
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:23            
الظهر.......    12:29  
الع�رص........   03:58   
املغرب.....   07:08  
الع�صاء......   08:38

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

الثالثاء  1   أغسطس    2017  م  -  9 ذي القعدة  1438  العدد  12085    
Tuesday  1   August   2017  -  Issue No   12085

حممد بن را�سد يطلع على جم�سم برج خور دبي  )وام(

جنود اأفغان يعاينون اال�سرار التي حدثت لل�سفارة العراقية  )رويرتز(

حممد بن را�سد يزيح ال�ستار عن جم�سم برج خور دبي
•• دبي-وام:

اأزاح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ال��وزراء حاكم دبي  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
دبي  ال�سخم لربج خور  املج�سم  ال�ستار عن  اهلل  رع��اه 
وذلك يف القاعة الرئي�سية جراند اأتريوم يف دبي مول.

اإىل �سل�سة  يعد املج�سم معلما معماريا جديدا ي�ساف 
االإجنازات املميزة التي حققتها االإمارة خالل االأعوام 
ال��ع��امل مت��ي��زا مبا  اأك���ر م��دن  املا�سية م��ا جعلها م��ن 
اأ�ساليب  ذات  واأب������راج  ���س��ح��اب  ن��اط��ح��ات  م���ن  ت�����س��م��ه 

هند�سية متنوعة وثرية .

ال��دول��ة رئي�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال�سمو  و���س��اه��د ���س��اح��ب 
جمل�س الوزراء حاكم دبي عر�سا �سوئيا و�سوتيا حول 
للجمهور  مقدما  ذات��ه  بحد  حتفة  يعد  ال��ذي  املج�سم 
ت�سميم  كبرية  بدرجة  حتاكي  جتربة  االأوىل  وللمرة 
املوظفة  واملعمارية  الهند�سية  والفنون  الربج اجلديد 

يف اإن�سائه وت�ساميم االإنارة اخلا�سة به.
املهند�سني  م���ن  ف��ري��ق  ق��ب��ل  م���ن  امل��ج�����س��م  ت��ن��ف��ي��ذ  مت 
واملتخ�س�سني وهو م�سنوع من االأملنيوم ومواد م�سنعة 
اآالف   3 وزن��ه  ويبلغ  االأب��ع��اد  ثالثية  الطباعة  بتقنية 
�ساعة  اآالف   4 من  اأك��ر  اإن�ساوؤه  وا�ستغرق  كيلوجرام 

عمل.               )التفا�سيل �س2(

الإرهابي  الهجوم  تدين  الإم��ارات 
بالقطيف �سعودية  اأمن  دورية  على 

•• اأبوظبي-وام:

اأدانت دولة االإمارات ب�سدة الهجوم االإرهابي 
ال��ذي ا�ستهدف دوري��ة اأم��ن يف حي امل�سورة 
يف حمافظة القطيف ال�سعودية واأ�سفر عن 
�ستة  واإ�سابة  �سعودي  اأم��ن  رج��ل  ا�ست�سهاد 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  وقالت  اآخرين. 
ال���دويل يف ب��ي��ان لها اإن دول���ة االإم����ارات اإذ 
تعرب عن ا�ستنكارها ال�سديد لهذه االأعمال 
االإج���رام���ي���ة ورف�����س��ه��ا امل��ب��دئ��ي وال���دائ���م 
اأ���س��ك��ال ال��ع��ن��ف واالإره������اب لتوؤكد  جل��م��ي��ع 
ال�سعودية  العربية  للمملكة  القوي  دعمها 
يف  جانبها  اإىل  الثابت  ووقوفها  ال�سقيقة، 
مواجهة هذه اجلرائم اخلطرية . و�سددت 
االإرهابية  االأع����م����ال  ه����ذه  م��ث��ل  اأن  ع��ل��ى 
اململكة  تنال من عزمية �سعب  اجلبانة لن 
موا�سلة  على  واإ�سراره  ال�سعودية  العربية 
الت�سدي بكل ح�سم لالإرهاب الذي ال وطن 
اأن هذا  اأخ���الق ..م���وؤك���دة  ل��ه وال دي��ن وال 
احل����ادث االإره���اب���ي يتنافى مت��ام��ا م��ع كل 

املبادئ والقيم االإن�سانية والدينية.

اأكد اأن ال�سمت على الإرهاب ال�سهيوين يهدد ال�سالم العاملي 

حكماء امل�سلمني يحذر من دعوات اإقليمية ل�ستغالل 
اأح�داث الق��د�س للتظ���اهر خالل مو�س��م احل����ج

•• اأبوظبي-وام:

ح�����ذر جم��ل�����س ح���ك���م���اء امل�����س��ل��م��ني م����ن دع�����وات 
اإقليمية ت�سعى ال�ستغالل اأحداث القد�س للدعوة 
لالحتجاج والتظاهر خالل مو�سم احلج موؤكدا 
انها حتمل يف طياتها اأغرا�سا �سيا�سية وطائفية.
واأكد املجل�س اأن ال�سمت على االإرهاب ال�سهيوين 
يهدد ال�سالم العاملي والبد من اإجراءات �سارمة 
ل��وق��ف ان��ت��ه��اك��ات االح���ت���الل االإ���س��رائ��ي��ل��ي بحق 

امل�سجد االأق�سى.
واأعرب جمل�س حكماء امل�سلمني عن دعمه ملوؤمتر 

االأزهر العاملي لن�سرة القد�س.
جاء ذلك يف البيان الذي اأ�سدره جمل�س حكماء 
عقدها  ال��ت��ي  ال��ط��ارئ��ة  اجلل�سة  عقب  امل�سلمني 
االأكرب  االإم��ام  ف�سيلة  برئا�سة  اأبوظبي  يف  ام�س 
اال���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د ال��ط��ي��ب �سيخ االأزه���ر 

ال�سريف.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����س ال��ب��ي��ان ال�����ذي األ���ق���اه معايل 
جمل�س  ع��ام  اأم��ني  النعيمي  را�سد  علي  الدكتور 

حكماء امل�سلمني ..
ه�   1438 ال��ق��ع��دة  ذو   8 االث��ن��ني  ي��وم  يف  "اإنه 
حكماء  جمل�س  عقد  املوافق 31 يوليو 2017 
االأ�ستاذ  االأك��رب  االإم��ام  امل�سلمني برئا�سة ف�سيلة 
ال�سريف  االأزه����ر  �سيخ  الطيب  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
امل�سلمني جل�سة طارئة يف  رئي�س جمل�س حكماء 
العا�سمة اأبوظبي لبحث االنتهاكات ال�سهيونية 
وال�سعب  امل�����ب�����ارك  االأق���������س����ى  امل�������س���ج���د  ب���ح���ق 
االحتالل  وحم�������اوالت  االأع�������زل  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
والتق�سيم  القد�س  لتهويد  امل�ستمرة  االإ�سرائيلي 
املبارك  االأق�����س��ى  للم�سجد  وامل���ك���اين  ال���زم���اين 
وامل�ساعي اخلبيثة لفر�س ال�سيطرة ال�سهيونية 

عليه.

هجوم انتحاري ي�ستهدف ال�سفارة العراقية يف كابول

على  اللبناين  للجي�س  غارات 
القاع بجرود  داع�س  مواقع 

•• بريوت-وكاالت:

بغارات  م��ط��ل��ع��ة  م�����س��ادر  اأف������ادت 
مواقع  ع��ل��ى  ال��ل��ب��ن��اين  ل��ل��ج��ي�����س 

تنظيم داع�س بجرود القاع.
واأكدت م�سادر حكومية اأن اجلي�س 
داع�س  اإخ����راج  �سيتوىل  ال���ذي  ه��و 
من اجلرود، من دون التن�سيق مع 

اأي طرف لبناين اأو �سوري.
الوطنية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  وبح�سب 
اجلي�س  يف  امل���ج���وق���ل  ف�����وج  ع�����زز 
الع�سكرية  م���واق���ع���ه  ال���ل���ب���ن���اين 
من  م��زي��داً  م�ستقدماً  وامليدانية، 
التعزيزات اإىل بلدتي راأ�س بعلبك 
والقاع وحميطهما، و�سريرّ دوريات 
نقاطاً  وث���ب���ت  وراج�����ل�����ة،  ���ل���ة  م���وؤلرّ
ع�����س��ك��ري��ة ج����دي����دة، حت�����س��ب��اً الأي 
حماولة ت�سلل اأو فرار للم�سلحني 

باجتاه البلدتني.

•• كابول-وكاالت:

العراقية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
اأنه مت اإجالء القائم باأعمال �سفارة 
االأفغانية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ال���ب���الد 
كابول، بعد الهجوم الذي ا�ستهدف 
اإىل  وُنقل  االثنني،  ام�س  ال�سفارة 

ال�سفارة امل�سرية.
القائم  اإج�����الء  ب���ي���ان:  يف  وق���ال���ت 
ب���اأع���م���ال ال�������س���ف���ارة ال���ع���راق���ي���ة يف 
ال��ع��ا���س��م��ة االأف��غ��ان��ي��ة ك���اب���ول اإىل 
وا�ستمرار  امل�������س���ري���ة،  ال�������س���ف���ارة 
حم��اوالت اإج��الء اثنني من طاقم 
ال�سفارة. واأ�سافت: اأ�سفرت عملية 
االآن عن  ال�����س��ف��ارة ح��ت��ى  اق��ت��ح��ام 

مقتل اثنني من حر�سها االأفغان.
على  �سفحتها  يف  ال����وزارة  وكتبت 
وقتل  الهجوم  "انتهى  في�سبوك: 
املهاجمون االأربعة"، بعد اأكر من 

اأربع �ساعات على بدء العملية.
وتعر�ست ال�سفارة العراقية و�سط 

مع  الظهر  بحلول  لهجوم  ك��اب��ول 
بينها  م���ن  ع����دة،  ان���ف���ج���ارات  دوي 
انفجار قنابل يدوية واإط��الق نار، 

وفق ما اأفاد م�سدر اأمني.
من جانبها، اأعلنت وكالة "اأعماق" 
م�سوؤولية  داع�س  لتنظيم  التابعة 

التنظيم على االعتداء.
و���س��م��ع ال�����س��ك��ان ال���ق���ري���ب���ون من 

ال�����س��ف��ارة اأرب���ع���ة ان���ف���ج���ارات على 
االأق���ل،  تالها اإط���الق ن��ار وقنابل 

يدوية، وفق عدد من ال�سكان.
وارتفع عمود من الدخان الكثيف 
امل�ستهدف،  احل����ي  ف����وق  االأ�����س����ود 
ال�سرطة  ����س���ي���ارات  دوي  و���س��م��ع 
واالإ����س���ع���اف ب��ع��د اأك����ر م��ن �ساعة 

على بدء الهجوم.

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله �سيخ االأزهر  )وام(

ا�ستقبل �سيخ الأزهر وبحث معه الق�سايا والتحديات التي تواجه العامل الإ�سالمي
حممد بن زايد يوؤكد حر�س الإمارات على 
دعم الق�سايا التي تخدم الإ�سالم وامل�سلمني

•• اأبوظبي-وام: 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
االإمام  ف�سيلة  البحر  بق�سر  �سموه  جمل�س  يف  ام�س 
ال�سريف  االأزه���ر  �سيخ  الطيب  اأح��م��د  الدكتور  االأك���رب 
ال��ب��الد حاليا ل��رتوؤ���س االج��ت��م��اع العاجل  ي���زور  ال���ذي 

اأبوظبي  يف  ام�س  عقد  ال��ذي  امل�سلمني  حكماء  ملجل�س 
امل�سجد  ���س��د  ان��ت��ه��اك��ات��ه  االح���ت���الل  ت�سعيد  مل��ن��اق�����س��ة 
االأق�سى ال�سريف. ورحب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان يف بداية اللقاء بف�سيلة �سيخ االأزهر 
التي تواجه  الق�سايا والتحديات  ال�سريف وبحث معه 
العامل االإ�سالمي ومن بينها انتهاكات قوات االحتالل 

االإ�سرائيلي �سد امل�سجد االأق�سى.  )التفا�سيل �س2(

رئي�س الدولة ي�سدر قانونا ب�ساأن الإجراءات ال�سريبية يوفر 
اآلية متكاملة يف حوكمة ال�سرائب وفقا لأرقى املعايري العاملية

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل القانون االحتادي رقم 7 ل�سنة 2017 ب�ساأن االإجراءات ال�سريبية 
والذي ت�سري اأحكامه على االإجراءات ال�سريبية املتعلقة باإدارة وحت�سيل 
تنظيم  بهدف  لل�سرائب  االحت��ادي��ة  الهيئة  قبل  من  ال�سرائب  وتنفيذ 
�سخ�س  واأي  ال�سريبة  وداف��ع  الهيئة  بني  املتبادلة  وااللتزامات  احلقوق 
اآخر يتعامل معها وتنظيم االإجراءات والقواعد امل�سرتكة التي تطبق على 

كافة القوانني ال�سريبية يف الدولة.                            )التفا�سيل �س3(

الرتبية تعتمد اخلطة الدرا�سية للعام الدرا�سي 
املقبل وتدخل تعديالت على بع�س ال�سفوف

•• دبي- حم�شن را�شد:

والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
للعام  الدرا�سية  اخلطة  م��وؤخ��راً، 
-2017 امل����ق����ب����ل،  ال�����درا������س�����ي 

ال�سفوف  حتاكي  التي   ،2018
اإىل  الرو�سة   كافة من  الدرا�سية 
م�سار  ط��ل��ب��ة  ع���ن  ف�����س��ال   ،11
ال��ن��خ��ب��ة، وال�����س��ف ال���ث���اين ع�سر 
مب�������س���اري���ه ال����ع����ام وامل����ت����ق����دم، يف 
ال��ع��ام، مب��ا فيها  التعليم  م��دار���س 
ومدار�س  ال��ن��م��وذج��ي��ة  امل����دار�����س 
ال���ت���ي تطبق  اخل����ا�����س  ال��ت��ع��ل��ي��م 

مناهج الوزارة. 
ورك��������ز ال������ق������رار ال�������������وزاري رق����م 
ال����ذي   ،2017 ل���ع���ام   )485(
ن�سخة  ع��ل��ى  )ال���ف���ج���ر(  ح�����س��ل��ت 
اخلطة  تطبيق  ���س��ب��ل  ع��ل��ى  م��ن��ه، 
الدرا�سية  امل���راح���ل  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
باال�سافة  املقبل،  الدرا�سي  العام 
التي  املعلمني  اأن�سبة  حتديد  اإىل 

•• عوا�شم-وكاالت:

االأممي،  املبعوث  ع��زم  ميني  حكومي  م�����س��وؤول  اأف���اد 
ات�ساالت  القيام بجولة  اأحمد،  ال�سيخ  اإ�سماعيل ولد 
ي��ب��داأه��ا م���ن الريا�س  ج���دي���دة االأ����س���ب���وع اجل������اري، 
باأطراف االأزم��ة اليمنية ومن ثم االنتقال  لاللتقاء 

اإىل �سنعاء.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال�����س��ف��ري االأم���ريك���ي ل���دى اليمن، 
م��وؤمت��ر �سحايف عقده يف جدة،  ت��ول��ر، خ��الل  ماثيو 
اإن بالده �ستقوم خالل االأ�سابيع القادمة بدور فعال 
لقيادة عملية اإعادة جمع اأطراف ال�سراع اليمني على 

طاولة احلوار، حتت مظلة االأمم املتحدة.
يزالون  اأن احل��وث��ي��ني ال  اأي�����س��اً  ال�����س��ف��ري  اأك����د  ك��م��ا 
�سيا�سي، و�سدد  اإىل حل  التو�سل  ميثلون مع�سلة يف 
على �سرورة ت�سليم �سالح امليلي�سيات للدولة اليمنية 

كخطوة اأوىل للتو�سل اإىل اتفاق �سيا�سي.
�سجون  ك�سفت م�سادر مينية مطلعة عن  ذل��ك،  اىل 

�سالح  واملخلوع  احلوثي  ميلي�سيات  اأن�ساأتها  �سرية 
ال���واق���ع���ة جنوب  االن���ق���الب���ي���ة يف حم��اف��ظ��ة ذم������ار، 

العا�سمة �سنعاء.
احلوثي  ميلي�سيات  اأن�����س��اأت  فقد  امل�����س��ادر  وبح�سب 
واملخلوع �سالح �سجوناً �سرية يف حمافظة ذمار بعيدة 
امل�سرفني الذين  عن االأنظار، ويقت�سر دخولها على 
ميار�سون التحقيق والتعذيب بحق املختطفني وعلى 
راأ���س��ه��م امل��دع��و اأب���و زي��د ال��ط��اوو���س امل�����س��رف االأمني 

للحوثيني يف املحافظة.
ونقلت �سحيفة م�سند االإلكرتونية عن تلك امل�سادر 
3 �سجون �سرية يف ذمار  اأهم  معلومات مف�سلة عن 
متار�س فيها امليلي�سيات اأب�سع اأنواع التعذيب اجل�سدي 

والنف�سي بحق املختطفني يف تلك ال�سجون.
���س��ج��ن ال�����س��ون��ة مب��ع��رب، وي��ق��ع ه����ذا ال�����س��ج��ن وفقاً 
للم�سادر، و�سط مدينة معرب جوار اإدارة اأمن املدينة، 
وهو عبارة عن مدافن بنيت قدمياً حلفظ الزكاة من 

حما�سيل احلبوب.

م�ساٍع اأمريكية جلمع الأطراف اليمنية على طاولة حوار

الك�سف عن 3 �سجون تعذيب �سرية للحوثي يف ذمار
ت��ع��ذي��ب لج��ئ��ني ���س��وري��ني 
ع��ل��ى ي���د ج���ن���ود اأت�����راك

•• اأنقرة-وكاالت:

اأعلن اجلي�س الرتكي، ام�س االثنني، 
بعد  اأت���راك  جنود  جمموعة  توقيف 
يظهرهم  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  ن�����س��ره��م 
وبا�سر  ���س��وري��ني،  ���س��ب��ان��ا  ي�����س��رب��ون 
ويظهر  بحقهم.  ق�سائية  مالحقات 
دقائق  خم�س  مي��ت��درّ  ال���ذي  الفيديو 
ر ب��وا���س��ط��ة ه��ات��ف حممول،  وامل�����س��ورّ
يهينون  اأت��������راك  ج���ن���ود  جم���م���وع���ة 
ويذلون ويربحون �سربا اأربعة �سبان 
�سوريني اأوقفوا بعد عبورهم احلدود 

بني البلدين بطريقة غري �سرعية.
اأنه  بيان  يف  الرتكي  اجلي�س  واأع��ل��ن 
تعاملوا  الذين  اجلنود  توقيف  "مت 
مع  اجلمعة،  مقبولة،  غري  بطريقة 
جم��م��وع��ة اأ���س��خ��ا���س اأوق���ف���وا خالل 
الرتكية -  حماولتهم عبور احلدود 

ال�سورية بطريقة غري �سرعية.

ال��رق��ة  يف  غ�����ذاء  اأزم������ة 
م���ع ا����س���ت���م���رار امل���ع���ارك

•• بريوت-اأ ف ب:

دولية  ان�سانية  منظمات  ح��ذرت 
الغذائية  امل�����واد  ���س��ح  م���ن  اأم�������س 
ال�سورية مع  الرقة  داخل مدينة 
اغالق اال�سواق التجارية ابوابها، 
االعتماد  اىل  ال�����س��ك��ان  دف����ع  م���ا 
خمزونهم  ع���ل���ى  ك���ام���ل  ب�����س��ك��ل 

املت�ساءل مع ا�ستمرار املعارك.
وذكرت هذه املنظمات النا�سطة يف 
حميط الرقة واملن�سوية يف اطار 
مبادرة ريت�س يف بيان تقييمي انه 
اال�سابيع  يف  ال�����س��ك��ان  ك���ان  فيما 
املا�سية قادرين على �سراء بع�س 
االط��ع��م��ة م��ن اال�����س����واق.. باتوا 
ي��ع��ت��م��دون ح��ال��ي��اً وب�����س��ك��ل كامل 
على الغذاء املخزن لديهم خالل 

اال�سابيع ال�سابقة.

م�ستوطنون يقتحمون الأق�سى وحملة 
اعتقالت وا�سعة يف القد�س وال�سفة 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اعلن نادي اال�سري الفل�سطيني اأم�س ان قوات االمن اال�سرائيلية اعتقلت ليل 
حتدثت  حني  يف  املحتلتني  والقد�س  الغربية  ال�سفة  يف  فل�سطينيا   45
بالنظام على  االخ��الل  ل�سلوعهم يف   33 اعتقال  اال�سرائيلية عن  ال�سرطة 

حد زعمها.
وقالت الناطقة با�سم نادي اال�سري اماين ال�سراحنة لوكالة فران�س بر�س ان 
حملة اعتقاالت �سنتها قوات االحتالل على عدة اأحياء يف القد�س طالت 33 

�سابا مقد�سيا، واعتقلت قواتها الع�سكرية اي�سا 12 فل�سطينيا من ال�سفة.
من جهتها قالت لوبا ال�سمري الناطقة با�سم ال�سرطة اال�سرائيلية يف بيان 
ان قوات معززة من ال�سرطة قامت بحملة مداهمة واعتقاالت وا�سعة ومكثفة 
طالت احياء وادي اجلوز ورا�س العامود والعي�سوية والبلدة القدمية وخميم 
�سعفاط وبيت حنينا واعتقلت 33 م�ستبها به مقد�سيا بينهم �سبعة قا�سرين 

تراوح اعمارهم بني 13 و17 عاما.
القد�سي  احل��رم  �ساحات  ام�س  امل�ستوطنني  ع�سرات  اقتحم  اخ��رى  جهة  من 
ال�سريف من باب املغاربة بحماية م�سددة من �سرطة االحتالل اال�سرائيلي 
�سباحا  والن�سف  ال�سابعة  ال�ساعة  عند  االحتالل  �سرطة  وفتحت  اخلا�سة. 
باحات  يف  ال�سريع  التدخل  وق��وات  اخلا�سة  وحداتها  ون�سرت  املغاربة  ب��اب 
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اأخبـار الإمـارات
وفد حكومي غاين يزور طريان الإمارات 

•• دبي -وام:

االأعلى  الرئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
باملقر  مكتبه  يف  واملجموعة  االإم���ارات  لطريان  التنفيذي  الرئي�س 
الرئي�س ملجموعة االإمارات وفداً حكومياً من جمهورية غانا برئا�سة 

�سي�سيليا اأبينا دابا وزيرة الطريان املدين .
التزام  اللقاء  خ��الل  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  واأك��د 
كما  عامة  االأفريقية  وال�سوق  غانا  جت��اه  القوي  االإم���ارات  ط��ريان 
ناق�س مع الوزيرة الغانية فر�س التعاون امل�ستقبلية بني اجلانبني.

وك��ان��ت ط���ريان االإم����ارات ق��د ب��ا���س��رت ت�سغيل رح���الت اإىل اأك���را يف 

طائرات  ب��ا���س��ت��خ��دام  نيجرييا  يف  الغ��و���س  ع��رب   2004 ي��ن��اي��ر   2
اأ�سبحت   2006 ي��ن��اي��ر   1 ويف   200-A330االإيربا�س
توقف.ثم جرى  دون  تتم مبا�سرة من  غانا  اإىل عا�سمة  الرحالت 
مد هذه الرحالت اإىل اأبيدجان عا�سمة �ساحل العاج وتخدم طريان 
االإم�����ارات ه���ذا اخل���ط ب��رح��الت ي��وم��ي��ة ح��ال��ي��اً ب��ط��ائ��رات البوينج 

.300ER-777
ح�سر ال��ل��ق��اء ع��دن��ان ك��اظ��م ن��ائ��ب رئ��ي�����س اأول ط���ريان االإم�����ارات 
اجلوية  وال�سيا�سات  العائدات  وتعظيم  اال�سرتاتيجي  للتخطيط 
واأورهان عبا�س نائب رئي�س اأول طريان االإمارات للعمليات التجارية 

ملنطقة اأفريقيا.

ال�سيفي التدريبي  برناجمها  يف  التاأميني  الوعي  زيادة  على  “املعا�سات” تركز 
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات االجتماعية عن بدء الربنامج 
زايد  جامعتي  من  واخلريجني  اجلامعات  طالب  من  للمتدربني  ال�سيفي 
التاأميني لدى هذه  الوعي  زي��ادة  يركز على  وال��ذي  العليا  التقنية  وكليات 
ال�سريحة املقبلة على �سوق العمل واإك�سابها املهارات واخلربة العملية التي 

تعزز من فر�سها يف احل�سول على فر�س العمل املتاحة يف الدولة.
االأكر  التوظيف  ط��رق  واح��دة من  التدريبية  ال��ربام��ج  ان  الهيئة  وذك��رت 
الربامج فر�سا لالطالع على  االأعمال حيث توفر هذه  بيئة  ان�سجاما مع 
مهارات املتدرب من خالل بيئة عمل واقعية ميكن من خاللها قيا�س مدى 
ميكن  موؤ�سرا  يعد  ما  وه��و  اجل��دي��دة،  العمل  بيئة  مع  التاأقلم  على  قدرته 

املعنيني بالتوظيف يف جهات العمل من اتخاذ القرار ال�سحيح.
التي  الربامج  ه��ذه  ا�ستغالل  اإىل  واخلريجني  الطلبة  كافة  الهيئة  ودع��ت 
تتميز باحليوية  دم��اء جديدة  حتر�س من خاللها هذه اجلهات على �سخ 

والن�ساط واالبتكار .
م�سرية اإىل اأنها قامت خالل ال�سنوات املا�سية بتوظيف بع�س الكوادر ال�سابة 

�سمن هذه ال�سيا�سة التي اأثبتت قدراً عالياً من النجاح.
من  اخلريجات  امل��ت��درب��ات  اإح���دى  ال��ع��وذيل  نا�سر  خلود  قالت  جانبها  م��ن 
جامعة زايد اأن الربامج التدريبية ت�ساهم يف اإحداث التوازن بني خمرجات 

التعليم ومتطلبات �سوق العمل .
الفتة اإىل اأن املتدرب يلزمه الوقت الكايف ال�ستيعاب املتغريات الناجتة عما 

تلقاه يف اجلامعة وبني طبيعة املهام امل�سندة اإليه يف بيئة العمل اجلديدة.

حممد بن را�سد يزيح ال�ستار عن جم�سم برج خور دبي

ا�ستقبل �سيخ الأزهر وبحث معه الق�سايا والتحديات التي تواجه العامل الإ�سالمي

حممد بن زايد يوؤكد حر�س الإمارات على دعم الق�سايا التي تخدم الإ�سالم وامل�سلمني

ه���ذه ال��دع��ام��ات اإىل اأك���ر م��ن 9 
كيلومرتات ومت ا�ستخدام اأكر من 
45 األف مرت مكعب من االإ�سمنت 
يعادل احلمل  ما  اأي  الدعامات  يف 

االإجمالية ل� 6700 �ساحنة.
اأما اإن�ساء برعم الربج الذي يعادل 
80 طابقا فيتم  ارتفاع مبنى من 
ط����ن من  األ������ف   12 ب���ا����س���ت���خ���دام 

من 4 اآالف �ساعة عمل.
مميزة  م��ع��ل��وم��ات  املج�سم  وي��ق��دم 
القيا�سية  واالأرق���������ام  ال�����ربج  ع���ن 
ذلك  ي�سجلها مبا يف  التي  العاملية 
من  كيلومرتات   110 ا�ستخدام 
ال��ك��اب��الت وه��و رق��م غ��ري م�سبوق 
يف م��وق��ع اإن�����س��اء واح���د ب���وزن 18 
األ�������ف ط�����ن وي�����ع�����ادل ط������ول ه���ذه 

ال�سياحية والرتفيهية املميزة التي 
يحفل بها دبي مول والتي حتظى 
ب��اه��ت��م��ام وا���س��ع وم�����س��ارك��ة كبرية 
التوا�سل  م���واق���ع  ع��ل��ى  ل��ل�����س��ور 
فاوننت  دب�����ي  م���ث���ل  االج���ت���م���اع���ي 
ودبي اأكواريوم وحديقة احليوانات 
املائية« ومنطقة ال�سالل وغريها.

و مي��ت��د م�����س��روع خ����ور دب����ي على 

وت�ساميم  اإن�������س���ائ���ه  يف  امل���وظ���ف���ة 
االإنارة اخلا�سة به.

فريق  قبل  م��ن  املج�سم  تنفيذ  مت 
واملتخ�س�سني  امل��ه��ن��د���س��ني  م����ن 
االأمل��ن��ي��وم ومواد  وه��و م�سنوع م��ن 
ثالثية  الطباعة  بتقنية  م�سنعة 
اآالف   3 وزن�������ه  وي���ب���ل���غ  االأب������ع������اد 
اأكر  اإن�ساوؤه  وا�ستغرق  كيلوجرام 

فيجري  اجل�����ذع  اأم�����ا   .. ال����ف����والذ 
اإن�ساوؤه با�ستخدام 240 األف مرت 
يعادل  ما  اأي  االإ�سمنت  مكعب من 
كمية  اأو  �ساحنة  األ��ف   40 حمولة 
ر�سيف  لبناء  ال��الزم��ة  االإ���س��م��ن��ت 

ي�سل بني لندن وبر�سلونة.
مي����ث����ل جم�������س���م ب�������رج خ�������ور دب����ي 
الوجهات  اإىل  االأح����دث  االإ���س��اف��ة 

ال��ك��اب��الت امل�����س��اف��ة ال��ف��ا���س��ل��ة بني 
خور  »ب��رج  و�سجل  واأبوظبي.  دب��ي 
اأعمال  دبي« رقما قيا�سيا عامليا يف 
حفر االأ�سا�سات التي مت ا�ستكمالها 
موؤخرا با�ستخدام اأكر من 145 
م����ن ال����دع����ام����ات ب����ام����ت����داد اأك����ر 
و�سعت  م��ا  واإذا  م����رتا..   60 م��ن 
طول  ���س��ي�����س��ل  ج���ن���ب  اإىل  ج��ن��ب��ا 

ب�ساأن  معها  والتن�سيق  واالإ�سالمية 
املقد�سة  االإ�سالمية  االأماكن  خدمة 
وت���ق���دمي ال���دع���م ل��ه��ا وال���ع���م���ل مع 
ال��ه��ي��ئ��ات وامل���راك���ز االإ���س��الم��ي��ة على 
اإبراز املبادئ ال�سمحة والقيم النبيلة 
يف اخلري والعطاء والعدل وال�سالم 
ديننا  اإل��ي��ه��ا  ي��دع��و  ال��ت��ي  والتعاي�س 
االأفكار  ل��دع��اة  وال��ت�����س��دي  احلنيف 

الريادي  ال��دور  اىل  م�سريا  امل�سجد 
خل�������ادم احل����رم����ني ال�������س���ري���ف���ني يف 
والدفاع  امل�����س��ل��م��ني  ق�����س��اي��ا  خ��دم��ة 
وامل�ستمر  ال����دائ����م  وح���ر����س���ه  ع��ن��ه��ا 
االأماكن  مكانة  على  احل��ف��اظ  على 
ورعايتها  امل�سلمني  ل���دى  امل��ق��د���س��ة 
وخدمتها وتوحيد �سفوف امل�سلمني 

ودرء املخاطر عنهم.

بها  تقوم  التي  املتعددة  ومبادراتها 
اأك���ر م��ن �سعيد خ��ا���س��ة على  ع��ل��ى 
ديننا  تعاليم  بن�سر  االهتمام  �سعيد 
حتث  التي  النبيلة  وقيمه  احلنيف 
اإ�سافة  وال��و���س��ط��ي��ة  الت�سامح  ع��ل��ى 
والتطرف  ل���الإره���اب  ت�سديها  اإىل 
�سائال  والتع�سب..  الفنت  ومروجي 
امل�����وىل ع���ز وج����ل اأن ي��ح��ف��ظ دول���ة 

و اأ�ساد �سموه بوقفة خادم احلرمني 
ال���������س����ري����ف����ني امل�����ل�����ك �����س����ل����م����ان بن 
اململكة  ملك  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
�سد  ال�سقيقة  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
امل�سجد  ط���ال���ت  ال���ت���ي  االن���ت���ه���اك���ات 
االأق�سى وامل�سلني وجهوده الدوؤوبة 
الإنهاء القيود التي فر�ستها �سلطات 
االإ���س��رائ��ي��ل��ي على دخول  االح��ت��الل 

ال����ه����دام����ة وامل���ت���ط���رف���ة واالأف�����ع�����ال 
االإجرامية التي اتخذت من االإ�سالم 
تريد  ال  خبيثة  الأه���داف  لها  �سعارا 

اخلري للمنطقة و�سعوبها.
من جانبه اأ�ساد ف�سيلة االإمام االأكرب 
دولة  بجهود  الطيب  اأحمد  الدكتور 
ودورها  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
وامل�سلمني  االإ���س��الم  ق�سايا  دع��م  يف 

و اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان حر�س دولة االإمارات 
ب��ق��ي��ادة �ساحب  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل على 
االإ�سالم  تخدم  التي  الق�سايا  دع��م 
وامل�سلمني منوها اإىل موا�سلة تعزيز 
التعاون مع الدول العربية ال�سقيقة 

•• دبي-وام:

ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأزاح �ساحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل ال�����س��ت��ار عن 
دبي  خ���ور  ل���ربج  ال�سخم  املج�سم 
الرئي�سية جراند  القاعة  وذلك يف 

اأتريوم  يف دبي مول.
يعد املج�سم معلما معماريا جديدا 
االإجن��������ازات  ���س��ل�����س��ة  اإىل  ي�������س���اف 
املميزة التي حققتها االإمارة خالل 
االأعوام املا�سية ما جعلها من اأكر 
ال���ع���امل مت���ي���زا مب���ا ت�سمه  م����دن 
واأب����راج ذات  ن��اط��ح��ات �سحاب  م��ن 

اأ�ساليب هند�سية متنوعة وثرية .
و�ساهد �ساحب ال�سمو نائب رئي�س 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�سوتيا  �سوئيا  عر�سا  دبي  حاكم 
حول املج�سم الذي يعد حتفة بحد 
وللمرة  ل��ل��ج��م��ه��ور  م��ق��دم��ا  ذات�����ه 
بدرجة  حت���اك���ي  جت���رب���ة  االأوىل 
اجلديد  ال�����ربج  ت�����س��م��ي��م  ك���ب���رية 
واملعمارية  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  وال��ف��ن��ون 

•• اأبوظبي-وام: 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
ام�س يف جمل�س �سموه بق�سر البحر 
ف�سيلة االإمام االأكرب الدكتور اأحمد 
الذي  ال�سريف  االأزه��ر  �سيخ  الطيب 
يزور البالد حاليا لرتوؤ�س االجتماع 
امل�سلمني  ح��ك��م��اء  مل��ج��ل�����س  ال��ع��اج��ل 
الذي عقد ام�س يف اأبوظبي ملناق�سة 
�سد  ان��ت��ه��اك��ات��ه  االح���ت���الل  ت�سعيد 

امل�سجد االأق�سى ال�سريف.
ورحب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اللقاء  ب��داي��ة  يف  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�سريف  االأزه�������ر  ���س��ي��خ  ب��ف�����س��ي��ل��ة 
والتحديات  ال��ق�����س��اي��ا  م��ع��ه  وب��ح��ث 
ومن  االإ�سالمي  العامل  تواجه  التي 
االحتالل  ق�����وات  ان��ت��ه��اك��ات  ب��ي��ن��ه��ا 
االأق�سى  امل�سجد  �سد  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
واأكد يف هذا ال�سدد اأهمية التن�سيق 
بني اجلهات املعنية كافة يف العاملني 
العربي واالإ�سالمي من اأجل حتقيق 
الت�سامن ومواجهة تلك التحديات.

مربعة  ك��ي��ل��وم��رتات   6 م�����س��اح��ة 
ب��ج��وار خ���ور دب���ي ال��ت��اري��خ��ي على 
ب��ع��د 10 دق��ائ��ق ف��ق��ط ع��ن مطار 
دبي الدويل وهو م�سروع م�سرتك 

بني اعمار ودبي القاب�سة.
و ي����ط����ل امل�����������س�����روع ع����ل����ى االأف�������ق 
ال���ع���م���راين ل���و����س���ط م���دي���ن���ة دبي 
ع��ل��ى مقربة  و مي��ت��از مب��وق��ع��ه   ..
للحياة  اخل���ور  راأ�����س  حممية  م��ن 
�سمن  اإدراج��ه��ا  مت  التي  الفطرية 
برعاية  الدولية  رام�سار  اتفاقية 
للرتبية  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ن��ظ��م��ة 
والعلوم والثقافة يوني�سكو وت�سكل 
ف�سيلة   67 على  يزيد  مل��ا  موطنا 

من الطيور املائية.
ال�ستار  اإزاح���ة  خ��الل  �سموه  راف���ق 
رئي�س  ال��ع��ب��ار  علي  حممد  ���س��ع��ادة 
العقارية  اإع����م����ار  اإدارة  جم��ل�����س 
�سليمان  ���س��ع��ي��د  خ��ل��ي��ف��ة  و����س���ع���ادة 
الت�سريفات  دائ�������رة  ع�����ام  م���دي���ر 
عبداهلل  و�سعادة  بدبي  وال�سيافة 
اأحمد احلباي رئي�س دبي القاب�سة 
اإعمار  �سركتي  ق��ي��ادات  م��ن  وع���دد 

ودبي القاب�سة.

اخلري  عليها  ي���دمي  واأن  االإم������ارات 
االأمتني  ع���ن  ي��ب��ع��د  واأن  وال����رخ����اء 

العربية واالإ�سالمية �سرور الفنت .
ح�سر جمل�س �سموه .. �سمو ال�سيخ 
عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار 
ع��ج��م��ان و م���ع���ايل ال���دك���ت���ورة اأم���ل 
املجل�س  رئ��ي�����س��ة  القبي�سي  ع��ب��داهلل 
ال�سيخ  ���س��م��و  و  ال��وط��ن��ي االحت�����ادي 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ن��ه��ي��ان 
جم��ل�����س اأم���ن���اء م��وؤ���س�����س��ة زاي�����د بن 
�سلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية 
ال�سيخ  �سمو  وال��ف��ري��ق  واالإن�����س��ان��ي��ة 
�سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س ال�����وزراء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة و 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د اآل 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان 
الدويل و �سمو ال�سيخ خالد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة 
زايد العليا للرعاية االإن�سانية وذوي 
االإحتياجات اخلا�سة و معايل ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان 
ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة امل��ع��رف��ة و معايل 
مدير  النعيمي  را�سد  علي  الدكتور 

عام جمل�س اأبوظبي للتعليم .
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات 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�سارقة 
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�ست�سفيات اخلا�سة
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�سارقة 
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

�سيدليات 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
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

ال�سحة تدعو حجاج بيت اهلل اإىل اأخذ التطعيمات الالزمة
•• دبي-وام:

دعت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع حجاج بيت اهلل اإىل اتخاذ جمموعة 
ال�سحي  املركز  اأو  الطبيب  مراجعة  يف  تتمثل  الوقائية  االإج���راءات  من 
للتاأكد من قدرة ال�سخ�س على اأداء فري�سة احلج خا�سة اإذا كان يعاين 
اأي  اأو  الربو  اأو  ال�سكري  اأو  الدم  ارتفاع �سغط  اأمرا�س مزمنة مثل  من 
اأمرا�س اأخرى. ون�سحت الوزارة االأ�سخا�س الراغبني يف اأداء الفري�سة 
 4 ب�  ال�سفر  قبل  �سحي  مركز  اأي  اأو  الوقائي  الطب  اإدارة  اإىل  بالتوجه 
اإىل 6 اأ�سابيع على االأقل الأخذ التطعيمات الوقائية الالزمة مثل اللقاح 
�سد التهاب ال�سحايا الذي يعترب �سرطا اأ�سا�سيا ملنح تاأ�سرية الدخول اإىل 
اململكة العربية ال�سعودية اإ�سافة اإىل التطعيم �سد االأنفلونزا املو�سمية 

ولقاح املكورات الرئوية للوقاية من االلتهاب الرئوي لالأ�سخا�س الذين 
يعانون من حاالت �سحية معينة وكذلك لكبار ال�سن.

للم�سافرين  واإر���س��ادات  ن�سائح  جمموعة  الوقائية  االإج���راءات  و�سملت 
وال�سحية  ال�سخ�سية  البطاقة  حمل  من  والتاأكد  ال�سرورية  واالأدوات 
واملحافظة  ال��ه��واء  ال��ن��واف��ذ وجت��دي��د  ال����دوام واحل��ر���س على فتح  على 
على نظافة املقر والتغذية ال�سليمة وجتنب االإكثار من تناول االأطعمة 
املاحلة واملحالة جتنبا لل�سعور بالعط�س واحلر�س على غ�سل اخل�سروات 
والفواكه جيدا مباء نظيف والتي يحبذ تق�سريها قبل طبخها اأو تناولها 
.. اإ�سافة اإىل احلر�س على طهي الطعام جيدا والتاأكد من ن�سجه قبل 
�ساعتني يف  م��ن  املطهي الأك��ر  الطعام  ع��دم حفظ  م��ن  وال��ت��اأك��د  تناوله 

درجة حرارة الغرفة.

ب��ي��ت اهلل جم��م��وع��ة ن�سائح  ال��وق��ائ��ي��ة حل��ج��اج  االإج������راءات  ك��م��ا �سملت 
ينتقل  ال��ذي   « الزيكا   « املعوية ومر�س  النزالت  للوقاية من  واإر���س��ادات 
املر�س ب�سكل رئي�سي من خالل لدغ البعو�س اإذا كان ال�سخ�س م�سافرا /اأو 
موجودا/ يف دولة منت�سر بها املر�س وكذلك كيفية جتنب �سربة ال�سم�س 
التي حتدث عند التعر�س اإىل اجلو احلار لفرتات طويلة وفقدان كمية 
واإهمالها قد  تعوي�س  دون  العرق من  واالأم��الح يف  ال�سوائل  كبرية من 
للوقاية  القلب ون�سائح  اأو  الكلى  الوفاة نتيجة ف�سل وظيفة  اإىل  ي��وؤدي 

من اأمرا�س اجلهاز التنف�سي.
دولة  يف  ال�سحية  والهيئات  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  ن�سحت  كما 
االإم����ارات كبار ال�سن ال��ذي��ن ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 60 عاما وم��ا فوق 
وامل�سابني باالأمرا�س املزمنة واالأطفال والن�ساء احلوامل والذين يعانون 

من نق�س املناعة بتاأجيل منا�سك احلج اأو العمرة لهذا العام حر�سا على 
�سالمتهم.

لتطعيماتهم  االأطفال  ا�ستكمال  من  التاأكد  اأهمية  اإىل  ال��وزارة  واأ�سارت 
االأطفال  للحج ومراجعة مركز تطعيم  ا�سطحابهم  االأ�سا�سية يف حالة 
قبل  ملراجعتها من  بكل طفل  اخلا�سة  التطعيم  �سهادات  ا�سطحاب  مع 
املخت�سني الإجراء الالزم مع مالحظة اأنه من االأف�سل عدم ا�سطحاب 
اأجل تفادي تعر�سهم  اإال لل�سرورة وذلك من  اأو العمرة  االأطفال للحج 
الأي حوادث اأو اأمرا�س.. داعية اإىل متابعة ما ي�ستجد من معلومات حول 
ال�سحة..  والهيئات  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  قبل  من  االأم��را���س 
ومراجعة اأقرب مركز �سحي يف حال ظهور اأي اأعر�س مر�سية تنف�سية 

خالل 14 يوما بعد العودة من احلج اأو العمرة.

رئي�س الدولة ي�سدر قانونا ب�ساأن الإجراءات ال�سريبية يوفر اآلية متكاملة يف حوكمة ال�سرائب وفقا لأرقى املعايري العاملية
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
الدولة حفظه اهلل القانون االحتادي رقم 7 ل�سنة 2017 ب�ساأن 
االإجراءات  على  اأحكامه  ت�سري  وال��ذي  ال�سريبية  االإج���راءات 
ال�سريبية املتعلقة باإدارة وحت�سيل وتنفيذ ال�سرائب من قبل 
الهيئة االحتادية لل�سرائب بهدف تنظيم احلقوق وااللتزامات 
يتعامل  اآخر  �سخ�س  واأي  ال�سريبة  ودافع  الهيئة  املتبادلة بني 
التي تطبق على  امل�سرتكة  والقواعد  االإج��راءات  معها وتنظيم 

كافة القوانني ال�سريبية يف الدولة.
لل�سركات  تعليمات  على  ال�سريبية  االإج��راءات  قانون  وي�ستمل 
ل��الم��ت��ث��ال للقوانني  ك��اف��ي��ة  ب�����س��ج��الت  ب��االح��ت��ف��اظ  ت��ل��زم��ه��ا 
ال�سريبية ذات ال�سلة ملدة ت�سل اإىل خم�س �سنوات.. كما يحدد 
وكذلك  الهيئة  قبل  من  ال�سريبي  التدقيق  واإج���راءات  اأحكام 
الهيئة  لدى  حمفوظ  �سجل  يف  �سريبي  كوكيل  الت�سجيل  اآلية 
للتعامل معها نيابة عن االأ�سخا�س اخلا�سعني لل�سريبة.. كما 
يف  توافرها  الواجب  االأ�سا�سية  واملتطلبات  ال�سروط  يحدد  اأنه 

الوكيل ال�سريبي.
اآل مكتوم نائب حاكم دبي  ال�سيخ حمدان بن را�سد  واأك��د �سمو 
لل�سرائب  االحت��ادي��ة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املالية  وزي��ر 
2017 يف �ساأن االإجراءات  7 ل�سنة  اأن القانون االحت��ادي رقم 
اأ�سدره �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سريبية الذي 
االأمام  اإىل  اإ�سافية  اهلل خطوة  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
الدولة والذي يدعم م�سرية  ال�سريبي يف  النظام  نحو تطبيق 
يحدد  ت�سريعي  اإط��ار  فهو  امل�ستدام  والنمو  االقت�سادي  التنوع 
وحت�سيل  ب����اإدارة  لل�سرائب  االحت��ادي��ة  الهيئة  عمل  منظومة 
وتنفيذ ال�سرائب االحتادية وي�سهم يف تعزيز مبادئ احلوكمة 

وال�سفافية يف التعامالت ال�سريبية.
وقال �سموه » يقدم القانون ت�سورا كامال عن مالمح خطة دولة 
االإمارات لتطبيق النظام ال�سريبي وفقا الأرقى املعايري العاملية 
والتي �ست�سهم يف التنمية االقت�سادية و�سمان التقدم نحو اآفاق 
جديدة وذلك من خالل توفري م�سادر دخل جديدة وتدفقات 
مالية اإ�سافية متكن حكومة االإمارات من احلفاظ على وترية 
اأف�سل  م�ستقبل  اأج���ل  م��ن  التحتية  للبنية  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ن��اء 

واال�ستمرار يف تقدمي خدمات وفق اأرقى املعايري العاملية.
االإم���ارات حر�سها على مواكبة  دول��ة  » تربهن  �سموه  واأ���س��اف 
دول  توجهات  مع  بالتزامن  االإط���ار  ه��ذا  يف  العاملية  املمار�سات 
وتنظيمية  ت�سريعية  بيئة  تهيئة  خ���الل  م��ن  وذل���ك  امل��ن��ط��ق��ة 
العموم  وج��ه  على  ال�سريبي  النظام  تطبيق  �سهولة  لها  تتيح 
هذه  وتاأتي  خ�سو�سا..  واالنتقائية  امل�سافة  القيمة  و�سريبتي 
اخلطوة تتويجا مل�سرية طويلة من العمل بالتعاون مع العديد 
ن��ظ��ام �سريبي وفقا  اأج���ل تطوير  م��ن اجل��ه��ات وال�����س��رك��اء م��ن 

الأف�سل املعايري واملمار�سات العاملية.

