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غدا اإجازة راأ�ص ال�سنة الهجرية للقطاعني احلكومي واخلا�ص
•• دبي -وام: 

ت��ق��رر تعطيل ال�����وزارات واجل��ه��ات االحت��ادي��ة ك��اف��ة يف ال��دول��ة غدا 
راأ������س ال�سنة  ���س��ب��ت��م��ر اجل�����اري مب��ن��ا���س��ب��ة   21 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س 
املقبل  االأح��د  ي��وم  ال���دوام  ي�ستاأنف  اأن  على   1439 للعام  الهجرية 
اإىل  ا�ستنادا  القرار  وجاء  ال��وزراء.  لتوجيهات جمل�س  تنفيذا  وذلك 
االحتادية  احلكومة  يف  الب�سرية  امل��وارد  لقانون  التنفيذية  الالئحة 

وتعديالته.
كما تقرر اأن يكون غدا اخلمي�س اإجازة ر�سمية مدفوعة االأجر جلميع 
مبنا�سبة  اخلا�س  القطاع  و�سركات  وموؤ�س�سات  من�ساآت  يف  العاملني 

راأ�س ال�سنة الهجرية للعام 1439.
وزير  غبا�س  �سعيد  غبا�س  اأ���س��دره معايل �سقر  ق��رار  ذل��ك يف  ج��اء 
الدولة من  واالأ�سر يف  العاملني  لتمكني  والتوطني  الب�سرية  امل��وارد 

االحتفاء بهذه املنا�سبة .                                    )التفا�سيل �س3(

الهالل الأحمر يوا�سل توزيع امل�ساعدات 
الإغاثية على اأهايل مديرية دهر ب�سبوة

•• �شبوة-وام:

وا�سلت هيئة الهالل االأحمر االماراتية تقدمي امل�ساعدات االإغاثية 
امل��ح��دود مبختلف  ال��دخ��ل  ذوي  م��ن  واملحتاجة  امل��ع��وزة  االأ���س��ر  على 
االإن�ساين  الدعم  اإط��ار  يف  وذل��ك  اليمنية  �سبوة  حمافظة  مديريات 
واالإغاثي والتنموي الذي تقدمه دولة االإمارات مل�ساعدة االأ�سقاء يف 

اليمن لتح�سني ظروفهم املعي�سية واالإقت�سادية.
ووزعت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي ام�س جمموعة من ال�سالل 
الغذائية على اأهايل مديرية دهر مبحافظة �سبوة الذين اأعربوا عن 
والزالت  قدمته  ما  على  االأحمر  الهالل  لهيئة  وتقديرهم  �سكرهم 

تقدمه من م�ساعدات اإغاثية لتخفيف معاناتهم.
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حممد بن را�سد وحممد بن زايد خالل زيارتهما مقر امل�سرعات احلكومية باالإ�سافة اىل املركز النموذجي للخدمات احلكومية   )وام(

ترمب يف اأول خطاب له اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة              )ا ف ب(

قوات ع�سكرية و�سبه ع�سكرية تتجه اىل االنبار ملحاربة داع�س )ا ف ب(

نائب رئي�س الدولة ي�سهد اإطالق دليل التوازن بني اجلن�سني الأول من نوعه على م�ستوى العامل 

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يزوران امل�سرعات احلكومية واملركز النموذجي للخدمات احلكومية

طالب مبواجهة الدول التي تدعم التنظيمات الإرهابية

ترمب: اإيران عززت ديكتاتورية الأ�سد واأ�سعلت احلرب باليمن
•• نيويورك-وكاالت:

دونالد  االأم���رك���ي،  ال��رئ��ي�����س  ق���ال 
ت�ستخدم  دواًل  ه��ن��اك  اإن  ت���رم���ب، 
مواطنينا،  لتهديد  التكنولوجيا 
االإره�����اب�����ي�����ني  اأن  اإىل  م���������س����راً 
وامل��ت��ط��رف��ني ان��ت�����س��روا يف ك��ل بقعة 
ال�����دول  اأن  واع����ت����ر  ال����ع����امل.  م����ن 

املارقة ت�سكل تهديداً للعامل.
اأم���ام اجلمعية  ل��ه  خ��ط��اب  اأول  ويف 
ترمب  قال  املتحدة،  لالأمم  العامة 
�سيكون  االأم�����رك�����ي  اجل���ي�������س  اإن 
م�سيفاً:  ال����ت����اري����خ،  يف  االأق��������وى 
ن��ت��م�����س��ك مب����ب����داأ ال�������س���ي���ادة وع����دم 
التدخل يف �سوؤون الدول.. وحتقيق 
همي  �سيمثل  االأم��رك��ي��ة  امل�سالح 

االأول.
وقال الرئي�س االأمركي اإن حتقيق 
تعمل  اأن  يتطلب  ال�سعوب  م�سالح 
ال����دول م��ع��اً يف ت��ن��اغ��م، وع��ل��ي��ن��ا اأن 
باإثارة  يهددون  من  �سد  معاً  نعمل 

الفو�سى.
وت�����ط�����رق ت����رم����ب الأزم����������ة ك����وري����ا 
ال�سمالية، م�سراً اإىل اأن النظام يف 
جوع  عن  م�سوؤول  ال�سمالية  كوريا 
وف��ق��ر وح��ب�����س وق��م��ع امل��الي��ني من 
عن  ل��ل��دف��اع  ا���س��ط��ررن��ا  اإذا  �سعبه، 
ال�سمالية  ك��وري��ا  ف�سندمر  اأنف�سنا 

حمرج لنا.
ت��رم��ب: ل��ن نقبل االتفاق  واأ���س��اف 
كغطاء  ا���س��ت��خ��دم  اإذا  اإي�������ران  م���ع 
م�سدداً  ن�����ووي،  ب��رن��ام��ج  ل��ت��ط��وي��ر 
ديكتاتورية  ع���ززت  اإي����ران  اأن  على 
اليمن.  احل����رب يف  وق����ادت  االأ����س���د 
و�سدد على اأن وا�سنطن ت�سعى لعدم 
ت�سعيد احلرب يف �سوريا والتو�سل 

حلل يلبي مطالب ال�سعب.
اإن ثروات  وقال الرئي�س االأمركي 
متويل  يف  ا�ستخدامها  يتم  اإي����ران 
ح����زب اهلل وت��ق��وي�����س ال�������س���الم يف 
اأن على  ال�����س��رق االأو����س���ط، م���وؤك���داً 
االإرهاب  دع��م  وق��ف  اإي���ران  حكومة 
والبدء يف االهتمام ب�سعبها. واأ�ساف 
النظام  دعم  اأن  االأمركي  الرئي�س 
مع  يتناق�س  ل���الإره���اب  االإي�����راين 

جهود الدول العربية يف حماربته.
اأن  وقال الرئي�س االأمركي: علينا 
اأو  اأي م��الذ  نحرم االإره��اب��ي��ني من 
دعم.. وعلينا الت�سدي للميلي�سيات 
القاعدة  مثل  االأب��ري��اء  تقتل  التي 

وحزب اهلل.
االإرهابيني  حرمان  علينا  واأ�ساف: 
من اأي مالذ اأو متويل اأو ممر اآمن، 
م�سراً اإىل اأنه قد اآن االأوان ملواجهة 
اجلماعات  ت����دع����م  ال����ت����ي  ال��������دول 

االإرهابية.

بالكامل.
واع����ت����ر ال���رئ���ي�������س االم����رك����ي ان 
الزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ 
اون انطلق يف مهمة انتحارية. وقال 
ترامب الواليات املتحدة لديها قوة 
ك���رى وت��ت��ح��ل��ى ب��ال�����س��ر ل��ك��ن اذا 

او عن  ا�سطرت للدفاع عن نف�سها 
ح��ل��ف��ائ��ه��ا، ف��ل��ن ي��ك��ون ام��ام��ن��ا من 
خيار �سوى تدمر كوريا ال�سمالية 

بالكامل.
وع���ن ال��ط��م��وح ال���ن���ووي االإي�����راين، 
ال�سعب  اإن  االأمركي  الرئي�س  قال 

االإي���������راين ه����و ال�����س��ح��ي��ة االأب������رز 
ملمار�سات النظام يف طهران، موؤكداً 
عن  خ������ارج  اإي��������ران  يف  ال���ن���ظ���ام  اأن 
ال��ق��ان��ون، وي��ح��اول االخ��ت��ب��اء خلف 
االتفاق  اأن  م�سيفاً  الدميقراطية، 
مع اإيران كان من جانب واحد وهو 

قتلى وجرحى بهجوم انتحاري �سمال بغداد

عملية ع�سكرية ل�ستعادة عانة غرب الأنبار

ال��رئ��ي�����ص ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
ي���ع���ت���زم زي���������ارة غ���زة 

•• رام اهلل-وكاالت:

حلركة  امل��رك��زي��ة  اللجنة  ع�سو  اأك���د 
فتح اأحمد حل�س، اأن الرئي�س حممود 
ق��ط��اع غ���زة قريباً،  ���س��ي��زور  ع��ب��ا���س، 
عقب الزيارة املرتقبة لرئي�س الوزراء 

الفل�سطيني رامي احلمد اهلل.
لو�سائل  ت�سريحات  يف  حل�س  وق���ال 
على  اأن���ا  حملية:  فل�سطينية  اإع���الم 
بوجود  ���س��ت��ت��وج  امل�����س��احل��ة  اأن  ث��ق��ة، 
اأهله و�سعبه  اأب��و م��ازن، بني  الرئي�س 
يف قطاع غ��زة، وه��ذه الزيارة �ستكون 

قريبا. 
واأ�ساف، اأن حركته م�ستعدة للتعاون 
لتذليل  احل���ك���وم���ة  م���ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق 
التي  االأزم��ات  عن  الناجمة  العقبات 

يعاين منها قطاع غزة.

الرئي�س التون�سي حتدث كما مل يتحدث من قبل:
تون�ص: الغمو�ص يلف تر�سح ال�سب�سي لولية ثانية!

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

ال�سب�سي  قائد  الباجي  التون�سي  الرئي�س  هاجم 
عملية  هو  به  تقوم  ما  وو�سف  ب��الده  يف  املعار�سة 

تخريب ال يجب اأن تتوا�سل.
وقال قائد ال�سب�سي يف حوار خا�س مع التلفزيون 
امل��ع��ار���س��ة يف جمل�س  ن�����واب  ت�����س��رف  اإن  امل��ح��ل��ي 
قانون  على  الت�سويت  جل�سة  خالل  ال�سعب  ن��واب 
امل�����س��احل��ة االإداري�����ة غ��ر م��ق��ب��ول وم���ا ك���ان عليها 

الت�سوي�س بتلك الطريقة.
كما هاجم الرئي�س التون�سي، بحدة املعار�س والناطق با�سم اجلبهة ال�سعبية 
حمة الهمامي وا�ستعمل عبارة )فا�سق( يف الرد على بع�س ت�سريحاته خالل 

الفرتة املا�سية، مما وّلد ردود فعل حادة من اأن�سار املعار�سة.
فقد اعتر قائد ال�سب�سي، اأن قانون امل�ساحلة يف املجال االإداري امل�سادق عليه 
منذ ب�سعة اأيام ال عالقة له وال ي�سبه املبادرة التي اأطلقتها رئا�سة اجلمهورية 

بل هو م�سروع �سادقت عليه جلنة الت�سريع العام. )التفا�سيل �س13(

•• بغداد-اأ ف ب:

االأقل  على  اأ���س��خ��ا���س  ث��الث��ة  قتل 
اأم�س  اآخ��رون بجروح   34 واأ�سيب 
يف هجوم انتحاري باأحزمة نا�سفة 
ق����رب مدينة  م��ط��ع��م��ا  ا���س��ت��ه��دف 
الدين  ���س��الح  حمافظة  يف  بيجي 
اأف����ادت  م��ا  ب���غ���داد، بح�سب  ���س��م��ال 

م�سادر اأمنية وطبية.
وقال املتحدث با�سم وزارة الداخلية 
ال��ع��م��ي��د ���س��ع��د م��ع��ن ق��ت��ل ثالثة 
يف  بجروح   34 واأ�سيب  اأ�سخا�س 
انتحاريان  نفذه  ان��ت��ح��اري  هجوم 
اإره���اب���ي���ان وا���س��ت��ه��دف م��ط��ع��م��ا يف 
جنوب  ال��واق��ع��ة  احل��ج��اج  منطقة 
�سمال  كلم   200( بيجي  مدينة 

بغداد(.
االأمنية  ال��ق��وات  اأن  معن  واأ���س��اف 
"متكنت من قتل اإرهابي انتحاري 

ثالث اأمام بوابة املطعم.
م����ن ج���ه���ة اأخ��������رى، ب�������داأت ق����وات 
بف�سائل  مدعومة  اأم�����س  عراقية 

عملية  ال��ع�����س��ائ��ري  احل�����س��د  م���ن 
ا�ستعادة ال�سيطرة على ق�ساء عانة 
البالد،  بغرب  االنبار  حمافظة  يف 
وا�سعة  ع�سكرية  عملية  اإط����ار  يف 
ل���ط���رد ت��ن��ظ��ي��م داع�������س االإره���اب���ي 
من اآخر معاقله قرب احل��دود مع 

�سوريا.
العمليات  ق����ي����ادة  ق���ائ���د  واأع����ل����ن 
الركن  الفريق  العراقية  امل�سرتكة 

عبد االأمر ياراهلل يف بيان انطلقت 
قطعات  م��ن  املنت�سرين  ج��ح��اف��ل 
بفرقة  املتمثلة،  اجلزيرة  عمليات 
االآيل  امل�ساة  ول��واء  ال�سابعة  امل�ساة 
الثامنة  االلية  امل�ساة  وفرقة   ،30
واحل�سد  جي�س(  ق���وات  )جميعها 
الع�سائري، بعملية وا�سعه لتحرير 
منطقة الريحانه وق�ساء عنه من 

رج�س ع�سابات داع�س االإرهابية.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

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

binawas1@yahoo.com

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

2444 633 2 971+و���� ا��� �� ����� ا����ان
+971 2 633 5555

www.almadinarecruit.com��� ������ اال����ر �� ������:

أ�����- ا������� ��ار ا�����ي ���� ����� ��د��ت - �����ت - �����ت

+971 55 6695044
أ���ب ا����ة

•• دبي-وام:

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  زار 
ال�سمو  اهلل، و�ساحب  رع��اه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
اأبراج االإم��ارات بدبي مقر امل�سرعات احلكومية  اأبوظبي، يف  ويل عهد 

باالإ�سافة اىل املركز النموذجي للخدمات احلكومية.
على  تعمل  جديدة،  حكومية  عمل  اآلية  احلكومية،  عات  امل�سرِّ وتعتر 
اأهداف االأجندة الوطنية وت�سريع امل�ساريع احلكومية  تعجيل حتقيق 
بطريقة  العاجلة  احلكومية  الق�سايا  كافة  ومعاجلة  اال�سرتاتيجية، 

اأكرث فاعلية.
وبرناجماً  م�سروعاً   80 يف  العمل  احلكومية  عات  امل�سرِّ وت�ستهدف 
التحديات  مل��ع��اجل��ة  ع��م��ل  ف���رق  ���س��ن��وي��اً، م��ن خ���الل ت�سكيل  ح��ك��وم��ي��اً 

وت�سريع تنفيذ امل�ساريع والرامج.
من جهة اخرى اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
اأن  رع��اه اهلل،  دب��ي،  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
له  املغفور  يد  انطالقها على  االإم���ارات ومنذ  دول��ة  النماء يف  م�سرة 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طّيب اهلل ثراه، ومع ا�ستكمالها على 
الدولة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يد 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن  مبتابعة  اهلل،  حفظه 
نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، ات�سمت 
باال�ستثمار يف بناء االإن�سان، لتوّفر االإمارات الأبنائها ومنذ وقت مبكر 
لكونهما  وام���راأة  رج��ل  بني  تفرقة  دون  والتميز  النجاح  مقومات  كل 
�سريكني م�سوؤولني عن بناء مقدرات الوطن واحلفاظ على مكت�سباته، 
لتوا�سل الدولة منذ تاأ�سي�سها تهيئة املناخ الداعم الذي ميكِّن جميع 
اإيجابية يف حتقيق رفعة االإمارات  االإ�سهام ب�سورة  اأفراد املجتمع من 

وتقدمها وازدهارها. 
اإطالق دليل التوازن بني اجلن�سني ..  جاء ذلك خالل ح�سور �سموه 
خطوات عملية للموؤ�س�سات يف االإمارات العربية املتحدة، الذي اأطلقه 

على  نوعه  من  دليل  ك��اأول  اجلن�سني،  بني  للتوازن  االإم���ارات  جمل�س 
م�ستوى العامل.                                            )التفا�سيل �س3-2(

الرئي�ص الأمريكي يهدد بتدمري كوريا ال�سمالية بالكامل

هجوم كبري على مناطق للنظام قرب حماة

ا�ستباكات عنيفة وغارات يف منطقة خف�ص التوتر 
•• عوا�شم-وكاالت:

�سنت جماعات م�سلحة معار�سة يف �سوريا هجمات وا�سعة 
على مناطق ت�سيطر عليها احلكومة بالقرب من مدينة 
حماة ب�سمال غرب البلد، بح�سب تقارير.  وحتدث املر�سد 
ال�سوري حلقوق االإن�سان املعار�س، ومقره يف بريطانيا، 
عن معارك �سارية وقعت بني امل�سلحني وقوات اجلي�س 
اأكر  اأن��ه  ب��غ��ارات ج��وي��ة، يف م��ا يعتقد  امل��دع��وم  ال�سوري 

هجوم يف املنطقة منذ �ستة اأ�سهر.  واأكدت و�سائل اإعالم 
تابعة مللي�سيا حزب اهلل اللبنانية ن�سوب املعارك، واأفادت 
باأن العديد من اجلماعات امل�سلحة �ساركت يف الهجمات، 

وبينها جبهة الن�سرة املرتبطة بتنظيم القاعدة.
ه��ذا وا���س��ت��ه��دف ال��ط��ران احل��رب��ي ال�����س��وري والرو�سي 
�سباح اأم�س حمافظة ادلب، رابع مناطق خف�س التوتر 
يف �سوريا، وذلك ردا على هجوم �سنته ف�سائل معار�سة 

�سد قوات النظام .

معارك دامية يف منطقة نفطية جنوب ال�سودان 
•• جوبا-اأ ف ب:

ق���وات حكومية  ب��ني  ان��دل��ع��ت  م��ع��ارك  االق���ل يف  على  �سخ�سا   25 قتل 
ومتمردين يف منطقة نفطية يف جنوب ال�سودان، كما اعلن ممثل للدولة 
ال�سابق  النائب  م�سار،  ري��اك  ان�سار  من  متمردون  خا�س  فقد   . ام�س 
للرئي�س يف املنفى والقوات احلكومية مواجهات �سباح االثنني يف قرية 
ملجموعات  خ�سعت  التي  )�سمال(  بنتيو  مدينة  من  القريبة  نيالديو 

متحاربة متنوعة منذ بداية احلرب االأهلية قبل اربع �سنوات.
وقال الم تونغوار، وزير االعالم يف والية �سمال ليت�س عرثنا على 25 
جثة، موؤكدا �سد الهجوم املتمرد. واكد الم بول غابرييل، احد املتحدثني 

با�سم اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان يف املعار�سة" اندالع املعارك.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يزوران امل�سرعات احلكومية واملركز النموذجي للخدمات احلكومية

وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اآل مكتوم » نخطو نحو  بن را�سد 
وحكومة  واح��دة  كدولة  امل�ستقبل 
وخدماتنا  واح���د  وف��ري��ق  واح����دة 

نريدها االأف�سل عامليا.
واأ�ساف �سموه حر�س اأخي �ساحب 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
امل�سرعات  مقر  زي���ارة  على  نهيان 
املتعاملني  خ�����دم�����ات  وم������راك������ز 
وم���ت���اب���ع���ة ت���ط���وي���ره���ا ه����و داف����ع 
لتحقيق  احل��ك��وم��ة  ف���رق  جلميع 

طموحات وتطلعات �سعبنا.
االإمارات  دول��ة  اأن  اأك��د �سموه  كما 
لن تدخر اأي و�سيلة اأو اأداة جديدة 
واخت�سار  االإجن���از  بعجلة  للدفع 
لتحقيق  الوقت  وم�سابقة  الزمن 

طموحات �سعبنا.
ال�سمو  �ساحب  اأك��د  جانبه..  من 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 

اخل���دم���ات  ري�������ادة  يف  م���ك���ت���وم  اآل 
املتعاملني  واإ����س���ع���اد  احل��ك��وم��ي��ة 
و���س��ع��ت دول����ة االإم�������ارات يف قلب 

امل�سهد العاملي.
 .. ال��زي��ارة  راف���ق �سموهما خ��الل 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
و���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب��ن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�سة  ����س���وؤون  وزي����ر  ال�������وزراء 
وم�����ع�����ايل حم����م����د ب�����ن ع����ب����داهلل 
ال��ق��رق��اوي وزي���ر ����س���وؤون جمل�س 
عهود  ومعايل  وامل�ستقبل  ال��وزراء 
دولة  وزي���رة  ال��روم��ي  بنت خلفان 
مبارك  حممد  و���س��ع��ادة  لل�سعادة 
امل��زروع��ي وك��ي��ل دي���وان ويل عهد 

اأبوظبي وعدد من ال�سوؤولني.

والربحية.
على  احلكومية  امل�سرعات  وتعمل 
وملمو�سة  �سريعة  نتائج  حتقيق 
الوطنية  االأج��ن��دة  اإجن���از  ت�سمن 
2021 وتدعم  االإم����ارات  ل��روؤي��ة 
حتقيق ال�سيا�سات والرامج ونقل 
اخلدمات احلكومية اإىل م�ستويات 
على  تركز  اآلية  باعتماد  متقدمة 
ال��ن��ت��ائ��ج م���ن خ���الل مت��ك��ني فرق 
وت�سميم  عمل حكومية م�سرتكة 
مدد  يف  وتنفيذها  مكثفة  ب��رام��ج 
ق�سرة وتبني اأ�ساليب ومنهجيات 

عمل ريادية ومبتكرة.
وتت�سمن جماالت عمل امل�سرعات 
احل��ك��وم��ي��ة ك���ال م���ن امل���وؤ����س���رات 
والرامج  وال�سيا�سات  الوطنية 
وتدعم  واخل����دم����ات  وامل�����ب�����ادرات 
ال��ت��ك��ام��ل يف  حتقيقها م��ن خ���الل 
قيا�سها  اآل��ي��ات  وتن�سيق  البيانات 

اأن دول��ة االإم���ارات بقيادة �ساحب 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اأخ����ي  ومب��ت��اب��ع��ة 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل عززت 
امل�ستقبل  نحو  التنموي  م�سارها 
متطورة  ح��ك��وم��ي  ع��م��ل  ب���اآل���ي���ات 

ومبتكرة.
دولة  روؤي�����ة  اأن  ���س��م��وه  اأك�����د  ك��م��ا 
والتنمية  التطور  نحو  االإم����ارات 
الرتكيز  من  تنطلق  والتناف�سية 
ع���ل���ى ن���وع���ي���ة وك����ف����اءة ك����وادره����ا 
هاما  حم��ورا  باعتبارها  الب�سرية 
والطموحات  التطلعات  لتحقيق 
االإم�����ارات..  حل��ك��وم��ة  امل�ستقبلية 
م�سرا �سموه اإىل اأن روؤية �ساحب 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 

احلكومية  امل�سرعات  وت�ستهدف 
العمل يف 80 م�سروعا وبرناجما 
حكوميا �سنويا من خالل ت�سكيل 
ف����رق ع��م��ل وا����س���ت���ق���دام اخل����راء 
وامل���ع���ن���ي���ني م�����ن ك����اف����ة اجل���ه���ات 
التحديات  مل��ع��اجل��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
وت�سريع تنفيذ امل�ساريع والرامج 
القطاعات  خمتلف  يف  وامل��ب��ادرات 

احليوية يف دولة االإمارات.
مع  احلكومية  امل�سرعات  وتت�سابه 
م�����س��رع��ات ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة يف 
على  باعتمادها  اخل��ا���س  القطاع 
واالبتكار  ال���ري���ادة  ت��دع��م  اآل���ي���ات 
وتتميز   .. �سريعة  نتائج  لتحقيق 
للفرق  ا����س���ت���ق���ط���اب���ه���ا  يف  ع���ن���ه���ا 
ال�سركات  ول���ي�������س  احل���ك���وم���ي���ة 
االآثار  على  تركيزها  ويف  النا�سئة 
والبيئة  االقت�ساد  على  امل��رتت��ب��ة 
واملجتمع واالإن�سان ولي�س التو�سع 

واأجندة  معاير  واعتماد  ون�سرها 
امل�سحية  ل����ل����درا�����س����ات  م����وح����دة 
مقايي�س  واع���ت���م���اد  وامل���ي���دان���ي���ة 

موحدة ل�سعادة املتعاملني.
منوذجا   1 خدمات  مركز  ويقدم 
يف  احلكومية  اخل��دم��ات  مل�ستقبل 
دولة االإمارات ويهدف اإىل ت�سهيل 
اإج��راءات احل�سول على  وتب�سيط 
احليوية  احل��ك��وم��ي��ة  اخل����دم����ات 
من خالل اخت�سار عدد الزيارات 
اإىل زي���ارة واح���دة وال��دف��ع املوحد 
الإ�سراك  من�سة  املركز  يوفر  كما 
ت�سميم  يف  ال���ف���وري  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
حول  تتمحور  حكومية  خ��دم��ات 
اح���ت���ي���اج���ات���ه���م وت���ق���ل���ل ال���وق���ت 
املركز  واجلهد. ويقوم مبداأ عمل 
خدمات 1 على حمورين رئي�سيني 
الواحدة حيث ميكن  الزيارة  هما 
املركز املتعاملني من جتربة رحلة 

•• دبي-وام: 

ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  زار 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�ساحب  اهلل   رع����اه  دب����ي  ح��اك��م 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
- يف اأب��راج االإم���ارات بدبي - مقر 
اإ�سافة  احل��ك��وم��ي��ة..  امل�����س��رع��ات 
للخدمات  النموذجي  امل��رك��ز  اإىل 

احلكومية.
اآلية  احلكومية  امل�سرعات  وتعتر 
على  تعمل  عمل حكومية جديدة 
االأجندة  اأه����داف  حتقيق  تعجيل 
امل�ساريع  وت�������س���ري���ع  ال���وط���ن���ي���ة 
احل����ك����وم����ي����ة اال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 
ومعاجلة كافة الق�سايا احلكومية 

العاجلة بطريقة اأكرث فاعلية.
احلكومية  امل�سرعات  وت�ستهدف 
العمل يف 80 م�سروعا وبرناجما 
حكوميا �سنويا من خالل ت�سكيل 
التحديات  مل���ع���اجل���ة  ع���م���ل  ف�����رق 
وت���������س����ري����ع ت���ن���ف���ي���ذ امل���������س����اري����ع 

والرامج.
كما زار �سموهما املركز النموذجي 
للخدمات احلكومية والذي ي�سم 
14 جهة حكومية وتقنية وات�سون 
ذكية  وروبوتات  ال�سناعي  للذكاء 
غر  �سخ�سية  خ��دم��ات  ل��ت��ق��دمي 
م�سبوقة للمتعاملني والعمل على 
جتميع اخلدمات يف زي��ارة واحدة 
وع��ر ب��واب��ة واح���دة وم��ع موظف 

واحد ميثل 14 جهة حكومية.
واأك������د ���س��م��وه��م��ا خ����الل ال���زي���ارة 
اأهمية تكامل اخلدمات احلكومية 
ذات  وط��ن��ي��ة  كمهمة  وت��ط��وي��ره��ا 
لتحقيق  رئي�سية  وخطوة  اأول��وي��ة 
واال�ستثمار  للمعي�سة  بيئة  اأف�سل 

يف دولة االإمارات.

م��ت��ع��ام��ل ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة م���ن خالل 
وفعالة  متكاملة  تقدميه خدمات 
ب����زي����ارة واح������دة ف��ق��ط ب����دال من 
اإج������راءات وباقات  ب��ع��ددة  ال��ق��ي��ام 
اخلدمات حيث يقدم املركز عددا 
م��ن اخل���دم���ات ع��ل��ى ���س��ك��ل باقات 
احتادية  حكومية  جهات  ت�سرتك 

وحملية 14 جهة يف تقدميها.
ويتميز مركز خدمات 1 بت�سميم 
لتقدمي  ن�����واف�����ذ  دون  م���ف���ت���وح 
اخلدمة حيث يتم تقدمي اخلدمة 
اأج��واء مريحة وجل�سات هادئة  يف 
�سممت لت�سع املتعامل يف جو من 
االألفة وي�ستعني املركز مبوظفني 
خمتلف  ي�����ق�����دم�����ون  �����س����ام����ل����ني 
اخلدمات مبا ي�سهل رحلة املتعامل 

وي�سرع اإجناز معاملته.
وات�سون  ت��ق��ن��ي��ة  امل���رك���ز  وي�����س��م 
اال�سطناعي  ال�����ذك�����اء  اأي����ق����ون����ة 
�سركة  ط���ورت���ه���ا  ال���ت���ي  ال���ع���امل���ي���ة 
مبادلة  ك��وغ��ن��ي��ت  و  اآي.ب�����������ي.اأم  
املتعاملني  بتعريف  يقوم  وال���ذي 
ب��اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة، وي����رد على 
حولها  امل��ت��ن��وع��ة  ا���س��ت��ف�����س��ارات��ه��م 
واالإجنليزية،  العربية  باللغتني 
االأكر  عمالقة  ذكية  �سا�سة  عر 
يف ال�سرق االأو�سط تعمل باللم�س 
يتلقى املتعامل من خاللها الردود 

على ت�ساوؤالته وا�ستف�ساراته.
لتلقي  مبتكرة  خدمة  توفر  ومت 
خالل  م��ن  املتعاملني  اق��رتاح��ات 
ركن التوا�سل الفوري، عن طريق 
ي�سرح  �سوتي  اأو  م��رئ��ي  ت�سجيل 
اقرتاحه،  امل��ت��ع��ام��ل  خ��الل��ه  م���ن 
امل��رك��ز ويرد  م��دي��ر  وي��ط��ل��ع عليه 
اأق����ل م���ن 24 ���س��اع��ة ..  ع��ل��ي��ه يف 
ول��ت�����س��ه��ي��ل ع��م��ل م��وظ��ف��ي مركز 
»خدمات 1« مت تخ�سي�س روبوت 
لنقل املرا�سالت بني املوظفني، يف 
جت��رب��ة ج��دي��دة الإم��ك��ان��ي��ات عمل 

الروبوتات.

دبي للعلوم يحقق جناحا يف حتديد الفر�ص املتاحة يف قطاع املعدات ال�سيدلنية والطبية بدبي
•• دبي- وام:

يف  ك��ب��را  تقدما  تيكوم  جمموعة  يف  الع�سو  للعلوم  دب��ي  جممع  حقق 
ال�سيدالنية  املعدات  قطاع  يف  املتاحة  الفر�س  وتعزيز  وتطوير  حتديد 
والطبية بدبي وذلك بالتعاون مع املجل�س التنفيذي الإمارة دبي وجافزا 

ودبي اجلنوب و�سلطة مدينة دبي الطبية.
يف  رئي�سيا  دورا  الطبية  وامل��ع��دات  االأدوي���ة  قطاع  يلعب  اأن  املتوقع  وم��ن 
تطوير القطاع ال�سناعي يف دبي الذي يتوقع اأن ينمو وفقا حلكومة دبي 
االإجمايل  املحلي  الناجت  �سرفع  مما  اإ�سافية  دره��م  مليار   18 مبقدار 
األف   27 توفر  جانب  اإىل  اإ�سافية  دره��م  مليار   165 مب��ق��دار  لدبي 

فر�سة عمل بحلول العام 2030 .
ومت حت��دي��د ال��ه��دف ال��ط��م��وح يف �سهر م��ار���س م��ن ال��ع��ام احل���ايل خالل 

تفاعلية  فعالية  وه���ي   2021 دب���ي  خل��ط��ة  االإب�����داع  خم��ت��رات  ملتقى 
اأهداف  نظمها املجل�س التنفيذي الإم��ارة دبي بهدف العمل على حتقيق 
اإىل جذب امل�ستثمرين  2030 التي تهدف  ا�سرتاتيجية دبي ال�سناعية 
يف ال�سناعة من �سمن 6 قطاعات رئي�سية ومنها جمال �سناعة االأدوية 

واملعدات الطبية.
االإدارة  ل��ق��ط��اع  ال��ع��ام  ���س��ع��ادة عائ�سة م���ران م�����س��اع��دة االأم����ني  وق��ال��ت 
اال�سرتاتيجية واحلوكمة باملجل�س التنفيذي الإمارة دبي ان هذا القطاع 
اأولويات ا�سرتاتيجية دبي ال�سناعية ملا له من عائد مبا�سر يف  يعد من 
اإحداث طفرة ابتكارية واقت�سادية �سريعة على اإمارة دبي.. ون�سهد حاليا 
مرحلة مميزة ملختلف القطاعات الرئي�سية مثل قطاع الرعاية ال�سحية 
بدءا من  امليادين  واالبتكارات احلا�سلة يف خمتلف  االأبحاث  خا�سة مع 
تتكلل  اأن  ون��اأم��ل  النهاية..  يف  املر�سى  مل�سلحة  العيادة  وحتى  املختر 

جهودنا بالنجاح لتبقى دبي مواكبة للتطورات التي تتيح لدبي الريادة 
العاملية.

من جانبه قال مروان عبد العزيز اجلناحي املدير التنفيذي ملجمع دبي 
للعلوم واأحد امل�سرفني على قطاع �سناعة االأدوية واملعدات الطبية �سمن 
بتحويل  امل�سرتكة  روؤيتنا  من  انطالقا  انه  ال�سناعية  دبي  ا�سرتاتيجية 
املجل�س  مع  وثيق  ب�سكل  عملنا  ال�سحية  للرعاية  عاملي  مركز  اإىل  دب��ي 
التنفيذي الإمارة دبي واأفراد فريق العمل لدينا لدعم تنفيذ ا�سرتاتيجية 
يف  التنفيذي  املجل�س  م��ع  ن�سرتك  اأن��ن��ا  كما   ..  2030 ال�سناعية  دب��ي 
م�ساعينا اإىل حتقيق الهدف االأ�سمل وهو تعزيز مكانة االإم��ارات لتكون 

يف طليعة قطاع ال�سناعات التحويلية.
من  رئي�سية  جم��االت  خم�سة  حتديد  يف  جنحنا  الغر�س  لهذا  واأ���س��اف 
دبي  يف  ال�سحية  الرعاية  قطاع  على  كبر  تاأثر  لها  يكون  اأن  املتوقع 

وتطبيق  الداعمة  التنظيمية  البيئة  ومنها  عديدة  مزايا  اإىل  ا�ستنادا 
البحث  وق��درات  املتطورة  التحتية  البنية  وتوفر  الفكرية  امللكية  حقول 
والتطوير الفائقة ف�سال عن اإمكانية احل�سول على التمويل احلكومي 
على  املجاالت  هذه  �ست�ساهم  والتعليم  العمل  فر�س  توفر  جانب  واإىل 
املدى البعيد اأي�سا يف تعزيز اخلدمات املقدمة للمر�سى.. كما �ست�ساعد 
الذين  للمر�سى  الطبية  لل�سياحة  رائدة  دبي كوجهة  تعزيز مكانة  على 
و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  من  متخ�س�سة  عالجات  عن  يبحثون 

اأفريقيا وخارجها.
وت�سمل املجاالت التي مت حتديدها من قبل فريق عمل �سناعة االأدوية 
واملعدات الطبية كال من املكمالت الغذائية نوترا�سوتيكالز وبالزما الدم 
�سوبرجيرنك�س  امل��ط��ورة  اجلن�سية  واالأدوي����ة  االأب��ع��اد  ثالثية  والطباعة 

واجليل القادم من ت�سل�سل احلم�س النووي.

حممد بن را�سد: نخطو نحو امل�ستقبل كدولة واحدة وحكومة واحدة وفريق واحد، وخدماتنا نريدها الأف�سل عامليا
حممد بن زايد: الإمارات عززت م�سارها التنموي نحو امل�ستقبل باآليات عمل حكومي متطورة ومبتكرة

•• نيويورك -وام:

جددت دبي العطاء - جزء من مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية - 
التزامها نحو التعليم يف حاالت الطوارئ وذلك خالل فعالية خا�سة ُنظمت 

على هام�س الدورة ال� 72 للجمعية العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك .
وجمعت الفعالية التي ا�ست�سافتها دبي العطاء بالتعاون مع �سندوق التعليم 
يف  ت��اأث��راً  االأك��رث  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  معظم  ق��ي��ادات  ينتظر  اأن  ميكن  ال 
العامل بهدف تو�سيع نطاق احلوار من منظور �سيا�سي والتاأكيد على اأهمية 
التغير  عملية  لتفعيل  ال��ق��رار  اأ�سحاب  اأم���ام  ال��ط��وارئ  ح��االت  يف  التعليم 
فر�س  لتوفر  دعماً  التعليم  يف  اال�ستثمارات  من  باملزيد  الدفع  وبالتايل 

التعليم لالأطفال وال�سباب يف البلدان املت�سررة من االأزمات.
و�سّلط طارق القرق الرئي�س التنفيذي لدبي العطاء - يف كلمته االفتتاحية 
- ال�سوء حول الفر�س والدافع وراء امل�ساركة اال�سرتاتيجية .. كما ا�ستمع 

امل�ساركون اإىل ملحة عن م�سرة تطور �سندوق التعليم ال ميكن اأن ينتظر من 
�سرح  اإىل  اإ�سافة  لل�سندوق  الرئي�سي  ال�سيا�سي  املوؤيد  ب��راون  ج��وردون  قبل 
التعليم ال ميكن  �سريف مديرة �سندوق  يا�سمني  ال�سندوق من قبل  روؤي��ة 

اأن ينتظر .
املتحدة  االأمم  ملنظمة  التنفيذي  امل��دي��ر  ل��ي��ك  ت���وين  الفعالية  يف  و���س��ارك 
املتحدة  ل��الأمم  ال�سامي  املفو�س  غ��ران��دي  وفيليبو  اليوني�سيف  للطفولة 
ل�سوؤون الالجئني و ديفيد ميليباند الرئي�س واملدير التنفيذي للجنة االإنقاذ 

الدولية.
وقال القرق اإن �سندوق التعليم ال ميكن اأن ينتظر يوا�سل ح�سد االلتزامات 
املت�سررين  االأط��ف��ال  جميع  التحاق  ل�سمان  ال��الزم��ة  وال�سيا�سية  العامة 

 2030 التعليم بحلول عام  باملدار�س وح�سولهم على فر�س  االأزم��ات  من 
..م�سرا اإىل اأن اال�ستثمارات التي مت حتقيقها اإىل جانب الدعم والعمليات 

املتوا�سلة ت�سكل قاعدًة جلهد عاملي ا�ستثنائي من �ساأنه تغير نظام العمل.
رفيع  التوجيهي  الفريق  اإجتماع  يف  م�ساركتها  خ��الل  العطاء  دب��ي  واأعلنت 
امل�ستوى اخلا�س ب�سندوق التعليم ال ميكن اأن ينتظر عن التزامها بتقدمي 
ل�سمان  اأمريكي  دوالر   500،000 دره��م��ا   836 و  األ��ف��ا   750 و  مليون 
امل�سلمني  الروهينغا  لالجئي  احلايل  للتدفق  وم�ستدامة  ُمن�سقة  ا�ستجابة 

الذين نزحوا ب�سبب العنف امل�ستمر يف والية راخني يف ميامنار.
410 اآالف من  اأك��رث م��ن  اّل��ن��زاع يف ميامنار  اأج��ر  ل��الإمم املتحدة  ووف��ق��اً 
م�سلمي الروهينغا على الفرار من منازلهم اىل بنجالدي�س مما �سكل اأزمة 

وا�ستناداً  االأزم��ة  قلب هذه  االطفال فى  وج��ود  اإن�سانية جديدة ال�سيما مع 
لليوني�سيف فاإن الغالبية العظمى من الالجئني هم من الن�ساء مبا يف ذلك 

االأمهات اللواتي لديهن اأطفاال حديثي الوالدة واالأ�سر التي لديها اأطفال.
و�سارك وفد دبي العطاء اأي�ساً يف فعاليات واجتماعات مبا يف ذلك النقا�س 
ا�ست�سافته  وال��ذي  االإن�سانية  املوؤ�س�سات  بني  امل�ستوى  رفيع  اال�سرتاتيجي 
ا�ستك�ساف فر�س جديدة  بهدف  التعليم  اأجل  العاملية من  ال�سراكة  منظمة 
للتو�سع والتاأثر يف جمال التعليم العاملي وتعزيز ا�ستخدام ال�سبكات واملوارد 

امل�سرتكة.
اطلقته منظمة  ال��ذي  احلفل  امل�ساركة يف  الوفد  االأعمال  ج��دول  �سمل  كما 
التعليم  متويل  جت��اه  االل��ت��زام  لتجديد  التعليم  اج��ل  من  العاملية  ال�سراكة 
تنمية الطفولة املبكرة باالإ�سافة  حول  امل�ستوى  رفيع  حدث  وهو   2020
اإىل عدد من االجتماعات الثنائية مع وكاالت االأمم املتحدة واملنظمات غر 

احلكومية الدولية.

دبي العطاء جتدد التزامها نحو التعليم يف حالت الطوارئ 



األربعاء   20   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12126  
Wednesday  20   September   2017  -  Issue No   12126

03

اأخبـار الإمـارات

اأكد اأن المارات توّفر لأبنائها ومنذ وقت مبكر كل مقومات النجاح والتميز دون تفرقة بني رجل وامراأة 

حممد بن را�سد ي�سهد اإطالق دليل التوازن بني اجلن�سني الأول من نوعه على م�ستوى العامل 

والطفولة اأم االإمارات ، منوها �سموه 
ب��االإ���س��ه��ام��ات اجل��ل��ي��ل��ة وامل����ب����ادرات 
وامل�����س��اري��ع ال��ن��وع��ي��ة ال��ع��دي��دة التي 
�سنوات  م���دار  على  �سموها  قدمتها 
لي�س فقط يف  ل��ل��م��راأة  دع��م��اً  طويلة 
م�ستوى  على  ولكن  االإم����ارات  دول��ة 
ال���ع���امل ال��ع��رب��ي ك��ك��ل، ل��ت��ك��ون تلك 
فر�س  لتعزيز  اأ���س��ا���س��اً  االإ���س��ه��ام��ات 
باإف�ساح  اجل��ن�����س��ني  ب����ني  ال�����ت�����وازن 
جم��االت اأك��ر اأم��ام امل��راأة للم�ساركة 
واإث��ب��ات جدارتها  ال��رج��ل  اإىل ج��وار 
����س���رف خدمة  ب��ن��ي��ل  وا���س��ت��ح��ق��اق��ه��ا 

وطنها وتر�سيخ ركائز نه�سته. 
رئي�س  نائب  ال�سمو  �ساحب  وح�سر 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
تعزيز  ب���ع���ن���وان  ع���م���ل  ور�����س����ة  دب�����ي 
املراكز  يف  اجل��ن�����س��ني  ب���ني  ال���ت���وازن 
اإطالق  حفل  هام�س  على  القيادية 
حيث  اجلن�سني،  ب��ني  ال��ت��وازن  دليل 
امل�ساركني،  ملناق�سات  �سموه  ا�ستمع 
التوازن  مو�سوع  ح��ول  دارت  وال��ت��ي 
ومتطلبات حتقيقه يف مكان العمل، 
متثيل  اأهمية  على  الور�سة  ورك���زت 
امل���وظ���ف���ني م����ن ك����ال اجل���ن�������س���ني يف 
املوؤ�س�سة،  داخ��ل  امل�ستويات  خمتلف 
كما  القيادية،  املراكز  يف  وخ�سو�ساً 
االإيجابية  االآث��ار  النقا�سات  تناولت 
الن�ساء  و���س��ول  ف��ر���س  يف  ل��ل��ت��وازن 
والرجال اإىل هذا امل�ستوى الوظيفي 
ومردود ذلك على تعزيز بيئة العمل 
ال�سيخة  �سمو  واأك����دت  ع���ام.  ب�سكل 
منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
رئي�سة جمل�س االإمارات للتوازن بني 
اأن م��ف��ه��وم ال���ت���وازن بني  اجل��ن�����س��ني 
دولة  ع��ل��ى  ج��دي��داً  لي�س  اجلن�سني 
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ب��ل هو 
جزء ال يتجزاأ من جمتمعنا ومرتكز 
رئي�سي لتوجهات واهتمامات قيادتنا 
ال���ر����س���ي���دة م���ن���ذ ت��اأ���س��ي�����س ال���دول���ة 
م�سرة  اأن  م�سيفًة   ،1971 ع���ام 
االإم������ارات يف ه���ذا امل��ج��ال ق��د نالت 
اليوم  واننا  العامل،  وتقدير  اح��رتام 

القطاعات،  ك��اف��ة  يف  اجلن�سني  ب��ني 
والبناء على املكت�سبات التي حققتها 
االإم��ارات يف هذا املجال، م�ستنرين 
الر�سيدة،  لقيادتنا  الثاقبة  بالروؤية 
ال��ت��ي ت��ط��م��ح دائ���م���ا ل��ل��م��رك��ز االأول 
االإمارات  اأبناء  ق��درات  اإىل  م�ستندة 
وما يت�سمون به من م�ستوى عال من 
الوالء الوطني وروح االبتكار وتوحد 
الروؤية والهدف مع قيادتهم. واأكدت 
���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة م���ن���ال ب��ن��ت حممد 
ال���ت���وازن  اأن  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
رئي�سية  ركيزة  ميثل  اجلن�سني  بني 
الث��ن��ني م��ن اأه����داف وحم����اور روؤية 
التالحم  ه��م��ا   ،2021 االإم�������ارات 
املجتمعي واالقت�ساد املعريف، ويدعم 
املرتبطة  الوطنية  املوؤ�سرات  الدليل 
بهما مثل موؤ�سر التالحم املجتمعي 
وموؤ�سر ال�سعادة، كما ُيعتر اأداة دعم 
للموؤ�سرات الوطنية املُ�َسممة حديثاً 
اجلن�سني،  ب���ني  ال����ت����وازن  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
���ِك���ن امل��وؤ���س�����س��ات م��ن و�سع  ح��ي��ث مُيَ
امل���ب���ادرات ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا حتقيق 
املجال،  اأف�سل يف هذا  اأداء  موؤ�سرات 
التقدم  م���دى  ق��ي��ا���س  اأن  م��و���س��ح��ًة 
وفق موؤ�سرات التوازن بني اجلن�سني 
ث���الث���ة جوانب  ع���ل���ى  ب����ن����اًء  ���س��ي��ت��م 
منا�سب  امل����راأة  ت���ويّل  ه��ي:  رئي�سية 
قيادية عليا، وح�سورها يف جماالت 
تقنية ومتخ�س�سة، وتاأ�سي�س اأماكن 

عمل تدعم التوازن بني اجلن�سني.
وحول اأهمية الدليل، اأ�سارت �سموها 
نحو  عملية  خ��ط��وة  يج�سد  اأن���ه  اإىل 
حت��ق��ي��ق اأه������داف جم��ل�����س االإم������ارات 
متوجاً  اجل���ن�������س���ني،  ب����ني  ل���ل���ت���وازن 
حققها  ال����ت����ي  امل���ج���ل�������س  اإجن����������ازات 
تاأ�سي�سه  م���ن  ف��ق��ط  ع��ام��ني  خ���الل 
ويف  ال��ر���س��ي��دة،  قيادتنا  دع��م  بف�سل 
ال��ب��َن��اء م��ع ال�سركاء  ال��ت��ع��اون  ���س��وء 
موؤكدة  ودول�����ي�����اً،  حم��ل��ي��اً  امل��ع��ن��ي��ني 
نقطة  مبثابة  يعد  ال��دل��ي��ل  ه��ذا  اأن 
التميز  من  جديدة  ملرحلة  انطالق 
اإح����راز  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ع��ر م�ساعفة 

الدولة،  قطاعات  كافة  يف  اجلن�سني 
تقارير  يف  ال���دول���ة  و����س���ع  وت��ع��زي��ز 
التناف�سية العاملية يف جمال الفجوة 
لتحقيق  وال�����س��ع��ي  اجل��ن�����س��ني،  ب���ني 
اجل��ن�����س��ني يف مراكز  ب���ني  ال����ت����وازن 
�سنع القرار، وتعزيز اإ�سهامات دولة 
االإمارات كمرجع لت�سريعات التوازن 
اإن  �سعادتها  وق��ال��ت  اجلن�سني.  ب��ني 
امللفات  م��ن  اجلن�سني  ب��ني  ال��ت��وازن 
يف  �سبباً  وك��ان ذلك  املهمة،  الوطنية 
يف  وُمب�ّسطاً  �ساماًل  الدليل  ياأتي  اأن 
جلهات  مُيِكن  ما  مت�سمناً  التناول، 
ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����س���ة اأن 
اأطراً  ي�سع  اإذ  خطوات  من  به  تقوم 
ُت�ساِعدها  حمددة  ومعاير  وا�سحة 
على تهيئة البيئة املالئمة والداعمة 
�سواًء  ال��ف��ج��وات،  ومعاجلة  للتوازن 
بينما  امل����راأة،  اأو  ال��رج��ل  تعني  كانت 
للفر�س  عاماً  عر�ساً  الدليل  م  ُي��َق��دِّ
ال����ت����ي ت�����س��م��ن ال���ت���ن���ف���ي���ذ ال���ف���ّع���ال 
للتوازن يف اإطار عمل االإدارة واالأداء 
اأف�سل  يت�سمن  ك��م��ا  وال�����س��ي��ا���س��ات، 
املمار�سات وال�سيا�سيات املُ�َسِجعة على 
مزيٍد من التوازن يف ظروف العمل 
والواجبات،  واحل���ق���وق  وامل���م���ي���زات 
واأدوات اإدارة املوارد الب�سرية واملبادئ 
اجليدة،  ل��ل��م��م��ار���س��ات  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة 
التوجيهية  امل��ب��ادئ  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ا���س��ات  ل�سنع 
املوؤ�س�سات  يخاطب  وطني  نهج  ر�سم 
احلكومية واخلا�سة لدعم التوازن.

واأو����س���ح���ت ���س��ع��ادة م��ن��ى امل������ّري اأن 
جم��ل�����س االإم�����������ارات ل����ل����ت����وازن بني 
اجل����ن���������س����ني وم����ن����ظ����م����ة ال����ت����ع����اون 
�سل�سلة  عقدا  والتنمية  االقت�سادي 
مب�ساركة  املكثفة،  االجتماعات  م��ن 
امل�ستويات  خم��ت��ل��ف  م��ن  م��وؤ���س�����س��ات 
احلكومية و�سركات القطاع اخلا�س 
�سمن  االأك����ادمي����ي����ة،  وامل���وؤ����س�������س���ات 
معلومات  امل��ب��ذول��ة جل��م��ع  اجل��ه��ود 
متهيداً  املوؤ�س�سات،  هذه  من  حديثة 
ال��دل��ي��ل، معربًة  وت��ط��وي��ر  الإع������داد 

جنني ثمار اجلهود املبذولة لتحقيق 
العن�سر  التوازن واال�ستثمار يف  هذا 
وتقدم  لنه�سة  مورد  كاأهم  الب�سري 

االإمارات يف كافة امليادين.
ا���س��ت��ك��م��ااًل لهذه  ���س��م��وه��ا:  وق���ال���ت 
امل�سرة املُ�َسِرفة، ُنطِلق دليل التوازن 
واأداًة  مرجعاً  ليكون  اجلن�سني،  بني 
احلكومية  املوؤ�س�سات  ُت�ساِعد  �ساملة 
واخل���ا����س���ة ع���ل���ى دع�����م ال�����ت�����وازن يف 
ال��ع��م��ل، م���ن خ����الل تو�سيح  م��ك��ان 
التي  امللمو�سة  واخلطوات  املقايي�س 
يجب اتباعها لتنفيذ متطلبات هذا 
ال���ت���وازن، وامل��و���س��وع��ة وف��ق��اً الأرقى 
امل���ع���اي���ر ال���دول���ي���ة، مب���ا ي��ت��ف��ق مع 
االإم����ارات  ل��دول��ة  املحلية  ال��ق��وان��ني 
موؤ�سر  وم���ب���ادرة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
التوازن الوطني، ما ُي�سهم يف حتقيق 
ال�سمو  ال��ذي ح��دده �ساحب  الهدف 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، ملجل�س 
اجلن�سني  ب���ني  ل���ل���ت���وازن  االإم��������ارات 
وهو  بتاأ�سي�سه،  �سموه  توجيه  عند 
الدول  لقائمة  ب��االإم��ارات  الو�سول 
بني  ال��ف��رق  موؤ�سر  يف  عاملياً  االأوىل 

اجلن�سني بحلول العام 2021 .
يتوافق  الدليل  اأن  �سموها  واأ�سافت 
مع اأه���داف روؤي��ة االإم���ارات 2021 
م�ستوى  رف����ع  اإىل  ت�����س��ع��ى  وال���ت���ي   ،
ال�سيما  املجتمع،  يف  امل���راأة  م�ساركة 
على ال�سعيد االقت�سادي، و�سي�ساهم 
تطبيقه يف حتقيق التزامات الدولة 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه������داف  ن��ح��و 
االأم����ر  امل���ت���ح���دة،  ل�����الأمم   2030
ماً يف  الذي مينحها مكانًة اأكرث تقُدّ
موؤ�سرات التناف�سية العاملية املرتبطة 
اجلن�سني،  ب���ني  ال����ت����وازن  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
�ساحب  دع��وة  تلبية  اأهمية  م��وؤك��دة 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
مكتوم لتكاتف كافة اجلهود حكومياً 
وجمتمعياً نحو اإجناز خطوات عملية 
الفجوة  وفّعالة على طريق تقلي�س 

�سل�سلة من االأهداف اال�سرتاتيجية 
خ�����الل ال����ف����رتة امل���ق���ب���ل���ة، يف اإط�����ار 
معنية  احتادية  كجهة  اخت�سا�ساته 
خمتلف  م��ع  وبالتعاون  امل��ل��ف،  بهذا 
على  واخل��ا���س��ة  احلكومية  اجل��ه��ات 
م�����س��ت��وى ال���دول���ة. واأو���س��ح��ت �سمو 
للتوازن  االإم������ارات  رئ��ي�����س��ة جم��ل�����س 
بني اجلن�سني اأن الدليل مت تطويره 
التعاون  م��ن��ظ��م��ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
 ،/OECD والتنمية  االقت�سادي 
يف اإط����ار ح��ر���س امل��ج��ل�����س ع��ل��ى بناء 
���س��راك��ات م��ث��م��رة وت���ب���ادل اخل���رات 
الدولية  امل���ن���ظ���م���ات  م����ع  وال���������روؤى 
املَُميزة،  والتجارب  اخل��رة  �ساحبة 
املنظمة  جلهود  �سكرها  ع��ن  معربًة 
وتعاونها البّناء يف اإعداد الدليل، كما 
وفريق  الأع�ساء  �سكرها  عن  اأعربت 
للتوازن  االإم���������ارات  جم��ل�����س  ع��م��ل 
يف  جهودهم  مثمنًة  اجلن�سني،  ب��ني 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ع  ال��ت��وا���س��ل 
مع  امل�ستمرة  وال��ل��ق��اءات  واخل��ا���س��ة، 
الدوليني  واخل��������راء  امل�������س���وؤول���ني 
ال����ن����وع  امل���ت���خ�������س�������س���ني يف جم�������ال 
االجتماعي. وت�سّمن حفل االإطالق، 
ال�سالم يف  بفندق ميناء  اأقيم  ال��ذي 
الدليل،  ح��ول  ح��واري��ة  دب���ي، جل�سة 
حت���دث���ت ف��ي��ه��ا ����س���ع���ادة م��ن��ى غامن 
املري، نائبة رئي�سة جمل�س االإمارات 
وال�سيدة  اجل��ن�����س��ني،  ب��ني  ل��ل��ت��وازن 
م����اري ك��ي��ف��ي��ن��ي��ي��م��ي، ن��ائ��ب االأم����ني 
االقت�سادي  ال��ت��ع��اون  ملنظمة  ال��ع��ام 
اهلل  عبد  �سعادة  واأداره����ا  والتنمية، 
الهيئة  ع����ام  م���دي���ر  ل����وت����اه،  ن��ا���س��ر 
واالح�ساء  للتناف�سية  االحت���ادي���ة 
ع�سو جمل�س االإمارات للتوازن بني 
اجل��ن�����س��ني. وخ����الل احل�����وار، ب���داأت 
با�ستعرا�س  امل��ّري  �سعادة منى غامن 
للتوازن  االإم�����ارات  جمل�س  اأه����داف 
ب����ني اجل���ن�������س���ني ال����ت����ي ت����رك����ز على 
جعل دول��ة االم���ارات من��وذج��اً عاملياً 
ل��ل��ت��وازن ب��ني اجل��ن�����س��ني م��ن خالل 
بني  ال��ف��ج��وة  تقلي�س  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 

ع��ن ���س��ك��ره��ا ل��ه��ذه امل��وؤ���س�����س��ات على 
م��ق��رتح��ات��ه��م ال��ق��ي��م��ة خ���الل فرتة 
كان  والتي  الدليل،  وتطوير  اإع���داد 
بهذه  ي��خ��رج  اأن  ط��ي��ب يف  اأث����ر  ل��ه��ا 
�سوؤال  على  ورداً  ال�ساملة.  ال�سورة 
ح�����ول اخ���ت���ي���ار جم��ل�����س االإم���������ارات 
التعاون  اجل��ن�����س��ني  ب���ني  ل���ل���ت���وازن 
االقت�سادي  ال��ت��ع��اون  م��ن��ظ��م��ة  م���ع 
قالت  ال��دل��ي��ل،  اإ���س��دار  يف  والتنمية 
بتاريخ  تتمتع  املنظمة  اإن  �سعادتها 
العمل يف جم��ال حتقيق  م��ن  طويل 
اجل���ن�������س���ني، ومتثل  ب����ني  ال�����ت�����وازن 
املمار�سات  الأف�����س��ل  م��ه��م��اً  م�����س��دراً 
اخلطوات  ب�ساأن  املوثوقة  والبيانات 
الواجب تنفيذها على �سعيد تنفيذ 
اجلن�سني  ب����ني  ال�����ت�����وازن  م�����ب�����ادرة 
العامل  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة  م���ن���اط���ق  يف 
العديد  اإجن�������ازات  اأن  ع��ل��ى  ع�����الوًة 
منظمة  يف  االأع�������س���اء  ال������دول  م���ن 
والتنمية  االق���ت�������س���ادي  ال���ت���ع���اون 
جمال  يف  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ه��ود  تت�سدر 
يف  اجلن�سني،  ب��ني  الفجوة  تقلي�س 
على  اأم��ث��ل��ًة  ال��دل��ي��ل  يت�سمن  ح��ني 
التي  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ال�سيا�سات 
لت�سييق  ال���ب���ل���دان  ت��ل��ك  ت��ط��ب��ق��ه��ا 

الفجوة بني اجلن�سني.
رئ���ي�������س���ة جمل�س  ن���ائ���ب���ة  واأ�������س������ارت 
االإم��ارات للتوازن بني اجلن�سني اإىل 
وت��ط��وي��ره يف  اإع����داده  الدليل مت  اأن 
�سوء التو�سيات التي تبنتها منظمة 
والتنمية  االق���ت�������س���ادي  ال���ت���ع���اون 
ال���ت���وازن  ب�������س���اأن   2015 ال���ع���ام  يف 
العامة،  احل���ي���اة  يف  اجل��ن�����س��ني  ب���ني 
ب�ساأن   2013 العام  يف  وتو�سياتها 
جماالت  يف  اجلن�سني  ب��ني  ال��ت��وازن 
االأعمال،  وريادة  والتوظيف  التعليم 
كما يعتمد على نتائج تقرير املنظمة 
حول م�ستوى التوازن بني اجلن�سني 
يف دول��ة االإم���ارات وال�سادر يف العام 
العاملية  املمار�سات  واأف�سل   ،2010

لدول اأع�ساء يف املنظمة.
واأ�سافت اأن تطبيق الدليل من ِقَبل 

•• دبي-وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك���د 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اأن م�سرة النماء يف  دبي، رعاه اهلل، 
دولة االإم��ارات ومنذ انطالقها على 
يد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
ومع  ث������راه،  اهلل  ط���ّي���ب  ن���ه���ي���ان،  اآل 
ال�سمو  �ساحب  ي��د  على  ا�ستكمالها 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
مبتابعة  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�س 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ن 
بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، 
ات�سمت باال�ستثمار يف بناء االإن�سان، 
لتوّفر االإم��ارات الأبنائها ومنذ وقت 
والتميز  النجاح  مقومات  كل  مبكر 
دون تفرقة بني رجل وامراأة لكونهما 
�سريكني م�سوؤولني عن بناء مقدرات 
مكت�سباته،  على  واحل��ف��اظ  ال��وط��ن 
لتوا�سل الدولة منذ تاأ�سي�سها تهيئة 
��ن جميع  امل���ن���اخ ال���داع���م ال����ذي مي��كِّ
ب�سورة  االإ�سهام  من  املجتمع  اأف���راد 
االإم���ارات  رف��ع��ة  حتقيق  يف  اإيجابية 

وتقدمها وازدهارها. 
�سموه  ح�������س���ور  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
التوازن بني اجلن�سني  دليل  اإط��الق 
يف  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات  عملية  خ��ط��وات   ..
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ، الذي 
للتوازن  االإم������ارات  جم��ل�����س  اأط��ل��ق��ه 
بني اجلن�سني، كاأول دليل من نوعه 
التوازن  لدعم  العامل  م�ستوى  على 
العمل،  ب���ي���ئ���ة  يف  اجل���ن�������س���ني  ب����ني 
الدولة  ملوؤ�س�سات  حم��وري  وكمرجع 
ال��ع��ام واخلا�س  ال��ق��ط��اع��ني  ���س��م��ن 
بني  ال��ف��ج��وة  تقلي�س  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
االإمارات  روؤية  اجلن�سني، مبا يدعم 
امل�ستدامة  التنمية  واأهداف   2021
العام  يف  ���س��م��وه:  وق����ال   .2030
االإمارات  جمل�س  اأ�ّس�سنا   ،2015
بهدف  اجل���ن�������س���ني  ب�����ني  ل����ل����ت����وازن 
الو�سول بدولة االإم��ارات اإىل مركز 
يف  تناف�سيتنا  ولتعزيز  متقدم  عاملي 
بداأت  مل�سرة  ا�ستكمااًل  امل��ج��ال،  ه��ذا 
م��ن��ذ ع��ق��ود؛ ف��د���س��ت��ورن��ا ن�����ّس على 
املواطنني،  جلميع  ال��ف��ر���س  ت��ك��اف��وؤ 
وما ن�سهده اليوم من تقّدم ملحوظ 
�سمن  واجنازاتها  امل��راأة  م�ساركة  يف 
خمتلف القطاعات هو نتاج لنهج قام 
على مبداأ تكافوؤ الفر�س بينما تظل 
الكفاءة والقدرة على البذل والعطاء 
التميز  �سمان  يف  الرئي�س  الفي�سل 
القطاعني  �سموه  ودع��ا   . الأ�سحابه 
العام واخلا�س للتعاون يف تطبيق ما 
جاء يف الدليل من قواعد واإر�سادات، 
موؤكدا �سموه اأنه على الرغم من اأن 
جتربة االإمارات يف جمال دعم املراأة 
بينها وبني  الفر�س  ت��وازن  وحتقيق 
الرجل و�سلت اإىل مرحلة متقدمة، 
التجربة،  ت��ل��ك  ث��م��ار  ج��ن��ي  اأن  اإال 
و�سمان مكانة رفيعة لدولة االإمارات 
العاملية  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  م���وؤ����س���رات  يف 
بت�سافر  اإال  يكتمل  ل��ن  ال�سلة  ذات 
ك��اف��ة اجل��ه��ود وال��ت��ع��اون يف ترجمة 
م�سمون الدليل اإىل اإجنازات عملية 
اإذ تظل  الواقع،  اأر�س  ملمو�سة على 
رئي�سا  مطلبا  اجل��م��اع��ي��ة  امل�����س��ارك��ة 

لبلوغ هذا الهدف. 
وبهذه املنا�سبة، وّجه �ساحب ال�سمو 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
�سمو  اإىل  وت���ق���دي���ر  اإع��������زاز  حت���ي���ة 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�سة 
الرئي�سة  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي  االحت�����اد 
االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى 
لالأمومة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة 

وامل�سوؤولني  القرار  و�سناع  القيادات 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  يف  وامل����وظ����ف����ني 
�سيكون  االأم��ث��ل،  بال�سكل  واخل��ا���س 
التي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال����ع����وام����ل  اأح������د 
�ستجعل م��ن ج��ه��ود دول���ة االإم����ارات 
حتقيق  يف  ب����ه  ي���ح���ت���ذى  من����وذج����ا 
مكان  يف  اجل��ن�����س��ني  ب���ني  ال����ت����وازن 
حَت���ق���َق يف جماالت  م��ث��ل��م��ا  ال��ع��م��ل، 
اأخرى عديدة اأحرزت فيها جناحات 
توجهاتها  ���س��ي��دع��م  ك��م��ا  م�����س��ه��ودة، 
م�ساركة  م�ستوى  برفع  يتعلق  فيما 
املراأة يف جمال العمل وحتقيق تكافوؤ 
الفر�س مع الرجل، و�سواًل اإىل اأرفع 
ك�سريك  القطاعات  �ستى  يف  املراتب 
ال غنى عنه يف تعزيز قدرات الوطن 
اأكدت  جانبها،  من  م�ستقبله.  وبناء 
م����اري ك��ي��ف��ي��ن��ي��ي��م��ي، ن��ائ��ب االأم����ني 
االقت�سادي  ال��ت��ع��اون  ملنظمة  ال��ع��ام 
امل�ساواة  حتقيق  م�ساألة  اأن  والتنمية 
عاملياً،  حت��دي��اً  ت�سكل  اجلن�سني  ب��ني 
هذا  يف  ال��ث��غ��رات  م���ن  ال��ع��دي��د  واأن 
امل��ج��ال الت���زال قائمة يف اجت��اه رفع 
وت�����رة ال����ت����وازن ب���ني اجل��ن�����س��ني يف 
منح  خالل  من  القطاعات،  خمتلف 
املراأة فر�س مت�ساوية مع الرجل يف 
القرار  �سنع  م��راك��ز  اإىل  ال��و���س��ول 
ال���ق���ي���ادي���ة يف احل���ي���اة  وامل���ن���ا����س���ب 

االقت�سادية والعامة.
ت���ق���ع على   : ك��ي��ف��ي��ن��ي��ي��م��ي  وق����ال����ت 
م�سوؤولية  ال�سيا�سيني  ال��ق��ادة  عاتق 
التحدي  هذا  مع  التعامل  يف  كبرة 
االج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����س��ادي، ولذلك 
يف  وامل��ن��ظ��م��ات  امل��وؤ���س�����س��ات  ت�سطلع 
ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����س ب����دوٍر 
اأكرث  مهنية  بيئة  �سمان  يف  رئي�سي 
تكافوؤ  ت���راع���ي  ومت��ا���س��ك��اً  ���س��م��ول��ي��ة 
ال��ف��ر���س واالإن�����س��اف وامل�����س��اواة بني 

الرجل واملراأة .
العام ملنظمة  االأم��ني  نائب  واأ�سافت 
قائلة  والتنمية  االقت�سادي  التعاون 
اجلن�سني:  ب���ني  ال����ت����وازن  دل���ي���ل   :
العاملة  للموؤ�س�سات  عملية  خطوات 
الذي  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  يف 
اال�سرتاتيجي  بالتعاون  تطويره  مت 
االقت�سادي  ال��ت��ع��اون  منظمة  ب��ني 
والتنمية وجمل�س االإمارات للتوازن 
بني اجلن�سني هو اأداة عملية مبتكرة، 
تر�سم خارطة طريق للموؤ�س�سات من 
اأجل اال�ستفادة من القدرات الكامنة 
وت�سكل   .. امل������راأة  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع  ال��ت��ي 
االإج��راءات امللمو�سة املدرجة يف هذا 
اإىل  التقدم  الدليل خطوة مهمة يف 
امل�ساواة بني اجلن�سني  االأمام وجعل 
ويف  املهني  امل��ج��ال  واق��ع��ة يف  حقيقة 
بنه�سة  م�ستدام  م�ستقبل  �سياغة 
هذا  اأن  م���وؤك���دًة   ، �ساملة  ح�����س��اري��ة 
االجن����از ال��ن��وع��ي وغ���ر امل�����س��ب��وق يف 
ملف التوازن بني اجلن�سني ي�ستدعي 
التنفيذ  يف  الدولية  اجلهود  تكامل 

الناجح الآليات الدليل .
و20   19 يومي  م��دار  على  وتعقد 
���س��ب��ت��م��ر، ع��ل��ى ه��ام�����س االإط�����الق 
ور�������س عمل   7 ل��ل��دل��ي��ل  ال���ر����س���م���ي 
ت�������س���م���ل، االل�����ت�����زام ب����ال����ت����وازن بني 
وتر�سيخ  تقدمه  ومتابعة  اجلن�سني 
املمار�سات  �سمن  لي�سبح  مفهومه 
تطبيق  امل����وؤ�����س���������س����ي����ة،  االإداري���������������ة 
التوازن  ت��راع��ي  وب���رام���ج  ���س��ي��ا���س��ات 
بني  ال��ت��وازن  تعزيز  اجلن�سني،  ب��ني 
دمج  القيادية،  امل��راك��ز  يف  اجلن�سني 
منهاج اإدارة املوارد الب�سرية املراعية 
و���س��ع موازنة  االج��ت��م��اع��ي،  ل��ل��ن��وع 
اإ�سراك  ال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي،  ت��راع��ي 
التوازن،  حتقيق  يف  املوظفني  ك���ادر 
ال����ذي يراعي  ال��ت��وا���س��ل  ا���س��ت��خ��دام 

النوع االجتماعي.

