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قوات ال�صرعية اليمنية توا�صل تقدمها يف عدة جبهات

حطام الطائرة الرو�صية املنكوبة

القوات ال�صعودية ت�صد هجومًا قبالة جنران وم�صرع17 حوثيًا

مقتل قيادي حوثي وال�صرعية تتقدم نحو مركز �صعدة
حتطم طائرة رو�صية ومقتل ركابها الـ71

م�صرع 16 اإرهابيًا وتدمري 66 وكرًا يف عملية �صيناء

اإ�صرائيل حتذر اإيران بعد غارات جوية 

الأمم املتحدة تدعو اىل وقف الت�صعيد يف �صوريا

•• عوا�صم-وكاالت:

���ص��دت ال���ق���وات ال�����ص��ع��ودي��ة، ام�����س الأح����د، 
هجوماً من احلوثيني قبالة جنران.

اإىل  الت�صلل  احلوثيني  من  عنا�صر  وح��اول 
ع�صكرية  عملية  لتنفيذ  ال�صعودية  احل��دود 

وتوثيقها للبحث عن انت�صار معنوي.
ت�صدت  ال�صعودية  ال��ق��وات  اأن  م�صدر  واأك��د 
ما  واملدفعيات،  املبا�صرة  الأ�صلحة  عرب  لهم 
اأدى ملقتل 17 عن�صراً من احلوثيني حاولوا 
تدمري  مع  ال�صعودية،  احل��دود  اإىل  الت�صلل 
ع���دد م��ن امل��رك��ب��ات ال��ت��ي ك��ان��ت تقلهم عرب 
ال�صرعية  ل��دع��م  ال��ع��رب��ي  التحالف  ط���ريان 

باليمن.
اىل ذلك، قالت م�صادر يف اليمن، اإن قياديا 
املعارك  خ��ال  تعز  يف  م�صرعه  لقي  حوثيا 
م��ع ق���وات ال�����ص��رع��ي��ة، يف وق���ت ت��وا���ص��ل فيه 
قوات ال�صرعية اليمنية تقدمها �صوب مركز 

حمافظة �صعدة، ويف عدة جبهات اأخرى.
ال�صرعية  ق����وات  ق��ت��ل��ت  م�����ص��ادرن��ا  وح�����ص��ب 
الإيرانيى  احل��وث��ي  ملي�صيات  يف  ال��ق��ي��ادي 
العقيد حممد حممد الأ�صول يف تعز خال 

املعارك مع قوات ال�صرعية.  
احلوثية  امللي�صيات  �صد  امل��ع��ارك  وتتوا�صل 
الغربي  ال�صاحل  اأهمها  على جبهات عديدة 
و�صعدة وتعز، حيث تلقت ميلي�صيا احلوثيني 
اأن خ��رج��ت مناطق   ب��ع��د  م��وج��ع��ة  ���ص��رب��ات 

ومديريات كثرية عن �صيطرتها.
واأفادت م�صادر ع�صكرية، اأن قوات ال�صرعية 
اليمنية متكنت من ال�صيطرة على جبل حيد 
احلمام بجبهة مقبنة غربي تعز بعد معارك 
فيها  تكبدت  احلوثي،  ملي�صيات  مع  عنيفة 

امللي�صيات الإيرانية خ�صائر كبرية.
وا���ص��ت��ب��ق��ت ق����وات ال�����ص��رع��ي��ة ه��ج��وم��ه��ا على 
ب���ح�������ص���ار حمكم  اجل����ب����ل ال����ص���رات���ي���ج���ي 
اليومني  خ����ال  الن��ق��اب��ي��ة  ل��ل��م��ل��ي�����ص��ي��ات 

املا�صيني.  
ب��ح��اف��ظ��ة م������اأرب،  ويف م���دي���ري���ة �����ص����رواح 
ا�صتعادة  احل��ك��وم��ي��ة  ال����ق����وات  ا���ص��ت��ط��اع��ت 
ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى غ���رب ال���واغ���رة يف منطقة 

خمدرة من قب�صة ميلي�صيا احلوثيني.
اجلبهات  اإح���دى  �صنعاء  العا�صمة  و���ص��رق 
امل�صتعلة اأي�صا �صنت القوات احلكومية ق�صفا 
ملي�صيات  م��واق��ع  ا�صتهدف  مكثفا  مدفعيا 
و  م�صورة  م�صارف  على  امل��ت��واج��دة  احل��وث��ي 

املدراج مبديرية ِنهم. 
مللي�صيا  الرئي�س  املعقل  ويف حمافظة �صعدة 
ال�����ص��رع��ي��ة بالتقدم  احل��وث��ي جن��ح��ت ق���وات 
املحافظة،  م��رك��ز  ���ص��وب  ث��اب��ت��ه  ب��خ��ط��وات 
وخال املعارك مت العثور على اأوكار يختبئ 

بها قادة حوثيون.
ع�صكرية  اأف�صلية  اليمني  اجلي�س  وميتلك 
يف حمافظة �صعدة، بعد اأن اأحكم ال�صيطرة 

ب�صكل كامل على املنافذ احلدودية.

•• عوا�صم-وكاالت:

�صعدت اإ�صرائيل، ام�س الأحد، تهديداتها �صد اإيران 
غداة �صن غارات جوية وا�صعة النطاق داخل الأرا�صي 
ال�صورية اإثر �صقوط اأحدى طائراتها املقاتلة، ما يعزز 
البلد الذي  الت�صعيد يف هذا  املخاوف من مزيد من 

ي�صهد نزاعاً م�صتمراً منذ �صبع �صنوات. 
نتنياهو  بنيامني  الإ�صرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  واأث��ن��ى 
»�صربة  �صكلت  اأنها  موؤكداً  الإ�صرائيلية  الغارات  على 

قوية للقوات الإيرانية وال�صورية«. 
الأ�صبوعي  الج���ت���م���اع  م�����ص��ت��ه��ل  يف  ن��ت��ن��ي��اه��و  وق�����ال 
الإيرانية  ل��ل��ق��وات  ق��وي��ة  �صربة  »وج��ه��ن��ا   حلكومته 
اجلي�س  �صنها  التي  الغارات  اإىل  اإ�صارة  يف  وال�صورية« 

الإ�صرائيلي داخل الأرا�صي ال�صورية. 
اأنطونيو  اىل ذل��ك، دعا الأم��ني العام ل��اأمم املتحدة 
بعد  �صوريا  للت�صعيد يف  ف��وري  وق��ف  اإىل  غوتريي�س 
ال��ذي مزقته  البلد  ه��ذا  غ��ارات يف  اإ�صرائيل  �صنت  اأن 

احلرب.

مينع  تركي  ع�صكري  حتــرك 
املتو�صط يف  تنقيب  عملية 

•• اأنقرة-وكاالت:

قرب�صية،  اإع������ام  و����ص���ائ���ل  ذك�����رت 
بحرية  ق��ط��ع��ا  اأن  الأح�������د،  ام�������س 
�صفينة  ���ص��ب��ي��ل  اع��ر���ص��ت  ت��رك��ي��ة 
تابعة ل�صركة اإيني الإيطالية كانت 
الغاز  ع���ن  ل��ل��ت��ن��ق��ي��ب  ط��ري��ق��ه��ا  يف 
املكت�صف اأخريا يف املياه القرب�صية.

واأ�صافت و�صائل الإعام القرب�صية 
كانت  الركية  احلربية  ال�صفن  اأن 
جتري مناورات يف املنطقة، م�صرية 

اإىل اأن احلادث وقع اجلمعة.
طاقم  الأت���راك  الع�صكريون  واأب��ل��غ 
ال�صفينة بعدم موا�صلة الرحلة، لأن 
املنطقة �صت�صهد مناورات ع�صكرية، 
وفق ما ذكر متحدث با�صم ال�صركة 

لوكالة اأ�صو�صيتدبر�س.

•• مو�صكو-وام:

اإثر  م�صرعهم  �صخ�صا   71 لقي 
حت��ط��م ط��ائ��رة رك���اب رو���ص��ي��ة من 
ل�صركة  ت��اب��ع��ة  اأن148-  ط����راز 
خ��ط��وط ���ص��ارات��وف اجل��وي��ة ام�س 

بعد اإقاعها من مو�صكو.
الطوارئ  وزارة  يف  م�����ص��در  واأك����د 
حتطمت  ال��ط��ائ��رة  اأن  ال��رو���ص��ي��ة 
بعد اإقاعها من مو�صكو و�صقطت 
رامين�صكويي  مدينة  من  بالقرب 
وعلى  مو�صكو  مدينة  �صواحي  يف 
يف  ناجني  ول  �صخ�صا   71 متنها 

الكارثة.
واأو�صح امل�صدر اأن الطائرة اختفت 
من �صا�صات الرادار بعد عدة دقائق 
من اإقاعها ومت العثور على حطام 
دائرة  يف  متناثر  املنكوبة  الطائرة 
ن�صف قطرها حوايل كيلومرين 

اإىل عدد  اإ�صافة  يف مكان احل��ادث 
من جثث ال�صحايا.

فتحت  ال��ف��ور  على  اأن��ه  اإىل  ولفت 
الفدرالية  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  جل���ن���ة 
الرو�صية ملفا جنائيا للتحقيق يف 

اأ�صباب وقوع احلادث .
الرو�صي  الرئي�س  قدم  جانبه  من 
لأقارب  تعازيه  ب��وت��ني  ف��ادمي��ري 
عن  واأع����رب  ال�صحايا  واأ���ص��دق��اء 

موا�صاته لهم بهذه الكارثة .

•• القاهرة-وكاالت:

قالت القوات امل�صلحة امل�صرية، يف بيان ام�س الأحد، اإنها ق�صت على 16 عن�صرا 
تكفرييا يف اإطار عملية ع�صكرية وا�صعة ت�صارك فيها القوات اجلوية والبحرية 
وقوات حر�س احلدود وال�صرطة �صد العنا�صر الإرهابية والإجرامية. وقامت 
العنا�صر  ت�صتخدمها  ه��دف��ا   66 ع��دد  وت��دم��ري  با�صتهداف  اجل��وي��ة  ال��ق��وات 
الإرهابية يف الختفاء من اأعمال الق�صف اجلوي واملدفعي والهروب من قواعد 

متركزها اأثناء حمات املداهمة.
على  زرعها  مت  النا�صفة  العبوات  من   12 مفعول  واإب��ط��ال  اكت�صاف  مت  كما 
بالعنا�صر  رباعي خا�صة  دف��ع  �صيارة   11 ال��ق��وات، ومت تدمري  حم��اور حت��رك 

الإرهابية، و31 دراجة نارية دون لوحات معدنية، ح�صب البيان.
ودمرت القوات امل�صاركة باحلملة 3 خمازن عرث بداخلها علي كميات من املواد 
املتفجرة والعبوات النا�صفة والأزياء الع�صكرية. كما مت اكت�صاف وتدمري مركز 
اإعامي عرث بداخله علي العديد من اأجهزة احلوا�صب الآلية وو�صائل الت�صال 
الا�صلكية، والكتب والوثائق واملن�صورات اخلا�صة بالفكر املتطرف. ومت اكت�صاف 
اإجمالية تقدر  وتدمري 6 مزارع لنبات الباجنو واخل�صخا�س املخدر، مب�صاحة 

املخدر. احل�صي�س  جوهر  من  طربة   18 عدد  و�صبط  فدان،  بنحو 20 
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•• اخلرطوم-وكاالت:

بتعيني  جمهوريا  ق��رارا  ام�س،  الب�صري،  عمر  ال�صوداين  الرئي�س  اأ�صدر 
واملخابرات  الأم���ن  جلهاز  عاما  م��دي��را  قو�س  اهلل  عبد  �صاح  الفريق 

الوطني، خلفا للفريق حممد عطا.
و�صغل قو�س من�صب مدير املخابرات ال�صودانية طوال عقد قبل اإعفائه 

وتعيني عطا بديا له عام 2009.
وكان ينظر اإىل قو�س باعتباره الرجل القوي يف النظام ال�صوداين، لكن 

جماعات حقوقية غربية تتهمه بلعب دور يف انتهاكات باإقليم دارفور.
وخ����ال ع��ه��ده ت��ع��زز ال��ت��ع��اون ب��ني امل��خ��اب��رات ال�����ص��ودان��ي��ة ونظريتها 
من�صب  �صغل  الأمنية،  الأجهزة  مغادرته  وبعد  اأي��ه.  اآي  �صي  الأمريكية 

م�صت�صار رئا�صي، اإل اأنه اأقيل من من�صبه مطلع عام 2011.

الب�صري يقيل مدير املخابرات ويعيد قو�ش

االثنني   12   فبراير    2018  م  -  26 جمادى األولى  1439  العدد  12248    
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خالل القمة العاملية للحكومات ..
 �صيف بن زايد: الإمارات اأر�ش الإلهام والفر�ش

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بح�صور 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل(اأكد الفريق �صمو ال�صيخ 
�صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية خال 
كلمته اأمام القمة العاملية للحكومات اأن الإمارات باتت اليوم اأر�س الإلهام 
والفر�س الفريدة وذلك بف�صل جهود وروؤية قيادتها احلكيمة التي جعلت 
التحديات م�صدرا للنجاح ومنوذجا حديثا يحتذى لينري درب املايني من 

الب�صر حول العامل ف�صا عن املوؤ�ص�صات والدول.
اأنه كما عرفت دول عاملية بانها )اأر���س الأح��ام(  و)اأر�س  واأو�صح �صموه 
الأفكار النرية( و)اأر�س العجائب( و)مدينة النور( وغريها من ال�صفات 
ال�صراتيجية  وم�صاريعها  امل��ظ��ف��رة  مب�صريتها  ج��دي��رة  الإم�����ارات  ف���ان 

العماقة وواقعها الآمن امل�صتقر اأن تو�صف ب� )اأر�س الإلهام( بامتياز.
واأ�صار �صموه اإىل اأن ما مييز الإمارات ب�صرية وروؤية القيادة الثاقبة وح�صها 
القادر على ا�صت�صراف امل�صتقبل وحتدياته فاعتلت �صلم التناف�صية العاملية 
وت�صدرت اأهم املوؤ�صرات الدولية خال فرة تعد بالق�صرية يف عمر الدول 
م�صريا �صموه اإىل اأن ق�صة الإمارات هي ق�صة اإلهام وروؤية قيادة ا�صتطاعت 

بعملها اجلاد ونظرتها امل�صتقبلية من حتويل التحديات اإىل فر�س.
وقال �صموه خال اجلل�صة الرئي�صية للقمة العاملية للحكومات ويف املحور 
الأول من كلمته الذي كان بعنوان )الإلهام يف فكر زايد( اأن �صرية املغفور 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان )طيب اهلل ثراه( واأعماله واجنازاته 
وماحم النجاح الذي ن�صجها مع القادة املوؤ�ص�صني األهمت الطاحمني من 
الذي  النهج  بهذا  ولي�صتنريوا  الإماراتي  باحللم  ليتاأثروا  الدولة  قاطني 
ي�صتند لوجود حتديات وفر�س �صلبيات وايجابيات وليبنوا ق�ص�س جناحات 
جتاوزوا فيها ال�صعوبات والتحديات ولي�صقوا طريقهم بنجاح مبهر ي�صهم 

يف تعزيز التنمية احل�صارية للدولة.
وبني �صموه اأن اهتمام دولة الإمارات بعلوم الف�صاء والكون واإن�صاء الوكالة 
الإماراتية لعلوم الف�صاء مل يكن وليد اللحظة فاملغفور له ال�صيخ زايد بن 
�صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه حمل على عاتقه م�صوؤولية بناء الإن�صان 
اأح��ام��ا واأم��ن��ي��ات ك��ث��رية وكبرية  وال���وط���ن.. ك��ان يحمل يف ف��ك��ره وقلبه 
وطموحات ل حدود لها و�صار على نهجه �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل يف اإميانه بالعلم واملعرفة لت�صل  زايد 

الإمارات اإىل اأعلى امل�صتويات من التقدم والرقي.

ا�صتقبال عددا من القادة وامل�صوؤولني امل�صاركني يف القمة 

حممد بن را�صد وحممد بن زايد ي�صهدان الكلمة الرئي�صية للقمة العاملية للحكومات
رئي�ض الوزراء الهندي: الإمارات مل ترتك التكنولوجيا حبي�صة املعامل واملختربات، بل ترجمتها على اأر�ض الواقع 

•• دبي-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ح�����ص��ر 
نائب  اآل مكتوم  را�صد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي )رع����اه اهلل( 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و���ص��اح��ب 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي 
اجلل�صة  ام�����س  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
العاملية  ل���ل���ق���م���ة  ال���رئ���ي�������ص���ي���ة 
ل��ل��ح��ك��وم��ات وال��ت��ي حت���دث فيها 
م����ودي رئي�س  ن���اري���ن���درا  م��ع��ايل 
ال�صديقة  الهند  وزراء جمهورية 
دورتها  يف  ال��ق��م��ة  ���ص��رف  ���ص��ي��ف 
خال  دب��ي  يف  واملنعقدة  احلالية 
فرباير   13-11 م���ن  ال���ف���رة 
)ا�صت�صراف  �صعار  حت��ت  اجل���اري 

حكومات امل�صتقبل(.
للقمة  الرئي�صية  الكلمة  ح�صر 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو 
بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
حممد  ب��ن  مكتوم  ال�صيخ  و�صمو 
حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
دب����ي و���ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
���ص��ع��ود ب��ن ���ص��ق��ر ال��ق��ا���ص��م��ي ويل 
عهد راأ�س اخليمة والفريق �صمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �صيف  ال�صيخ 

امل�����ص��ت��ق��ب��ل، م��ا جعلها  م�����ص��رع��ات 
الأج������در ب��ا���ص��ت�����ص��اف��ة م��ث��ل هذه 
القمة التي تبنت ق�صايا التنمية 

والتقنية حمورا رئي�صيا.
ن��اري��ن��درا م����ودي بجهود  واأ����ص���اد 
القمة  تنظيم  الإم����ارات يف  دول��ة 
باعتبارها  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
من املنتديات الرائدة التي حتقق 
ن��ت��ائ��ج م��ث��م��رة ت�����ص��ب يف حتقيق 
للجميع..  ال�����ص��ام��ل��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
القيادة  اإىل  ب��ال�����ص��ك��ر  وت����وج����ه 
ت�صرفت  وق������ال:  الإم�����ارات�����ي�����ة.. 
العاملية  القمة  حل�صور  بدعوتي 
هذا  ���ص��رف،  ك�صيف  للحكومات 
وال�صرور  ال��ف��رح  على  يبعث  اأم��ر 
ال�صخ�صي  ال�����ص��ع��ي��د  ع��ل��ى  ل��ي�����س 
 1.25 وح�صب واإمن��ا لأك��رث من 
التمنيات  لكم  اأنقل  هندي  مليار 

الطيبة من ال�صعب الهندي.
واأ�صاف:  اإن هذه زيارتي الثانية 
ب�صعادة  واأ�صعر  الإم����ارات  ل��دول��ة 
غامرة بوجودي بينكم، الإمارات 
قدمت  حيث  ل��ه،  مثيل  ل  م��ك��ان 
ب��ه يف ت�صخري  من��وذج��ا ي��ح��ت��ذى 
التنمية  لتحقيق  التكنولوجيا 
حتقق  اأن  وا�صتطاعت  ال�صاملة، 
م��ع��ج��زة اق��ت�����ص��ادي��ة ق��ل نظريها 

حول العامل. 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
من�صور  ال�صيخ  و�صمو  الداخلية 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�صوؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
ال��رئ��ا���ص��ة و���ص��م��و ال�����ص��ي��خ حامد 

ديوان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�صيخ  و�صمو  اأبوظبي  عهد  ويل 
وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
اخل���ارج���ي���ة وال����ت����ع����اون ال�����دويل 
وم�����ع�����ايل حم���م���د ب�����ن ع���ب���داهلل 

ال��ق��رق��اوي وزي���ر ���ص��وؤون جمل�س 
القمة  رئي�س  وامل�صتقبل  ال���وزراء 

العاملية للحكومات.
الهندي  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  واأك������د 
العربية  الإم������������ارات  دول�������ة  اأن 

التكنولوجيا  ت��رك  مل  امل��ت��ح��دة 
بل  وامل��خ��ت��ربات،  املعامل  حبي�صة 
اأر���س الواقع عرب  ترجمتها على 
اإن�����ص��اء م�����ص��اري��ع م��ب��ت��ك��رة حتقق 
تطلعات �صعبها العظيم، كم�صروع 

حممد بن را�صد وحممد بن زايد خال ح�صورهما اجلل�صة الرئي�صية للقمة العاملية للحكومات   )وام(
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�صد ي�صتقبل رئي�ش وزراء فرن�صا 
•• دبي-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« يف 
اإدوارد  الن�صيم يف مدينة جمريا قبل ظهر ام�س معايل  فندق 
فيليب رئي�س وزراء فرن�صا الذي األقى يف وقت �صابق من �صباح 
ام�س كلمة يف اجلل�صة الأوىل للقمة العاملية للحكومات املنعقدة 

يف دبي.
وقد رحب �صموه - بح�صور �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن 
را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد 
بن را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي - بامل�صوؤول الفرن�صي الكبري 

..منوها �صموه بالكلمة التي األقاها اأمام احل�صور يف القمة.
وا�صتعر�س �صموه وال�صيد فيليب عاقات ال�صداقة التاريخية 
بني دولة المارات واجلمهورية الفرن�صية حيث اأكد �صموه على 
دميومة هذه العاقات التي اأر�صى قواعدها املغفور له ال�صيخ 
زايد طيب اهلل ثراه والروؤ�صاء الفرن�صيني املتعاقبني ..وو�صف 
مثالية  ع��اق��ات  اإن��ه��ا   « وق���ال  باملميزة  ال��ع��اق��ات  ه��ذه  �صموه 
وتاريخية وا�صراتيجية قائمة على الحرام املتبادل والعدالة 

وامل�صاواة يف امل�صالح الوطنية لل�صعبني ال�صديقني«.
ال�صداقة  بعاقات  فرن�صا  وزراء  رئي�س  اأ�صاد  فقد  ذل��ك  واإىل 
حر�س  ..م��وؤك��دا  ال�صديقني  البلدين  بني  القائمة  والتعاون 
فخامة الرئي�س الفرن�صي على تطويرها يف �صتى امليادين لتظل 

را�صخة وقوية ما دامت هناك رغبة �صادقة وم�صركة من قبل 
قيادتي الدولتني.

رئي�س  مكتوم  اآل  �صعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  �صمو  اللقاء  ح�صر 
هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات 
وم��ع��ايل حممد ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر ���ص��وؤون جمل�س 
ومعايل  للحكومات  العاملية  القمة  رئي�س  وامل�صتقبل  ال���وزراء 
رمي بنت اإبراهيم الها�صمي وزيرة دولة ل�صوؤون التعاون الدويل 
ومعايل حممد اإبراهيم ال�صيباين مدير ديوان �صاحب ال�صمو 
دائرة  ع��ام  م��دي��ر  �صليمان  �صعيد  خليفة  ���ص��ع��ادة  و  دب��ي  ح��اك��م 
الت�صريفات وال�صيافة يف دبي و�صعادة عمر �صيف غبا�س �صفري 

الدولة لدى اجلمهورية الفرن�صية.

حممد بن را�صد ي�صتقبل رئي�ش وزراء الهند
•• دبي-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال��وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« على 
للحكومات  العاملية  القمة  هام�س 
يف مدينة جمريا بدبي �صباح ام�س 
معايل ناريندرا مودي رئي�س وزراء 

الهند والوفد املرافق.
�صمو  بح�صور   - �صموه  رح��ب  وق��د 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد 
و�صمو  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب حاكم دبي - بال�صيف 
ال��ه��ن��دي ال��ك��ب��ري وا���ص��ت��ع��ر���س معه 
�صموه تاريخ عاقات ال�صداقة بني 
دول���ة الم����ارات وج��م��ه��وري��ة الهند 
القائمة  ال�صراتيجية  وال�صراكة 
بني البلدين ال�صديقني يف املجالت 

ال�صلم  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���ا  ال����ب����ل����دان 
وال�صتقرار القليمي والدويل.

وزراء  رئي�س  اأ���ص��اد  فقد  ذل��ك  واىل 
لقيادة  احلكيمة  بال�صيا�صة  الهند 
دولة المارات وعلى راأ�صها �صاحب 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
ال���دول���ة »حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
القليمي  امل�����ص��ت��وي��ني  ع��ل��ى  اهلل« 
وال���دويل ودور الم����ارات ال��ب��ارز يف 
وال�صتقرار  الأم���ن  حفظ  عمليات 
ودوليا  اقليميا  املناطق  خمتلف  يف 
والتنموية  الن�صانية  وم�صاعداتها 

يف الدول الأ�صد عوزا وفقرا.
القمة  اىل  م����ودي  ال�����ص��ي��د  واأ�����ص����ار 
العاملية للحكومات التي ت�صت�صيفها 
دولة المارات يف رحاب مدينة دبي 
واملبدعني  املفكرين  بقمة  وو�صفها 
يناق�صون  ال���ذي���ن  ال���ق���رار  و���ص��ن��اع 
بتطوير  املت�صلة  املوا�صيع  ع�صرات 
ال�صباب  ومت��ك��ني  احل��ك��وم��ات  اأداء 

املزيد  اأم��ل��ه يف حتقيق  ع��ن  م���ودي 
ال�صداقة  ع��اق��ات  يف  التطور  م��ن 
والتعاون بني اجلانبني مبا يحفظ 

كافة. واأعرب �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
مكتوم خال  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
اأط����راف احل��دي��ث وال�صيد  جت��اذب��ه 

م�صاحلهما  ال�صديقني  لل�صعبني 
امل�����ص��رك��ة وي��ع��زز ت��وج��ه��ات الأمن 
ينتهجها  التي  والتقارب  وال�صام 

ملجموعة طريان الإم��ارات ومعايل 
ب��ن حممد قرقا�س  اأن���ور  ال��دك��ت��ور 
ل��ل�����ص��وؤون اخلارجية  ال��دول��ة  وزي���ر 
ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�صمي 
وزيرة دولة ل�صوؤون التعاون الدويل 
ال�صيباين  اإبراهيم  حممد  ومعايل 

واملراأة من خال اعطائهم الفر�صة 
التنمية  ب����رام����ج  يف  ل���ل���م�������ص���ارك���ة 
املجتمعات.  وا���ص��ت��ق��رار  وال��ت��ط��وي��ر 
اأحمد  ال�صيخ  �صمو  ال��ل��ق��اء  ح�صر 
هيئة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  �صعيد  ب��ن 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س  ل���ل���ط���ريان  دب����ي 

ال�صمو حاكم  �صاحب  دي��وان  مدير 
�صليمان  �صعيد  خليفة  و�صعادة  دبي 
الت�صريفات  دائ��������رة  ع�����ام  م����دي����ر 
الدكتور  و�صعادة  دبي  وال�صيافة يف 
اأح��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ب��ن��ا �صفري 

الدولة لدى جمهورية الهند.

حممد بن را�صد ي�صتقبل موؤ�ص�ش ورئي�ش منتدى دافو�ش العاملي
•• دبي-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« يف مدينة جمريا يف دبي �صباح 
ام�س- بح�صور �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي -  دبي و�صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد 
الذي  العاملي  داف��و���س  منتدى  ورئي�س  موؤ�ص�س  �صواب  كاو�س  الربوف�صور 

ي�صارك يف اأعمال قمة احلكومات العاملية يف دبي. 
وقد ا�صتعر�س �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم والربوف�صور 
ن�صختها  يف  العاملية  القمة  اأج��ن��دة  على  امل��درج��ة  املوا�صيع  من  ع��ددا  �صواب 

الدول  ا�صتفادة  اأج��ل  من  القمة  وق��رارات  تو�صيات  تفعيل  و�صبل  ال�صاد�صة 
مناق�صات  عنها  ت�صفر  التي  والنتائج  واملقرحات  الأفكار  من  واحلكومات 
التجمع  ه��ذا  يف  امل�صاركني  احلكوميني  وامل�صوؤولني  وامل�صت�صارين  اخل��رباء 
العاملي الكبري. ح�صر اللقاء �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي 
ويل عهد الفجرية والفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�صمو ال�صيخ اأحمد بن حممد بن را�صد اآل 
ال�صيخ  و�صمو  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  رئي�س  مكتوم 
من�صور بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي 
ع��دد من  اإىل جانب  القمة  رئي�س  وامل�صتقبل  ال���وزراء  ���ص��وؤون جمل�س  وزي��ر 

ال�صيوخ وكبار امل�صوؤولني.

حممد بن را�صد ي�صهد توقيع اإعالن مبادئ بني وكالة 
الإمارات للف�صاء واملركز الفرن�صي للدرا�صات الف�صائية

حممد بن را�صد ي�صتقبل الأمني العام ملنظمة 
التعاون القت�صادي والتنمية

•• دبي-وام:

�صهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ومعايل  اهلل«  »رع�����اه  دب����ي  ح��اك��م 
فرن�صا  وزراء  رئي�س  فيليب  اإدوارد 
بن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  بح�صور 
حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
عهد دبي و�صمو ال�صيخ مكتوم بن 
نائب  اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  حممد 
ح��اك��م دب���ي وع����دد م��ن ال�����ص��ي��وخ و 
على  التوقيع  م��را���ص��م   .. ال����وزراء 
اإعان مبادئ م�صرك بني وكالة 
الإمارات للف�صاء واملركز الوطني 
الف�صائية  ل��ل��درا���ص��ات  الفرن�صي 
ال����ف���������ص����اء  وك�������ال�������ة   CNES
الفرن�صية ب�صاأن التعاون يف جمال 
الأط�����ي�����اف ب����ني دول������ة الإم��������ارات 

وفرن�صا.

•• دبي-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دب���ي رع����اه اهلل ع��ل��ى ه��ام�����س القمة 
العاملية للحكومات يف مدينة جمريا 
م��ع��ايل خو�صيه  ام�����س  دب��ي م�صاء  يف 
ال��ع��ام ملنظمة  الأم���ني  اأنخيل غ��وري��ا 
وقد  والتنمية.  القت�صادي  التعاون 
ت���ب���ادل ���ص��م��وه و امل�������ص���وؤول ال����دويل 
ب��ح�����ص��ور ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���م���دان بن 
حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد 
دب���ي وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ح���ول ع���دد من 
الثالث  ال��ع��امل  يف  التنمية  ق�����ص��اي��ا 
و ���ص��ب��ل اإي���ج���اد اآل���ي���ة ل��ل��ت��ع��اون بني 
برامج  امل�صاعدة يف  اأج��ل  ال��دول من 
وم�صاريع تنموية تدعم خلق فر�س 
وت�����ص��ه��م يف حت�صني  ل��ل�����ص��ب��اب  ع��م��ل 
والت�صقرار  امل��ع��ي�����ص��ي��ة  الأو������ص�����اع 
الفقرية.  املجتمعات  يف  الجتماعي 
اقت�صاد  غ���وري���ا مب��ت��ان��ة  اأ����ص���اد  وق���د 
التنموية  امل�صاريع  و  الإم���ارات  دول��ة 

للف�صاء وجون اإيف لوجال رئي�س 
املركز الوطني الفرن�صي للدرا�صات 

الف�صائية.
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ب��ارك  وق��د 
حممد بن را�صد اآل مكتوم و اإدوارد 

وقع اإعان املبادئ معايل الدكتور 
بالهول  اهلل حميد  عبد  بن  اأحمد 
ل�صوؤون  دول������ة  وزي������ر  ال���ف���ا����ص���ي 
املتقدمة  واملهارات  العايل  التعليم 
رئي�س جمل�س اإدارة وكالة الإمارات 

واعترباه  امل���ب���ادئ  اإع����ان  فيليب 
خل���ط���وات  مت���ه���د  اأوىل  خ����ط����وة 
املثمر  ال��ت��ع��اون  درب  ع��ل��ى  اأو����ص���ع 
الف�صاء  ب��ني اجل��ان��ب��ني يف جم��ال 
والبحوث والدرا�صات ذات ال�صلة.

اآل م��ك��ت��وم رئي�س  ب��ن را���ص��د  حم��م��د 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة 
للمعرفة ومعايل حممد بن عبداهلل 
�����ص����وؤون جمل�س  وزي������ر  ال����ق����رق����اوي 
القمة  رئ��ي�����س  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل  ال�������وزراء 
ومعايل �صلطان بن �صعيد املن�صوري 
وزي����ر الق��ت�����ص��اد وم��ع��ايل رمي بنت 

روؤية  اإط��ار  تنفذها يف  التي  النوعية 
وتوجهات قيادتها الر�صيدة لتحقيق 
اللقاء..  ح�صر  امل�صتدامة.  التنمية 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ اأح���م���د ب���ن ���ص��ع��ي��د اآل 
للطريان  دب���ي  هيئة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم 
ال��رئ��ي�����س الأع���ل���ى مل��ج��م��وع��ة طريان 
الإم������ارات و���ص��م��و ال�����ص��ي��خ اأح��م��د بن 

اإب���راه���ي���م ال��ه��ا���ص��م��ي وزي������رة دول���ة 
ال�����دويل ومعايل  ال��ت��ع��اون  ل�����ص��وؤون 
اإب���راه���ي���م ال�����ص��ي��ب��اين مدير  حم��م��د 
دي�����وان ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ح��اك��م دبي 
و�صعادة خليفة �صعيد �صليمان مدير 
وال�صيافة يف  الت�صريفات  دائ��رة  عام 

دبي .

امل�صاهمني حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية  ال�صادة  ال�صيارات )���س.م.ع( بدعوة  اإدارة �صركة الإم��ارات لتعليم قيادة  يت�صرف جمل�س 
ال�صنوية وذلك يف متام ال�صاعة احلادية ع�صر �صباحاً من يوم الأحد املوافق 2018/03/04م يف املقر الرئي�صي لل�صركة الكائن يف امل�صفح 

ال�صناعية للنظر يف جدول الأعمال التايل:
1- �صماع تقرير جمل�س الإدارة عن ن�صاط ال�صركة ومركزها املايل عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2017م والت�صديق عليه.

2- �صماع تقرير مدقق احل�صابات عن ال�صنة املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�صمرب 2017م والت�صديق عليه.

3- مناق�صة ميزانية ال�صركة وح�صاب الأرباح واخل�صائر عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2017م والت�صديق عليهما.

% من راأ�س املال عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2017م  4- النظر يف مقرح جمل�س الإدارة ب�صاأن توزيع اأرباح نقدية بواقع 40 

بقيمة اإجمالية تبلغ 35،914،560 درهم مبا يعادل 40 فل�س لل�صهم الواحد.
5- النظر يف مقرح مكافاأة اأع�صاء جمل�س الإدارة وحتديدها.

6- اإبراء ذمة اأع�صاء جمل�س الإدارة عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2017م.

7- اإبراء ذمة مدقق احل�صابات عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2017م.

8- تعيني مراجعي ح�صابات ال�صركة لل�صنة املالية 2018 وحتديد اأتعابهم.

ماحظات:
1- يجوز ملن له حق ح�صور اجلمعية اأن ينيب عنه من يختاره من غري اأع�صاء جمل�س الإدارة مبقت�صى توكيل خا�س ثابت بالكتابة 

% خم�صة باملئة من راأ�صمال ال�صركة، وميثل ناق�صي  ويجب األ يكون الوكيل لعدد من امل�صاهمني حائزاً بهذه ال�صفة على اأكرث من 5 
الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2- لل�صخ�س العتباري اأن يفو�س اأحد ممثليه اأو القائمني على اإدارته مبوجب قرار من جمل�س اإدارته اأو من يقوم مقامه، ليمثله يف 

اجلمعية العمومية لل�صركة، ويكون لل�صخ�س املفو�س ال�صاحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�س.
3- يكون مالك ال�صهم امل�صجل يف يوم اخلمي�س املوافق 2018/03/01م هو �صاحب احلق يف الت�صويت يف اجلمعية العمومية.

4- يكون �صاحب احلق يف الأرباح هو مالك ال�صهم امل�صجل يف يوم الأربعاء املوافق 2018/03/14م.

5- يف حال عدم اكتمال الن�صاب القانوين للجمعية العمومية يف اجتماعها الأول فاإن التوكيات ال�صادرة حل�صور الجتماع الول تعترب 

�صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لحقة ما مل يتم اإلغاوؤها �صراحة من قبل املعني مبوجب اإ�صعار خطي موجه اإىل ال�صركة.
6- ميكن للم�صاهمني الطاع على البيانات املالية لل�صركة وتقرير حوكمة ال�صركة من خال املوقع اللكروين لل�صركة

 www.edcad.ae واملوقع الإلكروين ل�صوق اأبوظبي لاأوراق املالية. 
% من راأ�صمال  7- ل يكون انعقاد اجلمعية العمومية �صحيحاً اإل اإذا ح�صره م�صاهمون ميلكون اأو ميثلون بالوكالة ما ل يقل عن 50 

ال�صركة، فاإذا مل يتوافر هذا الن�صاب يف الجتماع الأول فاإنه �صيتم عقد الجتماع الثاين بتاريخ 2018/03/11م يف نف�س املكان والزمان، 
ويعترب الجتماع املوؤجل �صحيحا اأيا كان عدد احلا�صرين.

8- على امل�صاهمني حتديث بيانات الت�صال اخلا�صة بهم وعناوينهم لدى �صوق اأبوظبي لاأوراق املالية للتاأكد من ا�صتام الأرباح على 

النحو الأن�صب حيث اأنه يف حال توزيع الأرباح فاإن ذلك �صيتم عن طريق ال�صوق.