وال�سريبة  امل�سافة  القيمة  �سريبة  تطبيق  مع   « �سموه  وق��ال 
االنتقائية �سنكون قد قطعنا خطوات اإ�سافية يف م�سرية عملنا 
وتنفيذ  امل�ستقبل  �سناعة  يف  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤى  لتحقيق 
اإ���س��ع��اد مواطني  ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة االإم�������ارات ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف 
االإم��ارات واملقيمني على اأر�سها من خالل االبتكار واالب��داع يف 
متطلباتهم  وتلبي  امل�ستقبل  ت�ست�سرف  راقية  خدمات  تطوير 
اإىل تعزيز مكانة الدولة  واحتياجاتهم وتوؤدي يف الوقت نف�سه 

يف موؤ�سرات التناف�سية العاملية«.
الآلية  التاأ�سي�س  يف  ال�سريبية  االإج������راءات  ق��ان��ون  و�سي�سهم 
متكاملة يف تطبيق وحوكمة ال�سرائب يف الدولة.. كما �سي�سهم 
القانون وما يتبعه من لوائح تنفيذية يف تو�سيح العالقة بني 
اأطر  و�سع  خالل  من  واملتعاملني  لل�سرائب  االحتادية  الهيئة 
على  واملرتتبة  املتبادلة  االلتزامات  تبني  امل�سرتكة  لالإجراءات 
حيث  االإم�����ارات  دول���ة  يف  بال�سرائب  املعنية  االأط����راف  جميع 
ي��ق��دم خ��ط��وات اإر���س��ادي��ة ح���ول م��راج��ع��ة ال�����س��ج��الت وحفظها 
وا�سرتداد  اآليات حت�سيل  ويو�سح  االعرتا�سات  تقدمي  وكيفية 
ال�سرائب والعقوبات املرتتبة على التهرب ال�سريبي واالأحكام 
اإع��داد االإق���رارات ال�سريبية وقواعد  العامة االأخ��رى مبا فيها 
االإف�����س��اح ال��ط��وع��ي. وي��ب��ني ال��ق��ان��ون ع��ق��وب��ات ع���دم االمتثال 
ذلك  يف  مبا  عام  ب�سكل  ال�سريبية  القوانني  والأحكام  الأحكامه 
ال��ع��ق��وب��ات امل��رتت��ب��ة على ال��ت��ه��رب ال�����س��ري��ب��ي.. وك��ذل��ك يحدد 
القانون اإجراءات االعرتا�س والطعن التي تتما�سى مع اأف�سل 
ع���ادل لتح�سيل  اإط���ار  ال��ت��ي تنطوي على  ال��دول��ي��ة  امل��م��ار���س��ات 
ال�سرائب وا�سرتداد املبالغ القابلة لال�سرتداد ف�سال عن و�سع 

معايري للحفاظ على ال�سرية من قبل موظفي الهيئة.
اأعقاب م�سادقة  يف  ال�سريبية  االإج���راءات  قانون  اإ�سدار  وج��اء 
ب����وزارة امل��ال��ي��ة ع��ل��ى ك��ل م��ن االتفاقية  دول���ة االإم�����ارات ممثلة 
لدول  ال��ت��ع��اون  املجل�س  ل���دول  االن��ت��ق��ائ��ي��ة  لل�سريبة  امل��وح��دة 
امل�سافة  القيمة  ل�سريبة  املوحدة  واالتفاقية  العربية  اخلليج 
على  بناء  وذل��ك  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  ل��دول جمل�س 
واللذين   2017 ل�سنة  و32   31 رقم  االحتاديني  املر�سومني 
اأ�سدرهما �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة حفظه اهلل.
الحقة  ك��خ��ط��وة  اأي�����س��ا  ال�سريبية  االإج������راءات  ق��ان��ون  وي���اأت���ي 
املتعلق   2016 ل�سنة   13 رق���م  احت����ادي  ب��ق��ان��ون  ل��ل��م��ر���س��وم 
اإن�ساء  مبوجبه  مت  وال��ذي  لل�سرائب  االحتادية  الهيئة  باإن�ساء 
وتنفيذ  وحت�سيل  ب��اإدارة  لتخت�س  لل�سرائب  االحتادية  الهيئة 
اإيراداتها  وت��وزي��ع  املرتبطة  وال��غ��رام��ات  االحت��ادي��ة  ال�سرائب 

وتطبيق االإجراءات ال�سريبية املعمول بها يف الدولة.
اأعمال  ب��اأي��ة  يقوم  م��ن  ال�سريبية  االإج����راءات  ق��ان��ون  وي��ل��زم   ..
واأية  التجارية  والدفاتر  املحا�سبية  اأعماله  �سجالت  مي�سك  اأو 
معلومات متعلقة بال�سريبة اأن يحتفظ بها وفقا لل�سوابط التي 
تقدمي  يجب  كما  القانون..  لهذا  التنفيذية  الالئحة  حتددها 

االإقرار ال�سريبي والبيانات واملعلومات وال�سجالت وامل�ستندات 
قبول  للهيئة  يحق  بينما  العربية  باللغة  بال�سريبة  املتعلقة 
املتعلقة بال�سريبة  البيانات واملعلومات وال�سجالت وامل�ستندات 
اأن يلتزم ال�سخ�س بتزويد الهيئة بن�سخة  باأية لغة اأخرى على 
مرتجمة الأي منها للغة العربية على نفقته وم�سوؤوليته يف حال 

مت طلب ذلك.
اأي  اأو  امل�سجل  غ��ري  لل�سريبة  للخا�سع  يحق  للقانون  ووف��ق��ا 
رقم  ي���درج  اأن  ع��ل��ى  الت�سجيل  بطلب  ي��ت��ق��دم  اأن  اآخ���ر  �سخ�س 
الت�سجيل ال�سريبي اخلا�س به يف كل مرا�سالته وتعامالته مع 
الهيئة اأو مع الغري وفقا الأحكام القانون ال�سريبي واأن يخطر 
الهيئة وفقا للنموذج املعد لديها وذلك خالل 20 يوم عمل من 

تاريخ وجوبه للت�سجيل.
باإعداد  يقوم  اأن  القانون  مبوجب  لل�سريبة  خا�سع  كل  وعلى 
امل��دة التي مت  االإق���رار ال�سريبي عن كل ف��رتة �سريبية خ��الل 
الت�سجيل فيها وتقدمي االإقرار ال�سريبي للهيئة وفقا الأحكام 
هذا القانون كما يعترب القانون اأي اإقرار �سريبي غري مكتمل 
يت�سمن  مل  اإذا  قبلها  م��ن  م��ق��ب��ول  غ��ري  للهيئة  ت�سليمه  ي��ت��م 
كما  ال�سريبي..  ال��ق��ان��ون  ي��ح��دده��ا  ال��ت��ي  االأ�سا�سية  ال��ب��ي��ان��ات 
ين�س القانون على �سداد اأي �سريبة م�ستحقة الدفع وفقا ملا مت 
حتديده يف االإقرار ال�سريبي اأو اأي تقييم �سريبي خالل املهلة 
اإداري��ة مقررة خالل املدة الزمنية  اأية غرامات  الزمنية و�سداد 
املحددة يف القانون. كما ين�ساأ يف الهيئة مبوجب القانون �سجل 
الوكالء ال�سريبيني ويكون لكل وكيل �سريبي ملف يودع به كل 
ب�سوؤون ممار�سته للمهنة حيث ال يجوز الأي �سخ�س  يتعلق  ما 
القيد يف  بعد  اإال  الدولة  يف  ال�سريبي  الوكيل  مهنة  ي��زاول  اأن 
اإج����راءات  ل��ل��ق��ان��ون  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  و���س��ت��ح��دد  ال�����س��ج��ل.. 
والتزاماته  وح��ق��وق��ه  ال�سجل  يف  ال�سريبي  ال��وك��ي��ل  ت�سجيل 
القيام  للهيئة  يحق  القانون  وبح�سب  وال�سخ�س.  الهيئة  اأم��ام 
التزامه  اأي �سخ�س للتاأكد من مدى  بالتدقيق ال�سريبي على 
اأو  ال�سريبي يف مقرها  والقانون  القانون  ال��واردة يف  باالأحكام 
مكان عمل ال�سخ�س اخلا�سع للتدقيق اأو اأي مكان اآخر ميار�س 
بحفظ  اأو  ال�سلع  بتخزين  يقوم  اأو  االأعمال  ال�سخ�س  هذا  فيه 
اإذا قررت التدقيق يف مكان  ال�سجالت فيه حيث يتوجب عليها 
اآخر ميار�س فيه  اأي مكان  اأو  عمل ال�سخ�س اخلا�سع للتدقيق 
اأعماله اأو يخزن فيه ال�سلع اأو يحفظ فيه ال�سجالت اإبالغه قبل 
على االأقل قبل القيام بعملية التدقيق ال�سريبي. عمل  اأيام   5

ل��ل��ه��ي��ئ��ة يف احل�����س��ول ع��ل��ى ال�سجالت  ال��ق��ان��ون ح���ق  وي��ع��ط��ي 
عينات  واأخ��ذ  ال�سريبي  التدقيق  اأثناء  عنها  �سور  اأو  االأ�سلية 
من الب�سائع اأو االأجهزة اأو غريها من االأ�سول من املكان الذي 
اأو  اأعماله  ال�سريبي  للتدقيق  اخلا�سع  ال�سخ�س  فيه  ميار�س 
التي يف حوزته اأو حجزها.. وجترى عملية التدقيق ال�سريبي 
خالل اأوقات الدوام الر�سمي للهيئة ويجوز بقرار من مدير عام 
التدقيق  اإجراء  ال�سرورة  لل�سرائب يف حالة  الهيئة االحتادية 

ا�ستثنائيا خارج هذه االأوقات.
مت  م�ساألة  اأي  على  التدقيق  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب  للهيئة  وي��ح��ق 
اإذا ظهرت معلومات جديدة قد توؤثر على  ال�سابق  تدقيقها يف 
�سخ�س  اأي  على  يجب  حيث  ال�سريبي  التدقيق  عملية  نتيجة 
من  اأو  ال�سريبي  وكيله  اأو  ال�سريبي  التدقيق  لعملية  يخ�سع 
ميثله قانونا اأن يقدم كافة الت�سهيالت وامل�ساعدة املمكنة ملدقق 

ال�سرائب لتمكينه من اأداء عمله.
ال�سريبي  للتدقيق  اخل��ا���س��ع  ال�سخ�س  ال��ق��ان��ون  يعطي  ك��م��ا 
اإبراز  ال�سرائب  الطلب من مدققي  العديد من احلقوق وهي 
بطاقات التعريف الوظيفية واحل�سول على ن�سخة من التبليغ 
التي  ال�سريبي  التدقيق  عملية  وح�سور  ال�سريبي  بالتدقيق 
تتم خارج الهيئة واحل�سول على ن�سخ من اأي م�ستندات ورقية 
الهيئة عند  اأو احل�سول عليها من قبل  اأو رقمية يتم حجزها 

التدقيق ال�سريبي.
لتحديد  �سريبي  تقييم  اإ�سدار  الهيئة  على  القانون  ومبوجب 
لل�سريبة  للخا�سع  وتبليغه  الدفع  امل�ستحقة  ال�سريبة  قيمة 
اأي��ام عمل من تاريخ ا�سداره عند عدم قيام اخلا�سع   5 خالل 
بالقانون  امل��ح��ددة  املهلة  خ��الل  للت�سجيل  بالتقدم  لل�سريبة 
ال�سريبي وعدم تقدمي االإقرار ال�سريبي خالل املهلة املحددة 
م�ستحقة  ال�سريبة  اأنها  املبينة  ال�سريبة  ب�سداد  قيامه  وع��دم 
الدفع يف االإقرار ال�سريبي الذي مت تقدميه خالل املدة وقيامه 
باحت�ساب  قيامه  وع���دم  �سحيح  غ��ري  �سريبي  اإق����رار  بتقدمي 

ال�سريبة نيابة عن �سخ�س اآخر عندما يكون ملزما بذلك.
وين�س قانون االإجراءات ال�سريبية اأي�سا على حظر كل موظف 
اإج��راءات �سريبية تتعلق باأي  اأو امل�ساركة باأية  يف الهيئة القيام 
ذلك  الرابعة مع  الدرجة  قرابة حتى  �سلة  له  �سخ�س يف حال 
اأو  ال�سخ�س  وذل��ك  بينه  م�سرتكة  م�سلحة  وج��ود  اأو  ال�سخ�س 
بني اأحد اأقربائهما حتى الدرجة الثالثة اأو يف حال قرر املدير 
بذلك  تتعلق  �سريبية  اإج���راءات  باأية  املوظف  قيام  ع��دم  العام 

ال�سخ�س لوجود اأي حالة من حاالت ت�سارب امل�سالح.
عن  االإف�����س��اح  ب��ع��دم  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب  الهيئة  موظفو  ويلتزم 
اأو  اأو اطلعوا عليها ب�سفتهم الوظيفية  التي ح�سلوا  املعلومات 
ب�سببها اأثناء خدمتهم اإال بناء على ما يتم حتديده اأو تعريفه.. 
كما يلتزموا اأي�سا بعد انتهاء خدماتهم باحلفاظ على ال�سرية 
اطلعوا  اأو  ح�سلوا  التي  املعلومات  عن  االإف�ساح  وع��دم  املهنية 
من  طلب  على  بناء  اإال  ب�سببها  اأو  الوظيفية  ب�سفتهم  عليها 
يلتزم كل من ح�سل على معلومات  الق�سائية.. كما  ال�سلطات 
املعلومات  ا�ستعمال  اأو  اإف�ساء  بعدم  القانون  ه��ذا  الأحكام  وفقا 
االإخالل  دون  وذل��ك  عليها  ح�سل  اأجلها  م��ن  التي  للغاية  اإال 

بامل�سوؤولية املرتتبة على ذلك عند االقت�ساء.
على  الكاملة  ب�سيغته  ال�سريبية  االإج�����راءات  ق��ان��ون  ويتوفر 
املوقع االإلكرتوين لوزارة املالية ولالإطالع عليه ميكنكم زيارة: 

.  www.mof.gov.ae

اأكد اأن ال�سمت على الإرهاب ال�سهيوين يهدد ال�سالم العاملي 

حكماء امل�سلمني يحذر من دعوات اإقليمية ل�ستغالل اأحداث القد�س للتظاهر خالل مو�سم احلج
•• اأبوظبي-وام:

حذر جمل�س حكماء امل�سلمني من دعوات اإقليمية ت�سعى ال�ستغالل 
اأحداث القد�س للدعوة لالحتجاج والتظاهر خالل مو�سم احلج 

موؤكدا انها حتمل يف طياتها اأغرا�سا �سيا�سية وطائفية.
اأن ال�سمت على االإرهاب ال�سهيوين يهدد ال�سالم  واأكد املجل�س 
االحتالل  انتهاكات  لوقف  �سارمة  اإج���راءات  من  والب��د  العاملي 
االإ���س��رائ��ي��ل��ي ب��ح��ق امل�����س��ج��د االأق�����س��ى. واأع�����رب جم��ل�����س حكماء 
جاء  القد�س.  لن�سرة  العاملي  االأزه��ر  ملوؤمتر  دعمه  امل�سلمني عن 
امل�سلمني عقب  ح��ك��م��اء  اأ����س���دره جمل�س  ال���ذي  ال��ب��ي��ان  ذل���ك يف 
ف�سيلة  برئا�سة  اأبوظبي  يف  ام�س  التي عقدها  الطارئة  اجلل�سة 
االإم�����ام االأك����رب اال���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د ال��ط��ي��ب ���س��ي��خ االأزه����ر 
ال�سريف. وفيما يلي ن�س البيان الذي األقاه معايل الدكتور علي 
را�سد النعيمي اأمني عام جمل�س حكماء امل�سلمني .. »اإنه يف يوم 
 2017 يوليو   31 امل��واف��ق  ه�   1438 القعدة  ذو   8 االثنني 
االأكرب  االإم����ام  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سلمني  حكماء  جمل�س  عقد 
رئي�س  ال�سريف  االأزه����ر  �سيخ  الطيب  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  االأ���س��ت��اذ 
جمل�س حكماء امل�سلمني جل�سة طارئة يف العا�سمة اأبوظبي لبحث 
وال�سعب  املبارك  االأق�سى  امل�سجد  بحق  ال�سهيونية  االنتهاكات 
امل�ستمرة  االإ�سرائيلي  االحتالل  االأع��زل وحم��اوالت  الفل�سطيني 
االأق�سى  للم�سجد  واملكاين  الزماين  والتق�سيم  القد�س  لتهويد 
عليه.  ال�سهيونية  ال�سيطرة  لفر�س  اخلبيثة  وامل�ساعي  املبارك 
امل�سلمني  اأ���س��اء  كما  اأ���س��اءه  اأن��ه  امل�سلمني  وي��وؤك��د جمل�س حكماء 
واالأحرار يف جميع اأنحاء العامل االإرهاب ال�سهيوين بحق امل�سجد 
الدينية  وال��ق��ي��ادات  الفل�سطينيني  واملواطنني  امل��ب��ارك  االأق�سى 
للم�سجد االأق�سى املبارك م�سددا على رف�سه القاطع لالنتهاكات 
العاملي داعيا قادة الدول  ال�سلم  اأ�سبحت تهدد  التي  ال�سهيونية 
االإقليمية  وامل��ن��ظ��م��ات  ال��ه��ي��ئ��ات  وك��اف��ة  وال��ع��رب��ي��ة  االإ���س��الم��ي��ة 
لوقف  �سارمة  وم��واق��ف  اإج���راءات  اتخاذ  ���س��رورة  اإىل  والدولية 
االرهاب ال�سهيوين ومنع تكرار اأية اجراءات ا�ستفزازية من قبل 

كيان االحتالل االإ�سرائيلي بحق اأوىل القبلتني وثالث احلرمني 
للم�سجد  القائم  التاريخي  بالو�سع  امل�سا�س  وع��دم  ال�سريفني 

االأق�سى املبارك.
انتهاكات  اأن ما يحدث من  يوؤكد  اذ  امل�سلمني  اإن جمل�س حكماء 
اإره��اب حقيقي جترمه  الفل�سطيني ومقد�ساته هو  ال�سعب  بحق 
ك��اف��ة ال��ق��وان��ني واالأع�����راف وامل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة ف��اإن��ه ي��ح��ذر من 
ال�سالم  ع��ن  التحدث  فر�س  يقو�س  االإره���اب  ه��ذا  ا�ستمرار  اأن 
ي�سعل فتيل حرب دينية قد تق�سي على املنطقة باأ�سرها وهو ما 
الدولية  والهيئات  واملنظمات  ال��دويل  املجتمع  تعامل  ي�ستدعي 
حق  على  والتاأكيد  الق�سية  ه��ذا  مع  بحيادية  التعامل  ���س��رورة 
القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة  دولته  اإق��ام��ة  الفل�سطيني  ال�سعب 

ال�سريف .
ويحيي »حكماء امل�سلمني« �سمود ون�سال وكفاح وحكمة ال�سعب 
الفل�سطيني يف تعامله مع االنتهاكات ال�سهيونية وا�سراره على 
�سرورة تراجع كيان االحتالل عن كافة االإجراءات اال�ستفزازية 
الفل�سطيني  ال�سعب  ب�سالة  اأن  اإال  فر�سها  االحتالل  التي حاول 
ومرابطيه  و�سيوخه  واأطفاله  ون�ساءه  برجاله  وتكاتفه  ووحدته 
االإ�سرار  ت���زال من��وذج��ا يف  ك��ان��ت وال   ، امل��ق��د���س��ي��ني  وب��خ��ا���س��ة   ،
والعزمية والتحدي وعدم التنازل عن حقهم يف ال�سالة بامل�سجد 
االأق�سى املبارك دون قيد اأو �سرط واإف�سال خمططات االحتالل 

لل�سيطرة على امل�سجد االأق�سى املبارك.
ال�سريف  لالأزهر  م�ساركته  عن  امل�سلمني  حكماء  جمل�س  ويعلن 
يف عقد موؤمتر االأزهر العاملي عن القد�س يف �سهر �سبتمرب املقبل 
يف  للم�ساركة  املعنية  والهيئات  واملنظمات  املوؤ�س�سات  كافة  داعيا 
م�سريية  ق��رارات  �سيبحث  املوؤمتر  اأن  موؤكدا  الهام  املوؤمتر  هذا 

ب�ساأن القد�س والتي متثل ق�سية امل�سلمني االأوىل.
برامج  تنفيذ  اإىل  الدينية  املوؤ�س�سات  ك��اف��ة  املجل�س  ي��دع��و  كما 
توعوية للتعريف مبكانة امل�سجد االأق�سى املبارك واآليات ن�سرته 
العامل  يف  التعليمية  ب��امل��وؤ���س�����س��ات  احل��ك��م��اء  جمل�س  يهيب  ك��م��ا 
االأق�����س��ى ومكانة  امل�سجد  ت��اري��خ  ت��دري�����س  ال��ع��رب��ي واال���س��الم��ي 

القد�س ال�سريف يف اال�سالم .
اإذ يدعو االأمة العربية واالإ�سالمية  امل�سلمني  اإن جمل�س حكماء 
اإىل توحيد اجلهود لن�سرة القد�س وامل�سجد االأق�سى املبارك فاإنه 
يف الوقت ذاته يحذر من دعوات اإقليمية ت�سعى ال�ستغالل اأحداث 
القد�س للدعوة لالحتجاج والتظاهر خالل مو�سم احلج م�سددا 
على اأن هذه الدعوات حتمل يف طياتها اأهدافا طائفية مغر�سة 
الإف�ساد مو�سم احلج مو�سحا اأن ن�سرة االأق�سى لي�ست بالتظاهر 
ال�سعب  �سمود  ب��دع��م  ول��ك��ن  احل��ج  مو�سم  خ��الل  االح��ت��ج��اج  اأو 

الفل�سطيني يف مواجهة االإرهاب ال�سهيوين.
انتهاكات  اأن ما يحدث من  يوؤكد  اذ  امل�سلمني  اإن جمل�س حكماء 
اإره��اب حقيقي جترمه  الفل�سطيني ومقد�ساته هو  ال�سعب  بحق 
ك��اف��ة ال��ق��وان��ني واالأع�����راف وامل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة ف��اإن��ه ي��ح��ذر من 
العاملي  ال�سالم  يقو�س فر�س حتقيق  االإره��اب  هذا  ا�ستمرار  اأن 
وي�سعل فتيل حرب دينية وهو ما ي�ستدعي تعامل املجتمع الدويل 
الق�سية  ه��ذه  مع  كاملة  بحيادية  الدولية  والهيئات  واملنظمات 
امل�ستقلة  دول��ت��ه  اإق��ام��ة  الفل�سطيني  ال�سعب  ح��ق  على  والتاأكيد 

وعا�سمتها القد�س ال�سريف.
ومقاومة  الفل�سطيني  ال�سعب  �سمود  امل�سلمني  حكماء  ويحيي 
�سرورة  على  وا���س��راره  ال�سهيونية  االنتهاكات  وج��ه  يف  وق��وف��ه 
التي  اال�ستفزازية  االإج���راءات  كافة  عن  االح��ت��الل  كيان  تراجع 
ال�سعب  ه��ذا  وح��دة  املجل�س  كما يحيي  االحتالل فر�سها  ح��اول 
وتكاتفه برجاله ون�ساءه واأطفاله و�سيوخه ومرابطيه وبخا�سة 
املقد�سيني وعدم التنازل عن حقهم يف ال�سالة بامل�سجد االأق�سى 
���س��رط واإف�����س��ال ك��ل خم��ط��ط��ات االحتالل  اأو  امل��ب��ارك دون ق��ي��د 

لل�سيطرة على امل�سجد االأق�سى املبارك.
ال�سريف  لالأزهر  م�ساركته  عن  امل�سلمني  حكماء  جمل�س  ويعلن 
يف عقد موؤمتره العاملي عن القد�س يف �سهر �سبتمرب املقبل داعيا 
هذا  يف  للم�ساركة  املعنية  والهيئات  واملنظمات  املوؤ�س�سات  كافة 
اأن املوؤمتر �سيبحث قرارات م�سريية ب�ساأن  املوؤمتر الهام موؤكدا 

القد�س التي متثل ق�سية امل�سلمني االأوىل.

توعوية  ب��رام��ج  تنفيذ  اإىل  املوؤ�س�سات  ك��اف��ة  املجل�س  ي��دع��و  كما 
للتعريف مبكانة امل�سجد االأق�سى املبارك واآليات ن�سرته ويهيب 
املجل�س باملوؤ�س�سات التعليمية يف العامل العربي واال�سالمي تدري�س 
تاريخ امل�سجد االأق�سى ومكانة القد�س ال�سريف يف اال�سالم . اإن 
جمل�س حكماء امل�سلمني اإذ يدعو االأمة العربية واالإ�سالمية اإىل 
توحيد اجلهود لن�سرة القد�س وامل�سجد االأق�سى املبارك فاإنه يف 
اأحداث  اإقليمية ت�سعى ال�ستغالل  ذاته يحذر من دع��وات  الوقت 
القد�س للدعوة لالحتجاج والتظاهر خالل مو�سم احلج م�سددا 
على اأن هذه الدعوات حتمل يف طياتها اأهدافا طائفية مغر�سة 
الإف�ساد مو�سم احلج مو�سحا اأن ن�سرة االأق�سى لي�ست بالتظاهر 
ال�سعب  �سمود  ب��دع��م  ول��ك��ن  احل��ج  مو�سم  خ��الل  االح��ت��ج��اج  اأو 

الفل�سطيني يف مواجهة االإرهاب ال�سهيوين«.
اأم���ني ع��ام جمل�س  ال��دك��ت��ور علي را���س��د النعيمي  وع��ق��د م��ع��ايل 
اأكد  ال��ط��ارئ��ة  اجلل�سة  عقب  �سحفيا  م��وؤمت��را  امل�سلمني  حكماء 

خالله اأهمية موؤمتر االأزهر العاملي لن�سرة القد�س.
واأ�سار اإىل اأن ق�سية امل�سجد االأق�سى ال تتعلق مبوؤ�س�سة اأو هيئة 
جتتمع  اأن  ال��ع��الق��ة  ذات  امل��وؤ���س�����س��ات  جميع  على  فيجب  واح���دة 

التخاذ املواقف الالزمة.
واأكد معاليه اأن احلج عبادة يجتمع فيها امل�سلمون من �ستى بقاع 
االأر�س الأداء الفري�سة م�سريا اإىل اأن البع�س - لالأ�سف ال�سديد 

- ي�سعى لت�سيي�س هذه العبادة وتوظيفها وفق اأجندات حمددة.
ال��ت��ي ���س��درت خ���الل االيام  ال���دع���وات  اأن ه��ن��اك بع�س  واأو����س���ح 
واحتجاجات  مبظاهرات  للقيام  احلج  مو�سم  ال�ستغالل  املا�سية 
بحجة ن�سرة القد�س موؤكدا اأن مو�سم احلج للعبادة فقط ويجب 
تخرجه عن  التي  واالآراء  املواقف  كل  امل�سلم من  فيه  يتجرد  ان 
لي�ست  القد�س  منا�سرة  اإن  معاليه  وق��ال  املنا�سك.  اأداء  �سياق 
الفل�سطيني  ال�سعب  �سمود  بدعم  ولكن  احلج  مو�سم  با�ستغالل 
لتوظيف  وتف�سيال  جملة  ال��ت��ام  الرف�س  على  التاأكيد  جم��ددا 
ق�سية امل�سجد االأق�سى اأو ت�سيي�س مو�سم احلج خلدمة اجندات 

حمددة.
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اأخبـار الإمـارات
اخلدمة الوطنية : 23 �سبتمرب التحاق الدفعة ال�ساد�سة لالإناث

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت هيئة اخلدمة الوطنية واالإحتياطية ام�س عن ا�ستمرار 
ا�ستقبال طلبات ت�سجيل االإناث الراغبات يف االلتحاق بالدفعة 
ال�ساد�سة للخدمة الوطنية ب�سورة اختيارية » تطوعية » ممن 
الثامنة ع�سرة عاما ومل يتجاوزن الثالثني عاما بغ�س  بلغن 

النظر عن املوؤهل الدرا�سي.
�سبتمرب   23 ال�ساد�سة  الدفعة  انعقاد  موعد  الهيئة  وح��ددت 
املجندات  تدريب  بعملية  �سيقوم  �سهرا حيث   12 ومل��دة  املقبل 
يف مدر�سة خولة بنت االأزور باأبوظبي مدربات وم�سرفات من 
الع�سكري  املجال  عالية يف  وم��ه��ارات  االإن��اث يحظني بخربات 

والريا�سي واالجتماعي اإىل جانب اأخ�سائيات التغذية الالتي 
�سي�سعن النظام الغذائي ال�سحي واملتوازن للمجندات.

تطوير  يف  واالإح��ت��ي��اط��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة  هيئة  وت�ستمر 
ل�سمان حتقيق  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��اً  ال��ت��دري��ب��ي  وامل��ن��ه��اج  ال��ربن��ام��ج 
االأهداف ال�سامية التي تعود بالنفع على املجندات مبا يتما�سى 
مع اإمكانياتهن وقدراتهن حيث �سي�سهم الربنامج الذي �سمم 
خ�سي�ساً ملجندات اخلدمة الوطنية يف بناء ال�سخ�سية القوية 
الفعالة و�سقل قدراتهم على حتمل امل�سوؤولية واالعتماد على 

النف�س وخلق روح التعاون والعمل �سمن فريق واحد.
الت�سجيل  مراكز  من  كل  يف  لالإناث  الت�سجيل  اأب��واب  وفتحت 
يف  ال��ع��ني  ومع�سكر  اأب��وظ��ب��ي  يف  ن��ه��ي��ان  اآل  مع�سكر   : ال��ت��ال��ي��ة 

ال��ع��ني وم��ع�����س��ك��ر ال��رح��م��ان��ي��ة يف ال�����س��ارق��ة وم��ع�����س��ك��ر ل��ي��وا يف 
من  ا�سطحابها  ال��واج��ب  الوثائق  ب��اأن  علما  الظفرة  منطقة 
عنها  و���س��ورة  القيد  خال�سة  اأ���س��ل  مت�سمنة  املتقدمات  قبل 
واأ�سل جواز ال�سفر و�سورة عنه واأ�سل بطاقة الهوية و�سورة 
عنها وال�سهادة الدرا�سية ور�سالة عدم ممانعة من ويل االأمر 

م�سدقة من كاتب العدل اأو ح�سور ويل االأمر �سخ�سياً.
�ستقوم  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  اأن  الهيئة  واأو�سحت 
بتوفري موا�سالت من واإىل مدر�سة خولة بنت االأزور التي تعد 
مركز تدريب االإناث الوحيد يف الدولة ليتم نقل املجندات اإىل 
وذلك  االأ�سبوع  نهاية  عطلة  يف  الدولة  ومناطق  اإم��ارات  كافة 

طيلة فرتة التدريب االأ�سا�سي والتي ت�سل اإىل 10 اأ�سابيع.

حاكم ال�سارقة يعدل مر�سوم اإن�ساء هيئة 
ال�سارقة لال�ستثمار والتطوير �سروق

•• ال�شارقة-وام:

ال�سارقة  االأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  اأ�سدر �ساحب 
املر�سوم االأمريي رقم 57 ل�سنة 2017 ب�ساأن تعديل املر�سوم االأمريي رقم 2 ل�سنة 2009 ب�ساأن اإن�ساء 
5 من املر�سوم  هيئة ال�سارقة لال�ستثمار والتطوير �سروق. ويق�سي املر�سوم االأمريي بتعديل املادة رقم 
االأمريي رقم 2 ل�سنة 2009 امل�سار اإليه.. وذلك باإ�سافة اخت�سا�سات جديدة لهيئة ال�سارقة لال�ستثمار 
يف  امل�ساهمة  اأو  فيها  امل�ساهمة  اأو  اأنواعها  بجميع  ال�سركات  وتاأ�سي�س  اإن�ساء  على  تن�س  �سروق  والتطوير 
وتطوير  وت�سغيل  واإدارة  دول��ي��ة..  اأو  حملية  كانت  �سواء  بها  اخلا�سة  العقود  يف  اأو  اأعمالها  اأو  راأ�سمالها 
امل�ساريع واملن�ساآت واملباين واملرافق والواجهات داخل االإمارة اأو خارجها.. واأية اخت�سا�سات اأخرى تكلف بها 

الهيئة من حاكم االإمارة.. على اأن يعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �سدوره وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

من�سور بن زايد يزور حمطة غليلة لتحلية املياه يف راأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة-وام:

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  تفقد 
وزير �سوؤون الرئا�سة - ام�س- حمطة غليلة لتحلية املياه بالتنا�سح العك�سي  
يف راأ�س اخليمة.. والتي �سيدت وفق اأعلى املوا�سفات العاملية يف قطاع حتلية 

املياه.

وا�ستهل �سموه جولته التفقدية داخل املحطة باالطالع على اأحدث التقنيات 
حتلية  حمطة  اأف�سل  جائزة  على  للح�سول  اأهلها  ما  ا�ستخدامها  مت  التي 
بالتنا�سح العك�سي لعام 2016 .. والتعرف على مركز املعاجلة االأولية ملياه 

البحر ونظام ت�سفية املياه من ال�سوائب ومن ثم مركز التحلية.
ال�سغط  االأغ�سية وم�سخات  امل�ستخدمة يف  التقنيات  �سموه على  اطلع  كما 
تخفي�س  يف  رئي�س  ب�سكل  �ساهمت  والتي  ال�سغط  حم��والت  ونظام  العايل 

ا�ستهالك الطاقة الكهربائية امل�ستخدمة لتحلية املياه.
واطلع �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان على وحدات املعاجلة الكيميائية 
العاملية  ال�سحة  ملعايري منظمة  املنتجة ومطابقتها  املياه  وخمتربات جودة 

قبل توزيعها.
يف  للهيئة  امل�ستقبلية  اخل��ط��ط  على   - اجل��ول��ة  خ��ت��ام  يف   - �سموه  وا�ستمع 
مواجهة الطلب املتزايد على خدمات الكهرباء واملاء وم�ساريع ال�سراكة مع 

القطاع اخلا�س.
رافق �سموه خالل اجلولة .. �سعادة حممد �سالح مدير عام الهيئة االحتادية 

للكهرباء واملاء وعدد من امل�سوؤولني .
تعترب   « العك�سي  بالتنا�سح  املياه  لتحلية  غليلة  حمطة   « اأن  اأن  اإىل  ي�سار 
 2015 عام  وافتتحت  وامل��اء..  للكهرباء  االحتاديه  الهيئة  اإح��دى حمطات 

بتكلفة 310 ماليني درهم وبطاقة اإنتاجية 15 مليون جالون يوميا.

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة يقلد ال�سباط املرفعني رتبهم اجلديدة
•• راأ�س اخليمة – الفجر

قلرّد اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة، 
�سرطة  عام  قائد  نائب  احلديدي  خمي�س  اهلل  عبد  العميد  �سعادة  بح�سور 
اخليمة،  راأ���س  ب�سرطة  املحلرّي  الكادر  املرفعني من  ال�سباط  اخليمة،  راأ���س 
اإىل رتبهم اجلديدة، مهنئاً �سعادته ال�سباط املرفعني، متمنياً لهم التوفيق 

وال�سداد يف خدمة الوطن.
لهذه  املرفعني  ال�سباط  ا�ستحقاق  اخليمة،  راأ����س  �سرطة  ع��ام  قائد  واك��د 

املفدى،  ال��وط��ن  ه��ذا  خ��دم��ة  م�سوؤولياتهم جت��اه  م��ن  ت��زي��د  ال��ت��ي  الرتقية 
التي  امل�سوؤولية  ليكونوا على قدر  ال��دوؤوب  والعمل  املزيد من اجلهد  ببذل 
األقيت على عاتقهم، موؤكداً اأن هذه الرتقية تكليف اأكر من كونها ت�سريفاً 

ل�ساحبها.
ن ال�سباط املرفعون الثقة الغالية التي اأوالها لهم �سعادة  ومن جانبهم ثمرّ
و�سيبذلون كل  الثقة  تلك  �سيكونون على قدر  اأنهم  العام، موؤكدين  القائد 
طاقاتهم للنهو�س بالعمل ال�سرطي واالأمني على حد �سواء ملا يخدم الوطن 

الغايل.

�سرطة ال�سارقة والإمارات للمزادات توقعان اتفاقية 
لت�سويق وبيع املركبات املحجوزة

•• ال�شارقة-وام:

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  وق���ع���ت 
ال�سارقة و�سركة االإمارات للمزادات 
م�سرتك  ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة  ام�������س 
املركبات  وب��ي��ع  ت�����س��وي��ق  يف جم���ال 
ال�سرطة  ����س���ب���اك  يف  امل����ح����ج����وزة 
امل���زاد العلني  ب��االإم��ارة ع��ن طريق 
التنفيذي  املجل�س  ق���رار  مب��وج��ب 
الإمارة ال�سارقة رقم 3 ل�سنة ب�ساأن 
الت�سرف باملركبات املحجوزة وفقا 
املن�سو�س  واالإج�����راءات  ل��الأح��ك��ام 

عليها يف القانون.
وقع االتفاقية العميد �سيف الزري 
ال�سام�سي قائد عام �سرطة ال�سارقة 
وال�سيد حممد مطر املناعي نائب 
ال�سركة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
ب��ح�����س��ور ال��ع��م��ي��د خ��ل��ي��ف��ة امل���ري 
نائب مدير عام امل��وارد واخلدمات 
اأحمد  امل�����س��ان��دة وال��ع��ق��ي��د دك���ت���ور 

يف  عليها  املن�سو�س  واالإج������راءات 
القانون.

االإتفاقية  ب��ن��دود  بع�س  وت�سمن 
ع��ل��ى ب��ي��ان امل��رك��ب��ات امل�����راد بيعها 
على  يحتوي  تف�سيلي  ك�سف  وف��ق 
امل��رك��ب��ة ون��وع��ه��ا وط���رازه���ا و�سنة 
واحلد  ال�سا�سي«   « ورق��م  ال�سنع 
االأدنى الإمتام عملية البيع واإجراء 
امل���زاي���دة االإل��ك��رتون��ي��ة م��ن خالل 
املركبات  وت�سوير  بتجهيز  القيام 
وت��رم��ي��زه��ا ورف����ع ال�����س��ور مبوقع 
املقررة  ال��ف��رتة  اإنتهاء  حتى  امل���زاد 
لها واإمتام االإجراءات اخلا�سة بها 

بعد اإمتام تر�سية املزاد.
وق���������ال ال���ع���م���ي���د ����س���ي���ف ال�������زري 
جاءت  اخلطوة  هذه  ان  ال�سام�سي 
ا�سجاما مع روؤية حكومة ال�سارقة 
وزارة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وحت��ق��ي��ق��ا 
تعزيز ر�سا  اإىل  الرامية  الداخلية 
وفق  اخلدمات  بفاعلية  املتعاملني 

عام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال��ن��اع��ور  �سعيد 
عارف  والعقيد  املركزية  العمليات 
االعالم  اإدارة  مدير  هديب  ح�سن 
را�سد  والعقيد  العام�ة  والعالقات 
والعقيد  املالية  اإدارة  البا�س مدير 
اإدارة  مدير  العوي�س  اأرح��م��ة  علي 
اخل����دم����ات امل�������س���ان���دة وع������دد من 

ال�سباط.
ون�ست االتفاقية على تعيني �سركة 
ح�سريا  وكيال  للمزادات  االإم��ارت 
املركبات  وب���ي���ع  ب��ت�����س��وي��ق  ل��ل��ق��ي��ام 
العلني  امل��زاد  املحجوزة عن طريق 
االإل������ك������رتوين وف�����ق االإج����������راءات 
وال��ذي ين�س على  ذل��ك  املتبعة يف 
الت�سرف  يف  ال�سارقة  �سرطة  حق 
ب��امل��رك��ب��ات واالآل���ي���ات وال���دراج���ات 
انق�ساء  بعد  قبلها  م��ن  املحجوزة 
اأ���س��ه��ر دون  م���دة ال ت��ق��ل ع��ن �ستة 
قيام مالكيها باالإجراءات الالزمة 
لالأحكام  وف���ق���ا  ع��ن��ه��ا  ل�����الإف�����راج 

حاجة  تلبي  ال��ت��ي  املعايري  اأف�سل 
النظم  اأف�سل  وت��واك��ب  املتعاملني 
كافة  يف  امل��ع��ت��م��دة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

املجاالت.
ال�سام�سي  ال����ع����م����ي����د  وت������وج������ه 
ال�سريك  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  بال�سكر 
االإ���س��رتات��ي��ج��ي »���س��رك��ة االإم����ارات 
ل��ل��م��زادات« ع��ل��ى دوره����ا ال��ب��ارز يف 
ال�سرطية  القيادة  اأه���داف  حتقيق 
مبا ي�سمن حتقيق الريادة والتميز 

املوؤ�س�سي.
م����ن ج���ان���ب���ه اأع�������رب امل���ن���اع���ي عن 
مع  املمتدة  ال�سراكة  بهذه  �سعادته 
���س��رط��ة ال�����س��ارق��ة واع���ت���زازه بثقة 
�سرطة ال�سارقة بال�سركة وكفاءتها 
اأن��ه��ا �ستقوم  .. م��وؤك��دا  وخ��ربات��ه��ا 
االتفاقية  لتطبيق  و�سعها  يف  مب��ا 
اإمارة  ت�سرف  التي  املثلى  بال�سورة 
ال�سارقة وتر�سي طموحات �سرطة 

ال�سارقة و�سركائها واملتعاملني.

اأكد على خدمات مرورية ت�سعد املراجعني  

وفد وزارة الداخلية يطلع على خدمات اإدارة ترخي�س الآليات وال�سائقني ب�سرطة راأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

الداخلية  وزارة  م����ن  وف�����د  وق�����ف 
ع����ل����ي حممد  ال���ع���م���ي���د  ب����رئ����ا�����س����ة 
العامة  االإدارة  م��دي��ر  ال�����س��ام�����س��ي 
وال�سائقني  االآل�����ي�����ات  ل��رتخ��ي�����س 
ك��اًل من  يرافقه   ، الداخلية  ب���وزارة 
 ، املقدم حمد عبدالرحمن النعيمي 
الرائد اأحمد �سامل املطرو�سي وعدد 
م��ن ال�����س��ب��اط  ، ع��ل��ى ���س��ري العمل 
يف ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة راأ����س 
ترخي�س  ب������اإدارة  متمثلة  اخل��ي��م��ة 
اإطار اجلولة  االآليات وال�سائقني يف 
التعريفية التي يقوم بها ال�سام�سي 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة ب��ع��د توليه 

للمن�سب اجلديد . 
الزائر  ال���وف���د  ا���س��ت��ق��ب��ال  ك���ان يف     

كما   ، 2016م  ل����ع����ام  اجل�����دي�����دة 
املبادرات التي  اأهم واأبرز  اطلع على 
على  ترتكز  والتي  االإدارة  اأطلقتها 
تقدمي العديد من اخلدمات املميزة 
جلمهور املتعاملني مع االإدارة والتي 
معامالتهم  اإج��راءات  عليهم  ت�سهل 
حتتاج  وال  ج��ه��د  اأو  م�����س��ق��ة  ب����دون 
للوقت وتتطابق مع توجهات القيادة 
وتاأتي   ، الذكي  التحول  يف  بالدولة 
لالحتياجات  تلبية  اخل��دم��ات  تلك 
واال�ستخدام  للمتعاملني  املت�سارعة 
لت�سهيل  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  االأم����ث����ل 
ال��ع��م��ل��ي��ات وت��ب�����س��ي��ط االإج��������راءات 
م��ن خ���الل ت��وف��ري اأرق����ى اخلدمات 

بطريقة ذكية للمتعاملني.
���س��ري العمل  ���س��ع��ادت��ه     ث���م ت��ف��ق��د 
يف م���رك���ز خ���دم���ة ال��ع��م��الء ب������اإدارة 

وال�سائقني  االآل��ي��ات  ترخي�س  اإدارة 
باالإنابة وعدد من ال�سباط واالأفراد 

يف االإدارة .
ال�������س���ام�������س���ي على  اط����ل����ع  ح���ي���ث     

العميد  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  ل�������س���رط���ة 
احلميدي  �سعيد  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
املركزية  العمليات  اإدارة  ع��ام  مدير 
الغي�س مدير  والعقيد عادل علي   ،

االإدارة  يف  ال��ع��م��ل  ���س��ري  اإج��������راءات 
مبختلف اأق�سامها واأفرعها ، متناواًل 
الرتاخي�س  ب���ع���دد  االإح�������س���ائ���ي���ات 
امل�سجلة  امل��رك��ب��ات  وع���دد  اجل��دي��دة 

املبا�سر وا�ستمع اإىل مقرتحاتهم عن 
اخلدمات التي تقدمها �سرطة راأ�س 
باالإيجاب  ج����اءت  وال��ت��ي   ، اخل��ي��م��ة 

والر�سا التام .
زي���ارة مبنى  اإىل  �سعادته  وت��وج��ه     
للمركبات  الداخلي  الفني  الفح�س 
ع��ل��ى جمريات  واط���ل���ع   ، اخل��ف��ي��ف��ة 
االختبارات  ب�����س��اأن  املتعلقة  ال��ع��م��ل 
امل��ب��دئ��ي��ة وف��ي��م��ا ي��خ�����س امل���دي���ن���ة ، 

ترخي�س االآليات وال�سائقني ، واطلع 
على اخلدمات املقدمة للمتعاملني ، 
وا�ستمع اإىل كيفية اجناز املعامالت 
الأف�سل  وفقاً  اإىل اجلمهور  املقدمة 
واخت�سار  عالية  وبجودة  املمار�سات 
�سعادته  اطلع  كما   ، املراجعني  زمن 
املتعاملني  �سخ�سياً على مدى ر�سا 
مبركز خدمة العمالء عن اخلدمات 
�سوؤالهم  خ���الل  م���ن  ل��ه��م  امل��ق��دم��ة 

واأكد ال�سام�سي على االهتمام الذي 
تقدمي  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ت��ول��ي��ه 
على  للمتعاملني  متميزة  خ��دم��ات 
م�ستوى عال من اجل��ودة يف مراكز 
م�ستوى  ع��ل��ى  امل��راج��ع��ني  خ���دم���ات 
الدولة ، الإ�سعاد العمالء وتطويرها 
تطلعاتهم  ي��ل��ب��ي  مب���ا  ب��ا���س��ت��م��رار 
ومواكبة ما و�سلت اإليه الدولة من 

نه�سة �ساملة .

ال�سوتي التفاعل  عرب  العامة  احلافالت  لفح�س  ذكية  تقنية  دبي” تطلق  “طرق 
•• دبي -وام:

جديدة  ذكية  تقنية  دبي  يف  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  اأطلقت 
التفاعل  ن��ظ��ام  با�ستخدام  وذل���ك  ال��ع��ام��ة  احل��اف��الت  لفح�س 
ال�سوتي الذي مبوجبه يتم اال�ستغناء عن االأوراق وملء بيانات 
مناذج فح�س احلافالت حيث يتم حتويل �سوت الفاح�س اإىل 

ن�س مكتوب خالل الفح�س.
باآخر  اال�ستعانة  الهيئة احلثيثة يف  اإط��ار جهود  وياأتي هذا يف 
باأدائها وحت�سني  التقنيات احلديثة لالرتقاء  اإليه  ما تو�سلت 
عملياتها دعما لتوجهات مبادرة احلكومة الذكية يف اإمارة دبي. 
واخلدمات  ال�سيانة  اإدارة  مدير  املازمي  را�سد  اهلل  عبد  واأك��د 
التقنيات  ا�ستخدام  اإن  الهيئة  يف  العامة  املوا�سالت  مبوؤ�س�سة 

بل �سرورة ميليها  رفاهية  يعد  ال�سيانة مل  اأعمال  الذكية يف 
الهيئة  الأ�سول  وامل�ستدام  االأمثل  باال�ستغالل  التزامنا  علينا 
وتقدمي خدمة النقل االآمن وال�سهل للجميع لذلك كان مهما 
اأن نفكر يف هذا النظام اجلديد الذي ميكن املفت�س والفاح�س 
الفني من معاينة احلافالت دون احلاجة حلمل اأوراق الفح�س 
لوحي  اأو حتى حمل جهاز  بيانات احلافلة  اأو  تعبئة من��اذج  اأو 
ذكي. وقال اأن هذه التقنية اجلديدة تتيح تفاعال �سوتيا بني 
ب�سماعات  مو�سوال  خ�سره  على  يو�سع  جهاز  وبني  الفاح�س 
راأ�سية حيث يوجه اجلهاز الفاح�س بخطوات وت�سل�سل الفح�س 
واالأجزاء والعنا�سر املهمة املطلوب فح�سها وت�سخي�سها ومن 
خالل الفح�س واملعايرة وتفقد االأجزاء وو�سف االأعطال يقوم 
عن  ف�سال  مكتوب  ن�س  اإىل  الفاح�س  �سوت  بتحويل  اجلهاز 

االأ�سول  اإدارة  بيانات  قاعدة  على  وحتميلهما  ال�سور  التقاط 
الفح�س  ع��م��ل��ي��ات  ج����ودة  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  ال����ذي  االأم����ر 
اأج���زاء  تفقد  ن�سيان  اأو  االأخ���ط���اء  وق���وع  وت��ف��ادي  والتفتي�س 
مهمة واخت�سار �سرعة اال�ستجابة الإ�سالح االأخطاء يف الوقت 

املحدد.
واأ�ساف اإن نظام فح�س احلافالت من خالل التفاعل ال�سوتي 
اأذكى  لتكون  دب��ي  اإم���ارة  �سعي  تعزيز  نحو  جديدة  خطوة  يعد 
مدينة يف العامل باالإ�سافة اإىل جت�سيد الغايات اال�سرتاتيجية 
الإمارة  الذكية  احلكومة  متطلبات  تلبية  اإىل  الهادفة  للهيئة 
واال�ستغناء  االل��ك��رتوين  ال��ت��ح��ول  ب��ه��دف حتقيق  وذل���ك  دب��ي 
عن النماذج الورقية واخت�سار الوقت وحت�سني جودة عمليات 

الفح�س واال�سالح املرورية.
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اأخبـار الإمـارات
وزير التغري املناخي والبيئة يح�سر حفل ال�سفارة املغربية مبنا�سبة عيد العر�س

•• اأبوظبي-وام:

ح�سر معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة م�ساء اأم�س االول حفل 
اآيت وعلي �سفري اململكة املغربية لدى الدولة وذلك مبنا�سبة  اأقامه �سعادة حممد  اال�ستقبال الذي 
على  ال�سقيقة  املغربية  اململكة  ملك  ال�ساد�س  حممد  امللك  اجلاللة  �ساحب  لرتبع   18 ال�  الذكرى 
العر�س. كما ح�سر احلفل - الذي اأقيم بفندق ق�سر االمارات يف اأبوظبي - عدد من ال�سيوخ و�سعادة 
ال�سفري �سهاب اأحمد حممد الفهيم الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون املرا�سم بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي العربي واالجنبي املعتمدين لدى الدولة وكبار ال�سخ�سيات  وعدد من 

واأبناء اجلالية املغربية املقيمة بالدولة.
واأ�ساد �سعادة ال�سفري حممد اآيت وعلي - يف كلمة له بهذه املنا�سبة - بالعالقات الوطيدة التي تربط 

البلدين ال�سقيقني حكومة و�سعبا وحر�س قيادتي البلدين على تعزيزها يف خمتلف املجاالت.

الرتبية تعتمد اخلطة الدرا�سية للعام الدرا�سي املقبل  وتدخل تعديالت على بع�س ال�سفوف
•• دبي- حم�شن را�شد:

والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
للعام  الدرا�سية  اخلطة  م��وؤخ��راً، 
-2017 امل����ق����ب����ل،  ال�����درا������س�����ي 

ال�سفوف  حتاكي  التي   ،2018
الرو�سة   م���ن  ك���اف���ة  ال���درا����س���ي���ة 
11، ف�سال عن طلبة م�سار  اإىل 
ال��ن��خ��ب��ة، وال�����س��ف ال��ث��اين ع�سر 
مب�����س��اري��ه »ال���ع���ام وامل���ت���ق���دم«، يف 
فيها  مبا  العام،  التعليم  مدار�س 
ومدار�س  ال��ن��م��وذج��ي��ة  امل���دار����س 
ال���ت���ي تطبق  ال��ت��ع��ل��ي��م اخل���ا����س 

مناهج الوزارة. 
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ح�سلت  ال������ذي   ،2017 ل���ع���ام 
على  م��ن��ه،  ن�سخة  على  »ال��ف��ج��ر« 
جميع  على  اخلطة  تطبيق  �سبل 
املراحل الدرا�سية العام الدرا�سي 
حتديد  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  امل��ق��ب��ل، 
اختلفت  ال��ت��ي  امل��ع��ل��م��ني  اأن�����س��ب��ة 

بح�سب كل مادة درا�سية.
من  اخل��ط��ة  ت�سمنته  م��ا  واب����رز 
بالعام  مقارنة  جديدة  تعديالت 
ال����درا�����س����ي امل����ا�����س����ي، ي���ك���م���ن يف 
تقلي�س ح�س�س مادة الريا�سيات 
لل�سفوف 10 و11 و12 لطلبة 
اأ�سبوعيا،  6 ح�س�س  اإىل  ال��ع��ام،  
بدال من 7، والرتبية االإ�سالمية 
ثالثة  اإىل  ح�����س�����س  اأرب���ع���ة  م���ن 
ل��ل�����س��ف��ني ال�����راب�����ع واخل���ام�������س، 
وزيادة ح�س�س الريا�سيات لذات 
 ،6 ب��دال من   7 لت�سبح  ال�سفني 
للريا�سيات  ح�س�س   4 واعتماد 
لطلبة  والت�سميم  والتكنولوجيا 
مب�ستويها،  االأط�����ف�����ال  ري����ا�����س 
ف�سال عن توحيد عدد احل�س�س 
مادة الفيزياء بواقع 3 لل�سفوف 
واعتماد  ال���ع���ام،  امل�����س��ار  ال��ث��ان��وي 
جلميع  املوجهة  احل��رة  االأن�سطة 

للغة  ح�س�س  خم�سة  واع��ت��م��دت 
للريا�سيات  و�سبعة  االجنليزية 
وخم�سة  ح�س�س،  �سته  من  ب��دال 
ل���ل���ع���ل���وم، وح�������س���ت���ان ل���ك���ل من 
الفنون  والتكنولوجيا،  الت�سميم 
الرتبية   ، واملو�سيقية  الب�سرية 

البدنية وال�سحية.
ال�ساد�س  م���ن  ال�����س��ف��وف  وح����ول 
اإجمايل  بلغ  فقد  التا�سع  وحتى 
احل�س�س املقررة عليهم اأ�سبوعياً 
39 ح�سة لكل �سف، بواقع ثالثة 
وخم�سة  االإ����س���الم���ي���ة  ل��ل��رتب��ي��ة 
للدرا�سات  وثالثة  العربية  للغة 
الوطنية  وال��رتب��ي��ة  االجتماعية 

وواحدة للرتبية االأخالقية.
ح�س�س  ���س��ت��ة  اخل���ط���ة  واأق��������رت 
وثمانية  االإجنليزية،  اللغة  مل��ادة 
للريا�سيات و�ستة للعلوم وثالثة 
للت�سميم والتكنولوجيا وح�ستان 
الب�سرية  ال����ف����ن����ون  م�����ن  ل���ك���ل 
البدنية  وال��رتب��ي��ة  وامل��و���س��ي��ق��ي��ة 
ح�ستني  ع��ن  ف�سال  وال�سحية، 
من   ك��ل  يف  منهما  لكل  اأ�سبوعيا 
– املو�سيقية«  الب�سرية  »الفنون 

و«الرتبية البدنية وال�سحية.
ال��ع��ل��وم املتقدمة  ب��رن��ام��ج  وح���ول 
)م�سار النخبة( املخ�س�س لطلبة 
ال�ساد�س  ال�سفوف الدرا�سية من 
خ�س�ست  ف��ق��د  ال��ت��ا���س��ع،  وح��ت��ى 
ثالثة  االرب��ع��ة  للف�سول  اخلطة 
للرتبية  ا����س���ب���وع���ي���ا  ح�������س�������س 
اال�سالمية، وخم�سة للغة العربية 

و�ستة للغة االجنليزية. 
وب���ل���غ ن�������س���اب م������ادة ال���درا����س���ات 
الوطنية،  والرتبية  االجتماعية 
ثالثة ح�س�س، اإ�سافة اإىل ثمانية 
ح�س�س للريا�سيات ل�سفوف من 
و�سبعة  الثامن،  وحتى  ال�ساد�س 

ح�س�س لل�سف التا�سع.
اخلطة  اعتمدت  مت�ساو  وب�سكل 

مرحلة  ع�����دا  ف��ي��م��ا  ال�������س���ف���وف 
تنفيذها  يتم  اإذ  االأطفال،  ريا�س 
ار������س�����ادي جديد  ل���دل���ي���ل  وف���ق���ا 

�سيعلن عنه الحقا.
�ساعات  ع��دد  ع��ن  اخل��ط��ة  ك�سفت 
لطلبة  امل��خ�����س�����س��ة  ال���ت���دري�������س 
امل�ستوى االأول والثاين يف مرحلة 
ريا�س االأطفال، بواقع 22 �ساعة 
على  م��وزع��ة  لكالهما،  اأ�سبوعياً 
بواقع  ال��درا���س��ي��ة،  امل���واد  خمتلف 
العربية  اللغة  مل��ادة  �ساعات  �ستة 
املقررة على طلبة امل�ستوى االأول 

وخم�سة لطلبة امل�ستوى الثاين.
اللغة  م���������ادة  ي���خ�������س  وف����ي����م����ا 
االجنليزية فلم يخ�س�س لطلبة 
���س��اع��ات يف  امل�����س��ت��وى االأول ع���دد 
امل�ستوى  ل��ط��ل��ب��ة  خ�����س�����س  ح���ني 
ال�����ث�����اين ����س���اع���ت���ني ف���ق���ط ب���دال 
اأربعة  وح�����ددت  ���س��اع��ات،   5 م���ن 
االإ�سالمية  املفاهيم  مل��ادة  �ساعات 
احلياتية   واملهارات  واالجتماعية 
وثالثة  االأول  امل�����س��ت��وى  لطلبة 

�ساعات للثاين.
االأول  امل�ستويني  لطلبة  وح��ددت 
وال�����ث�����اين ث���الث���ة ����س���اع���ات مل����ادة 
ال���ع���ل���وم، واأرب�����ع�����ة ����س���اع���ات مل����ادة 
وال�سحية،  ال��ب��دن��ي��ة  ال���رتب���ي���ة 
ب���ي���ن���م���ا ح��������ددت مل��������ادة ال���ف���ن���ون 
ال��ب�����س��ري��ة ���س��اع��ة واح�����دة فقط، 
اأربعة ح�س�س  اإعتماد  ف�سال عن 
والتكنولوجيا  الريا�سيات  مل���ادة 

والت�سميم، للم�ستويني.
يومياً  ���س��اع��ة  اخل���ط���ة  وح������ددت 
للمعلمات بعد ان�سراف االأطفال 
والتح�سري  والتخطيط  للتقييم 
الن�ساب  ���س��م��ن  ال���ت���ايل  ل��ل��ي��وم 
خل�سو�سية  وذل����ك  االأ���س��ب��وع��ي 
مرحلة ريا�س االأطفال، مو�سحة 
والروتني  ال��وج��ب��ات  ف����رتات  اأن 
�ساعات  ����س���م���ن  ت���ق���ع  ال�������س���ح���ي 

من  ا�سبوعياً  �سف  لكل  ح�ستان 
والتكنولوجيا  الت�سميم  م����واد 
واملو�سيقية،  الب�سرية  وال��ف��ن��ون 
وال�سحية،  ال��ب��دن��ي��ة  وال��رتب��ي��ة 
ملادة   واح����دة  ح�����س��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة 

الرتبية االخالقية.
فكان  العلوم  م��ادة  يخ�س  وفيما 
لل�سفوف  �سبعة ح�س�س  ن�سابها 
اإىل  الثامن،  وحتى  ال�ساد�س  من 
ح�س�س  ثالثة  تخ�سي�س  جانب 
والكيمياء،  ال��ف��ي��زي��اء  م���ن  ل��ك��ل 
وح�ستان  فقط،  التا�سع  لل�سف 

ملادة االحياء لل�سف ذاته فقط.
ويف �سياق مت�سل،  حددت اخلطة  
العا�سر  من  الدرا�سية  لل�سفوف 
وحتى الثاين ع�سر »امل�سار العام«، 
39 ح�سة اأ�سبوعياً، بواقع ثالثة 
ح�س�س ملادة الرتبية االإ�سالمية 

لطلبة كل �سف درا�سي.
وخ�س�ست لل�سفوف ذاتها، خم�سة 
وثالثة  ال��ع��رب��ي��ة،  للغة  ح�س�س 
والرتبية  االجتماعية  للدرا�سات 
ال��وط��ن��ي��ة، و���س��ت��ة ل��ك��ل م��ن اللغة 
ف�ساًل  والريا�سيات،  االجنليزية 
الكمبيوتر،  لعلوم  ح�ستان  ع��ن 
ثالثة  مقابل  للفيزياء،  وثالثة 
ح�س�س للكيمياء لل�سف احلادي 
للثاين  »اإخ��ت��ي��اري«  ومثلها  ع�سر 
ث��الث��ة ح�س�س  ع�����س��ر، وح�����ددت 
االأحياء،   م��ادة  يف  العا�سر  لطلبة 
الثاين  لطلبة  »اإختياري«  ومثلها 
ع�سر، اإ�سافة اإىل ح�ستان يف مادة 
ال�سفوف  لطلبة  االأع��م��ال  اإدارة 
الثالثة.  واأقرت اخلطة ح�ستان 
ملواد  ال��ث��الث��ة  ال�����س��ف��وف  لطلبة 
وال�سحية،  ال��ب��دن��ي��ة  »ال���رتب���ي���ة 
العلوم ال�سحية )اناث( ومهارات 
والت�سميم  )ذك���������ور(،  ح��ي��ات��ي��ة 
مو�سحة  واالب���ت���ك���ار،  االإب����داع����ي 
الثاين  لل�سف  االنتقال  عند  اأن��ه 

مادة  اختيار  للطالب  يحق  ع�سر 
التقنية  اأو  احل���ي���وي���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 

الكيميائية.
ال�سفوف  ط��ل��ب��ة  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 
الدرا�سية » العا�سر واحلادي ع�سر 
املتقدم،  بامل�سار  ع�سر«،  وال��ث��اين 
ال�سفوف  ل��ط��ل��ب��ة  حت�����دد  ف���ق���د 
يف  اأ�سبوعياً  ح�سة   39 الثالثة 
املقررة  الدرا�سية  امل���واد  خمتلف 
ث��الث��ة ح�س�س  ب���واق���ع  ع��ل��ي��ه��م، 
لل�سف العا�سر من مادة الرتبية 
اال���س��الم��ي��ة وح�����س��ت��ان ل��ك��ل من 
ع�سر.  وال����ث����اين  ع�����س��ر  احل������ادي 
واعتمدت اخلطة خم�سة ح�س�س 
ملادة اللغة العربية لطلبة ال�سف 
العا�سر ، واأربعة ح�س�س لكل من 
ال�����س��ف احل����ادي وال���ث���اين ع�سر، 
اإ�سافة اإىل ثالثة ح�س�س يف مادة 
والرتبية  االجتماعية  الدرا�سات 
الوطنية لل�سف العا�سر، وح�ستان 
ع�سر.  والثاين  احل��ادي  لل�سفني 

�ستة  تخ�سي�س  اخلطة  و�سهدت 
ح�����س�����س ل��ل�����س��ف��وف ال��ث��الث��ة يف 
مادة اللغة االجنليزية، وح�ستان 
ملادتي الرتبية البدنية وال�سحية 
وال�����ع�����ل�����وم ال�������س���ح���ي���ة )اإن����������اث( 
وم��ه��ارات احل��ي��اة )ذك���ور( وعلوم 
ثمانية  اإىل  اإ���س��اف��ة  الكمبيوتر، 
لطلبة  الريا�سيات  مل��ادة  ح�س�س 
من  لكل  و�سبعة  العا�سر  ال�سف 

طلبة احلادي والثاين ع�سر.
مادة  اأربعة ح�س�س من  وح��ددت 
العا�سر  ال�سف  لطلبة  الفيزياء 
احلادي  م��ن  ك��ل  لطلبة  وخم�سة 
والثاين ع�سر، اإ�سافة اإىل ح�ستان 
ال�سف  الكيمياء لطلبة  م��ادة  يف  
احلادي  لطلبة  وثالثة  العا�سر، 
والثاين ع�سر، وح�ستان من مادة 
والثاين  احل��ادي  االأح��ي��اء لطلبة 
الت�سميم  مل���ادة  وح�ستان  ع�سر، 
لل�سفوف  واالب���ت���ك���ار  االإب����داع����ي 

الثالثة.