اخلمي�ص .. اإجازة راأ�ص ال�سنة الهجرية يف الوزارات واجلهات الحتادية
•• دبي -وام: 

تقرر تعطيل الوزارات واجلهات االحتادية كافة يف الدولة يوم اخلمي�س املقبل املوافق  21  �سبتمر اجلاري مبنا�سبة 
راأ�س ال�سنة الهجرية للعام 1439 على اأن ي�ستاأنف الدوام يوم االأحد املقبل وذلك تنفيذا لتوجيهات جمل�س الوزراء. 

وجاء القرار ا�ستنادا اإىل الالئحة التنفيذية لقانون املوارد الب�سرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته.
ورفعت الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية - بهذه املنا�سبة - اأ�سمى اآيات التهنئة اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل 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 الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
اأع�ساء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  اإخوانهم  امل�سلحة واإىل  القائد االأعلى للقوات  نائب 

االإمارات واالأمتني العربية واالإ�سالمية.

اخلمي�ص .. اإجازة القطاع اخلا�ص مبنا�سبة راأ�ص ال�سنة الهجرية
•• اأبوظبي-وام:

تقرر اأن يكون غدا اخلمي�س اإجازة ر�سمية مدفوعة االأجر جلميع العاملني يف من�ساآت وموؤ�س�سات و�سركات القطاع اخلا�س 
مبنا�سبة راأ�س ال�سنة الهجرية للعام 1439.

امل��وارد الب�سرية والتوطني لتمكني العاملني واالأ�سر يف  اأ�سدره معايل �سقر غبا�س �سعيد غبا�س وزير  جاء ذلك يف قرار 
الدولة من االحتفاء بهذه املنا�سبة .

ورفع معايل وزير املوارد الب�سرية والتوطني اأ�سدق التهاين والتريكات بهذه املنا�سبة اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل 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 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 

امل�سلحة واأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س االأعلى حكام االإمارات.
وهناأ معاليه حكومة و�سعب دولة االإم��ارات واملقيمني على اأر�سها بهذه املنا�سبة .. �سائال املوىل عز وجل اأن يعيدها على 

دولتنا مبزيد من التقدم واالزدهار وعلى االأمتني العربية واالإ�سالمية بالعزة واملجد.

م�سرف الهالل يطلق حملة �سالمة الأطفال على الطرق
•• اأبوظبي-وام:

�سهد ال�سيخ حممد بن خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان اطالق 
االأطفال  التالية حلملة �سالمة  املحطة  الهالل لفعاليات  م�سرف 
احلملة  م��ن  ج���زءاً  تعد  وال��ت��ي  باأبوظبي  الكورني�س  م�ست�سفى  يف 
الرتويجية ل�سالمة االأطفال يف االإمارات. ت�سمنت الفعالية توزيع 
مقاعد االأم��ان لالأطفال جماناً على االآب��اء اجل��دد وذل��ك بح�سور 
م�سوؤويل  وكبار  الهالل  مل�سرف  التنفيذي  الرئي�س  كويلو،  األيك�س 
الرئي�س  ك��وي��ل��و،  األيك�س  وق���ال  ال��ك��ورن��ي�����س.  وم�ست�سفى  امل�����س��رف 
التنفيذي مل�سرف الهالل : ن�سعى من خالل �سراكتنا مع م�ست�سفى 
االأط���ف���ال يف جمتمعنا،  ���س��الم��ة  م��ف��ه��وم  ت��ر���س��ي��خ  اإىل  ال��ك��ورن��ي�����س 
وباإمكاننا اأن نحقق تغيراً ملمو�ساً يف ال�سنوات القادمة من خالل 
مناق�سة مو�سوع �سالمة االأطفال مع اجلهات املعنية، باالإ�سافة اإىل 

توزيع مقاعد االأمان يف املركبات على اأولياء االأمور اجلدد.
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اأخبـار الإمـارات

موا�سالت عجمان ت�ستقبل العام الدرا�سي بحافالت جديدة

�سرطة اأبوظبي ت�سبط 27 كيلوجراما من امل�سغولت الذهبية املقلدة
•• اأبوظبي-وام: 

امل�سغوالت  م��ن  ك��ي��ل��وج��رام��ا   27 اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  �سبطت 
باأحد  عاملية  جت��اري��ة  لعالمات  مقلدا  ا�سما  حتمل  الذهبية 
فيما  الكمية  حتريز  مت  حيث  اأبوظبي  يف  التجارية  االأ���س��واق 
اأظهرت املعاينة تورط 26 متجرا يف الغ�س التجاري منها 11 

ميتلكها �سخ�س واحد.
مديرية  مدير  بور�سيد  حممد  را�سد  الدكتور  العميد  وق��ال 
امل�سغوالت  �سبط  مت  ان��ه  اجلنائية  والتحقيقات  ال��ت��ح��ري��ات 
تخبئ  كانت  امل��ح��ال  بع�س  اأن  اأظ��ه��رت  ميدانية  حملة  خ��الل 
اأرف���ف خ�سبية  االأع���ني خلف  ال��ذه��ب يف خم���ازن خمفية ع��ن 

لرتويج الب�سائع املطابقة ملنتجات عاملية مرموقة.
اأن امل��دي��ري��ة تلقت ب��الغ��ا م��ن وك��ي��ل جت���اري ملاركة   واأو���س��ح 
مرموقة ذات �سهرة يف االأ�سواق العاملية يفيد بتاأثر املن�ساأة جراء 
ن�ساط الغ�س التجاري حيث مت ت�سكيل فريق عمل بعد تقنني 
االإجراءات القانونية قام مبداهمة املتاجر التي جلاأ اأ�سحابها 
�سيح�سلون  باأنهم  العتقادهم  التجارية  العالمات  تقليد  اإىل 
اأعني  ع��ن  بعيدا  م�سروعة  غ��ر  بطريقة  طائلة  اأم���وال  على 
ال�سرطة ومبناأى عن الرقابة املخت�سة حيث جرى ا�ستجوابهم 
واإحالتهم مع امل�سبوطات اإىل النيابة العامة ال�ستكمال باقي 
امل�ستهلكني على  بور�سيد  الدكتور  العميد  االإج���راءات.  وحث 
التاأكد من مطابقة املنتج مع املاركة العاملية عند ال�سراء من 

القوانني  و�سعت  التي  املخت�سة  اجلهات  مع  التوا�سل  خالل 
وال��ت�����س��ري��ع��ات واأن��ظ��م��ة م��ك��اف��ح��ة ال��غ�����س ال��ت��ج��اري واالإب����الغ 
اأبوظبي  �سرطة  ح��ر���س  واأك���د  ح��ول��ه��ا.  ا�ستباه  اأي  ع��ن  ف���ورا 
يف  التاأثر  �ساأنها  من  التي  ال�سلبية  املمار�سات  مكافحة  على 
جت�سيداً  التجارية  قوانينها  تخالف  اأو  االأع��م��ال  قطاع  اأداء 
لتوجهات احلكومة يف خلق بيئة اأعمال تناف�سية م�سروعة يف 
والتحقيقات  التحريات  ودعا مدير مديرية  اأبوظبي.   اإم��ارة 
اجلنائية ممثلي العالمات التجارية و وكاالتها الر�سمية اإىل 
التجارية  عالماتهم  �سمعة  على  التعّدي  ح��االت  عن  االإب��الغ 
مكافحتها  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  للمديرية  ليت�سنى 

واحلد من ق�سايا الغ�س التجاري.

دعت لتقدمي املقرتحات التطويرية لرفع معدلت الر�سا

بلدية مدينة اأبوظبي تطلع على احتياجات اأهايل بني يا�ص - غرب خالل امللتقى 

قائد عام �سرطة راأ�ص اخليمة يد�سن اأجهزة خدمة »�سهل« 

�سرطة راأ�ص اخليمة تكرم موظفني مبركز خدمات املرور

مركز فح�ص عدادات مركبات الأجرة ي�ستهدف 2500 مركبة يف الربع الأخري من العام احلايل

•• اأبوظبي – الفجر:

اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ن��ظ��م��ت 
اأعمال امللتقى يف منطقة بني يا�س 
- غرب مع االأهايل بهدف التعرف 
ومقرتحاتهم  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ع��ل��ى 
عن قرب، واإ�سراكهم ب�سكل حقيقي 
وفعال يف و�سع اخلطط التطويرية 
لتوفر اخلدمات العامة، وحت�سني 
م���������س����ت����واه����ا، مب�����ا ي���ت���م���ا����س���ى مع 

تطلعاتهم ويحقق اإ�سعادهم.
واأك���������د �����س����ع����ادة م�������س���ب���ح م���ب���ارك 
لبلدية مدينة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  امل���رر، 
األقاها  كلمة  يف  ب��االإن��اب��ة،  اأبوظبي 
را�سد  حميد  ال�سيد  عنه،  بالنيابة 
لقط�اع  التنفيذي  املدير  ال��درع��ي، 
واإدارة  اال�س����رتاتيجي  التخ��طيط 
اأعمال  ب��داي��ة  يف  ب��االإن�����اب��ة  االأداء 
امل��ل��ت��ق��ى ال����ذي ع��ق��د يف ب��ن��ي يا�س 
تعزيز  على  البلدية  ح��ر���س  غ��رب 
و�سع  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�������س���راك���ة 
اأجل  واالق��رتاح��ات من  الت�سورات 
حتقيق التطوير املطلوب والتنمية 
ا�ستمرار  اإىل  الف���ت���اً  امل�����س��ت��دام��ة، 
الدعم مع ال�سركاء اال�سرتاتيجيني 
لعقد مثل هذه اللقاءات ملا له من 
امل�ساريع  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف  اأه���م���ي���ة 
املقرتحات  خ���الل  م���ن  ال��ت��ن��م��وي��ة 
االأه���ايل، ومب��ا يحقق  املقدمة من 
املنطقة،  ه��ذه  يف  التنمية  اأه����داف 
واأ�سار ال�سيد حميد را�سد الدرعي، 

ترتكز  % م��ن��ه��ا   98 اأن  اأج���رت���ه، 
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  م�������س���اك���ل  ع���ل���ى 
ال�سرف  ال��ن��ظ��اف��ة-  )ال�����س��ي��ان��ة- 
ال�سحي(، تليها عدم وجود االنارة 
يف ال�������س���وارع ال��داخ��ل��ي��ة، ث���م كرثة 
وجود احل�سرات والكالب ال�سالة.

وق����������دم االأه�������������ايل ال�����ع�����دي�����د من 
جرى  ح��ي��ث  واالآراء،  امل��ق��رتح��ات 
ح���������وار �����س����ف����اف ب������ني م���������س����وؤويل 
وال�سركاء  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية 
منطقة  واأه���ايل  اال�سرتاتيجيني، 
بني يا�س – غ��رب، حيث دع��وا اإىل 
املنطقة،  بت�سجر  االهتمام  زي��ادة 
والعناية بالنظافة العامة ، وزيادة 
للمنازل  املخ�س�سة  احلاويات  عدد 
عمال  وزي����ادة  ال�سكنية،  واالأح��ي��اء 
املداخل  ع����دد  وك���ذل���ك  ال��ن��ظ��اف��ة، 
ومراقبة  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة،  وامل�����خ�����ارج 
ال��ط��ري��ق، واآل��ي��ة رف��ع قيمة  �سرعة 
عقود االيجار، و�سيانة املنازل، مع 
ال�سرطة،  مراكز  بزيادة  التو�سية 
وتكثيف الدوريات االأمنية لتوفر 
اأك������ر ق�����در م����ن االأم�������ن واالأم�������ان 

لل�سكان .

مطالب ملحة
اأما اأكرث املطالب امللحة التي تقدم 
على  رك��زت  امللتقى،  ال�سكان يف  بها 
امل����راف����ق اخل���دم���ي���ة وال���ت���ي حتتاج 
هي  غ��رب  يا�س  بني  منطقة  اإليها 
امل�ساجد  تليها  ال�����س��ح��ي��ة،  امل��راك��ز 

جنوب  يف  امل�����س��اري��ع  بع�س  اأع���م���ال 
الوثبة بتكلفة 49 مليون، وكذلك 
املياه  م��ن�����س��وب  خ��ف�����س  م�������س���روع 
�سمن  الرئي�سي،  ب��ال��ر  اجل��وف��ي��ة 
 10.6 بتكلفة  ال�ساد�سة  امل��رح��ل��ة 

مليون درهم.
م�ساريع  ع���ن  ال��ب��ل��دي��ة  وحت���دث���ت 
تطوير  م�����س��روع  م��ث��ل  م�ستقبلية 
ال�������ط�������رق وال�����ب�����ن�����ي�����ة ال���ت���ح���ت���ي���ة 
ب���امل���ن���ط���ق���ة امل���ح���ي���ط���ة مب�������س���روع 
ف����ل����ل ب����ن����ي ي�����ا������س ل�����الأح�����وا������س 
 WB2،WB3A،WB3C
وم�سروع الطرق الداخلية والبنية 
ملنطقة  الثانية(  )املرحلة  التحتية 
بني ي��ا���س ���س��رق وب��ن��ي ي��ا���س غرب، 
ال�سيانة  م�ساريع  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
احل��ال��ي��ة وامل�����س��ت��م��رة م��ث��ل م�سروع 
و�سيانة  االأم���ط���ار  م��ي��اه  ت�سريف 
وم�سابيح  اأع�����م�����دة  وا�����س����ت����ب����دال 
وم������ع������دات االإ���������س��������اءة اخل���ا����س���ة 
ب��اإن��ارة ال�����س��وارع واجل�����س��ور واأنفاق 
الرئي�سي  بالر  وامل�ساة  ال�سيارات 

ملدينة اأبوظبي.
واأكدت بلدية مدينة اأبوظبي خالل 
اأنها نفذت عدة م�ساريع يف  امللتقى 
منها  ع��ام  ب�سكل  يا�س  بني  منطقة 
قيد  م�ساريع  و4  االإن�����س��اء،  قيد   5
واحد  وم�سروع  للمقاول،  االإح��ال��ة 
قيد الت�سميم يف منطقة بني يا�س 
�سرق وبني يا�س غرب، وهو م�سروع 
وبتكلفة  التحتية،  والبنية  الطرق 

اأن جميع امل�ساريع التي انتهت  اإىل 
البلدية من اإجنازها اأو تعمل عليها 
يف الوقت احلايل ت�ستهدف تطبيق 
روؤية احلكومة الر�سيدة احلري�سة 
واإ�سعاد  ال��راح��ة  �سبل  ت��وف��ر  على 
جميع اأفراد املجتمع، وتوفر حياة 
متكاملة  �سحية  وب��ي��ئ��ة  م�ستقرة 

اخلدمات.

م�ساريع حالية وم�ستقبلية 
بلدية  ا�ستعر�ست  امللتقى  وخ��الل 
امل�ساريع  اأه�����م  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة 
املنطقة،  يف  وامل�ستقبلية  احل��ال��ي��ة 
م�سروع  احل��ال��ي��ة  امل�����س��اري��ع  وم���ن 
التحتية  والبنية  الداخلية  الطرق 
وي�سمل  ال���وث���ب���ة،  ج���ن���وب  مل��ن��ط��ق��ة 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل���� 7 

اأرا�سي يف بني يا�س غرب.
اأكدت  االإن�����س��اء  قيد  امل�ساريع  وع��ن 
ت�سمل  اأنها  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
م�ساريع   5 ل���  حتتية  وبنية  ط��رق 
بتكلفة ت�سل اإىل 594.7 ماليني 
النه�سة  مناطق  يف  موزعة  دره��م، 
وال�سوامخ  ي��ا���س  وب��ن��ي  الع�سكرية 
ويف  دره����م،  م��ل��ي��ون   100 بتكلفة 
م���ن���ط���ق���ة ب���ن���ي ي����ا�����س �����س����رق 11 
اأما  168.3 مليون درهم،  بتكلفة 
ي��ت��م تنفيذ  ال�����س��وام��خ  م��ن��ط��ق��ة  يف 
الأعمال   )4015( رق����م  ال��ع��ق��د 
 266.7 ب��ت��ك��ل��ف��ة  ال��ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة 
اكتمال  اإىل  ، م�سرة  مليون دره��م 

مليون   288 اإىل  ت�سل  اإجمالية 
م�ساريع   6 اإىل  اإ����س���اف���ة  دره������م، 
يا�س  ب��ن��ي  م���ن  ك���ل  يف  م�ستقبلية 

�سرق والوثبة وال�ساخمة.
اأن م�����س��اري��ع قيد  ال��ب��ل��دي��ة  وب��ي��ن��ت 
االإحالة للمقاول ت�سمل طرق وبنى 
اإىل  ت�سل  اإجمالية  بتكلفة  حتتية 
منها،  دره������م،  م���الي���ني   703.6
م�����س��روع ال�����س��وام��خ ل��الأح��وا���س 4 
و5 و9 و 10 بتكلفة 160 مليون 
درهم، على مرحلتني اأوىل وثانية، 
وي�سمل بناء 241 ق�سيمة �سكنية، 
اأما م�سروع الطرق والبنى التحتية 
يف بني يا�س )EB2_01( بلغت 
على  دره���م،  مليون   53.2 كلفته 
ق�سيمة   68 وت�����س��م��ل  م��رح��ل��ت��ني، 
ال�ساخمة  م��ن��ط��ق��ة  وع���ن  ���س��ك��ن��ي��ة، 
بلدية  اأ����س���ارت   )4/974( ع��ق��د 
تكلفة  اأن  اإىل  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة و�سلت  ال��ط��رق وال��ب��ن��ى 
على  دره����م  م��ل��ي��ون   434.5 اإىل 
 739 ك��ذل��ك  وت�سمل  م��رح��ل��ت��ني، 
بهدف  وذل������ك  ���س��ك��ن��ي��ة،  ق�����س��ي��م��ة 
حت���������س����ني وت�����ط�����وي�����ر اخل�����دم�����ات 
املقدمة للمواطنني وتوفر احلياة 

الكرمية لهم.

حوار �سفاف
وا�ستعر�ست البلدية خالل امللتقى 
�سكان  تواجه  التي  التحديات  اأه��م 
ا�ستباقي  ا�ستبيان  املنطقة، بح�سب 
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د�سن اللواء علي عبداهلل بن علوان 
راأ�س  ���س��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  النعيمي 
اخليمة �سباح اأم�س جهاز اخلدمة 
م��رك��ز خدمات  ���س��ه��ل يف  ال��ذات��ي��ة 
للح�سول  وال���رتخ���ي�������س  امل�������رور 
املختلفة  الرتخي�س  خدمات  على 
و�سهولة  بي�سر  امل��خ��ال��ف��ات  ودف����ع 
الوقت  ب��ت��وف��ر  ي�سهم  ن��ح��و  ع��ل��ى 
املتعاملني  واإ�سعاد  اجلهد  وتقليل 
االإلكرتونية  باخلدمات  واالرتقاء 
ال��داخ��ل��ي��ة يف  وزارة  روؤي�����ة  ���س��م��ن 
�سعادة  بح�سور  وذلك  املجال،  هذا 
�سعيد  ال���دك���ت���ور حم��م��د  ال��ع��م��ي��د 

م�ستوى موؤ�سر ر�ساهم بخدماتها 
لتحقيق  اجلهود  من  مزيد  وب��ذل 
لالرتقاء  م��ت��م��ي��ز  م��وؤ���س�����س��ي  اأداء 
باالأداء وا�ستخدام اأحدث التقنيات 
اأف�سل  على  للح�سول  وال��و���س��ائ��ل 
ج��ودة اخلدمات  موؤ�سر  النتائج يف 
وتوفرها اإلكرتونيا. واأ�سار اللواء 
النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  ع��ب��داهلل  علي 
توفرها  التي مت  االأجهزة  اأن  اإىل 
املرور  �سملت مركز خدمات  حالياً 
والرتخي�س كمرحلة اأوىل، و�سيتم 
خالل الفرتة القادمة توفر عدد 
ت��وزي��ع��ه��ا يف  ���س��ي��ت��م  )15( ج��ه��از 
م��راك��ز ت��ق��دمي اخل���دم���ة، وكذلك 
التي  التجارية  املراكز  يف عدد من 

ت��ن��ف��ي��ذي��ة ت����راع����ي االأول������وي������ات و 
احل�����اج�����ات ال���������س����روري����ة وم�����دى 
اأهمية  م���ن  اخل���دم���ة  ت�����س��ك��ل��ه  م���ا 
للجمهور، ويتيح اجلهاز الذي بداأت 
يف  بت�سغيله  اخليمة  راأ����س  �سرطة 
املرور والرتخي�س،  مركز خدمات 
للمتعاملني احل�سول على خدمات 
جت���دي���د امل���رك���ب���ات واإ�����س����دار بدل 
فاقد اأو تالف مللكية مركبة وحجز 
وجت��دي��د ل��وح��ات امل��رك��ب��ات ودفع 
عامة  معلومات  ويوفر  املخالفات 
للجمهور  املقدمة  اخلدمات  حول 
وم��ت��ط��ل��ب��ات احل�������س���ول ع��ل��ي��ه��ا و 

حتديث بيانات امللف املروري.
ال�سرطة  عام  قائد  �سعادة  واأ�ساف 

العمليات  ع����ام  م��دي��ر  احل��م��ي��دي 
املركزية ، و مدراء االإدارات، و خبر 
واال�سرتاتيجي  املوؤ�س�سي  التميز 
االأ�ستاذ �سيف ال�سفري، وعدد من 

ال�سباط. 
ال��ل��واء علي عبداهلل  �سعادة  واأ���س��ار 
تاأتي  �سهل  خ��دم��ة  اأن  ع��ل��وان  ب��ن 
�سمن اخلدمات املتميزة و الذكية 
التي تقدمها �سرطة راأ�س اخليمة 
ملتعامليها وفقاً لتوجهات احلكومة 
من   )80%( بتحويل  ال��ر���س��ي��دة 
خدمات  اإىل  احلكومية  اخل��دم��ات 
تطوير  اعتبارها  يف  وا�سعة  ذكية، 
وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا، مب���ا يخدم  اخل���دم���ة 
خطط  وف���ق  اجل��م��ه��ور  متطلبات 

تقدمي  ي��ع��زز  اجل���ه���از  ت�سغيل  اأن 
ال�سائقني  ت���رخ���ي�������س  خ�����دم�����ات 
واالآل���������ي���������ات ودف����������ع امل����خ����ال����ف����ات 
اإمتام  من  ومتكينهم  للمتعاملني 
م��ع��ام��الت��ه��م اخل��ا���س��ة ع��ل��ى وجه 
قنوات  اأح���د  ي��ع��د  بحيث  ال�����س��رع��ة 
تقدمي اخلدمة من اأجل اإ�سعادهم 
من خالل جتربة متميزة وخدمات 
وزارة  روؤي��ة  وف��ق  تطلعاتهم  تفوق 
وتطوير  ب���ت���ح���دي���ث  ال���داخ���ل���ي���ة 
املعاير  اأف�������س���ل  وف����ق  اخل����دم����ات 
تعزيز  على  العمل  واأك���د  العاملية. 
بت�سخر  واالإيجابية  ال�سعادة  قيم 
االإمكانات املتاحة لدى �سرطة راأ�س 
اخليمة يف خدمة املتعاملني ورفع 
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َك��ّرَم العميد الدكتور حممد �سعيد 
العمليات  ع����ام  م���دي���ر  احل���م���ي���دي 
راأ������س اخليمة،  ب�����س��رط��ة  امل��رك��زي��ة 
م����وظ����ف����ي ال�����واج�����ه�����ة االأم����ام����ي����ة 
امل��ت��م��ي��زي��ن مب��رك��ز خ��دم��ات امل���رور 
والرتخي�س ب�سرطة راأ�س اخليمة، 
وهم نخبة من ال�سباط، واالأفراد، 

وفق منهج �سرطي متطور، م�سيداً 
باملكرمني وبجهودهم الكبرة التي 
التكرمي،  ه��ذا  لي�ستحقوا  بذلوها 
موؤكداً حر�س �سرطة راأ�س اخليمة، 
املتميزين  امل��وظ��ف��ني  ت��ك��رمي  ع��ل��ى 
واملخل�سني، �سعياً منها لن�سر ثقافة 
التميز يف اأداء االأعمال وفق التوجه 
االحتادية  للحكومة  اال�سرتاتيجي 

وروؤية 2021م.

الداخلية  وزارة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
الرامية اإىل دعم وحتفيز منت�سبي 
ال�سرطة، وجتديد طاقتهم املهنية. 
ال��ت��ك��رمي تقديراً  ي��اأت��ي ه���ذا  ح��ي��ث 
املبذولة  املهنية  وعرفاناً جلهودهم 
املتعاملني، قيا�ساً  اإ�سعاد جمهور  يف 
مب��ا ق��دم��وه م��ن ع��ط��اء متميز يف 
امل���روري، من خ��الل ت�سهيل  العمل 
وتقدمي  امل���ع���ام���الت  ك���اف���ة  اجن�����از 

واملتميزين  امل��ث��ال��ي��ني  وامل���دن���ي���ني 
ت�����س��ه��ي��ل وت����ق����دمي اخل����دم����ات  يف 
العميد  ���س��ع��ادة  بح�سور  امل���روري���ة، 
ترخي�س  اإدارة  مدير  مطر  نا�سر 
والعقيد  وال�������س���ائ���ق���ني،  االآل�����ي�����ات 
مدير  ن��ائ��ب  النقبي  ال�����س��م  اأح��م��د 
اإدارة املرور والدوريات، وذلك وفقاً 
ملتطلبات برنامج االإمارات للخدمة 
اإطار  و�سمن  املتميزة،  احلكومية 

املتميزة،  املرورية  اخلدمات  اف�سل 
مثالية  ب���������س����ورة  ظ����ه����وره����م  م����ع 
على  ع���الوة  ب��ه��ا،  يحتذي  م�سرفة 
عززت  التي  الوظيفية  اإ�سهاماتهم 

من اأداء العمل ال�سرطي املروري. 
واأو����س���ح ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور حممد 
احلميدي، اأن القيادة العامة ل�سرطة 
راأ�س اخليمة، حري�سة كل احلر�س 
على حتقيق الريادة يف اأداء االأعمال 
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النقل  خ���ري���ط���ة  ر����س���م  ����س���وء  يف 
واالهتمام  ب���االإم���ارة  وامل��وا���س��الت 
لتحقيق  امل�������س���ت���دام���ة  ب��ال��ت��ن��م��ي��ة 
ملوؤ�س�سة  اال�سرتاتيجية  االأه���داف 
امل���وا����س���الت ال��ع��ام��ة ك�����س��ف��ت ر�سا 
التنفيذي  املدير  ال�سام�سي  خلف 
لقطاع اخلدمات امل�ساندة وتطوير 
التي مت  املركبات  اأن عدد  امل�ساريع 
ع����دادات  ف��ح�����س  مب��رك��ز  فح�سها 
800 مركبة  مركبات االأجرة بلغ 
عقب  ال��ذي  املا�سي  ال�سهر  خ��الل 
املركز  ان�ساء  ياأتي  حيث  االفتتاح، 
احلكومية  اخلدمات  معاير  وفق 
املتميزة و�سمن ال�سراكة مع هيئة 
واملقايي�س،  للموا�سفات  االم��ارات 
ف�سال عن انه يعد اأ�سافة جديدة 
كفاءته  اثبت  الذي  الفني  للمركز 
ال�ساملة  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي  يف 

يهدف اىل تعزيز الفح�س الدقيق 
لقيا�س التعريفة ح�سب االتفاقيات 
االمتياز،  ����س���رك���ات  م����ع  امل����رم����ة 
وح��م��اي��ة ح��ق��وق ك��ال م��ن العميل 
ب��ن��اء على  وم��ال��ك مركبة االج���رة 
الأجهزة  الفنية  املوا�سفات  اعتماد 
االمارات  هيئة  قبل  م��ن  الفح�س 
كما  امل��ق��اي��ي�����س،  و  ل��ل��م��وا���س��ف��ات 
حر�ست املوؤ�س�سة على تزويد مركز 
بكافة  للمركبات  الفني  الفح�س 
التجهيزات واملرافق املتطورة التي 
من �ساأنها توفر خدمات متوافقة 
وال�سروط  امل���ع���اي���ر  اأف�������س���ل  م���ع 
الفنية املطبقة حمليا وعامليا والتي 
عززت من تقلي�س الفرتة الزمنية 
الفح�س،  عملية  لتنفيذ  الالزمة 
 2500 ي�ستهدف  املركز  اأن  حيث 
الكلي  العدد  مركبة للفح�س وهو 
احلق  لها  التي  االمتياز  ل�سركات 

بالعمل داخل اإمارة عجمان

املتنامي  احتياجات عمالئنا  تلبية 
على خدمات فح�س املركبات، كما 
ع��دادات مركبات  اأن مركز فح�س 
من  االول  امل����رك����ز  ي���ع���د  االج�������رة 
جمل�س  ودول  االم�����ارات  يف  ن��وع��ه 
من  ي�سمه  مل��ا  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 

ل�سيانة املركبات اخلا�سة ب�سركات 
املوؤ�س�سة  وح�����اف�����الت  االم����ت����ي����از 

وحكومة عجمان.
افتتاح هذا  اأن  ال�سام�سي  ا�سارت  و 
مل��ح��اور خطة  تنفيذا  ي��اأت��ي  امل��رك��ز 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  التو�سعية  املوؤ�س�سة 

يف  متقدم  وا���س��ل��وب  حديثة  تقنية 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ي ت��ت��م��ا���س��ى مع 

روؤية عجمان للتحول الرقمي.
اأك����د حم��م��د يو�سف  وم���ن ج��ان��ب��ه 
مركز  اأن  ال���ف���ن���ي  امل����رك����ز  م���دي���ر 
االجرة  م��رك��ب��ات  ع����دادات  فح�س 

اخلطط  و�سع  عند  االعتبار  ع��ني 
يلبي  مبا  وذلك  واال�سرتاتيجيات، 
تطلعاتهم  وي��ح��ق��ق  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
التي  اأف�������س���ل اخل����دم����ات  ب���اإي���ج���اد 
الراحة  ���س��ب��ل  ت���وف���ر  يف  ت�����س��اه��م 
واأو�سحت  ل��ه��م،  ال��ك��رمي  والعي�س 
تعزيز  على  دائ��م  ب�سكل  تعمل  اأنها 
دون  اجلميع  مع  التوا�سل  ج�سور 
ملتقيات  عقد  خ��الل  من  ا�ستثناء 
م��ع ال�����س��ك��ان وه���و م��ا ي��رتج��م نهج 
ال��ت��ف��اع��ل م��ع املجتمع  ال��ب��ل��دي��ة يف 
دع��م خطط  يف  واإ���س��راك��ه��م جميعاً 
ال��ب��ل��دي��ة وروؤي���ت���ه���ا م���ن خ����الل ما 
واآراء  اأف����ك����ار  م����ن  ت���ق���دمي���ه  ي���ت���م 
تنفيذ  على  وال��ع��م��ل  وم��ق��رتح��ات، 
ت�سع  التي  الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة 
دوماً املواطن يف مقدمة االأولويات، 
وكذلك بذل اجلهود خللق جمتمع 
التقدم  ي��واك��ب  وم��ت��ط��ور  م�ستدام 

احل�ساري للدولة.

االأطفال  وم���الع���ب  احل���دائ���ق  ث���م 
وامل�����دار������س وحم������الت جت����اري����ة، و 
بني  ي���رب���ط  ج�����س��ر  اإىل  احل����اج����ة 
ي��ا���س غ���رب م��ع ب��ن��ي ي��ا���س ���س��رق و 
م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي. واأع������رب اأه���ايل 
م��ن��ط��ق��ة ب���ن���ي ي���ا����س - غ�����رب عن 
مدينة  ب���ل���دي���ة  مل����ب����ادرة  ���س��ك��ره��م 
للملتقى،  تنظيمها  ع��ر  اأب��وظ��ب��ي 
ولقاء االأهايل عن قرب واال�ستماع 
يوؤكد  م��ا  وه��و  واآرائ���ه���م،  ملطالبهم 
مع  التوا�سل  على  البلدية  حر�س 
التي  بامل�ساريع  م�سيدين  اجلميع، 
تنفذها البلدية يف مدينة اأبوظبي 

و�سواحيها.

تعزيز التوا�سل 
ويف ختام اللقاء، اأكدت بلدية مدينة 
مقرتحات  ج��م��ي��ع  اأن  اأب���وظ���ب���ي 
امللتقى  ُط��رح��ت يف  ال��ت��ي  االأه�����ايل 
���س��ي��ت��م ال��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا واأخ����ذه����ا يف 

اإ�ساءات
منطقة  اأن  ب����ال����ذك����ر،  اجل�����دي�����ر 
ب��ن��ي ي��ا���س غ���رب ت��ع��ت��ر م��ن اأق���دم 
اأبوظبي،  ج���زي���رة  خ����ارج  امل��ن��اط��ق 
ال�سبعينات  يف  ب���ن���اوؤه���ا  مت  ح��ي��ث 
�سكان  القرن، ويقدر عدد  من هذا 
 2010 اإح�سائية  ح�سب  املنطقة 
الق�سائم  وع���دد  ن�سمة   4537 ب��� 
يبلغ  ك���م���ا  ق�����س��ي��م��ة،   820 ي��ب��ل��غ 
ال�سكنية  االأرا����س���ي  ع���دد  اج��م��ايل 
اأرا�����س����ي، واالأرا����س���ي   109 ف��ي��ه��ا 
اأر�ساً،   34 االإن�ساء  اأو حتت  املبنية 
ال�سعبية  امل�ساكن  ع��دد  يبلغ  بينما 
مرفقاً   72 ف��ي��ه��ا  وي���وج���د   531
خدمياً، كما ت�سم عدداً من املرافق 
و5  مدار�س   6 وت�سمل  املجتمعية، 
م�ساجد و47 حماًل جتارياً وقاعة 
ب�����رتول، ومكتب  اأف������راح وحم��ط��ة 
�سرطة، وحمطتني  وم��رك��ز  ب��ري��د، 

للبا�سات.

ت�سهياًل عليهم واإجناز معامالتهم 
ومكان،  وق��ت  اأي  ويف  �سهولة  بكل 

و  ال�����زوار  اأع�����داد  ك��ث��اف��ة يف  ت�سهد 
التجارية،  امل��راك��ز  لتك  امل��رت��ادي��ن 

املتعامل  اإىل  ال��و���س��ول  م��ن خ��الل 
بداًل من اأن ي�سل املتعامل اإليك. 

وفد هيئة الأعمال اخلريية يبحث �سبل تطوير العمل اخلريي بال�سودان
•• عجمان -وام:

بحث وف��د هيئة االأع��م��ال اخل��ري��ة خ��الل زي��ارت��ه اإىل 
جماالت  يف  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون  تطوير  �سبل  ال�����س��ودان 

العمل اخلري بني اجلانبني .
ج����اء ذل����ك خ����الل ل���ق���اء رئ��ي�����س ال���وف���د ����س���ع���ادة خالد 
�سعادة  بالهيئة  التنفيذي  امل��دي��ر  اخل��اج��ة  عبدالوهاب 
مو�سى حممد اأحمد م�ساعد رئي�س جمهورية ال�سودان 

ال�سقيقة بالق�سر اجلمهوري يف العا�سمة اخلرطوم .
واأ�ساد م�ساعد رئي�س اجلمهورية بدور الهيئة واجلهود 
املقدرة التي تبذلها على كافة جماالت العمل اخلري 
واالإن�ساين فى ال�سودان .. فيما اأ�ساد اخلاجة بالعالقات 
املتميزة التى تربط دولة االمارات وجمهورية ال�سودان 
..موؤكداً حر�س هيئة االأعمال اخلرية على تقدمي كل 
ما ميكن من م�ساعدات لل�سعب ال�سوداين ال�سقيق من 

خالل فرعي الهيئة بواليتي اخلرطوم وك�سال.
كما التقى الوفد بال�سيد اأحمد حممد اأدم مفو�س العون 
الدولية  املنظمات  عن  امل�سوؤولة  املفو�سية   - االإن�سانى 
الكبرين  واجلهد  بالدعم  اأ�ساد  وال��ذي   - ال�سودان  يف 
فى  الطويلة  م�سرتها  خ��الل  الهيئة  تبذلهما  اللذين 

ال�سودان مثمناً دور دولة االإمارات يف هذا املجال.
واأكد اخلاجة اأن ما تقدمه دولة االإمارات وهيئة االأعمال 
اخلرية اإمنا هو حق لالأ�سقاء يف ال�سودان ..مو�سحا اأن 
مبادئ عمل الهيئة تنطلق من �سيا�سة الدولة وخطتها 
االإن�سانية  واخلدمات  امل�ساعدات  بتقدمي  يت�سل  ما  يف 
اأو جن�س  اعتبار لعرق  تام دون  للم�ستفيدين فى جترد 
االإن�سانية  املعاير  عملها  يف  تتبع  الهيئة  واأن  دي��ن  اأو 
الدولة  لتوجهات  وفقاً  لالجئني  اخل��دم��ات  تقدمي  يف 
وق��وان��ي��ن��ه��ا . وال��ت��ق��ى ال��وف��د خ���الل زي���ارت���ه ب��ع��دد من 
ال�سخ�سيات امل�سوؤولة يف العمل اخلري وزار املع�سكرات 
وتفقد  ب��ال�����س��ج��راب  ك�����س��ال  والي����ة  يف  للهيئة  ال��ت��اب��ع��ة 
الذى  املع�سكر  فى  الُق�سر  االأط��ف��ال  ومركز  امل�ست�سفى 

ي�سم 40،44 الجئا بينهم 210 اأطفال .
خ�سم  مع�سكر  يف  الهيئة  م�ست�سفيات  ال��وف��د  زار  ك��م��ا 
9،161 الجئا وم�ست�سفى مع�سكر  الذى ي�سم  القربة 
من  وع���ددا  الج��ئ��ا   12،656 ي�سم  ال���ذى   62 الكيلو 
املراكز االأخرى يف والية ك�سال . �سم وفد هيئة االأعمال 
اخلاجة  الوهاب  عبد  خالد  �سعادة  جانب  اإىل  اخلرية 
كال من حممد را�سد املطرو�سي مدير مكتب التن�سيق 
واملتابعة وح�سني ر�ستم مدير مكتب التدقيق الداخلي.
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اأخبـار الإمـارات
اإقامة دبي تعلن مواعيد العمل يف عطلة راأ�ص ال�سنة الهجرية

•• دبي-وام:

املتعاملني  معامالت  واجن��از  ال�ستقبال  موظفيها  جاهزية  بدبي  االأجانب  و�سوؤون  لالإقامة  العامة  االإدارة  اأعلنت 
�سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  من  اعتبارا  اخلمي�س  غدا  يوم  1439هجرية  للعام  الهجرية  ال�سنة  راأ���س  عطلة  خالل 
حتى الواحدة ظهرا وذلك مبراكز �سعادة املتعاملني يف مركزي املنارة والطوار اجلديد بينما يعمل ق�سم خدمات 
املطار يف مبنى رقم 3 مبطار دبي الدويل على مدار ال�ساعة طيلة اأيام االأ�سبوع. وقال �سعادة اللواء حممد اأحمد 
املري مدير عام االإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون االأجانب بدبي اإن اإقامة دبي حري�سة على ت�سهيل اأمور املتعاملني و 
تي�سر معامالتهم وتكثيف ن�ساطها خالل املنا�سبات الر�سمية املختلفة يف �سبيل ا�سعادهم. ودعت االإدارة املتعاملني 
اإىل التوا�سل معها عند احلاجة عر قنوات االت�سال اخلا�سة بها �سواء عر االت�سال مبركز اآمر ل�سعادة املتعاملني 
على الرقم املجاين 8005111 الذي يعمل على مدار ال�ساعة وطوال اأيام االأ�سبوع اأو من خالل �سفحات التوا�سل 
لالإدارة  الر�سمي  املوقع  عر  املراكز  مواقع  معرفة  للجمهور  وميكن  تويرت  و  ان�ستغرام  مواقع  على  االجتماعي 

. GDRFA DUBAI كما ميكنهم ا�ستخدام التطبيق الذكي الإقامة دبي www.dnrd.ae.

الداخلية تنظم بالتن�سيق مع دائرة التعليم يف اأبوظبي ور�ص حول ثقافة احرتام القانون
•• اأبوظبي-وام:

حلماية  ال��ع��ام��ة  ب������االإدارة  ممثلة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  نظمت 
املجتمع والوقاية من اجلرمية وبالتن�سيق مع دائرة التعليم 
واملعرفة يف اأبوظبي ور�س عمل تدريبية حول ثقافة احرتام 
مدار�س  ممثلي  من  ملجموعة  االيجابية  واملواطنة  القانون 
اإمارة ابوظبي تهدف اىل رفع م�ستوى الوعي القانوين لدى 
الطالب يف خمتلف احللقات التعليمية. واأكد الرائد طارق 
جمعة اجلنيبي مدير مكتب احرتام ثقافة القانون باالإنابة 
باالإدارة العامة حلماية املجتمع والوقاية من اجلرمية اأهمية 
تعزيز  يف  ت�ساهم  التي  التدريبية  الور�س  ه��ذه  مثل  تنفيذ 

ال�سراكة اال�سرتاتيجية بني وزارة الداخلية ودائرة التعليم 
املجتمعية.  التوعية  ن�سر  بهدف  ابوظبي  ب��اإم��ارة  واملعرفة 
واأو�سح اأن هذه الور�س تاأتي اي�سا يف اإطار اال�ستعداد لعقد 
والرامج  الفعاليات  �سمن  تثقيفية  وحما�سرات  فعاليات 
امل�ساحبة للحدث العاملي اخلا�س ب� م�سابقة املهارات العاملية 
ال��ع��ام حتت  ه��ذا  م��ن  اكتوبر  انعقادها يف  وامل��زم��ع   2017
رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
والتي  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
واهمية  الوطنية  مفاهيم  تعزيز  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  م��ن 
حمدان  النقيب  وا�ستعر�س  واالن��ظ��م��ة.  القوانني  اح���رتام 
مبكتب  املجتمعي  التثقيف  ق�سم  رئي�س  احلفيتي  �سهيل 

احرتام  مفاهيم  ال��ور���س  ه��ذه  يف  ال��ق��ان��ون  اح���رتام  ثقافة 
القانون ودورها يف ان�ساء جيل واعي ومثقف قانونياً وامنياً 
لالأمارات  االيجابي  التمثيل  اأهمية  اإىل  م�سراً  واجتماعياً 

يف هذه املحافل الدولية.
ال�سمعة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ����س���رورة  اإىل  احل��ف��ي��ت��ي  وت���ط���رق 
االماراتية املتميزة من خالل التم�سك بالقيم واالخالقيات 
و�سلوكيات  قيم  وثيقة  م��ن  واملنبثقة  اال�سيلة  االإم��ارات��ي��ة 
املواطن االماراتي ال�سادرة من وزارة �سوؤون جمل�س الوزراء 
بالطالب  اخلا�سة  وال��واج��ب��ات  باحلقوق  االل��ت��زام  واأهمية 
جمموعة  بها  ت�سارك  التي  العاملية  الفعاليات  هذه  مثل  يف 

كبرة من ال�سخ�سيات من خمتلف دول العامل.

برئا�سة من�سور بن زايد 

 الوزاري للتنمية يناق�ص تطوير مراكز التعليم امل�ستمر ونظام ت�سنيف موحد لأ�سحاب الهمم

عبداهلل بن زايد يلتقي عددا من وزراء اخلارجية يف نيويورك

•• اأبوظبي-وام: 

للتنمية  ال������وزاري  امل��ج��ل�����س  ن��اق�����س 
�سباح  عقد  ال���ذي  اجتماعه  خ��الل 
باأبوظبي،  الرئا�سة  ق�سر  يف  ام�س 
ب��رئ��ا���س��ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 
زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة رئي�س 
للتنمية جمموعة  ال��وزاري  املجل�س 
ال�����س��اأن احلكومي  امل��وا���س��ي��ع يف  م��ن 

وتطوير االأداء للجهات االحتادية.
مقرتح  املجل�س  ن��اق�����س  وتف�سيال، 
بتطوير  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
م���راك���ز ال��ت��ع��ل��ي��م امل�����س��ت��م��ر، وذل���ك 
تعليمية  ف���ر����س  ت���وف���ر  اإط������ار  يف 
التعليم  ب���رام���ج  وت��ن��وي��ع  خم��ت��ل��ف��ة 
باالحتياجات  ورب���ط���ه���ا  امل�����س��ت��م��ر، 
الفردية والوطنية، واالإ�سهام يف رفع 
للدولة،  الب�سرية  التنمية  م�ستوى 
املراكز  ك��ف��اءة  رف���ع  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
املقرتح  وي���ه���دف  ال��ق��ائ��م��ة ح��ال��ي��اً. 
العمل  تنظيم  اأه����داف  حتقيق  اإىل 
برامج التعليم امل�ستمر، وذلك من 
خالل تطوير برامج مراكز التعليم 
امل�ستمر، واالأخذ مببداأ ربط التعليم 
وتنويع  املهني،  بالتعليم  االأكادميي 
اخليارات املتاحة للطلبة، ما ينعك�س 
التعليم  م��ب��داأ  حتقيق  على  اإي��ج��اب��اً 

للجميع.

جل�سته،  خ��الل  املجل�س  ناق�س  كما 
املوحد  ال��وط��ن��ي  الت�سنيف  اع��ت��م��اد 
لالإعاقات يف دولة االإم��ارات، ليكون 
ت�ستخدمه  وط��ن��ي  م��رج��ع  مب��ث��اب��ة 
خدماتها  ح�����س��ب  اجل���ه���ات  ج��م��ي��ع 

املقدمة الأ�سحاب الهمم.
ان�سجاما  الوطني  الت�سنيف  وياأتي 
مع ا�سرتاتيجية احلكومة االحتادية 
وروؤية االإمارات 2021 الهادفة اإىل 
االن��ت��ق��ال م��ن جم���ال ال��رع��اي��ة اإىل 
يهدف  حيث  االجتماعية،  التنمية 
مرجعية  ت���وف���ر  اإىل  ال��ت�����س��ن��ي��ف 
احلكومية  اجلهات  جلميع  موثوقة 

ع���ل���ى ح���م���اي���ت���ه���م م����ن امل���م���ار����س���ات 
ال�سارة يف التجارة الدولية املتمثلة 
يف االإغ����������راق وال�����دع�����م وال���ت���زاي���د 
ال������واردات، و تفادي  امل����ّرر يف  غ��ر 
الوطنية  لل�سناعة  ال�سرر  ح�سول 
اآخ����ر  ج���ان���ب  م����ن  اخل���ل���ي���ج���ي���ة.  اأو 
امل��ج��ل�����س خ���الل جل�سته  ا���س��ت��ع��ر���س 
واالإح�ساءات  ال��ت��ق��اري��ر  م��ن  ع����ددا 
على  ا�ستملت  واحل��ك��وم��ي��ة،  امل��ال��ي��ة 
مالية  الإح�����س��اءات  امل��وح��د  التقرير 
املالية  ل��ل�����س��ن��ة  ل���ل���دول���ة  احل���ك���وم���ة 
ديوان  تقارير  جانب  اإىل   ،2016
املحا�سبة ب�ساأن احل�سابات اخلتامية 

امل�ستمر  التعليم  م��راك��ز  اأن  ي��ذك��ر 
تعليمية  ب����رام����ج  ت���وف���ر  امل���ت���ك���ام���ل 
الدولة  اأر���س  على  املقيمني  جلميع 
من مواطنني وغر مواطنني، وهي 
من  ف��ئ��ات  لتعليم  م��وج��ه��ة  ب���رام���ج 
املجتمع ممن مل تتوفر لهم فر�س 
ب�سبب  املدر�سي  بالتعليم  االلتحاق 
جتاوزهم لعمر التمدر�س، اأو الذين 
املدر�سي  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���ن  ي��ت�����س��رب��ون 
اإعادتهم  ب��ه��دف  خمتلفة  الأ���س��ب��اب 
ا�ستكمال  يف  الراغبني  اأو  للتعليم، 
تعليمهم بعد انقطاعهم عن التعليم 

املدر�سي.

2017 يف  1 ل�سنة  االحت���ادي رق��م 
والتدابر  االإغ����راق  مكافحة  ���س��اأن 
اإىل  الهادف  والوقائية،  التعوي�سية 
القادرة  الت�سريعية  البيئة  ت��وف��ر 
الوطنية  ال�����س��ن��اع��ات  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى 
اال�ستثمار  م��ن  م��زي��د  ع��ل��ى  وح��ث��ّه��ا 
والنمو وتطوير قدراتها التناف�سية، 
التنوع  حت��ق��ي��ق  م����ن  مي���ك���ن  ومب�����ا 

االقت�سادي بدولة االمارات.
والئحته  ال����ق����ان����ون  وي�������س���ت���ه���دف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل��ن�����س��اآت ال�����س��ن��اع��ي��ة يف 
ال��دول��ة، وذل��ك من خ��الل متكينهم 
ت�ساعد  التّي  القانونية  االآليات  من 

االحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة واخل��ا���س��ة يف 
حت���دي���د ف���ئ���ات اأ����س���ح���اب االإع����اق����ة 
وان�سجامه  واأن��واع��ه��ا،  وتعريفاتها 
املعتمدة  ال��ت�����س��ن��ي��ف��ات  اأح�����دث  م���ع 
املو�سوفة  للفئات  و�سموله  ع��امل��ي��ا، 
ذوي  االأ�سخا�س  حق�وق  اتفاقية  يف 
االإعاق�ة اأ�سحاب الهمم ، كما ي�سهل 
فئات  اأه���ل���ي���ة  ال��ت�����س��ن��ي��ف حت���دي���د 
االإع���اق���ة ل��ل��خ��دم��ات ال���الزم���ة لهم 
املوحد  ال��وط��ن��ي  الت�سنيف  ح�سب 
ومب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع اح��ت��ي��اج��ات كل 
فئة. ويف ال�سوؤون الت�سريعية، ناق�س 
املجل�س الالئحة التنفيذية للقانون 

من  لكل   2016 املالية  ال�سنة  عن 
الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات 
االج���ت���م���اع���ي���ة، و�����س����رك����ة االحت������اد 
وموؤ�س�سة  االئتمانية،  للمعلومات 
وموؤ�س�سة  ال���ع���ق���اري���ة،  االإم����������ارات 

االإمارات العامة للبرتول.
ك���م���ا ن���اق�������س امل���ج���ل�������س ع�������ددا من 
بتطوير  امل���ت�������س���ل���ة  امل����و�����س����وع����ات 
اخل������دم������ات احل����ك����وم����ي����ة وال���ع���م���ل 
احل���ك���وم���ي يف ع����دد م���ن ال�������وزارات 
جانب  اإىل  االحت����ادي����ة،  واجل����ه����ات 
امل��و���س��وع��ات االأخ���رى امل��درج��ة على 

جدول اأعماله.

من�سور بن زايد ي�ستقبل وفدا اقت�ساديا من العراق
•• اأبوظبي-وام:

ال��وزراء، وزير �سوؤون الرئا�سة مبكتب �سموه  اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س  ا�ستقبل �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
بق�سر الرئا�سة ام�س، وفداً اقت�سادياً من جمهورية العراق ال�سقيقة برئا�سة حممد �سياع ال�سوداين، وزير العمل 
وال�سوؤون االجتماعية، وزير ال�سناعة واملعادن بالوكالة، الذي يزور البالد حاليا . ورحب �سمو ال�سيخ من�سور بن 
اآل نهيان بالوفد م�سيدا بالعالقات املتميزة بني االإم��ارات والعراق وما ت�سهده من تطور وتقدم يف خمتلف  زايد 
املجاالت وبخا�سة يف املجاالت االقت�سادية والتجارية واال�ستثمار ، مبا يحقق امل�سالح امل�سرتكة للبلدين وال�سعبني 

ال�سقيقني.
واال�ستثمارية  االقت�سادية  امل��ج��االت  خمتلف  يف  الثنائي  التعاون  ع��الق��ات  دع��م  �سبل  بحث  اللقاء  خ��الل  ج��رى   
والتجارية، وا�ستعرا�س عدد من الرامج وامل�ساريع التي تخدم التنمية ال�ساملة يف البلدين، اإ�سافة اإىل بحث عدد 

من الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.
ح�سر اللقاء معايل اأحمد جمعة الزعابي نائب وزير �سوؤون الرئا�سة، ومعايل عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة 

لل�سوؤون املالية.

•• نيويورك- وام:

اآل نهيان وزير اخلارجية  التقى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اأم�س االول يف نيويورك مع عدد من وزراء  ال��دويل  والتعاون 
72 للجمعية العامة  ال�  اأعمال الدورة  اخلارجية على هام�س 

لالأمم املتحدة.
ف��ق��د ال��ت��ق��ى ���س��م��وه م��ع ك��ل م��ن م��ع��ايل ج��ورج��ي ف���اري وزير 
اإب��راه��ي��م غ��ن��دور وزي��ر خارجية  خارجية االأرج��ن��ت��ني وم��ع��ايل 
ال�سودان ومعايل �سو�سما �سواراج وزيرة خارجية الهند ومعايل 

اأمينة حممد وزيرة خارجية كينيا.
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  العالقات  بحث  اللقاءات  خ��الل  ومت 
ال��دول واأوجه  امل�سرتكة بني دول��ة االم���ارات وه��ذه  والتجارية 
امل��ج��االت مب��ا يف ذل��ك تبادل  اآف��اق��ه��ا يف �ستى  تطوير وت��ع��زي��ز 

الزيارات واخلرات وتعزيز العالقات الدبلوما�سية.
ك��م��ا ج����رى ت���ب���ادل وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ح����ول جم��م��ل التطورات 
االإقليمية والدولية والق�سايا االأخرى ذات االهتمام امل�سرتك 
ال �سيما املت�سلة منها يف املنطقة واملعرو�سة على جدول اأعمال 

االأمم املتحدة.

اأمينة  ومعايل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  ووق��ع 
للم�ساورات  تفاهم  مذكرة  على  كينيا  خارجية  وزي��رة  حممد 

ال�سيا�سية بني دولة االإمارات وجمهورية كينيا.
كما التقى �سموه اأي�سا اأم�س االول ال�سيد يان كوبي�س املبعوث 
اخل��ا���س ل��الأم��ني ال��ع��ام ل���الأمم امل��ت��ح��دة ل��ل��ع��راق وب��ح��ث معه 

تطورات الو�سع ال�سيا�سي واالأمني واالإن�ساين يف العراق.
ح�سر اللقاءات معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير 
دولة و�سعادة النا زكي ن�سيبة املندوبة الدائمة لدولة االإمارات 

لدى االأمم املتحدة.