دعــــــوة حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية ال�صنوية مل�صاهمي
�صـــركـــــة الإمارات لتعليم قيادة ال�صيارات ) �ض.م.ع (

Be Smart ... Drive Safe كن حكيماً ... قد باأمان

�صركة الإمارات لتعليم قيادة ال�صيارات
EMIRATES DRIVING COMPANY
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بح�صور 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صمن 
اأعمال اليوم الأول للقمة العاملية للحكومات 
يف دبي - اأطلقت حرم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
الأمرية  �صمو  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
املتحدة  الأمم  ���ص��ف��رية  احل�����ص��ني  ب��ن��ت  ه��ي��ا 
اإدارة املدينة العاملية  لل�صام رئي�صة جمل�س 
البيانات  »بنك  ام�س  الإن�صانية  للخدمات 
كمن�صة  الإن�صانية«  للخدمات  اللوج�صتية 
طفرة  حت��ق��ي��ق  يف  �صت�صهم  ج���دي���دة  رائ�����دة 
مهمة يف جمال الدعم الإغاثي وامل�صاعدات 

الإن�صانية على م�صتوى العامل اأجمع.
و���ص��ه��د ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
عدد  توقيع  حفل  مرا�صم  مكتوم  اآل  را���ص��د 
م��ن ال��ه��ي��ئ��ات وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة خلطاب 
امل���ب���ادرة اجلديدة  ب��دع��م  ال��ن��واي��ا اخل���ا����س 
ت��ع��ب��ريا ع��ن م���دى الل���ت���زام مب������وؤازرة هذه 
املبادرة املهمة والتي من املنتظر اأن يكون لها 
مردود اإيجابي كبري على دعم جهود الإغاثة 
والطوارئ  الأزم������ات  مل��واق��ف  وال���ص��ت��ج��اب��ة 

وب�صورة غري م�صبوقة.
اللوج�صتية  البيانات  »ب��ن��ك  اإط���اق  ح�صر 
حمدان  ال�صيخ  �صمو  الإن�صانية«  للخدمات 
بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
و�صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب حاكم دبي و�صمو ال�صيخ حممد 
ب���ن ح��م��د ب���ن حم��م��د ال�����ص��رق��ي ويل عهد 
بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  وال��ف��ري��ق  ال��ف��ج��رية 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد 
بن  من�صور  ال�صيخ  و�صمو  الداخلية  وزي���ر 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد 
وزير �صوؤون الرئا�صة و�صمو ال�صيخ اأحمد بن 
موؤ�ص�صة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
و�صمو  للمعرفة  اآل مكتوم  را�صد  بن  حممد 
ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور ب���ن حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
مكتوم ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي 
وزير �صوؤون جمل�س الوزراء وامل�صتقبل رئي�س 

القمة العاملية للحكومات.
مل�صاركة  كمن�صة  ال��ب��ي��ان��ات  ب��ن��ك  و���ص��ي��خ��دم 
امل��ع��ل��وم��ات م��ن اأج���ل رف��ع درج���ة ال�صتعداد 
التجاوب  ال��ع��امل على  ق���درة  ال��ع��ام وت��ع��زي��ز 
ب���اأ����ص���ل���وب فعال  ال����ط����ارئ����ة  م����ع احل��������الت 
جمع  يف  املن�صة  تلك  �صت�صهم  حيث  وم��وؤث��ر 

حول  حلظية  ب�صورة  املعلومات  وم�صاركة 
كافة املوجودات اخلا�صة باملعونات والإغاثة 
ت��ع��ج��ي��ل وقت  ي���خ���دم يف  الإن�������ص���ان���ي���ة مب����ا 
ال�صتجابة يف حالت الطوارئ وي�صاعد على 

تقليل النفقات ذات ال�صلة.
تزايدت  الذي  الوقت  املبادرة يف  وتاأتي هذه 
فيه احلاجة اإىل مزيد من الدعم الإن�صاين 
م�صبوق  غ��ري  ب�صكل  ال��ع��امل  م�صتوى  ع��ل��ى 
م��ن��ذ احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة وذل���ك جراء 
ت�صاعد وترية النزاعات ال�صيا�صية والكوارث 
تقدر  حيث  املناخية  وال��ت��غ��ريات  الطبيعية 
اإغاثية  معونات  اإىل  بحاجة  هم  من  اأع���داد 
وح��م��اي��ة ح���ول ال��ع��امل ال��ي��وم ب��ن��ح��و 136 

مليون �صخ�س.
البيانات اجلديد يف معاجلة  و�صي�صهم بنك 
اإحدى امل�صكات التي طاملا ارتبطت بعمليات 
الإغاثة والدعم الإن�صاين والتي تدور حول 
م�صاألة التن�صيق ونقل وتوزيع املعونات وهي 
امل�صكلة التي كان لها اأثرها ال�صلبي الوا�صح 
يف عدد من اأ�صواأ مواقف الطوارئ والأزمات 

حول العامل.
اللوج�صتية  ال��ب��ي��ان��ات  ب��ن��ك  بت�صميم  ق���ام 
املهند�صني  من  فريق  الإن�صانية  للخدمات 
املخت�صني وا�صت�صاري تقنية املعلومات وعدد 
للخدمات  العاملية  املدينة  يف  اخل���رباء  م��ن 
الإن�صانية.. و�صي�صرف على املبادرة اجلديدة 

للمدينة  التنفيذي  املدير  �صابا  جيو�صيبي 
والرئي�س  الإن�����ص��ان��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�صابق لوحدة ال�صتجابة الإن�صانية التابعة 

لاأمم املتحدة.
و����ص���ي���ح���ظ���ى ال���ب���ن���ك ب����دع����م ال����ع����دي����د من 
الدولية ومنها:  الإغاثة  ووك��الت  املنظمات 
ال�صحة  ومنظمة  العاملية  الأغ��ذي��ة  برنامج 
املتحدة  لاأمم  ال�صامية  واملفو�صية  العاملية 
ل���������ص����وؤون ال����اج����ئ����ني والحت����������اد ال������دويل 
جلمعيات ال�صليب الأحمر والهال الأحمر 
مكتب  م��ع  الوثيق  وال��ت��ع��اون  واليوني�صيف 
لاأمم  ال��ت��اب��ع  الإن�����ص��ان��ي��ة  ال�����ص��وؤون  تن�صيق 

املتحدة.
الإغاثة  ال��ب��ي��ان��ات جم��ت��م��ع  ب��ن��ك  و���ص��ي��م��د 
املوجودات  حول  املحدثة  باملعلومات  العاملي 
العامل  الإغ�����اث�����ة ح�����ول  ب���ج���ه���ود  اخل���ا����ص���ة 
و�صيمكن من معاجلة تلك املعلومات ب�صورة 
فورية على كل امل�صتويات املحلية والإقليمية 
والعاملية حيث مت النتهاء من كافة التجارب 
والختبارات التقنية ذات ال�صلة للتاأكد من 
جاهزية البنك اإيذانا بدخول هذه الإ�صافة 
وامل���ع���ون���ات  ال����دع����م  ع�����امل  اإىل  اجل�����دي�����دة 
يكون  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  م���ن  وال���ت���ي  الإن�����ص��ان��ي��ة 
هذا  يف  الكبرية  الإيجابية  انعكا�صاتها  لها 
يف  �صموها  األقتها  التي  الكلمة  ويف  امل��ج��ال. 
املنعقدة  للحكومات  العاملية  القمة  اأيام  اأول 

���ص��م��و الأم������رية ه��ي��ا بنت  يف دب����ي .. ق��ال��ت 
احل�صني » تعتمد حياة املايني حول العامل 
نعتقد  ونحن  العاملي،  الإغاثة  جمتمع  على 
اأن هذه املن�صة اجلديدة، مبا لها من منافع 
اإيجابي  ت��غ��ي��ري  اإح�����داث  يف  �صت�صهم  ع����دة، 
العاملي  ال��دع��م  م�����ص��ت��وى  لتح�صني  ج����ذري 
الطوارئ«..  حل��الت  الفورية  وال�صتجابة 
اللوج�صتية  البيانات  بنك  اأن  اإىل  م�صرية 
التاأ�صي�س  يف  �صي�صاعد  الإن�صانية  للخدمات 
املعنية بتقدمي  ب��ني اجل��ه��ات  اأك���رب  ل��ت��ع��اون 
يف  كذلك  البنك  و�صيخدم  الإن�صاين  الدعم 
واأ�صافت  الأداء.  وكفاءة  الإنتاجية  حت�صني 
املن�صة  ه����ذه  ن��ق��دم  اأن  »ي�����ص��ع��دن��ا  ���ص��م��وه��ا 
الفعالة التي مت تطويرها يف دولة الإمارات 
خلدمة الإن�صانية يف خمتلف انحاء املنطقة 
والعامل ل�صيما يف الأوقات التي يكون فيها 

النا�س اأ�صد حاجة اإىل مثل هذا الدعم«.
التتبع  م���ي���زة  ال���ب���ي���ان���ات  ب��ن��ك  و���ص��ي��وظ��ف 
على  بناء  الإن�صانية  املعونات  حلركة  الآيل 
ال������واردة م���ن املوانئ  ال��ب��ي��ان��ات اجل��م��رك��ي��ة 
ال��ب��ح��ري��ة وامل����ط����ارات وغ���ريه���ا م���ن نقاط 
حيث  املعونات  تلك  بها  مت��ر  التي  ال��دخ��ول 
ال��ب��ن��ك ج��ه��ات الإغ���اث���ة مبعلومات  ���ص��ي��زود 
ال��ت��م��رك��ز احلقيقية  دق��ي��ق��ة ح���ول م��وا���ص��ع 
الغذاء  اأهمية ومنها:  الأك��رث  الإغ��اث��ة  مل��واد 
والدواء وجتهيزات الإيواء مبا يي�صر لكافة 

بالبنك  امل��رت��ب��ط��ة  ال�����ص��ل��ة  ذات  الأط������راف 
امل����واد ب�صورة  ت��ل��ك  اإىل  ال��و���ص��ول  اإم��ك��ان��ي��ة 
تدفق  �صرعة  �صتخدم  كما  وفعالة..  �صريعة 
التن�صيق  م�صتوى  رف���ع  يف  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ل��ك 
تفادي  و�صي�صاعد على  بينها  فيما  والتعاون 
التعقيدات التي قد تواجهها جهود الإغاثة 

يف املوانئ واملطارات.
و���ص��ي��م��ك��ن ب��ن��ك ال��ب��ي��ان��ات اجل��دي��د وك���الت 
الإغاثة من التعرف بدقة على املواقع التي 
تتواجد فيها مواد وجتهيزات الإغاثة �صواء 
اأو  املتحدة  ل��اأمم  تابعة  امل��واق��ع  تلك  كانت 
احلكومية  غري  للمنظمات  التابعة  غريها 
اأث��ر يف ت�صكيل  العامل، مبا لذلك من  ح��ول 
امل���ت���وف���رة واأماكن  امل�����واد  ك��ل��ي��ة ع���ن  ����ص���ورة 
لها  توظيف ممكن  اأف�صل  لتاأكيد  تواجدها 
اأوقات  يف  املطلوبة  بال�صرعة  ال�صتجابة  يف 

الزمات والطوارئ العاجلة.
اللوج�صتية  البيانات  »ب��ن��ك  اإط���اق  ح�صر 
قيادات  م��ن  لفيف  الإن�����ص��ان��ي��ة«  ل��ل��خ��دم��ات 
الإغاثة  جم��ال  يف  العاملة  العاملية  اجلهات 
العام  الأم���ني  ل��وك��وك وك��ي��ل  م���ارك  ومنهم 
ومن�صق  الإن�صانية  لل�صوؤون  املتحدة  ل��اأمم 
الإغاثة الطارئة والدكتور  تيدرو�س اأدهانوم 
ال�صحة  ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  غيربي�صو�س 
التنفيذي  امل��دي��ر  ب��ي��زيل  ودي��ف��ي��د  ال��ع��امل��ي��ة 
ل��ربن��ام��ج الأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي واحل����اج اآم����ادو 
���ص��ي »اآ�����س« الأم����ني ال��ع��ام ل��احت��اد الدويل 
جلمعيات ال�صليب الأحمر والهال الأحمر 
ولفيف من القيادات احلكومية من خمتلف 
ال��ب��ي��ان��ات يف  ب��ن��ك  ال��ع��امل. و�صيعنى  اأن��ح��اء 
املرحلة الأوىل وخال العام 2018 بجمع 
الإغاثة  ب�صحنات  املتعلقة  ال��ب��ي��ان��ات  ك��اف��ة 
�صيتم  حيث  دب��ي،  م��ن  الإن�صانية  وامل��ع��ون��ات 
توفري كافة تلك البيانات لكل مراكز الدعم 
بحلول  العامل  حول  الإن�صانية  وامل�صاعدات 

يناير 2019.
حظي  ق��د  اجل��دي��د  البيانات  بنك  اأن  ي��ذك��ر 
ووقاية  ال�صحة  وزارة  م��ن  التقني  بالدعم 
عليه  والإ����ص���راف  بتنفيذه  وت��ق��وم  املجتمع 
دبي  الإن�صانية يف  للخدمات  العاملية  املدينة 
الإن�صانية  ال�صوؤون  تن�صيق  بدعم من مكتب 
املوحد  وامل����رك����ز  امل���ت���ح���دة  ل������اأمم  ال���ت���اب���ع 
للخدمات اللوج�صتية التابع لاأمم املتحدة 
وال������ذي ي���ت���وىل اإدارت��������ه ب���رن���ام���ج الأغ���ذي���ة 
غري  العاملية  املنظمات  من  والعديد  العاملي 

احلكومية.

حممد بن را�صد ي�صتقبل املديرة العامة ل�صندوق النقد الدويل
•• دبي -وام:

مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه 
م�صاء  جمريا  دب��ي  مدينة  يف  الن�صيم  فندق  جمل�س  يف  اهلل 
اآل  را�صد  ال�صيخ حمدان بن حممد بن  ام�س بح�صور �صمو 
املديرة  لغ���ارد  كري�صتني  ال��دك��ت��ورة  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
العامة ل�صندوق النقد الدويل. وقد رحب �صموه مب�صاركة 
موؤكدا  للحكومات  العاملية  القمة  اأعمال  يف  لغ��ارد  ال�صيدة 
انها بح�صورها وم�صاركتها ترثي القمة بخربتها الطويلة 
امل���ال والأع���م���ال والتنمية  ال��ن��اج��ح��ة يف جم���ال  وجت��رب��ت��ه��ا 

وغريها.

وت��ب��ادل ���ص��م��وه وامل���دي���رة ال��ع��ام��ة ل�����ص��ن��دوق ال��ن��ق��د الدويل 
التنمية وال��و���ص��ع املايل  احل��دي��ث ح���ول ع���دد م��ن ق�����ص��اي��ا 
ال�صيخ  �صمو  اللقاء  ح�صر  ع��ام.  ب�صكل  العاملي  والقت�صادي 
للطريان  دب���ي  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  �صعيد  ب��ن  اأح��م��د 
ال�صيخ  و�صمو  الإم����ارات  ط��ريان  ملجموعة  الأع��ل��ى  الرئي�س 
بن  اآل مكتوم ومعايل حممد  را�صد  بن  من�صور بن حممد 
وامل�صتقبل  ال��وزراء  جمل�س  �صوؤون  وزي��ر  القرقاوي  عبداهلل 
ومعايل عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة لل�صوؤون املالية 
ومعايل مبارك املن�صوري حمافظ م�صرف الإمارات املركزي 
ومعايل حممد اإبراهيم ال�صيباين مدير عام ديوان �صاحب 
�صليمان مدير عام  �صعيد  و�صعادة خليفة  دبي  ال�صمو حاكم 

دائرة الت�صريفات وال�صيافة يف دبي.

�صرطة اأبوظبي توزع كتبا عن »زايد 
اخلري«  يف اإطار »عام زايد 2018«

•• اأبوظبي-وام:

وزعت �صرطة اأبوظبي عددا من الكتب على جمهور مركز “يا�س 
“. واأو�صح   2018 “عام زايد  اإطار مبادرة  مول” باأبوظبي يف 
املقدم �صعيد املن�صوري، رئي�س ق�صم العاقات والتوجيه يف اإدارة 
توزيع  اأن   ، واخلدمات  املالية  بقطاع  العامة  والعاقات  املرا�صم 
الكتب يتيح لاأفراد التعرف اإىل �صرية املغفور له ال�صيخ زايد بن 
�صلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” القائد املوؤ�ص�س ، والذي قام 

يف زمن وجيز ببناء دولة ع�صرية ومتقدمة .

حممد بن را�صد ي�صتقبل 
رئي�ش وزراء قريغيز�صتان 

•• دبي -وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( يف جمل�س فندق الن�صيم يف مدينة 
جمريا م�صاء ام�س ال�صيد �صابار اإي�صاكوف رئي�س وزراء جمهورية قريغيز�صتان 

الذي ي�صارك يف اأعمال القمة العاملية للحكومات يف دورتها ال�صاد�صة.
اآل مكتوم ويل  را�صد  ال�صيخ حمدان بن حممد بن  �صمو  �صموه بح�صور  ورح��ب 
دبي  نائب حاكم  مكتوم  اآل  را�صد  بن  بن حممد  مكتوم  ال�صيخ  و�صمو  دب��ي  عهد 
بال�صيف القريغيزي وتباحث معه �صموه حول عاقات ال�صداقة والتعاون بني 
البلدين و�صبل تعزيزها يف �صتى امليادين مبا يعود باخلري على م�صالح ال�صعبني 

ال�صديقني.
وقد اأ�صاد رئي�س وزراء قريغيز�صتان بامل�صهد احل�صاري العاملي الذي ت�صهده دولة 
الإمارات عموما ودبي خا�صة منوها بامل�صتوى العاملي للبنية التحتية والتناغم 
املميز بني خمتلف مكونات جمتمع الإمارات املتنوع الأعراق والثقافات ما يجعل 

من دولة الإمارات واحة للت�صامح والتعاي�س وال�صتقرار املعي�صي والجتماعي..
به  يحظى  ال��ذي  ال�صيافة  وك��رم  التنظيم  مب�صتوى  اإي�صاكوف  ال�صيد  اأ�صاد  كما 
�صيوف القمة العاملية للحكومات التي جتمع مئات اخلرباء واملفكرين وامل�صوؤولني 
احلكوميني حتت قبتها لتبادل الآراء والأفكار حول اأجنح ال�صبل لبناء حكومات 
ذكية وم�صاعدة الدول التي حتتاج اىل ذلك بال�صافة اىل ق�صايا اأخرى تت�صل 

بال�صباب واملراأة ومتكينهما.
اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان  اأحمد بن �صعيد  ال�صيخ  اللقاء �صمو  ح�صر 
بن  حممد  بن  اأحمد  ال�صيخ  و�صمو  الإم���ارات  ط��ريان  ملجموعة  الأعلى  الرئي�س 
را�صد اآل مكتوم رئي�س موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم للمعرفة و�صمو ال�صيخ 
من�صور بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 
�صوؤون جمل�س الوزراء وامل�صتقبل رئي�س القمة ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�صمي 
وزيرة دولة ل�صوؤون التعاون الدويل ومعايل حممد اإبراهيم ال�صيباين مدير عام 
ديوان �صاحب ال�صمو حاكم دبي و�صعادة خليفة �صعيد �صليمان مدير عام دائرة 

الت�صريفات وال�صيافة يف دبي.

توزيع اأكرث من 23 األف ح�صالة جلمـع التربعــات 
ل�صالح حملـة »بطـل الهـالل ال�صـغري«

•• العني-وام: 

جميع  اأن  بالعني  الأحمر  الهال  ف��رع  مدير  العامري  الري�س  �صامل  اأك��د 
املبادرات الإن�صانية التي اأطلقتها هيئة الهال الأحمر الإماراتي خال عام 
الفئات  بدعم  الأحمر  للهال  العليا  القيادة  توجيهات  �صمن  تاأتي  اخلري 
املجتمعية..  امل�صوؤولية  تفعيل  يف  وامل�صاهمة  حمليا  وال�صعيفة  املحتاجة 
ال�����ص��غ��ري« �صمن  ال��ه��ال  اأط��ل��ق��ت ح��م��ل��ة » ب��ط��ل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  م�����ص��ريا اإىل 
واملعرفة عرب  التعليم  دائ��رة  بالتعاون مع  وذل��ك  ع��ام اخل��ري  مبادراتها يف 

جماعات الهال الطابي يف املدار�س امل�صاركة يف احلملة.

بح�صور حممد بن را�صد.. الأمرية هيا تطلق »بنك البيانات اللوج�صتية للخدمات الإن�صانية«

حممد بن را�صد وحممد بن زايد ي�صهدان الكلمة الرئي�صية للقمة العاملية للحكومات
رئي�ض الوزراء الهندي: الإمارات مل ترتك التكنولوجيا حبي�صة املعامل واملختربات، بل ترجمتها على اأر�ض الواقع 

•• دبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ح�صر 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل(  )رع���اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
امل�صلحة ام�س  الأعلى للقوات  القائد  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زايد  بن 
ناريندرا  العاملية للحكومات والتي حتدث فيها معايل  الرئي�صية للقمة  اجلل�صة 
دورتها  يف  القمة  �صرف  �صيف  ال�صديقة  الهند  جمهورية  وزراء  رئي�س  م��ودي 
احلالية واملنعقدة يف دبي خال الفرة من 11-13 فرباير اجلاري حتت �صعار 

)ا�صت�صراف حكومات امل�صتقبل(.
ح�صر الكلمة الرئي�صية للقمة �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي و�صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
و�صمو ال�صيخ حممد بن �صعود بن �صقر القا�صمي ويل عهد راأ�س اخليمة والفريق 
�صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
و�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون 
اأبوظبي  اآل نهيان رئي�س دي��وان ويل عهد  ال�صيخ حامد بن زايد  الرئا�صة و�صمو 
و�صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �صوؤون جمل�س الوزراء وامل�صتقبل رئي�س القمة 

العاملية للحكومات.
واأك����د رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ه��ن��دي اأن دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة مل ترك 
التكنولوجيا حبي�صة املعامل واملختربات، بل ترجمتها على اأر�س الواقع عرب اإن�صاء 
م�صاريع مبتكرة حتقق تطلعات �صعبها العظيم، كم�صروع م�صرعات امل�صتقبل، ما 
والتقنية  التنمية  تبنت ق�صايا  التي  القمة  با�صت�صافة مثل هذه  الأج��در  جعلها 

حمورا رئي�صيا.
واأ�صاد ناريندرا مودي بجهود دولة الإمارات يف تنظيم القمة العاملية للحكومات 
باعتبارها من املنتديات الرائدة التي حتقق نتائج مثمرة ت�صب يف حتقيق التنمية 
ت�صرفت  وق���ال:  الإم��ارات��ي��ة..  ال��ق��ي��ادة  اإىل  بال�صكر  وت��وج��ه  للجميع..  ال�صاملة 
على  يبعث  اأم��ر  هذا  �صرف،  ك�صيف  للحكومات  العاملية  القمة  حل�صور  بدعوتي 
 1.25 لأك��رث من  واإمن��ا  ال�صخ�صي وح�صب  ال�صعيد  على  لي�س  وال�صرور  الفرح 

مليار هندي اأنقل لكم التمنيات الطيبة من ال�صعب الهندي.
واأ�صاف:  اإن هذه زيارتي الثانية لدولة الإمارات واأ�صعر ب�صعادة غامرة بوجودي 
الإم��ارات مكان ل مثيل له، حيث قدمت منوذجا يحتذى به يف ت�صخري  بينكم، 
اأن حتقق معجزة اقت�صادية  التكنولوجيا لتحقيق التنمية ال�صاملة، وا�صتطاعت 
اأن وراء ه��ذا الزده���ار روؤي���ة ثاقبة وتقنيات  ال��ع��امل.. م��وؤك��دا  ق��ل نظريها ح��ول 
متقدمة و�صغفا بالأخذ بزمام املبادرة والتي ي�صهد عليه متحف امل�صتقبل يف دبي.

الثورة  ع�صر  اإىل  احل��ج��ري  الع�صر  م��ن  الإن�����ص��ان  رح��ل��ة  اأن  اإىل  م���ودي  ول��ف��ت 
ال�صناعية ا�صتغرقت اآلف ال�صنني، لكن التحول اإىل ع�صر الرقمنة حدث خال 
�صنوات قليلة، ورغم كل هذا التطور فمن املوؤ�صف اأن العديد من الدول النامية مل 
تتمكن من اللحاق بركب التقدم والق�صاء على الفقر، حيث يتم ر�صد قدر كبري 

من املوارد لتطوير ال�صواريخ والأ�صلحة املدمرة.
ال�صراعات  لإ���ص��ع��ال  التكنولوجيا  ت��وظ��ي��ف  مل��ن��ع  م��ع��ا  نعمل  اأن  علينا  اإن  وق���ال 
وا�صتنزاف املوارد الطبيعية.. م�صريا اإىل اأن الهند اأظهرت للعامل مثال يحتذى 

يف التعاي�س ال�صلمي مع الطبيعة.
و�صدد مودي على اأهمية األ ينح�صر الهدف الرئي�س من تطوير امل�صاريع التنموية 
يف حتقيق الرخاء والوفرة، فالقناعة هي اأ�صمى اأ�صكال الرثوة الب�صرية وجزء ل 

يتجزاأ من حتقيق ال�صعادة، وقد خطت دولة الإمارات خطوات وا�صعة بهذا ال�صدد 
با�صتحداث مهام وزارية لل�صعادة وامل�صتقبل، ما يعك�س اإدراكها لأهمية هذا املفهوم. 
وانت�صار  والبطالة  كالفقر  اليوم  حتديات  مواجهة  بالإمكان  اأن��ه  م��ودي  واأ���ص��ار 
ال�صفافية يف  امل��راأة وحتقيق مبداأ  العمل مع اجلميع ومتكني  الأمية من خال 
املحمولة  بالهواتف  الذي مت ربطه  املوحدة  الهوية  فالهند طورت نظام  احلكم، 
واحل�صابات البنكية للمايني من ال�صكان، ما جعله امل�صروع الأ�صخم من نوعه 

على م�صتوى العامل و�صاعدها على توفري 8 مليارات دولر.
اأن علماء الهنود القدامى قاموا قبل اآلف ال�صنني  واأفاد رئي�س الوزراء الهندي 
بتاأليف العديد من الكتب يف العلوم والهند�صة.. لفتا اإىل اأن الهند اأ�صبحت دولة 
رائدة يف اإطاق امل�صاريع التنموية مبا متتلكه من ثروة ب�صرية هائلة، حيث ي�صكل 
ال�صباب دون �صن ال�35 عاما ما ن�صبته 65 باملائة من ال�صكان، كما مل تتجاهل 
الهند اأهمية القطاع الزراعي، فهي ت�صعى اإىل مب�صاعفة دخل املزارعني مرتني 
بحلول 2022 ومتكينهم من اإي�صال منتجاتهم اإىل الأ�صواق ب�صورة اأ�صرع واأكرث 

كفاءة.
وا�صتعر�س رئي�س الوزراء الهندي اإجنازات باده يف جمال التقنيات الف�صائية، 
رقم  ال�صناعي  القمر  املا�صي  ال�صهر  الهندي  الف�صائي  الربنامج  اأط��ل��ق  حيث 
بتكلفة  املريخ  �صطح  اإىل  باإر�صالها مركبة ف�صائية  العامل  الهند  واأذهلت   ،100
اإىل  الهند  و�صول  كلفة  وبلغت  هوليود،  يف  �صينمائي  فيلم  اإنتاج  تكلفة  من  اأق��ل 

املريخ 7 روبيات للكيلومر الواحد، وهي تكلفة زهيدة للغاية.
املعلومات  اأدركت ثورة تقنية  ال�صناعية، لكنها  الثورة  الهند  وقال مودي: فوتت 
با�صتخدام مواردها الذاتية، واأ�صبحت دولة رائدة ي�صار اإليها بالبنان يف جمالت 
اجلينوم  وع��ل��م  ال�صناعية  الأق���م���ار  وتقنية  ال��ن��ان��و  كتقنية  امل��ت��ق��دم��ة  التقنية 

واحلو�صبة وغريها.
واأ�صار مودي اإىل حر�س الهند على م�صاركة جتربتها يف حتقيق التقدم العلمي 
والتكنولوجي مع ما يقارب 106 دول حول العامل من خال تنفيذ برنامج بناء 
اإىل  يهدف  الذي  اآ�صيوي  ال�صناعي اجلنوب  القمر  باإطاق  قامت  كما  القدرات، 

متكني دول جنوب اآ�صيا من ال�صتفادة من تقنيات الف�صاء.
واأعرب رئي�س الوزراء الهندي عن ثقته بتكاتف الب�صرية يف مواجهة التحديات 
هذه  ع��ل��ى  التغلب  يف  رئي�صيا  دورا  احل��دي��ث��ة  التقنية  تلعب  ح��ي��ث  امل�صتقبلية 

التحديات، م�صيفا اأن القرن الواحد والع�صرين �صيكون قرنا اآ�صيويا بامتياز.
املا�صية خف�س معدل  ال�25  ال�صنوات  ا�صتطاعت خال  اأن الهند  واأو�صح مودي 
والطب  التكنولوجيا  و�صائل  با�صتخدام  ملحوظة  ب�صورة  الأمهات  بني  الوفيات 
بالتقلبات اجلوية، ما مكن  للتنبوؤ  الف�صاء  احلديث، كما وظفت و�صائل تقنيات 
الأ�صرار  وخف�س  ملنتجاتهم  الكافية  احلماية  تاأمني  من  املزارعني  من  املايني 
�صعيها  اليوم  الهند  موا�صلة  موؤكدا  الطبيعية،  الكوارث  نتيجة  يتكبدونها  التي 
اخلري  ون�صر  ل�صكانها  احلياة  بجودة  لارتقاء  احلديثة  التقنيات  ا�صتخدام  اإىل 

بني �صعوب العامل اأجمع.
باأن  �صنة   2000 الكبري )كوتيليا( قبل  الهندي  الفيل�صوف  وا�صت�صهد مبا قاله 
الفل�صفة  التنمية، ومن منطلق هذه  اإيجاد  اأن يعمل على  م�صوؤولية احلاكم هي 
اأدوات  ت�صخر  اأن  ه��ي  م�صوؤولياتها  اأه���م  اإح����دى  اأن  ال��ه��ن��دي��ة  احل��ك��وم��ة  ت��وؤم��ن 
احلكم  درج��ات  اأقل  )مبداأ  وا�صتخدمت  الب�صرية،  التنمية  لتحقيق  التكنولوجيا 

واأق�صى درجات احلوكمة( لتحقيق احلكم الر�صيد والعدالة الجتماعية.
م�صاريع  على  للعمل  العامل  زعماء  كلمته  ختام  الهندي يف  ال���وزراء  رئي�س  ودع��ا 

تربط التعليم مع التكنولوجيا والعلوم لنت�صال مايني الب�صر من الفقر.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اب جريد ام اي للياقة البدنية 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1865099 قد تقدموا الينا بطلب
 MAAM ذ.م.م  العقارية  لا�صتثمارات  مام  �صركة  ال�صركاء/  ن�صب  تعديل 

PROPERTY INVESTMENT COMPANY LLC من 51% اىل %56.8

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
WIMIKA HOLDING SAL ا�صافة وميكا هولدنغ

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
WIMIKA )HOLDING( SAL س.م.ت� )حذف وميكا )هولدنغ

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف كري�صتيان فريدريت�س ديربرج

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
بيوميد  ال�ص�����ادة/خمتربات  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1020130:للتحاليل البيطرية ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة ال�صيد عبداملنعم عبداحلق %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ر�صا وهبه ال�صيد عرفات

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صركة ق�صر احلمراء  التنمية القت�صادية بان  تعلن دائ���رة 

CN 1057763:للمقاولت العامة ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة خلود حممد خلفان احمد الزعابي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف رقيه علي عبداهلل �صالح البيتي

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كيدز فرنديل �صالون 

رخ�صة رقم:CN 1362916 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة طال خ�صر بهنام بطوطة %100
تعديل وكيل خدمات

ا�صافة مو�صى �صامل را�صد عبيد املن�صوري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف منى عبدالر�صول هارون ا�صحاق الزدحايل
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

CN 1076029:الغروب للعقارات رخ�صة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الرفاهية 

CN 1462076:للمفرو�صات رخ�صة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم:CN 1004277  بال�صم التجاري املتميز لتاأجري 
ال�صيارات بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع 

كما كان عليه �صابقاً.
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
املعامات ملالكها علوي �صقاف  ال�ص�����ادة/�صتيب اب ملتابعة  التنمية القت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

علوي- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1924448 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ �صتيب اب ملتابعة املعامات ملالكها علوي �صقاف علوي- �صركة ال�صخ�س 
الواحد ذ.م.م

 STEP UP TRANSACTIONS FOLLOW UP OWNED BY ALAWI SAGGAF
ALAWI- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/�صتيب اب خلدمات ال�صركات- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
STEP UP CORPORATE SERVCES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل عنوان/ Building Name من اىل 120054
نادي  اىل  العقارية  م�صماك  �صركة  املالك/  من   Building Owner Name عنوان/  تعديل 

الوحدة الريا�صي الثقايف
تعديل ن�صاط/ا�صافة موفر خدمات ال�صركات )7010006(

تعديل ن�صاط/حذف خدمات متابعة املعامات )8299003(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خال 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
وال�صيانة  العقارات  لدارة  اخلليجية  ال�ص�����ادة/العراقة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�صة رقم:CN 1006022 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد عو�س بدر جعفر الكثريي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف فهد حممد احمد حممد الهاجري
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ العراقة اخلليجية لدارة العقارات وال�صيانة العامة
AL ARAKA AL KHALIJIA PROPERTY MANAGEMENT & GENERAL MAINTENANCE

اىل/العراقة اخلليجية لل�صيانة العامة
AL ARAKA ALKHALIJIA GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنوان/ Building Name من اىل 123878
تعديل عنوان/ Building Owner Name من املالك/ نا�س احمد خليفة احمد ال�صويدي اىل 

املالك/ �صيف حممد مبارك ال �صاملني
تعديل ن�صاط/ا�صافة حدمات التنظيف اخلارجي )واجهات( املباين )8129001(

تعديل ن�صاط/حذف اعمال الطاء والدهانات للمباين )4330003(
تعديل ن�صاط/حذف اعمال التطيني للمباين )البا�صر( )4330009(

تعديل ن�صاط/حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خال 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/انر �صيتي املتطورة لل�صيانة العامة

 رخ�صة رقم:CN 1026045 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/علي حمد �صيف نا�صر العربي من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ علي حمد �صيف نا�صر العربي من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة زياد عبدالعزيز طالب %49

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�صاحة 7*3 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري من/ انر �صيتي املتطورة لل�صيانة العامة
INTER CITY ADVANCED GENERAL MAINTENANCE

اىل/انر �صيتي املتطورة لل�صيانة العامة ذ.م.م
INTER CITY ADVANCED GENERAL MAINTENANCE LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ايا �صبا ذ.م.م

 رخ�صة رقم:CN 1748398 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة خاتون علي عبداهلل حممد الهندي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف منى �صعيد �صاعن املن�صوري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف مها �صعيد �صاعن املن�صوري

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري من/ ايا �صبا ذ.م.م

ELLA SPA LLC
اىل/ايا �صبا- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ELLA SPA SOLE PROPRIETORSHIP LLC
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�صركة فيدرا لالجهزة الفنية- ذ م م
احل�صابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
وال�صت�صارات الداريه انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية 
 2018/01/22 بتاريخ  ال�صادر  العادية  غري  العمومية 

بحل وت�صفية �صركة
�صركة فيدرا لالجهزة الفنية - ذ م م

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرا�س  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�صفى  مكتب 
ال�صياحي  53181 ابوظبي بالنادي  026716054 �س.ب 
رقم  مكتب   )4( الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �صعيد  بناية 
مدة  خال  وذلك  الثبوتيه،  امل�صتندات  واإح�صار   )403(

اأق�صاها 45 يوما من تاريخ هذا العان.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12

�صركة جامكو تالي�ش لالنظمة ذ م م
يعلن/ مزارز حما�صبون قانونيون ذ م م-فرع اأبوظبي 1- 
انه مبوجب قرار اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ 

2018/01/17 بحل وت�صفية �صركة

 �صركة جامكو تالي�ض لالنظمة - ذ.م.م
اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرا�س  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�س    026655035 رقم  هاتف  املعني  امل�صفى  مكتب 
026655034 �س.ب:5713- اأبوظبي- �صارع الكورني�س- 

1501( واإح�صار  15 )مكتب  بناية ال�صرع الثاثة طابق 
يوما   45 اأق�صاها  مدة  خال  وذلك  الثبوتيه،  امل�صتندات 

من تاريخ هذا العان

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12

مركز اليمامة للطب البديل- ذ م م
احل�صابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
وال�صت�صارات الداريه انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية 
 2018/01/21 بتاريخ  ال�صادر  العادية  غري  العمومية 

بحل وت�صفية �صركة
مركز اليمامة للطب البديل - ذ م م

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرا�س  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�صفى  مكتب 
ال�صياحي  53181 ابوظبي بالنادي  026716054 �س.ب 
رقم  مكتب   )4( الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �صعيد  بناية 
مدة  خال  وذلك  الثبوتيه،  امل�صتندات  واإح�صار   )403(

اأق�صاها 45 يوما من تاريخ هذا العان.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12

�صركة الكنز للعقارات- ذ م م
احل�صابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
وال�صت�صارات الداريه انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية 
 2018/02/06 بتاريخ  ال�صادر  العادية  غري  العمومية 

بحل وت�صفية �صركة
�صركة الكنز للعقارات - ذ م م

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرا�س  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�صفى  مكتب 
ال�صياحي  53181 ابوظبي بالنادي  026716054 �س.ب 
رقم  مكتب   )4( الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �صعيد  بناية 
مدة  خال  وذلك  الثبوتيه،  امل�صتندات  واإح�صار   )403(

اأق�صاها 45 يوما من تاريخ هذا العان.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :نوماد للتموين الغذائي- �صركة ال�صخ�س 

 SIMPLY NOMADIC:الواحد ذ.م.م طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم  : 285473     بتاريخ : 2018/01/03

باإ�صم :نوماد للتموين الغذائي- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
وعنوانه:ابوظبي- م�صفحي ال�صناعية- هاتف: 025556526 فاك�س: 025556526 �صندوق الربيد: 148164 

ابوظبي  alredha2@gmail.com :امييل
�صورة العالمة

بالفئة :43 خدمات تقدمي الطعمة وامل�صروبات خدمات اليواء  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�صلع  وذلك لتمييز 
املوؤقت خدمات التموين والتعهدات التزويد بالوجبات اجلاهزة.

