�����س��ول على  اإي :  اآر  ب��ي  ���س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 
للتغريات  ن��ظ��را  ملحة  ����س���رورة  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج 
للمنتجات  املنظمة  وال��ق��وان��ني  االأن��ظ��م��ة  يف  امل�ستمرة 
حيث  الطبية  واالأج���ه���زة  وال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  ال�سيدالنية 
باالأنظمة  ال��ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج  يعمل 
والقوانني املعنية ب�سناعة وت�سجيل الدواء واتباع االأدلة 
التنظيمية يف القطاع كما باإمكان امل�ساركني اأي�سا تبادل 
دوليا  املتبعة  املمار�سات  اأف�سل  على  واالط��الع  املعرفة 
نظرا لتواجد عدد من خرباء ال�سوؤون التنظيمية خالل 

اأن�سطة الدورة احلالية .

عبداهلل بن �سامل يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

ال�سارقة، كما ت�سمن التقرير ن�سبة 
العامة  للموازنة  الفعلي  ال�سرف 
وفقاً لقطاعات التنمية االجتماعية 
واالإدارة احلكومية والبنية التحتية 
والتنمية االقت�سادية، وقدم املجل�س 

�سكره للدائرة على جهودها.
 23 رق���م  ال��ق��رار  املجل�س  واأ����س���در 

اجلهات  ل��دى  املخرجات  ه��ذه  اأداء 
وت�سمن  االإم��������ارة،  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
بيانية  م���وؤ����س���رات  االأداء  ت��ق��ري��ر 
ومقارنة بني االيرادات وال�سادرات 
للربع االأول من عام 2017 لدى 
والالمركزية  امل��رك��زي��ة  ال���دوائ���ر 
اإم�������ارة  امل�������س���ت���ق���ل���ة يف  وال����ه����ي����ئ����ات 

ل�سنة 2017 بتعديل قرار املجل�س 
 2015 ل�سنة   14 رق��م  التنفيذي 
جلنة  اأع�����س��اء  ت�سمية  اإع���ادة  ب�ساأن 
رع���اي���ة االأط����ف����ال امل���ح���روم���ني من 
ال���رع���اي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة يف اإم�����ارة 
ال�سارقة حيث ن�س القرار على: 1. 
ي�ستبدل الع�سو العقيد طيار �سعيد 

•• ال�صارقة -وام: 

تراأ�س �سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل 
القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة نائب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي �سباح  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
ام�س يف مكتب �سمو احلاكم اجتماع 
املجل�س التنفيذي الإمارة ال�سارقة.

ن����اق���������س االج������ت������م������اع ع����������ددا من 
املو�سوعات الهامة املتعلقة بخطط 
تعزيز  و���س��ب��ل  ال�����س��ام��ل��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة وامل����ب����ادرات 
ثقافياً  االإم����������ارة  ت��ت��ب��ن��اه��ا  ال���ت���ي 
يحقق  مبا  واقت�سادياً  واجتماعياً 
امل�ستقرة  والبيئة  العي�س  رف��اه��ي��ة 
اأر�س  على  والقاطنني  للمواطنني 

االإمارة.
حم�سر  ع���ل���ى  ال���ت�������س���دي���ق  وب����ع����د 
املجل�س  اط��ل��ع  ال�����س��اب��ق��ة  اجل��ل�����س��ة 
العامة  امل���وازن���ة  اأداء  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى 
االأن�سطة  وخمرجات   2017 لعام 
للربع االأول من عام 2017 املقدم 
وي�سهم  املركزية،  املالية  دائ��رة  من 
���س��ن��وي يف متابعة  ال��رب��ع  ال��ت��ق��ري��ر 

العقيد  بالع�سو  الطنيجي  اأح��م��د 
اإدارة  م��ن  ال��ع��ب��دويل  فا�سل  جمال 

اجلن�سية بال�سارقة.
اإبراهيم  اأح��م��د  ال�سيد  ي��ع��نّي   .2
اخلدمات  دائ������رة  م���ن  ال���ط���رط���ور 

االجتماعية مقرراً للجنة.
هيئة  رد  ع���ل���ى  امل���ج���ل�������س  واط����ل����ع 
تو�سيات  ح��ول  ال�سحية  ال�سارقة 
املجل�س اال�ست�ساري الإمارة ال�سارقة 
كما  الهيئة  �سيا�سة  مناق�سة  ب��ع��د 
املرا�سيم  م����ن  ع�����دد  ع���ل���ى  اط����ل����ع 
وال��ق��وان��ني ال�����س��ادرة م��ن �ساحب 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 

االأعلى حاكم ال�سارقة..
املحيان  ع���ب���داهلل  ���س��ع��ادة  واأو�����س����ح 
ال�سحية  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
�ساأنها  من  التي  التو�سيات  اأهمية 
احلكومي  ال���ع���م���ل  ����س���ري  ت���ط���وي���ر 
وحتقيق التكامل بني كافة اجلهات 
احلكومية وتقدمي اأف�سل اخلدمات 
ال�سحية جلميع القاطنني يف اإمارة 

ال�سارقة.

هيئة تنمية املجتمع ترفع وعي املُقبالت على الزواج مبهارات احلياة الزوجية
•• دبي-الفجر:

تنظم هيئة تنمية املجتمع يف دبي 
“فرحتي”  ال��ت��وع��وي  ال��ربن��ام��ج 
وال������ذي ي���ن���درج يف اإط������ار اأه�����داف 
الرامية  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
متكامل  جمتمعي  وع��ي  لتحقيق 
وت����ع����زي����ز ال����ق����ي����م وامل����م����ار�����س����ات 
تر�سيخ  يف  ت�ساهم  التي  املجتمعية 

ا�ستقرار املجتمع. 
وي�����س��ع��ى ال���ربن���ام���ج وامل����ن����درج يف 
ال�سباب  ل��ت��م��ك��ني  ال��ه��ي��ئ��ة  خ��ط��ط 
تاأهيل  اإىل  اال�����س����ري،  امل���ج���ال  يف 
واملتزوجات  ال���زواج  على  املقبالت 
للحياة  االأ�سا�سية  باملهارات  حديثاً 
الزوجية والذي من �ساأنه امل�ساهمة 
االأ�سري  ا���س��ت��ق��راره��ن  ت��ع��زي��ز  يف 
التي  التحديات  حجم  وتخفي�س 

ك���ل ط����رف يف  االإ����س���الم���ي���ة، ودور 
احلفاظ عليه وحمايته. كما يقدم 
حموره  يف  ال��ت��دري��ب��ي  ال���ربن���ام���ج 
التخطيط  يف  م����ع����ارف  ال����ث����اين 
اجلوانب  واإدارة  ل��الأ���س��رة،  امل���ايل 
االقت�سادية قبل الزواج وبعده، مبا 
يف ذلك تخطيط النفقات اخلا�سة 
بيت  وبتاأ�سي�س  ل��ل��زواج  بالتجهيز 
الزوجية وكيفية حتديد االأولويات 
مع  يتنا�سب  مبا  امليزانيات  وو�سع 

دخل االأ�سرة. 
“فرحتي”،  ب��رن��ام��ج  ي�سمل  ك��م��ا 
امل�ساركات  يدرب  اجتماعياً  حموراً 
اأهمية التوا�سل ولغة احلوار  على 
االإدارة  وف����ن����ون  ال�����زوج�����ني،  ب����ني 
االأ�سرية، وكيفية جتنب اخلالفات 

وجتاوزها اإن وجدت وغري ذلك.
وب��������نّي ال�����دك�����ت�����ور ع����ب����د ال���ع���زي���ز 

الزوجية  احل���ي���اة  يف  اجل���وه���ري���ة 
بها  ال��وع��ي  �سعف  يت�سبب  وال��ت��ي 
خ���الف���ات يف وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر بني 
“فرحتي”،  ويتطرق  ال��ط��رف��ني.  

بداية  يف  ت���واج���ه���ه���ن  اأن  مي���ك���ن 
حياتهن االأ�سرية.

وي�سمل الربنامج التدريبي ثالثة 
حم������اور ت���وع���ي���ة مت���ث���ل اجل���وان���ب 

يبحث  وال����ذي  االأول،  حم����وره  يف 
الزواج من وجهة نظر �سرعية، اإىل 
واأهمية  الزوجني  وواجبات  حقوق 
الزواج كرباط مقد�س يف ال�سريعة 

االقت�سادية  ب��امل��ه��ارات  وال��ت��ذك��ري 
التي  وال��ن��ف�����س��ي��ة  واالج���ت���م���اع���ي���ة 
يجب اأن يتمتع بها ال�سخ�س داخل 
لها  ي�سمن  حتى  ال���زواج  موؤ�س�سة 

اال�ستقرار والنجاح. 
�سباب  “يتمتع  احل���م���ادي:  وق����ال 
ومبعارف  متنوعة  مبهارات  اليوم 

التالحم  اإدارة  م��دي��ر  احل���م���ادي، 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  ب��ه��ي��ئ��ة  االأ�����س����ري 
�سعي  ي��اأت��ي يف ظ��ل  ال��ربن��ام��ج  اأن 
اأفراد  بني  الوعي  ن�سر  اإىل  الهيئة 
ال�سباب  وفئة  ع��ام  ب�سكل  املجتمع 
خا�س  ب�سكل  ال��زواج  على  املقبلني 
االأ�سري،  اال�ستقرار  مفاتيح  حول 

احلياة  خ�����س��و���س��ي��ة  اأن  اإال  ث��ري��ة 
طبيعة  واخ������ت������الف  ال�����زوج�����ي�����ة 
امل��ن��زل وخارجه،  ال��ع��الق��ات داخ���ل 

اأمر بحاجة لالإي�ساح والبيان. 
م��ق��د���س يفر�س  رب�����اط  ف����ال����زواج 
ع���ل���ي���ن���ا ال�����ت�����زام�����اً وم�������س���وؤول���ي���ات 
باحلقوق  ال�����س��ري��ك، ووع��ي��اً  جت���اه 
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العدد 12098 بتاريخ 2017/8/16

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

CN 1831139:لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة جمال احمد �سامل باذياب املنهايل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف رنا غ�سان �سبحي الغ�سني

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

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

العدد 12098 بتاريخ 2017/8/16

اإعــــــــــالن
يف  لال�ست�سارات  �سوالف  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العالقات العامة رخ�سة رقم:CN 1009281  قد تقدموا الينا بطلب
null*null تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل

 تعديل ا�سم جتاري من/�سوالف لال�ست�سارات يف العالقات العامة
SAWALIF PUPLIC RELATIONS CONSULTANCY

اىل/ املباين املعا�سرة للمقاوالت وال�سيانة العامة
ALMABANI ALMUASERA CONTRACTING AND GEN MAINTENANCE

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

تعديل ن�ساط/حذف ا�ست�سارات يف جمال العالقات العامة )7020001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان  االقت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12098 بتاريخ 2017/8/16

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

مبدعه للمقاوالت العامه 
رخ�سة رقم:CN 1164165  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12098 بتاريخ 2017/8/16

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

لتجارة لالثاث ومعدات املكاتب 
رخ�سة رقم:CN 2157250 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12098 بتاريخ 2017/8/16

اإعــــــــــالن
�ساورما  بي  ال�س�����ادة/مطعم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1908951 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ماجد ممدوح البيطار %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف با�سل �سمري ال�سليم

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

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

العدد 12098 بتاريخ 2017/8/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بيت ال�سرق لل�سفر 

وال�سياحة رخ�سة رقم:CN 2242878  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سقر �سامل �سيف �سقر املحريبي %100
تعديل مدير/ا�سافة �سقر �سامل �سيف �سقر املحريبي

تعديل مدير/حذف احمد �سامل مبارك اجلابري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12098 بتاريخ 2017/8/16

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

  CN 1022473:الوطني لالطارات واملعدات ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فوؤاد عوين ال�سامي %15
تعديل ن�سب ال�سركاء/فواز عوين ال�سامي من 49% اىل %19
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فهد عوين ال�سامي %15

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

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

العدد 12098 بتاريخ 2017/8/16

اإعــــــــــالن
ال�سامي لالطارات  ال�س�����ادة/فوؤاد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1028221   قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حامت جمعه حممد �سعيد اجلنيبي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فهد عوين ال�سامي %15
تعديل ن�سب ال�سركاء/فوؤاد عوين ال�سامي من 49% اىل %19
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فواز عوين ال�سامي %15
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حامت جمعه حممد �سعيد

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

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

العدد 12098 بتاريخ 2017/8/16

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
ا�س  ار  جي  التجاري  باال�سم    CN  1756577: رقم 
واعادة  الرخ�سة  الغاء  طلب  بالغاء  العامة  للتجارة 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12098 بتاريخ 2017/8/16

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

CN 1168376:ركن ال�سفري - فرع رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12098 بتاريخ 2017/8/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/برنت زون خلدمات الن�سر ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1191451 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سليمان احمد مبارك علي عمر املن�سوري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بانكاج كومار كومار %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سليمان احمد مبارك علي املن�سوري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ناجني �ساند كومار

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بانكاج كومار ناغني

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12098 بتاريخ 2017/8/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�ساحل الغربي الدارة املن�ساآت 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1409890 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة االحتاد الدولية القاب�سة ذ.م.م 

ETIHAD INTERNATIONAL HOLDING LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جمموعة ال�ساحل الغربي املحدودة 
West Coast Group Limited

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة ال�ساحل الغربي املحدودة 
WEST COST GROUP LIMITED

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد �سامل مبارك حارب ال علي
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12098 بتاريخ 2017/8/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا تي اند جريلد 

برجر رخ�سة رقم:CN 2314663  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة موزه �سعيد جمعه الكعبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سهيل جمعه را�سد �سلطان الرا�سدي
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

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

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

العدد 12098 بتاريخ 2017/8/16

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

CN 1112699:الركن االخ�سر رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12098 بتاريخ 2017/8/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة هيثم عبداهلل ال�سكيلي لتجارة 
قطع غيار ال�سيارات اجلديدة رخ�سة رقم:CN 1160017  قد تقدموا الينا بطلب

null*null تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل
تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة هيثم عبداهلل ال�سكيلي لتجارة قطع غيار ال�سيارات اجلديدة
HAITHEM ABDULLA AL SHKEILI CAR NEW SPARE PARTES TRADING EST

اىل/ هيثم �سكيلي لتلميع وزينة ال�سيارات
HAITHEM SHKEILI POLISHING AND CAR ACCSSORIES

تعديل ن�ساط/ا�سافة تنظيف وتلميع ال�سيارات )4520017(
تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة زينة واك�س�سوارات ال�سيارات )4530010(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�سيارات )4530001(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سترياد )4610008(

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

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

العدد 12098 بتاريخ 2017/8/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كمربيدج انرتنا�سيونال للو�ساطة التجارية ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1432654  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/كمربيدج انرتنا�سيونال للو�ساطة التجارية ذ.م.م
CAMBRIDGE INTERNATIONAL COMMERCIAL BROKERS LLC

اىل/ كمربيدج انرتنا�سيونال لتجارة االغذية ال�سحية ذ.م.م
CAMBRIDGE INTERNATIONAL HEALTH FOOD TRADING LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي جزيرة ابوظبي �سارع حمدان قطعة 22 �سرق 3 مكتب 102 املالك/
�سركة االمارات لال�ستثمار العقاري اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �سرق 13 ق C10 ط G حمل 1 

41611 41611 عفراء ماجد خليفة واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع املكمالت الغذائية - بالتجزئة )4721016(

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع املنكهات ومك�سبات الطعام )املركزات الغذائية( - بالتجزئة )4721035(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع امل�ستح�سرات ال�سيدالنية غري الدوائية - بالتجزئة )4772004(

تعديل ن�ساط/حذف و�سيط جتاري )4610010(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12098 بتاريخ 2017/8/16

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

رخ�سة رقم:CN 1187023 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيف عي�سة حممد را�سد املزروعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد را�سد حممد را�سد حمو�س املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12098 بتاريخ 2017/8/16

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/خياط  التنمية االقت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 
 CN 1163974-1:البوادي للرجال - فرع  رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12098 بتاريخ 2017/8/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ندى اجلوري خلياطة االزياء الن�سائية 

رخ�سة رقم:CN 1143937  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد هالل عبدالرحيم اجلنيبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عدنان هالل عبدالرحيم علي اجلنيبي
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 3*1.5 اىل 1*3

تعديل ا�سم جتاري من/ندى اجلوري خلياطة االزياء الن�سائية
NADA AL JOORI LADIES FASHIONS TAILORING

اىل/ كافترييا بل�سي باول
BLISS BOWL CAFETERIA

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(
تعديل ن�ساط/حذف بيع املالب�س العربية - بالتجزئة )4771105(

تعديل ن�ساط/حذف تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية )1410907(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12098 بتاريخ 2017/8/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا �سويت ريفريا ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 2343885  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد �سامل خلفان �سعيد البادي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد �سامل خلفان �سعيد البادي من 60% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ر�سا حلمي جاب اهلل

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*4
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/كافترييا �سويت ريفريا ذ.م.م
SWEET RIVIERA CAFETERIA LLC

اىل/ كافترييا تريبو كرك
TURBO KARAK CAFETERIA

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

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

عمر بن زايد يقدم واجب العزاء الأ�سرة ال�سهيد 
�سمري البلو�سي يف عجمان 

ال���رئي���س اليمن����ي يع����زي هاتفي���ًا اأ�س���رة ال�سهي����د ج���ا�س����م الزعاب����ي

بلحيف النعيمي يقدم واجب العزاء 
الأ�سرة ال�سهيد حممد احل�ساين

مدير عام �سرطة اأبوظبي يقدم واجب العزاء الأ�سرة ال�سهيد اأحمد البلو�سي

وفد من الداخلية يقدم واجب العزاء 
الأ�سرة ال�سهيد �سمري البلو�سي بعجمان

•• الفجرية -وام:

قدم معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي 
العزاء  واجب  ام�س  �سباح  التحتية  البنية  تطوير  وزير 
اأبناء  اأح���د  احل�����س��اين  �سعيد  حم��م��د  ال��وط��ن  �سهيد  يف 
تاأديته  اأث��ن��اء  ا�ست�سهد  ال��ذي  البوا�سل  امل�سلحة  ال��ق��وات 
�سمن  االأمل”  “اإعادة  عملية  خ���الل  ال��وط��ن��ي  واج��ب��ه 
اململك������������������ة  تق���������وده  ال����������ذي  العرب������ي  التحالف  قوات 

ال�سرعي������������ة يف  م��������ع  للوق������وف  ال�سعودي����������ة  العربي���������ة 
اليم�������ن. واأعرب معاليه - خالل زيارته جمل�س العزاء يف 
منطقة “�سدنا” باإمارة الفجرية - عن خال�س تعازيه 
و�سادق موا�ساته الأ�سرة وذوي ال�سهيد �سائال اهلل العلي 
اأن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته  القدير 
واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان. رافق معاليه يف 
املن�سوري  جمعه  ح�سن  املهند�س  ال��ع��زاء  واج��ب  تقدمي 

وكيل الوزارة باالإنابة وعدد من م�سوؤويل الوزارة.

•• العني-وام: 

ق������ام �����س����ع����ادة ال�����ل�����واء م���ك���ت���وم علي 
اأبوظبي  �سرطة  عام  مدير  ال�سريفي 
القطاعات  مديري  من  ع��دد  يرافقه 
اأ�سرة  اإىل  ال����ع����زاء  واج�����ب  ب��ت��ق��دمي 
البلو�سي  اأحمد خليفة  الوطن  �سهيد 
مبدينة  ال����ع����زاء  جم��ل�����س  يف  وذل������ك 
ال��ع��ني .  واأع�����رب ���س��ع��ادة م��دي��ر عام 
القطاعات  وم��دي��رو  اأبوظبي  �سرطة 
املوا�ساة  و�سادق  التعازي  خال�س  عن 
املوىل  �سائلني  ال�سهيد  وذوي  الأ���س��رة 
رحمته  ب��وا���س��ع  يتغمده  اأن  وج��ل  ع��ز 
اأهله  يلهم  واأن  ف�سيح جناته  وي�سكنه 

وذويه ال�سرب وال�سلوان.

عبداهلل بن زايد يقدم واجب العزاء 
الأ�سرة ال�سهيد البلو�سي

•• عجمان-وام: 

اآل  زاي��د  ب��ن  ال�سيخ عمر  �سمو  ق��دم 
اأمناء  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة 
لالأعمال اخلريية واالإن�سانية ع�سر 
ام�س واجب العزاء اإىل اأ�سرة ال�سهيد 
�سمري حممد مراد ابوبكر البلو�سي 
البوا�سل  امل�سلحة  القوات  اأبناء  اأحد 
عملية  خ������الل  ا����س���ت�������س���ه���د  ال��������ذي 
اإع��ادة االأم��ل �سمن ق��وات التحالف 
العربي الذي تقوده اململكة العربية 
ال�سرعية يف  ال�سعودية للوقوف مع 

اليمن.
واأع��������رب ����س���م���وه - خ�����الل زي���ارت���ه 
جمل�س العزاء قي منطقة الرقايب 

تعازيه  - عن خال�س  1 يف عجمان 
و�����س����ادق م���وا����س���ات���ه الأ�����س����رة وذوي 

القدير  العلي  اهلل  ..�سائال  ال�سهيد 
وي�سكنه  رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن 

وذويه  اأهله  يلهم  واأن  جناته  ف�سيح 
ال�سرب وال�سلوان .

•• العني -وام:

ال�سيخ عبداهلل بن زايد  قدم �سمو 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
العزاء  ال��دويل م�ساء ام�س واج��ب 
خليفة  اأح��م��د  ال�سهيد  اأ���س��رة  اإىل 
البلو�سي اأحد اأبناء القوات امل�سلحة 
ال��ب��وا���س��ل ال����ذي ا���س��ت�����س��ه��د خالل 
قوات  �سمن  االأم���ل  اإع����ادة  عملية 
تقوده  ال�����ذي  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف 
اململكة العربية ال�سعودية للوقوف 

مع ال�سرعية يف اليمن.
واأع����������رب ����س���م���وه خ������الل زي����ارت����ه 
الطوية  العزاء يف منطقة  جمل�س 
تعازيه  خال�س  عن  العني  مبدينة 

وذوي  الأ�س�����رة  موا�ساته  و���س��ادق 
ال�سهي�������د ..

اأن  ال���ق���دي���ر  ال���ع���ل���ي  اهلل  ����س���ائ���ال 
وي�سكنه  رح��م��ت��ه  ب��وا���س��ع  ي��ت��غ��م��ده 

ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه 
ال�سرب وال�سلوان.

•• دبي-وام: 

مبادرة  دب���ي  ب�سرطة  واالإي��ج��اب��ي��ة  ال�����س��ع��ادة  جمل�س  اأط��ل��ق 
مبنا�سبة  بوتيك  واي��ت  �سركة  م��ع  بالتعاون  العيد  مقا�سي 
املبادرة  ت�ستهدف  حيث  امل��ب��ارك  االأ�سحى  عيد  حلول  ق��رب 
موظفي �سرطة دبي من املناوبني خالل اأيام العيد بخياطة 
واأ�سرهم  ت�سعدهم  خا�سة  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  لهم  االأث����واب 
قرابة  امل��ب��ادرة  وت�ستهدف  والعطاء.  العمل  على  وحتفزهم 
على م�ستوى كافة االإدارات  املناوبني  املوظفني  من  اآالف   7
العيد  اأث��واب  العامة ومراكز �سرطة دبي بحيث يتم خياطة 
ل��ه��م وت���وف���ري ك��اف��ة امل�����س��ت��ل��زم��ات ال��رج��ال��ي��ة ..ك���م���ا ت�سمل 
وخدمات  االإم���ارة  يف  حلويات  حم��ال  م��ن  خا�سة  خ�سومات 

اأخرى الإ�سعاد املوظفني خالل اأيام عيد االأ�سحى املبارك. و 
اأكد �سعادة اللواء حممد �سعد ال�سريف م�ساعد القائد العام 
مفاهيم  تعزيز  على  احل��ر���س  دب��ي  ب�سرطة  االإدارة  ل�سوؤون 
ال�سعادة واالإيجابية والتفاوؤل يف القيادة العامة ل�سرطة دبي 
اأفراد املجتمع  اإ�سعاد  وهو ما يواكب ا�سرتاتيجية الدولة يف 
..م�سيفا اأن اجلهود احلثيثة الإ�سعاد املوظفني تعد دافعا لهم 
لال�ستمرار يف االإنتاجية واالإبداع والعطاء كما �سيغدو ذلك 
اأ�سلوب حياة ومنهجا مرت�سخا يف منظومة العمل ال�سرطي 
اأحمد حممد رفيع  العميد  املبادرة  اط��الق  واالأم��ن��ي. ح�سر 
وعلي  دب��ي  ب�سرطة  الب�سرية  للموارد  العامة  االإدارة  مدير 
واالأفراد  ال�سباط  وع��دد من  بوتيك  واي��ت  �سركة  اأهلي من 

العاملني ب�سرطة دبي .

�سرطة دبي تطلق مبادرة مقا�سي العيد

•• ابوظبي -وام:

�سلم �سعادة حممد مري الرئي�سي وكيل وزارة اخلارجية 
وال��ت��ع��اون ال���دويل ، يف دي���وان ع��ام ال����وزارة، اإىل اأ�سرة 
ال�سهيد جمعة حممد عبداهلل الكعبي جائزة االإجناز 
لعام 2017، وذلك تكرمياً وتقديراً لدوره االإن�ساين 

البارز واإجنازاته يف اأفغان�ستان.
وكانت جائزة االإجناز لعام 2017 قد مت منحها من 

منظمة املراأة من اأجل املراأة االأفغانية، والتي ت�سلمتها 
الدائمة  املندوبة  ن�سيبة  زكي  النا  �سعادة  نيويورك  يف 
املتحدة وذل��ك نيابة عن  االإم���ارات لدى االأمم  لدولة 
�سمو ال�سيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 

والتعاون الدويل.
الكعبي،  لل�سهيد  املخ�س�سة  االإجن����از  ج��ائ��زة  وت��ع��رب 
عن تقدير املنظمة الإجنازاته يف اأفغان�ستان، باعتباره 
تقديرا  اجلائزة  ه��ذه  تعترب  حيث  لالإن�سانية  �سفرياً 

نف�سه  ك��ر���س  ال���ذي  الكعبي،  جمعة  ال��راح��ل  لل�سفري 
لدعم  ج��اه��داً  وعمل  اأفغان�ستان،  يف  ال�سالم  خلدمة 
امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة يف ج��م��ي��ع اأن��ح��ائ��ه��ا ا���س��اف��ة اىل 
االإمارات  دول��ة  الوثيقة بني  العالقات  تعزيز  دوره يف 
وثقافة  وتقاليد  تاريخ  يربطهما  اللتني  واأفغان�ستان، 
خ���الل فرتة  ال��ث��ق��ة  وت��ع��زي��ز  ب��ن��اء  يف  ودوره  م�سرتكة 
عمله يف اأفغان�ستان، من اأجل تو�سيع نطاق امل�ساهمات 

واالإجنازات االإن�سانية لدولة االإمارات يف اأفغان�ستان.

اخلارجية ت�سلم اأ�سرة ال�سهيد جمعة الكعبي 
جائزة االإجناز لعام 2017

•• راأ�س اخليمة-وام: 

تعازيه  ه��ادي عن خال�س  اليمني عبدربه من�سور  الرئي�س  اأع��رب فخامة 
الأ�سرة ال�سهيد البطل جا�سم �سالح الزعابي وذلك خالل ات�سال هاتفي مع 
اأ�سرة ال�سهيد الذي ارتقى اإىل الباري عز وجل اأثناء تاأديته واجبه الوطني 
�سمن القوات امل�ساركة يف عملية “اإعادة االأمل” يف اليمن مع قوات التحالف 

العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية.
جاء ذلك خالل تقدمي �سعادة فهد �سعيد املنهايل �سفري اجلمهورية اليمنية 
 - ال�سفري  نائب  الباكري  �سلطان  املفو�س  الوزير  يرافقه   - الدولة  ل��دى 
تعازيه الأ�سرة ال�سهيد يف جمل�س العزاء مبنطقة اجلزيرة احلمراء يف اإمارة 

راأ�س اخليمة .
وذوي  الأ�سرة  وموا�ساته  عزائه  �سادق  عن  اليمني  ال�سفري  �سعادة  واأع��رب 
منازل  ينزله  وان  بوا�سع رحمته  يتغمده  ان  اهلل عز وجل  ..داعيا  ال�سهيد 
ال�سرب  اأه��ل��ه  وي��ل��ه��م  ج��ن��ات��ه  ف�سيح  ي�سكنه  وان  وال�����س��ه��داء  ال�����س��دي��ق��ني 

وال�سلوان.

•• اأبوظبي -وام:

و�سفت ن�سرة اأخبار ال�ساعة ا�ستقبال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ال�سدري  التيار  زعيم  امل�سلحة..  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
عمق  �سموه  لتاأكيد  جديدة  منا�سبة  باأنه   - موؤخرا  اأبوظبي  يف   - ال�سدر  مقتدى 

العالقات االأخوية بني �سعبي االإمارات والعراق وجودتها على اأعلى امل�ستويات.
ونوهت الن�سرة - التي ي�سدرها مركز االإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية 
- اإىل اأن هذه العالقات والروابط طاملا �سكلت دعامة قوية للتوا�سل والتفاعل بني 

كال ال�سعبني خالل العقود املا�سية واأثمرت الكثري من النتائج االإيجابية لهما.
واأكدت اأن الوعي التاريخي الكبري الذي تتمتع به القيادة الر�سيدة لدولة االإمارات 
العربية املتحدة يدفعها اليوم اإىل امل�سي قدما بتلك العالقات اإىل االأمام خا�سة اأن 
اليوم تتطلب  العراق  التي يعي�سها  ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية  الظروف 
ذلك من االإمارات وهي ظروف حتتم املزيد من الت�سحية والكثري من اليقظة من 
طرف االأ�سقاء حلماية وحدة اأرا�سي العراق يف وجه التحديات الكثرية التي متثلها 

التنظيمات االإرهابية وانت�سار العنف والنزاعات الطائفية والتدخالت االأجنبية.
وقالت الن�سرة يف افتتاحيتها التي عنونتها ب� “ االإمارات والعراق .. عقود من التاريخ 
امل�سرتك “ اإن العراق - الذي ظل على مدى الع�سور املا�سية - منارة للعلم وموطنا 
االأجماد  تلك  ي�ستعيد  ب��اأن  اليوم  خليق  واالزده���ار  للتقدم  وبيئة  ل��الإب��داع  خ�سبا 
احلري�سني  اأبنائه  جهود  من  وي�ستفيد  واالإ���س��الم��ي  العربي  ح�سنه  اإىل  بالعودة 
بتكاتف  اإال  يتحقق  لن  ما  وه��و  رفعته  وحماية  اأمنه  على  وال�ساهرين  رقيه  على 
جهود جماعية ي�سرتك فيها االأ�سقاء واالأ�سدقاء حتى ي�ستعيد عافيته. واأو�سحت 
اأن ذلك ما �سعى اإليه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان .. حيث اأكد 
ملقتدى ال�سدر تطلع دولة االإمارات حكومة و�سعبا اإىل اأن تكون �سندا لدولة العراق 
اأمنه  العربية وي�ستعيد  ال�ساحة  الطبيعي على  اإىل لعب دوره  ال�سقيقة حتى يعود 
وا�ستقراره. ويف هذا االإطار نوهت اإىل اأن �سموه قال خالل ترحيبه مبقتدى ال�سدر 
ب�سرية  بكل ما حتمله من خ�سائر  العربي  الوطن  يف  تكررت  التي  امل�ساهد  اإن   “

ومادية تعلمنا �سرورة العمل امل�سرتك حلماية املحيط العربي و�سيانته ».
واأ�سارت اإىل اأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان عرب ملقتدى ال�سدر 
عن روؤية دولة االإمارات العربية املتحدة يف التعامل مع االأ�سقاء واالأحداث املرة التي 
الداخلية  ال�سوؤون  تدخل يف  دون  امل�ساعدة من  على  تقوم  مبادئ  بها وهي  مي��رون 
وتعزيز الو�سطية يف اخلطاب وتقبل االآخر والدفاع عن القناعات دون اللجوء اإىل 
اإثارة النعرات الطائفية والع�سبية.. حيث اأكد �سموه اأن “ التجربة علمتنا اأن ندعو 

دائما اإىل ما يجمعنا عربا وم�سلمني واأن ننبذ دعاة الفرقة واالنق�سام ».
الكثري من  بها  التي مرت   - ال�سابقة  التجارب  اإن  الن�سرة  ال�سدد.. قالت  ويف هذا 
االإمارات  دول��ة  اأن  على  برهنت   - خا�س  ب�سكل  ال��ع��راق  بها  وم��ر  ال�سقيقة  ال���دول 
تتبنى روؤية متوازنة تقوم على م�ساعدة االأ�سقاء واالمتناع عن التدخل يف �سوؤونهم 
العراقي  ال�سعب  اإىل  املا�سية  ال�سنوات  خالل  يدها  متد  جعلها  ما  وهو  الداخلية 
االإم��ارات جتاه  مواقف  وو�سفت  بها.  مر  التي  ال�سعبة  الظروف  ملواجهة  ال�سقيق 
العراق - والتي اأثمرت افتتاح �سفارة يف بغداد خالل فرتة احل�سار ومبادرة اإن�سانية 
ال�سيخ زايد ملعاجلة احلاالت  2003 مبا�سرة وافتتاحها م�ست�سفى  بعد حرب عام 
الطارئة وتقدمي الهالل االأحمر االإماراتي يد العون اإىل النازحني وغري ذلك من 
امل�ساعدات - باأنه ا�ستجابة لواجب االأخوة جتاه �سعب �سقيق اأ�سهم بدوره يف النه�سة 
املباركة التي تعي�سها دولة االإمارات العربية املتحدة اليوم وهي مكانة حمفوظة يف 
اأذهان اأبناء االإم��ارات. وخل�ست الن�سرة يف اختتام افتتاحيتها اإىل القول باأنه “ اإذا 
كانت م�ساعدة االإمارات للعراقيني متثل جزءا اأ�سيال يف ثقافة العطاء التي عك�سها 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثرا “ .. فاإن ثمة عوامل 
اأخرى تدفع االإم��ارات اإىل م�ساعدة االأ�سقاء مهما كانت طبيعة االختالفات كونها 
تنطلق من ثقافة قوامها الت�سامح مع خمتلف املذاهب واالأديان واالعرتاف باالآخر 

والوعي ب�سرورة التعاي�س احل�ساري يف بيت واحد ووطن واحد ».

اأخبار ال�صاعة :
 االإمارات والعراق .. عقود من التاريخ امل�سرتك

•• عجمان-وام: 

ال�����س��ع��ف��ار وك��ي��ل وزارة  ع��ب��د اهلل  ال��ف��ري��ق �سيف  ق���دم 
وم�سوؤويل  �سباط  كبار  من  ع��دد  يرافقه  الداخلية، 
اأ�سرة ال�سهيد  اإىل  ال��وزارة �سباح ام�س، واجب العزاء 
���س��م��ري حم��م��د م����راد ال��ب��ل��و���س��ي اأح����د اأب���ن���اء القوات 
اإعادة  عملية  خالل  ا�ست�سهد  الذي  البوا�سل  امل�سلحة 

تقوده  ال���ذي  ال��ع��رب��ي،  التحالف  ق���وات  �سمن  االأم���ل 
يف  ال�سرعية  مع  للوقوف  ال�سعودية  العربية  اململكة 
العزاء  زيارته جمل�س  �سعادته خالل  واأع��رب  اليمن. 
تعازيه  خال�س  ع��ن  بعجمان   1 الرقايب  منطقة  يف 
اهلل  �سائاًل  ال�سهيد،  وذوي  الأ���س��رة  موا�ساته  و���س��ادق 
العلي القدير اأن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح 

جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان. 
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منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 102416   
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

 ، نيو جري�سي    ، نيوبرنزويك   ، ب��الزا  اأن��د  جون�سون  وان جون�سون   : وعنوانه 
08933 7001- الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ:2009/11/15 وامل�سجلة حتت الرقم : 97759 
�صورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف: 2017/11/12 وحتى تاريخ: 2027/11/12.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  16  اأغ�سط�س 2017 العدد 12098

EAT 34495

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 102420  
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

 ، نيو جري�سي    ، نيوبرنزويك   ، ب��الزا  اأن��د  جون�سون  وان جون�سون   : وعنوانه 
-7001 08933

الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ : 2010/2/24 وامل�سجلة حتت الرقم : 100139 

�صورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف: 2017/11/12 وحتى تاريخ: 2027/11/12.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  16  اأغ�سط�س 2017 العدد 12098

EAT 34501

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 102415   
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

 ، نيو جري�سي    ، نيوبرنزويك   ، ب��الزا  اأن��د  جون�سون  وان جون�سون   : وعنوانه 
08933 7001- الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 2010/2/24 وامل�سجلة حتت الرقم : 100131 
�صورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف: 2017/11/12 وحتى تاريخ: 2027/11/12.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  16  اأغ�سط�س 2017 العدد 12098

EAT 34494

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 102417   
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

 ، نيو جري�سي    ، نيوبرنزويك   ، ب��الزا  اأن��د  جون�سون  وان جون�سون   : وعنوانه 
08933 7001- الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ:2009/11/12 وامل�سجلة حتت الرقم : 97749 
�صورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف: 2017/11/12 وحتى تاريخ: 2027/11/12.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  16  اأغ�سط�س 2017 العدد 12098

EAT 34496

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 102228 
باإ�سم : يونيليفر بي ال �سي

وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا. 
بتاريخ : 2010/5/13 وامل�سجلة حتت الرقم : 103314 

�صورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف: 2017/11/07 وحتى تاريخ: 2027/11/07.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  16  اأغ�سط�س 2017 العدد 12098

EAT 105579

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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  : 108694     بتاريخ : 2008/3/6
 بيانات االأولوية : 

باإ�سم :  فان كليف اند اربيلز ا�س. ايه.
وعنوانة :  8 روت دي بي�س ، �سي ات�س � 1752،  فيالر� �سور � غلني ، فرن�سا. 

�صورة العالمة

 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة  بالفئة : 3
منتجات العطور ، م�ستح�سرات اال�ستحمام غري الطبية ، العطور ، ماء الكولونيا ، ماء الزينة ، ال�سابون ، 
ال�سامبو الهالمي القوام املعد لال�ستحمام بالدو�س ، جل اال�ستحمام ، مواد االرغاء مليه اال�ستحمام ، بودرة 
 ، ال��روائ��ح  وم��زي��الت   ، املعطرة  والغ�سول  الكرميات   ، والغ�سول  الكرميات   ، الب�سرة  م�ستح�سرات   ، احلمام 
 ، ال�سعر  ، غ�سول  ال�سخ�سي  ا�سا�سية لال�ستعمال  ، زيوت عطرية  ، م�ستح�سرات احلالقة  التعرق  وم�سادات 

ال�سامبو ، م�ستح�سرات التجميل ومواد التجميل يف الفئة 3 .
و�سف العالمة : ر�سم مميز للكلمة Feerie باالأحرف الالتينية وب�سكل مميز وباللون االأ�سود وفوقها ر�سم 

لفتاة اأربعة اأجنحة باللون االأ�سود .
اال�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  16  اأغ�سط�س 2017 العدد 12098

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك: تيليلوجك�س اي تي �سريف�س�س ذ.م.م
DCV: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :271720     بتاريخ :2017/4/18
با�س������م :تيليلوجك�س اي تي �سريف�س�س ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي النادي ال�سياحي ، هاتف:026435146 ، فاك�س:026435148 ، �سندوق الربيد:54661
امييل:ragheb.h@telelogix.net اأبوظبي

ا�ست�سارات   ، الفنية  ، توثيق االعمال  التقنية  بالفئة:42 اخلدمات  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  وذلك لتمييز 
يف جمال ت�سميم وتطوير معدات الكمبيوتر ، برجمة الكمبيوتر ، ن�سخ برامج الكمبيوتر ، ا�ست�سارات برامج 
الكمبيوتر ، حتميل برامج كمبيوتر ، �سيانة برامج كمبيوتر ، حتديث برامج كمبيوتر ، حتليل انظمة كمبيوتر 
، ت�سميم انظمة كمبيوتر ، خدمات حماية الكمبيوتر من الفريو�سات ، اال�ست�سارات يف ت�سميم وتطوير معدات 
الكمبيوتر ، ان�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة االنرتنت لالآخرين ، حتويل بيانات الوثائق اىل رقمية )م�سح( 
، ن�سخ برامج كمبيوتر ، تفعيل مواقع االنرتنت ، حتميل برامج كمبيوتر ، ان�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة 
االنرتنت لالآخرين ، مراقبة انظمة الكمبيوتر عن طريق الو�سول من بعيد ، البحث والتطوير لالآخرين ، 

تاأجري خوادم ال�سبكة تاأجري برامج كمبيوتر.
و�سف العالمة:عبارة عن االحرف DCV مكتوبة باللغة الالتينية ب�سكل مميز.