الإمارات لرعاية املوهوبني تناق�ص اإطالق 
مرحلة الهاكثون لربنامج املربمج املواطن

•• دبي-وام:

اأكد معايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�سرطة واالأمن العام 
�سرورة  املوهوبني  لرعاية  االإم���ارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  دب��ي  يف 
خالل  م��ن  اكت�سافهم  يتم  ال��ذي��ن  وامل��وه��وب��ني  امل��ب��دع��ني  الطلبة  متابعة 
اختبارات الذكاء وم�سابقات جائزة االمارات للعلماء ال�سباب التي تنظمها 
بعد دخولهم اجلامعات  ال��الزم لهم حتى  الدعم  �سنويا وتقدمي  اجلمعية 

ومتابعة درا�ستهم .
جاء ذلك خالل تروؤ�س معايل الفريق �ساحي خلفان متيم اجتماع جمل�س 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ع��ور  من�سور  ال��دك��ت��ور  م��ن  ك��ال  بح�سور  اجلمعية  اإدارة 
اجلمعية والعميد الدكتور خالد املري والدكتور �سيف اجلابري والدكتور 
�سافع النيادي ومنرة �سفر اأمني ال�سر العام وفاطمة الدربي واملقدم زيد 
ال�سابوين امل�ست�سار االإعالمي للجمعية والدكتورة مناهل ثابت امل�ست�سارة 

العلمية للجمعية وعدد من اأع�ساء اجلمعية العمومية.
ويف  عاملية  جامعات  يف  قبولهم  ومت  متيزوا  طلبة  هناك  اإن  معاليه  وق��ال 
الذي  مكتوم  اآل  ح��ري��ز  خليفة  الطالب  ومنهم  ن���ادرة  علمية  تخ�س�سات 
النووية  الهند�سة  تخ�س�س  يف  االأمريكية  بن�سيلفانيا  جامعة  اإىل  تقدم 
هذا  يف  للجامعة  املت�سددة  ال��ق��درات  قيا�س  اختبارات  اجتيازه  بعد  وذل��ك 
التخ�س�س وتفوقه على االآالف ويعد من اأ�سغر الدار�سني يف هذا املجال يف 
الدولة والطالب االآخر هو فا�سل �سعيد املزروعي الذي تفوق يف اأكادميية 
املوهوبني الريطانية ومت قبوله يف جامعة كوينز ماري يف تخ�س�س مزدوج 
يف الهند�سة احليوية وامليكانيكية و�سيبداأ درا�سته يف اأكتوبر املقبل وهما من 

�سمن الطلبة املوهوبني الذين ترعاهم اجلمعية.
برنامج  من  املقبلة  املرحلة  ح��ول  تقرير  ا�ستعرا�س  االجتماع  خ��الل  ومت 
امل��رم��ج امل��واط��ن ال���ذي مت اإط��الق��ه مطلع ال��ع��ام اجل���اري وه��و ع��ب��ارة عن 
برنامج تدريبي بالتعاون بني جمعية االإمارات لرعاية املوهوبني وجامعة 
حمدان بن حممد الذكية و�سركة مايكرو�سوفت العاملية ويهدف اىل بناء 
مهارات الرجمة للطلبة املوهوبني يف �سن ما بني 8 و 15 �سنة من خالل 
دورات وور�س عمل عن طريق اأن�سطة واألعاب والتحق به 96 طالبا وطالبة 
على مدى خم�سة اأ�سهر ومت تطبيقه على 3 م�ستويات �سمل امل�ستوى االأول 
احل�سول على �سهادة مدخل اإىل الرجمة بلغة احلا�سوب يف حني ت�سمن 
امل�ستوى  اأما  الرقمية  والتطبيقات  االألعاب  �سهادة تطوير  الثاين  امل�ستوى 
الثالث فقد مت منح الطالب فيه �سهادة م�ستوى متقدم لتطوير االألعاب 

والتطبيقات االإلكرتونية.

 

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 الراحة                   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 الفجرة                  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 ولكر                      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
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اإ�سعاف دبي وهيئة ال�سحة ت�ستعر�سان تطوير اآلية نقل املر�سى للم�ست�سفيات
•• دبي- وام: 

دبي  ال�سحة يف  هيئة  و  اال�سعاف  دبي خلدمات  موؤ�س�سة  ا�ستعر�ست 
التحديات  بع�س  على  للتغلب  بينهما  والتن�سيق  التعاون  جم��االت 
اخلا�سة بتحويل ونقل املر�سى اإىل م�ست�سفيات الهيئة وم�ست�سفيات 
لزيادة  متميزة  حلول  اإىل  الو�سول  بهدف  وذل��ك  اخل��ا���س  القطاع 

�سعادة املتعاملني.
م�سرتكة  جلنة  بت�سكيل  م�سرتك  اجتماع  خ��الل  اجلانبان  اأو�سى  و 
ل��ب��ح��ث ���س��ي��ا���س��ة ت��ط��وي��ر واج��������راءات حت���وي���ل و ن��ق��ل امل��ر���س��ى بني 
امل�ست�سفيات احلكومية واخلا�سة مبا يحقق تي�سر اخلدمة و تذليل 
املوؤ�س�سة ب�سكل م�ستمر رفع  املتعاملني. و ت�ستهدف  العقبات وا�سعاد 

ال�سادرة  االأخ���رة  الدرا�سة  يف  بلغ  ال��ذي  املتعاملني  ا�سعاد  م�ستوى 
املدير  ال���دراي  خليفة  ق��ال  و  باملائة.   92.3 التنفيذي  املجل�س  عن 
التنفيذي للموؤ�س�سة خالل اجتماعه مع وفد الهيئة الزائر برئا�سة 
اأحمد بن كلبان املدير التنفيذي لقطاع امل�ست�سفيات بالهيئة وح�سور 
اأق�سام  وروؤ���س��اء  ال�سحي  التنظيم  ادارة  مدير  امل��ال  م��روان  الدكتور 
الفريق  بروح  يعمالن  اجلانبني  اإن  الهيئة  م�ست�سفيات  يف  الطوارئ 
يف  العمل  ف��رق  ووجها  متكاملة  ب�سورة  املتعاملني  خلدمة  ال��واح��د 
الهيئة واالإ�سعاف ب�سرورة التن�سيق املتكامل والتعاون البناء واملثمر 
مب�ستويات  طبية  و  اإ�سعافية  خدمات  تقدمي  ل�سمان  الطرفني  بني 
راقية خا�سة باأعلى موؤ�سرات االداء ما يخ�س نقل املر�سى وتقدمي 

اخلدمات املتخ�س�سة .

 27.7  مليار درهم قيمة املنح التي قدمتها الإمارات خالل 6 �سهور
•• اأبوظبي-وام: 

ال��دول��ة اىل  ارتفعت قيمة املنح التي قدمتها دول��ة االإم���ارات داخ��ل وخ��ارج 
نحو27.7 مليار درهم خالل الن�سف االأول من العام 2017 بنمو ن�سبته 
2016 والبالغ  العام  طيلة  املقدمة  املنح  اجملي  مع  مقارنة   %  73.8

قيمتها 15.93 مليار درهم .
التي قدمتها  املنح  قيمة  ف��اإن  املالية  وزارة  ع��ن  ���س��ادرة  الإح�����س��اءات  ووف��ق��ا 
احلكومي   االإنفاق  اجمايل  %10 من  ت�سكل  االول  الن�سف  الدولة خالل 
ذاتها  الفرتة  بلغ يف  وال��ذي  ام��ارة  لكل  واملحلية  النفقات االحت��ادي��ة  ي�سمل 
الدول  قائمة  االأوىل يف  االإم���ارات  دول��ة  وتعد   . تقريبا  دره��م  مليار   266
االأكرث عطاًء على م�ستوى العامل خالل عام 2016 وذلك طبقا ملا اأعلنته 

منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية يف وقت �سابق من العام اجلاري .
املنح التي تقدمها دولة االإم��ارات منذ بداية  اإن ارتفاع وترة  وقال خراء 
العام اجلاري جاء معززا ملكانتها الريادية يف تقدمي امل�ساعدات وهي املكانة 

التي باتت حمط ا�سادة من جميع املوؤ�س�سات اخلرية العاملية.
وتف�سيال يظهر الر�سد اخلا�س باإجمايل االإنفاق احلكومي لدولة االإمارات 
اأن قيمة املنح املقدمة خالل الربع االأول من العام2017 بلغت 10.281 
مليار درهم اأي ما يعادل ن�سبته %6.9 من اجمايل االنفاق يف الفرتة من 
يناير وحتى نهاية مار�س من العام ذاته والتي و�سلت اىل نحو 149 مليار 
درهم . و�سجلت املنح ارتفاعا كبرا يف الربع الثاين من العام 2017 وبلغت 
قيمتها 17.385 مليار درهم ت�سكل ما ن�سبته %14.8 من اجمايل نفقات 
الدولة والتي و�سلت نحو 117 مليار درهم وفقا الإح�ساءات وزارة املالية .

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

بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  ت��راأ���س 
حممد بن �سلطان القا�سمي ويل 
عهد ونائب حاكم ال�سارقة رئي�س 
املجل�س التنفيذي الإمارة ال�سارقة 
احلاكم  ���س��م��و  م��ك��ت��ب  يف  ام�������س 

اجتماع املجل�س التنفيذي.
ون���اق�������س االج����ت����م����اع ع�������ددا من 
املتعلقة  ال���ه���ام���ة  امل���و����س���وع���ات 
م��ن اخلدمات  ال��ع��دي��د  ب��ت��ق��دمي 
اأر�س  على  واملقيمني  للمواطنني 

واأ������س�����در امل��ج��ل�����س ال����ق����رار رقم 
ترقية  ب�ساأن   2017 ل�سنة   25
م�ساعد  ع�������ام  اأم��������ني  وت����ع����ي����ني 
يف امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة 

ال�سارقة.
ترقى  اأن  ع���ل���ى  ال����ق����رار  ون�������س 
را���س��د �سلطان  اأ���س��م��اء  اال���س��ت��اذة 
اإدارة  ب���ن ط��ل��ي��ع��ة م��دي��ر  حم��م��د 
املجل�س  يف  احل��ك��وم��ي  ال��ت��ط��وي��ر 
اإىل  ال�����س��ارق��ة  الإم����ارة  التنفيذي 
اأمينا  وتعني  دائ���رة  مدير  درج��ة 

عاما م�ساعدا فيه.

ال�سحي  ال����ت����اأم����ني  جم������ال  يف 
م��ن��ه��ا مب����ا يخدم  واال�����س����ت����ف����ادة 
املنت�سبني للمنظومة من موظفي 

حكومة ال�سارقة.
وت�����ن�����اول ال���ت���ق���ري���ر م����وؤ�����س����رات 
اال�ستفادة من اخلدمات ال�سحية 
عام  م���ن  االأول  ال��ن�����س��ف  خ����الل 
الطبية  امل��راك��ز  ون�سب   2017
ال�سحية  ل���ل���خ���دم���ات  امل���ق���دم���ة 
وم��ل��خ�����س��ات حت��ل��ي��ل��ي��ة ت�����س��ه��م يف 
تطوير املنظومة ال�سحية، واأثنى 
املجل�س على جهود هيئة ال�سارقة 

االإم���������ارة واالط��������الع ع���ل���ى �سر 
اخلدمية  امل�����س��روع��ات  يف  ال��ع��م��ل 

وتطوير البنى التحتية.
ال��ت�����س��دي��ق ع��ل��ى حم�سر  وب���ع���د 
املجل�س  اط��ل��ع  ال�سابقة  اجلل�سة 
�سنوي  ال��ن�����س��ف  ال��ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى 
ملنظومة التاأمني ال�سحي ملوظفي 

حكومة ال�سارقة لعام 2017 .
واأو������س�����ح ����س���ع���ادة ع����ب����داهلل علي 
ال�سارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  امل��ح��ي��ان 
على  تعمل  الهيئة  اأن  ال�سحية 
ال�سحية  املعاير  اأف�سل  درا���س��ة 

منظومة  ت��ط��وي��ر  يف  ال�����س��ح��ي��ة 
يوفر  مب����ا  ال�������س���ح���ي  ال����ت����اأم����ني 
خدمات ذات جودة �سحية عالية.

كما ناق�س املجل�س م�سروع قانون 
ب�ساأن تنظيم اأهداف و�سالحيات 
ال�سارقة  م��ع��ه��د  واخ��ت�����س��ا���س��ات 
للرتاث وبعد ابداء ال�سادة اأع�ساء 
مواد  ح��ول  مالحظاتهم  املجل�س 
املجل�س  ال��ق��ان��ون وج���ه  م�����س��روع 
اال�ست�ساري  املجل�س  اإىل  باإحالته 
ال�سارقة ال�ستكمال دورته  الإمارة 

الت�سريعية.

دوريات �سرطة اأبوظبي بالهوية اجلديدة تبا�سر مهامها يف تعزيز م�سرية الأمن وال�ستقرار
االأبي�س  باللونني  اجلديدة  بهويتها  املرورية  الدوريات  با�سرت 
ابوظبي،واأكد  مبدينة  املختلفة  ال��ط��رق  على  مهامها  واالأزرق 
املركزية  العمليات  مديرقطاع  ال��ظ��اه��ري  خلفان  على  العميد 
لدوريات  اجلديدة  الهوية  اأن  ابوظبي  ل�سرطة  العامة  بالقيادة 
اختيارها  مت  حديث،  ت�سميم  من  تعك�سه  ومبا  اأبوظبي،  �سرطة 
بعد درا�سة متعمقة ا�سهاماً يف  تعزيز االأمن و اال�ستقرار ون�سر 

الطم�اأنينة باملجتمع .
ومن جانبه اأو�سح العميد خليفة حممد اخلييلي  مدير مديرية 
امل��رور وال��دوري��ات  ب�سرطة ابوظبي انه مت توزيع  ال��دوري��ات يف 
على  احلفاظ  يف  مهامها  با�سرت  و   ، والظفرة  العني  و  ابوظبي 
امل�ستوى  و  امل��ت��ط��ورة  ب��اخل��دم��ات   اجلمهور  ثقة  وتعزيز  االأم���ن 
�سرطة  اإن  واأ�ساف:   . اأبوظبي  �سرطة  اليه  و�سلت  الذي  املتميز 
اجلمهور  وتعريف  املجتمعي  التوا�سل  تعزيز  و�سمن  ابوظبي 
احل�ساري  م��وروث��ه��ا  ت�سميمه  يعك�س  ال���ذي  اجل��دي��د  ب�سعارها 
ويختزل م�سرة 60 عاماً من االإجناز واحلفاظ على مكت�سبات 
وتعريف اجلمهور  الدوريات  بعر�س  �ستقوم   واال�ستقرار  االأمن 
الدوريات  عنا�سر  يقوم  حيث  التجارية  املراكز  من  ع��دد  يف  بها 
ودع��ا اجلمهور  ال�سعار اجلديد  �سرح مف�سل عن معني  بتقدمي 

اىل التعرف على الدوريات اجلديدة .

�سيف بن زايد يبحث مع وزير الأمن واحلماية 
املدنية املايل تعزيز التعاون الأمني  

•• اأبوظبي-وام:

نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  التقى 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية يف مكتبه بالوزارة ام�س 
املايل  املدنية  واحلماية  االأم��ن  وزي��ر  ت���راوري  �ساليف  معايل 
املو�سوعات  ع��دد من  اللقاء بحث  امل��راف��ق. مت خ��الل  والوفد 

ذات االهتمام امل�سرتك خا�سة يف املجاالت االأمنية وال�سرطية 
و�سبل تعزيز وتطوير العالقات بني االإمارات وجمهورية مايل. 
ح�سر اللقاء اللواء الدكتور اأحمد نا�سر الري�سي مفت�س عام 
مركز  مدير  الغول  �سالح  الدكتور  والعميد  الداخلية  وزارة 
رئي�س  نائب  �سمو  ملكتب  العامة  باالأمانة  ال��ق��رار  اتخاذ  دع��م 

جمل�س الوزراء وزير الداخلية وعدد من ال�سباط .

بالتزامن مع فعاليات اليوم العاملي لل�سحة النف�سية

مود�سلي هيلث اأبوظبي ينظم موؤمتر ال�سحة النف�سية ال�سنوي 2017 يف اأكتوبر املقبل
املوؤمتر ي�ستقطب جمموعة من اخلرباء العامليني يف جمال ال�سحة النف�سية

•• اأبوظبي- الفجر

م���ود����س���ل���ي هيلث  م���رك���ز  اأع����ل����ن 
امل�سرتك بني  امل�����س��روع  اأب��وظ��ب��ي، 
وموؤ�س�سة  لندن  ���س��اوث  موؤ�س�سة 
تر�ست  اإ�����س  اإت�������س  اإن  م��ود���س��ل��ي 
وم����رك����ز م����اك����اين ال���ط���ب���ي، عن 
تنظيم وا�ست�سافة موؤمتر ال�سحة 
يف   ،2017 ال�����س��ن��وي  ال��ن��ف�����س��ي��ة 
اأبوظبي يوم اجلمعة 13 اأكتوبر 
بح�سور  �سيعقد  وال���ذي  امل��ق��ب��ل، 
عامليني  وخ������راء  م��ت��خ�����س�����س��ني 
ال�سحية  ال����رع����اي����ة  جم�����ال  يف 
املوؤمتر  انعقاد  وي��اأت��ي  النف�سية. 
النف�سية  ال�سحة  يوم  مع  تزامناً 

وال���ط���ب االن���ت���ق���ايل يف ال���دول���ة، 
املوؤمتر  ه��ذا  ب��اأن  واإن��ن��ا على ثقة 
خدماتنا  على  ال�����س��وء  �سي�سلط 
رفع  �سبيل  يف  املبذولة  وجهودنا 
خدمات  باأهمية  الوعي  م�ستوى 

الرعاية ال�سحية النف�سية«.
بقطاع  امل���ه���ت���م���ون  و����س���ي���ح���ظ���ى 
والعاملون  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
امل������دار�������س  يف  امل���ت���خ�������س�������س���ون 
واالأط�����راف  امل�سلحة  واأ���س��ح��اب 
بفر�سة  ال���ف���ع���ال���ي���ة  يف  امل��ع��ن��ي��ة 
امل�ستجدات  اأح��دث  على  التعّرف 
من مركز »مود�سلي« يف العا�سمة 
ال��ري��ط��ان��ي��ة ل��ن��دن، ف�����س��اًل عن 
املمار�سات  اأح������دث  ا���س��ت��ع��را���س 

ل���ت���ب���ادل اخل�������رات ب����ني خ����راء 
النف�سية.وقال  ال�سحة  جمتمع 
ال��دك��ت��ور م��ارت��ني ب��اج��ل��ي رئي�س 
هيلث  م���ود����س���ل���ي  يف  االأط������ب������اء 
ا�ست�سافة  »ي�����س��ع��دن��ا  اأب���وظ���ب���ي: 
هيلث  مود�سلي  م��وؤمت��ر  وتنظيم 
ال�����س��ن��وي ب��ن�����س��خ��ت��ه ال��ث��ال��ث��ة يف 
�ستوفر  حيث  اأبوظبي،  العا�سمة 
اأوراق  من  العديد  الفعالية  هذه 
ال��ع��م��ل وال��ن��ق��ا���س��ات ح���ول تنمية 
الطفل وق�سايا ال�سحة النف�سية 
املجتمعات  ع���ل���ى  ت����وؤث����ر  ال����ت����ي 
ت�سليط  ع����ن  ف�������س���اًل  ال���ع���امل���ي���ة، 
الرعاية  خ���دم���ات  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
اأ�ساليب  على  والتعرف  ال�سحية 

يف مرحلة ما من حياته، علماً باأن 
العديد من هذه امل�ساكل ميكن اأن 
تعود اأ�سبابها ل�سنوات املراهقة«. 

واأ�ساف الدكتور قادري: »اإن هذا 
واملوؤمترات،  الفعاليات  النوع من 
م�ستوى  ي���رف���ع  اأن  ����س���اأن���ه  م����ن 
النف�سية  ال�سحة  الوعي بحقائق 
على  القائمة  التقييمات  واأح��دث 
يف  ت�سهم  التي  املنطقية،  االأدل���ة 
مل�ساعدة  تطوير منهجيات عملنا 
وُيعتر  امل���ح���ت���م���ل���ة.  احل���������االت 
ال�سائعة  االأف���ك���ار  ع��ل��ى  ال��ت��غ��ل��ب 
املغلوطة املرتبطة بتلك الق�سايا 
ي����ت����ج����زاأ من  ال  ج�������زء  مب����ث����اب����ة 
املتاأثرين  االأ���س��خ��ا���س  م�����س��اع��دة 

ال��ع��امل��ي ال���ذي اع��ت��م��دت��ه منظمة 
ال�����س��ح��ة ال���ع���امل���ي���ة ب���ت���اري���خ 10 
اأكتوبر من كل عام، وذلك بهدف 
ال�سحة  مبو�سوع  التوعية  زي��ادة 
دع�����م هذا  ���س��ب��ي��ل  ال��ن��ف�����س��ي��ة يف 
االخت�سا�س الذي ي�سهد اهتماماً 
متزايداً. وي�ستقطب املوؤمتر باقة 
ال�سحة  خ��راء  واأ�سهر  اأه��م  م��ن 
جل�سات  يف  للم�ساركة  النف�سية 
على  ال�سوء  ت�سلط  التي  احل��وار 
البحوث  وت��ط��ورات  النتائج  اأه��م 
النف�سية  ال�����س��ح��ي��ة  ل���ل���رع���اي���ة 
والذهنية مبختلف تخ�س�ساتها، 
من  واح����داً  امل��وؤمت��ر  يعتر  حيث 
اأهم الفعاليات التي ت�سكل من�سة 

ملرافق  امل�ستقبلية  وال���ت���ط���ورات 
»م��ود���س��ل��ي ه��ي��ل��ث اأب���وظ���ب���ي« يف 
ع��ام. ب�سكل  املنطقة  ويف  ال��دول��ة 

وق������ال ال����دك����ت����ور خ���ال���د ق�����ادري 
م�ست�سار الطب النف�سي لالأطفال 
وامل����راه����ق����ني وم����دي����ر خ���دم���ات 
لالأطفال  ال��ن��ف�����س��ي��ة  ال�������س���ح���ة 
يف   )CAMHS( وامل��راه��ق��ني 
اأبوظبي:  هيلث  مود�سلي  مركز 
النف�سية  »اإن ا�سطرابات ال�سحة 
جمتمعاتنا،  يف  م��ت��ج��ذرة  ق�سيًة 
ح��ي��ث اأظ���ه���رت االإح�������س���اءات اأن 
قرابة �سخ�س واح��د من بني كل 
اأ���س��خ��ا���س ب��ال��غ��ني ي��ع��اين من   4
اأحد ا�سطرابات ال�سحة النف�سية 

واملوؤ�س�سية  ال�����س��ري��ري��ة  ال��ع��م��ل 
امل���ت���خ�������س�������س���ة ب����دع����م امل���ر����س���ى 
الرعاية  خل���دم���ات  امل��ح��ت��اج��ني 
واأ�ساف  ال��ن��ف�����س��ي��ة«..  ال�����س��ح��ي��ة 
الدكتور باجلي: »�سي�سهد املوؤمتر 
العامليني  اخل��راء  اأ�سهر  ح�سور 
النف�سية،  ال�������س���ح���ة  جم�����ال  يف 
دوراً  خ��رات��ه��م  ل��ع��ب��ت  وال���ذي���ن 
النقا�سات  ���س��ي��اغ��ة  يف  حم���وري���اً 
احلالية املتعلقة بالطب النف�سي، 
وتنمية الطفل واالأ�سرة يف اململكة 
االإم����ارات. ونحن  ودول��ة  املتحدة 
املحوري  ب��ال��دور  للغاية  ���س��ع��داء 
يف  اأبوظبي  هيلث  مود�سلي  ملركز 
جمال ال�سحة النف�سية والتعليم 

وعائالتهم للح�سول على الدعم 
اإليه،  ي��ح��ت��اج��ون  ال���ذي  امل��ن��ا���س��ب 
ال�سائعة  الق�سايا  اأع��را���س  الأن 
ك���االك���ت���ئ���اب وال���ق���ل���ق مي���ك���ن اأن 
يعانون  م��ن  ���س��ع��ور  ع��ن��د  تتفاقم 

منها بالعزلة اأو الوحدة«.
مود�سلي  م���وؤمت���ر  وي�����س��ت��ق��ب��ل   .
اعتباراً  احل�سور  ال�سنوي  هيلث 
����س���ب���اح���اً حتى   9 ال�������س���اع���ة  م����ن 
فندق  يف  م�����س��اًء   4:30 ال�ساعة 

»كراون بالزا« بجزيرة يا�س.

يف اإطار حملة �سدرة الأمنيات موؤ�س�سة ال�سارقة للتمكني الجتماعي  حتقق601 اأمنية لالأيتام
•• ال�شارقة - الفجر: 

للتمكني  ال�سارقة  موؤ�س�سة  حققت 
الأبنائها  اأمنية   601 االجتماعي 
اأمنية   1000 جممل  من  االأيتام 
التي  االأمنيات  �سدرة  خالل حملة 
املوؤ�س�سة يف عامها الثاين  اأطلقتها 
اأمنية جديدة لبقية  األف  لتحقيق 
االأيتام املنت�سبني للموؤ�س�سة والبالغ 
عددهم ما يزيد عن 2000 يتيم 
و�ست�ستمر احلملة اإىل حني حتقق 

جميع االأمنيات.
وي��ع��د ا���س��ت��ك��م��ال م�����س��رة حتقيق 
لتكري�س  م��ه��م  ج��ان��ب  االأم���ن���ي���ات 
واالجتماعي  االإن�������س���اين  ال���ُب���ع���د 
وال��ن��ف�����س��ي وال���رتب���وي ل��ك��ل اأوج���ه 
عمق  يج�سد  مما  لالأيتام،  الدعم 
رعاية  وفل�سفتها يف  املوؤ�س�سة  روؤية 
اأب��ن��ائ��ه��ا االأي���ت���ام، م�سركة  وك��ف��ال��ة 
واملوؤ�س�سات  املجتمع  ف��ئ��ات  جميع 
لتفعيل  واخل����ا�����س����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
ال����ه����ام جتاه  دوره��������م امل��ج��ت��م��ع��ي 

�سريحة مهمة يف املجتمع.
على  االأف���راد  من  العديد  وتفاعل 

اأو   ،)050410000030427327005(
عر احل�سور للموؤ�س�سة اإىل املبنى 
ال�سارقة  ال��ف��ي��ح��اء  يف  ال��رئ��ي�����س��ي 
ال�����س��رق��ي��ة يف  امل��ن��ط��ق��ة  ف����رع  اأويف 
مدينة كلباء الختيار االأمنية املراد 
�سرحت   جانبها  وم��ن   ، حتقيقها 
العام  امل��دي��ر  م�ساعد  عمر  م��ن��رة 
موؤ�س�سة  اأط��ل��ق��ت   « ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة: 
االجتماعي  ل��ل��ت��م��ك��ني  ال�������س���ارق���ة 
لل�سنة  االأم���ن���ي���ات  ����س���درة  ح��م��ل��ة 
الثانية على التوايل بهدف حتقيق 
يتيم  الألف  اأخرى  اأمنية   1000
من الذين مل يتم حتقيق اأمنياتهم 
العام املا�سي ، ون�سيد  بدور االأفراد 
واجلهات  امل��وؤ���س�����س��ات  وم����ب����ادرات 
احلملة  واخل��ا���س��ة يف  احل��ك��وم��ي��ة 
على م�ستوى الدولة بهدف اإدخال 
الفرحة وال�سرور على قلوب االأيتام 
، موؤكدين على الدور البارز الذي 
يقومون به انطالقاً من امل�سوؤولية 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل���رت����س���ي���خ ال����ع����ادات 
االإي��ج��اب��ي��ة وامل�����س��ارك��ة امل��ث��م��رة يف 
احلملة ،و تر�سيخ الدور املجتمعي 
االجتماعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  وم��ف��ه��وم 

ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف احل��م��ل��ة اإم�����ا عن 
طريق خدمة الر�سائل الن�سية ال 
– sms-عر اإر�سال )اأمنية( اإىل 
4553 للم�ساهمة ب 10 دراهم، 
 7880 اإىل  )اأم��ن��ي��ة(  اإر����س���ال  اأو 
اإر�سال  ‘اأو  50درهم  للم�ساهمة ب 
ب  7881للترع  اإىل  )اأم���ن���ي���ة( 
100 درهم ،للم�ساهمة بجزء من 

ال�����س��ع��ي��د ال�����س��خ�����س��ي، ك���م���ا برز 
اجلهات  م��ن  ���س��واء  املوؤ�س�سات  دور 
اأو اخلا�سة مع احلملة  احلكومية 
مبادراتهم  ت��ف��ع��ي��ل  خ�����الل  م����ن 
حتقيق  يف  وامل�ساركة  وا�سهاماتهم 
قيم  التي ج�سدت  االأي��ت��ام،  اأمنيات 

الرتابط والدعم لالأيتام.
ط���رق متنوعة  امل��وؤ���س�����س��ة  ووف�����رت 

قيمة االأمنية ، كما اأتاحت املوؤ�س�سة 
ب��ال��ت��رع بقيمة  امل�����س��ارك��ة  ف��ر���س��ة 
اأظرف  توفر  عر  كاملة  االأمنية 
ب�سراء  امل��وؤ���س�����س��ة  ل��ت��ق��وم  ل��ل��ت��رع 

االأمنية واي�سالها لالأيتام .
البنكي  االإي���داع  خدمة  فعلت  كما 
م�سرف  يف  املوؤ�س�سة  ح�ساب  ع��ر 
ال�سارقة اال�سالمي على ح�ساب رقم 

اإن  اإذ  االأي����ت����ام،  اأم��ن��ي��ات  لتحقيق 
تعمل  اأن  ت�����س��ت��ط��ي��ع  ال  امل��وؤ���س�����س��ة 
وتكافل  امل���ج���ت���م���ع  ع�����ن  مب����ع����زل 
باأهمية  ت����وؤم����ن  واإن����ه����ا  اأف����������راده، 
احل���م���ل���ة الأب���ن���ائ���ه���ا، الأن����ه����ا متنح 
يقف  اجلميع  باأن  اإح�سا�ساً  االأيتام 
اإىل جوارهم ويدعمهم يف م�سرة 

حياتهم«.
ت�سعى  املوؤ�س�سة  اأن  بالذكر  وجدير 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اإجن����������ازات م���ت���م���ي���زة يف 
�سبيل خدمة ورعاية االأيتام، حيث 

عر امل�ساهمة يف احلملة ، مفعلني 
ال������دور االج���ت���م���اع���ي واالإن�������س���اين  
التوا�سل  اأوا����س���ر  تعميق  ب��ه��دف 
،اإميانا  املجتمع  يف  مهمة  فئة  م��ع 
بالواجب الوطني النابع من الروح 
احلقيقية ملجتمع االإم��ارات املت�سم 

بالتاآزر والت�سامن.
وت��اب��ع��ت: ت��ع��ر ه���ذه احل��م��ل��ة عن 
املوؤ�س�سة  ب���ني  ال��وث��ي��ق  االرت���ب���اط 
التكاتف  روح  وت��غ��ر���س  وامل��ج��ت��م��ع، 
املجتمع  اأف��������راد  ب����ني  وال���ت���ك���اف���ل 

جتاوزت حدود تقدمي الدعم املادي 
باجلانب  ال�����س��ام��ل  االه��ت��م��ام  اإىل 
ليتمثل  اليتيم،  حياة  يف  االن�ساين 
الذي  الرئي�سي  ال��ه��دف  التمكني 
ت�سعى اإليه دائما يف جميع جوانب 
االأيتام،  الأب��ن��ائ��ن��ا  امل��ت��ع��ددة  احل��ي��اة 
مرحلة  م����ن  ت���دري���ج���ي���ا  ل��ي��ن��ت��ق��ل 
التي حافظت على كرامته  التلقي 
العطاء  م��رح��ل��ة  اإىل  واإن�����س��ان��ي��ت��ه 
النا�سجة  اأعماقه  م��ن  تنبع  التي 

الواعية.
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اأخبـار الإمـارات

الت�سال بالأ�سر لإبالغها بتعر�س الأطفال لوعكة �سحية ل ي�سكل حال منا�سبا 

اأولي��اء الأم��ور يط��الب��ون بخ�دم��ات �سحي���ة مدر�سي���ة 
•• حتقيق – الفجر:

ال�����س��ح��ي يف مهمة  ك����ان ع��ل��ي  ع��ن��دم��ا 
الواقع يف منطقة اجلر  خ��ارج منزله 
ادارة  ب��ه  ات�سلت  راأ����س اخليمة  ب��اإم��ارة 
ي����در�����س ف��ي��ه��ا طفله  ال���ت���ي  امل���در����س���ة 
بانه يعاين من م�ساكل �سحية  لتبلغه 
طارئة ينبغي عليه احل�سور لنقله اىل 
امل�ست�سفى وبالطبع �سكل اخلر م�سدر 
التي  امل��ن��ط��ق��ة  وان  ل���ه خ��ا���س��ة  ازع�����اج 
من  قريبة  تكن  مل  فيها  يتواجد  ك��ان 
 45 اأك��رث من  املدر�سة وامن��ا على بعد 
كيلومرتا عن املدر�سة التي يوجد فيها 

ابنه املري�س .
يف البدء متلكته احلرة فلم يجد اأمامه 
من خيار �سوى اللجوء اىل �سخ�س من 
املدر�سة  اأقربائه كان وقتئذ قريبا من 
ل��ي��ت��وىل ه���و ع��م��ل��ي��ة ن��ق��ل ال��ط��ف��ل اىل 
�ساهم  ال���ذي  ال�����س��يء  وه���و  امل�ست�سفى 
ال�سحية  املتاعب  من  الطفل  انقاذ  يف 
للمواطن  ب��ال��ن�����س��ب��ة   . ب���ه  ح��ل��ت  ال��ت��ي 
ع��ن��د هذا  امل�����س��األ��ة  تنتهي  ال�����س��ح��ي مل 
احلد وامنا راأي فيها ق�سية ) راأي عام 
( تتطلب احلديث عنها خالل حتقيق 
بال�سكل  ����س���وؤال  ب���ط���رح  ب�����داأ  ���س��ح��ف��ي 

توفراملدار�س اخلدمة  ال  ملاذا   : التايل 
ال�سحية الالزمة لتاليف حاجة اأطفال 
امل���دار����س وت��ك��ون يف م��ت��ن��اول حاجتهم 
االت�سال  م��ن  ب��دال  املنا�سب  ال��وق��ت  يف 
الغالب  يف  ال���ذي���ن  االم������ور  ب���اأول���ي���اء 
اأماكن  يف  وق��ت��ئ��ذ  ي���ت���واج���دون  االأع�����م 
امل���دار����س مم��ا يتعذر  ك��ث��را ع��ن  تبعد 
املطلوبة  بال�سرعة  العودة منها  عليهم 
الإن���ق���اذ اأط��ف��ال��ه��م واالح���ت���م���ال االخر 

االم��ور مبهام  اأولياء  اأي  ان�سغالهم  هو 
رغبات  لتلبية  الفر�سة  لهم  تتيح  ال 
باأنف�سهم  ليقوموا  باحل�سور  املدار�س 
مبواجهة ما يتعر�س له اأطفالهم من 

امل�ساكل ال�سحية الطارئة . 
�سعيد  ه����و  اخ�����ر  اأم������ر  ويل  وب��ح�����س��ب 
ب�ساأن  ال�سحي  يقوله  م��ا  ف��ان  ع��ب��داهلل 
تعد  امل���دار����س  يف  ال�سحية  اخل���دم���ات 
وتدعم  �����س����روري����ة  خ���دم���ي���ة  ع��م��ل��ي��ة 

امل�����س��رة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ف��ل��ي�����س م���ن يوم 
مي��ر ي���وم اال و���س��ج��ل��ت امل���دار����س اأكرث 
طفلة  اأو  لطفل  �سحية  م�ساعب  م��ن 
الأن  ونظرا  الطبيب  مقابلة  ت�ستدعي 
الكثر من املدار�س غر مهمة بتوفر 
تلك اخلدمة فهي ت�سطر لال�ستنجاد 
ب��اأول��ي��اء االم����ور ال��ذي��ن رمب���ا متنعهم 
ظروف العمل اأو م�سغوليات اأخرى من 
بخا�سة  امل��دار���س  ملطالب  اال�ستجابة 

ال�سحية  ب����ال����ظ����روف  ت��ت��ع��ل��ق  ال����ت����ي 
الأطفالهم . 

اأولياء االمور  اأن  وقال مما ال�سك فيه 
االأمثل  احل���ل  ي��ك��ون��وا  اأن  ميكنهم  ال 
مواجهة  على  امل��دار���س  ادارة  مل�ساعدة 
ب�سبب  ل��الأط��ف��ال  ال�سحية  ال��ق�����س��اي��ا 
ارتباطهم مب�ساغل اجتماعية اأو عملية 
رمبا تكون ملحة عالوة على تواجدهم 
يف اأماكن تبعد كثرا عن املناطق التي 

تقع فيها املدار�س .
اأم�������ا ع���ب���دال���رح���م���ن خ����ال����د وه������و اأب 
اأولياء  م��ن  غ��ره  م��ع  فيتفق  لطفلني 
���س��رورة توفر اخلدمات  االم��ور على 
م�سرا  املدار�س  �ساحة  داخل  ال�سحية 
باخلدمات  لي�س  به  يطالب  ما  اأن  اىل 
ال�سحية التخ�س�سية وامنا هو بحدود 
ت�سمن تاليف  التي  االأولية  اال�سعافات 
يتم  ريثما  حينها  يف  ال�سحية  امل�ساكل 

نقل احلالة املر�سية يف و�سع جيد اىل 
امل�ست�سفى التخ�س�سي . 

اذا كان االأم��ر يتعلق بعدم توفر  وق��ال 
االحتياجات  ل�����س��د  ال��ط��ب��ي��ة  ال����ك����وادر 
ال�سحية يف املدار�س فان امل�سكلة ميكن 
التدريب  خالل  من  �سهولة  بكل  حلها 
مل��ج��م��وع��ة منتقاه  وال��ع��م��ل��ي  ال��ن��ظ��ري 
واالناث  ال��ذك��ور  التدري�س  هيئات  من 
على طرق اال�سعافات االأولية الالزمة 

ومن املوؤكد اأن وجود هوؤالء يعزز جهود 
يف  الطماأنينة  ويبعث  امل��دار���س  ادارات 
اأطفالهم يف  ب��اأن  االم��ور  اأولياء  نفو�س 
نتيجة  املحتملة  االأخ��ط��ار  م��ن  م��اأم��ن 
اأثناء  تعر�سهم لوعكات �سحية طارئة 
وجودهم يف املدار�س وريا�س االأطفال.

قائلة  احل��دي��ث  يف  ت�����س��ارك  �سيخة  اأم   
من  ال��ع��ظ��م��ى  ال��غ��ال��ب��ي��ة  اأن  �سحيح   :
واأن���ا منهن  ���س��ي��ارات  لديهن  االأم��ه��ات 
لديها  االأ�سر  بع�س  ذلك  وع��الوة على 
اأن  امل��وؤك��د  وم��ن  خ�سو�سيات  �سائقات 
التوا�سل  يف  كبر  ب�سكل  �ساهم  ذل��ك 
يكفي  ذل����ك ال  اأن  غ���ر  امل����دار�����س  م���ع 
ب��اأن يكون حال مقنعا يف ح��ال تعر�س 
فاالت�سال  مر�سية  مل�ساعب  ال��ط��ف��ل 
باإ�سابة طفلها مبر�س  باالأم الإبالغها 
الذي  االن��زع��اج  الكثر من  لها  ي�سبب 
رمب���ا ت��ك��ون ل��ه ن��ت��ائ��ج وخ��ي��م��ة خا�سة 
فان�سغالها  ل��ل�����س��ي��ارة  ق��ي��ادت��ه��ا  اأث���ن���اء 
على  ال�سيطرة  يفقدها  طفلها  بحالة 
قد  م��روري  ويعر�سها حلادث  ال�سيارة 

يكون مروعا . 

•• عجمان -وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو 
املجل�س االأعلى حاكم عجمان رئي�س جمل�س اأمناء جامعة عجمان 
 ICPM تنظم اجلامعة املوؤمتر الدويل االأول لل�سيدلة والطب
خالل الفرتة من 9 اإىل 11 نوفمر املقبل وذلك مبركز ال�سيخ 
زايد للموؤمترات واملعار�س باجلامعة. اأعلن ذلك عبد اهلل خلفان 
ال�سناعية  لال�ستثمارات  احلزم  ل�سركة  التنفيذي  املدير  الكندي 
موؤمتر  خ��الل  عجمان  جامعة  مع  بالتعاون  امل��وؤمت��ر  تنظم  التي 
عبد  جنيب  ال��دك��ت��ور  ا�ستعر�س  و   . الغر�س  لهذا  عقد  �سحفي 
اجلليل عميد كلية ال�سيدلة والعلوم ال�سحية يف جامعة عجمان 
خ��الل م��وؤمت��ر �سحفي ف��ك��رة اإق��ام��ة ه��ذا امل��وؤمت��ر ب��ال��ت��ع��اون مع 

ان�سجاما مع  والتي جاءت  ال�سناعية  �سركة احلزم لال�ستثمارات 
و  خريجيها  وبني  بينها  املبا�سر  للتوا�سل  اجلامعة  ا�سرتاتيجية 
بني املجتمع االأكادميي و�سوق العمل يف جمال اخلدمات ال�سحية 
بالدولة واملنطقة. و اأو�سح جنيب اأنه انطالقا من دور اجلامعة 
وامل�ساهمة  وت��ط��وي��ره  العلمي  البحث  دع��م  يف  وا�سرتاتيجياتها 
الدولية  امل��وؤمت��رات  ه��ذه  مثل  تنظم  املعريف  االقت�ساد  حتقيق  يف 
الدولة.  ال�سحية يف  املوؤ�س�سات  مع  بالتعاون  املتخ�س�سة  العلمية 
واأكد اأن املوؤمتر يهدف اإىل تعزيز دور موؤ�س�سات الرعاية ال�سحية 
وتو�سيع مدارك الطالب مبا ين�سجم مع النمو االقت�سادي ودعم 
فر�س العمل والتعاون الدويل يف البحث العلمي.. م�سرا اإىل اأن 
املوؤمتر �سي�سهد اأكرث من 20 حما�سرة تغطي موا�سيع خمتلفة 
مرموقة  �سخ�سيات  قبل  م��ن  ت���دار  متخ�س�سة  عمل  ور����س  و4 

ع��ل��ى هام�س  �سيقام  اأن���ه  واأو����س���ح   .. م�����س��ارك   500 م��ن  واأك����رث 
املوؤمتر معر�س طبي ي�سم اأكرث من 60 �سركة تعر�س منتجاتها 

وخدماتها.
ا�ستقطاب جمموعة خمتارة من املتحدثني  اإن��ه مت  و قال جنيب 
املتخ�س�سني من منظمة ال�سحة العاملية واإدارة الرقابة الدوائية 
اال�ست�سارية  ال�سركات  وكريات  اخلليجي  التعاون  جمل�س  لدول 
باملنطقة لفتح املجال اأمام ال�سيادلة والطالب ومزودي اخلدمات 
ال�سحية لتنمية مهاراتهم وحتديث معلوماتهم و�سقل خراتهم 
املتخ�س�سني..  م��ن  ع��امل��ي��ة  بنخبة  االح��ت��ك��اك  خ���الل  م��ن  وذل���ك 
روؤية  وجم��االت  اآف��اق  وتو�سيع  عمل  فر�س  توفر  اإىل  باالإ�سافة 
طالبنا مبا يف ذلك البحوث العلمية والتي تاأتي �سمن اأولوياتنا 

يف اجلامعة.

انطالق املوؤمتر الدويل الأول لل�سيدلة والطب بجامعة عجمان 9 نوفمرب

•• الفجرية -وام: 

اأ�سدر �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد 
ال�سيد  بتعيني  والقا�سي   2017 ل�سنة   5 رقم  القرار  الفجرة 
علي عبيد را�سد احلفيتي مديرا عاما الأكادميية الفجرة للفنون 

اجلميلة.
وجاء يف املادة الثانية للقرار اأن املدير العام يتوىل تنفيذ قرارات 
املالية  ال�سوؤون  على  باالإ�سراف  املتعلقة  وامل�سائل  االأمناء  جمل�س 

واالإدارية.

ويل عهد الفجرية يعني علي احلفيتي 
مديرا لأكادميية الفنون اجلميلة

•• دبي-الفجر:

اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد  اثنى �سعادة 
ال��ت��ي بذلتها  ع��ل��ى اجل��ه��ود  دب���ي،  ل�سرطة  ال��ع��ام 
االإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية حلل 
ال��دول��ة عن  اىل  ق��دم  اآ���س��ي��وي  �سائح  اختفاء  لغز 
طريق مطار دبي الدويل بتاأ�سرة زيارة يف ظروف 
غام�سة. واأ�ساد �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري 
للتحريات  العامة  االإدارة  بها  تقوم  الذي  بالدور 
وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة يف ح��ف��ظ االأم����ن واالأم�����ان، 
وب���ذل ك��ل م��ا ه��و غ���اٍل ونفي�س حل��م��اي��ة الوطن 
اأكمل  على  االأمنية  الر�سالة  وت��اأدي��ة  ومكت�سباته 
وجه، مثمناً حرفية الفرق املخت�سة يف التحريات 
وا�ستباق امل�سارات حلل لغز ق�سية ال يوجد على 
ال�سائح  اأي دليل واكت�ساف جثة  م�سرح جرميتها 
املجاورة  االم��ارات  باإحدى  ال�سحراء  مدفونة يف 
بعدما مت القب�س على املتهمني، موؤكداً اأن �سرطة 
له  ت�سول  م��ن  ك��ل  م��ن حديد  بيد  �ست�سرب  دب��ي 

نف�سه العبث باأمن وا�ستقرار جمتمعنا.

 تفا�سيل الق�سية 
وم���ن ج��ان��ب��ه اأو���س��ح ���س��ع��ادة ال��ل��واء خ��ب��ر خليل 
ل�سوؤون  العام  القائد  املن�سوري، م�ساعد  اإبراهيم 
ا�ستباق  ق�سية  تفا�سيل  ان  اجل��ن��ائ��ي،  ال��ب��ح��ث 
اجلن�سية  من  �سخ�س  ح�سور  اىل  تعود  امل�سارات 
ال��دويل وابالغه مركز  اال�سيوية اىل مطار دبي 
يبلغ من  ال���ذي  وال���ده  تغيب  ع��ن  امل��ط��ار  �سرطة 
العمر 55 عاماً، قدم اىل الدولة زائراً ثم انقطع 
لعدم  ج��داً  قلقة  اأ�سرته  اأن  م��وؤك��داً  ب��ه،  االت�سال 

متكنها من التوا�سل معه.
واأ�ساف اللواء خليل املن�سوري اأن اجلهات املعنية 
الدولة،  اىل  املذكور  دخ��ول  من  تاأكدت  املطار  يف 
البحث  اإدارة  م��ن  عمل  فريق  ت�سكيل  مت  وعليه 
االآ�سيوي،  ال�سائح  اختفاء  �سر  ملعرفة  اجلنائي 

ا�ستطاع  والتحري  البحث  فريق  اأن  اإىل  م�سراً 
املجني  ان  اإىل  الو�سول  اال���س��ت��دالالت  جمع  بعد 
اأق��ارب او توا�سل مع اأي  لي�س لديه ارتباطات او 
�سخ�س مقيم يف الدولة وان دخوله للدولة كان 

بغر�س ال�سياحة فقط.

�سبهة جنائية
كل  وق����راءة  وال��ت��ح��ري  البحث  عملية  ومبتابعة 
امل�سارات واخليوط اأ�سارت ال�سكوك اإىل اأن اختفاء 
مت  وعليه  جنائية،  �سبة  وراءه  يكون  قد  ال�سائح 
تو�سيع نطاق عملية البحث حول عالقاته خارج 
حدود الدولة مع اأي اأ�سخا�س يف موطنه اأو اثناء 
رحالته الأي دول اأخرى، وقد دلت التحريات باأن 
ال�سائح تربطه عالقة بامراأة من نف�س جن�سيته 
ت��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 47 ع���ام���اً، وق���د مت��ك��ن فريق 
البحث والتحري من معرفة هويتها وبالتدقيق 
مع  تزامناً  الدولة  اىل  قدمت  بانها  تبني  عليها 
من  البالغ  ابنها  وبرفقتها  عليه،  املجني  ق��دوم 
نف�س  م��ن  اآخ��ري��ن  و�سخ�سني  ع��ام��اً   29 العمر 
ال��دول��ة قبل  م��غ��ادرة  وق��د متكنوا من  اجلن�سية، 
ثالثة  ب��ح��وايل  عليه  املجني  تغيب  ع��ن  االإب����الغ 
اأ�سابيع، مما ذاد من �سكوك فريق البحث اجلنائي 
باأن يكون املذكورين قد قاموا بقتل املجني عليه 
اللواء  واأك����د  جم��ه��ول��ة.  مبنطقة  جثته  واخ��ف��اء 
�سرطة  يف  والتحري  البحث  فريق  ان  املن�سوري 
والقاء  وك�سفها  ا�ستباق اجلرمية  دبي متكن من 
القب�س على املتهمني قبل العثور على اجلثة، مما 
يدل على قوة التنبوؤ واحلد�س االأمني لدى رجال 
يف  اجلنائية  واملباحث  للتحريات  العامة  االإدارة 
امل��ن�����س��وري ان  ال��ل��واء خليل  �سرطة دب���ي.  وب��ني 
التحريات التي قام بها الفريق عن طريق م�سادر 
خارج الدولة دلت على وجود خالفات مالية بني 
املجني عليه وتلك امل��راأة، كما دلت التحريات انه 
قد مت �سحب مبلغ مايل يقدر بحوايل 200 الف 

الدول  اح��دى  املجني عليه يف  م��ن ح�ساب  دره��م 
االأوروبية عن طريق بطاقة االئتمان اخلا�سة به 

بعد اختفائه.

مالحقة و�سبط 
اأو���س��ح امل��ق��دم ع���ادل اجل��وك��ر، مدير  م��ن جانبه 
اإدارة البحث اجلنائي يف االإدارة العامة للتحريات 
قامت  دب�����ي  ����س���رط���ة  ان  اجل���ن���ائ���ي���ة،  وامل���ب���اح���ث 
القب�س  مت  ان  اإىل  دوليا  بهم  امل�ستبه  مبالحقة 
عليهم وجلبهم اىل �سرطة دبي والتحقيق معهم 
الذي مت اعداده  البحث اجلنائي  من قبل فريق 
كيفية  يف  التقنيات  ب��اأح��دث  وت��زوي��ده  وت��دري��ب��ه 
اال�ستجواب والتعامل مع تلك احلاالت، مما نتج 
عنه اعرتاف املتهمني مبالحقة املجني عليه اىل 
الدولة وترب�سهم به وا�ستدراجه اىل �سيارة كانت 
بحوزتهم واالعتداء عليه حتى فارق احلياة وذلك 
ثم  مالية،  خالفات  نتيجة  منه  االنتقام  بداعي 
وبعدها  يومني  ملدة  ال�سيارة  يف  بجثته  احتفظوا 
منطقة  يف  دفنها  طريق  ع��ن  منها  التخل�س  مت 
���س��ح��راوي��ة ب���اإح���دى االم������ارات امل����ج����اورة، وبعد 
اتخاذ كافة االإجراءات القانونية مت االنتقال اىل 
العثور  مت  وبداللتهم  املتهمني،  برفقة  املنطقة 
اتخاذ االإجراءات  على اجلثة مدفونة، وعليه مت 

الالزمة واحالة املتهمني للنيابة العامة.

حنكة وخربة 
امل��ق��دم اجل��وك��ر ان حنكة وخ���رة رجال  واأو���س��ح 
للتحريات  العامة  االإدارة  يف  وال��ت��ح��ري  البحث 
لغز  لفك  الدائم  وا�سرارهم  اجلنائية  واملباحث 
والتحري  البحث  ملوا�سلة  دفعهم  ج��رمي��ة،  اأي 
تتوفر  عليه، حيث مل  املجني  اختفاء  �سر  ملعرفة 
اأي معلومات اأو �ساهد على هذه اجلرمية، ولكن 
خ��رة وح��ْد���س ف��ري��ق البحث اجل��ن��ائ��ي ادى اىل 

ك�سف اجلرمية وتقدمي اجلناة للعدالة.

•• ال�شارقة- الفجر:

واالأر�سيف  للوثائق  ال�سارقة  هيئة  من  وف��د  زار 
�سامل  ���س��الح  ���س��ع��ادة  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  برئا�سة 
املحمود، دار املخطوطات االإ�سالمية يف اجلامعة 
ال��ق��ا���س��م��ي��ة يف ال�������س���ارق���ة، ل���ل���وق���وف ع��ل��ى اأه���م 
التي  ال��ن��ادرة  االأ�سلية  االإ�سالمية  املخطوطات 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  جمعها 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
العامل،  دول  اهلل- من خمتلف  ال�سارقة -حفظه 
اجلامعة  مدير  �سامل،  ر�ساد  الدكتور  رح��ب  وق��د 
الدكتور  وراف��ق��ه��م  ال���زائ���ر،  ب��ال��وف��د  القا�سمية، 
جولة  يف  خمطوطات،  اأخ�سائي  املعداوي،  �سعيد 

على كافة مرافق وقاعات الدار.

الهيئة على مواكبة  الزيارة �سمن حر�س  وتاأتي 
يف  ال��ب��ارزة  الثقافية  والفعاليات  االأح����داث  اأه���م 
االإمارة  حاكم  روؤي  تعك�س  التي  ال�سارقة،  اإم��ارة 
باالإ�سافة  وعاملية،  عربية  ثقافية  منارة  بجعلها 
اإىل تعزيز جماالت التعاون مع اجلهات احلكومية 
لتحقيق  االإ�سرتاتيجيني،  وال�سركاء  الدولة،  يف 

تنمية م�ستدامة.
الدار  ع��ل��ى  تعريفية  ج��ول��ة  ال���زي���ارة  وت�سمنت   
وم��ا فيها م��ن ق��اع��ات وخم��ت��رات واأق�����س��ام فنية 
والرتميم،  وال��ت��ع��ق��ي��م  امل��ع��اجل��ة  خم��ت��ر  ت�����س��م 
جتليد  وق�����س��م  للمخطوطات،  ال�����س��وئ��ي  وامل�����س��ح 
والت�سنيف،  ال��ف��ه��ر���س��ة  وق�����س��م  امل���خ���ط���وط���ات، 
ال��ت��ي ت�سم  اإىل االأق�����س��ام اخل��دم��ي��ة  ب��االإ���س��اف��ة 
الرقمي، وقاعة االطالع  البحث واالطالع  قاعة 

الطباعة  وخ��دم��ات  االأ�سلية،  املخطوطات  على 
باالإ�سافة  وال��ن�����س��ر،  التحقيق  وق��اع��ة  ال��رق��م��ي��ة، 
النادرة  وال��ك��ت��ب  املخطوطات  حفظ  ق��اع��ات  اإىل 

والوثائق والدوريات.
املخطوطات  اأه����م  ع��ل��ى  ال���وف���د  اإط�����الع  ك��م��ا مت 
واحلديث  الفقه  يف  كتب  بني  واملتنوعة  النفي�سة 
الفلك  وع����ل����وم  ال���ع���رب���ي���ة  وال���ل���غ���ة  وال���ت���ف�������س���ر 
جانب  اإىل  وال�����س��ي��دل��ة  وال���ط���ب  وال��ري��ا���س��ي��ات 
اإطار  و�سمن  ن��ادرة.  اأ�سلية  م�ساحف خمطوطة 
الزيارة، اجتمع املحمود مع الدكتور ر�س�اد حم�م�د 
اأوجه  لبحث  القا�سمية،  اجلامعة  مدير  ���س��امل، 
التعاون املمكنة بني اجلانبني فيما يتعلق باآليات 
واحلفاظ  الثمينة،  واملخطوطات  الوثائق  حفظ 

على اإرثها التاريخي خلدمة االأجيال القادمة.

•• دبي – حم�شن را�شد 

معلميها  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  خ�����س��ت 
ن�ساب  اأ�����س����ح����اب  م����ن  ال�����رتب�����وي  ب����امل����ي����دان 
التدري�س، بال�سماح لهم باإذن خروج مبكر يوم 
واحد يف اال�سبوع قبل احل�سة االخرة ، فيما 
ل�  ح�س�سه  ن�ساب  ي�سل  ال��ذي  �ساحب  املعلم 
24 ح�سة فما فوق في�سمح له باخلروج املبكر 
مل��دة يومان  ، وذل��ك  بعد االنتهاء من جدوله 
ذل��ك قبل  ي��ك��ون  اأال  ، على  اال���س��ب��وع  فقط يف 

ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا .
الرتبية  وزارة  �سادر من  تعميم  ذلك يف  جاء 
ال�ساأن  بهذا  املدار�س  مل��دراء  وموجه  والتعليم 
ح�سلت الفجر على ن�سخة منه ، على اأن يبداأ 

تطبيق تلك االجراءات بدءا من العام الدرا�سي 
تلك  وج����اءت   ،  2018 –  2017 اجل����اري 
االجراءات وفق ما اأكدت عليه م�سادر قيادية 
اإط��ار حر�س ال���وزارة على  ب���وزارة الرتبية يف 
املعلمني داخل مدار�سهم احلكومية يف  اإ�سعاد 
دبي واالمارات ال�سمالية ، انطالقا من خطط 

التطوير التي تعكف الوزارة على تنفيذها .
ك��م��ا اأع���ف���ت ال�������وزارة امل��ع��ل��م��ني ال���ذي���ن ت�سل 
، من  ف����وق  ف��م��ا  24 ح�����س��ة  اأن�����س��ب��ت��ه��م اىل 
عند  وامل��ن��اوب��ة  االح��ت��ي��اط  بح�س�س  تكليفهم 
ان�سراف كافة الطلبة من املدر�سة ، و�سمحت 
ذلك  يف  امل��ع��ل��م  ب��ت��غ��ي��ب  تعميمها  يف  ال������وزارة 
�سريطة   ، فقط  االخ���رة  احل�سة  ع��ن  ال��ي��وم 
ت��وف��ر ال��ب��دي��ل وال��ع��دد ال���الزم م��ن املعلمني 

امل�سرفني على ان�سراف الطلبة ، واأك��دت ذات 
م��ن خالل  ال����وزارة حر�ست  اأن  امل�����س��ادر على 
اأن  دون  املعلمني  اإ�سعاد  على  االج���راءات  تلك 
يوؤدي ذلك اىل اأي خلل يف البيئة الرتبوية اأو 
يوؤثر �سلبا على العالقات االن�سانية بني كافة 
تلك  ت��ك��ون  اأن  اأه��م��ي��ة  اىل  اإ���س��اف��ة   ، املعلمني 

االجراءات ب�سيطة التنفيذ و�سهلة القيا�س .
مهنة  اأن  ت��ع��م��ي��م��ه��ا  يف  ال�������وزارة  واأو����س���ح���ت 
التدري�س وظيفة لها خ�سو�سيتها وبها التزام 
اأخ���الق���ي اأك����رث م��ن غ��ره��ا م��ن ال��وظ��ائ��ف ، 
كونها مرتبطة بالعن�سر الب�سري الذي تعمل 
ال��دول��ة على  ال�سلة يف  ذات  اجل��ه��ات  خمتلف 

تهيئته للم�ستقبل .

ب��وزارة الرتبية والتعليم  وجه ق�سم االجنليزي 
واملعني باال�سراف على عدد من املواد منها اللغة 
اأم�س  تعميماً  الريا�سية  والرتبية  االجنليزية 
الإدارات املدار�س يوؤكد عليهم عدم تكليف معلمي 
بالطابور  تتعلق  مهام  باأية  الريا�سية  الرتبية 
اأنحاء  اإ�سافية يف جميع  مهام  اي  اأو  ال�سباحي 

املدر�سة ؛ موؤكدا على ادارات املدار�س ان تطبيق 
منهاج الرتبية الريا�سية �سيتطلب الرتكيز على 
تقدمي الدرو�س من قبل معلمي املادة وعليه ال 

يتم اال�ستعانة بهم يف اية اعمال اإ�سافية .
مل��ا اعتادت  ال��ذي ج��اء خ��الف��اً  واأو���س��ح التعميم 
الدرا�سية  االأع��وام  خالل  الدولة  مدار�س  عليه 

الريا�سية  ال���رتب���ي���ة  م��ع��ل��م��ي  ان  ؛  امل���ا����س���ي���ة 
بتقدمي  ال��درا���س��ي  الف�سل  وخ���الل  �سيقومون 
الالمنهجية  االن�����س��ط��ة  م��ن  وا���س��ع��ة  جم��م��وع��ة 
م�سرين  الباكر  ال�سباح  يف  التدريب  وب��رام��ج 
تقدمي  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى  �سيكون  ال��رتك��ي��ز  ان  اىل 

درو�س ح�سة الريا�سة .

•• دبي- الفجر:

متا�سياً مع اال�سرتاتيجية الوطنّية 
لالبتكار يف دولة االإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة، اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة دب���ي يف 
اإطالق  عن   2017 �سبتمر   17
لالبتكار  جم�����ان  اأح����م����د  ج����ائ����زة 
لرواد االأعمال ال�سباب وخمرتعي 
���س��ت��م��ن��ح جائزة  امل�����س��ت��ق��ب��ل، ح��ي��ث 
درهم   60000 قيمتها  ن��ق��دي��ة 

للفائزين الثالثة االأوائل. 
ت�سجيع  اإىل  وتهدف هذه اجلائزة 
الطلبة واأ�سحاب امل�ساريع ال�سباب 
امل���ن���اف�������س���ة وحت����ّث����ه����م على  ع���ل���ى 
االب��ت��ك��ار واالخ������رتاع واالب������داع يف 
جماالت �ستى مبا فيها االبتكارات 
والتطبيقات الذكية التي تتما�سى 
م��ع روؤي���ة ال��دول��ة. كما ت��اأت��ي هذه 
اإط��ار تطبيق اخلطط  اجل��ائ��زة يف 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��دول��ة االإم�����ارات 
العربية املتحدة لتعزيز اقت�سادها 

العاملية  التناف�سية  قدرتها  وزي��ادة 
من خالل االبتكار.

الب�ستكي  عي�سى  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
رئي�س جامعة دبي اإن هذه املبادرة 
تقدير  ع����الم����ة  مب���ث���اب���ة  ت���ع���ت���ر 
وعربون �سكر للمخرتع االإماراتي 
اأح���م���د جم����ان ال�����ذي و����س���ع دولة 

االبتكار  خ���ارط���ة  ع��ل��ى  االإم�������ارات 
بالعديد  ف��وزه  خ��الل  من  العاملية 
من اجلوائز لالأفكار واالخرتاعات 
واملنتجات اجلديدة. وت�سمل بع�س 
اخرتاعاته العكاز الذكي للم�سنني، 
النارية  ل���ل���دراج���ات  ذك����ي  ج���ه���از 
الذكية  اخل�����وذة  وال�������س���ح���راوي���ة، 

الهوائية،  ال���دراج���ات  مل�ستخدمي 
االأليفة  احل���ي���وان���ات  ت��ت��ب��ع  ج��ه��از 
ال�سيد  جهاز  ال�سم�سية،  بالطاقة 

بالقف�س الذكي وغرها الكثر. 
ال�سيد جم��ان طلبة  وب���دوره، حث 
امل��دار���س ال��ث��ان��وي��ة واجل��ام��ع��ات يف 
التي  الفر�سة  اغتنام  على  الدولة 
والت�سجيل  دب���ي  ج��ام��ع��ة  تتيحها 
اأن  واأ���س��اف  اجل��ائ��زة.  م�سابقة  يف 
ه��ذه اجل��ائ��زة تتما�سى مت��ام��ا مع 
حلكومة  الوطنية  اال�سرتاتيجية 
االإمارات العربية املتحدة لالبتكار 
التزام قادتنا بتح�سني  الأنها تقدر 
واختتم   . احلبيب  بلدنا  وتطوير 
الت�سجيل  ميكنكم  قائاًل:  حديثه 
للمناف�سة يف فئات اجلائزة التالية: 
الهاتفية،  االأع�����م�����ال  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
التقنيات  ال���زراع���ي���ة،  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
والطائرات  ال��روب��وت��ات  البيئية، 
اال�سطناعي،  والذكاء  طيار  بدون 
اإنرتنت االأ�سياء، وغرها الكثر . 