و�صف العامة:عبارة عن SIMPLY NOMADIC بحروف لتينية ب�صكل خا�س داخل اطار كما 
بال�صورة املرفقة.

 NOMADIC الإ�صراطات:احلماية للعامة ب�صكلها املميز مع عدم املطالبة بحق ح�صري عن الكلمة
على حده يف الو�صع العادي.

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :عاملي لل�صفر وال�صياحة

 My Abu Dhabi Holidays:طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية 
املودعة بالرقم  : 258698     بتاريخ : 2016/08/22

باإ�صم :عاملي لل�صفر وال�صياحة
امييل   27646 ال��ربي��د:  ���ص��ن��دوق   026450023 ف��اك�����س:   026450023 ه��ات��ف:  اب��وظ��ب��ي  وع��ن��وان��ه:اب��وظ��ب��ي- 

0508449667 املتحرك:  الهاتف  رقم   chairman@myabudhabiholidys.com
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39 تنظيم وت�صيري الرحات ال�صياحية وال�صفر.
 )My Abu Dhabi( ويدنو اجلمل )و�صف العامة:العامة عبارة �صكل جمل يعلوه �صرج )ال�صداد

.)Holidays( باللغة الجنليزية يدنوها
 Abu Dhabi الكلمات  ع��ن  خا�س  بحق  املطالبة  وع��دم  جمملها  يف  للعامة  الإ���ص��راط��ات:احل��م��اي��ة 

باعتبارها موقع جعرايف و Holidays كونها و�صفيه على اخلدمات.
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :�صركة موارد خلدمات املن�صاأت الطبية
 طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية:Mawarid Medical Facility موارد خلدمات املن�صاأت الطبية

املودعة بالرقم  : 286272     بتاريخ : 2018/1/21
باإ�صم :�صركة موارد خلدمات املن�صاأت الطبية

كابيتال  انرنا�صيونال  �صركة  وح��دة   2001 1 مكتب  �صي  �صي   20 ق   44 ابوظبي غرب  وعنوانه:ابوظبي جزيرة 
s.hafez@barari.ae :تريدجن ذ.م.م هاتف: 026818980 فاك�س: 026810802 �صندوق الربيد: 113260 امييل

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35 ادارة املن�صاأت الطبية.
و�صف العامة:حرف )م( باللغة العربية وحرف )M( باللغة الجنليزية باللون ال�صود داخل مربع باللون 

ال�صود وخلفية بي�صاء
الإ�صراطات:

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :موارد للخدمات ذ.م.م
 طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية:AL AIN FEED MILL م�صنع العني لاأعاف

املودعة بالرقم  : 286197     بتاريخ : 2018/1/18
باإ�صم :�صركة موارد خلدمات املن�صاأت الطبية

وعنوانه:ابوظبي جزيرة ابوظبي �صركة انرنا�صيونال كابيتال غرب 44 �صي 1 طابق 20 مكتب 2001 هاتف: 
hifaa@barari.ae :026818980 فاك�س: 026810802 �صندوق الربيد: 113260 امييل

�صورة العالمة

الغري  ل�صالح  الب�صائع  من  ت�صيكلة  جتميع  خدمات   35: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذلك 
وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( وهي 

العاف وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خال متاجر البيع بالتجزئة او ا�صواق البيع باجلملة.
و�صف العامة:يرمز ال�صعار اىل دمج ما بني كلمة العني و �صكل التاج.

الإ�صراطات:احلماية للعامة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�صري عن الكلمة العني باعتبارها موقع 
جغرايف.

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  12  فرباير  2018 العدد 12248
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :كامبني خلدمات ادارة املرافق
 طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية:CAMPAIGN complete solutions كامبني خلدمات ادارة املرافق

املودعة بالرقم  : 286263     بتاريخ : 2018/1/21
باإ�صم :كامبني خلدمات ادارة املرافق

ل�صمو  الدائرة اخلا�صة  بناية  وح��دة   11 0 مكتب  �صي ط   31 8 ق  الكورني�س غرب  �صارع  وعنوانه:ابوظبي- 
ال�صيخ حممد بن خالد هاتف: 0509378718 فاك�س: 026810802 �صندوق الربيد: 113260 

abdulghani@barari.ae :امييل
�صورة العالمة

الركيب  او  والتجميع  وال�صيانة  الن�صاء  خدمات   37: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
واملقاولت املتعلقة بها.

و�صف العامة:العامة عبارة عن كلمة CAMPAIGN complete solutions باللغة الجنليزية 
باللون ال�صود ومت ا�صافة ا�صم ال�صركة وهو كامبني خلدمات ادارة املرافق- المارات .

مرافق  اخلدمات  الكلمة  عن  ح�صري  بحق  املطالبة  ع��دم  مع  جمملها  يف  للعامة  الإ�صراطات:احلماية 
المارات كل على حده يف الو�صع العادي.

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

وبالتعاون  م�صفح  بلدية  مركز  نفذ 
مع ال�صركاء ال�صراتيجيني ممثلني 
القت�صادية،  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ������رة  ب�����) 
مواقف،  امل��ت��ك��ام��ل  ال��ن��ق��ل  وم���رك���ز 
و���ص��اع��د ل��اأن��ظ��م��ة امل���روري���ة( حملة 
ل��ر���ص��د م�����ص��وه��ات امل��ظ��ه��ر ال���ع���ام يف 
ال��ع��ام��ة مبنطقة  وامل���راف���ق  ال���ط���رق 

مفرق ال�صناعية.

م�����ن �صمن  احل����م����ل����ة  ه�������ذه  وت����ع����د 
تنفذها  ال��ت��ي  امل�����ص��ت��م��رة  احل���م���ات 
اأبوظبي  مناطق  جميع  يف  البلدية 
باأهمية  امل�����ص��ت��م��رة  ال��ت��وع��ي��ة  ب��ه��دف 
احل����ف����اظ ع���ل���ى امل���ظ���ه���ر اجل���م���ايل، 
واملخالفات،  ال��ت��ج��اوزات  ك��ل  ور���ص��د 
بلدية  تاأكيداً حلر�س  تاأتي  اأنها  كما 
م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي و���ص��رك��ائ��ه��ا على 
ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة م���ن امل��ظ��اه��ر الغري 
مدينة  ملظهر  وامل�صوهة  احل�صارية 

مقومات  وت���وف���ري  ال���ع���ام،  اأب���وظ���ب���ي 
ا�صتناداً  وك��ذل��ك  للجميع،  ال�صحة 
ل�صنة   2 رقم  رقم  للقانون  وتطبيقاً 
املظهر  على  احلفاظ  ب�صاأن   2012
يف  ال��ع��ام  وال�صكينة  وال�صحة  ال��ع��ام 
التنفيذية،  والائحة  اأبوظبي  اإمارة 
التخطيط  دائ������رة  ح���ر����س  و���ص��م��ن 
العمراين والبلديات – بلدية مدينة 
القيم  اأف�صل  تكري�س  على  اأبوظبي 
العام  ب��امل��ظ��ه��ر  وامل���ع���اي���ري اخل��ا���ص��ة 

اآمنة  عي�س  بيئة  وت��وف��ري  للمدينة، 
و�صحية للجميع.

اإدارة  لفرق  تفتي�صية  جولة  و�صمن 
بلدية  مركز  يف  وال��رق��اب��ة  التفتي�س 
م�صفح وال�صركاء ال�صراتيجيني يف 
الأحياء ال�صكنية وال�صاحات والأماكن 
العامة لر�صد املخالفات والتجاوزات 
ع���ام  م�������ص���وه  ح����ال����ة   50 ر�����ص����د  مت 
 119 وت��وج��ي��ه  الأ���ص��ك��ال،  مبختلف 
ال�صيارات  �صملت  وخم��ال��ف��ة  اإن�����ذاراً 

والتكد�س  البناء،  وخملفات  املهملة، 
ال�صكاين، وغريها من امل�صوهات.

و�صمن هذا الإطار دعت بلدية مدينة 
من  التخل�س  اإىل  الأف����راد  اأب��وظ��ب��ي 
امل�صوهات مبختلف اأ�صكالها واأنواعها 
ال����ت����ي مت���������س امل����ظ����ه����ر احل���������ص����اري 
م��ع جهودها  وامل�����ص��اه��م��ة  ل��ل��م��دي��ن��ة، 
ب���ت���وف���ري ���ص��ب��ل ال����راح����ة ل����اأف����راد، 
اأو  اإن�����ذارات  لتوجيه  جتنباً  وك��ذل��ك 
اأحكام حت��ري��ر خم��ال��ف��ات وغ���رام���ات مالية  ع��ل��ى  ب���ن���اء  امل��خ��ال��ف��ني  تعاون ب��ح��ق  اأن  وبينت   ،  2 رق��م  ال�صكان والتزامهم بالقوانني ي�صاهم ال��ق��ان��ون 

•• ال�صارقة -وام:

ب����داأت دائ����رة ال�����ص��وؤون الإ���ص��ام��ي��ة ب��ال�����ص��ارق��ة تنفيذا 
لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن 
حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة 
امل�صنني  رعاية  دار  يف  م�صجد  وبناء  ت�صييد  اإج���راءات 
مبنطقة اجلرينة على اأن يتم تنفيذه خال �صهرين 
وتقام فيه ال�صاة قبل �صهر رم�صان املقبل ويعني به 
وذلك  اجلمعة  و�صاة  الفرو�س  لإق��ام��ة  رات��ب  اإم��ام 

ا�صتجابة لطلب نزلء الدار.
ال�صبو�صي  ي��ع��روف  ب��ن  خليفة  ع��ب��داهلل  �صعادة  وثمن 
م��دي��ر دائ����رة ال�����ص��وؤون الإ���ص��ام��ي��ة ح��ر���س �صاحب 

من  الآب����اء  رغ��ب��ة  تلبية  على  ال�صارقة  ح��اك��م  ال�صمو 
دائم  م�صجد  بت�صييد  للدائرة  وتوجيهه  ال��دار  ن��زلء 
اإ�صامي حديث وي�صهم يف  ال��دار يتميز بطراز  مبقر 
ال�صبو�صي  واأكد  ملرتاديه.  والطماأنينة  الراحة  توفري 
املعنية  ال���دوائ���ر  اإج���راءات���ه���ا م��ع  ب����داأت  ال���دائ���رة  اأن 
بالإمارة لت�صييد امل�صجد ومرافقه اخلدمية من �صكن 
وفق  ت�صميمها  مت  مي�صاأة  و  م��ي��اه  ودورات  ل��اإم��ام 
اأف�صل املعايري وال�صراطات التي تتنا�صب مع توجه 
الإمارة جلعلها اإمارة �صديقة لكبار ال�صن مو�صحا اأن 
ملا  ويت�صع  مربع  مر   200 ب�  تقدر  امل�صجد  م�صاحة 
يقارب 100 م�صٍل مع وجود م�صلى للن�صاء يت�صع ل� 
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•• عجمان-وام:

وجه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان ب�صرف مكرمة مالية قيمتها 
ال�صيد من  ملهنة  املزاولني  لل�صيادين  درهم  مليون   2.3
املنت�صبني جلمعية عجمان لل�صيادين على اأن يبداأ ت�صليمها 
اإطار  يف  عجمان  حاكم  ال�صمو  �صاحب  مكرمة  تاأتي  ف��ورا. 
ت�صجيع املواطنني على مزاولة املهنة واهتمامه بال�صيادين 
واإزالة  وق�صاياهم  واأحوالهم  احتياجاتهم  على  والوقوف 
الكرمية  احلياة  توفري  �صبيل  يف  تواجههم  التي  املعوقات 

لهم ولأ�صرهم.
اإدارة  رئي�س جمل�س  الغما�صي  را�صد  اإبراهيم  اأحمد  واأك��د 

ت�صمل �صيادي  املكرمة  اأن هذه  لل�صيادين  جمعية عجمان 
اإم����ارة ع��ج��م��ان م��ن امل��واط��ن��ني امل��رخ�����ص��ني مل��زاول��ة ن�صاط 

ال�صيد واأع�صاء جمعية ال�صيادين يف اإمارة عجمان.
بال�صيادين  واهتمامه  �صموه  مبكرمة  الغما�صي  واأ���ص��اد 
املنا�صبات  م�����ص��ارك��ت��ه��م خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  وا���ص��ره��م وح��ر���ص��ه 
وتوفري احتياجاتهم كافة من اأجل النهو�س مبهنة ال�صيد 
والرت���ق���اء ب��ه��ا م��ن خ���ال ت��ق��دمي ال��دع��م وامل���ع���دات التي 

يحتاجون اإليها.
واأ�صار اإىل اأن املكرمة التي اأثلجت �صدور ال�صيادين جميعا 
واأهاليهم اأتت من �صموه بعد ان من اهلل عليه بال�صفاء وجناح 

العملية اجلراحية متمنيا ل�صموه ال�صحة والعافية.
اإدارة جمعية عجمان لل�صيادين بهذه  ورفع رئي�س جمل�س 

املنا�صبة ا�صمى اآيات ال�صكر والتقدير والمتنان اإىل �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س الأعلى 
ومكرماته  وال��احم��دود  املتوا�صل  لدعمه  عجمان  حاكم 
كافة  وت��وف��ري  لل�صيادين  وت�صجيعه  واه��ت��م��ام��ه  ال��ك��ث��رية 
اأع�صاء اجلمعية وتقديرهم  احتياجاتهم. كما نقل حتيات 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�صيخ  ل�صمو 
الأ�صماك  ���ص��ي��ادي  واأن�����ص��ط��ة  مل��ه��ام  �صخ�صيا  متابعته  على 
ت��وف��ري الأمن  ال��ع��ام يف  يف عجمان والط���اع على دوره���م 
من  يحتاجونه  ما  وتوفري  واملقيمني  للمواطنني  الغذائي 
اأجل النهو�س والرتقاء مبهنة ال�صيد ا�صافة اإىل الهتمام 
بجميع ال�صيادين وتقدمي الدعم واملعدات التي يحتاجون 

اإليها.

حميد النعيمي يوجه ب�صرف 2.3 مليون درهم لل�صيادين يف عجمانحاكم ال�صارقة ياأمر ببناء م�صجد بدار رعاية امل�صنني باجلرينة

ر�صدت 50 حالة وحررت 119 اإنذارًا وخمالفة

بلدية مدينة اأبوظبي و�صركاوؤها ينفذون حملة لر�صد م�صوهات املظهر العام يف املفرق ال�صناعية

انطالق توعية الطالبات بالالئحة التنفيذية املرورية يف راأ�ش اخليمة

برئا�صة قائد عام ال�صرطة

اجتماع فريق جمل�ش �صباب القيادة يعتمد اخلطة الت�صغيلية لعام زايد 2018

•• راأ�س اخليمة- الفجر

�صعيد  حممد  ال��دك��ت��ور  العميد  �صهد 
العمليات  ع������ام  م����دي����ر  احل����م����ي����دي 
املركزية بالقيادة العامة ل�صرطة راأ�س 
اخليمة انطاق املبادرة التوعوية التي 
للتعليم  ال�صباحية  مدر�صة  نظمتها 
ب�صاأن  – ب��ن��ات  وال���ث���ان���وي  الأ���ص��ا���ص��ي 
ال�صري  حركة  تنظيم  بقانون  التوعية 
امل����روري����ة �صمن  وامل������رور وال�����ص��ام��ة 
املعدلة  التنفيذية  امل��روري��ة  الائحة 
م���وؤخ���راً ل��ت��ح�����ص��ني ���ص��ام��ة ال���ط���رق ، 
النقبي  ال�صم  اأحمد  العقيد  بح�صور 
وال���دوري���ات وعدد  امل���رور  اإدارة  م��دي��ر 
من ال�صباط و�صف ال�صباط بالإدارة 
، وممثلي الهيئة الإدارية والتدري�صية 

باملدر�صة والطالبات.
وتاأتي املبادرة ان�صجاماً مع ا�صراتيجية 
وزارة الداخلية يف تفعيل امل�صاركة مع 

اجل��م��ي��ع ب��ه��دف احل���د م���ن احل����وادث 
املرورية  ال��ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  امل����روري����ة 

ومت��ا���ص��ي��اً م���ع اط�����اق ���ص��رط��ة راأ�����س 
التوعوية  املرورية  للمبادرات  اخليمة 

الرامية اإىل ن�صر قانون ال�صري واملرور 
امل���دار����س ، حيث  ب��ني طلبة  وق���واع���ده 

متثلت املبادرة بارتداء طالبتني وهما: 
نا�صر  الرميثي، عائ�صة  نا�صر  اليازية 
فئة  من  الع�صكري  للزي  العلي  اأحمد 
ال�صباط – مازم – مقدمني �صرحاً 
الائحة  ت�صمنته  م��ا  ع��ن  تف�صيلياً 
خمالفات  م���ن  امل����روري����ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ي��ن��ب��غ��ي جت��ن��ب��ه��ا م����ن خ�����ال عر�س 
ت��ق��دمي��ي ت�����ص��م��ن ال��ع��دي��د م���ن �صور 

احلوادث واملخالفات.
احل�صور  ب��رف��ق��ة  احل��م��ي��دي  وت��ف��ق��د 
امل��ع��ر���س امل�����ص��اح��ب ل��ل��م��ب��ادرة والذي 
ا����ص���ت���م���ل ع���ل���ى ع������دد م����ن ال���ل���وح���ات 
خماطر  ح��ول  والتوعوية  الإر���ص��ادي��ة 
الناجتة ع��ن عدم  امل��روري��ة  احل���وادث 
اللتزام بالقواعد والأنظمة املرورية.

ال��ع��م��ل��ي��ات املركزية  وق���ام م��دي��ر ع���ام 
والدوريات  امل��رور  اإدارة  مدير  برفقة 
ب��ت��ك��رمي ال��ط��ال��ب��ت��ني اأ���ص��ح��اب فكرة 
ع����دد من  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة   ، امل����ب����ادرة 

من  امل��در���ص��ة  يف  والإداري������ات  املعلمات 
خال منحهم لدروع وهدايا تذكارية 
جلهودهن  تثميناً  تقديرية  و�صهادات 
احلميدي  واأك��د  املجتمعي.  العمل  يف 
يف كلمته ، حر�س �صرطة راأ�س اخليمة 
والدائمة  ال��ف��وري��ة  ال���ص��ت��ج��اب��ة  ع��ل��ى 
وامل�صاهمة  املجتمعية  امل��ب��ادرات  لكافة 

اجلميع  واأه����داف  اأم��ن��ي��ات  حتقيق  يف 
املدار�س  ط��اب  و�صريحة  ع��ام  ب�صكل 
ودعمهم  ب����ل  واإ����ص���ع���اده���م  حت����دي����داً 
والعمل  موهبتهم  على  وت�صجيعهم 
ال�صتغال  وا�صتغالها  تنميتها  على 
الأم���ث���ل مب��ا ي��ع��زز م��ن حت��ق��ي��ق روؤي���ة 
تعزيز  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  واأه������داف 

الأم��ن والم���ان عرب اإ���ص��راك املجتمع 
ث��ق��ة اجل��م��ه��ور يف اخلدمات  وت��ع��زي��ز 
مبادرة  اأن  اإىل  م�����ص��رياً   ، ال�����ص��رط��ي��ة 
امل��در���ص��ة اأ���ص��ه��م��ت يف خ��ل��ق ج��ي��ل واع 
ومتعاوناً  ال����وزارة  بتوجهات  وم���درك 
م���ع ج��اه��زي��ة ال�����ص��رط��ي والأم���ن���ي يف 

تعزيز ال�صامة املرورية.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

العام  ال��ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  ع��ل��ي  ال���ل���واء  ت���راأ����س 
ل�صرطة راأ�س اخليمة الجتماع التن�صيقي الأول لفريق 
ع��م��ل جمل�س ���ص��ب��اب ���ص��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ال���ذي عقد 
املوؤ�ص�صة  اإدارة  �صباح ام�س الأحد بقاعة الجتماعات يف 
العقابية والإ�صاحية بح�صور اخلبري �صيف ال�صفريي 
خبري وم�صت�صار الأداء املوؤ�ص�صي وال�صراتيجي بالقيادة 

العامة واأع�صاء فريق املجل�س 
يف بداية الجتماع رحب القائد العام  باحل�صور ، معرباً 
عن متنياته للفريق بالنجاح يف اإجناز املهام املوكلة اإليه 
باأفكار ومبادرات وم�صاريع خاقة ومبتكرة  ، واخل��روج 
تعك�س عمق الهتمام الذي تبديه القيادة العامة يف دفع 
م�صرية البتكار والتميز عمًا بتطلعات قيادتنا الر�صيدة 
التي توؤكد دائماً عليها من خال اطاق ال�صراتيجية 
لتحقيق  رئي�صية  اأداة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ل��اإب��ت��ك��ار  ال��وط��ن��ي��ة 
ومقرحات  اآراء  اإىل  �صعادته  وا�صتمع   ، 2021م  روؤي��ة 
فريق العمل ، وحثهم على تنفيذ جل�صات ع�صف ذهني 

ببذل  وطالبهم   ، ومناق�صتها  الأف��ك��ار  باأف�صل  للخروج 
اأق�صى طاقاتهم للخروج بنتائج متميزة تر�صي الطموح 
وتلبي الحتياجات وتفوق التوقعات للو�صول باخلدمات 
ال�صرطية اإىل مرحلة الإبداع لدعم التوجهات الفكرية 
واملعرفية . واعتمد القائد العام خال الجتماع اخلطة 
2018 واخلطط  الت�صغيلية للمجل�س خال عام زايد 

املو�صوعة وتوزيع املهام بني اأع�صاء الفريق و�صبل تذليل 
الكامل  دعمه  على  والتاأكيد  والعقبات  امل��ع��وق��ات  كافة 
للفريق وتوفري كافة احتياجاته املطلوبة للو�صول اإىل 
ختام  ويف   . املن�صودة  اله���داف  وحتقيق  النتائج  اأف�صل 
الجتماع ، وجه القائد العام بالعمل بروح الفريق الواحد 
والتاأكيد على قيمة التعاون والتن�صيق مع جمل�س وزارة 

الداخلية لل�صباب الذي يعد امل�صلة الرئي�صية للمجل�س 
وك���ذل���ك جم��ل�����س ���ص��ب��اب اإم������ارة راأ������س اخل��ي��م��ة اللذان 
التي  الأ�صا�صية  الفريق  مقومات  توفري  على  يعمان 
للروؤية ال�صراتيجية يف �صمان  تدعم اجلهود حتقيقاً 
بالأمن  ينعم  كمجتمع  اخليمة  راأ����س  اإم����ارة  ا���ص��ت��م��رار 
وال�صامة. يذكر اأن الفريق مت ت�صكيله بناءا على القرار 
اإداري رقم 4 لعام 2018 برئا�صة النقيب يا�صر عبداهلل 
الطنيجي وع�صوية كًا من : املازم اأول حممد غامن 
، املازم  اأول اأحمد عبداهلل الطنيجي  ، املازم  الزعابي 
الطري  جمال  �صعود  امل��ازم  بوليلة،  �صلطان  �صيف  اأول 
�صعيد  �صيخة  م��دين  ال�صحي،  حممد  م���روة  ال��رق��ي��ب   ،
 6 نحو  ، ميثلون  ال�صحي  فهد  ، مدين جواهر  ال�صحي 
يف  ال�صباب  دور  تعزيز  ومهمته  العامة  بالقيادة  اإدارات 
امل�صتقبل  وا���ص��ت�����ص��راف  واملجتمع  الأم���ن  خ��دم��ة  جم��ال 
لها  املنا�صبة  احللول  وو�صع  الأمنية  الظواهر  ودرا���ص��ة 
املبادرات وامل�صاريع  املعرفة وتنفيذ  والعمل على تر�صيخ 
امل�صركة بالتوا�صل والتن�صيق مع الوحدات التنظيمية 

باعتبارهم ميثلون القيادة .

•• دبي-وام:

اطلع وفد من حماكم �صوق اأبوظبي العاملي على طبيعة العمل يف حمكمة 
التنفيذ مبحاكم دبي واأف�صل املمار�صات واآلية العمل لدى الإدارات والأق�صام 

املعنية كافة.
عبداهلل  القا�صي  �صعادة  عقده  الذي  التن�صيقي  الجتماع  خال  ذلك  جاء 
الكيتوب رئي�س حمكمة التنفيذ يف حماكم دبي مع الوفد يف اإطار التعاون 

امل�صرك بني املحاكم واملوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة يف الدولة.
ل��ل��وف��د ���ص��رح��ا تف�صيليا حول  ال��ك��ي��ت��وب  ال��ق��ا���ص��ي ع��ب��داهلل  ���ص��ع��ادة  وق���دم 
اإدارة التنفيذ والتطور الذي �صهدته خال ال�صنوات  الج��راءات املتبعة يف 
زمني  وق��ت  يف  العمل  م��ن  الكثري  ت�صهيل  يف  �صاهم  ال���ذي  الأم���ر  املا�صية 
بني  القائم  التعاون  خال  من  العمل  يف  عالية  موؤ�صرات  وحتقيق  ق�صري 
حماكم دبي و�صركائها ال�صراتيجيني من اجلهات احلكومية وال�صراكات 
اإعجابه  العاملي  ابوظبي  �صوق  حماكم  وف��د  واأب���دى  اخل��ا���س.  القطاع  م��ع 
بالأنظمة والإج��راءات املعنية لدى حمكمة التنفيذ يف حماكم دبي ومدى 

التطور الذي و�صلت اإليه حماكم دبي يف هذا ال�صدد.
ومت خال الجتماع التفاق على عقد اجتماعات اأخرى ملناق�صة التفاقيات 
بني  ال��ت��ع��اون  و���ص��ب��ل  وتنفيذها  توقيعها  واآل��ي��ة  ب��ع��د  م��ا  يف  �صتحدد  ال��ت��ي 

املحكمتني.

حماكم دبي تعقد اجتماعا تن�صيقيا مع 
�صوق اأبوظبي العاملي

حممد بن زايد ي�صتقبل عددًا من القادة وامل�صوؤولني امل�صاركني يف القمة العاملية للحكومات
•• دبي -وام:

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  التقى 
دودون  ايغر  فخامة   .. حدة  على  كا  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
جمهورية  وزراء  رئي�س  اأ�صاقوف  �صابار  ومعايل  مولدوفا  جمهورية  رئي�س 
العاملية  للقمة  ال�صاد�صة  ال��دورة  اأعمال  هام�س  على  وذل��ك   .. قريغز�صتان 

للحكومات التي تعقد يف دبي.
وجمهوريتي  الإم���ارات  دول��ة  بني  التعاون  عاقات  بحث  اللقاء  خ��ال  ومت 

اإىل عد من الق�صايا الإقليمية والدولية  اإ�صافة   .. مولدوفا وقريغز�صتان 
ذات الهتمام امل�صرك.

واأكد �صيفا الباد اأهمية امل�صاركة يف القمة العاملية للحكومات لتقدمي طرح 
نوعي ي�صهم يف ا�صت�صراف امل�صتقبل وي�صاعد حكومات العامل و�صعوبها على 
اإ�صافة  والطبيعية  والجتماعية  القت�صادية  كافة  التحديات  مع  التعامل 
امل�صتدامة..  التنمية  التقني يف حتقيق  التقدم  ت�صخري  واآليات  اإمكانات  اإىل 
احلكومات  ممثلي  يجمع  ه��ام��ا  دول��ي��ا  ح��دث��ا  تعد  القمة  اأن  اإىل  م�صريين 
واملنظمات الدولية والقطاع اخلا�س والقادة وامل�صوؤولني والعلماء واخلرباء 

يف املجالت كافة لاإ�صهام يف ا�صت�صراف ور�صم مامح م�صتقبل العامل.
�� على هام�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  ا�صتقبل �صاحب  كما 

اأعمال القمة �� ال�صيدة كري�صتني لغارد مدير عام �صندوق النقد الدويل.
وجرى خال اللقاء .. بحث �صبل تعزيز التعاون بني الهيئات واملوؤ�ص�صات يف 
دولة الإم��ارات و�صندوق النقد الدويل اإ�صافة اإىل عدد من الق�صايا املالية 
برامج  وت�صجيع  دعم  ال��دويل يف  النقد  �صندوق  ودور  العاملية  والقت�صادية 
وامل�صاريع  التحتية  البنى  نق�س  تعاين  التي  ال��دول  يف  القت�صادية  التنمية 
التنموية. واأ�صادت لغارد يف هذا ال�صياق بال�صيا�صة احلكيمة التي تنتهجها 

التي ت�صهم يف  امل�صاريع ذات اجل��دوى القت�صادية  الإم��ارات يف تنفيذ  دول��ة 
حتقيق التنمية امل�صتدامة ودورها يف دعم املجتمعات املحتاجة يف خمتلف دول 

العامل.
ح�صر اللقاءات.. معايل عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة لل�صوؤون املالية 
الدويل  التعاون  ل�صوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�صمي  اإبراهيم  بنت  رمي  ومعايل 
ومعايل الدكتور �صلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة ومعايل خليفة حممد 
الكندي رئي�س جمل�س اإدارة امل�صرف املركزي و�صعادة حممد مبارك املزروعي 

وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.
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منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :موارد للم�صاتل ذ.م.م

 طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية:Mawarid nurseries موارد للم�صاتل
املودعة بالرقم  : 286199     بتاريخ : 2018/1/18

باإ�صم :موارد للم�صاتل ذ.م.م
وعنوانه:الفجرية- دبا الفجرية منطقة البدية ار�س رقم 0424012 هاتف: 0509378718 

legalhelpdesk@barari.ae :امييل
�صورة العالمة

الغري  ل�صالح  الب�صائع  من  ت�صكيلة  جتميع  خدمات   35: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذلك 
النقل(  خدمة  على  ذل��ك  ينطوي  )ول  احلاجة  عند  و�صرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذل��ك 
وهي �صتات ال�صجار والنباتات جتارة البذور والتقاوى جتارة الزهور ونباتات الزينة وقد تقدم مثل هذه 

اخلدمات من خال متاجر البيع بالتجزئة او ا�صواق البيع باجلملة.
و�صف العامة:حرف )م( باللغة العربية وحرف )M( باللغة الجنليزية باللون ال�صود داخل دائرة باللون 

ال�صود مع خلفية بي�صاء
الإ�صراطات:

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جمموعة املعارف ذ.م.م
Knowledge Group طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية:جمموعة املعارف 

املودعة بالرقم  : 261395     بتاريخ : 2016/10/16
باإ�صم :جمموعة املعارف ذ.م.م

وعنوانه:خليفة اأ املالك جامعة ابوظبي ق 5 خ 19 هاتف: 025015829 فاك�س: 025866782 �صندوق الربيد: 
59911 امييل: pmo@adu.ac.ae ابوظبي

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41 خدمات التعليم والتدريب.
بحروف   )Knowledge Group( و  عربية  ب��ح��روف  امل��ع��ارف(  )جمموعة  العامة:عبارة  و�صف 

لتينية يعلوها �صهم باللون ال�صفر
الإ�صراطات:

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر

الدفع  خل��دم��ات  مينت  ب��واب��ة  :�صركة  امل��ال��ك   / الت�صجيل  وكيل  تقدم  ع��ن  التجارية  العامات  اإدارة  تعلن 
علمه  omla:اللكروين ذ.م.م  طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم  : 286371     بتاريخ : 2018/01/23
باإ�صم :�صركة بوابة مينت خلدمات الدفع اللكروين ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي- جزيرة ابوظبي- �صارع حمدان- برج العتيبه �صرق 3 ط 10 مكتب 1003 هاتف: 026817444 
karim@hbs.ae :فاك�س: 026815454 �صندوق الربيد: 42567 امييل

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35 خدمات جتميع ت�صكيلة من ال�صلع وهي اللت احلا�صبة 
والح�صائية ولوازمها البطاقات وال�صرائح اللكرونية ولوازمها ل�صالح الغري بهدف معاينتها و�صرائها عن 

احلاجة ول ينطوي ذلك على خدمة النقل.
و�صف العامة:اللون ابي�س وا�صود اللغة اجنليزي وعربي ال�صكل كلمة عملة وحتتها كلمة OmLa باللغة 

الجنليزية وتتكون من اربعة احرف O  و m و L و a وبجانبهم عامة جنمة.
الإ�صراطات:

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :�صركة الفظيم ذ.م.م
S Stadium:طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية 

املودعة بالرقم  : 282565     بتاريخ : 2017/11/08
باإ�صم :�صركة الفظيم ذ.م.م

وعنوانه:دبي- دبي- دبي في�صتيفال �صيتي- برج الفطيم- الطابق 29- هاتف: 0508823288- فاك�س: 047062050- 
jamal.alblooshi@alfuttaim.com :صندوق الربيد: 152 امييل�

�صورة العالمة

وادارة وتوجية العمال وتفعيل  الدعاية والع��ان  بالفئة :35 خدمات  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�صلع  لتمييز  وذلك 
او  امل�صاعدة يف تفعيل  او منظمات بغية  افراد  التي يقدمها  ا�صا�صيه اخلدمات  املكتبي كما تت�صمن ب�صفه  الن�صاط 
ادارة عمل جتاري او امل�صاعدة يف توجيه ال�صوؤون الدارية او الفعاليات التجارية مل�صروع �صناعي او جتاري وكذلك 
اخلدمات التي تقدمها موؤ�ص�صات العان التي متار�س الت�صال باجلماهري او العان وال�صهار بكل و�صائل العام 
فيما يتعلق بكافة الب�صائع او اخلدمات وتت�صمن هذه الفئة ب�صفة خا�صة جتميع ت�صكيلة من الب�صائع ل�صالح الغري 
وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( وقد تقدم 
مثل هذه اخلدمات من خال متاجر البيع بالتجزئة ا�صواق البيع باجلملة كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�صر 
او بوا�صطة الو�صاط اللكرونية مثل املواقع اللكرونية او برامج الت�صوق التلفزيونية خدمات ت�صجيل او ن�صخ 
او حترير او جتميع او تنظيم املرا�صات والت�صجيات اخلطية وكذلك ا�صتغال او جتميع ايه بيانات ريا�صية او 
اح�صائية خدمات وكالت الدعاية والعان وكذلك خدمات توزيع الن�صرات التعريفية مبا�صرة او من خال الربيد 
او توزيع العينات وميكن ان تتناول هذه الفئة اعمال الدعاية والعان فيما يتعلق بخدمات اخرى كتلك املتعلقة 

بالقرو�س امل�صرفية او الدعاية والعان بالراديو.
و�صف العامة:كلمة Stadium مكتوبة ب�صكل مميز واعلى منها حرف S مكتوب ب�صكل مميز كما هو مو�صح بال�صكل

يف  ح��ده  على   Stadium الكلمة  عن  ح�صري  بحق  املطالبة  ع��دم  مع  جمملها  يف  للعامة  الإ�صراطات:احلماية 
الو�صع العادي.

اإر�صالة  اأو  الإقت�صاد  وزارة  يف  التجارية  العامات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اإعرا�س  لدية  من  فعلي 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز ال�صطورة لت�صليح 

ال�صيارات رخ�صة رقم:CN 2256765 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة منذر خمي�س علي البلو�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبدالرحمن حمد ها�صم حمد ال�صام�صي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/المارات زون لعمال البا�صر 

والطابوق  رخ�صة رقم:CN 1154132 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ المارات زون لعمال البا�صر والطابوق
EMIRATES PLASTER & BLOOC WORKS

اىل/زون للخدمات املتكاملة
ZONE INTEGRATED SERVICES

تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات ال�صراف الداري للعقارات )6820008(
تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات ادارة املن�صاأت )8211010(

تعديل ن�صاط/حذف اعمال التطيني للمباين )البا�صر( )4330009(
تعديل ن�صاط/حذف اعمال الطابوق )4330001(

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  12  فرباير  2018 العدد 12248

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 الرقيم للملكية الفكرية

بن�صر التعديات املو�صحة على طلب ت�صجيل  العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 214795              بتاريخ :  2014/07/22
امل�صجلة حتت رقم : 214795              بتاريخ : 2014/07/22

با�ص��م: لند �صتريلينغ لاإ�صت�صارات العقارية
وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي ،�س.ب:)390984(.

املالية  ال�صوؤون   ، التمويلية  ال�صوؤون  التاأمني،   : املنتجات   / / اخلدمات  الب�صائع  لتمييز  وذلك 
وال�صوؤون العقارية .