اال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  16  اأغ�سط�س 2017 العدد 12098

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك: ا�سرت دي اأم هيلث كري �س.م.ح
HealthWatch: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :276362     بتاريخ :2017/7/12
با�س������م :ا�سرت دي اأم هيلث كري �س.م.ح

 - ال�سارقة  احلمرية  يف  احل��رة  منطقة   -  30 ج��ي   -  64 اي  رق��م  ل��وب  اي  مبنى  وعنوانه:مكتب 
هاتف:044546001 - فاك�س:044546003 - �سندوق الربيد:49777 

امييل:manu.s@dmhealthcare.com ال�سارقة
وادارة وتوجيه  الدعاية واالع��الن  بالفئة:35 خدمات  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 

االعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.
ا�سود  باللون  وات�س(  )هيلث  املركز  يف  مكتوب  اخللفية  ابي�س  ال�سكل  العالمة:م�ستطيل  و�سف 

وباللغة االجنليزية.
اال�سرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  16  اأغ�سط�س 2017 العدد 12098

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك: ا�سرت دي اأم هيلث كري �س.م.ح
HealthWatch: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :276363     بتاريخ :2017/7/12
با�س������م :ا�سرت دي اأم هيلث كري �س.م.ح

وعنوانه:مكتب مبنى اي لوب رقم اي 64 - جي 30 - منطقة احلرة يف احلمرية ال�سارقة - هاتف:044546001 
- فاك�س:044546003 - �سندوق الربيد:49777 

امييل:manu.s@dmhealthcare.com ال�سارقة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16 الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد 
وغري واردة يف فئات اخرى ، املطبوعات ، مواد جتليد الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، مواد الل�سق 
الكاتبة  االالت   ، التلوين  او  الدهان  فرا�سي   ، الفنانني  وم��واد   ، منزلية  لغايات  او  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة 
البال�ستيكية )غري  التغليف  والتدري�س عدا االجهزة( مواد  التوجيه  ، مواد  االث��اث(  املكتبية )عدا  واللوازم 

الواردة يف فئات اخرى( حروف الطباعة الكلي�سيهات )الرا�سمات(.
وباللغة  ا���س��ود  باللون  وات�����س(  )هيلث  امل��رك��ز  يف  مكتوب  اخللفية  ابي�س  ال�سكل  العالمة:م�ستطيل  و�سف 

االجنليزية.
اال�سرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  16  اأغ�سط�س 2017 العدد 12098

العدد 12098 بتاريخ 2017/8/16

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

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1601  جتاري كلي

خدمات(  )وكيل  الكيماوية  انرتنا�سيونال  يونيبال�س  1-موؤ�س�سة   / عليه  املدعي  اىل 
2- نوخيل ديليب بهاي دهروفا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /البنك التجاري 
اأق���ام عليك  ق��د  ال��زرع��وين  �����س.م.ع  وميثله:من�سور ع��ب��داهلل حممد اح��م��د  ال���دويل 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة باإلزام املدعى عليهم بالت�سامن والتكافل واالنفراد بان 
يوؤدوا مبلغ وقدره )10.039.829.72( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من 
ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. وحددت لها جل�سة  تاريخ املطالبة وحتى متام 
Ch 2.E.21  لذا  يوم اخلمي�س املوافق 2017/9/14 ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة : 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل،  .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/369  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-دوكالند للخدمات الفنية �س.ذ.م.م - حاليا - القمر االزرق للخدمات 
الفنية �س.ذ.م.م - �سابقا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /�سركة تطوير جممع دبي 
لال�ستثمار ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية االيجار لقطعة 
للمدعية  وت�سليمها  لال�ستثمار  دبي  جممع  منطقة  يف  والكائنة  رق����م:1242-598  االر���س 
خالية من كافة ال�سواغل مع الزام املدعي عليها بان ت�سدد للمدعية مبلغا )2926.031.53( 
لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  عليها  املدعي  ت�سمني  دره��م مع 
جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/8/21 ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة : Ch 1.C.15  لذا 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/453  تنفيذ عقاري   
طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  النقبي   �سيف  علي  مو�سى  علي  حممد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 

التنفيذ/متويل )م�ساهة خا�سة( وميثله:نا�سر مال اهلل حممد غامن
بتاريخ:2016/6/29    االرب��ع��اء  ي��وم  كلي  عقاري  رق����م:2016/267  الدعوى  يف  ال�سادر  باحلكم  نعلنكم 
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )79880.20( درهم وت�سليمه اىل طالب 
اتفاقية االجارة  بف�سخ  االع���الن.  2-  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  ي��وم من  املحكمة خ��الل 15  اأو خزينة  التنفيذ 
املنتهية عن الوحدة مو�سوع التداعي والزام املدعي عليه بت�سليم الوحدة للمدعية خالية من ال�سواغل 
والغاء ا�سارة القيد العقاري الواردة ب�سهادة امللكية ب�سطب عبارة )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات 
االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة 
ب�سهادة ملكية العقار ال�سادرة من دائرة االرا�سي . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/6  تنفيذ عقاري   
مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2012/167 عقاري كلي واملعدل 
وقدره  به  املننفذ  املبلغ  ب�سداد  عقاري،  ا�ستئناف  رق�����م:2014/731+721  باال�ستئناف 
)4362965( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف. طالب االإعالن:طالب التنفيذ:م�سرف 
ال�سارقة اال�سالمي املطلوب اعالنه:املنفذ �سدها:1- احمد عبداهلل ح�سن القمي�س 2- 
�سركة امنية العقاريه �س.ذ.م.م حاليا )والطليعة العقارية �س.ذ.م.م �سابقا( جمهول 
حمل االقامة  مو�سوع االعالن:  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2017/8/10 
اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة )4362965( درهم يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار 
حمل احلجز )نوع العقار قطعة ار�س - املنطقة:الرفاعة - رقم االر�س:81( خالل 30 

يوم من تاريخ االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/58  ا�سكالت عقارية
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:2015/147 تنفيذ عقاري

 لوقف االجراءات التنفيذية
طالب االإعالن:م�ست�سكل:فايف املينتز للتطوير العقاري �س.ذ.م.م )رقم املطور 1001(

املطلوب اعالنه:امل�ست�سكل �سده:1 النجم اجلديد لال�ستثمار والتطوير
 جمهول حمل االقامة

امل���واف���ق:2017/8/27  االح��د  ي��وم  ق��د حت��ددت جل�سة  بانه  نعلنكم  االع���الن:  مو�سوع 
يتوجب  وال��ت��ي  اع��اله  اال�سكال  يف  للنظر   ch1.B.6:بالقاعة ���س  ال�����س��اع��ة:11:00 
عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره 

القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر

                يف  الدعوى 2017/296  نزاع تعيني خربة جتاري
اىل املتنازع �سده / 1-بي جي اأ�س اخلليج للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
وميثله:غازي  اي(  يف  )ب��ي  ليمتد  انف�ستمنت  بروبرتيز  لينك�س   / املتنازع  ان  مبا 
ابراهيم احمد بن �سيفان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري 
متخ�س�س مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها 
جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/8/23   ال�ساعة 8.30 �س مبكتب امل�سلح  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

الت�سويات   الودية
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•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل مطار اأبوظبي الدويل - االأ�سبوع اجلاري 
باك�ستان  اإىل  وامل��غ��ادري��ن  القادمني  امل�سافرين   -
باأجواء احتفالية امتدت يف كافة مرافقه  والهند 
الذين  ا�ستقاللهما  عيدي  لذكرى  اإح��ي��اء  وذل��ك 

وافقا 14 و15 اأغ�سط�س.
و�سمل االحتفال فرقة رق�س على طراز الفال�س 
موب والتي فاجاأت امل�سافرين القادمني من عدد 
من الوجهات الباك�ستانية والهندية حيث ظهرت 
بني احل�سور يف �ساالت ا�ستالم احلقائب والقت 

ا�ستح�سان القادمني.
وت�سنى للم�سافرين اأخذ �سور اأمام جم�سم حلدود 
الواغا ال�سهرية والتي تعترب تقليد تراثي يعرب عن 
العالقات املقربة بني �سعبي الهند والباك�ستان... 
البلدين  واأل��وان  باأعالم  1 و3  املبنيان  فيما زين 

احتفاء بالعالقات الوطيدة معهما.
و�ساركت �سوق اأبوظبي احلرة وعدد من العالمات 
اأبوظبي  م��ط��ار  اح��ت��ف��االت  ل��دي��ه��ا يف  ال��ت��ج��اري��ة 
ع��رو���س وتخفي�سات  م��ن خ��الل تقدمي  ال���دويل 
�سملت  ال��ي��وم��ني..  م���دى  ع��ل��ى  باملنا�سبة  خ��ا���س��ة 
ال�سيافة  و���س��االت  جولد  بيور  و  ج��ي  دي  �سرف 

يف املطار باإدارة بالزا برمييم .. فيما اختار مبنى 
لهم فر�سة  وقدم  م�سافرا   50 ال�سخ�سيات  كبار 
مرفقه  من  يقدمها  التي  الفاخر  ال�سفر  جتربة 

املميز.
وق���ال ع��ب��د امل��ج��ي��د اخل����وري ال��رئ��ي�����س التنفيذي 
والباك�ستان  الهند  اإن  اأبوظبي  مل��ط��ارات  باالإنابة 
الدويل  اأبوظبي  ملطار  ال�سفر  اأ���س��واق  اأق���وى  م��ن 
ا�ستقطابا  ال��وج��ه��ات  اأك����رث  ق��ائ��م��ة  وت��ت�����س��دران 
من  املائة  يف   22 على  معا  وت�ستحوذان  للحركة 
مطار  ع��رب  امل�سافرين  اأع����داد  اإج��م��ايل  متو�سط 

اأبوظبي �سنويا.

مطار اأبوظبي يحتفل مع امل�سافرين بعيدي ا�ستقالل باك�ستان والهند 
•• دبي -وام: 

نظمت اللجنة الن�سائية يف هيئة الطرق واملوا�سالت بدبي �سمن 
اإطار خطتها للعام احلايل ملتقاها التوعوي ال�سيفي االأول .

�سيانة  مع  التعامل  بكيفية  املوظفات  توعية  اىل  امللتقى  ه��دف 
وذل���ك �سمن  ب��امل��رك��ب��ات  الطفل  واأه��م��ي��ة وج���ود مقاعد  امل��رك��ب��ة 
العاملة  امل��راأة  اإىل متكني  الرامية  للهيئة  اال�سرتاتيجية  الروؤية 
احلياة  املعرفة مبتطلبات  �سعيد  على  وخا�سة  كافة  املجاالت  يف 

والعمل.
اأكدت موزة املري مدير اإدارة الت�سويق واالت�سال املوؤ�س�سي ورئي�س 
اللجنة الن�سائية يف الهيئة اأهمية تنظيم مثل هذه االأن�سطة التي 

تنعك�س اإيجابا على االأمهات املوظفات يف الهيئة وخا�سة ما يتعلق 
و�سيلة  كونها  املركبة  مع  التعامل  كيفية  مثل  اليومية  باحلركة 
وا�ستخدامه يف  الطفل  التعامل مع مقعد  وكيفية  حيوية مهمة 
املركبة حلماية االطفال من اأي خماطر اأثناء القيادة .. مو�سحة 
مقعداً  اجل��دد  االأمهات  من  املوظفات  متنح  الن�سائية  اللجنة  اأن 
للطفل ودلياًل اإر�سادياً عن كيفية ا�ستخدامه مما يعك�س حر�س 

اللجنة على اإ�سعاد موظفاتها بكل ال�سبل املتاحة.
الت�سويق  ادارة  م��دي��ر  امل����ري  م����وزة  ك���رّم���ت  امل��ل��ت��ق��ى  ن��ه��اي��ة  ويف 
امل�ساركني يف فعالية  الن�سائية  اللجنة  املوؤ�س�سي رئي�س  واالت�سال 
امللتقى م�سيدة بدورهم يف رفع م�ستوى الوعي ب�سالمة الطريق 

ومتطلبات �سيانة املركبة.

ن�سائية طرق دبي تنظم ملتقاها التوعوي ال�سيفي االأول

وزير تطوير البنية التحتية يتفقد عددا من امل�ساريع يف املنطقة ال�سرقية 

بهدف تعزيز التعاون امل�صرتك

»�سجايا فتيات ال�سارقة« تعزز التفكري االإبداعي للمنت�سبات خالل زيارة ملدينة �سباب 2030

اأحمد بالهول الفال�سي : االإمارات للف�ساء تدعم �سباب الوطن الطموح ومبادراته املبتكرة
•• كيب كانافريال - فلوريدا -وام: 

اأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح���م���د بن 

الفال�سي  بالهول  عبد اهلل حميد 
التعليم  ل���������س����وؤون  دول�������ة  وزي�������ر 
اإدارة وكالة  العايل رئي�س جمل�س 
تنظيم  اأن  ل��ل��ف�����س��اء  االإم���������ارات 
م�����س��اب��ق��ة االإم�������ارات ل��ل��ج��ي��ن��ات يف 
وكالة  قبل  م��ن  ودعمها  الف�ساء 
ا�ستكماال  ج��اء  للف�ساء  االإم���ارات 
ال�سباب  دع���م  ال���دول���ة يف  جل��ه��ود 
ومبادراته  ال��ط��م��وح  االإم����ارات����ي 
امل�سابقة  اأن  م���ع���ت���ربا  امل���ب���ت���ك���رة 
ال�سباب  اهتمام  اإب��راز  يف  �ساهمت 
امل����ج����االت  ف���ئ���ات���ه يف  مب���خ���ت���ل���ف 
العلمية  وتطبيقاتها  الف�سائية 
بها  امل���رت���ب���ط���ة  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
تعترب  امل��ج��االت  ه��ذه  واأن  خا�سة 
عماد منو الدولة وطريق تفوقها 

بني نظرياتها.

ملعاليه  ت�����س��ري��ح  يف  ذل�����ك  ج�����اء 
مبنا�سبة انطالق جتربة الطالبة 
االإماراتية علياء املن�سوري - التي 
االإمارات  مب�سابقة  م��وؤخ��را  ف��ازت 
للجينات يف الف�ساء - اإىل حمطة 
اإطار التعاون  الف�ساء الدولية يف 
امل�����س��ت��م��ر ب����ني وك����ال����ة االم�������ارات 
 miniPCR للف�ساء وبوينج و

و�سحيفة ذا نا�سيونال.
وتوفر م�سابقة االإمارات للجينات 
�سركة  اأطلقتها  التي  الف�ساء  يف 
بوينج وبدعم من وكالة االإمارات 
 miniPCRو ل����ل����ف���������س����اء 
للطالب  نا�سيونال  ذا  و�سحيفة 
���س��م��ن امل���رح���ل���ة ال���درا����س���ي���ة بني 
ال�����س��ف��ني ال�����س��اب��ع وال���ث���اين ع�سر 
قائمة  جت�����ارب  ت��ط��وي��ر  ف��ر���س��ة 
على احلم�س النووي التي ميكن 
اإجراوؤها من قبل رواد الف�ساء يف 

حمطة الف�ساء الدولية.
وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د بن 

الفال�سي  بالهول  حميد  عبداهلل 
الوطني  ال���ف�������س���اء  ق����ط����اع  اإن 
املنجزات  م����ن  جم���م���وع���ة  ح���ق���ق 
بالكفاءات  االرت��ق��اء  �سعيد  على 
العام  ال���وع���ي  وزي������ادة  ال��وط��ن��ي��ة 
اأو�ساط  بقطاع الف�ساء خا�سة يف 
مواطني  م��ن  وال�����س��اب��ات  ال�سباب 
امل�سابقة  اأن  اإىل  ..م�سريا  الدولة 
ال��ف��ر���س��ة ل��دع��م اجلهود  اأت���اح���ت 
الرامية اإىل حتقيق اأهم االأهداف 
اال�سرتاتيجية للوكالة يف تطوير 
قطاع  يف  ال���ب�������س���ري  امل������ال  راأ��������س 

الف�ساء.
باأبناء  فخره  عن  معاليه  واأع��رب 
اأثبتوا م��ن خالل  ال��ذي��ن  ال��وط��ن 
املحافل  ه������ذه  يف  م�������س���ارك���ت���ه���م 
الدولية اأنهم على قدر امل�سوؤولية 
واالإمكانيات والكفاءات التي ت�سهم 

يف رفع ا�سم االإمارات عاليا.
الدكتور  �سعادة  اأ���س��ار  جانبه  م��ن 
االأحبابي  نا�سر  حممد  املهند�س 

•• دبي-وام:

اأوفدت وزارة الرتبية والتعليم عددا 
من املعلمني والطلبة امل�ساركني يف 
عدة  اإىل  االب��ت��ك��ار  �سفراء  برنامج 
وج���ه���ات ع��امل��ي��ة ع��ام��ل��ة يف جمال 
مبادرة  ���س��م��ن  وذل����ك  االب���ت���ك���ار.. 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا موؤخرا  ال��ت��ي  ���س��ف��راوؤن��ا 
االبتكار  ث��ق��اف��ة  ت��ك��ري�����س  ب���ه���دف 
املدر�سة  م��ك��ون��ات  خم��ت��ل��ف  ل����دى 
حتقيق  يف  ي�سهم  مب��ا  االإم��ارات��ي��ة 
ري�������ادة امل���ن���ظ���وم���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
م�ستهدفاتها  وحت��ق��ي��ق  ال����دول����ة 
اإر�ساء  عرب  والتعليمية  الرتبوية 
ع�سرية  ت��ع��ل��م  واأ���س��ال��ي��ب  اأدوات 
التوجهات  وت�����س��ت�����س��رف  حت���اك���ي 
املجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  امل�ستقبلية 

والتخ�س�سات االأكادميية.
االبتكار  ���س��ف��راء  ب��رن��ام��ج  وي���اأت���ي 
ب�سقيه تدعيما لنهج وروؤية الدولة 

م����دي����ر ع������ام وك�����ال�����ة االإم�����������ارات 
اخل����ط����ط  اأن  اإىل  ل����ل����ف���������س����اء 
ل��ل��وك��ال��ة تهدف  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
واملوؤهالت  امل��ق��درات  تطوير  اإىل 
علوم  يف  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ال��ف�����س��اء وامل������واد ال��ع��ل��م��ي��ة حيث 
كانت امل�سابقة من�سة للتفاعل مع 

االأجيال ال�سابة يف هذا االإطار.
للمرة  امل�سابقة  تنظيم  اإن  وق���ال 
املتحدة  ال���والي���ات  خ����ارج  االأوىل 
االأم���ري���ك���ي���ة ي��ع��ت��رب دل���ي���ال على 
اإليها  و�سل  التي  املتميزة  املكانة 
والتقدم  الوطني  الف�ساء  قطاع 
وبخا�سة من خالل  ال��ذي حققه 
الدعم الذي اأولته دولة االإمارات 

للم�سابقة.
اإن  امل���ن�������س���وري  وق����ال����ت ع���ل���ي���اء 
م�����س��اب��ق��ة االإم�������ارات ل��ل��ج��ي��ن��ات يف 
لها  اإل��ه��ام  م�سدر  �سكلت  الف�ساء 
من خالل منحها فر�سة م�ساعدة 
على  امل�ستقبليني  ال��ف�����س��اء  رواد 

مواطنة  ب�سرية  ك����وادر  اإي��ج��اد  يف 
متتلك زمام املبادرة وطرق تفكري 
اإب���داع���ي���ة ك��ف��ي��ل��ة ب���احل���ف���اظ على 
يف  حققته  وم��ا  ال��دول��ة  مكت�سبات 
م��ع��ظ��م امل����ج����االت ال���ري���ادي���ة على 
خالل  من  وذل��ك  العاملي  ال�سعيد 
امل�ستقبل  ب�����اأدوات  الطلبة  ت��زوي��د 
واأ�سلوب  كثقافة  االبتكار  وغ��ر���س 
ح��ي��اة ل��دي��ه��م مب��ا ي�سهم ت��ال��ي��ا يف 
ا�ستدامة التنمية والتميز مبختلف 

املجاالت.
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وت��ه��دف 
طرح  اإىل  ال���ربن���ام���ج  خ����الل  م���ن 
وتقريب  الطلبة  اأم��ام  من��اذج حية 
م��ف��اه��ي��م االب���ت���ك���ار واالإب��������داع اإىل 
ملحة  ح��اج��ة  باعتبارها  اأذه��ان��ه��م 
ولي�ست ترفا من خالل انخراطهم 
يف ور�����س ع��م��ل م��ب��ا���س��رة واإج�����راء 
زي����������ارات م���ي���دان���ي���ة ت���ك�������س���ف عن 
واآلية  املتقدمة  ال��دول��ة  ت��وج��ه��ات 
للم�ستقبل  وت��خ��ط��ي��ط��ه��ا  ع��م��ل��ه��ا 
عرب اعتمادها على اأدوات ابتكارية 
لتحقيق تطلعاتها يف �ستى امليادين. 
واملعلمني  الطلبة  ج��ول��ة  و�سملت 
�سفراء  ب���رن���ام���ج  يف  امل�������س���ارك���ني 
�سفراوؤنا  م��ب��ادرة  �سمن  االب��ت��ك��ار 

الو�سول باأمان اإىل كوكب املريخ.
املن�سوري  علياء  جتربة  و�ستكون 
- ال��ط��ال��ب��ة مب��در���س��ة امل���واك���ب يف 
والبالغة  بدبي  الرب�ساء  منطقة 
ثالث   - ع���ام���ا   15 ال���ع���م���ر  م����ن 
جتربة من نوعها حتظى بفر�سة 
الف�ساء  حمطة  نحو  االن��ط��الق 
الدولية برعاية م�سابقة االمارات 
للجينات يف الف�ساء كما اأنها اأول 
ي�سارك  ط��ال��ب  يبتكرها  جت��رب��ة 
للجينات يف  االم��ارات  يف م�سابقة 
ال��ف�����س��اء م��ن خ���الل ال��ت��ع��اون مع 
�سركاء حمليني داعمني هم وكالة 
ذا  و�سحيفة  للف�ساء  االإم������ارات 

نا�سيونال .
ب��رن��ارد دن رئي�س بوينج يف  وق��ال 
و�سمال  وتركيا  االأو���س��ط  ال�سرق 
اأفريقيا اإن الطلبة الذين �ساركوا 
خياال  ميتلكون  امل�سابقة  ه��ذه  يف 
ا�ستفادوا  ف��ري��دا  واإب���داع���ا  وا���س��ع��ا 
منه يف اأبحاثهم التي تقدموا به.

زيارات ملوؤ�س�سات ومعاهد وجامعات 
عاملية مرموقة يف الواليات املتحدة 
وهولندا  و���س��وي�����س��را  االأم��ري��ك��ي��ة 
املعارف  اأه��م  على  خاللها  تعرفوا 
وال��ع��ل��وم واالب��ت��ك��ارات ال��ت��ي تعكف 
درا�ستها  ع��ل��ى  امل���وؤ����س�������س���ات  ت��ل��ك 
ا�ستحقاقا  ب��اع��ت��ب��اره��ا  وت��ن��ف��ي��ذه��ا 
و�سمانة لتلك الدول وجمتمعاتها 
التناف�سية  دائ�����رة  ���س��م��ن  ل��ل��ب��ق��اء 
ر�سم  العاملية والعبني موؤثرين يف 

مالمح امل�ستقبل.
وتعرف الطلبة خالل رحلتهم اإىل 
على  هولندا  يف  اإن��ده��وف��ن  مدينة 
امل��ف��اه��ي��م ال��ع�����س��ري��ة مل��ج��ال ري���ادة 
االأعمال واالإبداع واالبتكار ف�سال 
عن ح�سور ور�س عمل تخ�س�سية 
والتكنولوجيا  العلوم  جم��االت  يف 
والربجمة  والريا�سات  والهند�سة 
ال���ل���غ���وي���ة ال��ع�����س��ب��ي��ة وال����روب����وت 
اإعداد  بهدف  احلا�سوب  وت�ساميم 
ج��ي��ل ق����ادر ع��ل��ى االب��ت��ك��ار وبلورة 
وتنفيذها  االإب����داع����ي����ة  االأف�����ك�����ار 
ومواجهة التحديات واإيجاد حلول 
اإك�ساب  ع���ن  ف�����س��ال  ل��ه��ا  ن��اج��ح��ة 
الطلبة مهارات التخطيط واالإدارة. 
فرجينيا  يف  ال��ط��ل��ب��ة  اط���ل���ع  ك��م��ا 
على  االأمريكية  املتحدة  بالواليات 
التفكري  م���ه���ارات  ت��ن��م��ي��ة  ك��ي��ف��ي��ة 
ا�ستخدام  خ����الل  م���ن  االإب����داع����ي 
تفكريهم  وت����وج����ي����ه  ع���ق���ول���ه���م 
ت�سهم  واإبداعية  ابتكارية  بطريقة 
العلمية  ل���ل���ح���ي���اة  اإع������داده������م  يف 
والعملية وذلك من خالل الور�س 
امليدانية  وال����زي����ارات  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
للمختربات  الطلبة  اأج��راه��ا  التي 
ومعاهد  اخل���ربة  وب��ي��وت  العلمية 
االبتكار  جم�����ال  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  وت��ع��رف��وا 

االبتكارية املتوفرة.

•• دبي-وام:

بلحيف  ع��ب��داهلل  الدكتور  معايل  تفقد 
التحتية  البنية  تطوير  وزي��ر  النعيمي 
املنطقة  يف  م���ي���دان���ي���ة  ج����ول����ة  خ�����الل 
احليوية  امل�ساريع  م��ن  ع���ددا  ال�سرقية 

التي ت�سرف الوزارة على تنفيذها.
الثقايف  امل��رك��ز  مبنى  اجل��ول��ة  و�سملت 
وم�����س��روع ���س��ي��ان��ة م��در���س��ة حم��م��د بن 
باإمارة  الثانوي  للتعليم  ال�سرقي  حمد 
خورفكان  حمكمة  وم�����س��روع  ال��ف��ج��رية 
معاليه  ووج������ه   . ال�������س���ارق���ة  ب�����اإم�����ارة 
ب��االن��ت��ه��اء م��ن ه��ذه امل�����س��اري��ع يف وقتها 
امل��ح��دد م�����س��ددا ع��ل��ى ���س��رورة اأن تنفذ 
املوا�سفات  الأرق���ى  وف��ق��ا  امل�ساريع  ه��ذه 
العاملية ومبا يواكب تطلعات الدولة يف 
املجاالت.  بكافة  العاملية  للريادة  �سعيها 
رافقه  التي   - ومت خالل جولة معاليه 
ف��ي��ه��ا ����س���ع���ادة امل��ه��ن��د���س ح�����س��ن جمعة 
البنية  تطوير  وزارة  وك��ي��ل  امل��ن�����س��وري 
التحتية وعدد من امل�سوؤولني - اإطالق 
م�سروع تطوير وا�ستكمال �سبكة الطرق 
ال��راب��ط��ة ب��ني م���دن ال�����س��اح��ل ال�سرقي 
الغربي  خ��ورف��ك��ان  ط��ري��ق  يف  واملتمثلة 
مليون   150 ق��دره��ا  بتكلفة  ال��دائ��ري 

درهم .
ال���دك���ت���ور عبداهلل  اف��ت��ت��ح م���ع���ايل  ك��م��ا 
الطريق  م�������س���روع  ال��ن��ع��ي��م��ي  ب��ل��ح��ي��ف 
ال���راب���ط ب���ني ����س���ارع ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة يف 

الفجرية مبركز خطم مالحة وطريق 
. الدائري  كلباء  طريق   E99

واأكد معاليه خالل اجلولة على �سرورة 
تنفيذ امل�ساريع احليوية مبا يتنا�سب مع 
االجتماعي  وامتدادها  املنطقة  طبيعة 
الكرمي  العي�س  مقومات  توفري  بهدف 
للمواطنني  احل���������س����اري����ة  واحل������ي������اة 
اإىل  الوطن الفتا  اأر���س  على  واملقيمني 
تنفيذها  خ��الل  م��ن  ت�سعى  ال����وزارة  اأن 
مكانة  حتقيق  اإىل  املختلفة  امل�����س��اري��ع 
ل��دول��ة االإم����ارات دول��ي��ا ودعم  مرموقة 
التناف�سية  م��وؤ���س��ر  يف  ال���دول���ة  م��ك��ان��ة 
العاملية وحتقيق اأعلى موؤ�سرات ال�سعادة 

ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني االأم������ر ال���ذي 
 2021 ي�سب يف دع��م روؤي���ة االم����ارات 
وا�ستهل  ل��ل��دول��ة.  الوطنية  واالأج���ن���دة 
م��ع��ال��ي��ه ج��ول��ت��ه ب���االط���الع ع��ل��ى مدى 
ال���ت���زام اجل��ه��ة امل��ن��ف��ذة مل�����س��روع املركز 
الثقايف بالفجرية باملوا�سفات واخلطط 
املعتمدة للم�سروع الذي مت االنتهاء منه 
ا�ستمع  حيث  املا�سي  مايو  �سهر  خ��الل 
معاليه اإىل �سرح مف�سل عن دور املركز 
يف خدمة احلراك الثقايف الذي ت�سهده 
العام  للتوجه  ودعمه  ال�سرقية  املنطقة 
االأر�سية  ت��ه��ي��ئ��ة  يف  االإم�������ارات  ل���دول���ة 

اخل�سبة لدعم املن�ظومة الث�قافية.

الثقايف  امل��رك��ز  م�����س��روع  تكلفة  وب��ل��غ��ت 
بالفجرية 51 مليون درهم حيث يتكون 
من دور اأر�سي وطابقني مب�ساحة كلية 
األ��ف مرت مربع   31 اإىل  للمبنى ت�سل 
..ف��ي��م��ا ي�����س��م ال�����دور االأر����س���ي مكتب 
وامل�������س���رح وقاعة  وامل��ك��ت��ب��ة  اال���س��ت��ق��ب��ال 
وقاعة  االأط���ف���ال  ومكتبة  االح��ت��ف��االت 
وغرفة  وم��ع��م��ل  االأغ�����را������س  م���ت���ع���ددة 
االأمن .. يف حني يتكون الدور االأول من 
قاعة الكمبيوتر ومكتبة ومكاتب اإدارية 
الدور  ي��ت��ك��ون  بينما  رج����ال..  وم�سلى 
ل��ل��م�����س��روع م��ن م��ك��ات��ب االإدارة  ال��ث��اين 
للن�ساء  م�سلى  وعن  اجتماعات  وغرفة 

املباين  من  ع��ددا  امل�سروع  ي�سم  كما   ..
اخلدمية ومواقف للمركبات.

البنية  تطوير  وزي��ر  معايل  تفقد  كما 
�سيانة  م�سروع  اجلولة  �سمن  التحتية 
ال�سرقي  ح���م���د  ب����ن  حم���م���د  م���در����س���ة 
ال��ف��ج��رية حيث  ال���ث���ان���وي يف  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
كاملة  مراجعة  ال�سيانة  اأعمال  ت�سمل 
على  والعمل  وامل��راف��ق  التحتية  للبنية 
امل��ب��ن��ى ال�ستقبال  رف���ع درج���ة ج��ه��وزي��ة 
الطلبة وتقدمي اخلدمات ب�سكل مثايل 
الدرا�سية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ���س��ري  ي��خ��دم  ومب���ا 
ملعايري  ووف�����ق�����ا  امل����ط����ل����وب  ب���ال�������س���ك���ل 
اال�ستدامة ومتطلبات املباين اخل�سراء 
م�سروعاتها  يف  ال������وزارة  تتبعها  ال��ت��ي 

كافة.
وافتتح معايل الدكتور عبداهلل بلحيف 
بني  الرابط  الطريق  م�سروع  النعيمي 
�سارع ال�سيخ خليفة يف الفجرية مبركز 
طريق   E99 وط���ري���ق  م��الح��ة  خ��ط��م 
كلباء الدائري اإيذانا بالبدء با�ستخدامه 
املراحل  با�ستكمال  معاليه  وج��ه  حيث 
ملدينتي  خ���دم���ة  ل��ل��م�����س��روع  ال���الح���ق���ة 

الفجرية وكلباء.
التن�سيق  ج��اري  اأن��ه  اإىل  معاليه  ولفت 
ال�سارقة  وم����ي����اه  ك���ه���رب���اء  ه��ي��ئ��ة  م����ع 
للطريق  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال��ت��ي��ار  لتو�سيل 
لت�سهيل احلركة املرورية ورفع م�ستوى 

ال�سالمة املرورية مل�ستخدمي الطريق.
ال�سغط  �سيخفف  ال��ط��ري��ق  اإن  وق����ال 

اإذ  كلباء  ملدينة  الداخلية  ال��ط��رق  على 
ال�ساحنات  حركة  حتويل  على  �سيعمل 
اك��ت��م��ال��ه م��ا ي�سهم  ال��ط��ري��ق ح���ال  اإىل 
مل�ستخدمي  ال�سالمة  معدالت  زي��ادة  يف 
و�سي�سهم  املرورية  واالن�سيابية  الطرق 
مع  اجل��غ��رايف  ال��رب��ط  عملية  تعزيز  يف 
�سلطنة عمان من خالل ت�سهيل التنقل 
خطم  م��ن��ف��ذ  اإىل  امل����روري����ة  واحل���رك���ة 
الدولة  الذي يربط  املالحي احل��دودي 
بال�سلطنة وهو اأحد اأكرب املنافذ الربية 

يف الدولة .
البنية  تطوير  وزي��ر  معايل  اأط��ل��ق  كما 
امليدانية  اجل����ول����ة  خ�����الل  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
�سبكة  وا����س���ت���ك���م���ال  ت���ط���وي���ر  م�������س���روع 
ال�ساحل  م���دن  ب���ني  ال��راب��ط��ة  ال���ط���رق 
خورفكان  طريق  يف  واملتمثلة  ال�سرقي 

 150 قدرها  بتكلفة  ال��دائ��ري  الغربي 
مليون درهم والذي يعترب من امل�ساريع 
احليوية واال�سرتاتيجية ل�سبكة الطرق 

االحتادية بال�ساحل ال�سرقي للدولة.
امل�سروع  اأه��م��ي��ة  اأن  اإىل  معاليه  ول��ف��ت 
االحتادية  الطرق  �سبكة  دعم  تتمثل يف 
باالإمارات ال�سمالية بربط طريق دبا - 
خورفكان - كلباء E99 بطريق ال�سيخ 
باملنطقة   E84 ب���ال���ف���ج���رية  خ��ل��ي��ف��ة 
م�����ع طريق  ال�����رب�����ط  ع�����رب  ال���و����س���ط���ى 
مو�سحا   E102 مليحة   - ال�����س��ارق��ة 
اإمكانية  تعزيز  يف  �سي�سهم  امل�سروع  ان 
وال�ساحنات  اخل��ف��ي��ف��ة  امل��رك��ب��ات  ت��ن��ق��ل 
اأزمنة  من  ويقلل  ان�سيابية  اأكرث  ب�سكل 
يقلل  وتالياً  امل�ستغرقة حالياً  الرحالت 
ال�ساحل  يف  املقطوعة  ال��رح��الت  كلفة 

امليدانية  للجولة  وا�ستكماال  ال�سرقي. 
تفقد معايل وزير تطوير البنية التحتية 
م�سروع مبنى حمكمة خورفكان باإمارة 
ال�سارقة الذي ت�سل تكلفته التقديرية 
واملتوقع  دره��م  45 مليون  ح��وايل  اإىل 
من  الثالث  ال��رب��ع  خ��الل  منه  االنتهاء 
العام املقبل 2018 وميتد على م�ساحة 
 506 األفا   16 اإجمالية تقدر ب�حوايل 

اأمتار مربعة تقريبا.
ويتكون مبنى امل�سروع من قاعة املحكمة 
ال�سرطة  ���س��ي��ارة  وم��وق��ف  و  ال��رئ��ي�����س��ي 
الرئي�سي  وامل���دخ���ل  اخل���دم���ات  وغ����رف 
للق�ساة  واأخ���������رى  اإداري����������ة  وم���ك���ات���ب 
واخل���دم���ات وق��اع��ات امل��ح��اك��م��ة وغرفة 
اجتماعات واأماكن خم�س�سة لالنتظار 

وغريها من املرافق.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سارقة،  ف��ت��ي��ات  ���س��ج��اي��ا  م��ن  وف���د  زار 
التابعة ملوؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة 
واملبتكرين، العا�سمة البحرينية املنامة 
“مدينة  جتربة  على  لالطالع  موؤخراً، 
وزارة  مبادرات  اإح��دى   ،”2030 �سباب 
البحرينية،  والريا�سة  ال�سباب  ���س��وؤون 
برناجماً   97 نحو  العام  هذا  وتت�سمن 
وور���س عمل يف جميع املجاالت  تدريبياً 

املهمة لل�سباب. 
 ”2030 ����س���ب���اب  “مدينة  وت����ه����دف 
التفكري  وت��ع��زي��ز  ال�����س��ب��اب،  مت��ك��ني  اإىل 
االإب�������داع�������ي ل����دي����ه����م، مب�����ا ي����زي����د من 
م�ساهمتهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة 

لوطنهم وللمجتمعات باملنطقة، متا�سياً 
مع “روؤية البحرين 2030«. 

وتركز هذه الفعالية ال�سنوية على اأربعة 
القادة،  اإع�����داد  ه���ي:  رئي�سية  جم����االت 
والتكنولوجيا،  وال���ع���ل���وم  واالإع���������الم، 
من  وا�سعة  م�ساركة  وت�سهد  وال��ف��ن��ون، 

ال�سباب البحريني من اجلن�سني.    
و���س��م ال��وف��د ك���اًل م��ن م���رمي ال�سحي، 
رئي�س جلنة العالقات الداخلية، ومرمي 
ال�سمالن، رئي�س جلنة العالقات العامة، 
باالإ�سافة اإىل �ست فتيات هن عائ�سة اآل 
ع��ل��ي، و زي��ن��ب ع��ث��م��ان، وزي��ن��ب عي�سى، 
وجنان  احلفيتي،  ومزنة  عثمان،  وهند 
بعدد  الفتيات  انخرطت  حيث  �سام�س، 
م��ن ال���ور����س ال��ت��دري��ب��ي��ة، ج����اءت �سمن 

“مدينة  من  الثامنة  الن�سخة  فعاليات 
مدار  على  وا���س��ت��م��رت   ”2030 �سباب 
اأ����س���ب���وع، واط��ل��ع��ن ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
امل�ساركني  لل�سباب  ال���رائ���دة  ال��ت��ج��ارب 
ال�سيخة  وق��ال��ت  امل�ساحبة.  ال��ور���س  يف 
�سجايا  م��دي��ر  القا�سمي،  خ��ال��د  عائ�سة 
على  دائ��م��اً  “نحر�س  ال�سارقة:  فتيات 
ت��ط��وي��ر خ��ربات��ن��ا م���ن خ���الل االط���الع 
على جتارب املوؤ�س�سات امل�سابهة يف الدول 
املعرفة  الكت�ساب  وال�سديقة،  ال�سقيقة 
التي ت�ساعدنا على حتقيق روؤي��ة قرينة 
�سمو  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�سمو  ���س��اح��ب 
القا�سمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة 
رئي�س موؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة 
اإع����داد جيل  ال��رام��ي��ة اإىل  وامل��ب��ت��ك��ري��ن، 

على  ال���ق���ادرات  ال���واع���دات  الفتيات  م��ن 
مواجهة امل�ستقبل مبهارات ممّيزة وفكر 
عائ�سة  ال�سيخة  واأ���س��اف��ت  ا�ستثنائي«. 
 2030 �سباب  مدينة  تعد  القا�سمي: 
ع��ل��ى م�ستوى  ال����رائ����دة  امل�����س��اري��ع  م���ن 
حيث  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
التدريب  على  احل�سول  لل�سباب  تتيح 
العمل  غمار  خلو�س  ال���الزم  والتاأهيل 
تدريبية  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  م�ستقباًل، 
اإدارية واإعالمية وفنية وعلمية، وت�سكل 
اأمام  كبرية  فر�سة  التجربة  ه��ذه  مثل 
االإبداعي  التفكري  اأف��ق  لتو�سيع  فتياتنا 
جماالت  يف  مهاراتهن  وتنمية  لديهن، 
�سبل  الزيارة بحث  و�سهدت  متنوعة.    
امل�����س��رتك ب��ني �سجايا  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز 

ال�سارقة والقائمني على م�سروع  فتيات 
وتفعيل   ،”2030 ���س��ب��اب  “مدينة 
ب����رام����ج ت����ب����ادل اخل�������ربات وال���ت���ج���ارب، 
الإتاحة الفر�سة الأكرب عدد من الفتيات، 
تدريبية متعددة يف  ور���س  للم�ساركة يف 
ال��ق��ي��ادة، واالإع�����الم، ومهارات  جم���االت 
املعلومات،  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال���ت���وا����س���ل، 
والفنون، والعلوم وغريها من املجاالت.

وك��ان��ت امل��وؤ���س�����س��ة ق��د نظمت ع����دداً من 
 ،”2030 ���س��ب��اب  ل�”مدينة  ال���زي���ارات 
العام  اأثمر عنها يف  املا�سية،  االأع��وام  يف 
اأ�سماء حممد ح�ّسوين،  انتداب   2016
رئي�س ق�سم االت�سال املوؤ�س�سي يف �سجايا 
فتيات ال�سارقة، ملدة �ستة اأ�سابيع،  للعمل 
يف امل��دي��ن��ة وال��ت��ع��رف ع��ن ق��رب على ما 

تقدمه من برامج وفعاليات �سنوياً. 
ال�سارقة  ف��ت��ي��ات  ���س��ج��اي��ا  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
مواهب  تنمية  يف  رائ����دة  موؤ�س�سة  ت��ع��د 
عاماً   18 اإىل   13 ع��م��ر  م��ن  ال��ف��ت��ي��ات 

االإبداعية،  الف�ساءات  وذلك يف خمتلف 
ك��اإدارة �سمن   2004 تاأ�س�ست عام  وقد 
م����راك����ز االأط������ف������ال ث����م ا����س���ت���ق���ل���ت عن 
2012 بقرار  م��راك��ز االأط��ف��ال يف ع��ام 

حاكم  ال�سمو  �ساحب  قرينة  من  اإداري 
بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو  ال�����س��ارق��ة، 
ربع  موؤ�س�سة  رئي�س  القا�سمي،  حممد 

قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين.

الرتبية توفد معلمن وطلبة اإىل جهات عاملية لغر�س ثقافة االبتكار

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5426   

املنذر : بنك دبي اال�سالمي 
املنذر اليه : جمدي حممد كمال �سدقي ط�سطو�س

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )75.323.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
ا�ستي�سن(   - �سبورجت  )كيا  نوع  من  )44157/خ�سو�سي/J/دبي(  رقم  ال�سيارة 
موديل )2014( لون )اأبي�س(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5060   

املنذر : بنك دبي اال�سالمي 
املنذر اليه : فاطمه الزهراء مهراز 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )147.794.00( درهم نتيجة 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )25661/خ�سو�سي/K/دبي( من نوع )دودج ت�سالنجر - كوبيه( 
موديل )2015( لون )اأحمر(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5428   

املنذر : بنك دبي اال�سالمي 
املنذر اليه : نيوتون اند�سرتي�س -  م م ح 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )260.274.00( درهم نتيجة 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )93105/خ�سو�سي/R/دبي( من نوع )تويوتا افنزا - ا�ستي�سن( 
موديل )2015( لون )ابي�س(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د امل����دع����و /ت���ي���ن���ى بت 
اندوني�سيا     ، ج��ويل  �سوين 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يرجى   )B473757(
ت�سليمه  عليه  ي��ع��رث  مم��ن 
االندوني�سية   ب��ال�����س��ف��ارة 
�سرطة  م����رك����ز  اق�������رب  او 

باالمارات.   
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اأخبـار الإمـارات

االأر�سيف الوطني ونظريه الربيطاين يوقعان اتفاقية لتنفيذ االأر�سيف الرقمي للخليج العربي 

الثق��افة وتنمي���ة املعرف��ة تنظ��م مبادرة �سحي�����ة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

للتعريف  توعوية  �سحية  م��ب��ادرة  اخليمة  ب��راأ���س  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مركز  نظم 
راأ�س  مبر�س ال�سغط وال�سكر وطرق العالج والوقاية منه للموظفني بالتعاون مع منطقة 
اخليمة الطبية متمثلة يف ق�سم املبادرات املجتمعية و�سمن حملة االأمن وال�سالمة باملوؤ�س�سات 
احلكومية براأ�س اخليمة . ت�سمنت املبادرة عر�س اأهمية الك�سف املبكر عن االأمرا�س املزمنة 
ومدى تاأثريها على اأداء املوظف وكيفية جتنب امل�ساعفات املرتبطة به، باالإ�سافة اإىل ت�سجيع 

املوظفني على الفح�س الدوري.
كما �سملت املبادرة توزيع عدد من الن�سرات والكتيبات التي ت�سم معلومات طبية واإر�سادات 
�سحية منا�سبة للجميع، مع �سرح تف�سيلي من قبل املخت�سني ، بجانب تقدمي الفحو�سات 
الطبية مثل فح�س ن�سبة ال�سكر يف الدم، قيا�س �سغط الدم، موؤ�سر كتلة اجل�سم مع الطول 
والوزن للموظفني، و تقدمي برناجماً �سحيا ً متوازناً وا�ست�سارات جمانية مع االأطباء، ومت 
تدريب املوظفني على ا�ستخدام اأجهزة قيا�س ال�سكر وال�سغط وا�ستالم اأجهزة ال�ستخدامها 

يف املركز.
و�سرحت موزة �سامل امل�سافري مدير املركز اأن هذه الور�سة والفحو�سات الطبية ت�ساهم يف 
ن�سر الثقافة ال�سحية بني املوظفني و اإك�سابهم عادات �سحية �سليمة ، ورفع م�ستوى الوعي 

مبر�س ال�سغط وال�سكري والعواقب املرتتبة على االإ�سابة بهذا املر�س.