الرتبية ال�سحية والبدنية.
ال�سفوف  ط��ل��ب��ة  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 
الدرا�سية من االأول وحتى الثالث 
ت�������س���اوى اجل��م��ي��ع يف عدد  ف��ق��د 
بلغت  ال��ت��ي  ال��درا���س��ي��ة  احل�س�س 
اأ�سبوعياً جلميع املواد  35 ح�سة 
ب���دال من  ث��الث��ة ح�س�س  ب��واق��ع 
االإ�سالمية،  الرتبية  مل��ادة  اأرب��ع��ة 
وح�سة  ال��ع��رب��ي��ة،  للغة  وخم�سة 
املوجهة  ال����ق����راءة  مل�����ادة  واح������دة 

املتدرجة باللغة العربية.
واأق�������رت اخل���ط���ة ح�����س��ة واح����دة 
اأ�سبوعياً لطلبة ال�سفوف الثالثة 
يف مادة الرتبية االخالقية ، بينما 
خ�س�ست اأربعة ح�س�س ملادة اللغة 
للريا�سيات  و�سبعة  االجنليزية 
للفنون  واث��ن��ان  للعلوم  وخم�سة 

واثنان  وامل��و���س��ي��ق��ي��ة  ال��ب�����س��ري��ة 
للرتبية البدنية وال�سحية.

وادرج��ت ال��وزارة لتلك ال�سفوف 
املوجهة  »ال��ق��راءة  االأوىل،  للمرة 
االجنليزية«،  ب��ال��ل��غ��ة  امل��ت��درج��ة 
وح����������ددت ل����ه����ا ح�������س���ة واح�������دة 
ع����ن ح�سة  ف�����س��ال  اأ����س���ب���وع���ي���ا، 
املوجهة  احلرة  لالأن�سطة  واحده 

التي يتم تطبيقها هذا العام.
الرابع  ال�����س��ف��ان  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 
واخل���ام�������س، ف��ق��د اأق�����رت اخلطة 
ح�س�س  ث����الث����ة  م���ن���ه���م���ا  ل���ك���ل 
ل��ل��رتب��ي��ة االإ���س��الم��ي��ة ب����دال من 
العربية،  ل��ل��غ��ة  وخ��م�����س��ة  اأرب���ع���ة، 
االجتماعية  ل��ل��درا���س��ات  وث��الث��ة 
وال����رتب����ي����ة ال���وط���ن���ي���ة وواح�������دة 

للرتبية االأخالقية.

التوطني” “�سركاء  ع�سوية  اإىل  تن�سم  من�ساأة   140

�سيف بن زايد يت�سلم اأول موا�سفة اإدارية دولية لالإمارات يف جمال املقارنات املعيارية

•• دبي -وام:

الب�سرية  امل�������وارد  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
وال���ت���وط���ني ع���ن ان�����س��م��ام 140 
التوطني  �سركاء  نادي  اإىل  من�ساأة 
خدماته  ت����ق����دمي  ي�����ب�����داأ  ال�������ذي 
اأغ�سط�س  �سهر  مطلع  لالأع�ساء 

املقبل.
ج����اء ذل����ك خ����الل ل���ق���اء ع��ق��د يف 
فندق جراند حياة يف دبي بح�سور 
نا�سر الهاملي وكيل وزارة املوارد 
ل�سوؤون  وال����ت����وط����ني  ال���ب�������س���ري���ة 
وكيل  علي  اآل  وف��ري��دة  ال��ت��وط��ني 
توظيف  ل�سوؤون  امل�ساعد  ال���وزارة 
الوطنية وممثلي  الب�سرية  املوارد 
القطاع اخلا�س االع�ساء  من�ساآت 

يف النادي.

دوري�����ة الأع�����س��ائ��ه وذل�����ك بهدف 
تبادل التجارب واخلربات العملية 
جمال  يف  امل���م���ار����س���ات  واأف���������س����ل 
ا�ستقطاب املوارد الب�سرية الوطنية 
املتوافرة  الوظائف  ل�سغل  املوؤهلة 
بحث  وكذلك  اخلا�س  القطاع  يف 
التي  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة  اخل���ط���ط 
املواطنني  ا���س��ت��م��رار  يف  ت�����س��اه��م 
جانب  اىل  وظائف  يف  واملواطنات 
مناق�سة احتياجات طريف العالقة 
الالزم  الدعم  وتوفري  االنتاجية 
من خالل تفعيل قنوات التوا�سل 
ب�����ني ال������������وزارة وك�����اف�����ة اجل���ه���ات 

املعنية.
اإىل  ال��ل��ق��اء  ال��ت��ط��رق خ���الل  ومت 
جمموعة من االأدوار وامل�سوؤوليات 
والتي  باالأع�ساء  تنفيذها  املناط 

ال����وزارة والتي  ل��دى  امل��ع��م��ول بها 
اإ�سافة  م�����س��ت��وي��ات  ث��الث��ة  ت�����س��م 
االقت�سادية  االأن�سطة  تعدد  اإىل 
لها  اجل��غ��رايف  واالنت�سار  باملن�ساأة 
وكذلك  ال����دول����ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
ن�سبة العمال من فئات امل�ستويات 
اإجمايل عدد  اإىل  الثالث  املهارية 

العمال باملن�ساأة.
العمل  اأ����س���ح���اب  ال��ه��ام��ل��ي  ودع����ا 
امل���وارد  وزارة  اإف�����ادة  ����س���رورة  اإىل 
ببيانات  وال���ت���وط���ني  ال��ب�����س��ري��ة 
اأو  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد  ادارة  م��دي��ر 
املن�ساأة  ل��ت��م��ث��ي��ل  ح��ك��م��ه  يف  م���ن 
�سمن قائمة اأع�ساء النادي وذلك 
تفعيل  اج���راءات  ا�ستكمال  بهدف 

اخلدمة.
خدمة  �ستقدم  ال�����وزارة  اأن  واأك����د 

وقال نا�سر الهاملي اأنه مت اختيار 
اخلا�س  القطاع  من  من�ساأة   23
البالتينية  الع�سوية  فئة  �سمن 
ال���ذه���ب���ي���ة  يف  م����ن���������س����اأة  و26 
ت�سمينها  مت  اأخ��رى  و91من�ساأة 

يف الفئة الف�سية.
متنح  النادي  ع�سوية  اأن  واأو�سح 
التي  ال���ق���ط���اع اخل���ا����س  مل��ن�����س��اآت 
االقت�سادية  القطاعات  يف  تعمل 
العمل  ����س���وق  يف  االأول�����وي�����ة  ذات 
احلكومية  ل���ل���ت���وج���ه���ات  وف����ق����ا 
الب�سرية  ل��ل��م��وارد  اإدارة  ول��دي��ه��ا 
معايري  ل���ث���الث���ة  وف����ق����ا  وذل��������ك 
العمال  ن�سبة عدد  ت�سمل  رئي�سية 
اإجمايل  اإىل  باملن�ساة  امل��واط��ن��ني 
فئات  م�����ن  ب����ه����ا  ال����ع����م����ال  ع�������دد 
املهارية  امل�ستويات  �سمن  العمال 

ال�������س���ج���ادة احل����م����راء م���ن خالل 
النادي  ب��اأع�����س��اء  م��ك��ات��ب خ��ا���س��ة 
والتي تعنى مبنح املن�ساأة االأولوية 
يف تقدمي واجن���از اخل��دم��ات عرب 
خدمة اخلط ال�سريع وتخ�سي�س 
امل��ن�����س��اأة الع�سو  م��دي��ر حل�����س��اب��ات 
ي��ك��ون مبثابة  ب��ح��ي��ث  ال���ن���ادي  يف 
حلقة الو�سل مع الوزارة ال �سيما 
املعامالت  ب��ت��ق��دمي  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
لالإمتيازات  وف���ق���ا  وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا 
ال���ت���ي حت�����س��ل عليها  احل�����س��ري��ة 
النادي  اإىل  امل��ن�����س��م��ة  امل���ن�������س���اآت 
على  خمف�سة  ر�سوم  �سداد  ومنها 
ت�ساريح العمل وفقا الآلية حمددة 

وغريها من امليزات احل�سرية.
واأ�سار الهاملي اإىل اأن نادي �سركاء 
اجتماعات  ���س��ي��ن��ظ��م  ال���ت���وط���ني 

•• اأبوظبي-وام:

�سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  ت�سلم 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
م��وا���س��ف��ة دول��ي��ة اأط��ل��ق��ه��ا مركز 
املقارنات املعيارية بوزارة الداخلية 
دولية  اإداري�������ة  م��وا���س��ف��ة  ك������اأول 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة 
يف جمال املقارنات املعيارية حتت 
م�سمى PAS:7070 بالتعاون 
الربيطانية  املوا�سفات  هيئة  مع 

.BSI
وقام فريق العمل برئا�سة العقيد 
ال��ك��ل��ي��ل��ي مدير  ���س��ع��ي��د  م���ب���ارك 
باالإدارة  املعيارية  املقارنات  مركز 
وتطوير  لال�سرتاتيجية  العامة 
بت�سليم  الداخلية  ب���وزارة  االأداء 

ا�ست�سارية  خ�����دم�����ات  ت����ق����دمي 
وت��دري��ب��ي��ة الأي ج��ه��ة ت��رغ��ب يف 
موا�سفة  غ���رار  ع��ل��ى  تطبيقيها 

االيزو 9001.
الدولية  امل��وا���س��ف��ة  اإن  واأ����س���اف 
ترجمة  تعد  املعيارية  للمقارنات 
دولية  خ���ربات  وخ��ال���س��ة  فعلية 
امل��ج��ال وت��اأك��ي��دا حقيقيا  يف ه��ذا 
يف  الداخلية  وزارة  اأ�سبقية  على 
جمال املقارنات املعيارية ومتابعة 
على  واحل������ر�������س  امل�������س���ت���ج���دات 
ال��ت��م��ي��ز واالب��ت��ك��ار ع��امل��ي��ا. جتدر 
اأن فريق عمل وزارة  اإىل  االإ�سارة 
اإعداد  يف  ���س��ارك  ال��ذي  الداخلية 
العقيد  ت��راأ���س��ه  امل��وا���س��ف��ة  ه���ذه 
يف  و���س��م  الكليلي  �سعيد  م��ب��ارك 
امل��ق��دم عو�س  م��ن  ك��ال  ع�سويته 
���س��امل ال��ك��ث��ريي وامل��ق��دم حمدان 

العاملية ويعد ذلك ترجمة واقعية 
على  ن�سري  ال��ت��ي  قيادتنا  لتميز 
يف  ال��ري��ادة  اإىل  للو�سول  نهجها 
واحلر�س  احلكومية  اخل��دم��ات 
ب�سكل  التطوير  بيئة  تعزيز  على 
بتبني  ال�����وزارة  وال���ت���زام  م�ستمر 
واجلودة  التميز  معايري  اأح���دث 
وتطبيق اأف�سل املمار�سات العاملية 
متطلبات  حت��ق��ي��ق  ت��ك��ف��ل  ال���ت���ي 

االإطار العام للتميز املوؤ�س�سي.
اأو�سح  امل��وا���س��ف��ة  يخ�س  وف��ي��م��ا 
اإع������داد  يف  ال���ع���م���ل  اأن  ال��ك��ل��ي��ل��ي 
امل��وا���س��ف��ة مت م���ن خ����الل جلنة 
�سمت  متخ�س�سة  دول��ي��ة  ف��ن��ي��ة 
املنظمات  ع��ددا من  يف ع�سويتها 
بينها  م����ن  امل���رم���وق���ة  ال���دول���ي���ة 
الربيطانية  امل��ل��ك��ي��ة  امل��ف��ت�����س��ي��ة 
للجودة  االأم�����ري�����ك�����ي  وامل������رك������ز 

���س��م��وه امل��وا���س��ف��ة ر���س��م��ي��ا ام�س 
وذلك مبقر وزارة الداخلية.

وزارة  ح���ر����س  ال��ك��ل��ي��ل��ي  واأك��������د 
م�سرية  موا�سلة  على  الداخلية 
خططها  وف���ق  امل��وؤ���س�����س��ي  التميز 
املمار�سات  اأف�������س���ل  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
ال��ع��امل��ي��ة يف امل���ج���االت ك��اف��ة بغية 
اال�سهام يف تنفيذ روؤية احلكومة 
باأن تكون دولة االإمارات العربية 
العامل  اأف�����س��ل دول  امل��ت��ح��دة م��ن 
تطوير  خ��الل  من  و�سالمة  اأمنا 
تدعم  التي  االداري���ة  العمل  نظم 
�سرطية  خدمات  تقدمي  بدورها 
للمواطنني  اجل����������ودة  ع����ال����ي����ة 

واملقيمني والزوار.
و اأ�سار اإىل اأن جهود املركز واالأ�س�س 
التي يتبعها عرب منهجية علمية 
ال�سهادة  اع��داده هذه  اأثمرت عن 

االت�ساالت  وه��ي��ئ��ة  واالن��ت��اج��ي��ة 
ال����ربي����ط����ان����ي����ة و�����س����رك����ة ان���ت���ل 
االم���ري���ك���ي���ة واآخ�����ري�����ن وق���ام���وا 
ب��ت��ط��وي��ر م���وا����س���ف���ة امل���ق���ارن���ات 
موا�سفة  اول  وه����ي  امل���ع���ي���اري���ة 
اإداري������ة دول���ي���ة ل���دول���ة االم�����ارات 

العربية املتحدة.
وقال اإن اأهمية املوا�سفة تتلخ�س 
الداخلية  ل���وزارة  تعطي  اأن��ه��ا  يف 
ودوليا  واقليميا  حمليا  اع��رتاف��ا 
املعيارية مع  امل��ق��ارن��ات  يف جم��ال 
املوا�سفة  تطبيق  ن��ط��اق  ات�����س��اع 
ك���ون���ه���ا م���وا����س���ف���ة ع���ام���ة ميكن 
العمل  ق���ط���اع���ات  يف  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
ومبختلف  واخل���ا����س  احل��ك��وم��ي 
ا�ستثمار  ومي���ك���ن  ال���ن�������س���اط���ات 
امل��وا���س��ف��ة اق��ت�����س��ادي��ا م��ن خالل 
للمركز  يتيح  ع��م��ل  من���وذج  ب��ن��اء 

وحتفزيهم على االلتحاق بالقطاع 
اخلا�س وخلق بيئة عمل منا�سبة 
اإىل  باالإ�سافة  فيه  ال�ستمرارهم 
والتاأهيل  التدريب  فر�س  توفري 

ت�سمل امل�ساركة الفاعلة يف الربامج 
تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
برامج التوطني وتبني ال�سيا�سات 
التي من �ساأنها ت�سجيع املواطنني 

وتوفري  للمواطنني  وال��ت��وظ��ي��ف 
اخلا�سة  وامل���ع���ل���وم���ات  ال��ب��ي��ان��ات 
النقاط وب�سكل دوري وفق  بنظام 

النماذج املعتمدة من الوزارة.

باالإنابة  امل�������س���ان���دة  واخل����دم����ات 
دملوج  بن  حميد  حممد  والعميد 
ال��ظ��اه��ري االأم�����ني ال���ع���ام ملكتب 
�سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
والعميد  باالإنابة  الداخلية  وزير 
احلارثي  اأحمد  ح�سني  املهند�س 

حممد  وال��رائ��د  الرا�سدي  �سعيد 
واخلبريين  امل�����زروع�����ي  ن���خ���رية 
ط���������الل ال������ك������ي������الين وع���������س����ام 
اللقاء  ح�سر  احل��م��ادي.  حممود 
ال�سام�سي  م��ب��ارك  ���س��امل  ال��ل��واء 
للموارد  امل�����س��اع��د  ال�����وزارة  وك��ي��ل 

مدير عام اخلدمات االلكرتونية 
والعقيد  ب���ال���وزارة  واالت�����س��االت 
الدكتور في�سل �سلطان ال�سعيبي 
مدير عام اال�سرتاتيجية وتطوير 
االأداء بوزارة الداخلية وعدد من 

ال�سباط.

 2017 حلجاج  توعوية  حملة  “ال�سحة” تطلق 
•• دبي-وام:

اأطلقت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع احلملة التوعوية للحج 
اأبوظبي و�سحة دبي عرب تقدمي  2017 بالتعاون مع �سحة 
مو�سم  خ��الل  للحجاج  ال�سحية  والن�سائح  الوقائية  امل�سورة 
الالزمة  واالخ��ت��ي��اري��ة  االأ�سا�سية  التطعيمات  وت��وف��ري  احل��ج 
ل�سمان  الرئوية  وامل��ك��ورات  املو�سمية  واالنفلونزا  كال�سحايا 

�سالمة احلجاج .
امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  ال��رن��د  ال��رح��م��ن  ال��دك��ت��ور ح�سني عبد  وق���ال 
ووقاية  ال�سحة  وزارة  يف  ال�سحية  وال��ع��ي��ادات  امل��راك��ز  لقطاع 
ان  ام�����س  ب��دب��ي  ال����وزارة  ب��دي��وان  املجتمع يف م��وؤمت��ر �سحفي 

واال�ست�سارات  ال�سحية  الرعاية  تقدمي  على  حري�سة  ال��وزارة 
ووقايتهم  و���س��الم��ت��ه��م  �سحتهم  ل�����س��م��ان  ل��ل��ح��ج��اج  ال��ط��ب��ي��ة 
انت�سارها  من  واحل��د  عليها  وال�سيطرة  املحتملة  املخاطر  من 
لتاأدية منا�سك احلج دون التعر�س الأي م�ساكل وذلك يف اإطار 
حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي للوزارة املتمثل يف تطوير النظام 
ال�سحي لوقاية جمتمع دولة االإمارات من االأمرا�س ال�سارية 

وال�سيطرة عليها.
اخلا�سة  التطعيمات  على  احل�سول  اأهمية  على  الرند  و�سدد 
باالأمرا�س  االإ�سابة  خلطر  عر�سة  االأك��ر  للفئات  باحلجاج 
واأكرها  الوقاية  و�سائل  اأجن��ح  من  التطعيمات  ك��ون  املعدية 
فاعلية وجدوى ..متمنيا لفرق العمل كل التوفيق والنجاح يف 

حتقيق اأهداف احلملة وموا�سلة التعاون وا�ستدامته لتحقيق 
اأمنيات الهاجري  اأهداف الدولة. ومن جانبها دعت الدكتورة 
مديرة دائرة ال�سحة العامة بهيئة ال�سحة يف اأبوظبي جميع 
احلجاج الراغبني يف اأداء منا�سك احلج لهذا العام التخاذ كافة 
�سالمتهم  على  احلفاظ  �ساأنها  من  التي  الوقائية  االإج���راءات 
االزدحام  نتيجة  املحتملة  املعدية  االأم��را���س  م��ن  وحمايتهم 
ال�سديد من خمتلف بقاع االأر�س باختالف الثقافات واالأعراق 
واالأع��م��ار وك��ذل��ك اخ��ت��الف املخاطر ال�سحية وال��ت��ي ت��اأت��ي يف 
مقدمتها اأخذ التطعيمات ال�سرورية للحج قبيل موعد ال�سفر 
واحل�سول على ق�سط كاف من الراحة وتناول كمية كافية من 

ال�سوائل .
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اأخبـار الإمـارات

قائد عام �سرطة عجمان يكرم الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز »جائزة القائد العام«

هيئة الأعمال اخلريية تتكفل ب�سيانة عاجلة ملنزل مواطن بعجمان

جنحت يف احلد من حوادث الغرق

بلدية احلمرية ومركز ال�سرطة يبحثان النتائج الإيجابية ملبادرة �سالمتك اأول 
ملرتادي ال�سواطئ ويوا�سالن التن�سيق ملوا�سلة احلملة خالل فرتة ال�سيف 

•• ال�شارقة _ الفجر:

بلدية  م��دي��ر  ال�سام�سي  را���س��د  م��ب��ارك  ا�ستعر�س 
احل���م���ري���ة خ�����الل اج���ت���م���اع���ه م�����ع  رئ���ي�������س مركز 
التن�سيقية  االأم��ور  ال�سامل كافة  احلمرية  �سرطة 
اأطلقتها  والتي  اأوال  �سالمتك  حملة  تنيذ  ملوا�سلة 
. املا�سي  الفطر  عيد  اأي���ام  خ��الل  احلمرية   بلدية 

احلمرية  �ساطئ  ورواد  زوار  احلملة  وا�ستهدفت 
الوقاية  تثقيف اجلمهور مبتطلبات  اإىل  والرامية 
�ساطئ  ع��ل��ى  ال�سباحة  مل��م��ار���س��ة  ت��واج��ده��م  خ���الل 

احلمرية.
 .ح�سر االجتماع من قبل مركز �سرطة احلمرية 
ال�سامل كال من  املقدم علي اجلالف رئي�س املركز  

الرائد خالد اآل علي واملالزم �سعيد ال�سام�سي .
اأع���رب م��ب��ارك را���س��د ال�سام�سي  ال��ل��ق��اء  ب��داي��ة  ويف 
القيادة  اأبدته  ال��ذي  الكبري  بالتعاون  �سعادته  عن 
�سرطة  مركز  يف  ممثلة  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة 
احلمرية  بلدية  مع  التعاون  يف  ال�سامل  احلمرية 
لتنفيذ احلملة وتكاتف اجلهود امل�سرتكة للحفاظ 
على �سالمة مرتادي �ساطئ احلمرية واأ�سار اإىل اأن 

اللقاء احلايل ياأتي يف �سياق تقييم املرحلة االأوىل 
بتاريخ   انطلقت  والتي  اأواًل  �سالمتك  مبادرة  من 
اإيجابية  بنتائج  ج��اءت  والتي  يونيو2017   25

وحدت من حوادث الغرق.

املركز  رئي�س  اجل��الف  علي  املقدم  اأ�سار  جهته  من 
على  ال�سامل  احلمرية  �سرطة  مركز  حر�س  اإىل 
التعاون الدائم والوثيق مع بلدية احلمرية خلدمة 
املواطنني واملقيمني واحلفاظ على اأرواحهم موؤكدا 

على اأهمية مبادرة �سالمتك اأوال لبلدية احلمرية 
الوطن  خلدمة  امل�سرتكة  اجلهود  من  تعزز  والتي 
.واأ�سار  املقدم علي اجلالف اأن هذه املبادرة جاءت 
لرفع الوعي لدي مرتادي �ساطئ احلمرية وخا�سة 
احل���وادث  فيه  تكر  ال���ذي  ال�سيف  ف�سل  يف  اأن��ن��ا 
اأن القياد العامة ل�سرطة ال�سارقة حري�سة  موؤكدا 
ت��وف��ري ك��اف��ة االإح��ت��اج��ات وال��و���س��ائ��ل الكفيلة  على 

ب�سالمة مرتادي ال�ساطئ.
اأعمال  ا�ستعرا�س  االج��ت��م��اع  خ��الل  ج��رى  بعدها 
�ساطئ  مرتادي  تثقيف  يف  وهدفها  املبادرة  ونتائج 
احلمرية واحلفاظ على �سالمتهم حيث ا�ستعر�س 
مبارك ال�سام�سي ما قامت به فرق  بلدية احلمرية  
من توزيع هدايا تذكارية من قبعات راأ�س ومالب�س 
ريا�سية وهدايا متنوعة ون�سرات اإر�سادية وتوعوية. 
املبادرة  هذه  ا�ستمرار  اإىل  ال�سام�سي  مبارك  واأك��د 
بنتائج  ج���اءت  الن��ه��ا  ال�سيفي  امل��و���س��م  نهاية  حتى 
اأ�سار  االآن كما  متميزة  وع��دم وج��ود ح��وادث حتى 
ال�سام�سي خالل اللقاء اإىل اأنه �سيتم تنفيذ  ور�س 
مفتوحة على ال�ساطئ عن كيفية االإنقاذ واحلفاظ 

على �سالمتهم وتثقيف زوار ال�ساطئ.

موا�سالت عجمان تفح�س 450 اإطارا يف مبادرة 
افح�س اطار �سيارتك لت�سل �ساملا اإىل وجهتك

•• عجمان-وام:

ك���رم ���س��ع��ادة ال���ل���واء ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب��ن عبداهلل 
النعيمي قائد عام �سرطة عجمان - بح�سور �سعادة 
القائد  ن��ائ��ب  احل��م��راين  اأح��م��د  ع��ب��داهلل  العميد 
الداخلية  وزي���ر  �سمو  ب��ج��ائ��زة  الفائزين   - ال��ع��ام 
للتميز الوظيفي “ جائزة القائد العام “ املرحلة 
الرابعة، وذلك خالل احلفل الذي نظمته القيادة 
العامة ل�سرطة عجمان، يف قاعة االإمارات مبعهد 

تدريب ال�سرط�ة.
االإدارات  وم���دراء  ال��ع��ام��ون  امل���دراء  احلفل  ح�سر 
واالأق�سام واالأفرع ب�سرطة عجمان واأع�ساء الفرق 
واملتميزون  اجل��ائ��زة،  على  وامل�سرفون  واملقيمون 

من ال�سباط واملوظفني الفائزين باجلائزة.
عبداهلل  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  ال��ل��واء  ���س��ع��ادة  واأك���د 
تكرمي  اأن  ع��ج��م��ان،  ���س��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  النعيمي 
يف  ث��اب��ت  منهج  ه��و  املتميزين  وحتفيز  املوظفني 
وزارة الداخلية، ومن �سمن ا�سرتاتيجيتها والنهج 
التكرمي  باأهمية  منها  اإمي��ان��اً  عليه،  ت�سري  ال��ذي 

القدرات  املعنويات وحتفيز  رفع  الفاعل يف  ودوره 
ون�سر روح التناف�س وغر�س روح املبادرات الفاعلة، 
ب��ال��ع��م��ل وامل�����س��اه��م��ة يف تطويره  ال��ن��ه��و���س  ب��غ��ي��ة 

واالرتقاء به اإىل اأف�سل معايري اجلودة والتمي�ز.
عبداهلل  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  ال��ل��واء  ���س��ع��ادة  وك���رم 
املقدم �سيف خليفة �سيف املهريي مدير  النعيمي 
اأف�سل  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��ز  امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة 
اأحمد علي العبدويل  �سابط قيادي، واملالزم اول 
م��دي��ر ف���رع اخل��دم��ات امل�����س��ان��دة ك��اأف�����س��ل �سابط 
عمالء  خدمة  مركز  مدير  اأف�سل  وع��ن  اإ���س��رايف، 
اإدارة  م��دي��ر  امل��ه��ريي  خليفة  �سلطان  امل��ق��دم  ج��اء 
�سابط  واأف�����س��ل  وال�����س��ائ��ق��ني،  االآل���ي���ات  ترخي�س 
يو�سف  ع��ب��داهلل  النقيب  التخ�س�سي  امل��ج��ال  يف 
م�����س��رح اجلرمية،  رئ��ي�����س ق�سم  ال��ع��و���س��ي  حم��م��د 
واأف�سل �سابط يف املجال امليداين الرائد عبداهلل 
ف���رع مكافحة  ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر  ع��ب��د اهلل  اأح���م���د 
ومدنيني  واأف��راد  �سابط �سف  واأف�سل  املخدرات، 
اأول  امل�ساعد  والهند�سي  والتقني  الفني  املجال  يف 
اخلدمات  ق�سم  م��ن  الكعبي  را���س��د  عبيد  حممد 

ال��ف��ائ��ز بجائزة  ال��ت��ك��رمي  االإل��ك��رتون��ي��ة. و���س��م��ل 
املجال  يف  ومدنيني  واأف����راد  �سف  �سابط  اأف�سل 
من  ال�سام�سي  �سامت  حممد  املدين  التخ�س�سي 
واأف�سل �سابط  العامة،  والعالقات  االإع��الم  ق�سم 
�سف واأف��راد ومدنيني يف املجال امليداين امل�ساعد 
اأول اأيوب اإبراهيم اأبو ال�سوارب من مركز �سرطة 
�سامل  را���س��د  اأول  وامل�����س��اع��د  ال�����س��ام��ل،  النعيمية 
واأف��راد ومدنيني  كاأف�سل �سابط �سف  ال�سام�سي 
يف املجال االإداري من مرتب مكتب القائد العام، 
جمال  يف  ومدنيني  واأف���راد  �سف  �سابط  واأف�سل 
عنرب  علي  حممد  اأول  امل�ساعد  املتعاملني  خدمة 
وال�سائقني،  االآليات  ترخي�س  اإدارة  من  الرئي�سي 
فئة  ع��ن  ومدنيني  واأف����راد  �سف  �سابط  واأف�����س��ل 
�سعيد  �سيخة حم��م��د  ال��ع��ري��ف  اجل��دي��د  امل��وظ��ف 
���س��رط��ة اجل����رف ال�سامل،  ال��ظ��اه��ري م��ن م��رك��ز 
امل�ساعد  ف��از  املبتكر  امل��ب��دع  امل��وظ��ف  وع��ن ج��ائ��زة 
االإعالم  ق�سم  من  الزرعوين  اإبراهيم  ماجد  اول 
والعالقات العامة، وامل�ساعد اول ليلى ح�سن علي 
اال�سرتاتيجية  اإدارة  من  املثالية  االأم  جائزة  عن 

وتطوير االأداء، وجائزة املوظف املجهول العريف 
النعيمي من مركز �سرطة  عبد احلميد عبد اهلل 

النعيمية ال�سامل.
كما كرم �سعادة قائد عام �سرطة عجمان العريف 
والدوريات  امل����رور  اإدارة  م��ن  �سيف  را���س��د  اأمي���ن 
اأحمد  �سعيد  وال��رق��ي��ب  دوري����ة،  م��وظ��ف  كاأف�سل 
مثايل،  ���س��ائ��ق  ك��اأف�����س��ل  امل��ال��ي��ة  اإدارة  م���ن  غ���الم 
وامل�ساعد اأول خالد حممد �سلطان عن فئة اأف�سل 

ماأمور عمليات متميز.
اأع�����س��اء الفرق  ���س��ع��ادت��ه  ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ك���رم 
متوجهاً  اجل���ائ���زة  ع��ل��ى  وامل�����س��رف��ني  وامل��ق��ي��م��ني 
باجلهود  م�سيداً  ب��اجل��وائ��ز،  للفائزين  بالتهنئة 
ب��اجل��ائ��زة يف  امل�����س��ارك��ون  ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  التناف�سية 
خم��ت��ل��ف ف��ئ��ات ال��رت���س��ي��ح، وح����ث ���س��ع��ادت��ه كافة 
املناف�سة  خو�س  على  عجمان  ب�سرطة  العاملني 
من  كبري  ع��دد  ب��وج��ود  لثقته  مبلفاتهم  والتقدم 
ووحدات  اإدارات  خمتلف  يف  املتميزين  العاملني 
���س��رط��ة ع��ج��م��ان م���ن امل��وؤه��ل��ني ل��ل��ف��وز مبختلف 
اجل���وائ���ز، وحت��ق��ي��ق امل��راك��ز امل��ت��ق��دم��ة يف خمتلف 

•• عجمان ـ الفجر 

االعمال  هيئة  اأم��ن��اء  جمل�س  وج��ه 
ال�سيخ  ���س��ع��ادة  ب��رئ��ا���س��ة  اخل���ريي���ة 
�سلطان  ب����ن  ع����ب����داهلل  ب����ن  حم���م���د 
ملنزل  ع���اج���ل���ة  ب�����س��ي��ان��ة  ال��ن��ع��ي��م��ي 
م���واط���ن م��ت�����س��رر ج�����راء االأم���ط���ار 
ال��ت��ي �سهدتها  ال�����س��دي��دة   وال���ري���اح 

الدولة موؤخرا.
من  وف��د  ق��ام  للتوجيهات  وت��ن��ف��ي��ذاً 
برئا�سة  اخل���ريي���ة  االأع����م����ال  ه��ي��ئ��ة 
اخلاجة  ال��وه��اب  عبد  خالد  ال�سيد 
املدير التنفيذي للهيئة �سباح ام�س 
ب���زي���ارة ت��ف��ق��دي��ة مل��ن��زل اأ����س���رة اأحد 
املنامة بعجمان،  املواطنني مبنطقة 
الرتميم  اأع���م���ال  الإج�����راء  مت��ه��ي��داً 
الذي  للمنزل  ال��ع��اج��ل��ة  وال�����س��ي��ان��ة 
والرياح  ل��الأم��ط��ار  ن��ت��ي��ج��ة  ت�����س��رر 

الدولة  ���س��ه��دت��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����س��دي��دة 
موؤخراً.

اطلع  ال���وف���د  اأن  اخل���اج���ة  واأو����س���ح 
اأعمال  م��ن  امل��ن��زل  يحتاجه  م��ا  على 
االإن�سائية  واالأع�����م�����ال  ال�����س��ي��ان��ة 
االأخ��رى وفقا ملتطلبات واحتياجات 

االأ�سرة فى هذا ال�ساأن.
تكفلت  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  اخل���اج���ة  وق�����ال 
وال�سيانة  ال��رتم��ي��م  اأع��م��ال  ب��ك��اف��ة 
االأ�سرة  ملنزل  االإ�سافية  واالإن�ساءات 
امل�ستهدفة متهيداً للبدء يف التنفيذ 
الفوري وذلك يف اإطار حر�س الهيئة 
املحتاجة  الفئات  كافة  م���وؤازرة  على 
والوقوف معها لتعزيز روح التالحم 
جمتمعنا  ت�����س��ود  ال���ت���ي  وال����رتاح����م 

وُتعد ابرز �سماته.
وك��ان منزل امل��واط��ن وه��و م��ن ذوي 
ال���دخ���ل امل����ح����دود، ق���د ت���اأث���ر ج���راء 

اأدى  االأمطار والرياح ال�سديدة مما 
كبري  ب�سكل  وت�����س��رره  ت�سدعه  اىل 
ب��ع�����س ا�سقفه  ان��ه��ي��ار  واأ���س��ف��ر ع���ن 
وجدرانه وملحقاته االأمر الذي بات 
للخطر،  ويعر�سهم  �ساكنيه  ي��ه��دد 

واأ�سبح غري موؤهل لل�سكن.
االع���م���ال اخلريية  ه��ي��ئ��ة  ان  ي��ذك��ر 
 1984 ب���ع���ج���م���ان  ت��اأ���س�����س��ت ع�����ام 
مبر�سوم امريى من ديوان �ساحب 
ب���ن را�سد  ال�����س��ي��خ ح��م��ي��د  ال�����س��م��و 
النعيمي ع�سو املجل�س االعلى حاكم 

عجمان .
فى  ر�سالتها  الأداء  الهيئة  وت�سعى 
وامل�ساهمة  اخل����ريى  ال��ع��م��ل  ري�����ادة 
ب���ف���ع���ال���ي���ة ف������ى حت�������س���ني ظ������روف 
�ساملة  تنمية  وحتقيق  املحتاجني 
احلياة  �سبل  وتوفري  �سحية  وبيئة 
الكرمية لهم عرب م�ساريعها املتعددة 

الدولة  وخ���ارج  داخ���ل  تنفذها  ال��ت��ى 
الدولية  وامل���ع���اي���ري  االأط������ر  ���س��م��ن 

والقيم االن�سانية.
وحت��ظ��ى ال��ه��ي��ئ��ة ف��ى جم���ال العمل 
اخلريى واالإن�ساين بح�سور متميز 

حمليا واقليميا ودوليا.
ك���م���ا وق���ع���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���دي���د من 
االت��ف��اق��ات وم���ذك���رات ال��ت��ف��اه��م مع 
اليون�سيف ومنظمة ال�سحة العاملية 
املتحدة  لالأمم  ال�سامية  واملفو�سية 
اطار اجلهود  ل�سوؤون الالجئني فى 
الهيئة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ى  امل��ت��وا���س��ل��ة 
الالزمة  وامل�ساعدة  ال��ع��ون  لتقدمي 
ل��ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ف��ق��رية عرب 
التنمية  ،وه��ى  الرئي�سية  براجمها 
وال�سحية  والتعليمية  االجتماعية 
واالغاثية وذلك من خالل ح�سورها 
وانت�سارها يف اكر من اثنتي ع�سرة 

دوله حول العامل.
وقد نفذت الهيئة باعتبارها منظمة 
حكومية  غ����ري  ان�������س���ان���ي���ة  خ���ريي���ة 
وامل�ساريع  ال����ربام����ج  م���ن  ال���ع���دي���د 
والتعليمية  وال�سحية  االجتماعية 

واالغاثية.
كما اطلقت العديد من املبادرات يف 
)عام اخلري( وتوا�سل تبنى وتنفيذ 
ال���ع���دي���د م����ن امل�����ب�����ادرات ف����ى اط����ار 
ج��ه��وده��ا ل��ت��ع��زي��ز دوره�����ا اخلريى 
واالإن�ساين على ال�سعيدين الداخلي 

واخلارجي.
ت���ط���وي���ر  اىل  ال����ه����ي����ئ����ة  وت���������س����ع����ى 
م�سروعاتها وتو�سيع رقعة تواجدها 
لت�سمل كافة الفئات امل�ستهدفة بتلك 
امل�����س��اري��ع وال���ربام���ج امل��ت��ع��ددة على 
مكاتبها  وع���رب  ال��داخ��ل��ي  ال�سعيد 
اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي ي��ب��ل��غ ع��دده��ا 14 

مكتبا حول العامل.
تكفل  االي��ت��ام،  كفالة  �سعيد  وع��ل��ى 

الف  �ستني  م��ن  اك��ر  حاليا  الهيئة 
يتيما وتقوم برعايتهم رعاية �ساملة 

وت�سخري كافة االإمكانيات لرعايتهم 
وتوفري �سبل احلياة الكرمية لهم .

•• عجمان-الفجر:

ملذكرات  وت��ن��ف��ي��ذا  املجتمعي  دوره����ا  تفعيل  اط���ار  يف 
املركز  اطلق  اال�سرتاتيجيني  �سركائها  مع  التفاهم 
الفني التابع ملوؤ�س�سة املوا�سالت العامة مبادرة بعنوان 
وجهتك”  اىل  �ساملا  لت�سل  �سيارتك  اطار  “افح�س 
بالتعاون مع �سركة نا�سر بن عبد اللطيف ال�سركال 

وذلك مبقر املوؤ�س�سة باجلرف.
واك����د را����س���د ع��ت��ي��ق ب���الل امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
املبادرة  اأن  ب��االإن��اب��ة  وال��ت��ط��وي��ر  امل�����س��ان��دة  اخل��دم��ات 
تاأتي �سمن  الفعاليات التي تنظمها املوؤ�س�سة متا�سياً 
مع  التعاون  ج�سور  مب��د  اال�سرتاتيجية  خطتها  م��ع 
اخلا�سة  وال�سركات  احلكومية  واملوؤ�س�سات  ال��دوائ��ر 
املركبات  اط����ارات  ل�����س��رورة فح�س  ال��ت��وع��ي��ة  ب��ه��دف 
اجلمهور،  و�سالمة  اأم��ن  على  حفاظا  دوري���ة  ب�سفة 
ال�سركاء  م��ع  اخل���دم���ات  ت��ب��ادل  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��ريا 

الدائرة  ب��زي��ارة  الفنيون  ق��ام  حيث  اال�سرتاتيجيني 
املالية وفح�س اطارات مركبات العاملني بها والتاأكد 

من �سالمتها..
واأو�سح را�سد عتيق بالل باأن املبادرة �سملت تخفي�س 
على اأ�سعار اطارات املركبات من قبل ال�سركة الراعية 
وذل���ك ت��ن��ف��ي��ذا ل��ب��ن��ود ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون امل��ربم��ة مع 
ال���دائ���رة امل��ال��ي��ة ال��ه��ادف��ة اإىل ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ة بني 
اإىل  وت��ه��دف  ال��ع��ام  ال�سالح  يف  ت�سب  كما  الطرفني، 
تبادل اخلربات واال�ستفادة من حزمة اخلدمات التي 

تقدمها املوا�سالت العامة على م�ستوى االإمارة. 
اأهم  اأن املركز الفني يعد واحد من  واجلدير بالذكر 
مراكز ال�سيانة على م�ستوى عجمان حيث ي�سم كوادر  
ب�سرية مدربة على م�ستوى عايل من االأداء والتميز  
ولديهم اخلربة الكافية لعك�س ال�سورة امل�سرفة ال�سم 
املوؤ�س�سة كما ميتلك املركز املعدات الفنية املتخ�س�سة 

لل�سيانة.

•• دبي-الفجر:

البنية  املوؤ�س�سي يف وزارة تطوير  اإدارة التطوير  اأطلقت 
التحتية مبادرة “رحلة فكرة”، والتي تهدف اإىل حتفيز 
واقرتاحاتهم  اأف��ك��اره��م  ت��ق��دمي  على  ال����وزارة  موظفي 
واآرائهم لتطوير العمل ورفع معدل االأداء، و�سعياً نحو 
دعم  يف  ي�ساهم  ال��ذي  االم��ر  اخل��دم��ات،  اأف�سل  تقدمي 
عامليا  االأول  امل��رك��ز  حتقيق  على  القائم  ال��دول��ة  ت��وج��ه 
م��ن خالل  ال����وزارة  ت��ه��دف  كما   ،2021 ال��ع��ام  بحلول 
املتعاملني  اأف�سل اخلدمات جلمهور  اإىل تقدمي  عملها 

يف �سبيل اإ�سعادهم.

وتتلخ�س فكرة املبادرة التي ت�سعى الوزارة من خاللها 
املتميزة،  االأف���ك���ار  ع���دد م��ن  اأك����رب  ع��ل��ى  اإىل احل�����س��ول 
االإدارات  ب��ني  تتنقل  التي  االأف��ك��ار  لوحة  تخ�سي�س  يف 
امل��وظ��ف��ون خاللها  ي��ق��وم  اإدارة،  ك��ل  ي��وم��ني يف  مب��ع��دل 
بت�سمينها اأفكارهم، ويف نهاية فرتة امل�سابقة يتم تكرمي 
كما  م�ساركة،  ن�سبة  اأعلى  موظفوها  حقق  التي  االإدارة 
رفع  �سبيل  ويف  املتميزة،  االأف��ك��ار  اأ���س��ح��اب  تكرم  �سيتم 
معدل التناف�س واحلما�س �ستقوم االإدارة املعنية بو�سع 

اللوحة على مدخل الوزارة.
من جانبه ا�ساد �سعادة املهند�س ح�سن جمعة املن�سوري 
وكيل الوزارة باالأفكار املقدمة، وتقدم بال�سكر والتقدير 

للموظفني جلهوده، الفتا اإىل اأن الوزارة تعتمد يف عملها 
املتعاملني  ت�سجيع  خ��الل  م��ن  واالب��ت��ك��ار،  التميز  نهج 
وامل��وظ��ف��ني ع��ل��ى ت��ق��دمي م��ق��رتح��ات��ه��م االب��ت��ك��اري��ة، يف 
خمتلف جماالت البنية التحتية، وحثهم على التجديد، 
ومواكبة كل ما من �ساأنه النهو�س بالعمل املوؤ�س�سي، من 

خالل نظام معريف �سامل داعم لالبتكار.
النجاح  على  ال����وزارة  وكيل  �سعادة  اأك��د  ال�سياق  ذات  يف 
الوا�سح، من قبل موظفي  الالفت للمبادرة والتجاوب 
وموظفات وزارة تطوير البنية التحتية بتقدميهم اأفكار 
لتحقيق  تطبيقها  ميكن  معطيات  جمملها  يف  تعترب 

جناحات كبرية للوزارة.

وزارة تطوير البنية التحتية تطلق مبادرة رحلة فكرة

•• دبي-الفجر:

ب���اإدارة  ال��ت��ج��اري��ة  والق�سايا  امل��دن��ي��ة  الق�سايا  ق�سمي  اأط��ل��ق 
الوقت  وت��وف��ري  املتعاملني  خلدمة  »اأب�����س��ر«  م��ب��ادرة  الق�سايا 
واجلهد عليهم، وذلك حر�ساً من حماكم دبي على ا�ستحداث 
توا�سل تفاعلية مبتكرة يف جماالت تقدمي اخلدمات  قنوات 
واإ�سعاد املتعاملني للو�سول اإىل روؤيتها حماكم رائدة متميزة 

عاملياً.
اأب�سر  مبادرة  اأن  الق�سايا  اإدارة  مدير  م�سبح  دروي�س  واأ���س��ار 

ي��ق��وم ب��ه��ا امل�����س��وؤول��ني يف ال��ق�����س��م��ني خل��دم��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني من 
ال�������س���رك���اء، امل���ح���ام���ني، وامل���ن���دوب���ني، واخل�������رباء، وذل�����ك دون 
املطلوبة  اخلدمة  لتقدمي  اخل��دم��ة؛  منافذ  اأم��ام  انتظارهم  
تقليل  اإىل  �سيوؤدي  املتعارف عليها مما  التوا�سل  و�سائل  عرب 

ن�سبة املراجعة على منافذ الق�سمني .
واأو�سح دروي�س اأن املبادرة توؤدي اإىل �سمان �سري االأداء العام 
من  االإدارة  يف  التنظيمية  ال��وح��دات  يف  وحت�سينه  وتطويره 
وكفاءة  فعالية  تعزيز  للدائرة  الثانية  الغاية  حتقيق  خ��الل 

االأداء الداخلي و تعزيز كفاءة خدمة املتعاملني.

ق�سم الق�سايا املدنية و التجارية 
مبحاكم دبي يطلق مبادرة “اأب�سر”
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اأخبـار الإمـارات

•• منطقة الظفرة 
جابر  – لطيفة 

الفرح  حل��ظ��ات   « الفجر   « عا�ست 
الفائزون  عا�سها  ال��ت��ي  وال�����س��ع��ادة 
ل��ل��رط��ب الذي  ل��ي��وا  يف م��ه��رج��ان 
املا�سي  ال�سبت  فعالياته  اختتمت 
و����س���ط ح�����س��ور ج���م���اه���ريي كبري 
امل�ساركني  م��ن  ق��وي��ة  وم��ن��اف�����س��ات 
القيادة  اىل  ال��ف��وز  اه����دوا  ال��ذي��ن 
يف  و�سعا  تدخر  مل  التي  الر�سيدة 
املهرجانات  ورع��اي��ة  امل��واط��ن  دع��م 
ال����رتاث����ي����ة ال���ت���ي ت���رب���ط االب���ن���اء 

مبوروث االباء واالجداد .
وي����وؤك����د ع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان امل���زروع���ي 
الن�سخة  ان  امل����ه����رج����ان  م����دي����ر 
تتميز  ليوا  مهرجان  من  احلالية 
بتنوع الفعاليات املقدمة للجمهور 
عائلي  ك���رن���ف���ال  امل���ه���رج���ان  ك�����ون 
يجمع  ث����ق����ايف  ت����راث����ي  ت���رف���ي���ه���ي 
والعراقة  اال����س���ال���ة  ع�����س��اق  ال���ي���ه 
ما  وه���و  ال��ع��امل  دول  م��ن خمتلف 
العليا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ح��ر���س��ت 
على و�سعه يف االعتبار من خالل 
اختيار باقة متنوعة من الفعاليات 
التي  املختلفة  الرتاثية  الثقافية 
وكافة  اجلن�سيات  جميع  تنا�سب 
االعمار بجانب امل�سابقة الرئي�سية 
اي�سا  �سهدت  التي  الرطب  مزاينة 
جديدة  ا���س��واط  ا�سافة  العام  ه��ذا 
و�سروط ومعايري اإ�سافية الإعطاء 
م��زي��د م��ن االإث����ارة وامل��ت��ع��ة لع�ساق 
اإ�سافة  مت  حيث  والنخيل  التمور 
ال�سي�سي الأول مرة والتي  م�سابقة 
املزارعني  من  كبري  اإق��ب��ال  �سهدت 
خمرافة  اج��م��ل  م�سابقة  ب��ج��ان��ب 

نوع  �ساهم يف خلق  م��ا  رط��ب وه��و 
على  انعك�س  والتميز  االإب���داع  م��ن 
م�ستوى امل�ساركات التي ا�ستقبلتها 

اللجنة املنظمة .
واأكد املزروعي اأن جميع االإ�سافات 
الن�سخة  �سهدتها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
ال��ث��ال��ث��ة ع�����س��ر ل��ل��م��ه��رج��ان جاءت 
ومقرتحات  ل���رغ���ب���ات  ا���س��ت��ج��اب��ة 
اجلمهور وامل�ساركني حيث حتر�س 
على  دورة  ك��ل  يف  املنظمة  اللجنة 
ا�ستطالع اأراء امل�ساركني واجلمهور 
ملعرفة اآراءهم ومقرتحاتهم بهدف 
اال�ستفادة منها يف تطوير املهرجان 
املقرتحات  درا���س��ة  مت  عليه  وب��ن��اء 
اغلبها  ط��ال��ب��ت  وال���ت���ي  ال�����س��اب��ق��ة 
باإ�سافة تلك امل�سابقة اإىل املهرجان 
اللجنة  ق��ب��ل  م���ن  درا����س���ت���ه���ا  ومت 
تلبية  يف  ت���رتدد  مل  ال��ت��ي  املنظمة 
امل���ق���رتح���ات ك��ون��ه��ا حتر�س  ت��ل��ك 
دائما على اإ�سعاد امل�ساركني والزوار 
التي ت�سب  القرارات  كافة  واتخاذ 

يف م�سلحتهم .
مهرجان  اأنرّ  امل���زروع���ي   واأ����س���اف 
العالمات  اأ�سبح من  للرطب  ليوا 
املميزة للمنطقة، بعد اأن حتول اإىل 
العديد  يق�سده  �سياحي،  كرنفال 
واالأجنبية،  العربية  اجلاليات  من 
النخيل  ب��زراع��ة  املهتمني  بخالف 
اأف������راد و����س���رك���ات؛ م���ا يعك�س  م���ن 
اإليها  و�سل  التي  ال�سياحية  املكانة 
كلها،  املنطقة  يف  املتميز  املهرجان 
تراثية  اأهمية  املهرجان  ميثل  كما 
وداللة رمزية حملية واإقليمية، اإذ 
ي�سم فعاليات تراثية غنية �ساملة، 
تاريخية  قيمة  ي�سكل  الرطب  الأن 
واق��ت�����س��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة يف حياة 

املجتمع االإماراتي
القبي�سي  ب��ط��ي  ع��ب��داهلل  واأو����س���ح 
واالت�سال  الفعاليات  اإدارة  مدير 
امل����ه����رج����ان����ات  اإدارة  جل����ن����ة  يف 
اأن  والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج 
اجلمهور  م���ن  ال��ك��ب��ري  ال���ت���ج���اوب 
مهرجان  يف  وامل�����س��ارك��ني  ال������زوار 
ل��ي��وا للرطب م��ع م��ب��ادرة » اخلري 
خمتلف  م����ن   « اخل�����ري  وط�����ن  يف 
اجلن�سيات هي ر�سالة من اجلميع 
هي  زاي����د  دار  اأنرّ  فيها   ي���وؤك���دون  
لكافة  واملحبة  والعطاء  اخلري  دار 

�سعوب العامل، .
واأعرب القبي�سي عن �سعادته بهذا 
التجاوب  الكبري الذي جتاوز عدده 
اأك��ر من 15 األ��ف زائ��ر �سواء من 
وال�سياح  االأجانب  اأو  الدولة  اأبناء 
اجلميل  ال�سعور  مدى  يعك�س  مما 

ال��ذي ينتاب جميع من على ار�س 
ه��ذا الوطن جت��اه م��ب��ادرات اخلري 

والعطاء .
واأو�سح القبي�سي اأنرّ فكرة » اخلري 
مهرجان  يف   « اخل�����ري  وط�����ن  يف 
ُي�ساهم   اأن  تتمثرّل يف  للرطب  ليوا 
لوحة  ت�سكيل  املهرجان يف  جمهور 
 3 اأم���ت���ار وع��ر���س   7 ب��ط��ول  فنية 
اأم���ت���ار، م���ن خ���الل و���س��ع الكرات 
ال���ت���ي ترمز  املُ�����س��ي��ئ��ة  ال��ب��ي�����س��اء 
ال��ل��وح��ة، مب��ا يرتك  ع��ل��ى  للعطاء 
اإن�سانيا  وف��ع��ال  �سخ�سية  ب�سمة 
يف  واق���ع���اً  ينعك�س  ل��ل��زائ��ر،  ن��ب��ي��ال 
م��درّ ي��د ال��ع��ون امل���ادي ل�سخ�س ما 

واإ�ساءة حياته.
املرر  معال  حممد  حممد  وي��وؤك��د 
اأن  امل�����س��اب��ق��ة  ال���ف���ائ���زي���ن يف  اح����د 
امل��ه��رج��ان ي�����س��ه��د ت��ط��ور م���ن عام 

الآخر وهو ما انعك�س ب�سكل ايجابي 
التمور  م���ن  امل������زارع  م�����ردود  ع��ل��ى 
االإنتاجية  ارتفعت  حيث  والرطب 
اإنتاج  توافر  خ��الل  من  وكيفا  كما 
يوؤكد  مما  عاليه  ج��ودة  وذو  غزير 
ان املهرجان بالفعل جنح يف حتقيق 

اأهدافه املن�سودة .
الفائز  امل��رر  عبداهلل  را�سد  وي�سري 
باملركز االأول يف م�سابقة اكرب عذج 
الدبا�س  يف  الفائزين  احد  وكذلك 
عام  م����ن  ي���ت���ط���ور  امل����ه����رج����ان  اأن 
�سنوات   4 ان��ه ظ��ل  الأخ��ر مو�سحا 
متتالية يح�سل على املركز الثاين 
وظلت  ع�����ذج   اك�����رب  م�����س��اب��ق��ة  يف 
لتحقيق  واالإ���س��رار  العزمية  لديه 
على  ح�سل  وبالفعل  االأول  املركز 
احلالية  الن�سخة  يف  االأول  امل��رك��ز 
ويوؤكد انه حر�س من بداية العام 

ع��ل��ى اإت���ب���اع ن��ظ��ام م���درو����س للري 
والت�سميد واالهتمام بالنخلة حتى 
م����راده واعتالء  ا���س��ت��ط��اع حت��ق��ي��ق 

من�سة التتويج .
�سعيد مبا حققه  انه  املرر  واأ�ساف 
ث��م مهرجان  بف�سل اهلل ع��ز وج��ل 
اأع��ط��ى جمال  ال���ذي  ل��ي��وا للرطب 
املزارعني  بني  ال�سريفة  للمناف�سة 
على التناف�س والتباري فيما بينهم 
ال��ت��ت��وي��ج و�سط  الع���ت���الء م��ن�����س��ة 
منطقة  يف  التمور  م��زارع��ي  اأ�سهر 

الظفرة .
الظفرة  منطقة  بلدية  جناح  �سهد 
املقام �سمن مهرجان ليوا للرطب 
والزوار  اجلمهور  من  كبري  اقبال 
البلدية  خ���دم���ات  ع��ل��ى  ل���الط���الع 
التي تقدمها للجمهور يف خمتلف 

املراكز والفروع

مدير  الهاملي  ���س��امل  حمد  وق���ال 
واالت�سال  العامة  العالقات  اإدارة 
اإن  ال����ظ����ف����رة   ب���ب���ل���دي���ة م���ن���ط���ق���ة 
البلدية  ت�سارك  بقوه يف مهرجان 
اط���ار  يف   ،2017 ل��ل��رط��ب  ل���ي���وا 
للن�ساطات  ال��دائ��م��ة  م�����س��ارك��ات��ه��ا 
املنطقة   يف  وال��رتاث��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
باال�سافة  املحلي،  املجتمع  ودع���م 
التي  ال����ع����دي����دة  اخل�����دم�����ات  اىل 
املهرجان  ملنظمي  البلدية  تقدمها 
البلدية  ت��ق��وم  ح��ي��ث  واجل��م��ه��ور. 
للمهرجان،  الدائم  املوقع  بتجهيز 
اخل�سراء،  امل�����س��ط��ح��ات  وان�������س���اء 
وزراع��ة ا�سجار النخيل يف املنطقة 
باال�سافة  ل��ل��م��ه��رج��ان  امل��ح��ي��ط��ة 
وترتيب  الزينة  نباتات  توفري  اىل 
الت�سوية  واأعمال  اخليام،  وتنظيم 

الرتابية.