الواق�عة بالفئة   : 36
الفجر   2014 ال��وح��دة2014-11-3+   12769( الر�صمية:  اجلريدة  يف  ال�صابق  الن�صر  وتاريخ  رقم 

 )2014-11-3
التعديات على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: كما هي يف ال�صكل اأعاه. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / را�صم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  26705
بي ال  فاركو،  ويل  باإ�ص������م:  �س. نا�صيونال – اويل 

الوليات   ،77042 تك�صا�س  هيو�صنت،  �صويت  افينيو،  ريت�صموند   10000 وعنوان����ه:  
املتحدة المريكية

وامل�صجلة حتت رقم: 22776             بتاريخ:  1999/12/06
اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   

احلم��اية يف: 25/ 05/ 2018
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لاأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العامات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / را�صم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  105953
باإ�ص������م:  ازيتك فايينن�س كوربوري�صن ليمتد

كون�صيل  فيوك�س  بيلدجن،  جامالك�س  لي�س  ليمتد،   ملتيكون�صيلت   /9 وعنوان����ه:  
�صريت،  بورت لوي�س ، موري�صي�س.

وامل�صجلة حتت رقم: 103918             بتاريخ:  2010/06/01
اإنت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اإع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

احلم��اية يف: 24/ 01/ 2018
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لاأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العامات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  12  فرباير  2018 العدد 12248
اإعالن جتديد 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / را�صم حممد اأبو النجا
بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  105955
باإ�ص������م:  ازيتك فايينن�س كوربوري�صن ليمتد

كون�صيل  فيوك�س  بيلدجن،  جامالك�س  لي�س  ليمتد،   ملتيكون�صيلت   /9 وعنوان����ه:  
�صريت،  بورت لوي�س ، موري�صي�س.

وامل�صجلة حتت رقم: 103920             بتاريخ:  2010/06/01
اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   

احلم��اية يف: 24/ 01/ 2018
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لاأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العامات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / را�صم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  26707
بي ال  فاركو،  ويل  باإ�ص������م:  �س. نا�صيونال – اويل 

الوليات   ،77042 تك�صا�س  هيو�صنت،  �صويت  افينيو،  ريت�صموند   10000 وعنوان����ه:  
املتحدة المريكية

وامل�صجلة حتت رقم: 21170             بتاريخ:  1999/06/05
اإنت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اإع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

احلم��اية يف: 25/ 05/ 2018
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لاأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العامات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/125  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/م��وري��اب��ا لت���و ن��اراي��ان��ان ن��اي��ر ج��وب��اك��وم��ار جم��ه��ول حمل 
اأق����ام عليك الدعوى  ان��ت��وين ق��د  ب��ون��ات��ي��ل  امل��دع��ي/ج��و���ص��ى  الق���ام���ة مب��ا ان 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )26000( درهم والر�صوم 
ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 
ال�صاعة:08.30    2018/2/20 املوافق  الثاثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  التام. 
اأو من ميثلك قانونيا  بالقاعة:ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  �س 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/141  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/النبيل للماحة والمداد ذ.م.م 2- اميتا اجروال ار ام جوبتا ب�صفته 
كفيا �صخ�صيا للمدعي عليه الوىل/ النبيل للماحة والمداد ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/م�صرف الهال �س.م.ع وميثله:على ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل 
و�صمول  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره��م   )2281516.16( وق���دره  مببلغ 
املوافق 2018/2/18   الح��د  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  كفالة.  املعجل با  بالنفاذ  احلكم 
اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.C.15:بالقاعة ال�صاعة:09.30 �س 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1883  جتاري كلي 

حمل  جمهول  ذ.م.م  اي�صت  ميدل  دي  بي  �صي  �صركة  عليه/1-  املدعي  اىل 
علي  حممد  وميثله:بدر  ذ.م.م  انترييورز  روميو  امل��دع��ي/  ان  مبا  الق��ام��ة 
القرق مبا ان املدعي/ روميو انترييورز ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة اعاه 
التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2017/12/21  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه 
الهند�صي  اخلبري  بندب  املو�صوع  يف  الف�صل  وقبل  املحكمة  حكمت  ال��ت��ايل 
بتلك اجلل�صة،  ال�صادر  ان تكون مهمته وفق منطوق احلكم  املخت�س وعلى 
ال�صاعة:09:30  امل��واف��ق:2018/3/5  وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الثنني 

التقرير.  لورود   ch2.E.22:صباحا يف القاعة�
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/599  عقاري كلي 

املدعي/  ان  الق��ام��ة مبا  ب��ورلن��د جمهول حمل  �صامان �صديقي  ف��رح  عليه/1-  املدعي  اىل 
مايكل جوتني مبا ان املدعي/ مايكل جوتني قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان 
املخت�صني  احد اخلرباء  بندب  التايل  التمهيدي  بتاريخ:2018/1/31 احلكم  املحكمة حكمت 
�صاحب الدور من املقيدين باجلدول ما مل يتفق الطرفان على ت�صمية غريه خال ا�صبوع 
من تاريخه لتكون مهمته بعد الطاع على اوراق الدعوى وللخبري يف �صبيل اداء املامورية 
النتقال اىل اية جهة حكومية او غري حكومية لاطاع على ما لديها من م�صتندات تفيد 
يف تنفيذ املامورية وله عند القت�صاء �صماع اقوال اخل�صوم و�صهودهم ومن يرى لزوم �صماع 
اتعاب وم�صاريف اخلبري امانة مقدارها ع�صرون  اقواله بغري حلف ميني وقدرت على ذمة 
الحد  ي��وم  جل�صة  املحكمة  لها  وح��ددت  املحكمة،  خزانة  ايداعها  املدعي  الزمت  دره��م  ال��ف 

 .ch1.B.8:املوافق:2018/2/18 ال�صاعة:11:00 �صباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
» الوطني الحتادي« يبحث تعزيز التعاون مع الحتاد الربملاين الدويل

•• القاهرة-وام:

التقى �صعادة عبدالعزيز عبداهلل الزعابي النائب الثاين لرئي�س املجل�س 
ب��ارون رئي�صة الحتاد  الوطني الحت��ادي مع معايل غابرييا كويفا�س 
الربملاين الدويل وذلك على هام�س اأعمال املوؤمتر الثالث للربملان العربي 
وروؤ�صاء املجال�س والربملانات العربية الذي عقد يف مقر الأمانة العامة 

جلامعة الدول العربية يف العا�صمة امل�صرية القاهرة اأم�س الأول.
بحث اجلانبان خال اللقاء �صبل تعزيز عاقات التعاون وتبادل اخلربات 
بني املجل�س الوطني الحتادي والحتاد الربملاين الدويل، مبا ي�صهم يف 
املنظومة  تطوير  على  ويعمل  امل�صرك  الهتمام  ذات  الق�صايا  خدمة 
�صعوبهم وحتقيق  الربملانيني يف خدمة  الدولية، وتعزيز دور  الربملانية 
الأمن وال�صتقرار يف خمتلف مناطق العامل من خال اإقرار ت�صريعات 

ميكنها احلد من ن�صر الأفكار املتطرفة ودحر الإرهاب وجتفيف منابع 
وم�صادر متويله. واأكد �صعادة عبدالعزيز الزعابي دعم املجل�س الوطني 
الحتادي لاحتاد الربملاين الدويل يف جميع اأن�صطته الهادفة اإىل حتقيق 
الت�صريعات  ال�صباب وتعزيز  ق��درات  العامل، ودعم  الأم��ن وال�صتقرار يف 
العامل  �صعوب  وال�صام بني  والتعاي�س  والت�صامح  املحبة  تعزز قيم  التي 
موؤكدا اأن دولة الإمارات العربية املتحدة تعد مثال ومنوذجا م�صرفا يف 

العامل يف ن�صر قيم ال�صام والتعاي�س والت�صامح.
رئي�صة الحتاد  ب����ارون  ك��وي��ف��ا���س  غ��اب��ري��ي��ا  م��ع��ايل  رح��ب��ت  م��ن جهتها 
الربملاين الدويل بدعوة املجل�س الوطني الحتادي لزيارة دولة الإمارات 
اجلانبني  بني  التعاون  عاقات  تنامي  ظل  يف  خا�صة  املتحدة  العربية 

والروؤى امل�صركة للعديد من الق�صايا التي تهم الطرفني.
الإلكروين  املوقع  لتطوير  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  بدعم  واأ���ص��ادت 

لاحتاد الربملاين الدويل ليكون باأربع لغات، موؤكدة اأهمية ا�صتمرار دعم 
املجل�س لتطوير وترجمة حمتوى وثائق الحتاد الربملاين الدويل بلغات 
خمتلفة وذلك خلدمة ما يقارب من 460 األف برملاين يتحدثون بعدة 
املجل�س  بني  التعاون  ا�صتمرار  اأهمية  على  و�صددت  العامل.  ح��ول  لغات 
الحتاد  يف  »غ���رولك«  الاتينية  اأمريكا  وجمموعة  الحت��ادي  الوطني 
الربملاين ال��دويل مبا ي�صب يف خدمة العمل الربملاين ال��دويل وخدمة 
اأعمال  لتطوير  ت�����ص��ورا  لديها  اأن  اإىل  ب���ارون  واأ���ص��ارت  ال��ع��امل.  �صعوب 
الحتاد الربملاين الدويل والعمل على تطوير العاقات بني الربملانات 
العاقات مع  ال��دويل من جهة، وتطوير  الإقليمية والحت��اد الربملاين 
اأخ��رى.. لفتة  الحتاد الربملاين الدويل والربملانات الوطنية من جهة 
الربملاين  الحت���اد  ب��ني  العاقة  تطوير  على  ج��اه��دة  �صتعمل  اأن��ه��ا  اإىل 

الدويل والأمم املتحدة مبا يخدم امل�صالح بني الطرفني.

اأعربا عن ارتياحهما للتعاون الثنائي اجلاري يف جمالت الأمن والدفاع والف�صاء 

الإمارات والهند توؤكدان التزامهما الثابت بتعزيز ال�صراكة ال�صرتاتيجية ال�صاملة
اجلانبان يوؤكدان عزمهما امل�صرتك تعزيز قيم الت�صامح وال�صالم وال�صمولية يف مواجهة الأيديولوجيات املتطرفة 

•• اأبوظبي-وام: 

الثابت  التزامهما  الهند  وجمهورية  املتحدة  العربية  الم��ارات  دول��ة  اأك��دت 
للمتابعة  ارتياحهما  عن  واأعربتا  ال�صاملة  ال�صراتيجية  ال�صراكة  بتعزيز 
لتحقيق  ال�صابقة  اجتماعاتهما  خ��ال  ات��خ��ذت  ال��ت��ي  ل��ل��ق��رارات  الدقيقة 
املوؤ�ص�صية للحوار ال�صراتيجي  الآلية  املرجوة. وو�صف اجلانبان  الأهداف 
الماراتي - الهندي املن�صاأة مبوجب اتفاق ال�صراكة ال�صراتيجية ال�صاملة 
باأنها مفيدة لر�صد التقدم املحرز يف جمالت ال�صراكة املتفق عليها والتوجه 
نحو جمالت جديدة واعدة .. ورحبا بالنتائج املثمرة للحوار ال�صراتيجي 

الثاين بني الهند والإمارات الذي عقد يف اأبوظبي يف اأكتوبر 2017.
ون���وه اجل��ان��ب��ان ب��ال��ع��اق��ات ال��ت��ج��اري��ة والق��ت�����ص��ادي��ة امل��م��ي��زة ب��ني البلدين 
باعتبارهما �صريكني جتاريني رئي�صيني .. واأعربا عن ارتياحهما للم�صتوى 
خال  اأمريكي  دولر  بليون   53 نحو  بلغ  ال��ذي  الثنائية  للتجارة  احل��ايل 
الفرة 2016 2017- .. واتفقا على زيادة تعزيز هذه العاقات خا�صة 

من خال تنويع التجارة غري النفطية.
ورحبا بالتقدم املحرز يف التنفيذ املبكر لاتفاقية بني �صركة برول اأبوظبي 
الهندية  ال�صراتيجية  البرولية  الحتياطيات  و�صركة  اأدن��وك  الوطنية 
املحدودة لتخزين احتياطي ا�صراتيجي من النفط اخلام مبدينة بنغالور 
جنوب الهند و املوقعة يف يناير 2017 .. واأكدا اأن اإمدادات النفط اخلام من 
الإمارات لبانغالور �صتكون خطوة حتولية كبرية يف بناء �صراكة ا�صراتيجية 

يف قطاع الطاقة .
والغاز  النفط  ل�صركة  للنفط  كبرية  امتيازات  منح  ق��رار  البلدان  و�صف  و 
باأنه  ال�صفلي  زاك��وم  اأوبكو يف   - اأدم��ا  الهند يف حقل  امل��ح��دودة فى  الطبيعي 

مثال اآخر على ال�صراكة ال�صراتيجية النا�صئة يف قطاع الطاقة.
واأع�����رب اجل��ان��ب��ان ع��ن ارت��ي��اح��ه��م��ا ل��ل��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي اجل����اري يف جمالت 
الأمن والدفاع والف�صاء وتعهدا بزيادته تعزيزا لاأمن وال�صام والزدهار 
الإقليميني .. و اتفقا على تعميق التعاون يف جمال الأمن البحري، مبا يف 

ذلك مكافحة القر�صنة والتدريب .
وال�صام  الت�صامح  قيم  تعزيز  امل�صرك  عزمهما  جم��ددا  اجل��ان��ب��ان  اأك��د  و 
احلا�صم  بالدور  ونوها   .. املتطرفة  الأيديولوجيات  وال�صمولية يف مواجهة 
الهدف اجلدير  ه��ذا  الأدي���ان يف حتقيق  يلعبه احل��وار بني  اأن  ال��ذي ميكن 
التطرف وزي��ادة تعزيز  التعاون يف مكافحة  ..واتفقا على تعميق  بالهتمام 

جهودهما يف مكافحة الإرهاب.
اأ�صكاله  بجميع  والإره���اب  للتطرف  القوية  اإدانتهما  عن  اجلانبان  اأع��رب  و 
ومظاهره ب�صرف النظر عن مرتكبيه ودوافعهم اإىل جانب ا�صتخدام الدول 
ا�صتخدام  اأو  اأخ���رى  ب��ل��دان  �صد  رعايته  و  دعمه  و  الإره���اب  لتربير  للدين 

الإرهاب كاأداة ل�صيا�صة الدولة.
جاء ذلك يف البيان امل�صرك الذي �صدر ام�س مبنا�صبة زيارة معايل نارايندرا 
مودي رئي�س ال��وزراء الهندي اإىل دولة الإم��ارات ..فيما يلي ن�صه : بدعوة 
الإمارات  دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  من �صاحب 
الهند  جمهورية  وزراء  رئي�س  م��ودي  ناريندرا  معايل  ق��ام  املتحدة  العربية 
 11  - بزيارة ر�صمية اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة يف الفرة من 10 

فرباير 2018. 
لت�صل  البلدين  ب��ني  العاقات  واإث���راء  تعزيز  اإىل  ال��زي��ارة  اأدت  ق��د  و   1-
اإىل اأعلى امل�صتويات ال�صيا�صية بني الهند و الإمارات العربية املتحدة وذلك 
عقب زيارة رئي�س الوزراء ناريندرا مودي ال�صابقة اإىل الإمارات خال �صهر 
اأغ�صط�س 2015 وزي��ارات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
خال  الهند  اإىل  امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
يوم  احتفالت  يف  رئي�صي  �صرف  ك�صيف   2017 يناير  ثم   2016 فرباير 

اجلمهورية ال 68 للهند.
مرا�صم ا�صتقبال ر�صمية لدى و�صوله  الهندي  الوزراء  لرئي�س  وجرت   2-
اإىل اأبو ظبي يف 10 فرباير .. واأقام �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة ماأدبة ع�صاء 
تكرميا لرئي�س الوزراء الذي �صبقته مناق�صات ر�صمية على م�صتوى الوفد.. 
كما اجتمع رئي�س الوزراء مودي مع �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، يف دبي يوم 

فرباير.  11
الهندي  ال���وزراء  رئي�س  األقى  اأبوظبي،  يف  الر�صمية  لقاءاته  وبجانب   3-
اأجل  م��ن  »التكنولوجيا  مو�صوع  ح��ول  الرئي�صية  كلمته  م��ودي  ن��اراي��ن��درا 
التنمية« - يف اأعمال الدورة ال�صاد�صة من القمة العاملية للحكومات يف دبي، 
حيث دعيت الهند ك�صيف �صرف. و على هام�س القمة اجتمع رئي�س الوزراء 
الهندي مودي مع جمموعة خمتارة من كبار امل�صوؤولني التنفيذيني وقادة 

الأعمال يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
ب�صكل منتظم  ال���ص��ط��اع  البلدين  لقيادة  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأت��اح��ت  وق��د   4-
ال�صراكة  اتفاق  تنفيذ  املحرز يف  التقدم  وا�صتعرا�س  الثنائية  العاقات  من 
التي قام بها �صاحب  الزيارة الأخرية  املوقع خال  ال�صاملة  ال�صراتيجية 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�صلحة اإىل الهند يف يناير 2017.. ورحب كا اجلانبني بتوقيع 

عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم خال الزيارة.

�صراكة ا�صرتاتيجية من اأجل امل�صتقبل
زايد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  الهندي  ال���وزراء  رئي�س  واأك��د   5-
خال   - امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
ال�صراتيجية  ال�صراكة  بتعزيز  الثابت  التزامهما   - الر�صمية  مناق�صاتهما 
اتخذت  التي  للقرارات  الدقيقة  للمتابعة  ارتياحهما  عن  واأع��رب��ا  ال�صاملة 
اجلانبان  واأ�صار  املرجوة..  الأه��داف  لتحقيق  ال�صابقة  اجتماعاتهما  خال 
املجالت  خمتلف  يف  املا�صيني  العامني  خال  القوية  الثنائية  امل�صاركة  اإىل 
مبا فيها املجالت ال�صيا�صية والقت�صادية والتجارية وال�صتثمارية والطاقة 

والتعليم والثقافة والدفاع والأمن ..اإلخ.
اأن الزيارات رفيعة امل�صتوى املتكررة بني البلدين  اإىل  الزعيمان  واأ�صار   -  6
موجهة  �صاملة  ا�صراتيجية  ل�صراكة  واملنتظم  ال�صريع  التنفيذ  ي�صرت  قد 

نحو حتقيق نتائج مفيدة للطرفني.
ال�صراتيجي  ل��ل��ح��وار  املوؤ�ص�صية  الآل��ي��ة  اأن  اإىل  اجل��ان��ب��ان  اأ���ص��ار  و   7-
ال�صاملة  ال�صراكة ال�صراتيجية  اتفاق  املن�صاأة مبوجب  الهندي  الماراتي- 
املتفق  امل�صاركة  جم��الت  يف  املحرز  التقدم  لر�صد  مفيدة  اآلية  اأنها  اأثبتت 
عليها والتوجه يف اجتاهات جديدة واعدة .. ويف هذا ال�صياق رحب اجلانبان 
الذي  والإم���ارات  الهند  بني  الثاين  ال�صراتيجي  للحوار  املثمرة  بالنتائج 

عقد يف اأبوظبي يف اأكتوبر 2017.

زيادة تعزيز التعاون والتفاهم املوؤ�ص�صي بني البلدين  اأجل  من  وللعمل   -  8
اخلارجية  ال�صئون  وزارة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  بتعميق  تعهدهما  اجل��ان��ب��ان  ج��دد 

الهندية ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل .

مكافحة التطرف وحماربة الإرهاب 
اأن املجتمعات يف الإمارات والهند هي جمتمعات متعددة الثقافات،  9 - ومبا 
الت�صامح  قيم  تعزيز  على  امل�����ص��رك  عزمهما  جم���ددا  ال��ط��رف��ان  اأك���د  فقد 
وال�صام وال�صمولية يف مواجهة الأيديولوجيات املتطرفة.. واعرفا بالدور 
الهدف  ه��ذا  الأدي���ان يف حتقيق  يلعبه احل��وار بني  اأن  ال��ذي ميكن  احلا�صم 

اجلدير بالهتمام.
اأن الإم��ارات والهند، باعتبارهما جمتمعني خمتلفني  واأكد اجلانبان   10-
متثان مناذج موثوقا بها �صد نزعات التطرف والراديكالية. وبينما يقدر 
ال��زي��ارات، قررا  تبادل  املجال، مبا يف ذلك  القائم يف هذا  التعاون  اجلانبان 
مكافحة  يف  جهودهما  تعزيز  وزي���ادة  التطرف  مكافحة  يف  التعاون  تعميق 

الإرهاب.
التغلب على التطرف والإرهاب  ميكن  ل  اأنه  على  الزعيمان  واتفق   11-
با�صتخدام القوة فقط، واعرفا باحلاجة اإىل اتباع نهج كلي ي�صمل تعطيل 
ا�صتخدام و�صائط الإعام على �صبكة الإنرنت وو�صائل التوا�صل الجتماعي 
املراكز  ا�صتخدام  ومنع  والعنيفة  املتطرفة  الأيديولوجيات  تعزيز  اأجل  من 
الت�صامح.. ويف  الإرهابية وتعزيز  الكوادر  ال�صباب وجتنيد  الدينية لتطرف 
هذا ال�صياق، رحب الزعيمان مب�صاهمات مبادرات مثل مراكز �صواب ومركز 
هداية التي تتخذ من الإمارات مقرا لها ملواجهة الإيديولوجيات املتطرفة 

وتعزيز التعاون الدويل امل�صتمر ملكافحة التطرف.
بجميع  والإره���اب  للتطرف  القوية  اإدانتهما  عن  الطرفان  واأع���رب   -  12
اأ�صكاله ومظاهره، ب�صرف النظر عن مرتكبيه ودوافعهم.. وعربا جمددا عن 
اإدانتهم للجهود التي تبذلها الدول ل�صتخدام الدين لتربير الإرهاب ودعمه 

ورعايته �صد بلدان اأخرى، اأو ا�صتخدام الإرهاب كاأداة ل�صيا�صة الدولة.
كما اأعربا عن ا�صتيائهما للجهود التي تبذلها البلدان لإعطاء اللون   -  13
الديني والطائفي للق�صايا ال�صيا�صية، واأ�صارا اإىل م�صوؤولية جميع الدول عن 
ال�صيطرة على اأن�صطة ما ي�صمى ب�« اجلهات الفاعلة من غري الدول«، وخف�س 
العمال  ارتكاب  خف�س  وك��ذا  الإره��اب��ي��ني،  اإىل  املقدم  الدعم  اأ�صكال  جميع 
الإرهابية من اأرا�صيها �صد دول اأخرى.. واتفق الزعيمان على �صرورة اتخاذ 
خطوات حازمة وموثوقة للق�صاء على املاذات الآمنة واملاذات التي توفر 

املاأوى لاإرهابيني واأن�صطتهم.
ال�صبكات  تعطيل  اإىل  الرامية  اجلهود  اأهمية  اإىل  اجلانبان  اأ�صار  و   -  14
الإرهابية وتفكيكها ومتويلها وتنقلها، وفقا للمبادئ والأهداف ذات ال�صلة 
لعتماد  ا�صتيائهما  عن  واأع��رب��ا  الدولية..  والقوانني  املتحدة  الأمم  مليثاق 
معايري مزدوجة يف معاجلة خطر الرهاب الدويل واتفقا على تعزيز التعاون 
يف مكافحة الرهاب على امل�صتوى الثنائي و�صمن النظام متعدد الطراف.. 
كما اتفقا على موا�صلة العمل معا من اأجل تبني املعاهدة ال�صاملة املقرحة 

من الهند حول الإرهاب الدويل يف الأمم املتحدة.

الأمن والتعاون يف جمال الدفاع والف�صاء
واأعرب اجلانبان عن ارتياحهما للتعاون الثنائي اجلاري يف جمالت   -  15
الأمن والدفاع والف�صاء املحددة.. وتعهدا بزيادة هذا التعاون لتعزيز الأمن 
وال�صام والزدهار الإقليميني و اتفقا على تعميق التعاون يف جمال الأمن 

البحري، مبا يف ذلك مكافحة القر�صنة والتدريب وما اإىل ذلك.
16 – واأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتقدم املحرز فيما يتعلق بالتعاون 
اأعربا عن ر�صاهما عن التعاون  اأجهزة الأمن يف البلدين.. كما  القوي بني 
م�صتوى  على  اأقيم  ال��ذى  الأمني  للحوار  املوؤ�ص�صية  الآلية  اط��ار  يف  امل�صتمر 
البلدين بهدف تعزيز  القومي يف  الأم��ن  الوطني وجمل�س  الأم��ن  م�صت�صار 
التعاون يف عمليات مكافحة الرهاب وتبادل املعلومات ال�صتخباراتية وبناء 

القدرات.
يف جمال التعاون  املحرز  للتقدم  ارتياحهما  عن  الزعيمان  واأع��رب   -  17
امل�صركة  العمل  لفرقة  الأول  الجتماع  بعقد  م�صوؤوليهما  واأو�صيا  الأمني، 
املعنية مبنع الجتار بالب�صر ومكافحته خال عام 2018.. و رحبا بو�صع 
ال�صيغة النهائية ملذكرة تفاهم ب�صاأن التعاون يف جمال تبادل املعلومات املالية 
املت�صلة بغ�صل الأموال واجلرائم الأ�صلية املرتبطة بها ومتويل الإرهاب التي 
ميكن اأن يتم التوقيع عليها يف اأقرب وقت ممكن.. واتفقا على زيادة تعميق 
التعاون يف مكافحة اجلرائم العابرة للحدود الوطنية ورحبا باقراح اإن�صاء 

اآلية موؤ�ص�صية للتعاون ملكافحة الجتار باملخدرات.
الإلكرونية، اأ�صار اجلانبان  اجلرائم  مبكافحة  التزامهما  اطار  – يف   18
موؤ�ص�صية  اآلية  اأن�صاأت   2016 فرباير  يف  املوقعة  التفاهم  مذكرة  اأن  اإىل 
ملذكرة  الفعال  التنفيذ  اأج��ل  وم��ن  م�صركة..  بحثية  باأن�صطة  لا�صطاع 
التفاهم وجها جهودهما بالت�صريع باإن�صاء مراكز م�صركة للتميز يف جمال 

البحث والتطوير.
19 – واأكد الطرفان املتابعة املنتظمة لأحكام اتفاق التعاون الدفاعي الذي 
الدفاعية  العاقات  لتعزيز  اإط��ارا عاما  وال��ذي يوفر   2014 ع��ام  ج��دد يف 
الثنائية.. واأ�صار اإىل تزايد التعاون الدفاعي، مبا يف ذلك من خال الزيارات 
املنتظمة رفيعة امل�صتوى، وبرامج التدريب، والتدريبات امل�صركة، وامل�صاركة 

يف املعار�س الدفاعية، وزيارات ال�صفن -املوانئ، وما اإىل ذلك.
�صكلت  التي  امل�صركة  الدفاعي  التعاون  جلنة  اأن  بارتياح  ولوحظ   -  20
الزعيمان  بانتظام.. ورحب  القائم جتتمع  الدفاعي  التعاون  اتفاق  اإطار  يف 
بالقرار الذي مت اتخاذه خال اجلولة الأخرية من جمل�س الدفاع امل�صرك 
يف نيودلهي يف دي�صمرب 2017 لإجراء اأول مترين بحري ثنائي خال عام 
حمادثات املوظفني  من  ال�صاد�صة  اجلولة  عقد  اإىل  اأي�صا  واأ�صارا   ..2018

البحرية يف نيودلهي خال �صبتمرب 2017 .
21 - وجدد اجلانبان التزامهما بالعمل عن كثب لتعزيز الأمن البحري يف 

منطقة اخلليج واملحيط الهندي، وهو اأمر حيوي لأمن وازدهار البلدين.
ال�صاحلية  املراقبة  باأنظمة  اهتمامه  الإم��ارات��ي  اجلانب  ج��دد  وق��د   –  22
اتفاق  اإىل  بارتياح  اجلانبان  واأ�صار  الهند..  و�صعتها  التي  الدوريات  و�صفن 

الهند على توريد �صفن دوريات بحرية اإىل الإمارات.
بالربنامج الف�صائي الهندي الناجح للغاية  الإماراتي  واأ�صاد اجلانب   -  23
يف  الهند  مع  التعاون  بتعميق  اهتمامه  واأب��دى  التكلفة  حيث  من  والفعال 
التعاون  ب�صاأن  القائمة  التفاهم  مذكرة  مبوجب  الف�صاء  ا�صتك�صاف  جمال 
اجلانبان  رحب  ال�صياق  هذا  ويف  الف�صائي التي وقعت يف فرباير 2016. 
اإم��ارات��ي من قبل  »ن��ان��وم��ري«  اأول قمر ا�صطناعي   «  -1 » نايف  ب��اإط��اق 
اجلانب  ورح��ب   ..2017 فرباير  يف  الهندية  الف�صائية  البحوث  منظمة 

اإىل املجل�س  الإماراتي بان�صمام رئي�س منظمة البحوث الف�صائية الهندية 
ال�صت�صاري لوكالة المارات للف�صاء.

اجلانبان عن ارتياحهما لعقد الجتماع الأول لفريق العمل  واأع��رب   24-
امل�صرك يف دي�صمرب 2017 مبوجب مذكرة التفاهم القائمة ب�صاأن التعاون 
الف�صائي.. ورحبا بالتعاون املقرح يف املجالت املحددة لا�صت�صعار عن بعد 
وعلوم الف�صاء واملاحة عرب القمار ال�صناعية و اطاق اخلدمات والتعاون 

الأكادميي والأن�صطة ال�صناعية.

التجارة وال�صتثمار والتعاون يف جمال الطريان املدين
املمتازة  والق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��اق��ات  اإىل  اجل��ان��ب��ان  واأ���ص��ار   25-
عن  واأع��رب��ا  لاآخر  رئي�صيني  جتاريني  �صريكني  باعتبارهما  البلدين،  بني 
بليون   53 نحو  بلغ  ال��ذي  الثنائية،  للتجارة  احل��ايل  للم�صتوى  ارتياحهما 
تعزيز هذه  زي��ادة  على  واتفقا   ..2017-2016 الفرة  اأمريكي يف  دولر 

العاقات، وخا�صة من خال تنويع التجارة غري النفطية.
التجارة، قرر  تعزيز  ب�صاأن  الأجل  ا�صراتيجية طويلة  و�صع  وبهدف   26-
واتفقا  التعريفية،  وغ��ري  التعريفية  احل��واج��ز  خمتلف  درا���ص��ة  ال��ط��رف��ان 
على تركيز ت�صجيع التجارة يف ال�صلع املحددة وتو�صيع نطاق و�صول ال�صلع 
ع��دد من  الإيجابي لوجود  ب��الأث��ر  واع��رف��ا  ال�صوقني..  واخل��دم��ات يف كا 
التجارة  تعزيز  جهود  يف  ال���ص��واق  ك��ا  يف  والإم��ارات��ي��ة  الهندية  ال�صركات 
و  دبي،  الهندية يف  ال�صناعات  افتتاح مكتب لحتاد  بقرار  ورحبا  الثنائية.. 

غرفة دبي يف مومباي لدعم الأعمال التجارية يف كا الطرفني.
لاأوراق  اأبوظبي  �صوق  التفاهم بني  اطلع اجلانبان على مذكرة  كما   27-
اآلية  باعتبارها  الزيارة  هذه  خال  اختتمت  التي  مومباي  وبور�صة  املالية 

بناءة اأخرى لتعزيز العاقات القت�صادية والتجارية.
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ورح��ب   28-
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�صلحة ب��ق��رار الهند امل�����ص��ارك��ة يف 
معر�س اك�صبو 2020 دبي.. واأكد رئي�س الوزراء الهندي اهتمام ال�صركات 
دولة  بها  تقوم  التي  التحتية  البنية  م�صاريع  يف  �صريكا  تكون  ب��اأن  الهندية 
التنمية  دبي وكذلك يف خطط  ملعر�س  ا�صتعدادا  املتحدة  العربية  الإم��ارات 

يف الإمارات.
اآل نهيان ويل عهد  زايد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأع��رب   -  29
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة عن تقديره للجهود املتوا�صلة 
التي تبذلها الهند لتعزيز النمو القت�صادي والإ�صاحات القت�صادية التي 
اأجرتها احلكومة الهندية موؤخرا والتي من �صاأنها اأن تي�صر �صهولة ممار�صة 
التح�صن  اإىل  اجلانبان  واأ�صار  الأ���ص��واق..  تكامل  وتعزيز  التجارية  الأعمال 
لأحدث  وفقا  والإم����ارات  الهند  يف  التجارية  الأع��م��ال  ممار�صة  �صهولة  يف 

الت�صنيفات العاملية للبنك الدويل.
مليار   75 ال  ه��دف  حتقيق  يف  املحرز  التقدم  اجلانبان  وا�صتعر�س   30-
التحتية..  البنية  بتطوير  املعنية  الهند  يف  الإماراتية  لا�صتثمارات  دولر 
ورحب رئي�س الوزراء الهندي مب�صاركة جهاز اأبوظبي لا�صتثمار يف �صندوق 
ال�صتثمار الوطني والبنية التحتية يف الهند كم�صتثمر رئي�صي ورحب باتفاق 
موانئ دبي العاملية مع �صندوق ال�صتثمار الوطني والبنية التحتية يف الهند 
واخلدمات  والنقل  واملحطات  للموانئ  م�صركة  ا�صتثمارية  من�صة  لإن�صاء 
اللوج�صتية يف الهند.. كما رحب باهتمام دولة الإمارات امل�صتمر بال�صتثمار 
مثل  الأول��وي��ة  ذات  املجالت  يف  خا�صة  الهند  يف  التحتية  البنية  تطوير  يف 
والعقارات  الدفاعية  واملنتجات  ونقلها  الطاقة  وتوليد  املتجددة  الطاقة 
واملمرات ال�صناعية واحلدائق وال�صكك احلديدية والطرق واملوانئ وال�صحن 

واخلدمات اللوج�صتية و ال�صناعات الغذائية من بني اأمور اأخرى.
كما رحب �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة بالهتمام الذي اأبدته �صركات تكنولوجيا 
املعلومات الهندية بال�صتثمار يف الإمارات و�صجعها على ا�صتخدام الإمارات 
كمن�صة لتو�صيع اأعمالها يف املنطقة.. ورحب الطرفان بتوقيع مذكرة تفاهم 

لتعزيز التعاون الفنى فى قطاع ال�صكك احلديدية خال الزيارة.
-31 واأثنى الطرفان على عمل الفريق الوزارى رفيع امل�صتوى بني المارات 
بني  الثنائية  ال�صتثمارية  العاقات  تعزيز  فى  ال�صتثمارات  ب�صاأن  والهند 
عقد  الذي  اخلام�س  لجتماعهما  الإيجابية  النتائج  اإىل  واأ�صارا  البلدين.. 
الفر�س  ا�صتك�صاف  على  العمل  فرقة  وحثا  اأب��وظ��ب��ي  يف   2018 يناير  يف 
الرائدة يف الهند  املبادرات  البلدين، مبا يف ذلك من خال  ال�صتثمارية يف 
 »،« »،« الهند الذكية  مثل »�صنع يف الهند«، »الهند الرقمية«، »مهارة الهند 
الهند نظيفة »، و« بدء الهند ».. واأو�صح رئي�س الوزراء الهندي الإمكانيات 
القوية لهذه املبادرات للتعجيل بالنمو القوي وامل�صتدام لاقت�صاد الهندي.

بعقد  ب��الإ���ص��راع  املعنية  ال�صلطات  اإىل  توجيهات  اجلانبان  اأ���ص��در   -  32
اأجل  من  اجل��دي��دة  الثنائية  ال�صتثمار  معاهدة  ب�صاأن  اجل��اري��ة  املفاو�صات 

توفري الإطار القانوين الازم لت�صجيع ال�صتثمار.
ذات  والإم���ارات تعد  الهند  الطريان بني  حركة  اأن  الطرفان  واأك��د   -  33
دللة واأهمية بالنظر اإىل احلركة املتبادلة بني ال�صعبني.. واعرافا باحلاجة 
اإىل زيادة تو�صيع التعاون وتطويره يف قطاع الطريان املدين، اتفق اجلانبان 
على عقد م�صاورات بني �صلطات الطريان املدين التابعة لهما يف اأقرب فر�صة 

ملناق�صة املجالت الرئي�صية ذات الهتمام امل�صرك.