•• اأبوظبي-وام: 

- يف  الربيطاين  االإم��ارات ونظريه  لدولة  الوطني  االأر�سيف  وقع 
العا�سمة لندن - اتفاقية لتنفيذ االأر�سيف الرقمي للخليج العربي 

.. يف خطوة مهمة لتوفري كافة وثائق املنطقة على االإنرتنت.
ومتتد املرحلة االأوىل للم�سروع - والتي بداأت بتوقيع االتفاقية - ل� 
اليوم  ي��واف��ق  ال��ذي   2018 دي�سمرب   2 يف  وتنتهي  �سهرا   18

الوطني لدولة االإمارات العربية املتحدة.
وقع االتفاقية يف لندن .. �سعادة الدكتور عبداهلل حممد الري�سي 
مدير عام االأر�سيف الوطني لدولة االإم��ارات وجف جيم�س مدير 
�سعادة  بح�سور  العام  واأمينه  الربيطاين  الوطني  االأر�سيف  ع��ام 
املتحدة  اململكة  لدى  الدولة  �سفري  املزروعي  �سامل  �سليمان حامد 
و�سعادة الدكتور علي بن متيم رئي�س اللجنة التنفيذية يف االأر�سيف 

الوطني.
ووفقا لالتفاقية .. �سيت�سارك االأر�سيف الوطني يف دولة االإمارات 
ونظريه باململكة املتحدة يف اإن�ساء بوابة رقمية تتيح ن�سف مليون 
�سورة عالية اجلودة من �سجالت دولة االإمارات العربية املتحدة و 
الوثائق من جمموعة  هذه  و�ستكون   .. املت�سالح  ال�ساحل  اإم��ارات 
باللغتني  معلوماتها  وتتاح  املتحدة  اململكة  يف  الوطني  االأر�سيف 

العربية واالإجنليزية.
وباإن�ساء االأر�سيف الرقمي للخليج العربي .. متكن دولة االإمارات 
املوثوق  امل�سدر  باعتباره  الوثائق  اإىل تلك  الو�سول  الباحثني من 
االأر�سيفات  من  �سبكة  يوفر  حيث  العامل  يف  واملهتمني  للباحثني 
لي�سبح  االإن��رتن��ت  على  العربي  اخلليج  وثائق  كافة  على  حتتوي 

امل�سدر الرئي�س لتاريخ وتراث املنطقة.
ن��وع��ه يف جمال  ب��ني اجلانبني ف��ري��دا م��ن  ال��ت��ع��اون  و�سيكون ه��ذا 
اأر�سيفي  م��ن  وث��ائ��ق  �ست�ساف  حيث  ال��ث��ق��ايف..  وال����رتاث  الثقافة 
تت�سع  اأن  قبل  الالحقة  املراحل  الرقمية يف  البوابة  اإىل  الدولتني 

البوابة لت�سم وثائق من االأر�سيفات الوطنية.
و�سي�سهم االأر�سيف الرقمي للخليج العربي يف االأجندة الوطنية.. 

اإذ يحفظ الثقافة الفريدة لدولة االإمارات العربية املتحدة وتراثها 
الرتاث  ع��رب  واالأ���س��ري  االجتماعي  التما�سك  وي��ع��زز  وتقاليدها 
الفريد  بالتاريخ  العاملي  الوعي  ل��زي��ادة  منربا  و�سيوفر  امل�سرتك 
واال�ستثنائي لدولة االإمارات العربية املتحدة و�سيكون عن�سرا اآخر 
يف املرحلة االنتقالية التي تنتهجها دولة االإمارات العربية املتحدة 

نحو اقت�ساد املعرفة.
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  حت��ي��ات  ال��ري�����س��ي  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة  ون��ق��ل 
الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زاي��د 
االأر�سيف  يف  العاملني  اإىل  الوطني  االأر�سيف  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
دعمه  م��وؤك��دا  احل��ي��وي  امل�سروع  ه��ذا  بنجاح  ومتنياته  الربيطاين 

الالحمدود له.
اأر�سيف  توفري  يف  نوعية  نقلة  �سيحدث  امل�سروع  اأن  الري�سي  واأك��د 
املنطقة اإلكرتونيا.. االأمر الذي يحقق لالإمارات الريادة يف توفري 
يتميز  حيث  زر  بكب�سة  واملهتمني  للباحثني  التاريخية  املعلومة 

امل�سروع ب�سموليته الفتا اإىل قوة مقتنيات االأر�سيف الربيطاين.
وقال اإن اإقامة حفل التوقيع يف اأحد اأعرق االأر�سيفات العاملية جاءت 
لتوؤ�س�س لعالقة جديدة من التعاون البناء بني املوؤ�س�ستني وتتزامن 
مع عام الثقافة االإماراتية الربيطانية واالإع��الن عن عام زايد .. 
م�سيفا اأنه ال جند اأف�سل من مقتنيات االأر�سيف الربيطاين ليوثق 
تاريخ ومنجزات املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 

اهلل ثراه .
اأعمال  اآفاق جديدة لتوثيق  واأ�ساف اأن من �ساأن هذا امل�سروع فتح 
ومنجزات الراحل الكبري خا�سة خالل الفرتات االأوىل من توليه 
مهام اإدارة منطقة العني يف 1946.. حيث جتلت يف هذه الفرتة 
عبقريته يف اإدارة االأزمات واملوارد وعمل مع احلكومة الربيطانية 
عن كثب يف اإدارة املنطقة ثم مدينة اأبوظبي بعد توليه حكم االإمارة 

يف عام 1966.
�ستتاح  التي  الوثائق  الربيطاين  االأر�سيف  �سنجد يف  وقال حتما.. 
اأمام العامة وتوؤرخ لعبقرية زايد وجهوده مع اإخوانه حكام االإمارات 

يف تاأ�سي�س دولة االإمارات العربية املتحدة .

التاريخ  ك��ن��وز  م��ن  ي�ستقى  االإن�����س��اين  االإرث  اأن  الري�سي  واأ���س��اف 
وحفظه وهي درو�س مهمة لالأجيال املتعاقبة تبني عليها م�ستقبلها 
ل�سجل  جديدة  اإ�سافة  تعد  االتفاقية  اأن  اإىل  م�سريا  و�سعادتها.. 
تتميز  التي  وبريطانيا  االإم���ارات  بني  العريق  الثنائية  العالقات 
جذورها  اإىل  بالنظر  امل��ج��االت  جميع  ويف  وم��ت��ط��ورة  ق��وي��ة  باأنها 
التاريخية.. منوها اإىل العالقات اال�سرتاتيجية بني قادة البلدين 
واالأر�سيفني االإماراتي والربيطاين والتي تعد من اأف�سل العالقات 

التي تربط االأر�سيف الوطني بنظرائه يف العامل.
اإجنلرتا  يف  الوطني  االأر�سيف  بني  االأم��د  طويلة  العالقة  ود�سنت 
وويلز واالأر�سيف الوطني لدولة االإمارات العربية املتحدة بعد وقت 
البدء  مع  ق�سري من اإن�ساء مكتب الوثائق والبحوث عام 1968 
املتعلقة  وال�سجالت  الوثائق  من  ن�سخ  على  احل�سول  عمليات  يف 
مكتب  و�سجالت  ومكتبة  العامة  ال�سجالت  مكتب  م��ن  باملنطقة 
الهند. وبذل االأر�سيف الوطني جهودا متوا�سلة لتحديد املعاهدات 
والبحرية  التجارية  وال�سجالت  الر�سمية  واملرا�سالت  واخلرائط 
فيما  ال�سلة..  ذات  االأر���س��ي��ف��ات  جميع  م��ن  ون�سخها  والع�سكرية 
يعك�س  اأويل  م�سدر  وويلز  اإجنلرتا  يف  الوطني  االأر�سيف  اأن  ثبت 

العالقات التاريخية الوثيقة.
لدولة  الوطني  االأر���س��ي��ف  عليها  ح�سل  ال��ت��ي  امل���واد  اأن  اإىل  ي�سار 
االإمارات العربية املتحدة من االأر�سيف الوطني يف اإجنلرتا وويلز 
االآن  حتى  داخليا  ا�ستخداما  ا�ستخدمت  اأخ���رى  دول��ي��ة  وم�����س��ادر 
كم�سادر للباحثني.. فيما يهدف االأر�سيف - من خالل االتفاقية 
- اإىل اإيجاد بوابة رقمية تتيح هذه الوثائق للجمهور من الباحثني 
والطالب على ال�سعيدين الوطني والدويل تعتمد يف املقام االأول 
على وثائق من االأر�سيف الوطني يف اإجنلرتا وويلز م�ستخدما يف 
رقمية  م��واد  تكملها  بالفعل  رقمنته  جرت  ال��ذي  املحتوى  البداية 

اإ�سافية من جمموعات االأر�سيف الوطني يف اإجنلرتا وويلز.
العربية  االإم���ارات  دول��ة  من  اأ�سلية  م��واد  اأي�سا  البوابة  و�ست�سمل 
و�ستكون  اأخ����رى..  واأم��اك��ن  امل��ت��ح��دة  باململكة  وموؤ�س�سات  امل��ت��ح��دة 

الوثائق متاحة للبحث والتحميل وفق �سروط منا�سبة.

�سترتجم  اأنها  غري  فقط  االإجنليزية  باللغة  الوثائق  تتوافر  وقد 
اللغة  اإىل   - الكاملة  ن�سو�سها  احل��االت  بع�س  ويف   - ملخ�ساتها 

العربية من اأجل توفري اأق�سى درجات التعريف والوعي.
للتحميل مع �سور من  الرتجمات  �ستتاح هذه   .. امل�سروع  وح�سب 
اأخرى  قناة  العربية  اللغة  اإ�سافة خيار  و�سيوفر  االأ�سلية  الوثائق 

لن�سر حمتوى االأر�سيف الوطني يف اإجنلرتا وويلز.
وت�ستهدف املرحلة االأوىل 500 األف �سورة من الفئات املوؤهلة يف 
�سجالت االأر�سيف الوطني باإجنلرتا وويلز ومن االأر�سيف الوطني 
لدولة االإم��ارات العربية املتحدة ثم �سورا من �سجالت املوؤ�س�سات 
زمني  ج��دول  وف��ق  امل�سروع  مراحل  وتتواىل  االأخ���رى.  االأر�سيفية 
الطرفني وحتديد هيكل  ب�سكل منظم من  املهام  تقا�سم  يتم  فيما 
تنظيمي للم�سروع الذي �ستقوده وتتوىل االإ�سراف على �سري العمل 

فيه جلنة توجيهية متثلهما.
االإماراتي  الوطني  االأر�سيف  ي�سع  اأن  اأدور اجلانبني يف  وتتلخ�س 
معايري اختيار الوثيقة وتقييم قابليتها للن�سر والتحكم مبحتوى 
البوابة فيما ين�سئ االأر�سيف الوطني يف اإجنلرتا وويلز البوابة مع 

حتميل الوثائق ورقمنتها وفهر�ستها وترجمتها.
املتحدة  اململكة  يف  ال��دول��ة  �سفري  امل��زروع��ي  �سليمان  �سعادة  واأك���د 
عن  معربا  اجل��ان��ب��ني..  تربط  التي  العالقات  تعزز  االتفاقية  اإن 
على  يحتوي  العربي  للخليج  رقمي  اأر�سيف  تاأ�سي�س  اإىل  تطلعه 
كافة الوثائق واإتاحتها يف الف�ساء الرقمي لي�سبح امل�سدر الرئي�س 

لتاريخ وتراث املنطقة.
كما اأعرب عن تطلعه اإىل ت�سافر اجلهود لتمثل عطاءا فريدا من 
االأر�سيف  وثائق  الثقايف ولتكون  وال��رتاث  الثقافة  نوعه يف جمال 
الوعي  لزيادة  توفر منربا  نوعية  اإ�سافة  العربي  للخليج  الرقمي 
العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  واال�ستثنائي  الفريد  بالتاريخ  العاملي 
يف  وفعال  جديد  هو  مبا  االأر�سيفية  العامل  ذاك��رة  وترفد  املتحدة 
واملكان  ال��زم��ان  ذاك��رة  من  جديدة  بجوانب  العلمي  البحث  اإث���راء 
���س��ريه��م.. م�سيفا  ت���روي  اخل��ال��دة  اآث��اره��م  ال��ذي��ن ظلت  والب�سر 
التي  االنتقالية  املرحلة  يف  اآخ��ر  عن�سرا  اجلديد  اأر�سيفنا  �سيكون 

تنتهجها دولة االإمارات العربية املتحدة نحو اقت�ساد املعرفة .
م��ن ج��ه��ت��ه.. ق���ال ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن مت��ي��م رئ��ي�����س اللجنة 
مهمة  ملرحلة  توثق  االتفاقية  اإن  الوطني  االأر�سيف  يف  التنفيذية 
من تاريخ املنطقة وت�سجل عقودا �سكلت تاريخا مكتوبا ي�ساف اإىل 

الرواية ال�سفهية الراكزة يف تاريخ الدولة.
واأ�ساف ال�سك يف اأن االأر�سيف الربيطاين ووثائقه �ستنه�س جنبا 
اإىل جنب لت�سور ب�سكل وا�سع تاريخ الدولة .. مو�سحا اأن االأر�سيف 
باالأهم  االتفاقية  وا�سفا   .. الوثائق  الربيطاين ميتلك مثل هذه 
خالل  من  �سينجز  حيث   .. العربي  العامل  يف  نوعها  من  واالأوىل 
مرحلتها االأوىل ن�سف مليون وثيقة مقدمة ومرقمنة ومتاحة يف 

االإنرتنت للباحثني واملهتمني والقراء ب�سكل عام.
املنطقة  يف  العلمي  للبحث  نوعية  اإ�سافة  تعد  االتفاقية  اإن  وق��ال 
خا�سة يف ظل التحديات الكربى التي يواجهها البحث العلمي يف 
و�ست�سجل  عام  ب�سكل  والتوثيق  الوطني  والتوثيق  التاريخ  جمال 

مرحلة فريدة من نوعها لدعم وتطوير الوعي الكايف بالتاريخ .
مهما  دورا  يلعب  االإم���ارات  لدولة  الوطني  االأر�سيف  اأن  اإىل  ون��وه 
ومتخذي  للباحثني  الوثائق  هذه  واإتاحة  الدولة  تاريخ  توثيق  يف 
من  خمتلفة  حقبا  �سجلت  التي  الوثائق  اأه��م  اإىل  م�ستندا  القرار 
تاريخ املنطقة معربا عن اأمله يف اأن ي�سهم امل�سروع يف بلورة الفكر 

البحثي باملنطقة ويكون اأحد روافد املعلومات املوثقة.
الوطني  االأر����س���ي���ف  ع����ام  م���دي���ر  ج��ي��م�����س  ق����ال ج���ف   .. ذل����ك  اإىل 
الربيطاين واأمينه العام اإن اجلانبني عمال منذ مدة طويلة على 
اململكة  تربط  التي  اجليدة  العالقات  تعزز  قوية  �سراكة  تاأ�سي�س 

املتحدة بدولة االإمارات.
تزيد  باملنطقة  املتعلقة  الربيطاين  االأر�سيف  مقتنيات  اأن  واأو�سح 
على 200 �سنة من التوثيق ومن �ساأن امل�سروع اإتاحة هذه الوثائق 

اأمام اجلمهور ليطلع على تاريخ االإمارات واملنطقة اإلكرتونيا.
تاريخ  على  التعرف  للعامل  يتيح  ال��ذي  امل�سروع  اأهمية  اإىل  واأ���س��ار 
جانب  اإىل  بالعمل  الربيطاين  االأر�سيف  فخر  عن  معربا  املنطقة 

نظريه االإماراتي على اإخراج هذه الوثائق للنور.

•• عجمان -وام:

التنمية  دائ���رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل��وؤم��ن��ني  اأم  اأط��ل��ق��ت جمعية 
ال�سياحية يف اإمارة عجمان جائزة “املراأة االإماراتية املتميزة 
يف اخلري والعطاء” احتفاًء ب� “يوم املراأة االإماراتية” الذي 
العام حتت  ه��ذا  وياأتي  ع��ام  كل  اأغ�سط�س من   28 ي�سادف 

�سعار “املراأة �سريك يف اخلري والعطاء«.
اإمارة  يف  املوؤمنني  اأم  جمعية  مديرة  �سهداد  اأ�سماء  وذك��رت 
ال�سيخة  �سمو  توجيهات  ظ��ل  يف  ت��اأت��ي  اجل��ائ��زة  اأن  عجمان 
العام الرئي�سة  الن�سائي  فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد 
االأعلى  املجل�س  رئي�سة  االأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى 

لالأمومة والطفولة باالحتفال �سنويا ب�”يوم املراأة االماراتية 
“ .. وبدعم من ال�سيخة فاطمة بنت زايد بن �سقر اآل نهيان 
باملراأة  االح��ت��ف��اء  اأن  ..م�����س��رية  امل��وؤم��ن��ني  اأم  جمعية  رئي�سة 

االإماراتية واجب على كافة مكونات املجتمع.
بحيث  ان�ستجرام  تطبيق  عرب  للم�سابقة  الرت�سيح  و�سيتم 
يحق لل�سخ�س اأن ير�سح امراأة اأو اأكرث من مواطنات اإمارة 
والعطاء  نبذة عما قدمته يف جمال اخلري  ويقدم  عجمان 
عملها  جم��ال  يكون  واأال  احلياة  قيد  على  تكون  اأن  ب�سرط 
املوؤ�س�سات  اأو  للجهات  كما ميكن  اإن�سانياً  اأو  االأ�سلي خريياً 

تر�سيح الن�ساء املوظفات اللواتي متيزن يف هذا املجال.
مت  التي  امل���راأة  قدمته  عما  نبذه  بتقدمي  الرت�سيح  ويكون 

تر�سيحها من خالل عر�س فيديو اأو ت�سجيل �سوتي اأو اأي 
املَُر�ِسح  بال�سخ�س  اخلا�س  ان�ستجرام  ح�ساب  عرب  من�سور 
اأم  م��وق��ع جمعية  اإىل  ت��اغ  و  االإ����س���ارة من�سن  تتم  ث��م  وم��ن 
املوؤمنني على ان�ستجرام ومتابعة ح�سابات اجلهات امل�ساهمة 
يف امل�سابقة وهي دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان والراعي 
االإعالمي للم�سابقة �سبكة روؤية االإمارات االإعالمية اإ�سافة 
#املراأة_االإماراتية_خري_وعطاء  و�سم  ا�ستخدام  اإىل 

لكافة امل�ساركات والرت�سيحات.
و�سيتم االإعالن عن نتائج اجلائزة يف 28 اأغ�سط�س اجلاري 
ال�سخ�س  جانب  اإىل  الفائزات  لتكرمي  خا�س  حفل  خ��الل 

الذي قام بالرت�سيح.

جمعية اأم املوؤمنن تطلق جائزة« املراأة االإماراتية املتميزة يف اخلري والعطاء«
•• �صيدين-وام:

التقى معايل الدكتور عبيد احلريي �سامل الكتبي �سفري الدولة لدى اأ�سرتاليا بوزيرة الدفاع االأ�سرتالية معايل 
ماري�س باين على هام�س فعالية مناق�سة ميزانية 2017 – 2018 يف �سيدين. وناق�س اجلانبان م�سار العالقات 

الدفاعية املميزة بني البلدين والدور احليوي الذي تلعبه دولة االإمارات يف منطقة ال�سرق االأو�سط.
باعتبارها  االأو�سط  ال�سرق  االإم��ارات يف منطقة  تلعبه دولة  الذي  املميز  بالدور  االأ�سرتالية  الدفاع  واأ�سادت وزيرة 
�سريكا مهما الأ�سرتاليا يف تلك املنطقة معربة عن ا�ستعدادها لتطوير هذه ال�سراكة عرب احلوار املتوا�سل ملناق�سة 
االإرهاب  الدولة يف جمال مكافحة  تلعبه  ال��ذي  ال��دور  اإىل  البلدين. وتطرق معاليه  العالقات بني  كل ما يخ�س 
والتطرف العنيف واهتمام قيادة دولة االإمارات الر�سيدة بدعم ال�سالم االإقليمي واحلل ال�سلمي للنزاعات يف منطقة 

ال�سرق االأو�سط.

�سفري الدولة يلتقي بوزيرة الدفاع االأ�سرتالية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04365/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/04207/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : حمم�سة �سهول ال�سام - جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ: �سديقي واوالده لال�ستثمار - �س ذ م م    

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:
، مبلغ  الفعلي  االخ��الء  تاريخ  تاريخ 2016/12/24 وحتى  اج��رة من  ي�ستجد من  وما   -1
،  الزامها بتقدمي �سهادة ب��راءة ذمة  وق��دره 105485 درهم حتى تاريخ فتح ملف التنفيذ 

عن خدمات الكهرباء واملاء 
 ، ال�سواغل  من  خالية  وت�سليمها  ال��دع��وى  حمل  العني  باخالء  عليها  املدعي  ب��ال��زام   -2

الزامها بتقدمي �سهادة براءة ذمة عن خدمات الكهرباء واملاء 
للفرتة من  االي��ج��ار  ب��دل  دره��م   131.250 وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  الزامها   -3
 2016/3/24 وحتى 2016/12/23 ، الزامها بتقدمي �سهادة براءة ذمة عن خدمات الكهرباء واملاء   
4 - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى ، الزامها بتقدمي �سهادة براءة ذمة عن 

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

املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03837/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03787/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �سده : حممد عالم للخدمات الفنية - �س ذ م م
 وحممد عالم بيدار مياه -  جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : عبدالواحد بن �سبيب العقارية )بن �سبيب العقارية 
 ���س��اب��ق��ا(  - ال�����س��ادر ل�ساحله يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع���اله وال��ق��ا���س��ي باالتي:

1- الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ )30.137 درهم( قيمة �سيكات 
االجرة املرجتعة عن فرتة العقد التي تنتهي يف 2017/1/19 ، وما ا�ستجد من 

اجرة من تاريخ نهاية العقد وحتى االخالء الذي مت يف 2017/3/30 
 2- الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ )7.500 درهم( غرامة ارتداد �سيكات 

3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
من  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03841/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03789/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �سده : املحافظ للتجارة العامة - �س ذ م م ، وراكي�س كومار بهوباتراى 
جيكاالل جاجادا - جمهول حمل االقامة   

التنفيذ : عبدالواحد بن �سبيب العقارية )بن �سبيب العقارية  حيث تقدم طالب 
 ���س��اب��ق��ا( - ال�������س���ادر ل�����س��احل��ه يف ال���دع���وى امل����ذك����ورة اع����اله وال��ق��ا���س��ي باالتي:

يوؤديا للمدعية مبلغ 3.540 دره��م قيمة االج��رة عن  بان  املدعي عليهما  ال��زام   -1
الفرتة من انتهاء العقد يف 2016/10/24 وحتى ت�سليم املاأجور يف 2016/11/12

2- الزام املدعي عليهما مببلغ 17.000 درهم من قيمة ال�سيك املرجتع 
ارجتاع  دره��م( غرامة   2.500( مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  ال��زام   -3

ال�سيك دون �سرف 
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

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

القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /حم���م���د 
، �سوريا  عبداهلل الرفاعي 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )8474922( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/9901417

فقدان جواز �سفرت
�سعد حممد  املدعو /  فقد 
�سعد حممد العدوي ، م�سر 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )15039333( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/4973575

فقدان جواز �سفرت
اف�سل  /م��ع��ني  امل��دع��و  فقد 
افغان�ستان   ، خ���ان  ���س��ج��اب 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
رقم )1367569( �سادر 
يجده  م��ن  افغان�ستان   م��ن 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 056/1575687

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل��������دع��������و /مل�����ي�����اء 
امل����غ����رب     ، ب����وح����ام����ي����دى 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )3940596( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/4973575

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /عبدالرحمن 
ال�سومال   ، ج��ول��ي��د  ح���اج 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )204893( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/4128373

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / كمران حممد 
، باك�ستان  ي��ار  ي��ار حممد 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )0152161( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/4142701

فقدان جواز �سفرت
كاماجليت   / امل��دع��و  ف��ق��د 
���س��ي��ن��ج ن��اري��ن��ج��ان ���س��ي��ن��ج ، 
جواز   - اجل��ن�����س��ي��ة  ال��ه��ن��د 
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عربي ودويل

اكد رئي�س ال��وزراء الهندي ناريندرا مودي ام�س ت�سميم بلده على 
مع  توتر  خلفية  على  واجليو�سيا�سية  االمنية  التحديات  مواجهة 

باك�ستان وال�سني املجاورتني.
العمالقة يف  ال��دول��ة  ال��ق��وي يف  ال��رج��ل  م���ودي  وج���اءت ت�سريحات 
جنوب اآ�سيا، يف خطاب يف يوم اال�ستقالل الذي يرتدي اهمية كربى 
يف احلياة ال�سيا�سية. وقد عر�س فيه روؤيته “لهند جديدة” حديثة 
وقوية واقت�سادها متني.وقال الزعيم القومي الهندو�سي يف موقع 
ب�سكل كاف  الهند حم�سنة  ان  نيودلهي  االأحمر يف  املغويل  احل�سن 
وبقوة ملواجهة اي �سخ�س يحاول مهاجمة بلدنا. واكد مودي الذي 

يحكم البالد منذ 2014 ان االمن القومي هو اولويتنا.
وتاأتي هذه الت�سريحات بينما ت�سود اجواء من الت�سنج بني اجلي�سني 
هذا  ويوؤجج  اال�سرتاتيجية.  الهيمااليا  جبال  يف  وال�سيني  الهندي 
ومملكة  ال�سني  ب��ني  وك��ذل��ك  ونيودلهي  بكني  ب��ني  التوتر  الو�سع 
توترا  وباك�ستان  الهند  بني  العالقات  ت�سهد  ال�سغرية.كما  بوتان 
وتنتقل من ازمة اىل اخرى. ويوؤدي اطالق نار وعمليات ق�سف على 
طول خط احلدود يف منطقة ك�سمري املتنازع عليها، اىل �سقوط قتلى 

ب�سكل �سبه يومي منذ ا�سابيع.

املتحدة  ل��الأمم  مقرين  على  جمهولون  م�سلحون  �سنه  هجوم  اأدى 
ال�سالم  ت�سعة قتلى هم جندي من قوة حفظ  �سقوط  يف مايل اىل 
املنظمة  اأعلنت  م��ا  ح�سب  ماليني،  ح��را���س  و�سبعة  م��دين  ومتعاقد 
الدولية، وذلك يف اأخر هجمات تطال بعثاتها يف هذا البلد االفريقي 

امل�سطرب.
وقتل احد جنود حفظ ال�سالم التوغوليني وجندي مايل يف هجوم 
يف مدينة دوينتزا يف اقليم موبتي يف و�سط البالد، وفقا لبعثة االمم 

املتحدة يف مايل املعروفة اخت�سارا با�سم مينو�سما.
يدوية  بقنابل  م�سلحني  رج��ال  �ستة  اقتحم  امل�����س��اء،  يحل  اأن  وقبل 
امل��ت��ح��دة يف متبكتو  ب��ع��ث��ة االمم  ك��ال���س��ن��ي��ك��وف م��دخ��ل  ور���س��ا���س��ات 
املتحدة يف  التاريخية يف �سمال �سرق البالد، ح�سب ما ذكرت االمم 

بيان منف�سل.
مقتل  ع��ن  اأ�سفر  م��ا  البعثة  ح��را���س  على  ال��ن��ريان  املهاجمون  وفتح 
مايل  درك����ي  اىل  ا���س��اف��ة  م��ال��ي��ون،  جميعهم  ح��را���س��ه��ا  م��ن  خم�سة 
بح�سب  جن�سيته،  ع��ن  الك�سف  يتم  مل  البعثة  م��ع  م��دين  ومتعاقد 

متحدث با�سم االمم املتحدة يف نيويورك.
لكن م�سدرا يف االأمم املتحدة اأفاد وكالة فران�س بر�س اأن �ستة حرا�س 

قتلوا بينما ذكر بيان املنظمة الدولية اأن حار�سا �ساد�سا جرح.
قتل  فيما  دوينتزا،  هجوم  يف  جهاديان  انهما  يعتقد  م�سلحان  وقتل 

�ستة يف هجوم متبكتو.

قالت وزارة الدفاع يف تايوان اأم�س الثالثاء اإن اجلي�س التايواين يف 
حالة تاأهب ق�سوى بعد تدريبات للقوات اجلوية ال�سينية ا�ستمرت 
ال�سني جزءا  التي تعتربها  التوايل قرب اجلزيرة  اأي��ام على  ثالثة 
بينها  وم��ن  ال�سينية،  ال��ط��ائ��رات  اأن  ت��اي��وان  حكومة  م��ن��ه��ا.وذك��رت 
اأجرت تدريبات حتليق عرب قناة با�سي  قاذفات ومقاتالت متطورة، 
مبحاذاة  تايوان  من  ال�سمال  واإىل  الفلبني  عن  تايوان  تف�سل  التي 

جزيرة مياكو اليابانية.
وقال ت�سني ت�ساجن جي املتحدث با�سم الوزارة التايوانية اإن طائرات 
اأثناء  بتايوان  اخلا�سة  الدفاع اجلوي  دخلت منطقة متييز  �سينية 
تاأهب  �ستبقى قواتنا اجلوية وبحريتنا يف حالة  التدريبات.واأ�ساف 
اأو  اجل��وي  جمالنا  اأو  االإقليمية  مياهنا  انتهاك  من  ملنعهم  ق�سوى 

حتى الت�سرف ب�سكل عدائي.
وتابع مررنا بهذا وما زلنا ن�سهده منذ وقت طويل وننا�سد مواطنينا 
االطمئنان. �سنتخذ بالطبع اإجراءات لتفادي ت�سعيد اأي �سراع عرب 

هذه العملية.
ومل تعلق ال�سني بعد على التدريبات لكنها و�سفتها يف املا�سي باأنها 
روتينية.والتدريبات هي االأحدث يف �سل�سلة مماثلة اأجرتها ال�سني 

قرب تايوان واليابان يف االأ�سابيع االأخرية.

عوا�صم

نيودلهي

باماكو

تايبه

اإقالة املتحدث با�سم 
وزارة الدفاع العراقية 

•• بغداد-اأ ف ب:

اأقال وزير الدفاع العراقي عرفان احليايل ام�س املتحدث با�سم الوزارة عقب 
تنظيم  من  تلعفر  مدينة  ا�ستعادة  عمليات  انطالق  فيها  اأعلن  ت�سريحات 

داع�س يف �سمال العراق، بح�سب بيان لقيادة العمليات امل�سرتكة.
امل�سرتكة  ال��ع��م��ل��ي��ات  ق��ي��ادة  واأ����س���درت 
اأن  اأ����س���ارت ف��ي��ه اإىل  ب��ي��ان��ا  ال��ع��راق��ي��ة 
احل��ي��ايل اأ���س��در اأم���را ب��اإق��ال��ة العميد 

حممد اخل�سري من من�سبه.
العمليات  ق���ي���ادة  يف  م�������س���وؤول  وق�����ال 
طلب  بر�س  فران�س  لوكالة  امل�سرتكة 
اأعيد  اخل�سري  اإن  ا�سمه  ك�سف  ع��دم 
الذي  ت�سريحه  ب��ع��د  امل��ح��ارب��ني  اإىل 
واثر  تلعفر.  م��ع��رك��ة  ب���دء  ف��ي��ه  اأع��ل��ن 
املتحدث  اأ����س���در  ال��ت�����س��ري��ح��ات  ت��ل��ك 
تدير  التي  امل�سرتكة  العمليات  با�سم 

املعارك تنظيم داع�س نفيا.
وقال العميد يحيى ر�سول اإن العمليات 

مل تبداأ بعد نحن بانتظار اوامر القائد العام الإعالن ال�ساعة ال�سفر، م�سيفا 
ا�ستنزافية  �سربات  وهناك  اال�ستح�سارات  جتري  الع�سكرية  “القطعات  ان 
وجتريدية لقدرات عنا�سر التنظيم االإرهابي با�ستهداف” مقراته ومواقعه.

االأزهر وجمل�س حكماء امل�سلمن يجريان التح�سري للموؤمتر الدويل لن�سرة القد�ساإمام وداعية كويتيان كانا �سمن �سحايا هجوم واغادوغو 

�سرطة االإحتالل االإ�سرائيلي تعتقل رائد �سالح 

ا�ستمرار معاناة �سكان غزة مع الكهرباء 

اخلارجية  وزارة  يف  م�������س���وؤول  م�����س��در  ق����ال  اأخ�����رى  ج��ه��ة  م���ن 
اأنباء  بالغ�������ني  وا���س��ى  ب���اأمل  تابع�����ت  ق��د  ال����وزارة  اأن  الكويتية 
الهجوم االإرهابي االثم على احد املطاعم يف العا�سمة واغادوغو 
من  ع�������دد  �سح�����يته  راح  وال��ذي  فا�س���������و  بوركينا  بجم�����هورية 
�سمنهم  من  وك����������ان  املط������عم  ي��رت��ادون  كانوا  الذين  االأب��ري��اء 
الدولة  م�سجد  امام  العلي  وليد  الدكتور  الكويتيان  املواطن����ان 
الكبري واملواطن فهد احل�سيني حيث كانا هناك يف مهمة الإجناز 

عدد من االأعمال اخلريية.
واأكد اأن �ساحب ال�سمو اأمري الكويت ال�سيخ �سباح االأحمد اجلابر 
ال�سباح امر باإر�سال طائرة اأمريية لنقل جثماين الفقيدين اإىل 

اأر�س الكويت.

•• الكويت -وام:

اعتداء  اث��ر  نحبهما  ق�سيا  مواطنيها  م��ن  اث��ن��ني  الكويت  نعت 
ارهابي غا�سم بعا�سمة بوركينا فا�سو واغادوغو ام�س االأول حيث 

كانا هناك يف مهمة الإجناز عدد من االأعمال اخلريية.
وال�سوؤون  االأوق�����اف  وزي���ر  ع��ن  الكويتية  االن��ب��اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
الكويت حممد  البلدية يف  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  ووزي���ر  االإ���س��الم��ي��ة 
اجلربي قوله ان الكويت تلقت ببالغ احلزن واال�سى نباأ االعتداء 
وليد  الدكتور  الكبري  الدولة  م�سجد  وخطيب  ام��ام  على  االآث��م 
لتقدمي  ذه��ب��وا  اب��ري��اء  دع��اة   .. احل�سيني  فهد  وال��داع��ي��ة  العلي 

دورات �سرعية لتعليم امل�سلمني امور دينهم .

•• القاهرة -وام:

التقى ف�سيلة االإمام االأكرب اال�ستاذ الدكتور اأحمد الطيب �سيخ االأزهر 
اإطار  الفل�سطينية وذلك يف  بالق�سية  املعنيني  بعدد من  ام�س  ال�سريف 
يعقده  اأن  املقرر  من  ال��ذي  ال��دويل  باملوؤمتر  املتعلقة  التح�سريات  ب��دء 
االأزه��ر ال�سريف وجمل�س حكماء امل�سلمني خالل العام اجلاري لن�سرة 

الق�سية الفل�سطينية.
الُقد�ِس  ع��ن  ع��امَل��ٍيّ  م��وؤمت��ٍر  اعتزامه عقد  ع��ن  ال�سريف  االأزه���ر  واأع��ل��ن 
ذات  والهيئات  املوؤ�س�سات  من  العديد  مب�ساركة  الفل�سطينية  والق�سية 
��ل��ة وذل���ك ع��ق��ب االن��ت��ه��اك��ات اال���س��رائ��ي��ل��ي��ة االأخ����رية ب��ح��ق امل�سجد  ّ ال�����سِ

االأق�سى املبارك.

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

فجر  اال�سرائيلية  ال�سرطة  اعتقلت 
اأم�������س ال�����س��ي��خ رائ�����د ����س���الح ال���ذي 
فرع  االإ�سالمية  احل��رك��ة  يقود  ك��ان 
ال�سمال املحظورة بتهمه التحري�س 
بح�سب  واالإره������������اب  ال���ع���ن���ف  ع���ل���ى 

ال�سرطة.
“افراد  ان  بيان  يف  ال�سرطة  وقالت 
قاموا  ال�سرطة  يف  اخلا�سة  الوحدة 
�سالح  رائ��د  ال�سيخ  منزل  مبداهمة 
ام الفحم بالقرب من تل  يف مدينة 
للتحقيق  واخ�ساعه  واعتقاله  ابيب 
ن�ساط  ودع����م  ال��ت��ح��ري�����س  ب�����س��ب��ه��ة 
احلركة اال�سالمية التي مت حظرها«.
وكانت ال�سلطات اال�سرائيلية حظرت 
ال�سمال  اال���س��الم��ي��ة-ف��رع  احل��رك��ة 
اتهامها  ب��ع��د   2015 ن��وف��م��رب  يف 
والعرب  الفل�سطينيني  بتحري�س 
اال����س���رائ���ي���ل���ي���ني ع���ل���ى ال���ع���ن���ف عرب 
الو�سع  ح��ي��ال  “اكاذيب”  ن�����س��ره��ا 
االق�سى.واكدت  امل�����س��ج��د  ب��اح��ة  يف 
ال�سرطة يف بيانها ان “ال�سيخ �سالح 
يخ�سع للتحقيق بوحدة التحقيقات 
االمن  جهاز  مع  بالتعاون  القطرية 
بارتكاب  ل�سبهات  )���س��اب��اك(  ال��ع��ام 

خم��ال��ف��ات ال��ت��ح��ري�����س ع��ل��ى العنف 
والن�ساط  االره���اب  ودع��م  وت�سجيع 
اىل  ا���س��ارة  يف  حمظور”  تنظيم  يف 

احلركة اال�سالمية.
با�سم  ال���ن���اط���ق���ة  ق����ال����ت  والح�����ق�����ا، 
ال�سمري  لوبا  اال�سرائيلية  ال�سرطة 
يف  ال�����س��ل��ح  “حمكمة  ان  ب���ي���ان  يف 
مدينة ري�سون لت�سيون مددت ظهر 
رائد �سالح  ال�سيخ  اعتقال  الثالثاء 
ال�سهر  17 من  ي��وم اخلمي�س  حتى 
معه«. التحقيق  ال�ستكمال  اجل��اري 
وكان رائد �سالح ام�سى ت�سعة ا�سهر 

يناير  يف  �سراحه  واطلق  ال�سجن  يف 
املا�سي بعدما اتهم بالتحري�س على 
ادى  ما  االق�سى  امل�سجد  يف  ال�سغب 
اىل اندالع اعمال العنف يف اكتوبر.
واحلرم القد�سي الذي ي�سم امل�سجد 
االق�����س��ى وق��ب��ة ال�����س��خ��رة، ه��و اأوىل 
القبلتني وثالث احلرمني ال�سريفني 

لدى امل�سلمني.
ويعترب اليهود حائط املبكى الرباق 
عند امل�سلمني الذي يقع ا�سفل باحة 
اليهودي  املعبد  بقايا  اآخ��ر  االق�سى 
ال��ه��ي��ك��ل ال�����ذي دم�����ره ال����روم����ان يف 

ال���ع���ام 70 وه����و اأق����د�����س االأم���اك���ن 
الفل�سطينيون  وي��خ�����س��ى  ل��دي��ه��م. 
امل�سجد  بتق�سيم  ا�سرائيل  تقوم  ان 
واليهود  امل�����س��ل��م��ني  ب���ني  االق�������س���ى 
وال�������س���م���اح ل����ه����وؤالء ب��ال�����س��الة فيه 
امل�سجد االب��راه��ي��م��ي يف  ع��ل��ى غ���رار 
ما  بعد  يت�سح  اخل��ل��ي��ل.ومل  مدينة 
لل�سيخ  املوجهة  االتهامات  كانت  اذا 
رائد �سالح مرتبطة باال�سطرابات 
املا�سي  ال�سهر  وقعت  التي  الدامية 
ح�������ول امل�������س���ج���د االق���������س����ى وق���ب���ة 

ال�سخرة.

•• غزة-رويرتز:

ي��ع��اين ���س��ك��ان ق��ط��اع غ���زة م��ن اأجل 
ت�������س���اع���ده���م على  ب����دائ����ل  ت����وف����ري 
م��واج��ه��ة ارت���ف���اع درج����ات احل����رارة 
عملهم  وم��وا���س��ل��ة  منازلهم  داخ���ل 
ف�سل  �سهور  خ��الل  املعتاد  اليومي 
اأثرت  اأزم��ة كهرباء  ال�سيف يف ظل 
ب�سدة على اإمدادات الطاقة بالقطاع 

الذي ت�سيطر عليه حركة حما�س.
وت�����س��رتي االأُ����س���ر ب��ال��ك��اد م��ا يكفي 
الغذاء  ال��ي��وم��ي��ة م��ن  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
ال�سلع  تخزين  باإمكانها  يعد  مل  اإذ 
م�سوؤولو  ي�����س��ك��و  ك��م��ا  م�����ربدات.  يف 
امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات م����ن ن��ق�����س ح�����اد يف 

االأدوية.
وقالت مقيمة يف املخيم تدعى زينب 
“واهلل كل �سيء بياأمن ملا بيكون فيه 
يقليها  حاجة  بده  وف�ساء.  كهرباء 
ب����ده ح���اج���ة ي��ط��ب��خ��ه��ا ب����ده حاجة 
اأما هيكا �سلفقة يف �سلفقة  يعملها. 
العمايات  ع��ل��ى  ي��ط��ول��ن  دوب  وي����ا 

يحط«.
وقال �ساب مقيم يف خميم ال�ساطئ 
ب�س  تهوية  “نحتاج  حممود  يدعى 
الكهربا  ملا تيجي  ما بنتهوا�س غري 

نتهوى...  ع�سان  كهربا  ب��دن��ا  الأن���ه 
الكراتني  ال���ه���واي���ات  يف  وب���ن���ه���وي 
الغرف  ع�سان  ال�سالون  يف  وبنقعد 

اأحمى من ال�سالون«.

وقالت منى اأبو منر من خان يون�س 
�ساعتني  ب�����س  ك���ه���رب���ا...  “مفي�س 
حل��ني م��ا ت�سحن اجل���واالت. هادي 
يجيبونا  االأول  ك��ان��وا  ح��ي��اة.  م�����س 

ثمان �ساعات. احلني ب�س �ساعتني«.
من  اهلل  خ���ل���ف  ك�����رمي  اأم  وق����ال����ت 
كهربا  عندنا  “مفي�س  يون�س  خ��ان 
معاناة  ب��ي�����س��ت��غ��ل�����س.  م����ا  وزوج�������ي 
الكهرباء يعني اأنا �سرت ك�ست بيت 
منزل مفي�س عندي ال تالجة  رب��ة 
وال غ�سالة وال عندي اإمكانية اأ�سبك 

كهربا«.
املتحدة حلقوق  االأمم  مكتب  وق��ال 
االإن�سان  اإن نحو مليونني من �سكان 
الكهرباء  نق�س  من  تاأثروا  القطاع 
واملياه  احليوية  الطبية  وال��رع��اي��ة 
ال�سرف  اأنظمة  وت��ده��ور  النظيفة 

ال�سحي.
وحت��ت��اج غ��زة 450 م��ي��ج��اوات من 
ال��ك��ه��رب��اء ي��وم��ي��ا ل��ك��ن��ه��ا ت��ت��ل��ق��ى يف 
ميجاوات   120 احل�����ايل  ال���وق���ت 
فقط. ويعود ال�سبب يف ذلك جزئيا 
وال�سلطة  اإىل اخلالف بني حما�س 
على  ال���ق���درة  وع����دم  الفل�سطينية 
القطاع  احتياجات  يكفي  ما  توليد 

من الكهرباء.