كما ت�سارك بلدية منطقة الظفرة 
من  يتم  مميز  بجناح  املهرجان  يف 
اجلمهور  م���ع  ال��ت��وا���س��ل  خ���الل���ه 
واط��الع��ه��م ع��ل��ى اخل���دم���ات التي 
تقدم  ك���م���ا  ال����ب����ل����دي����ة.  ت���ق���دم���ه���ا 
البلدية من خالل جناحها الهدايا 
باالإ�سافة  ل����ل����زوار  وال����ت����ذك����ارات 
وامل����ط����ب����وع����ات  اخل�������رائ�������ط  اىل 
املنطقة،  مبدن  للتعريف  املختلفة 
الربية  النباتات  حول  ومطبوعات 
وت�سارك  املنطقة.  بها  تزخر  التي 
البلدية مب�سابقات ثقافية وتراثية 
جوائز  خاللها  من  تقدم  متنوعة 
يف  الطفل  بقرية  وذل��ك  للفائزين 

موقع املهرجان. 
الظفرة  منطقة  بلدية  وحت��ر���س 
على امل�ساركة يف جميع املهرجانات 
واالجتماعية  الرتاثية  واالأن�سطة 
باملنطقة  ت���ق���ام  ال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
مبدينة  لالإبل  الظفرة  كمهرجان 
للرطب  ل���ي���وا  وم���ه���رج���ان  زاي������د، 
مبدينة  م���رع���ب  ت����ل  وم���ه���رج���ان 
ليوا، ومهرجان الظفرة للريا�سات 
املائية وذلك انطالقاً من حر�سها 
وم�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة جتاه 
النظام  وروؤي������ة  امل��ح��ل��ي،  امل��ج��ت��م��ع 
نظام  توفري  اإىل  الرامية  البلدي 
يحقق  ع���امل���ي���ة  ك����ف����اءة  ذو  ب���ل���دي 
ويعزز  املن�سودة  امل�ستدامة  التنمية 
م��ع��اي��ري ج�����ودة احل���ي���اة يف اإم�����ارة 
و�سهولة  متعة  وت��وف��ري  اب��وظ��ب��ي. 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ل�����س��ك��ان  ال��ع��ي�����س 
ببيئتها  تتميز  ج��اذب��ة  منطقة  يف 
احل�سرية  وم��ظ��اه��ره��ا  ال�سحية 
ب��ن��ي��ة حتتية  ت���وف���ري  م����ن خ�����الل 

وخدمات بلدية مميزة.

بحثا التدقيق الداخلي ، احلوكمة ، اإدارة املخاطر

بلدية مدينة اأبوظبي ودائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 
يبحثان �سبل تعزيز عالقات التعاون وتبادل اخلربات

•• اأبوظبي –الفجر:

اأبوظبي  مدينة  بلدية  ا�ستقبلت 
وف�������������داً م�������ن دائ�������������رة ال����ب����ل����دي����ة 
عجمان  اإم��������ارة  يف  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
امل�سرتكة  اجل���ه���ود  اإط������ار  ���س��م��ن 
املعارف  وتبادل  العالقات  لتوطيد 
واأف�سل  ال���ن���اج���ح���ة،  وال����ت����ج����ارب 
اجلهتني  يف  امل��ط��ب��ق��ة  امل��م��ار���س��ات 
القائمة  ال�����س��راك��ات  لتعزيز  دع��م��اً 
امل�سرتكة يف  االه������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

العديد من اجلوانب .
وقد رحبت البلدية بالوفد م�سيدة 
ب��ه��ذه ال��زي��ارات ودوره����ا يف تعزيز 
الدولة  م��وؤ���س�����س��ات  ب���ني  ال��ت��ع��اون 
املعرفة  ت���ب���ادل  يف  وا���س��ت��ث��م��اره��ا 
والتعرف  اخل��������ربات  واك���ت�������س���اب 
واإجراء   ، الناجحة  التجارب  على 
يف  وتوظيفها  امل��ع��ي��اري��ة  امل��ق��ارن��ات 
واالرت���ق���اء  االأداء  ت��ط��وي��ر  جم���ال 
ا�ستعر�ست  ك���م���ا   . ب����اخل����دم����ات 

من  العديد  اللقاء  خ��الل  البلدية 
العمل  م��ن��ظ��وم��ة  ح�����ول  امل����ح����اور 
وت��رك��ز حم��ور االجتماع  ال��ب��ل��دي، 
حول جتربة بلدية مدينة اأبوظبي 
يف جم�����ال ال���ت���دق���ي���ق ال���داخ���ل���ي ، 

واحلوكمة واإدارة املخاطر.  
م����ن ج���ان���ب���ه اأع��������رب وف�����د دائ�����رة 
وال��ت��خ��ط��ي��ط يف عجمان  ال��ب��ل��دي��ة 
التي  ب�����االإجن�����ازات  اإع���ج���اب���ه  ع���ن 
يف  اأبوظبي  مدينة  بلدية  حققتها 

امل��ج��االت وخ�سو�سا  م��ن  ال��ع��دي��د 
التحتية  البنية  ت��ع��زي��ز  جم���ال  يف 
واإميانها   ، ب��اخل��دم��ات  واالرت���ق���اء 
اأن هذه  مبنهجية التميز ، م�سريا 
الزيارة ياأتي �سمن اإطار اخلطوات 

ال��ت��ط��وي��ري��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي تعتزم 
بلدية عجمان اإدخالها ، واال�ستفادة 
الوطنية يف  املوؤ�س�سات  من جت��ارب 
خلدمة  وتوظيفها  امل��ج��االت  ه��ذه 

املتعاملني .

الفجر ر�سدت حلظات الفرح وال�سعادة

الفائزون يف مهرجان ليوا للرطب يهدون الفوز اإىل القيادة الر�سيدة 
عبيد املزروعي : املهرجان جنح باإقتدار يف تر�سيخ املوروث الإماراتي الأ�سيل 
عبداهلل بطي القبي�سي : مبادرة اخلري يف وطن اخلري ا�ستقطبت زوار املهرجان 
عو�س حرمو�س املرر : �سعيد مبا حققته من اإجنازات يف الن�سخة احلالية من املهرجان 
حممد املزروعي : جميع من �سارك يف املهرجان فائزون من اعتلى املن�سة ومن مل يعتليها
حمد الهاملي : بلدية الظفرة حري�سة على امل�ساركة يف كافة الفعاليات الرتاثية 
حممد �سهيل املزروعي : منتجات م�سانع متور ليوا لن تتوقف وكل عام �سيكون هناك جديد

•• دبي -وام: 

وزير  فهد  ب��ن  اأح��م��د  را���س��د  الدكتور  معايل  ح�سر 
العامة  القن�سلية  اأق��ام��ت��ه  ال���ذي  االح��ت��ف��ال  دول���ة 
لرتبع   18 ال���  ال��ذك��رى  مبنا�سبة  دب��ي  يف  املغربية 
املغربية  اململكة  ال�ساد�س ملك  امللك حممد  جاللة 
الذي   - االح��ت��ف��ال  ح�سر   . العر�س  على  ال�سقيقة 
 - االم����ارات  اأب���راج  ام�����س االول بفندق  اأق��ي��م م�ساء 
وكبار  واالجنبية  العربية  ال��دول  قنا�سل  من  ع��دد 

ال�سخ�سيات واالعيان واأبناء اجلالية املغربية .
العام  القن�سل  رح���اىل  عبدالرحيم  ���س��ع��ادة  واأ���س��اد 
امل��غ��رب��ي ب��ال��ع��الق��ات ال��وط��ي��دة ال��ت��ي ت��رب��ط دولة 

اأوا�سر  جتمعهما  التي  املغربية  واململكة  االم���ارات 
برعاية كرمية من  اخ��وي��ة متينة  ورواب���ط  ع��دي��دة 
جاللة امللك حممد ال�ساد�س عاهل اململكة املغربية 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  واخوانه �ساحب 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�س 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  الدولة رئي�س جمل�س 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى للقوات  ويل ع��ه��د 

امل�سلحة واأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام االمارات .
وق����ال ���س��ع��ادة ال��ق��ن�����س��ل ال���ع���ام - يف ك��ل��م��ت��ه خالل 
اأر�����س زاي���د اخل���ري نحتفل بهذا  االح��ت��ف��ال - م��ن 

العيد الذي يعد حدثا وطنيا بالغ الداللة ملا يرمز 
اليه من معانى الوحدة والوفاء وجتديد العهد بني 
ون�سرة  وعزته  املغرب  لبناء  خدمة  وال�سعب  امللك 

ق�ساياه و�سيانة وحدته الرتابية.
التي  املنا�سبة االجن��ازات  القن�سل بهذه  وا�ستعر�س 

مت حتقيقها والتحديات التي ينبغى مواجهتها .
امل���غ���رب اخلا�س  ب��اه��ت��م��ام ج���الل���ة م��ل��ك  م��ن��وه��ا 
الب�سرية  التنمية  لتحقيق  العمومية  بال�سيا�سات 
وحت��ف��ي��ز اال���س��ت��ث��م��ار وحت��ري��ر امل���ب���ادرات اخلالقة 
والعدالة  االج��ت��م��اع��ي  التما�سك  وت��ق��وي��ة  ل��ل��روة 
ودولة  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ب��ن��اء  وت��ع��زي��ز  االجتماعية 

املوؤ�س�سات .

را�سد اأحمد بن فهد يح�سر احتفال القن�سلية املغربية بعيد العر�س

•• ال�شارقة-وام:

اأك�����د ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س خ���ال���د ب���ن ب��ط��ي رئ��ي�����س دائ����رة 
النمو  خطوات  اأوىل  اأن  بال�سارقة  وامل�ساحة  التخطيط 
ال�سليم  بالتخطيط  يبداأ  القطاعات  �ستي  يف  والتطور 
لتنفيذ  واملخل�سة  الدوؤوبة  اجلهود  توفر  مع  والوا�سح 
باأيد  اجلهود  تكون هذه  اأن  �سيما  ال  امل�ستهدفة  املحاور 
م��درب��ة وحم��رتف��ة وت���راع���ي االرت���ق���اء ب�����االأداء واإجن���از 

العمل باإيجابية والعمل �سمن فريق.
جاء ذلك خالل تروؤ�سه االجتماع الن�سف �سنوي للدائرة 
ما مت  ملتابعة  االأق�سام  وروؤ�ساء  االإدارات  بح�سور مدراء 
انبثق  ما  ومناق�سة  اال�سرتاتيجية  خطتها  من  اجن��ازه 
املو�سوعة  اأه��داف��ه��ا  لتنفيذ  وجل���ان  ق����رارات  م��ن  منها 
بامل�سروعات  اخلا�سة  امل�ستجدات  اآخ��ر  على  وال��وق��وف 

املهمة واآليات العمل بكافة االإدارات واالأمور اخلدمية.
الب�سري  العن�سر  وتنمية  بناء  اأن  اإىل  بطي  اب��ن  وق��ال 
ومراعاة ذلك يف خططنا احلالية وامل�ستقبلية من �ساأنه 
م�ستقبل  نحو  بقوة  واالن��ط��الق  النجاح  فر�س  تعزيز 
اأف�����س��ل وحت��ق��ي��ق اأع��ل��ى م��ع��دالت االإجن�����از يف اخلطط 

امل�ستهدفة.
ولفت اإىل اأهمية متابعة اخلطة اال�سرتاتيجية وااللتزام 
االآداء  كفاءة  رف��ع  على  ذل��ك  وت��اأث��ري  تنفيذها  مبراحل 
وقيا�س االجنازات واحرتافية املوظف يف تنفيذ مهامه 
ومت�سل�سل  منظم  باأ�سلوب  ال�سنوية  واأه��داف��ه  اليومية 
بالتزامن والتوافق مع باقي اأقرانه يف خمتلف االإدارات 

وتنفيذها ب�سكل متكامل وعلى اأعلى درجة من اجلودة 
واالحرتافية.

ودعا رئي�س الدائرة احل�سور اإىل بذل املزيد من اجلهد 
والتفاين من اأجل التميز يف االأداء واحلفاظ كذلك على 
خدمة  يف  ال��دائ��رة  اإل��ي��ه  و�سلت  ال��ذي  املتقدم  امل�ستوى 

املراجعني وتلبية احتياجاتهم .
حتقيق  اىل  تهدف  اال�سرتاتيجية  اخلطة  اأن  واأو���س��ح 
التوافق واالن�سجام بني روؤية ور�سالة الدائرة من جهة 
وخدمة املراجعني وامل�ستفيدين من خدمات الدائرة من 
ت�ساعد  وان اخلطة مبثابة خارطة طريق  اخ��رى  جهة 
موؤ�سرات  اىل  وترجمتها  واهدافها  غاياتها  حت�سني  يف 
قابلة للقيا�س وحتديد الربامج واالن�سطة واالجراءات 

وامل�سئوليات واالأطر الزمنية الالزمة الإجنازها.
وا�ستعر�س احل�سور من مدراء االدارات وروؤ�ساء االأق�سام 
اخلطوط  و�سع  تت�سمن  التي  املو�سوعات  من  العديد 
اخلدمات  ت�سهيل  اىل  تهدف  التي  والربامج  العري�سة 
على املراجعني وخطة كل اإدارة من اإدارات الدائرة التي 

تنبثق من اال�سرتاتيجية العامة للدائرة.
نتائج  حتليل  خالل  من  االإجن���ازات  املجتمعون  وناق�س 
اإعداد اخلطط  املعامالت واأرقامها واال�ستفادة منها يف 
يف املركز الرئي�سي للدائرة اأو يف االأفرع واال�ستفادة من 
بال�سكل  االإدارات  ب��ني  امل��ع��ام��الت  ت��راب��ط  م��دى  حتليل 
الذي ي�سهم يف تي�سري اإجراءات العمل كما متت مناق�سة 
العديد من امل�ساريع امل�ستقبلية وخطة تنفيذها والتقيد 

مبواعيد االنتهاء منها.

تخطيط ال�سارقة تناق�س خطتها 
ال�سرتاتيجية للن�سف الأول من العام
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العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/العلم االحمر للنقل 

CN 1766148:باحلافالت املدر�سيه رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خليفة �سلطان خليفة �سعيد الكعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان طماطم حربي �سرور املنهايل

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 12085 بتاريخ 2017/8/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بيال في�ستي لل�سيلة والعباية 

واخلياطة رخ�سة رقم:CN 1095818 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كرين ندمي حممد ندمي %100

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة حممد �سامل �سالح احلامد

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد �سامل �سالح احلامد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سمريه حممود حممود احمد

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 )اأبوظبي(

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الفالح للخدمات االمنية

رخ�سة رقم:CN 1176327  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/زايد فالح حمود جره من مالك �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ زايد فالح حمود جره من 100% اىل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نايت�س بريدج �سيكيورتي ملالكها زايد فالح �سركة 
knights bridge security owned by zayed falah one person compay llc so ال�سخ�س الواحد

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 10*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/الفالح للخدمات االمنية

ALFALAH SECURITY SERVICES

 اىل/ الفالح للخدمات االمنية ذ.م.م
AL FALAH SECURITY SERVICES LLC

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 12085 بتاريخ 2017/8/1

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

رخ�سة رقم:CN 1979551  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.75*20.50 اىل 1*20

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم كو�سنريو بينوي

KUSINERO PINOY RESTAURANT

 اىل/ مطعم وم�ساوي ال�سياد البحري ال�ساطر - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

AL SAYYAD AL BAHRI AL SHATER RESTAURANT & GRILLS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة م�ساوي على الفحم )�سفاري( )5621006(

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 12085 بتاريخ 2017/8/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الفا املتقدمة للمقاوالت العامة

رخ�سة رقم:CN 1982593  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد م�سعد ال�سيد عو�س %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد م�سعد حممد اللهبي احلربي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد م�سعد حممد اللهبي احلربي من 100% اىل %51

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

تعديل ا�سم جتاري من/الفا املتقدمة للمقاوالت العامة
ALPHA AL MUTHAQADIMAH GENERAL CONTRACTING

 اىل/ �سركة الفا املتقدمة للمقاوالت العامة ذ.م.م
ALPHA AL MUTHAQADIMAH GENERAL CONTRACTING CO. LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها - الفئة ال�ساد�سة )4100002.7(

تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
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 12085 بتاريخ 2017/8/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جلوبال تات�س لتنظيم املعار�س ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2040532  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*2

تعديل ا�سم جتاري من/جلوبال تات�س لتنظيم املعار�س ذ.م.م

GLOBAL TOUCH EXHIBITION ORGANIZING

 اىل/ جلوبال تات�س لدعاية واالعالن ذ.م.م

GLOBAL TOUCH ADVRETISUNNG

تعديل ن�ساط/ا�سافة دعاية واعالن )7310015(

تعديل ن�ساط/حذف تنظيم املعار�س وادارتها )8230001(

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 12085 بتاريخ 2017/8/1

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

CN 1741926:بال�سيارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل �سالح عبداهلل خمي�س املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علوي �سقاف علوي ال�سقاف

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 12085 بتاريخ 2017/8/1

  اإعــــــــــالن
خي�ستيون  ال�سادة/اأكواليا  باأن  االقت�ساد  وزارة  تعلن 
انتيغرال ديل اغوا )�س.م( فرع �سركة )ا�سبانيا( مقيدة 
رقم  حتت  الوزارة  لدى  االجنبية  ال�سركات  �سجل  يف 
)3328( وقد تقدمت ال�سركة اىل الوزارة بطلب لتعديل 
 - اإيه  اإ�س  اأكواليا  �سي  �سي  اإف  لي�سبح  التجاري  اال�سم 
االجنبية  ال�سركات  �سجل  يف  بياناتها  وتعديل  اأبوظبي 

تبعا لذلك .
باعرتا�سهم  التقدم  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى 
ن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  يتجاوز  ميعاد ال  الوزارة يف  اىل 

هذا االعالن. حتريرا يف 2017/07/26
اأحمد علي احلو�سني
 مديرة اإدارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1

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

 رخ�سة رقم:CN 1117484  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*4.5 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/بقالة حدائق اخلليج
GULF GARDENS GROCERY

 اىل/ حدائق اخلليج للمواد الغذائية
GULF GARDENS FOODSTUFF

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع االدوات واالواين - بالتجزئة )4759007(
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 12085 بتاريخ 2017/8/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا واحة الع�سائر  

رخ�سة رقم:CN 2178227  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/كافترييا واحة الع�سائر
WAHAT ALEASAYIR CAFETERIA

 اىل/ كافيرتيا ميني اوت
MINI OUT CAFETERIA

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 12085 بتاريخ 2017/8/1

فراداي للمقاولت الكرتوميكانيكية وال�سيانة العامة- ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية واخلا�س بت�سفية 
الكرتوميكانيكية  للمقاوالت  )فراداي  اأعاله  املذكورة  ال�سركة 
الهاملى  مكتب   / امل�سفى  يعلن  م(  م  ذ  العامة-  وال�سيانة 
لتدقيق احل�سابات عن ت�سفية ال�سركة املذكورة اعاله فكل من 
له مطالبة اأو حقوق على ال�سركة املذكورة اعاله عليه التقدم 
مبطالبته مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�سفى، وذلك خالل 
الدوام الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ االإعالن، وكل من مل 
باملطالبة.   حقه  ي�سقط  باالإعالن  املحددة  املدة  خالل  يتقدم 
تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �سقة )17(  �سارع زايد 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

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

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1

انرتنا�سيونال �سيتي خلدمات مواقف و�سف ال�سيارات- ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري انرتنا�سيونال �سيتي 
خلدمات مواقف و�سف ال�سيارات- ذ م م بحل وت�سفية ال�سركة 
املذكورة نعلن نحن امل�سفى القانوين / اأحمد علي احلو�سني 

عن بدء ت�سفية ال�سركة املذكورة.
 وعلى كل من له اية مطالبات ان يتقدم مب�ستنداته الثبوتيه 
وذلك خالل )45( يوم من تاريخه وذلك عل العنوان التايل: 
بناية  - نف�س  الكربى  املحالت  )ابوظبي - اخلالدية - خلف 

جموهرات داما�س �سابقا0 طابق امليزانني - مكتب 02(
تليفون: 026331500 - فاك�س: 026330703

امل�سفي القانوين

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

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1

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

CN 2164730:الفوار�س للعقارات 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 12085 بتاريخ 2017/8/1

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

 CN 2179611:لل�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة جمعه بن �سامل بن �سيف البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد �سلطان حمد الكندي

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 )العني(

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
جزيرة  مطعم  التجاري  باال�سم   CN رقم:1033276 
الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   ، العرب 

كما كان عليه �سابقا
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 م غ 

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1

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

رخ�سة رقم:CN 1769213 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ ا�سافة م�سعود م�سلم �سعيد م�سعود املجريف

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد عبدالوهاب املغازي حممد من�سور %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف م�سعود م�سلم �سعيد م�سعود املجريف

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 م غ 

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1

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

العامة رخ�سة رقم:CN 1901733 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد عثمان عثمان علي ال�سحي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي عبداهلل عي�سى احلمادي
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 م غ 

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

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

البحري( بان /ليوا للخدمات البحرية قد تقدم بطلب 

ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

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

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

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.

 اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
               ال ام ا�س - 18                  --                    --

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
زد دي ا�س لتجارة االإلكرتونيات �س.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم 248646         بتاريخ :2016/2/14   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: زد دي ا�س لتجارة االإلكرتونيات �س.ذ.م.م.
وعنوانه: �س. ب: 39389 ، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
�سماعات  حممولة،  هواتف  للهواتف  اأطقم  حممولة،  هواتف  باحلا�سوب،  ملحقة  اأجهزة  حا�سوب،  اأجهزة 

الراأ�س يف الفئة 9.
الواق�عة بالفئة: 09

هو مو�سح  كما  االأ�سود  وباللون  الالتينية  باللغة  مكتوبة   Raeno كلمة  عبارة عن  العالمة: هي  و�سف 
بال�سكل املرفق.
اال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12085

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:بودي اب�س فتن�س �سنرت للرجال

Bidy Abs طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :بودي اب�س

املودعة بالرقم :271494     بتاريخ : 2017/04/13
با�س������م :بودي اب�س فتن�س �سنرت للرجال

وعنوانه:ابوظبي هاتف: 026773444 �سندوق الربيد: 45242
 امييل: info@colorworluae.com ابوظبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 التعليم والتهذيب التدريب الرتفيه االن�سطة الريا�سية 
والثقافية نادي لياقة بدنية للرجال.

باللون  درع  وخلفة  واال�سود  االحمر  باللونني  الع�سالت  مفتول  رجل  �سكل  عبارة  العالمة:العالمة  و�سف 
اال�سود ويف منت�سف ال�سكل �سكل �سبه م�ستطيل باللونني االحمر الغامق واال�سود داخله )body abs( باللغة 
االجنليزية باللون االبي�س وا�سفل ال�سكل من ناحية اليمني �سكل �سبه م�ستطيل باللونني االحمر واال�سود 
ا�سفلها )فتن�س �سنرت للرجال( باللون االحمر يدنوها  العربية باللون االبي�س  باللغة  اأب�س(  داخلها )بودي 
�سكل م�ستطيل باللونني اال�سود واالحمر داخلها )Bidy Abs( باللغة االجنليزية باللون االبي�س ا�سفلها 

)fitness center for men( اللغة االجنليزية باللون االحمر وال�سكل على خلفية باللون االبي�س. 
اال�س��رتاطات :.

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   
الثالثاء  1  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12085
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•• الفجرية-وام: 

ت��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم ال��ث��الث��اء ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان عيد 
ت��ن��ظ��م��ه غ���رف���ة جت�����ارة و�سناعة  ال�����ذى  االأ����س���ح���ى 
عن  املنبثقة  املعار�س  جلنة  اإ���س��راف  حتت  الفجرية 

جمل�س اإدارة الغرفة.
واأو�سح خليفة �سعيد م�سعود الكندي ع�سو جمل�س 
اإدارة الغرفة رئي�س جلنة املعار�س، اأن مهرجان عيد 
الت�سويقية  املهرجانات  اأك��رب  م��ن  يعترب  االأ�سحى 
ودورها  التجارية  املعار�س  تنوع  اأهمية  على  موؤكداً 
وتن�سيط  الوطنية  للمنتجات  ال��رتوي��ج  يف  الفاعل 

حركة ال�سياحة واخلدمات يف اإمارة الفجرية .

مدير  ن��ائ��ب  عبيد  جميع  �سلطان  ق��ال  جانبه  م��ن 
للمعار�س  ال��ف��ج��رية  م��رك��ز  ال��غ��رف��ة وم���دي���ر  ع���ام 
 130 اأكر من  املهرجان ت�سارك فيه  اأن  بالوكالة، 
�سركة من االإمارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي 
ومن �سوريا ولبنان وم�سر وال�سني وتركيا والهند 

وبنغالدي�س.
واأ�ساف �سلطان اأن معرو�سات ال�سركات ت�ستمل على 
ومواد  والعطور  االإك�س�سوارات  و  اجلاهزة  املالب�س 
اأخرى  وم��ن��ت��ج��ات  ال��ك��رتون��ي��ة  اأج��ه��زة  و  التجميل، 
متنوعة تلبي متطلبات االأ�سر لعيد االأ�سحى املبارك 
املهرجان  فعاليات  اأن  اإىل  م�سرياً  منا�سبة  باأ�سعار 

�ستتوا�سل حتى نهاية �سهر اغ�سط�س.

انطالق مهرجان عيد الأ�سحى ب� »الفجرية للمعار�س«

•• اأبوظبي-وام:

اأجرت “موؤ�س�سة عملية االبت�سامة” االإماراتية - 
املوؤ�س�سة اخلريية التي حتظى برعاية كرمية من 
حرم �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اخلارجية والتعاون الدويل �سمو ال�سيخة اليازية 
عمليات  ع��دة   - نهيان  اآل  حممد  ب��ن  �سيف  بنت 
اأبوظبي  كلينك  كليفالند  م�ست�سفى  يف  جراحية 

خلقية  ت�سوهات  من  يعانون  الذين  لالأ�سخا�س 
مثل ت�سوه �سقف احللق وال�سحفة االأرنبية اأو اأي 

ت�سوهات اأخرى يف الوجه.
االإمارات  دول��ة  امل��ب��ادرة يف  ه��ذه  املوؤ�س�سة  ون��ف��ذت 
يف  اجلراحية  العمليات  من  العديد  اأج��رت  حيث 
اإطار جهودها الإنقاذ اأرواح االأطفال واإتاحة املجال 

لر�سم االبت�سامة على وجوههم.
وزارت �سمو ال�سيخة اليازية بنت �سيف بن حممد 

كلينك  كليفالند  م�ست�سفى  م��وؤخ��را  ن��ه��ي��ان  اآل 
وذلك  املوؤ�س�سة  م��ب��ادرة  على  ل��الإط��الع  اأب��وظ��ب��ي 
زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  بنت  فاطمة  ال�سيخة  بح�سور 
اآل  زاي��د  ب��ن  ب��ن ع��ب��داهلل  اآل نهيان وال�سيخ زاي��د 

نهيان.
االبت�سامة”  “عملية  موؤ�س�سة  اأن  �سموها  واأك��دت 
جت�����س��د ن��ه��ج دول����ة االإم�������ارات يف ت��ر���س��ي��خ ثقافة 
التطوع الذي يعد اأحد املحاور الرئي�سية يف “عام 

“عملية  موؤ�س�سة  جهود  اأن  ..مو�سحة  اخلري” 
حياة  يف  ال��ف��رق  اإح���داث  نحو  االبت�سامة” ت�سب 
وجوه  اإىل  الب�سمة  ع��ودة  على  والعمل  االأط��ف��ال 
االأطفال. واأثنت �سموها على عمل املوؤ�س�سة ودور 
املتطوعني من خمتلف اأنحاء العامل امل�ساركني يف 

مبادراتها االإن�سانية.
ومت تاأ�سي�س موؤ�س�سة عملية االبت�سامة االإماراتية 
حرم  من  كرمية  برعاية   2011 يناير  �سهر  يف 

ن��ه��ي��ان وزير  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�����س��ي��خ  �سمو 
اخلارجية والتعاون الدويل �سمو ال�سيخة اليازية 

بنت �سيف بن حممد اآل نهيان.
اجلاري  يوليو   29 اإىل   25 الفرتة من  وخ��الل 
نفذت موؤ�س�سة عملية االبت�سامة يف دولة االإمارات 
مهمتها الطبية داخل الدولة عرب اإتاحة الفر�سة 
20 مري�ساً ممن يقيمون حالياً داخل الدولة  ل� 
والرتميمية  واملاأمونة  املجانية  اجلراحة  لتلقي 

ل�سفاههم. وت�ستقطب موؤ�س�سة عملية االبت�سامة 
يف دولة االإم��ارات عددا من املتطوعني الدوليني 
اململكة  م���ث���ل  م���ت���ع���ددة  ب����ل����دان  م����ن  ال���ق���ادم���ني 
وال�سويد  االأمريكية  املتحدة  وال��والي��ات  املتحدة 
بع�س  اإىل  باالإ�سافة  اأفريقيا  وجنوب  وا�سرتاليا 
واحلا�سلني  املعتمدين  الطبيني  املتطوعني  من 
واأطباء  التجميل  جراحي  مثل  الرتخي�س  على 

التخدير واملمر�سات واأطباء االأطفال.

•• دبي-الفجر:

اال�سم  برامي”،  “م�ست�سفى  ك�����س��ف 
ت��وف��ري اخلدمات  ال���رائ���د يف جم���ال 
دولة  يف  ال�سحية  وال��رع��اي��ة  الطبية 
االإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة، عن 
اإن��ق��اذ حياة طفلة  جناحه م��وؤخ��راً يف 
اإجناز  ال��ري��زو���س، يف  داء  ت��ع��اين م��ن 
التميز  م�����س��رية  اإىل  ي�����س��اف  ج��دي��د 
الطبي التي حققها امل�ست�سفى خالل 

ال�سنوات املا�سية. 
التي  الطفلة  اأن  امل�ست�سفى  واأو���س��ح 
التاريخ  اأ���س��اب��ي��ع م��ن   5 ق��ب��ل  ول����دت 
تخ�سع  ك����ان����ت  ل����والدت����ه����ا  امل���ت���وق���ع 
ل��ل��م��ت��اب��ع��ة م����ن ق���ب���ل ع������دة اأط����ب����اء 

اأن  م��ن��ذ  امل�ست�سفى  يف  متخ�س�سني 
كانت جنيناً يف االأ�سبوع الثالث ع�سر 
للحمل، حيث تطلبت حالتها الرعاية 
اجلنينية املبكرة نظراً اإىل معاناة االأم 
ال��ب��ال��غ��ة م���ن ال��ع��م��ر 35 ع���ام���اً من 
ح���ال���ة م����وت اجل���ن���ني داخ�����ل الرحم 
ال�سنوات  يف  ال�����س��ف��راوي  وال����رك����ود 
ال�����س��اب��ق��ة، ومت ع��ل��ى اإث���ر ذل���ك و�سع 
جناح  ل�سمان  مدرو�سة  طبية  خطة 
متبادلة بني  م�����س��اورات  بعد  ال���والدة 
يف  االأج��ن��ة  بطب  خمت�سني  طبيبني 

دبي وبلدها االأم. 
ويف تفا�سيل املتابعة اجلنينية، ر�سد 
امل�سادة  االأج�������س���ام  ت��رك��ي��ز  االأط����ب����اء 
اخ��ت��الف عامل  نتيجة  ت��ت��ك��ون  ال��ت��ي 

ال��ت��ي حتمل  االأم  دم  ب��ني  ال��ري��زو���س 
عامل ريزو�س �سلبي RH- واجلنني 
اإيجابي  ري����زو�����س  ل��ع��ام��ل  احل���ام���ل 
املناعي  اجلهاز  يعترب  حيث   ،+RH
اخلاليا  اأن  احل���ال���ة  ه����ذه  يف  ل�����الأم 
اأج�سام  االإي��ج��اب��ي  للعامل  احل��ام��ل��ة 
االأج�سام  تلك  يفرز  وبالتايل  غريبة 
االأج�سام  وتعمل  ملحاربتها.  امل�سادة 
دم  اإىل  و���س��ول��ه��ا  ح����ال  امل�������س���ادة يف 
اجل��ن��ني ع���رب امل�����س��ي��م��ة ع��ل��ى تدمري 

خاليا دمه احلمراء. 
اإج�����راء  اإىل  وع��ل��ي��ه، ع��م��د االأط����ب����اء 
ل�������س���ري���ان املخ  ال����دوب����ل����ر  ت��خ��ط��ي��ط 
���س��رع��ة اجلريان  ل��ت��ح��دي��د  االأو����س���ط 
ت�ساعد  ال��ت��ي   ،PSV االن��ق��ب��ا���س��ي 

باإمكانية  ال���ت���ن���ب���وؤ  ع���ل���ى  االأط�����ب�����اء 
انحالل  نتيجة  ال��دم  بفقر  االإ���س��اب��ة 
امل�سادة،  االأج�سام  ت�سببه  ال��ذي  ال��دم 
مدى  حتديد  م��ن  متكنهم  وبالتايل 
اجلنني  اإىل  ال�������دم  ن���ق���ل  ������س�����رورة 
االإ�سابة  من  حلمايته  الرحم  داخ��ل 
امل�ست�سفى  واأ���س��اف  ال��ق��ل��ب.  بق�سور 
ال�  االأ���س��ب��وع  يف  اكت�سفوا  االأط��ب��اء  اأن 
يف �سرعة اجلريان  ارتفاع  وجود   23
نقل  ���س��رورة  تطلب  مما  االنقبا�سي 
ال��دم اإىل اجلنني داخ��ل ال��رح��م. لذا 
مت نقل املري�سة جواً اإىل بلدها حيث 
خ�سعت ل� 3 عمليات نقل دم للجنني 
داخل الرحم ثم عادت اإىل دبي حيث 
اإثرها  على  ومت  املراقبة،  حتت  بقيت 

اأ�سبوعاً.    35 اإىل  احل���م���ل  مت���دي���د 
حالة  ت�سخي�س  مت  ال������والدة،  وع��ن��د 
بيلريوبني  ف���رط  مب��ر���س  امل���ول���ودة 
يتجاوز  عندما  يحدث  وال��ذي  ال��دم، 
الدم  م�سل  يف  البيلريوبني  م�ستوى 
احل���د ال��ط��ب��ي��ع��ي، وه���ي ح��ال��ة ن���ادرة 
 10،000 تظهر م��رة واح��دة يف كل 
الوقت  يف  ت���ع���ال���ج  مل  واإذا  والدة، 
قد  الع�سبية  ال�سمية  ف��اإن  املنا�سب، 
ل��ل��دم��اغ عند  ت��ل��ف دائ����م  اإىل  ت�����وؤدي 
العالية  امل�ستويات  وب�سبب  الطفل. 
م���ن ال��ب��ي��ل��ريوب��ني يف م�����س��ل ال����دم، 
ك���ان م��ن ال�����س��روري اإج�����راء العالج 
واإعطاوؤها  للطفلة  املكثف  ال�سوئي 
حملول الغلوبولني املناعي الوريدي 

لعملية  واإخ�������س���اع���ه���ا   )IVIG(
امل�ساعف” وذلك بعد  الدم  “تبديل 
ي��وم واح��د م��ن ال����والدة.  ويف تعليقه 
جميل  ال��دك��ت��ور  ق���ال  العملية،  ع��ل��ى 
ل�م�ست�سفى  التنفيذي  املدير  اأح��م��د، 
برامي : ي�سعدنا اأننا متكنا من اإنقاذ 
تعاين  كانت  التي  الطفلة  هذه  حياة 
تلك  ت��ك��ن  مل  ال����ري����زو�����س.  داء  م���ن 
جهود  ل��وال  بالنجاح  لتكلل  العملية 
ف��ري��ق��ن��ا امل��ت��خ�����س�����س م���ن االأط���ب���اء 
من  بف�سلهم  متكنا  اإذ  وامل�ساعدين، 
اإعطاء الطفلة فر�سة ثانية للحياة. 
وال بد من االإ�سارة يف هذا ال�سدد اإىل 
اأن هذا االإج��راء كان ن��ادراً للغاية، اإذ 
امل�ساعف”  ال��دم  “تبديل  عملية  اأن 

ت��ت��م ع�����ادة ف��ق��ط ك����اإج����راء اأخ�����ري يف 
االإ�سابة  ع��ن��د  املتبعة  ال��ع��الج  رح��ل��ة 
ب�داء الريزو�س، ويف حال تبني اأن اأي 
عالجات اأخرى لن تكون كافية. لقد 
العناية  وح���دة  اإىل  الطفلة  ن��ق��ل  مت 
االآن  وه��ي  ال����والدة  امل��رك��زة حلديثي 
خارج  واأ���س��ب��ح��ت  م�ستقرة  ح��ال��ة  يف 
امل�����س��ت�����س��ف��ى. واأ�����س����اف: ي��ع��ك�����س هذا 
والكفاءات  القدرات  النوعي  االإجن��از 
الفريق  ب��ه��ا  ي��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي  ال��ع��ال��ي��ة 
الطبي يف م�ست�سفى برامي حيث كان 
عليه اأن يت�سرف ب�سرعة ودقة الإنقاذ 
حياة الطفلة امل�سابة بداء الريزو�س. 
هذا وقد مت التعامل مع هذه احلالة 
النادرة وفقاً الأعلى م�ستويات الرعاية 

ال�سحية. لقد اأجرى االأطباء عملية 
“تبديل الدم” بنجاح كامل مما منح 
كاًل من االأم والطفلة الفر�سة لعي�س 

حياة اآمنة و�سحية.

•• اأبوظبي-وام:

رائدة  املتحدة مكانة  العربية  االإم��ارات  دولة  تتبواأ 
امل�سوؤول  اال���س��ت��دام��ة الل��ت��زام��ه��ا  ع��امل��ي��ا يف جم���ال 
بتوفري اأحدث التقنيات املبتكرة للحد من ا�ستهالك 
املياه واعتمادها احللول املنا�سبة للتحديات املتعلقة 
اال�ستدامة  وحتقيق  واإدارت��ه��ا  املياه  على  باحلفاظ 

واالأمن املائي رغم مناخها اجلاف .
“ املعدودة  “ الطوايا  القدمية  املياه  اآب��ار  وتعترب 
واملنت�سرة يف ارجاء املكان بني الكثبان الرملية اأهم 
الركائز التي قامت عليها احلياة يف االإم��ارات قبل 
�سبكات توزيع  اإن�ساء  التفكري يف  االحتاد نظرا الأن 
املياه على املنازل بداأ يف اأوائل ال�ستينات من القرن 

الع�سرين وهو تاريخ حديث ن�سبيا .
وي��دل ذل��ك على اأن ق�سة امل��اء يف االإم����ارات تعترب 
تعد ملحمة  واليوم  القريب  املا�سي  كفاح يف  ق�سة 
م�ساألة  تويل  التي  الر�سيدة  القيادة  بف�سل  ابتكار 
املاء جل اهتمامها وت�ستثمر يف هذا القطاع الكثري 
من املال واجلهد الأنها تدرك ان التمدد احل�سري 
التي  ال�سناعية  واملجمعات  الرتفيهية  وامل�ساريع 
ن�����س��اأت خ���الل ال�����س��ن��وات االأرب���ع���ني امل��ا���س��ي��ة تبدد 

الروات الكامنة حتت االأر�س بوترية متزايدة.
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  ال��راح��ل  املوؤ�س�س  ويعد 
�سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” اأول من خطط 
وا�ستثمر الكثري من املال والوقت يف املاء وبادر اإىل 
البحث عن املاء وترميم نظام االأفالج و�سيانته .. 
اأث��م��ن تراثنا  “ االأف���الج م��ن  حيث ق��ال رحمه اهلل 
ذلك  م��ث��ل  با�ستخدامها  ال��ب��الد  تفخر  اأن  والب���د 

النظام املتقدم يف االأزمنة الغابرة”.
�سلعة جمانية  امل���اء  “ اأن  اهلل  “ رح��م��ه  اأع��ل��ن  كما 
للجميع اإذ كان املاء يباع قبلها واأطلق اأي�سا برناجما 
لرتميم م�سادر املياه وجتديدها مبا يف ذلك نظام 
 18 الربنامج  ذل��ك  تنفيذ  ا�ستغرق  االأف��الج حيث 
كان  للحياة  �سريان  للمنطقة  توافر  وبذلك  يوما 

باعثا للنه�سة الزراعية .
ا�ستهر  عدة  لقبائل  م�ستقرا  العني  منطقة  وكانت 
كثري منها بالرباعة يف فن بناء نظام االأفالج وكانت 
قبيلة العوامر اأوىل القبائل املعروفة باإتقانها ذلك 
الفن كما �سهدت واحة العني باالإ�سافة اإىل االأفالج 
العذب  امل���اء  على  احل�سول  يتم  وك���ان  االآب���ار  حفر 
نحو  بعمق  اآب��ار  من  املا�سي  القرن  �ستينات  اأوائ���ل 
20 قدما فقط لكن ظلت االأفالج الدائمة �سريان 

احلياة الرئي�سي.
وبعد اأن الحظ ال�سيخ زايد وجود املاء ب�سفح جبل 

حفيت اأمر باحلفر يف ذلك املوقع على اأمل اكت�ساف 
اإىل  العذب ي�ساف  االرت��وازي  للماء  م�سدر جديد 
الفلج الذي كان يجري من حتت ذلك اجلبل نف�سه 

رمبا لقرون وكان م�سدر احلياة يف العني.
واأ�سفر احلفر عن م�سدر ماء �سبه مالح حتت االأر�س 
واعتقد كثريون اأن احلفر اإذا توا�سل باملوقع وزادت 
جديد  م�سدر  يتوافر  ف�سوف  املتدفق  امل���اء  كمية 
ال�سحراء  تلك  يف  مبعجزات  �سياأتي  العذب  للماء 
القاحلة ورحب ال�سيخ زايد اآنذاك بالفكرة فتدفق 
املاء �سبه املالح حتى و�سل ال�سحراء املجاورة وتلك 
كانت بداية املوقع الرتفيهي الذي يعرف االآن با�سم 
“العني الفاي�سة” وكان ا�سمه االأول عني اأبو�سخنة 

املاحلة”. �سبه  ال�ساخنة  املياه  “عني 
�سهورا  الفاي�سة”  “العني  م��ن  امل����اء  وا���س��ت��خ��رج 
املاحلة مياه  �سبه  املياه  يتبع  اأن  اأمل  و�سنوات على 
ع��ذب��ة ل��ك��ن ذل���ك مل ي��ح��دث وا���س��ت��م��ر احل��ف��ر مدة 
كون  ال�سحراء حيث  التدفق �سوب  وح��ول  طويلة 
ونظرا  حاليا  امل��وج��ودة  البحرية  هي  وتلك  بحرية 
ملثابرة ال�سيخ زايد وجد م�سدرا اآخر للماء العذب 
بعد ذلك ب�سنوات عدة عند �سفح جبل حفيت ومل 
منطقة  وتلك  الفاي�سة”  “العني  عن  بعيدا  يكن 
“املبزرة  با�سم  االآن  وت��ع��رف  مت��ام��ا  تطويرها  مت 

اخل�سراء”.
 .. قدمية  املياه  مع  فم�سكلتها  البوظبي  وبالن�سبة 
االآبار  الأن  الرميثي  �سعيد  حممد  امل��واط��ن  يقول 
التي حتفر تنتج مياها عذبة �سرعان ما تتحول اإىل 
اأبوظبي كثريا من م�سكلة  اأهايل  ماحلة لذا عانى 
املياه وعندما تاأتي االأخبار ال�سارة بوجود بئر للماء 
اإليه ال�ستخراج  اأو هناك يهرع اجلميع  العذب هنا 
اأن ترتفع  ال��ع��ذب �سريعا قبل  امل���اء  ق��در م��ن  اأك���رب 
وهو  ال�ساحل  من  املنطقة  لقرب  به  امللوحة  ن�سبة 
ما كان يحول دون احلفر العميق يف بع�س االأحيان 
االآبار  ح��ول  ج���دران  لبناء  اأ�سمنت  ثمة  يكن  ومل 
للحيلولة دون ت�سرب امللوحة والرمال اإىل مياهها 

فت�سبح عدمية الفائدة.
وح�سب املراجع التاريخية كان اأول م�سروع ملحطة 
تعاقدت  ع��ن��دم��ا   1961 ع���ام  اأب��وظ��ب��ي  يف  حتلية 
احلكومة مع اإحدى ال�سركات الربيطانية لت�سييد 
دي�سمرب  و���س��ل��م��ت يف  م��ن��ه��ا  االن��ت��ه��اء  حم��ط��ة ومت 
األف جالون يوميا   12 1961 وكانت �سعتها  عام 

اأنتجت  حيث  مر�سية  بطريقة  تعمل  مل  ولكنها 
واجهتها  ولكن  يوميا  األ��ف جالون   14 البداية  يف 
توفر قطع  ال�سيانة وعدم  ب�سبب �سعف  م�سكالت 
امل�سنعة  ال�سركة  اهتمام  ع��دم  اإىل  اإ���س��اف��ة  الغيار 
وبعد  كثريا  االإن��ت��اج  ي�ستمر  ومل  املحطة  ب�سيانة 
اأقل  كميات  تنتج  ب��داأت  لها  ال�سيانة  بع�س  اإج��راء 

و�سلت اإىل 11 األف جالون يوميا .
ولهذا ال�سبب راأت احلكومة �سرورة اإقامة حمطة 
يف  جالون  األ��ف   50 قدرها  اإنتاجية  بطاقة  ثانية 
اليوم اإ�سافة اإىل قيامها بتوليد الطاقة الكهربائية 
واأوك����ل االأم���ر ه��ذه امل���رة الأح���د ال��ت��ج��ار الكويتيني 
الذي كان ممثال ل�سركة تريموفال�س الربيطانية 
حمطات  ت�سنيع  يف  املهمة  ال�سركات  اإح���دى  وه��ي 
حتلية املياه وكان ذلك عام 1962 وو�سلت املحطة 
بعد جتهيزها اإىل اأبوظبي يف اأغ�سط�س عام 1962 
ل�سابقتها  املحطة م�سكالت م�سابهة  وواجهت هذه 
الأن ال�سركة امل�سنعة وجدت اأن عقدها مع احلكومة 
التي  االأنابيب  ا�ستكمال متديد  يفي مبتطلبات  ال 
جتلب املياه املاحلة من االآب��ار ومل تتوافر خزانات 

لتجميع املياه وظل امل�سنع معطال.
ويقول الرميثي بعد ان توىل ال�سيخ زايد “ طيب 
اه��ت��م منذ  اب��وظ��ب��ي  احل��ك��م يف  ثراه” مقاليد  اهلل 
البدايات االأوىل باملواطنني واأحوالهم وحر�س منذ 
البداية على راحة االأهايل وتوفري املياه الأبو ظبي 
1966 من م�سروع  باملجان وانتهى العمل يف عام 
ال�����س��اد اىل ابوظبي  امل��ي��اه م��ن منطقة  اأن��ب��وب  م��د 
وكان ال�سيخ زايد ي�سرف على العمل بنف�سه ويتابع 
اأج���ل ت��وف��ري احتياجات  ب���اأول م��ن  اأوال  االإجن����ازات 

ابوظبي من املياه.
تكن  مل  اخلم�سينات  ف���رتة  يف  مت�سل  ج��ان��ب  م��ن 
هناك �سبكات توزيع للمياه يف مدينة دبي فاعتمد 
ال�سكان على املياه اجلوفية وكانوا ي�ستخرجون املاء 
اأوعية  من االآب��ار بطرق يدوية بدائية ثم تنقل يف 
البيوت  اإىل  لتنقل  ال�����دواب  ظ��ه��ور  ع��ل��ى  وحت��م��ل 

لال�ستخدامات املنزلية.
واخلدمات  التحتية  البنية  من�ساآت  اأه��م  بني  ومن 
بن  را���س��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  عمل  التي  االأ�سا�سية 
اإقامتها  على  ثراه”  اهلل  “طيب  مكتوم  اآل  �سعيد 
بداأت  وق��د  للمدينة  ال�سرب  مياه  توفري  م�سروع 
اخلطوة االأوىل يف هذا امل�سروع باإبرام حكومة دبي 

اتفاقية يف عام 1959 من اجل متويل وتزويد دبي 
بعدد من اخلرباء لالإ�سراف على م�سروع للتنقيب 
للتاأكد  اجليولوجي  امل�سح  اعمال  وب��داأت  املياه  عن 
ال��ع��وي��ر وك��ف��اي��ت��ه��ا ل�سد  ب��ئ��ر منطقة  م��ن ج���دوى 
احتياجات دبي من املياه وتبني يف النهاية اأنها قادرة 
على اإرواء ظماأ املدينة ويف غ�سون اأ�سهر قليلة من 
ظهور النتائج االإيجابية للم�سح اجليولوجي مت مد 

االأنابيب االإ�سمنتية و�سوال للمدينة.
 1961 ع��ام  يونيو  يف  التاريخية  امل�����س��ادر  ووف���ق 
اكتمل العمل بخزان املياه الذي اأقيم لتغذية املدينة 
مبياه ال�سرب كما �سارف العمل على االنتهاء يف خط 
اأنابيب املياه واأ�سبحت هناك حمطة للمياه العذبة 
يف منطقة راأ���س اخلور وب��داأت االآليات التي حتمل 
وا�ستطاعت  امل��ن��ازل  اإىل  امل��ي��اه  بنقل  ال��ع��ذب��ة  امل��ي��اه 
دبي اأن تكمل بنيتها التحتية يف الن�سف االأول من 
ال�ستينات وتوفرت يف املدينة الكهرباء و�سبكة املياه 

والتليفونات.
االآبار  م��ن  امل��زي��د  بحفر  اهتمت  فقد  ال�سارقة  اأم��ا 
اآب��ار يف موقع البديع   3 1963 مت حفر  ويف ع��ام 
 30 وقامت �سركة “وليم هالكرو” بتجربتها مدة 
عذوبته  تقل  اأو  م��اوؤه��ا  ي�سح  فلم  متوا�سلة  يوما 
منها  وم���ددت  للحاكم  امل��ذك��ورة  االآب����ار  �سلمت  ث��م 
لل�سرب  ال�ساحلة  باملياه  ال�سارقة  االأنابيب لتزويد 

واال�ستعمال املنزيل.
املاء  ف��ب��داأت م�ساريع  االأخ���رى  االإم����ارات  بقية  اأم��ا 
ال�ستينات  عقد  من  خمتلفة  ف��رتات  يف  والكهرباء 

وبع�سها تاأخر اىل ال�سبعينات.
ورغ���م ه���ذه ال��ب��داي��ات امل��ت��وا���س��ع��ة يف ذل���ك الوقت 
ان  اإال  امل��اء  وقدرتها على �سد حاجة االم���ارات من 
ال��ي��وم �سعف  االإم�����ارات  امل��ي��اه يف  ا�ستهالك  م��ع��دل 

معدل اال�ستهالك املحلي لبلدان العامل.
االهتمام  على  االآن  احلكومة  اول��وي��ة  تقت�سر  وال 
بق�سية املياه ب�سكل متوا�سل وتخ�سي�س امليزانيات 
الراهن  املائي  الو�سع  تداعيات  معاجلة  اأج��ل  من 
يف ال���دول���ة ب��ل ت��رك��ز اأي�����س��ا وب�����س��ك��ل اأ���س��ا���س��ي على 
التحدي م�ستقبال من خالل  كيفية مواجهة هذا 
التخطيط العلمي وو�سع اال�سرتاتيجيات واحللول 
املدرو�سة التي ت�سمن تفادي �سلبيات الو�سع املائي 
املقبلة  االأج��ي��ال  على  ال�سلبية  وتداعياته  ال��راه��ن 
وبال�سكل الذي ميكن معه القول باأن معاجلة ملف 

احليوية  الق�سايا  �سمن  يندرج  االإم���ارات  يف  املياه 
اخلا�سة بالتنمية امل�ستدامة.