مت قتله بدافع النتقام منه جراء خالفات مالية

 ا�ستباق امل�سارات تك�سف �سر اختفاء �سائح اآ�سيوي 

وفد من هيئة ال�سارقة للوثائق والأر�سيف يزور دار املخطوطات

الرتبية: معلمو الرتبية الريا�سية لي�ص من مهامهم ت�سيري الطابور ال�سباحي

جامعة دبي متنح 60000 درهم للفائزين 
بجائزة اأحمد جمان لالبتكار 

لإ�سعاد املعلمني

ال�سماح للخروج املبكر للجميع يوما واحدا بالأ�سبوع ويومني لأ�سحاب الن�ساب ال�24



األربعاء   20   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12126  
Wednesday  20   September   2017  -  Issue No   1212608

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20

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

CN 1010629:للزهور و�سيانة احلدائق 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 غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بير  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كاردان ذ.م.م - فرع ابوظبي 1 
رخ�سة رقم:CN 1037041 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 غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جرين فيلد الند �سكيبنج ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1086513 قد تقدموا الينا بطلب
 FICHTER تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فيت�سر قاردن اند الند �سكيب

GARTEN & LANDSCAPING

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة امر عو�س مو�سى هزمي املهري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
SUPERB INVESTMENTS حذف �سوبرب لال�ستثمار التجارية

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
الكهربائية  لالأعمال  البا�سل  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب وال�سحية رخ�سة رقم:2287611 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/مبارك عبيد مبارك العامري من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ مبارك عبيد مبارك العامري من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد �سليمان الرفاعي %49
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
 تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة البا�سل لالأعمال الكهربائية وال�سحية

ALBASEL ELECTRICAL AND SANITARY INSTALLATION WORKS EST

اىل/ �سركة البا�سل لالأعمال الكهربائية وال�سحية ذ.م.م 
ALBASEL ELECTRICAL AND SANITARY INSTALLATION WORKS CO. 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 غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بوابة بينونة ملعدات 

 CN 1177603:النفط ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
كوالمبار امبيل �سرينيفا�سان راجي�س من 24% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف قي�سر باي حيدر علي كاجالوا لد

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 غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم �سدى االيام 

رخ�سة رقم:CN 1035355 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي �سعيد مبارك حممد املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف منر بالوالثيل بن بالوالثيل احمد
تعديل وكيل خدمات

حذف جا�سم علي ربيع علي احلو�سني
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 غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
احلكمة  لدار  مملوكة  الفنية  واحللول  للدرا�سات  ال�س�����ادة/انفينيتي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب لتمثيل ال�سركات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:1480780 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

دار احلكمة لتمثيل ال�سركات DAR ALHIKMA COMPANIES REPRESENTATION من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء

دار احلكمة لتمثيل ال�سركات DAR ALHIKMA COMPANIES REPRESENTATION من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عا�سم ر�سيد عبدالر�سيد %49

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

 تعديل ا�سم جتاري من/انفينيتي للدرا�سات واحللول الفنية مملوكة لدار احلكمة لتمثيل ال�سركات - �سركة 
ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 INFINITY STUDIES & TECHNICAL SOLUTIONS OWNED BY DAR ALHIKMA

COMPANIES REPRESENTATION - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ انفنيتي للدرا�سات واحللول الفنية ذ.م.م 
INFINITY STUDIES & TECHNICAL SOLUTIONS LLC

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

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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 اإعـــالن �سطب قيد
اأمندي )اجلن�سية: فرن�سا(  ال�سادة/�سركة  باأن  تعلن وزارة االقت�ساد 
ابوظبي  اإمارة  يف  ال�سركة  فرع  قيد  �سطب  بطلب  تقدمت  قد 
)العنوان: �س.ب:4725 �سارع زايد االول بناية املهري �سنرت ابوظبي 
�س.ب: 4725( واملقيدة حتت رقم )1696( يف �سجل ال�سركات االجنبية 
يف الوزارة. وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�سنة 2015م 
يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( 
ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب 
املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�سادة 
ا�سحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف 
وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�سر  تاريخ  من  �سهر  يتجاوز  ال  ميعاد 

االقت�ساد اإدارة الت�سجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/روح البداوة للخياطة 

الرجالية رخ�سة رقم:CN 1432152 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيف عبداهلل حممد بخيت العرياين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خمي�س �سلطان حمد �سلطان العرياين
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 غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة حنني لالعمال 

ال�سحية رخ�سة رقم:CN 1117776 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مطر ابراهيم حممد �سلطان العريف الظاهري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف را�سد �سعيد حمد �سعيد ال�سام�سي
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  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
الربان لرتكيب  ال�س�����ادة/عني  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلجر رخ�سة رقم:CN 2099046 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبدالعزيز عبداهلل �سامل �سعيد الزيدي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مروان علي خمي�س علي
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  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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يعلن الكاتب العدل بدائرة الق�ساء باأبوظبي باأن ال�سادة �سيدلية 
ال�سخ�س  �سركة  ذ.م.م-  مل�ستودع االحتاد لالأدوية  اململوكة  االحتاد 
 CN-1020277 الواحد وامل�سجلة مبوجب الرخ�سة التجارية رقم
م�سفح  وعنوانها  باأبوظبي  االقت�سادية  التنمية  دائرة  عن  �سادرة 
اإلينا  تقدموا  قد   )A14( قطعة   44 ام   28 رقم  خمزن  ال�سناعية 
التجاري  اأبوظبي  بنك  ل�سالح  رهن ح�س�س  عقد  ت�سديق  بطلب 
املالك م�ستودع االحتاد لالدوية  وذلك مقابل رهن كامل ح�س�س 

ذ.م.م يف ال�سركة ل�سالح البنك.
واإعمااًل للفقرة )5( من املادة 14 من القانوين رقم )4( ل�سنة 2013 
ب�ساأن تنظيم مهنة الكاتب العدل فانه مبرور )14( يوماً على االقل 
العقد  هذا  بتوثيق  �سيقوم  العدل  الكاتب  فان  االعالن  تاريخ  من 
التقدم  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  ال�ساأن  ا�سحاب  طلب  على  بناء 

باعرتا�سه خالل االجل.
الكاتب العدل

اإع��������الن رهن ح�س�ص 
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الغاء اعالن �سابق
علي  �سامل  ال�سادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
االعالن  الغاء  يف  رغبتهم  ابدوا  قد  الهاملي  برطاع  �سامل 
ال�سابق ال�سادر يف جريدة الفجر يف العدد رقم 12110 بتاريخ 
 CN رقم:1034760  الرخ�سة  بخ�سو�س   2017/08/30
والتطريز  واخلياطة  لالقم�سة  الروي�س  التجاري  باال�سم 

واعادة الو�سع كما كان عليه.
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20

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

 CN 2232934:بيوتي ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة فاطمة را�سد احمد املن�سوري %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عائ�سه عبيد �سعيد ال�سميلي

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 غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيلفر تول فا�سن 

رخ�سة رقم:CN 1810517  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حمد �سيف عبداهلل حمو�س املزروعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فاطمة عبداهلل احمد التميمي
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 غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:غلوبال االين�س غروب م د م �س  

LOTUS LUBRICANT: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :218730     بتاريخ : 2014/09/29
با�س������م :غلوبال االين�س غروب م د م �س 

وعنوانه:ابراج بحرات اجلمرا
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4 الزيوت وال�سحوم التي ت�ستخدم يف ال�سناعة 
الت�سحيم  م���واد  ال��ط��ي��ارة  وال��زي��وت  التغذية  يف  ت�ستخدم  ال��ت��ي  الدهنية  وامل����واد  ال��زي��وت  غ��ر 
امل�ستح�سرات التي ت�ستخدم لرت�سيب االتربة وامت�سا�سها الوقود مبا يف ذلك الزيوت املعدنية 

اخلا�سة بادارة املحركات ومواد اال�ساءة �سموع اال�ساءة بجميع انواعها وفتائل اال�ساءة.
و�سف العالمة:عبارة عن �سكل وجه ورقبة ح�سان باللون اال�سود مر�سومة ب�سكل فني ا�سفلها كلمة 

اال�سود. باللون   lubricants ا�سفلها  ومكتوب  الرتقايل  باللون   loutus
اال�سرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  �سبتمرب 2017 العدد 12126

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2735  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هارد�سكيب�س جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ حيدر 
علي ح�سني للمقاوالت الفنية قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مببلغ وقدره )19972 دره��م(  والفائدة والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها 
 Ch بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق  2017/9/26    الثالثاء  جل�سة يوم 
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 ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2732  جتاري جزئي

ع��ب��داهلل جم��ه��ول حمل  �سليمان  ع��ب��دال��ق��وى  امل��دع��ي عليه / 1-م��ث��ن��ى  اىل 
اأقام  قد  جهان  �ساه  جهان  �ساه  با�سا  �سليم  حممد  املدعي/  ان  مبا  االقامة 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة با�سدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد 
مبلغ )80000 درهم(  والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
املوافق  2017/10/10   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2988  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- مو�سى زين العابدين بازر كاين جمهول حمل االقامة مبا ان 
خليفة  الح��ج  خليفة  �ساحلة  وميثله:  ����س.ذ.م.م  ال�سيارات  لتاأجر  االأنيقة  امل��دع��ي/ 
الب�سطي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 
تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  املدعية  اىل  دره���م(    326.000( وق��دره 
املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . وحددت لها 
 Ch1.C.14 جل�سة يوم اخلمي�س   املوافق  2017/10/5  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2269  جتاري جزئي

ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاوالت  الريامي   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ موؤ�س�سة برهاين التجارية �س.ذ.م.م وميثلها ال�سيد/عبداحل�سني ف�سل ح�سني 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
)106.848.50 درهم(  والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق لل�سداد التام 
والر�سوم وامل�ساريف . وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/10/10  ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• �شبوة-وام:

تقدمي  االماراتية  االأحمر  الهالل  هيئة  وا�سلت 
امل�ساعدات االإغاثية على االأ�سر املعوزة واملحتاجة 
مديريات  مب��خ��ت��ل��ف  امل���ح���دود  ال���دخ���ل  ذوي  م���ن 
الدعم  اإط���ار  يف  وذل���ك  اليمنية  �سبوة  حمافظة 
االإن�ساين واالإغاثي والتنموي الذي تقدمه دولة 

لتح�سني  اليمن  يف  االأ���س��ق��اء  مل�ساعدة  االإم�����ارات 
ظروفهم املعي�سية واالقت�سادية.

ووزع���ت هيئة ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي ام�س 
جم��م��وع��ة م���ن ال�����س��الل ال��غ��ذائ��ي��ة ع��ل��ى اأه����ايل 
اأعربوا عن  الذين  �سبوة  مديرية دهر مبحافظة 
على  االأح��م��ر  الهالل  لهيئة  وتقديرهم  �سكرهم 
اإغاثية  ما قدمته والزالت تقدمه من م�ساعدات 

لتخفيف معاناتهم.
الهالل  فريق  رئي�س  املهري  �سيف  حممد  واأك��د 
على  الهيئة  ح��ر���س  ب�سبوة  االم���ارات���ي  االأح��م��ر 
احلثيثة  وم�ساعيها  اخل���ّرة  ج��ه��وده��ا  موا�سلة 
والتخفيف  اليمنيني  امل��واط��ن��ني  ح��ي��اة  لتح�سني 
م��ن وط���اأة املعاناة ع��ن كاهلهم وذل��ك ع��ن طريق 
خا�سة  امل�ستفيدين  من  ع��دد  اأك��ر  اإىل  الو�سول 

االأ���س��ر امل��ع��وزة واالأ����س���د اح��ت��ي��اج��اً اإ���س��اف��ًة لذوي 
االعاقة. وقال اإن عملية توزيع ال�سالل الغذائية 
تاأتي امتدادا لعمليات االإغاثة االإن�سانية امل�ستمرة 
الهيئة  ا�ست�سعارا من  �سبوة  يف خمتلف مديريات 
ب��ال��ظ��روف االإن�����س��ان��ي��ة امل��اأ���س��اوي��ة وح��ر���س��ا منها 
امللقى على عاتق �سكان هذه  على تخفيف العبء 
املناطق يف ظل االأو�ساع االقت�سادية ال�سيئة التي 

امل�ساعدات  اأن  اإىل  م�سرا   .. البالد  منها  تعاين 
تلبية  �ستتوا�سل  ل�سبوة  االإم��ارات��ي��ة  االإن�����س��ان��ي��ة 
الغذائية  امل�����واد  م���ن  ���س��ك��ان��ه��ا  اح��ت��ي��اج��ات  مل����دى 
وذل���ك ع��ر ال����ذراع االإن�����س��اين وال��ت��ن��م��وي لدولة 
االإمارات باليمن هيئة الهالل االأحمر االإماراتي 
وبتوجيهات القيادة الر�سيدة للدولة انطالقاً من 
امل�سوؤولية الدينية واالأخالقية وامتدادا للعالقات 

والروابط االأخوية بني ال�سعبني ال�سقيقني.
امل�ساعدات  م���ن  امل�����س��ت��ف��ي��دون  اأك����د  ج��ه��ت��ه��م  م���ن 
على  مت�سل  وب�سكل  درج���ت  االإم������ارات  دول���ة  اأن 
ت��ق��دمي ك��م ك��ب��ر م��ن امل�����س��اع��دات االإن�����س��ان��ي��ة يف 
�سبوة واملحافظات االأخرى الإعادة تطبيع احلياة 
ال�سعبة وتردي  املعي�سية  الظروف  يف و�سط هذه 

االأو�ساع االقت�سادية واالإن�سانية.

•• دبي-الفجر: 

لدعم  احل��ث��ي��ث��ة  ج���ه���وده���ا  اإط�������ار  يف 
الوعي  وزي��������ادة  امل���ب���ت���ك���رة  االأج�����ي�����ال 
ن�ساطات  و�سمن  اجلميلة،  بالفنون 
لالأعمال،  االأف��ري��ق��ي  العاملي  املنتدى 
اأط��ل��ق��ت غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة دبي 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ج����ائ����زة ح����م����دان بن 
الدولية  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
للت�سوير  جائزًة  ال�سوئي،  للت�سوير 
الغد  جيل  عنوان  حتت  الفوتوغرايف 
لتج�سد   ، ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�سوير  يف 
اإىل مد  الدائم  الغرفة  �سعي  امل�سابقة 
ج�سور احلوار والتوا�سل بني خمتلف 
اأوجه  واإب���راز  واحل�����س��ارات،  الثقافات 
التالقي احل�ساري والثقايف بني دولة 

االإمارات والقارة ال�سمراء من منظور 
امل�سابقة  وت�سكل  ال�����س��اب��ة.   االأج���ي���ال 
الرت�ُسح  عملية  ب���داأت  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
لها على �سبكات التوا�سل االجتماعي 
�سبتمر   18 امل���واف���ق  االإث���ن���ني  ي����وم 
وت�ستمر حتى 6 اأكتوبر املقبل وحتمل 
HIPAContest_# و����س���م 

من�سة   ،  NxtGenPhoto
ال�سباب  اإب�����داع�����ات  ل��ع��ر���س  م��ث��ال��ي��ة 
على  ال�����س��وء  وت�سليط  ال��ع��امل  ح���ول 
العنا�سر اجلمالية البيئية والثقافية 
وامل��ع��رف��ي��ة ال���ت���ي حت��ف��ل ب��ه��ا ك���ل من 
االإفريقية.  وال���ق���ارة  االإم�����ارات  دول���ة 
للجائزة  ���ح  ال���رت����سُ ب���االإم���ك���ان  ح��ي��ث 
ال�سورة  ن�����س��ر  خ����الل  م���ن  ب��ب�����س��اط��ة 
ع���ل���ى ح�������س���اب ان�������س���ت���غ���رام واإ����س���اف���ة 

HIPAContest_# ال��و���س��م 
للمن�سور.  NxtGenPhoto

وق����ال ���س��ع��ادة ح��م��د ب��وع��م��ي��م، مدير 
ع�����ام غ���رف���ة جت������ارة و����س���ن���اع���ة دب����ي: 
فعاليات  مع  بالتزامن  اجل��ائ��زة  تاأتي 
لالأعمال،  االأف��ري��ق��ي  العاملي  املنتدى 
لدعم  ه��ادف��ة  ج��دي��دة  اإ�سافة  لت�سكل 
االقت�سادي  االن��ف��ت��اح  ت��ع��زي��ز  ج��ه��ود 
واال����س���ت���ث���م���اري وال���ث���ف���ايف ب���ني دول���ة 
والعامل،  االأفريقية  والقارة  االإم��ارات 
ت�ستمد  عمل  واإط��ار  منهجية  و�سمن 
قوتها من فكر �سبابي منفتح، ف�ساًل 
جديدة  اآف��������اق  ف���ت���ح  يف  دوره��������ا  ع����ن 
وتفعيل  ال�������س���ع���وب،  م����ع  ل��ل��ت��وا���س��ل 
بني  والثقايف  املعريف  االت�سال  عملية 
احل�����س��ارات، وذل��ك م��ن خ��الل عد�سة 

الت�سوير الفوتوغرايف .
غرفة  يف  ن�����س��ع��ى  ����س���ع���ادت���ه:  واأ������س�����ار 
جت���ارة و�سناعة دب��ي م��ن خ��الل هذه 
الفنية  امل��ه��ارات  ت�سجيع  اإىل  امل�سابقة 
ال�����س��اب��ة وت��ط��وي��ر احل�����س االإب���داع���ي 
واالرتقاء  امل���ه���ارات،  و�سحذ  وال��ف��ن��ي، 
واإبراز  ال��ف��وت��وغ��رايف،  الت�سوير  بفن 
التنمية  دع������م  يف  ال���ك���ب���ر  ت�����اأث�����ره 
مفهوم  غ��ر���س  فهدفنا  االق��ت�����س��ادي��ة، 
االن��ف��ت��اح احل�����س��اري واالق��ت�����س��ادي يف 
الوقت  يف  والتعريف  ال�سباب،  نفو�س 
ذاته بالبيئة الغنية اقت�سادياً وثقافياً 
وح�����س��اري��اً يف ك��ل م��ن دول���ة االإم���ارات 

والقارة ال�سمراء .
واأكد االأمني العام جلائزة حمدان بن 
للت�سوير  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 

ال�������س���وئ���ي، ����س���ع���ادة ع��ل��ي خ��ل��ي��ف��ة بن 
القيمة  ن�����درك  ك��م�����س��وري��ن  ث���ال���ث: 
اأفريقيا  لقارة  اال�ستثنائية  الب�سرية 
والثقايف  احل�ساري  التنّوع  حيث  من 
ال�ساحرة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وال��ت�����س��اري�����س 
و ث����راء احل��ي��اة ال��ري��ة ف��ي��ه��ا وال���ذي 
ال�سورة  ال�����س��ي��اح.  م��الي��ني  ي��ج��ت��ذب 
م���ن اأه����م ال��ن��واف��ذ ال��ت��ي مل�����س العامل 
ال�سمراء  ال��ق��ارة  م��ن خ��الل��ه��ا ج��م��ال 
با�ست�سافة  �سعداء  ونحن  وف��رادت��ه��ا، 
الوعي  لتعزيز  املميزة  امل�سابقة  ه��ذه 
العام بهذه القارة املوؤّثرة على م�ستوى 
بينها  الوثيقة  العالقة  العامل ومدى 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  وبني 

على جميع االأ�سعدة.
ح  الرت�سُّ وم���ع���اي���ر  ����س���روط  وت��ت��ي��ح 

حول  �سخ�ٍس  الأيِّ  الفر�سة  للجائزة، 
فوتوغرافية  ���س��ورة  بتقدمي  ال��ع��امل 
التي يرز من خاللها اأوجه التالقي 
احل�ساري والثقايف بني دولة االإمارات 
والقارة ال�سمراء من منظور االأجيال 

ال�سابة. 
للجائزة،  امل���ح���ددة  ال���ف���رتة  خ����الل   ،
الفائزين  عن  االإع���الن  �سيكون  حيث 
العاملي  املنتدى  فعاليات  هام�س  على 
االأف��ري��ق��ي ل��الأع��م��ال وامل���زم���ع عقده 
امل��ق��ب��ل، وحتت  ن��وف��م��ر   2-1 ي��وم��ي 
عنوان اأفريقيا الغد: جيل جديد من 

رواد االأعمال . 
االأفريقي  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  اأن  ي��ذك��ر 
لالأعمال هو جزء من �سل�سلة منتديات 
غرفة  اأطلقتها  التي  العاملية  االأعمال 

دبي والتي تركز على القارة االإفريقية 
واأ�سواق رابطة الدول امل�ستقلة واأمريكا 
ال��الت��ي��ن��ي��ة، ح��ي��ث ا���س��ت�����س��اف��ت هذه 
 10 ال�سابقة  دورات��ه��ا  خ��الل  ال�سل�سة 

و�سخ�سية  وزي���راً  و74  دول،  روؤ���س��اء 
تنفيذياً،  رئي�ساً  و5400  م��رم��وق��ة، 
وغ��ره��م م��ن ���س��ّن��اع ال��ق��رار م��ن 65 

بلداً حول العامل.

الهالل الأحمر يوا�سل توزيع امل�ساعدات الإغاثية على اأهايل مديرية دهر ب�سبوة

بالتعاون مع جائزة حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم الدولية للت�سوير ال�سوئي 

 غرفة دبي ت�سلط ال�سوء على التالقي احل�ساري والثقايف بني الإمارات والقارة 
ال�سمراء عرب جائزة جيل الغد يف الت�سوير الفوتوغرايف 

مبنا�سبة عام اخلري ويف اإطار ر�سالته التنويرية

مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية يهدي اإ�سداراته للقن�سلية الرنويجية
الإمارات للف�ساء ت�سارك يف موؤمتر املالحة الف�سائية باأ�سرتاليا 25 �سبتمرب

انطالق اأعمال املوؤمتر الدويل الرابع للمركز القليمي للتخطيط الرتبوي 3 اأكتوبر

•• اأبوظبي-وام: 

امل�ستوى  رفيع  بوفد  للف�ساء  االإم���ارات  وكالة  ت�سارك 
ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن ع��ب��د اهلل حميد 
العايل  التعليم  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر  الفال�سي  بالهول 
الثامنة  ال��دورة  الوكالة بفعاليات  اإدارة  رئي�س جمل�س 
وال�ستني من املوؤمتر الدويل للمالحة الف�سائية الذي 
ي�ست�سيفه مركز مدينة اآدياليد اال�سرتالية للمعار�س 

اجلاري. �سبتمر   29 اإىل  خالل الفرتة من 25 
اأكد معاليه اأهمية م�ساركة وكالة االإم��ارات للف�ساء  و 
باأحدث م�ستجدات  والتعريف  املرموق  املوؤمتر  يف هذا 
ال��ق��ط��اع ال��وط��ن��ي وم���ا ت��و���س��ل اإل��ي��ه جم��ت��م��ع البحث 
العلمي املحلي اإ�سافة اإىل اإطالع الوكالة على اآخر ما 
و�سلت اإليه التكنولوجيا احلديثة كونها ت�سرف ومتول 

جمموعة من امل�ساريع املتقدمة والطموحة.
و اأ�سار اإىل اأن االن�سمام لهذا التجمع الدويل يتما�سى 
مع اخلطط اال�سرتاتيجية للوكالة الرامية اإىل تطوير 
ال�سراكات وتعزيز العالقات مع اأهم املنظمات والهيئات 

ما  باأحدث  الوطني  الف�ساء  الدولية مبا يدعم قطاع 
و�سلت اإليه التكنولوجيا العاملية التي �ستنعك�س ب�سكل 

اإيجابي يف امل�ساريع احلالية وامل�ستقبلية.
من جانبه قال �سعادة الدكتور حممد نا�سر االأحبابي 
ي�سهد يف  العاملي  الف�ساء  قطاع  اإن  الوكالة  عام  مدير 
الف�سائية  االأن�سطة  يف  �سريعا  تو�سعا  الراهن  الوقت 
التحديات  م��ن  جمموعة  عنها  ينتج  وال��ت��ي  املختلفة 
التجارية  واجل��������دوى  اجل���اذب���ي���ة  ظ����ل  يف  اجل����دي����دة 
االإمارات  لدولة  ال�سروري  من  فاإنه  ولذلك  للف�ساء 
ملواجهة هذه  ال��دويل و�سع حلول  الف�سائي  واملجتمع 
االأن�سطة على  ا�ستدامة هذه  التحديات بهدف �سمان 
للمالحة  ال����دويل  امل���وؤمت���ر  يعتر  و  ال��ط��وي��ل.  امل���دى 
للمالحة  ال����دويل  االحت����اد  ينظمه  ال���ذي  الف�سائية 
الف�سائية وت�ست�سيفه هذا العام جمعية قطاع الف�ساء 
اال�سرتالية من بني اأكر واأهم الفعاليات �سمن قطاع 
الف�ساء العاملي ويجذب ب�سكل �سنوي نحو 5 اآالف من 
و�سناع  العاملية  الف�سائية  وال��وك��االت  املنظمات  ق��ادة 
القرار اإىل جانب ممثلني عن اأبرز املوؤ�س�سات والهيئات 

امل����وؤمت����ر خمتلف  ي��غ��ط��ي  االأك���ادمي���ي���ة وال����ط����الب. و 
ا�ستك�ساف  مثل  بالقطاع  املتعلقة  واملوا�سيع  املجاالت 
االجتاهات  وي�ستعر�س  والت�سريعات  والتعليم  الف�ساء 
ف�سال  ال�سناعية  والتطورات  االأكادميية  امل�ستقبلية 
وتعزيز  ال�����س��الت  لت�سكيل  متميزة  من�سة  ك��ون��ه  ع��ن 

العالقات بني خمتلف اجلهات امل�ساركة.
و ت��ه��دف ال��وك��ال��ة م��ن خ��الل امل�ساركة ه��ذا ال��ع��ام اإىل 
وخمتلف  العاملي  الف�ساء  جمتمع  مع  �سالتها  تعزيز 
ملف  دع���م  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��امل��ي��ة  الف�سائية  ال���وك���االت 
الدولة ممثلة باإمارة دبي الذي تقدم به مركز حممد 
بن را�سد للف�ساء ال�ست�سافة املوؤمتر يف العام 2020 
الوكالة يف  وذل��ك من خ��الل ق�سم خا�س �سمن جناح 

املعر�س امل�ساحب للموؤمتر.
اأربع  ومن املقرر اأن يقدم فريق من مهند�سي الوكالة 
اأوراق اأكادميية بحثية ت�سلط ال�سوء على جتارب قطاع 
الف�ساء الوطني خا�سة فيما يتعلق بامل�ساريع الفلكية 
ا�ستك�ساف  وخطط  املحلية  التدريب  وبرامج  املتطورة 

املريخ.

•• ال�شارقة-وام: 

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
ال�سارقة  حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
بالتعاون  الرتبوي  للتخطيط  االقليمي  املركز  ينظم 
مع وزارة الرتبية والتعليم يومي 3 و4 اأكتوبر املقبل 
اأع��م��ال م��وؤمت��ره ال���دويل ال��راب��ع حت��ت ع��ن��وان حت�سني 

نظم التعليم من خالل بيانات الدرا�سات الدولية .
ي��اأت��ي ه���ذا امل��وؤمت��ر من�سجما م��ع ال��ه��دف ال��راب��ع من 
والذي  بالتعليم  املتعلق  و  امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف 
اآليات  و  التعليم  ج���ودة  على  الفرعية  اأه��داف��ه  ي��رك��ز 
موؤ�سرات  مع  املوؤمتر  ين�سجم  و  التعليم.  ج��ودة  قيا�س 
املتحدة  العربية  االم����ارات  ل��دول��ة  الوطنية  االأج��ن��دة 
املتعلق  امل��وؤ���س��ر  م�ستهدفات  خا�سة  بالتعليم  املتعلقة 
درا�سات  يف  املتحدة  العربية  االم����ارات  دول���ة  برتتيب 

.  TIMSS، PISA تقييم الطلبة الدولية

وتطوير  ا�سالح  كيفية  على  ال�سوء  احل��دث  ي�سلط  و 
املوؤ�سرات  من  اال�ستفادة  خ��الل  من  التعليمي  النظام 
الوطنية  ال��درا���س��ات  بيانات  توفرها  التي  واملعلومات 
واملمار�سات  وامل����وارد  وامل��در���س��ة  واملعلم  الطالب  ح��ول 
التعليمية التعلمية. و يركز املوؤمتر على ثالثة حماور 
رئي�سة مت اقرارها من قبل جلنة ثالثية �سمت وزارة 
واملركز  للتعليم  اأبوظبي  وجمل�س  والتعليم  الرتبية 
االقليمي للتخطيط الرتبوي وهي الفجوة اجلندرية 
التجارب وق�س�س  التح�سيل ودرو�س م�ستفادة من  يف 
النجاح يف دول اآخرى من العامل يف جماالت الطفولة 
املعلمني و حتفيز  دع���م  و  ال��ق��رائ��ي��ة  ق��ي��ا���س  و  امل��ب��ك��رة 
وتوحيد  اجل��ه��ود  ح�سد  اإىل  وي��ه��دف  للتعلم.  الطلبة 
درا�سات  من  والتوقعات  وامل�سوؤوليات  ب���االأدوار  الفهم 
تقييم الطلبة الدولية والتعرف اإىل التجربة وق�س�س 
النجاح العاملية املتعلقة بتح�سني اأداء النظام التعليمي 

من خالل بيانات موثوقة �سادقة ومعيارية.

املركز االإقليمي  واأك��دت مهرة هالل املطيوعي مديرة 
احلاجة  �سوء  يف  امل��وؤمت��ر  اأهمية  ال��رتب��وي  للتخطيط 
يف  التعليم  لنظم  والفعال  ال�سليم  للتخطيط  امللحة 
البيانات  بوجود  اإال  تتحقق  ال  والتي  العربية  املنطقة 
املوؤمتر  اأن  مو�سحة  ال�سحيح  ال��وق��ت  يف  ال�سحيحة 
من  التعليمية  النظم  اأداء  حت�سني  اآل��ي��ات  على  يركز 
حماولة  يف  ومعيارية  �سادقة  موثوقة  بيانات  خ��الل 
يف  النجاح  وق�س�س  العاملية  التجربة  من  لال�ستفادة 
هذا املجال. واأ�سارت املطيوعي اإىل اأن هذا املوؤمتر ياأتي 
من�سجما مع اخلطة اال�سرتاتيجية للمركز االقليمي 
والتي   2021-2017 الرتبوي لالأعوام  للتخطيط 
ومبادرات  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه�����داف  خم�سة  م��ن  ت��ت��ك��ون 
جماالت  خم�سة  يف  ت�سغيلية  واأخ�����رى  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
رئي�سة تت�سمن اأدوات التخطيط وا�ست�سراف امل�ستقبل 
وال�سيا�سات الرتبوية ور�سد وتقييم التعليم واملوؤ�سرات 

التعليمية والتعليم 2030 .

•• دبي-الفجر:

الدكتور  االأ���س��ت��اذ  ���س��ع��ادة  بتوجيهات 
ج��م��ال ���س��ن��د ال�����س��وي��دي، م��دي��ر عام 
والبحوث  للدرا�سات  االإم���ارات  مركز 
املركز،  م��ن  وف��د  ق��ام  اال�سرتاتيجية، 
�سبتمر   18 امل���واف���ق  االث���ن���ني  ي����وم 
2017، بزيارة للقن�سلية الرنويجية 
الوفد  ا�ستقبل  حيث  دب��ي؛  يف  امللكية 
امل�ست�سارة  ك���روزي���ر،  م��ي��ن��ا  االأ����س���ت���اذة 

التجارية يف القن�سلية. 
وتاأتي هذه الزيارة تنفيذاً للتوجيهات 
ال�سمو  الكرمية ال�سادرة عن �ساحب 
نهيان،  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
باإعالن  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س 
عام 2017 عاماً للخر، كما تاأتي يف 
اإطار التزام مركز االإمارات للدرا�سات 
اأداء  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة  وال����ب����ح����وث 
الهادفة  التنويرية  العلمية  ر�سالته 
ن�سر  ط��ري��ق  ع��ن  املجتمع  خ��دم��ة  اإىل 
الوعي واملعرفة والثقافة بني اأفراده، 
وح��ر���س��ه ال���دائ���م ع��ل��ى دع���م خمتلف 
اجل��ه��ات وامل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة على 
باأهمية  واإمي���ان���ه  ال���دول���ة،  م�����س��ت��وى 
مبا  اجلماعي  املوؤ�س�سي  العمل  تعزيز 
وال��ت��ط��ور يف  التنمية  م�����س��رة  ي��خ��دم 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
كروزير  مينا  االأ���س��ت��اذة  اأع��رب��ت  وق��د 
عن �سعادتها وترحيبها بهذه الزيارة، 
وعن �سكرها ملركز االإمارات للدرا�سات 
على  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة  وال����ب����ح����وث 
املتميزة  اإ�سداراته  ن�سخة من  اإهدائه 
ب��ال��ل��غ��ت��ني ال���ع���رب���ي���ة واالإجن���ل���ي���زي���ة، 
واإق��ب��ااًل من القّراء  التي تلقى رواج��اً 
داخل دولة االإم��ارات العربية املتحدة 

وخ���ارج���ه���ا، ك��م��ا ع�����ّرت اأي�������س���اً عن 
ت��ق��دي��ره��ا مل��ا ي���وؤّدي���ه م��رك��ز االإم����ارات 
اال�سرتاتيجية  والبحوث  للدرا�سات 
مو�سوعات  ت��ن��اول  يف  رائ����د  دور  م��ن 
حيوية تقع �سمن اهتمامات املثقفني 
موؤكدة  وامل��ت��اب��ع��ني،  وامل��ت��خ�����س�����س��ني 
متابعتها ملا ينّظمه املركز من فعاليات 
وندوات  �سكل حما�سرات  واأن�سطة يف 
ولقاءات، باالإ�سافة اإىل اإ�سداراته من 
كتب وبحوث ودوريات علمية حمّكمة 
واالأمنية  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل����ج����االت  يف 

والبيئية  واالجتماعية  واالقت�سادية 
وغرها من املجاالت.

للدرا�سات  االإم�������ارات  م��رك��ز  وي���ق���وم 
مبنا�سبة  اال�سرتاتيجية،  وال��ب��ح��وث 
عام اخلر، باإهداء ن�سٍخ من اإ�سداراته 
والقن�سليات  ل��ل�����س��ف��ارات  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
وجم��ال�����س االأع��م��ال وجم��ال�����س املدن، 
حيث تهدف هذه االإ�سدارات اإىل ن�سر 
التفكر  وت�سجيع  امل�����س��ت��ن��ر،  ال��ف��ك��ر 
وال���ت���ف���اع���ل م����ع ال���ق�������س���اي���ا امل����ث����ارة؛ 
الت�سامح  م��ف��اه��ي��م  ن�����س��ر  خ���الل  م���ن 

مع  االخ��ت��الف  واح����رتام  والو�سطية 
بالذكر  وت��ق��دي��ره. ج��دي��ر  االآخ���ري���ن 
ال���ع���ام  اأط�����ل�����ق،  ق����د  ك�����ان  امل����رك����ز  اأن 
يقوم  مهمة،  ثقافية  م��ب��ادرة  املا�سي، 
مب��ق��ت�����س��اه��ا مب���ن���ح خ�����س��م م���ق���داره 
احلكومية  املوؤ�س�سات  ملوظفي   40%
عند �سرائهم اأي كتاب من اإ�سداراته، 
وذلك م�ساهمة منه يف ت�سهيل مهمة 
ال���ق���ّراء وامل��ث��ق��ف��ني يف احل�����س��ول على 
للتوجيهات  تنفيذاً  اجلديدة؛  الكتب 
ال�سمو  الكرمية ال�سادرة عن �ساحب 
نهيان،  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
باإعالن  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س 
اأهم  للقراءة. ومن  2016 عاماً  عام 
االإ�سدارات التي يقوم املركز باإهدائها 
وجمال�س  وال��ق��ن�����س��ل��ي��ات  ل��ل�����س��ف��ارات 
بق�وة  كتاب  امل��دن:  االأعمال وجمال�س 
زايد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  االحت�اد: 
بن �سلطان اآل نهيان.. القائد والدولة 
ب��ال��ل��غ��ت��ني ال���ع���رب���ي���ة واالإجن���ل���ي���زي���ة، 
العربية  بن�سختيه  ال�����س��راب  وك��ت��اب 
واالإجنليزية، الذي ح�سل على جائزة 
ال�سيخ زايد للكتاب يف دورتها العا�سرة 
من  وه���و   ،)2016  2015( ل��ع��ام 
جمال  الدكتور  االأ�ستاذ  �سعادة  تاأليف 
���س��ن��د ال�����س��وي��دي، م��دي��ر ع���ام املركز، 
�سخ�سيات  خ��ال��دة..  ب�سمات  وك��ت��اب 
ت  ���س��ن��ع��ت ال����ت����اري����خ واأخ����������رى غ����ررَّ
العربية  باللغتني   ، اأوطانها  م�ستقبل 
تاأليف  من  كذلك  وهو  واالإجنليزية، 
�سند  جمال  ال��دك��ت��ور  االأ���س��ت��اذ  �سعادة 
وكتاب  امل��رك��ز،  ع��ام  مدير  ال�سويدي، 
االأدوار  حت����والت  االأو�����س����ط:  ال�����س��رق 
وغرها   ، وال���ت���ح���ال���ف���ات  وامل�������س���ال���ح 
باللغتني  االإ������س�����دارات  م���ن  ال��ك��ث��ر 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سر ال�سهداء يف ديوان  اآل نهيان، مدير مكتب �سوؤون  قدم ال�سيخ خليفة بن طحنون 
ويل عهد اأبوظبي، ام�س واجب العزاء يف وفاة �سامل حممود ح�سن عا�سور والد ال�سهيد 

عبداهلل �سامل عا�سور.
واأعرب ال�سيخ خليفة بن طحنون - خالل زيارته ملجل�س العزاء يف دبي - عن خال�س 
بوا�سع  يتغمده  اأن  وجل  عز  املوىل  ..داعياً  الفقيد  وذوي  اأ�سرة  اإىل  وموا�ساته  تعازيه 

رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته، ويلهم عائلته واأقرباءه ال�سر وال�سلوان. 

خليفة بن طحنون يقدم واجب 
العزاء لأ�سرة ال�سهيد عا�سور
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اأخبـار الإمـارات

ثاين الزيودي : احلكومات ل ت�ستطيع العمل مبفردها لتحقيق اأهداف اتفاق باري�ص للمناخ

اك�سبو اأ�سحاب الهمم 2017 يعر�ص حلول ذكية لأول مرة من نوعها يف العامل

حكومة دبي وبنك امل�سرق يوقعان اتفاقية ب�ساأن 
ر�سوم املعامالت احلكومية الذكية

•• دبي- وام:

����� مم��ث��ل��ة ب���دائ���رة املالية  وق���ع���ت ح��ك��وم��ة دب����ي 
امل�سرق  بنك  و   ��� الذكية  دب��ي  حكومة  وموؤ�س�سة 
ت�����س��دد عر  ال��ت��ي  ال��دف��ع��ات  ات��ف��اق��ي��ة لتح�سيل 

بوابة حكومة دبي الذكية للدفع االإلكرتوين.
املدير  ل��وت��اه  العبا�س  و���س��ام   .. االت��ف��اق��ي��ة  وق��ع 
وجمال  الذكية  دبي  حكومة  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
التنفيذي لقطاع احل�سابات  املدير  املري  حامد 
املالية و بانكاج كاندرا رئي�س  املركزية يف دائ��رة 
والبطاقات  ال�سخ�سية  امل�سرفية  االأعمال  ق�سم 
بح�سور  وذل������ك   .. امل�������س���رق  يف  وامل����دف����وع����ات 
دائرة  عام  مدير  �سالح  اآل  �سالح  عبدالرحمن 
ال��غ��ري��ر الرئي�س  امل��ال��ي��ة و م��ع��ايل ع��ب��دال��ع��زي��ز 
التنفيذي لبنك امل�سرق وم�سوؤولني من اجلهات 
اأن يح�سل  ع��ل��ى  االت��ف��اق��ي��ة  وت��ن�����س  ال���ث���الث. 
ع��ن طريق  ت�سدد  ال��ت��ي  ال��دف��ع��ات  امل�����س��رق  بنك 
البطاقات االئتمانية ال�سادرة عن البنوك �سواء 
داخ���ل ال��دول��ة اأو خ��ارج��ه��ا ل��ي��ك��ون ب��ذل��ك ثاين 
جهة مالية معتمدة من حكومة دبي لتح�سيل 
ال��دف��ع��ات ي�����س��دده��ا االأف�����راد وامل��وؤ���س�����س��ات ب�ساأن 
بوابة  عر  وغرها  احلكومية  املعامالت  ر�سوم 

حكومة دبي الذكية للدفع االإلكرتوين.
املنا�سبة  بهذه  ل��ه  ت�سريح  يف  �سالح  اآل  واأ���س��اد 
.. بان�سمام بنك امل�سرق اإىل بوابة حكومة دبي 
الذكية للدفع االإلكرتوين وذلك يف اإطار التعاون 
بني حكومة دبي �� ممثلة بدائرة املالية وموؤ�س�سة 
حكومة دبي الذكية �� من جهة واملوؤ�س�سات املالية 

 .. املجاالت  �ستى  ثانية يف  وامل�سرفية من جهة 
مو�سحا اأن االتفاقية ت�سهم يف حتقيق طموحات 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وروؤي��ة  الر�سيدة  القيادة 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  حممد بن را�سد 
اإىل  الرامية  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 

جعلها املدينة االأذكى واالأ�سعد يف العامل.
اخلدمات  اإن  ل���وت���اه  و����س���ام  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
احلكومية الذكية ت�ستمد متيزها من ال�سركاء 
باأف�سل  اخل��دم��ة  تقدمي  م��ن  ميكنونها  ال��ذي��ن 
بنك  ان�سمام  اأن  اإىل  م�سرا  للجمهور  ���س��ورة 
دبي  حكومة  بوابة  ل�سركاء  اإ�سافة  يعد  امل�سرق 

الذكية للدفع االإلكرتوين.
اإىل النجاح الذي حققته البوابة والدور  واأ�سار 
الذي تلعبه يف منح اجلمهور خيارا �سهال ل�سداد 
دف���ع���ات اخل���دم���ات االأ���س��ا���س��ي��ة وت���وف���ر الوقت 
واجل��ه��د .. ب��ج��ان��ب االإ���س��ه��ام يف احل��ف��اظ على 
البيئة ودعم اأ�سلوب احلياة املف�سل لدى النا�س 
اأم���ر ال  ن�سهده وه��و  ال���ذي  ال��رق��م��ي  الع�سر  يف 
ميكن حتقيقه دون التعاون املثمر مع ال�سركاء 

من القطاعني العام واخلا�س.
وقال لوتاه اإن الدولة اأ�سبحت واحدة من اأبرز 
الرقمية  املالية  التعامالت  يف  العاملية  النماذج 
اإىل  ال�سراكات  خ��الل  من  تطلعه  عن  معربا   ..
البناء على هذه املكانة لتحقيق روؤية القيادة يف 
العامل يف خمتلف  االأف�سل يف  الدولة  تكون  اأن 
الرقمية  املالية  التعامالت  و�سمنها  امل��ج��االت 
اأه��م احتياجات احلياة يف  التي تعد واح��دة من 

املدن ب�سكل عام والذكية منها ب�سكل خا�س.

م���ن ج��ه��ت��ه اأك����د ال��غ��ري��ر اأه��م��ي��ة ال�����س��راك��ة مع 
م��وؤ���س�����س��ة ح��ك��وم��ة دب���ي ال��ذك��ي��ة ودائ�����رة املالية 
لتطوير البوابة الذكية التي جت�سد روؤية القيادة 
.. م�سرا اإىل اأن نتيجة التعاون بني القطاعني 
العام واخلا�س تقدمي اأف�سل اخلدمات للعمالء 
اأذك���ى من�سات  يف دول���ة االإم����ارات اع��ت��م��ادا على 

ت�سديد االأموال.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ج��م��ال امل���ري اإن اع��ت��م��اد بنك 
امل�سرق حم�سال للدفعات التي ت�سدد عر بوابة 
حكومة دبي الذكية .. يهدف اإىل دعم التناف�سية 
ال�سنوي  االرتفاع  �سوء  يف  واملرونة  وال�سفافية 
اأن  اإي������رادات ال��ب��واب��ة.. م�����س��را اإىل  ال��ك��ب��ر يف 
اإي��رادات حكومة دبي عر البوابة الذكية بلغت  
درهم خالل الفرتة من �سهر يونيو  مليار    12

عام 2016 اإىل �سهر يونيو عام 2017.
ل��ق��ط��اع احل�سابات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  واأو����س���ح 
اإيرادات  اأن النمو يف  املركزية يف دائرة املالية .. 
املعامالت الذكية يعد موؤ�سرا على �سالمة النهج 
التنظيمي الذي تتبعه احلكومة وذلك تي�سرا 
ل��ع��م��ل��ي��ة حت�����س��ي��ل االإي��������رادات احل��ك��وم��ي��ة عر 
القنوات الذكية من خالل اإحدى اأهم املوؤ�س�سات 
امل�سرفية الوطنية ودعما مل�سرة التحول الذكي 

يف االإمارة.
اجتاه  يف  ت�سب  املهمة  اخل��ط��وة  ه��ذه  اإن  وق���ال 
متكني حكومة دبي من اال�ستمرارية واال�ستدامة 
من  للمتعاملني  اخل���دم���ات  اأف�����س��ل  ت��ق��دمي  يف 
رفع  يف  ي�سهم  مم��ا  وزوار  ومقيمني  م��واط��ن��ني 

م�ستويات ال�سعادة لديهم.

•• نيويورك-وام: 

اأكد معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير 
التغر املناخي والبيئة اأن احلكومات ال ت�ستطيع 
اتفاق  اأه����داف  حتقيق  ع��ل��ى  مب��ف��رده��ا  تعمل  اأن 
باري�س للمناخ واأن عليها اأن جتد اأ�ساليب مبتكرة 
الإ�سراك املوؤ�س�سات واالأفراد يف هذا ال�ساأن.. م�سرا 
للم�ساهمات  احل��ك��وم��ات  ا���س��ت��خ��دام  ���س��رورة  اإىل 
مل�ساركة  م�سارات  لتوفر  ك��اأداة  املحددة  الوطنية 
ال�سركات واجلهات املعنية االأخرى يف هذا املجال.
املوؤ�س�سني  اج��ت��م��اع جم��م��وع��ة  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
وفد  م�����س��ارك��ة  اإط�����ار  يف  امل��ن��اخ��ي  ال��ع��م��ل  ل�سبكة 
ال��ث��ان��ي��ة وال�سبعني  ال����دورة  اأع��م��ال  االإم�����ارات يف 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة ال��ت��ي تعقد 

حمور  �سعار  حت��ت  االأمريكية  نيويورك  مبدينة 
االإن�سان لتحقيق ال�سالم والعي�س الكرمي للجميع 

علي كوكب م�ستدام .
يثمر  اأن  امكانية  ب�ساأن  تفاوؤله  معاليه  اأب���دى  و 
يف  زي���ادة  امل��ح��ددة  الوطنية  امل�ساهمات  ا�ستخدام 
ودعم  املناخي  العمل  عن  الناجمة  العمل  فر�س 
ت��اأث��ره��ا ع��ل��ى اإج���م���ايل ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي وتوفر 
والتقنيات  امل�ساريع  يف  اال�ستثمار  لتحفيز  اآل��ي��ة 
ال�سراكات  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  الكربون  منخف�سة 

وا�ستقطابها.
وقال معاليه : تركز معظم م�ساهماتنا الوطنية 
املحددة حاليا على ثالثة عنا�سر رئي�سية تتمثل 
يف ال��ت��خ��ف��ي��ف وال��ت��ك��ي��ف وب��ن��اء ال����ق����درات.. ومن 
االقت�سادية  املنافع  على  ال�سوء  ت�سليط  خ��الل 

ل��ل��م�����س��اه��م��ات ال��وط��ن��ي��ة امل���ح���ددة وج��ع��ل��ه��ا اأكرث 
جاذبية للم�ستثمرين واملجتمع ب�سكل عام، ميكننا 
وخلق  املناخي  العمل  يف  االأع��م��ال  قطاع  اإ���س��راك 
اأداة قوية لدفع عجلة اال�ستثمار وحتقيق عوائد 

اقت�سادية .
و على هام�س ا�ستعرا�سه مل�ساهمات دولة االإمارات 
االأمم  واتفاقية  باري�س  اتفاق  اأه��داف  حتقيق  يف 
معايل  ن��وه  امل��ن��اخ  تغر  ب�ساأن  االإط��اري��ة  املتحدة 
الزيودي اإىل جناح دولة االإم��ارات يف و�سع خطة 
وطنية للتغر املناخي تركز اأهدافها ب�سكل خا�س 
ع��ل��ى اإ����س���راك ق��ط��اع االأع���م���ال وامل��وؤ���س�����س��ات غر 
املتعلقة  ال�سيا�سات  �سنع  يف  االأخ���رى  احلكومية 
على  الت�سجيع  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وال��ب��ي��ئ��ة،  ب��امل��ن��اخ 

االبتكار والتقدم التكنولوجي.

تاأثر  قمة  م�ساركته يف  خ��الل  ال��زي��ودي  اأعلن  و 
التنمية امل�ستدامة ملنتدى االقت�ساد العاملي خالل 
ال��ع��ام��ة لالأمم  72 للجمعية  ال���  ال����دورة  اأع��م��ال 
االإم��ارات و�سع خارطة طريق  املتحدة عزم دولة 
تعد  امل��ح��ددة  الوطنية  امل�ساهمات  يف  لال�ستثمار 
على  �ستعمل  وال��ت��ي  باملنطقة  نوعها  م��ن  االأوىل 
لل�سركات  خا�سة  دخ��ول  ونقاط  م�سارات  حتديد 
املحددة  الوطنية  امل�ساهمات  تنفيذ  يف  للم�ساركة 

لدولة االإمارات.
و اأ���س��ار ال��زي��ودي اإىل ا�ستمرار دول��ة االإم���ارات يف 
تعزيز دورها املتميز يف قطاع الطاقة النظيفة من 
خالل عزمها حتقيق هدفها الطموح يف ا�ستخدام 
بحلول  امل��ائ��ة  يف   27 بن�سبة  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
عام  بحلول  امل��ائ��ة  يف   50 وبن�سبة   2021 ع��ام 

الوطنية  ال�سركات  حتقيق  اإىل  منّوهاً   2050
ذات  امل��ج��االت  م��ن  العديد  اإجن���ازات ملحوظة يف 
االإم����ارات  ري���ادة دول���ة  ب��امل��ن��اخ مم��ا يعك�س  ال�سلة 
يف  العاملية  وم�ساهمتها  االإقليمي  ال�سعيد  على 
اح��ت�����س��ان ف��ع��ال��ي��ات ال��ع��م��ل امل��ن��اخ��ي. ك��م��ا �سارك 
ال��زي��ودي يف احل��دث اخلا�س ملعايل  معايل ث��اين 
باالبتكار  اخل��ا���س  املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام  االأم���ني 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وق������ّدم خ���الل���ه مل��ح��ة ع���ام���ة عن 
ت��ط��وي��ر وتنفيذ  االإم�������ارات يف  م�����س��اه��م��ات دول����ة 
خا�س  ب�سكل  ورّك���ز  امل�ستدامة  التنمية  اأه����داف 
على الدور احليوي الذي يقوم به قطاع االأعمال 
امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق  يف  للم�ساهمة 
قال  ال�����س��ي��اق  ه����ذا  يف  و   .2030 ع����ام  ب��ح��ل��ول 
معاليه : ت�سع دولة االإم��ارات االبتكار على قمة 

اأولويات خطة التنمية امل�ستدامة لتحقيق اأهداف 
التنويع االقت�سادي وتعك�س ا�سرتاتيجية االبتكار 
طموح   2014 ع��ام  يف  اأطلقناها  التي  الوطنية 
االإم��ارات لت�سبح واح��دة من اأكرث ال��دول ابتكاراً 
هذا  بتحقيق  التزامنا  على  وت��اأك��ي��داً  ال��ع��امل..  يف 
بن  حممد  �سندوق   2015 ع��ام  اأطلقنا  الهدف 
را�سد لالبتكار بقيمة 544 مليون دوالر اأمريكي 
لدعم املبتكرين املحليني وت�سهيل ح�سولهم على 

قرو�س جتارية لتمويل م�ساريعهم .
ال��زي��ودي ع��ددا من  اأن يعقد معايل  املقرر  و من 
امل�������س���وؤول���ني رفيعي  االج���ت���م���اع���ات م���ع خم��ت��ل��ف 
التعاون  مل��ن��اق�����س��ة جم����االت  امل�����س��ارك��ني  امل�����س��ت��وى 
دولة  م�ساهمات  على  ال�سوء  وت�سليط  امل�سرتك 

االإمارات يف ق�سايا التغر املناخي والبيئة.

•• دبي-وام:

يطلق معر�س وموؤمتر اك�سبو ا�سحاب الهمم 2017 الذي يقام خالل 
العامل  يف  ذكية  نظارات  اأول  بدبي  املقبل  نوفمر   9 اىل  الفرتة من 7 
اإعاقات  من  يعانون  الذين  اأو  الكفيفني  االأ�سخا�س  متكني  �ساأنها  من 

ب�سرية حادة من اأداء وظائفهم دون احلاجة اإىل م�ساعدة .
اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  رعاية  يقام حتت   - احل��دث  ي�سهد  كما 
طران  ملجموعة  االأع��ل��ى  الرئي�س  ل��ل��ط��ران  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
التاأتاأة والتلعثم يف  ازال��ة  اإط��الق تقنية �سمعية ت�ساعد على  االإم��ارات - 
عدة �ساعات فقط عالوة عن العديد من املنتجات االأخرى مثل ال�سيارات 
التعليمية  واالدوات  املتحركة  الذكية  والكرا�سي  امل�ساعدة  واالط���راف 
باأ�سكال  امل�سابني  احتياجات  تلبي  التي  االدوات  من  وغرها  والطبية 

خمتلفة من االإعاقة.
مليار  ح��وايل  اإىل  العون  يد  مد  على  امل�ساعدة  التكنولوجيا  �ساأن  وم��ن 
ال�سحة  ملنظمة  وف��ق��اً  ال��ع��امل  �سكان  م��ن  باملائة   15 ن�سبته  م��ا  �سخ�س  
50 مليون  االإع��اق��ة منهم  اأن���واع  ن��وع ما من  العاملية  ممن يعانون من 
اإنتاجية  اأك��رث  حياة  حتقيق  من  ومتكينهم  االأو���س��ط  ال�سرق  يف  �سخ�س 
ت�سر  ال��دور  ه��ذا  ازدي��اد  يتوقع  وفيما   .. ب��االإجن��از  و�سعور  وا�ستقاللية 
التقديرات اإىل اأن ال�سوق العاملية لالأجهزة امل�ساعدة للم�سنني واالأ�سخا�س 
ما   2024 العام  بحلول  دوالر  مليار   26 عتبة  �ستتجاوز  االإعاقة  ذوي 
يوؤ�سر اإىل دور متنام للتكنولوجيا امل�ساعدة على �سعيد متكني االأ�سخا�س 

ذوي االإعاقة.
ذوي  من  العديد  مب�ساركة  اأي��ام  لثالثة  ميتد  ال��ذي   - املعر�س  و�سيلبي 
االع��اق��ة يف ال�����س��رق االأو����س���ط - ه���ذه االح��ت��ي��اج��ات ح��ي��ث ي�ستقطب ما 
يزيد عن 150 عار�ساً يقدمون اأحدث ما تو�سل اإليه العامل يف جمال 
متكني  ت�سهيل  على  تركز  وال��ت��ي  وال��روب��وت��ي��ات  امل�ساعدة  التكنولوجيا 

اأ�سحاب الهمم ودجمهم يف املجتمع.
و�ستقدم �سركة االألفية العربية لتجارة التجهيزات الطبية جهازا ي�ساعد 

التدريب ملدة  التلعثم والتحدث بطالقة بعد  التحكم يف  امل�ستخدم على 
ثالث �ساعات تقريبا عالوة على معدات ومنتجات ح�سية جديدة ميكنها 
لالأفراد  االجتماعية  وامل��ه��ارات  احلركية  امل��ه��ارات  تطوير  يف  ت�ساعد  اأن 

الذين يعانون من التوحد ومتالزمة داون وغرها من االإعاقات.
و�ستقوم �سركة ام اي ات�س �سي�ستمز كوربوري�سن و للمرة االأوىل باإطالق 
االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  متكني  �ساأنها  من  التي  الذكية  االأم��ل  نظارات 

الب�سرية من عي�س حياة م�ستقلة وبالتايل زيادة اإمكانية توظيفهم.
ووفقاً ملنظمة ال�سحة العاملية، يعاين ما يزيد عن 285 مليون �سخ�س 
يف اأنحاء العامل من اإعاقات ب�سرية حيث يعاين 39 مليون من العمى، 

و246 مليون من �سعف الب�سر.

ومي��ك��ن ل��ل��ن��ظ��ارات ال��ذك��ي��ة م�����س��اع��دة االأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
العقبات التحذيرية، وقراءة  املهام مبا�سرة من  الب�سر يف معظم  �سعف 
الن�سو�س العربية واالإجنليزية والتعرف على األوان املالب�س وغرها من 
ذلك  وغر  ا�س  او  ا�س  مكاملات  وخدمة  املحيطة  البيئة  واإدراك  االأ�سياء 

كثر، ومتكينهم من اأداء روتني حياتهم اليومية دون اأي م�ساعدة.
وكانت الدورة االفتتاحية للمعر�س التي اأقيمت العام املا�سي قد �سهدت 
يف  مبا  امل�ساعدة  التكنولوجيا  جم��ال  يف  العاملية  املنتجات  اأح��دث  عر�س 
الرتفيه  االإعاقة يف جمايل  االأ�سخا�س ذوي  ت�ساعد  التي  االأجهزة  ذلك 
لريا�سّي  للجري  املخ�س�سة  اال�سطناعية  االأط����راف  مثل  وال��ري��ا���س��ة 
اال�ستجمام ونظم تعوي�سات االأقدام التي ميكنها فعلياً اأن جتعل ا�ستن�ساخ 
الطبية  للتجهيزات  بالن�سبة  ممكناً  اأم��راً  الفيزيزلوجية  االإن�سان  م�سية 
املعدة لال�ستعمال ال�سابق لدخول امل�ست�سفى ودراجات التنقل الكهربائية 
القابلة للطي، وال�سيارات امل�سممة ب�سكل خا�س ي�سمح بقيادتها مبا�سرة 
من الكر�سي املتحرك وال�سيليكون عايل الو�سوح وتقومي العظام واأجهزة 
التنقل والكرا�سي املتحركة الكهربائية واحللول املبتكرة للتحفيز احل�سي 
لل�سوت واأجهزة املزج ال�سوتي وقارئات بريل، واأجهزة الر�سد الال�سلكية، 
والتعلم  اللغة  تعزيز  �ساأنها  من  التي  والرجميات  اخلا�سة  واالأدوات 

وغرها كثر.
ال�سرق  �سركة ريد  الهمم من قبل  اأ�سحاب  اك�سبو  ويتم تنظيم معر�س 

االأو�سط للمعار�س و�سركة ند ال�سبا للعالقات العامة وتنظيم املعار�س.
ال�سرق  ري��د  �سركة  يف  امل��ع��ار���س  جمموعة  م��دي��ر  قري�سي  دان��ي��ال  وق���ال 
مل  ا�ستخداماً  ن�سهد  التكنولوجي  التقدم  ع�سر  يف  للمعار�س  االأو�سط 
الهمم  اأ�سحاب  اك�سبو  اأن معر�س  ..معترا  للتطبيقات  مثيل  له  ي�سبق 
يوفر من خالل جلب اأحدث التقنيات العاملية حتت �سقف واحد فر�سة 

لال�ستفادة الق�سوى من هذه التكنولوجيا امل�ساعدة التي حتول احلياة.
االإعاقة  ذوي  البالد �سديقة لالأ�سخا�س  االإم��ارات جلعل  قيادة  وت�سعى 
هذه  حتقيق  �سعيد  على  التكنولوجيا  تلعبه  اأن  ميكن  ه��ام  دور  وهناك 

الروؤية.

•• اأبوظبي-وام:

ال��دويل لالأمن  للمعر�س  املنظمة  العليا  اللجنة  ناق�ست 
خطة   2018 اأب��وظ��ب��ي  اي�سنار  املخاطر  ودرء  الوطني 
والتح�سرات  واال���س��ت��ع��دادات  ال��ف��رع��ي��ة  ال��ل��ج��ان  ع��م��ل 
واالأجهزة  امل��ع��دات  �سناعة  جم���االت  يف  االأب����رز  للحدث 
االأمنية واالدوات والتقنيات التي تعزز ال�سالمة واالأمن 

ودرء املخاطر و�سرعة اال�ستجابة.
الدكتور  اللواء  برئا�سة  اجتماعها  العليا  اللجنة  وعقدت 
رئي�س  الداخلية  وزارة  عام  مفت�س  نا�سرالري�سي  اأحمد 
اأع�ساء اللجنة  اللجنة العليا املنظمة للمعر�س بح�سور 

عن  وممثلني  للمعر�س  الفرعية  اللجان  وروؤ�ساء  العليا 
ا�سرتاتيجية  املجتمعون  وناق�س  للمعار�س  ري��د  �سركة 
واآلية خطة عمل اللجان الفرعية وما اأجنزته من اأعمال 
برفع  واالهتمام  الهام  ال��دويل  احل��دث  لهذا  لال�ستعداد 
مناق�سة  مت  كما  ال��ل��ج��ان..  جلميع  التجهيزات  م�ستوى 
وما  تنفيذها  اجل���اري  العمل  بخطط  امل�ستجدات  اآخ���ر 
والعرو�س  بالفعاليات  متعلقة  اأع��م��ال  م��ن  اجن���ازه  مت 
وعدد  للم�ساركني  والت�ساريح  الت�سهيالت  تقدمي  و�سبل 
والتنظيمية  القانونية  بالنواحي  املتعلقة  الق�سايا  من 

واالإعالمية.
عام  مفت�س  نا�سرالري�سي  اأحمد  الدكتور  اللواء  واطلق 

ملعر�س  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
اأبوظبي  اي�سنار  املخاطر  ودرء  الوطني  لالأمن  ال��دويل 
األكرتونية خا�سة للموؤمتر الدويل على  2018 من�سة 
النادي االلكرتوين يف وزارة الداخلية ت�ستهدف املنت�سبني 

بالوزارة.
اأخر  الداخلي  للجمهور  نافذة  تعد  التي  املن�سة  وتقدم 
ال��ع��امل��ي وتو�سيل  ب��ه��ذه احل����دث  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل�����س��ت��ج��دات 
الر�سائل اخلا�سة به وتعزيز طرق التوا�سل مع اجلميع 
خدمة الإجناح هذه الفعالية التي ت�ست�سيفها جمدداً دولة 
املالحظات  ال�ستقبال  اإ�سافة  املتحدة  العربية  االإم���ارات 

واملقرتحات التطويرية.