تركيا تعتقل بلجيكيا ُي�ستبه 
بانتمائه لداع�س

•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

اعتقلت ال�سلطات الرتكية يف ا�سطنبول رجال بلجيكيا ق�سى وقتا يف �سوريا 
وهو متهم بالتخطيط لهجوم كبري، ح�سب ما اأعلنت وكالة اأنباء االنا�سول 

احلكومية ام�س.
واعتقل الرجل الذي مت تعريفه با�سم “ام ايه” يف حي الفاحت يف اإ�سطنبول، 
زوجته  مع  �سوريا  اإىل  �سافر  اأن��ه  اأو�سحت  التي  االنا�سول  وكالة  بح�سب 

واطفاله منذ ثالث �سنوات لالن�سمام لتنظيم داع�س االإرهابي.
الرجل م�ستبه بكونه من�ّسًقا يعمل  اأن  الرتكية  “حرييت”  وذكر �سحيفة 
وكذلك  امل��ت��ط��رف،  للتنظيم  بالفرن�سية  الناطقني  املتطرفني  �سم  على 

بالتخطيط لهجمات اإرهابية يف اوروبا. 
واأ�سارت اإىل اأن ال�سخ�س املوقوف كان هدفا لعمليات بحث وتعقب دولية.

ق��رب مركز  االح��د  امل��وت  �سرطي حتى  ُطعن  اأن  بعد  التوقيف  ه��ذا  وياتي 
لل�سرطة باأ�سطنبول بيد �سخ�س ُي�ستبه بانتمائه لتنظيم داع�س.

لل�سرطة  �سيارة  داخل  حمتجزا  الطعن  لعملية  تنفيذه  قبَل  املهاجم  وكان 
التي كانت تنقله اىل مركز تابع لها عندما ح�سلت الوقائع.

منع  يف  �ساعد  اأن��ه  اإىل  م�سريين  ب�سجاعته،  القتيل  ال�سابط  ق��ادة  واأ���س��اد 
هجوم خطري جدا.

مئات  مقتل  اإىل  اأدت  ه��ج��م��ات  ل�سل�سلة   2016 ال��ع��ام  ت��رك��ي��ا  وت��ع��ر���س��ت 
داع�س  تنظيم  اإىل  الهجمات  تلك  يف  االتهام  اأ�سابع  ووجهت  االأ�سخا�س. 
الذي �سيطر على م�ساحات وا�سعة من �سوريا والعراق املجاورتني، وكذلك 
اإىل حزب العمال الكرد�ستاين املحظور الذي يخو�س متردا �سد ال�سلطات 

الرتكية منذ اأكرث من ثالثة عقود.

مبعوث اأممي لقرب�س 
يطلب اإنهاء خدماته 

•• نيويورك-اأ ف ب:

مبعوثها  اأن  امل��ت��ح��دة  االأمم  اأع��ل��ن��ت 
الرنويجي  ق��رب���س  ت��وح��ي��د  الإع����ادة 
ا�سنب بارث ايدي طلب اإنهاء خدماته 
االنتخابات  يف  الرت�سح  من  ليتمكن 

الت�سريعية املقبلة يف بالده. 
وع��رّب االأم���ني ال��ع��ام ل��الأمم املتحدة 
خال�س  “عن  غوتريي�س  اأن��ط��ون��ي��و 
�ساهم  ال����ذي  اي����دي  اىل  امتنانه” 
الرئي�س  ب��ني  ق��رب���س  يف حم��ادث��ات 
انا�ستا�سياد�س  نيكو�س  ال��ق��رب���س��ي 
وال�����زع�����ي�����م ال����ق����رب�����س����ي ال����رتك����ي 
م�������س���ط���ف���ى اك����ي����ن����ج����ي ل���ل���و����س���ول 
اأك����د مكتبه  م���ا  ح�����س��ب  ات���ف���اق،  اىل 
االإع��الم��ي يف ن��ي��وي��ورك.واأف��اد بيان 
“خالل  اأن  �سادر عن االأمم املتحدة 
ايدي  �ساعد  االأخ���رية،  �سهرا  ال27 
والتزامه  يتزعزع  ال  ال��ذي  بتفانيه 
وابداعه، الزعيمني يف حتقيق تقدم 
غري م�سبوق للتو�سل اىل حل ناجع 
ال�سنوات من  ع�سرات  وان��ه��اء  ودائ��م 

نزاع قدمي.

يواجه تف�صخ داخلي رغم متا�صكه الظاهري  

ان�سقاقات داخلية تنذر بزوال �سريع لداع�س

ك����ان ع��ل��ي��ه ال���ق���اع���دة و�����س����واه من 
التنظيمات ال�سلفية اجلهادية التي 
م��ع��ه. ولذلك  االن����دم����اج  رف�����س��ت 
يخ�سى من �سنه هجمات اإرهابية يف 
الغرب ينفذها جهاديون منا�سرون 

له مقيمون يف دول غربية.

ا�صتهزاء
الذي  التنظيم  اإن  الكاتب  وي��ق��ول 
الغزو  بعد  القاعدة  رحم  خرج من 
 ،2003 عام  يف  للعراق  االأمريكي 
ال��الح��ق، ال  الع�سكري  واالح��ت��الل 

ي��رف�����س ح���رك���ات ج��ه��ادي��ة اأخ���رى 
فح�سب، بل ي�سخر منها، حتى رغم 
تراجع عدد مقاتليه. وكما هو حال 
بلوم من جامعة  �سميث، تقوم ميا 
مبتابعة  احل���ك���وم���ي���ة،  ج���ورج���ي���ا 
ب�سمات داع�س امل�سفرة عرب تطبيق 
التوا�سل  و����س���ائ���ل  ع���ل���ى  ت���ل���غ���رام 
االجتماعي. وتلفت بلوم لو�سيلتني 
يعتمد عليهما التنظيم لتدبر اأمر 
بقائه كحركة خارجة على القانون، 
ولل�سمود يف وجه حمالت تنفذها 
ال�سوري  ق��وى دول��ي��ة، واجل��ي�����س��ان 

والعراقي من اأجل تدمريه. 

اإنكار الهزائم
يتعمد  داع���������س  اإن  ب����ل����وم  ت����ق����ول 
وفيما  اأتباعه.  اأم��ام  هزائمه  اإنكار 
يف  داع�س  مقاومة  جيوب  ترتاجع 
التحالف  ���س��رب��ات  ال���ع���راق، ج���راء 
وقوات  العراقي  واجلي�س  ال��دويل 
على  التنظيم  يحر�س  الب�سمركة، 
التظاهر اأمام قواته يف �سوريا باأنه 
القتال،  يف  وم�ستمراً  قوياً  زال  ما 
ويعر�س �سوراً ملباٍن دمرها اأعداوؤه، 

املدنيني.  ب���ني  ل��ق��ت��ل��ى  وم�����س��اه��د 
باأن كل ما  اآلته االإعالمية  وتدعي 
ي�سل من اأخبار عن خ�سائره لي�س 

�سوى اأكاذيب.

تف�صخ داخلي
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر، داأب داع�����س على 
متجيد �سحاياه باعتبارهم �سهداء 
تنتظرهم حور العني يف اجلنة، ما 
اأدى ال�ستقطاب عدد من املجندين 
بلوم،  بح�سب  ولكن  �سفوفه.  اإىل 
انق�سامات  من  داع�س  اليوم  يعاين 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ت�ساءل طوم اأوكونور، حملل �سيا�سي 
اأ�سباب  عن  نيوزويك،  جملة  ل��دى 
رغم  على  القتال  داع�����س  موا�سلة 
تال�سي اأحالم دولة اخلالفة، الفتاً 
داخلية  وان�����س��ق��اق��ات  خ��الف��ات  اإىل 

تنذر بت�سريع نهاية التنظيم. 
وي�سري املحلل اإىل اأن داع�س، يف اأوج 
قوته، كان اأكرث من جمرد خالفة 
م�ساحة  ع���ل���ى  ق���ائ���م���ة  م���زع���وم���ة 
وا���س��ع��ة يف ال�����س��رق االأو����س���ط، دون 

روؤية وا�سحة. 
وقد اأدى اكت�ساح التنظيم مل�ساحات 
وا�سعة يف بلدين ذوي اأهمية عربية 
الجتذاب  ت��اري��خ��ي��ة،  واإ����س���الم���ي���ة 
ع�سرات االآالف من املنا�سرين من 

جميع اأرجاء العامل.

انقالب الطاولة
ك��ون��ور، ميثل  اأو  يلفت  ول��ك��ن، كما 
خ�������س���ارة كبرية  االأر���������س  ف����ق����دان 
ل��داع�����س، وان��ق��الب ل��ل��ط��اول��ة على 
لي�س  ي��ك��ن  واإن  ال��ت��ن��ظ��ي��م،  راأ�������س 

قاتاًل. 
يف  خبري  �سميث،  مايكل  ق��ال  فقد 
ما  ل��ن��ي��وزوي��ك:  االإره����اب  مكافحة 
كونه  عل�ى  داع�����س  ت��اأك��ي��د  ه��و  يهم 
من  معاقبة  بق�سية  التزاماً  اأك��رث 
ي��ع��ت��ربه��م اأع��������داء االإ������س�����الم مما 

وان�سقاقات بني قادته. ومن خالل 
اأ�سلوب عرف لدى اأي تنظيم ي�سعر 
زع���م���اوؤه ب���اأن���ه اأ���س��ب��ح ع��ل��ى و�سك 
اأن�ساره يف االنقالب  االنهيار، اأخذ 
االتهامات  وت��ب��ادل  بع�سهم،  علي 
و�سفت  وق��د  والتج�س�س.  بالكفر 
ب��ل��وم ت��ل��ك ال��ظ��اه��رة ب��اأن��ه��ا عملية 
على  اإن��ه  قائلة  ذاتية”،  “مزاحمة 
الظاهري،  مت��ا���س��ك��ه  م���ن  ال���رغ���م 
ل��رمب��ا ي��واج��ه داع�����س ح��ال��ة تف�سخ 

داخلية. 

اأر�صية م�صرتكة
من  جديد  تنظيم  ظهور  ملنع  لكن 
ي��ق��ول وايل ن�سر،  داع�����س،  ن��وع��ي��ة 
الدولية  ال���درا����س���ات  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د 
امل����ت����ق����دم����ة ل�������دى ج����ام����ع����ة ج����ون 
املحليني  هوبكينز: ال بد لالعبني 
فيما  م�سرتكة  اأر���س��ي��ة  ي��ج��دوا  اأن 
يدركه  اأن  يجب  اأم���ر  وه��و  بينهم، 
ك��ل م��ن ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل بقيادة 
العربية  واململكة  املتحدة  الواليات 
ال�سعودية، وحمور رو�سيا واإيران”.

هناك  اأن  تعتقد  اأن  “اإما  واأ�ساف: 
اأمر  ف��ه��ذا  ل�سوريا،  ع�سكرياً  ح��اًل 
اأنه  اأو  مكلف ولن يكون م�ستداماً، 
�سفقة.  اإىل  ال��ت��و���س��ل  م���ن  ب���د  ال 
يتعامالن  اجلانبان  زال  م��ا  ولكن 
كمقارعة  ال�������س���وري���ة  احل���ال���ة  م���ع 

خا�سرة.
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اإعادة  اإعالن للح�سور اأمام حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
يف الدعوى  2017/97  -  مدين جزئي

بنا على طلب مدعي / حممد عبداهلل حممد علي ال�سحي 
اىل مدعي عليه / �سيد عبدالرازق فار�س ح�سني 

 - للعقارات  الكنوز  - مكتب  النخيل   - راأ���س اخليمة   - االإم���ارات   / العنوان 
بجوار فندق الهليتون 

هاتف متحرك : 971567501777+ 
او  �سخ�سيا  االبتدائية  اخليمة  راأ���س  حمكمة  ام��ام  باحل�سور  مكلف  فانت 
بوا�سطة وكيل معتمد عنك من يوم االحد املوافق 2017/8/27 ال�ساعة 9.00 

�سباحا اعادة اعالن باالحالة عن طريق الن�سر 
حرر يف 2017/8/14 م 

امانة �سر الدائرة اجلزئية الثانية : عمرو موؤمن
 امانة ال�سر   

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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مذكرة اإعالن بالن�سر بالحالة 
 2017/181 جتاري كلي 

اىل املدعي عليهم : 1- �سركة جلف تورك للتجارة - �س م  ح
2- جي تي تي للتموين الغذائي - �س ذ م م 

3- �سالح تني اورفعلي ، 4- ح�سن تني اأوتوكو �سيتنار 
حيث ان املدعي : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

قد اقام عليكم الدعوى رقم 2017/181 جتاري كلي لذا فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة 
او بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف  الكلية االوىل �سخ�سيا  راأ�س اخليمة االبتدائية التجارية 
متام ال�ساعة التا�سعة �سباحا من يوم الثالثاء املوافق 2017/9/5 وذلك لالجابة عن الدعوى 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سالك لوكيل 

معتمد عنك يف الوقت املحدد اعاله فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا.  
   امني �سر الدائرة التجارية الكلية الوىل
حممد ادري�س �سليمان     

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 اعـــــــالن       

 املرجع : 2017/675 ك.ع.ت
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
علي  الت�سديق  طلب    - االإم����ارات   : اجلن�سية   ، حبيب  خ��ان  عي�سى  بيبي  اخ��رت 
حمرر يت�سمن : تنازل املحل التجاري با�سم )الق�سور الذهبية ملقاوالت ال�سيانة 
التنمية االقت�سادية يف عجمان حتت رقم امللف :  العامة(  واملرخ�سة من دائ��رة 
7979  وامل�سجل لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان  اىل ال�سيد/ اخرت بانو ف�سل 
كرمي - اجلن�سية : االإم��ارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم 
ا�سبوعني  ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء  التوقيعات ذوي  بالت�سديق على  

من تاريخ ن�سر هذا االعالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/5384   

املنذر  / البنك العربي املتحد - بوكالة املحامية _ موزه اخلظر
املنذر اليه : برمي �ساند جارج - هندي اجلن�سية 

ب�سفتنا وكالء عن املنذر / البنك العربي املتحد - �س م ع ننذرك ب�سرورة و�سرعة �سدادكم املديونية املرت�سدة يف 
الف وخم�سة مائة وواحد وثمانون  واثنني و�سبعون  و�ستمائة  ذمتك وقدره 5.672.581.93 درهم )خم�سة مليون 
درهم وثالثة وت�سعون فل�سا( وذلك يف مدة اق�ساه 30 يوم من تاريخ ن�سر هذا االنذار ، واال �سن�سطر ا�سفني اللجوء 
اىل الق�ساء الخت�سامكم قانونا مطالبني بنزع ملكية العقار وبيعه الكائن مبنطقة برج خليفه - العقار رقم 301 
والبالغ م�ساحتها  البلدية 345-466(  رق��م   - رق��م 413  االر���س  الواقع على  ت��اور 1-  الطابق 3 - مببنى فيجني   -
الكلية 353.01 مرت مربع ، واملرهون للبنك املنذر رهنا تاأمينا من الدرجة االوىل ك�سامن منكم ل�سدادكم لقيمة 
ما يرت�سد من مبالغ مالية يف ذمة �سركة / الوردة ال�سغرية للتجارة )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( والناجتة 
عن الت�سهيالت البنكية املمنوحة لالخرية من قبل املنذر وذلك رهنا تاأمينيا من الدرجة االوىل وذلك نظري مبلغ 
6.650.000 درهم )�ستة مليون و�ست مائة وخم�سون الف ردهم( حلني اكتمال ال�سداد ومن ثم بيعه ل�سالح البنك 

عمال باحكام املادتني 26.25 من القانون رقم 14 ل�سنة 2008 ب�سان الرهن التاأميني يف امارة دبي. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5451   

املنذر : عبداهلل حممد ح�سني احمد ، اإماراتي اجلن�سية 
املنذر اليها : ودبكر مارك للخدمات الفنية - ذ م م 

والتي متثل  دره��م  الف  ب�سداد مبلغ 80  اليها  املنذر   / املنذر  ينذر 
 30 خالل  ال�سناعية  القوز   -  4 رقم  للم�ستودع  االيجارية  القيمة 
يوما من تاريخ الن�سر واال �سي�سطر اىل اتخاذ االجراءات القانونية 
للمطالبة باخالئكم والزامكم ب�سداد جميع امل�ستحقات حتى تاريخ 

االخالء مع كافة التعوي�سات القانونية. 
  الكاتب العدل

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
�سليمان عبداهلل �سليمان حممد النقبي ، اجلن�سية : االإمارات ،  وطلب الت�سديق على 
وال�سادرة  للمالب�س اجلاهزة  الرجاء  التجاري  اال�سم  )تنازل(  يف  يت�سمن  حمرر 
ال�سادر   530240 رقم  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف   االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  من 
بتاريخ 2004/8/22 دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان   اىل ال�سيد/ �سهاب الدين 
موالكناكات ، اجلن�سية : الهند ، وتغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل 
وكيل خدمات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم 
ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من  بالت�سديق على توقيعات ذوي 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
�سامل را�سد �سامل حممد الظنني ، اجلن�سية : االإمارات  وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته البالغة 100% يف اال�سم التجاري عا�سفة اخلور للمقاوالت 
التنمية  دائ���رة  م��ن  ،وامل��رخ�����س  �ساد�سة  فئة  م��ق��اوالت  الرخ�سة  ن�ساط   ، ال�سحية 
االقت�سادية يف خورفكان جتارية مهنية رقم 572490 ال�سادر بتاريخ 2009/3/10 يف 
 - احمد جمعه احلو�سني  ال�سيد/ حليمه  اىل  بخورفكان  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة 
اجلن�سية : االإمارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
الكاتب العدل خورفكان

عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1406

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد بالل خمتار احمد ، باك�ستاين  اجلن�سية يرغب يف البيع 
الهواتف  لتجارة  بالل  حممد   / امل�سماة  الرخ�سة  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
املتحركة - مبوجب رخ�سة )618438( وذلك لل�سيد/ عبدالرحيم يو�سف علي عبدالرحيم  اخلاجة 

- اإماراتي اجلن�سية 
القانوي  ال�سكل  تغيري  ومت   ، احلايل  ملالكها  ال�سابق  الرخ�سة  مالك  تنازل  مت   : اخرى  تعديالت 
للرخ�سة من )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( اىل )موؤ�س�سة فردية( - ومت تغيري اال�سم التجاري 
للرخ�سة من / حممد بالل لتجارة الهواتف املتحركة اىل عبد الرحيم اخلاجه لتجارة الهواتف 
املتحركة.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1405

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ روح االمني بن مولفي �سم�س احلق - هندي  اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل الطرف الثاين / حممد ريا�س فارياليندافيد احمد 
حاجي فارياليندافيدا - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة )�سوبر ماركت امللم�س الناعم( والتي تاأ�س�ست 
بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )747693(  تعديالت اخرى : مت تغيري الن�ساط من )جممع 
ا�ستهالكي - �سوبر ماركت ، بيع اللحوم الطازجة ، بالتجزئة ، بيع اللحوم املربدة واملثلجة - بالتجزئة( 
بالتجزئة(   - الطازجة  اللحوم  بيع   ، ماركت  �سوبر   - ا�ستهالكي  الن�ساد اجلديد )جممع   لي�سبح 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1404

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ابراهيم �سالح عبدالواحد �سالح املرزوقي - اإماراتي  اجلن�سية 
 - حنيف  يا�سني  ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  للحالقة(  الوايف  )�سالون  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  بنغالدي�سي 
مبوجب رخ�سةر قم )503654( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة  تعديالت اخرى 

: مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                          اىل املدعي عليه/ جاليبي - �س ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�سة  2017/9/17 ال�ساعة  8.30       

باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 
مبثابة  احلكم  ي�سدر  �سوف  تخلفكم  ح��ال  ويف  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة  االق��ل  على  اي��ام  بثالثة 

احل�سوري.  
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 6202/2017/13 
 6203/2017/13
 6204/2017/13
 6205/2017/13
 6207/2017/13

م
1
2
3
4
5

ا�سم املدعي
 ادجار باريكا برادو 

بفرمي كيداين جيربيكيدان 
ريتان �سانتو�س جومي�س �سانتو�س جومي�س

حماده ال�سعيد ال�سيد ال�سيد احلطيبي
عالء الدين �سفي عبدال�سكور �سفي  

مبلغ املطالبة
94078  درهم +  تذكرة العودة
34188  درهم +  تذكرة العودة
47123  درهم +  تذكرة العودة
26523  درهم +  تذكرة العودة
64181  درهم +  تذكرة العودة

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/ طابا للمقاوالت - ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/22   ال�ساعة 8.30  

م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل باال�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
 6771/2017/13 
 7336/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
ا�سالم عبدالعزيز �سليمان ال�سيد همازين 

احمد ال�سيد احمد حمود عرابي 

مبلغ املطالبة
18931  درهم + تذكرة العودة 
18931  درهم + تذكرة العودة

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/ احلبتور فالرتان�سن ليموزين  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/20   ال�ساعة 8.30  

م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري )مع تق�سري مدة االإعالن( 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 8223/2017/13 
8221/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 �سانوا�س مريا �ساحب 

حممد ب�سري �سونيلو ناجار 

مبلغ املطالبة
14355 درهم + تذكرة العودة 
15655  درهم + تذكرة العودة

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : خمباط لالعمال الفنية - �س ذ م م 
العنوان: نخيل-املدينة العاملية- دبي IC1- RUS- V07-S18  ال�سكل القانوين: ذات 
م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 569224  رقم القيد بال�سجل التجاري: 73993 
ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  التنمية االقت�سادية بدبي  مبوجب هذا تعلن دائ��رة 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها 
بتاريخ 2017/8/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/5/22 وعلى 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني  اجلريودي للتدقيق  من لديه اأي اعرتا�س 
واملحا�صبة ، العنوان: مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز  
امل�ستندات  كافة  معه  - م�سطحباً   04/2389722 : الفاك�س    04/2389721 : الهاتف 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�س�سة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�سم امل�سفي: اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 

 : الهاتف  العنز   ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  - ملك عبداهلل  رق��م 204  العنوان: مكتب 
التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   04/2389722  : ال��ف��اك�����س    04/2389721
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  خمباط 
بتاريخ  دب���ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م   م  ذ  �س   - الفنية  لالعمال 
  2017/5/22 بتاريخ   دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2017/8/14
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�س�سة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

اعالن املتنازع �سده/ يو واجن 
يف النزاع رقم 2017/166 نزاع تعيني خربة جتاري مبوعد اجتماع خربة  

يعلن اخلرب احلا�سبي / حممد  اخل�سر بدء اعمال اخلربة املحا�سبية  مبوجب 
بتاريخ  للمنازعات  الودية  الت�سوية  مركز  عن  ال�سادر  التمهيدي  احلكم 
2017/7/26 يف النزاع رقم 2017/166  نزاع تعيني خربة جتاري مبوعد وتعلن 
املتنازع �سده مبوعد اجتماع خربة لتقدمي ما لديها من م�ستندات وذلك يوم 
مكتب  مبقر  وذلك  العا�سرة   ال�ساعة  متام  يف    2017/8/22 املوافق  الثالثاء  
الفطيم  �سيارات  معر�س  خلف   - بور�سعيد  �سارع   - دبي  يف    والكائن  اخلبري 
- بناية مكاتب - الدور التا�سع مكتب 910 )اأ�سل املعايري لتدقيق احل�سابات( - 

تليفون  : 2947002-04  فاك�س : 04-2947003  
اخلبري / حممد اخل�سر  

مكتب اأ�سل املعايري لتدقيق احل�سابات
اخلبري/ حممد اخل�سر 

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
 يف  الدعوى  رقم   2017/1862 جتاري جزئي  

ال�سادة املدعي عليها / فودي اند كو - �س ذ م 
باال�سارة للمو�سوع اعاله وعطفا على قرار حمكمة دبي بتعييني خبريا ح�سابيا 
يف الدعوى املذكورة اعاله مبوجب احلكم التمهيدي ال�سادر عن حمكمة دبي ، 
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونا لالجتماع ومراجعة اخلبري احل�سابي/ 
م�سعب من�سور )دبي - القرهود - بناية بنك ال�سارقة - امانة حما�سبون قانونيون 
- مكتب 212(  - هاتف رقم 2868836-04 ، يوم االحد املوافق 2017/8/20 يف متام 
ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحا ، وبخالف ذلك يكون موعد اق�ساه ع�سرة ايام 
من تاريخ ن�سر هذا االعالن وذلك لتقدمي كافة وجميع ما لديكم من اوراق او 

م�ستندات بخ�سو�س مو�سوع الدعوى. 
اخلبري احل�سابي 
م�سعب من�سور                  

اأعمال اخلربة احل�سابية 

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
 يف الدعوى  رقم  2017/909 جتاري كلي   

املدعي : بنك االحتاد الوطني - �س م ع  
املدعي عيه : خليفه نبيل حممد طالب خليفة )�سابقا - فهمي نبيل حممد طالب خليفة( 

دبي  واملعني من قبل حمكمة   ، الهادي  : عقيل حممد هادي ح�سن  الدكتور  "يعلن اخلبري 
املدعي/   من  واملقامة   ، كلي  جتاري   2017/909 رقم  الدعوى  يف  م�سرفيا  خبريا  االبتدائية 
بنك االحتاد الوطني - �س م ع  - وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليه / خليفه نبيل حممد طالب 
خليفة  مدعو حل�سور االجتماع اخلربة امل�سرفية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، واملقرر 
عقده يوم الثالثاء  املوافق 2017/8/22 م يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا - مبقر مكتب 
اخلبري الكائن يف ديرة - بور�سعيد - بناية الو�سل بزن�س �سنرت - بجوار �سركة املالحة العربية 
وفندق رحاب روتانا - الطابق التا�سع - مكتب رقم ) 902( - لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور 

يف املوعد املحدد اعاله " 
  اخلبري امل�سريف 
د . عقيل حممد هادي ح�سن    

دعوة حل�سور 
اجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
 يف الدعوى رقم 2017/1368  جتاري جزئي  

املدعى عليها : قدور بن عبدالكرمي القبطني 
)العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع االحتاد - مبنى برج ال�سفري - مكتب فالي دبي للطريان 

- ق�سم املوارد الب�سرية - هاتف متحرك 056-7424140 (  
يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  املدون ادناه وذلك يف متام 
ال�ساعة احلادية ع�سرة  من �سباح يوم  االح��د  املوافق 2017/8/20  وذلك لبيان دفوعكم يف 

الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك االحتاد الوطني  
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�س امل�سيئة - الدور االأول 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 

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
حكومة راأ�س اخليمة - دائرة املحاكم  -  املحكمة العمالية 

اعالن بالإحالة - اإعالن بالن�سر 
2017/330 عمايل 

اىل املدعي عليها : -  1( النمر لتخلي�س املعامالت وميثلها را�سد علي غامن علي ال 
علي  - حيث ان املدعية : نوال تروزى 

قد اقامت عليكم الدعوى العمالية رقم 2017/330 عمايل راأ�س اخليمة للمطالبة 
اخليمة  راأ���س  حمكمة  اىل  للح�سور  اعالنكم  تقرر  وحيث  العمالية  مب�ستحقاته 
ال�ساعة  م   2017/8/21 املوافق  االثنني  يوم   - الثانية  العمالية  الدائرة   - العمالية 
التا�سعة �سباحا لالجابة عن الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة 
مبا�سرة  يتم  ف�سوف  املحدد  الوقت  يف  عنكم  وكيل  ار�سال  او  احل�سور  تخلفكم عن 

نظر الدعوى يف غيابكم.   
مدير ادارة الدعوى 
احمد ابراهيم عبدالعظيم  

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 128
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد ح�سن حممد علي �سليمان ، اإماراتي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف موؤ�س�سة )بابل لتجارة حقائب 
اليد والهدايا( واملرخ�سة برقم )72721( من دائرة التنمية االقت�سادية بعجمان وذلك 

اىل ال�سيدة/ اأمل حممد نا�سر امل�سحل املهريي - اإماراتية اجلن�سية    
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�س 

على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
  الكاتب العدل بال�سارقة    

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

اإنذار عديل بالن�سر
املحرر رقم )2016/1/209698م(

املنذر: م�سرف االإمارات االإ�سالمي )�س.م.ع(
�س�������������������د  املنذر  اإليهما: 1- عبد الروؤوف نور حممد – كندي اجلن�سية 

2- �سركة حراء لل�سحن اجلوي و البحري ال�سريع ذ.م.م و ميثلها ال�سيد / عبد الروؤوف نور حممد   
)جمهوال حمل االإقامة(  املنذر ُينذر املنذر اإليهما ب�سداد املبالغ املرت�سدة يف ذمتهما ل�سالح املنذر بواقع مبلغ قدره 
2،437،515.45 درهم )مليونان و اأربعمائة �سبعة و ثالثون األف و خم�سمائة و خم�سة ع�سر درهم و خم�سة و اأربعون 
فل�سا(، وذلك خالل مدة اأق�ساها ثالثون يوم )30( على االأكرث من تاريخ هذا االإنذار واإال �سوف يقوم املنذر باإتخاذ 
االإجراءات القانونية �سد املنذر اإليهما الإ�ستفاء املديونية مبا يف ذلك اإجراءات بيع العقار املرهون الذي بياناته هي 
))اأر�س وما عليها من بناء - قطعة االأر�س رقم )1410( وم�ساحتها 288.94 مرت مربع )اأي 3،110.12 قدم ومربع( 
- رقم البلدية )1277-664( – رقم املبنى )178( - وادي ال�سفا )6( – باإمارة دبي(( وفقاً الأحكام املادتني اأرقام )25( 
و )26( وما بعدهما من القانون رقم )14( ل�سنة 2008م ب�ساأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي، مع اإلزام املنذر اإليهما 
اإليهما بذات  املنذر  اإعالن  اأتعاب املحاماة - مالحظة: �سبق  بكافة الر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية ومقابل 
مو�سوع وتفا�سيل هذا االإنذار يف تاريخ 2016/11/1م وكان ذلك مبوجب االإعالن رقم )1220084( يف العدد رقم 

)13680( لدى جريدة اخلليج االإقت�سادي. 

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
  اعالن للم�ستاأنف �سده ن�سرا  للح�سور اأمام مدير اإدارة الدعوى

 الإعالن بالن�سر     
الدعوى اال�ستئنافية رقم )373( ل�سنة )2017( ا�ستئناف مدين 

�سادر بتاريخ 2013/7/8 م ، يف الق�سية رقم )1804( ل�سنة )2012( مدين  
امل�ستاأنف /وليد نور اهلل اآمان اهلل حبيبي  
امل�ستاأنف �سده / يون�س علي نوروز حممد 

يوم  اال�ستئنافية  االحتادية  عجمان  حمكمة  يف  الدعوى  مدير  ام��ام  باحل�سور  مكلف  انت   
االثنني   2017/8/28 وذلك يف متام ال�ساعة 9.00 �سباحا  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
املرفوعة  اال�ستئنافية  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  �سمنها  ومن  امل�ستندات  كافة  وتقدمي 
من امل�ستاأنف ،  ويف حال عدم ح�سورك �سخ�سيا او بوا�سطة وكيلك املعتمد فان اال�ستئناف 

�سي�سمع يف غيبتك   
حرر االعالن يف  2017/8/14

          مكتب ادارة الدعوى ال�ستئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5044   

املنذر : بنك دبي اال�سالمي 
املنذر اليه : رامي عبداهلل �سالح عبداجلواد 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )19.614.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )81975/خ�سو�سي/O/دبي( من نوع )فورد فوك�س - �سالون( 
موديل )2012( لون )اأزرق(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

رئي�س فنزويال يدعو اإىل تدريبات ع�سكرية 
•• كراكا�س-رويرتز:

اإىل تدريبات  دعا رئي�س فنزويال نيكوال�س م��ادورو 
دونالد  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  تهديد  بعد  ع�سكرية 
ترامب بتدخل ع�سكري حمتمل يف بالده لكن مادورو 
اأكد اأنه ال يزال يرغب يف اإجراء حمادثات مع ترامب.
ويف الوقت الذي دعا فيه مادورو اأن�ساره يف كراكا�س 
“اإمربيايل”  ل��غ��زو  اال���س��ت��ع��داد  اإىل  االث��ن��ني  ي���وم 
لتهدئة  االأمريكي  الرئي�س  نائب  بن�س  مايك  �سعى 
املخاوف يف املنطقة ب�ساأن ت�سريحات ترامب ووعد 

بحل �سلمي الأزمة فنزويال.
ويكافح مادورو انهيارا اقت�ساديا يف الداخل وزيادة 
الفنزويلي  الرئي�س  وا�ستغل  اخل��ارج.  يف  العزلة  يف 
التاأكيد  ل��ي��ج��دد  اجل��م��ع��ة  ي���وم  ت��رام��ب  ت�سريحات 
على اتهامات باأن وا�سنطن ت�ستعد لهجوم ع�سكري 
على بالده.وحث مادورو اأن�ساره على االإن�سمام اإىل 
عملية على مدى يومي 26 و27 اأغ�سط�س ي�سارك 
ين�سم  اأن  يجب  وق���ال  وع�سكريون  م��دن��ي��ون  فيها 
الرجال  م��ن  امل��الي��ني  ال��دف��اع..  خطة  اإىل  اجلميع 
والن�ساء. دعونا نرى كيف �سيت�سرف االإمربياليون 

االأمريكيون.واحت�سد االآالف من اأن�سار احلكومة يف 
كراكا�س منددين بتلويح ترامب باخليار الع�سكري 

حلل اأزمة فنزويال.
ا���س��ط��راب��ات يف  120 �سخ�سا يف  م��ن  اأك���رث  وق��ت��ل 
من  الغ�سب  اأج��ج��ه��ا  ني�سان  اأب��ري��ل  منذ  ف��ن��زوي��ال 
ت�سكيل  عن  ف�سال  الغذائية  وامل���واد  االأدوي���ة  نق�س 
جمعية تاأ�سي�سية نددت بها حكومات يف اأنحاء العامل 

بو�سفها دكتاتورية.
وقال مادورو اإن م�ست�ساري ترامب قدموا له �سورة 

غري �سحيحة ب�ساأن الو�سع احلقيقي يف فنزويال.

•• احل�صكة-اأ ف ب:

داع�س  تنظيم  ب��ق��رار  �سماعه  ف���ور 
االإرهابي فر�س التجنيد االجباري 
يف دي����ر ال�����زور ح��ت��ى ح����زم حممود 
ال��ع��ل��ي ام��ت��ع��ت��ه وف�����ّر م�����س��رع��ا مع 
���س��ب��ان ك��رث من  عائلته ع��ل��ى غ���رار 
ي�سيطر  التي  املحافظة  تلك  اب��ن��اء 

عليها اجلهاديون يف �سرق �سوريا.
واعلن تنظيم داع�س موؤخرا فر�س 
�سباب  على  االجباري”  “التجنيد 
دير الزور، اآخر املحافظات ال�سورية 

التي ال تزال حتت �سيطرته.
ودف��ع ه��ذا االع���الن مب��وج��ات نزوح 
املئات  ليلجاأ  املحافظة  من  جديدة 
�سبعة  يبعد  ل��ل��ن��ازح��ني  خم��ي��م  اىل 
العري�سة  منطقة  ع��ن  كيلومرتات 
يف حمافظة احل�سكة املحاذية لدير 

الزور.
بان  التنظيم  ابلغنا  العلي  وي��ق��ول 
كل  وعلى  علينا  فر�سا  ب��ات  اجلهاد 
ال�سباب الذين ترتواح اعمارهم بني 
االلتحاق ب�سفوفه  20 و30 عاما 

للقتال يف كل �سوريا. 
وي�سيف ال�ساب الذي فّر مع عائلته 
ال���ع�������س���ارة يف ري����ف دير  ب���ل���دة  م���ن 
ال�����زور اجل��ن��وب��ي ال�����س��رق��ي، رف�س 
وتركوا  ال���ق���رار  ال�����س��ب��اب  غ��ال��ب��ي��ة 
باالآالف.  التنظيم  �سيطرة  مناطق 
املزاج  قوله  ح��د  على  ذل��ك  ويعك�س 
التخل�س من  العام برغبة االه��ايل 

التنظيم.
اخلطابات  اىل  داع�س  تنظيم  وجل��اأ 
امل�ساجد  يف  ال�سالة  خالل  الدينية 
ف�����س��ال ع����ن امل���ن���ا����س���ري وامل����ك����ربات 
�سباب  لدعوة  ال�سوارع  يف  ال�سوتية 
االرهابي،  التجنيد  اىل  ال���زور  دي��ر 

ح������ادا يف امل����ي����اه ال��ن��ظ��ي��ف��ة وامل������واد 
الغذائية وحتى االدوية اال�سا�سية.

واقيمت ع�سرات املخيمات يف مناطق 
حمافظتي  يف  ن��ائ��ي��ة  ����س���ح���راوي���ة 

احل�سكة والرقة املجاورة.
اللجنة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث��ة  وت���ق���ول 
اجني  االح��م��ر  لل�سليب  ال��دول��ي��ة 
اخليم  تلك  بر�س  لفران�س  �سدقي 
م��وج��ودة يف ق��ل��ب ال�����س��ح��راء حيث 
تهديدا  وال��ع��ق��ارب  االف��اع��ي  ت�سكل 

يوميا للنا�س. 
يلعبون  اط����ف����اال  ت�����رى  وت�������س���ي���ف 
مياه  وي�سربون  ال�سامة  بالنفايات 

ملوثة وي�ستحمون بها.
�سبعة  العري�سة  خميم  يف  ويعي�س 
تتوفر  ال  فيما  �سخ�س  ومئة  اآالف 
ف��ي��ه ���س��وى 400 خ��ي��م��ة، وف���ق ما 

يقول احد م�سوؤويل املخيم.
وا����س���ط���رت ب��ع�����س ال���ع���ائ���الت اىل 
احل�سول  بانتظار  العراء  يف  البقاء 
ع��ل��ى خ��ي��م��ة، وع���م���دت اخ�����رى اىل 
ال�ساحنات  ب���ني  ب��ط��ان��ي��ات  ت��ع��ل��ي��ق 
ال�سم�س.  ح��رارة  لتقيها  وال�سيارات 
بني  علقت  �سغرية  بطانية  وحت��ت 
�سبعة  نارية، جل�س  �ساحنة ودراج��ة 
اطفال بدا عليهم االنهاك يحتمون 

من حرارة ال�سم�س احلارقة.
املخيم،  يف  ال�سعب  الو�سع  وبرغم 
واخ���ريا جنوا  انهم  ك��ث��ريون  يعترب 
داع�س  تنظيم  عن  بعيدا  باأرواحهم 
من  ال�سكان  منع  يف  يت�سدد  ال���ذي 

املغادرة.
ال�ساب  ي���ق���ول  ����س���دي���د،  وب���ان���ف���ع���ال 
“نحن  ع��ام��ا   28 خ��ال��د  اب��راه��ي��م 
باأرواحنا،  والنجاة  الفرار  ا�ستطعنا 
اأ�سبح  ت��ب��ق��ى  م���ن  اأن  م��ت��اأك��د  واأن�����ا 

خروجه �سبه م�ستحيل«.

وف������ق م�����ا اف�������اد ����س���ك���ان وامل���ر����س���د 
ال�����س��وري حل��ق��وق االن�����س��ان. ومنح 
ا�سبوعا  ال�سباب  املتطرف  التنظيم 
ل��الل��ت��ح��اق مبكاتب  ف��ق��ط  واح�����دا 

“اال�ستنفار«.
و�����س����رع����ان م����ا �����س����اء ال����و�����س����ع مع 
االوامر  ال�سباب  من  الكثري  رف�س 
موؤخرا  املحمد  �سالح  اجلديدة.فّر 
م��ن امل��ي��ادي��ن ال��ت��ي ت��ع��د ث���اين اهم 
مدن حمافظة دير الزور، وجلاأ اىل 
النازحون  فيه  يعاين  ال��ذي  املخيم 
من ظروف معي�سية �سعبة. ويتذكر 
بات  امل���ي���ادي���ن  ال���و����س���ع يف  ����س���الح 
التنظيم االأخري  ماأ�ساويا بعد قرار 

الدفاع عن معاقله يف �سوريا.
بح�سب  ال�سبان،  املتطرفون  واب��ل��غ 
�سكان  اح��د  ال�سطم  ح��ازم  يقول  م��ا 
“نريدكم مل�ساندتنا لتحرير  املخيم 
دير الزور، وطرد الن�سريية منها”، 
على  التنظيم  يطلقها  ت�سمية  وهي 
التي يتحدر  العلوية  ابناء الطائفة 
اال�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  منها 

وعلى املوالني له.
برغم فرارهم من ق��رارات وقواعد 
ت��ن��ظ��ي��م داع���������س ال�������س���ارم���ة، وجد 
ال��ف��ارون من دي��ر ال��زور انف�سهم يف 
ظروف معي�سية �سعبة يف خميمات 
تقل فيه اخليم ذاتها وت�سهد نق�سا 

يبقى  ان  قبل  �سهر،  مل��دة  تدريبية 
معهم اربعة ا�سهر للقتال.