املغفور  املوؤ�س�س  للقائد  الثاقبة  ال��روؤي��ة  وتتجلى 
اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه 
ثراه” يف تاأكيده منذ تاأ�سي�س دولة االإم��ارات على 
احلفاظ  و�سرورة  للمياه  اال�سرتاتيجية  االأهمية 
التنمية  مبداأ  بذلك  ور�سخ  املقبلة  لالأجيال  عليها 
امل�ستدامة منذ مطلع القرن املا�سي ولي�س اأدل على 
ذلك من املبادرة اخلالقة التي وجه اإليها يف اإعادة 
اإنتاج املياه املحالة  حقن االآبار اجلوفية بجزء من 
القادمة  لل�سنوات  ا�سرتاتيجي  طبيعي  كمخزون 
واإثر درا�سة فنية مت اختيار موقعني لتطبيق هذه 
التكنولوجيا  اإليه  تو�سلت  اأح��دث ما  وف��ق  امل��ب��ادرة 
يف  واالآخ���ر  الظفرة  منطقة  يف  اأح��ده��م��ا  احلديثة 

منطقة العني .
ع���دي���دة حقن  ����س���ن���وات  وم���ن���ذ  االآن  ف��ع��ل��ي��ا  وي���ت���م 
يف  وتخزينها  املحالة  املياه  من  الفائ�سة  الكميات 
اأبوظبي يف جمال  اإم���ارة  اأن روؤي���ة  ه��ذه االآب���ار كما 
يف  عن�ه�ا  ال��ت��ع��ب��ري  مت  وال��ت��ي  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية 
اأجن�دة ال�سيا�س�ة العامة لالإم�ارة 2007 /2008 
اأعطت   2012/2008 البيئية  واال�سرتاتيجية 
اأه��م��ي��ة ك��ب��رية ل�����الإدارة امل��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��م��وارد املائية 
بني  والتن�سيق  وال��ت��ع��اون  اخلطط  ه��ذه  وانعك�ست 

الهيئات املحلية على م�ستوى دولة االإمارات ككل.
زايد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وا���س��ل  و 
تعزيز  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
امل�سروعات املائية وتطوير املوارد الذاتية على هذا 
بزيادة   2011 ع��ام  م��ار���س  اأم��ر يف  ال�سعيد حيث 
املناطق  يف  والكهرباء  امل��اء  قطاع  يف  اال�ستثمارات 
مايو  ويف  دره��م  مليار   7.5 اإىل  لت�سل  ال�سمالية 
حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  د�سن  ذات��ه  ال��ع��ام  م��ن 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي  حممد  ب��ن 
نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  الفجرية 
الرئا�سة  �سوؤون  وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
املياه  وحتلية  الكهرباء  لتوليد  الفجرية  حمطة 
وه���ي امل��ح��ط��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��رب اإح����دى اأك����رب حمطات 
يبلغ  اإن���ت���اج  مب��ع��دل  ال��ع��امل  يف  الهجينة  التحلية 
وتقدر  يوميا  امل��ي��اه  م��ن  مكعب  م��رت  األ���ف   455

تكلفتها االجمالية بنح���و 10 مليارات دره���م.
كما اأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“اال�سرتاتيجية  “ م��وؤخ��را  اهلل  “رعاه  دب��ي  حاكم 
اأحد  امل���ي���اه  اع���ت���ربت  لالبتكار” وال���ت���ي  ال��وط��ن��ي��ة 
القطاعات االأ�سا�سية يف الدولة .واأطلقت “م�سدر” 
موؤخرا برناجما جتريبيا الختبار وتطوير تقنيات 
الطاقة  ا�ستهالك  يف  عالية  كفاءة  وذات  متقدمة 
على  كليا  باالعتماد  البحر  مياه  حتلية  الأغ��را���س 

م�سادر الطاقة املتجددة.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  جمل�س  ا�ست�ساف  وعندما 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زاي��د 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة حما�سرة حول املياه 
العذبة يف العامل اطلق �سموه ت�سريحا بالغ االأهمية 
حني قال: “املياه ت�سكل اأهمية كربى تفوق اأهمية 
اأن  اإىل  م�سريا  االإمارات”..  اإىل  بالن�سبة  النفط 
“املنطقة تواجه م�سكلة جدية ونحن من�سغلون بها 

نظرا الأنها يف غاية االأهمية.
ويف الوقت الراهن تتبواأ االإمارات املرتبة الثانية 
االإمارات  وتنتج  كما  املياه  حتلية  مبجال  عامليا 
العامل  يف  امل��ح��الة  امل��ي��اه  كمية  م��ن  باملائة   14
يف حني تتطلب حتلية مياه البحر طاقة تزيد 
املياه  ان��ت��اج  يتطلبه  م��ا  على  م���رات   10 بنحو 
ال�سطحية العذبة ومن املتوقع اأن تزيد تكاليف 

حتلية املياه بن�سبة 300 باملائة م�ستقبال.
تقرير  يف  اب��وظ��ب��ي  يف  البيئة  هيئة  اك���دت  كما 
االإم���ارة  ان  م��وؤخ��را  للمياه”  اأف�����س��ل  م�ستقبل 
املياه  ع��ل��ى  امل��ت��ن��ام��ي  ال��ط��ل��ب  تلبية  ا�ستطاعت 
بف�سل عمليات حتلية املياه اإذ زادت قدرتها على 
غ��ال��ون يوميا  م��الي��ني  �سبعة  م��ن  امل��ي��اه  حتلية 
يوميا  غ��ال��ون  مليون   916 اإىل   1982 ع��ام 
 17 يف الوقت احل��ايل. اإىل ذلك تنفق االإم��ارة 
من  ب��امل��ائ��ة   7 ي��ع��ادل  “ما  �سنويا  دره���م  مليار 
 700 العام” الإن��ت��اج  االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت 
ان  كما  يوميا  املحالة  املياه  من  غالون  مليون 
ما  اإن��ت��اج  على  ق���ادرة  ب��ن��اء حمطة حتلية  كلفة 
نحو  تبلغ  �سخ�س  األ��ف   300 ا�ستهالك  يكفي 
اأن  اإىل  التقرير  واأ���س��ار  دره���م.  مليون   370
املياه  وا�ستهالك  وا���س��ت��خ��راج  اإن��ت��اج  “موا�سلة 
بالن�سب احلالية �سيوؤدي اإىل زيادة الطلب على 
العام  بحلول  باملائة   300 بن�سبة  املياه  حتلية 
من  ذل��ك  على  يرتتب  م��ا  اإىل  اإ�سافة   2030
تاأثريات بيئية واقت�سادية كما اأن املداومة على 
املتبع  االأ�سلوب  بنف�س  اجلوفية  املياه  ا�ستخدام 
ح��ال��ي��ا ���س��ي��وؤدي حتما اإىل ت��راج��ع ت��دري��ج��ي يف 

اأعداد املزارع القابلة للبقاء . 

•• العني-وام:

قام معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان بزيارة ملنزل املواطن هالل بن 
زي��ارات معاليه  اإط��ار  وذل��ك يف  العني  ع�سارج يف مدينة  الظاهري مبنطقة  البادي  علي 

ولقاءاته باملواطنني.
وتبادل معاليه مع الظاهري واحل�سور االأحاديث الودية التي تعك�س حر�س اأبناء الوطن 
على التزاور والتوا�سل وتوؤكد عمق الروابط بينهم وتر�سخ القيم والروح االأ�سيلة الأبناء 

الدولة.

�سعيد بن طحنون يزور هالل بن 
علي البادي الظاهري يف العني

»عملية البت�سامة« الإماراتية جتري جراحات لالأطفال يف كليفالند كلينك اأبوظبي

م�ست�سفى متخ�س�س بدبي ينقذ مولودة م�سابة بداء الريزو�س النادر عرب عملية »تبديل للدم«

املاء.. �ساهد حي على حكمة قيادة ت�ست�سرف امل�ستقبل
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•• دبي-الفجر:

تراأ�س �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد 
االإدارة  اأداء  تقييم  اجتماع  دبي،  ل�سرطة  العام 
الربع  واملباحث اجلنائية يف  للتحريات  العامة 
الثاين من العام اجلاري، بح�سور اللواء خبري 
خليل اإبراهيم املن�سوري، م�ساعد القائد العام 
ثاين  عيد  والعميد  اجلنائي،  البحث  ل�سوؤون 
حارب، مدير االإدارة العامة ملكافحة املخدرات، 
االإدارة  مدير  الرميثي،  خليفة  �سامل  والعميد 
العامة للتحريات واملباحث اجلنائية بالوكالة، 
ن��ائ��ب مدير  ع��ب��د اهلل ح�سني خ���ان،  وال��ع��م��ي��د 

االإدارة العامة الأمن املطارات، ومديري مراكز 
ال�سرطة وعدد من �سباط االإدارة.

وناق�س اللواء عبد اهلل خليفة املري مع احل�سور 
خطط االإدارة العامة ملكافحة املخدرات واآليات 
ال��ت��ي و�سعتها  وال���ربام���ج واخل���ط���ط  ع��م��ل��ه��ا، 
التوعوية  الربامج  وتفعيل  املخدرات،  ملكافحة 
التثقيفية، واإ�سراك جميع فئات املجتمع يف تلك 
تنفيذ  نتائج  وا�ستعرا�س  منها  للحد  الربامج 

قرارات اجتماع التقييم ال�سابق واإح�سائياته.
املري  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  �سعادة  وا�ستمع 
م���ن ال��ع��ق��ي��د خ��ال��د ب���ن م���وي���زة، ن��ائ��ب مدير 
عن  ل�سرح  امل��خ��درات  ملكافحة  ال��ع��ام��ة  االإدارة 

�سرطة  يف  ت�سجيلها  مت  التي  املخدرات  ق�سايا 
دب��ي خ��الل ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجل���اري، 
مقارنة بالربع الثاين من العام املا�سي، اإ�سافة 
حول  االإدارة  �سجلتها  التي  االإح�سائيات  اإىل 
فيها  وامل��ت��ورط��ني  �سبطها  مت  ال��ت��ي  ال��ك��م��ي��ات 
اجلديدة  وامل��ح��اوالت  والو�سائل  وجن�سياتهم، 

التي ي�ستحدثها املهربون الإخفاء املخدرات.
واطلع �سعادة اللواء املري على اجلانب الوقائي 
للتوعية  االإدارة  ب��ه  ت��ق��وم  ال����ذي  وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي 
امل��خ��درات، حيث نظمت خ��الل الربع  ب��اأ���س��رار 
توعوية  فعالية   55 اجل��اري  العام  الثاين من 
بلغ  بينما  معر�ساً  و31  حما�سرة   24 منها 

الثاين من  الربع  التوعوية يف  الفعاليات  عدد 
حما�سرة   47 منها  فعالية   58 املا�سي  العام 

و11 معر�ساً.
التوعية  ق�سم  اأن  امل���ري  ال���ل���واء  ���س��ع��ادة  واأك����د 
ب���اأ����س���رار امل����خ����درات ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق��ه ن�سر 
واأنواعها  اأ�سكالها  بكافة  ال��ت��وع��وي��ة  الثقافة 
وهو  املن�سود  للهدف  ت�سل  بحيث  واأمن��اط��ه��ا 
ت��ق��ل��ي��ل ع����دد م��ت��ع��اط��ي امل����خ����درات واحل����د من 
حيث  مبخاطرها،  اجلمهور  وتوعية  انت�سارها 
انت�سار  من  للحد  عدة  �سيا�سات  االإدارة  تنتهج 
املحا�سرات  اأو  التوعوية  كاحلمالت  املخدرات 

اأو املعار�س.

•• دبي-الفجر: 

للمجل�س  ال���ع���ام���ة  االأم����ان����ة  اأه������دت 
للقيادة  دب��ي  خ��ط  من���وذج  التنفيذي 
العامة ل�سرطة دبي تقديراً جلهودها 
دبي”  “خط  واع���ت���م���اد  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
م�سيدة  ال��ر���س��م��ي��ة،  م��را���س��الت��ه��ا  يف 
الدوائر  اأوائ��ل  دبي من  �سرطة  بكون 
احل��ك��وم��ي��ة ال���ت���ي ط��ب��ق��ت اخل����ط يف 

مرا�سلتها ومعامالتها.
 جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سعادة اللواء 
طيار اأحمد حممد بن ثاين، م�ساعد 

ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����س��وؤون امل��ن��اف��د، لوفد 
التنفيذي  للمجل�س  العامة  االأم��ان��ة 
ب��رئ��ا���س��ة امل��ه��ن��د���س اأح���م���د امل���ه���ري، 
�سوؤون  لقطاع  ال��ع��ام  االأم���ني  م�ساعد 
العامة،  واالأم��ان��ة  التنفيذي  املجل�س 
العامة  االإدارة  يف  ال�����س��ع��ادة  ج��ن��اح  يف 

للجودة ال�ساملة يف �سرطة دبي.
واأك����د ���س��ع��ادة ال��ل��واء اأح��م��د ب��ن ثاين 
دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  حر�س 
معامالتها  يف  دب��ي  تطبيق خط  على 
وم��را���س��الت��ه��ا ال��ر���س��م��ي��ة، م��ع��رب��اً عن 
ف��خ��ر ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دبي 

مرا�سالتها  يف  دب�����ي  خ����ط  اع���ت���م���اد 
اخلط  ت��ب��ن��ى  اأن  م�سيفاً  ال��ر���س��م��ي��ة، 
هو خطوة فعالة باجتاه تعزيز �سمعة 
وال�سباقة  والرائدة  احلبيبة  مدينتنا 
امل�ستجدات  م��واك��ب��ة  ويف  االب��ت��ك��ار  يف 

التقنية والرقمية.
واأو�سح اللواء اأحمد بن ثاين اأن خط 
ملدينة  حقيقية  ت��رج��م��ة  مي��ث��ل  دب���ي 
واالبتكار  ب����االإب����داع  دائ���م���اً  م��ت��ف��ردة 
طبيعي  ان���ع���ك���ا����س  واأن�������ه  وال����ت����ق����دم، 
ل��ل��ق��درات ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ال��ه��ائ��ل��ة التي 
املجاالت،  خم��ت��ل��ف  يف  دب���ي  متتلكها 

ملجمل  مهمة  نوعية  اإ���س��اف��ة  ويعترب 
اخلطوط العاملية.

اأحمد  ال�����س��ي��د  ���س��ك��ر  ج���ان���ب���ه  وم�����ن 
دبي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  امل��ه��ري 
تطبيق  بذلتها يف  التي  على جهودها 
مرا�سالتها  يف  دب����ي  خ���ط  واع���ت���م���اد 
ال��دوائ��ر احلكومية  اأوائ���ل  كونها من 

التي طبقته.
وث��م��ن اأح��م��د امل��ه��ري ال����دور الكبري 
ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة يف  ال����ذي تلعبه 
اعتماد اخلط يف املرا�سالت واملعامالت 
�سمو  لتوجيهات  تطبيقاً  الر�سمية  

ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
املجل�س  رئي�س  دبي  مكتوم، ويل عهد 
التنفيذي الإمارة دبي الذي اأطلق خط 
دبي يف اأبريل من العام اجلاري ليكون 
هدية للعامل، م�سرياً اإىل اأنه وبف�سل 
وتفاعل  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  ج��ه��ود 
خط  ر�سالة  و�سلت  اخل��ا���س  القطاع 

دبي اإىل العامل.
واأ�ساف اإن خط دبي لي�س خط فقط 
فهو ميثل روح دبي والقيم التي تتكلم 
العي�س  وت��ن��اغ��م  الت�سامح  م��ن  عنها 
فيها، وهو يثمل 23 لغة ولي�س اللغة 

العربية فقط.
اللواء  �سعادة  ت�سلم  الزيارة  ختام  ويف 

اأح���م���د ب���ن ث����اين م���ن ال�����س��ي��د اأحمد 
املهري منوذج خط دبي تقدير جلهود 

�سرطة دبي يف دعم وتطبيق اخلط يف 
مرا�سالتها الر�سمية.

•• دبي-الفجر:

والتجارب  اخل������ربات  ل���ت���ب���ادل  دع���م���ا 
وتعزيز التعاون والتن�سيق بني الدوائر 
يف  دب��ي  جمارك  ا�ستقبلت  احلكومية، 
مقرها الرئي�سي وفداً زائراً من هيئة 
ال�����س��ارق��ة ل��ل��وث��ائ��ق وال��ب��ح��وث، حيث 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  ال��وف��د  اط��ل��ع 
منها  خمتلفة  اإدارات  عدة  يف  املطبقة 
اإدارة املوارد الب�سرية، واإدارة امل�ساريع، 
واإدارة االت�سال املوؤ�س�سي، واإدارة تقنية 

املعلومات، واإدارة ال�سوؤون االإدارية.
ومت اطالع وفد هيئة ال�سارقة للوثائق 
والبحوث على منهجية اإدارة امل�ساريع 
ال��ت��ط��وي��ري��ة يف ج��م��ارك دب���ي وجهود 
ال���دائ���رة يف ت��ط��وي��ر اآل���ي���ات ال��ع��م��ل يف 
تتبعها  التي  واالإج���راءات  املجال،  هذا 
وتنفيذها  امل�ساريع  ت�سليم  يف  االإدارة 
االحتياجات وحتديد  بدء من حتليل 
امل��ن��اف��ع وم����دى ت���واف���ق امل����ب����ادرات مع 
االأه����������داف اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة م������روراً 

بتنفيذ امل�ساريع التطويرية من خالل 
واآليات  م��ت��ط��ورة  منهجيات  تطبيق 
حوكمة لكافة مراحل تنفيذ امل�ساريع، 
وانتهاء بقيا�س وحتليل العائد واملنافع 

املحققة للدائرة من امل�ساريع املنفذة.
 وقد ا�ستعر�ست اإدارة املوارد الب�سرية 
ن��ظ��ام امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة واالإج������راءات 
املوظف  تعيني  م��ن  ب���دًء  فيها  املتبعة 

اال�ستقالة  ت��اري��خ  وح��ت��ى  امل��وظ��ف��ة  اأو 
باالإ�سافة الإجراءات التقاعد واخلدمة 
من  املوظف  تطوير  وط��رق  الوطنية، 
خالل الدورات التدريبية، مع التطرق 

يف  االإدارة  نفذتها  التي  امل��ب��ادرات  اإىل 
حتقيق ال�سعادة ملوظفي الدائرة.

املعلومات  تقنية  اإدارة  عر�ست  فيما   
جتربتها يف نظام متابعة مهام االأعمال 
ونظام  واالأق�����س��ام،  ل����الإدارات  اليومية 
مع  واخلارجية،  الداخلية  املرا�سالت 
ت��ف�����س��ي��ل��ي ع���ن مبادرة  ���س��رح  ت��ق��دمي 
“اإدارة بال اوراق”، وتقلي�س ا�ستخدام 
مع حتقيق  املكاتب، متا�سياً  ال��ورق يف 
بيئة  الدولة يف احلفاظ على  اأه��داف 
اآم��ن��ة م��ن خ���الل ن�����س��ر ال��ت��وع��ي��ة بني 
الورق  ا�ستخدام  ك��رة  ب��اأن  املوظفني 
يعني م��زي��داً م��ن ق��ط��ع االأ���س��ج��ار ما 

يخل بالتوازن البيئي.
االإداري��������ة  ال���������س����وؤون  اإدارة  وق����دم����ت 
خ���الل ال���زي���ارة ع��ر���س��اً م��ف�����س��اًل عن 
الطلبات  وم��ت��اب��ع��ة  امل�����س��رتي��ات  ن��ظ��ام 
ال���داخ���ل���ي���ة وامل���������س����روف����ات، ون���ظ���ام 
اإدارة  متابعة االأ�سول، يف حني قدمت 
اخلرب  ن�سر  اآل��ي��ة  املوؤ�س�سي  االت�����س��ال 
الذي  الكبري  الدور  واإب��راز  ال�سحفي، 

واملراكز  واالإدارات  ال���دائ���رة  ت���وؤدي���ه 
اجل��م��رك��ي��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى االأمن 
العمل  اآلية  وكذلك  املجتمع،  وحماية 
والفعاليات  ال��ت��وع��وي��ة  واحل���م���الت 
واالأن�سطة التي ُتقام بالدائرة اأو التي 
ت�����س��ارك ب��ه��ا خ��ارج��ي��اً وال��ت�����س��وي��ق لها 
دبي،  جمارك  �سمعة  مع  يتنا�سب  مبا 

املمار�سات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  واط��الع��ه��م 
دب����ي واخلطة  االإع���الم���ي���ة جل���م���ارك 
�ساأنها  من  والتي  لها  اال�سرتاتيجية 
و�سائل  يف  االإع��الم��ي  التواجد  تعزيز 

االعالم املختلفة.
الزائر  الوفد  اأ���س��اد  ال��زي��ارة  ويف ختام 
وباالأنظمة  دب�����ي  ج����م����ارك  ب���ج���ه���ود 

امل���ت���ط���ورة ال���ت���ي ت��ط��ب��ق��ه��ا ال����دائ����رة، 
التي  امل��م��ار���س��ات  ه����ذه  اأن  م���وؤك���دي���ن 
تطبقها الدائرة تعد منوذجاً يحتذى 
واملوؤ�س�سات  ال�����دوائ�����ر  خم��ت��ل��ف  يف 
اإىل  متطلعني  ب��ال��دول��ة،  احل��ك��وم��ي��ة 
التي تهدف  الثنائية  العالقات  تعزيز 

اإىل حتقيق امل�سلحة العامة للجميع.

اللواء املري يرتاأ�س اجتماع تقييم اأداء الإدارة العامة ملكافحة املخدرات خالل الربع الثاين من العام اجلاري

اأ�ساد ب�سرعة اعتماده يف مرا�سالتها

املجل�س التنفيذي ُيهدي �سرطة دبي »منوذج خط دبي« 

جمارك دبي تعر�س جتربتها يف تطبيق اأف�سل املمار�سات لهيئة ال�سارقة للوثائق والبحوث

هيئة تطوير معايري العمل بال�سارقة تفوز بجائزة الإجناز املتميز يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية

••دبي -وام: 

قبل  من  مقروءة  لكتب  ملخ�سا   1429 دب��ي  ببلدية  واالإب���داع  املعرفة  اإدارة  �سجلت 
املوظفني �سمن مبادرة “ماذا قراأت” خالل الن�سف االأول من العام اجلاري يف اإطار 
تعزيز مفهوم القراءة . وقال حممد اللوز مدير اإدارة املعرفة واالإبداع باالإنابة ان عدد 
 23 18 فائزا مب�سابقة القراءة كما مت توفري  682 منهم  امل�ساركني بلغ  املوظفني 
مكتبة داخلية يف الوحدات التنظيمية املختلفة و8 مكتبات �ساطئية ومكتبة يف حديقة 

اأم �سقيم.

بلدية دبي تعزز ثقافة الطالع 
�سمن مبادرة »ماذا قراأت«

حنيف القا�سم : ا�سرتاتيجية المومة والطفولة ت�سكل مبادرة ح�سارية »لأم المارات«
•• دبي-وام:

جمل�س  رئي�س  القا�سم  ح�سن  حنيف  الدكتور  معايل  اأع��رب 
ال��ع��امل��ي عن  ادارة م��رك��ز جنيف حل��ق��وق االإن�����س��ان واحل����وار 
رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  جلهود  تقديره 
التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  االحت���اد 
والطفولة  ل���الأم���وم���ة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  اال����س���ري���ة 
والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الوطنية  لال�سرتاتيجية  ورع��اي��ت��ه��ا 
االأطفال  وتنمية  ح��ق��وق  لتعزيز  اال�سرتاتيجية  واخل��ط��ة 

اأ�سحاب الهمم 2017 2021- التي اأطلقتها �سموها .
انها ت�سكل مبادرة نوعية ت�ساف ايل �سجل اجنازاتها  وقال 
تعزيز  ت�ستهدف  والتي  واالجتماعية  االن�سانية  االعمال  يف 

حقوق االطفال ذوي االعاقة الذين اطلقت الدولة عليهم - 
اأ�سحاب الهمم – يف اإ�سارة اىل �سرورة االهتمام بهذه الفئات 
وت�سجيعها واتاحة الفر�س امامها لالنطالق نحو امل�ستقبل 
بهذه  له  ت�سريح  - يف  القا�سم  واأ���س��اف   . وج���دارة  ثقة  بكل 
املنا�سبة - ان �سموها ويف هذا االطار اأعلنت عن يوم الطفل 
ك��ل عام  االم��ارات��ي يف اخلام�س ع�سر م��ن �سهر م��ار���س م��ن 
ت�سجيعا لالأطفال وتكرميا لالأمهات احلري�سات على تربية 
امل�ستقبل  اأجيال  باعتبارهم  والف�سيلة  العلم  على  اطفالهن 
الذين يج�سدون روؤية الدولة يف اعدادهم ال�ستكمال م�سرية 
التنمية والبناء التي بداأها الراحل املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ 
ويوا�سل   - ث���راه  اهلل  ط��ي��ب   - ن��ه��ي��ان  ال  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  الر�سيدة  قيادتنا  تطويرها 

خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
ال�سمو  ا�سحاب  واخوانهم  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
ال�سيوخ حكام االمارات . وثمن القا�سم حر�س �سمو ال�سيخة 
فاطمة بنت مبارك على توثيق الفكرة بالواقع العملي من 
واخلطط  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ملتابعة  امل�سكلة  اللجنة  خ��الل 
املنا�سبة  البيئة  بتوفري  الكفيلة  التنفيذية  الربامج  واع��داد 
امل��الئ��م الب���داع االط��ف��ال ودعمهم يف حماية  العملي  وامل��ن��اخ 
�سمو  وري��ادة  املجاالت وه��و ما يكر�س متيز  حقوقهم يف كل 

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك “ام االمارات«.

•• ال�شارقة -وام:

العمل  م���ع���اي���ري  ت���ط���وي���ر  ه��ي��ئ��ة  ف������ازت 
ب��ال�����س��ارق��ة ب��ج��ائ��زة االإجن�����از امل��ت��م��ي��ز يف 
اجلغرافية  امل���ع���ل���وم���ات  ن���ظ���م  جم�����ال 
املقدمة من معهد بحوث النظم البيئية 
الرائدة  امل��وؤ���س�����س��ة   »ESRI« ال����دويل 
املعلومات  ل��ن��ظ��م  امل���ك���اين  ال��ت��ح��ل��ي��ل  يف 
العاملي  املوؤمتر  وذلك خالل  اجلغرافية 
الذي   »ESRI« مل�ستخدمي  ال�����س��ن��وي 
دييغو  �سان  يف  م��وؤخ��راً  اأعماله  اختتمت 

بوالية كاليفورنيا االأمريكية.
اأك��ر من  الهيئة من بني  اختيار  وج��اء 
300 األف مر�سح من كافة اأنحاء العامل 
اجلائزة  ه���ذه  ع��ل��ى  للح�سول  ت��ق��دم��وا 
اجلهات  تكرم  وال��ت��ي  امل��رم��وق��ة  العاملية 
التطبيقات  ت��وظ��ي��ف  يف  مت��ي��زاً  االأك����ر 
يف  والريادة  مبتكر  ب�سكل  اجليومكانية 
املعلومات  نظم  وتطبيق  البيانات  جمع 

اجلغرافية على امل�ستوى احلكومي.
وقال �سعادة �سامل الق�سري رئي�س هيئة 
ان  ال�����س��ارق��ة  يف  العمل  معايري  تطوير 
هذا التقدير العاملي يعك�س جهود الهيئة 
وم�ساريعها املبتكرة التي حتققت بف�سل 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  دع��م 
القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
ال�سارقة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
الوعي  تعزيز  من  الهيئة  متكنت  حيث 
والقوانني  ب��احل��ق��وق  االل��ت��زام  باأهمية 
وامل�ساهمة  بالعمل  اخل��ا���س��ة  وامل��ع��اي��ري 

الأ�سحاب  اجل���اذب���ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  يف 
مع  والتن�سيق  بالتعاون  والعمال  العمل 
اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�س مبا 
يحافظ على املكانة املتميزة التي حتظى 
ب��ه��ا اإم������ارة ال�����س��ارق��ة ودول�����ة االإم������ارات 
باعتبارها من الوجهات املف�سلة للعمل 
اأن  الق�سري  واأك���د  وال��ع��امل.  املنطقة  يف 
هيئة تطوير معايري العمل يف ال�سارقة 
ع��ل��ى مراجعة  م�����س��ت��م��ر  ب�����س��ك��ل  ت��ع��م��ل 
والعمال  ال��ع��م��ل  اأ���س��ح��اب  اح��ت��ي��اج��ات 
والن�ساط  املتزايد  النمو  م��ع  يتفق  مب��ا 
الذي  والتجاري  وال�سناعي  العمراين 
املعايري  واق���������رتاح  االإم����������ارة  ت�������س���ه���ده 
من  العمالية  ال��ك��وادر  لتاأهيل  ال��الزم��ة 
ال��ن��واح��ي ال��ف��ن��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة م��ع تطوير 
م�ستوى اأ�سحاب العمل والعمال ثقافياً 
بحقوقهم  وتعريفهم  و�سحياً  وف��ك��ري��اً 
واإل��ت��زام��ات��ه��م ل�����س��م��ان امل��ح��اف��ظ��ة على 

حقوق جميع االأطراف.
واأعرب ال�سيخ حممد بن �سقر القا�سمي 
عن  العمل  معايري  تطوير  هيئة  مدير 
املرموقة  اجلائزة  بهذه  بالفوز  �سعادته 
التي متثل تقديراً دولياً الإجنازات اإمارة 
م�ستوى  ع��ل��ى  االأوىل  وت��ع��د  ال�����س��ارق��ة 
املكانية  التكنولوجيا  قطاع  يف  االإم���ارة 
يف  الفاعلة  ال�سارقة  م�ساهمة  وتعك�س 
ت��ط��وي��ر ب��ي��ئ��ة االأع����م����ال مب���ا ي��ع��زز من 
حد  على  العمل  وج��ه��ات  العمال  ك��ف��اءة 
اال�سرتاتيجية  اخل��ط��ط  وي��دع��م  ���س��واء 
ال��وط��ن��ي��ة ال���رام���ي���ة اإىل حت��ق��ي��ق روؤي����ة 

اأن تكون  2021 الهادفة اإىل  االإم��ارات 
دولة االإمارات �سمن اأف�سل دول العامل 

بحلول اليوبيل الذهبي لالحتاد.
وق�����ال يف غ�����س��ون ث���الث���ة اأ���س��ه��ر فقط 
جن��ح��ن��ا م���ن خ����الل ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا نظم 
اعتمدناها  التي  اجلغرافية  املعلومات 
ب��ي��ان��ات ج��ي��وم��ك��ان��ي��ة دقيقة  ت��وف��ري  يف 
احلياة  مب��ق��وم��ات  االرت��ق��اء  يف  اأ�سهمت 
هذه  ا�ستخدام  وُيعترب  للعمال  الكرمية 
ال�سارقة  اإم���ارة  يف  االأول  التكنولوجيا 
اأف�سل  ا�ستخدام  على  العمل  و�سنوا�سل 
ال���وق���وف على  اإىل  ال��رام��ي��ة  االأن��ظ��م��ة 
اأو�ساع م�ساكن العمال ومدى مطابقتها 
املعمول  والقرارات  والقوانني  لالأنظمة 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف  بها 

ما  ك��ل  وت��وف��ري  وت��ط��وي��ره��ا  لتح�سينها 
ي�سهم يف تطوير بيئة العمل.

ب����ن �سناد  ف��ي�����س��ل  اأ�����س����ار  م����ن ج���ان���ب���ه 
التخطيط  اإدارة  م���دي���ر  ال�����س��ام�����س��ي 
مدير  االأع��م��ال  وتطوير  اال�سرتاتيجي 
اإىل  العمل  معايري  هيئة  ل��دى  امل�سروع 
االأخ���ري من  ال��رب��ع  ب���داأت يف  الهيئة  اأن 
ال���ع���ام امل��ا���س��ي ب��ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��روع حملة 
امل�سح امليداين مل�ساكن العمال باالعتماد 
تكنولوجيا  ت��ط��ب��ي��ق��ات  اأح�������دث  ع���ل���ى 
الذكية  اجل���غ���راف���ي���ة  امل���ع���ل���وم���ات  ن��ظ��م 
الذكية  التطبيقات  م��ن  بباقة  املتمثلة 
توفرها  ال���ت���ي  اجل��ي��وم��ك��ان��ي��ة  وح���ل���ول 
وبالتعاون  ال��ع��امل��ي��ة   »ESRI« ���س��رك��ة 
اال���س��رتات��ي��ج��ي - �سركة  ال�����س��ري��ك  م��ع 

»Gistec« املخت�س�سة يف توفري حلول 
ونظم املعلومات اجلغرافية باملنطقة.

املبتكرة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ه����ذه  اأن  واأك������د 
املعايري  مطابقة  اإج���راء  للهيئة  اأت��اح��ت 
املعمول بها يف الدولة مع الو�سع القائم 
عالية  ودقة  ب�سرعة  العمالية  للم�ساكن 
وتوثيق بيانات كافة امل�ساكن العمالية يف 
اإمارة ال�سارقة مبا يف ذلك حتديد اأماكن 
ملقومات  ت��ب��ع��اً  ال��ع��م��ال وف���رزه���ا  ���س��ك��ن 
احلياة املتوفرة يف كل منها كما �ساعدت 
التفتي�سية  اجل����والت  ب��رام��ج  و���س��ع  يف 
احتياجات  ع���ل���ى  ال�������س���وء  وت�����س��ل��ي��ط 
املناطق والعمال ومدى توافر اخلدمات 

ال�سرورية بالقرب منهم.
اأن الهيئة حر�ست  ولفت ال�سام�سي اإىل 
امل��ث��ل��ى م���ن توظيف  اال����س���ت���ف���ادة  ع��ل��ى 
مبتكر  ب�سكل  اجليومكانية  التطبيقات 
وه�����و م����ا م��ك��ن��ه��ا م����ن اإج���������راء حتليل 
مكاين واإح�سائي للبيانات وفقاً ملعايري 
وجود  م��ن  للتحقق  معتمدة  و�سيا�سات 
وحت�سني  خم���ال���ف���ات  اأو  جت�������اوزات  اأي 
اإىل  باالإ�سافة  العمال  معي�سة  ظ��روف 
بيئة  الالزمة لتطوير  التحليالت  عمل 
ال�سارقة ب�سكل عام ويف  اإم��ارة  العمل يف 
لتتاأهل  ب�سكل خا�س  ال�سناعية  املناطق 
املرموقة  اجل��ائ��زة  ب��ه��ذه  للفوز  الهيئة 
اأب��و حلوة  دول��ي��اً. م��ن جانبه ق��ال �سائد 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
تطوير  ه��ي��ئ��ة  ق��دم��ت   ..  »Gistec«
معايري العمل التابعة حلكومة ال�سارقة 

املعلومات  ن���ظ���م  مل�������س���روع  ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
اآخر  وبا�ستخدام  احلديثة  اجلغرافية 
وبزمن  التكنولوجيا  اإل��ي��ه  تو�سلت  م��ا 
فريدا وحتفة تقنية من  قيا�سي منتجاً 
لها  مثياًل  يتوافر  مل   »ESRI« �سركة 

على مدى الع�سرين عاماً املا�سية.
واأ�ساف “ نحن �سعداء بالروؤية الثاقبة 
معايري  ت��ط��وي��ر  لهيئة  العليا  ل�����الإدارة 
ال��ع��م��ل وح��ر���س��ه��ا وم��ن��ذ ال��ب��داي��ة على 
الذكية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  احل��ل��ول  تنفيذ 
واملتكاملة مبا يف ذلك احللول اخلا�سة 
اجلغرافية  املعلومات  نظم  بتكنولوجيا 
مم���ا ك����ان ل���ه االأث������ر ال��ك��ب��ري يف توفري 
واملوثوق  الدقيقة  والتقارير  البيانات 
املتابعة  ع��م��ل��ي��ات  يف  ���س��اع��د  ومم����ا  ب��ه��ا 
االآن��ي��ة وال��ف��ع��ال��ة ل��ف��رق ال��ع��م��ل وامل�سح 

امليداين املختلفة«.
من  م��وؤخ��راً  اأنتهت  الهيئة  ان  اىل  ي�سار 
الثانية  املرحلة  االأول من  تنفيذ اجلزء 
املناطق  �سملت م�سح  والتي  من احلملة 
ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى م�����س��اك��ن ال��ع��م��ال يف 
املناطق ال�سناعية 5، و6، و10، و11، 
يف  ���س��ي��ت��م  ..ف��ي��م��ا  و15  و13،  و12، 
الثانية عمل  املرحلة  الثاين من  اجل��زء 
العمالية  للم�ساكن  تف�سيلية  درا���س��ة 
فريق  ي��د  على  امل�سح  وينفذ  و�ساكنيها 
عمل من الباحثني االإماراتيني الذين مت 
تدريبهم يف املرحلة االأوىل و�سيوا�سلون 
العمل يف املرحلة الثانية بعد اأن اكت�سبوا 

اخلربة امليدانية لتنفيذ امل�سح.

مر�سحة م�سر ملن�سب املدير 
العام ل�»اليون�سكو« تعرب 
عن �سكرها لدولة المارات

•• القاهرة -وام:

اأعربت م�سرية خطاب مر�سحة م�سر واأفريقيا ملن�سب املدير العام لليون�سكو 
عن جزيل �سكرها لدولة االمارات على الدعم الذي اأعلنته لرت�سحها.

التاأييد  ه��ذا  اأن  ام�س  امل�سرية  اخلارجية  وزارة  ا�سدرته  بيان  يف  وق��ال��ت 
املقرون بتاأكيدات على اأعلى امل�ستويات بتقدمي كل امل�ساهمات املمكنة لدعم 
لنيل  الثقة يف فر�س م�سر  تنامي  ع��ن  يعرب  اإمن��ا  ل��ه  وال��رتوي��ج  الرت�سح 
غري  االفريقي  االلتفاف  �سوء  يف  وال�سيما  املناف�سة  �سعوبة  رغم  املن�سب 

امل�سبوق وراء هذا الرت�سح.
وكانت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأكدت دعم حكومة دولة االإمارات 
ال�سفرية م�سرية خطاب مر�سحة جمهورية م�سر العربية ملن�سب  تر�سيح 
املدير العام ملنظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة “اليون�سكو”.. 
منوهة اإىل اأن اخلربات والقدرات التي تتمتع بها ال�سفرية خطاب توؤهلها 

لهذا املن�سب.
ول��ف��ت��ت ال�����وزارة اإىل ع��م��ق ال��ع��الق��ات االأخ���وي���ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ني البلدين 
وموؤثرة  ب��ارزة  اإ�سهامات  من  م�سر  به  تتمتع  ما  اإىل  منوهة  ال�سقيقني.. 
باحلركة  النهو�س  يف  ال��ري��ادي  ودوره���ا  ومكانتها  االإن�سانية  احل�سارة  يف 
العلمية والثقافية. كما اأعلنت اململكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين 
مدير  العرابي  حممد  ال�سفري  ق��ال  جانبه  من  م�سر.  ملر�سحة  تاأييدهما 
احلملة االنتخابية مل�سرية خطاب اأن االإمارات وال�سعودية والبحرين لديهم 
عالقات وثيقة بعدد كبري من الدول اأع�ساء املجل�س التنفيذي وم�ساهمتهم 
اإ�سافة و�سند هام للغاية للحملة االنتخابية  يف الرتويج لرت�سيحنا ميثل 
وذلك اإىل جانب اجلهود االأخرى التي بداأت بالفعل يف القاهرة وعدد من 

العوا�سم من قبل االأ�سقاء االأفارقة للتحرك اجلماعي لدعم مر�سحتهم.
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بعد  اأت����راك  ج��ن��ود  توقيف جمموعة  اأم�����س  ال��رتك��ي  اجلي�س  اأع��ل��ن 
وبا�سر  �سوريني  �سبانا  ي�سربون  يظهرهم  فيديو  مقطع  ن�سرهم 

مالحقات ق�سائية بحقهم.
هاتف  بوا�سطة  ر  وامل�سورّ دقائق  خم�س  ميتدرّ  ال��ذي  الفيديو  ويظهر 
�سربا  ويربحون  ويذلون  يهينون  اأت��راك  جنود  جمموعة  حممول، 
ب��ني البلدين  اأوق��ف��وا بعد ع��ب��وره��م احل���دود  ���س��وري��ني  اأرب��ع��ة �سبان 

بطريقة غري �سرعية.
واأعلن اجلي�س الرتكي يف بيان اأنه “مترّ توقيف اجلنود الذين تعاملوا 
بطريقة غري مقبولة اجلمعة مع جمموعة اأ�سخا�س اأوقفوا خالل 
حماولتهم عبور احلدود الرتكية - ال�سورية بطريقة غري �سرعية، 

و�سيخ�سعون الإجراءات اإدارية وق�سائية«.
واأ�سار البيان اىل اأنه مت ترحيل ال�سبان ال�سوريني اىل بالدهم، بعد 

اإخ�ساعهم لفحو�س طبية.
ال��ت��ي ت�ستقبل ن��ح��و ث��الث��ة م��الي��ني الج���ئ �سوري،  وع����ززت ت��رك��ي��ا، 
التدابري االأمنية على حدودها مع �سوريا منذ ب�سعة اأ�سهر يف حني 
ُي�سمح لالأ�سخا�س الذين يحملون اإذن مرور فقط بدخول االأرا�سي 

الرتكية.

اأعلنت املديرية العامة لقوى االأمن الداخلي اللبنانية ام�س االإثنني 
توقيف 4 لبنانيني �سكلوا �سبكة اإرهابية خطرية تعمل ل�سالح تنظيم 
داع�س.واأو�سحت يف بيان، نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية لالإعالم، 
قبل  واال�ستباقي اجلارية من  الوقائي  االأم��ن  اإط��ار عمليات  اأن��ه يف 
ن�ساطات  متابعة  جلهة  ال��داخ��ل��ي،  االأم���ن  ق��وى  يف  املعلومات  �سعبة 
داع�س  بتنظيم  املرتبطة  تلك  خا�سة  وب�سورة  االإره��اب��ي��ة  اخل��الي��ا 
االإرهابي، متكنت هذه ال�سعبة من حتديد اأفراد خلية اأمنية خطرية 
تعمل ل�سالح هذا التنظيم يف لبنان، وتبني اأن اأفرادها ين�سطون بني 

مدينة طرابل�س ومنطقة ال�سنية يف �سمال لبنان.
وذكرت اأن قوة خا�سة من ال�سعبة املذكورة �سنت عمليات دهم يومي 
يحمل  لبنانيني   4 توقيف  ع��ن  اأ�سفرت  اجل���اري  يوليو   25 و   24
ال�سالح  من  كمية  �سبط  اإىل  اإ�سافة  الفرن�سية،  اجلن�سية  اأح��ده��م 

والذخائر وخرائط مف�سلة ملنطقتي ال�سمال والبقاع وغريها.
قيامهم  ك�سفت  امل��وق��وف��ني  م��ع  التحقيقات  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ����س���ار 
بالتوا�سل مع كوادر مهمة يف تنظيم داع�س يف �سوريا والعراق بهدف 
تن�سيق عمل التنظيم يف داخل لبنان واخلارج من النواحي االأمنية 
وامليدانية واللوج�ستية واملالية.وكما ك�سفت التحقيقات حتويل مبالغ 
مالية الأحد اأبرز كوادر داع�س وملقاتلني اأجانب يف الداخل ال�سوري، 
واإىل عدد من اخلاليا االإرهابية التي تعمل ل�سالح التنظيم يف عدد 
من الدول االأجنبية، واأ�سار اإىل اأنه متت اإحالة املوقوفني اإىل الق�ساء 

الع�سكري املخت�س.

اأ�سدرت اأعلى حمكمة اإدارية يف فرن�سا حكما اأم�س االثنني يلزم حكومة 
الرئي�س اإميانويل ماكرون ومنطقة كاليه ب�سرورة توفري مياه ال�سرب 

واأماكن اغت�سال ومراحي�س ملئات املهاجرين.
وانتقدت جمعيات خريية وجماعة حملية معنية بحقوق االإن�سان ب�سدة 
من  جتمعوا  الذين  املهاجرين  مئات  يواجهها  التي  امل��رتدي��ة  االأو���س��اع 
جديد يف املدينة ال�ساحلية الواقعة �سمال البالد بعدما هدمت احلكومة 
خميما كان يعرف با�سم الغابة .وقالت حمكمة حملية يف العام احلايل اإن 
ال�سلطات ينبغي اأن توفر املياه مما دفع وزارة الداخلية واملجتمع املحلي 
اإن  وق��ال  الطعن  الدولة  ورف�س جمل�س  للطعن على احلكم.  كاليه  يف 
املهاجرين يتعر�سون ملعاملة غري اإن�سانية.وقالت املحكمة يف بيان يرى 
جمل�س الدولة اأن هذه الظروف املعي�سية تك�سف ف�سل ال�سلطات العامة 
وهو ما عر�س هوؤالء النا�س ملعاملة غري اإن�سانية اأو مذلة .واأ�سافت هذه 
النقائ�س انتهاك خطري وغري قانوين لواحدة من احلريات االأ�سا�سية 
�سالحياتها  نطاق  يف  خمولة  كانت  درج��ة  االأق���ل  املحكمة  اإن  .وق��ال��ت 
اغت�سال.وتفادت  واأماكن  �سرب  ومياه  مراحي�س  بتوفري  اأم��ر  الإ�سدار 
�سوى  ت�ستقبل  مل  اإذ  امل��ه��اج��ري��ن  الأزم���ة  االأك���رب  ال��ع��بء  حتمل  فرن�سا 
واأملانيا. اإيطاليا  مثل  اأخ��رى  ب��دول  مقارنة  اللجوء  طالبي  من  القليل 

وبينما دعا ماكرون ملعاملة املهاجرين باحرتام اتخذت حكومته موقفا 
مت�سددا ورف�ست فتح مركز ا�ستقبال جديد للمهاجرين يف كاليه وقالت 
اإنه �سيجذب املزيد من املهاجرين. ويف االأ�سبوع املا�سي مار�ست منظمة 
هيومن رايت�س ووت�س املعنية بحقوق االإن�سان �سغوطا على فرن�سا الإنهاء 
ما و�سفته بعنف ال�سرطة املتكرر جتاه املهاجرين يف كاليه التي عاد لها 

املئات برغم هدم خميم مرتامي االأطراف.

عوا�شم

�أنقرة

بريوت

باري�س

م�سر تدين باأ�سد العبارات الهجوم 
الإرهابي مبحافظة القطيف ال�سعودية

•• القاهرة -وام: 

اأدان����ت م�سر ب��اأ���س��د ال��ع��ب��ارات ال��ه��ج��وم االإره���اب���ي ال���ذي وق��ع يف حمافظة 
القطيف ال�سعودية مما اأ�سفر عن ا�ست�سهاد �سابط واإ�سابة �ستة اآخرين.

اإىل  ووقوفها  م�سر  ت�سامن  على  لها  بيان  يف  امل�سرية  اخلارجية  واأك��دت 
زعزعة  ي�ستهدف  ال��ذي  والتطرف  االإره���اب  مواجهة  يف  ال�سعودية  جانب 
لواأد  اإج��راءات  ال�سعودية من  اأمنها وا�ستقرارها، ودعمها لكافة ما تتخذه 
على  وحفاظا  الأمنها  حماية  االإره��اب��ي��ة  واخل��الي��ا  التنظيمات  خمططات 

�سالمة مواطنيها.
التاأكيد على �سرورة ت�سافر جهود املجتمع الدويل ملكافحة  وجدد البيان 
�ساملة لوقف  روؤي��ة  اإيجاد  اأهمية  االإره��اب والتطرف، م�سددا على  ظاهرة 

انت�سار هذه الظاهرة، والت�سدي ملموليها، واأدوات ن�سرها وترويجها.
ال�سهيد ومتنياتها  امل�سرية عن خال�س تعازيها الأ�سرة  واأعربت اخلارجية 

للم�سابني بال�سفاء العاجل.

قطب التوتر العاملي يتوجه اإىل ال�سرق الأق�سى:

اإىل اأي مدى يذهب الت�سعيد الكوري ال�سمايل...؟

اليمن يحث وا�سنطن لقبول ع�سرات املدنيني العالقني

الآلف مهددون بفقدان التذكرة الذهبية اىل اأمريكا

العثور على جثث مقطوعة الراأ�س يف جزيرة فلبينية
واأ�سافت اأن اإنداما “ا�ستبه يف اأن هوؤالء الرجال �سمن عمال دمروا اأ�سجار املطاط اخلا�سة به 

باملنا�سري... اأمر بخطفهم وحرق منازلهم«.
باالبتزاز  ت�ستهر  عنيفة  واإمن��ا  �سغرية  جماعة  وهي  �سياف  اأب��و  على  للق�ساء  اجلي�س  ويكافح 
جماعة  مع  للقتال  هابيلون  اإىل  ت�سددا  االأك��ر  اأع�سائها  بع�س  واخلطف.وان�سم  والقر�سنة 
ماوتي التي �سيطرت على اأجزاء من مدينة ماراوي يف جزيرة مينداناو الرئي�سية يف 23 مايو 

اأيار. 
وما زال اجلي�س يحاول ا�ستعادة املدينة التي �سقط فيها 600 قتيل وت�سرد 400 األف يف ح�سار 
اأ�سبح ميثل اأكرب اأزمة اأمنية داخلية منذ �سنوات ويوؤجج املخاوف من احتمال انت�سار نهج تنظيم 
داع�س .ويقول اجلي�س اإنه يحا�سر نحو 60 متمردا متبقيا يف منطقة م�ساحتها كيلومرت مربع 
يف مدينة ماراوي اإال اأنه يتخذ اإجراءات حم�سوبة حلماية ما يقدر مبئة رهينة و200 �ساكن 

ُيخ�سى اأن يكونوا حما�سرين هناك.

•• مانيال-رويرتز:

 قالت ال�سرطة اإن قوات االأمن الفلبينية عرت اأم�س على �سبع جثث مقطوعة الراأ�س يعتقد اأنها 
ل�سحايا خطف يف بلدتني بجزيرة با�سيالن اجلنوبية معقل جماعة اأبو �سياف املوالية لتنظيم 
داع�س االإرهابي.وقال اجلي�س اإن ال�سحايا لي�سوا �سمن 23 رهينة حتتجزهم جماعة اأبو �سياف 
للح�سول على فدية بينهم نحو ع�سرة بحارة اأجانب ُخطفوا من على �سفن �سحن و�سنادل يف 
بحر �سولو.وقالت ال�سرطة اإنه مت التعرف على ال�سحايا عن طريق املالب�س التي كانوا يرتدونها 
با�سم  املتحدثة  كويكو  ليه  ت��ارا  بحوزتهم.وقالت  كانت  التي  الهوية  وبطاقات  ُخطفوا  عندما 
ال�سرطة االإقليمية اإن رجال يدعى فوريجي اإنداما خطف هوؤالء ال�سحايا حتت تهديد ال�سالح 
قبل اأ�سبوعني بدافع غ�سبه من ال�سرر الذي حلق مبزرعته للمطاط. واإنداما قيادي حتت اإمرة 

اإ�سنيلون هابيلون امللقب باأمري تنظيم داع�س يف جنوب �سرق اآ�سيا.

•• الفجر - فيليب مارتينات – 
ترجمة خرية ال�شيباين

قابل  غ���ري  ال�����س��ي��ن��اري��و  ان  ي��ب��دو 
التجربة  ت�������س���وي���ر  ل���ل���ت���غ���ي���ري: 
ال�سمالية  ال��ك��وري��ة  ال�����س��اروخ��ي��ة 
���س��ق��ط اجلمعة  ال�����س��واري��خ  اآخ����ر 
انت�ساري  وبيان  اليابان،  بحر  يف 
للزعيم ال�سيوعي كيم جونغ اأون، 
االأرا�سي  ان”  امل����رة  ه���ذه  معلنا 
االأمريكية بكاملها باتت يف مرمى 
اأي  ويف  م��ك��ان  اأي  يف  ���س��واري��خ��ن��ا 

واإدان��ة جماعية مع وجود  وقت”، 
من  املعني  للبلد  تبعا  اخ��ت��الف��ات 
هناك  اأن  اإال   ... ال��دويل  املجتمع 
جمهول من احلجم الكبري يجعل 
التوتر الدويل وا�سحا وملمو�سا: 

رد فعل دونالد ترامب.
اأنه  نعرف  من�سبه،  توليه  منذ     
الرئي�س  م��واق��ف  ��ع  ت��وقرّ ال مي��ك��ن 
يف  �سلفه  مثل  اجلديد  االأمريكي 
اأوباما،  ب����اراك  االأب��ي�����س،  ال��ب��ي��ت 
امام  ث��اب��ت��ة  �سلبية  اأظ���ه���ر  ال����ذي 
ا���س��ت��ف��زازات ب��ي��ون��غ ي��ان��غ. ويف كل 
االأحوال، باتت اللهجة االمريكية 

اأعنف وا�سلب.
   فقد و�سف ترامب االختبارات 

بال�متهورة  ال�����س��م��ال��ي��ة  ال��ك��وري��ة 
ريك�س  واع�����ت�����رب  واخل�������ط�������رية. 
ت����ي����ل����ر�����س����ون وزي�����راخل�����ارج�����ي�����ة 
اقت�سادي  ك�دعم  اأن��ه  االأم��ري��ك��ي، 
البال�ستي  ال����ن����ووي  ل���ل���ربن���ام���ج 
ال�سني  ل  ال�سمايل، تتحمرّ الكوري 
ورو�سيا م�سوؤولية فريدة وخا�سة 
ت���ه���دي���د اال����س���ت���ق���رار  زي���������ادة  يف 

االإقليمي والعاملي.
   وللمرة االأوىل منذ �سنوات، يتم 
رد ع�سكري من  التعبري علنا عن 
قبل االأمريكيني، الذين تظاهروا 
اأ�سطول  ب��اإر���س��ال  املا�سي  مايو  يف 
الواليات  املنطقة. كما اجرت  اىل 
املتحدة وكوريا اجلنوبية مناورات 

ع�سكرية با�ستخدام ال�سواريخ ... 
مع جميع خماطر االن��زالق التي 

قد ترتتب عن ذلك.
»بولي�سة تاأمني حياة” بيونغ 

يانغ
ب�سدد  العاملي  التوتر  قطب  ان    
ال��ت��وج��ه اإىل ال�����س��رق االأق�����س��ى ، 
امل�ساهمة  موريلو،  جولييت  تقول 
ال�سمالية  ك��وري��ا  ك��ت��اب  تاأليف  يف 
لهذه  فبالن�سبة  ���س��وؤال.   مائة  يف 
امل��ت��خ�����س�����س��ة يف ���س��ب��ه اجل���زي���رة 
ال����ك����وري����ة، ي���ج���ب ال���ت���وق���ف عن 
ال�سمالية  ك����وري����ا  اىل  ال���ن���ظ���ر 
من  العك�س  على  انهم  كمجانني، 
كبرية،  بعقالنية  يتمتعون  ذل��ك، 

واملنتج  امل���ج���دي  غ���ري  م���ن  وان�����ه 
�سيطنتهم. 

   م���ن���ذ احل�������رب ال����ك����وري����ة ع���ام 
االأمريكيون  كان  عندما   ،1950
قاب قو�سني او اأدنى من ا�ستخدام 
ل�سحق  ال�����ن�����ووي�����ة  االأ�����س����ل����ح����ة 
ال�سيوعيني الكوريني ال�سماليني، 
باأمنهم.  مهوو�سني  ه��وؤالء  اأ�سبح 
مهددون  ب��اأن��ه��م  االن  وي�����س��ع��رون 
على نحو متزايد، ت�سرح جولييت 
ت��خ��ل��ف جي�سهم  وام�����ام  م��وري��ل��و، 
اليوم، باتوا يعتربون ان االأ�سلحة 
تاأمني  ب��ول��ي�����س��ة  ه����ي  ال���ن���ووي���ة 

حياتهم.
البلدان  جميع  كانت  ان  وحتى     

ب���اخ���ر من  او  ب�����س��ك��ل  ال���ق���ري���ب���ة 
)ال�سني  ال��ك��وري��ة  اجل��زي��رة  �سبه 
وال���ي���اب���ان ورو����س���ي���ا( را���س��ي��ة عن 
تق�سيم كوريا بني جنوب و�سمال، 
يتدهور  اأن  مي��ك��ن  ال��و���س��ع  ف����ان 
ب�سرعة. فكوريا اجلنوبية مل توقع 
الهدنة املربمة  ابدا على معاهدة 
يف 27 يوليو عام 1953، كما انه 
مل يتم الت�سديق على اأي معاهدة 
البلدين،  ان  يعني  وه���ذا  ���س��الم. 
من الناحية الفنية، هما دائما يف 
حالة ح��رب.. وه��ذا يعطي حجما 

ونتوءات للت�سعيد احلايل.