الطاقة وتغري املناخ
ارتياحهما للتعاون يف قطاع الطاقة.. واأ�صارا  عن  الزعيمان  واأعرب   -  34
اإىل اأن دولة الإم��ارات واح��دة من اأب��رز م��وردي النفط اخلام للهند.. و�صكر 
رئي�س ال��وزراء الهندي دولة الإم��ارات على كونها �صريكا موثوقا به يف اأمن 

الطاقة يف الهند.
امل�صرين  ع��اق��ة  حت��وي��ل  يف  امل�����ص��رك��ة  رغبتهما  ال��ط��رف��ان  وك���رر   35-
ال�صتثمار  على  الركيز  مع  اأعمق  �صراكة  اإىل  الطاقة  قطاع  يف  والبائعني 
وامل�����ص��اري��ع امل�����ص��رك��ة يف امل��ج��م��ع��ات ال��ب��روك��ي��م��اوي��ة، وال��ت��ع��اون يف جمال 
ودعا  الثالث..  العامل  بلدان  ويف  والإم���ارات  الهند  يف  امل�صرك  ال�صتك�صاف 
امل�صاريع  يف  ال�صتثمار  اإىل   « مبادلة  و«   « اأدن���وك   « الهندي  ال���وزراء  رئي�س 
اجلانبان  وا�صتعر�س   36-  . الهند  يف  الهيدروكربونات  قطاع  يف  النهائية 
اأبوظبي  ب���رول  ���ص��رك��ة  ب��ني  لاتفاقية  امل��ب��ك��ر  التنفيذ  يف  امل��ح��رز  ال��ت��ق��دم 
الهندية  البرولية ال�صراتيجية  اأدنوك« و�صركة الحتياطيات   « الوطنية 
املحدودة لتخزين احتياطي ا�صراتيجي من النفط اخلام مبدينة بنغالور 
جنوب الهند واملوقعة يف يناير 2017 واأكدا اأن اإمدادات النفط اخلام من 
الإمارات لبانغالور �صتكون خطوة حتولية كبرية يف بناء �صراكة ا�صراتيجية 

يف قطاع الطاقة.
للنفط  كبرية  امتيازات  منح  بقرار  الهندي  ال��وزراء  رئي�س  ورح��ب   37-

اإىل ���ص��رك��ة ال��ن��ف��ط وال��غ��از الطبيعي امل���ح���دودة ف��ى ال��ه��ن��د يف ح��ق��ل اأدم����ا - 
ال�صراكة  على  اآخر  كمثال  ذلك  اجلانبان  وو�صف  ال�صفلى..  زاك��وم  اأوبكو يف 

ال�صراتيجية النا�صئة يف قطاع الطاقة.
دعم مبادرته  الإماراتية على  القيادة  الهندي  ال��وزراء  رئي�س  و�صكر   -  38
بالتوقيع  اجل��ان��ب��ان  ورح��ب   .. ال�صم�صية  للطاقة  ال���دويل  التحالف  ب�صاأن 
والت�صديق على اتفاق التحالف الدويل للطاقة ال�صم�صية من قبل الإمارات 
ح�صد  خال  من  واملتجددة  النظيفة  الطاقة  بتعزيز  التزامهما  عن  واأعربا 
ال�صتثمارات من اأجل ن�صر تطبيقات الطاقة ال�صم�صية باأ�صعار معقولة على 
الدولية للطاقة  الدعم للوكالة  نطاق وا�صع.. واتفقا على موا�صلة تقدمي 

املتجددة.
الطاقة  تعاونهما يف جم��الت  زي��ادة تعزيز  اتفق اجلانبان على  كما   -  39
ب�صاأن تغري  الإطارية  املتحدة  اتفاقية الأمم  اإطار  املناخ يف  اخل�صراء وتغري 
اأهداف  لتحقيق  الدولتان  قطعتها  التي  باخلطوات  علما  واأح��اط��ا  امل��ن��اخ.. 
م�صاريع  يف  ال�صتثمار  م�صدر  باعتزام  ورحبا  الطموحة  املتجددة  الطاقة 

الطاقة ال�صم�صية يف الهند.

تنمية املهارات الب�صرية
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  واأع����رب   -  40
للم�صاهمة  تقديره  عن  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
�صاهمت يف  التي  الإم��ارات  دول��ة  الهندي يف  املجتمع  التي قدمها  الإيجابية 
تنمية البلد امل�صيف.. و�صكر رئي�س الوزراء الهندي قيادة دولة الإمارات على 
من  امل�صتمرة  العمل  ولإ�صاحات  الهندي  املجتمع  رفاهية  ا�صتمرار  �صمان 

قبل حكومة الإمارات.
عن ارتياحهما لتوقيع مذكرة تفاهم ب�صاأن القوة  الطرفان  واأعرب   -  41
�صتوؤدي اىل تب�صيط  التفاهم  اأن مذكرة  اإىل  واأ�صار  الزيارة..  العاملة خال 
واأ�صحاب  الهندية  العمالة  ال�صتفادة من  و  العاملة  القوى  عملية توظيف 

العمل الماراتيني على حد �صواء وتعزيز تبادل املعلومات بني البلدين.
الزعيمان عن اقتناعهما باأن التبادل ال�صعبي �صيزيد من تعزيز  42 - وعرب 
الروابط القوية بني البلدين و على هذا النحو اأعرب الطرفان عن �صعادتهما 
تتيح  التي   ،2017 عام  املوقعة يف  التاأ�صريات  الإعفاء من  اتفاقية  بتوقيع 
اإمكانية الدخول املتبادل دون تاأ�صرية حلاملي جوازات ال�صفر الدبلوما�صية 

والر�صمية من البلدين.
املهارات  التعاون يف جمال تنمية  تكثيف  زيادة  على  اجلانبان  واتفق   43-
واأ�صارا اإىل النجاح الذي حققته ا�صت�صافة م�صابقة املهارات العاملية يف دورتها 
ك��ب��رية من  2017 مب�صاركة  اأك��ت��وب��ر  اأب���و ظبي يف  والأرب���ع���ني يف  ال��راب��ع��ة 

الهند.
بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  .. �صاحب  الهندي  ال���وزراء  رئي�س  �صكر  و   -  44
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة على  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
تخ�صي�س الأرا�صي وت�صهيل بناء معبد تنفيذا للقرار الذي اأ�صدرته حكومة 
2015 لتلبية طلب املجتمع الهندي يف الدولة.. و  اأغ�صط�س  الإم��ارات يف 
اأ�صار اإىل اأن املعبد �صيكون رمزا هاما للتزام دولة الإمارات الرا�صخ مببادئ 
املختلفة  املحلية  املجتمعات  تتمتع  حيث  ت��ع��ددي  جمتمع  وب��ن��اء  الت�صامح 

بحرية ممار�صة دينها ولغتها وثقافتها.

الثقافة و التعليم و ال�صياحة
مهرجان  يف  ال�����ص��رف«  »ك�صيف  الهند  مب�صاركة  اجل��ان��ب��ان  ورح���ب   -  45
وم�صاركة   ،2018 م��ار���س  يف  �صيعقد  ال��ذي  والفنون  للمو�صيقى  اأبوظبي 
 ..2019 نيودلهي  الكتاب اجلديد يف  ال�صرف يف معر�س  ال�صارقة ك�صيف 
كما يتطلع القادة اىل تكثيف التبادلت بني العلماء والكادمييني والوفود 

الثقافية.
متحف  بافتتاح  الإم���ارات  دول��ة  قيادة  الهندي  ال���وزراء  رئي�س  وهناأ   -  46
الهند  التعاون بني املتحف الوطني يف  اأبوظبي.. واتفقا على تعزيز  اللوفر 

ومتحف اللوفر اأبو ظبي.
املوؤ�ص�س ال�صيخ زايد و جهوده يف  الوالد  م�صاهمات  ملاآثر  ا�صتذكارا  و   -  47
بناء دولة المارات اأ�صار مودي اإىل الفعاليات الثقافية املزمع عقدها خال 

عام 2018 لاحتفال بعام زايد.
العراف املتبادل  ب�صاأن  املحادثات  تعزيز  على  اجلانبان  اتفق  كما   -  48
التعاون  تعميق  على  اجلانبان  اتفق  ال�صاأن  ه��ذا  يف  و  العلمية..  للدرجات 

خا�صة فيما يتعلق بالف�صول الذكية و التعليم الرقمي.
و �صددا  البحرية  ال�صياحة  جمالت  يف  التعاون  منو  اجلانبان  واأكد   -  49

على اأهمية الرتيبات املوؤ�ص�صية من اأجل تعزيز ال�صياحة بني البلدين.

التعاون الدويل و الإقليمي
يف جمابهة التحديات العاملية، عرب الطرفان  التعاون  لأهمية  تقديرا   50-
عن �صعادتهما بنمو التعاون فيما بينهما فيما يتعلق بالق�صايا القليمية و 
الدولية و اتفقا على تعزيز التعاون الإماراتي-الهندي يف املنتديات متعددة 
الأطراف.. واأعربا عن رغبتهما امل�صركة يف تعميق التعاون يف اإطار رابطة 

حافة املحيط الهندي و اجلهات القليمية ذات الهمية.
على رغبتهما امل�صركة يف العمل �صويا بروح التعاون  التاأكيد  واأعادا   -  51
فيما يتعلق ببلدان اجلنوب بدول جنوب ال�صحراء الكربى خا�صة من خال 
بناء القدرات واملنح والقرو�س والتعاون يف جمال التجارة والتكنولوجيا و 
واأثنى  امل�صتدامة..  التنمية  اهداف  دعم  اىل  تهدف  التي  امل�صركة  امل�صاريع 
اجلانب الماراتي على م�صاهمات الهند الثابتة يف حتقيق التنمية و ال�صام 
التابغ لاأمم  ال�صام  اأفريقيا مبا يف ذلك م�صاركتها �صمن قوات حفظ  يف 
ال��وزراء الهندي مب�صاهمات الم��ارات يف  اأ�صاد رئي�س  املتحدة.. و من جهته 
اأثر وا�صح يف جمابهة  “ والتي �صوف يكون لها   5 “ جي  قوة دول ال�صاحل 

الرهاب يف املنطقة.
-52 وناق�س الطرفان اأي�صا اأهمية تبادل خربات كل منهما يف ميدان التنمية 
واملعونة.. ومتا�صيا مع ذلك، اتفقا على بدء م�صاريع اإمنائية م�صركة لبلدان 
العامل الثالث مبا يف ذلك ا�صتك�صاف م�صاريع م�صركة يف اأفغان�صتان متا�صيا 

مع احتياجات ال�صعب الأفغاين.

اخلتام .
ال�صيخ حممد بن زايد  ال�صمو  ال��وزراء الهندي �صاحب  رئي�س  و�صكر   53-
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة على ح�صن 
واأكد  للطرفني..  وق��ت منا�صب  الهند يف  ل��زي��ارة  ودع��اه  ووف��ده  له  �صيافته 
الزدهار  لتحقيق  تهدف  �صاملة  ا�صراتيجية  ل�صراكة  روؤيتهما  الزعيمان 

والنمو والأمن فى البلدين.
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العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/326  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م  وال���زج���اج  المل��ن��ي��وم  ل��رك��ي��ب  املتميز  امل��دع��ي عليه / 1-الت���ق���ان  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ك��ام��اجل��ي��ت ك��وم��ار رام ا���ص��را ق��د اأقام 
 13154( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك 
رقم  وامل�������ص���اري���ف  وال���ر����ص���وم  دره�����م  ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000(  وت����ذك����رة  دره������م( 
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   MB991484032AE:ال�صكوى
2018/2/18 ال�صاعة 11.00 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�صتندات  ب��ت��ق��دمي م��ا  اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12651  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�س جي ب�صت خلدمات مكافحة احل�صرات �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /جيل تيجادا دياز قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )10850 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
وحددت   MB177876773AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم 
ادارة  مبكبت  ���س   08.30 ال�صاعة   2018/2/21 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  الدعوى 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/11243  عمايل جزئي

مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  العقارية  للو�صاطة  1-ال����درادو   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق���ام عليك  ق��د  اي��ج��ات  روب��ي��و  امل��دع��ي /جينا  ان 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )13344 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb178338467ae وحددت لها جل�صة 
يوم الحد املوافق 2018/2/25 ال�صاعة 08.30 �س مبكبت ادارة الدعوى لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

      مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12471  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الربق وال�صحاب لاعمال الفنية ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /وليد علي حممد حممود قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )18400 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
وحددت   MB176449433AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم 
لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/2/25 ال�صاعة 08.30 �س مبكبت ادارة الدعوى 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
      مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11175  عمايل جزئي
الكهروميكانيكية  ل��اع��م��ال  1-ج�����ي.اي.دي.������ص�����ي.اي.او   / ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  اىل 
���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /كمال ح�صني عبيد علي بيباري 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   17315(
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   MB178395851AE:ال�صكوى
2018/2/25 ال�صاعة 08.30 �س مبكبت ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

      مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12739  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول  ال�صاحات والحوا�س  اىل املدعي عليه / 1-تو�صكانا لتجميل 
حمل القامة مبا ان املدعي /�صوبون خان ابواجلبار خان قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )12778 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB990022410AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )2000(
مبكبت  �س   08.30 ال�صاعة   2018/2/25 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12697  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-قمر ال�صعيد للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  مبا ان املدعي /حمبوب احمد رحيم بخ�س قد 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )16720 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
وحددت   MB179300994AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم 
ادارة  مبكبت  ���س   08.30 ال�صاعة   2018/2/21 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  الدعوى 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12542  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جمل ال�صحراء لاعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م جمهول 
اأق���ام عليك الدعوى  ال��ع��امل من�صي مها ق��د  امل��دع��ي /ن���ور  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
عودة  وتذكرة  دره��م(   17490( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
 MB990142954AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )2000(
وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2018/2/21 ال�صاعة 08.30 �س مبكتب ادارة 
الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/13028  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مدينة امل�صابيح لعمال التمديدات الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�صاب الدين عبدال�صتار قد اأقام عليك الدعوى 
عودة  وتذكرة  دره��م(   24918( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
 MB178886214AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )2000(
�س   08.30 ال�����ص��اع��ة   2018/2/13 امل���واف���ق  ال���ث���اث���اء  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا   ch2.E.22:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12443  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فا�صت فل لاعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�صاره ا�صماعيل عبدالعاطي ا�صماعيل قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )89798 درهم( وتذكرة عودة )2000( درهم 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB179119988AE وحددت لها جل�صة 
يوم الحد املوافق 2018/2/18 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12033  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ال��ون��ا ك��امل��ان جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /م�صت�صفى 
الدين  م�����ص��وؤول��ي��ة حم�������دودة( ومي���ث���ل���ه:ج���ال  ذات  )����ص���رك���ة  ال��ت��خ�����ص�����ص��ي  ب��ل��ه��ول 
ح�����ص��ني ���ص��ال��ح دي����اب ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�صتحقات 
امل���ح���ام���اة رقم  وات����ع����اب  وامل�������ص���اري���ف  وال���ر����ص���وم  ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )6000 دره������م( 
ال�صكوى:MB174707116AE/2017 وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 
اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.10:بالقاعة �س   09.30 ال�صاعة   2018/2/19
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 
اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/11423  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صمري خان نزار �صعيد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ت�صا موتورز �س.ذ.م.م وميثلها ال�صيد �صهريار عطاء اهلل مدين وميثله:رو�صة 
املطالبة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  ال��ع��ط��ار  حم�صن  ال�صيد  ح�صني 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )10725 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
يوم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB178315864AE/2017:ال�صكوى رق���م 
فاأنت  لذا  الدعوى  ادارة  مبكبت  �س   08.30 ال�صاعة   2018/2/21 املوافق  الربعاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/7352  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- ايه اك�س ال اك�صي�س اك�صربي�س لوج�صتك�س ���س.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/18  يف 
الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/فخر زمان حممد يون�س بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره )23.175( درهم وتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�صياحية 
عني او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها باملنا�صب من امل�صروفات 
قابا لا�صتئناف خال  . حكما مبثابة احل�صوري  منها  ن�صيبه  املدعي من  واعفت 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4840  تنفيذ عمايل 
����س.ذ.م.م جمهول  امل��ع��ادن  الذهبي لتجارة  املنفذ ���ص��ده/1- اخل��ط  اىل 
الرحمن  قد  التنفيذ/ف�صل رحمن في�س  ان طالب  حمل القامة مبا 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )8516( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره���م   )824( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/42  تنفيذ عمايل 

جمهول  فرع  ذ.م.م  البناء  ملقاولت  النخبة  �صركة  �صده/1-  املنفذ  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/اورن ك��وم��ار ���ص��وك��وم��اران ناير 
جاجاثاما  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )66228( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )4834( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/5315  تنفيذ عمايل 

جمهول  ���س.ذ.م.م  �صيكيوريتي  جلوبال  رادكايف  �صده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/لري روبريا جار�صيا  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�صافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )56166(
مبلغ )4132( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/5314  تنفيذ عمايل 
جمهول  ���س.ذ.م.م  �صيكيوريتي  جلوبال  رادكايف  �صده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/رو�صيندو با�صيكو اريبوابو  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�صافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )58388( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره��م   )4287( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/6  تنفيذ عمايل 

ان  الق��ام��ة مب��ا  بيتزا جمهول حم��ل  راون���د تيبل  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/عز الدين ابراهيم علي ادري�س  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11069( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )2042( 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/221 تنفيذ جتاري

اىل امل��ن��ف��ذ ���ص��ده/1-امي��ا���ص��ك��و ان��رن��ا���ص��ي��ون��ال ل��اع��م��ال ال��ف��ن��ي��ه ������س.ذ.م.م 
2-لك�����ص��م��ان��ان ب��ال���ص��ن��دران جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/

اأقام عليك  املالكي قد  بنك دبي التجاري �س.م.ع وميثله:عبا�س م�صتت فندي 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزام املنفذ �صده الول والثاين بدفع املبلغ 
او خزينة  التنفيذ  املنفذ به وقدره )3973442.58( درهم وت�صليمه اىل طالب 
املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2016/2445 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1-جمموعة ال�صرق الو�صط لا�صا�صات �س.ذ.م.م 2- عيدرو�س 
حممد ح�صن عبداحلميد 3-علي خليفة عبداهلل �صيف جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �س.م.ع وميثله:عبا�س م�صتت فندي 
املالكي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )151725049.26( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/291 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1-بيت حلم لاملنيوم والزجاج �س.ذ.م.م 2- كوريان نيليكوزي 
كورياكو�س - ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته مدير و�صريك واملخول بالتوقيع على 
ال�صيكات وم�صتلم الب�صاعة جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة 
فاريتي انرنا�صنال للتجارة ذ.م.م وميثله:احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )38406( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/144 تنفيذ جتاري

القبي�صي جمهول حمل  را�صد  م��رزوق  �صعيد  �صده/1-جنيه  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �س.م.ع وميثله:عبا�س 
املذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  املالكي قد  م�صتت فندي 
به وق��دره )145867.92( دره��م  اىل طالب  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/268 تنفيذ جتاري

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  عبداهلل  احمد  �صده/1-ثاين  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/م�صرف المارات ال�صامي �س.م.ع وميثله:احمد مهري 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  م�صحار  بن  عبيد  خمي�س 
املنفذ به وق��دره )311414.03( دره��م  اىل  املبلغ  اع��اه والزامك بدفع 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/314 تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  الداري��ة  لا�صت�صارات  الول  �صده/1-النجم  املنفذ  اىل 
علي  وميثله:جمال  ذ.م.م  التنفيذ/�صريفي�س  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صنقيطي  حممد  ال�صيد 
اع��اه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )6915( دره��م  اىل طالب 
الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• العني -وام:

اأطلق برنامج النجاح الأكادميي للطلبة 
للكلية اجلامعية  التابع   -  «  SASP  «
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  يف ج��ام��ع��ة 
 Peer« امل���ع���ل���م  ال���ط���ال���ب  م����ب����ادرة   -
املتفوقني  اجلامعة  لطلبة   «  Tutor
التدري�س  جمعية  م��ع  بالتعاون  وذل���ك 
يف  املتخ�ص�صة   «  NTA  « ال��وط��ن��ي��ة 

التدريب بالوليات املتحدة الأمريكية.
ال��دك��ت��ورة فاطمة ط��اي��ل مدير  واأك���دت 
بالكلية  الأك����ادمي����ي  ال��ن��ج��اح  ب��رن��ام��ج 
اجلامعية  ال��ك��ل��ي��ة  ح���ر����س  اجل��ام��ع��ي��ة 
والرتقاء  الطلبة  اأبنائها  تطوير  على 
مب�صتوى مهاراتهم اإىل اأعلى امل�صتويات 
 .. التعليمية  العملية  يف  وم�صاركتهم 
دعم  يف  اجلامعة  ق��ي��ادات  ب���دور  منوهة 
مثل هذه الربامج التي من �صاأنها اإعداد 
امل�صتقبل.  جيل طابي قادر على قيادة 
تدري�س  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة  اأن  واأ����ص���اف���ت 
الأق��ران » Peer Tutoring » هي 
التي  احل��دي��ث��ة  التدري�س  ط��رق  اإح���دى 
بوا�صطة  ال��ط��ل��ب��ة  ت��دري�����س  ف��ي��ه��ا  ي��ت��م 
زمائهم يف اجلامعة وقد وجد موؤخرا 
ب�صكل  ت�صهم  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  ه���ذه  اأن 

ف���ع���ال يف ت��ن��م��ي��ة م����ه����ارات ال���ط���ال���ب يف 
اإذا  خا�صة  الأكادميية  اجلوانب  معظم 
مت توجيه الطالب “املعلم” الذي يقوم 
بعملية التدري�س اإىل كيفية التعامل مع 

الطالب املتعلم. 
الطلبة  ف��ئ��ة  امل���ب���ادرة  ه���ذه  وت�صتقطب 
ل��ل��ع��م��ل معهم  امل��ت��ف��وق��ني يف اجل��ام��ع��ة 
ك���ل ف�صل  وم�����ص��اع��دي��ن يف  ك��م��ع��ل��م��ني 
الداخلي  ال��ت��دري��ب  اإىل  اإ���ص��اف��ة  درا���ص��ي 
ال����ذي ي��ت��م يف م��راك��ز ال��ت��ع��ل��م ف��ق��د بداأ 

بطرح  الأكادميي”  النجاح  برنامج   “
احرايف  م�صتوى  على  تدريبي  برنامج 
وامل�صاعدين  الأق�����ران  ملعلميهم  ع��امل��ي 
واملعرفة  النظرية  بالأ�ص�س  لتزويدهم 
معلمني  ل��ي��ك��ون��وا  ال����ازم����ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
ف��اع��ل��ني ول���دي���ه���م ال���وع���ي الأخ���اق���ي 
العملية  اأث���ن���اء  يف  ب���اأدائ���ه���م  ل��ارت��ق��اء 
مهمتها  اإجن����از  اإط����ار  ويف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. 
الأ�صا�صية تلتزم مراكز التعلم يف برنامج 
مب�صاعدة  للطلبة  الأك���ادمي���ي  ال��ن��ج��اح 

ودع�����م ط����اب اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى حتقيق 
اأف�صل  وت���ق���دمي  الأك�����ادمي�����ي  ال���ن���ج���اح 

اخلدمات والربامج املمكنة.
اإح�����دى اخلطوات  امل���ب���ادرة  وت��ع��د ه���ذه 
ا�صتثمار  يف  ذل������ك  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل���ه���م���ة 
يطلق  مم��ا  التعلم  م��راك��ز  يف  العاملني 
اأقرانهم  مل�صاعدة  الكامنة  اإم��ك��ان��ات��ه��م 
اإ�صهامات  على التقدم اأكادمييا وتقدمي 
احلياة  يف  م��غ��زى  ذات  وع��م��ل��ي��ة  علمية 

اجلامعية.

•• اأبوظبي-وام:

ح�����ص��ل م�����ص��ت�����ص��ف��ى امل���ف���رق - اأح���د 
للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �صركة  من�صاآت 
اعتماد  على   - “�صحة”  ال�صحية 
لعتماد  امل�صركة  الدولية  اللجنة 
الثالثة  ل��ل��م��رة   JCI امل�صت�صفيات 

على التوايل.
الظاهري  ع��ب��داهلل  حممد  واأو���ص��ح 
املدير التنفيذي يف م�صت�صفى املفرق 
جهود  بف�صل  متكن  امل�صت�صفى  اأن 
الكادر الطبي والتمري�صي والإداري 
امل�����ص��ان��دة م��ن احل�صول  والأق�����ص��ام 
خ����ال   99.7% ن�������ص���ب���ة  ع����ل����ى 
امل�صركة  ال��دول��ي��ة  اللجنة  تقييم 
للم�صت�صفى يف اأكتوبر وفقا للطبعة 
والتي  للمعايري  املحدثة  ال�صاد�صة 

مت ا�صدارها يف الأول من يناير.
واأ�صار الظاهري اإىل اأن فريق العمل 
يف م�صت�صفى املفرق متكن من خال 
ور�س العمل واملحا�صرات واملعار�س 
من  ال��ذات��ي��ة  والتقييمات  ال��دول��ي��ة 

ت��ام يف  ب�صكل  امل��ع��اي��ري  ه��ذه  تطبيق 
يوليو املا�صي.

ولفت اإىل اأن هذا الجناز دليل على 
بتقدمي  ملتزم  املفرق  م�صت�صفى  اأن 
ال��رع��اي��ة ال�صحية  اأف�����ص��ل خ��دم��ات 

ب��اأع��ل��ى معاير  امل��ت��ك��ام��ل��ة وامل��ت��م��ي��زة 
اجل����ودة وال�����ص��ام��ة ال��دول��ي��ة وفقا 

لروؤية �صركة “�صحة«.
ونوه اإىل اأن ح�صول امل�صت�صفى على 
العتماد يعد معيارا دوليا باجلودة 

القيادة  ع��ل��ي��ه  حت���ر����س  م����ا  وه�����و 
خدمات  اأف�صل  توفري  يف  الر�صيدة 
لأف�صل  وف��ق��ا  ال�����ص��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
تاأ�صي�س  م���ن���ذ  ال���دول���ي���ة  امل���ع���اي���ري 

امل�صت�صفى يف عام 1983 .

•• الفجرية-وام:

ا�صتعر�س �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي ويل عهد الفجرية عاقات 
التعاون وال�صداقة مع �صفر عي�صاكوف رئي�س وزراء قريغيز�صتان وذلك خال اللقاء 
الذي عقد على هام�س انعقاد القمة العاملية للحكومات يف دبي بح�صور الوفد املرافق له.  
واأكد �صموه اأهمية تعزيز التعاون بني دولة المارات وجمهورية قريغيز�صتان وتوطيد 

عاقات ال�صراكة ال�صراتيجية القائمة بينهما يف املجالت كافة.
ح�صر اللقاء �صعادة �صامل الزحمي مدير مكتب ويل عهد اإمارة الفجرية و�صعادة �صينغيز 

اإي�صيمبيكوف �صفري قريغيز�صتان يف الدولة.

ويل عهد الفجرية يلتقي رئي�ش 
وزراء قريغيز�صتان 

الفجرية الثقافية تطلق جائزة »عام زايد«
•• الفجرية -وام:

عن  الثقافية  الجتماعية  ال��ف��ج��رية  جمعية  اأع��ل��ن��ت 
“ ك��ج��زء من  “ ع���ام زاي����د  اإط����اق ج��ائ��رة �صخ�صية 
فعالياتها املتنوعة التي تنظمها تزامنا مع “ عام زايد 
له  املغفور  مب�صرية  الع��ت��زاز  اإىل  اجلائزة  وتهدف   .«
ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ 
يف تاأ�صي�س وبناء دولة الإم��ارات اإىل جانب الإجنازات 
وقيم  مبادئ  من  ج�صده  ما  واإب��راز  والدولية  املحلية 
 “ اهلل  “ رح��م��ه  ميثله  وم��ا  ال��ب��اد  لنه�صة  اأ�صا�صية 

كرمز وطني يف القيادة والعطاء والإن�صانية .
اأن اجلائزة  رئي�س اجلمعية  الظنحاين  واأو�صح خالد 

الفجرية  اإم��ارة  يف  الرائدة  لل�صخ�صيات  تكرميا  تاأتي 
الكرمية  وال�صجايا  اجلليلة  اخل��دم��ات  اأ���ص��ح��اب  م��ن 
له  املغفور  خطى  على  �صاروا  الذين  النبيلة  واملواقف 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان “ رحمه اهلل “ ونهجوا 
املجتمعي  والبناء  الوطني  العمل  جم��الت  يف  نهجه 
�صتكرم  اأن اجل��ائ��زة  اإىل  ول��ف��ت  الإن�����ص��اين.  وال��ع��ط��اء 
والقت�صادية  املجالت اخلريية  �صخ�صيات عديدة يف 
واملجتمعية والثقافية والأمنية والتنموية والريا�صية 
وال�صبابية والن�صائية والراثية باإ�صراف جلنة اختيار 
واملعرفة  اخل��ربة  اأ�صحاب  من  تتكون  حملية  وتقييم 
باملكرمني يف  الحتفاء  يتم  اأن  واملجتمع على  بالنا�س 

حفل كبري �صتقيمه اجلمعية نهاية اأبريل املقبل.

•• اأبوظبي -وام:

القبي�صي  عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة  معايل  اأ���ص��ادت 
رئي�صة املجل�س الوطني الحتادي بالدعم الكبري 
خال  للمجل�س  الر�صيدة  القيادة  تقدمه  ال��ذي 

م�صريته املتوا�صلة.
مبنا�صبة   - ل��ه��ا  ك��ل��م��ة  يف  م��ع��ال��ي��ه��ا  ت��ق��دم��ت  و 
الحتفال بالذكرى ال� 46 لتاأ�صي�س املجل�س التي 
12 من فرباير من كل ع��ام- باأعمق  حتل يف ال� 
اآيات ال�صكر والتقدير اإىل القيادة الر�صيدة وعلى 
اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  راأ�صها �صاحب 
“ و�صاحب  اهلل  “ حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  اهلل” و�صاحب  “رعاه 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
اأ�صحاب  اإخ��وان��ه��م  و  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
بنهج  يتم�صكون  وال��ذي��ن  الإم���ارات  حكام  ال�صمو 
املغفور  امل��وؤ���ص�����س  ال��ق��ائ��د  ال���ذي غر�صه  ال�����ص��ورى 

“طيب اهلل  اآل نهيان  له ال�صيخ زايد بن �صلطان 
ثراه” ومي�صى على نهجه �صاحب ال�صمو رئي�س 
الدولة. واأ�صافت اأن �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة 
“التمكني”  ع���زز رك��ائ��ز ال�����ص��ورى ع��رب ب��رن��ام��ج 
الذي فتح دروبا جديدة اأمام جميع فئات املجتمع 
ل�صيما متكني املراأة وال�صباب للم�صاركة يف العمل 
ال���دول���ة يف التنمية  ال��وط��ن��ي مب��ا ع��م��ق جت��رب��ة 
ال�صيا�صية وجعلها منوذجا يحتذى على خمتلف 

امل�صتويات والأ�صعدة.
الربملانية  بدبلوما�صيته  املجل�س  اأن  اإىل  واأ�صارت 
اأ�صا�صية  دعامة  بات  والرقابي  الت�صريعي  ودوره 
وركيزة حيوية من دعائم وركائز خطط التنمية 
ت�صتهدف  التي  ال�صراتيجية  وال��روؤى  ال�صاملة 
ال�  القرن  يف  العاملية  التناف�صية  نحو  الن��ط��اق 
م�صلحة �صعبنا ويعزز رفاهية  يف  ي�صب  مبا   21
و����ص���ع���ادة ك���ل امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر�����س 

الإمارات.
وقالت معايل القبي�صي اإن املجل�س كاأحد ال�صلطات 
اأبرز  اأح��د  ميثل  اخلم�س  الحت��ادي��ة  الد�صتورية 

منجزات جتربتنا احل�صارية الرائدة.
الوطنية  املنا�صبة  “ ن�صتذكر يف هذه   : واأ�صافت 
املغفور  نه�صتها  ب��اين  و  ال��دول��ة  موؤ�ص�س  جهود 
“طيب اهلل  اآل نهيان  له ال�صيخ زايد بن �صلطان 
دعائم  اإر�صاء  يف  الإمارات  حكام  ثراه” واإخوانه 
الحتاد وتكري�س نهج ال�صورى الذي اعتاد عليه 
احلاكم  ب��ني  للعاقة  ك��اأ���ص��ا���س  الإم�����ارات  �صعب 
وامل��واط��ن��ني وت��وا���ص��ل ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ص��ي��دة تعزيز 
بناء  يف  للمواطنني  ال�صيا�صية  امل�صاركة  وتفعيل 
ال��وط��ن ع��رب م�����ص��ار م��ت��درج مت��ث��ل يف التطورات 
وفق  الربملانية  احلياة  �صهدتها  التي  اجلوهرية 
ال�صمو  �صاحب  ط��رح��ه  ال���ذي  التمكني  ب��رن��ام��ج 
 2005 ع��ام  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
خارطة  ميثل  نهج  اإط���ار  يف  املجل�س  دور  لتعزيز 
طريق لتو�صيع امل�صاركة ال�صيا�صية حتى اأ�صبحت 
املراأة وال�صباب يف دولتنا منوذجا ملهما يف التمكني 

يحظى بتقدير واإعجاب دول العامل اأجمع« .
“ حتل   : القبي�صي  اأم��ل  الدكتورة  وقالت معايل 
نحتفل  ونحن  املجل�س  لتاأ�صي�س   46 ال�  الذكري 

عن  للتعبري  ف��ر���ص��ة  ي��ع��د  زايد” ال���ذي  “عام  ب��� 
ال���وف���اء والإخ����ا�����س ل��ل��م��ب��ادئ والأ����ص�������س التي 
اأر���ص��اه��ا م��وؤ���ص�����س ال��دول��ة و ال���ذي ام��ت��ل��ك روؤية 
ال�صيا�صي  وال��ب��ن��اء  للتطور  واع��ي��ة  ا�صراتيجية 
ومقومات  احلديثة  الدولة  متطلبات  م�صت�صرفا 
تناف�صيتها حيث اأ�صبحت الدبلوما�صية الربملانية 
دولتنا  لعاقات  اأ�صا�صيا  وداع��م  راف��دا  للمجل�س 
�صمن منظومة العاقات الدولية مع دول العامل 

اأجمع.
للتعبري  فر�صة  تعد  ال��ذك��رى  ه��ذه  اأن  واأ�صافت 
عن الولء لقيادتنا الر�صيدة التي �صخرت جميع 
الإمكانات واملوارد لبناء الإن�صان وجعله قادرا على 
القيام مب�صوؤولياته عرب تزويده باأف�صل والعلوم 
واأكرثها تطورا ليكون فاعا يف حتقيق الأهداف 
الوطنية من خال تخطيط دقيق متثل يف روؤية 

الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 .
و�صيا�صاتها  الر�صيدة  القيادة  مواقف  اأن  واأك��دت 
وقيمها  الإم����ارات  م��ب��ادئ  جت�صد  التي  احلكيمة 
مكانة  تر�صخ  امل��ت��ج��ذرة  واحل�����ص��اري��ة  الإن�صانية 

للعطاء  وع���ا����ص���م���ة  ل��ل��ق��ي��م  ك���وط���ن  الإم����������ارات 
يف  التنموية  م�صاريعها  تنت�صر  حيث  الن�����ص��اين 
على  وم�صاعدتهم  �صعوبها  لدعم  ال��دول  ع�صرات 
التاأ�صي�س مل�صتقبلهم ف�صا عن م�صاعدة املايني 

من املحتاجني واملنكوبني.
خ���ال م�صريته  ج�����ص��د  امل��ج��ل�����س  اأن  اأو���ص��ح��ت  و 
منوذجا خا�صا يف املمار�صة الدميقراطية الواعية 
التي متيزت بالن�صج الوطني والتطور ال�صيا�صي 
ك��ون��ه��ا ن��اب��ع��ة م��ن ظ����روف واح��ت��ي��اج��ات الدولة 
الأم�����ر ال����ذي ان��ع��ك�����س يف ح��ج��م الإجن������از الذي 
املجل�س ل�صاحياته  حتقق على �صعيد ممار�صة 

واخت�صا�صاته الد�صتورية.
 46 م��دى  املجل�س على  ا���ص��ط��اع  اإىل  واأ���ص��ارت 
ال��ت��ي ت�صهدها  ال��ت��ط��ورات  ب����دور ك��ب��ري يف  ع��ام��ا 
الدولة واإ�صهامه يف حتقيق الكثري من الإجنازات 
و معاجلة الق�صايا التي مت�س املواطنني وحتقيق 
اأن يج�صد  م�صلحة الوطن اإىل جانب جناحه يف 
موؤ�ص�صات  ب����ني  ال���ت���ك���ام���ل  يف  م��ل��ه��م��ا  من����وذج����ا 
الربملاين  والعمل  وامل�صاركة  الد�صتورية  الدولة 

الدولة  احتياجات  نابع من  ووع��ي وطني  بن�صج 
وجتربتها التنموية الفريدة.

 12 يف  تاأ�صي�صه  منذ  ي�صهم  املجل�س  اإن  قالت  و 
مع  متميزة  عاقة  تاأ�صي�س  يف   1972 ف��رباي��ر 
املنظومة  وحت��دي��ث  الحت���ادي���ة  ال�صلطات  بقية 
التنفيذية  الأج��ه��زة  فاعلية  وتعزيز  الت�صريعية 
والعمل  واحتياجاتهم  املواطنني  تطلعات  لتلبية 
امل�صاركة  ت��ع��زي��ز  يف  وال����ص���ه���ام  احل���ك���وم���ة  م���ع 
�صعيد  على  ل�صيما  ال��ق��رار  �صنع  يف  املجتمعية 
الوطنية  الق�صايا  وتبني  وال�صباب  امل��راأة  متكني 
يف خمتلف املحافل الربملانية عاوة على اإطاق 
التي  املجتمعية  وامل��ب��ادرات  امل�صاريع  من  العديد 
ال�صراتيجية  خطته  اأه����داف  لتحقيق  نفذها 

.  2021  �  2016
كلمتها  ختام  يف  القبي�صي  اأم��ل  معايل  ج��ددت  و 
نيابة عن جميع اأع�صاء املجل�س .. العهد للقيادة 
الربملانية  املجل�س  م�صرية  مبوا�صلة  الر�صيدة 
لدولة  والعطاء  والبناء  اخل��ري  م�صرية  اإط��ار  يف 

الإمارات.