اللجنة العليا تناق�ص ال�ستعدادات ل� »اي�سنار اأبوظبي 2018« 

حنيف القا�سم ي�سيد مببادرة حممد بن 
را�سد للتعليم اللكرتوين العربي 

•• دبي-وام:

مركز  ادارة  جمل�س  رئي�س  القا�سم  ح�سن  حنيف  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأ���س��اد 
للتعليم  را�سد  العاملي مببادرة حممد بن  جنيف حلقوق االن�سان واحل��وار 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  العربي  االلكرتوين 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  الدولة رئي�س جمل�س  اآل مكتوم نائب رئي�س 
تعك�س ترجمة عملية لروؤية ريادية لقيادة واعية ت�ساهم يف �سناعة م�ستقبل 
مليون   50 ح��وايل  امل��ب��ادرة  من  ي�ستفيد  حيث  اجلديدة  العربية  االجيال 

طالب عربي.
اال�ستثنائية يف  ب��امل��ب��ادرات  �سجل حافل  ت�ساف اىل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ان  وق��ال 
كافة املجاالت الثقافية والتعليمية واالقت�سادية وغرها املتعلقة باإن�سانية 
االن�سان فكريا ومعي�سيا وحياتيا ب�سكل عام فهي تعك�س ح�سا قوميا عربيا 

لقيادة متميزة.
وتطوراته  الع�سر  ت��واك��ب  نوعية  ح�سارية  نقلة  تعد  امل��ب��ادرة  ان  واأ���س��اف 
االبداع  فكر  وت�سجيع  ودع��م  امل��ع��ريف  ال��وع��ي  تعزيز  يف  وت�ساهم  املتالحقة 
واالبتكار لدى االجيال العربية التي تعاين كبوة جمتمعية تتعلق برتاجع 
التعليم الذي ال يتوافق مع معطيات الع�سر احلديث مما �ساعد يف انت�سار 

االفكار املتطرفة ومظاهر عنف يف بع�س املناطق العربية.
دع��م قدرات  ال��دول��ة على  ق��ي��ادة  امل��ب��ادرة جت�سد ح��ر���س  ان  القا�سم  واك���د 
التنمية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  اه����داف  لتحقيق  وت��اأه��ل��ي��ه��م  االج��ي��ال  وم���ه���ارات 

امل�ستدامة للمجتمعات العربية.

•• دبي-وام:

التي  االبتدائية  ال��دع��اوى  ع��دد  بلغ   
تلقاها مركز ف�س املنازعات االإيجارية 
االأرا�سي  لدائرة  الق�سائية  ال��ذراع   -
واالأم��الك يف دبي - منذ بداية العام 
دعوى  اجلاري اأربعة اآالف و  436  
.. فيما و�سل عدد دعاوى اال�ستئناف 
ق�سية.   127 و  اآالف  خ��م�����س��ة  اإىل 
املف�سولة  ال����دع����اوى  ع����دد  وو����س���ل 
االبتدائية اإىل األف و 863 دعوى .. 
بينما بلغ عدد الدعاوى اال�ستئنافية 
زاد  فيما  دع���وى..    326 املف�سولة  
القا�سي  ت��ط��ب��ي��ق  م�����س��ت��خ��دم��ي  ع���دد 
  544 و  اآالف  ث���الث���ة  ع��ل��ى  ال���ذك���ي 
م�ستخدما منذ اإطالقه وحتى اليوم. 
عبدالقادر  ال��ق��ا���س��ي  ���س��ع��ادة  وق����ال 

املنازعات  ف�س  مركز  رئي�س  مو�سى 
تعزيز  يف  �ساعد  املركز  اإن  االإيجارية 
االأطراف  جلميع  اآمنة  عقارية  بيئة 
م��ن خ���الل ال��ت��وع��ي��ة وال��ت��وا���س��ل مع 
يف  الف�سل  و�سرعة  االأط����راف  جميع 

الدعاوى.

•• راأ�ص اخليمة- وام:

متكن �سباط جمارك راأ�س اخليمة يف منفذ مطار راأ�س اخليمة الدويل من 
اأحد  �سبط كمية كبرة من مل�سقات تعريفية مل�ستح�سر جتميلي بحوزة 
امل�سافرين القادمني من دولة عربية حتمل تواريخ �سالحية جديدة وذلك 
الإل�ساقها على كمية كبرة من م�ستح�سرات التجميل منتهية ال�سالحية 
ومن بينها املنتج اخلا�س باملل�سق املذكور والتي مت تخزينها يف ادراج خ�سبية 

باإحدى املحالت التجارية باالإمارة.
وقال الدكتور حممد املحرزي مدير عام دائرة اجلمارك ان احل�س االأمني 
العايل الأحد �سباط التفتي�س اجلمركي العاملني يف املنفذ و�سكه بامل�سافر 
�سابط  ظ��ن��ون  اث���ارت  حديثة  �سالحية  ل��ت��واري��خ  مل�سقات  يحمل  ال���ذي 
التفتي�س اىل وجود مواد منتهية ال�سالحية يف امل�ستودع �سيتم تغير تاريخ 
ا�ستيقافه  ليتم  امل�سافر  بحوزة  امل�سبوطة  املل�سقات  على  بناء  �سالحياتها 
واملخاطر  االأم���ن  ادارة  اىل  االم���ر  وحت��وي��ل  التفتي�س  يف  عليه  والتدقيق 
اجلمركية بالدائرة التي توا�سلت مع ق�سم الرقابة ال�سحية البيئية باإدارة 

ال�سحة ببلدية را�س اخليمة ليتم اكت�ساف الكمية امل�سبوطة يف امل�ستودع.
واأكد املحرزي ان الكوادر الب�سرية يف الدائرة وخا�سة العاملني على املنافذ 
على  احل��ر���س  ك��ل  حري�سون  اجلمركي  التفتي�س  �سباط  م��ن  احل��دودي��ة 
العمل بحرفية من خالل الرامج التي تعدها الدائرة لتطوير مهاراتهم 
االأمنية ومهاراتهم يف قراءة لغة اجل�سد التي ت�ساهم يف التقاط و�سبط اأي 
حماوالت غر قانونية للتهريب او امل�سا�س بحقوق امللكية الفكرية م�سيدا 
العمل على  واإ�سهامهم يف  التفتي�س يف منفذ جمرك املطار  بيقظة �سباط 
املزورة  املل�سقات  ادخ��ال  الذي حال دون جناح عملية  املجتمع  اأمن  حماية 
طرق  عليهم  تنطل  مل  حيث  التجميلي  للم�ستح�سر  ال�سالحية  لتاريخ 

واأ�ساليب التهريب التي ي�ستخدمها املهربون لزعزعة اأمن املجتمع.
واأ�ساد املحرزي بالتعاون البناء مع ال�سركاء اال�سرتاتيجيني للدائرة ممثال 
بق�سم الرقابة ال�سحية البيئية باإدارة ال�سحة العامة ببلدية را�س اخليمة 
الذي اثبتت النتائج والفحو�سات التي قام بها عدم �سالحية املنتج وبالتايل 

التحفظ على م�ستح�سرات التجميل منتهية ال�سالحية.

ف�ص املنازعات الإيجارية يف 
دبي منظومة ق�سائية متكاملة

جمارك راأ�ص اخليمة ت�سبط مل�سقات تعريفية 
مل�ستح�سرات جتميلية منتهية ال�سالحية
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عربي ودويل

احلماية  خدمة  اإىل  االأ�سلحة  بيع  عملية  جتميد  وا�سنطن  ق��ررت 
ال�سخ�سية للرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان الذي هاجم حرا�سه 
متظاهرين يف وا�سنطن يف اأيار/مايو املا�سي، ح�سب ما اأعلن ع�سوان 
يف جمل�س ال�سيوخ االأمركي . واأكد باتريك ليهي وكري�س فان هولن 

اأن القرار اتخذ بعد تقدميهما م�سروع قانون يف هذا االجتاه.
1،2 مليون  تبلغ قيمتها  اأ�سلحة  بيع  وا�سنطن عملية  ويجمد قرار 
دوالر بني �سركة �سيغ �ساوير يف والية نيو هام�سر وخدمة احلماية 
يتظاهرون  كانوا  لنا�سطني  تعر�سها  بعد  وا�سعا  ج��دال  اث��ارت  التي 
�سد اردوغان خالل زيارته الرئا�سية اىل العا�سمة االأمركية يف 16 

اأيار/مايو.
ب��ي��ان م�سرتك م��ا ك��ان يجب ان تتم  واع��ت��ر ليهي وف���ان ه��ول��ن يف 
اردوغان،  حماية  عنا�سر  اإىل  اال�سلحة  �سفقة  على  ا�سا�سا  املوافقة 
يجب  البيان  واأ�ساف   . املفرط  القوة  ا�ستخدام  يف  ل�سوابقهم  نظرا 
اأن نتوقف عن بيع االأ�سلحة اإىل وحدات ال�سرطة الوطنية الرتكية، 
�سلطتها حيال  ا�ستخدام  وتبالغ يف  التع�سفي  التوقيف  التي متار�س 

املواطنني االأتراك الذين ينتقدون احلكومة بهدوء .
ومتت مالحقة 19 �سخ�سا من احلر�س ال�سخ�سي الردوغان ب�سبب 
االأحداث التي ح�سلت اأمام مقّر اإقامة ال�سفر الرتكي لدى وا�سنطن 

والتي ت�سببت بنقل عدد من املتظاهرين اإىل امل�ست�سفى.
 
 

اأرب���ع طائرات  اأول  ت�سلم  االأف��غ��اين  اجل��و  �سالح  اإن  م�سوؤولون  ق��ال   
هليكوبرت االأم��ري��ك��ي ال�����س��ن��ع م��ن ط���راز )ب���الك ه���وك ي��و.اإت�����س-

الطائرات  من  املتهالك  الأ�سطولها  اإح��الل  خطة  �سمن  ام�س   )60
الهليكوبرت الرو�سية ال�سنع من طراز )اإم.اآي-17(.

وتعتزم الواليات املتحدة اإمداد اأفغان�ستان باإجمايل 159 طائرة من 
طراز بالك هوك خالل ال�سنوات املقبلة يف اإطار �سعيها لتعزيز قدرات 
اأداء يف قوات  االأ�سلحة  اأف�سل  اأح��د  ال��ذي يعد  االأفغاين  �سالح اجلو 
الدفاع واالأمن االأفغانية. وقالت مهمة الدعم احلازم التي يقودها 
لل�سالح  يو.اإت�س-60  ط��ائ��رات  اأول  و�سلت  االأطل�سي  �سمال  حلف 
ال�سالح  تطوير  يف  �ست�ساعد  ق��ن��ده��ار.  يف  ال��ي��وم  االأف��غ��اين  اجل���وي 
تعود  التي  )اإم.اآي-17(  والقوي. وطائرات  املاهر  االأفغاين  اجلوي 
االأفغاين  الفقري لل�سالح اجلوي  العمود  ال�سوفيتي هي  العهد  اإىل 
وياألفها  االأخ����رة  ال�سهور  يف  الطلعات  جميع  ن�سف  نحو  ون��ف��ذت 
اإىل نقل القوات وامل�سابني  ب�سكل كبر الطيارون االأفغان. واإ�سافة 
والقتلى فهي تنقل اإمدادات اأي�سا اإىل املناطق التي ي�سعب الو�سول 
اإليها برا وميكن اأن تزود باأ�سلحة لتقدمي دعم جوي قريب للوحدات 
على االأر�س. ولكن قدمها جعل �سيانتها واإبدالها اأمرا �سعبا ب�سكل 
وتغيرها  املقبلة  ال�سنوات  خ��الل  تدريجيا  �سحبها  ويجب  متزايد 
بطائرات الهليكوبرت االأمريكية بالك هوك. وتقوية ال�سالح اجلوي 
االأفغاين جزء مهم يف خطة الرئي�س اأ�سرف عبد الغني ومدتها اأربع 

�سنوات لتطوير قوات االأمن االأفغانية.

قال �سهود من رويرتز اإن ال�سرطة الكينية اأطلقت الغاز امل�سيل للدموع 
الذين يتظاهرون  اأوهورو كينياتا  الرئي�س  اأن�سار  الثالثاء على  ام�س 
اإلغاء نتائج االنتخابات الرئا�سية التي  خارج املحكمة العليا �سد قرار 

اأجريت يف الثامن من اأغ�سط�س اآب وفاز بها كينياتا.
الرئا�سية  االنتخابات  نتيجة  كينيا ببطالن  العليا يف  املحكمة  وق�ست 
اإجراء  باإعادة  االنتخابية  اللجنة  واأم��رت  اأيلول  �سبتمر  االأول من  يف 
االأع�ساء،  باأغلبية  املحكمة،  واأق����رت  ي��وم��ا.   60 خ��الل  االن��ت��خ��اب��ات 
بوجود خمالفات يف عملية فرز النتائج. وجتمع املئات من املتظاهرين 
مرتدين اللون االأحمر الدال على حزب الرئي�س كينياتا خارج املحكمة 
ي�سيحون  ل�ساعات  وظلوا  جرينت�س  بتوقيت   0930 ال�ساعة  قرابة 
ويرفعون الالفتات. و�ساح املتظاهرون ب�سعارات �سد النظام الق�سائي 
وكبر الق�ساة ديفيد ماراجا، الذي يراأ�س املحكمة العليا اأي�سا. وقال 
اإن التهديدات �سد امل�سوؤولني يف النظام الق�سائي زادت بينما  ماراجا 

تتعامل املحكمة مع مئات االلتما�سات الناجتة عن االنتخابات.

عوا�شم

وا�شنطن

كابول

احلكومة الفل�سطينية: لدينا 
خطط جاهزة لت�سلم غزة

•• غزة-وكاالت:

اأكدت حكومة الوفاق الفل�سطينية، ام�س الثالثاء، على ا�ستعدادها لت�سلم 
م�سوؤولياتها يف قطاع غزة واأن لديها اخلطط اجلاهزة واخلطوات العملية 

لت�سلم كافة مناحي احلياة يف القطاع.
واأعرب جمل�س الوزراء الفل�سطيني خالل جل�سته االأ�سبوعية التي عقدها يف 
مدينة رام اهلل برئا�سة رامي احلمد اهلل رئي�س الوزراء عن �سكره وتقديره 

للجهود امل�سرية الهادفة اإىل اإنهاء االنق�سام وحتقيق امل�ساحلة الوطنية.
اإىل  و�سواًل  اخلطوات  لكافة  احلثيثة  باملتابعة  م�سر  احل��م��داهلل،  وطالب 
اأن  معتراً  وموؤ�س�ساته،  للوطن  الوحدة  واإع��ادة  الوطنية  الوحدة  حتقيق 
اإع���الن ح��رك��ة حما�س ع��ن ح��ل اللجنة االإداري����ة يف ق��ط��اع غ���زة، خ��ط��وة يف 

االجتاه ال�سحيح.
الفل�سطيني،  املجل�س  ط��ال��ب  الفل�سطينية،  معا  وك��ال��ة  اأوردت����ه  مل��ا  ووف��ق��اً 
اإ�سرائيل برفع ح�سارها املفرو�س على قطاع غزة منذ اأكرث من 10 �سنوات، 
جمدداً دعوة اجلميع اإىل التحلي بامل�سوؤولية واجلراأة الوطنية اأمام ال�سعب 
ومواجهة  ال�سعاب،  كافة  لتجاوز  �سادقة  جهود  ب��ذل  واإىل  الفل�سطيني 
باإنهاء  �سعبنا وطموحاته  تطلعات  واإجن��از  �سلبة  ب��اإرادة وطنية  التحديات 
االنق�سام، وحتقيق امل�ساحلة الوطنية، واإعادة الوحدة للوطن وموؤ�س�ساته 
وتر�سيخ بنائها، حتى نتمكن موحدين من حماية امل�سروع الوطني واإجناز 
الوطني  اال�ستقالل  ونيل  االحتالل  اإنهاء  يف  امل�سروعة  الوطنية  احلقوق 
واإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة كاملة ال�سيادة على حدود 1967 يف 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة وعا�سمتها القد�س.

الريا�س تدين املجازر الإرهابية �سد الروهينغا

حمققو الأمم املتحدة يطلبون دخول بورما بال قيود 

اأملانيا منق�سمة بعد ا�ستقبال اآلف الالجئني 

الرئي�ص الأمريكي وغوتريي�ص يوؤكدان التزامهما باإ�سالح الأمم املتحدة

عبا�ص واأبو الغيط يوؤكدان �سرورة مواجهة تر�سح ا�سرائيل لع�سوية جمل�ص الأمن

•• نيويورك -وام:

واإحدى  املتحدة  الواليات  نظمت 
اأخ���رى يف مقر االأمم  ع�سر دول��ة 
اإ�سالح  ح���ول  اج��ت��م��اع��ا  امل��ت��ح��دة 
مب�ساركة  الدولية  املنظمة  اإدارة 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
تنظيم  امل�ساركة يف  ال��دول  وق��ادة 
ه���ذا احل����دث اإىل ج��ان��ب االأم���ني 
اأنطونيو  امل��ت��ح��دة  ل���المم  ال���ع���ام 
غ��وت��ري�����س وع�����دد م���ن ال������وزراء 

وكبار امل�سوؤولني الدوليني.
كلمته  يف  ت��رام��ب  الرئي�س  واأك���د 
اأم���������ام ه������ذا االج����ت����م����اع اإل�����ت�����زام 
االأمم  باإ�سالح  املتحدة  ال��والي��ات 
العام  ب���االأم���ني  امل��ت��ح��دة م�����س��ي��دا 
حتقيق  اإىل  تهدف  روؤي��ة  لو�سعه 
املنظمة  تتمكن  ك��ي  ال��ه��دف  ه��ذا 
جميع  خ����دم����ة  م�����ن  ال�����دول�����ي�����ة 

ال�سعوب ب�سكل اأف�سل.
العام  االأم��������ني  خم���اط���ب���ا  وق������ال 
عمل  يف  للنظر  ج��ه��ودك  “ندعم 
باأكملها  املتحدة  االأمم  منظومة 
خاللها  م��ن  ميكن  �سبل  الإي��ج��اد 
اأداءها  حت�سن  اأن  املتحدة  ل��الأمم 
واالإدارة  ال��ت��ن��م��ي��ة  جم������االت  يف 
ان  اىل  الفتا  واالأمن”  وال�سالم 
اأ�س�س  على  اأن�سئت  املتحدة  االأمم 

واأ�ساد ترامب بدعوة االأمني العام 
النا�س  على  اأك��ر  ب�سكل  للرتكيز 
و�سدد  البروقراطية..  من  بدال 
دولة  ت��ت��ح��م��ل  اأال  ����س���رورة  ع��ل��ى 
اأك���رث م��ن غ��ره��ا �سواء  م��ا عبئا 
الع�سكرية  اأو  املالية  الناحية  من 
�سالم  حفظ  بعثة  لكل  يكون  واأن 
اأدائها  لتقييم  حم����ددة  اأه�����داف 

فيما بعد.
العام  االأم���ني  م��ن جانبه حت��دث 
لالمم املتحدة عن روؤيته الإجراء 
عملية اإ�سالح وا�سعه يف املنظومة 
ال���دول���ي���ة مب���ا يف ذل����ك يف جمال 
ومكافحة  اجلن�سني  بني  امل�ساواة 
واالأمن  ال�سالم  وهيكل  االإره���اب 

كرامة  على  التاأكيد  منها  نبيلة 
وقيمة ال�سخ�س وال�سعي لتحقيق 
�ساعدت  ك���م���ا  ال�������دويل  ال�������س���الم 
بهذه  النهو�س  يف  املتحدة  االأمم 

االأهداف باأ�سكال كثرة.
وحت���������دث ت������رام������ب ع������ن ج���ه���ود 
الغذاء  ت��وف��ر  يف  امل��ت��ح��دة  االأمم 
ل��ل��ج��وع��ى واالإغ�����اث�����ة يف ح����االت 
الكوارث ومتكني الن�ساء والفتيات 
ب���اأن���ح���اء ال�����ع�����امل.. م�������س���را اإىل 
البروقراطية و�سوء االإدارة التي 
وموؤكدا  الدولية  املنظمة  تعانيها 
�سيتغر  الو�سع  ه��ذا  اأن  يف  ثقته 
العام احلايل  االأم��ني  قيادة  حتت 

غوتري�س.

ول�سمان اأن ت�سبح االأمم املتحدة 
اأك���رث ق��وة يف جم��ال ال��وق��اي��ة من 
مرونة  واأك��رث  ال�سراعات  ن�سوب 
يف جمال الو�ساطة واأكرث فعالية 
م�����ن ح���ي���ث ال���ت���ك���ل���ف���ة يف جم���ال 

عمليات حفظ ال�سالم.
وق����ال “ م��ن اأج����ل دع���م ك��ل هذه 
تب�سيط  اإىل  ن�سعى  نحن  اجلهود 
الالمركزية  وحتقيق  االإج���راءات 
ال�سفافية  وزي�����ادة  ال����ق����رارات  يف 
م�سرا  وامل�ساءلة”..  وال��ك��ف��اءة 
منظمة  امل��ت��ح��دة  االأمم  اأن  اإىل 
املائة من  ت�سعون يف  يعمل  عاملية 
موظفيها يف امليدان.. وهي بحاجة 
القرار  �سنع  عملية  تقريب  اإىل 
واإىل  الذين تخدمهم  النا�س  من 
العاملني  باملديرين  الثقة  تعزيز 
بها وال�سالح اإجراءات ميزانيتها 

واإىل اإزالة الهياكل املزدوجة.
ال�سفرة  ق����ال����ت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
املتحدة  االأمم  ل���دى  االأم��رك��ي��ة 
نيكي هيلي اإن اإعالن دعم اإ�سالح 
االأمم املتحدة الذي اأعلنت عنه يف 
اإعطاء  اإىل  يهدف  االجتماع  ه��ذا 
العام  االأم��������ني  جل����ه����ود  ال����زخ����م 
غ��وت��ري�����س الإ����س���ف���اء م��زي��د من 
وامل�ساءلة  وال�سفافية  الفعالية 

على عمل االأمم املتحدة.

ا�سرائيل تعرت�ص طائرة 
م�سرية فوق اجلولن 
•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

انه  اأم�س  اال�سرائيلي  اجلي�س  اأعلن 
حاولت  طيار  ب��دون  طائرة  اعرت�س 
اال�سرائيلي  امل��ج��ال اجل��وي  اخ���رتاق 
ال�����س��وري املحتل ومت  ف��وق اجل���والن 
اعرتا�سها ب�ساروخ من نوع باتريوت. 
الناطق  وقال جوناثان كونراي�سو�س 
بر�س  فران�س  لوكالة  اجلي�س  با�سم 
بدون  طائرة  اعرت�ست  ا�سرائيل  ان 
طيار من انتاج ايراين اطلقها حزب 
دم�سق  يف  ع�سكري  م��ط��ار  م��ن  اهلل، 
اأق��ل��ع��ت قبل  . واأ����س���اف ان ال��ط��ائ��رة 
50 دق��ي��ق��ة م��ن م��ط��ار ع�����س��ك��ري يف 
دم�سق بهدف اال�ستطالع حلزب اهلل 
واخرتقت املناطق احلدودية منزوعة 

ال�سالح يف ه�سبة اجلوالن .
وت��اب��ع مت ا���س��ت��دع��اء م��ق��ات��الت لكنه 
ت��ق��رر اع��رتا���س��ه��ا ب�����س��اروخ م��ن نوع 
الطائرة  اأ�����س����اب  وق�����د  ب����ات����ري����وت، 
تقديرنا  ح�سب  واأو���س��ح   . واأ�سقطها 
ال���ط���ائ���رة يف منطقة  ���س��ق��ط��ت  ف��ق��د 
احلميدية يف القنيطرة. وهذه لي�ست 
امل���ح���اوالت.   ه����ذه  مل��ث��ل  امل����رة االوىل 
اأك���د اجلي�س اال���س��رائ��ي��ل��ي يف  ب���دوره 
ب��ي��ان ان���ه ل��ن ي�سمح ب���اي ���س��ك��ل من 
عنا�سر  واق�����رتاب  ب��خ��رق  اال���س��ك��ال 
او  اهلل  ح����زب  او  اي���ران���ي���ة  اره���اب���ي���ة 
يف  احل����دود  منطقة  اىل  ميلي�سيات 

اجلوالن .

جتمع حا�سد حلزب 
مييني متطرف يف اأملانيا

•• برلني-رويرتز:

مدينة  يف  ال���ك���ن���ائ�������س  اإح��������دى  ع���ن���د 
اأع�ساء  م��ن  امل��ئ��ات  احت�سد  دري�����س��دن، 
حزب البديل من اأجل اأملانيا مع ن�سطاء 
معادين لالإ�سالم اإذ يعدون االأيام لبدء 
االنتخابات التي من املتوقع اأن ت�سهد 
و�سول احلزب املنتمي لليمني املتطرف 
اأك��رث من  اإىل الرملان الأول م��رة منذ 
احلركتني  اأن�سار  ووق��ف  ق��رن.  ن�سف 
ر�سميا  اأن���ه���م  رغ����م  ج��ن��ب،  اإىل  ج��ن��ب��ا 
منف�سلتني،  ج��م��اع��ت��ني  اإىل  ي��ن��ت��م��ون 
وبجانبهم  االأمل�����اين  ب��ال��ع��ل��م  م��ل��وح��ني 
الت�سويت  ع��ل��ى  ال��ن��ا���س  حت���ث  الف��ت��ة 
 24 اأملانيا يف  اأج��ل  البديل من  حل��زب 
املنا�سرين  اأح����د  واأم�����س��ك  ���س��ب��ت��م��ر. 
ا�سرتد  ال�سعار  يحمل  للحزب  مبل�سق 
بلدك. وُتظهر اال�ستطالعات اأن حزب 
البديل من اأجل اأملانيا قد ي�سبح ثالث 
اأكر حزب باحل�سول على ما ي�سل اإىل 
12 % من االأ�سوات بعد دعواته باأن 
املهاجرين  اأم��ام  ح��دوده��ا  اأملانيا  تغلق 
باأ�سرهم.  القادمني  وتوقف الالجئني 
مناف�سيه  ج���ه���ود  احل������زب  وي���رف�������س 
مل��ق��ارن��ت��ه ب��ال��ن��ازي��ني. وح���ر����س بع�س 
اأع�������س���اء احل�����زب ع��ل��ى احل���ف���اظ على 
م�سافة بينهم وبني جماعة )اأوروبيون 
ولكن  ال��غ��رب(.  اأ�سلمة  �سد  وطنيون 
حث  باخمان  لوت�س  اجلماعة  موؤ�س�س 

اأن�ساره على الت�سويت للحزب .

اإن  للجامعة  العام  االأم��ني  باإ�سم  الر�سمي  املتحدث  وقال حممود عفيفي 
امل�ساحلة  ملف  يف  االأخ��رة  التطورات  اأه��م  عر�س  الفل�سطيني  الرئي�س 
الفل�سطينية وما ينتظر من خطوات قادمة بهدف تفعيلها مثنيا يف هذا 
التطور  ه��ذا  ح��دوث  اأدى ايل  ال��ذي  الكبر  امل�سري  ال�سياق علي اجلهد 
مع  موؤخرا  اأج��راه��ا  التي  االت�ساالت  نتائج  الأه��م  عبا�س  عر�س  و  الهام. 
االأطراف االإقليمية والدولية الفاعلة بهدف و�سع احلكومة االإ�سرائيلية 
اأمام م�سوؤولياتها ودفعها للعودة اإىل ا�ستئناف العملية ال�سيا�سية.. م�سرا 
املوقف  على  الفل�سطينية  امل�ساحلة  لتحقيق  االإي��ج��اب��ي  االنعكا�س  اإىل 
الفل�سطيني دوليا خا�سة يف ظل مزاعم الطرف االإ�سرائيلي حول خروج 

قطاع غزة من �سيطرة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
اخلطوات  بجميع  رح��ب  للجامعة  ال��ع��ام  االأم���ني  اأن  امل��ت��ح��دث  اأو���س��ح  و 
ا�ستمرار  ظل  يف  خا�سة  الفل�سطيني  ال�سف  وح��دة  حتقيق  اإىل  الرامية 

•• نيويورك-وام: 

اتفق الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س اأبومازن واالأمني العام للجامعة 
لع�سوية  اإ�سرائيل  تر�سح  احباط  �سرورة  على  اأبوالغيط  اأحمد  العربية 
جمل�س االأمن للعامني 2019 و2020 واأكدا اأنه لي�س من املقبول اأن 
تكت�سب املواقف االإ�سرائيلية اأي زخم دويل مبا يف ذلك من خالل ع�سوية 
اجلهاز املعني باحلفاظ على ال�سلم واالأمن الدويل وذلك يف ظل ا�ستمرار 

االحتالل االإ�سرائيلي لالأرا�سي الفل�سطينية.
جاء ذلك خالل لقائهما على هام�س اجتماعات الدورة الثانية وال�سبعني 
وجهات  فيه  ت��ب��ادال  وال���ذي  بنيويورك  املتحدة  ل��الأمم  العامة  للجمعية 
اآخر التطورات اخلا�سة بالق�سية الفل�سطينية وعلى راأ�سها  النظر حول 

اخلطوات اجلاري اتخاذها الإنهاء االنق�سام الفل�سطيني.

يف  يتج�سد  م��ا  وه��و  احلالية  االإ�سرائيلية  للحكومة  املتعنتة  ال�سيا�سات 
املحتلة  العربية  االأرا����س���ي  يف  الفل�سطينيني  �سد  االن��ت��ه��اك��ات  ت�ساعد 
االأق�سى  امل�سجد  ح��رم  يف  وقعت  التي  واالع��ت��داءات  االنتهاكات  واآخ��ره��ا 
ال�سريف.. م�سرا اإىل اأهمية العمل خالل املرحلة املقبلة على اتخاذ املزيد 
من اخلطوات التن�سيقية والتنفيذية على امل�ستوى اجلماعي العربي من 
اأجل توفر املزيد من الدعم للق�سية  خالل جامعة الدول العربية من 
الفل�سطينية واإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ودفع االأطراف الدولية 
واحرتام  بالتزاماته  للوفاء  االإ�سرائيلي  الطرف  على  �سغوطها  ملمار�سة 

قرارات ال�سرعية الدولية.
املقررات  تفعيل  على  العمل  كيفية  تناول  اأي�سا  �سهد  اللقاء  اإن  واأ���س��اف 
12 �سبتمر  ال��وزاري للجامعة العربية يف  ال�سادرة موؤخرا عن املجل�س 

اجلاري خا�سة احباط الرت�سح اال�سرائيلي لع�سوية جمل�س االأمن.

واف���رة جدا  االح���د بحظوظ  ان��ت��خ��اب��ات  وه��ي تخو�س 
تتوقع  ال��راي  ا�ستطالعات  ان  رغ��م  رابعة  والي��ة  لنيل 
تراجع حزبها مقارنة بانتخابات 2013. وتراجع عدد 
طريق  غلق  اثر  كثرا  املانيا  اىل  القادمني  املهاجرين 
البلقان واالتفاق االوروبي الرتكي لوقف املهاجرين يف 

االرا�سي الرتكية.

ام�س حمالت اجلي�س  ال�سعودية  وادان��ت احلكومة  هذا 
ال���ب���ورم���ي ���س��د امل�����س��ل��م��ني ال��روه��ي��ن��غ��ا م��ع��ت��رة انهم 
وطالبت   ، جماعية  واب���ادة  اإره��اب��ي��ة  مل��ج��ازر  يتعر�سون 

املجتمع الدويل بالتدخل لوقف هذه االعمال.
وقال جمل�س الوزراء خالل جل�سته اال�سبوعية برئا�سة 
له  يتعر�س  ما  يدين  انه  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك 
اإره��اب��ي��ة واعتداءات  ب��ورم��ا م��ن جم���ازر  امل�����س��ل��م��ون يف 

•• برلني-اأ ف ب:

اقرتاع  مركل  انغيال  االملانية  امل�ست�سارة  تك�سب  ه��ل 
االحد؟ فمن حما�سة الت�سامن عام 2015 اىل تنامي 
من  بالتاأكيد  املانيا  متكنت  للهجرة،  املناه�س  اليمني 
ا�ستيعاب عدد قيا�سي من الالجئني بال م�ساكل كبرة، 

لكن جمتمعها الزال منق�سما ب�ساأن هذه امل�سالة.
ق��ب��ل عامني،  ذل���ك  م��ن  �سنتمكن  ���س��ع��ار  رف��ع��ه��ا  وب��ع��د 
مليون مهاجر،  الأك��رث من  املانيا  اب��واب  وفتح  للتعبئة 
ا�سطرت مركل لتعديل املوقف لكن دون التخلي عن 

�سيا�ستها.
و�ستكون انتخابات اي�سا اختبارا ملوقف الراأي العام من 

امل�سالة.
االمل��ان وهم يتدفقون  العامل �سور  2015 جابت  ويف 
القطارات.  حم��ط��ات  يف  ال��الج��ئ��ني  ال�ستقبال  بكثافة 
والكثر منهم كان فخورا بانه يج�سد ثقافة اال�ستقبال 

مثبتني ان بالدهم ت�سنع التاريخ.
حقيقة  مركل  ت�سريح  اعتر  مل  غ��امن  معتز  ويقول 
يتحقق  باعتباره هدفا  اكرث  بل  الفور+  +ننجزها على 

من خالل العمل معا الجئني واملان .
وكان هذا الطالب ال�سوري )27 عاما( دخل ب�سكل غر 
�سرعي ايطاليا. وبعد ثالثة ا�سهر حظي بو�سع الجىء 
و�سهلت  ب��رل��ني.  يف  درو���س��ه  متابعة  بامكانه  و�سيكون 

ادي��وك��ي�����س��ن االفرتا�سية  اوب���ن ه��اي��ر  ج��ام��ع��ة ك���رون 
اندماجه. وت�ساعد هذه اجلامعة الالجئني على ابراز 

كفاءاتهم.
�سعار  لتكري�س  امل���ب���ادرات  اح���دى  م��ث��ل  امل�����س��روع  وه���ذا 
م���رك���ل. وامل�����س��ار ال��ن��اج��ح مل��ع��ت��ز غ���امن ج��ع��ل��ه يحظى 
با�ست�سافة من مركل لنقا�س تقييم حل�سيلة عامني 

من �سيا�سة الهجرة.
نحو  االن  فهناك  اي��ج��اب��ي��ة،  كلها  لي�ست  االم���ور  لكن 
200 الف طالب جلوء عرثوا على عمل لكن بالن�سبة 

للباقني االمر خمتلف.
كما ان قدوم هوؤالء املهاجرين ولد بني االملان نوعا من 

التوج�س وولد غ�سبا لدى املتطرفني بينهم.
املهاجرين ونظمت  اي���واء  م��راك��ز  م��ن  ومت ح��رق مئات 
املتطرف  اليمني  من  �سدهم  التظاهرات  من  العديد 
ال�سرقية.  باملانيا  يعرف  ك��ان  ما  مناطق  يف  خ�سو�سا 
يف  ال�سنة  را����س  ع�سية  اجلن�سية  ال��ت��ع��دي��ات  وا���س��ه��م��ت 
�سمال  م��ن  ملهاجرين  ن�سبت  ال��ت��ي  بكولونيا   2016
ارتكبها  التي  اجلهادية  االع��ت��داءات  و�سل�سلة  افريقيا 

طالبو جلوء، يف تغذية م�ساعر القلق.
وب��ع��د ت��وق��ع��ات يف و���س��ائ��ل االع����الم االمل��ان��ي��ة ب���ان جنم 
اليها  تعر�ست  ال��ت��ي  االن��ت��ق��ادات  ب�سبب  اف���ل  م��رك��ل 
تلك  كل  امل�ست�سارة  املحافظ، كذبت  داخ��ل حزبها  حتى 

التوقعات.

•• جنيف-الريا�ص-اأ ف ب:

االإن�سان  املتحدة حول و�سع حقوق  االأمم  كرر حمققو 
دخ��ول كامل ومن  ملنحهم حق  ن��داءه��م  اأم�س  بورما  يف 
اإن�سانية  اأزم��ة  اإىل وجود  واأ�ساروا  البالد  اإىل  دون قيود 

خطرة.
و����س���ّرح رئ��ي�����س ال��ب��ع��ث��ة ال��دول��ي��ة لتق�سي احل��ق��ائ��ق يف 
بورما مرزوقي دارو�سمان، اأمام جمل�س حقوق االإن�سان 
ال��ت��اب��ع ل����الأمم امل��ت��ح��دة يف ج��ن��ي��ف م��ن امل��ه��ّم اأن نرى 
املزعومة  االنتهاكات  فيها  جرت  التي  االأماكن  باأعيننا 
تاأثروا  الذين  االأ�سخا�س  مع  مبا�سر  ب�سكل  والتحدث 

ومع ال�سلطات .
واأ�ساف اأغتنم هذه الفر�سة الأكرر طلب التن�سيق الذي 
الو�سول  حق   ، ملنحنا  البورمية  احلكومة  اىل  وجهناه 
الكامل ومن دون قيود ، يف ا�سرع وقت ممكن . و�ُسكلت 
تبني  بعد  الفائت  اآذار/م��ار���س  يف  الدولية  البعثة  ه��ذه 
جمل�س حقوق االإن�سان التابع لالأمم املتحدة بالتوافق، 
القرار. فيما حتفظت بع�س الدول مثل الهند وال�سني 

عنه.
الدولية  البعثة  بت�سكيل هذه  البدء  بورما منذ  ون��ددت 

معترة اأن هذا النوع من االجراءات غر مقبول .
لني  هتني  املتحدة  االأمم  لدى  البورمي  ال�سفر  وراأى 
باخلطوة  لي�ست  البعثة  ه��ذه  مثل  ت�سكيل  اأن  الثالثاء 
)�سرق(  راخ��ني  والي��ة  ت�سمح بحل م�سكلة  التي  املفيدة 

التي تعاين من حتديات كبرة .
لو�سائل  دارو�سمان  قال  الت�سريحات،  هذه  رغم  وعلى 
االعالم انه حافظ على االمل يف التو�سل اىل نوع من 

االطالع  من  املحققون  يتمكن  حتى  بورما  مع  الوفاق 
على وجهة نظر احلكومة. وخرجت الزعيمة البورمية 
اأونغ �سان �سو ت�سي عن �سمتها الثالثاء، بعد اأن دفعها 
الروهينغا  اأزم��ة  حيال  موقف  التخاذ  ال��دويل  املجتمع 
ان  وقالت  اتني.  بتطهر  اتهامات  بالدها  تواجه  فيما 
بورما م�ستعدة لتنظيم عودة الروهينغا الذين فروا اىل 
بنغالد�س، لكن من دون تقدمي حل ملمو�س ملا تعتره 

االأمم املتحدة تطهرا اإتنيا.
ودع����ت ���س��و ت�����س��ي م��راق��ب��ني اأج���ان���ب، م��ن دون حتديد 
هوياتهم، للذهاب اإىل مكان اال�سطرابات ندعوكم اإىل 

االن�سمام اإلينا والتحدث معنا .
وجلاأ نحو 410 اآالف من اأقلية الروهينغا امل�سلمة اإىل 
اجلي�س  يقود  حيث  راخ��ني  والي��ة  من  هربا  بنغالد�س، 
على  ردا  ال��ن��ط��اق  وا���س��ع��ة  ع�سكرية  ح��م��الت  ال��ب��ورم��ي 
اآب/اأغ�سط�س،   25 منذ  الروهينغا  املتمردين  هجمات 

كما تقول االمم املتحدة.
وق����ال دارو����س���م���ان ار���س��ل��ن��ا ب�����س��ورة ع��اج��ل��ة ف��ري��ق��ا اىل 
بنغالد�س، وهو يجمع معلومات ويتحقق من االدعاءات 
بح�سول عمليات اغت�ساب ، مو�سحا ان اخلراء و�سلوا 

قبل نحو ا�سبوع.
 90% يعتنق  التي  بورما  الروهينغا غرباء يف  ويعتر 
من �سكانها البوذية، وهم حمرومون من اجلن�سية رغم 

ا�ستقرار بع�سهم يف هذا البلد منذ عقود.
هناك  اأن  اإلينا  بالن�سبة  الوا�سح  من  دارو���س��م��ان  واأك��د 

اأزمة اإن�سانية خطرة تتطلب اإهتماما عاجال .
اىل  ت�سر  تقارير  هناك  االندوني�سي  ال��وزي��ر  واأ���س��اف 

اإخالء نحو 200 قرية من ال�سكان الروهينغا .

ورغ����م ت��ل��وي��ح ال��ي��م��ني ال��ق��وم��ي مب��ل��ف ال��ه��ج��رة، فان 
امل���ل���ف مل ي��ع��د يف ق��ل��ب اه��ت��م��ام��ات ال�����راي ال���ع���ام وال 
مناف�سيها  اب���رز  مواجهة  يف  حم��رج��ا  مو�سوعا  ميثل 
دعم  ال��ذي  �سولتز  م��ارت��ن  الدميوقراطي  اال���س��رتاك��ي 
حكومة  اط��ار  يف  الالجئني  على  االنفتاح  اي�سا  حزبه 

االئتالف.

وح�سية واإب��ادة جماعية . وجدد املجل�س دع��وات اململكة 
اأعمال  ل��وق��ف  ال��ع��اج��ل  ال��ت��ح��رك  اإىل  ال���دويل  املجتمع 
العنف، واإعطاء االأقلية امل�سلمة يف ميامنار حقوقها دون 

متييز اأو ت�سنيف عرقي .
كما اكد ان الريا�س قدمت للم�سلمني يف بورما ترعاً 
على  ا�ست�سافتهم  عن  ف�ساًل  دوالر  مليون   50 بقيمة 

. اأرا�سيها منذ عام 1948 

نريوبي
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يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 269205                بتاريخ: 2017/03/05
با�س��م:     ماكارثي�س البوراتوريز ليمتد

وعنوانه:  �سارع بامبتون، هارولد هيل، رومفورد، اإي�سك�س، اآر اأم3 8 يو جي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: االأجهزة واملعدات اجلراحية والطبية وطب االأ�سنان، االأكيا�س 
املعقمة واحلقائب لالأغرا�س الطبية، االنابيب املعباأة م�سبقاً  واملحاقن املعباأة م�سبقاً واالدوات لال�ستعمال 

داخل املهبل وال�سمادات الداعمة .
الواق�عة بالفئة:10

بيانات طلب االألوية
رقم الطلب ال�سابق: 15889454

تاريخ الطلب ال�سابق: 4 اأكتوبر 2016
البلد الذي �سجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�سجيل:  جمموعة الدول االوروبية

و�سف العالمة: العالمة هي عبارة  Martindale Pharma International FZE مكتوبة 
باالأحرف الالتينية ال�سغرة و FZE باالحرف الالتينية الكبرة.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  �سبتمرب 2017 العدد 12126

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 269204                بتاريخ: 2017/03/05
با�س��م:    ماكارثي�س البوراتوريز ليمتد

وعنوانه:   �سارع بامبتون، هارولد هيل، رومفورد، اإي�سك�س، اآر اأم3 8 يو جي، اململكة املتحدة
وامل�ستح�سرات  امل��ن��ت��ج��ات  ���س��ي��دالن��ي��ة،  م�ستح�سرات  امل��ن��ت��ج��ات:   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل���ك 
ال�سيدالنية، االأدوية واالأدوية العامة التي ال حتمل ا�سم جتاري و االأدوية املرخ�سة واالأدوية غر املرخ�سة 
اأمبوالت معباأة م�سبقاً، الكرميات واملراهم  ال�سامة للخاليا،  املنتجات  املتاحة بدون و�سفة طبية،  واالدوي��ة 
االأنف  وبخاخات  وامل�ساحيق  واالأق��را���س   واملحاليل   والكب�سوالت  والتحاميل  الهالمية  وامل���واد  واملعاجني 
وال�سا�س لالأغرا�س الطبية وامل�ستح�سرات ال�سحية لالأغرا�س الطبية والل�سقات ومواد الت�سميد  واملواد 

الغذائية املعَدة  لال�ستخدام الطبي.
الواق�عة بالفئة: 5

بيانات طلب االألوية
رقم    رقم  طلب ال�سابق: 15889454

 تاريخ الطلب ال�سابق : 4 اأكتوبر 2016
البلد الذي �سجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�سجيل: جمموعة الدول االوروبية

و�سف العالمة: العالمة هي عبارة Martindale Pharma International FZE مكتوبة 
باالأحرف الالتينية ال�سغرة و FZE باالحرف الالتينية الكبرة.

.اال�س��رتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  �سبتمرب 2017 العدد 12126

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 269206                بتاريخ: 2017/03/05
با�س��م:     ماكارثي�س البوراتوريز ليمتد

وعنوانه:   �سارع بامبتون، هارولد هيل، رومفورد، اإي�سك�س، اآر اأم3 8 يو جي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اخلدمات االعالنية والدعائية والرتويجية، توفر اخلدمات 

املذكورة اآنفاً اون-الين  و/ اأو على �سبكة االإنرتنت.
الواق�عة بالفئة:35

بيانات طلب االألوية:
رقم الطلب ال�سابق: 15889454

تاريخ الطلب ال�سابق: 4 اأكتوبر 2016
البلد الذي �سجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�سجيل:  جمموعة الدول االوروبية

و�سف العالمة: العالمة هي عبارة  Martindale Pharma International FZE مكتوبة 
باالأحرف الالتينية ال�سغرة و FZE باالحرف الالتينية الكبرة.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  �سبتمرب 2017 العدد 12126

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 269207                بتاريخ: 2017/03/05
با�س��م:     ماكارثي�س البوراتوريز ليمتد

وعنوانه:   �سارع بامبتون، هارولد هيل، رومفورد، اإي�سك�س، اآر اأم3 8 يو جي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:  توفر املعلومات عن املنتجات ال�سيدالنية والطبية والرعاية 

ال�سحية.
الواق�عة بالفئة:44

بيانات طلب االألوية:
رقم الطلب ال�سابق: 15889454

تاريخ الطلب ال�سابق: 4 اأكتوبر 2016
البلد الذي �سجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�سجيل:  جمموعة الدول االوروبية

و�سف العالمة: العالمة هي عبارة  Martindale Pharma International FZE مكتوبة 
باالأحرف الالتينية ال�سغرة و FZE باالحرف الالتينية الكبرة.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  �سبتمرب 2017 العدد 12126

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

 �سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 24075

با�س��م: �س. �ساندجيت ليمتد

وعنوانه: �سيدر هاو�س 41 �سيدر افينيو – هاملتون ا�س ام 12

وامل�سجلة حتت رقم : )    15616     (  بتاريخ:  2 / 6 /1998

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 29/ 10 / 2017  وحتى تاريخ : 29 / 10 / 2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  �سبتمرب 2017 العدد 12126

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

 �سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 24074

با�س��م: �س. �ساندجيت ليمتد

وعنوانه: �سيدر هاو�س 41 �سيدر افينيو – هاملتون ا�س ام 12

وامل�سجلة حتت رقم : )15615(  بتاريخ:  2 / 6 /1998

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية  يف :29/ 10 / 2017  وحتى تاريخ : 29 / 10 / 2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  �سبتمرب 2017 العدد 12126

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270884    بتاريخ :2017/04/04

باإ�سم :  دبي فر�ست �س م خ
وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

بيانات االأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
اإدارة   ، االأعمال  تقييم   ، االأعمال  اإدارة  امل�ساعدة يف   ، االأعمال  اإدارة  ، خدمات  االإع��الن  وك��االت  ، خدمات  االإع��الن  خدمات 
االأعمال واال�ست�سارات التنظيمية ، اإدارة اأعمال الفنادق ، اإدارة م�ساريع االأعمال ، اإدارة االأعمال )للغر( ، امل�ساعدة يف االإدارة 
التجارية اأو ال�سناعية ، خدمات الت�سويق ، خدمات الدعاية والعالقات العامة ، جتميع ت�سكيلة من الب�سائع حل�ساب الغر 
االإدارة   ، ، خدمات االإم��داد للغر  الب�سائع ب�سكل مالئم و�سرائها  الزبائن من م�ساهدة هذه  النقل( مبا ميكن  )با�ستثناء 
وقت  تاأجر   ، االإعالنية  امل�ساحات  تاأجر   ، واالإعالنية  التجارية  للغايات  التجارية  واالأ�سواق  املعار�س  تنظيم   ، ال�سناعية 
لالإعالن يف و�سائل االإعالم ، خدمات اأبحاث ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل االإعالم ، خدمات التعهد )باعتبارها م�ساعدة يف 
اإدارة االأعمال( ، اإجراء املزادات ، توفر املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفر املعلومات املتعلقة بهذه 

اخلدمات عر�سبكة حا�سوب عامة.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي dubai first بخط مميز يف�سل بينهما �سهمني متعاك�سني يف االجتاه وعلى 

ميينهما ر�سم مميز ل�سهم بة كلمة MILES وجميع الكلمات باللغة االإجنليزية.
  اال�سرتاطات :

اإر�ساله بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  �سبتمرب 2017 العدد 12126

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/20 املودعة حتت رقم : 271877 
با�س��م  :�سند اأبوظبي ذ.م.م

وعنوانه:   مبنى �سركة الدار العقارية، الطابق 15، �ساطئ الراحة، اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة
طب  اأدوات  اال�سنان،  طب  اأج��ه��زة  اال�سنان،  طب  معدات  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
اأطقم  اال�سنان،  لزراعة  امل�ستخدمة  اال�سطناعية  اال�سنان  ج��ذور  اال�سنان،  طب  وجتهيزات  ع��دد  اال�سنان، 

اال�سنان اال�سطناعية و االأجزاء التعوي�سية اال�سطناعية لالأ�سنان.
الواق�عة بالفئة: 10

باللون  مميزة  بطريقة  مكتوبة  املن�سدة  الالتينية  ب��االأح��رف   snö الكلمة  هي  العالمة  العالمة:  و�سف 
الفروزي تدنوها الكلمة �سنو مكتوبة باللغة العربية باالأحرف املن�سدة بطريقة مميزة باللون البنف�سجي.

.اال�س��رتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  �سبتمرب 2017 العدد 12126

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/20 املودعة حتت رقم : 271868 
با�س��م  :�سند اأبوظبي ذ.م.م

وعنوانه:   مبنى �سركة الدار العقارية، الطابق 15، �ساطئ الراحة، اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة
خدمات  اال�سنان،  تقومي  خدمات  اال�سنان،  طب  خدمات  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
خدمات  )برو�سثودونتيك(،  والثابتة  املتحركة  اجلزئية  اال�سنان  اأطقم/بدالت  وتركيب  وت�سنيع  ت�سميم 
الن�سج  ت�سيب  التي  االم��را���س  من  وال��ع��الج  والت�سخي�س  الوقاية  خدمات  اال�سطناعية،  اال�سنان  تركيب 
)بريودونتيك(،  وتدعمها  االأ�سنان  حتمي  التي  والرباط  ال�سنخي  والعظم  اللثة  مثل  لالأ�سنان  الداعمة 
تغذي  التي  االع�ساب  معاجلة  اأي  اللبية  واملعاجلة  اال�سنان  ط��ب  خ��دم��ات  االأط��ف��ال،  اأ�سنان  ط��ب  خ��دم��ات 
خ�سائ�س ال�سن والتي متر من القنوات ال�سنية )اإيندودونتيك(، خدمات طب اال�سنان التجميلية، خدمات 
تركيب وزرع اال�سنان، خدمات املحافظة على �سحة اال�سنان، تقدمي الن�سح وامل�سورة واملعلومات واال�ست�سارات 

املتعلقة باخلدمات املذكورة.
رق    الواق�عة بالفئة: 44

باللون  مميزة  بطريقة  مكتوبة  املن�سدة  الالتينية  ب��االأح��رف   snö الكلمة  هي  العالمة  العالمة:  و�سف 
الفروزي تدنوها الكلمة �سنو مكتوبة باللغة العربية باالأحرف املن�سدة بطريقة مميزة باللون البنف�سجي.

.اال�س��رتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  �سبتمرب 2017 العدد 12126

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270891    بتاريخ :2017/04/04

باإ�سم :  دبي فر�ست �س م خ
وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

بيانات االأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
بالتجزئة  البيع  وحم���الت  التجارية  ال��ع��ق��ارات  خ��دم��ات   ، ال��ع��ق��ارات  املمتلكات  اإدارة   ، العقارية  اخل��دم��ات 
والعقارات ال�سكنية ، اإدارة وتاأجر العقارات التجارية وحمالت البيع بالتجزئة والعقارات ال�سكنية ، خدمات 
تاأجر وا�ستئجار العقارات التي يتم تقدميها واإدارتها بالن�سبة لل�سقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه 
املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�سناعية ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق 
، خدمات االإدارة للم�ستاأجرين ، اإدارة �سقق وفيالت االإيجار ، خدمات الو�ساطة للعقارات ، خدمات حت�سيل 
االإيجارات ، خدمات تثمني العقارات ، ا�ستثمار روؤو�س االأموال ، اخلدمات املالية ، خدمات اإدارة االأ�سول ، اإدارة 
الرثوات ، االإدارة )املالية( ، القرو�س ، القرو�س ال�سخ�سية ، قرو�س ال�سيارات ، قرو�س ال�سكن ، الرهونات 
، خدمات االإ�ستثمار ، خدمات اال�ستثمار اجلماعي ، خدمات اإدارة ال�سناديق ، ال�سناديق امل�سرتكة ، خدمات 
ا�ستثمار االأموال يف االأ�سهم ، خدمات ا�ستثمار االأ�سول ذات العائد الثابت ، �سناديق التحوط ، خدمات اأوعية 
�سناديق املعا�سات ، خدمات �سناديق اأ�سواق املال ، خدمات ا�ستثمار االأ�سول املتعددة ، خدمات �سناديق حقوق 
امل�ساهمني ، خدمات ال�سناديق ذات العائد الثابت ، خدمات ال�سناديق العقارية ، خدمات �سناديق ا�ستثمار 
امل�سوؤولية االجتماعية ، خدمات التاأمني ، اخلدمات امل�سرفية ، تقدمي اخلدمات امل�سرفية عر االإنرتنت ، 
خدمات التمويل العقاري ، خدمات تقييم العقارات ، خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية 
تطوير  خدمات   ، العقاري  التاأمني  خدمات   ، العقارية  الو�ساطة  خدمات   ، العقاري  اال�ستثمار  خدمات   ،
االأرا�سي ، خدمات ا�ستمالك االأرا�سي ، تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات الأغرا�س التطوير واال�ستثمار ، 
ا�ستمالك االأرا�سي لتاأجرها ، توفر املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفر املعلومات 

املتعلقة بهذه اخلدمات عر �سبكة حا�سوب عامة.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي دبي فر�ست بخط مميز يف�سل بينهما �سهمني متعاك�سني يف 

االجتاه على ي�سارهما ر�سم مميز ل�سهم بة كلمة مايلز وجميع الكلمات باللغة العربية.
اال�سرتاطات :

اأو  التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  �سبتمرب 2017 العدد 12126

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   املودعة حتت رقم:  265878 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�س��م:  مرا�س القاب�سة �س.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �س.ب.: 123311، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات االإعالن؛ خدمات وكاالت االإعالن؛ خدمات اإدارة االأعمال؛ امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال؛ تقييم االأعمال؛ اإدارة 
املالهي؛  وحدائق  اخلا�س  الطابع  ذات  واحلدائق  والفنادق  املطاعم  اأعمال  اإدارة  التنظيمية؛  واال�ست�سارات  االأعمال 
اإدارة م�ساريع االأعمال؛ اإدارة اأعمال )الغر(؛ امل�ساعدة يف االإدارة التجارية اأو ال�سناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات 
حتى  االآخرين  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  خدمات  املكاتب،  ت�سهيالت  توفر  العامة؛  والعالقات  الدعاية 
يتمكن الزبائن من معاينة و�سراء هذه الب�سائع ب�سهولة وي�سر؛ خدمات االإم��داد للغر؛ االإدارة ال�سناعية؛ تنظيم 
اأو دعائية؛ تاأجر امل�ساحات االإعالنية؛ تاأجر وقت لالإعالن يف و�سائل  املعار�س واالأ�سواق التجارية لغايات جتارية 
االإعالم؛ خدمات اأبحاث ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل االإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�ساعدة يف اإدارة االأعمال(؛ 
بيع االأمالك باملزادات العلنية؛ خدمات برامج الوالء؛ خدمات برامج الوالء واحلوافز واملكافاآت؛ توفر اأك�ساك الطعام 
وامل�سروبات واالمتيازات والتذكارات يف �ستاد للفعاليات الريا�سية والرتفيهية؛ توفر املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

اخلدمات مبا يف ذلك توفر املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �سبكة حا�سوب عاملية.- الواق�عة بالفئة:  35
تتكون العالمة من عبارة  " دبي كي" مكتوبة باللغة العربية. و�سف العالمة:  

اال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالريد 

امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية
مالحظة: مت ن�سر هذه العالمة التجارية بتاريخ اخلمي�س 14 �سبتمرب 2017 ونظرًا لوجود خطاأ من قبل 

اجلريدة مت اإعادة ن�سرها بتاريخ الربعاء 20 �سبتمرب 2017 لذا وجب التنويه.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  �سبتمرب 2017 العدد 12126

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270880    بتاريخ :2017/04/04

باإ�سم :  دبي فر�ست �س م خ
وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

بيانات االأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
املالية وبرامج مكافاأة  برجميات حا�سوبية ، برجميات حا�سوبية لرتتيب واإج��راء واإدارة وتقدمي اخلدمات 
وبطاقات  االإئتمان  بطاقات   ، م�سفرة  مغناطي�سية  بطاقات   ، مغناطي�سية  بيانات  حامالت   ، العمالء  والء 
بطاقات  من  وغرها  ال�سحن  وبطاقات  مقدما  املدفوعة  والبطاقات  االآيل  ال�سراف  اأج��ه��زة  من  ال�سحب 
ورقائق  املغناطي�سية  االأ�سرطة   ، املتكاملة  ال���دارات  بطاقات   ، الذكية  البطاقات   ، االأخ��رى  الدفع  وو�سائل 

الذاكرة ، قارئات البطاقات املغناطي�سية.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي dubai first بخط مميز يف�سل بينهما �سهمني متعاك�سني يف 

االجتاه وعلى ميينهما ر�سم مميز ل�سهم بة كلمة MILES وجميع الكلمات باللغة االإجنليزية.
  اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  �سبتمرب 2017 العدد 12126

EAT 108675

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270882    بتاريخ :2017/04/04

باإ�سم :  دبي فر�ست �س م خ
وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

بيانات االأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16
والبطاقات  والتقاومي  والكرا�سات  االإعالنية  والن�سرات  الكتيبات   ، الكرتون  الكرتون ومنتجات   ، الورقية  واملنتجات  الورق 
االإخبارية  والن�سرات  والر�سائل  والل�ساقات  والدعوات  التهنئة  وبطاقات  واملل�سقات  والك�سوفات  ال�سيكات  ودفاتر  والنماذج 
 ، واالألبومات  الفوتوغرافية  ال�سور   ، واملواعيد  املذكرات  ودفاتر  ن�ساف  وورق  القرطا�سية  ودفاتر قطع  والدفاتر  الدورية 
دفاتر اليوميات واأرفف الر�سائل وامللفات املفهر�سة والبطاقات الريدية واالإعالنات الكبرة والتذاكر ودفاتر قطع للكتابة 
اليومية  وال�سحف   ، املطبوعة  املن�سورات   ، الكتب  وم��واد جتليد  والكتب  وال��دوري��ات  ال�سحف   ، املطبوعات   ، الكتابة  وورق 
اللباد  اأقالم احلر واأقالم الر�سا�س واأقالم   ، االأث��اث(  املكتبية )عدا  والن�سرات واملجالت والكتالوجات واالأدوات واللوازم 

واأقالم الر�سا�س االآلية واأقالم احلر اجلاف ، امل�ساطر واملماحي ، ثقاالت الورق.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي dubai first بخط مميز يف�سل بينهما �سهمني متعاك�سني يف االجتاه وعلى 

ميينهما ر�سم مميز ل�سهم بة كلمة MILES وجميع الكلمات باللغة االإجنليزية.
  اال�سرتاطات :

اإر�ساله بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  �سبتمرب 2017 العدد 12126

EAT 108676

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270889    بتاريخ :2017/04/04

باإ�سم :  دبي فر�ست �س م خ
وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

بيانات االأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16
والبطاقات  والتقاومي  والكرا�سات  االإعالنية  والن�سرات  الكتيبات   ، الكرتون  الكرتون ومنتجات   ، الورقية  واملنتجات  الورق 
االإخبارية  والن�سرات  والر�سائل  والل�ساقات  والدعوات  التهنئة  وبطاقات  واملل�سقات  والك�سوفات  ال�سيكات  ودفاتر  والنماذج 
 ، واالألبومات  الفوتوغرافية  ال�سور   ، واملواعيد  املذكرات  ودفاتر  ن�ساف  وورق  القرطا�سية  ودفاتر قطع  والدفاتر  الدورية 
دفاتر اليوميات واأرفف الر�سائل وامللفات املفهر�سة والبطاقات الريدية واالإعالنات الكبرة والتذاكر ودفاتر قطع للكتابة 
اليومية  وال�سحف   ، املطبوعة  املن�سورات   ، الكتب  وم��واد جتليد  والكتب  وال��دوري��ات  ال�سحف   ، املطبوعات   ، الكتابة  وورق 
اللباد  اأقالم احلر واأقالم الر�سا�س واأقالم   ، االأث��اث(  املكتبية )عدا  والن�سرات واملجالت والكتالوجات واالأدوات واللوازم 

واأقالم الر�سا�س االآلية واأقالم احلر اجلاف ، امل�ساطر واملماحي ، ثقاالت الورق.
على  االجت��اه  متعاك�سني يف  �سهمني  بينهما  يف�سل  دب��ي فر�ست بخط مميز  كلمتي  عبارة عن  العالمة   : العالمة  و�سف 