عن لو باريزيان

•• نيويورك -وا�شنطن-رويرتز:

يلح اليمن على احلكومة االأمريكية لقبول ع�سرات من اليمنيني الذين �سافروا 
اإىل ماليزيا يف ال�سهور االأخرية متوقعني الهجرة اإىل الواليات املتحدة لكنهم 
االأمريكي  الرئي�س  فر�سه  الذي  املوؤقت  ال�سفر  حظر  ب�سبب  عالقني  اأ�سبحوا 
قبل  به  العمل  حماكم  اأوقفت  ال��ذي  الرئا�سي،  االأم��ر  ترامب.ويحظر  دونالد 
�سفر  به جزئيا،  العمل  اإع��ادة  يونيو حزيران على  العليا يف  املحكمة  توافق  اأن 
مواطني اليمن وخم�س دول اأخرى غالبية �سكانها من امل�سلمني اإىل اأمريكا اإذا 

مل يكن لهم معارف تربطهم بهم �سالت وثيقة يف الواليات املتحدة.
احلظر  ي�سملهم  الذين  النا�س  ع��دد  تقلي�س  يف  العليا  املحكمة  ق��رار  وت�سبب 
ب�سدة. ومل تتحدث ال�سحافة كثريا عن م�سري جمموعة من هذه املجموعات 
تتمثل يف اآالف من مواطني الدول ال�ست الذين فازوا يف قرعة ع�سوائية اأجرتها 
التقدم بطلبات للح�سول على  املا�سي مكنتهم من  العام  االأمريكية  احلكومة 

البطاقة اخل�سراء التي تتيح لهم االإقامة الدائمة يف الواليات املتحدة.
ومن �سوء الطالع للفائزين يف القرعة اأن حظر ال�سفر ال�ساري ملدة 90 يوما 
�سينتهي العمل به يف 27 �سبتمرب اأيلول اأي قبل ثالثة اأيام فقط من انق�ساء 

الفرتة التي توؤهلهم للح�سول على البطاقات اخل�سراء.
ويف �سوء بطء وترية اإجراءات الهجرة فمن املرجح اأن تواجه وزارة اخلارجية 

االأمريكية �سعوبات يف اإ�سدار تاأ�سريات لهم يف الفرتة املحددة.
االإلكرتوين  بالربيد  موؤخرا  االأمريكية  احلكومة  اأر�سلتها  ر�سالة  حذرت  وقد 

من احتمال عدم اإ�سدار التاأ�سريات ب�سبب حظر ال�سفر.
ويتقدم للم�ساركة يف هذه القرعة نحو 14 مليون �سخ�س كل عام يرى كثريون 
قويا  رم��زا  القرعة  االأمريكي. ومتثل هذه  احللم  لتحقيق  فر�سة  فيها  منهم 
لالنفتاح االأمريكي يف اخلارج رغم اأن فر�سة النجاح �سئيلة تبلغ نحو 0.3 يف 
املئة اإذ ح�سل اأقل قليال من 50 األفا من املتقدمني على البطاقة اخل�سراء يف 
ال�سابق  االأمريكي  2015. وقال جوين كار�سون م�ساعد وزير اخلارجية  عام 
لل�سوؤون االأفريقية يف عهد اإدارة الرئي�س ال�سابق باراك اأوباما اإن هذا الربنامج 
ي�سهم يف تعزيز �سورة اأمريكا باعتبارها بلدا يرحب باملهاجرين والهجرة من 

خمتلف اأنحاء العامل وب�سفة خا�سة من اأفريقيا.
ويخ�سى بع�س الدبلوما�سيني ال�سابقني من اأن يلطخ تاأثري حظر ال�سفر على 
القرعة تلك ال�سورة.قال �ستيفن باتي�سون امل�سوؤول القن�سلي ال�سابق يف وزارة 
اخلارجية جتريد النا�س الذي فازوا من الفوز هو اأق�سى ما ميكن اأن تفعله هذه 

االإدارة. وهذا يجعلنا نبدو كمجتمع تافه وقا�س.
الفائزين يف القرعة من اليمن  اأج��رت روي��رتز ح��وارات مع ع�سرات من  وق��د 
واإيران و�سوريا ومن بينهم حوايل 20 �سخ�سا ينتظرون اإ�سدار تاأ�سريات لهم. 
للخطر  طلباتهم  تتعر�س  ال  حتى  اأ�سمائهم  ن�سر  ع��دم  منهم  كثريون  وطلب 
لكنهم قدموا ر�سائل بالربيد االإلكرتوين ووثائق اأخرى لتاأكيد �سحة رواياتهم.

وو�سف هوؤالء كيف اأنفقوا اآالف ال��دوالرات على عملية تقدمي الطلبات وقال 
كثريون اإنهم اأرجاأوا االإجناب اأو باعوا ممتلكات اأو رف�سوا عرو�س عمل مغرية 

يف بالدهم الأنهم افرت�سوا اأنهم �سينتقلون قريبا اإىل الواليات املتحدة.

رحلة م�سنية
الو�سع �سعب ب�سفة خا�سة بالن�سبة لليمنيني. فالأن الواليات املتحدة لي�ست 
اأخرى  دول  اإىل  التوجه  اليمنيني  على  يتعني  اليمن  يف  دبلوما�سية  بعثة  لها 
حمددة ال�ستخراج التاأ�سريات وقد �سافر كثريون منهم اإىل كواالملبور عا�سمة 

ماليزيا.
ولكثري من اليمنيني كانت الرحلة اإىل بلد يبعد 6400 كيلومرت عن بالدهم 
يف  اأن��ه  كما  االأو�سط  ال�سرق  دول  اأفقر  اليمن  ويعد  ومرهقة.  التكلفة  باهظة 

غمار حرب م�ستمرة منذ عامني.
االإقامة يف  اإىل  البداية  اإىل ماليزيا يف  الذين يجيئون  اليمنيني  اأغلب  ويلجاأ 

العمارات ال�سكنية العالية على اأطراف العا�سمة حيث كونوا جالية �سغرية.
وب�سبب قيود الهجرة ال ت�سمح ال�سلطات لهم بالعمل و�سيئا ف�سيئا تبداأ اأموالهم 
يف النفاد. ويعي�س اأغلبهم على تربعات مينيني اآخرين اأو على ما ير�سله لهم 

االأهل من اأموال من الوطن.
امل�سورة  ي��ق��دم  ال���ذي  االأم��ري��ك��ي  ال��ه��ج��رة  ق��ال ج��و���س��وا جولد�ستاين حم��ام��ي 
باأنك فزت بالتذكرة الذهبية ثم  اإخطارك  اأن يتم  للفائزين يف القرعة تخيل 

ت�سحب منك .
وكان الكوجنر�س االأمريكي اأقر هذا الربنامج الذي يطلق عليه ا�سم “تاأ�سرية 
التنوع” يف �سكله احلايل عام 1990 لفتح الباب اأمام مواطني عدد من الدول 
على  للح�سول  املتحدة  الواليات  اإىل  الهجرة  يف  منخف�سة  معدالت  لها  التي 

االإقامة االأمريكية.

اجلزائر حتيد 6 اإرهابيني خطريين غربي العا�سمة
•• اجلزائر-وكاالت:

متكنت مفرزة ع�سكرية جزائرية من حتييد 6 اإرهابيني، و�سفتهم ب�اخلطريين ، ام�س االإثنني، خالل 
عملية بحث وتفتي�س مبنطقة �سف�سافة بوالية تيبازة )120 كيلومرتا غربي العا�سمة اجلزائر(.

اإذا ما كان  ومل حتدد وزارة الدفاع اجلزائرية يف بيان ن�سرته عرب موقعها الر�سمي على االإنرتنت، 
قد مت الق�ساء على االإرهابيني ال�6 اأو جرى اعتقالهم، واأو�سحت اأنه مت التحفظ على 5 م�سد�سات 

ر�سا�سة من نوع كال�سنكوف، ور�سا�س من نوع )RPK( وكمية من الذخرية واأغرا�س خمتلفة.
اجلاري،  يوليو   23 ي��وم  اجلي�س  ق��وات  با�سرتها  التي  العملية،  ه��ذه  ح�سيلة  اأدت  ال���وزارة،  وح�سب 
مبنطقة �سف�سافة والتي ال تزال متوا�سلة، اإىل حتييد 8 اإرهابيني، وا�سرتجاع 9 م�سد�سات ر�سا�سة 
لالإرهابيني  خمابئ  وتدمري  الذخرية،  من  وكمية   ،RPK نوع  من  ور�سا�س  كال�سنكوف،  نوع  من 

حتتوي على متفجرات واألغام واأغرا�س اأخرى.

حتليل اخباري

- على عك�س ال�سائع يتمتع كوريو ال�سمال 
بعقالنية كبرية ومن غري املجدي �سيطنتهم

- امام تخلف جي�سهم باتوا يعتربون ان 
الأ�سلحة النووية بولي�سة تاأمني حياتهم

- للمرة الأوىل منذ �سنوات يتم التعبري عن النتقام الع�سكري علنا من قبل الأمريكيني
ل ال�سني ورو�سيا امل�سوؤولية ريك�س تيلر�سون ُيحمرّ

مناورات م�سرتكة امريكية كورية جنوبية

جتربة جديدة ناجحة

اخر ال�سواريخ الكورية ال�سمالية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /  الرقيم للملكية الفكرية. 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:102901             بتاريخ:2007/11/21               
با�س��م : الل�س انرتنا�سيونال )بي يف اي( انك.

رود تاون تورتوال ، برتي�س ويرجني ايلند �س.ب:116.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات ، وخدمات االإيواء املوؤقت .
الواق�عة بالفئة  : )43(

االأ�سود  باللون  الالتينية  باللغة   )Bombay Chowpatty(  كلمتي عبارة عن  العالمة: هي  �سكل 
الغامق ب�سكل مميز.

اال�سرتاطات: ال توجد.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12085

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /  الرقيم للملكية الفكرية. 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:99592             بتاريخ:2007/09/04               
با�س��م : �س.بريامي�س ميتالورجيا ا�س ايه

العنوان: الكيلو 17 تي�سالونيكي- �سريي�س 54110 تي�سالونيكي، اليونان، �س.ب: 10278 .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

واالأغرا�س  املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 
ال�سحية . 

الواق�عة بالفئة  : )11(
ويوجد  الغامق  االأ���س��ود  باللون  الالتينية  باللغة   )PYRAMIS( كلمة  عن  عبارة  هي  العالمة:  �سكل 
بالون  خمطط  الي�سار  وم��ن  اليمني  جهة  من  االأحمر  باللون  ملون  االأ���س��الع  رباعي  �سكل  الكلمة  بجانب 

االأحمر واالأبي�س .
اال�سرتاطات: ال توجد.

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

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12085
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04224/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/05063/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �سده : جور يري�ستيان - جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : عبدالروؤوف املاى    

 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:
للمدعي خالية من  وت�سليمها  املوؤجرة  العني  باخالء  عليه  املدعي  ال��زام   -1

ال�سواغل 
امل��دع��ي عليه ب�سداد مبلغ وق���دره 101250 دره��م وذل��ك ع��ن قيمة  ال���زام   -2
ال�سيكات املرجتعة من البنك والتي متثل بدل حتى تاريخ 2017/4/18 وما 

ي�ستجد من اجرة حتى االخالء. 
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

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

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04027/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03537/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �سده :  جرام جولد التجارية - �س ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: ديار للتطوير - �س م ع    
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

االيجارية  القيمة  وق��دره 93.624 رهم  ب�سداد مبلغ  املدعي عليها  بالزام   -1
للفرتة من 2016/4/1 ولغاية 2017/1/31 وباح�سار �سهادة براءة ذمة من 

هيئة كهرباء ومياه دبي 
2- الزامها ب�سداد مبلغ  1.500 درهم غرامة ارجتاع ال�سيكات. 

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

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04163/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/04120/2017   جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : را�سد مطر را�سد مطر القبي�سي - جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ: خليفه عبداهلل احمد لوتاه    

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:
 1- الزام  املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعي خالية من ال�سواغل 
دين  م��ن  بذمته  تر�سد  م��ا  قيمة  دره��م   42000 مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ان   -2
والت�سليم  االخ���الء  مت��ام  حتى  منها  ي�ستجد  وم��ا   2017/5/7 حتى  االج���رة 

ف�سال عن مبلغ 4000 درهم قيمة غرامة ارتداد ال�سيكات بغري �سرف 
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

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

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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 اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/05703/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : دانيال عالي�سان �سيال - فالي هوب لل�سياحة 

مبا اأن املدعي : ديار للتطوير - �س م ع 
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/05703/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - ما ي�ستجد من ايجار من تاريخ 2017/6/10 وحتى تاريخ االخالء الفعلي للعني 
وحتى    2016/10/10 من  للفرتة  للماأجور  االأج��رة  �سداد  عن  ميتنع  عليه  املدعى  ان   - عقار  اخ��الء 
2017/6/9  فرت�سد بذمته مبلغ 33927 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االإخالء 

يف 2017/5/20 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من  2016/10/10 وحتى 

2017/6/9  و رغم اخطاره يف 2017/5/20  ميتنع عن ال�سداد والبالغة قيمتها 33927 درهم 
ارت��د عدد 3  ارت��داد كل �سيك مبلغ 750 وقد  الن�س على غرامة  العقد ت�سمن  ان   - مطالبة مالية 

�سيك دون �سرف 
مطالبة مالية - ر�سوم االخطار العديل 

الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري 
املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
املوافق 2017/8/6   بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االح��د    اع��ادة اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز  بالدائرة  ال�سابعة(  الق�سائية )اللجنة  اللجنة  امام  ال�ساعة 2.30م 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ  ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

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

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/05860/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : الربيعي لالعمال الفنية - �س ذ م م 

مبا اأن املدعي : حمد �سهيل عوي�سة اخلييلي 
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/05860/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ القيمة ايجارية للفرتة من 2017/5/30 
وما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ االخالء الفعلي 

اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد االأجرة للماأجور للفرتة من 2016/5/30 
وحتى  2017/5/29  فرت�سد بذمته مبلغ 90390 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره 

بال�سداد او االإخالء يف 2017/5/21 بالن�سر 
م��ط��ال��ب��ة م��ال��ي��ة - ان���ه ت��ر���س��د ب��ذم��ة امل��دع��ى ع��ل��ي��ه م��ب��ل��غ كقيمة اي��ج��اري��ة ل��ل��ف��رتة من  
االخ��الء يف  او  بال�سداد  �سداده رغم اخطاره  2016/5/30 وحتى 2017/5/29 وميتنع عن 

2017/5/21 بالن�سر  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  الثالثاء    بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم  اعادة اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وقررت 
2017/8/1  ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�سابعة( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . الن�سر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات . 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
 اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/06104/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : ن�سيم احمد حممد غني - وايه - زد للعقارات  

مبا اأن املدعي : بادجما غندمى غوبال جنجا    
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/06104/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز 

بطلب الزامكم بالتايل
ال�سابق  التاأمني  مبلغ  رد  عن  ميتنع  عليه  املدعي  ان   - مالية  مطالبة 

ا�ستالمه عند بداية التعاقد وذلك رغم انتهاء العالقة االيجارية 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االحد  
)اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام���ام  2.30م  ال�ساعة   2017/8/6 امل��واف��ق 
املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  االإب��ت��دائ��ي��ة  ب��ال��دائ��رة  ال��راب��ع��ة( 
االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام 
من تاريخ الن�سر.  فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي 

ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03649/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03872/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : اليفويل ل�سيانة الطائرات - �س ذ م م 
جمهول حمل االقامة 

حيث تقدم طالب التنفيذ : �سركة الزاجل للعقارات   
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

امل���وؤج���ر وت�سليمه خ��ال��ي��ة من  ال��ع��ق��ار  ب��اخ��الء  امل��دع��ي ع��ل��ي��ه  ال����زام   -1
ال�سواغل 

2- الزام املدعي عليه مببلغ 62000 درهم قيمة ما تر�سد بذمتها من دين 
االجرة حتى  2017/4/30 وما ي�ستجد منها حتى متام  االخالء 

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�ص املنازعات اليجارية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04038/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02537/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : ادفانتوم اإنوفي�سن تكنولوجيز منطقة حرة - ذ م م
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ:  تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة - ذ م م     
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- وما ي�ستجد حتى االخالء التام- الزام املدعي عليها بان تقدم للمدعية براءة 
ذمة من اثمان املياه والكهرباء 

2- الزام  املدعي عليها باخالء املاأجور وت�سليمه للمدعية خاليا من ال�سواغل
3- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 343.105.00 درهم ، قيمة االجرة 

امل�ستحقة للفرتة من 2015/8/20 اىل 2017/3/15 
4 - 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�ص املنازعات اليجارية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4855   

                            املنذر : م�سرف اأبوظبي اال�سالمي 
املنذر اليها : تونتي تونتي لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م 

ب�سداد  االخ���الل  نتيجة  دره��م   )210.966.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
واال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  ال�سيارات  متويل  بعقدي  املتعلقة  ال�سهرية  االق�ساط 
باملزاد  وبيعها  ل�ساحلكم  املمولة  ال�سيارات  كل  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر 

ومنها ال�سيارات التالية : -
1- ال�سيارة رقم )86635/خ�سو�سي/C/دبي( من نوع )هيونداي اك�سنت  - �سالون( )موديل 2015 

- لون ف�سي( 
2- ال�سيارة رقم )96916/خ�سو�سي/C/دبي( من نوع )هيونداي اك�سنت  - �سالون( )موديل 2015 

- لون ر�سا�سي(
3- ال�سيارة رقم )96114/خ�سو�سي/C/دبي( من نوع )هيونداي اك�سنت  - �سالون( )موديل 2015 

- لون عنابي(
4- ال�سيارة رقم )97426/خ�سو�سي/C/دبي( من نوع )هيونداي اك�سنت  - �سالون( )موديل 2015 

- لون ف�سي(
5- ال�سيارة رقم )84539/خ�سو�سي/C/دبي( من نوع )هيونداي اك�سنت  - �سالون( )موديل 2015 

- لون بيج(
6- ال�سيارة رقم )84371/خ�سو�سي/C/دبي( من نوع )هيونداي اك�سنت  - �سالون( )موديل 2015 

- لون ابي�س(
7- ال�سيارة رقم )95984/خ�سو�سي/C/دبي( من نوع )هيونداي اك�سنت  - �سالون( )موديل 2015 

- لون ابي�س(
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/04047/2017 جتاري ل�سنة 2017  ايجارات 

املحكوم له طالب االعالن /  مى للعقارات - �س ذ م م 
العنوان / مكتب رقم )501( - برج مي - النهدة االوىل - دبي 

املحكوم عليها املطلوب اعالنهما / عبداهلل ابراهيم �سلطان عبدالكرمي املر ب�سفته م�ستاأجر / 
وتامكوي�ست انرتتينمنت - �س ذ م م  ب�سفتها حمررة ال�سيكات - جمهولني حمل االقامة  

منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة  2017/7/3 -  حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 
1- بالزام املدعي عليهما بالت�سامن ب�سداد مبلغ وقدره )38.941( ثمانية وثالثون الفا وت�سعمائة 

وواحد واربعون درهما للفرتة حتى تاريخ االخالء بتاريخ 2016/2/21 
2- الزام املدعي عليه االول ب�سداد الغرامة عن ال�سيكات املرتجعة ارقام )207639/207640/207638( 

امل�سحوبة على بنك راأ�س اخليمة الوطني مببلغ وقدره )3000/ثالثة الف درهم( 
العقد مببلغ وقدره  انتهاء  الغاء عقد االيجار قبل  بالزام املدعي عليه االول ب�سداد غرامة   -3

)30.697( ثالثون الفا و�ستمائة و�سبعة وت�سعون درهما 
4- بالزام املدعي عليه االول ب�سداد ر�سوم التربيد مببلغ وقدره )696( �ستمائة و�ستة وت�سعون 

درهما والزمت عليهما بامل�سروفات. 
لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعالن  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 

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

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/04740/2017 جتاري ل�سنة 2017  ايجارات 

املحكوم له طالب االعالن / مى للعقارات - �س ذ م م 
العنوان / مكتب رقم )501( - برج مي - النهدة االوىل - دبي 

املحكوم عليها املطلوب اعالنهما / نورا للمقاوالت البناء - �س ذ م م ب�سفتها م�ستاأجر وفي�سل بن 
م�سعود بن خما�س ب�سفته حمرر ال�سيكات - جمهولني حمل االقامة  

منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة  2017/6/14 - حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 
1- الزام املدعي عليها االوىل باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من ال�سواغل للمدعية 

2- الزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ وقدره )48.000.00/ثمانية واربعون درهم للمدعية وذلك عن 
القيمة االيجارية للفرتة من 2016/9/1 اىل 2017/2/28 

تاريخ  2017/3/1 حتى  تاريخ  اعتبارا من  اج��رة  ي�ستجد من  االوىل مبا  عليها  املدعي  بالزام   -3
االخالء الفعلي 

وخم�سمائة  االف  اربعة   )4.539.5( بقيمة  الرتيد  فاتورة  ب�سداد  االوىل  عليها  املدعي  بالزام   -4
وت�سعة وثالثون ون�سف درهم للمدعية ومبا ي�ستجد من قيمة حتى تاريخ االخالء الفعلي

 5- بالزام املدعي عليها االوىل ب�سداد غرامة ال�سيكات املرجتعة للمدعية بقيمة )2000( األفان درهم 
6- بالزام املدعي عليها االوىل مب�ساريف الدعوى. 

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

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/04488/2017 جتاري ل�سنة 2017  ايجارات 

املحكوم له طالب االعالن / مى للعقارات - �س ذ م م 
العنوان / مكتب رقم )501( - برج مي - النهدة االوىل - دبي 

 املحكوم عليها املطلوب اعالنهما /  �سدفة املحيط للمالحة - �س ذ م م 
ب�سفتها م�ستاأجر )جمهولة حمل االقامة(   
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة  2017/6/18 

حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 
الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ 19.167 درهم مع الر�سوم وامل�ساريف

عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  ب��اع��الن  ال��زم  ق��د  القانون  ان  وحيث 
ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�سبح نهائي حالة 

عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/04046/2017 جتاري ل�سنة 2017  ايجارات 

املحكوم له طالب االعالن /مى للعقارات - �س ذ م م 
العنوان / مكتب رقم )501( - برج مي - النهدة االوىل - دبي 

املحكوم عليها املطلوب اعالنهما / عبداهلل حممد نور بن هندي ب�سفته م�ستاأجر/ وبي�ست فيت 
للخدمات الفنية - �س ذ م م   ب�سفتها حمررة ال�سيكات - جمهولني حمل االقامة  
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة  2017/6/19 -  حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 

 1- باخالء املدعي عليه من العقار املوؤجر املبني باوراق الدعوى وبت�سليمه للمدعي خاليا من ال�سواغل
2- بالزام  املدعي عليه االول بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )55713 درهم( بدل ايجار ، والزمت 
وقدره  مبلغ  ال�سيكات  قيمة  ح��دود  يف  االول  عليه  املدعي  مع  بالت�سامن  الثانية  عليها  املدعي 
)36121( بدل �سيكات ايجار ، وبالزام املدعي عليه االول بان يوؤدي للمدعي ما ي�ستجد منه اعتبارا 
بان  والزمته   ، �سنويا   109648 بواقع  الفعلي  االخ��الء  تاريخ حتقق  تاريخ 2017/5/4 وحتى  من 
يوؤدي للمدعي مبلغ )3000( وذلك عن غرامة ارجتاع ال�سيكات ، والزمته بان  يوؤدي للمدعي مبلغ 

) 3574( درهم وذلك عن تربيد ر�سوم خدمات ، والزامته بر�سوم وم�ساريف الدعوى  
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم 

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

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04161/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/04436/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر
اىل املنفذ �سده : �سركة جوين ا�س لل�سياحة - جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ:  خليفه عبداهلل احمد لوتاه   
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

للمدعي خالية من  وت�سليمها  املوؤجرة  العني  باخالء  عليه  املدعي  ال��زام   -1
ال�سواغل 

2- الزام  املدعي عليه ان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 33000 درهم متثل القيمة 
ال�سيكات االجرة املرجتعة عن الفرتة من 2016/10/15 حتى 2017/4/15 وما 

ي�ستجد من قيمة ايجارية الزامه ب�سداد غرامة 4000 ارتداد ال�سيك. 
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

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

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

بني  الكائن يف مدينة  اإغ��الق فرعه  التجاري عن  اأبوظبي  بنك  يعلن 
يا�س يف اإمارة اأبوظبي اعتباراً من 1 �سبتمرب 2017. 

اأعاله التوا�سل معنا يف حال  يرجى من ال�سادة عمالء الفرع املذكور 
التف�سل  اأو   8002030 الرقم  على  اال�ستف�سارات  املزيد من  وجود 

.adcb.com بزيارة موقعنا االإلكرتوين
الإدارة

اإعالن اإىل ال�سادة/ عمالء فرع بنك اأبوظبي التجاري 
يف مدينة بني يا�س املحرتمني اإمارة اأبوظبي 
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عربي ودويل

- بع�س �سائعات وا�سنطن تقول ان وزيري 
الدفاع واخلارجية على درب ال�ستقالة

- ما يحدث لي�س �سوى مقّبالت ل�سراع حتى 
املوت يحدث حول الرئي�س المريكي

وزير الدفاع على كر�سي هزاز�سني �سباي�سر اول املغادرين

خطة اإ�سقاط الطائرة الأ�سرتالية ت�سمنت هجوما بقنبلة  
اللحمة.اأما �سحيفة “�سيدين مورنينغ هريالد” فاأوردت ان ال�سلطات 
“ذي  اأ�سارت �سحيفة  تدر�س فر�سية ا�ستخدام مثل هذه املاكينة، بينما 
ا�سرتاليان” نقال عن م�سادر متعددة ان االلة غري تقليدية وميكن ان 
الركاب  �سل حركة جميع  اأو  ي��وؤدي اىل مقتل  �سام قد  ينبعث منها غاز 
ان اخلطط  ترنبول  ال��وزراء مالكومل  رئي�س  الطائرة.واأعلن  على منت 
كانت يف مرحلة متقدمة لكنه رف�س التعليق على املزاعم املت�ساربة حول 

طريقة تنفيذ الهجوم.
املوؤكد  التحقيق لكن من  “ال بد من اح��رتام خ�سو�سية  وق��ال ترنبول 
م�سيفا “�سنعرف املزيد  ان النية موجودة وانهم كانوا يعدون لذلك”، 
اإرهابية  ا�سالمية  دوافع  و�ستكون هناك مزاعم بوجود  املقبلة  االيام  يف 

متطرفة«.

وكان مفو�س ال�سرطة اال�سرتالية االحتادية اندرو كولفن �سرح االحد 
يدوية  قنبلة  ي�سمل  املخطط  وان  حمتمل  ه��دف  ال��ط��ريان  ق��ط��اع  ان 

ال�سنع.
جدا  متقدمة  املخططات  ان  االثنني  كينان  مايكل  العدل  وزي��ر  واعلن 
م�سيفا هناك خطة الإ�سقاط طائرة من خالل تهريب جهاز على متنها.
ومنح قا�س م�ساء االأحد ال�سرطة احلق يف اعتقال املتهمني االأربعة ملدة 

�سبعة اأيام اإ�سافية من دون توجيه اتهام اإليهم.
ومل تف�سح ال�سلطات عن هوية املوقوفني. واأظهرت لقطات تلفزيونية 
ال�سبت عنا�سر من �سرطة مكافحة ال�سغب يداهمون منزال يف �ساحية 
كتفيه  وعلى  �سمادة  راأ�سه  على  رجال  يقتادوا  اأن  قبل  هيلز”،  “�ساري 

بطانية.

•• �شيدين-اأ ف ب:

اأوردت ال�سحف االأ�سرتالية ام�س ان املتهمني االأربعة بالتخطيط الإ�سقاط 
لفرم  اآل��ة  داخ��ل  قنبلة خمباأة  او  �سام  غ��از  ا�ستخدام  ينوون  كانوا  طائرة 
كانت  الهجوم  ل�سن  اال�ستعدادات  ان  اىل  م�سوؤولون  اأ�سار  بينما  اللحمة، 
يف مرحلة متقدمة .واأوقف امل�ستبه بهم االربعة وهم والدان ا�سرتاليان 
من ا�سل لبناين مع جنليهما خالل عمليات مداهمة يف �سيدين �سباح 
ال�سبت.واأوردت �سحيفة “�سيدين ديلي تلغراف” ان امل�ستبه بهم خططوا 
لنقل القنبلة يف حقيبة يد على منت رحلة جتارية من �سيدين اىل وجهة 
خ�سب  و�سع  على  تقوم  كانت  اخلطة  ان  واأ���س��اف��ت  االو���س��ط.  ال�سرق  يف 
ومواد متفجرة داخل اآلة كهربائية م�ستخدمة يف املطبخ مثل ماكينة فرم 

مبكنون  اف�سى  االأبي�س،  البيت  يف 
ب��ان��دف��اع وط��ي�����س ل�سحفي  ���س��دره 
من نيويوركر، اأوال باإطالق النعوت 
وراين�س  بانون  �ستيف  �سد  النابية 
بريبو�س، االأمني العام حينها للبيت 
باأنه  ه��ذا االخ���ري  االأب��ي�����س، متهما 
العظمة  ب��ج��ن��ون  وم�����س��اب  �سخيف 

وانف�سام ال�سخ�سية. 
   وق���ب���ل احل����ادث����ة ب��ب�����س��ع��ة اأي�����ام، 

املن�سب  بريبو�س من من�سبه، وهو 
االهمرّ يف االإدارة االأمريكية.

   ان االأمريكان، الذين يتابعون منذ 
بقفاز حريري  احل���رب  اأ���س��ه��ر  ع��دة 
�ستيف  اال�سرتاتيجي  امل�ست�سار  بني 
جاريد  ت����رام����ب،  و����س���ه���ر  ب����ان����ون، 
عملية  امل��رة  ه��ذه  ح�سروا  كو�سرن، 
بوح ال ت�سدق. اأنتوين �سكاراموت�سي، 
لالإعالم  مديرا  اأ�سبوع  قبل  املعني 

من التغريدات الغا�سبة التي حتتل 
وو�سائل  ال�سحف  ع��ن��اوي��ن  اأح��ي��ان��ا 
االإع��الم، ولكن ال تتقدم قيد اأمنلة 
ترامب جعلها  اقرتح  التي  باأمريكا 

عظيمة مرة اأخرى.

القائمة مل تغلق
االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ي���ب���داأ  اذن،     
اأ���س��ب��وع��ه م��ع رئ��ي�����س دي����وان جديد 

با�سم  املتحدث  �سباي�سر  �سني  ك��ان 
النزول  باإرادته  اختار  قد  الرئي�س، 
الفائر  ق��������دوم  م�����ع  امل�����رك�����ب  م�����ن 

�سكاراموت�سي.
  وهذه، لي�ست على ما يبدو، �سوى 
يحدث  املوت  حتى  ل�سراع  مقبرّالت 
ح���ول ال��رئ��ي�����س االم��ري��ك��ي، والذي 
تبدو �سيطرته على االأحداث املحلية 
اأو الدولية، تقت�سر على عدد قليل 

الإعالم الرئي�س االأمريكي. 
   لقد اأظهر اأنتوين �سكاراموت�سي يف 
ل التحليل ال�سيا�سي  اأي م�ستوى ُينزرّ
م��ن خ���الل و���س��ف رئ��ي�����س موظفي 
برييبو�س،  راين�س  االأبي�س،  البيت 
املقذعة.  وال�ستائم  النعوت  باأب�سع 
وعالوة على ذلك، اأظهر نفوذه من 
اأيام  ث��الث��ة  را���س��ه بعد  خ��الل قطع 
من ت�سريحه ال�سهري، اذ متت اقالة 

ما  ابعد  ال�سلطة  يف  امل�سوؤولني  بني 
ت��ك��ون ع���ن ع��الق��ة ال���دل���ع واحل���ب، 
ول��ك��ن ع�����ادة، ت��ظ��ل ال�����س��ت��ائ��م التي 
ك�سب  اأو  على  للحفاظ  يتبادلونها، 
ود الرئي�س، تظل مدفونة يف اأ�سرار 
ه��ذا هو  يعد  االأوىل. ومل  ال��دوائ��ر 
د  تردرّ ان توىل م�سريف،  احل��ال منذ 
ال  والبور�سات  االأ�سواق  غرف  على 
مديرا  اأ�سبح  االأخ��ب��ار،  غ��رف  على 

ياأمل،  ال���ذي  كيلي،  ج��ون  اجل���رنال 
يعيد  اأن  ���س��رام��ت��ه،  اىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
و�سفه  يتوزع  ملركب  النظام  �سريعا 
بني انه يرتنح اأو على و�سك الغرق. 
رئي�س  م���ع  امل���ه���م���ة،  ه����ذه  ان  غ���ري 
يفتقر  اأي مدى  يوم اىل  ُيظهر كل 
لالن�سجام والتنا�سق مع ذاته، رمبا 
تكون ع�سية حتى على اأف�سل رجل 
اعادة تنظيم يف العامل. لي�س فقط 
االأ�سواأ  ال��راأي هي  ا�ستطالعات  الن 
لرئي�س امريكي بعد �ستة اأ�سهر من 
االأبي�س  البيت  الأن  ولكن  والي��ت��ه، 
اأ�سبح، اإىل جانب �سراع تعدد االنا 
م�����س��رح مواجهة  اأ���س��ب��ح  امل��ت��ع��ال��ي��ة، 
ال�سيا�سية  االجت��اه��ات  خمتلف  بني 
بينها،  ترامب احل�سم  يرف�س  التي 
مبا ان حكمه وتقييمه يرتكز ا�سا�سا 
على متييز النا�س وامل�ساكل، ال على 
اإذا  م��ا  وامن��ا على  االأه��م��ي��ة،  اأ�سا�س 

كانوا يف �ساحله اأم ال.
   وهكذا، اأ�سبح وزير العدل، جيف 
���س��ي�����س��ي��ون�����س وزي������را ���س��ع��ي��ف��ا الأن���ه 
رف�س اال�سطفاف يف ق�سية عالقة 
ال���رئ���ي�������س ب����ال����رو�����س. وم���ن���ذ ذلك 
كما  ال�سعيف  الوزير  يعمل  احل��ني 
راف�سا  ���س��يء،  اأي  ي�سمع  اأن��ه مل  ل��و 

اال�ستقالة.
   ال �سك ان��ه مل يتم اإغ��الق قائمة 
الراحلني بعد، فوزير العدل، جيف 
كر�سي  على  اأي�سا  هو  �سي�سيون�س، 
از، اما زمالءه يف الدفاع جيم�س  هزرّ
ماتي�س واخلارجية ريك�س تيلر�سون، 
ال�سياق،  خ��ارج  نف�سهما  وج��دا  فقد 
ويف تعار�س مع بع�س املواقف غري 
املرغوب فيها لرئي�سهم على تويرت.
وتقول بع�س ال�سائعات يف وا�سنطن 

انهما على درب اال�ستقالة. 
ي�سري  �سيء  ك��ل  يبدو  باخت�سار،     
ك���م���ا ل����و ان ت����رام����ب ي���ري���د اإع������ادة 
العدادات اإىل ال�سفر، والبدء اأخريا 

يف رئا�سة عادية.
باتت بال  الفو�سى  ان  اإال يف حالة   
ماركو�س،  روث  تعتقد  كما  ح���دود، 
 : بو�ست  وا�سنطن  يف  ع��م��ود  كاتبة 
فقد و�سلنا اإىل نقطة حيث نت�ساءل 
ال���ي���وم ك��ي��ف وم��ت��ى ���س��ت��ن��ت��ه��ي هذه 

الرئا�سة الكارثية.
-------------------------

عن لو باريزيان ولو بوان

•• الفجر –
 خرية ال�شيباين

   حتى وان وا���س��ل دون��ال��د ترامب 
له  اأ�سبوع  اأ�سواأ  فانه عا�س  حه،  تبجرّ
البي�ساوي  املكتب  اإىل  انتقاله  منذ 

قبل �ستة اأ�سهر.
   االإهانة التي حلقته اجلمعة بف�سل 
قانون  ك��ري،  اأوب��ام��ا  اإلغاء  حماولته 
ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة امل��ن��ج��ز االكرب 
ل�سلفه، يدل داللة بليغة عن الفرتة 
امللياردير:  ب��ه��ا  مي��ر  ال��ت��ي  ال�سيئة 
�سيناتورات  ث��الث��ة  ال���واق���ع  يف  ه��م 
م�����ن م���ع�������س���ك���ره - اجل����م����ه����وري - 
ال���ذي���ن ن�����س��ف��وا وع���د ح��م��ل��ت��ه، وهو 
له  امل�����وايل  ال�����س��ي��وخ،  ذات جم��ل�����س 
ال���ذي ���س��وت على عقوبات  ن��ظ��ري��ا، 
يف  تدخلها  من  انتقاما  رو�سيا  �سد 
ُيحرج  ق��رار  الرئا�سية.  االنتخابات 
ال��رئ��ي�����س، احل��ري�����س ع��ل��ى حت�سني 

العالقات مع مو�سكو.

الأخطر وراء الكوالي�س
ُيطبخ  ما  االأ���س��واأ لرتامب  ولكن،    
البيت  ك���وال���ي�������س  وراء  خ���ا����س���ة 
�سرطان  من  �سلة  تخيلوا  االأبي�س. 
اجلائعة،  القر�س  واأ���س��م��اك  البحر 
و�ستكون لكم فكرة عما ُيلعب حاليا. 
ال�سهري  الع�سب   ، الغربي  ف�اجلناح 
لل�سلطة التنفيذية، مل يعد يختلف 
يف  يرحم”  ال  ال����ذي  “العامل  ع��ن 
م�����س��ل�����س��ل داال���������س: ال�����س��ت��ائ��م بني 
العلن،  يف  وُتن�سر  ُتنقل  امل�ست�سارين 

اقالة وزراء، وطرد متعاونني ...
بالبيت  م�����س��ت�����س��ار  ُي���خ���ف���ي  وال     
لل�وا�سنطن  ا����س���ت���ي���اءه  االأب���ي�������س، 
بو�ست : اأعتقد اأن اأي مراقب، مبن 
يتحدثون  ال  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  فيهم 
اللغة االإجنليزية، وال يعرفون �سيئا 
كوكب  من  وقادمون  ال�سيا�سة،  عن 
باإمكانهم  اآخ��ر،  �سم�سي  ونظام  اآخر 
االأبي�س  البيت  اأن  اإىل  يخل�سوا  ان 
ق��ال بجنون،  االن��ه��ي��ار،  و���س��ك  على 

دون الك�سف عن هويته طبعا.
   املعروف منذ زمن طويل، وبغ�س 
العالقات  ان  ال���ب���ل���د،  ع���ن  ال��ن��ظ��ر 

من اأوباما كري اىل ال�سراعات الداخلية:

كوابي�س دونالد ترامب.. وا�سبوعه ال�سود...!
- الأ�سواأ لرتامب ما ُيطبخ يف كوالي�س البيت الأبي�س

حرب �سرو�س حول رئي�س مل يح�سم اجتاه بو�سلته

وزيرا الدفاع واخلارجية على طريق اال�ستقالة�سكاراموت�سي الدرجة ال�سفر من ال�سيا�سة

�سراع الكوالي�س املظلمة يف البيت االبي�س يحتد

 "اجلناح الغربي" قلب ال�سلطة التنفيذية مل يعد يختلف عن عامل م�سل�سل دال�س الذي ل يرحم 

- قائمة املغادرين مل تغلق بعد ووزير العدل على كر�سي هّزاز

حتليل اخباري
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  ال�سماء 
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعو/  �سعيد را�سد حمدوه احلمري 
اخل��ن��ب��ويل ، ت��ق��دم ب��ط��ل��ب ت��غ��ي��ري م�����س��م��ى ال��ق��ب��ي��ل��ة م���ن )اخل���ن���ب���ويل( اىل 
)ال�سميلي( ال�سمه وال�سماء ا�سقائه / حممد وخالد وطالب وموزة و�سيخه 
اب��ن��اء/ را���س��د ح��م��دوه احلمري اخلنبويل ،  وع��ف��راء و�سعيدة ووف���اء وم��ن��ى( 
لتكون ا�سماوؤهم بعد التغيري/ �سعيد وحممد وخالد وطالب وموزة و�سيخة 
وعفراء و�سعيدة ووفاء ومنى ، ابناء / را�سد حمدوه احلمري ال�سميلي.  وان 
من له م�سلحة يف االعرتا�س ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 

االعالن اقام ق�سم اال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية
 اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة 

 حكومة  را�ص اخليمة
دائرة املحاكم
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 يف  الدعوى  رقم   2016/995 اأحوال نف�ص 

مدعي / حممد جا�سم �سامل ال علي 
املطلوب اعالنه / مرية ها�سم عبا�س املرزوقي 

املحكمة  حددت  وقد  الذكر  �سالفه  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى  لنظر   2017/8/8 جل�سة 
ابوظبي  مبحكمة   8.30 ال�ساعة   2017/8/8 املوافق  الثالثاء  يوم 
االبتدائية - حمكمة االحوال ال�سخ�سية - علما بانه مثولك امام 

القا�سي املخت�س �سيكون ح�سب دورك يف ك�سف اجلل�سات 

اإعـالن للح�سـور اأمام املحكمة  
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

 اعالن ن�سرا        
اإىل املدعي عليه /خياط فربه وميثلها �سعيد حممد �سعيد ال�سم الوكيل اأ�سامة 
�سعيد حممد ومقرها مدينة خور فكان  وذلك حيث اأن املدعية/ �سفية يو�سف 
قد  ا�سماعيل  جا�سم  عبدالكرمي  الوكيل  البلو�سي  عي�سى  مراد  حممد  زوجة 
اأقام �سدكم دعوى ايجارية بالرقم 2017/76 تنفيذ لدى جلنة ف�س  املنازعات 
االيجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�سي ح�سوركم �سخ�سيا اأو وكيال عنكم 
لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�سادر يف مدة 15 يوم من تاريخ االإعالن . ويف 
حالة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة 

�سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ص املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/29 دعاوى م�ستعجلة جتارية               

اىل املدعي عليهما/ 1-جوبينات ملقاوالت البناء - �س ذ م م  2-انوفي�سنز تيكتيال 
 �سريفي�سيز �س م ح وميثلها نتني كومار اجارول  3-�سركة كوبينات الفنية - �س ذ م م  
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ تكى مار فيتيل جوبناتان تاير وميثله 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - الكعبي  حمد  من�سور  نا�سر  عبداهلل   :
املطالبة  ب�سفة م�ستعجلة بفر�س حرا�سة ق�سائية على �سركة جوبينات ملقاوالت 
املوافق   االربعاء   يوم  لها جل�سة  وامل�ساريف. وح��ددت  والر�سوم  م  م  ذ  البناء �س 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   6 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة   2017/8/16
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
   الدعوى رقم  2017/1328 جتاري جزئي  

املدعي : م�سرف الهالل - �س م ع 
املدعي عيه : حممد حميد عبداهلل يو�سف بوكتارة ال�سام�سي  

دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�سن  هادي  حممد  عقيل   : الدكتور  اخلبري  "يعلن 
املدعي/  واملقامة من   ، 2017/1328 جتاري جزئي  رقم  الدعوى  االبتدائية خبريا م�سرفيا يف 
املدعي عليه / حممد حميد عبداهلل يو�سف  للمهمة فان  ع - وتنفيذا  م  الهالل - �س  م�سرف 
بوكتارة ال�سام�سي  مدعو حل�سور االجتماع اخلربة امل�سرفية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، 
واملقرر عقده يوم االحد املوافق 2017/7/6 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 " 
مكتب اخلبري    
د. عقيل حممد هادي ح�سن  الهادي 

دعوة حل�سور 
اجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
          اإعالن مدعي عليهم بالن�سر بالطلبات املعدلة 

 يف الق�سية رقم 2016/3424 جتاري جزئي  
اىل املدعى عليها االوىل/ �سركة القريوان ملقاوالت البناء - ذ م م 

اىل املدعي عليه الثالث/ هاين احمد حممود �سالمة 
اىل املدعي عليه الرابع/ عبدالرحمن احمد عبده طه املعاملي 

حيث ان املدعي / موؤ�س�سة منار العمران لتجارة وتاأجري ال�سيارات 
قد اقام عليكم  لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة رقمها اعاله وتطالبكم فيها بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدوا للمدعية مبلغ االيجار وقدره 189623/54 درهم - باال�سافة اىل مبلغ 111357 درهم بالطلبات 
تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  م�سرتدة  الغري  ال�سقاالت  قيمة  عن  عبارة  وهي  املعدلة 

اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام وباال�سافة للر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  
ويقت�سي ح�سوركم امام  هذه املحكمة الدائرة اجلزئية االوىل القاعة رقم 137 الطابق االول يف متام 
ال�ساعة الثامنة والن�سف من �سباح يوم 2017/8/2 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من 
بيانات ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر 

نظر الدعوى يف غيابكم. حرره / عبا�س حمجوب : 2017/7/30 
 اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                         اىل املدعي عليه/ امباكت اجنل للت�سميم الداخلي - �س ذ م م - نعلنكم 
اأدن��اه وحددت املحكمة لها  املذكورة  العمالية  باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي 

جل�سة 2017/8/8 يف  ال�ساعة 8:30 �سباحا   

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
اىل  باال�سافة  االق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
2017/7456 عمايل جزئي
2017/7455 عمايل جزئي
2017/7392 عمايل جزئي

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 ناري�س يهوما رام 

جاي�سوار جبار �ساند بونوا�سي 
�سيتيرنا كومار با�سوان 

مبلغ املطالبة
13860  درهم + تذكرة العودة
13604  درهم + تذكرة العودة
6860  درهم + تذكرة العودة

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
 مذكرة اإعادة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/ عمران عثمان خلدمات ال�سحن - �س ذ م م 
اأدن��اه وحددت  امل��ذك��ورة  العمالية  ال��دع��اوي  عليكم  اقاموا  قد  املدعيني  ب��اأن  نعلنكم 

املحكمة لها جل�سة 2017/8/6   ال�ساعة 8.30  

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

االعالن(
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 4884/2017/13 
4889/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 ابرار احمد عبدالقيوم 
حممد رفاقت كاال خان 

مبلغ املطالبة
18800  درهم + تذكرة العودة 
17121 درهم + تذكرة العودة

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/ ايه اند  بي لالعالن - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/27   ال�ساعة 8.30  

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

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

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 7055/2017/13 
7042/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 �سيخ روين �سيخ رحمن

بابر جليل 

مبلغ املطالبة
25125 درهم + تذكرة العودة 
36504  درهم + تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4791   

املوؤجر - املنذر : عبداهلل علي علي قا�سم - اإماراتي اجلن�سية  
امل�ستاأجر - املنذر اليه : مازيار منجهز احتاجي -   ايرانية اجلن�سية 

حتمل بطاقة هوية رقم : 784199608252930 
بوكالتنا عن املخطر الذي كلفنا بتوجيه هذا االخطار اليكم فاننا نخطركم اىل 

�سداد مبلغ 40.000 درهم قيمة ال�سيك املرجتع رقم )146( 
�سداد مبلغ 40.000 درهم قيمة ال�سيك املرجتع رقم )145( 

والقيمة االيجارية امل�ستحقة منذ 2017/7/1 وحتى االخالء الفعلي بواقع 115.000 درهم �سنويا 
وذلك يف موعد غايته ثالثني يوما من تاريخ اعالنكم بهذا االخطار وبخالف ذلك �سوف ت�سطر 
ب�سداد  والزامكم  باالخالء  للمطالبة  االيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  اىل  اللجوء  اىل  املخطرة 

القيمة االيجارية حتى االخالء التام مع حتملكم للر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 
  الكاتب العدل

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 2017/117 
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ خلود �سالح يو�سف �سالح ال علي ، اإماراتية  اجلن�سية 
" الفهد اجلديد  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة 
للنظارات" مبوجب رخ�سة رقم : 562098  وذلك اىل ال�سيد/ �سمري كويانداثيل بوناتيل 
القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل  ال�سكل  : تعديل  - تعديالت اخرى  ، هندي اجلن�سية 

وكيل 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
 الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم   2016/137    بيع عقار مرهون 

اىل املنفذ �سده/1- طارق حماده عبدالعظيم حماده  2- ان عبد املنعم 
عبد القادر ا�سماعيل - جمهول حمل االقامة  مبا ان طالب التنفيذ/ 
بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدودة وميثله : احمد ح�سن 
اآل علي نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي  رم�سان 
عبارة عن حق منفعة - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار االول - رقم 
االر�س : 352 - رقم املبنى : 4030 - امل�ساحة : 1049.62 قدم مربع 
وفاء للمبلغ املطالب به )1.707.106/54( درهم وذلك للعلم مبا جاء 

ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/39  بيع عقار مرهون 
حمل  جم��ه��ول  �سيتابارامبيل   �سيتابارامبيل  جيوي�سي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق املحدودة وميثله : 
احمد ح�سن رم�سان اآل علي - قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2017/7/24  
اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )728.884.76( درهم واإالبيع العقار حمل 
الرهن عن طريق املزايدة باملزاد العلني وهو عبارة عن �سقة �سكنية - املنطقة : 
جممع دبي لال�ستثمار االول - رقم االر�س : 355 - رقم املبنى : 8 - ا�سم املبنى : 
جاردن ابارمتنت�س وي�ست ات�س - رقم الطابق : G رقم العقار : 3704 - امل�ساحة 

: 124.07 مرت مربع وذلك خالل 30 يوم من تاريخ االعالن.   
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/31 بيع عقار مرهون    

التنفيذ/  املنفذ �سده/1- بالل حمود جمهول حمل االقامة مبا ان طالب  اىل 
احمد ح�سن رم�سان   : املحدودة وميثله  االو�سط  ال�سرق  �سي  بي  ا�س  ات�س  بنك 
اآل علي - قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2017/7/9 اعالنكم ل�سداد قيمة 
املطالبة  بها )1.411.852.50( درهم خالل 30 يوم من تاريخ االعالن واال بيع 
املبني او�سافه ادناه بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون االجراءات 
املدنية ، نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�س : 156 - 
رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى : دبي مول ال�سكن - رقم الوحدة : 2210 - رقم الطابق 

: 22 - م�ساحة العقار : 88.39 مرت مربع( 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

  اإعادة اإخطار للح�سور امام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية     
يف الدعوى رقم 2017/181 )اإداري كلي( 

بناء على طلب املدعي / الهيئة العامة ل�سوؤون اال�سالمية واالوقاف 
عنوانه / تنوب عنها ادارة ق�سايا الدولة 

اىل املدعي عليه / احمد عبدالعظيم حممد خليل - م�سري اجلن�سية - ب�سفته 
م�ستاأجر - عنوانه / بالن�سر 

انت مكلف باحل�سور امام الدائرة الكلية االدارية مبحكمة ابوظبي االحتادية 
االبتدائية او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة  9.00 �سباحا من يوم 20 

من �سهر 8 �سنة 2017 وذلك للنظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه
حرر بتاريخ : 2017/7/27  - حمرر االعالن / حممد ريا�س �سامل 

عن/ مدير اإدارة اخلدمات الق�سائية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية          
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

 اإعالن بالإحالة - مكتب اإدارة الدعوى 
مذكرة اإعالن موعد جل�سة بالن�سر بالحالة للح�سور اأمام حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية

الرقم 2017/120 جتاري كلي 
اىل املدعي عليه : يو�سف غريب حممود ال حممود

حيث ان املدعي : بنك راأ�س اخليمة الوطني 
قد اقام عليكم الدعوى رقم 2017/120 جتاري كلي وعليه يقت�سي ح�سورك اىل حمكمة راأ�س اخليمة - اأمام  
الدائرة التجارية الكلية االوىل ال�سباحية - يوم الثالثاء ال�ساعة �سباحا املوافق 2017/8/8 م وذلك لالجابة 
، وتقدمي ما لديكم من بيانات ودف��وع ويف حالة تخلفكم عن احل�سور او ار�سال وكيل عنكم يف  على الدعوى 
الوقت املحدد اعاله فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا ، بحقكم طالبا فيها اوال / الت�سريح بت�سجيل 
دعوانا املاثلة وحتديد اقرب جل�سة ممكنه لنظر مو�سوعها واعالن امل�ستدعي �سده ب�سورة من الئحتها وتاريخ 
جتاري   2017/6845 رق��م  التحفظي  احلجز  وتثبيت  ب�سحة  الق�ساء   / ثانيا   - مو�سوعها  لنظر  جل�سة  اول 
)ال�سادر عن حمكمة االأمور امل�ستعجلة مبحكمة راأ�س اخليمة( - ثالثا / الق�ساء بالزام املدعي امل�ستدعي �سده 
باأن يوؤدي للبنك امل�ستدعي قيمة مبلغ وقدره 2.463.129.04 درهم )مليونان واربعمائة وثالثة و�ستون الفا ، 
ومائة وت�سعة وع�سرون درهما ، واربعة فل�س( ، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى  متام 

ال�سداد.  رابعا/ الق�ساء بالزام امل�ستدعي �سده بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  

 مكتب اإدارة الدعوى          

 حكومة  را�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
 يف  الق�سية  رقم  2017/624 جتاري جزئي   

بهذا نفو�سكم بن�سر االعالن التايل لدعوى املدعي عليه 
�سركة االأدغال ملقاوالت البناء ذ م م - وميثلها ال�سيد / مالك زهري اقبال مالك 

التجارية  الدائرة  االبتدائية  العني  حمكمة  قبل  من  ح�سابي  كخبري  انتدابي  اىل  باال�سارة 
املقام  الدعوى رقم 2017/624 جتاري جزئي  املحا�سبية يف  باعمال اخلربة  للقيام   ، اجلزئية 
�سدك من املدعي موؤ�س�سة واحدة نو�سني للنقليات العامة ، وميثلها ال�سيد/ نا�سر حممد خيال 
باد�ساه خيال ، نور دعوتك اىل اجتماع اخلربة الثاين مبكتبنا حار�س و�سركاه )باركر راندال( 
الكائن بدبي - بور�سعيد - بناية الوحدة - مقابل ديره �سيتي �سنرت - وبالقرب من حمطة املرتو 
- الطابق اخلام�س - �سقة رقم 504 - تلفون 04/2959958 يوم االحد املوافق 2017/8/9 ال�ساعة 

12.00 ظهرا لتزويدنا مبا لديك من م�ستندات متعلقة بالدعوى اعاله.  
اخلبري احل�سابي 
من�سور عبدالوهاب حممد  

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5298  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-الو�سل لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
: عبدالرحمن حممد  ابراهيم وميثله  ابراهيم حممد  �سارفراز   / املدعي  ان  مبا 
عي�سى الناوري العامري -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م(   3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   95733( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  لها جل�سة  ال�سكوى)MB172664376AE( وحددت  ورقم  وامل�ساريف 
اخلمي�س  املوافق 2017/8/10  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.2  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�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/383  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-ايه بي اإ�س انرتنا�سيونال لل�سناعات - �س ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ جممع دبي ال�سناعي - �س ذ م م - حاليا - و�سابقا - مدينة 
دبي ال�سناعية - �س ذ م م وميثله : علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين - قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بف�سخ اتفاقية تاأجري قطعة االر�س رقم 53061  
بالتزاماتها  املدعي عليها  االأم��د( الخ��الل  يناير 2007 )االي��ج��ارة طويلة   7 وامل��وؤرخ��ة 
التعاقدية بعدم �سداد االجرة والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء  املوافق  2017/8/8  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 
 يف  الدعوى 2017/403  مدين كلي 

اىل املدعي عليه / 1-  كاليفورنيا لقطع غيار الطائرات - جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ جممع دبي ال�سناعي �س ذ م م - حاليا - و�سابقا - 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 اتفاقية  تاأجري قطعة االر�س رقم 30020 واملوؤرخة 22 فرباير 
�سداد  بعدم  التعاقدية  بالتزاماتها  عليها  املدعي  االأم��د( الخالل  )االيجار طويلة   2007
االج��رة وال��زام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وح��ددت لها 
لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املوافق  2017/8/8   الثالثاء   جل�سة يوم 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/376  مدين كلي 

ان  اىل املدعي عليه / 1- �سون �سينج لال�سمنت - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا 
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 اتفاقية االيجار طويل املدة املعنونة ب��� )اتفاقية تطوير م�سروع ( املربمة 
بني الطرفني واملوؤرخة يف 2008/1/1 م وذلك ب�سبب اخالل املدعي عليها وعدم �سدادها 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها  املدعي  وال���زام  عليها  امل�ستحق  االي��ج��ار  ب��دل 
املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/8/8  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�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/401  مدين كلي 

اىل املدعي عليه / 1- �سانديب رافندرا لل�سناعات - ملالكها/ �سانديب رافندرا - جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ جممع دبي ال�سناعي �س ذ م م - حاليا - مدينة دبي ال�سناعية - �س 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال��زرع��وين  عبداهلل  ا�سماعيل حممد  علي   : �سابقا وميثله   - م  م  ذ 
ومو�سوعها املطالبة  بف�سخ اتفاقية االيجار طويل املدة املعنونة ب��� )اتفاقية تطوير م�سروع( 
ومالكها  عليها  املدعي  اخ��الل  ب�سبب  وذل��ك  م  واملوؤرخة يف 2007/1/16  الطرفني  املربمة بني 
وعدم �سدادها بدل االيجار امل�ستحق  للمدعية والزام املدعي عليها  بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/8/8  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�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2284  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  املعامالت - �س  املنفذ �سده/1- �سمارت وي خلدمات متابعة  اىل 
حممد  �سليمان  احمد  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
اأق���ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع��اله والزامك  حم��م��د   ق��د 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8150( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. وعليه  ر�سوم خلزينة  درهم  باال�سافة اىل مبلغ 820  املحكمة. 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

 مذكرة اإعالن بالن�سر عن طلب اإغفال 
 2016/44 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه: برفيندر �سينغ جاجيت �سينغ 
من املدعي / بنك الفجرية الوطني - �س م ع 

 2016/44 رق��م  الدعوى  يف  اإغفال  طلب  �سحيفة  بتقدمي  ق��ام  اع��اله  املذكور  املدعي  ب��ان  علما  نفيدكم 
جتاري كلي يلتم�س فيها من عدالة الق�ساء :  1- تف�سري احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/44 جتاري 
كلي ومن ثم ت�سحيح اخلطاأ املادي الذي ورد يف ا�سباب احلكم با�سافة العقد الناق�س وهو العقد رقم 
اليه  امل�سار  العقود  باقي  اىل   2015 دي�سمرب   15 يف  وامل���وؤرخ   37627601 بقيمة   LD1507000081

باأ�سباب احلكم ليطابق اجمايل قيمة العقود مع اجمايل املبلغ املق�سى به 
2- الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة

وعليه فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد عنك 
يف متام ال�ساعة 9.00 �سباحا من يوم االحد املوافق 2017/8/13 وذلك لالجابة عن الدعوى وتقدمي ما 
لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل معتمد عنك يف الوقت املحدد 

اعاله فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا. 