اأمل القبي�صي: قيادتنا الر�صيدة مت�صي على درب التمكني بخطى واثقة 

مب�صاركة 3000 زائر

بلدية مدينة العني تختتم فعاليات اأ�صبوع البتكار 

اإجناز علمي جديد لدولة المارات

الباحثة موزة البادي حت�صل على درجة الدكتوراة من اململكة املتحدة يف اإدارة املعرفة مبوؤ�ص�صات القطاع احلكومي

م�صت�صفى املفرق يح�صل على اعتماد جامعة الإمارات تطلق برنامج »الطالب املعلم«
 » JCI « اللجنة الدولية امل�صرتكة

•• العني  الفجر

فعاليات  العني  مدينة  بلدية  اختتمت 
امتدت  والتي  لابتكار  الإم���ارات  �صهر 
ع��ل��ى م����دى اأ����ص���ب���وع ك��ام��ل م��ن��ذ بداية 
الفعاليات  �صهدت  و   ، احل���ايل  ف��رباي��ر 
زائ���ر   اآلف   3 ع���ن  ي���زي���د  م���ا  ح�����ص��ور 
م�صاركة   50 على  بالطاع  ا�صتمتعوا 
املدار�س  طلبة  فيها  ���ص��ارك   ، ابتكارية 
املوؤ�ص�صات  م����ن  وع�������دد  واجل����ام����ع����ات 
اإىل  بالإ�صافة   ، اخلا�صة  و  احلكومية 
وع���دد    ، امل���واه���ب  م���ن  م�����ص��ارك��ة   20
م���ن ال���ور����س ال��ت��دري��ب��ة ل��ل��م��وظ��ف��ني و 
اجلمهور وم�صابقات ابتكارية �صارك بها 
عدد من الطلبة ، اإىل جانب تنظيم عدد 
من الفعاليات اخلا�صة بالأطفال ، كما 

�صوق  ت�صم  ترفيهية  منطقة  اقامة  مت 
مبدعة و عدد املطاعم املتجولة ، واأقيم 
العني  بلدية  مبنى  يف  البتكار  معر�س 

بجانب امل�صرح.
)تخيل  م�صابقة  البلدية  اأط��ل��ق��ت  كما 
البتكار  معر�س  خ��ال  العني(  مدينة 
والذي تهدف من خاله لإ�صراك اجليل 
و  ال��ط��اب يف تطلعاتهم  م��ن  اجل��دي��د 
احتياجاتهم يف مدينة العني يف امل�صتقبل 
ر�صم  م��ن  ذك��ي��ة متكنهم  ت��ق��ن��ي��ات  ع��رب 
مرافق باملدينة بال�صكل امل�صتقبلي، وقد 
13 مدر�صة للبنني والبنات يف  �صاركت 
ت�صميم احلدائق واملنتزهات الرفيهية 
وت�����ص��م��ي��م ال���ط���رق و و���ص��ائ��ل ال��ن��ق��ل و 

ت�صميم املباين و معامل املدينة.
مدينة   ببلدية  الب��ت��ك��ار  خمترب  ون��ظ��م 

ال��ع��ني 10 ور�����س ت��ع��ري��ف��ي��ة ب��ع��ن��وان ) 
جت��رب��ت��ي ( ل��دع��م امل��وظ��ف��ني يف اإب����راز 
اأكرب  اإ���ص��راك  و  الإبداعية  اقراحاتهم 
التجارب  امل�صتفيدين من هذه  فئة من 
، و�صملت مبادرة جتربتي عدة موا�صيع 
وت�صاميم  ال�صتثمارية  اخل��ارط��ة  مثل 
احل���دائ���ق خ���رائ���ط ن���ق���اط اله���ت���م���ام ، 
�صملت  ذهني  ع�صف  ل��ور���س  بالإ�صافة 
ال��ت��ط��وي��ر ال�����ص��ي��اح��ي مل��دي��ن��ة ال���ع���ني و 
توثيق نظام العنونة ، و ح�صلت فعالية 
مركز  من  بدعم   ) ال�صغري  املهند�س   (
الإمارات  التدريب  على م�صاركة كبرية 

من اجلمهور.
وق����ال م��ب��ارك ���ص��ي��ف ال�����ص��ام�����ص��ي مدير 
املخرج  اأن  الأداء  اإدارة  و  التميز  مكتب 
البتكار  ���ص��ه��ر  ف��ع��ال��ي��ة  م���ن  الأ���ص��ا���ص��ي 

الفكار  ت�صجيع  و  الب��ت��ك��ار  تثمني  ه��و 
اإن�صاء  و  امل��ب��دع��ني  ت��ك��رمي  و  اجل���دي���دة 
مدينة  يف  للمبتكرين  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
الإيجابي  التجاوب  مل�صنا  قد  و   ، العني 
ب��اب��ت��ك��ارات��ه��م و كذلك  امل�����ص��ارك��ني  م���ن 
الزائرين و الطاب ، و قد بداأنا بو�صع 
بابتكارات  للم�صاركة  تطويرية  خطة 

جديدة العام املقبل.
واأ������ص�����اف ال�����ص��ام�����ص��ي اأن������ه م����ن خال 
م���ع���ر����س الب����ت����ك����ار ح���ق���ق���ن���ا ال���ه���دف 
ثقافة  ن�صر  يف  الفعالية  م��ن  ال�صا�صي 
تطوير  يف  واأهميته  البتكار  و  الب���داع 
�صمعة  وحت���ق���ي���ق   ، الإم������������ارات  دول�������ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م مبدينة  م��وؤ���ص�����ص��ات  ج��ي��دة يف 
�صراكات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ب��الإ���ص��اف��ة  ال���ع���ني  
ا�صراتيجية مع موؤ�ص�صات القطاع العام 

و  التن�صيق  يف  ال�����ص��واء  على  اخل��ا���س  و 
تبادل املعلومات.

الهرمودي  فاطمة  اأك���دت  جانبها  م��ن 
رئ���ي�������س ف���ري���ق الإب���������داع والب����ت����ك����ار يف 
املميزة  امل�صاركة  اأن  بلدية مدينة العني 
البتكار  م��ع��ر���س  ع��ل��ي��ه��ا  ح�����ص��ل  ال��ت��ي 
م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ���ص��واء يف تقدمي 
املراكز  طريق  ع��ن  جمانية  عمل  ور���س 
والربامج  امل�صابقات  دعم  اأو  التدريبية 
ي�����دل ع���ل���ى وعي  امل���ع���ر����س  امل���ن���ف���ذة يف 
فعاليات  اإق���ام���ة  يف  ورغ��ب��ت��ه  اجل��م��ه��ور 
م�����ص��اب��ه��ة ت���رع���ى الإب���������داع والب���ت���ك���ار 
بامل�صاركة  الوعي  وب��رز ه��ذا   ، وامل��واه��ب 
ال��ك��ب��رية م��ن احل�����ص��ور و ال��ت��ي و�صعت 

مداركهم يف منظومة الإبداع.
احلديقة  اأن  ال���ه���رم���ودي  اأ����ص���ارت  ك��م��ا 

جذب  يف  كبري  ب�صكل  �صاهمت  املبتكرة 
الإيجابي  الأث��ر  له  ك��ان  ما  و  اجلمهور 
يف تر�صيخ ثقافة رعاية النباتات املحلية 
املعر�س  ���ص��م  ك��م��ا   ، ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  يف 
هام�س  على  الفعاليات  م��ن  جمموعة 

اأطول  وق��ت  ق�صاء  يف  �صاهمت  املعر�س 
امل�صاركات  م��ن  امل��زي��د  ع��ل��ى  والط�����اع 
املجتمعية مثل �صوق مبدعة و املطاعم 
الور�س  ب��اأن��ه  بالذكر  اجل��دي��ر  املتنقلة. 
الع�صف  ور���س  و  للموظفني  التدريبية 

ال���ذه���ن���ي اخل���ا����ص���ة ب�����ص��ه��ر الب���ت���ك���ار 
احلايل  ف��رباي��ر  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  �صت�صتمر 
وال��ت��ي ت��دع��م الب����داع والب��ت��ك��ار وذلك 
التعليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ط��اب  ب��ا���ص��راك 

العليا وموظفي البلدية. 

••العني - الفجر

ناق�صت الباحثة الإماراتية موزة �صعيد البادي مديرة التخطيط 
باأبوظبي  الب�صرية  امل��وارد  بهيئة  الب�صرية  للموارد  ال�صراتيجي 
ر�صالة الدكتوراة يف اإدارة الأعمال بعنوان »اأثر اجلمود التنظيمي 
على ممار�صات اإدارة املعرفة يف موؤ�ص�صات القطاع احلكومي«، يف كلية 
 هينيلي لإدارة العمال التابعة جلامعة ريديينغ يف اململكة املتحدة.

بتطويرها  الباحثة  قامت  بحث  نتائج  عر�س  الدرا�صة  وتناولت 
بالتعاون مع الربف�صور والقت�صادي راجني�س نارول، احلائز على 
و�صام رتبة الإمرباطورية الربيطانية. حيث ركزت الباحثة خال 
درا�صتها على تو�صيح الأثر التنظيمي على ممار�صات ادارة املعرفة 
يف القطاع احلكومي، ودور كل من ثقافة املوؤ�ص�صة ومهارات املدراء 
للجمود  ال�صلبي  التاأثري  ح��دة  تخفيف  يف  وقدراتهم  التنفيذين 

التنظيمي على تبني ممار�صات ادارة املعرفة.
املعرفة  اإدارة  مم��ار���ص��ات  تبني  ان  ال��درا���ص��ة  نتائج  اأظ��ه��رت  وق��د 
يتطلب دعم من �صانعي ال�صيا�صات العامة وامل�صوؤولني عن تطوير 

الثقافة وال�صيا�صات والإجراءات الوطنية ملوؤ�ص�صات القطاع العام. 
التنفيذيني على دف��ع عملية  امل��دي��ري��ن  ك��ب��ار  ق���درة  ل��دع��م  وذل���ك 
التغيري داخل موؤ�ص�صات القطاع العام، واحلد من اجلمود املوؤ�ص�صي 

والثقافة البريوقراطية. 
املعرفة  اإدارة  ممار�صات  اعتماد  اأهمية  اىل  الدرا�صة  اأ���ص��ارت  كما 
ممار�صات  تبني  واإن  العام.  القطاع  يف  والأداء  الكفاءة  حتقيق  يف 
املعرفة داخل املوؤ�ص�صة هو خطوة اأوىل نحو تطوير موؤ�ص�صة قائمة 

على املعرفة كمورد م�صرك جلميع العاملني.   
كبار  وم��ه��ارات  املوؤ�ص�صة  ثقافة  تعزيز  ب�صرورة  الباحثة  واأو���ص��ت 
اإدارة  مم��ار���ص��ات  تبني  و  التغيري  ق��ي��ادة  يف  التنفيذيني  امل��دي��ري��ن 
املعرفة داخل القطاع العام للتقليل من اجلمود املوؤ�ص�صي، م�صرية 
التزام حقيقي من املدراء  التاأثري يظل حمدودا دون  اأن هذا  اىل 
تعزز  وطنية  ثقافة  لتطوير  العام  القطاع  موؤ�ص�صات  يف  العاملني 
و  املعرفة  ادارة  على  قائمة  موؤ�ص�صات  نحو  الثقافة  تغيري  مفهوم 

البتكار.
واأ�صادت الباحثة الدكتورة موزة البادى بالدعم الاحمدود الذى 

للفتاة  الأم����ارات«  »ام  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  تقدمه 
الأماراتية واملراأة بوجه عام حتى اأ�صبحت املراأة يف المارات حتتل 
اأن الدعائم  – وقالت  مكانة مرموقة يف جميع قطاعات املجتمع 
التى و�صعها املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان من اأجل 
املراأة اأخذت طريقها ال�صحيح منذ اأكرث من اربعني عاما ليتوا�صل 
على نف�س الدرب �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان وىل عهد اأبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة- 

حتى اأ�صبحت املراأة يف الأمارات �صاحبة دور فاعل يف املجتمع.
على  الباحثة  منها  ح�صلت  التى  هينلي  كلية  اأن  بالذكر  اجلدير 
درجة الدكتوراه هي واحدة من73 موؤ�ص�صة تعليمية على م�صتوى 
العاملية لاعتماد  املوؤ�ص�صات  اعتماد ثاثي من قبل  العامل متنح 

اجلامعي.
هذا وتعترب الدرا�صة التى تناولتها الباحثة هي الدرا�صة الوحيدة 
اإدارة  يف  وع��اق��ت��ه  التنظيمي  اجل��م��ود  م�صكلة  ا�صتعر�صت  ال��ت��ي 

املعرفة داخل القطاع العام يف منطقة ال�صرق الأو�صط.
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ت�صريح املوظفني املحليني يف ال�صفارة الأمريكية باليمن م�صر تدعو لتعزيز الت�صامن العربي على امل�صتويات كافة
•• القاهرة -وام:

�صرورة  اإىل  امل�صري  اخلارجية  وزي��ر  �صكري  �صامح  دع��ا 
معربا   .. كافة  امل�صتويات  على  العربي  الت�صامن  تعزيز 
التوا�صل  يف  العربي  ال��ربمل��ان  جل��ه��ود  ب���اده  تقدير  ع��ن 
م���ع ال��ربمل��ان��ي��ني ال���ع���رب م���ن ال�����دول ال��ت��ي مت���ر باأزمات 

وم�صاعدتهم يف التغلب على امل�صاعب والتحديات.
جاء ذلك يف بيان اأ�صدرته اخلارجية امل�صرية عقب لقاء 
الربملان  رئي�س  نائب  املع�صني  م�صلم  ام�س  �صكري  الوزير 

العربي ع�صو جمل�س الدولة يف �صلطنة عمان.
واأو�صح البيان اأن اللقاء تناول اآخر امل�صتجدات يف العامل 

اإ�صافة  وليبيا  و�صوريا  اليمن  الأو�صاع يف  العربي خا�صة 
العربي حيث  الأحمر واخلليج  البحر  اأمن منطقتي  اإىل 
الق�صايا  ال��وزي��ر �صكري روؤي��ة م�صر جت��اه خمتلف  ط��رح 

وتقييمها لآخر التطورات.
الإرهاب  الوزير �صكري مع �صيفه جهود مكافحة  وبحث 
ال�صر�صة  واحل���رب  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  ال�صاحتني  على 
حيث  والإج����رام  التطرف  ق��وى  �صد  م�صر  تقودها  التي 
امل�صرية  العربي على اجلهود  الربملان  رئي�س  نائب  اأطلع 
يف هذا ال�صاأن م�صتعر�صا اآخر التطورات اخلا�صة بالعملية 
جزيرة  �صبه  لتطهري  حاليا  اجل��اري��ة   ”2018 “�صيناء 

�صيناء والأرا�صي امل�صرية من الإرهاب ب�صكل كامل.

•• عدن-رويرتز:

�صرحت الوليات املتحدة 360 موظفا مينيا يعملون لدى �صفارتها 
باليمن وذلك بعد ثاث �صنوات من اإغاق ال�صفارة مع ات�صاع نطاق 

احلرب الأهلية يف الباد.
يقول  للموظفني  خطابا  ت��ول��ر  ماثيو  الأم��ري��ك��ي  ال�صفري  وك��ت��ب 
ب�صاأن  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  عن  ���ص��ادرة  جديدة  قواعد  اإن 
يتمكن من  لن  اأنه  تعني  فيها  العمل  تعليق  التي جرى  ال�صفارات 
الإبقاء عليهم. وحمل اخلطاب تاريخ ال�صاد�س من فرباير �صباط 

واطلعت عليه رويرز.
“نحن  املوظفني قائًا:  واأكد م�صوؤول يف وزارة اخلارجية ت�صريح 

ممتنون جدا خلدمات كل فرد فيهم ونتمنى العمل معهم جمددا 
يف امل�صتقبل عندما نتمكن من ا�صتئناف عملياتنا باأمان يف اليمن«.

اأن  بعد   2015 عام  اليمن  �صفارتها يف  املتحدة  الوليات  واأغلقت 
اأج��ربت الرئي�س عبد ربه من�صور هادي  اإىل حرب  انزلقت الباد 

وحكومته على اخلروج اإىل ال�صعودية.
جدة  م��دي��ن��ة  م��ن  عمله  ال��ي��م��ن  اإىل  الأم��ري��ك��ي  ال�صفري  وي��ب��ا���ص��ر 

ال�صعودية املطلة على البحر الأحمر.
وقال تولر اإن املوظفني �صيح�صلون على م�صتحقات نهاية اخلدمة 
بالكامل وحثهم على التقدم جمددا للوظائف عندما تعيد ال�صفارة 
فتح اأبوابها يف امل�صتقبل. وقال موظفون لرويرز اإن ال�صفارة اأبقت 

على حرا�س حلماية مقر ال�صفارة.

املن�صاأتني  يف  املقيمني  ال��اج��ئ��ني 
مبوجب  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  اإىل 
الأمريكي  الرئي�س  اأبرم مع  اتفاق 
انتقده  اأوب����ام����ا  ب������اراك  ال�����ص��اب��ق 

الرئي�س احلايل دونالد ترامب.
ويتوقع اإعادة توطني 130 لجئا 
من ناورو يف الوليات املتحدة هذا 
وفقا  الت��ف��اق،  م��ن  ك��ج��زء  ال�صهر 
ملجموعة حتالف التحرك من اأجل 

الاجئني.
ف�������وري من  ت���اأك���ي���د  ي�������ص���در  ومل 

اجلانب الأمريكي.

مايك  الرئي�س  نائب  يتعاط  ومل 
الكوريني  امل���ن���دوب���ني  م����ع  ب��ن�����س 
بعد  على  كانوا  الذين  ال�صماليني 
ع����دة م��ق��اع��د ف��ق��ط م��ن��ه يف حفل 
الفتتاح ومل يقف لي�صفق عندما 
امل�صت�صيفة  ال���دول���ة  لع��ب��و  دخ���ل 
وجارتها اإىل امللعب معا خلف علم 
باأن  يتوقع  ل  كيلي  ال��وح��دة.ل��ك��ن 
وا�صنطن  ب��ني  التحالف  يتعر�س 
يف  ج��ن��دي   28500 تن�صر  ال��ت��ي 
ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة حل��م��اي��ت��ه��ا من 

ال�صمالية، و�صيول اإىل اخلطر.

�صيجعل املتطرفني املدعومني من 
تركيا يك�صبون املزيد من الأرا�صي 
الدويل  التحالف  انتباه  وي�صرف 
عن حماربة داع�س، ولذلك يجب 
التدخل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ع��ل��ى 
ال�����ف�����وري ل����وق����ف ت���رك���ي���ا ودع����م 

ال�صتقرار يف �صوريا. 

لل�صيا�صة  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
للمجتمع  ���ص��ي��ك�����ص��ف  امل���ق���رح���ة 
عدواناً  ت�صن  ت��رك��ي��ا  اأن  ال����دويل 
املدنيني  ال�صكان  �صد  م��ربر  غري 
ال�صلطة  ل��ت��ح��ي��ي��د  ع���ف���ري���ن  يف 
ا�صتمرار  واأن  الكردية،  ال�صيا�صية 
ال����ت����دخ����ل ال���ع�������ص���ك���ري ال���رك���ي 

القوات  واإم������داد  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
بالأ�صلحة  عفرين  قرب  املوجودة 
نف�صها  ع����ن  ل���ل���دف���اع  ال�����ازم�����ة 
خا�صة  ال��رك��ي��ة،  الهجمات  �صد 
للطائرات  امل�������ص���ادة  ب���الأن���ظ���م���ة 

والدبابات. 
تبني  اأن  بتاأكيد  الكاتبة  وتختتم 

ك���ذل���ك.واأح�������ص���ر ال���اج���ئ���ون اإىل 
مانو�س كجزء من �صيا�صة الهجرة 
ا�صراليا  تتبعها  ال��ت��ي  امل��ت�����ص��ددة 
طالبي  ت����وط����ني  حت���ظ���ر  وال�����ت�����ي 
الو�صول  اإىل  ال�����ص��اع��ني  ال��ل��ج��وء 
يف  النظر  بالقوارب.ويجري  اإليها 
يف  اأو  م��ان��و���س  يف  جلوئهم  طلبات 
تتم  اأن  قبل  ن���اورو  اآخ���ر يف  خميم 
طلباتهم  تقبل  م��ن  توطني  اإع���ادة 
اأو غريها.  الهادئ  املحيط  دول  يف 
املا�صية،  الأخ��رية  الأ�صهر  وخ��ال 
ف����ق����ط من  ال����ع���������ص����رات  ن����ق����ل  مت 

احلكومة  “لدى  اإن  الأح���د  ام�����س 
هوؤلء  ح�صول  �صمان  م�صوؤولية 
وحقوقهم  حاجاتهم  على  الأف��راد 
الأ���ص��ا���ص��ي��ة اث��ن��اء ت��واج��ده��م على 
امل�صكن  ذل����ك  يف  مب���ا  اأرا����ص���ي���ه���ا، 

والطعام املنا�صب«.
واأ�صافت اأن احل�صني اأبدى قلقه يف 
ا�صراليني  مل�صوؤولني  ال�صياق  هذا 
ولقاءات  ع��ام��ة  منا�صبات  ع��دة  يف 

خا�صة.
وق���ال���ت ���ص��ن��ت��اب��ع ق�����ص��اي��ا ه����وؤلء 
املحتجزين مع اجلانب الأ�صرايل 

اجلنوبية  وك��وري��ا  املت�صدد  ترامب 
يف عهد مون )امللتزم باحلوار(«.

وت�����ص��ر وا���ص��ن��ط��ن ع��ل��ى اأن���ه يتعني 
ع��ل��ى ب��ي��ون��غ ي��ان��غ ات��خ��اذ خطوات 
الأ�صلحة  ن������زع  ن���ح���و  م���ل���م���و����ص���ة 
حمادثات  باأي  البدء  قبل  النووية 
يف ح���ني ي���وؤك���د م����ون ال����ذي هرب 
وال�����داه م��ن ال�����ص��ط��ر ال�����ص��م��ايل يف 
اإطار عملية اإجاء اأمريكية خال 
النخراط  ���ص��رورة  على  احل���رب، 
ال�صمالية  ك��وري��ا  م��ع  اأك���رب  ب�صكل 

جلرها اإىل طاولة املفاو�صات.

ورطة،  يف  مون  ت�صع  الدعوة  لكن 
قد  واف���ق،  ف���اإذا  مراقبني.  بح�صب 
حليفته  م���ع  ب��ع��اق��ات��ه  ي��خ��اط��ر 
وح��ام��ي��ة ب����اده وا���ص��ن��ط��ن. لكنه 
ف�صتتا�صى  رف�����������س،  ح�������ال  يف 
ب��احل��وار م��ع اجلارة  اآم��ال��ه  جميع 
كتب  ال�صياق،  ه��ذا  ال�صمالية.ويف 
روبرت كيلي من جامعة “بو�صان” 
اأن  “توير”  ع���ل���ى  ال���وط���ن���ي���ة 
“حماولة النفتاح الأوملبية تهدف 
اإىل تعميق النق�صام املوجود اأ�صا 
امل���ت���ح���دة يف عهد  ال�����ولي�����ات  ب����ني 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ب���ودي���ت، يف موقع  ك��ت��ب��ت م��ي��غ��ان 
اأنه  الأم��ري��ك��ي،  وان”  “ديفين�س 
التدخل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ع��ل��ى 
الع�صكرية  العمليات  لوقف  الآن 
�صوريا،  يف  ت��رك��ي��ا  ت�����ص��ن��ه��ا  ال���ت���ي 
اأن وا�صنطن خمطئة  اإىل  م�صرية 
الركي  ال��رئ��ي�����س  ا���ص��ر���ص��اء  يف 
وال�صماح  اأردوغ������ان  ط��ي��ب  رج���ب 
�صمال  يف  الع�صكري  بالتدخل  له 

�صوريا. 
وت����ع����ت����رب ك����ات����ب����ة امل������ق������ال، وه����ي 
املعونة  ب��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��وع��ي��ة  م���دي���رة 
تركيا  هجمات  اأن  الكرد�صتانية، 
تك�صف  ع���ف���ري���ن  ع���ل���ى  الأخ��������رية 
ال�صعبة  احل��ق��ائ��ق  م���ن  ال��ع��دي��د 
ل�������ص���ن���اع ال�����ق�����رار الأم���ري���ك���ي���ني، 
تت�صرف  تركيا  اأن  مقدمها  ويف 
م���ن���ف���ردة ب���ع���ي���داً ع����ن ال����ولي����ات 
الناتو  واأع�����ص��اء  واأوروب����ا  املتحدة 

الآخ�����ري�����ن وال���ت���ح���ال���ف ال�����دويل 
بدافع خوفها  وذل��ك  داع�س،  �صد 
ال�����ص��دي��د م���ن ح�����ص��ول الأك������راد 
اأنها  لدرجة  ال��ذات��ي،  احلكم  على 
اجلهاديني  مع  للتعاون  م�صتعدة 
يف �صبيل وقف طموحات الأكراد. 
ب���ات���ت على  ت��رك��ي��ا  اأن  ي��ع��ن��ي  م���ا 
الاعبني  ج���م���ي���ع  م�����ع  خ������اف 
احلرب  يف  الآخ��ري��ن  الرئي�صيني 

ال�صورية. 

نتائج عك�صية
اإىل حم����اولت  ال��ك��ات��ب��ة  وت�����ص��ري 
اإ�صفاء  الأم��ري��ك��ي��ني  امل�����ص��وؤول��ني 
الهجمات الركية  ال�صرعية على 
من  م��ربرة  واعتبارها  عفرين  يف 
امل�صالح  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  م��ن��ط��ل��ق 
الوليات  ولكن  الركية،  الأمنية 
ال�صاأن  ه���ذا  يف  خمطئة  امل��ت��ح��دة 
اإىل  ي��ق��ود  ال��رك��ي  ال��ت��دخ��ل  لأن 

نتائج عك�صية. 

معاقبة تركيا
ه���ذه اخل�صائر،  م��ن��ع  اأج����ل  وم���ن 
املتحدة  ال��ولي��ات  الكاتبة  حت�س 
ملعاقبة  �صاملة  �صيا�صة  و�صع  على 
وحماية  اأف���ع���ال���ه���ا  ع���ل���ى  ت���رك���ي���ا 
وتعزيز  ع���ف���ري���ن  يف  امل����دن����ي����ني 
ال�����ص��راك��ة الأم��ري��ك��ي��ة م���ع قوات 
املنطقة،  يف  الدميقراطية  �صوريا 
وترتكز هذه ال�صيا�صة على ثاث 
الوليات  تقوم  اأن  اأولها  خطوات، 
الركية  الهجمات  باإدانة  املتحدة 
وت���و����ص���ي���ح رف�س  ك���ام���ل  ب�����ص��ك��ل 
التوغل  م��ن  امل��زي��د  م��ع  الت�صامح 
الركي يف عفرين، خا�صًة يف ظل 
تركيا  ترتكبها  ال��ت��ي  الن��ت��ه��اك��ات 
���ص��د امل��دن��ي��ني، ف��ح�����ص��ب جمل�س 
ت�صببت  ع���ف���ري���ن،  يف  ال�������ص���ح���ة 
ال���غ���ارات ال��رك��ي��ة يف ق��ت��ل 148 
اآخرين،   365 واإ���ص��اب��ة  م��دن��ي��اً 
الآلف من  ت�����ص��ري��د  ع��ن  ف�����ص��ًا 

ديارهم. 

تقوم  اأن��ه��ا  ت��رك��ي��ا  ت��دع��ي  فبينما 
بالدفاع عن نف�صها، 

اأي تهديد  ف��اإن عفرين مل ت�صكل 
�صد تركيا، 

اأن  بنف�صه  اأعلن  اأردوغ���ان  اأن  كما 
هذه العملية الع�صكرية ت�صتهدف 
الدميغرافية  ال��رك��ي��ب��ة  ت��غ��ي��ري 
لعفرين واإزالة الأغلبية الكردية. 
ال���ولي���ات  اأن  ال��ك��ات��ب��ة  وت���و����ص���ح 
من  مكت�صبات  حتقق  لن  املتحدة 
ق�صف  مبوا�صلة  لركيا  ال�صماح 

عفرين دون عقاب، 
حملتها  يف  ت��رك��ي��ا  جن��ح��ت  واإذا 
“املنطقة  واأق����ام����ت  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
فاإن  ت��ق��رح��ه��ا،  ال��ت��ي  العازلة” 
داع�س  اإىل مت��ك��ني  ���ص��ي��ق��ود  ذل���ك 
وال��ق��اع��دة، واإط���ال���ة اأم���د احلرب 

وت�صريد الآلف، 
ف�����ص��ًا ع��ن ال��ع��دي��د م��ن النتائج 
الأخرى التي �صتوؤدي اإىل زعزعة 

ال�صتقرار. 

عقوبات على تركيا
ال���ث���ان���ي���ة، ح�صب  اخل����ط����وة  اأم������ا 
الكاتبة، فتتمثل يف فر�س عقوبات 
اإن الوليات  اإذ  مادية �صد تركيا، 
امل��ت��ح��دة اأك���رب م���ورد اأ���ص��ل��ح��ة اإىل 
ت��رك��ي��ا. ويف م��واج��ه��ة غ��زو تركيا 
املتحدة  ال��ولي��ات  على  لعفرين، 
طاملا  تركيا  اإىل  الأ���ص��ل��ح��ة  حظر 
اأن���ه���ا ت��وظ��ف وك����اء م���ن تنظيم 
مهاجمة  اإىل  وت��ع��م��د  ال���ق���اع���دة 

املدنيني الأكراد. 
وعاوة على ذلك، ميكن للوليات 
امل��ت��ح��دة ف��ر���س ع��ق��وب��ات حمددة 
امل�صوؤولة  الركية  القيادات  �صد 
العمليات  وتنفيذ  تخطيط  ع��ن 

الع�صكرية يف عفرين. 

دعم الأكراد 
اخل����ط����وة  اأن  ال����ك����ات����ب����ة  وت��������رى 
م�صاعدات  زي������ادة  ه���ي  ال��ث��ال��ث��ة 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ل��ق��وات �صوريا 

من خالل حظر الأ�صلحة يف مواجهة عملية عفرين

تقرير اأمريكي يطالب وا�صنطن بردع تركيا فورًا

هل ي�صتمر التقارب بني الكوريتني ؟ الأمم املتحدة تدعو بابوا غينيا اإىل حماية الالجئني 
 •• �صيدين-اأ ف ب:

ح���م���ل امل���ف���و����س الأع�����ل�����ى ل����اأمم 
رعد  زيد  الإن�صان  حلقوق  املتحدة 
اجلديدة  غ��ي��ن��ي��ا  ب���اب���وا  احل�����ص��ني 
م�صوؤولية �صمان حقوق الاجئني 
ال���ذي���ن اأر���ص��ل��ت��ه��م ا���ص��رال��ي��ا اإىل 
يحذر  وق������ت  يف  ن���ائ���ي���ة  ج�����زي�����رة 
مدافعون عنهم من اأنهم يعي�صون 
يف رعب خ�صية التعر�س اإىل العنف 

من قبل ال�صكان املحليني.
من  ���ص��خ�����س   600 ن���ح���و  ون���ق���ل 
خميم تديره ا�صراليا على جزيرة 
اجلديدة  غينيا  ب��اب��وا  يف  م��ان��و���س 
ن��وف��م��رب اإىل  ال���ث���اين  ت�����ص��ري��ن  يف 
ثاثة مراكز موؤقتة بعدما ق�صت 
حمكمة باأن املن�صاأة التي كانوا فيها 

خمالفة للقانون.
ع���ن خوفهم  ال���اج���ئ���ون  واأع������رب 
واتهموا  املراكز  يف  �صامتهم  على 
ا���ص��رال��ي��ا وب���اب���وا غينيا  ���ص��ل��ط��ات 
الرعاية  ت��وف��ري  ب��ع��دم  اجل���دي���دة 

ال�صحية املنا�صبة لهم.
غينيا  ب���اب���اوا  اإىل  زي�����ارة  وخ����ال 
ل���ي���وم كامل  ا���ص��ت��م��رت  اجل����دي����دة 
الأممي  املفو�س  اأع���رب  اخلمي�س، 
زيد رعد احل�صني عن قلقه حيال 
لقاءت  اث���ن���اء  ال��اج��ئ��ني  م��ع��ان��اة 

اأجراها مع م�صوؤولني حكوميني.
رافينا  ب��ا���ص��م��ه  ال��ن��اط��ق��ة  وق���ال���ت 
بر�س  فران�س  لوكالة  �صامدا�صاين 

•• �صيول-اأ ف ب:

ب��ع��د اأق�����ل م���ن ���ص��ت��ة اأ����ص���ه���ر على 
اإج��راء كوريا  التوتر غداة  ت�صاعد 
يف  ن���ووي  اخ��ت��ب��ار  اأك���رب  ال�صمالية 
الكوريتني  زعيما  هلل  ت��اري��خ��ه��ا، 
لروؤية فريق موحد يف �صباق هوكي 

اجلليد بالأوملبياد.
التقارب  وت�������رية  ت���ع���ت���رب  وف���ي���م���ا 
بالأوملبياد  امل��رت��ب��ط��ة  امل��ت�����ص��ارع��ة 
ا�صتثنائية، يطرح املحللون العديد 
ومدى  اأبعاد  ب�صاأن  الت�صاوؤلت  من 
اإم��ك��ان��ي��ة ا���ص��ت��م��رار ال��ت��ق��ارب بعد 

انتهاء دورة الألعاب الأوملبية.
لعبيها  ال�صمالية  كوريا  واأر�صلت 
جانب  اإىل  ت�������ص���ان���غ  ب���ي���ون���غ  اإىل 
م�����ص��ج��ع��ات وف����ن����ان����ني. واأر����ص���ل���ت 
برئا�صة  دبلوما�صيا  وف���دا  ك��ذل��ك 
للجمعية  ال��رئ��ا���ص��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
ال�صمالية  لكوريا  العليا  ال�صعبية 
كيم ي��ون��غ ن��ام ال���ذي اع��ت��رب فعليا 
اأع��ل��ى م�����ص��وؤول ي���زور ج���ارة باده 

اجلنوبية يف التاريخ.
لكن الع�صو الأبرز يف الوفد كانت 
الزعيم  ���ص��ق��ي��ق��ة  ي���و ج���ون���غ،  ك��ي��م 
اأون  جونغ  كيم  ال�صمايل  ال��ك��وري 
ال��ت��ي حملت معها  م��ن��ه،  وامل��ق��رب��ة 
�صقيقها  م����ن  ���ص��خ�����ص��ي��ة  ر����ص���ال���ة 
الكوري  للرئي�س  دع���وة  ت�صمنت 
اجل��ن��وب��ي م��ون ج����اي-ان حل�صور 

قمة يف بيونغ يانغ.

وخمتربات الهريويني التي ت�صكل 
م�صدرا رئي�صيا لتمويل احلركة.

واع��ل��ن الم��ريك��ي��ون ه��ذا ال�صبوع 
هجوما جديدا على مراكز تدريب 
الباد  ���ص��رق  ���ص��م��ال  ل��ط��ال��ب��ان يف 
فيما نفذت غارات اخرى يف �صمالها 
داع�س  لتنظيم  م��واق��ع  م�صتهدفة 

ففيما كانت كابول م�صرحا ل�صل�صلة 
اع�����ت�����داءات يف الأ����ص���ب���وع الأخ����ري 
م���ن ك���ان���ون ال���ث���اين ي��ن��اي��ر خلفت 
معظمهم  قتيا   130 م��ن  اك��رث 
مدنيون، كثفت القوات الأمريكية 
�صل�صلة  عرب  حتركاتها  والفغانية 
غارات ا�صتهدفت متمردي طالبان 

•• كابول-اأ ف ب:

يف  القا�صي  ال�صتاء  �صكل  م��ا  ع���ادة 
للمعارك،  ا���ص��راح��ة  اف��غ��ان�����ص��ت��ان 
عنيفا  ي��ب��دو   2018 ال���ع���ام  ل��ك��ن 
م�صبوق  غ��ري  ت�صاعد  م��ع  للغاية 
للعمليات الع�صكرية والعتداءات.

بيوجنياجن تعلن عقد “حمادثات ودية” مع مون 
•• �صول-رويرتز:

دورة  اإىل  وفدها  اإن  ام�س  ال�صمالية  الكورية  املركزية  الأنباء  وكالة  ذكرت 
اأجرى حمادثات �صريحة و�صادقة مع الرئي�س  الألعاب الأوملبية ال�صتوية 
الكوري اجلنوبي مون جيه-اإن دون الإ�صارة اإىل دعوة ال�صمال له حل�صور 

قمة يف بيوجنياجن.
الأح��د لكنه  اليوم  ال��زي��ارة  ي��زور اجلنوب  ال�صمال  اأرف��ع وف��د من  ويختتم 
حيال  �صدقه  ب�صاأن  اجلنوبية  كوريا  يف  العامة  من  ت�صككا  يواجه  ي��زال  ل 

حت�صني العاقات.
ح��رب من  ح��ال��ة  ت���زالن يف  ل  اللتني  ال��ك��وري��ت��ني،  ب��ني  قمة  اأي  و�صت�صكل 
الناحية النظرية، جناحا كبريا ملون الذي ي�صغط من اأجل التو�صل اإىل حل 

دبلوما�صي لاأزمة ب�صاأن برنامج كوريا ال�صمالية النووية وال�صاروخية.
وقالت الوكالة اإن كيم يو جوجن �صقيقة زعيم كوريا ال�صمالية كيم جوجن 
اأون �صلمت بكيا�صة ر�صالة �صخ�صية من الزعيم الكوري ال�صمايل اإىل مون 
خال املحادثات التي جرت اأم�س ال�صبت واأبلغت مون اأي�صا “بنية” �صقيقها 

دون اأن تو�صح الوكالة ما هذه النية.
وقال م�صوؤولون يف كوريا اجلنوبية اإن مون تلقى دعوة لزيارة بيوجنياجن 
لإج�����راء حم���ادث���ات م��ع ك��ي��م ج���وجن اأون خ���ال حم���ادث���ات وم���اأدب���ة غداء 

ا�صت�صافها مون يف الق�صر الأزرق الرئا�صي يف �صول .
الكوريتني  زعيمي  جتمع  ال��ت��ي  الأوىل  ف�صتكون  القمة  ه��ذه  ع��ق��دت  واإذا 
منذ 2007.وقال مايك بن�س نائب الرئي�س الأمريكي، الذي غادر كوريا 
اجلنوبية  وك��وري��ا  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اإن  وا���ص��ن��ط��ن،  اإىل  ع��ائ��دا  اجلنوبية 
واليابان متفقة متاما على عزل كوريا ال�صمالية ب�صبب برناجمها لاأ�صلحة 
النووية.واأ�صاف بن�س لل�صحفيني يف الطائرة اأثناء رحلة العودة للوليات 
املتحدة “لي�س هناك خاف بني الوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية واليابان 
ب�صاأن �صرورة موا�صلة عزل كوريا ال�صمالية اقت�صاديا ودبلوما�صيا اإىل اأن 

تتخلى عن برناجمها لاأ�صلحة النووية وال�صواريخ البالي�صتية«.