وط��غ��ى ال�����س��ب��ان ع��ل��ى ال��ن��ازح��ني يف 
فيه  تنت�سر  ال��ذي  العري�سة  خميم 
عليها  كتب  اللون  بي�ساء  خميمات 
املتحدة  االمم  م��ف��و���س��ي��ة  ����س���ع���ار 

لالجئني.
وان كان الكثري من ال�سبان متكنوا 
من الفرار من ايدي املتطرفني، مل 

يحالف احلظ اآخرين.
ذو  اال�سمر  ال�ساب  العبد  وي�سيف 
الكثريون  الكثيفة  ال�سوداء  اللحية 
ي�ستطيعون  وال  عالقني  ي��زال��ون  ال 
نحن  “دفعنا  م��و���س��ح��ا  اخل������روج، 

م�سريا  االإج��ب��اري،  التجنيد  فر�س 
يومياً  يداهمون  املتطرفني  ان  اىل 
���س��ب��اب ل�سوقهم  ع��ن  ب��ح��ث��اً  امل���ن���ازل 

للقتال.
رامي  ال�سوري  املر�سد  واف��اد مدير 
يومية  اعتقاالت  عن  الرحمن  عبد 
ال��زور على خلفية  يف حمافظة دير 

التجنيد االجباري .
ويف املخيم الذي تت�ساعد على بعد 
كيلومرتات منه اعمدة دخان ا�سود 
ن��اجت��ة ع���ن ت��ك��ري��ر ال��ن��ف��ط بطرق 
يقول  ق��ري��ب��ة،  منطقة  يف  تقليدية 
اح��م��د ال��ع��ب��د ان امل��ج��ن��د م���ن قبل 
لدورة  يخ�سع  امل��ت��ط��رف  التنظيم 

ف�سائل كردية وعربية التي طردته 
الرقة،  مدينة  ن�سف  من  اكرث  من 

معقله االبرز يف �سوريا. 
ك��م��ا ي��ت��ق��دم اجل��ي�����س ال�����س��وري على 
حماور عدة متهيدا لعملية ع�سكرية 
وا�سعة بدعم �سوري �سد املتطرفني 
يف حمافظة دير الزور. واعترب وزير 
الرو�سي �سريغي �سويغو ان  الدفاع 
كي  كبري،  ب�سكل  تعك�س  ال���زور  دي��ر 
القتال  ب�سكل كامل، نهاية  ال نقول 

�سد تنظيم داع�س.
امل���ي���داين  ويف ظ����ل ه�����ذا ال�����س��غ��ط 
املتطرف  التنظيم  ان  يبدو  الكبري، 
بات يبحث عن حلول ا�سافية متكنه 

اربعة  �سورية ح��واىل  ل��رية  مليوين 
اآالف دوالر عن خم�سة ع�سر �سخ�ساً 

من اأفراد العائلة«.
وي����ج����ازف امل���دن���ي���ون ال����ف����ارون من 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ���س��ي��ط��رة  م���ن���اط���ق 
االإره����اب����ي يف ال���رق���ة ودي�����ر ال����زور 
االمان  ب��ر  اىل  للو�سول  بحياتهم 
لهم  متكلني على مهربني يدفعون 
م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة ط��ائ��ل��ة غ���ري كفيلة 
بحمايتهم من النريان او من اعني 

املتطرفني.
االإرهابي  داع�����س  تنظيم  وي��خ��و���س 
ح��ال��ي��ا م���ع���ارك ع��ن��ي��ف��ة ���س��د قوات 
حتالف  ال���دمي���وق���راط���ي���ة  ����س���وري���ا 

•• �صيول-اأ ف ب:

اعلن الزعيم الكوري ال�سمايل كيم 
ج���ون���غ-اون اأم�����س ان��ه ج��ّم��د تنفيذ 
ال�����س��واري��خ باجتاه  اط����الق  خ��ط��ة 
املياه القريبة من غوام، اإال انه حذر 
ه��ذه اخلطوة  على  �سيقدم  ان��ه  من 
“عمل  اي  ع��ل��ى  ردا  اال���س��ت��ف��زازي��ة 

متهور” جديد لوا�سنطن.
كيم  ت�سريحات  ان  حمللون  وي��رى 
جونغ اون تفتح املجال اىل امكانية 
خف�س الت�سعيد يف االزمة املتنامية 
والتي اججتها الت�سريحات النارية 
دونالد  االم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����س  ب���ني 

ترامب والزعيم الكوري ال�سمايل.
غوام  جزيرة  يف  م�سوؤولون  واع��رب 
كوريا  بقرار  الغامرة  �سعادتهم  عن 
يف  الداخلية  وزير  وقلل  ال�سمالية. 
اجل��زي��رة ج���ورج ت�����س��ارف��ورو���س من 
اهمية تقارير تفيد بان بيونغ يانغ 
لو�سعه على من�سة  نقلت �ساروخا 
االم�����ر جمرد  ان  م��ع��ت��ربا  اط�����الق 
ا�ستعرا�س قوة احتفاال بيوم حترير 

اأع��ل��ن��ت وك���ال���ة االنباء  ب��ح�����س��ب م���ا 
ام�س  الر�سمية  ال�سمالية  الكورية 

الثالثاء.
ال�سمايل  ال���ك���وري  ال��زع��ي��م  ان  اال 
اطول  ل��ف��رتة  “�سرياقب  ان���ه  ق���ال 
واالحمق  اجلنوين  ال�سلوك  بقليل 
امر  اي  ي�سدر  ان  قبل  لليانكيز” 

بالتنفيذ.
ال�سمالية  الكورية  الوكالة  ونقلت 
على  “ا�سروا  اذا  ق��ول��ه  ك��ي��م  ع���ن 
اف���ع���ال���ه���م امل����ت����ه����ورة وال�������س���دي���دة 
اجل�����زي�����رة  �����س����ب����ه  يف  اخل�������ط�������ورة 
عندها �ستت�سرف كوريا  الكورية”، 
االعالن  مت  ما  “بح�سب  ال�سمالية 

عنه«.
وبدا كيم وكاأنه يفتح نافذة للحوار 
نزع  “من اجل  وا�سنطن. وقال  مع 
نزاع  دون  واحل�����وؤول  ال��ت��وت��ر  فتيل 
اجلزيرة  �سبه  يف  خ��ط��ري  ع�سكري 
ال��ك��وري��ة، ف��اإن��ه م��ن ال�����س��روري ان 
خيارا  اوال  املتحدة  ال��والي��ات  تتخذ 
هذا  ي��ح��دد  ان  دون  م��ن  مالئما”، 

اخليار.

كوريا ال�سمالية الذي �سادف ام�س 
الثالثاء.

وقال وزير الداخلية قد يكون االمر 
ي���وم التحرير  ان���ه  جم���رد خ���دع���ة  
كوريا ال�سمالية متيل اىل التحركات 
القرار.  التخاذ  اآليتها  يف  الرمزية 
فرحون  اننا  القول  ميكننا  وا�ساف 

برتاجع كيم جونغ-اون.
ال�سمايل  ال���ك���وري  اجل��ي�����س  وك�����ان 
اع��ل��ن اال���س��ب��وع امل��ا���س��ي ان���ه ب�سدد 
اللم�سات االخ��رية على خطة  و�سع 
اإىل جزيرة  اأربعة �سواريخ  الإطالق 
غ������وام ح���ي���ث ي���ت���واج���د ���س��ت��ة اآالف 

جندي اأمريكي.

كيم  ال�سمالية  كوريا  زعيم  واّط��ل��ع 
ج���ون���غ-اون خ���الل ت��ف��ّق��ده االثنني 
اال�سرتاتيجية  ال��ق��وة  ق��ي��ادة  م��رك��ز 
امل�سوؤولة عن الوحدات ال�ساروخية، 
باجتاه  �سواريخ  الطلق  خطة  على 
امل���ي���اه ال��ق��ري��ب��ة م���ن ج���زي���رة غوام 
االأم����ريك����ي����ة يف امل���ح���ي���ط ال����ه����ادئ، 

ا�صتمرار املعارك العنيفة بني �صوريا الدميقراطية والتنظيم يف الرقة

�سباب دير الزور يهربون من التجنيد االإجباري لداع�س

ال�سن تهدد بالرد علىكوريا ال�سمالية جتمد اإطالق �سواريخ باجتاه غوام 
 اأي عقوبات اأمريكية 

تظاهرات تندد مبوقف ترامب من حوادث �سارلوت�سفيل اليابان حتيي ذكرى انتهاء احلرب يف الهادئ
•• طوكيو-اأ ف ب:

حتيي اليابان ذكرى ا�ست�سالمها الذي 
الدامية  احل��رب  عاما   72 قبل  انهى 
رئي�س  ق��دم  فيما  ال��ه��ادئ،  املحيط  يف 
الوزراء �سينزو اآبي لهذه املنا�سبة هبة 
الذي  ي��ا���س��وك��وين  م��ع��ب��د  اىل  م��ال��ي��ة 
يكرم القتلى من اجل الوطن. وجتمع 
اآالف �سخ�س يف �سالة  �ستة  اكرث من 
ال��وا���س��ع��ة يف و�سط  ب���ودوك���ان  ن��ي��ب��ون 
ط��وك��ي��و حل�����س��ور م��را���س��م ال��ق��ى فيها 

االمرباطور اكيهيتو كلمة.
جمددا  “ا�سعر  االم����رباط����ور  وق�����ال 
بالذين  اف��ك��ر  ع��ن��دم��ا  ع��م��ي��ق  ب��ح��زن 
خ�����س��روا ح��ي��ات��ه��م وب��ع��ائ��الت��ه��م. مع 
�سعوري بالندم العميق، امتنى ب�سدق 
وك���ان  احلرب”.  وي�����الت  ت��ت��ك��رر  اال 
كان  ال���ذي  هريوهيتو  جن��ل  اكيهيتو، 
ا�ستخدم  حينذاك،  اليابان  راأ���س  على 
العميق”  “الندم  عبارة  االوىل  للمرة 
يف 2015 يف الذكرى ال�سبعني النتهاء 
2016.وقتل  احلرب. وقد كررها يف 
بينهم  ياباين  ماليني   3،10 ح��واىل 
التي  ال����ن����زاع  يف  م�����دين  ال�����ف   800

حتمل الدول املجاورة لليابان اجلي�س 
االمرباطوري م�سوؤوليته.

بعد  لال�ست�سالم  ال��ي��اب��ان  وا���س��ط��رت 
القنبلتني  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  اإل���ق���اء 
الذريتني على مدينتي هريو�سيما يف 
يف  ون��اك��ازاك��ي  اغ�سط�س  من  ال�ساد�س 
التا�سع من ال�سهر نف�سه. وقد ا�سفرتا 
اآالف   210 م���ن  اك����رث  ���س��ق��وط  ع���ن 
ان  اآبي  �سينزو  قتيل.من جهته، �سرح 
تتكرر. منذ  اال  “اهوال احلرب يجب 

�سعى  الثانية  العاملية  احل���رب  ان��ت��ه��اء 
اجل  م��ن  العمل  اىل  با�ستمرار  بلدنا 
واعدا  العامل”،  يف  وال��رخ��اء  ال�سالم 
اليابان  ق����وى  ك���ل  و����س���ع  مب��وا���س��ل��ة 

بخدمة ال�سالم يف العامل.
الت�سريحات،  ه��ذه  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
رئي�س  اآب����ي  ���س��ي��ن��زو  م��ع��ار���س��و  ينتقد 
الد�ستور  ل��ت��ع��دي��ل  ل�سعيه  احل��ك��وم��ة 
عليه  يطراأ  مل  ال��ذي  للبالد  ال�سلمي 
التنفيذ  حيز  دخ��ول��ه  منذ  تغيري  اي 

ق���ب���ل ���س��ب��ع��ني ع����ام����ا. وت���ن�������س امل�����ادة 
قام  ال��ذي  الد�ستور  ه��ذا  من  التا�سعة 
االم��ريك��ي��ون ب�����س��ي��اغ��ت��ه، ع��ل��ى تخلي 
لت�سوية  كو�سيلة  احل���رب  ع��ن  ال��ب��الد 
اخرى،  جهة  من  الدولية.  اخلالفات 
قامت وزيرة الدفاع ال�سابقة تومومي 
القومية،  امل��ع��روف��ة مب��واق��ف��ه��ا  اي��ن��ادا 
وبرملانيون و�سخ�سيات اخرى الثالثاء 
يف  الوطني  يا�سوكوين  ن�سب  ب��زي��ارة 

طوكيو لتكرمي ذكرى �سحايا النزاع.

•• نيويورك-اأ ف ب:

ع���اد دون��ال��د ت��رام��ب ل��ل��م��رة االأوىل 
اىل  يناير  يف  ال��رئ��ا���س��ة  توليه  منذ 
م���ق���ره يف ن���ي���وي���ورك ت���رام���ب ت���اور 
الذي تظاهر امامه مئات املحتجني 
منددين  و���س��ول��ه  قبيل  الغا�سبني 
مب���وق���ف ال��رئ��ي�����س االأم����ريك����ي من 

اأحداث �سارلوت�سفيل.
البيت  اىل  ق�������س���رية  زي�������ارة  وب���ع���د 
ترامب  ع��اد  وا�سنطن،  يف  االأب��ي�����س 
اىل مكان اإقامته ال�سهري يف مانهاتن 

حيث �سيقيم لب�سعة اأيام.
ن����ادي  ب���ع���د ذل�����ك اىل  و����س���ي���ت���وج���ه 
بدمين�سرت  الذي ميلكه يف  الغولف 
يف والي����ة ن��ي��و ج��ري���س��ي ال��ت��ي تبعد 
حواىل 70 كلم اىل الغرب، الختتام 

عطلته ال�سيفية االأوىل كرئي�س.
وخرج مئات املحتجني يف تظاهرات 
املدينة  اأمام الربج يف  قبيل و�سوله 
التي ال يتمتع فيها ترامب ب�سعبية 
على االإطالق والتي ت�سّوت الغالبية 
ال�ساحقة من �سكانها مل�سلحة احلزب 

الدميوقراطي.

اإىل  منتظم  ب�سكل  ت��رام��ب  وي�سري 
اأن�����ه ي��ت��ج��ّن��ب ال����ذه����اب ك���ث���ريا اىل 
لعدم  ن��ي��وي��ورك  يف  ال��ف��اخ��رة  �سقته 
���س��ّل امل��دي��ن��ة. و����س���ّرح م��ن��ذ ب�سعة 
مانهاتن  ع���ن  ب��ع��ي��دا  “اأبقى  اأي�����ام 
ا����س���ط���راب���ا يف  ي���ح���دث  االأم������ر  الأن 
خالل  “الحظت  م�سيفا  املدينة”، 
ك��ل ال�����س��ن��وات ال��ت��ي اأق��م��ت ف��ي��ه��ا يف 
مانهاتن اأن زيارة الرئي�س تقلب كل 

�سيء راأ�سا على عقب«.
مكاتب  على  ت��رام��ب  ب��رج  ويحتوي 
املقّر  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ���س��ك��ن  و���س��ق��ق 
و�سقة  ت��رام��ب  ملنظمة  االج��ت��م��اع��ي 
طبقات  ث��الث  من  املوؤلفة  الرئي�س 
اأعلى هذا الربج الزجاجي الذي  يف 
مي��ل��ك��ه ع��ل��ى اجل������ادة اخل��ام�����س��ة يف 

نيويورك واملوؤلف من 68 طبقات.
اأعلن  ال��ن��ي��وي��ورك��ي  املليونري  وك���ان 
الرئا�سية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ت��ر���س��ح��ه 
ا�ستقبال  ب���اح���ة  م����ن  االأم����ريك����ي����ة 
يونيو   16 يف  تاور”  “ترامب 

.2015
عودته  االأم��ريك��ي  الرئي�س  واأع��ل��ن 
عرب تغريدة على ح�سابه على موقع 

بالراحة  “اأ�سعر  وكتب  “تويرت”. 
�سبعة  ب���ع���د  م���ن���زيل  يف  ل����وج����ودي 
اأ�سهر لكن البيت االأبي�س هو مكان 
اأن  احلقيقة  ويف  ج��دا  وفريد  مميز 

الواليات املتحدة كلها هي منزيل«.
انت�سر  ال��رئ��ي�����س،  و����س���ول  وق��ب��ي��ل 
ع�����س��رات م���ن ع��ن��ا���س��ر ال�����س��رط��ة يف 
ت���رام���ب ح��ي��ث اقيمت  ب����رج  ����س���ارع 

حواجز حديدية.
اإثر خروج مئات  وجاء هذا التدبري 
هاتفني  ال�����س��ارع  اىل  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
اأن  ي���ج���ب  ال���ع���ن�������س���ري  “ترامب 
يف اإ�سارة اىل اأعمال العنف  يرحل”، 
يف  �سارلوت�سفيل  يف  ح�سلت  ال��ت��ي 
ت�سببت  وال���ت���ي  ف��ريج��ي��ن��ي��ا  والي�����ة 
مبقتل امراأة يف عملية ده�س نفذها 
اجلديدة  ل��ل��ف��ا���س��ي��ة  م���وؤي���د  ن��ا���س��ط 
مناه�سني  ن��ا���س��ط��ني  ���س��د  ب�����س��ي��ارة 

للعن�سرية.
وواج������ه ت���رام���ب ان���ت���ق���ادات الذع���ة 
اإدانته فورا وباال�سم منظمات  لعدم 
اليمني املتطرف، اإال اأنه بّدل لهجته 
العنف  “باأعمال  م���ن���ددا  االإث���ن���ني 
العن�سريني  ومنتقدا  العن�سرية” 

املوؤيدين لتفوق البي�س.
لكّن ت�سريحات ترامب االأخرية مل 

تكن كافية لتهدئة املتظاهرين.
وق��ال��ت ل��ني غ���راي ال��ت��ي ت�سارك يف 
ال��ت��ظ��اه��رة ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
“جئت اىل هنا الأنني اأ�سعر باخلوف 
بالدنا  ت�سهدها  ال��ت��ي  احل��ال��ة  اإزاء 
العن�سريني  ���س��ع��ور  ف��ك��رة  م���وؤخ���را، 
والنازيني  البي�س  لتفوق  املوؤيدين 
الرئي�س  ب����اأن  لل�سامية  وامل��ع��ادي��ن 

ي�سرع معتقداتهم، تقلقنا«.

•• بكني-اأ ف ب:

�ستتخذ  باأنها  اأم�س  املتحدة  الواليات  ال�سني  ح��ذرت 
اج��راءات ردا على اع��الن وا�سنطن فتح حتقيق بحق 
بكني يف ملف امللكية الفكرية، احدث ا�سلحة الرئي�س 
التجارية  ال��ع��الق��ات  ت��رام��ب يف  دون���ال���د  االم���ريك���ي 

ال�سينية االمريكية.
ووق����ع ت���رام���ب االث���ن���ني م���ذك���رة ت��ط��ل��ب م���ن ممثله 
التجاري روبرت اليتزر اإجراء حتقيق لتحديد ما اإذا 
كانت ال�سيا�سة التجارية ال�سينية ت�سيء اإىل ال�سركات 
الرئي�س  وق��ال  الفكرية.  امللكية  جمال  يف  االأمريكية 
االمريكي “�سندافع عن عمالنا �سندافع عن االبتكار، 
الرائع”،  لبلدنا  امل��ح��رك  ت�سكل  التي  واالخ��رتاع��ات 

متهما ال�سني ب� “�سرقة امللكية الفكرية االمريكية«.
امللف  يف  التوتر  ت�ساعد  و�سط  ترامب  اع��الن  وياأتي 
كوريا ال�سمالية، حيث دعا ترامب ال�سني، اكرب حلفاء 
لل�سغط  اكرب”  ب�سكل  “التحرك  اىل  ي��ان��غ،  بيونغ 
على جارتها. واعلنت ال�سني ردا على فتح التحقيق، 
الذي قد تفر�س االدارة االمريكية بناء على نتائجه 
املتحدة  ال���والي���ات  اق����رت  “اذا  ب��ك��ني  ���س��د  ع��ق��وب��ات 

وتخالف  الثنائية  التجارية  باملبادالت  ت�سر  تدابري 
القواعد التجارية املتعددة االأطراف، فاإن ال�سني لن 
وزارة  ا�سدرته  بيان  بح�سب  االأيدي”،  مكتوفة  تقف 

التجارة ال�سينية الثالثاء.
كل  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ���س��ت��ت��خ��ذ  “ال�سني  اأن  ال��ب��ي��ان  وت���اب���ع 
التدابري املنا�سبة للدفاع بقوة عن حقوقها وم�ساحلها 
جانب  من  حمائية  خطوة  اأي  من  حم��ذرا  امل�سروعة 

الواليات املتحدة.
وك���ان���ت امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���س��م اخل���ارج���ي���ة ال�����س��ي��ن��ي��ة هوا 
ت�����س��ون��ي��ن��غ ح������ذرت االث����ن����ني، ق���ب���ل ت���وق���ي���ع امل���ذك���رة 
االمريكية، من خطر اندالع حرب جتارية لن يخرج 

منها احد رابحا.
املختلطة  ال�����س��رك��ات  على  وا�سنطن  خم���اوف  ت��رتك��ز 
التي تلزم ال�سركات االأمريكية باإقامتها يف ال�سني مع 
�سركاء حمليني، وت�سطر يف اإطارها اإىل تقا�سم جزء 
ال�سوق  لدخولها  ك�سرط  التكنولوجية  خرباتها  من 

ال�سينية.
اي  ان  ام�س االول االثنني  ال�سينية  املتحدثة  وقالت 
خالف جتاري يجب ان يكون ح�سرا يف اطار منظمة 

التجارة الدولية.

برنامج االأغذية العاملي يطلق 
حملة ملحاربة املجاعة

•• نيويورك -وام: 

الغذاء  اأزمة  والتحذير من  املجاعة  اإ�سبانيا ملحاربة  العاملي موؤخرا حملة يف  االأغذية  برنامج  اأطلق 
ال�سودان  وال�سومال وجنوب  اليمن  امل��وت جوعا يف  20 مليون �سخ�س خلطر  تعر�س  التي  احل��ادة 
و�سمال �سرق نيجرييا.ونوه بيان �سادر عن الربنامج اإىل اأن هناك 1.4 مليون طفل يعاين يف هذه 

املناطق من �سوء التغذية احلاد، وتتعر�س حياتهم للخطر.
وك�سف عن تنفيذه لعدد من اآليات اال�ستجابة الطارئة التي تت�سمن اإلقاء امل�ساعدات الغذائية جوا يف 
املناطق النائية يف جنوب ال�سودان، وتو�سيل االإمدادات اإىل االأماكن التي جلاأ اإليها الفارون من عنف 
بوكو حرام يف نيجرييا فيما ذكر الربنامج انه يحتاج ب�سكل عاجل اإىل 900 مليون دوالر يف الفرتة 

بني اأغ�سط�س اجلاري ويناير املقبل لتلبية االحتياجات االإن�سانية الفوري ومنع انت�سار املجاعة.
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العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم 2016/36   بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ :  بنك دبي التجاري

عنوانه : اإمارة دبي - من طقه بور �سعيد - بجوار ديره �سيتي �سنرت 
املنفذ �سده :  على ر�سا جا�سمي 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة مر�سى دبي - جمريا  بيت�س ريزيدن�س - مبنى رمال رقم 1 - �سقة رقم 101 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/8/21 امل��واف��ق  االث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
املزايدة ولكل  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  اي��داع  ال�سراء من مواطني  وعلى راغبي 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : او�ساف العقار : عبارة عن �سقة �سكنية - رقم 
االر�س : 173 - املنطقة : مر�سى دبي - ا�سم املبنى : الرمال 1 - رقم املبنى : 1 - رقم الوحدة : 101 - امل�ساحة 

: 178.30 مرت مربع القيمة التقديرية : 2.304.963.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم 2013/25   بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ :  بنك دبي التجاري

عنوانه : اإمارة دبي - منطقه بور �سعيد - بجوار ديره �سيتي �سنرت 
املنفذ �سده :  �سونيل �ساين جاجدي�س �ساين  

عنوانه : اإمارة دبي - برج خليفة - �سقة رقم 2709  
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/8/21 امل��واف��ق  االث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
املزايدة ولكل  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  اي��داع  ال�سراء من مواطني  وعلى راغبي 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : او�ساف العقار : عبارة عن �سقة �سكنية - رقم 
االر���س : 155 - املنطقة : برج خليفة - ا�سم املبنى :  خليفة تاور زون 2 بي - رقم املبنى : 1 - رقم الوحدة : 

درهم    2.205.953.00  : التقديرية  القيمة  مربع  قدم   1103  : امل�ساحة   -  2709
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن بيع  مزاد علني  بالن�سر - للمنفذ �سده 

فى الدعوى رقم 2016/36   بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ :  بنك دبي التجاري

عنوانه : اإمارة دبي - من طقه بور �سعيد - بجوار ديره �سيتي �سنرت 
املنفذ �سده :  على ر�سا جا�سمي 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة مر�سى دبي - جمريا  بيت�س ريزيدن�س - مبنى رمال رقم 1 - �سقة رقم 101 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/8/21 امل��واف��ق  االث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
املزايدة ولكل  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  اي��داع  ال�سراء من مواطني  وعلى راغبي 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : او�ساف العقار : عبارة عن �سقة �سكنية - رقم 
االر�س : 173 - املنطقة : مر�سى دبي - ا�سم املبنى : الرمال 1 - رقم املبنى : 1 - رقم الوحدة : 101 - امل�ساحة 

: 178.30 مرت مربع القيمة التقديرية : 2.304.963.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2013/25   بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ :  بنك دبي التجاري

عنوانه : اإمارة دبي - منطقه بور �سعيد - بجوار ديره �سيتي �سنرت 
املنفذ �سده :  �سونيل �ساين جاجدي�س �ساين  

عنوانه : اإمارة دبي - برج خليفة - �سقة رقم 2709  
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/8/21 امل��واف��ق  االث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
املزايدة ولكل  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  اي��داع  ال�سراء من مواطني  وعلى راغبي 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : او�ساف العقار : عبارة عن �سقة �سكنية - رقم 
االر���س : 155 - املنطقة : برج خليفة - ا�سم املبنى :  خليفة تاور زون 2 بي - رقم املبنى : 1 - رقم الوحدة : 

درهم    2.205.953.00  : التقديرية  القيمة  مربع  قدم   1103  : امل�ساحة   -  2709
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2013/11 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور �سعيد -بجوار ديره �سيتي �سنرت 
املنفذ �سده : وقار احمد حممد اكرب خان 

عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - مبنى م�سكا رقم 4 - �سقة  801 
انه يف يوم االثنني املوافق 2017/8/21 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  وعلى من  املدنية  االإج���راءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة 
الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 
املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - 
رقم االر�س : 196 - ا�سم املبنى : مي�سكا 4 - رقم املبنى : 12 - رقم الوحدة : 801 - رقم الطابق : 8 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم    )3.182.024.00( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت    295.62
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2013/169 طلب بيع مال مرهون )تنفيذ(        
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور �سعيد - بجوار ديرة �سيتي �سنرت 
املنفذ �سده : علي علي اكرب نيك رو�س متني 

عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة برج هليفه - مبنى يان�سون رقم 2 - �سقة رقم 407 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/8/21 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع  وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�س : 198 - رقم املبنى : -2 - ا�سم املبنى : ين�سون 2 - رقم الطابق 

: 4 - رقم العقار : 407 - امل�ساحة : 130.53 مرت مربع واملقدرة ب��� )2.529.021( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2016/110 بيع عقار مرهون 
 ، ال�سرق االو�سط  ، مكتب االإدارة  ، عنوانه : دبي  ال�سرق االو�سط املحدودة  ات�س ا�س بي �سي  التنفيذ: بنك  طالب 

مدينة دبي لالنرتنت ، �س ب 66 ، دبي ، هاتف 043904722 ، فاك�س : 043906607 ، دبي 
املنفذ �سده : باتريك انتوين هانلون ،  عنوانه : دبي ، معي�سم االوىل - عقارات جمريا قولف ، فيال بي 42 ، المي 

تري فايل ، رقم االر�س 957 ، رقم البلدية 1-685 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/8/21 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال 
يقل عن %20 من الثمن االأ�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 االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  : قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 965 - املنطقة : معي�سم االول - امل�ساحة : 701.60 

مرت مربع - املقدرة ب��� )4.200.000 ( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2017/183   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ:احمد عاي�س نا�سر قرا�س 

عنوانه : ال�سعودية - جده - �سارع ال ثاين - بناية جمموعة �سدا -  الطابق االول ويعلن على وكيله املحامي/ عبدالرحمن 
املطوع / امارة دبي - ديرة - �سارع املرقبات - بناية بوهليبة بالزا - الطابق امليزانني ام 04 

املنفذ �سده : حممد عبداهلل يحي ال �سميع - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - الق�سي�س - النهدة 1 - بناية �سما 
ريزيدن�س - مقابل النادي االهلي - الطابق الرابع - �سقة 403 

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/8/21 املوافق  االثنني  ي��وم  يف  ان��ه 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�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 االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ح�سة يف عقار - )اأحمد عاي�س نا�سر قرا�س( - املنطقة : الق�سي�س 

ال�سناعية اخلام�سة - رقم االر�س : 99 - امل�ساحة : 3.600.50 قدم مربع واملقدرة قيمتها ب�� )3.420.475( درهم  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده     

فى الدعوى رقم  2013/99  بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - منطقة بور�سعيد - بجوار ديرة  �ستي �سنرت 
املنفذ �سده : غالمعبا�س خانعلي بيورحاجي خم�سة

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - منطقة مر�سى دبي -بارك ايالند بونري �سقة رقم 603 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/8/21 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : �سقة 
�سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم االر���س : 103 - رقم املبنى : 4 - ا�سم املبنى : بارك ايالند بونري - رقم 

الطابق : 6 - رقم العقار : 603 - امل�ساحة : 120.96 مرت مربع -  املقدرة ب��� )1.954.304( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2013/49 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور �سعيد - بجوار ديرة �ستي �سنرت  
املنفذ �سده : علي ر�سا حممج �سريازي 

L217 عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - مبنى برج فيوز بوديوم - �سقة رقم
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/8/21 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :
�سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�س : 202 - رقم املبنى : 4 - ا�سم املبنى : برج فيوز بوديوم - رقم 

الطابق : L2 - رقم العقار : L217 - امل�ساحة : 55.28 مرت مربع - املقدرة ب��� )883.039( درهم  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم 2013/11 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور �سعيد -بجوار ديره �سيتي �سنرت 
املنفذ �سده : وقار احمد حممد اكرب خان 

عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - مبنى م�سكا رقم 4 - �سقة  801 
انه يف يوم االثنني املوافق 2017/8/21 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  وعلى من  املدنية  االإج���راءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة 
الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 
املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - 
رقم االر�س : 196 - ا�سم املبنى : مي�سكا 4 - رقم املبنى : 12 - رقم الوحدة : 801 - رقم الطابق : 8 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم    )3.182.024.00( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت    295.62
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  - للمنفذ �سده      

فى الدعوى رقم  2013/169 طلب بيع مال مرهون )تنفيذ(        
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور �سعيد - بجوار ديرة �سيتي �سنرت 
املنفذ �سده : علي علي اكرب نيك رو�س متني 

عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة برج هليفه - مبنى يان�سون رقم 2 - �سقة رقم 407 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/8/21 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع  وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�س : 198 - رقم املبنى : -2 - ا�سم املبنى : ين�سون 2 - رقم الطابق 

: 4 - رقم العقار : 407 - امل�ساحة : 130.53 مرت مربع واملقدرة ب��� )2.529.021( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده    

فى الدعوى رقم  2016/110 بيع عقار مرهون 
 ، ال�سرق االو�سط  ، مكتب االإدارة  ، عنوانه : دبي  ال�سرق االو�سط املحدودة  ات�س ا�س بي �سي  التنفيذ: بنك  طالب 

مدينة دبي لالنرتنت ، �س ب 66 ، دبي ، هاتف 043904722 ، فاك�س : 043906607 ، دبي 
املنفذ �سده : باتريك انتوين هانلون ،  عنوانه : دبي ، معي�سم االوىل - عقارات جمريا قولف ، فيال بي 42 ، المي 

تري فايل ، رقم االر�س 957 ، رقم البلدية 1-685 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/8/21 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال 
يقل عن %20 من الثمن االأ�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 االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  : قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 965 - املنطقة : معي�سم االول - امل�ساحة : 701.60 

مرت مربع - املقدرة ب��� )4.200.000 ( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2013/1696   تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: بنك �سادرات ايران - فرع �سارع ال�سيخ زايد

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية الو�سل 
 )D.I.B( املنفذ �سده : �سمد  مريزا اقا ر�سائي اورزمان - واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - جممع دبي لال�ستمثار

- بجوار �سوبرماركت �سويرتام - ال�سروق لطالء املعادن �س ذ م م 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/8/21 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : ار�س 
وما عليها من بناء -  املنطقة : الثنية الرابعة : رقم االر�س : 3312 - رقم املبنى : 415 - امل�ساحة : 242.74 

مرت مربع - املقدرة ب��� )2.000.000( درهم  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر       

فى الدعوى رقم  2013/99  بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - منطقة بور�سعيد - بجوار ديرة  �ستي �سنرت 
املنفذ �سده : غالمعبا�س خانعلي بيورحاجي خم�سة

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - منطقة مر�سى دبي -بارك ايالند بونري �سقة رقم 603 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/8/21 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : �سقة 
�سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم االر���س : 103 - رقم املبنى : 4 - ا�سم املبنى : بارك ايالند بونري - رقم 

الطابق : 6 - رقم العقار : 603 - امل�ساحة : 120.96 مرت مربع -  املقدرة ب��� )1.954.304( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده     

فى الدعوى رقم  2013/49 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور �سعيد - بجوار ديرة �ستي �سنرت  
املنفذ �سده : علي ر�سا حممج �سريازي 

L217 عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - مبنى برج فيوز بوديوم - �سقة رقم
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/8/21 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :
�سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�س : 202 - رقم املبنى : 4 - ا�سم املبنى : برج فيوز بوديوم - رقم 

الطابق : L2 - رقم العقار : L217 - امل�ساحة : 55.28 مرت مربع - املقدرة ب��� )883.039( درهم  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

اإنذار عديل بالن�سر
املحرر رقم )2016/1/209702م(

املنذر: م�سرف االإمارات االإ�سالمي )�س.م.ع(
�س�������������������د   املنذر  اإليهما: 1 – افينيو لتجارة االأقم�سة )ذ.م.م(

2 – ناكول خانا ا�سوك خانا – هندي اجلن�سية  - )جمهوال حمل االإقامة(
املنذر ُينذر املنذر اإليهما ب�سداد املبالغ املرت�سدة يف ذمتهما ل�سالح املنذر بواقع مبلغ قدره 2،641،262.61 درهم 
)مليونني و�ستمائة وواحد واأربعون األف ومائتان واثنان و�ستون درهم وواحد و�ستون فل�سا(، وذلك خالل مدة 
اأق�ساها ثالثون يوم )30( على االأكرث من تاريخ هذا االإنذار واإال �سوف يقوم املنذر باإتخاذ االإجراءات القانونية 
�سد املنذر اإليهما الإ�ستفاء املديونية مبا يف ذلك اإجراءات بيع العقار املرهون الذي بياناته هي ))ال�سقة ال�سكنية 
رقم )207( مب�ساحة 75.13 مرت مربع - الكائنة يف مبنى كاليتون ري�سيدن�سي املقام على قطعة االأر�س رقم 
)82( - رقم البلدية )654-346( – رقم املبنى )1( – اخلليج التجاري – باإمارة دبي(( وفقاً الأحكام املادتني 
اأرقام )25( و )26( وما بعدهما من القانون رقم )14( ل�سنة 2008م ب�ساأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي، مع 
اإلزام املنذر اإليهما بكافة الر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية ومقابل اأتعاب املحاماة - مالحظة: �سبق اإعالن 
املنذر اإليهما بذات مو�سوع وتفا�سيل هذا االإنذار يف تاريخ 2016/11/8م وكان ذلك مبوجب اإعالن اإنذار عديل 

بالن�سر يف العدد رقم )13687( لدى جريدة اخلليج االإقت�سادي. 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5450   

املخطرة : رمي ح�سن را�سد العبار 
املخطر اليهما : 1- را�سد ح�سن را�سد احمد العبار  ،

2- من�سور ح�سن را�سد العبار  )جمهولني حمل االقامة( 
الوكالة  بالغاء  االخ��ط��ار  ه��ذا  مبوجب  اليهما  املخطر  املخطرة  تخطر 
 2016/11/17 بتاريخ   2016/1/241960 حم��رر  برقم  العامة  القانونية 
وامل�سدقة من قبل الكاتب العدل يف حماكم دبي ، واعتبارها كاأن مل تكن 

وانتهاء كافة االآثار القانونية املتعلقة بها بالن�سبة للمخطرة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

اإعالن بالن�سر
 رقم 2017/5417   

املخطر / غامن حممد م�سبح بن يعروف 
املخطر اليه / ربوع ال�سام للنقل بال�ساحنات الثقيلة - �س ذ م م 

املو�سوع : - يخطر املخطر / املخطر اليه ب�سرورة �سداد قيمة ال�سيك املرجتع واخالء العني 
املوؤجرة املذكورة وت�سليمها املخطر  باحلالة التي ت�سلمها عليها و�سداد امل�ستحقات االيجارية واي 
مبالغ اخرى مرت�سدة بذمته مع ا�سالح ما قد يكون حلق بالعني من تلف وت�سوية ح�سابات املاء 
والكهرباء وغريها عن مدة �سغله للعني وذلك يف خالل مدة اق�ساها 30 يوما من تاريخ ا�ستالم 
املخطر اليه لهذا االخطار ، واال �سي�سطر املخطر ا�سفا اىل اتخاذ كافة االج��راءات الق�سائية 
الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد من قيمة ايجارية والتعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر 

وحتميل املخطر اليه كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

اإعالن بالن�سر
 رقم 2017/5416   

املخطر / غامن حممد م�سبح بن يعروف 
املخطر اليه / الدرة للمقاوالت وال�سيانة 

امل�ستحقات  قيمة  �سداد  ب�سرورة  اليه  املخطر   / املخطر  يخطر   -  : املو�سوع 
االيجارية عن الفرتة من تاريخ  2012/12/31 وحتى تاريخ 2017/1/21 خالل 
7 ايام من تاريخه ، واال �سي�سطر املخطر ا�سفا اىل اتخاذ االجراءات الق�سائية 
الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد من مطالبات للعطل وال�سرر وحتميل 

املخطر اليه كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.  
  الكاتب العدل

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1671 جتاري جزئي                              
اىل املدعي عليه /1 - راخى كوبا الكري�سنا بهاتيا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ م�سرف الهالل - �سركة م�ساهمة 
التايل  التمهيدي  بتاريخ 2017/8/8  احلكم  املحكمة حكمت  ب��اأن  نعلنكم  وعليه  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد   - عامة 
 ، ال��دور باجلدول  املخت�س �ساحب  امل�سريف  بندب اخلبري  املو�سوع  الف�سل يف  املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل  :  حكمت 
وتكون مهمته بعد االطالع على ملف الدعوى االنتقال للبنك املدعي كاأمر الزم لالطالع على ملف املدعي عليه لديه من 
امل�ستندات  وعلى ما ع�سى ان يقدمه  واقع ال�سجالت والدفاتر ونظام احلا�سب االوىل على ح�سابه واالط��الع على ا�سول 
اخل�سوم وكذا ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية وااللكرتونية املنتظمة واملرا�سالت الورقية وااللكرتونية ان وجدت 
لبيان ما مت احل�سول عليه من ت�سهيالت وانواعها وقيمتها و�سروك املنح والفوائد ومدة ال�سداد وطريقة احت�ساب الفوائد 
او االرباح والعموالت وامل�سروفات واية مبالغ اخرى مع ت�سفية احل�ساب وعلى اخلبري بالن�سبة للمعاملة اخلا�سة بالبطاقة 
بيان تف�سيالت ذلك وعلى اخلبري مبراعاة تاريخ غلق احل�ساب وعلى اخلبري بالن�سبة للمعاملة اخلا�سة بالبطاقة بيان 
تف�سيالت ذلك وعلى اخلبري مبراعاة تاريخ غلق احل�ساب وفق اخر حركة يف ك�سف احل�ساب من ا�ستخدام او حركة �سداد 
من قبل املدعي عليه وبيان كيفية قيام املدعية بح�ساب املرت�سد بعد ذلك التاريخ وحتى تاريخ رفع الدعوى وحددت مبلغ 
ثالثة االف درهم كاأمانة على ذمة ح�ساب وم�سروفات اخلبري واأتعابه واألزمت املدعي ب�سدادها خلزانة املحكمة  وحددت لها 

. Ch1.C.14 املحكمة جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/9/5  ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1037 جتاري كلي                                                

�سند  الل  �سامتاين  2-ماهي�س  م   م  ذ  ���س   - للتجارة  هرمو�س   -1/ عليهم  املحكوم  اىل 
�سامتاين ب�سفته كفيل �سامن ملديونية هرمو�س للتجارة - �س ذ م م  3- لوكي�س ناريندرا 
م م جمهويل حمل  ذ  �س   - للتجارة  ملديونية هرمو�س  كفيل �سامن  ب�سفته  الل�سانداين 
الدعوى  يف   2017/6/6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
املذكورة اعاله ل�سالح/ م�سرف ابوظبي اال�سالمي اوال : بالزام املدعي عليها االوىل بان 
توؤدي للمدعي مبلغ 1.716.132.90 درهم - ثانيا : بالزام املدعي عليهما الثاين والثالث 
بالت�سامن والتكافل معها يف اداء مبلغ 1.400.000 درهم منه والزمتهم بامل�ساريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5363   

  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5362 
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عربي ودويل

•• مزار �رشيف-اأ ف ب:

ا�ستعادت القوات االفغانية قرية يف 
�سمال البالد قام متطرفون ي�ستبه 
وتنظيم  طالبان  حلركة  انتماءهم 
ع�سرات  ب��ق��ت��ل  االإره�����اب�����ي  داع�������س 
املدنيني فيها مطلع ال�سهر اجلاري، 

ح�سب ما اأعلن م�سوؤولون ام�س.
وق���ت���ل امل�����س��ل��ح��ون اأك������رث م����ن 50 
م��دن��ي��ا يف ق��ري��ة م����ريزا اأول���ون���غ يف 
والي����ة ����س���اري-ب���ول امل�����س��ط��رب��ة يف 
من  اخلام�س  يف  اأفغان�ستان  �سمال 
على  الق�ساء  بعد  وذل��ك  اغ�سط�س، 

ميلي�سا مدعومة حكوميا. 
واأعلن الناطق با�سم اجلي�س الوطني 
اأن  جم�سيدي  اهلل  ن�سر  االف��غ��اين 
اثر  القرية  ا�سرتدت  اجلي�س  ق��وات 
قتيال   50 اردت  ح����ادة  م��واج��ه��ات 

على االقل يف �سفوف املتمردين.
فران�س  ل��وك��ال��ة  ج��م�����س��ي��دي  وق����ال 
االآن  ت�����س��ي��ط��ر  “قواتنا  اإن  ب���ر����س 
وتبحث  ال��ق��ري��ة  على  ك��ام��ل  ب�سكل 
وال�سراك  طالبان  الغام  حقول  عن 

اخلداعية«.
من جهته، اأعلن الناطق با�سم وزارة 
اإن  ال��دف��اع االفغانية دول��ت وزي��ري 
القرية  من  طالبان  اأخ��رج  اجلي�س 
لفران�س  وق��ال  االث��ن��ني.  ظهر  بعد 
خ�سائر  تكبدوا  امل�سلحني  اأن  بر�س 
ب�سرية كبرية، م�سريا اإىل عدم وقوع 

قتلى يف �سفوف القوات االفغانية.
و�ستبا�سر القوات البحث عن مقابر 
حتدث  بعدما  ال��ق��ري��ة  يف  جماعية 
عن  املحليون  وامل�����س��وؤول��ون  ن��اج��ون 
قتل خم�سني من ال�سكان معظمهم 
رميا  ال������ه������زارة،  اأو  ال�����س��ي��ع��ة  م����ن 

بالر�سا�س اأو بقطع روؤو�سهم.

وتنظيم  ط��ال��ب��ان  مقاتلو  وارت��ك��ب 
املجزرة  ه����ذه  امل��ف��رت���س��ني  داع�������س 
ا�ستيالءهم على قرية  بعد  املروعة 
م�سرتكة  عملية  يف  اأول��ون��غ  م���ريزا 

نادرة.
اعلن  االث��ن��ني،  االأول  ام�س  وم�ساء 
م�سوؤوليته  ب��ي��ان  يف  داع�����س  تنظيم 

والية  ���س��خ�����س��ا يف   54 م��ق��ت��ل  ع���ن 
�ساري-بول.