  اأمني �سر الدائرة التجارية الكلية الوىل - حممد ادري�ص �سليمان 

 حكومة  را�ص اخليمة
دائرة املحاكم
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عربي ودويل

ب��ع��د ن�����س��ر امل���ق���ال، اأم����ر حمافظ 
الأية  الفورية  ب��االإزال��ة  البندقية 
طلبت  وق��د  الفا�سية.  اإىل  اإ���س��ارة 
�سحب  اأي�سا،  للمقاومني  جمعية 
اال�ستغالل من �ساحبها،  رخ�سة 
ال����ذي وج��ه��ت ل���ه ت��ه��م��ة متجيد 

الفا�سية.
   لكن، وكما ذكرت ال�سحافة، ان 
�سرورة  لي�سوا  الذين   - الزبائن 
الفا�سية-  االأف��ك��ار  لهذه  متبنني 
مل ي�����س��ع��روا ب���االإه���ان���ة. واأ����س���ار 
معظم الزبائن اىل قيم الت�سامح 
وروح الدعابة: لكل منا عقيدته، 
ويحب  لطيفة،  �سخ�سية  واملدير 
وه����ذه احلالة  ال���ن���ك���ات.  اإط�����الق 
ال��ذه��ن��ي��ة ه��ي اأي�����س��ا ل���دى نائب 
رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ك��ي��ودج��ا ال����ذي ال 
اأث��ريت حول  التي  ال�سجة  يفهم 

هذه الق�سية.

متحف الفا�سية؟
���س��ري��ع��ا بعدا  ال��ن��ق��ا���س  ات���خ���ذ     
نائب  ع���ر����س  وط���ن���ي���ا. وه����ك����ذا، 
الدميقراطي  احل������زب  رئ���ي�������س 
جديدا  قانونا  فيانو،  اإمي��ان��وي��ل 
يقوم  كل من  معاقبة  على  ين�س 
بالدعاية ل�سور اأو حمتوى يعود 
للحزب الفا�سي اأو احلزب النازي 
االأمل������اين. م���ب���ادرت���ه، ال��ت��ي تكمل 
قانون  امل��ف��ع��ول  ���س��اري��ي  ن�����س��ني 
مان�سينو  وقانون   1952 �سكلبا 
قوية  م��ع��ار���س��ة  الق���ت   ،  1993
من حزب رابطة ال�سمال اليميني، 
واحلركة ال�سعبوية خم�سة جنوم 
- اللذين و�سفا م�سروع القانون 

باأنه ظامل وينال من احلريات.
  جدال كيودجا، يبنيرّ اىل اأي حد 
لت�سفية  ج��اه��دة  ايطاليا  ت�سعى 
ر  ويذكرّ الفا�سي،  ما�سيها  ح�ساب 
خ���ا����س���ة ب����اجل����دل امل���ح���ت���دم بني 
املوؤرخني واجلمهور حول م�سروع 

متحف للفا�سية.
   هذا املتحف �سيتم متويله جزئيا 
من قبل الدولة، كما اأعلن ماتيو 
اأن  2016، ومي��ك��ن  ري��ن��زي ع��ام 
ُيفتتح عام 2019. ويقرتح هذا 
فرا�سينتي،  ج��ورج��ي��و  امل�����س��روع 
الدميقراطي،  ل��ل��ح��زب  امل��ن��ت��م��ي 
اإميليا  يف  ب���ري���داب���ي���و  وع����م����دة 

رومانيا )�سمال اإيطاليا(.
   علما ان بلدته و�سكانها 6500 
���س��اك��ن، ه��م حت��ت ا���س��واء و�سائل 
االع���������الم م���ن���ذ ن���ه���اي���ة احل�����رب 
الواقع  يف  فهي  الثانية:  العاملية 

حتول اإىل مركز للتوثيق، ود�سنه 
الرئي�س االحتادي هور�ست كولر 
انتهاء  على  ع��ام��ا   65 مبنا�سبة 

احلرب.

على  الإيـــطـــالـــيـــني  ـــار  ـــب اإج
التفكري يف املا�سي

    يف املقابل، ُيبدي املوؤرخون جوليا 
األبانيز، باتري�سيا دولياين، كارلو 
وليفي�س  و���س��ي��م��ون  غ��ي��ن�����س��ب��ورغ، 
����س���والم، حت��ف��ظ��ات ج���دي���ة. انهم 
ي�سعون يدهم على البعد الرمزي 
باملتحف  �ستحيط  ل��ربي��داب��ي��و: 
حمالت لبيع اأدوات حتمل ب�سمة 
حتما  و���س��ت�����س��ب��ح  “الفا�سية”، 
بالفا�سية.  ل��الح��ت��ف��ال  منا�سبة 
اأن��ه مل  ي��وؤك��دون  فاإنهم  وبالتايل 
براوناو  يف  م��ت��ح��ف  اي  ي��وؤ���س�����س 
ه��ت��ل��ر، وال يف  راأ������س  م�����س��ق��ط  اآم، 

الفريول، مكان والدة فرانكو.
    باالإ�سافة اإىل ذلك، ومن وجهة 
للمكان  مي��ك��ن  ت��اري��خ��ي��ة،  ن��ظ��ر 
الفا�سية  ب��ني  ال��رب��ط  ي�سجع  اأن 
وم��و���س��ول��ي��ن��ي، وال��ت��غ��ا���س��ي عن 
عقود  عن  اجلماعية  امل�سوؤوليات 
 -1925 اإي��ط��ال��ي��ا  يف  ال��ف��ا���س��ي��ة 
ال�سبب، يقرتح  لهذا     .1945
اأن يكون متحف  ه��وؤالء املوؤرخني 
روم����ا،  او  م��ي��الن��و  ال��ف��ا���س��ي��ة يف 
يف  م��رك��زي��ا  دورا  لعبتا  مدينتان 

ال�سيا�سة الفا�سية.
   يف االثناء، وما وراء خالفاتهم، 
ي��ت��ق��ا���س��م ك���ل ه������وؤالء امل���وؤرخ���ني 
ق���ن���اع���ة م�������س���رتك���ة: ي���ج���ب على 
تاريخهم  م��واج��ه��ة  االإي��ط��ال��ي��ني 
ال��ف��ا���س��ي. الأن���ه ب���دل ال��ت��ف��ك��ري يف 
رواية  اإن��ت��اج  ف�سلوا  ج��رائ��م��ه��م، 
�سلبية ولعب دور ال�سحايا الذين 
الفا�سية،  الدكتاتورية  من  عانوا 
واأظهروا �سريعا خالل انحدارها، 
املناه�سة  احلقيقية  م�ساعرهم 
للفا�سية، و�ساركوا يف الن�سال من 

اأجل التحرير الوطني ...
   وهذه الروؤية �سمحت بالتهرب 
من الق�سايا االأ�سا�سية يف التاريخ 
الوطني، مثل وجود اإجماع �سعبي 
وامل�سوؤوليات  ال��ف��ا���س��ي��ة،  ح����ول 
اليهود،  ا����س���ط���ه���اد  يف  امل��ح��ل��ي��ة 
واجل���رائ���م اال���س��ت��ع��م��اري��ة، ودعم 

الراي العام لدخول احلرب ...
ي      حقا، البلد اجلميل مل ي�سفرّ
والنقا�س  الفا�سية  مع  ح�ساباته 
ح����ول ه����ذا امل��ت��ح��ف م��ف��ي��د جدا 

وخ�سبة للخال�س.

م��ه��د م��و���س��ول��ي��ن��ي، امل���ول���ود 29 
رفاته  وح���ي���ث   ،1883 ي��ول��ي��و 
ذلك  وم��ن��ذ   .1957 ع����ام  م��ن��ذ 
احلنني  اأ���س��ح��اب  يتوافد  ال��وق��ت 
املوقع  على  �سنويا  الفا�سية  اىل 

لتكرمي الدوت�سي.

جثة حمرجة جدا
اأع�����دم   ،1945 اأب����ري����ل   28    
كالريتا  وع�سيقته  م��و���س��ول��ي��ن��ي 
ب��ي��ت��ات�����س��ي ب���ع���د اع��ت��ق��ال��ه��م��ا يف 
ب���ل���دة ع���ل���ى ب���ح���رية ك����وم����و، من 
كانا  بينما  مقاومة  جماعة  قبل 

يحاوالن الفرار.
�ساحة  يف  جثتهما  عر�ست  ث��م     
ل��وري��ت��و يف م��ي��الن��و، ح��ي��ث قتل، 
ق���ب���ل ع�������ام، خ���م�������س���ة ع�������س���ر من 
لهجوم  انتقاما  املقاومة  عنا�سر 

�سد االأملان.

معرفية:  �سياحة  اىل  الدعائية 
التاريخية  والبحوث  الثقافة  اإن 
ت��ب��دو ف��ع��ال احل���ل ال��وح��ي��د حتى 
يف  حم�����س��ورة  بريدابيو  تبقى  ال 

�سورة مكان رمز الفا�سية.
   ويوؤكد املوؤرخ مار�سيلو فلوري�س 
وامل���روج���ني ل��ل��م��ت��ح��ف م����اري اآن 
وموريزيو  ب��ون��وت�����س��ي،   - م���ت���ار 
م���ب���ادرة علمية  اأن���ه���ا  ري���دول���ف���ي 
اأن ت�ساعد على تغيري  �ساأنها  من 
وجه بريدابيو مبنع ربطها االيل 

مبو�سوليني.
رون، من جهة اخرى، باأن     ويذكرّ
ُنظر  املماثلة يف اخلارج  التجارب 
و�ساعدت  اإي��ج��اب��ي،  ب�سكل  ال��ي��ه��ا 
ما�س  ا�ستعادة  على  العام  ال��راأي 
موؤمل اأحيانا. كان ذلك هو احلال 
بالن�سبة للمقر ال�سابق للغ�ستابو 
الذي  برلني،  يف  ا�س”  “ا�س  وال��� 

�سرادق عائلة مو�سوليني. وت�سري 
�ساهدة القرب اىل ما يلي: �ساأكون 
�ساذجا جدا اإذا طلبت اأن اترك يف 
���س��الم بعد امل���وت ب��ني ق��ب��ور قادة 
التي  ال����ك����ربى  ال���ت���غ���ريات  ه�����ذه 
ت�سمى الثورات، ال ميكن اأن يكون 
�����س����الم.. ول���ك���ن ال ميكن  ه���ن���اك 
حمو كل ما مت القيام به.. فبينما 
�ستعي�س روحي، التي حتررت االآن 
املادة - بعد احلياة الدنيوية  من 
احلياة  يف  �ستعي�س   – ال�سغرية 
االأب���دي���ة وال��ك��ون��ي��ة ل��ل��رب. لي�س 
اأمنية واح��دة، هي ان  لدي �سوى 
ب���ج���وار وال�����دي يف مقربة  ادف����ن 

�سان كا�سيانو.

بينيتو مو�سوليني
ال���ر����س���ال���ة ح����ربا على  ت��ب��ق    مل 
يزور   ،1957 ع����ام  م��ن��ذ  ورق. 

دف����ن م��و���س��ول��ي��ن��ي يف قرب     مت 
قرب ميالنو.  جماعي يف مقربة 
�ُسرقت   ،1946 اأبريل   22 ليلة 
يحنرّون  فا�سيني  قبل  م��ن  جثته 
دير،  ق��ب��و  ودف����ن يف  امل��ا���س��ي  اإىل 
مما اأثار �سائعات متناق�سة حول 
العديد من  ��د  وولرّ الرفات،  م�سار 
ذل����ك، يك�سف  ال��ن��ظ��ري��ات. وم���ع 
اجلمهورية  �سلطات  اأن  ال��ت��اري��خ 
النهاية  يف  ق������ررت  االإي���ط���ال���ي���ة 
ت�����س��ل��ي��م م���ا ت��ب��ق��ى م���ن اجل��ث��ة يف 
دير  م�����س��وؤويل  اىل  ك��ب��رية  �سرية 
ال��ذي احتفظ  م��اج��ي��وري،  �سريو 
ب��ه��ا يف خ��زان��ة ط��ي��ل��ة اأح����د ع�سر 

عاما.
اأذنت   ،1957 اأغ�سط�س   31 يف 
ال�����س��ل��ط��ات االإي���ط���ال���ي���ة اأخ�����ريا، 
�سان  م���ق���ربة  ال���رف���ات يف  ب���دف���ن 
حيث  ب���ري���داب���ي���و  يف  ك���ا����س���ي���ان���و، 

يديرها  ال���ت���ي  امل���دي���ن���ة،  ب��ل��دي��ة 
تتعر   ،1945 عام  منذ  الي�سار 
ال�سياح  ه����وؤالء  م��ع  ال��ت��ع��اط��ي  يف 
دفع  ي�ساهم ح�سورهم يف  الذين 
 ،1984 ع��ام  املحلي.  االقت�ساد 
الفو�سوي  البيع  على  وللق�ساء 
باإن�ساء  ال�سماح  ق��ررت  وامل����وازي، 

ثالثة حمالت بيع التذكارات.
   ويف نف�س املقاربة، يتنزل مقرتح 
القا�سي  ف��را���س��ي��ن��ت��ي  ج��ورج��ي��و 
ال�سابق  امل���ق���ر  يف  م��ت��ح��ف  ب��ب��ن��اء 
املهمل  الفا�سي،  القومي  للحزب 
م��ن��ذ ع�����س��ري��ن ع���ام���ا، ب��ن��اي��ة من 
2400 مرت مربع يتوجها برجا 

من 40 مرتا.
   م�����س��ت��ل��ه��م��ا م���ن من�����وذج مركز 
ال���ت���وث���ي���ق ح�����ول ال���ن���ازي���ة ال����ذي 
ميونيخ،  يف   2015 ع���ام  اف��ت��ت��ح 
يهدف املتحف اىل حتويل �سياحة 

حوايل 50 األف �سخ�س كل �سنة 
مبوؤ�س�س  ل��الح��ت��ف��ال  ب��ري��داب��ي��و 
ال���ف���ا����س���ي���ة، وخ�������س���و����س���ا خ���الل 
امل���ن���ا����س���ب���ات م���ث���ل والدت���������ه 29 
يوليو 1883، وفاته 28 اأبريل 
روما  ع��ل��ى  امل�����س��رية  اأو   1945

)28 اأكتوبر 1922(.
خلق  ه�����ذا،  “احلج”  م��و���س��م     
عديدة،  الأ���س��ي��اء  حقيقية  ���س��وق��ا 
م��ن��ه��ا ه����داي����ا ت���ذك���اري���ة ورم�����وز 
زيت  وزجاجات  ه��راوات،  فا�سية: 
�سلتية،  و�سلبان  ن�سور،  اخل��روع، 
اأنا  عليها  قم�سان  اأي�����س��ا  ول��ك��ن 
اأحب الدوت�سي واأكواب ونظارات، 
مفاتيح،  و���س��ال���س��ل  ووالع��������ات، 
نبيذ،  وزج�����اج�����ات  وت����ق����ومي����ات، 

لذاكرة مو�سوليني .

احتواء الأفكار الفا�سية

معركة بني ال�سا�سة واأخرى بني املوؤرخني:

اإيطاليا يف مواجهة مع قدامى �سياطينها الفا�سيني...!

منتجع �ساطئي للفا�سينيرابطة ال�سمال ترف�س املبادرة�ساحب املبادرة

مو�سوليني ما�س حي الفا�سيون اجلدد يف ايطاليا

- جدل حمتدم بني املوؤرخني واجلمهور حول 
م�سروع متحف للفا�سية

- مل ي�سّف البلد اجلميل ح�ساباته مع الفا�سية 
والنقا�س حول هذا املتحف خ�سبة للخال�س

-  الهدف من املتحف حتويل ال�سياحة 
الدعائية اىل �سياحة معرفية

- موؤرخون يرون ان املبادرة �ست�ساعد الراأي 
العام على ا�ستعادة ما�س موؤمل اأحيانا

- موؤرخون يحرتزون ويرف�سون الهروب من امل�سوؤوليات اجلماعية عن عقود الفا�سية يف اإيطاليا

•• الفجر - �شابينا لوريغا –
 ترجمة خرية ال�شيباين

الأحد 9 يوليو، 2017، روت �سحيفة ل 
ريبوبليكا كيف ان تقريظ الفا�سية ا�سبح 

واقعا يوميا وعاديا يف اإيطاليا.
كيودجا،  يف  ـــه  اأن ال�سحيفة  وك�سفت 

من  الفا�سية،  للظاهرة  القوية  الــرمــوز 
اجلملة:  هذه  ترافقها  طفل  �سورة  ذلك 
اأن تعود حيا  اإليك  اأتو�سل  بينيتو،  جّدي 

حتى تكون لنا اإيطاليا �سادقة ونظيفة.
مكربات  عــرب  تبث  �ساعة،  ن�سف  كــل     
ال�سوت ر�سائل من مدير املنتجع، ال�سّتيني، 

بحرية  يف  ال�سعبية  ال�سواطئ  اأحد  على 
ال�ساطئي  املنتجع  ي�ستقبل  البندقية، 
بونتا كانا ال�سياح يف جو نيو فا�سي حيث 
الإيطايل  الديكتاتور  متّجد  مل�سقات 
ال�سابق بينيتو مو�سوليني، جتاور مل�سقات 
من  ذلــك  وغــري  النازية  التحية  جت�سم 

املعلنني  امل�سابني  مــن  �ــســكــاربــا،  جــيــاين 
باحلنني اىل الفا�سية: الوقحون يثريون 
ا�سمئزازي،  بثريون  القذرون  ا�سمئزازي، 
مع  واأنا  ا�سمئزازي..  تثري  الدميقراطية 
الفا�سي ولكن ل ميكنني تطبيقه  النظام 

خارج بيتي، واأنا اطبقه يف منزيل.

مادورو يعلن فوز مع�سكره يف "انتخابات التاأ�سي�سية "
الر�سا�س احلي يف بع�س احلاالت. ورغم املقاطعة واال�سطرابات، 
 -- لو�سينا  تيبي�ساي  ال��وط��ن��ي،  االنتخابي  املجل�س  رئي�سة  اأن  اإال 
اإحدى حلفاء مادورو ال�13 اخلا�سعني لعقوبات من اإدارة الرئي�س 
االأمريكي دونالد ترامب -- اأكدت اأن امل�ساركة كانت ا�ستثنائية حيث 
ثمانية  من  اأك��ر  اأي  باأ�سواتهم،  الناخبني  من   41،53% اأدىل 
ماليني �سخ�س.ويف خطاب اأمام املئات من اأن�ساره و�سط كراكا�س، 
اأ�ساد مادورو الذي ارتدى قمي�سا اأحمر اللون بالن�سر الذي حققه 
قائال “اإنها االنتخابات االأكرب التي حتققها الثورة يف تاريخها منذ 
18 عاما، يف اإ�سارة اإىل العام الذي و�سل فيه �سلفه هوغو ت�سافيز 

اإىل احلكم. واأ�ساف ملاذا ناأبه مبا يقوله ترامب؟.
جانب  اإىل  ف��ل��وري�����س  �سيليا  زوج��ت��ه  اجل��دي��دة  اجلمعية  و�ست�سم 

عدد  اإىل  اإ�سافة  اليمنى،  يده  مبثابة  يعد  ال��ذي  كابيلو  ديو�سدادو 
اإلغاء  يف  امل�سارعة  اإىل  اجلمعية  خطابه  يف  حلفائه.ودعا  من  اآخ��ر 
اإ�سقاط احل�سانة عن النواب املعار�سني.و�ستمتلك اجلمعية املكونة 
عليه  ت�سيطر  ال��ذي  ال��ربمل��ان  حلل  ال�سالحيات  ع�سوا   545 من 
االأخرية  اال�سطرابات  ولكن  الد�ستور.  �سياغة  واإع���ادة  املعار�سة 
اأثارت املخاوف من اأن اإ�سرار مادورو على اجلمعية، رغم �سهور من 

االحتجاجات، �سيدخل البالد يف دوامة من الفو�سى.
وقادت وا�سنطن االإدانات الدولية لالنتخابات حيث قالت املتحدثة 
با�سم وزارة اخلارجية االأمريكية هير ناويرت يف بيان اإنرّ الواليات 
د بهذه االنتخابات التي تقو�س حقرّ ال�سعب الفنزويلي  املتحدة تندرّ
يف تقرير م�سريه .وهددت ناويرت يف البيان باأن وا�سنطن �ستفر�س 

عقوبات قوية و�سريعة �سدرّ حكومة مادورو.وتوالت االإدانات كذلك 
الالتينية مب��ا فيها  اأم��ريك��ا  وك��ن��دا ودول  االأوروب�����ي  م��ن االحت���اد 

االرجنتني والربازيل وكولومبيا واملك�سيك.
اأحد  اأن االنتخابات م��زورة. ودعا  اإىل  املعار�سة  اأ�سارت  من جهتها، 
موا�سلة  اإىل  الفنزوليني  كابريلي�س،  انريكي  املعار�سة،  ق��ادة  كبار 
حت���دي م����ادورو ع��رب االح��ت��ج��اج ���س��د االن��ت��خ��اب��ات وامل���ج���زرة الذي 
داعيا  اخل��ادع��ة،  العملية  بهذه  نعرتف  ال  رافقتها.وقال  اإنها  ق��ال 
يف  �سخمة  تظاهرة  واإىل  االثنني  البالد  اأنحاء  يف  احتجاجات  اإىل 
مادورو  واأ�سدر  اجلديدة.  اجلمعية  ت�سكيل  يوم  االأربعاء،  كراكا�س 
ملوحا  وب��ع��ده��ا،  االن��ت��خ��اب��ات  اأث��ن��اء  ال��ت��ظ��اه��رات  يحظر  مر�سوما 

بعقوبة �سجن قد ت�سل اإىل ع�سر �سنوات.

•• كراكا�س-اأ ف ب:

يف  مع�سكره  فوز  اأم�س  م��ادورو  نيكوال�س  الفنزويلي  الرئي�س  اأعلن 
نالتها  الد�ستور  �سياغة  تعيد  جديدة  تاأ�سي�سية  جلمعية  انتخابات 
اأ���س��ه��م االن��ت��ق��ادات ال��دول��ي��ة، يف وق���ت ت��ع��ه��دت امل��ع��ار���س��ة مبوا�سلة 

االحتجاجات رغم وقوع ا�ستباكات دامية.
وقتل ع�سرة اأ�سخا�س يف موجة من العنف اجتاحت فنزيال االأحد يف 
وقت حتدى مادورو مقاطعة املعار�سة واالإدانات الدولية، مبا فيها 

تهديد اأمريكي بفر�س عقوبات جديدة.
وه��اج��م امل��ت��ظ��اه��رون م��راك��ز االق����رتاع واأغ��ل��ق��وا ال�����س��وارع يف اأنحاء 
اأطلقوا  ال��ذي��ن  االأم���ن  عنا�سر  م��ن  عنيفا  ردا  ا�ستدعى  م��ا  ال��ب��الد، 
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يف  الدعوى 2017/940  ا�ستئناف جتاري   
�س   - للتكنولوجيا  اناند 2- مثيما  ديباك  1-اديتيا  امل�ستاأنف �سده/  اىل 
امل�ستاأنف /���س��رك��ة غ���ران غري�س  ان  م م  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  ذ 
وميثله : خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي -   قد ا�ستاأنف 
القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم   1326/2015 جتاري كلي بتاريخ 
2017/8/15 وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء  املوافق 2017/8/15  ال�ساعة 
او  ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم  10.00 �سباحا  

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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                         يف الدعوى رقم  2017/2392  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ذا برفي�سيونال ف�سيلتيي�س �سرفي�س - �س ذ م م   جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ نا�سر الدين واري�س هاوالدير   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )14954( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�سافة 
اىل مبلغ 1248 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/462   تنفيذ عقاري   
للتطوير  انرتنا�سيونال  املا�سة   -2 ليمتد  انف�ستمنت�س  ورل��د  نيو  �سدهم/1-  املنفذ  اىل 
العقاري - �س ذ م م  3- املا�سة انرتنا�سيونال للو�ساطة العقارية - �س ذ م م  جمهويل حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ماجيد �سوالح حيمد البو�سيدي وميثله : عبداهلل حممد 
حاجي علي العو�سي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )1489533.90( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة - ف�سخ 
ك��ادي 3 مبنطقة  الثاين من م�سروع برج  الطابق  ال�سكنية رقم 215 يف  الوحدة  بيع  عقد 
يف  التداعي  حمل   ، االوىل  عليها  املدعي  من  املدعي  بني  امل��ربم  الرابعة  جنوب  الرب�ساء 
الدعوى الراهنة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/436   تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1- هالل الزرعوين لال�ستثمارات - �س ذ م م   جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/امري حيدر �سلطاين وميثله : را�سد عبداهلل 
علي بن عرب - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1120426( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة - انق�ساء جمددا ببطالن عقد البيع املوؤرخ - 2008/3/6 -   وعليه 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/1838   تنفيذ جتاري  

�سيد  اإم بي للتجارة 2- �سيد ح�سني  ات�س  املنفذ �سدهما/1- �سركة  اىل 
التنفيذ/فريدون  ان طالب  االقامة مبا  ح�سن ح�سيني  جمهول حمل 
اأقام  قد  املعيني   ح�سن  حممد  ح�سن  �سرحان   : وميثله  لو  نبى  م��روت 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1357628( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/3153   تنفيذ جتاري  
اند كي جي ان انرتنا�سيونال �س م ح   املنفذ �سده/1- ميتال لينك  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/توما�س جولبي�س ب�سفته 
املدير العام ل�سركة تينكات جيو�سنثيتك�س وميثله : علي ابراهيم حممد 
احلمادي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )447873.87( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1055  جتاري كلي

ان  االقامة مبا  م.م.ح جمهول حمل  د�سرتبيو�سن  بري  �سركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ حممد بن عاي�س بن حممد الطيار وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )1.620.000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سم ملف الدعوى رقم:668/2012 جتاري 
عن  التعوي�س  وذل��ك  دره��م   )200.000( مبلغ  اىل  باال�سافة  احلالية  للدعوى  كلي 
ال�سرر املادي واملعنوي والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. وحددت لها جل�سة يوم  االثنني 
املوافق 2017/8/7 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1360  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- جميد حميد علي حافظ احلافظ 2- هاين حميد علي احلافظ 
لال�ستثمار  العراقي  االو�سط  ال�سرق  م�سرف  املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
اأقام عليك  - �سركة م�ساهمة خا�سة وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�سي قد 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن او ت�سامم فيما بينهم بان 
يوؤدوا مبلغ وقدره )128026800( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التام. وح��ددت لها جل�سة يوم  اخلمي�س املوافق  9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
اأو  2017/8/17 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/889  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- حممد بن را�سد بن ح�سني الدو�سري جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ عبدالعزيز بن حممد البواردي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
االماراتي )4947000(  بالدرهم  يعادله  او ما  �سعودي  ريال  مببلغ وقدره )5100000( 
 2017/8/14 املوافق  االثنني  ي��وم   لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف.  والر�سوم  والفائدة 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ، علما بانه مت جتديد الدعوى من ال�سطب .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1034  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  موؤ�س�سة �ساجواين للتجارة جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ �سركة �ستيم التجارية ذ.م.م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
والر�سوم  دره��م   )1.172.171( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  ب��ال��زام  االم��ر  با�سدار 
وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س   املوافق  2017/8/10   ال�ساعة 9.30 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
اعالن حكم بالن�سر

                  يف  الدعوى رقم 2017/501  احوال نف�ص م�سلمني 
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ع��ب��ا���س ف��ا���س��ل ع��ي��دان جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/دي��ن��ا ط���ارق احمد 
وميثله:عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل ال�سويدي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
2017/6/20  يف الدعوى املذكورة اعاله حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري 1- بتطليق املدعية/ دينا طارق 
عدتها  اح�ساء  املدعية  وعلى  لل�سرر  بائنة  يطلقة  عيدان  فا�سل  عبا�س  عليه/  املدعي  زوجها  من  احمد 
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  ال��زام   -2 باتا  بالتطليق  احلكم  �سريورة  تاريخ  من  اعتبارا  حالها  وفق  ال�سرعية 
لها نفقة �سكنى وقدرها �ستة االف وخم�سمائة درهم لكامل فرتة العدة اعتبارا من تاريخ �سريورة احلكم 
ي��وؤدي لها مبلغ الفني دره��م �سهريا نفقة زوجية �ساملة جميع  ال��زام املدعي عليه بان  باتا 3-  بالتطليق 
اوجه النفقة اعتبارا من تاريخ:2017/3/13 وحتى �سريورة احلكم بالتطليق 4- رف�س ما عدا ذلك من 
طلبات 5- الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
دبي  مبدينة  وال��ك��ائ��ن   ،  )17922  : رق��م  )رخ�����س��ة  ري�ستورانت  ف��الي��ف��ورز   / �سركة 
،  واملرخ�سة  املتحدة  العربية  ، دول��ة االم���ارات  دب��ي   ، لالنرتنت  �س ب : 119149 
لدى �سلطة دبى للمجمعات االبداعية ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها 
للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س اإدارة �سركة / مطعم �سيفني �ستونز �س ذ م 
م )ال�سركة الرئي�سية( يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ 2017/7/15 ب�ساأن اإغالق وحل 
ال�سركة -  وفقا لذلك تهيب ال�سركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات 
فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل  45 يوما من تاريخ هذا االعالن عن 
 طريق الربيد امل�سجل او االت�سال ب:  ال�سيد: ار�ساد موبن مندايا برات حبيب الرحمن 

ا�سم ال�سركة : فاليفورز ري�ستورانت 
�س ب : 119149 ، دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة.

هاتف رقم 0554715377 
irshadmoopan@gmail.com : الربيد االلكرتوين

 لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�سعار ت�سفية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

   يف  الدعوى 2017/1262  جتاري جزئي   
�سد املدعي عليه / �سلمان غلوم ح�سن دروي�س البلو�سي 

املقامة من : بنك ابوظبي التجاري 
مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي االبتدائية حتت رقم  2017/1262  جتاري 
جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا  م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام 
حل�سور  ندعوكم   ، املحاكم  ام��ام  اخل��ربة  اعمال  بخ�سو�س  م   1992 ل�سنة  االثبات  قانون 
املو�سح  العنوان  او من ميثلكم قانونا وال��ذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على  اجتماع خربة  
ادناه وذلك يوم االحد  املوافق 2017/8/13  يف متام ال�ساعة 00 : 12 ظهرا ،  ويرجى منكم 

اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�س : 04-2698876 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اجتماع خربة
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/33  عقاري جزئي                               

م�سوؤولية  ذات  اأوف�سور  �سركة   - ليمتد  اإنف�ستمنت�س  ورل��د  نيو   -  1/ عليه  املدعي  اىل 
اي  3-اي يف  م   م  ذ  �س   - العقاري  للتطوير  انرتنا�سيونال  املا�سة  2-�سركة  حم��دودة  
للعقارات - �س ذ م م   جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ عبداهلل بن حممد بن 
عبداهلل املبارك وميثله : را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي - مبا ان املدعي/ عبداهلل 
ب��ن حممد ب��ن ع��ب��داهلل امل��ب��ارك  ق��د اق��ام ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع��اله وعليه نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بتاريخ  2017/7/25 احلكم التمهيدي التايل : 1- اعادة قيد الدعوى 
بحالتها التي احليت بها من حيث عدد املدعني وترتيب املدعي عليهم وعلى قلم الكتاب 
وق�سم الت�سجيل ت�سحيح القيد كما كان 2- وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب احد اخلرباء 
الهند�سيني العقاريني املخت�سني املقيدين بجدول خب   وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 

 .Ch1.B.8 الثالثاء املوافق 2017/8/8 ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/155 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليهما/1- زبيده ملواد البناء - �س ذ م م  2-تاج الرحمن خان  جمهويل 
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/4   يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/لوردي�س للتجارة - �س ذ م م بالزام املدعي عليهما 
�سنويا من  بواقع %9  القانونية  والفوائد  درهم  الف  ب��اداء مبلغ مائة  بالت�سامن 
ومبلغ  بامل�ساريف  بالت�سامن  والزمتهما  ال�سداد  متام  وحتى   2014/8/13 تاريخ 
قابال لال�ستئناف  امل��ح��ام��اة.   حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب  دره��م مقابل  ال��ف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1844  جتاري جزئي              
جمهول  م   م  ذ  �س   - الفنية  للخدمات  ال�سعيدي  1-ال�سيد   / عليه  املدعي  اىل 
امل���واد العازلة - ذ م م  مل��ق��اوالت  امل��دع��ي/ �سركة واتر�سيل  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
اأق���ام عليك  ال��ك��ت��ب��ي   ق��د  ب��ن ه��وي��دن  وميثله : خليفة ع��ب��داهلل �سعيد ع��ب��داهلل 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )215.863 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2017/8/6   ال�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/392  مدين كلي 

اىل املدعي عليه / 1 - ورل��د واي��د اكويبمنت �سولو�سن - �س ذ م م  - 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 
)اتفاقية  ب���  املعنونة  املدة  طويل  ايجار  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة   ومو�سوعها  الدعوى 
عليها  املدعي  وال��زام  االيجار  بدل  �سداد  لعدم   2007/3/25 املوؤرخة  م�سروع(  تطوير 
املوافق   ال��ث��الث��اء   ي��وم  لها جل�سة  امل��ح��ام��اة.    وح���ددت  وات��ع��اب  وامل�ساريف  بالر�سوم 
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة    2017/8/8
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/389  مدين كلي 

اىل املدعي عليه / 1- �سي تي �سي �سكافولدنغ  اند فورمورك اند �سرتيز - �س ذ م م   - 
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 اتفاقية ايجار طويل املدة املعنونة 
ب��� )اتفاقية تطوير م�سروع( املوؤرخة 2006/7/13 لعدم �سداد بدل االيجار والزام املدعي 
عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  9.30 �س  ال�ساعة    2017/8/7
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/70 عر�ص واإيداع عمايل                 

اىل املعرو�س عليه / 1- املهدي الكرفطي  جمهول حمل 
�سي  ال  ال  �سرفي�سز  جينباكت  العار�س/  ان  مبا  االقامة 
وميثله : خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي 
-  نعلنكم بان العار�س املذكور اعاله ، تقدم الينا عار�سا 

عليكم مبلغ وقدره )13594 درهم + تذكرة ال�سفر( 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4884   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : عبدالرحمن �سني عبداهلل 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )37.448.00( 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 
 - با�سات  واج��ن  )فولك�س  نوع  من  )74363/خ�سو�سي/J/دبي(  رقم  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2012( 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
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4880   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : روبريت جيلمور هينان 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )26.969.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
 - فولفو   XC90( من نوع )دبي/N/على ال�سيارة رقم )91590/خ�سو�سي
ا�ستي�سن( موديل )2012( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4883   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : برابها �سانكر رافيندران كوالنرتا 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )51.036.00( 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 )37424/خ�سو�سي/F/دبي( من نوع )فورد فيوجن - �سالون( 
موديل )2014( لون )برتقايل(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1144  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- ادمريال هاردجن مارين �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/14  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
توين هارت�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )�ستة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ  وثالثني الف واربعمائة و�سبعة و�سبعني درهم( والفائدة 
بامل�سروفات  والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى  يف:2016/12/8  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2249  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- قلعة ال�سام للتجارة جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
اورا�سيا خلدمات ال�سحن �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )18050( درهم والر�سوم وامل�ساريف. وحددت 
 Ch بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة   2017/8/8 املوافق  الثالثاء  ي��وم   لها جل�سة 
C.13.1 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 

، علما بان الدعوى قد احاله للدائرة التجاريه اجلزئية .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5366  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دعاء لتجارة املالب�س �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احمد   نا�سر  ا�سحاق  املدعي / حممد  ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)32917 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
وحددت    mb173804699ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم االثنني املوافق:2017/8/14 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3845  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-املهارات الدولية ال�ستقدام االيدي العاملة - موؤ�س�سة فردية جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / حممد الباز حممد خميمر وميثله:عبدالرحمن ن�سيب 
عبدالرحمن بن ن�سيب  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( ع��وده مببلغ  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)76800 
ال�سكوى:mb172030464ae  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق:2017/8/16 
ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6861  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ريل فيو لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /عاطف منري عريان عو�س  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   64000( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB174860242AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/22 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4426  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جيف واي للنقل بال�ساحنات الثقيلة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /حممد ادري�س عبداملطلب  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )20408 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB172952736AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/8/14 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4568  عمايل جزئي
امل��دع��ي عليه / 1-امل����ري لالنظمة االم��ن��ي��ة جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  املدعي /حممد اح�سان عبدالغفور  قد 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   18900( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb173157224ae  وحددت لها جل�سة 
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �س  املوافق 2017/8/6  يوم االحد 
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�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6601  عمايل جزئي
�������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  / 1-���س��ب��ارك��و  امل��دع��ي عليه  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  ا�ستياق اف�سل  قد  ا�ستياق  االقامة مبا ان املدعي /ظفر 
وتذكرة  دره���م(   22600( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة رقم 
اخلمي�س  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    mb174897259ae:ال�سكوى
املوافق 2017/8/17 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4745  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تب�سم للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد يا�سني حممد رفيق  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   17.800( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB172622130AE:2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
08.30 �س مبكتب  ال�ساعة  املوافق 2017/8/6  االح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت 
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 

، مع تق�سري مدة االعالن.
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7666  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم بيتي م�ساوي �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  يو�سف   يعقوب غالم  املدعي /حممد  ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )21200 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175873314AE  وحددت 
لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/8/17 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 .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5975  عمايل جزئي

�������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االقامة  ان���رتي���ورز  امل��دع��ي عليه / 1-ه��ات��ي��ك  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي /ب��ي��ج��وي ف��ي��ج��اي��ان ب���ات���اداث ث��ي��ان ت�����س��ري ب���اراك���اداف���ات  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
وامل�ساريف رقم  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   97401(
ال�سكوى:mb173518923ae  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �س   08.30 ال�ساعة   2017/8/17
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6242  عمايل جزئي
ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاوالت  1-�سيزر   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /اكتيار ح�سني علي اكرب مالك  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
 1200( وق��دره  مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   21165( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:AE174104607MB  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/8/14 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر

                يف  الدعوى 2017/249  نزاع تعيني خربة جتاري
اىل املتنازع �سده / 1-فاطمة عوف عبدالرحمن لوتاه جمهول حمل االقامة 
مبا ان املتنازع / كورنليو�س هوبرت ادوارد تننت جالبني وميثله:عبداهلل نا�سر 
من�سور حمد الكعبي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري 
متخ�س�س مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت 
لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/8/14   ال�ساعة 8.30 �س مبكتب امل�سلح  
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

الت�سويات   الودية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1008  جتاري كلي 

ان  االقامة مبا  املراماه جمهول حمل  ب�سري  ب�سري خمي�س  ابراهيم  املدعي عليه/1-  اىل 
املدعي/بنك االحتاد الوطني �س.م.ع وميثله:فهد �سلطان علي لوتاه نعلنكم بان املحكمة 
ل�سالح/بنك  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/7/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
االحتاد الوطني �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ )997635( درهم 
وفوائده القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى بتاريخ:2017/5/3 وحتى متام ال�سداد 
قابال  . حكما مبثابة احل�سوري  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  امل�سروفات  والزمته 
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم  اليوم  لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/94  ا�ستئناف عقاري    

االقامة  ليمتد جمهول حمل  ترابينك�س  دن�ساو  امل�ستاأنف �سده/ 1-  اىل 
مبا ان امل�ستاأنف / �سعيد حممد عبداهلل الرقباين وميثله:�سعيد مبارك 
عبيد احمد الزحمي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 

2016/624 عقاري كلي بتاريخ:2017/2/26     
 10.00 ال�ساعة   2017/9/19 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/880 تنفيذ مدين  

�سيبا�ستيان  كاناكاراتوتام  �سيبا�ستيان  تومي  ���س��ده/1-   املنفذ  اىل 
التنفيذ/جوي  ان طالب  االق��ام��ة مب��ا  ك��ان��اك��ارات��وت  جمهول حم��ل 
اأقام  قد  يو�سف احلمادي   احمد  بوناكادافيل وميثله:يو�سف حممد 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )56347( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1159  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف ���س��ده/ 1- دول���ت ك��ان��اي��االل ف��ا���س��وم��ال ه����ارواين ه����ارواين - 
ب�سفته امل��ح��ك��وم عليه يف ال��دع��وى اجل��زائ��ي��ة  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا 
الغبار  را�سد  �سعيد  وميثله:�سيف  ليمتد  كيميكالز  مي�سوا   / امل�ستاأنف  ان 
ال�سام�سي  قد ا�ستاأنف / احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/1691 جتاري 
كلي بتاريخ:2017/6/13 وحددت لها جل�سه يوم االثنني  املوافق 2017/8/7 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2760  عمايل  جزئي 
االقامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للتجارة  اي  ام  ال  عليه/1-  املدعي  اىل 
ان املدعي/امينه حيدر ر�سوان نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
املدعى  بالزام  ر�سوان  حيدر  ل�سالح/امينه  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/6/1
عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )27367( درهم وتذكرة العودة اىل موطنها او قيمتها 
نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحقت بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب 
طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبها  من  املدعية  واعفت  امل�سروفات  من 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   .
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5621  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ات�س ام جي للو�ساطه التجارية جمهول حمل االقامة مبا 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  اهلل   رحمة  �ساجد  علي  املدعي /ظفر  ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)35061 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174286518AE  وحددت 
لها جل�سة يوم االثنني املوافق:2017/8/14 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4357  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  الفنية  للخدمات  ال��ري��ام��ي  / 1-���س��امل  امل��دع��ي عليه  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /جاكر حممد عبدالر�سيد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 1000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)68291  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB171237968AE  وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2017/8/3 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/4330  عمايل  جزئي 
بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  املباين   لتنظيف  ال�سنافر  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/7/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/حممد دليار الدين فريد احمد بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ 
)11.002( درهم وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل 
لدى �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه 
قابال لال�ستئناف  . حكما مبثابة احل�سوري  منها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1173  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- ال�سدرة للنقل وخدمات حزم الب�سائع  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/حممد ا�سفاق حممد ريا�س نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
ريا�س  ا�سفاق حممد  ل�سالح/حممد  اعاله  املذكورة  الدعوى  2017/6/1  يف  بتاريخ 
توؤدي للمدعي مبلغ )6943( درهم وتذكرة عودة اىل وطنه  باأن  املدعى عليها  بالزام 
عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمت املدعي 
عليها باملنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا ذلك من 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات. 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6320  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مدينة اجلمال لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املدعي /جرب اال�سالم خمل�س علي  قد  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15541 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174737656AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/8 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5898  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-االنوهي للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /حممد اعجاز حممد اعظم  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )20898.7 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB171928767AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/8/7 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7156  عمايل جزئي

وامل�ساكن   امل���ب���اين  ت��ن��ظ��ي��ف  ع��ل��ي��ه / 1-ال���ق���ري���ة اخل�������س���راء خل���دم���ات  امل���دع���ي  اىل 
���������س.ذ.م.م جم���ه���ول حم���ل االق����ام����ة مب���ا ان امل���دع���ي /ام�����ري ع��ل��ي حم��م��د �سرياز  
ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
رقم  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره����م(   1000( ع���ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره����م(   15845(
االحد  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB175283490AE/2017:ال�سكوى
املوافق 2017/8/6 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، وامرت املحكمة بتق�سري مده االعالن .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6883  عمايل جزئي
الطعام ذ.م.م جمهول  املدعي عليه / 1-�سوي بيني ماجيك خلدمات تقدمي  اىل 
اأق��ام عليك  ك��روز  قد  املدعي /برين�سي�س كاميلي ج��ريون  ان  االق��ام��ة مبا  حمل 
درهم(   12960( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
او ما يقابلها مبلغ وق��دره )2000 دره��م( والر�سوم وامل�ساريف رقم  وتذكرة عودة 
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB174821861AE:ال�سكوى
2017/8/2 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، مع تق�سري مدة االعالن اىل اربعه ايام.
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأكرث من 500 لعب ولعبة من بينهم 140 من الأ�ساتذة الكبار 

اللجنة املنظمة ملهرجان اأبو ظبي لل�سطرجن  ت�سكر مياه واي ويرا 
الإنطالقة  ال����ت����ن����ازيل  ال����ع����د  ب�������داأ 
 24 ال���  ال���دويل  اأب��و ظبي  مهرجان 
لل�سطرجن الذي يقام بفندق دو�ست 
ث���اين اأب����و ظ��ب��ي حت��ت رع��اي��ة �سمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�����س��ي��خ 
الريا�سي  ظبي  اأب��و  جمل�س  رئي�س 
خ��الل ال��ف��رتة م��ن 13 وحتى 23 
و���س��ط م�ساركة  احل���ايل  اأغ�����س��ط�����س 
اأك��ر م��ن 500 الع��ب والع��ب��ة من 
قارات  خم��ت��ل��ف  م��ن  جن�سية   55

العبا   140 ب��ي��ن��ه��م  م����ن  ال����ع����امل 
والعبه من الالعبني االأ�ساتذة مما 
يرفع من ت�سنيف املهرجان العاملي 
ا���س��ت�����س��اف��ت��ه �سمن  ت��ت��ج��دد  ال�����ذي 
ف��ع��ال��ي��ات ))ع�����ام اخل������ري((، وذلك 
م��ن خ���الل ت��ق��دمي ع��ائ��د املهرجان 
من ر�سوم امل�ساركة جلمعية الهالل 
االأح���م���ر االإم����ارات����ي، م���ع ف��ت��ح باب 
امل�ساهمة اأمام كافة امل�ساركني طول 
تبلغ جمله  ال���ذي  امل��ه��رج��ان  ف���رتة 

ج����وائ����زه ال��ن��ق��دي��ة اأك�����ر م���ن 65 
العينية  األف دوالر بجانب اجلوائز 
اللجنة  ر�سدتها  التي  والتذكارية 
امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��م��ه��رج��ان الذي 
ي��ح��ظ��ى ب���دع���م جم��ل�����س اأب�����و ظبي 
�سوؤون  وزارة  قبل  وم��ن  ال��ري��ا���س��ي 

الرئا�سة. 
اعتماد اللجان

العليا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وك����ان����ت 
لها  اجتماعا  عقدت  قد  للمهرجان 

اأبو  ن���ادي  مبقر  االأول  اأم�����س  م�ساء 
ظ��ب��ي ل��ل�����س��ط��رجن ب��رئ��ا���س��ة ح�سني 
رئ��ي�����س جمل�س  اخل�����وري  ع��ب��د اهلل 
اأحمد  �سعيد  بح�سور  النادي  اإدارة 
احلكام  جلنة  رئي�س  اللجنة  ع�سو 
نائب  امل��ه��ريي  اإ�سماعيل  واإب��راه��ي��م 
مدير املهرجان وعدد من م�سئويل 
ال��ل��ج��ان ال��ف��رع��ي��ة امل�����س��اع��دة ،ومت 
اللجان  ت�����س��ك��ي��ل  م��ت��اب��ع��ة  خ���الل���ه 
الفرعية امل�ساندة ومتابعة متطلبات 

املهرجان وا�ستعرا�س �سامل الأ�سماء 
البالد  خ��ارج  من  خا�سة  امل�ساركني 
بعد اأن حددت الئحة املهرجان م�ساء 
اليوم موعدا نهائيا للم�ساركني من 
الراحة  تاأمني  بهدف  البالد  خ��ارج 
املهرجان  فعاليات  خ��الل  م��ن  لهم 
للجدول  وفقا  امل�ساحبة  والربامج 
اللجنة  واعتمدت  امل��ق��رر.   الزمني 
امل�ساركة يف  الوطنية  الكوادر  قائمة 
،واثنت  امل��ه��رج��ان  ب��ط��والت  حتكيم 

على امل�ساركة الن�سائية املميزة الإدارة 
مباريات بطوالت املهرجان املختلفة 
وال���ت���ي ���س��م��ت ه��ب��ه ال��ع��ل��ي ،امل����زون 
النعيمي،ونوف  احل���م���ريي،اآم���ن���ة 
بجانب  القائمة  احل��م��ادي،و���س��م��ت 
ال��ط��اق��م ال���دويل امل��ك��ون م��ن �سعيد 
احمد اخل��وري رئي�س جلنة احلكام 
ومن�سور  امل����ازم����ي  م�����راد  ع���ب���داهلل 
واآخرين  حممد  وخليفة  التميمي 
حكام  للجنة  ور�سة  تعقد  اأن  وتقرر 

فعالياته  ان��ط��الق��ة  قبل  امل��ه��رج��ان 
التي  امل�����س��ت��ج��دات  ع��ل��ى  ل���ل���وق���وف 

طراأت على قانون ال�سطرجن .
موؤمتر املهرجان

وح�������ددت ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة ظهر 
موعدا   8/7 امل��ق��ب��ل  االأح������د  ي����وم 
دو�ست  ب��ف��ن��دق  امل���ه���رج���ان  مل���وؤمت���ر 
اآخر  ل��ل��وق��وف على  اأب���و ظبي  ث��اين 
رعاية  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  امل�����س��ت��ج��دات 
االف���ت���ت���اح و����س���ي���وف احلفل  ح��ف��ل 

الب�سيط  االف���ت���ت���اح  ح���ف���ل  و����س���ك���ل 
اللجنة  و�سكرت   .. احلفل  وف��ق��رات 
اأحمد الرئي�سي رئي�س جمل�س اإدارة 
العامة  للتجارة  ون  اآدي��ت��ون  �سركة 
ويرا(  ملياه)واأي  والوكيل احل�سري 
االرت����وازي����ة مل�����س��اه��م��ت��ه��م يف اإجن���اح 
ل�سيوف  امل���ي���اه  ب��ت��وف��ري  امل��ه��رج��ان 
احل���ف���ل جت���اوب���ا م���ع م���ب���ادرة )عام 
ال�سركة  فيها  ت�سهم  ال��ت��ي  اخل���ري( 

على م�ستوى الدولة.

روما  م��واط��ن��ه  ع��ل��ى  االي��ط��ايل  يوفنتو�س  ف���از 
5-4 بركالت الرتجيح بعد تعادلهما 1-1 يف 
التي اقيمت  الودية  املباراة  الوقت اال�سلي من 
كاأ�س  �سمن  املتحدة  بالواليات  فوك�سبوروه  يف 

االبطال الدولية االعدادية للمو�سم اجلديد.
واأنهى يوفنتو�س ال�سوط االأول متقدما بهدف 

واأدرك  ماندزوكيت�س،  ماريو  الكرواتي  للدويل 
روم�����ا ال���ت���ع���ادل يف ال���ث���اين ب��وا���س��ط��ة ال����دويل 
ال��ب��و���س��ن��ي اإدي����ن دج��ي��ك��و . وه���و ال��ف��وز الثاين 
اأول على  بعد  ليوفنتو�س يف جولته االمريكية 
اخلمي�س   2-3 الفرن�سي  جرمان  �سان  باري�س 
املا�سي، مقابل خ�سارة 1-2 يف 23 يوليو اأمام 

ال���دورة  بلقب  ت���وج  ال���ذي  اال���س��ب��اين  بر�سلونة 
الودية. يف املقابل، مني روما بخ�سارته الثالثة 
يف الواليات املتحدة بعد االوىل اأمام باري�س �سان 
جرمان بركالت الرتجيح اي�سا  يف 20 يوليو، 
والثانية امام توتنهام هوت�سرب االنكليزي 3-2 

االأربعاء املا�سي.

يوفنت���و�س يف���وز عل���ى روم���ا 
بك���اأ�س الأبط���ال

م�سجع���و ليف��رب���ول يوؤي���دون ع���ودة مناط���ق الوق����وف يف امل���الع����ب 
ال���ذي���ن يطالبون  االإن��ك��ل��ي��ز  امل�����س��ج��ع��ون  ح��ظ��ي 
ل��ل��وق��وف يف مدرجات  ب���اع���ادة اع��ت��م��اد م��ن��اط��ق 
املالعب، مبوؤازرة جمهور ليفربول الذي �سوت 
رمزية  خطوة  يف  االأم���ر  ه��ذا  ل�سالح  باأغلبيته 

مهمة بالن�سبة اىل م�سجعي النادي االأحمر.
ل�سالح  ليفربول  م�سجعي  ت�سويت  ويكت�سب 
للمرة  امل����درج����ات  ال����وق����وف يف  م��ن��اط��ق  ع�����ودة 
االأوىل منذ اأكر من 20 عاما، اأهمية معنوية 
ال�سيما اأن النادي فقد 96 من م�سجعيه يف 15 
التدافع خالل مباراة يف  ب�سبب   1989 اأبريل 
الدور ن�سف النهائي مل�سابقة كاأ�س انكلرتا �سد 
نوتنغهام فور�ست على ملعب هيلزبره اخلا�س 

بنادي �سيفيلد ون�سداي.
1989 وال��ت��ق��ري��ر ال���ذي ن�سر يف  وب��ع��د ك��ارث��ة 
من  املعني  املحقق  قبل  من  التايل  العام  اوائ��ل 
احلكومة بيرت تايلور، ا�سبحت املقاعد الزامية 
يف ك��ل م��الع��ب ال��درج��ت��ني امل��م��ت��ازة واالأوىل يف 
م�سجعو  تدفق  بعدما  الكارثة  ووقعت  انكلرتا. 
امللعب مع اقرتاب موعد  امام بوابات  ليفربول 
يوؤدي  بابا  االمن  البداية، ففتحت قوى  �سربة 
ال�سغط،  لتخفيف  لهم  املخ�س�س  اجلناح  اىل 
من�سة  اىل  ه��رع��وا  ق��د  ك��ان��وا  امل�سجعني  ان  اال 

وا�سعة  امل��اأ���س��اة موجة  واث���ارت  ا���س��ال.  مزدحمة 
اعوام  قبل ثالثة  وذل��ك  امل��الع��ب،  من حتديث 

من ان�ساء الدوري املمتاز.
وباتت كامريات املراقبة اإلزامية يف املالعب، ومت 
الف�سل بني اجلمهورين امل�سيف والزائر، ومنع 
املخ�س�سة  املقاعد  فر�ست  كما  الكحول،  �سرب 

للجماهري بدال من وقوفها طوال املباراة.
ا�سوات  علت  التذاكر،  اأ�سعار  ارتفاع  مع  انه  اال 
امل��ط��ال��ب��ني ب��اع��ت��م��اد م��ن��اط��ق وق�����وف جمهزة 

مبقاعد ميكن طيها وتثبيتها.
ويف اال���س��ت��ط��الع ال���ذي اأج��رت��ه اأك���رب جمموعة 
واملعروفة  ليفربول  لنادي  م�ستقلني  م�سجعني 
مبجموعة �سبرييت اأوف �سانكلي، �سوت 88% 
من امل�سجعني )من نحو 18 الفا( ل�سالح عودة 

مناطق الوقوف.
واأعرب رئي�س املجموعة جاي ماكينا عن تفاجئه 
بعدد املوؤيدين، م�سيفا “اإنها نتيجة ال ت�سدق. 
اأرق�����ام مم��اث��ل��ة م�سوتة  مل ن��ك��ن ن����درك وج����ود 
)مل�����س��ل��ح��ة ه���ذا ال��ت��ع��دي��ل(. ه���ذا االأم����ر يظهر 
واأن  املناق�سة  ه��ذه  ب��اإج��راء  كنا حمقني  اأننا  لنا 
ت�سمع  اأن  ي��ري��دون  والناجني  االأ���س��ر  امل��وؤي��دي��ن، 
�سوتت  ال��ت��ي  الغالبية  حجم  وت��اب��ع  كلمتهم«. 