ت�صاعد العمليات الع�صكرية والعتداءات يف افغان�صتان 
الإرهابي.ويف تعليق يف ال�صابع من 
�صباط فرباير على “كلفة ت�صاعد 
جم���م���وع���ة  لح�����ظ�����ت  العنف” 
“اأفغان�صتان  ان  الدولية  الزم���ات 
من  م�صبوق  غ��ري  م�صتوى  ت�صهد 
2001«.من  ال��ع��ام  م��ن��ذ  ال��ع��ن��ف 
جهته، اورد مركز تراك الأمريكي 
ان  وا�صنطن  ل��اأب��ح��اث وم��ق��ره يف 
يف  “472 عملية”  تبنت  طالبان 
ي��ن��اي��ر وحده  ال��ث��اين  ك��ان��ون  �صهر 
تنظيم  ان�صطة  احت�صاب  دون  م��ن 
داع�������س، وا���ص��ف��ا م���ا ي��ح�����ص��ل باأنه 
املركز  م���دي���ر  ا����ص���ت���ث���ن���ائ���ي.وق���ال 
ف��ريي��ان خ���ان ذل���ك ���ص��ي��ك��ون لفتا 
لو ح�صل يف متوز يوليو لكنه غري 
م�صبوق بالن�صبة اىل كانون الثاين 
يناير، ماحظا ان “�صباط فرباير 
يبدو م�صاويا لكانون الثاين يناير 

جلهة اعمال العنف«.
ا�صعفهم  امل���ت���م���ردي���ن  ان  ال����واق����ع 
ال�صتاء املعتدل ن�صبيا وعدم ت�صاقط 
الثلج الذي يعوق عادة حتركاتهم.
ك��ذل��ك، ف���ان ق���ادة ط��ال��ب��ان الذين 
ع��������ادة م�����ا مي�������ص���ون ال�������ص���ت���اء يف 
هذا  يغادروا  مل  املجاورة  باك�صتان 
نقل  كما  افغان�صتان  جنوب  ال��ع��ام 

وال�صبب  ب��ر���س.  لفران�س  مرا�صل 
الباك�صتانية، ب�صغط  ال�صلطات  ان 
ام���ريك���ي مل��ك��اف��ح��ة الإره���������اب، مل 

ت�صمح لهم بعبور احلدود.
وب��ح�����ص��ب امل��را���ص��ل ف���اإن اح���د قادة 
���ص��م��ال ولي����ة هلمند  ط��ال��ب��ان يف 
ا�صار  اهلل  ع�صمت  م��ول��وي  وا�صمه 
اىل حت��رك��ات ل��داع�����س  يف مناطق 
حتت �صيطرتنا، مبديا خ�صيته من 
ان ي��ح��اول��وا ت��و���ص��ي��ع وج���وده���م يف 
ت�صكان  اللتني  واروزغ���ان  هلمند 

معقلني لطالبان يف اجلنوب.
امل��ت��ق��اع��د واملحلل  وق���ال اجل����رال 
ان  ارخم��ي��ل  اهلل  عتيق  الع�صكري 
معظم عنا�صر طالبان مل يازموا 
معاقلهم هذا ال�صتاء لأنهم متكنوا 
من التو�صع يف حمافظات اجلنوب 
باك�صتان،  ط����ول  ع��ل��ى  وال�������ص���رق، 
ال�صمال  يف  جن����ده����م  م�������ص���ي���ف���ا 
والو�صط وحول كابول. لقد تلقوا 

الوامر بال�صتمرار يف التقدم.
الن�صاط  ي�صكل هذا  وال�صوؤال: هل 
املتزايد ردا على ال�صغط المريكي 

املت�صاعد ام العك�س؟
قائد  هيكر  جيم  اجل���رال  او���ص��ح 
القوات اجلوية المريكية ومن�صق 

الفغانية  ال���ق���وات  م��ع  ال��ع��م��ل��ي��ات 
لفران�س بر�س من مقره يف كابول 
كل  ت�صتهلك  باتت  اأفغان�صتان  ان 
ج���ه���ود اجل���ي�������س الم����ريك����ي بعد 

جناحاتنا يف العراق و�صوريا.
ت���ف���ك���ري يف  ب���ع���د  ان������ه  ول����ف����ت اىل 
دونالد  الرئي�س  اعلن  الن�صحاب، 
ترامب ا�صراتيجية جديدة ون�صر 
ث��اث��ة الف ج��ن��دي ا���ص��ايف ت�صل 
منت�صف  منهم  الخ����رية  ال��دف��ع��ة 

اذار مار�س.
واأ����ص���اف ان ع���دد ال���ط���ائ���رات من 
خم�صني  بن�صبة  ازداد  ط��ي��ار  دون 
ال�صتطاع  ق��درة  يعزز  املئة ما  يف 

وال�صتخبارات.
بعدما دمرت يف �صكل كامل خال 
احلرب الهلية وابان حكم طالبان 
تعيد  و2001،   1996 ب�����ني 
ال���ق���وات اجل���وي���ة الف��غ��ان��ي��ة بناء 
حلف  مب�صاعدة  تدريجا  قدراتها 
�صمال الأطل�صي. ويتوقع ان يرتفع 
 25 اىل   12 م��ن  الطيارين  ع��دد 
تدريب  انهاء  مع   2019 بحلول 
ال�صلحة  ا���ص��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ث��اث��ة 
بح�صب  الليزر،  بوا�صطة  الدقيقة 

اجلرال هيكر.
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اأث�����ارت وف����اة ن��ا���ص��ط ب��ي��ئ��ي اي���راين-ك���ن���دي ب����ارز ام�����س ت�����ص��اوؤلت يف 
بعد  ال�صجن  يف  ان��ت��ح��ر  اأن���ه  ال�صلطات  اأع��ل��ن��ت  ب��ع��دم��ا  اجل��م��ه��وري��ة 

اأ�صبوعني من اعتقاله.
واأع��رب��ت الأو���ص��اط الأك��ادمي��ي��ة الي��ران��ي��ة ع��ن �صدمتها ج��راء وفاة 
اأك��رث ال�صاتذة  اإم��ام��ي )63 ع��ام��ا( وال���ذي يعد اأح��د  ك��اوو���س �صيد 
الربية  احل��ي��اة  ت���راث  موؤ�ص�صة  رئ��ي�����س  من�صب  وي�صغل  امل��رم��وق��ني 
زمائه  م��ن  �صبعة  ج��ان��ب  اإىل  البيئي  النا�صط  الفار�صية.واعتقل 
مواقع  وفاته عرب  عائلته  واأعلنت  يناير.  الثاين  كانون   24 بتاريخ 

التوا�صل الجتماعي يف وقت متاأخر ام�س الأول ال�صبت.
وق����ال جن��ل��ه رام����ني ���ص��ي��د اإم���ام���ي، وه���و م��غ��ن ���ص��ه��ري، ع���رب موقع 
“ان�صتاغرام” اإنه من “امل�صتحيل فهم الأخبار التي حتدثت عن وفاة 

والدي«.واأ�صار اإىل اأن ال�صرطة اأبلغت والدته بذلك اجلمعة.
وكتب “قالوا اإنه انتحر. ل اأزال غري قادر على ت�صديق ذلك«.

ع��ام ط��ه��ران عبا�س  اأك��د مدعي  الأح���د،  الق�صية  �صوؤاله ع��ن  ول��دى 
جعفري دولت ابادي وفاة اإمامي.وقال لوكالة “ايلنا” الإ�صاحية 
“كان هذا ال�صخ�س بني املتهمني ونظرا اإىل اأنه علم بوجود كثري من 
الأمور التي مت الك�صف عنها �صده وقدم هو نف�صه اعرافات، انتحر 
يف ال�صجن مع الأ�صف«.واأعلن دولت ابادي ال�صبت اأنه مت اعتقال عدد 
من الأ�صخا�س على خلفية اتهامات تتعلق بالتج�ص�س دون اأن يك�صف 

عن ا�صمائهم.

اإن  الأح���د  ام�س  م��وردن��ت  بيني  الربيطانية  امل�صاعدات  وزي���رة  قالت 
جديدة  ملراجعة  تن�صاع  ل  منظمة  اأي  عن  التمويل  �صتقطع  بادها 
ا�صتغال  عن  تقارير  وو�صفت  اخل��ارج  يف  اخلريية  اجلمعيات  لعمل 
اأحد  اأوك�����ص��ف��ام،  ل��ل��غ��اي��ة«.ون��ددت  “مزرية  ب��اأن��ه��ا  ال��ق��ط��اع  يف  جن�صي 
بع�س  بت�صرف  اجلمعة  ي��وم  بريطانيا،  يف  اخلريية  املوؤ�ص�صات  اأك��رب 
اأن  تقرير �صحفي  ذك��ر  اأن  بعد  وذل��ك  هايتي  ال�صابقني يف  موظفيها 
عمال اإغاثة دفعوا مبالغ مقابل ممار�صة اجلن�س بينما كانوا يف مهمة 
مل�صاعدة املت�صررين من زلزال هناك يف 2010.وقالت موردنت اإنها 
�صر�صل لكل اجلمعيات اخلريية الربيطانية التي لديها عمليات يف 
اخلارج لتطالبها بالإعان عن اأي م�صكات تتعلق مبهمتهم يف حماية 
موظفيهم ومن ي�صاعدونهم من الأذى واإ�صاءة املعاملة.واأ�صافت اأنها 
ينبغي  كما  التعامل  من  التاأكد  اأي�صا  اخلريية  اجلمعيات  من  تريد 
اأي خماوف �صابقة واإعان �صيا�صاتها اخلا�صة بالتعامل مع مثل  مع 
التنظيمية  بالهيئة  ال��وزي��رة  تلتقي  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  احل����الت.  تلك 
لعمل اجلمعيات اخلريية هذا الأ�صبوع.وقالت يف بيان “ فيما يخ�س 
اأوك�صفام واأي موؤ�ص�صة اأخرى لديها م�صكات حماية فاإننا نتوقع منها 

التعاون الكامل مع ال�صلطات و�صنوقف متويل اأي موؤ�ص�صة ل تفعل«.

املنتمي  الفرن�صي  الوطنية  اجلبهة  ح��زب  زعيمة  ل��وب��ان  م��اري��ن  قالت 
ا�صم جديد حلزبها يف  اق��راح  تعتزم  اإنها  الأح��د  ام�س  اليمني  لأق�صى 
اإطار م�صعى لتحويله اإىل قوة جاهزة للحكم.وتاأمل لوبان التي خ�صرت 
انتخابات الرئا�صة يف مايو اأيار 2017 اأمام الرئي�س اإميانويل ماكرون 
اآذار. م��ار���س  و11   10 يومي  م��وؤمت��ر مقرر  خ��ال  احل��زب  يف جتديد 

وخففت زعيمة اجلبهة الوطنية التي ح�صلت على 33.9 باملئة مقابل 
66.1 ملاكرون من معار�صتها للعملة الأوروبية املوحدة اليورو وركزت 
ب�صكل اأكرب على ق�صايا احلزب التقليدية مثل مناه�صة الهجرة وحفظ 
ا�صما  “�صاأقرح  نيوز  القانون والنظام.وقالت لوبان عرب تلفزيون �صي 
بدل من اجلبهة الوطنية... نحن ل نتخلى عن اأي �صيء بل نبداأ ف�صا 
ومل تك�صف عن ال�صم اجلديد.وذكرت لوبان اأنها  جديدا يف تاريخنا”. 
اإىل حركة  �صيا�صية معار�صة  الوطنية من حركة  تريد حتويل اجلبهة 
يف  بالأغلبية  تفوز  حتى  الناخبني  من  يكفي  ما  باإقناع  للحكم  جاهزة 
�صاأن  لوبان من  2022.وقللت  يف  املقررة  املقبلة  الرئا�صية  النتخابات 
خاف مع موؤ�ص�س احلزب والدها جان ماري لوبان الذي هدد بح�صور 
له  توجه  اأن  دون  ال��ب��اد  ب�صمال  ليل  امل��ق��رر يف مدينة  احل��زب  م��وؤمت��ر 
دعوة. وانتقد الأب ابنته ب�صدة منذ اأن طردته من احلزب عام 2015 يف 

حماولة من جانبها لتح�صني �صورة اجلبهة الوطنية.

عوا�صم

طهران

باري�س

لندن

م�صوؤولة اأوروبية تطالب بال�صتثمار يف املهاجرين 
•• كواالملبور-رويرتز:

قالت م�صوؤولة كبرية يف الحت��اد الأوروب��ي اإن على الحت��اد اأن ي�صتثمر يف 
اأن  بعد  مدنية  ا�صطرابات  يف  تتمثل  نووية”  “قنبلة  لتفادي  املهاجرين 
املناطق  لتنمية  التحتية  البنية  على  الإن��ف��اق  يف  ال�صنني  ع�صرات  اأم�صى 
الأف��ق��ر يف اأوروب��ا.وي��ه��دف الحت��اد الأوروب���ي، م�صلحا مب��وازن��ة ا�صتثنائية 
حجمها 350 مليار يورو )428 مليار دولر( لإنفاقها حتى عام 2020 
على ما ي�صمى �صيا�صة الدمج، اإىل تقليل الفروق بني الطبقات يف خمتلف 

اأنحاء القارة ول�صيما ب�صخ املال يف دول �صرق القارة الأوروبية وجنوبها.
وقالت كورينا كريتو املفو�صة الأوروبية لل�صيا�صة الإقليمية يف مقابلة مع 
توم�صون رويرز فاوندي�صن هذا الأ�صبوع خال املنتدى احل�صري العاملي، 
اأكرب موؤمتر يف العامل يكر�س للمدن، “�صيكون التكامل الجتماعي م�صاألة 
يف غاية الأهمية يف ال�صنوات املقبلة«.واأ�صافت كريتو ال�صيا�صية الرومانية 
خال املوؤمتر املنعقد يف العا�صمة املاليزية كوال ملبور “اإذا �صمحنا بانغاق 
املهاجرين على اأنف�صهم اأو بعزلهم ف�صي�صبح ذلك قنبلة نووية يف امل�صتقبل«.
وكان نظام قبول الاجئني يف الحتاد الأوروبي قد تعر�س لهزة وكاد ينهار 
يف العام 2015 بعد اأن تدفق مليون لجئ ومهاجر بالزوارق على اليونان 
قبول  الت�صيك  وجمهورية  و�صلوفاكيا  واملجر  بولندا  ورف�صت  وايطاليا. 

بع�س الوافدين اجلدد.
الأوروبي  التكتل  دول  وح��دة  واأ�صعف  املحاكم  �صاحات  اإىل  الأم���ر  وو���ص��ل 
وامتد اإىل جمالت اأخرى.و�صلطت كريتو، التي ت�صرف على �صيا�صة الدمج 
ال�صوء، على ا�صتثمارات حديثة على اخلطوط الأمامية يف اأزمة املهاجرين 
اإنقاذ لل�صلطات اليطالية اإىل دعم �صبكة روؤ�صاء بلدية  من �صراء �صفينتي 

املدن التي تعاين عبء ا�صت�صافة املهاجرين.

جي�ض الإحتالل ينكل بثالثة اأطفال فل�صطينيني 

عبا�ش يتوجه اإىل رو�صيا لإيجاد اآلية ملفاو�صات ال�صالم

ل يوجد طرف ثالث باإمكانه التدخل 

املواجهة بني اإ�صرائيل واإيران يف �صوريا اإىل ت�صعيد

جون�صون يناق�ش اأزمة الروهينغا مع زعيمة بورما 

روؤ�صاء املجال�ش والربملانات العربية يوؤكدون بن�ش: يجب " موا�صلة عزل كوريا ال�صمالية " 
رف�صهم للتدخل الإيراين يف املنطقة

•• القاهرة-وام:

ال�صاأن  يف  الإيرانية  للتدخات  رف�صهم  العربية  والربملانات  املجال�س  روؤ�صاء  اأك��د 
الداخلي للدول العربية ودعمها لانقابيني على ال�صرعية يف اليمن بال�صواريخ 
البالي�صتية التي ت�صتهدف بها تاأجيج ال�صراع بني اأبناء الوطن الواحد ف�صًا عن 
التطاول على اأمن اململكة العربية ال�صعودية وهي اجلارة الأوىل لليمن والأماكن 
الإ�صامية املقد�صة يف مكة واملدينة التي تعد مقد�صات اإ�صامية.جاء ذلك يف بيان 
�صدر يف ختام املوؤمتر الثالث للربملان العربي وروؤ�صاء املجال�س والربملانات العربية 
اأم�س الأول مبقر الأمانة العامة جلامعة الدول العربية.واأدان البيان  الذى عقد 
ت�صتهدف  التي  املتطرفة  الدينية  بالأجندات  العربية  ال��دول  يف  التدخات  كافة 

النيل من اأمنها وا�صتقرارها ووحدة ن�صيجها الوطني.

 •• نايبيداو-اأ ف ب:

جون�صون  بوري�س  الربيطاين  اخلارجية  وزي��ر  اجتمع 
بالرئي�صة الفعلية للحكومة البورمية اأونغ �صان �صو ت�صي 
العا�صمة نايبيداو حلثها على التحرك لإنهاء  ام�س يف 
اأزمة الروهينغا يف وقت تواجه بادها �صغوطا متزايدة 
ملعاقبة القوات امل�صوؤولة عن ارتكاب فظائع بحق الأقلية 
البورمية  والزعيمة  اللقاء بني جون�صون  امل�صلمة.وجاء 
�صمعتها  تلطخت  وال��ت��ي  لل�صام  نوبل  ج��ائ��زة  احل��ائ��زة 
دوليا جراء طريقة تعاطيها مع اأزمة الروهينغا، يف اإطار 

جولة اآ�صيوية مدتها اأربعة اأيام.
واأعقب اللقاء زيارة قام بها جون�صون اإىل خميم لاجئني 
يف منطقة كوك�س بازار على جانب بنغاد�س من احلدود 
ح��ي��ث جل���اأ ن��ح��و 700 ال���ف م��ن ال��روه��ي��ن��غ��ا ه��رب��ا من 
احلملة الأمنية التي �صنها اجلي�س البورمي بحقهم يف 

ولية راخني ال�صمالية يف اآب اغ�صط�س املا�صي.
واتهمت الأمم املتحدة بورما بدفع الأقلية امل�صلمة اإىل 
الفرار عرب احلدود يف حملة تطهري عرقي، وهو ما تنفيه 
“بانفتاح وود  ت�صي مع جون�صون  �صو  نايبيداو.وناق�صت 
التطورات الأخرية يف ولية راخني، مبا يف ذلك خطط 
ا�صتقبال العائدين الذين فروا” اإىل بنغاد�س، وفقا ملا 
اأفادت وزارة اخلارجية البورمية على موقع “في�صبوك” 
وزارة  ذك��رت  املحادثات،  للقاء.وقبل  �صورا  ن�صرت  حيث 
اأجل  �صي�صغط من  اأن جون�صون  الربيطانية  اخلارجية 
الطوعية  ال��اج��ئ��ني  وع���ودة  راخ���ني  امل��ع��ان��اة يف  “انهاء 

والآمنة«.و�صيزور جون�صون راخني يف وقت لحق.
اإىل  الاجئني  لإع��ادة  اتفاقا  وبنغاد�س  بورما  ووقعت 

�صمال راخني. لكن عمليات اإعادتهم مل تبداأ بعد.
ويخ�صى الكثري من الروهينغا من العودة اإىل البلد حيث 
تعر�صوا اإىل العنف وعانوا من التمييز لعقود على اأيدي 

ال�صلطات التي حرمتهم من اجلن�صية.وبع�صهم مل يعد 
اإح���راق قراهم خال  ج��راء  اإليه  ي��ع��ودون  لديهم مكان 
اإىل  اأن يتوجه جون�صون  حملة اجلي�س الأمنية.ويتوقع 

مع  لقاءات  وتت�صمن  ليومني  ت�صتمر  زي��ارة  يف  بانكوك 
ورئي�س  �صان-او-ت�صا  برايوت  الع�صكري  املجل�س  رئي�س 

جمل�س ا�صت�صاري تاياندي يتوىل اأزمة الروهينغا.

الوقوف  �صتوا�صان  و�صيول  وا�صنطن  ان  جمعهما،  لقاء  خ��ال 
بثبات و�صُتن�ّصقان جهودهما يف مواجهة برناجَمي كوريا ال�صمالية 

البال�صتي والنووي.
اخ��ت��اف بني  ادن��ى  “لي�س هناك  الم��ريك��ي  الرئي�س  نائب  وت��اب��ع 
الوليات املتحدة وجمهورية كوريا واليابان حول �صرورة موا�صلة 
عن  تخليها  ح��ني  اىل  و�صيا�صيا  اقت�صاديا  ال�صمالية  ك��وري��ا  ع��زل 

برناجميها النووي والبال�صتي«.
يجب  “ ك�صرط م�صبق لأي حوار”  اي�صا على توير  بن�س  وكتب 
ال�صاح  نزع  مو�صوع  الطاولة  على  ت�صع  ان  ال�صمالية  كوريا  على 
النووي.تاأتي هذه الت�صريحات المريكية يف الوقت الذي دعا فيه 
زعيم كوريا ال�صمالية كيم جونغ اون ال�صبت نظريه الكوري اجلنوبي 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ال�صروري  م��ن  ان  بن�س  م��اي��ك  الم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  اع��ل��ن 
“ال�صتمرار يف عزل كوريا ال�صمالية اقت�صاديا ودبلوما�صيا”، وذلك 
يف وق��ت كانت وا�صنطن قد ح��ذرت من اخ��ذ حم��اولت بيونغ يانغ 

للتقارب مع �صيول على حممل اجلد.
ويف حديثه اىل ال�صحافيني يف طريق عودته اىل الوليات املتحدة 
بعد ح�صوره افتتاح دورة اللعاب الوملبية ال�صتوية يف بيونغ ت�صانغ، 
قال بن�س ان الوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية ما زالتا مّتحدَتني 

يف معار�صتهما للربنامج النووي لكوريا ال�صمالية.
وا�صاف بن�س انه اّكد مع الرئي�س الكورى اجلنوبي مون جاي-اإن، 

مون جاي-ان اىل قمة يف بيونغ يانغ، وفقا ملا اأعلنت �صيول.
و�صتكون هذه القمة، يف حال ح�صولها، الثالثة من نوعها بعد لقاءين 
بني كيم جونغ ايل والد الزعيم احلايل والكوريني اجلنوبيني كيم 
داي-جونغ وروه مو-هيون عامي 2000 و2007 يف بيونغ يانغ.

وت�صر وا�صنطن على انه يتعني على بيونغ يانغ التي فر�س جمل�س 
تتخذ خطوات  ان  العقوبات عليها،  ح��زم من  ع��دة  ال��دويل  الأم��ن 
ملمو�صة تثبت من خالها اأنها م�صتعدة لنزع اأ�صلحتها النووية قبل 

اي مفاو�صات.
وبعد �صمت دام لأ�صهر ب�صاأن ما اذا كانت كوريا ال�صمالية �صت�صارك 
يف دورة الألعاب الأوملبية ال�صتوية يف بيونغ ت�صانغ، تبني ان الأوملبياد 

�صكل منا�صبة لتحقيق تقارب بني الكوريتني.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

الإخ���ب���اري عن  “ولا”  م��وق��ع  ن��ق��ل 
“اإ�صرائيل  اأّن  ي��ك�����ص��ف��ه،  مل  م�����ص��در 
للت�صريحات  ك��ب��ري  ب��اه��ت��م��ام  ت�صغي 
وال���ت���ه���دي���دات ال�������ص���ادرة ع���ن اإي�����ران، 
والأن�صطة التي تقوم بها، وهي معنية 
كانت  اإن  م���ا  ت��ع��رف  اأن  ك��ب��ري  ب�����ص��ك��ل 
اهلل  يكون حل��زب  ب��اأن  طهران مهتمة 
دور يف املواجهة احلالية”، م�صّدداً على 
اأّن اإ�صرائيل تعي اأّن احلزب هو القادر 
�صوريا. ولي�س  اإ�صرائيل،  تهديد  على 

هارئيل  عامو�س  اأب���دى  ال�صياق،  ويف 
�صحيفة  يف  الع�صكرية  ال�صوؤون  معّلق 
م�صتقبل  م��ن  ت�����ص��اوؤم��ه  “هارت�س”، 
امل��واج��ه��ة م��ع اإي�����ران، حم����ذراً م��ن اأن 
اأن��ه ل يوجد طرف  املع�صلة تكمن يف 
الت�صعيد. التدخل ملنع  باإمكانه  ثالث 

يف حتليل ن�صره موقع ال�صحيفة ام�س 
اأّن���ه ل ميكن  اأو���ص��ح هارئيل  الأح����د،، 
العتماد على الدور الرو�صي لحتواء 
اأن  اإىل  م�����ص��رياً  احل��ا���ص��ل،  الت�صعيد 
بوتني،  ف��ادمي��ري  ال��رو���ص��ي  الرئي�س 

اختار ال�صطفاف اإىل جانب اإيران.
فاإّنه حتى  الإ�صرائيلي،  املعّلق  وح�صب 
لو مت احتواء الت�صعيد هذه املرة، فاإّن 
لواقع  اأ�ص�س  ال�صبت،  اأم�����س  ح��دث  م��ا 
ا���ص��رات��ي��ج��ي ج���دي���د، ي��ت��وج��ب على 

اإ�صرائيل ال�صتعداد للتعاي�س معه.
الإعام  و���ص��ائ��ل  خ�ص�صت  ذل���ك،  اإىل 
وا�صعة  م�������ص���اح���ات  الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة، 
بوتني  اأطلقه  ال��ذي  املبا�صر  للتحذير 
الإ�صرائيلي  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  جت����اه 
بعدم  ومطالبته  نتانياهو،  بنيامني 

الإقدام على اأي ت�صعيد جتاه �صوريا.
ال�صوؤون  م��ع��ّل��ق  ن���ه���اري،  اأورن  وق����ال 
اإّن  “ولا”،  م���وق���ع  يف  ال����دول����ي����ة، 
اعتقدت  اإذا  نف�صها  “توهم  اإ�صرائيل 
اأن مو�صكو ميكن اأن تقف اإىل جانبها، 
اإىل جانب  ال���وق���وف  اخ���ت���ار  ف��ب��وت��ني 

اأعداء اإ�صرائيل دون مواربة«.
الأحد،  اليوم  املوقع  ن�صره  مقال  ويف 
تدلل  املوؤ�صرات  “كل  اأن  نهاري،  راأى 
ال�صراتيجية  امل�صالح  ال��ت��ق��اء  على 
�صوريا”،  ورو���ص��ي��ا يف  اإي����ران  م��ن  لكل 
م�صرياً اإىل اأن “رو�صيا جتاهلت حقيقة 

اأّن طائرة دون طيار اإيرانية، اخرقت 
فقط  واهتمت  الإ�صرائيلية،  الأج���واء 

ب�صرورة احرام ال�صيادة ال�صورية«.
ال�صوؤون  معّلق  ي�صاي،  ب��ن  رون  وق��ال 
“يديعوت  ���ص��ح��ي��ف��ة  يف  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
“التقديرات  اإّن  اأحرنوت”، 

ال�صتخبارية يف اإ�صرائيل، تنطلق من 
فر�صية مفادها اأن بيئة الت�صعيد بني 
اإ�صرائيل من جهة، واإيران يف ال�صاحة 
اإ�صرار  ب�صبب  �صتتوا�صل،  ال�صورية، 
طهران على موا�صلة تعميق تواجدها 
املقابل  يف  اإ�صرائيل  وع��زم  ���ص��وري��ا،  يف 

على اإحباط التوجهات الإيرانية«.
ال�صحيفة  م��وق��ع  ن�����ص��ره  حت��ل��ي��ل  ويف 
القيادة  ي�صاي،  ب��ن  دع��ا  الأح���د،  ام�س 
احتواء  حم��اول��ة  اإىل  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، 
املوقف، وجتاوز الت�صعيد، لأّن م�صالح 

تل اأبيب تتطّلب ذلك، ح�صب قوله.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

عبا�س  حممود  الفل�صطيني  الرئي�س  ي��ب��داأ 
ي��ل��ت��ق��ي فيها  م��و���ص��ك��و،  اإىل  ر���ص��م��ي��ة  زي�����ارة 

الرئي�س الرو�صي فادميري بوتني.
رو�صيا،  ل���دى  الفل�صطيني  ال�����ص��ف��ري  وق����ال 
يهدف  ع��ب��ا���س  اإن  ن���وف���ل،  احل��ف��ي��ظ  ع��ب��د 
“ا�صتكمال  اإىل  ب��وت��ني  م��ع  م��ب��اح��ث��ات��ه  م��ن 
حواراته مع قيادات دول العامل للعمل على 
ال�صام  م��ف��او���ص��ات  ن��زي��ه يف  و�صيط  اإي��ج��اد 
الأن���ب���اء  وك���ال���ة  ب��ح�����ص��ب  اإ�صرائيل”،  م���ع 

الفل�صطينية الر�صمية، وفا.
رو�صيا  اإىل  ع��ب��ا���س  زي�����ارة  اأن  ن��وف��ل  وذك����ر 
تاأتي يف ظل ظروف  الأهمية كونها  “بالغة 
بالغة التعقيد، حيث تغلي املنطقة بالأحداث 
واملتاحقة  املت�صاعدة  والتطورات  الكبرية 
ن��ت��ي��ج��ة الإع��������ان الأم����ري����ك����ي الع������راف 
ال�صفارة  ونقل  لإ�صرائيل  عا�صمة  بالقد�س 

الأمريكية اإليها«.
تربة  ت�صكل  الأح�����داث  “هذه  اأن  واأ����ص���اف 
خ��ا���ص��ة ل��ل��ح��دي��ث م��ع اجل��ان��ب ال��رو���ص��ي يف 
اأخ����رى فاإن  ال��ق�����ص��اي��ا، وم���ن ج��ه��ة  خمتلف 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  اأعلن  عبا�س  الرئي�س 
دور  لعب  يف  بها  مرحب  غ��ري  لنا،  بالن�صبة 
نتيجة  الإ�صرائيلي،  اجل��ان��ب  م��ع  الو�صاطة 

انحيازها ال�صافر ل�صالح اإ�صرائيل«.
بعملية  م��ل��ت��زم��ني  زل��ن��ا  م��ا  “نحن  وت���اب���ع: 
ال�صام وراغبني با�صتكمالها حتى الو�صول 
ناأمل  ال�صياق  ه��ذا  ويف  ال��دول��ت��ني،  ح��ل  اإىل 
واآلية  منظومة  بناء  يف  لرو�صيا  اأك��رب  ب��دور 
اأو�صع  دول��ي��ة  ب��روؤي��ة  عمليا  تتمثل  ج��دي��دة 
ت��ك��ون ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة جزءاً 
جادة  حماولة  يف  لها،  رئي�صة  ولي�صت  منها 
والتي  املت�صاعدة  الأزم���ة  لهذه  ح��د  لو�صع 
تنذر بق�صايا كبرية يف املنطقة قد ل حتمد 

عقباها«.
واأعرب ال�صفري الفل�صطيني لدى رو�صيا عن 

واأو�صع  اأكرب  دور  على  فل�صطينية  “مراهنة 
اإىل  م�����ص��رياً  ال�صام”،  عملية  يف  ل��رو���ص��ي��ا 
الكثري  “�صورة  يف  بوتني  �صي�صع  عبا�س  اأن 
احلايل  ب��ال��و���ص��ع  اخل��ا���ص��ة  التفا�صيل  م��ن 
وال��ت��ط��ورات على الأر����س، وم��ا ال��ذي ميكن 

عمله �صويا خال املرحلة املقبلة«.
وك��ان عبا�س اأك��د اأم�����س، يف م��وؤمت��ر �صحايف 
مودي  ناريندرا  الهندي  ال��وزراء  رئي�س  مع 
يف رام اهلل، اأن ت�صكيل اآلية متعددة الأطراف 
الأمثل  ال�صبيل  تنبثق عن دول متعددة هي 
الفل�صطينية  ال�����ص��ام  م��ف��او���ص��ات  ل��رع��اي��ة 

الإ�صرائيلية.
الفل�صطيني  الأ���ص��ري  ن���ادي  ق���ال  ذل���ك،  اىل 
قا�صرين  معتقلني  ثاثة  اإن  الأح���د،  ام�س 
اعتقالهم  اأث��ن��اء  تنكيل  لعمليات  ت��ع��ّر���ص��وا 

والتحقيق معهم.
وروى الأ�صري م�صطفى البدن من بلدة تقوع 
“حوايل  اأن���ه  ال��ن��ادي  ملحامي  بيت حل��م،  يف 

ال�����ص��اع��ة ال���واح���دة وال��ن�����ص��ف ب��ع��د منت�صف 
الحتال  جي�س  م��ن  ق��وة  اقتحمت  ال��ل��ي��ل، 
اإىل  اقتياده  وج��رى  واعتقلته  عائلته  منزل 
قاموا  ال��ط��ري��ق  ويف  “عت�صيون”  معتقل 
بالعتداء عليه بال�صرب، واأحد اجلنود اأغلق 
اليمنى،  ركبته  على  الع�صكرية  ال�صيارة  باب 
“ع�صقان”  م��ع��ت��ق��ل  اإىل  ن��ق��ل��ه  ج���رى  ث���م 
يوماً،   26 مل���دة  للتحقيق  خ�����ص��ع  وه���ن���اك 
طويلة  ل��ف��رات  للتحقيق  اأُخ�����ص��ع  خالها 
تتجاوز الت�صع �صاعات تعر�س فيها لل�صرب 
ومل��ح��اول��ة خ��ن��ق م��ن ق��ب��ل اأح���د املحققني”. 
يناير  الرابع من  تاريخ  اأنه معتقل يف  علماً 

)كانون الثاين( 2018.
واأفاد املعتقل في�صل ال�صاعر، من بلدة تقوع 
يف بيت حلم، اأنه خ�صع لتحقيق ا�صتمر ملدة 
ب�صكل  ك��ان��ت  اأي����ام  ع�����ص��رة  ي��وم��اً، منهم   15
ال�����ص��اع��ر تعر�س  ال��ف��ت��ى  اأن  ع��ل��م��اً  م��ت��ت��ايل، 
اأيام  ثاثة  قبل  الي�صرى  �صاقه  يف  لإ�صابة 

يناير   15 منذ  معتقل  وه��و  اعتقاله،  م��ن 
.2018

 15( ال�صالدة  اأحمد  الأ�صري  اأُ�صيب  فيما 
عاماً( بك�صر يف �صاقه اليمنى، بعدما تعر�س 
الحتال  ج��ن��ود  م��ط��اردة  اأث��ن��اء  لل�صقوط 
يناير   24 ي���وم  اع��ت��ق��ال��ه  عملية  خ���ال  ل��ه 
“هدا�صا عني  اإىل م�صت�صفى  وُنقل   ،2018
ومكث فيه مل��دة ي��وم، ثم ج��رى نقله  كارم” 
معتقل  اإىل  ث��م  “عت�صيون”  معتقل  اإىل 

“عوفر«.
ُي�صار اإىل اأن %60 من القا�صرين املعتقلني 
والنف�صي  اجل�����ص��دي  للتعذيب  ي��ت��ع��ّر���ص��ون 
يف  اعتقالهم  منها  اأ�صاليب  ع��دة  خ��ال  من 
�صاعات متاأخرة من الليل، والعتداء عليهم 
العرافات  وان��ت��زاع  وتهديدهم  بال�صرب، 
طعام  دون  واإبقائهم  ال�صغط،  حت��ت  منهم 
للتحقيق  واإخ�����ص��اع��ه��م  ل�����ص��اع��ات،  و����ص���راب 
لفرات طويلة، وتوجيه ال�صتائم والألفاظ 

البذيئة بحقهم.
هذا واقتحم ع�صرات امل�صتوطنني املتطرفني 
الأق�صى  امل�صجد  باحات  الأح��د  ام�س  �صباح 
املحتلة  بالقد�س  القدمية  البلدة  املبارك يف 
الوحدات  حتت حرا�صة م�صددة من عنا�صر 
اخل���ا����ص���ة يف ج��ي�����س و����ص���رط���ة الح���ت���ال 
يف  ا�صتفزازية  بجولت  وقاموا  الإ�صرائيلي 

�صاحاته.
 60 ن��ح��و  اأن  واأف�������ادت م�������ص���ادر م��ق��د���ص��ي��ة 
اإىل جانب الع�صرات من  م�صتوطناً متطرفاً 
الأق�صى  امل�صجد  اقتحموا  ال�صرطة  عنا�صر 
امل���غ���ارب���ة اخلا�صع  ب����اب  امل���ب���ارك م���ن ج��ه��ة 
بجولت  وق��ام��وا  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة،  لل�صيطرة 
ا�صتفزازية فيه، وحاول اأحدهم اأداء طقو�س 
دي��ن��ي��ة ق��ب��ل ت��دخ��ل ح��را���س دائ����رة الأوق����اف 

الإ�صامية الأردنية.
ق��وات الحتال  ت��زال  �صياق مت�صل، ل  ويف 
الإ�صرائيلي تتبع اإج��راءات اأمنية م�صددة يف 
املحتلة  القد�س  يف  القدمية  البلدة  حميط 
وم��ن��ط��ق��ت��ي ب����اب ال���ع���ام���ود و�����ص����ارع �صاح 
توا�صل  م��ن  حت�صباً  امل��دي��ن��ة  و���ص��ط  ال��دي��ن 
الحتجاجات الفل�صطينية على قرار ترامب 

الأخري.