ي�سارهما ر�سم مميز ل�سهم بة كلمة مايلز وجميع الكلمات باللغة العربية.
اال�سرتاطات :

اإر�ساله بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  �سبتمرب 2017 العدد 12126

EAT 108680

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270888    بتاريخ :2017/04/04

باإ�سم :  دبي فر�ست �س م خ
وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

بيانات االأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
املالية وبرامج مكافاأة  برجميات حا�سوبية ، برجميات حا�سوبية لرتتيب واإج��راء واإدارة وتقدمي اخلدمات 
وبطاقات  االإئتمان  بطاقات   ، م�سفرة  مغناطي�سية  بطاقات   ، مغناطي�سية  بيانات  حامالت   ، العمالء  والء 
بطاقات  من  وغرها  ال�سحن  وبطاقات  مقدما  املدفوعة  والبطاقات  االآيل  ال�سراف  اأج��ه��زة  من  ال�سحب 
ورقائق  املغناطي�سية  االأ�سرطة   ، املتكاملة  ال���دارات  بطاقات   ، الذكية  البطاقات   ، االأخ��رى  الدفع  وو�سائل 

الذاكرة ، قارئات البطاقات املغناطي�سية.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي دبي فر�ست بخط مميز يف�سل بينهما �سهمني متعاك�سني يف 

االجتاه على ي�سارهما ر�سم مميز ل�سهم بة كلمة مايلز وجميع الكلمات باللغة العربية.
اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  �سبتمرب 2017 العدد 12126

EAT 108679

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270887    بتاريخ :2017/04/04

باإ�سم :  دبي فر�ست �س م خ
وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

بيانات االأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
بالتجزئة  البيع  وحم���الت  التجارية  ال��ع��ق��ارات  خ��دم��ات   ، ال��ع��ق��ارات  املمتلكات  اإدارة   ، العقارية  اخل��دم��ات 
والعقارات ال�سكنية ، اإدارة وتاأجر العقارات التجارية وحمالت البيع بالتجزئة والعقارات ال�سكنية ، خدمات 
تاأجر وا�ستئجار العقارات التي يتم تقدميها واإدارتها بالن�سبة لل�سقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه 
املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�سناعية ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق 
، خدمات االإدارة للم�ستاأجرين ، اإدارة �سقق وفيالت االإيجار ، خدمات الو�ساطة للعقارات ، خدمات حت�سيل 
االإيجارات ، خدمات تثمني العقارات ، ا�ستثمار روؤو�س االأموال ، اخلدمات املالية ، خدمات اإدارة االأ�سول ، اإدارة 
الرثوات ، االإدارة )املالية( ، القرو�س ، القرو�س ال�سخ�سية ، قرو�س ال�سيارات ، قرو�س ال�سكن ، الرهونات 
، خدمات االإ�ستثمار ، خدمات اال�ستثمار اجلماعي ، خدمات اإدارة ال�سناديق ، ال�سناديق امل�سرتكة ، خدمات 
ا�ستثمار االأموال يف االأ�سهم ، خدمات ا�ستثمار االأ�سول ذات العائد الثابت ، �سناديق التحوط ، خدمات اأوعية 
�سناديق املعا�سات ، خدمات �سناديق اأ�سواق املال ، خدمات ا�ستثمار االأ�سول املتعددة ، خدمات �سناديق حقوق 
امل�ساهمني ، خدمات ال�سناديق ذات العائد الثابت ، خدمات ال�سناديق العقارية ، خدمات �سناديق ا�ستثمار 
امل�سوؤولية االجتماعية ، خدمات التاأمني ، اخلدمات امل�سرفية ، تقدمي اخلدمات امل�سرفية عر االإنرتنت ، 
خدمات التمويل العقاري ، خدمات تقييم العقارات ، خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية 
تطوير  خدمات   ، العقاري  التاأمني  خدمات   ، العقارية  الو�ساطة  خدمات   ، العقاري  اال�ستثمار  خدمات   ،
االأرا�سي ، خدمات ا�ستمالك االأرا�سي ، تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات الأغرا�س التطوير واال�ستثمار ، 
ا�ستمالك االأرا�سي لتاأجرها ، توفر املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفر املعلومات 

املتعلقة بهذه اخلدمات عر �سبكة حا�سوب عامة.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي dubai first بخط مميز يف�سل بينهما �سهمني متعاك�سني يف 

االجتاه وعلى ميينهما ر�سم مميز ل�سهم بة كلمة MILES وجميع الكلمات باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات :

اأو  التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  20  �سبتمرب 2017 العدد 12126
EAT 108678

EAT 108682

EAT 108677

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270890    بتاريخ :2017/04/04

باإ�سم :  دبي فر�ست �س م خ
وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

بيانات االأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
اإدارة   ، االأعمال  تقييم   ، االأعمال  اإدارة  امل�ساعدة يف   ، االأعمال  اإدارة  ، خدمات  االإع��الن  وك��االت  ، خدمات  االإع��الن  خدمات 
االأعمال واال�ست�سارات التنظيمية ، اإدارة اأعمال الفنادق ، اإدارة م�ساريع االأعمال ، اإدارة االأعمال )للغر( ، امل�ساعدة يف االإدارة 
التجارية اأو ال�سناعية ، خدمات الت�سويق ، خدمات الدعاية والعالقات العامة ، جتميع ت�سكيلة من الب�سائع حل�ساب الغر 
االإدارة   ، ، خدمات االإم��داد للغر  الب�سائع ب�سكل مالئم و�سرائها  الزبائن من م�ساهدة هذه  النقل( مبا ميكن  )با�ستثناء 
وقت  تاأجر   ، االإعالنية  امل�ساحات  تاأجر   ، واالإعالنية  التجارية  للغايات  التجارية  واالأ�سواق  املعار�س  تنظيم   ، ال�سناعية 
لالإعالن يف و�سائل االإعالم ، خدمات اأبحاث ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل االإعالم ، خدمات التعهد )باعتبارها م�ساعدة يف 
اإدارة االأعمال( ، اإجراء املزادات ، توفر املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفر املعلومات املتعلقة بهذه 

اخلدمات عر�سبكة حا�سوب عامة.
على  االجت��اه  متعاك�سني يف  �سهمني  بينهما  يف�سل  دب��ي فر�ست بخط مميز  كلمتي  عبارة عن  العالمة   : العالمة  و�سف 

ي�سارهما ر�سم مميز ل�سهم بة كلمة مايلز وجميع الكلمات باللغة العربية.
  اال�سرتاطات :

اإر�ساله بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  �سبتمرب 2017 العدد 12126

EAT 108681

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده      

فى الدعوى رقم  2017/17   بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: م�سرف االإم��ارات اال�سالمي - �س م ع   - عنوانه : اإم��ارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل 

حديقة اخلور - بناية - رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث 
املنفذ �سده : روبيك موف�سي�سيان واآخرون  

اأب��روي - بناية )ذا بيناري من  اإم��ارة دبي - منطقة اخلليج التجاري )ب��رج خليفة( - مقابل فندق  عنوانه : 
 )G10( املحل رقم - )اأمنيات( الكائنة على قطعة االر�س رقم )177( رقم البلدية )499-346

انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/9/27 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى 
موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
%20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
االإجراءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�سة  مبا يرره من م�ستندات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل 
�سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما 

يلي او�ساف املمتلكات  :  
ا�سم   -  1  : املبنى  رقم   -  177  : االر���س  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - حمل   : العقار  نوع   -  1
قيمتها  وامل��ق��درة  200.03 مرت مربع   : امل�ساحة   -  G10  : الوحدة  رق��م   - اأمنيات  بيناري من  ذا   : املبنى 

ب���� )3.875.585.00 ( درهم 
املبنى  ا�سم   - 1  : املبنى  177 - رقم   : التجاري - رقم االر�س  املنطقة : اخلليج  العقار : حمل -  2 - نوع 
ب����  وامل��ق��درة قيمتها  164.36 مرت مربع   : امل�ساحة   -  P1- 04  : الوحدة  رق��م   - اأمنيات  بيناري من  ذا   :

)2.299.900.00 ( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده      

فى الدعوى رقم  2015/1067  تنفيذ مدين      
طالب التنفيذ:   �سركة �سي ا�س ات�س كيه دبي للمقاوالت - ذ م م 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - عود ميثاء - �سارع ام هرير - بناية املخاوي - مكتب رقم 115 - خلف نادي 
الن�سر - بجانب بناية فالكون �سيتي 

املنفذ �سده : ات�س ام ايه اك�سيك املحدودة - واآخرون 
عنوانه : بوكالة املحامي / حيدر بن حيدر 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/9/27 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 

الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
1 - نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : احلبيه الرابعة - رقم االر�س :  22 - رقم املبنى :  -1  - ا�سم املبنى : برمودا 
965.279.00 ( درهم ب��� )  119.57 مرت مربع واملقدرة قيمتها  1306  - امل�ساحة :     فيوز - رقم الوحدة : 
2 - نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : احلبيه الرابعة - رقم االر�س :  22 - رقم املبنى :  -1  - ا�سم املبنى : 
 برمودا فيوز - رقم الوحدة : 614  - امل�ساحة :   118.24    مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� 955.815.00 ( درهم

3 - نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : احلبيه الرابعة - رقم االر�س :  22 - رقم املبنى :  -1  - ا�سم املبنى : 
 برمودا فيوز - رقم الوحدة : 503  - امل�ساحة :   119.69    مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� ) 967.536.00 ( درهم

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
دبابات تركية ت�سوب مدافعها جتاه �سمال العراق 

•• �رشناق-رويرتز:

انت�سرت قوات تركية على حدود البالد اجلنوبية ام�س ووجهت اأ�سلحتها �سوب 
�سمال العراق الذي يديره االأكراد حيث تعتزم ال�سلطات هناك اإجراء ا�ستفتاء 
ومن�سات  دب��اب��ات  وتقف  الغربية.  وال��ق��وى  الأن��ق��رة  حت��د  يف  اال�ستقالل  على 
اإطالق �سواريخ مثبتة على عربات مدرعة يف مواجهة االأرا�سي العراقية على 
بعد نحو كيلومرتين من احلدود وتقتلع احلفارات امليكانيكية الزراعات حتى 
يقيم اجلي�س مواقع على االأرا�سي الزراعية امل�سطحة واجلافة. وقالت م�سادر 
من اجلي�س الرتكي اإنه من املقرر اأن ت�ستمر التدريبات الع�سكرية، التي بداأت 
اأي حتى بعد يوم  اأيلول  26 �سبتمر  اأم�س االثنني، حتى  اإخطار م�سبق  دون 
�سمال  العراق يف  كرد�ستان  اإقليم  ا�ستقالل  على  اال�ستفتاء  اإج��راء  من موعد 

البالد. و�ساهد مرا�سل من رويرتز اأربع مدرعات حتمل اأ�سلحة ثقيلة وجنودا 
واأ�سلحتهم موجهة  اإعدادها خ�سي�سا  التي جرى  املناطق  يتخذون مواقع يف 
�سوب احل��دود. وكان باالإمكان روؤي��ة مولد كهرباء وطبقا الت�ساالت االأقمار 
ال�سناعي يف اأحد املواقع. ويعك�س ا�ستعرا�س القوة حجم القلق يف تركيا، التي 
يوجد بها اأكر عدد من االأكراد يف املنطقة، خ�سية اأن ي�سجع اال�ستفتاء حزب 
ي�سن مت��ردا منذ ثالثني عاما يف جنوب  ال��ذي  املحظور  الكرد�ستاين  العمال 
�سرق تركيا. وكان وزير اخلارجية مولود ت�ساوو�س اأوغلو قال االأ�سبوع املا�سي 
اإن اأنقرة لن تتوانى عن ا�ستخدام القوة اإذا لزم االأمر واإن املواجهة اأثرت على 
اللرة الرتكية. وانخف�ست العملة الرتكية اأمام الدوالر اليوم الثالثاء الأقل 
اأركان  اأن��ور  اأ�سابيع. قال  اأربعة  ال��دوالر الأول مرة منذ  3.5 لرة مقابل  من 
املدير امل�ساعد لالأبحاث ب�سركة كابيتال اإف اإك�س “ما زال التوتر املتزايد قبل 

اأن  يبدو  ولكن  �سلبي”.  ب�سكل  اللرة  على  يوؤثر  العراق  �سمال  يف  اال�ستفتاء 
ا�سطفت  القريبة  الع�سكرية  املناورات  فرغم  م�ستمرة.  احلدود  عر  التجارة 
العراق  اإىل  الدخول  اأج��ل  من  كيلومرت  امتداد  على  �سحن  وعربات  �ساحنات 
عر بوابة اخلابور احلدودية. و�سيكون للعالقات االقت�سادية الرتكية القوية 
مع حكومة اإقليم كرد�ستان العراق املحلية اأثرها على اأي رد من اأنقرة. وت�سخ 
حكومة كرد�ستان العراق مئات االآالف من براميل النفط يوميا واتفقت مع 
يف  الغاز  اأنابيب  خطوط  يف  اال�ستثمار  على  للنفط  الرو�سية  رو�سنفت  �سركة 

االإقليم وت�سدير كميات كبرة من الغاز اإىل تركيا واأوروبا.
واحلكومة  تركيا  فيه  �سعدت  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  الع�سكرية  التدريبات  وت��اأت��ي 
املركزية يف بغداد واإيران احتجاجها وحتذيرها من اال�ستفتاء على اال�ستقالل 

الذي �سيجريه اإقليم كرد�ستان العراق �سبه امل�ستقل.

الكرملني ينتقد اإمداد 
اأمريكا لأوكرانيا بالأ�سلحة

•• مو�شكو-رويرتز:

قال الكرملني ام�س اإن اإمدادات اأ�سلحة حمتملة من الواليات 
املتحدة الأوكرانيا لن يدعم اال�ستقرار يف �سرق اأوكرانيا.

وكتب رئي�س اأوكرانيا بيرتو بورو�سينكو على �سفحاته على 
االأمريكي  ال�سيوخ  جمل�س  اإن  االجتماعي  للتوا�سل  مواقع 

اأقر اإمدادات اأ�سلحة ذات طبيعة دفاعية لبالدنا.
االأمريكيون  النواب  اأقره  الذي  القانون  اأن م�سروع  واأ�ساف 
يخ�س�س باالإجمال 500 مليون دوالر من الدعم االأمريكي 

للدفاع واالأمن يف اأوكرانيا.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
الباجي  التون�سي  الرئي�س  ه��اج��م 
بالده  يف  املعار�سة  ال�سب�سي  ق��ائ��د 
ب���ه ه���و عملية  وو����س���ف م���ا ت���ق���وم 

تخريب ال يجب اأن تتوا�سل.
وقال قائد ال�سب�سي يف حوار خا�س 
ت�سرف  اإن  املحلي  التلفزيون  م��ع 
امل��ع��ار���س��ة يف جم��ل�����س نواب  ن����واب 
الت�سويت  ج��ل�����س��ة  خ���الل  ال�����س��ع��ب 
على قانون امل�ساحلة االإدارية غر 
الت�سوي�س  عليها  ك��ان  وم��ا  مقبول 

بتلك الطريقة.
كما هاجم الرئي�س التون�سي، بحدة 
امل��ع��ار���س وال��ن��اط��ق ب��ا���س��م اجلبهة 
وا�ستعمل  الهمامي  حمة  ال�سعبية 
عبارة “فا�سق” يف الرد على بع�س 
املا�سية،  الفرتة  خالل  ت�سريحاته 
مما وّلد ردود فعل حادة من اأن�سار 

املعار�سة.

احرتام الغلبية
فقد اعتر قائد ال�سب�سي، اأن قانون 
امل�ساحلة يف املجال االإداري امل�سادق 
اأي��ام ال عالقة له  عليه منذ ب�سعة 
اأطلقتها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة  ي�سبه  وال 
م�سروع  هو  بل  اجلمهورية  رئا�سة 
�سادقت عليه جلنة الت�سريع العام، 
املعار�سة  ن��واب  اأت���اه  م��ا  اأن  معترا 
املخ�س�سة  ال��ع��ام��ة  اجلل�سة  اأث��ن��اء 
القانون  م�����س��روع  على  للم�سادقة 
التم�سي  و����س���د  ت��خ��ري��ب��ي  “عمل 
الدميقراطي واأنه ال بد من احرتام 

وفق تعبره. راأي االأغلبية”، 
قاموا  امل��ع��ار���س��ة  ن�����واب  اإن  وق�����ال 
ب��ت��ع��ط��ي��ل اأع����م����ال ال����رمل����ان ال���ذي 

يتمتع بثقة ال�سعب.
لقانون  الراف�سة  االح���زاب  وح��ول 
الباجي  ق���ال  االداري������ة،  امل�����س��احل��ة 
ال�سعبية  اجلبهة  ان  ال�سب�سي  قائد 
ه���ي م���ن اأه����م امل��ع��ار���س��ني ل���ه واأن 
قانون  لتمرير  املناه�س  احل���راك 
ح�سور  اي�������س���ا  ���س��ه��د  امل�������س���احل���ة 

“روابط الثورة” بني املحتجني.
املعار�سة  التون�سي  الرئي�س  ودع��ا 
الرملان،  يف  االغلبية  اح���رتام  اىل 
اأن  االغلبية  على  مثلما  قائال:” 
املعار�سة  ع��ل��ى  االأق���ل���ي���ة،  حت����رتم 

ال�سب�سي  ق��اي��د  ال��رئ��ي�����س  واأو����س���ح 
“اأخطاأنا  ع�����ب�����ارة  ب���خ�������س���و����س 
بها  ي��ق�����س��د  مل  اأن������ه  التقييم”، 
اأحزابا  اأي�����س��ا  ب���ل  ف��ق��ط  ال��ن��ه�����س��ة 
تكن  مل  ي�سميها(  اأن  )دون  اأخ���رى 
النه�سة يف احلكم.  لت�سريك  قابلة 
واأ�ساف اأن احلركة كان لديها اإبان 
الثانية  اجلمهورية  د�ستور  �سياغة 
�سيا�سة مغايرة ملا تقوم به اليوم بعد 
اأن تراجعت وقامت ب�سياغة د�ستور 
دولة مدنية، م�سرا اإىل اأن قوله يف 
وقت �سابق اأن اخليار كان يف جلبها 
تعلق مبرحلة ما قبل  “للمدنية” 

�سياغة الد�ستور.
يذكر يف هذا اخل�سو�س اأن الرئي�س 
اأف�����اد، يف ح����وار �سحفي  ال��ت��ون�����س��ي 
نداء  ح��زب  اأن  ال�سهر،  ه��ذا  �سابق 
تون�س مل يكن اأمامه بعد انتخابات 
للم�ساكل  ح��ل��ول  الإي��ج��اد   ،2014
النه�سة  ���س��وى ح��رك��ة  امل��ط��روح��ة، 
حتالف  لت�سكيل  جاهزة  كانت  التي 
حكومي واأنها قبلت بذلك من دون 
فر�س �سروطها، م�سيفا اأن اخليار 
خانة  اإىل  ج��ل��ب��ه��ا  يف  ي��ت��م��ث��ل  ك����ان 
املدنية غر اأنه اأخطاأ التقييم، وفق 

تقديره.
و�سبق ان قال يف حوار على الوطنية 
النه�سة  ت�سريك حركة  اأن  االأوىل، 
االنتخابات  ف��ر���س��ت��ه  احل���ك���م  يف 
التي   2014 ل�����س��ن��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
اأف�ست اإىل انتخاب النداء يف املركز 
الثاين،  امل��رك��ز  يف  والنه�سة  االأول 
الدميقراطي  ح�����س��ه  اأن  م��ب��ي��ن��ا 
نتائج  التغا�سي عن  اإىل عدم  دفعه 

االنتخابات.
وقد ثمن القيادي يف حركة النه�سة 
الباجي  ت�سريحات  العري�س  علي 
“ جنح  ان���ه  وق���ال  ال�سب�سي.  ق��ائ��د 
يف تبديد االإ�ساعات وال�سبهات التي 
تفنن البع�س يف الرتويج لها وجنح 
االأه�����داف  اأي  ال���روؤي���ا  ت��و���س��ي��ح  يف 
اإل��ي��ه��ا وم��ا حتتاجه من  وال��ط��ري��ق 

ت�سحيات من اجلميع.
اأكد  “ الرئي�س    وا�ساف العري�س 
للد�ستور،  ك��ح��ام  م��وق��ع��ه  ب���ح���واره 
للمرحلية   ، ال���وط���ن���ي���ة  ل���ل���وح���دة 
املتعجلون  ب���داأ  ال��ت��ي  ال��واق��ع��ي��ة  اأو 

ي�سيقون بها ذرعا.

اأي�سا اأن حترتم لعبة الدميقراطية 
واالأغلبية يف الرملان”.

االئتالف  ب���ني  ال���ع���الق���ة  وت���ع���رف 
توترا  تون�س  يف  واملعار�سة  احلاكم 
امل�ساحلة  ق�����ان�����ون  مت����ري����ر  ب���ع���د 

االإدارية.
وعّلق ال�سب�سي على ت�سريح الناطق 
حمة  ال�سعبية  للجبهة  ال��ر���س��م��ي 
الهمامي الذي قال فيه ان الباجي 
لتوريث  مي���ّه���د  ال�����س��ب�����س��ي  ق���ائ���د 
ال�سلطة البنه، قائال: “ت�سريحات 
اأن تكون  ال��ه��م��ام��ي ال مي��ك��ن  ح��م��ة 

مرجعية”.
 وا�ست�سهد الرئي�س التون�سي باالآية 
اآمنوا  ال��ذي��ن  اأي��ه��ا  “يا  ال��ق��راآن��ي��ة: 
اأن  فتبينوا  بنباأ  فا�سق  ج��اءك��م  اإن 
فت�سبحوا  بجهالة  ق��وم��ا  ت�سيبوا 
حا  مو�سّ نادمني”،  فعلتم  ما  على 
اأنه يق�سد بالف�سق معناه القراآين.

تخ�سي�س  ال�����س��ب�����س��ي  وا����س���ت���غ���رب 
ال�سحافة كل اأ�سبوع �سفحات كاملة 
حلمة الهمامي كي ي�ستمه، قائال: 
“�ساهدت حمة الهمامي ال عيب يف 
�سكله ومظهره… اأما العيب يف ان 
واأ�ساف  ي�ستم رئي�س اجلمهورية”. 

م����ع حركة  ال���ت���ح���ال���ف  م���وا����س���ل���ة 
املقبلة  ال����ف����رتة  خ�����الل  ال��ن��ه�����س��ة 
معها  ال�سابقة  التجربة  اأن  معترا 
ك��ان��ت ن��اج��ح��ة ومي��ك��ن ت��ك��راره��ا يف 

املراحل القادمة.
ق��ي��ام حت��ال��ف بني  امكانية  وب�����س��اأن 
اال�ستحقاقات  يف  وال��ن��داء  النه�سة 
قائد  ق�����ال  امل���ق���ب���ل���ة،  االن���ت���خ���اب���ي���ة 
للنداء  ���س��ريف  رئي�س  اإّن���ه  ال�سب�سي 
وال ميكن من موقعه هذا اأن يتخذ 
م�سيفا  اخل�سو�س،  بهذا  ق��رار  اأي 
تعود  م�ساألة  التحالف  امكانية  اأّن 

بالنظر اإىل احلزبني.
اأّن  اإىل  ذات�����ه  ال�����س��ي��اق  يف  واأ�����س����ار 
خ��ا���س��ه��ا احلزبان  ال��ت��ي  ال��ت��ج��رب��ة 
جتربة  هي   2014 انتخابات  بعد 
تون�س  على  ايجابيات  ولها  ناجحة 
واأّنه من االأف�سل اأن يوا�سال فيها، 

ح�سب ت�سريحه.  
حركة  اأن  ال�������س���ب�������س���ي،  واع�����ت�����ر 
ك��ب��ر يف  ق��ام��ت مب��ج��ه��ود  النه�سة 
هذا  يف  واأ����س���ار  “املدنية”،  اجت����اه 
اخل�سو�س اإىل ف�سلها يف موؤمترها 
والدعوي،  ال�سيا�سي  ب��ني  االأخ���ر 

غر اأنه قال اإن ذلك غر كاف.

موقف  يف  �سخ�س  ع��ن  ي�����س��در  اأن 
ي����ف����رت�����س اأن����������ه مي����ث����ل ف����ي����ه كل 
ال���ت���ون�������س���ي���ني ب���غ�������س ال���ن���ظ���ر عن 
ال�سيا�سية”،  وموافقهم  عقيدتهم 
عن  ت��خ��ت��ل��ف  ال  ه��ن��ا  “اأنت  ق���ائ���ال 
رئ���ي�������س ح����رك����ة ال���ن���ه�������س���ة را����س���د 
امل�سلمني  االإخ��وان  ممثل  الغنو�سي 

يف تون�س” وفق تعبره.
وتو�سيحا منها لهذا الو�سف، قالت 
اجلمهورية  رئا�سة  با�سم  الناطقة 
�سعيدة ق��را���س، اأم�����س ال��ث��الث��اء، يف 
اللفظة  ه���ذه  اإن  اذاع�����ي،  ت�����س��ري��ح 
ويف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  يف  “موجودة 
نطق رئي�س اجلمهورية بها ال يعني 
اأ�سا�س  ما ذهبت له التاأويالت على 
ال��ف�����س��ق مبعنى ع���دم االإمي�����ان فال 

عالقة لهذا بذاك”.
“االإ�سكالية  اأن  قرا�س  واأف��ادت  هذا 
كاملة  حملة  تخو�س  عندما  تكون 
احلوار  م��ب��داأ  وتقبل  ت�سارك  واأن���ت 
وتقول  ح���ق���ك  مم���ار����س���ة  وم�����ب�����داأ 
يف  امل�ساحلة  رف�س  وع��دم  موقفك 
املطلق، ثم ترتاجع وتعود بخطاب 
م���ن���اف مل���ا ه���و م���وج���ود ح��ق��ي��ق��ة يف 
الن�س، وتتحدث على م�سروع �سنة 

ال��ه��م��ام��ي عندما  اأن�����ه ع��ل��ى ح��م��ة 
احرتامه  الدولة  رئي�س  عن  يتكلم 
األف  باعتباره ميثل مليون و700 
اأكرث  مي��ث��ل  ال  ه��و  بينما  ت��ون�����س��ي، 
وتابع:  تون�سي”.  األ��ف   200 م��ن 
“الهمامي يطرح نف�سه كبديل وما 
عليه ااّل انتظار انتخابات 2019.

تو�سيح
ال���رئ���ي�������س حلمة  واأث�����������ار و�����س����ف 
جدال كبرا  ‘الفا�سق’  الهمامي ب 
العام  وال��راأي  ال�سيا�سي  الو�سط  يف 
التون�سي ويف و�سائل االإعالم، حيث 
ت���ع���ددت ال���ت���اأوي���الت وت��ن��وع��ت بني 
مندد وم�ستنكر وبني م�ستغرب من 

هذا التو�سيف.
واعتر القيادي يف اجلبهة ال�سعبية 
زياد خل�سر خالل موؤمتر �سحفي 
رئي�س  و���س��ف  اأن  ال��ث��الث��اء،  اأم�����س 
با�سم  الر�سمي  للناطق  اجلمهورية 
اجلبهة حمه الهمامي “بالفا�سق” 
احل�سابات  ت�سفية  اإط���ار  يف  ي��ن��درج 
باعتماد  ال�سيا�سيني  اخل�سوم  م��ع 

اخلطاب الديني.
ميكن  “ال  اأم����ر  ه����ذا  اأن  واأ�����س����اف 

اأم���ر ال ميكن التكهن  احل��ي��اة وه��و 
و�سعه  ���س��ي��ك��ون  ان  م��ت�����س��ائ��ال  ب����ه، 
باأعباء  ال��ق��ي��ام  ل��ه  ي�سمح  ال�سحي 
م����ا يطرح  وب���خ�������س���و����س  احل����ك����م. 
اليوم ب�ساأن تعديل الد�ستور لتغير 
النظام ال�سيا�سي قال الباجي قائد 
اأي��ة مبادرة  اإن��ه لن يطلق  ال�سب�سي 
اأن ذلك  يف ه���ذا اخل�����س��و���س، غ��ر 
ب����اأن النظام  ال��ق��ول  ال مي��ن��ع��ه م��ن 
الهنات،  بع�س  ت��ع��رتي��ه  ال���رمل���اين 
لهم  املجل�س  ن���واب  اأن  اإىل  م�سرا 
ال�سيا�سي  ال��ن��ظ��ام  تغير  يف  احل��ق 
القانونية  ال���ط���رق  ت���وخ���وا  ط���امل���ا 

للو�سول اإىل ذلك.
اأعمدة  على  بنقده  تعلق  فيما  اأم��ا 
امل�ستقلة  الهيئات  لعمل  ال�سحافة 
الهيئات  يق�سد  اأن��ه مل  اأو�سح  فقد 
الهيئات  ق�����س��د  ب���ل  ال���د����س���ت���وري���ة 
املجل�س  اأف����رزه����ا  ال���ت���ي  امل�����س��ت��ق��ل��ة 
الوطني التاأ�سي�سي دون اأن ي�سميها، 
معترا اأنها ت�سعى اإىل التغول واإىل 

عدم امل�ساءلة من اأية جهة كانت.

حتالف م�ستقبلي مع النه�سّة؟
على  ال�سب�سي  �سدد  اآخ��ر  جانب  يف 

2015 يف ن�سخته القدمية، وبناء 
موقف �سيا�سي مل يتعامل مع تطور 

امل�ساألة مو�سوع النقا�س”.

الرت�سح جمددا
وم��ع ت��زاي��د احل��دي��ث ع��ن امكانية 
تر�سح الباجي قائد ال�سب�سي لوالية 
جديدة وحول تر�سحه املحتمل، قال 
قائد ال�سب�سي: “يجب ان اأكون حّيا 
بيد اهلل..  اأم���ر  2019 وه���ذا  ع��ام 
هذا �سوؤال قبل وقته وانا ال اأرد على 

ا�سئلة منطلقها فر�سيات”.
وبخ�سو�س ما قيل حول اال�ستعداد 
املبكر لالنتخابات الرئا�سية املقبلة، 
عر طرح م�ساألة امل�ساواة يف املراث 
و�سياغة جملة احلريات وامل�ساواة، 
اإع��الن��ه عنها يف  ب��اأن  اأف��اد ال�سب�سي 
املا�سي  اأغ�سط�س   13 ي��وم  خطابه 
يتنزل فقط يف اإطار تطبيق ف�سول 
املقابل  يف  راف�سا  امل��دين،  الد�ستور 
اإمكانية تر�سحه لهذه  االإجابة عن 

االنتخابات من عدمها. 
اأّن اخلو�س يف هذه امل�ساألة  واعتر 
�سابق الأوانه، م�سيفا باأّنه اإذا فّكر يف 
ذلك فيجب اأن يكون اأّوال على قيد 

ال�سب�سي لن يغر الد�ستور ال�سب�سي النه�سة على طريق الو�سطية

فو�سى النواب عمل تخريبي اجلبهة ال�سعبية يف مرمى نران ال�سب�سي

ينعت زعيم اجلبهة ال�سعبية بالف�سق.. ول يعترب ت�سريحاته مرجعية 

 اإمكانية التحالف بني نداء تون�س والنه�سة م�ساألة تعود بالنظر اإىل احلزبني

الرئي�س التون�سي حتدث كما مل يتحدث من قبل:

تون�ص: الغمو�ص يلف تر�سح ال�سب�سي لولية ثانية...!
ت�سّرفات النواب الراف�سني لقانون امل�ساحلة »عمل تخريبي«

 خل�سر: نعت ال�سب�سي للهمامي
 ب�»الفا�سق« يجعله ل يختلف عن الغنو�سي

لن يطلق اأي مبادرة لتغيري النظام 
ال�سيا�سي ويوكل املهمة لنواب الربملان 

 الهيئات امل�ستقلة ت�سعى اإىل التغول 
واإىل عدم امل�ساءلة من اأي جهة كانت
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الدائرة التنفيذية - حمكمة ابوظبي التنفيذية 

اإخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2011/96 م 
 اىل املحكوم عليه / رفعت عبا�س �سيد ظهور 

العنوان : ن�سرا 
حيث انه بتاريخ 2011/2/10 - قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح 

املنفذ له : الهيئة العامة لل�سوؤون اال�سالمية واالأوقاف - يف  الق�سية رقم : اإداري كلي - 2010/258 
ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ، ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان املحكوم 

املطلوب تنفيذه كاالتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم  وامل�ساريف  26.432.00 درهما 
فموجب هذا اأنت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 
اعالنك / اعالنكم بهذا االخطار ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�سور جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
2017/10/3 ، ال�ساعة 8.30 �س ، امام املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك اجراءات 

التنفيذ اجلري املقررة قانونا - حرر بتاريخ : 2017/9/10 
حمرر االعالن ا�سماعيل �سعد الدين غوري توقيعه 

املدير الداري       

دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية 
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر
الرقم  2017/184 ا�ستئناف مدين 

اىل امل�ستاأنف �سده  / يو�سف وليد فروز النقبي  
حيث اأن امل�ستاأنف  / بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  

قد اأقام عليك الدعوى رقم 2017/184 ا�ستئناف مدين 
املدين  اال�ستئناف  دائ���رة  اخليمة  راأ����س  حمكمة  اإىل  ح�سورك  يقت�سي  وعليه 
وذلك  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة  م   2017/10/2 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي���وم    الثانية 
لالإجابة على الدعوى ، وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك 
عن احل�سور اأو اإر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد اأعاله فاإن املحكمة �ستبا�سر 

نظر الدعوى غيابيا بحقك.  
                   اأمني ال�سر - حممد عبداهلل ا�سالمي

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 145
 - الدرمكي  عي�سى  عبدالرحيم  عبدالرحمن  عادل  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اإماراتي  اجلن�سية يرغب بالتنازل  وبيع كامل ح�سته البالغة 100% ح�سة اىل ال�سيدة/ 
ح�سينه امر �سيخ حممد ها�سم - عمانية اجلن�سية يف الرخ�سة املهنية : الغوير خلدمات 

االفراح ، ترخي�س رقم )514585(  - تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة الخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 1563

يرغب  اجلن�سية  بنغالدي�سي    - عبدال�سالم  �سابوز  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بالتنازل وبيع كامل ح�سته البالغة 100% ح�سة اىل ال�سيد/ يو�سف رو�سان حممد بابول 
مياه - بنغالدي�سي اجلن�سية يف الرخ�سة التجارية : برج كوميال لتجارة اخلردة املعدنية 

، ترخي�س رقم )542909(  تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة الخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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 يف الدعوى رقم 2017/2027 جتاري جزئي  

1( االماين لتاأجر ال�سيارات - �س ذ م م   املدعى عليهما  
2( دمونتي �ستافورد اوليور    

ال��ف��ردان للعقارات - بجوار ليدو  S ملك  )العنوان : دب��ي - دي��رة - بور�سعيد - حمل رق��م 5 
كافيه نف�س �سارع مركز الب�سام �سنرت - هاتف رقم 2662257-04  - هاتف متحرك 6562338-
ال�ساعة  املقرر يف متام  اجتماع اخل��رة  - يرجى احل�سور اىل  بريد 112640(  - �سندوق   050
اأدناه  امل��دون  امل�سريف  املوافق 2017/9/24 مبكتب اخلبر  االحد  يوم  الثانية ع�سره من ظهر 
وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل م�سرف اأبوظبي اال�سالمي - بيت 
املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�س امل�سيئة - الدور االأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 
042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل الطاير 

لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

اعالن اجتماع خربة بالن�سر 
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

 اعالن ن�سرا        
اإىل املدعي عليه /ال�سهام لتجارة العبايات وال�سيل والعطور 

ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث اأن املدعي/ حممد عبداهلل عالي النقبي 
قد اأقام �سدكم دعوى ايجارية بالرقم 2017/90  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�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

 اعـــــــالن 
علي  ن��واف  ال�سيد/   : خورفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم 
دروي�س اأحمد عمران ، اجلن�سية : االإمارات ، ال�سيد/ مازن عبدال�سالم ن�سر اخلاليله ، اجلن�سية : 
االأردن ، وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�س�سهما البالغة نواف بن�سبة 3% ، مازن 
بن�سبة 97% يف اال�سم التجاري مركز اخلاليله الطبي ، ن�ساط الرخ�سة جممع طبي ، واملرخ�س من 
دائرة التنمية االقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهنية رقم 547296 ال�سادر بتاريخ 2006/10/10 يف 
دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان اىل كال من : ال�سيد/ حممد عبيد نويله اليماحي ، اجلن�سية 
: االإمارات ، بن�سبة 3% ال�سيد/ حممد العاين ، اجلن�سية : هولندا ، بن�سبة 47% ، ال�سيد/ نبيل جا�سم 
، اجلن�سية : هولندا ، بن�سبة 25% ، ال�سيد/ �ساري البدر ، اجلن�سية : هولندا ، بن�سبة 25% - ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن

الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6421   

املنذر : يا�سر حمي الدين توكلنا - �سوري اجلن�سية 
املنذر اليه : معاذ برهان الهندي - �سوري اجلن�سية  - جمهول حمل االقامة 

ينذر املنذر املنذر اليه وتنبه عليه ب�سرورة �سداد املبلغ املطالب به حمل االإنذار 
ايام  �سبعة  خ��الل  وذل��ك  دره��م  ال��ف  و�ستون  خم�سة  دره���م(   65.000( والبالغ 
م�سطر  املنذر  �سيكون  واال  الر�سمية  باجلريدة  االإخطار  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
بالر�سوم  ال��زام��ه  م��ع  اليه  امل��ن��ذر  حيال  القانونية  االإج����راءات  يف  لال�ستمرار 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع التعوي�س عن اال�سرار حال تقديريها 

من اأهل اخلرة والق�ساء ، مع حفظ حقوق املنذر االآخرى ايا كانت. 
  الكاتب العدل
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1642  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- �سركة مبينا للتجارة العامة - ذ م م 2-حممد ر�سا �سم�س اله 
ايزدبني / عن نف�سه وب�سفته مديرا ل�سركة مبينا للتجارة العامة - ذ م م  جمهويل 
الرئي�سي وميثله : احمد  الفرع  اي��ران -  ان املدعي/ بنك �سادرات  حمل االقامة مبا 
علي مفتاح �سالح الزعابي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   9131839.69( وقدره  والتكافل مببلغ  بالت�سامن  عليهم 
التام.   ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق   ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %15 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب 
بالقاعة  9.30 �س  ال�ساعة  امل��واف��ق  2017/10/12   ي��وم اخلمي�س   لها جل�سة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1720  مدين  جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- �سيبا�ستيان توما�س فرانك  جمهول حمل االقامة مبا 
الكثري -  : �سوق حم�سن بدر  املدعي/ كراجنيا دوروت��ا جارزنيكا وميثله  ان 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
وادبية  مادية  ا�سرار  من  بها  حلق  ملا  التعوي�س  �سبيل  على  دره��م(   21.000(
والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة .  وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.B.10 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8.30 ال�����س��اع��ة    2017/10/9
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 ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1910 مدين جزئي 
مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  فرناندي�س   اجني�س  لورنا  1-فاني�سا   / عليه  املدعي  اىل 
بن عبد  ه��اين  - وميثلها مديرها/  م  م  ذ  �س  �ستاجنر-  املدعي/ خمتر احلوطي  ان 
العزيز بن �سالح احلوطي وميثله : �سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي - قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )375.358.60 درهم( 
الق�سائية    املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة   املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم 
وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم 
االحد  املوافق  2017/9/24  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 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�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2767   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- عبداهلل عبيد عبداهلل احمد  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف ابوظبي اال�سالمي - قد 
بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )411088.74(  به  املنفذ  املبلغ 
االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2740   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- اأحمد فوؤاد حممد احمد القوريه  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ البنك التجاري الدويل - �س م ع وميثله 
: حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1017778.13( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2626   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- حممد عبداهلل حيدر عبداهلل الرئي�سي  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ البنك العربي املتحد وميثله : 
حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )128541.64(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/328   تنفيذ �سرعي  
حمل  جمهول  العميمي   م��رم��اه  ربيع  ب��الل  عتيق  خمي�سة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  العميمي  قد  التنفيذ/خالد عتيق بالل ربيع مراماه  االقامة مبا ان طالب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�سادر الت�سوية 
رقم  ال��رتك��ة  ملف  يف   ، م�سلمني  ت��رك��ات  ت�سوية   2013/25 رق��م  م�سلمني  ت��رك��ات 
مبنطوقها  ورد  ملا  وفقا  �سدها  املنفذ  بالزام  القا�سي  م�سلمني  تركات   2002/314
و�سداد مبلغ املنفذ 467519 درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف من تاريخ اال�ستحقاق.  
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

  يف الدعوى  رقم   2017/350 عقاري كلي      
املدعي عليها االوىل : ديراج اأند اي�ست كو�ست - �س ذ م م 

العنوان : 
بناء على قرار حمكمة دبي االبتدائية ، بندب اخلبر الهند�سي املخت�س �ساحب الدور 
من املقيدين بجدول خراء املحكمة ، يرجى من االطراف املذكورة احل�سور الجتماع 
اخلرة يوم االحد املوافق 2017/9/24 ال�ساعة الثانية ع�سر والن�سف ظهرا )12.30( 
يف غرفة االجتماعات رقم 4 - الطابق الثاين - املبنى B -  دائرة التنمية االقت�سادية 
- قرية االعمال - بجانب دوار ال�ساعة - يرجى من االطراف تزويد اخلبر مبذكرة 

�سارحة مع   املذكرات وامل�ستندات
 اخلبري املهند�س / علي احمد غافان    
 نقال : 050-6969653

 Email: ghafan69@gamail.com 

 اإعالن بالن�سر لجتماع خربة

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
يف  الدعوى 2017/692  جتاري كلي 

اخلبر املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 
املدعي :  بنك دبي اال�سالمي - �س م ع 

املدعي عليهم : �سركة فراز للتجارة العامة - �س ذ م م ، وبزمان علي بروندي. 
مت ندبنا خبر م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اأعاله واملرفوعة من بنك دبي اال�سالمي 
�س م ع  �سد �سركة فراز للتجارة العامة - �س ذ م م و بزمان علي بروندي  وعليه ندعوكم 
حل�سور اجتماع اخلرة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان 
املو�سح ادناه وذلك يوم االحد  املوافق 2017/9/24 م  يف متام ال�ساعة 00 : 11 �سباحا ، 
ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع 
- دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الطابق االول مكتب رقم : 17B1 - هاتف : 

2681400-04 � فاك�س : 04-2681300
اخلاجة حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون اداريون       

 اإجتماع خربة
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

 يف  الق�سية  رقم   2016/2592 مدين كلي عجمان 
اىل املدعي عليه : يف تيك ل�سناعة الزيوت . ذ. م. م  

يرجى العلم بان املدعي / بنك دبي التجاري )�س م ع ( 
قد اقام عليكم الدعوى اعاله ومت انتدابنا جلنة خرة للنظر فيها ، لذا يرجى 
اخلبر  مقر  يف  عقده  املزمع  اخلرة  اجتماع  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم 
املحا�سبي وامل�سرف الكائن يف �سقة 1507 الطابق 15 يف برج لوؤلوؤة دبي - ميدان بني 
يا�س - ديرة - دبي ، تليفون 2213941-04 ، فاك�س : 2214912-04  ، خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ويف حالة عدم احل�سور �سيتم اإعداد التقرير  على �سوء امل�ستندات 

املقدمة من البنك املدعي - هذه الدعوة اإعماال لن�س القانون 
جلنة اخلربة املنتدبة 
اخلبري/ ماهر امل�ساعيد       اخلبري/ معاذ حممد  اخلبري/ مديح كمال  

اإعالن بالن�سر
حل�سور اجتماع خربة 

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
 يف  الق�سية  رقم   2016/2592 مدين كلي عجمان 

اىل املدعي عليه / حممد عبد الرقيب حممد عبد الر�سيد ، باك�ستاين اجلن�سية    
يرجى العلم بان املدعي / بنك دبي التجاري )�س م ع ( 

، لذا يرجى  انتداب جلنة خرة للنظر فيها  اقام عليكم الدعوى اعاله ومت  قد 
اخلبر  مقر  يف  عقده  املزمع  اخلرة  اجتماع  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم 
املحا�سبي وامل�سرف الكائن يف �سقة 1507 الطابق 15 يف برج لوؤلوؤة دبي - ميدان بني 
يا�س - ديرة - دبي ، تليفون 2213941-04 ، فاك�س : 2214912-04  ، خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ويف حالة عدم احل�سور �سيتم اإعداد التقرير  على �سوء امل�ستندات 

املقدمة من البنك املدعي - هذه الدعوة اإعماال لن�س القانون 
جلنة اخلربة املنتدبة 
اخلبري/ ماهر امل�ساعيد       اخلبري/ معاذ حممد  اخلبري/ مديح كمال  

اإعالن بالن�سر
حل�سور اجتماع خربة 

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
 يف  الق�سية رقم  2016/2592 مدين كلي عجمان 

اىل املدعي عليه / الت�سور لقطع غيار واأ�سباغ ال�سيارات - وكيل خدمات   
يرجى العلم بان املدعي / بنك دبي التجاري )�س م ع ( 

، لذا يرجى  انتداب جلنة خرة للنظر فيها  اقام عليكم الدعوى اعاله ومت  قد 
اخلبر  مقر  يف  عقده  املزمع  اخلرة  اجتماع  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم 
املحا�سبي وامل�سرف الكائن يف �سقة 1507 الطابق 15 يف برج لوؤلوؤة دبي - ميدان 
بني يا�س - ديرة - دبي ، تليفون 2213941-04 ، فاك�س : 2214912-04، خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ويف حالة عدم احل�سور �سيتم اإعداد التقرير  على �سوء امل�ستندات 

املقدمة من البنك املدعي - هذه الدعوة اإعماال لن�س القانون
جلنة اخلربة املنتدبة 
اخلبري/ ماهر امل�ساعيد       اخلبري/ معاذ حممد  اخلبري/ مديح كمال  

اإعالن بالن�سر
حل�سور اجتماع خربة 

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اإعادة اإعــــــــــالن بالن�ســــــر 

يف ال�ستئناف رقم 1250 ل�سنة 2017 م جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده /�سلطان علي حممد اأحمد البلو�سي 

نعلمكم باأن امل�ستاأنف/ بنك االحتاد الوطني 
قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الق�سية املدنية رقم 2136 ل�سنة 2017 جتاري )كلي( 
التا�سعة  ال�ساعة  مت��ام  يف   - م   2017/10/9 جل�سة  لنظره  حت��دد  وق��د   - ال�سارقة 
ل��ذا يرجى  املدينة االوىل  -  ال��دائ��رة  اأم��ام  والن�سف �سباحا مبقر ه��ذه املحكمة 
التف�سل باحل�سور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ويف حالة غيابكم فان املحكمة 
�ستبا�سر نظر اال�ستئناف وفقا الحكام القانون - ملحوظة : ين�سر هذا االإعالن 

على نفقة امل�ستاأنف دون اية م�سوؤولية على املحكمة جتاه حقوق الغر 
مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : بوين جفت للتجارة العامة - ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 16-2301 ملك خالد عبدالرحيم احمد العطار - بردبي - املركز 
رقم   754993 : الرخ�سة  رقم   - ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   - التجاري 
االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1220132  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  القيد 
اأعاله،  باإنحالل ال�سركة املذكورة  التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها  باأنه قد مت  بدبي 
ل���دى ك��ات��ب العدل  ب��ت��اري��خ 2017/8/27  وامل���وث���ق  وذل����ك مب��وج��ب ق����رار حم��اك��م دب���ي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2017/7/18 بتاريخ   دبي  حماكم 
العنوان  واملحا�سبة   للتدقيق  الو�سط  ال�سرق  بامكو  �سي  ار  تي  املعني  امل�سفي 
 :  م��ك��ت��ب رق���م 9 ف��اط��م��ة ع��ل��ي ع��ب��داهلل ال��ع��وي�����س - امل��رق��ب��ات - ه��ات��ف  04-2298777 
خالل  وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-2298787 فاك�س: 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/تي ار �سي بامكو ال�سرق الو�سط للتدقيق واملحا�سبة  
 العنوان :  مكتب رقم 9 فاطمة علي عبداهلل العوي�س - املرقبات - هاتف  04-2298777 
فاك�س: 2298787-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد 
 مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية بوين جفت للتجارة العامة - ذ م م  
كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق  بتاريخ 2017/8/27  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2017/7/18 بتاريخ   دب��ي  حماكم  ال��ع��دل 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/1846  مدين  جزئي 
اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- ع��ب��داهلل ب��ن ���س��امل ب��ن ط��ه احلب�سي جم��ه��ول حم��ل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/1/11 يف الدعوى املذكورة 
مبثابة  املحكمة  حكمت  اال�سباب  فلهذه  لالت�ساالت  االم��ارات  ل�سالح/موؤ�س�سة  اعاله 
احل�سوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )ع�سرون الفا ومائة وثمانية 
وت�سعون درهما و�سبعة وخم�سون فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
التقا�سي وحتى متام ال�سداد والزمته الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�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�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



األربعاء   20   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12126  
Wednesday  20   September   2017  -  Issue No   12126

15

عربي ودويل
اليابان تن�سر منظومة م�سادة لل�سواريخ 

•• طوكيو-اأ ف ب:

ن�����س��رت ال��ي��اب��ان ام�����س م��ن��ظ��وم��ة دف��اع��ي��ة ج��دي��دة م�سادة 
اأيام  لل�سواريخ يف جزيرة هوكايدو يف �سمال االرخبيل بعد 
ب��اإط��الق ���س��اروخ ف��وق اجل��زي��رة التي  على قيام بيونغ يانغ 
الياباين  ال��دف��اع  دوت فيها ���س��ف��ارات االن����ذار. وق���ال وزي���ر 
تدابر  اط���ار  يف  ان���ه  لل�سحافيني  اون���ودي���را  اي��ت�����س��ون��وري 
اال�ستعداد للطوارئ �سنقوم اليوم بن�سر منظومة باك-3 يف 
هوكايدو.  جنوب  يف  اليابانية  الذاتي  الدفاع  لقوات  قاعدة 
وو�سلت قطع منظومة باتريوت ادفان�سد كيبابيليتي-3 اىل 
وزارة  يف  م�سوؤول  بح�سب  الثالثاء،  الح��ق  وق��ت  يف  القاعدة 

و�سط  اخل��ط��وة  تلك  وت��اأت��ي  ب��ر���س.  فران�س  لوكالة  ال��دف��اع 
تفاقم التوتر يف �سبه اجلزيرة الكورية بعد قيام بيونغ يانغ 
بتجربتها النووية ال�ساد�سة واطالقها �ساروخني حلقا فوق 

اليابان يف اأقل من �سهر.
باأعمال  ت��ق��وم  ق���د  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  ان  اون����ودي����را  وق����ال 
ميكن  بال�ستية  ���س��واري��خ  اط���الق  منها  اخ���رى  ا���س��ت��ف��زازي��ة 
ان  م�سيفا  امل�ستقبل  يف  اخ��رى  م��رة  اليابان  ف��وق  حتلق  ان 
وزارته �ستتخذ التدابر ال�سرورية ل�سمان �سالمة ال�سعب 
ن�سرت منظومة  اليابان  فاإن  . وبح�سب م�سوؤولني حمليني 
الدفاع  م�سوؤويل  لكن  ه��وك��اي��دو.  يف  اآخ��ر  موقع  يف  باك-3 
فيها  ن�سرت  اليابان  يف  اخ��رى  مواقع  وج��ود  تاأكيد  رف�سوا 

الدفاعية.  امل��ع��ل��وم��ات  ح�سا�سية  اىل  م�سرين  منظومات 
وقالت  البحر  يف  اليابان  ب��اإغ��راق  ال�سمالية  كوريا  وه��ددت 
ال�سبت انها ت�سعى لتحقيق توازن ع�سكري مع العدو اللدود 
الواليات املتحدة بتطوير تر�سانة نووية كاملة. وقال رئي�س 
يت�ساهل  ل��ن  ان���ه  اآب���ي  �سينزو  امل��ت�����س��دد  ال��ي��اب��اين  احل��ك��وم��ة 
وح�س  ال�سمالية  لكوريا  اخلطر  اال�ستفزازي  العمل  اإزاء 
يانغ.  بيونغ  على  ال�سغوط  تعزيز  على  ال���دويل  املجتمع 
ال�ساروخ  اط��الق  دان  ال��ذي  ال���دويل  االم��ن  ويعقد جمل�س 
م�ستوى  على  اجتماعا   ، للغاية  ا�ستفزازية  العملية  معترا 
الوزراء اخلمي�س ملناق�سة انت�سار ا�سلحة الدمار ال�سامل مع 
تركيز على تطبيق العقوبات على النظام الكوري ال�سمايل.

ال�سي�سي يجتمع مع نتنياهو يف نيويورك 
•• نيويورك-رويرتز:

ال���وزراء  رئي�س  م��ع  ام�����س  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�س  اجتمع 
العامة  اجلمعية  اجتماع  قبيل  نيويورك  يف  نتنياهو  بنيامني  االإ�سرائيلي 
اأي�سا  ال�سي�سي اجتمع  اأن  اإ�سرائيلية  اإعالم  لالأمم املتحدة. وذكرت و�سائل 
يلتقي مع  الذي  عبا�س  الفل�سطينية حممود  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  مع 
يعتقد  اإنه  ترامب   وقال  االأ�سبوع.  ترامب هذا  دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
غر  والفل�سطينيني.  اإ�سرائيل  بني  ال�سالم  لتحقيق  فر�سة”  “هناك  اأن 
اأن ترامب يواجه �سكوكا وا�سعة النطاق يف الداخل واخلارج ب�ساأن الفر�س 
اإدارات��ه مل تعلن  اأن  اأي اخرتاقة �سريعة الأ�سباب منها  املتاحة له لتحقيق 
وو�سف  املتوقفة.  ال�سالم  عملية  ال�ستئناف  ا�سرتاتيجية  اأي  االآن  حتى 

ترامب ال�سالم بني االإ�سرائيليني 

وق������ال رئ���ي�������س االق���ل���ي���م ال���ك���ردي 
متاأخر  وق��ت  ال���رزاين يف  م�سعود 
من يوم االثنني اإنه �سيم�سي قدما 
باال�ستفتاء يف غياب اأي �سمانة من 
اأن جتري  ع��ل��ى  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع 
ب���غ���داد حم����ادث����ات ا���س��ت��ق��الل مع 

اإقليم كرد�ستان.
الدفاع  ل���وزي���ر  ال�������رزاين  وق�����ال 

خالل  ف��ال��ون  مايكل  ال��ري��ط��اين 
حكومة  م��ق��ر  اإرب����ي����ل  يف  اج���ت���م���اع 
هما  واحل��وار  اال�ستفتاء  كرد�ستان 

و�سيلتان لبلوغ اال�ستقالل .
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ط��رد التحالف 
املتحدة  ال����والي����ات  ت���ق���وده  ال�����ذي 
تنظيم داع�س من معقله يف مدينة 
االأمنيني  امل�سوؤولني  ف��اإن  املو�سل 

ينبهون اإىل اأن املت�سددين �سي�سنون 
يف املرحلة احلالية حرب ع�سابات 
ا�ستقرار  لهز  ج��دي��دة  حم��اول��ة  يف 
الداخلية  وزارة  وق��ال��ت  ال���ع���راق. 
اأ�سخا�س  ث���الث���ة  اإن  ال���ع���راق���ي���ة 
ا�ستهداف  بعد   34 واأ�سيب  قتلوا 
بني  مطعما  انتحاريني  تفجرين 

بلدتي تكريت وبيجي .

•• جنيف-وام:

الزعابي  �سامل  عبيد  �سعادة  اأك��د 
امل��ن��دوب ال��دائ��م ل��دول��ة االمارات 
لدى لالأمم املتحدة يف جنيف اأن 
الدولية  التحقيق  جل��ن��ة  ت��ق��ري��ر 
يوؤكد  ����س���وري���ا  ب�������س���اأن  امل�����س��ت��ق��ل��ة 
حقوق  حلالتي  املتزايد  التدهور 
يف  االإن�سانية  واالأو���س��اع  االإن�سان 
���س��وري��ا وا���س��ت��م��رار اأع��م��ال العنف 
النظامية  القوات  تقرتفها  التي 
املدنيني  ح���ق  يف  وم��ي��ل��ي�����س��ي��ات��ه��ا 
يحدث  ذل���ك  اأن  ع��ل��ى  ..م�������س���ددا 
ُمقلق  وعجز  ُمطبق  �سمت  اأم���ام 
توحيد  يف  ال�������دويل  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
ال����روؤي����ة وامل����واق����ف مب���ا يف ذلك 
ال�����س��ادرة عن  ال��ت��و���س��ي��ات  تنفيذ 

جلنة التحقيق الدولية. 
اأمام  ال��دول��ة  كلمة  ذل���ك يف  ج���اء 
والثالثني  ال�������س���اد����س���ة  ال��������دورة 
ملجل�س حقوق االإن�سان بجنيف يف 
التفاعلي مع جلنة  اإط��ار احل��وار 
ب�ساأن  امل�ستقلة  الدولية  التحقيق 

�سوريا .
باأع�ساء  ال�سفر  ���س��ع��ادة  ورّح���ب 
امل�ستقلة  الدولية  التحقيق  جلنة 
مقدما لهم ال�سكر على ما بذلوه 

وعلى  مهمتهم  اأداء  يف  جهد  م��ن 
ال��ت��ق��ري��ر امل���ح���دث مل���ا ي���ج���ري يف 
�سوريا وفقا لقرار جمل�س حقوق 

االإن�سان 20/28.
دول����ة  اأن  اىل  ����س���ع���ادت���ه  ول����ف����ت 
االإمارات ت�ساطر خماوف اللجنة 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��و���س��ع ال��ه�����س الذي 
مناطق  ب��ع�����س  ق��ائ��م��ا يف  م�����ازال 
تخفيف الت�سعيد التي مّت االتفاق 
ال�سنة  من  مايو  �سهر  يف  ب�ساأنها 
اجل��اري��ة وع��ر ع��ن االأم���ل ب��اأن ال 
للتح�سر  االتفاق  هذا  ي�ستخدم 
للت�سعيد يف اأعمال العنف واإعادة 
جديدة  ه��ج��م��ات  و���س��ن  الت�سليح 
ع��ل��ى تر�سيخ  ال��ن��ظ��ام  وم�����س��اع��دة 

مكا�سبه خالل االأ�سهر االأخرة .
االأطراف  الزعابي  �سعادة  وطالب 
االإتفاق  ب��ب��ن��ود  التم�سك  املعنية 
النار  اإط�����الق  وق���ف  حت���رتم  واأن 
واأّن تغتنم هذه الفر�سة للحفاظ 
على الهدنة متهيدا الإقامة حوار 
واأو�سح  و���س��ام��ل.  وا���س��ع  �سيا�سي 
جنيف  يف  للدولة  الدائم  املندوب 
ت��ع��ّر عن  اأن دول���ة االإم����ارات واإذ 
تدهور  ا����س���ت���م���رار  اإزاء  ق��ل��ق��ه��ا 
�سوريا  يف  االإن�����س��ان��ي��ة  االأو�����س����اع 
فاإنها جتدد عزمها على موا�سلة 

خالل قمة القادة حول الالجئني 
�سبتمر   20 ب��ت��اري��خ  ع��ق��د  ال��ت��ي 
ا�ستيعاب  عن  بنيويورك   2016
خالل  ����س���وري  الج����ئ   15000
ال�سنوات اخلم�س القادمة. وجدد 
على   - ال��زع��اب��ي  ال�سفر  ���س��ع��ادة 
ال�سيا�سي - موقف دولة  امل�ستوى 

لال�ستجابة  االإن�������س���اين  ع��م��ل��ه��ا 
ال�سوريني  ال���الج���ئ���ني  الأزم��������ة 
وذل���ك ع��ل��ى غ���رار م��ا ت��ع��ه��دت به 
الدويل  بروك�سل  م��وؤمت��ر  خ��الل 
بتقدمي   ،2017/4/5 ب��ت��اري��خ 
مل�ساعدة  دوالر  م����ل����ي����ون   68
واإعالنها  املحتاجني  ال�����س��وري��ني 

ل�����س��د ال���ط���ري���ق اأم������ام حم����اوالت 
واإ�سقاط  امل��ت��ط��رف��ة  امل��ج��م��وع��ات 
املنطقة.  يف  االإرهابية  م�ساريعها 
جدير بالذكر اأن الدورة ال�ساد�سة 
والثالثني ملجل�س حقوق االإن�سان 
من  ال��ف��رتة  يف  جنيف  يف  تنعقد 

11 اإىل 29 �سبتمر 2017.

ال�سيا�سي  احل����ل  ب����اأن  االإم�������ارات 
يبقى اخليار االأجنع الإنهاء النزاع 
بكافة  ت���رح���ب  وه�����ي  ����س���وري���ا  يف 
اجل����ه����ود ال���ب���ن���اءة اجل����اري����ة من 
ال�سوري  النظام  اأج��ل اجلمع بني 
ال�سورية  امل���ع���ار����س���ة  وف�������س���ائ���ل 
املفاو�سات  للجلو�س حول طاولة 

تركيا حتذر من �سراع عاملي 
حال تق�سيم العراق اأو �سوريا 

•• اأنقرة-رويرتز:

اأو  العراق  تق�سيم  اإن  ام�س  الدين جانيكلي  نور  الرتكي  الدفاع  وزي��ر  قال 
�سوريا قد يوؤدي اإىل اندالع �سراع عاملي. وجاء ت�سريح الوزير مع متركز 
دبابات تركية قرب احلدود مع العراق قبيل ا�ستفتاء مزمع على ا�ستقالل 
اإقليم كرد�ستان. وقال جانيكلي التغير الذي يعني انتهاك وحدة االأرا�سي 
�سوريا  اأرا�سي  انتهاك وحدة  تركيا...  يفر�س خطرا كبرا على  العراقية 

والعراق قد ي�سعل �سرارة �سراع عاملي اأكر ال نهاية له.
وتخ�سى تركيا، التي يعي�س بها عدد كبر من االأكراد يف اجلنوب، اأن يقوي 
الكرد�ستاين  العمال  ح��زب  �سوكة  ال��ع��راق  يف  اال�ستقالل  على  اال�ستفتاء 
ثمانينيات  منذ  تركيا  �سرق  جنوب  يف  مت��ردا  احل��زب  ويخو�س  املحظور. 
القرن املا�سي. وقال جانيكلي اإن اأنقرة لن ت�سمح باإقامة دولة على اأ�سا�س 
عرقي يف جنوب البالد. واأ�ساف ال يجب اأن ي�سك اأحد يف اأننا �سنتخذ كل ما 

يلزم من خطوات وقرارات لوقف تنامي عوامل اخلطر.