مل�سلحة التعديل، يعني انه لي�س يف اإمكان اأحد 
اتخذوا  ال��ذي��ن  امل�سجعني  مب��وق��ف  الت�سكيك 
اإجراء  يتعني  انه  اعترب  ماكينا  ان  اال  قرارهم. 
الق�سية  حل�سا�سية  نظرا  املناق�سات  من  املزيد 
بالن�سبة اىل الذين فقدوا اأحباءهم يف هيلزبره، 
م�سيفا ندعو كل من يروج لهذا االأمر ان يتفهم 
احل�سا�سيات ويحرتم وجهات نظر من يخالفونه 
اآالم��ا ال ت�سدق وعا�سوا  ال���راأي. للذين خ��ربوا 
اليهم ويطرحوا  ن�ستمع  ب��اأن  ك��ل احل��ق  امل��اأ���س��اة 

االأ�سئلة الهامة ب�ساأن ال�سالمة.
ال�سلطات  م��ن��ح  ب��ع��د  ال��ت�����س��وي��ت  ه����ذا  وي���اأت���ي 
الثانية  االنكليزية  ال��درج��ة  ل��ن��ادي  موافقتها 
تت�سع  اآمنة  وق��وف  منطقة  الن�ساء  �سروزبوري، 
“مونتغومري  500 م�سجع يف ملعبه  حلواىل 

ووترز ميدو ارينا«.
ورا�سلت رابطة الدوري املمتاز اأنديتها الع�سرين 
يف  بامل�ساركة  مهتمة  ك��ان��ت  اإذا  ملعرفة  م��وؤخ��را 

اختبار اعادة اماكن الوقوف يف مالعبها.
بريطاين  ن��اد  اأول  اال�سكتلندي  �سلتيك  وك���ان 
وقوف  مبنطقة  العمل  امل��ا���س��ي  ال�سيف  يعيد 
�سلتيك  ملعبه  يف  م�سجع  ل�2600  تت�سع  اآمنة 

بارك.

و�سل فريق بر�سلونة االإ�سباين اإىل اإ�سبانيا، عقب جولته يف الواليات املتحدة االأمريكية، حيث �سيح�سل 
على عطلة من 3 اأيام قبل العودة للتدريبات االأربعاء املقبل.

م�سائي، يف مدينة  واآخ��ر  تدريب �سباحي  للتدريب يف �سورة  فالفريدي  اإرن�ستو  امل��درب  اأبناء  و�سيعود 
جوان غامرب الريا�سية 2 اأغ�سط�س )اآب( املقبل.

كاأ�س  ببطولة  والتتويج  االع��داد  فرتة  يف  ال�3  مبباراياته  الفوز  عقب  عطلته  على  بر�سلونة  ويح�سل 
االأبطال الدولية.

�سابيكوين�سي  �سيلتقي  حيث  ال��ودي��ة،  غامرب  ج��وان  لبطولة  اال�ستعداد  االأرب��ع��اء  منذ  الرب�سا  وي��ب��داأ 
الربازيلي يف 7 اأغ�سط�س قبل لعب ذهاب كاأ�س ال�سوبر يف 13 من نف�س ال�سهر اأمام ريال مدريد على 

كامب نو، ثم �سيخو�س مباراة العودة بعدها ب�3 اأيام يف الربنابيو.
ومل ي�سل نيمار مع الفريق اإىل بر�سلونة حيث �سافر من ميامي اإىل �سنغهاي ال�سينية حيث �سي�سارك 

غداً يف حدث دعائي كممثل عن النادي الكتالوين. 

فالفريدي مينح لعبي بر�سلونة عطلة 3 اأيام
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الفجر الريا�ضي

حممد بن زايد ي�ستقبل في�سل الكتبي الفائز مبيداليتني 
يف ريا�سة اجلوجيت�سو ببطولة الألعاب العاملية

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
ام�س يف ق�سر البحر بطلنا العاملي في�سل الكتبي �ساحب 

مبناف�سات  املفتوح  ال���وزن  وف�سية  كجم   94 وزن  ذهبية 
ريا�سة اجلوجيت�سو يف بطولة االألعاب العاملية التي اأقيمت 

موؤخرا مبدينة ورك�سالف ببولندا.
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ه��ن��اأ  و 
وحتقيقه  امل�����س��رف  االإجن����از  ب��ه��ذا  الكتبي  في�سل  البطل 

امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي م��ع��رب��ا عن 
اأبناء الوطن  التي يبذلها  �سعادته بهذا االإجن��از واجلهود 
واإ����س���راره���م وع��زمي��ت��ه��م ع��ل��ى ح�����س��د امل���راك���ز االأوىل يف 

املحافل الريا�سية.
و اأ����س���اد ���س��م��وه ب��امل�����س��ت��وى امل��م��ي��ز وامل��ت��ط��ور ال����ذي ظهر 

م�������ن  وغريه�������ا  البطول�����������ة  ه��������������ذه  يف  الع��ب��ون��ا  ب��ه 
مهمة  خ��ط��وة  النتيجة  ه��ذه  اأن  م��وؤك��دا   .. البط��������والت 
اإجنازات  ومميزة يف م�سرية ريا�سة اجلوجيت�سو لتحقيق 
اإ�سافية يف املحافل االإقليمية والدولية القادمة .. ومتنى 
وموا�سلة  امل�سرفة  النتائج  من  املزيد  االم���ارات  لريا�سة 

م�س���������وار التم��ي��������ز والتف�����������������وق .
من ناحيته عرب في�سل الكتبي عن �سعادته بلقاء �ساحب 
اأن  اإىل  م�سريا  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
كلمات �سموه وت�سجيعه يعد و�ساما على �سدر اأي ريا�سي 

يف الدولة.

فالن�سيا  ل���ف���ري���ق  ال���ف���ن���ي  امل����دي����ر  ق�����ال 
االإ����س���ب���اين، م��ار���س��ل��ي��ن��و غ��ار���س��ي��ا ت����ورال، 
ام�س االأح��د، عقب الفوز على بورمنوث 
اأداء كل  اإنه را���ٍس عن   ،0-1 االإجنليزي 
فريقه  اأن  اإىل  امل��درب  واأ���س��ار  الالعبني. 
امل��ب��اراة بعد جولة يف  ك��ان يخو�س ه��ذه 
املواعيد،  تغري  ظل  يف  ال�سمالية  اأمريكا 
حيث تدرب الالعبون بقوة منذ و�سولهم 
وك��ان م��ردوده��م طيباً. وق��ال ت��ورال: اأنا 

ممنت من طريقة تعاملهم وا�ستعدادهم 
له�سم االأفكار التي تطرح عليهم وتنفيذ 

امل�سائل وفقاً لفل�سفة اللعب.
وب��خ�����س��و���س م��واج��ه��ة ب���ورمن���وث، قال: 
تلح  مل  الدفاعية،  بال�سالبة  “حتلينا 
طوال  واح���دة  تهديف  فر�سة  للمناف�س 
الهجوم  يف  فر�سنا  وخلقنا  دقيقة   90

و�سجلنا هدفاً عظيماً.
املباراة  على  �سيطرنا  امل����درب:  واأ���س��اف 

وال���ل���ع���ب يف م���راح���ل ك���ث���رية م��ن��ه��ا واأن����ا 
را�س للغاية. وحقق فالن�سيا يف اإجنلرتا 
االإع���داد، حيث  ف��رتة  الرابع يف  انت�ساره 
للمرة  �سباكه  نظافة  على  اأي�ساً  حافظ 
الرابعة. وحول هذا االأمر �سرح املدرب: 
نتحدث عن ت�سحيح و�سع املو�سم املا�سي 
فينا  �سجلت  التي  االأه���داف  ع��دد  ب�سبب 
وجعلتنا يف ن�سف اجل��دول، ال نرغب يف 

مثل هذا املركز.

اأ�سفرت قرعة الدور ن�سف النهائي للبطولة العربية لالأندية التي اأجريت 
والرتجي  االأردين،  والفي�سلي  امل�����س��ري  االأه��ل��ي  ب��ني  م��واج��ه��ة  ع��ن  ام�����س 

التون�سي والفتح الرباطي، يف مباراتني تقامان هذا االأ�سبوع.
للقاء  اإع����ادة  االأردن،  ب��ط��ل  والفي�سلي  م�سر  ب��ط��ل  االأه��ل��ي  ل��ق��اء  وي�سكل 
ل�سالح  وانتهى  االأوىل،  املجموعة  مناف�سات  يف  جمعهما  ال��ذي  االفتتاحي 

النادي االردين -1�سفر.
واأنهى الفي�سلي الدور االأول مت�سدرا بالعالمة الكاملة، اذ فاز على الوحدة 

االماراتي 2-1، ون�سر ح�سني داي اجلزائري -1�سفر.
اأما االأهلي، فبلغ الدور الثاين ك�ساحب اأف�سل مركز ثاين 6 نقاط، اذ فاز 

على الوحدة -2�سفر، وعلى ن�سر ح�سني داي 1-2.
و�ستكون املواجهة الثانية “مغاربية” بني الرتجي والفتح.

يف  اأي�سا  الكاملة  بالعالمة  النهائي  ن�سف  ال���دور  التون�سي  الفريق  وبلغ 
املجموعة الثالثة، بعد فوزه على الهالل ال�سعودي 3-2، وعلى نفط الو�سط 
الرباطي  الفتح  اأم��ا  -2�سفر.  ال�سوداين  املريخ  وعلى  -1�سفر،  العراقي 
فت�سدر املجموعة الثانية، بتعادله يف افتتاح مناف�ساتها مع الزمالك امل�سري 
2-2، واكت�ساحه الن�سر ال�سعودي برباعية نظيفة، قبل ان يتعادل مع العهد 
اللبناين 1-1. وتقام مباراة االأهلي والفي�سلي م�ساء غد االأربعاء، والرتجي 

والفتح م�ساء اخلمي�س يف اال�سكندرية.

مدرب فالن�سيا: را�ٍس عن اأداء جميع الالعبني الفي�سلي ي�سطدم بالأهلي بن�سف نهائي بطولة الأندية

ملاذا ل يتعاقد ريال مدريد اأو مان�س�سرت يونايتد مع نيمار؟
�سهد م�سل�سل النجم الربازيلي نيمار دا�سيلفا مع بر�سلونة 
لنهاية  لي�سل  املا�سيني،  االأ�سبوعني  خ��الل  ت��ط��ورات  ع��دة 
ال�سيف  ال��رح��ي��ل يف  ع��ل��ى  ال��الع��ب م�سر  اأن  ه��ي  اأ���س��ا���س��ي��ة 
االإ�سباين  الفريق  بذلها  التي  امل��ح��اوالت  ك��ل  رغ��م  احل���ايل، 
ال��الع��ب��ني واجلمهور  ب��ال��ب��ق��اء م��ن خ���الل �سغط  الإق��ن��اع��ه 

واالإدارة.
اإدارة بر�سلونة يف بيع جنمها الربازيلي  ويف ظل عدم رغبة 
يبقى دفع ال�سرط اجلزائي البالغ 222 مليون دوالر احلل 
فرق  ت�ستطيع  ال  مبلغ  وه��و  ال��الع��ب،  مع  للتعاقد  الوحيد 
كثرية دفعه ويف اأوروبا ال يتجاوز العدد 3 فرق و�سعها املايل 
يونايتد  ومان�س�سرت  م��دري��د  ري��ال  وه��ي  كبري،  ب�سكل  جيد 

وبايرن ميونخ.
نيمار  اإن  االإث��ن��ني  ام�����س  ت��ق��اري��ر �سحفية  وق��ال��ت 
الطبي  الك�سف  لتوقيع  الدوحة  يف  حاليا  يتواجد 

قبل االنتقال لباري�س �سان جريمان.
التوا�سل  مواقع  ورواد  املتابعني  من  الكثري  وت�ساءل 

يونايتد  مان�س�سرت  دخ���ول  ع��دم  �سبب  ع��ن  االج��ت��م��اع��ي 
وري���ال م��دري��د يف ال�سفقة، رغ��م ك��ون ال��الع��ب متاحا يف 

ال�سوق وعرب عن رغبته يف الرحيل.
اأمام الفريقني فمان�س�سرت يونايتد  املال عائقا  وال يعترب 
�سرف حوايل 120 مليون يورو يف �سوق االنتقاالت، وكان 
م�ستعدا لعر�س 150 مليون يورو ل�سم الويلزي غاريث 
بيل من ريال مدريد، بينما الفريق امللكي ميلك اإمكانيات 
وك�سب حوايل  ال�سوق  يف  ع��دة العبني  وب��اع  مالية مهمة 
الفرن�سي  �سم  لرغبته  باالإ�سافة  ي��ورو،  مليون   140
 160 يتجاوز  قد  مبلغ  مقابل  موناكو  مبابي من  كليان 

مليون يورو.
من  يعاين  ال��ذي  الفرن�سي،  جريمان  �سان  باري�س  وح��ده 
قانون اللعب املايل النظيف غامر ودخل ال�سفقة وي�ستعد 

حل�سمها، لكن الفريقني االإ�سباين واالإجنليزي مل يفكرا يف 
�سم الالعب والفوز بخدماته.

ويرجع �سبب عدم دخول الفريقني يف ال�سفقة لعدة اأ�سباب 
ن�ستعر�س اأبرزها:

حميط نيمار وج�سعهم املايل
خروقات  ع��دة  لرب�سلونة  نيمار  انتقال  �سفقة  �سهدت 

�ساندرو  ال�سابق  بر�سلونة  رئي�س  ال�ستقالة  اأدت  مالية 
االإدارة احلالية يف م�ساكل ق�سائية  رو�سيل، ودخول 

بعد دفع عدة مبالغ حتت الطاولة لعدة اأطراف.
خا�سة  ال��ربازي��ل��ي،  النجم  حميط  ع��ن  وي��ع��رف 

تدير  التي  وال�سركات  اأعماله  ووك���الء  وال���ده، 
دائما  وم��ط��ال��ب��ت��ه��م  امل����ايل  ج�سعهم  ���س��ورت��ه 
باملزيد وهو اأ�سلوب ال يتوافق مع اأ�سلوب اإدارتي 
املعروفني  يونايتد،  ومان�س�سرت  مدريد  ري��ال 

بعقليتهما ال�سارمة يف �سوق االنتقاالت.

خطة الفريقني يف �سوق االنتقاالت
ال�سنوات  ال��الع��ب��ني يف  م��دري��د يف �سم  ري���ال  اأ���س��ل��وب  تغري 
االأخرية، وتخلى عن �سيا�سة جلب جنوم كبار لالإعالن وبيع 

حقوق ال�سورة، واأ�سبح اجلانب الريا�سي وامل�ستقبلي 
مهما يف تفكري االإدارة وهو ما دفعها لالعتماد 

ومببالغ  االن��ت��ق��االت  ���س��وق  يف  ال�سباب  على 
يف  منهم  ت�ستفيد  كبري  ب�سكل  معقولة 

امل�ستقبل ريا�سيا وماليا.
ريال  وتعاقد 

مدريد 

واالإ�سباين  هرينانديز  تيو  الفرن�سي  ال�ساعدة  املواهب  مع 
60 مليون يورو فقط، وهما  داين �سيبايو�س مببلغ يوازي 

العبان يعتربان جنمني �ساعدين.
اجلديد  امل���درب  مورينيو،  ج��وزي��ه  الربتغايل  اأن  كما 
مل��ان�����س�����س��رت ي��ون��اي��ت��د، ي���ح���اول ب��ن��اء ف��ري��ق جديد 
ويف�سل  وق���اري���ا  االأل���ق���اب حمليا  ع��ل��ى  ي��ن��اف�����س 
ت��ع��زي��ز خ��ط��وط ف��ري��ق��ه ب���دال م��ن ���س��راء العب 
120 مليون  وح��ي��د وظ��ه��ر م���ن خ���الل ���س��رف 
للتعاقد  وي�ستعد  العبني  خاللها  من  �سم  ي��ورو 
ال�سربي ماميت�س مقابل حوايل  الثالث وهو  مع 

يورو. مليون   52
ل�سم  يورو  222 مليون  الفريقان مبلغ  يدفع  ولن 
150 م��ل��ي��ون يورو  اأك����ر م���ن  الع���ب واح����د ي��ك��ل��ف��ه��م 

اإ�سافية ك�سرائب وعموالت.
قانون اللعب املايل النظيف

يعترب الفريقان غري مهددين بالقانون نهائيا فو�سعهما 
ال�سرط  مبلغ  دف���ع  وب��اإم��ك��ان��ه��م��ا  ك��ب��ري  ب�سكل  ج��ي��د  امل���ايل 
اجلزائي، لكن ال�سفقة يف جمملها قد تكلف حوايل 400 
مليون يورو ما بني مبلغ �سراء الالعب وال�سرائب وعموالت 
والده ووكالء اأعماله وهو ما قد يهدد الفريقني باالقرتاب 
من خرق قوانني اللعب املايل النظيف يف امل�ستقبل القريب.

وتف�سل اإدارتا ريال مدريد ومان�س�سرت يونايتد �سرف مبالغ 
وباإمكان  حميطهم،  م��ع  م�ساكل  دون  �سباب  الع��ب��ني  على 

الفريق اال�ستفادة منهم وبيعهم بثمن كبري يف امل�ستقبل.
10 ماليني يورو  اأق��ل م��ن  اأن ري��ال م��دري��د دف��ع  ويكفي 
ل�سم ماركو اأ�سين�سيو من مايوركا، وحاليا يبلغ ثمنه 
يف ال�����س��وق اأك����ر م��ن 100 م��ل��ي��ون ي����ورو، ك��م��ا اأن 
ارتفع ثمنهم ب�سكل  العبني يف مان�س�سرت يونايتد 
واالإجنليزي  ه���ريي���را  اأن���دي���ر  ك��االإ���س��ب��اين  ك��ب��ري 

ماركو�س را�سفورد.
ال�سارمة  امل��ال��ي��ة  ال��ف��ري��ق��ني  ���س��ي��ا���س��ة  وت��ب��ق��ى 
اإيراداتهما وراء عدم دخول  ورغبتهما يف تنمية 

ال�سفقة الكبرية رغم قدرتهما املالية.
االأجر ال�سنوي العايل

يطالب النجم الربازيلي ووالده اأجرا �سنويا ي�سل ل�30 
االأرجنتيني  يتقا�ساه  ال  مرتفع  اأج��ر  وه��و  ي���ورو،  مليون 
ليونيل مي�سي وال الربتغايل كري�ستيانو رونالدو، اأف�سل 
العبني يف العامل يف الع�سر �سنوات االأخ��رية، وهو ما ال 

ي�ستطيع الفريقان منحه لالعب مهما كانت قيمته.
االأجر الكبري وتوفر عدة جنوم يف الفريقني قد ي�سعل 
ح��رب االأج���ور يف الفريق وح��رب��ا يف غ��رف املالب�س بني 
النجم الربازيلي وزمالئه، وهو ما يوؤثر على ا�ستقرار 

الفريق واملجموعة.

ري��ال مدريد  ن��ادي  رونالدو جنم  كري�ستيانو  الربتغايل  مثل 
العا�سمة  اأم��ام حمكمة قرب  ام�س  القدم،  اال�سباين لكرة 

 14،7 بقيمة  �سريبي  ت��ه��رب  ق�سية  يف  اال���س��ب��ان��ي��ة، 
الالعبني  م��ن  �سل�سلة  اىل  لين�سم  ي����ورو،  م��الي��ني 

الذين واجهتهم �سلطات ال�سرائب اال�سبانية.
وح�سر رونالدو ، اأف�سل العب يف العامل اأربع مرات 
اآخرها العام املا�سي، اىل حمكمة �ساحية بوزيولو 

اإجازته  انتهاء  بعد  يقيم،  حيث  الراقية  األ��ك��ارون  دي 
ال�سني،  يف  ترويجية  جولة  تخللتها  التي  ال�سيفية 

وعودته اىل ا�سبانيا برفقة �سديقته وعائلته.
 1130 ال�ساعة  عند  القا�سي  اأم��ام  رون��ال��دو  ومثل 

بتوقيت   0930( االث���ن���ني  ظ��ه��ر  ق��ب��ل 
النجم  وو�������س������ل  غ����ري����ن����ي����ت���������س(. 
�سيارة  يف  املحكمة  اىل  ال��ربت��غ��ايل 
باأي  ي���دل  ومل  داك����ن  زج����اج  ذات 
ان  امل��ت��وق��ع  م��ن  ان��ه  اال  ت�سريح، 

ي��ق��وم ب��ذل��ك ب��ع��د ان��ت��ه��اء جل�سة 
اال�ستماع اليه.

ب���ا����س���م حمامي  م���ت���ح���دث  وك������ان 
الدفاع عن الالعب اأكد لوكالة 
ب��ر���س يف وق���ت �سابق  ف��ران�����س 
وميثل  “�سيذهب  م��وك��ل��ه  ان 
راف�سا  طبيعي”،  ب�����س��ك��ل 

الدخول يف تفا�سيل.
ولن يكون الدويل الربتغايل 
ال�������������ذي ت���������س����ن����ف����ه جم���ل���ة 
االم����ريك����ي����ة  “فورب�س” 
كالريا�سي  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
العامل،  يف  دخ����ال  االأع���ل���ى 
تهما  ي���واج���ه  الع����ب  اأول 
ب��ال��ت��ه��رب ال�����س��ري��ب��ي يف 
ا�سبانيا، اذ �سبقه اىل هذه 
اخلانة عدد من الالعبني 
اأبرزهم غرميه االأبرز يف 
االرجنتيني  ب��ر���س��ل��ون��ة، 

ليونيل مي�سي.
وحكم على مي�سي ووالده 

 2016 ع�������ام  خ������ورخ������ي 
����س���ه���را   21 ب����ال���������س����ج����ن 

�سريبي  ب���ت���ه���رب  الدان����ت����ه 
يورو،  م��الي��ني   4،16 بقيمة 

قرر  اال���س��ب��اين  ال��ق�����س��اء  ان  اإال 
ا�ستبدال عقوبة  يف يوليو احلايل 
يف  تنفذ  لن  كانت  )التي  ال�سجن 
اأي حال بح�سب النظام الق�سائي 
ا���س��ب��ان��ي��ا(، واال���س��ت��ع��ا���س��ة عنها  يف 

بغرامة مالية اإ�سافية.
وي����وج����ه ال���ق�������س���اء اال�����س����ب����اين اىل 
رونالدو تهمة تهرب �سريبي بقيمة 

 17،3( ي�����ورو  م���الي���ني   14،7
اأمريكي(،  دوالر  ماليني 

“هيكلية  وا�ستغالل 

م��داخ��ي��ل ح�سل  2010 الخ���ف���اء  ال���ع���ام  اأن�����س��ئ��ت يف  ���س��رك��ة 
�سلطات  ع��ن  ال�سور،  بيع  حقوق  م��ن  ا�سبانيا  يف  عليها 

ال�سرائب«.
“خرقا  ال�سلطات ما قام به رونالدو  وتعترب 
ا�سبانيا”،  يف  ال�سريبية  اللتزاماته  اإرادي���ا 
وذلك عن طريق �سركات “اأوف�سور” مقرها 
يف اجل����زر ال����ع����ذراء ال��ربي��ط��ان��ي��ة، واأخ����رى 
ال�سريبي.  بت�ساهلها  امل��ع��روف��ة  اي��رل��ن��دا  يف 
عن  �سرح  رون��ال��دو  ان  اىل  ال�سلطات  ت�سري  كما 
11،5 ماليني  مداخيل مرتبطة با�سبانيا بقيمة 
حني  يف  و2014،   2011 العامني  ب��ني  فقط  دوالر 
ان القيمة احلقيقية ملداخيله خالل تلك الفرتة ناهزت 
43 مليون يورو. كما تتهمه ال�سلطات بانه رف�س ب�سكل 
متعمد اإدراج اإيرادات بلغت 28،4 ماليني يورو مرتبطة 
بحقوق بيع ال�سورة بني العامني 2015 و2020 اىل 
البداية  م��ن��ذ  ي�سر  رون���ال���دو  ان  اال  ا���س��ب��ان��ي��ة.  ���س��رك��ة 
بالت�سريح عن  قام  وان��ه  التهم،  براءته من هذه  على 

مداخيله كاملة وب�سكل ر�سمي.
وم��ن��ذ ت��وج��ي��ه االت��ه��ام ال��ي��ه يف ي��ون��ي��و امل��ا���س��ي، التزم 
ال�سمت اىل حد كبري، واكتفى بالقول قبيل  رونالدو 
م�ساركته مع منتخب بالده يف كاأ�س القارات يف رو�سيا، 
بعد  لي�سيف  الق�سية،  ه��ذه  يف  ال�سمري  م��رت��اح  ان��ه 

يومني ان ال�سمت هو اأف�سل رد على االتهامات.
وعلى رغم هذا الهدوء على اجلبهة الق�سائية، تفاعلت 
الق�سية ب�سكل وا�سع يف عامل كرة القدم، ال�سيما بعدما 
تبعتها �سل�سلة من التقارير ال�سحافية عن نية الالعب، 
اأف�سل هداف يف تاريخ النادي امللكي اال�سباين مع 407 
اأع��رب عن  للنادي(،  االل��ك��رتوين  املوقع  )بح�سب  اأه���داف 
رغبته يف الرحيل عن الفريق الذي ان�سم اىل �سفوفه عام 

االنكليزي. يونايتد  مان�س�سرت  من  قادما   2009
ب���ني االتهام  ال��ت��ق��اري��ر اىل وج����ود راب����ط  واأمل���ح���ت ه����ذه 
الق�سائي اال�سباين ورغبة الالعب الربتغايل يف االنتقال 

للعب مع ناد اآخر يف بلد اآخر.
بت�سريحات  الح��ق��ة  م��راح��ل  يف  اأدىل  رون���ال���دو  ان  اال 
�سحافية �سدد فيها على نيته البقاء مع الفريق الذي 
قاده يف املو�سم املن�سرم اىل اإحراز لقب الدوري املحلي 
للمرة االأوىل منذ عام 2012، واالحتفاظ بلقب دوري 

اأبطال اأوروبا للمو�سم الثاين على التوايل.
زيدان  الدين  زين  الفرن�سي  الفريق  م��درب  اأ�سار  كما 

اىل بقاء العبه.
ال�سرائب  ق�����س��اي��ا  يف  خل������رباء  ت���ق���اري���ر  وب��ح�����س��ب 
وامل��داخ��ي��ل يف ا���س��ب��ان��ي��ا، ي��واج��ه رون���ال���دو يف حال 
اإدانته “غرامة ال تقل عن 28 مليون” يورو، 
ثالثة  بال�سجن  عقوبة  بحقه  ت�سدر  وق��د 

اأعوام ون�سف عام.
رونالدو  ب��ات  فورب�س،  جملة  وبح�سب 
منذ متديد عقده مع ريال يف نوفمرب 
الريا�سي   ،2021 حتى   2016
االأعلى دخال يف العامل، وحقق يف 
نحو   2017-2016 مو�سم 
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يقتل زوجته ل�سخريتها منه

اأقدم رجل اأمريكي على قتل زوجته خالل ق�سائهما رحلة بحرية 
اآال�سكا االأمريكية، مربًرا ذلك ب�سخريتها  ب�سفينة ركاب يف والية 
الدائمة منه و�سحكها املتوا�سل عليه. وقالت ال�سرطة االأمريكية، 
التي اتهمت الرجل بقتل زوجته، اإنها قب�ست على املتهم الذي يبلغ 
39 عاًما ويدعى كينيث مانزاناري�س وهو من كاليفورنيا، بعد اأن 
ال�سفينة  �سركة  يف  العاملون  ودخ��ل  يديه.  على  دم  اآث��ار  اكت�سفت 
وزوجته  كينيث  فيها  يقيم  التي  احلجرة  اإىل  برين�سي�س،  اإمرالد 
ليجدوا هذه االأخ��رية ميتة وم�سرجة بالدماء مع جرح كبري يف 
الراأ�س. وقبل و�سول عنا�سر االأمن، اأفاد �سهود اأ�سرعوا اإىل غرفة 
اأحد  الزوجني بوجود دم على يدي مانازانري�س ومالب�سه، و�ساأل 
مني  ت�سخر  كانت  عندها:  مانزاناري�س  ف��ردرّ  ح�سل  ا  عمرّ ال�سهود 
با�ستمرار، على ما جاء يف وثائق الق�سية. واأ�سار مايكل وات�سون، 
اإىل  االأمريكي،  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  يف  اخلا�س  العميل 
بقوة،  راأ�سها  ربت على  �سنة �سُ  39 ال�سحية كري�ستي وعمرها  اأن 
�ساهدوها وهي غارقة  امل�سافرين  ع��دًدا من  واأن  املا�سي،  الثالثاء 
يف دمائها يف الكابينة اخلا�سة بها وزوجها. واأفادت �سحيفة مرتو 
“مانزاناري�س”  اأن  اأمريكية،  اإعالم  و�سائل  نقاًل عن  الربيطانية 
ظهر يف املحكمة يف اآال�سكا، وهو يبكي قائاًل: لقد انتهت حياتي، يف 

اإ�سارة اإىل عواقب جرمية القتل التي ارتكبها.

قتل اأمه لأنها مم�سو�سة
اأبلغ اأمريكي من فريمونت ال�سرطة باأنه قتل اأمه الأنه اعتقد اأنها 

مم�سو�سة، وقد اأقر بذنبه يف جرمية القتل العمد.
اأوردت �سحيفة روتالند هريالد اأن رودريك جريونيمو اأقر بذنبه 

اخلمي�س يف مقتل والدته، غريتروده األوارت، عام 2012.
ب��ع��ن��ف باجتاهها،  دف���ع ط��اول��ة  اإن ج��ريون��ي��م��و  ال�����س��رط��ة  وق��ال��ت 
و�سربها على راأ�سها بقنينة نبيذ، قبل اأن يلقي ماء يف فمها عنوة 

لطرد ال�سيطان من داخلها.
ولقيت االأم حتفها جراء �سربات براأ�سها وبج�سدها.

واتفق الدفاع واالدعاء على اأن جريونيمو كان يعاين مر�سا نف�سيا 
حينذاك، وخف�ست تهمته لت�سبح القتل غري العمد.

ومن املقرر �سدور احلكم بحقه يف 18 نوفمرب ، ويواجه جريونيمو 
عقوبة ال�سجن ما بني عام اإىل 15 عاما.

يخطف فتاة بطريقة هوليوودية
ام��راأة يف  باختطاف  قام رجل  الهوليوودية،  االأف��الم  على طريقة 
النا�س، عندما كانت  اأعني  اأمام  الثالثني من عمرها، يف الكويت، 
متار�س الريا�سة ب�سحبة ابنتها ال�سغرية على مم�سى يف حمافظة 

اجلهراء.
اجلرمية  يف  املختطف  قب�سة  من  التخل�س  الطفلة  وا�ستطاعت 
التي روت تفا�سيلها �سحيفة “الراي” املحلية، والتي حدثت اأمام 

كوا �ساكًنا. املارة الذين مل يحررّ
ونقلت ال�سحيفة ذاتها عن م�سدر اأمني، اأن والدة املراأة املخطوفة 
تقدمت اإىل رجال االأمن يف اأحد املخافر مبحافظة اجلهراء، ومعها 
9 �سنوات، وروت ما حدث معها ومع  حفيدتها البالغة من العمر 
كنوع من ممار�سة  املم�سى  على  مًعا  ت�سريان  كانتا  والدتها، حيث 
مرتادي  اأم��ام  طريقهما  فتعرت�س  �سيارة  لتفاجئهما  الريا�سة، 
�ساب  منها  ترجل  ما  و�سرعان  االأم��ن��ي:  امل�سدر  واأ���س��اف  املم�سى. 
االإفالت  فا�ستطاعت  الطفلة  اأما  �سيارته،  ركوب  على  االأم  واأرغ��م 
منه، وا�ستنجدت باملارة، لكن اخلاطف �سارع بالفرار ب�سيارته من 

املكان، م�سطحًبا معه االأم.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حماكمة �سركة طريان ب�سبب اأرنب 
الواليات  اإىل  املتحدة  اململكة  من  اإيرالينز(  )يونايتد  ل�سركة  ط��ريان  رحلة  خالل  مات  عمالق  اأرن��ب  مالكو  رفع 
املتحدة، دعوى ق�سائية حتمل ال�سركة م�سوؤولية موته ويرجحون اأن االأرنب قد و�سع يف مربد ملدة 16 �ساعة مما 
اأدى اإىل موته. اأقام مالكو اأرنب عمالق نفق خالل رحلة جوية ل�سركة يونايتد اإيرالينز دعوى ق�سائية �سد �سركة 
الطريان قائلني اإن موظفي ال�سركة م�سوؤولون عن نفوق االأرنب. ورفعت الدعوى القانونية اأمام املحكمة اجلزئية 
"اأكرب  ابن  "�ساميون" وهو  االأرن��ب  ا�سرتوا  امل�ستثمرين  بالنيابة عن جمموعة من  بولك يف دي موين  مبقاطعة 
اأرنب يف العامل" اأمال يف اأن يتخطى والده يف احلجم ويقتن�س هذا اللقب ويجني االأموال يف مهرجان والية اأيوا 
االأمريكية. وعر على �ساميون، الذي كان عمره اأقل من عام وطوله ثالثة اأقدام، نافقا عند نقله جوا من بلدته يف 

اململكة املتحدة اإىل كان�سا�س �سيتي مطلع اأبريل 2017 يف حظرية خالل توقف للطائرة يف �سيكاغو.
وقال حمامي مالكي االأرنب اآنذاك اإن االأرنب العمالق رمبا نفق بعدما ُو�سع يف مربد ملدة 16 �ساعة خالل التوقف 
وهو ما نفته �سركة الطريان. وزعم مقيمو الدعوى اأن موظفي يونايتد اإيرالينز اأحرقوا جثة �ساميون على الفور 
دون ت�سريح من مالكيه وقبل اإجراء ت�سريح كان من املمكن اأن يحدد �سبب النفوق. وقالت جمموعة امل�ستثمرين 
يف الدعوى التي جاءت يف 14 �سفحة وتتهم ال�سركة باأن لها �سجال �سيئا يف معاملة احليوانات على منت رحالتها 

وتطالب بتعوي�س مل يحدد مالب�سات و�سبب نفوق �ساميون ال يزال مريبا بدرجة كبرية.
هذه  تلقينا  لقد  باحلزن.  �ساميون  نفوق  اأ�سابنا  بيان  يف  اإيرالينز  يونايتد  با�سم  املتحدث  هوبارت  ت�سارلز  وق��ال 

الدعوى ونقوم مبراجعتها حاليا.
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تعرف على بنك اجلنب الإيطايل!
قد تبدو فكرة ا�ستخدام اجلنب بداًل من املال يف البنوك اأ�سبه بنكتة ال مكان 
لها يف الواقع، اإال اأنه يف منطقة اإميليا رومانيا فاإن البنوك على ا�ستعداد 

للحفاظ على اجلنب ك�سمان مقابل قرو�س للمنتجني املحليني.
يف  املوظفني  واآالف  ال��ف��روع  مئات  ميتلك  ال��ذي  اميليانو  كريديتو  بنك 
جميع اأنحاء و�سط و�سمال اإيطاليا قام بتجهيز مكاتبه لتبدو كاأية موؤ�س�سة 
م�سرفية اأخ���رى ب��اأح��دث ال��ك��ام��ريات يف جميع ال��زواي��ا وت��اأم��ني االأب���واب، 
املخزنة  ال�سعبة  العملة  اأو  املا�س  للجزء اخللفي فلن جتد  واإذا ما و�سلت 
هناك، واإمنا هناك مئات االآالف من بارميجيانو ريجيانو )عجالت اجلنب( 
البارميزان من  و�سعت بعناية على الرفوف العمالقة. البنك ياأخذ جنب 
املنتجني املحليني ك�سمانة للح�سول على قرو�س رخي�سة، ويتقا�سى فائدة 
بن�سبة ُمعينة، ويجب التاأكد باأن اجلنب ين�سج ب�سكل �سحيح، الإ�ستخدامه 
باجلنب  لال�ستثمارات طويلة االأجل، فبنك “كريديتو اإمييليانو” يتعامل 
كاأنه الذهب، وملا ال فمجموع ثمن اجلنب الذي ميتلكه يف رفوفه ي�سل اإىل 
200 مليون دوالر. �ساعد بنك “كريديتو امييليانو” العديد من منتجي 
االإفال�س،  عن  بعيداً  و�سركاتهم  جتارتهم  على  للحفاظ  “البارميزان” 
اأجل  ي�ستغرق عامني من  اأنه  التقليدي  االإيطايل  وامل�سكلة يف هذا اجلنب 
اأن يكون جاهزا للت�سويق، ويجعل من ال�سعب على املنتجني والتجار �سراء 
املزيد من احلليب ودفع اأجور املوظفني، وبالتايل فاإن البنك ياأخذ اجلنب 
ك�سمان للحفاظ على االإنتاجية م�ستمرة، فهذه الطريقة هي التي حتافظ 

على �سناعة “البارميزان” على قيد احلياة خالل االأوقات ال�سعبة.
قيمة  من   %  80 اإىل  ي�سل  ما  على  للح�سول  �سعداء  يكونون  واملنتجني 
تخلف  اإذا  بحيث  البنك  على  خم��اط��ر  وال  ���س��غ��رية،  ف��ائ��دة  ب�سعر  اجل��نب 

العميل عن دفع ديونه فاإنه يبيع اجلنب، وبالتايل �سيجني االأرباح.

اخرتاق مليار ح�ساب لياهو
اأعلنت �سركة ياهو اأن اخرتاقا �سخما مت على ح�سابات اأكر من مليار م�ستخدم 
لديها، وحر�ست ال�سركة على انتقاء الكلمات بعناية عند و�سف امل�سكلة، وقالت 
اإن املعلومات امل�سروقة قد ت�سمل اأ�سماء واأرقام هواتف وتواريخ ميالد وكلمات 
اإلكرتونيا جديدا �سخما  اكت�سفت هجوما  اأنها  ياهو من  �سركة  �سر. حذرت 
اأكر من مليار ح�ساب للم�ستخدمني يف  اإنه �سمل ال�سطو على بيانات  قالت 
اأغ�سط�س اآب 2013 مما يجعله اأكرب اخرتاق يف التاريخ. وبلغ عدد احل�سابات 
املت�سررة مثلي العدد املذكور يف اخرتاق عام 2014 الذي اأعلنته ال�سركة يف 
�سبتمرب  واتهمت قرا�سنة يعملون ل�سالح اإحدى احلكومات بامل�سوؤولية عنه. 
لالإعالن  كوميونيك�سنز  فريايزون  �سركة  االلكرتوين  الهجوم  اأنباء  ودفعت 
اأكتوبر عن احتمال ان�سحابها من اتفاق ل�سراء قطاع االإنرتنت االأ�سا�سي  يف 
يف ياهو مقابل 4.83 مليار دوالر. ويف اأعقاب الك�سف االأخري قالت فريايزون 

�سرناجع تاأثري هذا التطور اجلديد قبل التو�سل الأي نتائج نهائية.

اأغرب مرا�سم 
زفاف لفنانة 

حفل  �ساحبت  اجل��دل  من  حالة 
زفاف املذيعة والفنانة ال�سعودية، 
ال��ع��ن��ود احل��رب��ي، ال���ذي اأق��ي��م يف 

البحرين منذ يومني.
ت�ساوؤالت  ال���زف���اف،  ح��ف��ل  واآث�����ار 
ب�سبب  م��ت��اب��ع��ي��ه��ا،  ب���ني  ج���دي���دة 
اأي �سورة  زوج��ه��ا يف  ع��دم ظهور 
م��ن احلفل  ف��ي��دي��و  اأو  م��ت��داول��ة 
وهو  باالأ�سطوري،  و�سفوه  الذي 
ما فتح الباب جمدداً لال�ستف�سار 
الفنانة  زوج  واأ����س���ل  ه��وي��ة  ع���ن 
انت�سار  بعد  ال�سهرية،  اخلليجية 
الفائتة  االأ���س��ه��ر  خ���الل  ���س��ائ��ع��ة 
تفيد باأن احلربي تزوجت كويتيا 

من البدون.
قبل حفل  ن�سرت  وكانت احلربي 
موقع  ع��رب  قليلة  ب��اأي��ام  زف��اف��ه��ا 
ال�سناب  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
اأ�سهر،  اأن��ه��ا ت��زوج��ت م��ن��ذ  ���س��ات، 
�سريا  ل��ي�����س  زواج���ه���ا  اأن  م���وؤك���دة 
اإقامتها  تعتزم  التي  احلفلة  واأن 
اأقامت حفلة  اأن  بعد  بها،  خا�سة 
زف�������اف خ���ا����س���ة ب����اأه����ل زوج����ه����ا، 
لي�س  الكويتي  زوجها  اأن  واأك���دت 

من البدون.
اجلدير بالذكر، اأن العنود احلربي 
م��ذي��ع��ة ومم��ث��ل��ة وع��ار���س��ة اأزي���اء 
�سعودية مقيمة يف البحرين الأب 
و�سرحت  بحرينية  واأم  �سعودي 
اجلن�سيتني  حت��م��ل  اأن���ه���ا  ���س��اب��ق��ا 

البحرينية وال�سعودية.

�سخ�سًا يق�سون    13
حرقا يف حادث مروري

حرًقا  م�سرعهم  ا  �سخ�سً  13 لقي 
غربي  ���س��م��ال  “اأتك”  م��دي��ن��ة  يف 
باك�ستان، بعد تعر�س حافلة كانوا 

ي�ستقلونها حلادث مروري.
فريق  به  اأدىل  لت�سريحات  ووفًقا 
لل�سحافة  االأول����ي����ة  االإ����س���ع���اف���ات 
كانت  احل����اف����ل����ة  ف�������اإن  امل���ح���ل���ي���ة، 
اإىل  روالبندي  مدينة  من  متجهة 
الفريق  واأ���س��اف  بي�ساور.  مدينة 
ا�سطدمت  ال�سغرية  احلافلة  اأن 
ب�ساحنة قادمة من االجتاه املعاك�س 
اأب��دال وا�ستعلت  على طريق ح�سن 
بها ال��ن��ريان. واأ���س��ار ال��ف��ري��ق اإىل 
ركاب  ج��م��ي��ع  ه��م  ا  �سخ�سً  13 اأن 
واأن  حرًقا،  حتفهم  لقوا  احلافلة، 
ممكًنا  يكون  لن  هوياتهم  حتديد 
اإال من خالل اإجراء اختبارات على 

احلم�س النووي.

ياأكل الكهرباء دون تاأثر  
اأذهل مواطن هندي يلقب ب�امل�سباح الكهربائي الب�سري 
االأط���ب���اء ب��ق��درت��ه ع��ل��ى اأك���ل اأ���س��الك ال��ك��ه��رب��اء العارية، 
ناري�س  وي��ق��ول  ت��اأث��ر.  دون  بالكهرباء  ج�سده  وتو�سيل 
ك��وم��ار )42 ع���ام���اً( م��ن ق��ري��ة م��وزف��رن��اج��ار، يف والية 
ب�سكل  م��ع��زول  ج�سده  اإن  الهند،  �سمال  ب��رادي�����س،  اأوت���ار 
قوته  اأثبت  وق��د  العايل.  الكهربائي  التيار  �سد  طبيعي 
ال��ع��اري��ة بقوة  ب��االأ���س��الك  اإم�����س��اك��ه  الغريبة ع��ن ط��ري��ق 
“ذا  1100 فولت حينما ي�سعر باجلوع. ونقلت �سحيفة 
�سن” الربيطانية عن كومار، الذي يعمل متعهًدا ب�دفن 
املوتى يف اأحد امل�ست�سفيات قوله: كلما �سعرت باجلوع ومل 
كهربائية  اأ�سالك  مبالم�سة  اأق��وم  املنزل  يف  طعاًما  اأج��د 
اأ�سعر بال�سبع. واأ�ساف:  عارية، ويف غ�سون ن�سف �ساعة 
االأب  كومار،  واكت�سف  الغذاء.  مثل  متاماً  الكهرباء  اآك��ل 
حكومي  م�ست�سفى  يف  ي��ع��م��ل  وال�����ذي  اأط���ف���ال  خل��م�����س��ة 
�ست  قبل  موهبته  اجل��ث��ث،  ت�سريح  يف  االأط��ب��اء  وي�ساعد 
�سنوات عندما الم�س بطريق اخلطاأ �سلكاً كهربائياً عارياً 
اأثناء تواجده يف العمل. واأو�سح: كانت مفاجاأة بالن�سبة 
الكهربائية  االأج���ه���زة  م��ع  ك��وم��ار جت��رب��ت��ه  واخ��ت��رب  يل. 
املختلفة مثل: ال�سخان، وامل�سابيح الكهربائية ذات التيار 
كهربائًيا  �سلًكا  ي�سع  وهو  ت�سويره  اأن��ه مت  العايل، حتى 

عارًيا يف فمه دون ال�سعور باأي �سعقة كهربائية.

مت�سولة متوت وترتك ثروتها
ع���رت ال�����س��رط��ة ال��ع��راق��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ن��ج��ف، على 
ماليني الدنانري العراقية وعمالت اأجنبية بحوزة امراأة 

مت�سولة توفيت يف املحافظة.
وقال قائد �سرطة حمافظة النجف العميد ماجد حاكم 
ال�سن  ام���راأة كبرية يف  ب��الغ بوجود  اإن��ه ورد  ل��ه،  يف بيان 

توفيت يف منطقة امل�سراق داخل املدينة القدمية.
منزلها  تفتي�س  وعند  مت�سولة  كانت  امل���راأة  اأن  واأ���س��اف 
وعمالت  عراقية  اأم���وال  على  عرنا  املتهالك،  ال��ق��دمي 
االأدل��ة اجلنائية ح�سب  �سرطة  وبح�سور مفارز  اأجنبية، 
 72 على  ع��روا  فاإنهم  ال�سرطة،  وبح�سب  االخت�سا�س. 
رياال   90 و  األ��ف دوالر(    75 دينار عراقي )نحو  مليون 
و300  ي���وروه���ات  و10  ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ل���رية  و119  ���س��ع��ودي��ا 
دينار كويتي، ف�سال عن 440 تومانا اإيرانيا و70 روبية 
واملت�سوالت يف  املت�سولني  الع�سرات من  وينت�سر  اأفغانية. 
املراقد الدينية بالعراق، اإذ يح�سلون على اآالف الدنانري 
يوميا، خا�سة يف املنا�سبات التي ت�سهد زخما كبريا، و�سط 

دعوات للق�ساء على تلك الظاهرة.

ف�سل معلمة لأكلها �سكولتة زميلتها
و�سبب  الثمن  رخي�سة  �سوكالته  قطعة  ت��ن��اول  ب�سبب 
اأملانيا ف�سل معلمة بعد  ق��ررت موؤ�س�سة تعليمية يف  اآخ��ر 
وقرار  املعلمة طعنت يف احلكم  اخل��دم��ة.  م��ن  ع��ام��اً   37

املحكمة.
قرار  ���س��د  ب��اأمل��ان��ي��ا  ه��اي��دل��ربغ  م��دي��ن��ة  معلمة يف  طعنت 
الق�ساء،  وح�سب  خ��دم��ة.  �سنة   37 بعد  نهائيا  ف�سلها 
غ�سالة  ا�ستخدام  منها  اتهامات  عدة  تواجه  املعلمة  ف��اإن 
املدر�سة يف غ�سل مالب�س خا�سة بها واأكل لوح �سوكوالته 

2 يورو خا�س باإحدى زميالتها. ثمنه 50.  �ساطئ مدينة بينيدورم اجلنوبية ال�سرقية يف ايبانيا يعج بالزوار حيث بلغ عدد ال�سياح يف البالد م�ستويات قيا�سية جديدة.  )رويرتز(

نهاية ماأ�ساوية 
للمعمر �ساحب القرن

قتل  يف  وح�����س��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  ت�سببت 
باليمن،  امل��ع��م��ري��ن  اأك�����رب  اأح�����د 
عاماً   140 ال��ع��م��ر  م���ن  وال���ب���ال���غ 
بعدما  حملية-،  لتقارير  -وف��ق��ا 
اأقدم اأقاربه على حماولة عالجه 
ت�سببت  متخلفة  بدائية  بطريقة 

يف النهاية بوفاته.
ووفقا لتقارير حملية فاإن الواقعة 
جرت اخلمي�س املا�سي يف منطقة 

اجلوف �سمال �سرق اليمن.
املحلية  االإع��الم  و�سائل  وتداولت 
حماولة  ي��ظ��ه��ر  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع 
�سخ�سني قطع قرن ظهر يف راأ�س 
ال��رج��ل امل�����س��ن ال����ذي ق���ال موقع 
“امل�سهد اليمني” اإنه يدعى علي 

عنرت. 
�سخ�سان  الفيديو  ه��ذا  يف  ويبدو 
عابئ  غري  النكات  يلقي  اأحدهما 
الثاين  بدا  بينما  امل�سهد  بفظاعة 
التي  العملية  اإج����راء  يف  منهمكا 
اأن����ه ي�����س��ت��خ��دم ف��ي��ه��ا النار  ي��ب��دو 
الدخان  يت�ساعد  حيث  وال�سكني 

من راأ�س الرجل امل�سكني.
حالة  م��ن  اليمني  امل�����س��ن  وع��ان��ى 
ت�سوه نادرة اإذ برز ما ي�سبه القرن 

من مقدمة راأ�سه.
اأن هذه  ت��ق��اري��ر حم��ل��ي��ة  وذك����رت 
اأ�����س����اب����ت ال����راح����ل بعد  احل����ال����ة 

جتاوزه املئة عام.

�سركة اأمريكية نا�سئة تطمح اإىل غزو القمر
اأن  فلوريدا  يف  اك�سرب�س” النا�سئة  “مون  �سركة  تاأمل 
غري  �سغرية  مركبة  تر�سل  خا�سة  موؤ�س�سة  اأول  تكون 

ماأهولة اإىل القمر قبل نهاية العام احلايل.
اأمام  الباب  يفتح  اأن  امل�سعى،  ه��ذا  النجاح يف  �ساأن  وم��ن 
رح����الت م��ن��ت��ظ��م��ة ل��ن��ق��ل ال��ت��ج��ه��ي��زات ال��ع��ل��م��ي��ة وتلك 
ال�سرورية لعمليات ا�ستك�ساف من اأجل ا�ستغالل موارد 

�سطح القمر وقدراته التجارية.
واأكد روبرت ريت�سارد رئي�س جمل�س اإدارة مون اك�سرب�س 
واأحد موؤ�س�سيها يف العام 2010 يف كاب كانافيال ن�ستمر 
يف العمل بجهد من اأجل احرتام هذه املهلة الزمنية، اإال 
اأنه اأقر يف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س اأن االأمر غري 
موؤكد نظرا اإىل اأن ال�ساروخ مل يبلغ بعد مدار االأر�س 

يف الرحالت التجريبية فيما مل ننته من بناء املركبة.
ب��اأول رحلة يف هذه  القيام  اأجل  وم�ساعفة اجلهود من 
املهلة الق�سرية عائدة جزئيا اإىل منحة قدرها ع�سرون 
اك�����س- ل��ون��ار  “غوغل  ب��رن��ام��ج  ي��وف��ره��ا  م��ل��ي��ون دوالر 
ما  على  الوحيد”  ال��داف��ع  لي�س  “هذا  اأن  مع  برايز”، 

ي�سدد روبرت ريت�ساردز.
املوؤ�س�سة  تكون  اأن  املبلغ  ه��ذا  على  للح�سول  وال�سرط 

 31 قبل  القمر  �سطح  اإىل  مركبة  تطلق  واأن  خا�سة، 
كانون االأول/دي�سمرب 2017. ومع الو�سول اإىل القمر 
تنقله  اأو م�سبار  املركبة  اآخ��ر حتريك  �سرط   ينبغي يف 
على م�سافة 500 مرت مع اإر�سال �سريط  فيديو و�سور 
اإىل االأر�س. وباتت “مون اك�سرب�س” التي تبدو االأوفر 
حظا لتحقيق ذلك، من بني خم�س �سركات و�سلت اإىل 
يف  فيها  ���س��ارك  ال��ت��ي  امل�سابقة  ل��ه��ذه  النهائية  امل��رح��ل��ة 
االأ�سا�س 33 كيانا خا�سا. اأما االأطراف االأربعة االأخرى 
�سباي�س  واالإ�سرائيلية  هاكوتو  اليابانية  فهي  املختارة 
تعاون  وه��ي  م��ون  و�سينريجي  اإن��دو���س  تيم  والهندية 
15 دول��ة. واأ�ساف ريت�ساردز ننوي  اأكر من  دويل بني 
على  ق����ادرة  م�ستقبلية  روؤي����ة  �ساحبة  ���س��رك��ة  تاأ�سي�س 
اأج��ل تطوير  القمر من  اقت�سادية نحو  توفري رح��الت 
اأن الرحلة االأوىل �ستكلف اأقل  اأ�سواق جديدة، مو�سحا 

من ع�سرة ماليني دوالر وهي كلفة متدنية.
واأك����د امل���ق���اول اأن ال��ه��دف ع��ل��ى امل����دى ال��ط��وي��ل ه��و يف 

التنقيب عن ثروات القمر وا�ستغاللها بدءا باملياه.
واأ�سار اإىل اأن هذا املورد الثمني اأكر غزارة مما يعتقد 

على القمر م�ست�سهدا بدرا�سة حديثة.

جينيفر لوبيز تن�سر 
�سورة لزوجها ال�سابق

اأوالده  اأنتوين مع  ال�سابق مارك  الفنانة جنيفر لوبيز �سورة لزوجها  ن�سرت 
اأعلن مارك وفاة  اأن  على ح�سابها على اأحد مواقع التوا�سل االجتماعي بعد 
والدته. وقد ظهر يف ال�سورة مارك اأنتوين وهو يحت�سن اأوالده اأريانا، 23، 
كري�ستيان، 16، ريان، 13، والتوائم ماك�س واإميي 9 . يذكراأن التواأم هو من 
اأمره الطبيب  الفنانة جينيفر لوبيز. وقد علقت جني على ال�سورة "فقط ما 
... يريدك حماطاً باحلب"، وعلقت على موت اأمه باللغة اال�سبانية "ارتاحي 
يف �سالم جيني ... �سنفتقدك". يذكر اأن مارك قد اأعلن يف وقت مبكر من هذا 

االأ�سبوع وفاة والدته غيلرمينا كينوني�س.