�سابق  وق�����ت  يف  ط���ال���ب���ان  واأك��������دت 
القرية م�سرية اىل  اال�ستيالء على 

ان مقاتليها وحدهم قاموا بذلك.
ملا  م���روع���ة  وق���ائ���ع  ن���اج���ون  وروى 
حدث يف قريتهم املنكوبة، وا�سفني 
وتنظيم  طالبان  عنا�سر  ك��ان  كيف 
داع�س يدخلون املنازل ويقتلون من 

فيها.
ومت����ك����ن امل���ه���اج���م���ون ك����ذل����ك من 
اح��ت��ج��از ع���دد م��ن ال��ره��ائ��ن، لكن 
ح��رك��ة ط��ال��ب��ان الح��ق��ا اف��رج��ت عن 
اأكرث من 235 رهينة بعد و�ساطة 

قام بها وجهاء وم�سوؤولون.
ا�ستبك  املا�سيني،  العامني  وخ��الل 
داع�س  وت��ن��ظ��ي��م  م��ق��ات��ل��و ط��ال��ب��ان 
ظهور  م���ن���ذ  ب���ا����س���ت���م���رار  الم����ي����ة 
يف  افغان�ستان  يف  االخ���ري  التنظيم 
اأمنية  م�سادر  لكن   ،2015 العام 
املا�سي  يف  تعاونوا  اأنهم  اإىل  اأ�سارت 
يف  االفغانية  ال��ق��وات  على  للهجوم 

عدة اماكن.

•• الريا�س-رويرتز:

ال�سعودية  اأن  الثالثاء  اأم�س  �سعودية  اإع��الم  و�سائل  ذكرت 
اأم��ام حركة  والعراق يعتزمان فتح معرب عرعر احل��دودي 
التجارة الأول مرة منذ عام 1990 عندما اأغلق بعد قطع 

العالقات بني البلدين ب�سبب غزو الكويت.
وذكرت �سحيفة مكة اأن م�سوؤولني من ال�سعودية والعراق 
تفقدوا املوقع وحتدثوا مع احلجاج الذين كان املعرب يفتح 
مو�سم  يف  ع��ام��ا   27 م��دى  على  �سنويا  واح���دة  م��رة  لهم 
االأن���ب���ار يف جنوب  ال����راوي حم��اف��ظ  احل���ج.وق���ال �سهيب 

فتح  ملرا�سم  بالتح�سري  يقوم طاقمه  ال��ذي  ال��ع��راق  غ��رب 
املعرب اإن احلكومة العراقية ن�سرت قوات حلماية الطريق 

ال�سحراوي الذي ي�سل اإىل عرعر.
اإن ذلك ميثل  باأنه خطوة مهمة وقال  املعرب  وو�سف فتح 
بداية كبرية لتعاون م�ستقبلي اأكرث بني العراق وال�سعودية.

وياأتي ذلك يف اأعقاب قرار جمل�س الوزراء ال�سعودي ت�سكيل 
جلنة جتارية م�سرتكة مع العراق.

وك���ان ف��ت��ح امل��ع��اب��ر احل���دودي���ة اأم����ام ال��ت��ج��ارة ع��ل��ى قائمة 
ال�سدر  ن�سر مكتب  ال��ت��ي  امل��ح��ادث��ات  ك��ذل��ك يف  االأه����داف 

تغطية لها.

ال�سعودية والعراق يفتحان معربا مغلقا منذ 27 عاما 

ماتي�س يدعم قائد القوات االأمريكية يف افغان�ستان
تدعم بعثة امل�ساعدة ي�سكل االأمريكيون الق�سم االأكرب منها للقوات االأفغانية 
يدر�س  ترامب  اأن  اىل  ماتي�س  طالبان.واأ�سار  متمردي  ب�سعوبة  تواجه  التي 
اأعلى. كقائد  م�سوؤوليته  تتطلب  كما  اأفغان�ستان  يف  جهودنا  جوانب  جميع 
وردا على �سوؤال حول ما اذا كان يثق �سخ�سيا بنيكول�سون، قال بالتاأكيد.ومل 
يعلن الرئي�س االأمريكي حتى االآن ا�سرتاتيجيته يف ما يخ�س اأفغان�ستان لكن 
مكررا وعد ترامب يف االأ�سبوع  وزير الدفاع قال انه �سينجزها “قريبا جدا”، 
اال�سافيني  اجلنود  اآالف  ار���س��ال  من  مطروحة،  اخل��ي��ارات  وجميع  املا�سي. 

لتعزيز دعم جهود اجلي�س االأفغاين اىل اان�سحاب االمريكيني.
املتحدة  الواليات  باأنه مقربة االإمرباطوريات، تقود  البلد الذي يو�سف  ويف 
منذ اأكتوبر 2001 ما ا�سبح اطول حرب تخو�سها. ورغم جهود االأمريكيني، 

متكن متمردو طالبان من ال�سيطرة على م�ساحات كبرية من البالد.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

عرب وزير الدفاع االأمريكي جيم ماتي�س عن دعمه لقائد القوات االأمريكية 
ينوي  ترامب  دونالد  الرئي�س  اأن  اإع��الم  و�سائل  اأف��ادت  بعدما  اأفغان�ستان  يف 

ا�ستبداله الأنه مل ينجح حتى االآن يف االنت�سار يف احلرب �سد طالبان.
واأكد ماتي�س قائد قوات م�ساة البحرية ال�سابق خالل لقاء مع �سحافيني يف 
وزارة الدفاع االأمريكية البنتاغون، اأن اجلرنال جون نيكول�سون “هو قائدنا 
امليداين ويتمتع بثقة حلف �سمال االأطل�سي وبثقة اأفغان�ستان وبثقة الواليات 
الرئي�س  ان  اأغ�سط�س  يف  ذك��رت  نيوز”  �سي  بي  “ان  حمطة  املتحدة«.وكانت 
االأمريكي قال ملاتي�س ولرئي�س اركان اجليو�س االمريكية اجلرنال جو دانفورد 
اأنه ينوي ا�ستبدال نيكول�سون، الذي يقود اأي�سا قوات احللف االأطل�سي التي 

البنتاغون مل يدر�س خيارات ع�سكرية يف فنزويال 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأعلنت وزارة الدفاع االأمريكية ان البيت االأبي�س مل يطلب منها در�س خيارات التدخل الع�سكري يف 
فنزويال، مع ان الرئي�س دونالد ترامب وجه اال�سبوع املا�سي تهديدا بهذا املعنى اىل كراكا�س.

خيارات  تقدمي  ميكننا  ذل��ك  منا  ُطلب  “اإذا  مانينغ  روب  الكولونيل  البنتاغون  با�سم  املتحدث  وق��ال 
ع�سكرية باإ�سراف من الرئي�س ولكن ال ميكنني القيام مبزيد من التكهنات، الأنه مل ُيطلب منا تقدمي 
هذه اخليارات«.وكان الرئي�س االمريكي اعلن اجلمعة ان الواليات املتحدة تدر�س خيارات عديدة حلل 
االزمة يف فنزويال “مبا يف ذلك خيار ع�سكري اذا لزم االمر«.وردا على تهديدات ترامب اأمر الرئي�س 
الفنزويلي نيكوال�س مادورو ام�س االأول االثنني باإجراء مناورات ع�سكرية يف �سائر انحاء البالد يومي 
“لقد امرت  26 و27 اأغ�سط�س اجل��اري. وق��ال م��ادورو ام��ام االف من ان�ساره يف جتمع يف كراكا�س 
رئا�سة اركان القوات امل�سلحة بالبدء بالتح�سريات الالزمة الجراء مناورات وطنية، مدنية وع�سكرية، 

للدفاع املتكامل عن وطننا فنزويال«.

ال�ساعات  م��ن��ذ  ال���ع���راق���ي���ة  ت��ل��ع��ف��ر 
على  ال���ث���الث���اء  اأم�������س  م���ن  االأوىل 
اأ����س���وات ال��ق�����س��ف اجل���وي م��ن قبل 
ال���ع���راق���ي���ة، بغية  ال���ق���وات اجل���وي���ة 
داع�س  تنظيم  ف��ل��ول  م��ن  حتريرها 
املتبقية، بعد اأن جنحت هذه القوات 
خالل ت�سعة اأ�سهر يف تطهري غالبية 

مناطق حمافظة نينوى.
برية  تنطلق حملة  اأن  املقرر  وم��ن   
التي تقع غربي  وا�سعة على املدينة 
م��دي��ن��ة امل��و���س��ل، ف���ور االن��ت��ه��اء من 
احلملة اجل��وي��ة وت��دم��ري ع��دد من 
وحت�سينات  ال�������س���اخ���ن���ة  ال���ن���ق���اط 
بعد  االأر��������������س،  ع����ل����ى  امل�������س���ل���ح���ني 

ب�سكل  تلعفر  مدينة  اأهمية  وتكمن 
عام كونها مركزاً ق�سائياً كبرياً من 
اأق�سية حمافظة نينوى حيث ت�سم 
���س��ك��ن��ي��اً، منها  30 ح��ي��اً  اأك����رث م���ن 
ان��ط��ل��ق��ت ث����ورة ال��ع�����س��ري��ن 1920 
العراق  م��دن  جميع  �سرارتها  لتعم 

�سد االحتالل االجنليزي.
تنوع  م��ن  اأهميتها  تلعفر  وتكت�سب 
وموقعها  ال���زراع���ي���ة  حم��ا���س��ي��ل��ه��ا 
يف�سل  اإذ  اال�سرتاتيجي  اجل��غ��رايف 
نهر دجلة بينها وبني مدينة دهوك 
مدينة  ال�سرق  من  وحتدها  �سمااًل، 
جنوباً  اأم��ا  غ��رب��اً،  و�سنجار  املو�سل، 
االأثرية  احل�����س��ر  مب��دي��ن��ة  فتت�سل 

حترير  يف  م�ساركتها  ع��ن  ال�سعبي 
من  غ��ال��ب��ي��ة  ت�سكنها  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة 
املناطق  اآخ����ر  وت��ع��ت��رب  ال���رتك���م���ان، 
ب��ي��د ت��ن��ظ��ي��م داع�س  ال��ت��ي ���س��ق��ط��ت 
رئي�س  وي��ق��در  نينوى،  حمافظة  يف 
ت���ل���ع���ف���ر حممد  ق���������س����اء  جم���ل�������س 
ع��ب��دال��ق��ادر ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
ع������دد م���ق���ات���ل���ي ال���ت���ن���ظ���ي���م ح����وايل 
من  قلة  بينهم  فقط  مقاتل  االأل��ف 
 200 االأج��ان��ب، يتخذون من نحو 
املنطقة،  ي��زال��ون يف  األ���ف م��دين ال 

دروعاً ب�سرية.
امليلي�سيات  ك��ون  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
كلمة  ات��ب��اع  اإىل  اأ����س���ارت  الطائفية 

اأ�سهر  ثمانية  قرابة  ا�ستمر  ح�سار 
ال�ستنزاف كامل قوى الدواع�س.

العراقي  ال����������وزراء  رئ���ي�������س  وك������ان 
ح����ي����در ال����ع����ب����ادي اأع����ل����ن ان���ط���الق 
اأيدي  م��ن  املو�سل  ا�ستعادة  معركة 
 17 داع���������س يف  ت��ن��ظ��ي��م  م���ق���ات���ل���ي 
االأنظار  فاجتهت  اأكتوبر2016؛ 
الغربي حيث  اإىل حمورها  مبا�سرة 
املراقبون  ي��رى  ال��ت��ي  تلعفر  ت��وج��د 
اأنها حمطة حا�سمة يف الطريق نحو 
املو�سل، الأهميتها االإ�سرتاتيجية يف 
االآتية  التنظيم  اإم����داد  ط��رق  قطع 

من معاقله يف �سرقي �سوريا.
احل�سد  ميلي�سيات  اأع��ل��ن��ت  وك��ان��ت 

حزب اهلل«.
وب��ال��ت��ايل ���س��ت��ك��ون م���ع���ارك حترير 
اأك��رث من حمور  املدينة قائمة على 
ولي�س فقط الع�سكري، كون القوات 
امل�ساركة تعمل وفق قيادات منف�سلة 
القوات  تت�سكل من  متوا�سلة  ولكن 
على  ت�سيطر  ب��ات��ت  ال��ت��ي  ال��ك��ردي��ة 
احلدود االإدارية ال�سمالية للق�ساء، 
بينما ت�سيطر قوات اجلي�س العراقي 
على  ال�سيعية  احل�سد  وميلي�سيات 
م��ا قد  االإداري����ة اجلنوبية،  ح���دوده 
ي��ع��ن��ي ا���س��ت��م��رار اأزم�����ة امل��دي��ن��ة من 
ما  حتى  والتطرف  الديني  الت�سدد 

بعد مرحلة التحرير.

يف  ال�سفر  �ساعة  النطالق  العبادي 
ياأتي  التخوف  اأن  اإال  املعركة،  ه��ذه 
م���ع ح��ي��ث��ي��ات ه����ذه امل���دي���ن���ة، كونها 
املذهب  اأت��ب��اع  من  غالبيتها  تت�سكل 
 ،60% من  باأكرث  وتقدر  ال�سيعي 
ال�سيعة  “قلعة”  مت��ث��ل  وب��ال��ت��ايل 
الغالبية  ذات  امل��و���س��ل  حمافظة  يف 
اأو�سح  نف�سه،  االإط���ار  ويف  ال�سنية. 
قيادي باحل�سد فرج حامد امل�سعودي 
اأن ف�سائل احل�سد التي �ست�سارك يف 
العبا�س  “فرقة  ه��ي  تلعفر  معركة 
ال��ق��ت��ال��ي��ة، ل����واء ع��ل��ي االأك�����رب، بدر� 
اجل��ن��اح ال��ع�����س��ك��ري، ك��ت��ائ��ب االإم����ام 
االإم��ام احل�سني، وكتائب  لواء  علي، 

الأمم املتحدة: اآلف النازحني العراقيني يعانون �صدمات نف�صية

تلعفر.. معركة “ح�سا�سة” يف اآخر جيب لداع�س بالعراق
•• عوا�صم-وكاالت:

للهجرة  ال���دول���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ة  اأك�����دت 
االآالف  اأن  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  التابعة 
م�����ن ال����ن����ازح����ني ال����ع����راق����ي����ني من 
زال��وا يعانون من  املو�سل ال  مدينة 
ال�سدمات النف�سية احلادة واالنهيار 
على  اأ���س��اب��ي��ع  م���رور  رغ��م  الع�سبي، 
داع�س  تنظيم  م��ن  املدينة  ا�ستعادة 
تعر�سوا  ما  ب�سبب  وذلك  االإرهابي، 
ل����ه م����ن ع���ن���ف وم����ع����ان����اة خ�����الل 3 

�سنوات حتت �سيطرة التنظيم.
واأف�������ادت امل��ن��ظ��م��ة يف ب���ي���ان ل��ه��ا اأن 
غالبية املت�سررين هم من االأطفال 
نف�سي  ل���ع���الج  ي��ح��ت��اج��ون  ال���ذي���ن 
طويل االأمد، مبينة اأنها قدمت منذ 
والعالج  ال���دع���م  امل��ا���س��ي،  ن��وف��م��رب 
املتخ�س�سة  واجل��ل�����س��ات  ال��ن��ف�����س��ي 
املو�سل  م��ن  ن����ازح  األ����ف   24 ل��ن��ح��و 

واملناطق املحيطة بها.
وقالت “اإنها اأن�ساأت خالل ال�سنوات 
6 م��راك��ز للعالج  ال��ث��الث امل��ا���س��ي��ة 
النازحني،  خم��ي��م��ات  يف  ال��ن��ف�����س��ي 
لعالج  م��ت��ن��ق��ل��ة  ف����رق  اإىل  اإ����س���اف���ة 
امل�سردين خارج املخيمات، اإىل جانب 
نف�سية  ع��الج��ي��ة  اأن�����س��ط��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
فنية  وور���س  وترفيهية  واجتماعية 
وجل�سات  ال��ن��ازح��ني،  لدعم  ولغوية 
ل��ل��ح��االت العميقة  ال��ف��ردي  ال��ع��الج 

واحلادة«.
مدينة  ا�ستفاقت  اأخ���رى،  جهة  م��ن 

وبجزء من االأرا�سي ال�سورية، وهو 
منيع  ح�سن  اإىل  تتحول  جعلها  ما 
تاريخياً جتاه غارات االأعداء الذين 
ال�سيطرة  العقود  م��ر  على  ح��اول��وا 
ع��ل��ي��ه��ا، وب��ال��ت��ايل و���س��ع ال��ي��د على 
ط��ري��ق ال��ق��واف��ل ال��ع��ام ال���ذي يربط 
العراق بال�سام، باالإ�سافة اإىل قربها 
من احلدود الرتكية، وكان للمدينة 
العراقية  احل��رب  اأي���ام  ب��ارز  ح�سور 
 ،1991 اخلليج  وح��رب  االإي��ران��ي��ة 
مار�س  يف  االأمريكي  بالغزو  وانتهاء 

. يف 2003 
الهجوم  يف  امل�����س��ت��ه��دف��ة  وامل��ن��ط��ق��ة 
احل������ايل ه����ي ج��ب��ه��ة ت��ت��ب��ع اإداري��������اً 
حم��اف��ظ��ة ن��ي��ن��وى ب��ط��ول ن��ح��و 60 
ك����ي����ل����وم����رتاً، وع�����ر������س ن���ح���و 40 
مدينة  م���ن  وت���ت���األ���ف  ك���ي���ل���وم���رتاً، 
وبلدتي  تلعفر  ق�ساء  مركز  تلعفر 
العيا�سية واملحلبية، ف�ساًل عن 47 

قرية.
�سوى  ال��ع��راق  يف  لداع�س  يتبق  ومل 
نينوى،  مل��ح��اف��ظ��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ت��ل��ع��ف��ر 
ومنطقة  ك���رك���وك،  يف  واحل���وي���ج���ة 
ال���ق���ائ���م احل����دودي����ة م���ع ����س���وري���ا يف 
التنظيم  ب�����س��ط  اأن  ب��ع��د  االأن����ب����ار، 
�سيطرته يف 15 يونيو 2014 على 
القوات  ان�سحاب  بعد  تلعفر  ق�ساء 
اإقليم  العراقية املتمركزة فيها نحو 
كرد�ستان العراق، ونزوح االآالف من 
ت�سيطر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  اإىل  ال�سكان 

عليها قوات الب�سمركة الكردية.

القوات االأفغانية ت�ستعيد قرية �سهدت جمزرة 

الرئي�س كوروما يطلب م�صاعدة عاجلة لل�صحايا 

مئات القتلى بفي�سانات يف النيبال والهند وبنغالد�س 
 •• عوا�صم-وكاالت:

وانهيارات  بفي�سانات  حتفهم  �سخ�س  من220  اك��رث  لقي 
النيبال والهند وبنغالد�س،  االأي��ام االأخ��رية  ار�سية �سربت يف 

وفق ما اأعلنت ال�سلطات ام�س .
ف��ف��ي ال��ن��ي��ب��ال االك���رث ت�����س��ررا م��ن ال��ك��ارث��ة، دم���رت االمطار 
ونزوح  املا�سية  بنفوق  وت�سببت  املنازل  االف  الغزيرة  املو�سمية 

عدد كبري من ال�سكان.
ودفعت منطقة ترياي بجنوب النيبال التي ت�سم �سهوال كثرية، 
الثمن االكرب جراء االمطار املو�سمية الغزيرة. وهي املنطقة 
االكرث خ�سوبة بالبالد وقد تكون التبعات االقت�سادية عليها 

كبرية.
يف الهند املجاورة، اعلنت ال�سلطات م�سرع 81 �سخ�سا باأنحاء 

البالد، خ�سو�سا ب�سرق الهند و�سمال �سرقها.
ان  بر�س  لفران�س  ببنغالد�س  الكوارث  ادارة  ق�سم  قائد  وق��ال 
 1،5 ن��زح  فيما  الطبيعية  الكارثة  ج��راء  ق�سوا  �سخ�سا   29

مليون �سخ�س.
اأم�س  ك��وروم��ا  ب��اي  ارن�ست  �سرياليون  رئي�س  اك��د  جانبه  م��ن 
بعد االنهيارات  “بحاجة عاجلة اىل م�ساعدة”  ان �سرياليون 
�سخ�س   300 م��ن  ب��اأك��رث  اودت  التي  والفي�سانات  االر�سية 
االنقاذ  رج���ال  ي��ح��اول  ح��ي��ث  ف��ري��ت��اون  العا�سمة  االث��ن��ني يف 

العثور على ناجني يف انقا�س االحياء املدمرة.
التاأثر بينما كان يتحدث  وقال رئي�س الدولة الذي بدا عليه 
العا�سمة،  االك��رث ت�سررا يف  ال�سحافيني يف حي ريجنت  اىل 
ان الكارثة تفوق طاقتنا، موؤكدا ان جمموعات �سكانية باأكملها 
زال���ت بعد ث��الث��ة اأي���ام م��ن االم��ط��ار ال��غ��زي��رة وان��ه��ي��ار ار�سي 
هائل جرف ع�سرات امل�ساكن بع�سها يتاألف من ثالث او اربع 

طبقات.
وذكرت جمعية ال�سليب االحمر املحلية ان ح�سيلة ال�سحايا 
اىل  م�سرد،  اآالف  ثالثة  وح���واىل  قتيال   312 ر�سميا  بلغت 
غرب  يف  الواقع  البلد  هذا  عا�سمة  يف  املفقودين  اآالف  جانب 

افريقيا.
وفتحت ال�سلطات مركزا ال�ستقبال �سكان حي ريجنت الواقع 

على تلة وجرفته انهيارات ار�سية.
وق����ال ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م ال�����س��ل��ي��ب االح��م��ر ب��ات��ري��ك ما�ساكوي 
لوكالة فران�س بر�س ان احل�سيلة الر�سمية بلغت 312 قتيال 
الداخلية  وزي��ر  ق��ال  بينما  االرج���ح،  على  لالرتفاع  ومر�سحة 

باولو كونتيه ان اآالف اال�سخا�س مفقودون.
وقال باي كوروما ان امتنا تغرق يف االحزان من جديد. 

وكثريين  حياتهم  خ�سروا  مواطنينا  من  كثريين  ان  وا�ساف 
دمرتها  باملاليني  وممتلكات  خطرية  بجروح  ا�سيبوا  اآخرين 

االمواج او االنهيارات االر�سية التي طالت فريتاون.

وا�ساف ان “كل العائالت وكل املجموعات االتنية وكل املناطق 
طالتها ب�سكل مبا�سر او غري مبا�سر هذه الكارثة او ت�سررت 

ب�سببها«.
واعلن ان مراكز ايواء �ستقام يف املدينة التي يبلغ عدد �سكانها 

اكرث من مليون ن�سمة وتعاين من بنية حتتية �سعيفة.
ان����زالق للرتبة  ال��غ��زي��رة اىل  اي����ام م��ن االم���ط���ار  ادت ث��الث��ة 
االثنني طال جزءا كامال من التلة التي يقع عليها حي ريجنت 
العا�سمة فريتاون، واىل في�سانات يف كل مناطق  وتطل على 
ال��ع��ا���س��م��ة.وج��رف��ت ���س��ي��ول ه��ائ��ل��ة م��ن ال��وح��ل وامل��ي��اه احياء 
ال�سفيح على �سفوح التالل او على ال�ساحل وادت اىل في�سان 
برنامج  من�سق  النا�سر  عبد  ال�سحي.وقال  ال�سرف  انظمة 
االأحمر  وال�سليب  الهالل االحمر  ال��دويل جلمعيات  االحت��اد 
باأكملها يف بع�س االحياء  �سكانية  املياه جرفت جمموعات  ان 

وما تبقى منها تغطيه الوحول.
او  الوحل  باأيديهم يف  االحمر  ال�سليب  املتطوعون يف  ويعمل 
باأدوات بدائية ب�سبب عدم توفر جتهيزات منا�سبة، على قوله.

م�ساعدة  �سرت�سل  انها  اال�سرائيلية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
االن�سانية  للم�ساعدة  االأوروب�����ي  امل��ف��و���س  اك���د  بينما  ف��وري��ة 
خري�ستو�س �ستيليانيد�س ان االحتاد االوروبي م�ستعد لتقدمي 
امل�ساعدة لواحد من افقر بلدان العامل ما زال يواجه �سعوبات 
يف جتاوز �سنوات من احلرب االهلية ووباء ايبوال الذي اودى 

باربعة اآالف �سخ�س يف 2014 و2015.
وقال م�ساعد وزير االعالم كورنيليو�س ديفو ان مئات 
التي تعد واحدة  الكارثة  العائالت خ�سرت كل �سيء يف 

من اال�سواأ يف فريتاون.
كل  البحر  على  تطل  التي  �سرياليون  عا�سمة  وت�سهد 
الكولريا  مثل  اوبئة  انت�سار  اىل  ت��وؤدي  في�سانات  �سنة 

والزحار.
�سقوط  ع��ن  في�سانات  ا���س��ف��رت   2015 �سبتمرب  ويف 
يف  اآخ��ري��ن  �سخ�س  اآالف  ت�سعة  وت�سريد  قتلى  ع�سرة 
غرب  يف  باالإنكليزية  الناطق  البلد  ه��ذا  يف  العا�سمة 
 188 ا�سل  من   179 املرتبة  يحتل  وال��ذي  افريقيا، 

على �سلم التنمية الب�سرية لالأمم املتحدة يف 2016.
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emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�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 االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س مبنية - رقم االر�س 
: 3682 - املنطقة : الثنية اخلام�سة - امل�ساحة : 620.55 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )4000000( درهم - نوع العقار : �سقة 
�سكنية : املنطقة : برج خليفة - رقم االر�س : 155 - رقم املبنى : -3 - ا�سم املبنى : برج خليفة املنطقة 3 - رقم العقار : 5505 

امل�ساحة : 128.02 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب����� )3.444.986 ( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2235  جتاري جزئي              

نوفل  م م 2-حممد  ذ  - �س  العامة  للتجارة  �سيتي ويل  املدعي عليه / 1-نيو  اىل 
حممد   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �س م ع وميثله 
: من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )406809.68 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
التام     ال�سداد  وحتى  املطالبة   تاريخ  من   %12 وال��ف��ائ��دة   املحاماة  اتعاب  ومقابل 
بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق  2017/8/28   وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2049  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-ادفينجر �سيتي للتجارة العامة - �س ذ م م 2- حممد نياز باين 
ماجنلور جاينار - كفيل �سخ�سي اأدفينحر �سيتي للتجارة العامة - �س ذ م م(  جمهويل 
اأق���ام عليك الدعوى  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ م�سرف ال��ه��الل - ���س م ع   ق��د 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما والثاين بالت�سامم والت�سامن  مببلغ وقدره 
بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   481.162.13(
املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2017/8/23  ال�ساعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1493  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- اإمت��ارام رو�ساين 2- دينار للكهربائيات  جمهول حمل االقامة 
اأن يف - املعروفة با�سم رويال فيليب�س وميثله  مبا ان املدعي/ كونينكليجكي فيليب�س 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  : �سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي -  قد 
بالزام املدعي عليهما بالت�سامن مببلغ وقدره )2.023.551.33 درهم( مليونان وثالثة 
والر�سوم   ، فل�س  وثالثون  وثالثة  دره��م  وخم�سون  وواح��د  وخ�سمائة  ال��ف  وع�سرون 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  التام  ال�سداد  وحتى  املحاماة  اتعاب  و  وامل�ساريف 
كفالة  وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/8/28  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8
ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
 اإعادة اإعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2390  جتاري جزئي 
���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  اآن��د فلورز للتجارة  اىل املدعي عليه / 1- درابي�س 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام  ان املدعي/�سوي�س بلهوتيل ال�سارقة قد 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مببلغ وقدره )71664( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة التاأخريية 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام و�سم 
ملف النزاع رقم : 2017/359 جتاري  وحددت لها جل�سة يوم  االحد املوافق 2017/8/20 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1341  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�سركة �سبيد لتجارة الديزل - ذ م م   2- منظور عبدالرازق 
م��وال���س��ام فيني عبد ال����رازق - جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ م�سرف 
الهالل - �س م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
بالت�سامن والتكافل  مببلغ وقدره )1.870.293.79  درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�سة يوم 
االثنني  املوافق  2017/8/28  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 4422/ 2017 عمايل جزئي             

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1- ي��و���س��ف ال�����س��ح��ي ل��ل��ت��ج��ارة ال���ع���ام���ة  جم��ه��ول حمل 
اأقام  ال��ع��ال   ق��د  اب��و  امل��دع��ي / حممد ح�سنني �سربي احمد  االق��ام��ة مب��ا ان 
 96666( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
االثنني    ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB172909724AE(ال�سكوى
املوافق 2017/8/28  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1623  جتاري كلي               

اأ�سرف جمدي فتحي حممود   اىل املدعي عليه / 1-مقهي ك��ازا باليا - �س ذ م م  2- 
3- راج��ي�����س ك��وم��ار كري�سنا  جم��ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ بنك ب���رودا - 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    - الريامي  : ح�سن علي مطر  وميثله 
وقدره  مبلغ  امل��دع��ي  للبنك  ي�����س��ددوا  ب��ان  والتكافل  بالت�سامن  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
)4.565.110.00 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �سنويا من 
لها  املعجل بال كفالة.  وح��ددت  بالنفاذ  �سمول احلكم  و  التام  ال�سداد  املطالبة وحتى 
جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/8/24  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2328  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-يفيلني باجناد جي�س�س  جمهول حمل االقامة 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 عليها مببلغ 
وقدره )38.235.57 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  %2.49 
�سهريا من 2011/12/20  وحتى ال�سداد التام   وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  
2017/8/20  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1589  جتاري كلي               

ميهلكومار   -2 م  م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة  رافي�سانت  �سركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�ساندراكانت كوتي�سا - الكفيل ال�سخ�سي ل�سركة رافي�سانت للتجارة العامة-  �س ذ م م  

جمهويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ م�سرف ال��ه��الل - ���س م ع   ق��د اأق���ام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره 
بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   928.959.87(
املعجل بال كفالة  وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2017/9/6  ال�ساعة 9.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  �س بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/947  جتاري كلي               
ايرواين   ر�سا  عبا�س   -2 م   م  ذ  �س   - التجارية  ب�ستون   -1  / عليه  املدعي  اىل 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك �سادرات ايران - الفرع الرئي�سي 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  ال��ق��ا���س��م    اح��م��د حممد  اب��راه��ي��م حممد   : وميثله 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )58473858.73 درهم( 
15% من   االتفاقية  القانونية  والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
تاريخ املطالبة اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني  
املوافق  2017/9/11  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2082  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- جت��ورا تكنولوجيز ليمتد - فرع دب��ي   جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ مااليكا جا�سمني كارفالهو   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )31413( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   2193 مبلغ  اىل  باال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2775   تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ماك الينز للتجارة العامة - �س ذ م م   جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ عبدال�ستار بوكيالت حميد بوكاكيالت 
اع��اله والزامك  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  حميد -  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )27285( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. باال�سافة اىل مبلغ 2110 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2382   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- دبي واير -  م م ح  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/جلف اويل ميدل اي�ست ليمتد - فرع دبي وميثله : ماجد �سعيد 
املذكورة  التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  ال�سويهي -  قد  حمد اجلالف 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )223254( درهم اىل طالب 
االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2147   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- �سركة /باور بوم ملقاوالت البناء - ذ م م 2- 2. برميكومار 
بوم  ب��اور   / �سركة  ممثل  وب�سفته  نف�سه  عن  برابهاكاران  جوفيندان  بربهاكران 
ملقاوالت البناء - ذ م م  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سيفن ويف�س 
لل�سيانة العامة - ذ م م وميثلها مديرها احلايل جا�سفري وميثله : عبداهلل يو�سف 
احمد اأنوهي اآل نا�سر  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )159080( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1923 تنفيذ جتاري
الظنحاين جمهول حمل  زاي��د عبيد  املنفذ �سده/1- عبيد خليفة  اىل 
�س.م.ع  اال���س��الم��ي  االم����ارات  التنفيذ/م�سرف  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
وميثله:احمد ح�سن رم�سان اآل علي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )2425061.10(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/2141 تنفيذ جتاري
ل��ل��ت��ج��ارة ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ���س��رك��ة االأن���غ���ام  امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1-  اىل 
�س.م.ح  لالأقم�سة  املدينة  ن��ور  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
الدعوى  اأق��ام عليكم  قد  يو�سف احلمادي  احمد  وميثله:يو�سف حممد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )60212( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/2024 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  ذ.م.م  للمقاوالت  احل�سيبة  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ذ.م.م  انرتنا�سيونال  اوبتيما  التنفيذ/�سركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  وميثله:عائ�سة حممد ح�سن طاهر 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )303339.5( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/245  تنفيذ عقاري   

مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/724 عقاري كلي ، ب�سداد 
املبلغ املننفذ به وقدره )1928887.20( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب االإعالن:طالب التنفيذ:بنك االمارات دبي الوطني �س.م.ع
املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- بارويندر �سينج ديو ان ن�سينج جمهول حمل االقامة

مو�سوع االعالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن رقم االر�س:62 - مبنطقة 
للمبلغ  وف��اء   2001 ال�سقة  رق��م   -  3 ا���س  ليك�س  املبنى:جرين  ا�سم   - اخلام�سة  الثنية 

املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/337  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-ر�سا �سليم ملك جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم / 
بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
القرار  من  تظلم  ومو�سوعه  اع��اله  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ال�سام�سي 
وامل�ساريف.  وال��ر���س��وم  ال�سفر  م��ن  منع   567/2017 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر 
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/8/27   ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/336  تظلم جتاري
اىل املتظلم �سده / 1-ن�سيم الدين رحيم الدين جمهول حمل االقامة مبا ان 
املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
اعاله ومو�سوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اأقام عليكم  ال�سام�سي قد  العمران 
القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 579/2017 منع من ال�سفر والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/8/27   ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/341  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-حممد نواز بن حممد انور جمهول حمل االقامة مبا ان 
املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
اعاله ومو�سوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اأقام عليكم  ال�سام�سي قد  العمران 
القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 581/2017 منع من ال�سفر والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/8/27   ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/328  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-دعاء زياد بو م�سلح جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم 
/ ب��ن��ك ام ال��ق��ي��وي��ن ال��وط��ن��ي �����س.م.ع ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل ح��م��د ع��ب��داهلل عمران 
اعاله ومو�سوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اأقام عليكم  ال�سام�سي قد  العمران 
القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 494/2017 منع من ال�سفر والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/8/30   ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة 
: Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

                يف  الدعوى 2017/52  عر�س واإيداع عمايل

اىل املعرو�س عليه / 1-مزمل حممد �ساه عامل جمهول 
معدات  لتاأجري  الريامي   / املتنازع  ان  مبا  االقامة  حمل 
البناء )حاليا(   لتاأجري معدات  ا�س  تي  اآر  )�سابقا(  البناء 
نعلنكم ان العار�س املذكور اعاله تقدم الينا عار�سا عليكم 

قيمة تذكرة العودة ويبلغ قدرها )522( درهم .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

الت�سويات   الودية
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العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5053  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-اجل������وراح ل��ت��و���س��ي��ل ال��ط��ل��ب��ات �������س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ع��ل��ي ر���س��ا ري��ا���س اح��م��د  ق��د اأق����ام عليك 
 28007( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
االثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB173665139AE:ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2017/8/21 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4441  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مثيما للتكنولوجيا ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /عبدو الواحد اكرامي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
عودة مببلغ  وتذكرة  درهم(   27050( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات 
  mb172926670ae:1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
�س   08.30 ال�ساعة   2017/8/29 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5650  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مثيما للتكنولوجيا �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /بيجو راجافان كابادان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
 1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   22200( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
  MB172926947AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
�س   08.30 ال�ساعة   2017/8/28 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7225  عمايل جزئي
جمهول  �����س.ذ.م.م  & انترييور�س  �سالو�سنز  1-ف��اب��ز   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /رام ناري�س ي��اداف با�سوديف ي��اداف  قد اأقام 
 24830( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
املوافق  االثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت    MB174473022:ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���س   08.30 ال�ساعة   2017/8/28
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4881  عمايل جزئي
واخلفيفة  الثقيلة  بال�ساحنات  للنقل  ال��رتاث  / 1-جنمة  عليه  املدعي  اىل 
ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /مانربيت �سينغ كا�سمري �سينغ  
وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   27480(
يوم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    MB173355774AE:ال�سكوى رق���م 
لذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2017/8/28 املوافق  االثنني 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7733  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سايرب جام للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /حممد ا�سحاق �سيد الل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )17204 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
  MB174987170AE/2017:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/22 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

، وعلما بان الدعوى جددت من ال�سطب .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7742  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سمان للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /عا�سف خان حمدياز خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )6045 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1000 
  AE175944049MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره��م( 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/22 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

، وعلما بان الدعوى جددت من ال�سطب .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4756  عمايل جزئي
جمهول  ������س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  الي��ن  1-ب����رامي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /االمني �ساردير �ستار �سردير  قد اأقام عليك 
 17.165.1( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
ع���ودة مببلغ )1000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
االحد  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB172523651AE:ال�سكوى
مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �س   08.30 ال�ساعة   2017/8/20 املوافق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7486  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-العجيم حلزم الب�سائع وخدمات ال�سحن �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / قا�سم كرمي بخ�س كرمي بخ�س  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)16448 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره )1000 
رقم:AE175380263MB  وحددت  ال�سكوى  وامل�ساريف يف  وبالر�سوم  درهم( 
القا�سي لذا  ال�ساعة 08.30 �س مبكتب  امل��واف��ق:2017/8/22  الثالثاء  لها جل�سة يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4406  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تركي مطر لتنظيم املعار�س واحلفالت  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �سريف �سعيد ح�سن �سعيد الفار  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)93828 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره )1000 
رقم:AE172074246MB  وحددت  ال�سكوى  وامل�ساريف يف  وبالر�سوم  درهم( 
لذا  القا�سي  08.30 �س مبكتب  ال�ساعة  امل��واف��ق:2017/8/21  االثنني  يوم  لها جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3387  عمايل جزئي
ان  االقامة مبا  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل  للديكور  1-القمة  املدعي عليه /  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  املدعي / ويل اهلل ابو �سيد ميده  قد 
مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)11912 دره��م( وتذكرة ع��وده مببلغ وق��دره )800 
  AE171751722MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره���م( 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/22 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6134  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م   وال�سحن  للنقل  العا�سمة  1-�سم�س   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / �سمان جول نا�سر خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )1000  وق��دره��ا)10387  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
  MB173939984AE/2017:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
م�ساءا   15.00 ال�����س��اع��ة  امل������واف������ق:2017/8/21  االث��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 بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2852  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دبل بريل خلدمات احلرا�سة �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / حممد �سليمان �ساه خان باد�ساه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  وق��دره��ا)34025  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وحددت    MB171386013AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم االربعاء املوافق:2017/8/23 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7420  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م  جمهول حمل  العامة  اىل املدعي عليه / 1-راي�سينق دي�ستني للتجارة 
االقامة مبا ان املدعي / حامت عاقل بهاي ناغدي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )1500  وق��دره��ا)11290  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وحددت    MB175649047AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/22 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2350  عمايل  جزئي 

ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ال�سم  عليه/1-  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/�سكل احمد حممد رفيق اال�سالم نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ 2017/7/6 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سكل احمد حممد رفيق اال�سالم 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ )23.166 دره��م( وت��ذك��رة ع��ودة ملوطنه  ب��اأن  ب��ال��زام املدعى عليها 
والزمتها  اخر  لدى �ساحب عمل  بالعمل  التحق  قد  يكن  ما مل  نقدا  او مقابلها  عينا 
بامل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
�ساحب  با�سم  �سدر  االع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل 

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  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/58  جتاري  كلي 
اىل املحكوم عليه/1- �سركة ملتي لبنك �ستار للتجارة ذ.م.م 2- نايهاز دو�سا - الكفيل املت�سامن مع �سركة ملتي 
لينك �ستار للتجارة ذ.م.م يف املديونية لدى البنك مبوجب ال�سمان ال�سخ�سي واملذيل بتوقيعه 3-عليا دو�سا - 
الكفيل املت�سامن مع �سركة ملتي لينك �ستار للتجارة ذ.م.م يف املديونية لدى البنك مبوجب ال�سمان ال�سخ�سي 
يف   2016/9/22 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهويل  بتوقيعه  واملذيل 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك دبي اال�سالمي اوال بالزام املدعي عليها االوىل بان توؤدي للمدعي مبلغ فقط 
امل�ساريف  الف ومائتان وخم�سة وثالثون درهم و�ستة واربعون فل�سا( ف�سال عن  )خم�سمائة واثنان وخم�سون 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وذلك بالت�سامن فيما بينكم - ثانيا:بعدم اخت�سا�س املحكمة قيميا بنظر 
الدعوى عن ال�سق اخلا�س باملطالبة باملبالغ اخلا�سة بعقود البيع باملرابحة املوؤرخة:2014/6/30 و 2013/11/28 
املبينة باال�سباب ون�سخ �سورة من االوراق تخ�س�س عنها وار�سالها اىل لدائرة التجارية اجلزئية االوىل املخت�سة 
لالخت�سا�س القيمي وارجات الف�سل يف م�ساريف هذا ال�سق وعلى مكتب ادارة الدعوى حتديد جل�سة او اعالن 
اخل�سوم بها. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/2052 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- �سركة ت��داول مي ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
عليك  اأق��ام  قد  حمدي  م�سطفى  حمدي  التنفيذ/�سامح  طالب  ان  مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )158926(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/425  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- وردروب املحدودة - فرع دبي  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
جممع دبي ال�سناعي ���س.ذ.م.م )حاليا( مدينة دبي ال�سناعية ���س.ذ.م.م )�سابقا( وميثله : 
علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ 
الطرفني  ب��ني  امل��ربم��ة  م�سروع(  تطوير  )اتفاقية  ب��  املعنوية  امل��دة  طويل  االي��ج��ار  اتفاقية 
واملوؤرخة يف:2007/3/27 وذلك �سبب اخالل املدعي عليها وعدم �سدادها بدل االيجار امل�ستحق 
عليها والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة 
يوم االحد املوافق  2017/8/20   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/440  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- دي اي بي بوند ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
)�سابقا(  �����س.ذ.م.م  ال�سناعية  دب��ي  مدينة   - )حاليا(  �����س.ذ.م.م  ال�سناعي  دب��ي  جممع 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  الزرعوين   ا�سماعيل حممد عبداهلل  وميثله: علي 
املوؤرخة  م�سروع  تطوير  باتفاقية  املعنوية  امل��دة  طويل  االيجار  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة 
يف:2007/6/18 لعدم �سداد املدعي عليها بدل االيجار والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  الثالثاء املوافق  2017/1/3   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1166  جتاري  جزئي 

بانيكافينيل جمهول حمل االقامة نعلنكم  الدين  �سهاب  املحكوم عليه/1- حممد  اىل 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/5/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان 
املدعي  ي��وؤدي للبنك  بان  بالزام املدعي عليه  ���س.م.ع  القيوين الوطني  ام  ل�سالح/بنك 
)بنك ام القيوين الوطني( مبلغ )44499.13 درهم( والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
وامل�ساريف  الر�سوم  عن  ف�سال  التام  ال�سداد  وحتى  يف:2017/4/2  احلا�سل  املطالبة 
ومبلغ ثالثمائه درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
�ساحب  با�سم  �سدر  االع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل 