قتياًل يف ا�ستباك بجنوب ال�سودان   25
•• جوبا-رويرتز:

قال م�سوؤول حكومي حملي ام�س اإن متمردين يف جنوب ال�سودان هاجموا 
القوات احلكومية يف والية الوحدة الغنية بالنفط مما اأ�سفر عن مقتل 25 

�سخ�سا بينهم مدنيون.
اإن  ل��روي��رتز  ت��ون��ق��وار وزي��ر االإع���الم يف والي��ة ليت�س ال�سمالية  وق��ال الم 
القتلى خالل معارك يف بلدة نيالديو بينهم ن�ساء وكبار يف ال�سن وعنا�سر 
املتمردين  با�سم  املتحدث  جرييال  ب��ول  الم  وق��ال  املحلية.  ال�سرطة  من 
املتمردين  اإنها �سدت هجوم  احلكومة  قالت  18 يف حني  القتلى  ع��دد  اإن 
وتطاردهم حاليا. وقال ديك�سون جاتلواك جوك املتحدث الع�سكري با�سم 
النائب االأول لرئي�س جنوب ال�سودان تابان دينق قاي اإن الهجوم تزامن مع 
حوار يف نيالديو بني قبائل موالية للحكومة واأخرى مناه�سة لها تهدف 

اإىل �سمان ال�سالم يف املنطقة.

والواليات  املتحدة  االأمم  وتخ�سى 
املتحدة والقوى الغربية اأن ي�سرف 
اال�ستفتاء االنتباه عن احلرب على 
تنظيم داع�س الذي ال يزال يحتل 
اأجزاء من العراق و�سوريا. وتخ�سى 
اأن ي�سجع اال�ستفتاء  اإيران وتركيا 
ال�سعي  ع��ل��ى  بلديهما  يف  االأك�����راد 

الإجراء مماثل.
وعلى الرغم من التحالف الوثيق 
ب���ني ال���والي���ات امل��ت��ح��دة واالأك�����راد 
لكن من غر الوا�سح ما اإذا كانت 
لال�ستفتاء  وا���س��ن��ط��ن  م��ع��ار���س��ة 

�ستدفع ال�سلطات اإىل اإلغائه.
حمافظة  ج��ل�����س  ����س���وت  وام���������س 
اأ�سدره  ق��رار  رف�س  على  ك��رك��وك 
االأ�سبوع  يف  ال���ع���راق���ي  ال����رمل����ان 
امل���ا����س���ي الإق����ال����ة امل���ح���اف���ظ جنم 

الدين كرمي.
وج�������اء ق�������رار اإق�����ال�����ة ك������رمي بعد 
ال��ت��ي تطالب  ك���رك���وك،  ت�����س��وي��ت 
املركزية  احلكومة  عليها  بال�سيادة 
على  كرد�ستان،  وحكومة  بغداد  يف 

امل�ساركة يف اال�ستفتاء.

تنظيم  اأم������ام  ال���ع���راق���ي  اجل��ي�����س 
2014 مم��ا ح���ال دون  داع�����س يف 
اأيدي  �سقوط حقولها النفطية يف 

املت�سددين.
ا�سطر  االأخ���������رة  االأ�����س����ه����ر  ويف 
امل��ت�����س��ددون ل��ل��رتاج��ع ع���ن حدود 
زال��وا يتمركزون  املدينة لكنهم ما 

يف مناطق قريبة منها.
واأع���ل���ن���ت ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة بدء 
ه����ج����وم ل����ط����رد ت��ن��ظ��ي��م ال����دول����ة 
اإطار  يف  عّنه  بلدة  من  االإ�سالمية 
القائم  مدينة  نحو  غربا  توجهها 

التي تقع عند احلدود مع �سوريا.
ال�سيعية  ال���ف�������س���ائ���ل  وه���������ددت 
العراقية املدعومة من اإيران بطرد 
اأ�سر  اإذا  ك��رك��وك  م��ن  الب�سمركة 

االأكراد على اإجراء اال�ستفتاء.
اأي  ال��ك��ردي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  ت��ب��د  ومل 
داللة على االإذعان رغم ال�سغوط 
والتهديدات  امل��ك��ث��ف��ة  ال���دول���ي���ة 
الذي  الت�سويت  باإلغاء  االإقليمية 
د�ستوري  غ���ر  اإن�����ه  ب���غ���داد  ت���ق���ول 

ومقدمة لتق�سيم البالد.

�سيا�سي  م��ك��ت��ب ح���زب  م���ع ح��ر���س 
تركماين يف كركوك.

كرديني  اإن  اأمنية  م�سادر  وق��ال��ت 
تركمانيا  وح��ار���س��ا  اآخ��ري��ن  اث��ن��ني 
اأ�سيبوا اأي�سا بجروح يف اال�ستباك 
ال�����ذي ان���دل���ع ع��ن��دم��ا م���ر اأك�����راد 
يف ����س���ي���ارات اأم������ام م��ك��ت��ب احل���زب 
باال�ستفتاء  اح��ت��ف��اال  ال��رتك��م��اين 

وهم يحملون االأعالم الكردية.
واأ�سافت امل�سادر اأن القتيل الكردي 
وامل�سابني الكرديني كانوا من بني 

امل�ساركني يف االحتفال.
وقت  م��ن��ذ  نف�سها  ت��رك��ي��ا  وت��ع��ت��ر 
الرتكمانية  االأقلية  حامية  طويل 
ن�����س��رت جنودا  وق����د  االإق���ل���ي���م.  يف 
ودبابات خالل مناورات قريبة من 

احلدود مع املنطقة الكردية.
االأك���راد علمهم فوق  رف��ع  وعندما 
اأعلن  ن��ي�����س��ان  اأب����ري����ل  يف  امل���دي���ن���ة 
ال����رتك����ي رج�����ب طيب  ال���رئ���ي�������س 
اأن  ك��رك��وك ال ميكن  اأن  اإردوغ�����ان 

ت�سبح مدينة كردية.
ويت�سنى م�ساهدة اجلنود االأتراك، 

•• كركوك-رويرتز:

ال�سرطة  اإن  حمليون  �سكان  ق��ال 
انت�سرت يف مدينة كركوك ب�سمال 
تطور  دون  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة  ال����ع����راق 
ا�ستباك دام اإىل �سراع عرقي قبل 
ا�ستفتاء مقرر على ا�ستقالل اإقليم 

كرد�ستان.
وت���خ���ط���ط ال�������س���ل���ط���ات ال���ك���ردي���ة 
للم�سي قدما يف اإجراء اال�ستفتاء 
يف 25 �سبتمر اأيلول رغم حتذير 
بالنار  ال���ل���ع���ب  م����ن  ل���ه���ا  ب����غ����داد 
اأن  م��ن  االأمريكية  والت�سريحات 
العملية  تقو�س  قد  اخلطوة  ه��ذه 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ���س��د  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

االإرهابي.
غر اأن اال�ستفتاء قد ي�سبب توترا 
كركوك  يف  اخل�سو�س  وج��ه  على 
حيث يتنازع االأكراد مع الرتكمان 

والعرب على النفوذ.
الكردية  االأم������ن  ق�����وات  واأق����ام����ت 
اأنحاء  يف  تفتي�س  نقاط  وال�سرطة 
املدينة بعد مقتل كردي يف ا�ستباك 

الذين ي�ساركون يف تدريبات �ستبداأ 
ب���ع���د ي�����وم م����ن اال����س���ت���ف���ت���اء، وهم 
يحفرون عند نقطة تقع على بعد 

حوايل كيلومرتين من احلدود.
عينه  ال��وق��ت  يف  تقيم  تركيا  لكن 
و�سيا�سية  اق��ت�����س��ادي��ة  ع���الق���ات 
وثيقة مع حكومة االإقليم الكردي 
و�سترتدد يف تخريب جتارة النفط 

عر اأي تدخل ع�سكري.
املدينة  يف  التوتر  حدة  وت�ساعدت 
االإقليمي  جمل�سها  اأق����ر  اأن  ب��ع��د 
ال���ذي ي��ق��وده االأك����راد ه��ذا ال�سهر 
الذي  اال���س��ت��ف��ت��اء  �سمن  اإدراج���ه���ا 
كرد�ستان  اإق��ل��ي��م  ح��ك��وم��ة  ت���ن���وي 

اإجراءه هذا ال�سهر.
وت����ق����ع ك�����رك�����وك خ��������ارج احل������دود 
الر�سمية الإقليم كرد�ستان. ويتنازع 
االأك�������راد واحل���ك���وم���ة امل���رك���زي���ة يف 
عرب  ي�سكنها  التي  املدينة  ب��غ��داد 

وتركمان واأكراد.
الب�سمركة  ق��������وات  و����س���ي���ط���رت 
ومناطق  ك���رك���وك  ع��ل��ى  ال���ك���ردي���ة 
انهار  عندما  عليها  متنازع  اأخ��رى 

يف كلمة الدولة اأمام الدورة ال�ساد�سة والثالثني ملجل�س حقوق الإن�سان بجنيف 

الإمارات توؤكد اأن احلل ال�سيا�سي يبقى اخليار الأجنع لإنهاء النزاع يف �سوريا

الأكراد يتعر�سون ل�سغوط كثيفة لإلغاء ال�ستفتاء

ال�سرطة تنت�سر يف كركوك و�سط ت�ساعد التوتر 

بعد اإقامتها ملنع تقدم ملي�سيات تدعمها اإيران

اأمريكا تخلي قاعدة يف ال�سحراء اجلنوبية ب�سوريا 
•• عمان-رويرتز:

قالت م�سادر من املعار�سة ال�سورية اأم�س الثالثاء اإن قوات اأمريكية 
اأقاموها  ع�سكرية  قاعدة  اأخلوا  معها  متحالفني  عربا  ومقاتلني 
احل��دود مع  بالقرب من  ال�سورية  ال�سحراء  يونيو حزيران يف  يف 

العراق ونقلوا موقعهم اإىل قاعدتهم الرئي�سية يف التنف.
وق��ال��ت امل�����س��ادر اإن ه��ذه اخل��ط��وة ت��اأت��ي بعد ات��ف��اق ب��ني وا�سنطن 
اإىل   60 نحو  بعد  على  ال��واق��ع��ة  ال��زك��ف  ق��اع��دة  ل��رتك  ومو�سكو 
اإىل ال�سمال ال�سرقي من التنف. واكت�سب الرئي�س  70 كيلومرتا 
�ستة  منذ  امل�ستمرة  االأهلية  احل��رب  يف  زخما  االأ�سد  ب�سار  ال�سوري 
اأعوام لكن جماعات معار�سة ما زالت ت�سيطر على مناطق وا�سعة 
مزدحمة بال�سكان يف �سمال غرب وجنوب غرب البالد ف�سال عن 

جيوب يف مناطق اأخرى.
واأن�����س��اأت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ق��اع��دة ال��زك��ف ل��وق��ف ت��ق��دم اجلي�س 
من  اإي����ران  تدعمهم  ال��ذي��ن  معه  املتحالفني  واملقاتلني  ال�����س��وري 
املنطقة الواقعة �سمايل التنف جتاه احلدود العراقية بعدما متكنوا 

من عزل مقاتلني معار�سني تدعمهم وا�سنطن وح�سارهم.
وقال قيادي يف جماعة مغاوير الثورة املعار�سة اأخلينا القاعدة بعد 
اأن اتفق حلفاوؤنا مع الرو�س لالن�سحاب. نقلنا كافة العتاد ودمرنا 
التح�سينات حتى ال يعاد ا�ستخدامها مرة اأخرى من قبل النظام 

وميلي�سياته ال�سيعية .
الدفاع  وزارة  تدعمها  م�سلحة  معار�سة  جماعة  ال��ث��ورة  ومغاوير 

االأمريكية اأدارت القاعدة والدوريات الع�سكرية حول التنف.

واأق��ي��م��ت ق��اع��دة ال��زك��ف يف وق��ت ك��ان ال��ت��وت��ر فيه ���س��دي��دا عندما 
هاجم حتالف تقوده الواليات املتحدة مقاتلني تدعمهم اإيران عدة 
مرات الإيقاف تقدمهم �سوب التنف، القريبة من حدود �سوريا مع 

العراق، لي�سمن �سالمة قواته.
وقال القيادي بجماعة مغاوير الثورة القاعدة كانت خط دفاع اأول 
االآن مرر  ولكن  املتحالفة معه  ال�سيعية  وامليلي�سيات  النظام  �سد 
البقاء مل يعد قائما وهدفنا اإعادة التجمع والرتكيز على وجودنا 

يف التنف .
وكانت املعار�سة امل�سلحة املدعومة من الغرب تاأمل يف ذلك احلني 

اأي�����س��ا يف ا���س��ت��خ��دام ال��ق��اع��دة لب�سط ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��زي��د من 
االأرا�سي على امتداد احلدود العراقية والتقدم �سوب دير الزور يف 
�سرق �سوريا. لكن تقدم اجلي�س ال�سوري وحلفائه من و�سط �سوريا 
وتقدم القوات التي يدعمها التحالف من �سمال �سوريا اقرتب من 

املدينة مما جعل م�سعى املعار�سة من اجلنوب عدمي الفائدة.
ومع انتقال املعارك اإىل دير الزور قال دبلوما�سي غربي مطلع على 
الو�سع وبناء على تقارير املخابرات اإن معظم القوات التي تدعمها 

اإيران ان�سحبت من املنطقة حول التنف.
ويف الوقت نف�سه �سغطت دول غربية وعربية على جماعات املعار�سة 
التي تدعمها يف املنطقة ال�سحراوية قليلة ال�سكان لالن�سحاب من 
�سوريا والتقهقر اإىل االأردن االأمر الذي تقاومه جماعات املعار�سة 

حتى االآن.
واالآن عززت وا�سنطن ومو�سكو التعاون يف �سوريا وتو�سطتا يف وقف 
اإطالق النار يف اجلنوب الغربي وكان ذلك اأول تفاهم بينهما منذ 

بداية ال�سراع.
اأو�سع  جهد  اإط���ار  يف  ج��اء  االآخ���ر  التحرك  اإن  الدبلوما�سي  وق���ال 

ا�ستمل على وقف اإطالق النار.
ل��روي��رتز هذه  ا�سمه  ن�سر  ع��دم  ال��ذي طلب  الدبلوما�سي  واأ���س��اف 
اجلارية  الرو�سية  االأمريكية  ال�سرية  للمحادثات  نتيجة  اأح��دث 

ب�ساأن جنوب �سوريا .
كانت قاعدة التنف املوقع الوحيد الذي ي�سم قوات اأمريكية كبرة 
متلك  حيث  االأك����راد  ل�سيطرة  اخلا�سع  ال�سمال  خ���ارج  �سوريا  يف 

وا�سنطن قواعد جوية اأكر كثرا.

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

اعلن وزير الدفاع االمركي جيم�س ماتي�س اأم�س ان 
غالبية اجلنود الثالثة اآالف اال�سافيني الذين �سيتم 
ن�سرهم يف افغان�ستان تنفيذا لال�سرتاتيجية اجلديدة 
للرئي�س االمركي دونالد ترامب لتعزيز االمن، هم 

يف طريقهم اىل هناك.
اآب/  21 يف  اع���ل���ن  ت���رام���ب  وك�����ان 

جديدة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اغ�����س��ط�����س 
اأفغان�ستان  يف  امل��ت��ح��دة  ل���ل���والي���ات 
تق�سي على وجه اخل�سو�س باإر�سال 
حلركة  للت�سدي  اجلنود  من  مزيد 
دامية  هجمات  ت�سن  ال��ت��ي  ط��ال��ب��ان 
وا���س��ع��ة من  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى  وت�سيطر 
ق���وات  م���ن  االآالف  وت��ق��ت��ل  ال���ب���الد 

االمن االفغانية.
يف  �سحايف  موؤمتر  يف  ماتي�س  وق��ال 
البنتاغون انه ال يريد اعطاء ارقام 
حم��ددة االن لكنه ق��ال ان��ه �سر�سل 
اىل  ج���ن���دي  اآالف  ث���الث���ة  حت���دي���دا 

من  الفا   11 يقارب  ما  �سي�ساندون  حيث  افغان�ستان 
القوات االمركية املنت�سرة هناك.

وقال ماتي�س ب�سراحة مل اوقع بعد اآخر االوامر الننا 
ال نزال نبحث التفا�سيل .

او  هناك  اىل  الطريق  يف  غالبيتهم  ماتي�س  وا���س��اف 

تلقوا االوامر واف�سل عدم اعطاء مزيد من املعلومات 
التي تفيد العدو .

افغان�ستان  يف  الو�سع  االمركيون  الق������ادة  وي�س�����ف 
لل�س�ركاء  ال��دع��م  رغ�������م   ، الورط�������ة  ب  ا�سهر  منذ 
االف��غ��ان ال���ذي ك��ل��ف وا���س��ن��ط��ن ن��ح��و ت��ري��ل��ي��ون دوالر 

اإجماال.
وتطوي احلرب يف افغان�ستان ال�سهر 
وهي  ع�سر،  ال�ساد�س  عامها  املقبل 
التي تخو�سها  النزاعات  اطول  من 

الواليات املتحدة.
وتراجع ترامب عن وعد كان قطعه 
افغان�ستان  من  �سريعا  باالن�سحاب 
االمة  اىل  له  ر�سمي  اول خطاب  يف 
امل�سلحة،  ل���ل���ق���وات  اع���ل���ى  ك���ق���ائ���د 
الع�سكريون  ال��ق��ادة  م��ار���س  اأن  بعد 
االمركيون �سغوطا عليه للرتاجع 
ب����ان تكلفة  ت��ع��ه��ده واق���ن���ع���وه  ع���ن 
تكلفة  من  اأ�سواأ  �ستكون  االن�سحاب 

البقاء.
اجله�������ود  جن�����اح  و���س��ي�����س�����������������������������ك��ل 
املا�سيت������ني  ال�����س�����������������������ن��ت��ني  م����دى  ع��ل��ى  االم���رك���ي���ة 
داع�س  تنظيم  بوجه  العراقية  االم��ن  ق��وات  لتقوي�������ة 
وامليداين  اللوج�ستي  والدعم  االأف�سل  التدريب  عر 
ا�سرتاتيجيته  يف  الع��ت��م��اده  ت���رام���ب  ام����ام  من���وذج���ا 

اجلديدة يف افغان�ستان.

اآلف جندي اأمريكي يف طريقهم اىل اأفغان�ستان  3
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6444   

املنذر: �سعيد يحى حميد الهنائي - اإماراتي اجلن�سية  - بوكالة مكتب احلقوق الدولية 
حمامون وم�ست�سارون قانونيون   املحاميني / خالد كلندر وحممد احلمادي 

املنذر اليها : مرمي حممد جهاد م�سطفى يا�سني - اردنية اجلن�سية 
يف  املرت�سدة  املبلغ  �سداد  ب�سرعة  له  القانوين  واملمثل  املنذر  وكيل  ب�سفتنا  نخطركم 
برقم   2016/9/21 بتاريخ  العدل  الكاتب  ل��دى  املوثق  املديونية  ق��رار  مبوجب  ذمتكم 
املحرر 2016/1/197043 الر�سا والبالغ قدره 110.000 درهم )مائة وع�سرة الف درهم( 
وذلك خالل مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ االنذار واال �سن�سطر التخاذ االجراءات 

القانونية قبلكم على حقوق موكلنا ، وهذا للعلم واالحاطة
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6448   

املنذر / خالد عوده �سامل بريكيت 
املنذر اليه / حمي الدين كوتي 

فان املنذر ومبوجب هذا االنذار ينذر املنذر اليها ب�سداد مبلغ )154.875( 
الف وثمامنائة وخم�سة و�سبعون درهم(  درهم )مائة واربعة وخم�سون 
ا�سافة اىل 10% من قيمة املبلغ كتعوي�س للمنذر وذلك يف غ�سون خم�سة 
اي���ام م��ن ت��اري��خ االع���الن واال ���س��وف ي�سطر امل��ن��ذر الت��خ��اذ االج���راءات 
القانونية والفوائد القانونية بواقع 12% ومن تاريخ املطالبة والر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/484  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1-تعمر القاب�سة لال�ستثمار - ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/موتلو عرفان تان�سيل وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )943706( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة - ت�سديق على حكم 
املحكم ال�سادر يف الدعوى رقم 25/2012 ال�سادر يف 2013/11/6 ال�سادر من مركز 
ابوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري على نحو ما ق�سي به. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2701   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�ساي برا �ساد ريدي بوتا  جمهول حمل االقامة مبا ان 
دب��ي  وميثله : خليفة  ال�سرق االو�سط - �س م ب )م( فرع  املدعي/ اميك�س - 
عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  دره���م(   23.692.89( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
تاريخ  اال�ستحقاق  القانونية   12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
  2017/9/28 املوافق   يوم اخلمي�س   لها جل�سة  وح��ددت  التام.   ال�سداد  وحتى 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2700  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-  برابها كار ان بامبان بو�ساكادكا رميبو فا الب  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /  اميك�س - ال�سرق االو�سط - �س م ب )م( فرع 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ  دب��ي   قد 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   33.864.63( وق��دره 
القانونية   12% من تاريخ  اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.14 يوم  االربعاء   املوافق  2017/9/27  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2704   جتاري جزئي              

ان  االقامة مبا  فرجي�س  جمهول حمل  �سيبو  املوتيل   -1  / عليه  املدعي  اىل 
دب��ي  وميثله : خليفة  ف��رع  ال�سرق االو���س��ط - �س م ب )م(  املدعي/اميك�س - 
عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  دره���م(   34.093.15  ( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
اال�ستحقاق  تاريخ   من   %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
املوافق  2017/10/12   لها جل�سة يوم اخلمي�س  التام.  وح��ددت  ال�سداد  وحتى 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
النعيمي خبرا حما�سبيا مكلفا من قبل مقام  احمد  اأنا / رمي حممد  ب�سفتي 
رقم  الدعوى  يف  احل�سابية  اخلرة  باإجراء  املوقرة  االبتدائية  دبي  حمكمة 

)2017/1612( مدين - جزئي - دبي   
فاننا قد قررنا دعوة ال�سادة / جولد ايه ايي د م �س 

اعاله    بالرقم  املذكورة  بالدعوى  عليها  املدعي   : ب�سفتها  قانونا   او من ميثلها 
للح�سور اىل مقر مكتبنا يف دبي مبنطقة ديرة - �سارع الرقة - مقابل بنك ابوظبي 
مكتب   - العراقي  العزامي  مطعم  البناية  اأ�سفل   - الزرعوين  بناية   - التجاري 
رقم )602( يوم االثنني القادم املوافق 2017/9/25 ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا 
)11.00( �سباحا  ، ت : 2517720-04  - ف : 2517721-04  ،  ويرجى منكم اح�سار 

كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع.  
اخلبرياحل�سابي

رمي حممد احمد كاجور النعيمي 

اإعالن بالن�سر 
دعوة لجتماع خربة ح�سابية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
يف الدعوى رقم 1717 ل�سنة  2017  جتاري جزئي - دبي  

املقامة من / يونيفر�سال خلدمات احلرا�سة - �س ذ م م 
�سد / رينجر�س انرتنا�سيونال خلدمات احلرا�سة - �س ذ م م 

نعلن نحن اخلبر احل�سابي / حممد حميد حممد املري ، اأنه مت تعيينا من 
املحكمة  بحكم  الواردة  احل�سابية  اخلرة  مهمة  لتنفيذ  املوقرة  دبي  حمكمة 
ال�سادر بجل�سة 2017/9/5 يف الدعوى املذكورة اعاله - كما نعلن املدعي عليها 
اجتماع  م" حل�سور  م  ذ  �س   - انرتنا�سيونال  خلدمات احلرا�سة  " رينجر�س 
اخلرة املقرر له جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/9/27 يف متام ال�ساعة 3.00 
ع�سرا - وذلك مبقر مكتبنا الكائن مبركز الدانة - مكتب رقم 510 ، �سارع ال 

مكتوم - ديرة - دبي.   
خبريح�سابي

حممد حميد حممد املري 

اإعالن اإجتماع اخلربة 

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
    يف الق�سية رقم 2017/1951  جتاري جزئي

املرفوعة من : بنك ام القيوين الوطني 
بوكالة : املكتب القانوين الدويل للمحاماة واال�ست�سارات القانونية  

�سد / راقويل فرانكوالبا 
باال�سارة اىل كتاب حمكمة دبي االبتدائية املوؤرخ يف 2017/9/19 واملت�سمن تكليفي 
خبرا يف الق�سية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خرة يف 
الق�سية املذكورة يوم  اخلمي�س  املوافق 2017/9/28  ال�ساعة 12.00 ظهرا -  وذلك 
على العنوان التايل: مكتب اخلبر: احمد ماجد لوتاه- الهالل كابيتال- الطابق 
الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي الوطنية للتامني- مقابل ديرة �سيتي �سنرت- 
بور�سعيد هاتف 2999000-04  - لذا ندعوكم للح�سور يف املوعد املذكور وتقدمي 

كافة مالديكم من م�ستندات ومذكرات
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2842  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- احلديريات العمال الكهروميكانيكية )فرع من �سركة احلديريات 
للتكييف والتريد واملقاوالت العامة - ذ م م( - فرع دبي  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ فايركو للخدمات الفنية - موؤ�س�سة فردية وميثله : هاين رجب مو�سى عبداهلل 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - اجل�سمي 
والفائدة   9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  وق��دره )423895.54 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم االأحد  املوافق  2017/10/1  
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
 الدعوى 2017/762 جتاري كلي 

ال�سادة املدعي عليهم / 1- برولوجيك�س - �س ذ م م 
2- �ساروان �سينغ  بهوجال " اال�سم ح�سب االقامة بجواز ال�سفر" �سروان �سينغ بن الل �سينغ بهوجال  " اال�سم 
ح�سب افادة التحري اجلن�سية واالقامة " ب�سفته حمرر ال�سيك وكفيل �سامن ملديونية برولوجيك�س - �س ذ م 

3- الل �سينغ بهوجال ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية برولوجيك�س - �س ذ م م 
4- باجليندر كارو نرمال �سينغ �سانا كفيلة و�سامنة ملديونية برولوجيك�س - �س ذ م م   

مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم من قبل املدعي/ البنك التجاري الدويل - �س م ع 
اأمام حماكم دبي اأونه مت تعيينا خبرا م�سرفيا بالدعوى اعاله مبوجب احلكم ال�سادر بالدعوى اأعاله فاإننا 
ندعوكم حل�سور اجتماع اخلرة وذلك يوم االربعاء  املوافق 2017/9/27 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر ظهرا 
مبقر مكتبنا انرتا لال�ست�سارات املالية. ذلك بالعنوان التايل : دبي - حمي�سنة - �سارع بروت - بناية امليزان 
دبي  بنك  يوجد  البناية  وبذات  ال�سيارات  قيادة  لتعليم  كلداري  303 مقابل مركز  - مكتب   الثالث  الطابق   -
التجاري تليفون : 042206899 ، فاك�س : 042206877  يرجى االطالع و اإح�سار كافة ما لديكم من م�ستندات 

واحلر�س على احل�سور  يف املوعد اق�ساه. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  

د. علي را�سد الكيتوب

 اإعالن بالن�سر
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

لإعادة الإعالن بالن�سر 
اىل املدعي عليه / ح�سني ح�سن �سامل عبدالرازق

حيث ان املدعية / نبيلة لعور عوادي 
قد اقامت عليك الدعوى رقم 2017/190 احوال �سخ�سية وعليه يقت�سي ح�سورك 
اإىل )مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة راأ�س اخليمة االبتدائية( لالجابة على الدعوى 
مو�سوعها التطليق لل�سرر  يوم االحد املوافق 2017/9/24 ال�ساعة التا�سعة �سباحا 
لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن 
اإدارة الدعوى �ستبا�سر  اإر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان مكتب  احل�سور او 

الدعوى غيابيا بحقك - حرر بتاريخ : 2017/9/10  
  مدير اإدارة الدعوى
  �سامر احلماقي

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/2049  مدين  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- احمد احل�سيني الب�سيوين حممد جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ 2017/2/16 يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
بالزام  احل�����س��وري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  لالت�ساالت  االم����ارات  ل�سالح/موؤ�س�سة 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره )38.114.34( درهم والفائدة القانونية 
بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام على اال تتجاوز ا�سل 
الدين املق�سي به والزامه بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��الن �سدر  لن�سر هذا 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/1733  مدين  جزئي 
بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  حليم  دروي�س  ح�سني  غالم  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/1/12 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
بالزام  احل�����س��وري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  لالت�ساالت  االم����ارات  ل�سالح/موؤ�س�سة 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره )22.542.21( درهم والفائدة القانونية 
بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام على اال تتجاوز ا�سل 
الدين املق�سي به والزامه بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��الن �سدر  لن�سر هذا 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/2048  مدين  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- كنيدى جنوروج كابوى جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�سالح/ اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/1/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
موؤ�س�سة االمارات لالت�ساالت بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ )28.629.68( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 
به  املق�سي  املبلغ  ا�سل  تتجاوز  اال  على  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ 
والزمتها امل�ساريف ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/1589  مدين  جزئي 

بان  نعلنكم  االقامة  تينيز جمهول حمل  ايلوي مار  املحكوم عليه/1- كينيت  اىل 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/1/2 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
بالزام  املحكمة مبثابة احل�سوري  االم��ارات لالت�ساالت بحكمت  ل�سالح/موؤ�س�سة 
وخم�سون  وخم�سة  الفا  وع�سرون  )اربعة  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي 
درهما وثالثة ع�سر فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ التقا�سي 
مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  والزمته  ال�سداد  مت��ام  وحتى 
يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  االع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
 مذكرة اإعادة  اعالن املدعى عليه بالن�سر

اىل املدعي عليه/ �سبوتلي�س ميد خلدمات التنظيف - �س ذ م م  
اأدناه وحددت املحكمة  العمالية املذكورة  باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي  نعلنكم 

لها جل�سة 2017/9/26  ال�ساعة 8:30    

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

مبثابة احل�سوري )واأمرت بتق�سر مدة االإعالن(. 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
8290/2017/13 
8295/2017/13 
8292/2017/13
8293/2017/13
8294/2017/13
8291/2017/13
8289/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�سم املدعي
 انابيل كا�سويون فيدالون 

ماريا يف لوريل الون�سي 
ابريل رو�سي فيدالون بنيدا 

لرما جابا�س �سافلور 
كري�ستني ماري بوكاريلي بريدو 

يف اندرادي فرنانديز 
لفلني ديريت جر�سيا 

مبلغ املطالبة
14694 درهم +  تذكرة العودة
12132 درهم +  تذكرة العودة
12380 درهم +  تذكرة العودة
12564 درهم +  تذكرة العودة
12884 درهم +  تذكرة العودة
13849 درهم +  تذكرة العودة
10878 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر
                          اىل املدعي عليه/ تي كيه للخدمات الفنية - �س ذ م م

نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 
جل�سة  2017/10/3 ال�ساعة : 8.30        

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

احل�سوري.  
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
9326/2017/13
9327/2017/13
9329/2017/13
9330/2017/13
9281/2017/13

م
1
2
3
4
5

ا�سم املدعي
حممد ها�سم كالو مياه 

كوثر �ستار مياه 
حممد جهاجنر عامل عبداملنان 

�سلطان مياه مونو مياه 
جوين مياه جوينال مياه 

مبلغ املطالبة
15576 درهم +  تذكرة العودة
15305 درهم +  تذكرة العودة
15982 درهم +  تذكرة العودة
15042 درهم +  تذكرة العودة
14850 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
 مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       اىل املدعي عليه/ �سركة مباين دملا للمقاوالت العامة - �س ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها  جل�سة 2017/10/3 ال�ساعة 8.30   

او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور  املحكمة  وكلفتكم 
الر�سوم وامل�ساريف ويف  ، باال�سافة اىل  ايام على االقل  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث 

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

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 8922/2017/13 
 8923/2017/13
 8942/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
�سفر اهلل خان �سيف اهلل خان 

حممد جاويد خان الل الدين خان
رحيم انور حممد افتخار 

مبلغ املطالبة
8930  درهم + تذكرة العودة

16724  درهم + تذكرة العودة
8908  درهم + تذكرة العودة

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/ يونيوير�سال خلدمات ال�سحن - �س ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/9/26   ال�ساعة 8.30 

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

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

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 8524/2017/13
8522/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 في�سل نعيم حممد نعيم 
رميز ح�سني مقبول احمد 

مبلغ املطالبة
13750 درهم + تذكرة العودة 
13750 درهم + تذكرة العودة

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/ القمة اخل�سراء ملقاوالت  البناء - �س  م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/10/3   ال�ساعة 8.30 

وكلفتكم املحكمة باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
الر�سوم  اىل  باال�سافة   ، االق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

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

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 8987/2017/13
8921/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 بابوكار بادجي 
ماتيو �سندي 

مبلغ املطالبة
10500  درهم + تذكرة العودة 

5700  درهم + تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6373   

املنذر : �سركة مدينة االأعمال الكويتية العقارية 
املنذر اليها / �سركة ن�سوان للنقل الري 

اإن��ذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي  مبوجب االن��ذار رقم 2017/1/194399 
ينذر وينبه املنذر املنذر اليها ب�سرعة وب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )13200( درهم قيمة 
�سيكات االيجار رقم )000278( وامل�سحوبي علي م�سرف االإمارات اال�سالمي واملرجتع 
دون �سرف لعدم وجود ر�سيد وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ اعالن االنذار واال 
اليها  املنذر  القانونية والق�سائية الخالء  ا�سفا اىل اتخاذ االج��راءات  املنذر  �سي�سطر 
من املاأجور مع الزامها ببدل االيجار والر�سوم وامل�ساريف حتى تاريخ االخالء التام مع 

حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6456   

املنذرة / بي جي جي جويلي - �س م ح 
املنذر اليها : جموهرات كودا كولد - �س م ح 

املو�سوع / اإنذار عديل بال�سداد 
املنذرة مبوجب هذا االنذار تنذر املنذر اليها ب�سرعة �سداد باقي املبلغ املتبقي للمبيع ومقداره 
ايام من   7 دره��م( وذلك خالل مهلة قانونية مقدارها  الف  و�ستون  )اربعمائة  460.000 درهم 
المتام نقل اوراق الرخ�سة واال �سن�سطر اآ�سفني اىل ت�سليم العقار حمل االيجار للمالك اال�سلي 
خاليا من ال�سواغر دون ادنى م�سوؤولية منا جتاهكم بعد انتهاء مدة االنذار مبا�سرة لتفادي دفع 
االيجار ل�سنة جديدة دون �سغله والعمل به نظرا ملا حاق املنذرة من خ�سارة وما فاتها من ك�سب 
من جراء وقف العمل باملحل وتوقف املوظفني عن العمل ، مع احتفاظ املنذرة بحقها القانوين 

يف املطالبة املدنية. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

انذار عديل بالن�سر
رقم   2017/1/195022    

املنذر : �سركة بلو باي للعقارات - ذ م م 
املنذر اليه : �سركة / ريت�س ميديا منطقة حرة - جمهول حمل االقامة 

الفا  وث��الث��ون  ارب���ع   34.425 وال��ب��ال��غ��ة  االي��ج��اري��ة  للقيمة  ال��ك��ام��ل  ب��ال�����س��داد  نكلفكم 
واربعمائة وخم�س وع�سرون درهم للفرتة من 2017/6/1 وحتى 2017/8/30 وذلك يف 
خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تبلغكم االنذار ب�سكل قانوين  واال �ساأ�سطر ا�سفا 
باال�سافة ملوكلي باتخاذ جميع االج��راءات القانونية والق�سائية مبطالبتكم بالقيمة 
تاريخ  من  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  كافة  ت�سمينكم  مع  االيجارية 

اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام وقد اعذر من انذر. 
  الكاتب العدل
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اخت��ت�ام مناف�س���ات بطولة دب���ي 
جول�����ف �سيتي���زن كال�سي����ك 

اإ�سابة الفرن�سي هرنانديز 
بخلع يف الكتف 

كال�سيك  �سيتيزن  جولف  دبي  بطولة  مناف�سات  اليوم  تختتم 
التي تقام يف نادي اإل�س للجولف يف مدينة دبي الريا�سية وتعد 
البطولة رقم 11 يف املو�سم ال�سابع جلولة اجلولف يف دول مينا 
واملعتمدة  للجولف  مكتوم  ال�سيخ  هيئة  من  الرائدة  املبادرة   -
م��ن االحت����اد ال����دويل ل��ري��ا���س��ة اجل��ول��ف- . وت�����س��در الهندي 
اأبهي�سيك جيها الرتتيب يف اجلولة االأوىل بفارق �سربتني عن 
اجلنوب اأفريقي اأم جي كاي�سر والباك�ستاين حمزة اأمني. وحل 

االإجنليزي زاين اأ�سكتلند - �ساحب اأكر ر�سيد من االألقاب يف 
جولة جولف مينا - يف املركز اخلام�س .. فيما ت�سدر ال�سويدي 
باملرز  احل��ايل  املو�سم  جلولة  ال��ع��ام  الرتتيب  ف��روم  فريدريك 
الالعب  امل�سرخ  اأحمد  وتاألق  للملعب.  العام  املعدل  رقم  بنف�س 
م�سجال  اجل��ول��ف  للعبة  امل��ح��رتف  والوحيد  االأول  االإم��ارات��ي 
ال�سعودي  تقدم  فيما   .. العام  املعدل  رقم  بنف�س  72 �سربة   /

عثمان املال قائمة العرب الهواة م�سجال نف�س رقم امل�سرخ.

اع��ل��ن ري���ال م��دري��د، ب��ط��ل ال����دوري اال�سباين 
ثيو  ال���ف���رن�������س���ي  م���داف���ع���ه  ان  ال����ق����دم،  ل���ك���رة 
ه��رن��ان��دي��ز ي��ع��اين م���ن خ��ل��ع يف ك��ت��ف��ه االمين 
�سو�سييداد  ريال  املباراة �سد  له خالل  تعر�س 
االحد )3-1(. ومل يحدد النادي امللكي، بطل 
املا�سيني،  امل��و���س��م��ني  يف  اوروب����ا  اب��ط��ال  دوري 
عن  عاما(   19( الفرن�سي  ال�ساب  غياب  فرتة 
ا�سا�سيا  ب���داأ  ال���ذي  هرنانديز  وق���دم  امل��الع��ب. 

مكان الرازيلي مار�سيلو امل�ساب، عر�سا جيدا 
ان  قبل  �سيبا�ستيان  �سان  يف  انويتا  ملعب  على 
ال�سائع  ب���دل  ال���وق���ت  ل��ال���س��اب��ة يف  ي��ت��ع��ر���س 
وهو  كتفه  على  الي�سرى  ي��ده  وا�سعا  وي��خ��رج 
يتاأمل. وانتقل ثيو هرنانديز اىل ريال مدريد 
يف الفرتة ال�سيفية من جاره اتلتيكو ملدة �ست 
�سنوات مقابل 26 اىل 30 مليون يورو ح�سب 

ال�سحافة اال�سبانية.

من  املنبثقة  املتابعة  جلنة  ق��ام��ت 
لبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
للجودو  ����س���الم  ج���ران���د  اأب���وظ���ب���ي 
ت�ست�سيفها  ال��ت��ي   2017 ل��ع��ام 
اأب���و ظبي  عا�سمة دول���ة االإم����ارات 
الفرتة  خ�����الل  ال��ت��ا���س��ع��ة  ل���ل���م���رة 
املقبل  اأك��ت��وب��ر   28 اإىل   26 م��ن 
زايد  مبدينة  اأري��ن��ا  اآيبيك  ب�سالة 
الريا�سية يف اأبوظبي قامت م�ساء 
اأم�س بتوجيهات حممد بن ثعلوب 
رئ��ي�����س االحت����اد واللجنة  ال��درع��ي 
ب�سالة  ال��ب��ط��ول��ة  اأروق������ة  ب��ت��ف��ق��د 
اآيبيك الريا�سية الرئي�سية مبدينة 
زايد الريا�سية يف اأبو ظبي ومكان 
والعالج  واالجتماعات  امل��وؤمت��رات 
املن�سطات  ك�سف  وغ��رف  الطبيعي 
التي ت�سرف عليها اللجنة الوطنية 
والتدريبات  ال�����س��ي��اف��ة  وم���واق���ع 
،وقاعات الرعاة وخدمات اجلمهور 
واحلوافز التي ر�سدت له ومواقف 
ال�����س��ي��ارات واحل����اف����الت ، وم����ا مت 
بالتن�سيق  االآن  ح���ت���ى  اإع����������داده 
يتوا�سل  ال��ت��ي  ال�����س��ال��ة  اإدارة  م��ع 
و���س��ول �سيوف  ق��ب��ل  فيها  ال��ع��م��ل 

البطولة بعد اأن ارتفع عدد الدول 
امل�ساركة يف البطولة اإىل 39 دولة 
العب   310 من  اأك��رث  ومب�ساركة 

ان�سمام  ب��ع��د  اأالن  ح��ت��ى  والع���ب���ه 
بالالعبة  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ا���س��رتال��ي��ا 
الدولية كاأثرينا هيكر يف وزن حتت 

ال  املرتبة  حتتل  والتي  كغم   63
الدولية  الت�سنيف  قائمة  يف   12
،مما رفع عدد الدول االأ�سيوية اإىل 

تتمثل يف منتخبات لبنان ،  دول   6
هوجن كوجن ،الفلبني ، طاجاك�ستان 
احلدث  م�ست�سيفه  واالإم�������ارات   ،

التي ت�سارك بعدد 4 العبني.

املنبثقة  امل��ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة  وك���ان���ت 
االأمني  التميمي  نا�سر  برئا�سة 
�سندوق  اأم�����ني  ل���الحت���اد  ال���ع���ام 
االحت����اد ال����دويل ل��ل��ج��ودو مدير 
بجولة  ق����ام����ت  ق�����د  ال���ب���ط���ول���ة 
التي مت  االإقامة  لفنادق  تفقدية 
الوفود  ال�ست�سافة  معها  االتفاق 
ح�سب  وع���ائ���الت���ه���م  امل�������س���ارك���ة 
وذل�����ك مبنطقة  م��ع��ه��ا  االت���ف���اق 
ب�سارع  ال����دويل  امل��ع��ار���س  م��رك��ز 
ميكنها  مم��ا  وال�����س��ف��ارات  م�سفح 
التحرك )م�سيا( ل�سالة البطولة 
، كما وقفت  االزدح���ام  بعيدا عن 
على الرامج امل�ساحبة للبطولة 
بالتعاون مع العديد من اجلهات 
امل�����س��اه��م��ة وال��ت��ي ظ��ل��ت حتر�س 

على تقدمي خدماتها. 
وثمن حممد بن ثعلوب الدرعي 
املنظمة  واللجنة  االحت��اد  رئي�س 
حتى  متت  التي  املبكرة  الرتتيبات 
املرتاكمة  اخل����رات  بف�سل  اأالن 
االحتاد  توا�سلت يف بطوالت  التي 

امل��خ��ت��ل��ف��ة التي  ل��ل��ج��ودو  ال�����دويل 
لها  ووف���ره���ا  االحت����اد  ا�ست�سافها 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال���ن���ج���اح ب��ف�����س��ل دعم 
وجهود  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ورع��اي��ة 
الريا�سي،اأمال  ظبي  اأب��و  جمل�س 
ل��ل��ف��راغ من  ال��ع��م��ل  ي��ت��وا���س��ل  اأن 
اإعداد ال�سالة بوقت مبكر موا�سلة 

لنجاحات االحتاد واللجنة املنظمة 
التي ظل االحت��اد ال��دويل برئا�سة 
بها  ي�سيد  فايزر  ماريو�س  املجري 
اأطماأن  ك��م��ا   .. امل��ن��ا���س��ب��ات  ك���ل  يف 
مع�سكر  �سر  على  االحت���اد  رئي�س 
وا�ستعداداته  االإم������ارات  منتخب 

للبطولة .

جلنة اأبوظبي غراند �سالم للجودو2017 تتفقد اأروقة البطولة ب�سالة اآيبيك الريا�سية  

•• دبي – الفجر: 

 ينظم ن���ادي دب���ي ال����دويل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة يوم 
ال�سبت املقبل �سباق دبي للقوارب ال�سراعية املحلية 43 
قدما )اجلولة الثانية وقبل اخلتامية من بطولة دبي( 
يف  البحرية  لل�سباقات  الزمني  الرنامج  �سمن  وذلك 

املو�سم الريا�سي 2018-2017
ال��دويل للريا�سات البحرية قد نظم  ن��ادي دب��ي  وك��ان 
بنجاح اجلولة االأوىل من البطولة وال�سباق االفتتاحي 
يوم   2018-2017 ال��ب��ح��ري  ال��ري��ا���س��ي  امل��و���س��م  يف 
كبرة  مب�ساركة  ال�سباق  حظي  حيث  املا�سي  ال�سبت 
من  النهاية  يف  ال��ف��وز  وك���ان  ق��ارب��ا   104 اإىل  و�سلت 
ن�سيب القارب )اأبو االأبي�س 61( ملالكه �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة -حفظه 

اهلل- وبقيادة النوخذة مكتوم عتيق املهري
وح��ر���س ع��ل��ي ن��ا���س��ر ب��احل��ب��ال��ة  ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
ال��ب��ح��ري��ة على  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال����دويل  دب���ي  ن����ادي  اإدارة 
اأنهت  ال��ذي  الكبر  والنجاح  املتميز  بالظهور  االإ���س��ادة 
عليه فعاليات اجلولة االأوىل من بطولة دبي للقوارب 
النادي  نظمها  وال��ت��ي  ق��دم��ا   43 املحلية  ال�����س��راع��ي��ة 
التعاون  ا�ستمرار �سور  اأمله يف  ال�سبت معربا عن  يوم 
وال�سركاء  ال���ن���ادي  امل��ن��ظ��م��ة يف  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ني  ال��رائ��ع��ة 
واملوؤ�س�سات  احلكومية  ال��دوائ��ر  م��ن  اال�سرتاتيجيني 
والنواخذة  املنظمة  اللجنة  وب��ني  جهة  م��ن  الوطنية 
والبحارة امل�ساركني يف ال�سباق املرتقب من جهة ثانية.

وق�����ال اأن ال���ع���دد ال��ك��ب��ر ال�����ذي ���س��ج��ل ح�������س���وره يف 
املا�سي  ال�سبت  ي��وم  االأوىل  اجل��ول��ة  �سباق  مناف�سات 
ال�سبت املقبل  ال�سباق املرتقب يوم  اأن يزيد يف  ويتوقع 
يعك�س ب�سورة وا�سحة مدي ارتباط املجتمع بال�سباق 
البحرية الرتاثية والتي اأ�سحت اليوم واحدة من اأهم 

من  مهمة  �سريحة  جتتذب  التي  الريا�سية  املناف�سات 
اأبناء الدولة نظرا للوائح والنظم التي حتكمها والتي 
اأوال لتعزيز الهوية الوطنية حيث تعلم االأبناء  تكر�س 
من االآب��اء واالأج��داد حياة املا�سي يف االرتباط بالبحر 

م�سدر اخلر والرزق الوفر.
وثمن باحلبالة الدعم الكبر الذي يجده النادي من 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
رئي�س النادي وتوجيهاته ب�سرورة اإجناح كافة االأحداث 
واملتابعة امل�ستمرة من قبل جمل�س دبي الريا�سي املظلة 
الراعية للن�ساط الريا�سي يف اإمارة دبي واأي�سا ال�سركاء 
احلكومية  ال��دوائ��ر  م��ن  ال��ن��ادي  م��ع  اال�سرتاتيجيني 
واملوؤ�س�سات الوطنية ومن بينها القيادة العامة ل�سرطة 

دبي و�سلطة مدينة دبي املالحية وجهاز حماية املن�سات 
وموؤ�س�سة  الرابع(  ال�سرب  )قيادة  وال�سواحل  احليوية 
العامة  واالإدارة  الريا�سية(  دب��ي  )قناة  ل��الإع��الم  دب��ي 
البحرية  ن��خ��ي��ل  دب����ي وجم��م��وع��ة  امل����دين يف  ل��ل��دف��اع 

وموؤ�س�سة اأبوظبي لالإعالم )قناة ياأ�س الريا�سية(

الت�سجيل
ع�سرا  اخلام�سة  ال�ساعة  عند  االأرب��ع��اء-  اليوم  ويغلق 
باب الت�سجيل للم�ساركة يف ال�سباق املرتقب يوم ال�سبت 
تقل  ال  كبرة  م�ساركة  ي�سهد  اأن  يتوقع  وال��ذي  املقبل 
عن الظهور اجلميل يف اجلولة االأوىل من بطولة دبي 
والتي �سهدت م�ساركة قيا�سية حيث   2018-2017

يتوقع اأن يزيد العدد ب�سورة وا�سحة يوم ال�سبت.
واطماأنت اللجنة املنظمة لل�سباق على كافة التجهيزات 
ال�سركاء  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  امل��رت��ق��ب  ال�����س��ب��اق  الإق���ام���ة 
احلكومية  ال��دوائ��ر  م��ن  ال��ن��ادي  م��ع  اال�سرتاتيجيني 
واملوؤ�س�سات الوطنية ومن بينها القيادة العامة ل�سرطة 
دبي و�سلطة مدينة دبي املالحية وجهاز حماية املن�ساآت 
وموؤ�س�سة  الرابع(  ال�سرب  )قيادة  وال�سواحل  احليوية 
تقوم  �سوف  التي  الريا�سية(  دبي  )قناة  لالإعالم  دبي 
العامة  واالإدارة  م��ب��ا���س��رة  ال��ه��واء  ع��ل��ى  ال�����س��ب��اق  بنقل 
البحرية  ن��خ��ي��ل  دب����ي وجم��م��وع��ة  امل����دين يف  ل��ل��دف��اع 

وموؤ�س�سة اأبوظبي لالإعالم )قناة ياأ�س الريا�سية(
هزمي  بح�سور  حت�سري  اجتماع  يف  اللجنة  وناق�ست 
كافة  النادي  ال�سباقات يف  القمزي م�سرف عام  حممد 
اخلطوات للتجهيز الإقامة ال�سباق املرتقب يوم ال�سبت 
�سرورة  على  التاأكيد  مت  حيث  ال�سركاء  مع  بالتن�سيق 
االأوىل  اجلولة  جن��اح  بعد  التنظيمي  التميز  موا�سلة 
ال�سباقات  كافة  الإجن��اح  ايجابيا  موؤ�سرا  اأعطت  والتي 

البحرية يف املو�سم البحري احلايل 2018-2017.
يف  ال�سباقات  عام  م�سرف  القمزي  وق��ال هزمي حممد 
مب�سرة  املقبل  ال�سبت  ي��وم  اجلوية  الن�سرة  اأن  ال��ن��ادي 
الرياح  �سرعة  �ست�سل  حيث  االأول��ي��ة  ال��ق��راءات  ح�سب 
وقت ال�سباق يوم ال�سبت باإذن اهلل بني 12-16 عقدة 
)�سمالية �سمالية( فيما �سيكون ارتفاع املوج بني 2-1 

قدم وت�سل درجة احلرارة اإىل 38 درجة مئوية.

اأكتوبر اخلتام  7
للريا�سات  ال����دويل  دب���ي  ن����ادي  ي��ن��ظ��م  اأن  امل��ق��رر  م��ن 
ال�سراعية  ل��ل��ق��وارب  دب���ي  ���س��ب��اق  ال��ب��ح��ري��ة م��ن��اف�����س��ات 
من  واخل��ت��ام��ي��ة  الثالثة  )اجل��ول��ة  ق��دم��ا   43 املحلية 
املوافق  ال�����س��ب��ت  ي���وم   )2018-2017 دب���ي  ب��ط��ول��ة 

ال�سابع من �سهر اأكتوبر املقبل.
اإقامة  املحلية  ال�سراعية  للقوارب  دبي  بطولة  وت�سمل 
ثالث جوالت االأوىل جرت يوم ال�سبت املا�سي و�سهدت 

فوز )القارب اأبو االأبي�س 61( بينما �ستنطلق اجلولة 
م�سك  و�سيكون  املقبل  ال�سبت  ي��وم  اهلل  ب���اإذن  الثانية 

اخلتام يف اأكتوبر.

اإغالق باب الت�سجيل اليوم

ثانية جولت ال�سراعية 43 قدما يف دبي ال�سبت
باحلبالة: �سعبية ال�سباقات الرتاثية يف ازدياد م�ستمر

وفاة حار�ص نادي خورفكان 
الريا�سي اإثر حادث األيم

ال��ذي تويف  ن��ادي خورفكان حار�س مرماه ب��الل م��ال اهلل  نعى 
ام�س متاأثرا باإ�سابته جراء تعر�سه حلادث �سر األيم منذ عدة 

اأيام.
وقال �سعادة جا�سم النقبي رئي�س جمل�س اإدارة نادي خورفكان 
اإن النادي تلقى اخلر بكل اأ�سى وحزن .. �سائال اهلل اأن يتغمد 

الفقيد برحمته واأن يلهم اأهله ال�سر وال�سلوان .
الذي  م��ال اهلل  ب��الل  له  املغفور  الفقيد  الكرة  نعى احت��اد  كما 

انتقل اإىل جوار ربه يف حادث �سر األيم.
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الفجر الريا�ضي

انها م�سكلة يتعني على مدرب باري�س 
ب�سرعة:  حلها  الفرن�سي  جرمان  �سان 
ادين�سون كافاين ونيمار جتادال االحد 
 - تنفيذ  على  )-2�سفر(  ل��ي��ون  �سد 
ان��ه اول موؤ�سر  واه���دار - ركلة ج��زاء، 
على معركة االأن��ا والتناف�س بني جنم 
ن��ادي العا�سمة  قدمي واآخ��ر جديد يف 
الفرن�سية. وتغلب باري�س �سان جرمان 
القمة  م��ب��اراة  يف  -2�سفر  ليون  على 
ب��ران�����س م�ساء  ب����ارك دي  ع��ل��ى م��ل��ع��ب 
ال�����س��اد���س على  ال��ف��وز  االح����د، حمققا 
احلايل،  املو�سم  انطالق  منذ  التوايل 
�سديقة،  ب��ن��ران  ج��اءا  الهدفني  لكن 
انطوين  احل��ار���س  ت�سدي  ع��ن  ف�سال 
ل��وب��ي�����س ل��رك��ل��ة اجل����زاء ال��ت��ي �سددها 
الدقيقة  يف  ك���اف���اين  االوروغ�����وي�����اين 
العار�سة  باأ�سفل  الكرة  80 فارتطمت 
وخرجت. ومن الوا�سح ان كافاين مل 
بالن�سر  يكن يف مزاج جيد لالحتفال 
ب��ع��د امل����ب����اراة. ودخ����ل االوروغ����وي����اين 
ب�سرعة اىل غرفة تبديل املالب�س من 
او مواجهة  امل�سجعني  اىل  النظر  دون 

و�سائل االعالم.
فقبل ع�سر نيمار، وبعد امراطورية 
زالت�������ان  ال���������س����وي����دي  اأي   ، زالت����������ان 
وا�سحا،  ك��ان  االم��ر  ابراهيموفيت�س، 
اي���دي ال��ه��داف ال��الم��ع ك��ان يت�سدى 

لتعزيز  اجل��زاء  رك��الت  جميع  لتنفيذ 
الو�سع مع جميء  لكن تغر  ارقامه. 
بر�سلونة  م�����ن  ن���ي���م���ار  ال�����رازي�����ل�����ي 
ق��ي��ا���س��ي��ة بلغت  اال����س���ب���اين يف ���س��ف��ق��ة 

يورو. مليون   222
اج���ل االرتقاء  م���ن  ال���رازي���ل���ي  وج����اء 
باري�س �سان جرمان، واي�سا  مب�ستوى 
للفوز بالكرة الذهبية، ومير ذلك عر 
ت�سجيل اكر عدد ممكن من االهداف 

مع فريقه اجلديد.
كيليان  ح�سل  عندما  اخلال�سة،  ويف 

الدقيقة  رك��ل��ة ج����زاء يف  ع��ل��ى  م��ب��اب��ي 
التي  ال��ك��رة  لطلب  نيمار  ج��اء   ،78
ل��ت�����س��دي��ده��ا. رف�س  اخ���ذه���ا ك���اف���اين 
االوروغ��وي��اين، ثم - رمبا توتر قليال 
يبدو عاديا  نزاع  ت�سجيلها.  - ف�سل يف 
لكنه  الفرن�سي،  ال��دوري  ناد �سمن  يف 
ي��اأخ��ذ ط��اب��ع��ا خ��ا���س��ا يف ب��اري�����س �سان 
مبابي-كافاين- الثالثي  مع  جرمان 
ن��ي��م��ار. ه���ذا وك���ان ن��ي��م��ار اق���رتب من 
كافاين لطلب تنفيذ ركلتي جزاء اي�سا 
نهاية  يف  )-3�سفر  اتيان  �سانت  �سد 

اال�سكتلندي  و�سلتيك  اغ�سط�س(  اآب 
الثالثاء املا�سي يف دوري ابطال اوروبا 
)-5�سفر(. لكن كافاين اكد انه لي�س 
لديه اي م�سكلة مع زميله نيمار برغم 

ما حدث االحد.
وق�����ال ك���اف���اين يف م��ق��اب��ل��ة م���ع اذاع����ة 
اوروغويانية ال ادري ملاذا يخلقون كل 
هذه الروايات. احلقيقة هي انها امور 

طبيعية حت�سل يف كرة القدم .
انه و�سل )نيمار( حديثا، وكما  وتابع 
الرغبة  لدينا  فانه  البداية،  قلت منذ 

ممكنة،  طريقة  باأف�سل  يتاأقلم  ان  يف 
واعتقد انه تاأقلم ب�سرعة .

ام���رك���ي���ة- م��ن��اك��ف��ة  اول  وح�����س��ل��ت 
ج��ن��وب��ي��ة ي���وم االح����د ق��ب��ل دق��ائ��ق من 
رك���ل���ة اجل�������زاء. ف��ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 57، 
رك��ل��ة حرة،  ���س��ان ج��رم��ان على  ح�سل 
النادي  يف  االخ�����ر  ال���رازي���ل���ي  وم���ن���ع 
من  ك��اف��اين  ال��ف��ي�����س،  داين  الفرن�سي 
حماولة احل�سول على فر�سة ت�سديد 

الكرة ملنحها اىل مواطنه نيمار.
االأنا  معركة  فعال  هناك  فان  ولذلك، 
ال���ت���ي ي��ت��ع��ني ع��ل��ى اال����س���ب���اين اون����اي 
اميري مدرب �سان جرمان ان يهدئها 
عقب  ال�سحايف  امل��وؤمت��ر  ويف  ب�سرعة. 
املباراة، بقي اميري حذرا دون تو�سيح 
اتفاق  االم��ور بقوله نحن بحاجة اىل 
امللعب لتنفيذ ركالت  حبي على ار�س 
الركالت  امر  داخليا  �سنعالج  اجل��زاء، 
االثنني  ان  اعتقد  الن��ن��ي  امل�ستقبلية، 
اجلزاء،  رك���الت  ت�سديد  على  ق����ادران 

واريد ان يتناوبا على ت�سديدها .

•• ال�شارقة - االفجر:

املجتمعية  الريا�سية  م��ب��ادرات��ه  اإط���ار  ويف  ال��ري��ا���س��ي  ال��ث��ق��ايف  احل��م��ري��ة  ن���ادي  نظم 
فعالية ريا�سية خ�س�ست لكبار ال�سن ولالأطفال وذلك بالتعاون مع دائرة اخلدمات 

االجتماعية بحكومة ال�سارقة.
وجرى تنظيم الفعالية الريا�سية م�ساء اأم�س االأول يف حديقة دار امل�سنني بال�سارقة 

مب�ساركة دار رعاية االطفال التابعة للدائرة.
ن��ادي احلمرية مت  تنظيم ع��دد من  ك��وادر  اأب��دع يف تنظيمها  التي  الفعالية  وخ��الل 

امل�سابقات الريا�سية من خالل االلعاب ال�سغرة واقامة مناف�سات يف كرة القدم  اىل 
كافة  اإ�سراك  العفوية بهدف  اجواء من  املب�سطة يف  الريا�سية  االلعاب  جانب بع�س 

كبار ال�سن يف تلك االأن�سطة الريا�سية مب�ساركة االأطفال.
االعمار  لكافة  الريا�سي  الن�ساط  اأهمية ممار�سة  املفتوح على  الريا�سي  اليوم  وركز 
ح�سب القدرات ملا له من اأهمية كبرة  يف املحافظة على وظائف االجهزة احليوية 
وقدرات االن�سان  البدنية ومن اجلديد اأن الفعاليات الريا�سية �ستتوا�سل بني نادي 
احلمرية ودار رعاية امل�سنني ب�سكل دوري وذلك تاأكيدا على اهمية الرامج امل�سرتكة 

بني اجلهتني يف تعزيز ثقافة الريا�سة للجميع واهميتها امل�ستدامة يف ال�سحة.

نادي احلمرية ينظم يوما ريا�سيا مفتوحا مع 
دار امل�سنني ودار رعاية الطفال

مع�رك��ة الأن��ا تط��ل ب�راأ�سه�ا بي�ن كافان��ي ونيم����ار 
اأكد قائد منتخب انكلرتا ال�سابق لكرة القدم ريو فرديناند انه 
�سيتدرب كي ي�سبح مالكما حمرتفا يهدف اىل احراز االلقاب 

يف ريا�سة الفن النبيل .
الذي  االن��ك��ل��ي��زي  يونايتد  مان�س�سرت  دف���اع  جن��م  و�سي�سارك 
2015، يف م�����س��روع دي��ف��ن��در تو  اي���ار م��اي��و  اع��ت��زل اللعب يف 
كونتندر على موقع بيتفر للمراهنات، و�سيخ�سع للتمارين 

مع بطل العامل ال�سابق للوزن املتو�سط ريت�سي وودهال.
رخ�سة  على  للح�سول  عاما(   38( فرديناند  ي�سعى  و�سوف 
واملناف�سة  بالتدريب  البدء  املالكمة الريطاين، قبل  جمل�س 

على االلقاب.
واجل�سم.  للعقل  ريا�سة مذهلة  املالكمة هي  فرديناند  وقال 
لقد كنت دوما �سغوفا بها، وهذا التحدي هو فر�سة مثالية يل 

كي اظهر للنا�س ان كل االأمور ممكنة .
وتابع ال ات�ساهل مع هذا التحدي، من الوا�سح انه ال ميكن 
الي �سخ�س ان يكون مالكما حمرتفا. لكن مع فريق اخلراء 
االمور  كل  النجاح،  لتحقيق  وديناميتي  بيتفر  و�سعه  الذي 
ممكنة . وعر تويرت، ا�ساف فرديناند الذي �سيعمل اي�سا مع 
انتظار  ي�سعني  ال  يحدث...  هذا  دين  ميل  ال�سخ�سي  امل��درب 
وودهال  ريت�سي  بيتفر،  و�سعه  الذي  الفريق  العمل مع  بدء 

وميل دين #ديفندرتوكونتندر .
وكوينز  يونايتد  ول��ي��دز  ه��ام  وو���س��ت  يونايتد  الع��ب  و�سيعقد 

بارك رينجرز ال�سابق والذي يعمل راهنا كمحلل يف �سبكتي بي 
تي �سبورت و بي بي �سي ، موؤمترا �سحافيا الثالثاء يف لندن.