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  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1226  جتاري  جزئي 
نعلنكم  االق��ام��ة  حمل  جمهول  كي�سور  ىل  �ساينا  كي�سور  نافني  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/5/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان 
املدعي  ي��وؤدي للبنك  بان  بالزام املدعي عليه  ���س.م.ع  القيوين الوطني  ام  ل�سالح/بنك 
)بنك ام القيوين الوطني( مبلغ )46738.78 درهم( والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
الر�سوم  عن  ف�سال  التام  ال�سداد  وحتى  يف:2017/4/10  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة 
وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائه درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1651  جتاري  جزئي 

بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  العويلي  �سعيد  احمد  فريد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/7/11 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/�سيدر لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م ومتثلها مديرتها/غادة احمد ال�سقيف بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ خم�سة االف ومائة و�ستة و�ستني درهم( والزمته 
بامل�سروفات ومببلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة وامرت ب�سمول احلكم بالنفاذ 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . كفالة  ب��ال  املعجل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1380  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- حممد ر�سوان حممد �سديق جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك ام القيوين الوطني 
�س.م.ع قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/8/8 احلكم التمهيدي 
التايل:حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري امل�سريف املخت�س �ساحب الدور 
باجلدول وتكون مهمته بعد االطالع على ملف الدعوى واالنتقال للبنك املدعي كامر الزم لالطالع على ملف 
املدعي عليه لديه من واقع ال�سجالت والدفاتر ونظام احلا�سب االيل على ح�سابه واالطالع على ا�سول امل�ستندات 
وعلى ما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم وكذا ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية وااللكرتونية املنتظمة واملرا�سالت 
املنح  و�سروط  وقيمتها  وانواعها  ت�سهيالت  من  عليه  احل�سول  مت  ما  لبيان  وج��دت  ان  وااللكرتونية  الورقية 
والفوائد ومدة ال�سداد وطريقة احت�ساب الفوائد او االرباح والعموالت وامل�سروفات واية مبالغ اخرى مع ت�سفية 
احل�ساب وعلى اخلبري بالن�سبة للمعاملة اخلا�سة بالبطاقة بيان تف�سيالت ذلك وعلى اخلبري مبراعاة تاريخ 
غلق احل�ساب وفق اخر حركة يف ك�سف احل�ساب من ا�ستخدام او حركة �سداد من قبل املدعي عليه وبيان كيفية 
قيام املدعية بح�ساب املرت�سد بعد ذلك التاريخ وحتى تاريخ رفع الدعوى وحددت مبلغ ثالثة االف درهم كاأمانة 
على ذمة ح�ساب وم�سروفات اخلبري واتعابه والزمت املدعي ب�سدادها خزانة املحكمة، وحددت لها املحكمة جل�سة 

 . ch1.C.14:يوم الثالثاء املوافق:2017/9/5 ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2333  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- توان �سرياز ح�سني  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
العمران  ���س.م.ع وميثله: عبداهلل حمد عبداهلل عمران  الوطني  القيوين  ام  بنك 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ  ال�سام�سي قد 
واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  وت�سمني  دره��م(    34.980.35( وق��دره 
املحاماة والفائدة 2.49% �سهريا م��ن:2013/12/20 وحتى ال�سداد التام . وحددت 
 Ch بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/9/19 امل��واف��ق   الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   1.C.12

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  برعاية 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�س 
لالأعمال اخلريية واالإن�سانية رئي�س جمل�س اأبو ظبي 
دو�ست  بفندق  االأول  اأم�س  م�ساء  انطلقت  الريا�سي 
الدويل  ظبي  اأب��و  مهرجان  فعاليات  ظبي  اأب��و  ث��اين 
والذي  ال�24  ن�سخته  يف   2017 ل��ع��ام  لل�سطرجن 
والثقافة مب�ساركة  لل�سطرجن  اأبو ظبي  نادي  ينظمه 
55 دول��ة والذي  600 الع��ب والعبة من  اأك��رث من 
وت�ستمر  دوالر  األ��ف   65 النقدية  قيمة جوائزه  تبلغ 

مناف�ساته حتى يوم 23 اأغ�سط�س احلايل .
و���س��ه��د م��را���س��م ح��ف��ل االف���ت���ت���اح ع��ب��د امل��ح�����س��ن فهد 
الريا�سة  ل�����س��وؤون  امل�ساعد  ال��ع��ام  االأم���ني  ال��دو���س��ري 
وح�سور  والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة  بالهيئة 
ال���ب���ن���اي رئ��ي�����س االحت������اد العربي  اإب���راه���ي���م حم��م��د 
لل�سطرجن وال�سيخ �سعود بن عبد العزيز املعال رئي�س 
اإدارة نادي ال�سارقة الثقايف لل�سطرجن ،وعبد  جمل�س 
ال�سطرجن وخالد  نائب رئي�س احتاد  العزيز اخل��وري 
ال�����س��وي��دي مم��ث��ل وزارة ����س���وؤون ال��رئ��ا���س��ة وع��ب��د اهلل 
امل�ساندة  التنفيذي للخدمات  املدير  املحريبي  حممد 
يف نادي تراث االإمارات وعدد من القيادات الريا�سية 
بالدولة  ال�سطرجن  واأندية  الراعية  اجلهات  وممثلي 

وروؤ�ساء الوفود امل�ساركة .
الفقرات  االفتتاح مب�سطا مبجموعة من  وجاء حفل 
،والذي بداأ بال�سالم الوطني للدولة ،ثم اآيات مباركة 
النا�سئني  منتخب  الع��ب  ت��اله��ا  احلكيم  ال��ذك��ر  م��ن 
ونادي اأبو ظبي لل�سطرجن �سلطان علي الزعابي ، ثم 
كلمة اللجنة العليا املنظمة التي األقاها رئي�س اللجنة 
بالرعاية  اأ���س��اد فيها  وال��ت��ي  ع��ب��داهلل اخل���وري  ح�سني 
من  والريا�سة  ال�سباب  قطاع  يجدها  التي  الكرمية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي » رعاه اهلل..
وثمن اخلوري توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
القائد  نائب  ظبي  اأب��و  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
زايد  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  ودع��م  اأب��و ظبي  الإم���ارة 
اأبو ظبي الريا�سي املتوا�سل  اآل نهيان رئي�س جمل�س 
اأ�سهم يف النهو�س باأبناء الدولة يف  لهذا القطاع مما 
تو�سيع  ويف  ع��ام  ب�سكل  الريا�سية  امل��ج��االت  خمتلف 
الرقعة ال�سطرجنية على وجه اخل�سو�س ، موؤكدا باأن 
املهرجان ال 24 جاء متزامنا مع اإعالن )عام اخلري 
الدولة يف  تبنته  الذي  النهج  ا�ستنادا على   )  2017
ينخرط  عام  جمتمعي  كتوجه  العطاء  مفهوم  اإر�ساء 
ف��ي��ه ك��اف��ه ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع.. ووج����ه اخل�����وري ال�سكر 
وزارة  مقدمتها   ويف  للمهرجان  ال��راع��ي��ة  للجهات 
ظبي  اأب��و  وهيئة  الرئي�سي  ال�سريك  الرئا�سة  ���س��وؤون 
ونادي  ظبي  اأب��و  مدينة  ،وبلدية  والثقافة  لل�سياحة 
ت����راث االإم������ارات وجم��م��وع��ة ���س��رك��ات حم��م��د ر�سول 
خوري واأوالده و�سركة مياه واأي ويرا املوزع احل�سري 
اأبو  فخر  وفريق  التعاونية  امل�سلحة  القوات  جلمعية 

ظبي التطوعي لتنظيم الفعاليات وفندق دو�ست ثاين 
حمت�سن املهرجان ، وكافة و�سائل االإعالم املحلية ويف 

مقدمتها �سركة اأبو ظبي لالإعالم.
وبعد ذلك مت عر�س فيلم ق�سري عن م�ساهمات الدولة 
مبنا�سبة عام اخلري2017، ثم  فيلم اآخر عن م�سرية 
مهرجان اأبو ظبي الدويل لل�سطرجن ،بعدها مت افتتاح 
البطولة ر�سميا مب�ساركة راعي احلفل وكبار احل�سور 
على الطاولة االأوىل يف بطولة االأ�ساتذة الرئي�سية ،ثم 
اجلولة  مباريات  انطلقت  بعده   ، املفتوحة  البطولة 
االأوىل من بطولة االأ�ساتذة والتي �سهدت الكثري من 
املفاجاآت على غري العادة اأبرزها تعادل امل�سنف االأول 
 62 يف املهرجان االنكليزي نيجل �سورت مع امل�سنف 
كاليان وكذلك  ارج��ون  الهندي  الالعب  البطولة   يف 
تعادل امل�سنف الثاين امل�سري با�سم اأمني بطل العرب 
بالبطولة  ال�63  امل�سنف  مع   2017 لعام  واأفريقيا 
الهندي جوك�س دي ،كما تعادل اأي�سا امل�سنف اخلام�س 

الهندي  ابجيت جبتا مع مواطنه امل�سنف  بالبطولة 
ال� 66 بالبطولة روناك �سادواين.

يف ال��وق��ت ال���ذي جن��ح ف��ي��ه الع���ب منتخب االإم����ارات 
وبطل عام 2017 االأ�ستاذ الكبري �سامل عبد الرحمن 
بينما  بينغ  ك�سياو  ج��و  ال�سينية  الالعبة  تخطى  يف 
احلو�سني  ع��م��ران  للنا�سئني  االإم�����ارات  بطل  خطف 
نقطة ثمينة من االنكليزي ديفيد ايجلي�ستون والذي 

يفوقه ب370 نقطة بالت�سنيف الدويل.
وعلى �سعيد البطولة املفتوحة مل ت�سهد اأية مفاجاآت 
ت��ذك��ر ح��ي��ث ك��ان��ت ال��ن��ت��ائ��ج اي��ج��اب��ي��ة ل��ك��ل الالعبون 
امل�سنفون االأوائل على خ�سومهم ، والتي �سهدت فوز 
الالعب الكازاخ�ستاين كازيبيك اأمبيتوف على الالعب 
البحريني �سامل العثمان ،ال�سوري هاين ال�سريف على 
روكي  الظفاري،والفلبيني  �سلمى  االإماراتية  الالعبة 
والفلبيني  امل��ح��م��ود،  �سلمان  البحريني  على  ب��اب��الن 
جونالد بيجيك على �سيد كابودي، يف حني فاز العبنا 

اإبراهيم �سلطان على طالل الزعابي .
اأما بطولة االأطفال التي انطلقت يف الفرتة ال�سباحية 
150 العبا والتي �سمت نخبة  فقد �سهدت م�ساركة 
املختلفة  العمرية  ال��ف��ئ��ات  االإم����ارات م��ن  م��ن الع��ب��ي 
وا�سيا القادمني خ�سي�سا من خمتلف القارة ال�سفراء 
يف  ال��ي��وم  املناف�سات  كافه  ..وت��ت��وا���س��ل  ذوي��ه��م  برفقة 

جولتها الثالثة ح�سب جدول املباريات.

عبد املح�صن الدو�صري«
اأ�ساد عبد املح�سن فهد الدو�سري االأمني العام امل�ساعد 
ال�سباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  بالهيئة  ال��ري��ا���س��ة  ل�����س��وؤون 
والريا�سة ببلوغ مهرجان اأبو ظبي الدويل لل�سطرجن 
االأح���داث  م��ن  وال���ذي ميثل واح���دا   24 ال  حمطته 
الريا�سة  روزم��ان��ة  يف  املهمة  واملجتمعية  الريا�سية 
اأبو  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ج��ه��ود  بف�سل   ، االإم��ارات��ي��ة 
التي  العديد من اجلهات  لل�سطرجن وم�ساهمة  ظبي 

وزارة  مقدمتها  ويف  الناجحة  م�سريته  تدعم  ظلت 
اأبو ظبي  �سوؤون الرئا�سة ال�سريك الرئي�سي وجمل�س 
الفعاليات  كافه  دع��م  يف  ي�سهم  ظ��ل  ال��ذي  الريا�سي 
اأب���و ظ��ب��ي عا�سمة عاملية  ال��ري��ا���س��ي��ة مم��ا ج��ع��ل م��ن 
نهيان  ال�سيخ  �سمو  واهتمام  متابعة  بف�سل  للريا�سة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأبو ظبي الريا�سي.. 
باأن   24 ال  ال��ن�����س��خ��ة  اف��ت��ت��اح  ع��ق��ب ح��ف��ل  واأ����س���اف 
ال�سطرجن  م�سرية  دعم  يف  كبريا  دورا  لعب  املهرجان 
االإماراتي وزاد من قاعدة املمار�سني للعبه من �سباب 

االإمارات الواعدين .
600 العباً والعبة من  اأكرث من  باأن م�ساركة  وذكر 
مقدمتهم �سباب  يف  املهرجان  مناف�سات  يف  دولة   55
االإمارات ميثل الكثري من النجاحات ،اإ�سافة لل�سمعة 
واالأم���ان مما  االأم��ن  اإم���ارات  بها  تتمتع  التي  الطيبة 
يوؤكد النجاحات امل�ستمرة التي ظل يحققها املهرجان 
ال����ذي ت���وف���رت ل���ه ك��اف��ة م��ق��وم��ات ال��ت��م��ي��ز والنجاح 

وتعزيز مكانته يف اأجندة الفعاليات الريا�سية الإمارة 
لل�سطرجن  اأبو ظبي  نادي  اأبو ظبي،مثنيا على جهود 
والثقافة واللجنة املنظمة القائمة عل تنظيم املهرجان 
للتناف�س  الالعبني  لكافة  مهمة  حمطة  يعد  ال��ذي 
املتنوعة..واختتم  وم�سابقاته  فئاته  بجميع  ال�سريف 
يف  االإق��ام��ة  طيب  متمنيا  االإم����ارات  ب�سيوف  مرحبا 

بلدهم الثاين اإمارات املحبة وال�سالم.
كالم �سوره

�صعود املعال”
اأكد ال�سيخ �سعود بن عبد العزيز املعال رئي�س جمل�س 
اإدارة نادي ال�سارقة لل�سطرجن بان مهرجان اأبو ظبي 
الدويل لل�سطرجن  اأ�سبح واحدا من اأ�سا�سيات ريا�سة 
االإمارات والذي يعترب فر�سة رائعة ل�سباب االإمارات 
مل��زي��د م��ن االح��ت��ك��اك وال�����س��ق��ل اأم����ام خ����ربات عاملية 
العديد  �سم  ال���ذي  ال�سنوي  امل��ه��رج��ان  ي��وف��ره��ا  ظ��ل 
تتوفر يف  التي ال  العاملية  ال�سطرجنية  اخل��ربات  من 
واأ�ساف  الدولية..  والبطوالت  املهرجانات  من  كثري 
�سمت  والتي  رائعة  قيا�سية  امل�ساركة  كانت  لقد   –
اأب��رز جنوم ال�سطرجن يف العامل والوطن العربي ويف 
الذهبي  الالعب  بقيادة  االإم���ارات  اأب��ط��ال  مقدمتهم 
���س��امل ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ط��ل ���س��ط��رجن االإم������ارات ،مما 
يف  ومتقدمه  كبرية  مكانه  احتل  املهرجان  ب��اأن  يوؤكد 
اأجنده االحتاد الدويل لل�سطرجن ، فيما احتل مكانته 
اأبو ظبي الريا�سي الذي ظل  �سمن روزمانة جمل�س 
الريا�سية  والفعاليات  االأن�����س��ط��ة  خمتلف  يحت�سن 
املهرجان  ذل��ك  االأن�سطة  تلك  مقدمة  ويف  العاملية، 
حتت�سن  كما  اجلن�سيات  من  العديد  يحت�سن  ال��ذي 
االإمارات اأكرث من 200 جن�سية ، والبد من االإ�سادة 
بجهود نادي اأبو ظبي لل�سطرجن م�ستفيدا من رعاية 

قيادتنا الر�سيدة لقطاع ال�سباب والريا�سة .

اإبراهيم البناي”
العربي  االحت���اد  رئي�س  البناي  حممد  اإب��راه��ي��م  ق��ال 
لل�سطرجن  الدويل  اأبو ظبي  بان مهرجان  لل�سطرجن 
الريا�سية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  واأق��������دم  اأك������رب  م����ن  اأ����س���ب���ح 
اجلماهريية املجتمعية على م�ستوى الدولة ، ببلوغه 
24 عاما من العطاء الرائع ، والذي ميثل جهدا كبريا 
لنادي اأبو ظبي لل�سطرجن طيلة م�سريته احلافلة التي 
الريا�سي  ظبي  اأب��و  ملجل�س  وال�سكر  االإ���س��ادة  ت�ستحق 
برئا�سة  املنظمة  واللجنة  لل�سطرجن  اأبو ظبي  ون��ادي 
يحت�سن  ظل  اأن  بعد   ، اخل��وري  عبداهلل  ح�سني  االأخ 
امل�ساركني االأم��ر الذي مل يكن مفاجاأة يل  املئات من 
ال�سطرجنية  امل��ه��رج��ان��ات  م��ن  واح���دا  اأ�سبح  اأن  بعد 
الناجحة مما اأدى لتدافع اأبطال ال�سطرجن يف العامل 
للم�ساركة يف ظل تزايد اإعداد امل�ساركني لل�سمعة التي 
اكت�سبها ، وما ي�سعدنا جدا تواجد نخبة من الالعبني 
اأبطال  مقدمتهم  ويف  وال�ساعدين  امل�سنفني  العرب 
االإمارات مما ي�سهم يف توفري فر�س االحتكاك ل�سباب 
االإمارات الذين بلغوا من�سات التتويج العاملية والذي 

ميثل دعما جلهود احتاد ال�سطرجن.

انطالق فعاليات مهرجان اأبو ظبي الدويل لل�سطرجن لعام 2017  يف ن�سخته ال�24

ال�سيفية  لالأن�سطة  الوطني  الربنامج  �سمن  امل�سابقات  جلنة  نظمت 
“�سيف بالدي 2017” -الذي تنظمه الهيئة العامة لرعاية ال�سباب 
والريا�سة- �سل�سلة من البطوالت، منها بطولة كرة الطائرة للفتيات 
الفتيات  م��راك��ز  م��ن  ف���رق   7 فيها  ���س��ارك��ت  وال��ت��ي  ���س��ن��ة،  م��ن 18-12 
باالإ�سافة اإىل فريق موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة باملنطقة ال�سرقية، 

حيث بلغ اإجمايل امل�ساركات 63 فتاة.
للفتيات،  الطائرة  ك��رة  بطولة  لقب  عجمان”  فتيات  “مركز  وح�سد 
ال�سرقية  املنطقة  فريق  امل��راأة  لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة  ف��ازت  بينما 

باملركز الثاين، وحل مركز �سباب الغيل باملركز الثالث.
الرتبية  ل��وزارة  التابعة  مبربح  الريا�سية  ال�سالة  يف  البطولة  اأقيمت 
كرة  بطولة  رئي�س  الزعابي  غ��ادة  ال�سيدة  م��ن  ك��ل  وت��وج��ت  والتعليم، 

الطائرة واالآن�سة اأمل الكعبي الفرق الثالث الفائزة واإدارييها.

بالدي،  �سيف  م�سابقات  جلنة  رئي�س  الرئي�سي،  اأحمد  ال�سيد  وتوجه 
جلنة  يف  ال�سادة  ���س��واًء  البطولة  اإجن���اح  يف  �ساهم  م��ن  ك��ل  اإىل  بال�سكر 
العايل  امل�ستوى  اأن  واأك��د  واملنظمني،  واحلكام  االإداري���ني  اأم  امل�سابقات 
الكبرية  الطموحات  يعك�س  امل�ساركة  الفرق  به  ظهرت  ال��ذي  والتميز 
اأو االأخ���وة  امل��واط��ن��ني  ال�����س��ب��اب م��ن االأب���ن���اء  واالآم�����ال العظيمة جل��ي��ل 

الوافدين.
واأ�ساف الرئي�سي “اإن اإ�سدال ال�ستار على بطولة كرة الطائرة ي�سيف 
والريا�سة،  ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  �سفحة  اإىل  جديداً  اإجن��ازاً 
بال�سكر  اأت��ق��دم  هنا  وم��ن   .. ب��االإجن��ازات  ام��ت��الأت  التي  ال�سفحة  تلك 
كل مرة  يثبتون يف  الذين  واإدارييها وموظفيها،  قادتها  اإىل  والعرفان 

اأنهم قادرين على حتويل امل�ستحيل اإىل واقع والعقبات اإىل اإجنازات«.
من جانبها قالت غادة الزعابي، رئي�س بطولة كرة الطائرة، اإن الهدف 

املراكز  فتيات  لدى  الريا�سي  الوعي  ن�سر  هو  البطولة  من  االأ�سا�سي 
ال�سبابية وت�سجيعهم على ممار�سة الريا�سة لتنمية مواهبهم وتعزيز 
روحهم الريا�سية، وتنمية روح الفريق الواحد واإدراك اأهمية وحقيقة 

التناف�س البناء واملوجه. 
اأهم امل�سابقات الريا�سية التي تقيمها الهيئة  اأحد  اأن البطولة  واأكدت 
العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة  للفتيات طوال العام، ملتابعة م�سري 
املعني  اال�سرتاتيجي  للهدف  وتعزيزا  الريا�سية  الناحية  من  الفتيات 
يف تنمية وتطوير قطاع ال�سباب وفق احتياجات املجتمع، حيث تهدف 
البطولة اإىل اكت�ساف املواهب الريا�سية وا�ستقطاب الفتيات املتميزات 
لت�سكيل فرق ذات م�ستوى عايل من املهارة، وكذلك العمل على تعزيز 
البيئة  تهيئة  و  حياة  اأ�سلوب  الريا�سة  املجتمعية  الريا�سية  الثقافة 

املنا�سبة للفتيات لتحقيق االإجنازات.

»فتيات عجمان« يح�سد لقب »بطولة كرة الطائرة للفتيات«

اأعلنت االأمانة العامة ل� “جائزة حممد 
بن را�سد اآل مكتوم لالإبداع الريا�سي” 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  “مبادرات  ع�سو 
تنموية  العاملية” اأكرب مبادرات  مكتوم 
خم�سة  اأن  واإن�������س���ان���ي���ة،  وجم��ت��م��ع��ي��ة 
اإغالق  على  متبقية  فقط  ي��وًم��ا  ع�سر 
التا�سعة من  ال����دورة  يف  ال��رت���س��ح  ب���اب 

اجلائزة.
وقدمت االأمانة العامة للجائزة الدعوة 
واملوؤ�س�سات  ال��ري��ا���س��ي��ني  ج��م��ي��ع  اإىل 
ال��ري��ا���س��ي��ة ال���ذي���ن ح��ق��ق��وا اإجن������ازات 
 21 غ��ري م�سبوقة خ��الل ال��ف��رتة م��ن 
اأغ�سط�س   31 حتى   2016 �سبتمرب 
2017، الإكمال ملفاتهم واالإنتهاء من 
عملية الرت�سح اخلا�سة بهم للمناف�سة 
على اإح���دى فئات اجل��ائ��زة االأك���رب من 
بالعامل  ال��ري��ا���س��ي  ال��ق��ط��اع  ن��وع��ه��ا يف 
اجلوائز  وقيمة  فئاتها  تنوع  حيث  من 
اأكرث من �سبعة ماليني  البالغة  املالية 
دوالر  مليون   2 “قرابة  اإماراتي  درهم 

على  ال���ع���امل  يف  واالأوىل  اأمريكي”، 
االإط��الق التي تعنى مبجال االإب��داع يف 

العمل الريا�سي.
اخلمي�س  ي��وم  ليل  منت�سف  و�سيكون 
املوعد  ه���و  اجل������اري  اأغ�����س��ط�����س   31
الرت�سح  م���ل���ف���ات  ال����س���ت���الم  االأخ��������ري 
العامة  االأمانة  اأك��دت  حيث  الكرتونًيا، 
للجائزة على اأن تقدمي ملفات الرت�سح 
على  ال��ث��اين  للعام  ال��ك��رتون��ًي��ا  �سيكون 
املوقع االلكرتوين  التوايل  من خالل 
mbrawards. للجائزة  الر�سمي 

للجائزة  الذكي  التطبيق  عرب  اأو   ae
فريق  وي��وا���س��ل   ،  mbrawards
عمل اجلائزة العمل على مدار ال�ساعة 
خالل اأيام االإجازات الر�سمية ال�ستالم 
والفرق  واالأف�����راد  الريا�سيني  ملفات 
وامل��وؤ���س�����س��ات م��ن اأ���س��ح��اب االإجن�����ازات 
ل��ل��ف��وز بفئات  ال��ت��ن��اف�����س  ال��راغ��ب��ني يف 
وتقدمي  ل��ل��ج��ائ��زة  ال��ت��ا���س��ع��ة  ال�������دورة 
الدعم للراغبني يف اال�سرتاك وحتميل 

امللفات عرب التطبيق الذكي للجائزة.
اجلائزة  م��ن  التا�سعة  ال����دورة  وت�سهد 

املوؤ�س�سات  خم��ت��ل��ف  م��ن  ك��ب��ري  ت��ف��اع��ل 
الريا�سية  واالحت���������ادات  وامل���ن���ظ���م���ات 

حم��ل��ًي��ا وع��رب��ًي��ا ودول���ًي���ا، ل��ل��ت��ق��دم على 
اإحدى فئات اجلائزة االإبداع الريا�سي 

– االبداع الريا�سي اجلماعي  الفردي 
وفق  املوؤ�س�سي  ال��ري��ا���س��ي  االإب����داع   –

وهي:  ال����دورة  ل��ه��ذه  التناف�س  حم���اور 
االإجن��������ازات ال��ري��ا���س��ي��ة، واالإب����داع����ات 
الفكرية التطبيقية يف املجال الريا�سي، 
امل��ب��دع��ة يف جم���ال تطوير  وامل����ب����ادرات 
ريا�سة امل��راأة – متكني امل��راأة يف العمل 
االإبداع  فئات  �سمن  وذل��ك  الريا�سي، 

الريا�سي وهي:
فئة االإب����داع ال��ري��ا���س��ي ال��ف��ردي حيث 
مت���ن���ح ه������ذه اجل�����ائ�����زة ل������الأف������راد من 
الالعبني واملدربني واالإداريني واحلكام 
على  ريا�سية  اإب��داع��ات  حققوا  ال��ذي��ن 
امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي وال��ع��رب��ي وال�����دويل،  
التي  اجلماعي  الريا�سي  االإب���داع  فئة 
متنح فيها اجلائزة للفرق التي حققت 
املحلي  امل�ستوى  على  ريا�سية  اإبداعات 
وال���ع���رب���ي وال��������دويل، و ف��ئ��ة االإب������داع 
ال��ري��ا���س��ي امل��وؤ���س�����س��ي ال��ت��ي مت��ن��ح فيها 
التي  ال���ري���ا����س���ي���ة  ل��ل��ج��ه��ات  اجل����ائ����زة 
امل�ستوى  على  ريا�سية  اإبداعات  حققت 
امل��ح��ل��ي وال��ع��رب��ي وال�����دويل. م��ن جهة 

ثانية �سيتوا�سل العمل بنظام م�ساركة 
�سمن  ال��ف��ائ��زي��ن  تر�سيح  يف  اجل��م��ه��ور 
�سيتم  النا�سئني، حيث  الريا�سيني  فئة 
يوم  حتى  النا�سئني  تر�سيحات  ا�ستالم 
باقي  اأغ�سط�س كما هو احلال مع   31
النا�سئني  حتكيم  نتيجة  لكن  الفئات، 
ريا�سيني   6 اخ���ت���ي���ار  ع����ن  ���س��ت�����س��ف��ر 
النهائية  املرحلة  اىل  للو�سول  نا�سئني 
اجلمهور  ت��ر���س��ي��ح��ات  م���رح���ل���ة  وه�����ي 
ح�ساب  يف  مهم  وزن  لها  �سيكون  ال��ت��ي 
النا�سئني الفائزين، و�سيكون الت�سويت 
م��ن خ���الل ق��ن��اة دب���ي ال��ري��ا���س��ي��ة ومن 
االلكرتوين  وال��ت��ط��ب��ي��ق  امل��وق��ع  خ���الل 

اأي�سا. 
الفائزين  اأ�سماء  ع��ن  االإع���الن  و�سيتم 
خالل  اجل��ائ��زة  م��ن  التا�سعة  ب��ال��دورة 
م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي ي��ع��ق��د خ����الل �سهر 
الفائزين  تكرمي  يتم  اأن  على  نوفمرب، 
يف احل��ف��ل ال�����س��ن��وي ال��ك��ب��ري ي����وم 10 

يناير 2018 .

متبقية على اإغالق باب الرت�صح  يوًما   15

»جائزة حممد بن را�سد لالإبداع الريا�سي« تدعو الريا�سين الإكمال ملفات الرت�سح يف الدورة التا�سعة

تراث  لنادي  التابعة  للفرو�سية  بوذيب  اأكادميية  فار�س  حقق 
االإمارات حممد الكربي - 15 عاما - املركز الثالث وامليدالية 
الربونزية يف مناف�سات بطولة النم�سا الدولية لقفز احلواجز 

التي نظمها االحتاد النم�ساوي للفرو�سية.
وقّدم الكربي خالل املناف�سات عر�سا مميزا على �سهوة اجلواد 
اآل نهيان  زايد  بن  �سلطان  ال�سيخ  ل�سمو   “ ور�سان  وا�سل   “
امل�ساركة يف  اإىل  تاأهل بدوره  الواعد قد  الفار�س  وبذلك يكون 

بطولة اأوروبا الدولية للفرو�سية .  
وجاءت م�ساركة الكربي يف البطولة يف اإطار توجيهات وحر�س 
ال�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو 
ت��راث االم��ارات على دعم فرو�سية  ن��ادي  الدولة رئي�س  رئي�س 

االمارات وفر�سانها حمليا ودوليا .  

اإدارة نادي تراث االمارات الفار�س الكربي على اإجنازه  وهناأت 
املهم يف البطولة حيث �سرب مثال يحتذى لفر�سان االمارات 
يف االخال�س وبذل اجلهد من اأجل رفعة ريا�سة قفز احلواجز 
واالمتنان  بال�سكر  متقدمة   .. النادي  ويرعاها  يتبناها  التي 
اهتمامه  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ  ل�����س��م��و 
وفار�سات  لفر�سان  ال��دع��م  و���س��ائ��ل  ك��ل  بتقدمي  ولتوجيهاته 

النادي .
�سمو  اإىل  البطولة  اإجن��ازه يف  الكربي  الفار�س حممد  واأه��دى 
وتقديره  �سكره  عن  معربا  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ 
ل�سموه الهتمامه ودعمه لريا�سة الفرو�سية ولفر�سان االمارات 
.. واعدا ببذل اأق�سى اجلهد يف املرحلة املقبلة من اأجل حتقيق 

املزيد من االجنازات الدولية لفرو�سية النادي .   

فار�س نادي تراث االإمارات حممد الكربي يحرز برونزية بطولة النم�سا الدولية لقفز احلواجز
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الفجر الريا�ضي

ياأمل بر�سلونة رد ال�ساع لغرميه ريال مدريد 
ملعب  على  االأرب��ع��اء  عليه  �سيفا  يحل  عندما 
ال�سوبر  ال��ك��اأ���س  اي����اب  ب��رن��اب��ي��و يف  ���س��ان��ت��ي��اغ��و 
االإ�سبانية لكرة القدم، ال�سيما اأن النادي امللكي 
كري�ستيانو  الربتغايل  اأ�سلحته  اأب��رز  �سيفتقد 

رونالدو ب�سبب االإيقاف.
ومني بر�سلونة بهزميته االأوىل على االإطالق 
1-3 يف  بنتيجة  اأر���س��ه  م��ب��اراة ذه���اب على  يف 

جميع امل�سابقات ب�سبب رونالدو، اإذ دخل 
ال���ث���اين ومنح  ال�������س���وط  االأخ������ري يف 
فريقه التقدم 2-1 يف الدقيقة 80 
ليونيل  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ع���ادل  اأن  بعد 
االأر�س  ل�ساحب  النتيجة  مي�سي 

قبلها بثالث دقائق.
الربتغايل  النجم  اأن  اإال 

اح���ت���ف���االت���ه  يف  ب����ال����غ 
ونال بطاقة �سفراء 

قمي�سه،  ل��ن��زع��ه 
بطاقة  ت��ل��ق��ى  ث���م 

������س�����ف�����راء ث���ان���ي���ة 
ب��ع��ده��ا ب��ث��وان الأن 
احل����ك����م ري�����ك�����اردو 
ب������ورغ������و�������س  دي 

اعترب  بنغويتك�سيا 
باأنه حاول التحايل عليه 

ركلة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
جزاء.

وط�������������رد رون��������ال��������دو 
ن���ت���ي���ج���ة ذل�������ك من 
تكن  ومل  ال����ل����ق����اء 
اإذ  مقبولة  فعله  ردة 

وكانت  احل���ك���م  دف�����ع 
ال���ن���ت���ي���ج���ة اي���ق���اف���ه 
خل��م�����س��ة م����ب����اري����ات، 
الطرد  ب�سبب  واح��دة 
واأربع نتيجة ردة فعل 
غ����ري م�������ربرة وغ���ري 
بح�سب  م���ت���ن���ا����س���ب���ة 

االحتاد املحلي.
الفرن�سي  ي��ك��ن  ومل 
زي�����ن ال����دي����ن زي�����دان 

اأول  اأ�����س����ب����ح  ال��������ذي 
مدرب لريال ال يخ�سر 
ايا من زيارته الثالث 
نو  ك��ام��ب  اىل  االأوىل 
، را���س��ي��ا ع��ن االن���ذار 
ناله  ال������ذي  ال����ث����اين 

جنمه. وقال بعد املباراة طرد رونالدو يزعجني 
الأن��ه حتى واإن مل تكن هناك ركلة ج��زاء، فاإن 

البطاقة قا�سية .
اال ان زيدان رف�س انتقاد احلكم خالفا لقائد 
اأن  اع��ت��رب  ال���ذي  رام��و���س  �سريخيو  الفرن�سي 
يطرد العب موؤثر جدا يف مباراة +كال�سيكو+ 
قبل 10 دقائق على النهاية، فكان االأجدى به 

)احلكم( التعامل مع ما ح�سل ب�سكل اأف�سل .
واعترب رامو�س اأن ما قام رونالدو به 
كان عمال غريزيا بحتا ومل يحاول 
ما  م�سنفا  احل��ك��م،  على  التحايل 
ح�سل ب� حركة فقد فيها توازنه، 

وهو ال ميثل يف اأي حلظة .
ال�����ذي خا�س  ب��ر���س��ل��ون��ة  ومي���ن���ي 
االأوىل  الر�سمية  مباراته  االأح��د 
ال���ربازي���ل���ي نيمار  م��ن��ذ رح��ي��ل 
ج���رم���ان  �����س����ان  ب����اري���������س  اىل 
قيا�سية  �سفقة  يف  الفرن�سية 
ي���ورو،  222 م��ل��ي��ون  ب��ل��غ��ت 
رونالدو  غياب  م��ن  االف���ادة 
�سيناريو  ت����ك����رار  مل���ح���اول���ة 

زي�����ارت�����ه االأخ�������رية 
�سانتياغو  اىل 
حني  برنابيو 
اأ�������س������ق������ط 
النادي 

امللكي 3-2 يف املرحلة ال�33 من دوري املو�سم 
ال�سائع  ب��دل  ال��وق��ت  يف  ه��دف  بف�سل  املا�سي 
ملي�سي. وبطبيعة احلال، لن تكون نتيجة 3-2 
وتعزيز  بالكاأ�س  لالحتفاظ  لرب�سلونة  كافية 
رقمه القيا�سي فيها )توج بها 12 مرة مقابل 
الكاتالوين  ال��ف��ري��ق  ل��ك��ن جن��م��ي  ل���ري���ال(،   9
كانا  ���س��واري��ز  ل��وي�����س  واالأوروغ����وي����اين  مي�سي 
مل�سلحة  االأم��ور  قلب  اإمكانية  حيال  متفائلني 
�سقط  ال��ذي  ف��ال��ف��ريدي  ارن�ستو  امل���درب  فريق 
للوي�س  كخليفة  االأول  ال��ر���س��م��ي  اخ��ت��ب��اره  يف 

انريكي.
التوا�سل  من�سات  اىل  و���س��واري��ز  مي�سي  وجل��اأ 
االج��ت��م��اع��ي االإث���ن���ني م���ن اأج����ل ال���دع���وة اىل 
مواجهة  على  والرتكيز  االأح��د  م��ب��اراة  ن�سيان 
االإياب، حيث كتب االأول يف ح�سابه على موقع 
اأن  ان��ت�����س��اغ��رام : ك���ان ي��وم��ا �سيئا، ل��ك��ن ي��ج��ب 
البداية  اإن��ه��ا  ق��دم��ا.  وامل�سي  ت��وازن��ن��ا  ن�ستعيد 
اجلماهري  م��ن  فطلب  ���س��واري��ز  اأم���ا   . وح�سب 
على املوقع ذاته التحلي بالقوة على الدوام، اأن 

تكونوا ايجابيني والتطلع اىل االأمام .
وخا�س الالعبان الدقائق الت�سعني من مباراة 
االأح����د وك��ان��ا خ��ل��ف ال��ه��دف الوحيد 

الذي تخلف بهدف  لفريقهما 
عن طريقة اخلطاأ �سجله 
انتزع  اإذ  بيكيه،  ج��ريار 

�سواريز ركلة اجلزاء 
مي�سي  ون����ف����ذه����ا 
يرد  اأن  قبل  بنجاح 

ال�17  ب��ه��دف��ه  رون���ال���دو 
كال�سيكو  ال����  م��واج��ه��ات  يف 

ب��ال��ت��ايل على  ، واأ���س��ب��ح 
ب������ع������د ه������������دف م���ن 
اأف���������������س�������ل ه���������داف 
ت���اري���خ  يف  ل����ري����ال 
ه�����ذه امل���واج���ه���ات 
االأ�سطورة  وه����و 
دي  ال�������ف�������ري�������دو 

�ستيفانو.
مي�سي  يبقى  لكن 
�سجله  ع���زز  ال����ذي 
ك��اأف�����س��ل ه����داف يف 
تاريخ الكاأ�س ال�سوبر 
ر�سيده  رف���ع  ب��ع��دم��ا 
بينها  ه��دف��ا،   13 اىل 
بالذات،  ري���ال  �سد   6
اأك������������رث ال����الع����ب����ني 
ال�  تاريخ  يف  تهديفا 

�سجل  حيث  الر�سمي  ال�سعيد  على  كال�سيكو 
االجمايل  العدد  اأن  ال�24، علما  االأح��د هدفه 
الأهدافه �سد ريال هو 25 اإذا ما اأ�سيف الهدف 
الذي �سجله خالل لقاء كاأ�س االأبطال الدولية 
الودية يف ميامي االأمريكية وفاز به بر�سلونة 

3-2 اواخر ال�سهر املا�سي.
وي��خ��و���س ب��ر���س��ل��ون��ة ل��ق��اء االي����اب ال���ذي يقام 
اأيام على بدء م�سوار الفريقني يف  قبل خم�سة 
الدوري املحلي حيث يلتقي النادي الكاتالوين 
يلعب  ح���ني  بيتي�س يف  ري����ال  م���ع  ار����س���ه  ع��ل��ى 
�سد  جماهريه  عن  بعيدا  املا�سي  املو�سم  بطل 
اأول تعاقد  ديبورتيفو ال كورونيا، بعد اجرائه 
منذ رحيل نيمار ب�سمه الربازيلي االخر العب 
ايفرغراند  غ��وان��غ��ج��و  م��ن  باولينيو  ال��و���س��ط 
ال�����س��ي��ن��ي. ودف���ع ب��ر���س��ل��ون��ة 40 م��ل��ي��ون يورو 
االإنكليزي  ل��ت��وت��ن��ه��ام  ال�����س��اب��ق  ال��الع��ب  ل�سم 
يليه  اخلمي�س،  طبي  لفح�س  �سيخ�سع  ال��ذي 

توقيع العقد وتقدميه ر�سميا.
نف�سه  ف��ر���س  يف  ف�سل  الع���ب  ���س��م  يعترب  وال 
من  توتنهام،  م��ع  االإنكليزية  مغامرته  خ��الل 
النادي  ال�سفقات التي تر�سي طموح جماهري 
حتى  ف�سل  ال��ذي  الكاتالوين 
احل���������س����ول  يف  االآن 
ع�����ل�����ى ه���دف���ي���ه 
�سيني  �سا الأ ا
ل������������������ه������������������ذا 
وهما  ال�سيف 
االآخر  ال��ربازي��ل��ي 
من  كوتينيو  فيليبي 
االإنكليزي  ليفربول 
وال��������ف��������رن�����������������س��������ي 
دميبيلي  ع���ث���م���ان 
م�������ن ب����ورو�����س����ي����ا 
دورمت��������������ون��������������د 

االأملاين.
ل��ك��ن م��ا زال 
اأمام النادي 
الكاتالوين 
ال�����������وق�����������ت 
ال������������ك������������ايف 
مل���������ح���������اول���������ة 
احل�����س��ول على 
الأن  م�����ب�����ت�����غ�����اه 
ب�����اب االن���ت���ق���االت 
يقفل  ال�����س��ي��ف��ي��ة 
ال�سهر   31 يف 

احلايل.

•• العني - الفجر

مرتفعة  م���ع���ن���وي���ة  ح���ال���ة  و����س���ط 
القدم  ل��ك��رة  االأول  ال��ف��ري��ق  ت��اب��ع 
ملواجهة  ا�ستعداداته  العني  بنادي 
القمة  يف  ال�سعودي  الهالل  �سيفه 
بني  املرتقبة  اخلليجية  االآ�سيوية 
نهائي  ربع  ذه��اب  الفريقني �سمن 
القدم  ل��ك��رة  اآ���س��ي��ا  اأب���ط���ال  دوري 
واملقررة يف احلادي والع�سرين من 
ا�ستاد  على  اأغ�سط�س احلايل  �سهر 

هزاع بن زايد.
زوران  ال��ك��روات��ي،  امل���درب  وي�سعى 
ال�سخ�سية  ���س��اح��ب  م��ام��ي��ت�����س، 
ال��ق��وي��ة وال���ق���رارات اجل��ري��ئ��ة اإىل 
م��ت��اب��ع��ة ن��ت��ائ��ج��ه االإي���ج���اب���ي���ة مع 
االآ�سيوية،  البطولة  “الزعيم” يف 
خ�سو�ساً بعد اأن �سجل اأف�سل رقم 
يف املواجهات املبا�سرة اأمام االأندية 
ا�ستقالل  ع��ل��ى  ب��ال��ف��وز  االإي��ران��ي��ة 
كانت  تاريخية  ب�سدا�سية  ط��ه��ران 
االإعالم  لو�سائل  االأب���رز  احل��دي��ث 

املختلفة يف القارة االآ�سيوية.
ت�سيطر  التفاوؤل  وهناك حالة من 
بعد  خ�سو�ساً  ال��ع��ني  حمبي  على 
الفني  اأ�سلوبه  يف  زوران  اعتمد  اأن 
لتعزيز  م��ه��اج��م��ني  ع��ل��ى  اجل��دي��د 
االأمر  للفريق  الهجومية  ال��ق��وة 
ال���ت���ع���اق���د مع  ال��������ذي جت�������س���د يف 
“الدويل” ال�سويدي ماركو�س بريغ 
وا�ستعادة قيد الربازيلي دوغال�س 
داينفري�س ويحر�س جمهور العني 

على متابعة تدريبات فريقه يومياً 
بهدف تاأكيد الثقة واإعالن امل�ساندة 
احلقيقية لالعبني يف ح�سم االأمور 
م���ب���ك���راً ع���رب ن��ت��ي��ج��ة ق���وي���ة اأم����ام 
الهالل ال�سعودي يف الذهاب تقرب 
املرحلة  الفريق عدة خطوات نحو 
القارية  ال���ب���ط���ول���ة  م����ن  امل��ق��ب��ل��ة 
يف  “للزعيم”  االأف�����س��ل��ي��ة  ومت��ن��ح 
مواجهة االإياب واملقررة بالريا�س 
ال�����س��ع��ودي��ة يف احل�����ادي ع�����س��ر من 

�سهر �سبتمرب القادم.
واأعرب الدويل ال�سويدي ماركو�س 
العني،  ن��ادي  فريق  مهاجم  ب��ريغ، 
ع���ن ���س��ع��ادت��ه وارت���ي���اح���ه الأج�����واء 
خالل  اجل���م���ي���ع  واأداء  ال���ف���ري���ق 
اجلديد،  للمو�سم  االإع�����داد  ف���رتة 
موؤكداً: دخلنا املرحلة النهائية من 
من  وال��ذي  للمو�سم  التح�سريات 
قوية  مبواجهة  ن�ستهله  اأن  املقرر 
اأبطال  دوري  نهائي  رب��ع  ذه��اب  يف 
اآ�سيا اأمام الهالل ال�سعودي والروح 
عالية  اجل���م���ي���ع  ل�����دى  امل���ع���ن���وي���ة 
املو�سم  يف  لطموحاتنا  �سقف  وال 

الكروي اجلديد.
مقدرتنا  يف  ك��ب��رية  ث��ق��ت��ن��ا  وزاد: 
التي  القوية  النتيجة  حتقيق  على 
متهد لنا طريق العبور اإىل ن�سف 
خ�سو�ساً  القارية  البطولة  نهائي 
عندما  ال������ذه������اب،  م����واج����ه����ة  يف 
نخو�س التحدي على ملعبنا وبني 
جماهرينا التي �ستعزز من حوافز 
من  املطلوبة  بال�سورة  الالعبني 

على مدرجات اأحد اأف�سل مالعب 
ك���رة ال��ق��دم ع��ل��ى م�����س��ت��وى العامل 

الفريق  لطموحات  االح���رتام  م��ع 
ال�سعودي. 

ورداً على �سوؤال حول مدينة العني، 
العني  م��دي��ن��ة  اإن  ق����ال: احل��ق��ي��ق��ة 

و�سخ�سياً  وجميلة  ه��ادئ��ة  رائ��ع��ة، 
واملوؤكد  فيها  بالعي�س  ج��داً  �سعيد 

مرتفعة  ه��ن��ا  احل������رارة  درج����ة  اأن 
احلار  الطق�س  اإىل  اأم��ي��ل  ولكنني 
جيد  وانطباعي  اإيجابي  و�سعوري 
الأن كل �سيء يف النادي مميز  من 
وقبل  واإمكانيات  ومن�ساآت  مالعب 
والالعبني  وامل����درب  االإدارة  ذل���ك 
ورغ���ب���ة اجل��م��ي��ع ق��وي��ة يف حتقيق 
االأهداف املرجوة يف املو�سم الكروي 
املحل��������ي  ال�سعيدين  على  احل��ايل 

والقاري.
قليلة  اأي���ام  قبل  اختتمنا  واأك��م��ل: 
ب�سورة  اخلارجي  االإع��داد  مرحلة 
النم�سا  يف  ع��م��ل  وال���ك���ل  مم���ت���ازة 
من  و�ساعفنا  املطلوبة  ب��اجل��دي��ة 
ج��ه��ودن��ا الأج����ل اخل����روج م��ن تلك 
املرجوة  باملكا�سب  املهمة  امل��رح��ل��ة 
وندرك جيداً باأن الفريق بلغ درجة 
رائعة من اجلاهزية التي �ستمكنه 
خالل  النتائج  اأف�سل  حتقيق  من 

املو�سم الكروي اجلديد.

قائمة “الزعيم”
اأم�س االأول  ك�سف نادي العني يوم 
ع���ن ال��ق��ائ��م��ة ال��ف��ري��ق ال��ت��ي وقع 
الكرواتي  امل�����درب  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ي��ه��ا 
م�سوار  لتكملة  ماميت�س،  زوران 
االآ�سيوية  البطولة  يف  “الزعيم” 
وال���ت���ي ���س��م��ت 30 الع����ب����اً، ه���م : 
�سليمان،  داوود  عي�سى،  خ��ال��د   “
املن�سوري،  حمد  �سندة،  بو  حممد 
فايز،  اأح���م���د، حم��م��د  اإ���س��م��اع��ي��ل 
�سامل،  مهند  عبدالرحمن،  خالد 

اأح��م��د، را�سد  ف���وزي ف��اي��ز، حممد 
م����ه����ري، ����س���ع���ي���د ج���م���ع���ة، ف���را����س 
عامر  تو�سكا�سا،  �سيوتاين  �سالح، 
عبدالرحمن،  عمر  عبدالرحمن، 
اأحمد برمان، حممد عبدالرحمن، 
نا�سر،  �سليمان  ع��ب��داهلل،  حم�سن 
علي  ي�سلم،  ري���ان  خ��ل��ف��ان،  حممد 
االأح����ب����اب����ي، ح�سني  ب���ن���در  ع���ي���د، 
ع�����ب�����داهلل، خ���ال���د خ����ل����ف����ان،  كايو 
ماركو�س  اأح��م��د،  يو�سف  ل��وك��ا���س، 

بريغ وداينفري�س دوغال�س”.
وت�سهد قائمة الفريق عودة املهاجم 
داينفري�س  دوغ���ال����س  ال��ربازي��ل��ي 
يظهر  اأن  امل�����ق�����رر  م�����ن  وال���������ذي 
بالقمي�س رقم “55” يف مباريات 
كما  االآ�سيوية،  بالبطولة  الفريق 
�سيوتاين  الياباين  القائمة  �سمت 

تو�سكا�سا.

خدمة ا�صتثنائية للجماهري
يف اإط�����ار غ���ري ب��ع��ي��د، ي��ع��ق��د نادي 
متام  يف  ال��ث��ق��ايف،  الريا�سي  العني 
�سباح  من  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة 
رئي�س  ق��اع��ة  االرب����ع����اء، يف  ال���ي���وم 
بن  ه���زاع  ب��اإ���س��ت��اد  االإدارة  جمل�س 
زايد، موؤمتراً �سحافياً للك�سف عن 
�سراكة جديدة مع اإحدى ال�سركات 
ال���وط���ن���ي���ة ال������رائ������دة واالإع���������الن 
املو�سم  ان���ط���الق���ة  ق���ب���ل  ر����س���م���ي���اً 
خدم�������ة  ع��ن  اجلدي���������د  ال��ك��روي 
لل������جم������������اهي��������ر  ا�ستثنائي���������������ة 

العيناوي���������ة الوفي������ة.

ل �صقف لطموحات "الزعيم" يف املو�صم اجلديد

ماركو�س بريغ: قادرون على حتقيق النتيجة القوية اأمام الهالل يف االآ�سيوية

ريال مدريد يفقد اأبرز اأ�صلحته »رونالدو«

بر�سلونة ي�سعى لراأب ال�سدع يف اإياب ال�سوبر

زين  القدم  لكرة  اال�سباين  ري��ال مدريد  لنادي  الفرن�سي  امل��درب  اأع��رب 
االي��ق��اف خم�س مباريات بحق  م��ن عقوبة  انزعاجه  ع��ن  زي���دان  ال��دي��ن 
جنمه الربتغايل كري�ستيانو رونالدو ب�سبب طرده ودفعه احلكم يف ذهاب 
ع�سية  زي��دان  ت�سريحات  وت��اأت��ي  االأح���د.  بر�سلونة  �سد  ال�سوبر  الكاأ�س 
مباراة االياب على ملعبه �سانتياغو برنابيو، والتي يدخلها النادي امللكي 
متقدما ذهابا 3-1. اال انه �سيفتقد رونالدو يف هذا اللقاء، اإ�سافة اىل 
اأرب��ع مباريات يف املراحل االأوىل من ال��دوري اال�سباين الذي ينطلق يف 
نهاية هذا االأ�سبوع. وتلقى رونالدو يف مباراة الذهاب على ملعب كامب 
اأوىل  �سفراء  بطاقة  ال��ث��اين،  ال�سوط  يف  كبديل  فيها  �سارك  والتي  ن��و، 
بعد خلعه قمي�سه احتفاال بهدف منح من خالله فريقه التقدم 1-2، 
و�سرعان ما تلقى بطاقة �سفراء ثانية ل�سقوطه اثر احتكاك مع املدافع 

الفرن�سي �سامويل اأومتيتي، يف ما اعتربها احلكم حتايال للح�سول على 
اأف�سل العب يف  ركلة ج��زاء. وبعد رفع البطاقة احلمراء يف وجهه، قام 
العامل بدفع احلكم ريكاردو دي بورغو�س بنغويتك�سيا قبل مغادرة اأر�س 
العا�سرة  احل��م��راء  البطاقة  على  تعليقا  الثالثاء  زي���دان  وق��ال  امللعب. 
لرونالدو يف م�سريته نحن منزعجون جدا عندما تنظرون اىل كل ما 
يثري  االأم��ر  يلعب خم�س مباريات...  لن  رونالدو  ب��اأن  وتفكرون  ج��رى، 
ت�سمل  االي��ق��اف  ان عقوبة  االثنني  اال�سباين  االحت��اد  واأو���س��ح   . الغيظ 
واأرب��ع مباريات ب�سبب دفع احلكم. وتقدم  مباراة واح��دة ب�سبب الطرد، 
ريال بطلب ا�ستئناف عقوبة الطرد، اأمال يف تخفي�س العقوبة اىل اأربع 
بهذه  ال��ب��ت  وي��رج��ح  اال�ستئناف.  امل��واف��ق��ة على طلب  ح��ال  م��ب��اري��ات يف 
بتوقيت  م�ساء  التا�سعة  ال�ساعة  وامل��ق��ررة  االأرب��ع��اء،  م��ب��اراة  قبل  امل�ساألة 

غرينيت�س. واأو�سح زيدان ان رونالدو منزعج الأنه يريد اللعب، وعندما 
ال يلعب ال يكون �سعيدا . ومل ي�سارك رونالدو )32 عاما( �سوى يف نحو 
25 دقيقة من املباراة، متكن خاللها من ت�سجيل الهدف الثاين حلامل 
لقب الدوري ودوري اأبطال اأوروبا، قبل نهاية املباراة بع�سر دقائق. وعلى 
اثر احتفاله بالهدف، نال البطاقة ال�سفراء، واأتبعها ببطاقة ثانية بعد 
اإيقاف رونالدو  ان  دقيقتني فقط. واعترب مدافع ريال داين كارفاخال 
)خلم�س مباريات( مبالغ به ، اآمال يف ان تقوم جلنة اال�ستئناف بخف�سه 
�سيمدد  ان��ه  املا�سي  االأ�سبوع  اأعلن  ال��ذي  زي��دان  �سدد  اآخ��ر،  �سياق  . ويف 
عقده مع النادي الذي يقوده منذ مطلع عام 2016، انه غري م�ستعجل 
اآب   31 يف  ال�سيفية  االنتقاالت  ف��رتة  انتهاء  قبل  العبني  مع  للتعاقد 
ت�سل�سي  ل�سالح  م��ورات��ا  األ��ف��ارو  ال��ن��ادي عن  تخلي  رغ��م  على  اأغ�سط�س، 

الفرن�سي، والكولومبي خامي�س  االنكليزي، وماريانو دياز لليون 
رودريغيز على �سبيل االعارة لبايرن ميونيخ االملاين. و�سدد 

اآب   31 حتى  يح�سل  ان  ميكن  ���س��يء  ك��ل  ان  على 
اأغ�سط�س، لكن ميكنني ان اأقول انني �سعيد 

.وربطت  امل���وج���ودي���ن  ب��ال��الع��ب��ني  ج����دا 
بني  كبري  ب�سكل  ال�سحافية  التقارير 

ريال واملهاجم ال�ساعد لنادي موناكو 
ان  اال  مبابي،  كيليان  فرن�سا  بطل 
باري�س  اىل  اأق�����رب  ي��ب��دو  االأخ�����ري 
�سان جرمان، يف حال اأراد الرحيل 

ووافق ناديه على ذلك.

زي���دان من���زع����ج م���ن عق����وب����ة رون����ال����دو 

اإىل  بالعودة  اإذن  على  تيفيز  كارلو�س  ح�سل 
االأرج��ن��ت��ني م��ن اأج���ل اخل�����س��وع ل��ل��ع��الج من 

اإ��������س�������اب�������ة يف 
لكن  ال�ساق 

اأن  ب����ع����د 
ت�����ع�����ه�����د 
ك���ت���اب���ي���ا 
ة  د لعو با

ىل  اإ

نهاية  قبل  ال�سيني  �سينهوا  �سنغهاي  فريق 
ال�سهر اجلاري.

املحلية  االإع���الم  و�سائل  يف  التكهنات  وزادت 
يونايتد  م��ان�����س�����س��رت  م��ه��اج��م  رغ���ب���ة  ح����ول 
بوكا  اإىل  ال���ع���ودة  يف  ال�����س��اب��ق  وي��وف��ن��ت��و���س 
جونيورز االأرجنتيني الذي باعه اإىل �سينهوا 
مليون   12.93( يورو  مليون   11 مقابل 

دوالر( يف يناير كانون الثاين املا�سي.
مباراة   11 يف  عاما(   33( تيفيز  و���س��ارك 
ف��ق��ط ب���ال���دوري ال�����س��ي��ن��ي و���س��ج��ل هدفني 
واعترب البع�س اأن توا�سع م�ستواه يعود اإىل 

اإ�سابته الأول مرة يف اأبريل ني�سان املا�سي.
وطلب تيفيز من �سينهوا ال�سماح له بالعودة 
اإىل بوين�س اأير�س للخ�سوع للعالج هناك.

مورنينج  ت�ساينا  ���س��اوث  �سحيفة  ونقلت 
بو�ست عن نادي �سينهوا قوله وفقا لطلب 
وافقنا  مناق�سات  وب��ع��د  تيفيز  ك��ارل��و���س 

على طلبه .
اإىل  بالعودة  اإذن  على  ح�سل  واأ�ساف 
للعالج..  واخل�������س���وع  االأرج���ن���ت���ني 
ويجب اأن يعود اإىل الفريق يوم 
يف  للم�ساركة  اأغ�سط�س   30

املران .
ووقع تيفيز على عقد 
مل����دة ع���ام���ني مع 
�����س����ي����ن����ه����وا يف 
كانون  يناير 
ال��������ث��������اين 
امل����ا�����س����ي 
وذك������������رت 
ت�����ق�����اري�����ر 
اأعلى  م���ن  اأن�����ه 

العبي العامل اأجرا.
لكن يوجد بند يف التعاقد ين�س 
على اأن بوكا جونيورز �سيعيد اأكرث 
اإذا مل  بيع الالعب  من ن�سف قيمة 

ي�ستمر ملدة مو�سمني مع �سينهوا.

تيفيز يعود اإىل ال�سن بعد 
عالجه يف االأرجنتن 



    
يحتجز يف امل�سعد ل�سهر كامل

عرث عمال ال�سيانة يف مدينة دينيفر بوالية كولورادو االأمريكية، 
على جثة رجل ثمانيني ظل حمتجزاً ملدة �سهر داخل امل�سعد.

يوليو   5 منذ  امل��ف��ق��ودي��ن  ع���داد  يف  كومي�سارت�سيك  اإي����زاك  وك���ان 
ويعتقد  اجل���اري،  اأغ�سط�س   2 ي��وم  حتى  حمتجزاً  وظ��ل  املا�سي، 
اأنه تويف ب�سبب اخلوف، ومل يتم العثور على جثته اإال بعد اأن اأبلغ 
ال�سكان، عن رائحة كريهة �سادرة من امل�سعد يف موقف ال�سيارات، 

بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
زر  على  �سغط  كومي�سارت�سيك  ال�سيد  اأن  التحقيقات،  واأظ��ه��رت 
الطوارئ مرتني، وهو حمتجز داخل امل�سعد، واأ�سار متحدث با�سم 
اإدارة االإطفاء يف دينيفر، اإىل اأن ال�سرطة فتحت حتقيقاً جنائياً يف 

احلادثة، وذلك ملعرفة �سبب عدم ا�ستجابة اأحد.
واأ�سارت ييلينا ابنة ال�سيد كومي�سارت�سيك اإىل اأنها �ساهدت والدها 
اآخر مرة حوايل ال�ساعة 2:00 من بعد الظهر، يوم 5 يوليو، وكان 
باللونني  مقّلم  وقمي�س  ال��ل��ون،  رم��ادي  بيجامة  ���س��روال  يرتدي 
اإىل �سندوق الربيد ال�ستالم الر�سائل،  االأبي�س واالأ�سود، وتوجه 

واختفى منذ ذلك الوقت.
واأكدت ييلنا اأن والدها مل يكن قادراً على ال�سري مل�سافات طويلة، 
كما اأنه يعاين من ا�سطرابات عقلية نتيجة تقدمه يف ال�سن. وعند 
االإبالغ عن اختفائه، بحثت اإدارة االإطفاء عنه يف املناطق القريبة 

من منزله دون جدوى.
وتبني لل�سرطة، اأن ال�سيد كومي�سارت�سيك �سغط على زر الطوارئ 
مرتني يوم 6 يوليو، عند ال�ساعة 9:09 �سباحاً و 9:17 �سباحاً، 
ال���ذي تلزم  ال��وق��ت  ال���ن���داءات. يف  ل��ه��ذه  اأح�����داً مل ي�ستجب  ل��ك��ن 
مراقبة  على  ال�سيانة،  ع��م��ال  امل��دي��ن��ة  يف  بها  امل��ع��م��ول  ال��ق��وان��ني 

تنبيهات الطوارىء على مدار ال�ساعة.

حرقها زوجها مب�ساعدة �سديقه
اأق����دم زوج��ه��ا على  ال��ت��ي  ال�����س��ع��ودي��ة ه��اج��ر احل��رب��ي،  اأدت ق�سية 
الواجهة من جديد، مع  اإىل  تعذيبها وحرقها مب�ساعدة �سديقه 
اأثارت  لها،  جديدة  ت�سريحات  ن�سر  �سعودية  اإع��الم  و�سائل  اإع��ادة 

االهتمام على مواقع التوا�سل.
اأ�سدرت املحكمة يف اململكة العربية ال�سعودية، يف نهاية  اأن  و�سبق 
و8  �سنة  ب�سجنه  اكتفت  حيث  ال��زوج،  على  حكمها  املا�سي،  يوليو 
 7 40 جلدة، فيما حكمت على �سديقه بال�سجن  اأ�سهر مع اجللد 

اأ�سهر مع 40 جلدة.
واأبدت هاجر اآنذاك، ا�ستياءها من حكم املحكمة، معلقة: تعاملت 
املحكمة مع الق�سية براأفة، حيث حاولُت اإعادة الق�سية للتحقيق 
اأخ���رى، لكنني مل  ال��ع��ام، لفتح حتقيق يف الق�سية م��رة  واالدع���اء 

اأ�ستطع ذلك.
اأوردت��ه �سحيفة عكاظ ال�سعودية  وقالت هاجر يف ت�سريح جديد 
: ال اأعرف ملاذا جنا �سديقه من العقوبة؟ وملاذا رف�ست التقارير 
الطبية التي توؤكد تعر�سي حلروق كبرية؟ وملاذا مل يتم تعوي�سي 
م��ادي��ا بحجم ال��ك��ارث��ة؟ ومل���اذا خفف عليه احل��ك��م؟ وم��ن ويف هذا 

ال�سدد يتحمل تكاليف عالجي التي ت�ستمر ل�سنوات؟.
تهجما  اللذين  و�سديقه  زوجها  حماكمة  ب��اإع��ادة  هاجر  وطالبت 
عليها يف منزلها بنية قتلها – ح�سب ت�سريحها- وتعوي�سها عن 
كلفة عالج جراحات التجميل التي و�سلت حتى اللحظة 300 الف 

ريال، وفق تقارير طبية.
املحكمة  ق��رار  منتقدات  ه��اج��ر،  ق�سية  م��ع  �سعوديات  وتعاطفت 
#زوج_يحرق_ التوا�سل تويرت من خالل ها�ستاغ  عرب موقع 
زوجته_مب�ساعدة_�سديقه، وعلقت �سما با�ستياء: م�س طبيعي 

حتيز الق�ساة للرجال يف ق�سايا امل�ساكل الزوجية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كانت تفطر الربغر.. قبل فقدانها الوزن
و�سلت اإيلورا هاري يف ال� 19 من عمرها اىل مراحل متقدمة من ال�سمنة والوزن الزائد، وكان اأ�سدقاوؤها ي�سخرون 

منها ب�سكل دائم ب�سبب �سخامتها وحجمها املبالغ به.
وكان الو�سول اإىل وزن 110 كغ، نتيجة العادات الغذائية اليومية التي كانت تتبعها هذه ال�سابة، فقد كانت ت�ستهلك 
ماأكوالٍت غنية بالدهون والزيوت، واملفاجئ اأنها كانت تهرع لتناول الكباب يف العا�سرة �سباحاً عند ال�سعور باجلوع 

اأو اللجوء اىل وجبة همربغر!.
وعندما بداأت �سحتها بالتدهور وراحت تعاين يومياً من اآالم الراأ�س و�سيق النف�س والتعب اجل�سدي، كما اأن االأطباء 

�سخ�سوا مر�س ال�سكري يف حالتها، اتخذت القرار النهائي با�ستعادة احلياة ال�سحية واجل�سم ال�سليم.
تناول  عن  وامتنعت  الطعام،  من  الكبرية  الكميات  عن  التخلي  على  �ساعدتها  ذكية  فكرة  اتبعت  لذلك،  ونتيجة 

.yasmin املاأكوالت الثانوية واكتفت باملواد ال�سرورية والالزمة للج�سم، وفقاً ملوقع
واخلطوة الثانية كانت باالبتعاد عن املواد التي حتتوي على ال�سكر اأو املكمالت الغذائية الكيميائية، بعد ذلك اتبعت 

حمية غذائية منظمة تقوم على املواد الطازجة واحلبوب الكاملة اإ�سافًة اىل املك�سرات وال�سمك والفواكه.
التي  الكارديو  وكانت متار�س متارين  اليومي،  الريا�سي  روتينها  اإىل  االأثقال  اأدخلت حمل  اأنها  بالذكر  واجلدير 
ت�ساعد على حرق الدهون ب�سرعة، وخالل اأ�سهر قليلة متكنت من خ�سارة 40 كغ تلقائياً، وهذا ما �سجعها للخ�سوع 

لعملية جراحية فورية الإزالة اجللد املرتهل وبالتايل فقدان املزيد من الوزن.
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يتغلب على دب بيديه العاريتن
على  واأج����ربه  ال��ع��اري��ت��ني،  بيديه  مفرت�ساً  دب���اً  �سجاع  رو���س��ي  رج��ل  واج���ه 

الرتاجع، بعد اأن هاجمه وهو يقوم بجمع الفطر يف الغابة.
األك�سندر لوبوخني من موت حمقق، عندما فوجئ بالدب املتوح�س،  وجنا 
وتعارك معه ملدة 10 دقائق تقريباً، قبل اأن يرتاجع الدب، نتيجة املقاومة 
ما  يراقب  ال��دب  ك��ان �سغري  ال��ذي  الوقت  ال�سحية، يف  املتوقعة من  غري 

يحدث عن كثب.
ونقلت �سحيفة ديلي مريور الربيطانية عن لوبوخني قوله، اإنه كان على 
راأ�سه،  من  باحليوان  االإم�ساك  من  متكن  لكنه  �سيقتله،  ال��دب  ب��اأن  قناعة 

ووجه له عدة لكمات، مما �ساعده على النجاة بحياته ب�سكل ال ي�سدق.
وبعد هزمية الدب، كانت الدماء تغطي مناطق عديدة من ج�سد لوبوخني، 
الغابة،  عرب  تقريباً  اأميال   4 مل�سافة  �سار  لكنه  اأنفه،  من  ج��زءاً  خ�سر  كما 
قبل اأن يح�سل على اإ�سارة يف هاتفه املحمول، ليتمكن من االت�سال وطلب 

امل�ساعدة.
وبعد احلادثة قال لوبوخني على الرغم من اأن هذه احليوانات ال تهاجم 
اأحداً اإىل اإذا قام باإزعاجها، لكن بالطبع هناك ا�ستثناءات، كما اأن من بينها 
هذه احليوانات ما يعاين من ا�سطرابات نف�سية وعقلية، لكن الفرق بيننا 

وبينها اأننا منلك م�ست�سفيات لعالج هذه احلاالت.
وقال متحدث با�سم امل�ست�سفى يف مدينة �سريوف، اإن لوبوخني كان يعاين 
من متزقات يف اأماكن عديدة من ج�سده، واأجريت له االإ�سعافات االأولية. 
لكن ال�سياد ال�سجاع اأكد اأنه ال ي�سعر باخلوف على الرغم مما حدث، وهو 

عازم على العودة اإىل الغابة جلمع الفطر يف اأقرب وقت ممكن.

يقيدان الطفل وي�سرقان املنزل
اأ�سيب �سبي يبلغ من العمر 14 عاماً ب�سدمة كربى، اأثناء تواجده لوحده 

يف املنزل، عندما فتح الباب لل�سني قاما بتقييده و�سرقة منزله. 
اأظهر مقطع فيديو �سورته كامريات املراقبة، حلظة اقتحام ل�سني الأحد 

املنازل مبدينة ميامي االأمريكية، بعدما فتح �سبي الباب لهما. 
وقد بداأ كابو�س ال�سبي عندما �سمع قرعاً على الباب االأمامي وذهب لفتحه 
دون تردد. وحاملا فتح ال�سبي الباب دخل الل�سان اإىل املنزل على الفور ما 

دفع ال�سبي ملحاولة الفرار منهما اإىل املطبخ. 
بال�سبي وتوثيقه بقمي�سه اخلا�س،  االإم�ساك  الل�سني متكنا من  اأن  غري 
قبل اأن يبداأ بنهب حمتويات املنزل حيث ظهرا يف الفيديو وهما ي�سرقان 

�سا�سة تلفزيون م�سطحة وطابعة. 
ومل يظهر كلب العائلة اأي ردة فعل على الل�سو�س الذين غادروا ب�سهولة 

من الباب اخللفي بعدما اأنهوا عملية ال�سرقة.
وقد بداأت ال�سرطة يف التحقيق يف عملية ال�سطو، حيث و�سفت امل�ستبه بهما 

باأنهما من ذوي الب�سرة الداكنة وترتاوح اأعمارهما بني 28 و 30 عاماً. 

اكت�سف امليزة 
ال�سحرية" ل�"اآيفون 8"

ث�����وري، ُم���ب���دع، ���س��ح��ري، ج���دي���د، هي 
ترتدد  ت�سمعها  ال��ت��ي  الكلمات  بع�س 
موؤمترات  م��ن  م��وؤمت��ر  اأي  يف  بكثافة 
مذهولة  ب���ن���ظ���رات  م���ت���ب���وع���ًة  اآب��������ل، 
ك�سفت  "اآبل"..  جمهور  من  وت�سفيق 
ت�سريبات جديدة اأن هاتف "اآيفون 8" 
ا�ستثنائية  بخا�سية  �سيتمتع  املرتقب 
�سبط  للم�ستخدم  تتيح  �سحرية،  ب��ل 
ال�سامت  و���س��ع��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
املوقع  ال��ي��دي��ن، وق���ال  ا���س��ت��خ��دام  دون 
االإل����ك����رتوين ل�����س��ح��ي��ف��ة داي���ل���ي ميل 
اأغ�سط�س،   11 اجلمعة  الربيطانية، 
هو  امليزة  ه��ذه  و�سرب  اكت�سف  من  اإن 
�سابقا  عمل  ال���ذي  رام��ب��و،  غويلهريم 
 iOS س��م��ن ف���ري���ق م���ط���وري ن���ظ���ام���
اخل���ا����س ب��اأج��ه��زة اأب����ل ال��ذك��ي��ة، وفق 
الربيطانية.  م��ي��ل  داي���ل���ي  ���س��ح��ي��ف��ة 
ون�����س��ر امل��وق��ع ت��غ��ري��دات ل�����رام��ب��و قال 
اأحد  اأورده����ا  التي  املعلومات  اإن  فيها 
وقت  يف  التقني  ب��ال��ق��ط��اع  املخت�سني 
�سي�سبط  اآي���ف���ون  ���س��ح��ي��ح��ة:  الح����ق 
ال�سامت  و���س��ع��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
وح�سب  امل�ستخدم.  من  نظرة  مبجرد 
رامبو الذي اأرفق التغريدة مبجموعة 
م������ن ال�������رم�������وز اخل�����ا������س�����ة ب���ربجم���ة 
نظام   "facial recognition"
باإمكان  ف����اإن  ال���وج���ه،  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
اجلهاز  اإىل  ال��ن��ظ��ر  وع���رب  امل�����س��ت��خ��دم 
ورود  عند  �سامت  اإىل  الهاتف  حتويل 
االت�ساالت اأو الر�سائل الن�سية واالأمر 
وقال  التطبيقات،  كافة  على  ين�سحب 
�سابقة  اأج��ي��اال  اإن  م��ي��ل  داي��ل��ي  م��وق��ع 
االأبرز  املناف�س  �سام�سونغ،  هاتف  من 
 Smart الآيفون، كانت تتمتع مبيزة
Stay التي تعمل وفق التقنية نف�سها 
اأخ���ريا لتفعيل  اأب���ل  اإليها  ال��ت��ي جل���اأت 

امليزة اجلديدة. 

�سقط يف مبنى 
البور�سة فمات 

لقي رجل حتفه اأم�س عندما �سقط 
من طابق مرتفع يف مبنى بور�سة 

لندن لالأوراق املالية.
وق��ال��ت ���س��رط��ة م��دي��ن��ة ل��ن��دن "مت 
لندن  ب���ور����س���ة  اإىل  ا����س���ت���دع���اوؤن���ا 
لبالغ  ا�ستجابة  املالية...  ل��الأوراق 
�سقط من طابق مرتفع  عن رجل 

يف املبنى اإىل االأر�س".
واأ�سافت "مت اإعالن وفاة الرجل" 
مع  ت���ت���ع���ام���ل  اأن����ه����ا  اإىل  م�������س���رية 
تثري  ال  اأن��ه��ا  اأ�سا�س  على  الواقعة 

الريبة.
اإن الرجل  وقالت �سحيفة ذا �سن 
�سقط من الطابق ال�سابع وا�ستقرت 
ملبنى  االأم��ام��ي��ة  ال��رده��ة  يف  جثته 

البور�سة.

تعرف على العرو�س "جمنونة ال�ساورما"  
التوا�سل  و�سائل  تناقلتها  عبارٌة  تت�سورميني؟  لها  ق��ال 
االإج��ت��م��اع��ي م����وؤخ����راً، ت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ال��ف��ت��اة ال��ت��ي حتب 
ال�����س��اورم��ا. ل��ك��ن االأم����ر مل ي��ع��د جم���رد م��زح��ة يف حفل 
�سيخ  اختارا تقطيع  اإذ  زف��اف نيفني عقيل وح�سن مكي، 

ال�ساورما بعد الزفة.
ملاذا ال�ساورما ؟ بب�ساطة الأن نيفني حتبها. وتقول نيفني 
اأنهما اأرادا اخلروج عن املاألوف، واملحافظة على جو املرح 

ور�سم الب�سمة على وجوه احل�سور.
ففي حفل زفافهما الذي اأقيم يف اأرنون، قطعا ال�ساورما، 
لتتواىل مرا�سم الزفاف وقطعوا بعدها بروتوكولياً قالب 
ب�ال�ساورما  يكتفيا  مل  والعري�س  العرو�س  لكن  احللوى. 
بال�سيارات  اهتمامهما  دفعهما  اإذ  امل��األ��وف،  عن  للخروج 
اإىل تزيني �سيارة نيفني كعرو�س، و�سيارة ح�سن كعري�س، 
عن  عو�ساً  بها،  مبالغ  غري  ب�سيطة،  زينة  م�ستخدمني 

ا�ستئجار �سيارة فاخرة كما هو �سائد.

مت�سي 4 �سنوات يف �سناعة ف�ستان 
االإلكرتوين  في�سبوك  موقع  على  ن�سرت  �سور  اأظ��ه��رت 
اإليه باأنه من  ام��راأة ترتدي ف�ستاناً مميزاً يخال الناظر 
وحي اأحد امل�سممني امل�سهورين يف عامل االأزياء واملو�سة.  
ن�سرت اإميلي �سيلهامر التي تدير �سفحة اأرتي�سرتي اآند 
اأب�سايكلينغ على موقع في�سبوك، �سوراً لها وهي ترتدي 
يف  �سنوات   4 اأم�ست  باأنها  قالت  االأل���وان  زاه��ي  ف�ستاناً 

حياكته من مغلفات قطع ال�سكاكر. 
اإن فكرة  ب���وك،  اإم��ي��ل��ي يف م��ق��ال ل��ه��ا ع��ل��ى في�س  وت��ق��ول 
حياكة الف�ستان بهذه الطريقة خطرت لها عندما التقت 
ب��زوج��ه��ا ل��ل��م��رة االأوىل، ح��ي��ث ق���دم ل��ه��ا جم��م��وع��ة من 

ال�سكاكر امللونة.
واأ�سافت اإميلي: لقد قمت بجمع اأكرب عدد من مغلفات 
 4 ال�سكاكر مب�����س��اع��دة االأ���س��دق��اء وال��ع��ائ��ل��ة ع��ل��ى م���دى 
�سنوات قبل اأن اأبداأ ب�سنع الف�ستان املميز، كانت النتيجة 
م��ده�����س��ة ل��ل��غ��اي��ة، اإن����ه م��ث��ال ج��ي��د ع��ل��ى اال���س��ت��ف��ادة من 

النفايات واإعادة تدويرها.
وبعد ن�سرها على العديد من مواقع التوا�سل االجتماعي 
الغريب، برواج كبري على  اإميلي بف�ستانها  حظيت �سور 
االإن���رتن���ت، ح��ي��ث اأث��ن��ى امل��ت��اب��ع��ون ع��ل��ى ���س��رب ومواظبة 
الرائع،  الفني  العمل  ه��ذا  اإجن���از  يف  واإب��داع��ه��ا  اإم��ي��ل��ي، 

بح�سب ما ورد يف �سحيفة ديلي مريور الربيطانية.

قطة تنقذ عائلة من حريق 
قطتهم  اإن  اأوكالهوما،  والي��ة  من  اأمريكية  عائلة  قالت 
التهم  حريق  من  حياتهم  اإنقاذ  يف  كبري  ب�سكل  �ساهمت 

منزلها ليل االأربعاء املا�سي. 
بعدما الحظت ن�سوب حريق يف املنزل، قامت قطة باإيقاظ 
الذي  االأم��ر  النوم،  وزوجته من  رج��ل  موؤلفة من  عائلة 
مكنهما من الفرار من املنزل املحرتق قبل اأن ي�سابا باأي 
اأثناء  ���س��دره  القطة قفزت على  ب��اأن  ال���زوج  اأذى.  وق��ال 
نومه الإيقاظه. وبعد اأن ا�ستيقظ، نظر اإىل نهاية املدخل 

ف�ساهد كتلة برتقالية من اللهب. 
برفقة  املنزل  وغ���ادرا  زوجته  الرجل  اأيقظ  الفور  وعلى 
ال��ق��ط��ة ق��ب��ي��ل و���س��ول رج����ال االإط���ف���اء ال��ذي��ن اأخمدوا 

احلريق خالل وقت ق�سري.  ب( ف  )ا  كاليفورنيا.   هوليوود،  ماندي مور خالل ح�صورها عر�س "This Is Us" يف 

�سيارة ت�سقط من 
الطابق ال�سابع 

ن�سرت ال�سرطة يف مدينة اأو�سنت 
بوالية تك�سا�س االأمريكية مقطع 
���س��ي��ارة وهي  ف��ي��ه  ف��ي��دي��و، تظهر 
ت�سقط من الطابق ال�سابع ملوقف 
اأخرى  ���س��ي��ارة  لت�سرب  ���س��ي��ارات، 

�سادف مرورها يف الزقاق.
ويف م��ق��ط��ع ال��ف��ي��دي��و ال�����ذي مت 
املا�سي،  اخل��م��ي�����س  ي�����وم  ن�������س���ره 
تهبط  وه�����ي  ال�������س���ي���ارة،  ت��ظ��ه��ر 
اأن  قبل  رب��اع��ي،  دف��ع  �سيارة  على 
وينتهي  عقب،  على  راأ���س��اً  تنقلب 
ب��ه��ا احل�����ال ع��ل��ى االأر��������س، فيما 
املكان  يف  املتواجدين  بع�س  ه��رع 
اأنه  تبني  ال��ذي  ال�سائق  مل�ساعدة 
ام��راأة، بح�سب ما ذكرت �سحيفة 

وا�سنطن بو�ست.
احل���ادث���ة  اإن  ال�������س���رط���ة  وت����ق����ول 
وق���ع���ت، ع��ن��دم��ا اج����ت����ازت ام�����راأة 
ب�سيارتها، احلاجز املعدين ملوقف 
ال�سابع،  ال��ط��اب��ق  يف  ال�����س��ي��ارات 
ال�����س��ارع، قبل  ب��ن��اًء ع��رب  و�سربت 
الزقاق.  يف  احل��ال  بها  ينتهي  اأن 
يتعر�س  مل  ال�����ذي  ال���وق���ت  ويف 
الرباعي  الدفع  �سيارة  �سائق  فيه 
امل�ست�سفى  اإىل  امل��راأة  نقلت  الأذى، 

للتقي العالج.
يذكر اأنها لي�ست املرة االأوىل التي 
تقع فيها مثل هذه احلادثة، ففي 
�سبتمرب من العام املا�سي، �سقطت 
�سيارة ريا�سية من الطابق التا�سع 

يف نف�س موقف ال�سيارات.

االأفيال تنقذ مئات ال�سائحن من ال�سيول
اإن��ق��اذ مئات  ق���ال م�����س��وؤول��ون اإن االأف���ي���ال ���س��اع��دت يف 
مياه  غمرتها  مفتوحة  ح��ي��وان  بحديقة  ال�سائحني 
ن��ي��ب��ال ف��ي��م��ا ارت���ف���ع ع���دد ق��ت��ل��ى ال�سيول  ال�����س��ي��ول يف 
اأي���ام م��ن االأمطار  اأرب��ع��ة  واالن��ه��ي��ارات االأر���س��ي��ة بعد 

الغزيرة اإىل 70 قتيال.
تبعد  التي  �ساوراها  قرية  يف  رابتي  نهر  مياه  وفا�ست 
80 كيلومرتا جنوبي العا�سمة كامتندو فغمرت املياه 
�سائح.   600 بنحو  ال�سبل  وتقطعت  ومطاعم  ف��ن��ادق 
وي��ع��ي�����س يف ���س��اوراه��ا ال��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى اأط�����راف متنزه 
القرن  وح��ي��د  ح��ي��وان��ات  م��ن   605 ال��وط��ن��ي  ت�سيتوان 
هنود  زوار  وبينهم  االأج���ان���ب  ال�����س��ائ��ح��ون  ويق�سدها 
القرن  وح��ي��د  مل�ساهدة  االأ���س��ا���س  يف  ي��اأت��ون  و�سينيون 

وركوب االأفيال.
اأ�سحاب  م��ن  جمموعة  رئي�س  جيمري  ���س��وم��ان  وق���ال 
االثنني  االأول  ام�س  الهاتف  عرب  �ساوراها  يف  الفنادق 
االأفيال  ع��ل��ى ظ��ه��ور  ن��زي��ل   300 ن��ح��و  اإن��ق��اذ  "جرى 
واجلرارات ونقلهم اإىل بهاراتبور و�سينقل الباقون اإىل 

اأماكن اأكرث اأمنا اليوم".
وقال م�سوؤولون اإن ال�سيول اجتاحت اأي�سا والية اآ�سام 

الهندية القريبة التي تقع يف �سمال �سرق البالد خالل 
�سخ�سا   15 م�سرع  يف  ت�سبب  مما  املا�سيني  اليومني 

على االأقل وت�سريد قرابة 2.3 مليون.
وذك��رت براميال راين براهما وزي��رة الغابات يف والية 
ب��امل��ئ��ة م���ن متنزه   90 ق���راب���ة  امل���ي���اه غ��م��رت  اأن  اآ����س���ام 
اأك��رب عدد يف  اآ�سام حيث يعي�س  الوطني يف  كازيراجنا 
العامل من حيوانات وحيد القرن املهددة باالنقرا�س. 

واأ�سافت اأن ال�سلطات نقلت احليوانات اإىل اأرا�س اأكرث 
ارتفاعا.

وقال عمال اإغاثة يف نيبال اإن 26 من اأ�سل 75 مقاطعة 
النهيارات  تعر�ست  اأو  امل��ي��اه  غمرتها  اإم���ا  ال��ب��الد  يف 
اأر�سية بعد اأن هطلت اأمطار غزيرة على الدولة التي 
اإيفر�ست  جبل  يوجد  حيث  الهيمااليا  مبنطقة  تقع 

وحيث ولد بوذا.
واأ������س�����ار م����وه����ان ب�����اه�����ادور ب��ا���س��ن��ي��ت وزي������ر االإع������الم 
واالت�ساالت يف نيبال اإىل اأن عدد القتلى من املتوقع اأن 

يزيد بعد االإبالغ عن اختفاء 50 �سخ�سا.
وقال با�سنيت لرويرتز "الو�سع مقلق، ت�سرر ع�سرات 

االآالف من االأ�سخا�س".

�سويفت تك�سب دعوى �سد من�سق اأغان 
احتادية  حمكمة  اأم���ام  دع��وى  �سويفت  تيلور  االأمريكية  ال��ب��وب  جنمة  ك�سبت 
اأن حكم لها املحلفون بتعوي�س رم��زي دوالر واح��د �سد من�سق  اأمريكية  بعد 

االأغاين ديفيد مولر الذي اتهمته بالتحر�س بها اأثناء جل�سة ت�سوير.
اأمريكية  اأع�ساء يف حمكمة جزئية  املكونة من ثمانية  املحلفني  واأدان��ت هيئة 

مولر باالعتداء على �سويفت خالل التقاط ال�سور.
اأق��ل م��ن ي��وم، م��زاع��م مولر  ورف�ست الهيئة ذات��ه��ا، التي اأج���رت م�����س��اورات يف 
باأن فريق العمل اخلا�س باملغنية ت�سبب يف ف�سله من عمله يف حمطة اإذاعية 

بتوجيه اتهامات زائفة �سده.
وقال دوجال�س بالدريدج حمامي �سويفت اأثناء مرافعته اخلتامية يف الق�سية 
اإن موكلته طلبت دوالرا واحدا فقط تعوي�سا عن االأ�سرار التي حلقت بها الأنها 

ال ترغب يف اإفال�س مولر واإمنا تهدف لتوجيه ر�سالة وح�سب.
لدى  ومندوبها  ووال��دت��ه��ا  �سويفت  ب��داأ مبقا�ساة  ال��ذي  ه��و  مولر  ك��ان 

املحطات االإذاعية فرانك بيل لت�سببهم يف ف�سله من عمله.