وحت���ول ووده�����ال، ���س��اح��ب امل��ي��دال��ي��ة ال��رون��زي��ة ال�����س��اب��ق يف 
االلعاب االوملبية، اىل مدرب يف املنتخب الريطاين.

ويعتقد ان لدى فرديناند القدرة على التحول اىل االحرتاف 
ب��اأن ريو ق��ادر على اح��رتاف املالكمة يف  بكل �سراحة، اعتقد 
وقت حمدد. لديه قوة طبيعية يف يده اليمنى، لياقته عالية 

ومتحم�س جدا للتعلم، وهذا اأمر م�سجع .
واأ�����س����اف م���ن ح��ي��ث اال����س���ل���وب، م��وه��ب��ت��ه خ����ام وان�����ا بحاجة 
لتطويرها، ما �سيتطلب وقتا، لكن لديه كل املكونات الطبيعية، 
باقي املالكمني يف وزنه،  الطول والو�سول مقارنة مع  مزايا 

وبالطبع لديه القدرة على احراز االلقاب يف امل�ستقبل .
ويبدو ع�سق فرديناند للمالكمة وا�سحا على و�سائل التوا�سل 
االج��ت��م��اع��ي، م��ع ���س��ورت��ه ي��ح��م��ل اح��زم��ة ���س��دي��ق��ه انطوين 
ج��و���س��وا يف ب��ط��والت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��م��الك��م��ة، االحتاد 

الدويل للمالكمة واملنظمة العاملية.
 81 وك���ان ف��ردي��ن��ان��د ال���ذي حمل ال���وان منتخب ان��ك��ل��رتا يف 
مباراة دولية، حا�سرا مل�ساهدة انت�سار جو�سوا على االوكراين 
فالدمير كليت�سكو يف ملعب وميبلي يف ني�سان ابريل املا�سي، 
لندن  العاب  يف  االوملبية  الذهبية  حامل  مع  ال�سور  والتقط 

.2012

ريو فردينياند يريد احرتاف املالكمة 

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 

يف ال�ستئناف  03/00982/2017 / جتاري   

اىل امل�ستانف �سده : بيتوال ح�سينوف 

مبا اأن امل�ستانف  : حممد م�سطفى علي ال�ساعر 

قد اأقام �سدكم اال�سئناف  03/00982/2017/ جتاري  امام املركز بطلب بالتايل : 

الغاء احلكم امل�ستانف والق�ساء جمددا - الغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا 

مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى.  

املوافق  االح��د  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 

الثانية(  اال�ستئنافية  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام   2.00 ال�ساعة   2017/9/24

بالدائرة اال�ستئنافية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى 

ف��اأن��ت مكلف   . الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اي��ام  امل�سافة اىل ثالثة  م��دة  بتق�سر  اأم��ر  وق��د   ،

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات.  يتم ا�سدار 

هذه الوثيقة الكرتونيا وال تتطلب اي ختم اوتوقيع

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/06535/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : النجم الف�سي للخدمات الفنية - �س م م  
مبا اأن املدعي : كوت دي ازور ون ديفيلوبرز ليمتد    

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/06535/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد االجرة من تاريخ 2017/7/1 حتى االخالء التام 

اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد االأجرة للماأجور للفرتة من 2017/3/1 وحتى 
او  بال�سداد  اخطاره  رغم  �سداده  درهم وميتنع عن   17000 بذمته مبلغ  2017/6/30  فرت�سد 

االإخالء يف 2017/5/24 وما ي�ستجد حتى االخالء التام 
للفرتة من  2017/3/1   ايجارية  املدعى عليه مبلغ كقيمة  بذمة  تر�سد  انه   - مطالبة مالية 
وحتى 2017/6/30 و رغم اخطاره باال�ستالم  يف 2017/5/24  ميتنع عن ال�سداد وما ي�ستجد 

حتى  االخالء التام. 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد خمالفة تراخي�س للعدد الزائد عن امل�سموح به

من  والب��د  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�ستهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ستاجر  ان   - م�ستندات  بت�سليم  ال��زام 
تطهر املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
 2017/9/24 املوافق  االح��د  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  االأوىل(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  م   2.30 ال�ساعة 
مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.   تاريخ  من 

وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ مي����ال����ني 
الفلبني    ، ي��و���س��ون  رام��و���س 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )2307236(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
اقرب  او  الفبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفرت
/فرن�سي�س  امل����دع����و  ف���ق���د 
روزي جن��و جن���اجن ن��زجن��ا ، 
كامروين اجلن�سية - جواز 
 )0459495( رقم  �سفره 
���س��ادر م��ن ال��ك��ام��رون من 
يجده عليه االت�سال ب�سفارة 

الكامرون لدى الدولة.

فقدان جواز �سفرت
امل�����دع�����و / روك�������س���ان  ف���ق���د 
فلبيني    ، باناهون  تك�������سون 
�سفره  ج������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )EC3939147( رق���م 
�سادر من الفلبني من يجده 
رقم  بتليفون  االت�سال  عليه 

 050/6642320

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
حممد  ����������س���������ودري  ن����������دمي 
باك�ستاين   ، ج���وج���ار  ب���وت���ا 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)BQ9452361( �سادر 
م����ن يجده  ب���اك�������س���ت���ان  م����ن 
رقم  بتليفون  االت�سال  عليه 

 050/4249992

فقدان جواز �سفرت
امل���دع���و /ج���م���ال مياه   ف��ق��د 
بنجالدي�سي   ، ال��ب��ت��ني  ع��ب��د 
�سفره  ج������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )AC6866783( رق���م 
من  بنجالدي�س  م��ن  ���س��ادر 
يجده عليه االت�سال ب�سفارة 

بنجالدي�س لدى الدولة.

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
عبدالعامل  اال�����س����الم  ن�����ور 
اجلن�سية  ب���ن���ج���الدي�������س    ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج��������������واز   -
�سادر   )BF0779599(
يجده  م��ن  بنجالدي�س  م��ن 
رقم  بتليفون  االت�سال  عليه 

 055/2481276

فقدان جواز �سفرت
متنا  امل��������دع��������وة/  ف�����ق�����دت 
هندية    ، ح�������س���ني  حم���م���د 
�سفرها  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )N8984381( رق�����م 
الهند من يجده  �سادر من 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 050/5176662

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�سبحان  اح��م��د  الت  ح�����س��ن 
اجلن�سية  ب���ن���غ���الدي�������س   ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )0006486(
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 052/9505146

فقدان جواز �سفرت
حنني   / امل������دع������و  ف����ق����د 
�سوريا   ، االح��م��د  حم��م��د 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )8175896( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/3122533

فقدان جواز �سفرت
ب����ان����ا   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
الهند   ، رام  ن����ات����و  رام 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )8512036( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/7222554

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / �سريل الورين 
افريقيا  جنوب   ، كال�ست 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
  )04914483( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/5675962

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /عا�سي�س يوجى 
، الهند  �سانوار مال يوجي 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)9564949( من يجده 
بتليفون  االت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/7222554 

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2017/17   بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: م�سرف االإم��ارات اال�سالمي - �س م ع   - عنوانه : اإم��ارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل 

حديقة اخلور - بناية - رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث 
املنفذ �سده : ليلى ماتو�سيان  واأخرون  

اأب��روي - بناية )ذا بيناري من  اإم��ارة دبي - منطقة اخلليج التجاري )ب��رج خليفة( - مقابل فندق  عنوانه : 
 )G10( املحل رقم - )اأمنيات( الكائنة على قطعة االر�س رقم )177( رقم البلدية )499-346

انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/9/27 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى 
موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
%20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
االإجراءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�سة  مبا يرره من م�ستندات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل 
�سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما 

يلي او�ساف املمتلكات  :  
ا�سم   -  1  : املبنى  رقم   -  177  : االر���س  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - حمل   : العقار  نوع   -  1
قيمتها  وامل��ق��درة  200.03 مرت مربع   : امل�ساحة   -  G10  : الوحدة  رق��م   - اأمنيات  بيناري من  ذا   : املبنى 

ب���� )3.875.585.00 ( درهم 
املبنى  ا�سم   - 1  : املبنى  177 - رقم   : التجاري - رقم االر�س  املنطقة : اخلليج  العقار : حمل -  2 - نوع 
ب����  وامل��ق��درة قيمتها  164.36 مرت مربع   : امل�ساحة   -  P1- 04  : الوحدة  رق��م   - اأمنيات  بيناري من  ذا   :

)2.299.900.00 ( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده      
فى الدعوى رقم  2017/17   بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: م�سرف االإم��ارات اال�سالمي - �س م ع   - عنوانه : اإم��ارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل 
حديقة اخلور - بناية - رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث 

املنفذ �سده : ليلى ماتو�سيان   واأخرون 
اأب��روي - بناية )ذا بيناري من  اإم��ارة دبي - منطقة اخلليج التجاري )ب��رج خليفة( - مقابل فندق  عنوانه : 

 )G10( املحل رقم - )اأمنيات( الكائنة على قطعة االر�س رقم )177( رقم البلدية )499-346
انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/9/27 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى 
موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
%20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
االإجراءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�سة  مبا يرره من م�ستندات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل 
�سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما 

يلي او�ساف املمتلكات  :  
ا�سم   -  1  : املبنى  رقم   -  177  : االر���س  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - حمل   : العقار  نوع   -  1
قيمتها  وامل��ق��درة  200.03 مرت مربع   : امل�ساحة   -  G10  : الوحدة  رق��م   - اأمنيات  بيناري من  ذا   : املبنى 

ب���� )3.875.585.00 ( درهم 
املبنى  ا�سم   - 1  : املبنى  177 - رقم   : التجاري - رقم االر�س  املنطقة : اخلليج  العقار : حمل -  2 - نوع 
ب����  وامل��ق��درة قيمتها  164.36 مرت مربع   : امل�ساحة   -  P1- 04  : الوحدة  رق��م   - اأمنيات  بيناري من  ذا   :

)2.299.900.00 ( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1908  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- اون���ان حممد ن��واب جمهول حم��ل االق��ام��ة مبا 
ان امل��دع��ي/ ي��ور �سوي�س ل��ت��اأج��ر ال�����س��ي��ارات ������س.ذ.م.م ق��د اأق���ام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )13480 
دره��م(  والر�سوم وامل�ساريف . وحددت لها جل�سة يوم االثنني   املوافق  
2017/9/25  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2452  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عبدالكرمي عبداهلل عبداهلل جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ ادجمى ان�سورن�س كومباين ليمتد )فرع دبي( وميثله:من�سور عبداهلل 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��زرع��وين  احمد  حممد 
املدعي عليه مببلغ وقدره )30000 درهم(  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% �سنويا من تاريخ ت�سجيل الدعوى وحتى ال�سداد التام. وحددت لها 
 Ch2.D.17 جل�سة يوم االحد   املوافق  2017/10/1  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1840  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �سركة بال انرتنا�سيونال للمواد الغذائية �س.ذ.م.م 2- �سركة زهرة ال�سرق 
بال  �سركة   -4 ����س.ذ.م.م  الغذائية  امل��واد  للتجارة  كابيتال  �سركة   -3 ����س.ذ.م.م  الغذائية  للمواد 
ال�سفن �س.ذ.م.م  تزويد  لتعهدات  اودي�سى  �سركة  ���س.ذ.م.م 5-  اال�سماك  لتعليب  انرتنا�سيونال 
6- هارجيت �سينغ �سا�سار اندار �سينغ جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك امل�سرق �س.م.ع 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  وميثله: من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين قد 
بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )10505560.04 درهم(  ت�سمني املدعي 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليهم 
التام . وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2017/10/9  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة  ال�سداد 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2076  جتاري  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- مطعم ووكى ���س.ذ.م.م 2- �سلمان علي بيج - ب�سخ�سه وب�سفته 
ب��ان املحكمة حكمت  �����س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة نعلنكم  وم��دي��ر مطعم ووك���ى 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/8/23 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سركة حممد 
الهاملي لتجارة املواد الغذائية ماف�س �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليهما بالت�سامن بان 
تاريخ  م��ن   %9 ب��واق��ع  عنه  التاخرية  وال��ف��ائ��دة   )66.484.86( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا 
الدعوى  بر�سوم  والزمتهما  التام  ال�سداد  حتى  يف:2017/6/12  الق�سائية  املطالبة 
وم�سروفاتها ومبلغ خم�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�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
الدعوى رقم 2017/1428 جتاري كلي 

ال�سادة / منى ال�سباع  ، وكيل : �سركة املركزية لل�سيارات واملعدات 
اىل املدعي عليها )ترا�ست �سبيد للتجارة  - ذ م م ( حيث ان املدعية )�سركة املركزية لل�سيارات 
واملعدات - ذ م م ( قد اقامت �سدكم الدعوى رقم )2017/1428 جتاري كلي( وحيث انه مت احالة 
الدعوى اخلبر احل�سابي / علي عبداهلل �سلطان املرزوقي / لذا يتوجب  عليكم احل�سور الجتماع 
اخلرة احل�سابية يف الدعوى وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يف يوم اخلمي�س املوافق 
الفاميد  بناية   ، اأبوهيل  ، بجوار مركز  باإمارة دبي  الكائن  2017/9/28 يف مقر مكتب اخلبر 
)مقابل كنتاكي( ، املخدل اخللفي ، الطابق الثاين ، مكتب رقم )201( موؤ�س�سة املحيط حما�سبون 
قانونيون( هاتف : 04/2650665 ، وفاك�س 04/2650645( وعليه يرجى احل�سور يف املوعد املحدد 
وتقدمي كافة ما لديكم من م�ستندات ويف حالة عدم ح�سوركم �سيتم امل�سي يف  اإجراءات اخلرة 

احل�سابية يف الدعوى
اخلبرياحل�سابي

علي املرزوقي  

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2828  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ال��ل��وف��ر ال��ع��امل��ي ل��ل��دي��ك��ور �������س.ذ.م.م جمهول 
التنفيذ/عامر حممد �سابر ح�سني قد  ان طالب  حمل االقامة مبا 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )7283( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )770( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

نظم جمل�س اأبوظبي الريا�سي اأم�س االول ندوة “خرات من الدوري 
 “ اال���س��ب��اين  ال����دوري  راب��ط��ة  م��ع  �سراكته  ب��رام��ج  االإ�سباين” �سمن 
الريا�سية  الرعاية  لرنامج  املنت�سبني  من  عدد  “ وبح�سور  ليغا  ال 
وع��م��وم ري��ا���س��ي��ي اأن��دي��ة اأب��وظ��ب��ي وم��در���س��ي ال��رتب��ي��ة ال��ري��ا���س��ي��ة يف 

مدار�س اأبوظبي.
القدم  ك���رة  يف  ال��ع��ام��ة  “اال�سابات  ب��ع��ن��ون  جل�سة  ال���ن���دوة  ت�سمنت 
جراحة  اخت�سا�سي  ك��وج��ات  رام���ون  ال��دك��ت��ور  وال��ق��اه��ا  وعالجها” 
العظام والركبة وطبيب نادي بر�سلونة اال�سباين �سابقا والذي يعمل 

مدير ق�سم العظام مب�ست�سفى كويرون يف بر�سلونة.
وتناول رامون خالل حما�سرته ا�سابات العبي كرة القدم يف العامل 

م�سرا اإىل اأن االإ�سابات على م�ستوى الركبة هي االأكرث �سيوعا بني 
كما  اجلراحي  التدخل  مرحلة  اإىل  العالج  وي�سل  القدم  كرة  العبي 
اأن هناك اختالف يف الفرتات وطرق العالج من العب اإىل اآخر على 

الرغم من ت�سابه االإ�سابة.
وحدة  رئي�س  زاهينو�س  اغنا�سيو  خ��وزي��ه  ق��دم  الثانية  اجلل�سة  ويف 
 “ بعنوان  حما�سرة  مدريد  اأتلتيكو  ن��ادي  يف  اال�سابات  من  الوقاية 
اأتلتيكو  اللياقة البدنية يف نادي  كيفية الوقاية من اال�سابات ونظام 

مدريد”.
واأ�سار اإىل اأنه مت و�سع برنامج للوقاية من االإ�سابات يف نادي اأتليتكو 
مدريد عن طريق تدريبات اللياقة البدنية وطرق االإحماء ال�سحيحة 

نظام  اتباع  ���س��رورة  الالعبني  م�سرة  اال�سا�سيات يف  ان��ه من  م��وؤك��دا 
غذائي �سحي واالبتعاد عن العادات الغذائية ال�سيئة ملوا�سلة الوقاية 

من االإ�سابات.
الريا�سية عمر  اأبوظبي  قناة  اداره��ا مذيع  التي  الثالثة  اجلل�سة  ويف 
فرناندو  اال�سباين  واملنتخب  مدريد  ريال  جنم  ا�ستعر�س  اجلغيمان 

موريانت�س م�سرته االحرتافية يف املالعب االوروبية.
االإم���ارات �ساحبة  دول��ة  بالتواجد يف  �سعادته  واأع��رب موريانت�س عن 

احل�سور الفاعل والتقدم املذهل مبختلف املجاالت.
واأكد اأنه من املهم اأن يحافظ الالعب املعتزل على �سحته وعلى اأدائه 
�سحية  حلياة  اأ�سلوب  فالريا�سة  يومي  ب�سكل  الريا�سية  للتمارين 

بعيدة عن االأمرا�س.
وتطوير  الدعم  ق�سم  رئي�س  احلو�سني  را�سد  ق��دم  ال��ن��دوة  ختام  ويف 
للمحا�سرين  املجل�س  درع  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س  يف  الريا�سيني 
االقليمي  املدير  �سانز  فرناندو  فرناندو موريانت�س بح�سور  وللنجم 

لرابطة الدوري اال�سباين يف ال�سرق االو�سط.
ي�سار اإىل اأن الندوة اقيمت �سمن �سل�سلة الندوات واملوؤمترات املعتمدة 
املنت�سبني  وكافة  الريا�سيني  رف��د  بهدف  الريا�سي  اأبوظبي  ملجل�س 
باملمار�سات  اأبوظبي  ان��دي��ة  ومنت�سبي  الريا�سية  الرعاية  لرنامج 
املنظومة  جناحات  تعزز  التي  املتطورة  واخل���رات  املتقدمة  العاملية 

االحرتافية لريا�سة اأبوظبي.

اأبوظب��ي الريا�س�ي ينظ�م ن�دوة خب�رات م��ن ال��دوري الإ�سبان���ي

•• دبي  - الفجر

ا�ستدعى مدرب منتخبنا الوطني لل�سباب ليو بينكو درولوفيت�س 
على  ال��ي��وم  �سينطلق  وال���ذي  ال�ساب  االأبي�س  ملع�سكر  العبا   24
ال�سهر   29 اإىل   20 م��ن  للفرتة  دب��ي  ال��ك��رة يف  احت���اد  م��الع��ب 

للت�سفيات  ال�����س��اب  االأب��ي�����س  ا���س��ت��ع��دادات  اإط�����ار  اجل�����اري، يف 
�سنة،   19 حتت  اآ�سيا  كاأ�س  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  االآ�سيوية 

 31 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل  قرغ�ستان  ت�ست�سيفها  وال��ت��ي 
املقبلني.    وكان  8 نوفمر  اإىل  اأكتوبر 

لل�سباب  الوطني  املنتخب 
���س��ن��ة، قد   19 حت���ت 

مع�سكرا  اخ����ت����ت����م 
دب���ي  يف  داخ����ل����ي����ا 

املا�سي  االأ�سبوع 
خ�������ا��������س ف���ي���ه 
جت��������رب��������ت��������ني 
ودي�����ت�����ني اأم������ام 

ردي��������������ف ن���������ادي 
�سباب  وردي��ف  الن�سر، 

�سيواجه  فيما  دب���ي،  االأه��ل��ي 
االأبي�س ال�ساب خالل مع�سكره 

منتخبات  ث��������الث  اجل������دي������د 
اأف���ري���ق���ي���ة يف م����ب����اري����ات ودي����ة 
ا�ستعدادا للت�سفيات، اإذ �سيالقي 

ع�سر اجلمعة املقبل 22 �سبتمر 
منتخب  يواجه  فيما  غانا،  منتخب 

24 من ال�سهر ذاته،  مايل يوم االأح��د 
غينيا  ويختتم مع�سكره مبالقاة منتخب 

اجلهاز  وي�سعى  �سبتمر.   م��ن   29 اجلمعة 
ال��ف��ن��ي مل��ن��ت��خ��ب ال�����س��ب��اب م���ن خ����الل هذه 

للوقوف  ال���ودي���ة  وامل���واج���ه���ات  امل��ع�����س��ك��رات 
والتي  للمنتخب  النهائية  الت�سكيلة  على 
اإىل  اإ�سافة  الت�سفيات،  اإىل  بها  �سيذهب 
البدنية  واجل��اه��زي��ة  الرتكيز  حالة  رف��ع 
وال��ف��ن��ي��ة ل��ل��الع��ب��ني ل��ل��دخ��ول يف اأج����واء 
الت�سفيات مع اإقرتاب موعدها.  و�سمت 
ق��ائ��م��ة االأب��ي�����س ال�����س��اب 25 الع��ب��ا هم: 

يو�سف اأمين املن�سوري، �سامل خري اأحمد، 

اأحمد فوزي جوهر، اجلزيرة، را�سد �سامل خلفان، عمر �سعيد بن 
�سواف، حتا، �سيف عبدالرزاق �سيف، �سعيد عبيد الكعبي، �سلطان 

�سعيد مفتاح، �سيف جا�سم، ال�سارقة، خلفان ح�سن النوبي، مهند 
اأحمد ح�سن، مروان فهد حمزة، عمر اأحمد 
�����س����امل، حم���م���د ع���ب���داهلل 

خليل  ال������دو�������س������ري، 
�سكري،  اإب�����راه�����ي�����م 
عيدان،  ر���س��ا  رائ����د 
دبي،  االأهلي  �سباب 

حممد  خ��ال��د 
البلو�سي، 

العني، حممد �سروا�سي، الن�سر، نهيان 
عادل خمي�س، فهد حممد احلمادي، 
ال�سويدي، عبدالرحمن  �سعيد  �سيف 
علي،  �سالح  علي  را���س��ي،  �سالح 
ال���و����س���ل، ع��ي�����س��ى اأح����م����د، احت���اد 
كلباء، حممد �سامل نا�سر بخيت، 

اأن  بالذكر  ال��ف��ج��رة.  جدير  م��ن 
جمموعة منتخبنا الوطني لل�ساب 

ُعمان،  البحرين،  منتخبات  ت�سم 
م�ست�سيفة  وق��رغ�����س��ت��ان  ن��ي��ب��ال، 
الت�سفيات  يف  ي�����س��ارك  امل��ج��م��وع��ة. 
43 منتخباً، جرى تق�سيمها على 

اآ�سيا  منطقتني جغرافيتني: غرب 
واجلنوب(  وال���و����س���ط  )ال���غ���رب 
و�سرق  منتخباً،   22 وت�����س��م 

واآ�سيان(  )ال�����س��رق  اآ���س��ي��ا 
منتخباً،   21 وت���������س����م 

الفرق  تق�سيم  مت  ب��ح��ي��ث 
5 جمموعات.  يف كل منطقة على 
تق�سيم  مت  القرعة  نظام  وبح�سب 
م�ستويات   5 على  كل منطقة  فرق 
عام  املا�سية  الن�سخة  نتائج  بح�سب 
2016 يف البحرين. وجرى من خالل القرعة 
ث���الث جمموعات  امل��ن��ت��خ��ب��ات ع��ل��ى  ت���وزي���ع 
�سمت خم�سة منتخبات يف كل منها، و�سبع 
يف  منتخبات  اأربعة  �سمت  جمموعات 
النهائيات  اإىل  كل منها. ويتاأهل 
كل  يف  االأول  امل����رك����ز  ����س���اح���ب 
اأف�سل  ج��ان��ب  اإىل  جم��م��وع��ة، 
خم�سة منتخبات حت�سل على 
املركز الثاين يف املجموعات 
الع�سر، وتقام مناف�سات 
خالل  ال��ت�����س��ف��ي��ات 
الفرتة من 31 
اإىل  اأك����ت����وب����ر 
ن����وف����م����ر   8

املقبلني.   

يالقي غانا ومايل وغينيا وديا

درولوفيت�ص ي�ستدعي 25 لعبا ملع�سكر الأبي�ص ال�ساب يف دبي

ن��وي��ر ح��ار���س م��رم��ى وق��ائ��د منتخب  �سيغيب م��ان��وي��ل 
املالعب  ع��ن  ميونيخ  ب��اي��رن  ون���ادي  ال��ق��دم  لكرة  املانيا 
حتى كانون الثاين يناير املقبل، بعد خ�سوعه جلراحة 
لك�سر جديد يف م�سط قدمه  تعر�سه  اثر  ام�س  اخ��رى 

الي�سرى.
31 عاما قد عاد اىل املالعب يف  البالغ  وكان احلار�س 
يف  ك�سر  بعد  املا�سي،  اغ�سط�س  اب  نهاية 
القدم نف�سها يف ني�سان ابريل 
املا�سي خالل ربع نهائي 
اوروب������ا  اب����ط����ال  دوري 
�����س����د ري���������ال م����دري����د 

اال�سباين.
وق����������������ال ال�����رئ�����ي�����������س 
لبايرن  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ك�����ارل-ه�����اي�����ن�����ت�����������س 
كانت  روم��ي��ن��ي��غ��ه 
اجل����������راح����������ة 
م����ث����ال����ي����ة، 
د  �سيعو و

مانويل 
م����ع����ن����ا 
ىل  ا
ته  قو

القدمية يف كانون الثاين يناير .
وجتددت اإ�سابة نوير الذي يعد من اف�سل احلرا�س يف 
العامل، يف احل�سة التمرينية االأخرة قبل اللقاء املقرر 
ال��دوري املحلي،  الثالثاء �سد فريقه ال�سابق �سالكه يف 
روبن  اري��ني  الهولندي  اجل��ن��اح  اىل  بذلك  ان�سم  وه��و 
الغائب عن هذه املباراة ب�سبب املر�س. ومن املتوقع ان 
ويلعب  اولريت�س  زفن  البديل  احلار�س  منه  بدال  يحل 
اليافع كري�ستيان فرويختل )17  البديل اجلديد  دور 
عاما(. وخا�س اولريت�س )29 عاما( 12 مباراة ر�سمية 
منذ انتقاله من �ستوتغارت اىل بايرن يف 2015، اهتزت 
بورو�سيا  امام  بينها اخل�سارة  13 مرة،  �سباكه خاللها 

دورمتوند 2-3 يف ن�سف نهائي الكاأ�س.
وكتب زميله اجلناح الفرن�سي املخ�سرم فرانك ريبري 

على موقع تويرت �ستعود اأقوى يا �سديقي .
�سالكه اىل  2011 من  ان�سم عام  ال��ذي  نوير  وخ�سع 
بايرن، للجراحة يف عيادة توبينغن حيث تلقى ريبري 

وزميله االخر النم�سوي دافيد االبا العالج �سابقا.
الهامة  االأمل��اين يف مباراته  املنتخب  نوير عن  و�سيغيب 
بلفا�ست  امل��ق��ب��ل يف  ال�����س��ه��ر  م���ن  اخل��ام�����س  امل���ق���ررة يف 
العامل  اأبطال  �سي�سمن  حيث  ال�سمالية،  ايرلندا  �سد 
حال  يف   2018 رو�سيا  مونديال  نهائيات  اىل  تاأهلهم 
على  يتقدمون  كونهم  التعادل،  نقطة  على  ح�سولهم 
اأ�سحاب االأر�س بفارق 5 نقاط قبل جولتني على نهاية 

الت�سفيات.
بايرن  فريقه  مواجهتي  ع��ن  نوير  �سيغيب  كما 
املتوقعتني �سد باري�س �سان جرمان الفرن�سي 
يف 27 ايلول �سبتمر اجلاري و5 كانون 
دوري  يف  امل���ق���ب���ل،  دي�����س��م��ر  االول 
اب���ط���ال اوروب������ا، وذل����ك ب��ع��د ان 
غر  بفوز  م�سرته  ا�ستهل 
اندرخلت  ع��ل��ى  م��ق��ن��ع 
ويعي�س  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي. 
ال���ف���ري���ق ال���ب���اف���ارق 
فرتة غر م�ستقرة 
يف الوقت الراهن، 
االنتقادات  ظ���ل  يف 
ان�سيلوتي،  ك��ارل��و  االي��ط��ايل  مل��درب��ه  با�ستمرار  املوجهة 
الذي ف�سل حتى االن بقيادته اىل اللقب القاري برغم 

�سيطرته الوا�سحة على البوند�سليغا.
تبديله  اع��رتا���س��ا على  اخ���را  ري��ب��ري قمي�سه  ورم���ى 
املنتقل  املهاجم توما�س مولر  يف دوري االبطال، وقبله 
اىل دك���ة ال���ب���دالء، وان��ت��ق��د ه��داف��ه ال��ب��ول��ن��دي روب���رت 
االنتقاالت  ف���رتة  يف  ال���ب���اردة  �سيا�سته  ليفاندوف�سكي 
ال�سيفية االخرة، فيما مل يعجب روبن غياب احلافز 

لدى زمالئه.
ال�سنوات  يف  ال����دوري  لقب  ح��ام��ل  ب��اي��رن،  ان  و�سحيح 
انه  اال  راه��ن��ا،  الثالث  امل��رك��ز  يحتل  االخ���رة،  اخلم�س 
تعر�س خل�سارة مبكرة امام هوفنهامي الطامح �سفر2- 

قبل ا�سبوعني.
االأملاين  املنتخب  م��ع  لنوير  االأخ����رة  امل�ساركة  وك��ان��ت 
ت�سرين  يف  )-2�سفر(  بالذات  ال�سمالية  ايرلندا  �سد 
االأول اكتوبر املا�سي خالل لقاء الذهاب الذي اقيم يف 

هانوفر.
ت�سكيلة  يف  رئي�سا  عن�سرا  ن��وي��ر  يبقى  ذل���ك،  وب��رغ��م 
املنتخب االملاين ومدربه يواكيم لوف. ويف ظل غيابه، 
���س��ت��ي��غ��ن، ح��ار���س بر�سلونة  ت��ر  داف����ع م���ارك-ان���دري���ه 
يف  مان�سافت  نا�سيونال  منتخب  عرين  عن  اال�سباين، 
املانيا  اح���رزت  وال��ت��ي  ال��ق��ارات االخ���رة يف رو�سيا  كا�س 

لقبها بت�سكيلة �سبه احتياطية.

مانويل نوير يغيب حتى 
مطلع 2018 

ك�سف االملاين توما�س باخ رئي�س اللجنة االوملبية الدولية 
و2028   2024 الأل���ع���اب  امل������زدوج  امل���ن���ح  ع���ن  ال��ن��ق��اب 
الفكرة  ان  كا�سفا  اجنلي�س،  ولو�س  باري�س  اىل  ال�سيفية 

ن�ساأت مع امل�سوؤولني االمركيني.
وحتدث باخ مع االعالميني بعد زيارة ليومني اىل لو�س 
 2028 الأل��ع��اب  املدينة  ا�ست�سافة  تاأكيد  بعد  اجنلي�س، 

خالل اجتماع اللجنة الدولية يف ليما اال�سبوع املا�سي.
وذكر باخ ان الفكرة عر�ست اوال مع م�سوؤولني امركيني 

يف ت�سرين الثاين نوفمر 2016.
وك�����س��ف ان رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة االومل��ب��ي��ة االم��رك��ي��ة الري 
بروب�ست كان اول املقرتحني الإمكانية منح لو�س اجنلي�س 
ا�ست�سافة ن�سخة 2028 اأعطاين )بروب�ست( فكرة املنح 

املزدوج .
التقى  انه  باخ  قال   ،2016 نوفمر  الثاين  ت�سرين  ويف 
اريك غار�سيتي على هام�س  بلدية لو�س اجنلي�س  رئي�س 
الدوحة  يف  االوملبية  اللجان  الحت��اد  العمومية  اجلمعية 
كانت احلرارة نحو 115 )46 مئوية( والرطوبة بن�سبة 
البحرية.  ال��واج��ه��ة  ط��ول  على  ن�سر  كنا   ...120%
ن��اق�����س��ن��ا ال��ف��ك��رة )امل���ن���ح امل�������زدوج( . ا����س���اف مم���ازح���ا ان 
االوملبية  اللجنة  فكرة  عن  معرفته  عدم  ادعى  غار�سيتي 

االمركية ملنح مزدوج.
غار�سيتي  اىل  فيها  تعرفت  ال��ت��ي  اللحظة  ك��ان��ت  وت��اب��ع 

وملف لو�س اجنلي�س، واأدركت اننا نتعامل مع اأنا�س ميكن 
للجنة الدولية ان تثق بهم .

وب��ع��د ا���س��ب��وع��ني م��ن ل��ق��اء ال���دوح���ة، ع��ق��د ب���اخ موؤمترا 
�سحافيا يف لوزان عر فيه علنا ان عملية الرت�سيح خلقت 
الكثر من اخلا�سرين ، علما بان مدن هامبورغ االملانية 
وروما وبوداب�ست ان�سحبت من ال�سباق. وا�ساف باخ اأردت 

ان اختر املياه، الأعرف املوجات التي �ستولدها .
اللجنة  اع�����س��اء  م��ن  االوىل  ال��ف��ع��ل  ردة  ان  ب���اخ  ي��ت��ذك��ر 
االثارة  كانت  معظمها  يف  �سلبية  كانت  الدوبية  االوملبية 

حمدودة جدا. مل يكن هناك اي دعم .
امللفات وظهور قوة باري�س  لكن مع تطور عملية تقدمي 
ولو�س اجنلي�س، منا دعم املنح املزدوج، ما خلق زخما ادى 

اىل القرار املتخذ يف ليما اال�سبوع املا�سي.
ولو�س   2024 ن�سخة  ا�ست�سافة  ح��ق  ب��اري�����س  ومنحت 
التي  التاريخ  يف  االوىل  امل��رة  وه��ي   ،2028 يف  اجنلي�س 

متنح فيها اللجنة الدولية ا�ست�سافتني يف وقت واحد.
ع�سوا   84 االي���دي  ب��رف��ع  الت�سويت  عملية  يف  و���س��ارك 
او  اث���ارة  اي  طياتها  يف  حتمل  ومل  ال��دول��ي��ة،  اللجنة  يف 

ت�سويق.
اجنلي�س  ول��و���س  و1924(   1900( باري�س  وان�سمت 
)1932 و1984( بالتايل اىل لندن التي نظمت دورة 

االلعاب االوملبية ثالث مرات.

باخ: فكرة املنح املزدوج لالأوملبياد ن�ساأت مع الأمريكيني 



    
يقتل ابنه �سعًقا بالكهرباء

اأنهى مواطن اأردين حياة ابنه احلدث )14 عاماً( �سعًقا بالكهرباء 
جنوبي العا�سمة االأردنية عمان.

رغبة االأب بتاأديب فلذة كبده �سعًقا بالكهرباء مل تنجح هذه املرة 
يف ردع الطفل فرتكته جثة هامدة لتك�سف زيف ادعاءات االأب باأن 

الكهرباء �سعقته اأثناء اللعب.
واأكد م�سدر اأمني لو�سائل اإعالم حملية، اليوم االثنني اأن الطفل 
اأنه  اإال  يومني،  قبل  القريبة  احلكومية  امل�ست�سفيات  الأحد  اأ�سعف 
تويف وب�سوؤال االأب اأكد اأن الطفل تعر�س ل�سعقة كهربائية خالل 

اللعب؛ ما ت�سبب بوفاته .
وعقب معاينة اجلثة، ثبت لدى املحققني وجود �سبهة جنائية يف 
احلادثة، ليتو�سع التحقيق ويعرتف االأب باأنه �سعق الطفل بق�سد 
العذاب  يحتمل  مل  ال�سغر  ج�سد  اأن  اإال  ع��ادًة  يفعل  كما  تاأديبه، 

هذه املرة .
وبا�سرت االأجهزة االأمنية التحقيق مع االأب اجلاين، ومت حتويل 
الق�سية للمدعي العام املخت�س لك�سف مالب�سات اجلرمية وال�سر 

يف االإجراءات الق�سائية ح�سب االأ�سول.

هكذا انتقمت فتاة من ع�سيقها
مل جتد فتاة كويتية م�سدومة من قرار ع�سيقها االنف�سال عنها، 
طريقة لالنتقام والتعبر عن الغ�سب، اأف�سل من العبث ب�سيارته 

واإتالف اأجزاء منها وطم�س لونها.
اأن قرر ال�سديق قطع عالقته ب�سديقته  اأنه بعد  التفا�سيل،  ويف 
كثرة الغرة التي تفتعل امل�ساكل، حتى باتت معروفة لدى كثر 
بحقها، مل  �سجلت  التي  الق�سايا  ك��رثة  ب�سبب  االأم���ن  رج��ال  م��ن 
طريقتها  على  منه  االنتقام  فقررت  �سديقها  بقرار  الفتاة  تر�س 
ال��ف��ت��اة ع��ن تنفيذ  ت��ت��وان  اخل��ا���س��ة. ووف��ق��ا ل�سحف حم��ل��ي��ة، مل 
ل�سديقها  هاتفية  تهديد  ر�سالة  اإر���س��ال  بعد  وانتقامها  وعيدها 
من  اأج��زاء  باإتالف  قامت  اإذ  بالفعل  ذل��ك  على  فاأقدمت  ال�سابق، 
ال�سيارة الفارهة واإحلاق ال�سرر بها. وبعد انتهاء املهمة اأر�سلت له 
اأمني،  وح�سب م�سدر  احل��ني.   �سيارتك  �سوف  فيها  تقول  ر�سالة 
فقد تقدم ال�ساب املت�سرر ب�سكوى للمركز االأمني بحق الفتاة، بعد 
اأن وثق ما تعر�ست له �سيارته من تلف و�سرر على يدها، مرفقا 
املتهمة  ا�ستدعاء  ال�سلطات  قررت  التهديد، يف حني  بر�سالة  ذلك 

للتحقيق معها يف ال�سكوى املقدمة �سدها.

فتاة �سجاعة تهزم الل�سو�ص
اأفريقيا  بجنوب  جوهان�سرج  مبدينة  مراقبة  ك��ام��رات  �سجلت 
اأنها مت�سكت  اإال  �سجاعة فتاة حاول ل�سو�س �سرقة حقيبة يدها، 
اأحدهم و�سوبه اإىل  بها وحتدت ال�سالح الناري الذي كان باأيدي 

راأ�سها.
فالفتاة  يوتيوب،  وا�سع على موقع  ب�سكل  املتداول  املقطع  وح�سب 
اأحياء جوهان�سرج، وفجاأة نزل  باأحد  �سارع هادئ  ت�سر يف  كانت 
�سابني من �سيارة توقفت خلفها وحاوال �سرقة حقيبة يدها اإال اأنها 

مت�سكت بها وف�سلت كذلك حماوالت الل�س خطف الفتاة.
 : �سي  ب��ي  ب��ي  ل���   Noxolo Ntusi تدعى  التي  الطالبة  وق��ال��ت 
كان من امل�ستحيل اأن اأترك لهم احلقيبة الأن كانت حتتوي ر�سالة 
يكن  ومل  اإجنازها  على  وتعبت  بتح�سرها  قمت  التي  املاج�ستر 
لدي ن�سخة منها . واأكدت الطالبة على اأن ال�سرطة األقت القب�س 
على الل�سني الأن اأرقام لوحة ال�سيارة التي ا�ستخدموها يف ال�سرقة 

ظهرت على كامرات املراقبة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ن�سبت فخًا حلبيبها.. فكانت هذه النتيجة 
لفتاة ن�سبت فخاً حلبيبها مب�ساعدة  يوتيوب مقطع فيديو طريفاً،  التوا�سل االجتماعي  قناة على موقع  ن�سرت 

القناة، للتاأكد من اإخال�سه وعدم خيانته لها.
وتن�سر قناة تو كات�س ت�سيرت عادة مقالب يقع �سحيتها رجل ما، حيث يتم اإغواوؤه من قبل امراأة حتاول التقرب 
منه، يف الوقت الذي تكون حبيبته تراقب عن كثب ما يحدث، فيما ت�سور الكامرات رّدات فعل الطرفني على 

املقلب.
�ساب يف  التقرب من  الرنامج  مع  تعمل  ب��از، وهي ممثلة متخفية  ميتار  املا�سي، حاولت  ال�سبت  يوم  ويف حلقة 
متجر، وراحت حتاول جتاذب اأطراف احلديث معه، فيما كانت حبيبته خمتبئة خلف الكوالي�س، اإىل جانب معدي 

الرنامج، بح�سب موقع اإندي100.
وكانت املفاجاأة ال�سارة للفتاة، اأن حبيبها مل يتفاعل مع املمثلة، ورف�س القيام بجولة معها يف اأرجاء املدينة كما 

اقرتحت، واأخرها اأن حبيبته امراأة غيورة، وال يرغب بخيانتها مع امراأة اأخرى.
يتعلق  فيما  اأن��ه كذب عليها  اإال  لها،  واإخال�سه  اأثبت والءه  �سعيدة الأن حبيبها  كانت  الفتاة  اأن  الرغم من  وعلى 
ب�سبب تواجده يف املتجر، حيث ادعى يف البداية اأنه ب�سدد �سراء هدية لعيد ميالد والدته، ليعرتف يف وقت الحق، 
اأن هذه املنا�سبة مرت منذ اأ�سهر. وينتهي الرنامج، دون اأن يعرف امل�ساهدون، من هو ال�سخ�س الذي كان ال�ساب 

�سي�سرتي له الهدية.
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دبة ت�سافر داخل اإطار �سيارة
كانت دبة كواال اأ�سرتالية حمظوظة باأن جنت، اإال من خدو�س ب�سيطة، بعد 

اأن قامت برحلة م�سافتها 16 كيلومرتا حم�سورة يف قنطرة اإطار �سيارة.
اإ�سايف،  راك��ب  اأن معه  ي��درك  الرباعي  الدفع  ذات  ال�سيارة  �سائق  يكن  ومل 
بع�س  �سمع  ثم  باأ�سرتالية،  اأديليد  �سواحي  يف  مبتغاهما  اإىل  و�سال  حتى 

ال�سرخات غر املاألوفة.
ات�سل  ال��ك��واال،  م��ن ف�سيلة  االأ���س��رتال��ي��ة  ال��دب��ة  راأى  اأن  بعد  ال��ف��ور  وعلى 
لكنها  املفزوعة،  الدبة  وانت�سلوا  العجلة  اأزال��وا  الذين  احليوانات  مبنقذي 

كانت حمظوظة.
وقالت عاملة االإنقاذ احليوانات، جني بري�سرت: كانت ت�سرخ قليال، كانت 
مبا�سرة  بها  ه��رول��ت  لكني  �سدمة،  يف  ك��ان��ت  بالتاأكيد  قليال،  م�سدومة 
الدبة من ج��روح �سطحية وكانت مغطاة  . وعانت  البيطري  الطبيب  اإىل 
بال�سحوم من حتت ال�سيارة. واأطلق على الدبة االأ�سرتالية ا�سم كيلي، على 

ا�سم اإحدى العامالت يف هيئة االإطفاء والتي اأنقذتها.
وقال ديف جونير، من هيئة حريق العا�سمة االأ�سرتالية اجلنوبية: كيلي 
اأف�سل العامالت يف الهيئة وق��ادت فريق االإنقاذ يف ذلك اليوم  واح��دة من 
وكانت متحم�سة جدا لتخرج بتلك النتيجة . وبعد تنظيفها ومراقبتها ملدة 

اأ�سبوع، اأطلقت الدبة لتعود اإىل االأدغال ال�سبت.

دم يت�سرب من دار للجنازات 
حتول اأحد ال�سوارع يف والية لويزيانا االأمريكية اإىل ما ي�سبه م�سهد من 
الدماء من دار للجنازات، بعد ظهر يوم اخلمي�س  فيلم رعب، بعد ت�سرب 
املا�سي. وتظهر ال�سور املرعبة التي تناقلتها مواقع التوا�سل االجتماعي، 
مبدينة  للجنازات  غرينوكز  دار  خ��ارج  خلفي  �سارع  يف  اللون  اأحمر  �سائاًل 
باكون روج. ويقول امل�سوؤولون اإن الدم املمزوج مبادة الفورمالدهيد ت�سرب 

من خزان يقع خلف املبنى، بح�سب �سحيفة هافينغتون بو�ست االأمريكية.
االأحمر مل يجد طريقه  ال�سائل  لكن  20 دقيقة،  الت�سرب نحو  وا�ستغرق 

اإىل نظام ال�سرف ال�سحي يف املدينة، وفقاً لتقارير عديدة.
وقال اآدم �سميث، مدير دائرة اخلدمات البيئية يف املدينة اأر�سلنا مفت�سني 
من دائرة ال�سرف ال�سحي، باالإ�سافة اإىل خراء البيئة الإلقاء نظرة على 
الت�سريب. وتبني اأن االأمر ال يتعلق مب�سكلة يف ال�سرف ال�سحي، اإمنا هو 

ناجت عن م�سكلة يف ملكية خا�سة .
ونوه �سميث اإىل اأن االأولوية االآن هي ح�سول دار اجلنازات، على الت�ساريح 
الالزمة لعمليها، بعد تغير االإدارة، لكن من غر الوا�سح، اإذا كانت املن�ساأة، 

�ستتعر�س للعقوبات نتيجة احلادث.
واعتذرت دار اجلنازات يف وقت الحق عن احلادثة، وقال متحدث با�سمها 
لل�سحيفة نعتذر عن اأي اإزعاج ت�سببنا به لل�سكان. وحاملا الحظنا الت�سريب، 

�سارعنا اإىل اإيقافه، اإ�سافة اإىل تنظيف املنطقة املت�سررة .

من  وفاة    44
الكولريا يف نيجرييا

 44 وف������اة  امل���ت���ح���دة  االأمم  اأع���ل���ن���ت 
تف�سي  ب�سبب  االأق����ل،  على  �سخ�ساً 
�سرق  ���س��م��ال  ال���ك���ول���را يف  م���ر����س 
االآالف  مئات  واج��ه  حيث  نيجريا، 
من االأ�سخا�س النزوح ب�سبب اأعمال 
بوكو  جماعة  بها  تقوم  التي  العنف 

حرام املت�سددة.
 2300 ن��ح��و  اإ����س���اب���ة  يف  وي�����س��ت��ب��ه 
تقديرات  بح�سب  باملر�س،  �سخ�س 
لتن�سيق  امل���ت���ح���دة  االأمم  م���ك���ت���ب 
ال�����س��وؤون االإن�����س��ان��ي��ة. وق��ال��ت االأمم 
امل��ت��ح��دة اإن���ه���ا ت��خ�����س��ى م���ن اأن����ه من 
املمكن اأن ي�سيب املر�س 3.7 مليون 
�سخ�س. وكان مت حتديد اأوىل حاالت 
ي�سبب  ال�����ذي  ب���امل���ر����س،  االإ����س���اب���ة 
اإ���س��ه��ال ح���اد م��ن امل��م��ك��ن اأن ي���وؤدي 
اإىل الوفاة يف غ�سون �ساعات اإذا مل 
 16 يتم عالجه، يف والي��ة بورنو يف 
مبخيمات  املا�سي،  )اآب(  اأغ�سط�س 
ويقول  داخ��ل��ي��اً.  بالنازحني  خا�سة 
االإن�سانية  ال�������س���وؤون  م��ن�����س��ق  ن��ائ��ب 
يف ن��ي��ج��ري��ا، ب��ي��رت ل��ون��دب��رج: اإن 
ف��ل��ي�����س هناك  امل��خ��ي��م��ات م��ك��ت��ظ��ة، 
ال�سرف  م��راف��ق  اأن  كما  ك���اف،  م��اء 
الرعاية  ون���ظ���ام  ���س��ي��ئ��ة،  ال�����س��ح��ي 
انت�سار  وي��اأت��ي   . �سعيف  ال�سحية 
حيث  اإن�سانية،  اأزم��ة  ظل  يف  املر�س 
اإىل  ���س��خ�����س  م��ل��ي��ون   8.5 ي��ح��ت��اج 
م�ساعدات الإنقاذ حياتهم، يف واليات 
بورنو واأداماوا ويوبي، بح�سب االأمم 
املتحدة. وتويف 14 األف �سخ�س على 
اأيدي  2009، على  االأق��ل، منذ ع��ام 
نيجريا  يف  اإره��اب��ي��ني  م��ت�����س��ددي��ن 
وت�ساد والكامرون والنيجر، كما فر 
نحو 2.7 مليون �سخ�س يف املنطقة 
م���ن دي����اره����م ب�����س��ب��ب ب���وك���و ح����رام، 

بح�سب تقديرات االأمم املتحدة.

جامعة ت�ستقبل 
طالبها بحفل مالٍه

ا�ستقبال نظمته جامعة  اأثار حفل 
اجلدد  لطالبها  امل�سرية،  ح��ل��وان 
اجلديد،  الدرا�سي  العام  اأي��ام  اأول 
ن�سطاء  ب��ني  ال�سخرية  م��ن  ح��ال��ة 
االجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م����واق����ع 
ي�سبه  حفل  تنظيم  بعد  في�سبوك 
انت�سرت  حيث  االأط���ف���ال،  م��اله��ي 
البال�ستيكية  واالأل���ع���اب  امل��راج��ي��ح 
اخلا�سة باالأطفال، وذلك بح�سور 
وزير التعليم العايل الدكتور خالد 
جنم  ماجد  والدكتور  عبدالغفار، 

رئي�س جامعة حلوان.
وقام الطالب اجلدد باللعب عليها 
وقد ارت�سمت على وجوههم فرحة 
مواقع  رواد  وو����س���ف  ط��ف��ول��ي��ة، 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي، ب��اأن��ه كان 
ولي�س  ب��احل�����س��ان��ة  ل��ه��م  ي���وم  اأول 

اجلامعة.

اإمراأة تغط يف النوم كلما �سحكت   
تعاين �سيدة بريطانية من حالة مر�سية نادرة، جتعلها 
اأو انتابتها م�ساعر عاطفية  تغط يف النوم كلما �سحكت، 
جّيا�سة. و�سخ�س االأطباء اإ�سابة جي�سيكا �ساوثهول )20 
عاماً( با�سطراب دماغي نادر، يت�سبب بفقدانها ال�سيطرة 
على نف�سها، لتغط يف النوم، كلما تعر�ست مل�ساعر عاطفية 
�سحيفة  بح�سب  ع�سالتها،  ا�سرتخاء  اإىل  ت��وؤدي  قوية، 
ديلي ميل الريطانية. ومت ت�سخي�س هذه احلالة للمرة 
االأوىل لدى جي�سيكا، وهي بعمر 16 عاماً، عندما كانت 
تتعر�س لالإرهاق ال�سديد، وتغط بالنوم يف املدر�سة. كما 
اأن حالتها النادرة، تت�سبب بنومها ل�ساعات طويلة خالل 

اليوم، متتد اإىل 13 �ساعة يف بع�س االأحيان.
وا�ستغرق االأمر عدة اأ�سهر، قبل ت�سخي�س حالة جي�سيكا، 
والفحو�سات  االخ��ت��ب��ارات  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  خ�سعت  ح��ي��ث 
وال�سور ال�سعاعية، قبل اأن يتمكن االأطباء، من التعرف 
على هذه احلالة، والتي حتدث يف الدماغ، عندما يعجز 
طبيعي،  ب�سكل  واال�ستيقاظ  ال��ن��وم  اأمن���اط  تنظيم  ع��ن 
مما يوؤدي اإىل النوم املفرط خالل النهار، ونوبات النوم 

املتكررة، والهلو�سة ونوم ال�سلل وغرها من االأعرا�س.

ت�سد مراحي�ص بنك  دول  األف   100
اأوراق بنكنوت من  اإي���داع غ��ر ع���ادي يف م��ك��ان غ��ري��ب.. 
اليورو حجمها نحو مئة األف دوالر ت�سد مراحي�س بنك 
وثالثة مطاعم يف جنيف.. هذه لي�ست مزحة فاالدعاء يف 
املتحدث  الواقعة وقال فين�سنت ديرون  جنيف يحقق يف 
اأن  نريد  ولكننا  الدافع  نعلم  اأن  يهمنا  ال  االدع��اء  با�سم 
نعرف من اأين جاء املال . واأ�ساف اأن التخل�س من اأموال 
اأو �سد مرحا�س لي�س جرمية. كانت �سحيفة تريبيون دو 
جنيف، وهي اأول من ن�سر اخلر، قالت اإن اأول ان�سداد كان 
يف مرحا�س قبو بنك )يو بي اإ�س( يف حي املال بجنيف ثم 
باأوراق  قريبة  مطاعم  ثالثة  مراحي�س  يف  ان�سداد  وقع 
وقال  التالية.  القليلة  االأي��ام  ي��ورو يف   500 فئة  بنكنوت 
للمطاعم  تعوي�س  دف��ع  على  وافقا  �سخ�سني  اإن  دي��رون 
ع��ن ت��ك��ال��ي��ف االن�����س��داد ال����ذي ح���دث و���س��ح��ب��ت املطاعم 
�سكوى كانت قدمتها عندما حدثت الواقعة يف مايو اأيار. 
واأ�ساف اأنه متت م�سادرة املال اأثناء التحقيق ومل يت�سح 
بعد من �سيح�سل على املال اإذا تبني اأنه مت جمعه بطريقة 
قانونية. وقال ديرون اإنه لي�س هناك مرر لالعتقاد اأن 

اأوراق البنكنوت ناجمة عن غ�سل اأموال.

ي�ستدعي ال�سرطة ب�سبب اإكرامية!
عقب  اأمل��ان��ي��ا  يف  ال�سرطة  اأج����رة،  ���س��ي��ارة  �سائق  ا�ستدعى 
قيمتها ثالثة  اإكرامية  ب�سبب  راكب خممور  خالفه مع 

�سنتات.
االإكرامية  ق��ب��ول  رف�����س  ال�����س��ائ��ق  اإن  ال�����س��رط��ة،  وق��ال��ت 
اإعطائه  على  اأ�سر  عاما(   56( الراكب  اأن  اإال  ال�سئيلة، 

اإياها.
ال�سيارة،  ن��اف��ذة  م��ن  االإك��رام��ي��ة  ال�سائق  األ��ق��ى  وع��ن��دم��ا 
رف�س الراكب املغادرة، وظل باقيا بداخلها حتى ا�ستدعى 
ال�����س��ائ��ق ال�����س��رط��ة، ال��ت��ي متكنت يف ال��ن��ه��اي��ة م��ن اإن���زال 

الراكب املخمور من ال�سيارة.  عار�سة تقدم زيا لربيع و�سيف 2018 خالل اأ�سبوع املو�سة يف لندن.   )رويرتز(

فيلة تهاجم لجئني 
وتقتل اثنني 

ل��ق��ي ف����ردان م��ن ال��روه��ي��ن��غ��ا كانا 
نائمني م�سرعهما، يف هجوم لفيلة 
ي�سجل  حيث  بنغالد�س  جنوب  يف 
بح�سب  ل���الج���ئ���ني،  ك��ب��ر  ت���دف���ق 
م�����س��ادر م��ن ال�����س��رط��ة وم���ن هذه 
مئات  وي��ت��واف��د  امل�سلمة.   االأق��ل��ي��ة 
اإىل خميمات  الروهينغا  اآالف من 
الكبرة  باأعدادهم  تغ�س  الجئني 
اأغ�سط�س  نهاية  منذ  بنغالد�س  يف 
هرباً من القمع يف ميامنار. ونظراً 
ل�سيق املكان يف املخيمات، يفرت�س 
الوافدون اجلدد الطبيعة املجاورة 

مقتلعني االأ�سجار على عجالة. 
املواطن  التعدي على  وت�سبب هذا 
فردين  مبقتل  للفيلة  الطبيعية 
من الروهينغا �سباح اليوم االثنني 
من  ب��ال��ق��رب  ح��رج��ي��ة  منطقة  يف 
خم����ي����م ال�����الج�����ئ�����ني ال����ك����ب����ر يف 
»كوك�س  منطقة  يف  »كوتوبالونغ« 

بازار« جنوب �سرق بنغالد�س. 
اأحد امل�سوؤولني  وقال كمال ح�سني 
يف جماعة الروهينغا »كانا ينامان 
فدا�ست  بال�ستيكية.  ���س��وادر  حتت 
ع��ل��ي��ه��م��ا ف��ي��ل��ة ب���ري���ة ح��ت��ى امل����وت، 
وهما من الكبار يف ال�سن«. واأكدت 

ال�سرطة هذه احل�سيلة. 
فرد  اآالف   410 م��ن  اأك���رث  وجل���اأ 
اإىل  امل�سلمة  الروهينغا  اأقلية  من 
اأغ�سط�س   25 م���ن���ذ  ب���ن���غ���الد����س 
هربا من حملة قمع ي�سنها جي�س 
من  ه��ج��م��ات  ع��ل��ى  رداً  م���ي���امن���ار 
وو�سفت  ال��روه��ي��ن��غ��ا.  م��ت��م��ردي 
القتل هذه  املتحدة عمليات  االأمم 
امليامناري  اجلي�س  ينفذها  ال��ت��ي 
ب����دع����م م�����ن م�������س���ل���ح���ني ب���وذي���ني 

ب�»تطهر عرقي«. 

ال�ستماع للمو�سيقى ينتج اأفكارا مبتكرة 
ت�سر درا�سة حديثة اأجريت يف هولندا اإىل اأن اال�ستماع 
طريقة  يحفز  قد  العمل  اأثناء  مبهجة  مو�سيقى  اإىل 
مغايرة من التفكر مت�سلة باالبتكار وحل امل�سكالت. 
التي  الكال�سيكية  املو�سيقى  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�س 
األفها  مقطوعات  مثل  واحل��ي��وي��ة  باالإيجابية  تت�سم 
ميكنها  فيفالدي  اأنطونيو  ال�سهر  االإيطايل  امللحن 

على االأرجح حتفيز التفكر االإبداعي.
وقال �سام فرج�سون اأحد كبار الباحثني يف الدرا�سة 
من جامعة التكنولوجيا يف �سيدين با�سرتاليا لرويرتز 
املهارات  اأحد  االبتكار  االإلكرتوين  الريد  عر  هيلث 
االأ�سا�سية املطلوبة للتعامل مع عامل يتغر اأ�سرع من 
اأ�سبحت معرفة �سبل اكت�ساب هذه  اأي وقت م�سى... 

املهارة املهمة اأكرث �سرورة .
�سيمون  وزميله  فرج�سون  اأ�سمع  الدرا�سة  والإج���راء 
الهولندية  ن��امي��ي��خ��ن  رادب��������ود  ج���ام���ع���ة  م����ن  ري�����رت 
وخم�سة  ملئة  الكال�سيكية  املو�سيقى  م��ن  مقطوعات 
الختبار  اإجن���ازه���م  اأث��ن��اء  متطوعا  ط��ال��ب��ا  وخم�سني 

يتطلب االبتكار.
وق�سم الباحثون الطلبة خلم�س جمموعات مل ت�ستمع 

اإحداها الأي مو�سيقى فيما ا�ستمعت املجموعات االأربعة 
الباقية الأربع مقطوعات مو�سيقية قبل وخالل اإجناز 
االختبار وات�سمت كل مقطوعة منها بطابع خمتلف اإذ 
املبهجة  وال�سعيدة  االإيجابية  الهادئة  املو�سيقى  مثلت 

واحلزينة بطيئة االإيقاع وال�سلبية املثرة.
الدرا�سة  االإب��داع واالبتكار ركز فريق  والختبار درجة 
باإجابات  اخل��روج  يت�سمن  ال��ذي  املغاير  التفكر  على 
املتاحة  واملعلومات  املعطيات  ذات  من  متعددة  واأفكار 
املتوقع.  التقليدي  االإط����ار  خ���ارج  م��ن خ��الل دجم��ه��ا 
من  الباحثون  طلب  املثال  �سبيل  على  ذلك  ولتحقيق 
املبتكرة  اال�ستخدامات  اأكر عدد من  ذكر  املتطوعني 
عن  ال��ط��الب  �ُسئل  كما  ال��ط��وب.  م��ن  لقالب  املمكنة 
اإعجابهم  وم��دى  االختبار  بدء  قبل  املزاجية  حالتهم 
باملو�سيقى التي ي�ستمعون اإليها ثم مت تقييم االإجابات 
على اأ�سا�س مدى جودتها وابتكارها وفائدتها. وخل�س 
الباحثون اإىل اأن احلالة املزاجية للطلبة قبل االختبار 
مل ت�سكل فارقا على ما يبدو يف اإجنازهم للمهمة. كما 
مل يوؤثر يف االأمر مدى اإعجابهم باملقطوعة املو�سيقية 

اأو معرفتهم ال�سابقة بها.

ليدي غاغا تلغي جولتها الأوروبية 
األغت املغنية االأمريكية ليدي غاغا اجلزء االأوروبي من جولتها الغنائية العاملية يوم 

االثنني قائلة اإنها تعاين من اأمل ج�سدي حاد وت�سعى لتلقي العالج.
من  تعاين  اإنها  واي(،  ذي�س  )ب��ورن  اأغنية  �ساحبة  ع��ام��ا(،   31( غاغا  ليدي  وتقول 
اأمل ع�سلي ليفي مزمن. واألغت ظهورا لها يف مهرجان مو�سيقي يف ريو دي جانرو 

االأ�سبوع املا�سي ون�سرت �سورا لها يف امل�ست�سفى وحماليل معلقة بذراعها.
واالأمل الع�سلي الليفي هو حالة مر�سية من االأمل الع�سلي والفقري املزمن غالبا ما 

ي�ساحبه اإرهاق وم�ساكل مزاجية وتثره ال�سدمات اجل�سدية اأو ال�سغط النف�سي.
وقالت ليدي غاغا على �سفحاتها على مواقع التوا�سل االجتماعي يوم االثنني 

اإنها حمبطة من تعليقات النا�س على االإنرتنت التي ت�سر اإىل اأنني اأت�سرف 
من  الأه��رب  ال�سحية  دور  األعب  اأو  ذل��ك  اأفتعل  اأو  درامية  بطريقة 

عن  ي��ك��ون  م��ا  اأب��ع��د  ذل��ك  اأن  �ستعرف  تعرفني  كنت  اإذا  اجل��ول��ة. 
ال�سحية  معاناتي  ب�ساأن  �سريحة  دائما  كنت  .واأ�سافت  احلقيقة 

اجل�سدية والنف�سية. 