مقتل 3 يف حتطم 
طائرة هليكوبرت 

اأمريكية 
•• وا�صنطن-رويرتز:

ق���ال���ت و����ص���ائ���ل اإع������ام يف ولي���ة 
ومتحدث  الأم��ري��ك��ي��ة  اأري����زون����ا 
ب��ا���ص��م ال����ط����ريان الحت�������ادي اإن 
�صياحية  ه���ل���ي���ك���وب���ر  ط�����ائ�����رة 
العظيم  الأخ��������دود  يف  حت��ط��م��ت 
اإىل  اأدى  مم���ا  ك���ان���ي���ون  ج���ران���د 
واإ�صابة  اأ���ص��خ��ا���س  ث��اث��ة  مقتل 

اأربعة اآخرين.
ط������وارئ  اإدارة  م��������������وف��د  وق����ال 
تلفزيون  مل��ح��ط�����������������ة  ه�����والب�����اي 
تقوم  ك��ان��ت  ال��ط��ائ��رة  اإن  حملية 
العظيم،  الأخ���������دود  يف  ب���ج���ول���ة 
ال�صياحية  ال��وج��ه��ات  اأه����م  اأح����د 
عندما  امل���ت���ح���دة،  ال�����ولي�����ات  يف 

�صقطت.
واأ�صاف اأن ثاثة اأ�صخا�س لقوا 
واأن  اأرب��ع��ة  اأ�صيب  بينما  حتفهم 
ال�صلطات رمبا تبحث عن �صخ�س 

اأو �صخ�صني اآخرين.
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العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/4079 تنفيذ جتاري
ان  ن��واز جمهول حمل القامة مبا  املنفذ �صده/1-احمد خان حق  اىل 
�س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد  الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  طالب 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صام�صي  العمران  عمران  عبداهلل 
 )43479.16( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اه  امل��ذك��ورة 
درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/308 تنفيذ جتاري

وميثلها/ ����س.ذ.م.م  لا�صتثمار  كابيتال  �صده/1-فورتر�س  املنفذ  اىل 
حامد احمد خمتار جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/هيدرا 
اأقام  قد  الكعبي  �صيف  �صبيح  عبداهلل  وميثله:حمدان  ذ.م.م  ماركت�س 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )374785( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/295 تنفيذ جتاري
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  والغاز  للنفط  �صده/1-برك�صو  املنفذ  اىل 
ال�صارقه  ف��رع   - ليمتد  انرنا�صيونال  ب��روف��اك  التنفيذ/�صركة  ط��ال��ب 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  الكعبي  �صيف  �صبيح  ع��ب��داهلل  ومي��ث��ل��ه:ح��م��دان 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3386425( 
درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- الت�صديق على حكم التحكيم 
ال�صادر يف الدعوى التحكيمية رقم 163301 بتاريخ 2017/1/11 وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/171 تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  للمفرو�صات  ليف  �صده/1-�صلفر  املنفذ  اىل 
ذ.م.م  لا�صتثمارات  ال��ط��م��وح  التنفيذ/�صركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكعبي  �صيف  �صبيح  عبداهلل  وميثله:حمدان 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )156141( 
درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/3676 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1-اي ام دي للياقه البدنيه �س.ذ.م.م وميثلها/عي�صى حممد 
عبداهلل حممد الدح -احمد حممد عبداهلل الدح املطرو�صي 2- احمد حممد 
التنفيذ/�صركة  ان طالب  القامة مبا  املطرو�صي جمهول حمل  الدح  عبداهلل 
قد  الكعبي  �صيف  �صبيح  ع��ب��داهلل  وميثله:حمدان  ذ.م.م  الم����ارات  تكنوجيم 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  بالت�صامن اىل طالب  وق��دره )366862.86( درهم 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/21 تنفيذ عقاري

مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  غني  اف�صل  �صده/1-حممد  املنفذ  اىل 
ذ.م.م وميثله:هند حميد  العقارية  دام��اك  التنفيذ/�صركة  ان طالب 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه  علي غدير الكتبي قد 
طالب  اىل  دره��م   )873700( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2015/1388 تنفيذ جتاري
ر�صا  2-علي  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  �صي  ام  ���ص��ده/1-ب��ي  املنفذ  اىل 
�صادرات  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �صاباجيان 
ايران قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )17677370( درهم بالت�صامن اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/3988 تنفيذ جتاري

اخر جمهول  راج��ا جاويد  الرحمن  عبيد  املنفذ �صده/1-راجا  اىل 
اأق���ام عليك  ق��د  ب���اوار  التنفيذ/نيتني  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )8683( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2440  مدين جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- اعظم خان مهر �صاه جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/12/28  يف الدعوى 
املذكورة اعاه ل�صالح/�صري دولت خان �صورت خان بالزام املدعي عليه 
درهم(  وارب��ع��ون  وخم�صمائة  ال��ف  )ث��اث��ون  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان 
وفائدة بواقع 9 من تاريخ:2017/8/27 حتى ال�صداد والزمته بامل�صاريف. 
اعتبارا  يوما  ثاثني  خال  لا�صتئناف  قابا  احل�صوري  مبثابة  حكما 
ال�صيخ  ال�صمو  با�صم �صاحب  الع��ان �صدر  لن�صر هذا  التايل  اليوم  من 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/10  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1-دبلومات الهند�صية ���س.ذ.م.م 2- هنومانتا ريدي جاتو جمهول 
���س.ذ.م.م وميثله:ابراهيم  البناء  لتجارة مواد  املدعي/النقيب  ان  القامة مبا  حمل 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  احل��م��ادي  املو�صى  علي 
عليهما بالت�صامن والتكافل مببلغ وقدره )103.752.10( درهم ت�صمني املدعي عليهما 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  بالر�صوم  والتكافل  بالت�صامن 
ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2018/2/22 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �س 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/101  مدين جزئي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  احمد  منظور  و�صيم  عليه/حممد  املدعي  اىل 
�س.م.ع  ات�صالت(  )جمموعة  لات�صالت  الم��ارات  جمموعة  املدعي/�صركة 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )37.401.79(
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�����ص��داد  وح��ت��ى  ال�صتحقاق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch2.D.18:بالقاعة ���س  ال�����ص��اع��ة:08.30    2018/2/15
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3082  مدين جزئي

القامة  حمل  جمهول  ال�صويدي  �صقر  �صلطان  �صقر  عليه/علي  املدعي  اىل 
�صامل ح�صن  املعمري وميثله:حنان  �صيف حمود عبداهلل  املدعي/خالد  ان  مبا 
الباي�س قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )300.000( وقدره 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�صداد  وحتى  املطالبة  م��ن 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch2.D.18:بالقاعة ���س  ال�����ص��اع��ة:08.30    2018/2/15
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/40  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/حممود ح�صن ابراهيم حافظ جمهول حمل القامة مبا ان 
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �صام  احمد  ام��ني  �صعيد  املدعي/�صلمى 
والر�صوم  دره����م   )244000( وق�����دره  مب��ب��ل��غ  ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  ب���ال���زام  امل��ط��ال��ب��ة 
ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ   من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 
ال�صاعة:08.30    2018/2/15 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  التام. 
اأو من ميثلك قانونيا  �س بالقاعة:ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2778  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/موؤ�ص�صة الكناري لتجارة اخلردة املعدنية جمهول حمل القامة مبا 
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عامة(  )م�صاهمة  للتاأمني  دبي  املدعي/�صركة  ان 
بان  عليهما  املدعي  وب��ال��زام  م��دين  ن��زاع   2017/2215 رق��م  ال��ن��زاع  ب�صم ملف  املطالبة 
يوؤديا بالت�صامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )22.700( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام وامل�صاريف ومقابل اتعاب 
�س  ال�صاعة:08.30    2018/2/15 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   .. املحاماة 
بالقاعة:ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/30  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/م�صاريع البنا - موؤ�ص�صة فردية جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
النمر لتجارة احلديد ذ.م.م وميثله:ح�صن علي مطر الريامي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )209.777.75( درهم والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول 
املوافق 2018/2/18   الح��د  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  كفالة.  املعجل با  بالنفاذ  احلكم 
اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.C.14:بالقاعة ال�صاعة:08.30 �س 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/195  جتاري جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للعلب  املتحدة  عليه/ال�صركة  املدعي  اىل 
ذ.م.م  البا�صتيكية  لل�صناعات  ال��وط��ن��ي  الم����ارات  املدعي/م�صنع  ان  مب��ا 
وميثله:على ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
والر�صوم  دره��م   )426786.68( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
ال�صداد.  وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
ل��ذا فاأنت مكلف باحل�صور  ال�صاعة:�س ب  امل��واف��ق   ي��وم  وح��ددت لها جل�صة 
م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/204  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/حنا غيتا�صيو تيم�صيغني جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/زينيا حممد احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
اخلمي�س  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  وامل�صاريف.  والر�صوم  �صريك  باخراج 
املوافق 2018/3/1  ال�صاعة:08.30 �س بالقاعة:ch1.C.14 لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/165  ا�شتئناف مدين    
را�صد 3-  را�صد دعفو�س  را�صد 2- عبيد  را�صد دعفو�س  امل�صتاأنف �صده/ 1- حممد  اىل 
دعفو�س را�صد دعفو�س را�صد 4-بدر را�صد دعفو�س را�صد 5-خالد را�صد دعفو�س را�صد 
امل�صتاأنف / اماين را�صد  ان  6- مرمي را�صد دعفو�س را�صد  جمهول حمل القامة مبا 
دعفو�س را�صد املهريي ب�صفتها مفو�صة من موؤ�ص�صة الوقاف و�صوؤون الق�صر ب�صفتها 
بن  �صامل  �صعيد  وميثله:احمد  املهريي  را�صد  دعفو�س  را�صد  عليه  املحجوز  على  قيما 
بالدعوى رقم 2016/241 مدين  ال�صادر  القرار/ احلكم  ا�صتاأنف  ال�صويدي  قد  هزمي 
كلي بتاريخ:2017/2/7 وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 2018/3/5 ال�صاعة 10.00 
�صباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/562  ا�شتئناف جتاري    

جمهول  �����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ك��وم  ملتي   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
خواه  ملكوتى  علي  قدير  ر�صا  /حممد  امل�صتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف/  ق��د  انفنتي  �صركة  مدير  ب�صفته   -
ب��ت��اري��خ:2017/3/20  وح��ددت لها جل�صه  رق��م 2014/1216 جت��اري كلي 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة   2018/2/25 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم 
ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2317  ا�شتئناف جتاري    

للتجارة  ح��راء  2-جنمة  حممد  ن��ور  ع��ب��دال��روؤوف   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
القامة  حمل  جمهول  حممد  نور  عبدالروؤوف  3-�صمري  ����س.ذ.م.م  العامه 
مبا ان امل�صتاأنف /عظمى يو�صف عبدالروؤوف نور حممد قد ا�صتاأنف القرار/ 
بتاريخ:2017/12/12   بالدعوى رقم 2017/335 جتاري كلي  ال�صادر  احلكم 
ال�صاعة 10.00 �صباحا   املوافق 2018/2/28  وحددت لها جل�صه يوم الربعاء 
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/50 تنفيذ مدين  
اب��دواه 2- عتيق الرحمن قا�صي رحمن جمهول حمل  اىل املنفذ �صده/1-  علي �صامل م�صبح 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  القامة مبا ان طالب التنفيذ/فهد عبداهلل قويل  قد 
اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )73777( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
ال�صيارة حمل  بيع  املدعي واملدعي عليهما يف مات�صمنه من  العقد املربم بني  2- ب�صحة ونفاذ 
التداعي نوع جيم�صى اكاديا موديل 2008 بالرقم 25638/كي واملربم بتاريخ:2015/5/12 واملبينة 
ال�صلطات  ل��دى  ا�صميهما  يف  وحتويلها  ال�صيارة  ه��ذه  بت�صجيل  والزامهما  ال��دع��وى  ب�صحيفة 
املخت�صة اعتبارا من تاريخ �صدور عقد البيع او متكني املدعي من القيام بتلك الجراءات على 
فان  ال�صلطات.وعليه  تلك  ل��دى  الت�صجيل  و�صروط  اج���راءات  ا�صتيفاء  بعد  عليه  املدعي  نفقة 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2312  ا�شتئناف عمايل    
جمهول  ذ.م.م   والتطريز  للخياطة  ا�صرباندو   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
الها�صمي  قد  ال��وه��اب  ام��ال بنت عبد  امل�صتاأنف /  ان  حمل الق��ام��ة مبا 
ع��م��ايل جزئي  رق���م 2017/6148  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر  ا���ص��ت��اأن��ف/ احل��ك��م 

بتاريخ:2017/12/7     
 10.00 ال�صاعة   2018/2/20 امل��واف��ق  ال��ث��اث��اء   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1161  ا�شتئناف عمايل    

ال�صكنية �س.ذ.م.م   ا�س لت�صويق الوحدات  امل�صتاأنف �صده/ 1- يف تي  اىل 
ع��زب  قد  ال�صيد حممد  / علي  امل�صتاأنف  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
ع��م��ايل جزئي  رق���م 2017/2252  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر  ا���ص��ت��اأن��ف/ احل��ك��م 

بتاريخ:2017/6/11     
وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 2018/2/26 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/15  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �صده/1- ذا ديفلوبر للعقارات �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
حممد �صميم مريزا وميثله:يو�صف حممد ح�صن حممد البحر

نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2017/15 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2017/11/15   
باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك:

1- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره )922371( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�صداد 
وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خال 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا العان. 

مكاتب  م�صروع  من   719 الوحدة  النزاع  مو�صوع  العقارية  بالوحدة  املتعلقة  العقود  بف�صخ   -2
متاين ارت�س الكائن يف منطقة اخلليج التجاري بارمارة دبي .

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 
خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
ال�صعبة الربملانية الإماراتية ت�صارك يف موؤمتر ميثاق العمل الوطني يف البحرين

•• املنامة -وام:

باملجل�س  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�صعبة  م��ن  وف���د  ���ص��ارك 
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي يف امل���وؤمت���ر ال��ن��ي��اب��ي حول 
“ميثاق العمل الوطني” الذي عقد يف العا�صمة 

البحرينية “املنامة” موؤخرا.
العامري  بن كردو�س  �صعادة حممد  الوفد  �صم 
اأحمد  الوطني الحتادي و�صعادة  املجل�س  ع�صو 

�صبيب الظاهري الأمني العام للمجل�س.
ي���اأت���ي ه����ذا امل����وؤمت����ر - ال�����ذي ي��ن��ظ��م��ه جمل�س 
النواب البحريني - تزامنا مع احتفالت مملكة 

التي  الوطني  العمل  ميثاق  ب��ذك��رى  البحرين 
ت���واف���ق 14 ف���رباي���ر م���ن ك���ل ع���ام وع��ق��د حتت 
امل�صتدامة  والتنمية  امل�صتقبل  اآف���اق   “ ع��ن��وان 
ث���اث ج��ل�����ص��ات رئي�صية  “ وت�����ص��م��ن  وال�����ص��ام 
�صملت املحور ال�صيا�صي “امليثاق وال�صتحقاقات” 
وال�صام”،  الت�صامح  “امليثاق..  الديني  واملحور 
امل�صتدامة  “التنمية  الق���ت�������ص���ادي  وامل����ح����ور 

وال�صت�صرافات«.
وركز املوؤمتر على اإبراز وا�صتعرا�س اأهم املحطات 
العمل  مليثاق  العليا  اللجنة  عمل  يف  الوطنية 
الوطني يف مملكة البحرين، وتعزيز دور املجل�س 

النيابي وال�صلم الجتماعي، اإىل جانب امل�صاركة 
الإ�صاحي،  امل�����ص��روع  يف  ل��ل�����ص��ب��اب  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
القت�صادي  والتمكني  امل����راأة  دور  وا�صتعرا�س 
النقاط  وو�صع  للبحرين،  ال�صاملة  التنمية  يف 
واملامح العامة ل�صت�صراق اآفاق امل�صتقبل مليثاق 

العمل الوطني يف التنمية وال�صام.
رف�صه جلميع  للموؤمتر  اخلتامي  البيان  اأكد  و 
���ص��وؤون مملكة  يف  الأجنبية  ال��ت��دخ��ات  اأ���ص��ك��ال 
البحرين الداخلية ودول املنطقة ودعا املجتمع 
اأ�صكاله  بجميع  الإره����اب  حم��ارب��ة  اإىل  ال���دويل 
وم�����ص��ادر مت��وي��ل��ه وامل��ح��ر���ص��ني ع��ل��ي��ه، مطالبا 

باإطاق حمات وطنية تعزز من قيم النتماء 
واملوؤ�ص�صات،  ال��ق��ان��ون  دول��ة  واح���رام  ال��وط��ن��ي، 
واإعاء قيم املواطنة، وحقوق الإن�صان، والعدالة 
املجتمعية، والت�صدي لكل ما يعكر �صفو الوحدة 

الوطنية، والإ�صرار بالن�صيج الجتماعي.
ال�صيا�صية  ال��ث��واب��ت  ع��ل��ى  امل����وؤمت����رون  ���ص��دد  و 
وامل�صريية،  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  اخلليجية،  ل��ل��ع��اق��ات 
التي اأكد عليها ميثاق العمل الوطني، واأن اأمن 
وا�صتقرار  اأم��ن  من  البحرين  مملكة  وا�صتقرار 
دول جمل�س التعاون اخلليجي واأكدوا اعتزازهم 

بالنتماء العربي والإ�صامي.

•• حلب-رويرتز:

ج��������اء امل����������دد لأك��������������راد �����ص����وري����ا 

املتحدة  الوليات  من  املدعومني 
من حيث مل يحت�صبوا يف احلرب 
مواجهة  يف  ي��خ��و���ص��ون��ه��ا  ال���ت���ي 
�صمال  تركيا مبنطقة عفرين يف 
ك��ان الرئي�س  ال��ب��اد. فقد  غ��رب 
م�صدر  هو  الأ�صد  ب�صار  ال�صوري 

العون.
للحكومة  امل������وؤي������دة  ف����ال����ق����وات 
يقودها  ق����وات  ت��ق��ات��ل  ال�����ص��وري��ة 
الأك�������راد يف م��ن��اط��ق اأخ�����رى من 
دم�صق  ت����ع����ار�����س  ك���م���ا  �����ص����وري����ا 
على  باحل�صول  الأك���راد  مطالب 

احلكم الذاتي.
م�صرك  فالعدو  عفرين  يف  اأم��ا 
للجانبني ولهما م�صلحة متبادلة 

يف �صد تقدم القوات الركية.
وحدات  تعترب  التي  تركيا  �صنت 
حماية ال�صعب الكردية يف عفرين 
ح���دوده���ا اجلنوبية  ع��ل��ى  خ��ط��را 
ال�صهر  امل��ن��ط��ق��ة  ع���ل���ى  ه���ج���وم���ا 
امل����ا�����ص����ي. وط���ل���ب الأك����������راد من 
اإر�صال قوات للم�صاركة يف  دم�صق 
الدفاع عن احلدود �صعيا حلماية 

عفرين.
ب��ادرة على  اأي  ومل تبد احلكومة 
اأنها �صتفعل ذلك، غري اأن ممثلني 
من اجلانبني قالوا لرويرز اإنها 
لاأكراد  مبا�صر  غري  دعما  توفر 
و�صا�صة  وم��دن��ي��ني  مقاتلني  م��ن 
من خال ال�صماح لهم بالو�صول 
الأرا�������ص������ي  ع�����رب  ع���ف���ري���ن  اإىل 

اخلا�صعة ل�صيطرتها.
الرئي�س  ي�������ص���ت���ط���ي���ع  وب�����ذل�����ك 
دون  مكا�صب  يحقق  اأن  ال�صوري 

اأن يفعل �صيئا يذكر.
و�صول  ي��دع��م  اأن  امل���رج���ح  ف��م��ن 
الكردية  امل���ق���اوم���ة  ال���ت���ع���زي���زات 
ال���ق���وات الركية  ت��ق��دم  وي��ع��ط��ل 
الذي  ال�����ص��راع  اأم���د  م��ن  ويطيل 
ي�صتنزف موارد القوى الع�صكرية 
التي تنازعه ال�صيطرة على اأر�س 

�صورية.
ومي��ث��ل ذل���ك م���ن وج��ه��ة النظر 
الأم���ري���ك���ي���ة ت��ع��ق��ي��دا ج���دي���دا يف 

فيليب ي�صيد ب�صيا�صة 
النفتاح يف فرن�صا

•• دبي-اأ ف ب:

الفرن�صي  ال������وزراء  رئ��ي�����س  اأ����ص���اد 
دب����ي  يف  ام���������س  ف���ي���ل���ي���ب  اإدوار 
ت�صهده  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  ب�التحول 
النفتاح  اختيار باده  فرن�صا مع 
وجيا جديدا متمثا يف الرئي�س 

اإميانويل ماكرون.
ويكمل فيليب يف دبي حيث يفتتح 
القمة العاملية للحكومات، املنتدى 
العامل  امل��ه��م ح���ول احل��وك��م��ة يف 
منتدى  مب��ث��اب��ة  ي��ع��ت��رب  وال������ذي 

دافو�س خليجي، 
با�صرها  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  احل��م��ل��ة 
الأ�صهر  يف  م���اك���رون  اإمي���ان���وي���ل 
الأخرية لجتذاب امل�صتثمرين يف 

العامل.
وق���ال رئ��ي�����س ال�����وزراء اأم����ام نحو 
األ��ف �صخ�س، يف خطاب ذك��ر فيه 
م������رارا ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ص��ي، اإن 
فرن�صا تعي�س حتول كبريا يهدف 
والتح�صري  ال��ب��ل��د  اإ����ص���اح  اإىل 

للم�صتقبل.
الكربى  احل����ك����وم����ات  ان  واك�������د 
ا�ص�صا  وال�صاحلة هي التي تر�صي 

متينة لبناء م�صتمر.
بخيار،  ق��ام��ت  ب����اده  اأن  وت���اب���ع 
جدير  جيل  جيل.  ا�صتبعاد  خيار 
بو�صعه  اأف�صل ما  بالحرام بذل 
جيل  لكنه  اأ���ص��دق��اء،  فيه  ول���دي 
ق���ال ل���ه ال��ف��رن�����ص��ي��ون اإن����ه يجدر 

النتقال اإىل ما بعده.
وقال اي�صا كانت فرن�صا اأمام خيار 
ما بني النغاق و�صكل من القلق 

والنفتاح، 
اإ���ص��ارة اإىل ال��دورة الثانية من  يف 
النتخابات الرئا�صية التي تناف�س 
فيها ماكرون مع مر�صحة اليمني 
املتطرف مارين لوبن، م�صيفا اأن 
اجلمهورية  رئي�س  اختارت  باده 
يف  انتخبته  ال���ذي  �صنا  الأ���ص��غ��ر 

تاريخها.
ول��ت�����ص��ح��ي��ح ����ص���ورة ف��رن�����ص��ا على 
اأك����د فيليب  ال�����ص��رائ��ب،  ���ص��ع��ي��د 
ال�صرائب  خف�س  اأن  للح�صور 
اأم���ر ل مفر منه  ال�����ص��رك��ات  على 
حتمية  تاأكيد  م��ع  عنه  ع���ودة  ول 
ما  وو���ص��وح يف  ا���ص��ت��ق��رار  حتقيق 
ي��ت��ع��ل��ق ب��خ��ف�����س الق���ت���ط���اع���ات 
م����ن جهة  الإل����زام����ي����ة.واو�����ص����ح 
للم�صتقبل  التح�صري  اإن  اأخ���رى 
يعني اأي�صا الحرا�س يف النفقات 
على  الناحية،  هذه  ومن  العامة، 

فرن�صا اأن تبذل جهودا.

احل����رب ال�����ص��وري��ة ال���دائ���رة منذ 
باأن  وت���ذك���رة  اأع�����وام  �صبعة  ن��ح��و 
اأك��راد �صوريا يتعني  حلفاءها من 
ل�صفقات  التو�صل  اأحيانا  عليهم 
م��ع الأ���ص��د حتى يف ال��وق��ت الذي 
يعملون فيه على تعزيز روابطهم 

الع�صكرية مع الوليات املتحدة.
يقودها  ال���ت���ي  ال����ق����وات  وت���ق���ول 
اإنها  ���ص��وري��ا  ���ص��م��ال  الأك�������راد يف 
تو�صلت يف غياب احلماية الدولية 
لل�صماح  دم�صق  م��ع  اتفاقات  اإىل 
عفرين  اإىل  ت��ع��زي��زات  ب���اإر����ص���ال 
من مناطق اأخرى ي�صيطر عليها 

الأكراد يف كوباين واجلزيرة.
املتحدث  غ��اب��ري��ي��ل  ك��ي��ن��و  وق����ال 
با�صم قوات �صوريا الدميقراطية 
ال��ت��ي ي��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا الأك������راد اإنه 
ت���وج���د ط����رق خم��ت��ل��ف��ة لإر����ص���ال 

التعزيزات اإىل عفرين لكن 
“مبدئيا هناك الطريق الأ�صا�صي 
ال�������ذي مي����ر ع����ن ط����ري����ق ق����وات 
ال��ن��ظ��ام. وه���ن���اك ت��ف��اه��م��ات بني 
ال���ق���وت���ني ل���ت���اأم���ني امل��ن��ط��ق��ة ... 

لإر�صال التعزيزات«.
فيه  ي��ع��ت��م��د  ال�����ذي  ال���وق���ت  ويف 
الو�صول  الأ���ص��د يف  الأك���راد على 
اإىل عفرين تقول م�صادر كردية 
لدى  ال��ن��ف��وذ  بع�س  ل��اأك��راد  اإن 
يف  لتعاونهم  حتتاج  لأنها  دم�صق 
والنفط  احل��ب��وب  على  احل�صول 
ال�صرقي  ال�صمال  يف  مناطق  من 

�صمال  يف  الأك���راد  لإدارة  تخ�صع 
���ص��وري��ا على ام��ت��داد احل���دود مع 

تركيا.
لي�س  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات  اأن  اإل 
ولذلك مل  وج��ود يف عفرين  لها 
من  املنطقة  حماية  م��ن  تتمكن 
الوليات  ���ص��ري��ك��ة  ت��رك��ي��ا  ه��ج��وم 
�صمال  حلف  ع�صوية  يف  املتحدة 

الأطل�صي.
يف ال���وق���ت ن��ف�����ص��ه ي��ت��ه��م الأك�����راد 
الأخ�صر  ال�صوء  باإعطاء  رو�صيا 
ب�صحب  وذل���ك  ال��رك��ي  للهجوم 
م���راق���ب���ي���ه���ا ال�����ذي�����ن ك����ان����ت قد 
ن�صرتهم يف عفرين العام املا�صي.

منعطفا  ع��ف��ري��ن  ح����رب  ومت��ث��ل 
جديدا يف العاقات املركبة التي 
واجلماعات  الأ����ص���د  ب���ني  ت��رب��ط 
راأ�صها  ال�����ص��وري��ة وع��ل��ى  ال��ك��ردي��ة 
التي  ال�����ص��ع��ب  وح�������دات ح���م���اي���ة 
واأخ�صعتها  م��ن��اط��ق  اق��ت��ط��ع��ت 
�صوريا  �صمال  يف  ال��ذات��ي  للحكم 
م���ن���ذ ب���������داأت احل�������رب يف ال���ع���ام 

.2011
ال�صعب  حماية  وح��دات  وت�صيطر 
ع��ل��ى ك���ل احل�����دود ال�����ص��وري��ة مع 
اأن عفرين  غ��ري  ت��ق��ري��ب��ا.  ت��رك��ي��ا 
ت��ف�����ص��ل��ه��ا ع����ن امل��ن��ط��ق��ة الأك�����رب 
يف  الكردية  لل�صيطرة  اخلا�صعة 
م�صافة  مت��ت��د  م��ن��ط��ق��ة  ال�������ص���رق 
عليها  ي�صيطر  كيلومر   100
اجل��ي�����س ال���رك���ي وف�����ص��ائ��ل من 

تخ�صع ل�صيطرة كردية.
وقال قائد يف التحالف الع�صكري 
ال�����ذي ي��ق��ات��ل دع���م���ا ل��اأ���ص��د اإن 
الأكراد لي�س اأمامهم خيار �صوى 
ال�صورية  احلكومة  مع  التن�صيق 

للدفاع عن عفرين.
ال����ذي ا�صرط  ال��ق��ائ��د  واأ����ص���اف 
ال�صوري  “النظام  هويته  اإخ��ف��اء 
وببع�س  اإن�صانيا  الأك���راد  ي�صاعد 
النظر  كغ�س  اللوج�صتي  ال�صي 
ب��ع�����س الدعم  وت�����ص��ه��ي��ل و����ص���ول 

الكردي من بقية اجلبهات«.

تتقدم  الــرتكــيــة  احلــمــلــة   
ببطء

مكا�صب  ال��رك��ي  اجلي�س  يحقق 
اأ�صابيع  ثاثة  قرابة  بعد  بطيئة 
من بدء العملية التي اأطلق عليها 

ا�صم “غ�صن الزيتون«.
اأن���ق���رة وح�����دات حماية  وت��ع��ت��رب 
العمال  ام���ت���دادا حل���زب  ال�����ص��ع��ب 
ال��ك��رد���ص��ت��اين ال���ذي ي��ق��ود حركة 
مترد منذ حوايل ثاثة عقود يف 
املتحدة  الوليات  وتعتربه  تركيا 
تنظيما  الأوروب������������ي  والحت���������اد 

اإرهابيا.
وق��د اع��ت��م��دت ال��ولي��ات املتحدة 
ال�صعب  ح���م���اي���ة  وح�������دات  ع���ل���ى 
اأ���ص��ا���ص��ي��ة يف حربها  ب��ري��ة  ك��ق��وة 
دعمت  ك��م��ا  داع�����س  تنظيم  ع��ل��ى 
اأخرى  مناطق  يف  اجلماعة  تلك 

وقال بدران حمو امل�صوؤول الكردي 
من حي ال�صيخ مق�صود اإن املئات 
حملوا  مق�صود  ال�صيخ  ح��ي  م��ن 
ال�����ص��اح وت���وج���ه���وا ل��ل��دف��اع عن 

عفرين.
“ا�صت�صهد حوايل ع�صرة  واأ�صاف 

منهم”.
اأثناء لقاء نظمته   وكان يتحدث 
قوات الأمن الكردية لتاأبني اأحد 

هوؤلء القتلى.
ت�صم  ق��اف��ل��ة  اإن  ���ص��ه��ود  وي���ق���ول 
مئات ال�صيارات توجهت منذ اأيام 
اأخرى  م��ن��اط��ق  م��ن  ع��ف��ري��ن  اإىل 
اإظهارا  الأك�������راد  ���ص��ي��ط��رة  حت���ت 

للت�صامن.
ال�صورية  احل���ك���وم���ة  وجت���اه���ل���ت 
الكردية  ال�����ص��ل��ط��ات  م��ن��ا���ص��دات 
ت���اأم���ني احل������دود ال�����ص��وري��ة عند 

عفرين.
وي���ق���ول ال�����دار خ��ل��ي��ل اأح����د كبار 
عن  “حاولنا  الأك������راد  ال�����ص��ا���ص��ة 
على  يقنعوهم  اأن  الرو�س  طريق 
الأقل باأن يحموا احلدود، ياأخدوا 
اىل  تو�صلنا  م��ا  ول��ك��ن  م��وق��ف.. 

نتيجة«.
يحموا  م���ا  ك����ان  “اإذا  واأ�����ص����اف 
احلدود ال�صورية على الأقل لي�س 
اأمام  الطريق  ي�صد  اأن  حقه  م��ن 
يحموا  مواطنني  �صوريني  ن��ا���س 
ه���ذه احل����دود ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 

املوا�صيع الأخرى الداخلية«.

بني  العاقات”  على حالة  دليل 
اجلانبني.

ت���زال ه��ن��اك فجوة  “ل  واأ����ص���اف 
كبرية بني مواقف وحدات حماية 
م�صتقبل  يف  وال���ن���ظ���ام  ال�����ص��ع��ب 

�صمال �صرق �صوريا«.
 يف �صبيل عفرين

ال���ك���ردي���ة  ت�������زال اجل����م����اع����ات  ل 
متم�صكة  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ال�����ص��وري��ة 
���ص��وري��ة تتمتع  ل��دول��ة  ب��روؤي��ت��ه��ا 
فيها باحلكم الذاتي يف ظل �صكل 
م��ن اأ���ص��ك��ال ال��ف��ي��درال��ي��ة يختلف 
من  عليه  العزم  الأ�صد  عقد  عما 

ا�صرجاع �صوريا كلها.
باأن  لاآخر  كل جانب  �صمح  وق��د 
اأرا�صيه.  يكون له موطئ قدم يف 
ال�صيطرة  حيث  القام�صلي  ففي 
لاأكراد ل تزال احلكومة ت�صيطر 
ال�صيخ  ح����ي  ويف  امل����ط����ار.  ع���ل���ى 
مق�صود يف مدينة حلب اخلا�صعة 
قوات  جت��وب  احلكومة  ل�صيطرة 

الأمن الكردية ال�صوارع.
وق����ال م�����ص��وؤول��ون اأك�����راد يف حي 
ع�صرات  اإن  م���ق�������ص���ود  ال�������ص���ي���خ 
الأك�����راد ت��وج��ه��وا م��ن احل���ي اإىل 
القتال.  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  ع��ف��ري��ن 
الق�صرية  الرحلة  ه��ذه  وتتطلب 
الن����ت����ق����ال ع�����رب م���ن���اط���ق حتت 
الف�صائل  اأو  احل��ك��وم��ة  �صيطرة 
ال�����ص��ي��ع��ي��ة امل���دع���وم���ة م���ن اإي����ران 

املتحالفة معها.

مع  متحالفة  ال�صورية  املعار�صة 
اجلانب الركي.

م��ن احلرب  كبري  وط���وال جانب 
حماية  ووح���دات  دم�صق  حتا�صت 
اأوق���ات  وم���رت  امل��واج��ه��ة  ال�صعب 
ق����ات����ل ف���ي���ه���ا ال����ط����رف����ان اأع�������داء 
جماعات  بينهم  م��ن  م�صركني 
يف  تركيا  الآن  ت�صاعد  معار�صة 

هجوم عفرين.
غ��ري اأن ال��ت��وت��رات ت�����ص��اع��دت يف 
دم�صق  وه��ددت  الأخ���رية  الأ�صهر 
م���ن �صرق  م��ن��اط��ق  ب��ال��ت��وغ��ل يف 
عليها  ا�صتولت  و�صمالها  �صوريا 
الدميقراطية  ����ص���وري���ا  ق�������وات 
ال��ذي تقوده  التحالف  بدعم من 

الوليات املتحدة.
ومما يوؤكد ذلك اأن القوات املوالية 
للحكومة ال�صورية هاجمت قوات 
اإقليم  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ���ص��وري��ا 
الذي  الأم���ر  ال�صرقي  ال���زور  دي��ر 
التحالف  اإىل تدخل طريان  اأدى 
ليا يف غارات اأ�صفرت عن مقتل 
100 فرد من القوات  اأك��رث من 
املهاجمة ح�صبما اأعلن التحالف.

املحلل  ب������ون������زي  ن����������واه  وق����������ال 
ال�صوري  ال�����ص��اأن  يف  املتخ�ص�س 
الدولية  الأزم���������ات  مب��ج��م��وع��ة 
حماية  ل��وح��دات  ال��ن��ظ��ام  “�صمح 
ال�صعب بنقل اأفراد اإىل عفرين يف 
الوقت الذي هاجمها فيه �صرقي 
)ن��ه��ر( ال��ف��رات. اأع��ت��ق��د اأن ذلك 

قواته ت�صمح بو�صول تعزيزات كردية اإىل عفرين

الأ�صد ي�صاعد اأكراد �صوريا �صرا يف مواجهة تركيا 
 -القوات ال�صورية تقاتل وحدات حماية ال�صعب الكردية يف مناطق اأخرى

 تركيا دفعت بقواتها اإىل منطقة عفرين يف �صوريا  الأ�صد �صيحقق على الأرجح مكا�صب من ذلك

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
       انذار عديل بالن�شر        

   رقم 2018/872  
املنذر: م�صرف اأبوظبي الإ�صامي. املنذر اإليه : طاهر جربائيل بابابور كلخوران. جمهول حمل 
�صتة  فقط  دره��م   6.168.058.33 وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر   . الإقامة 
مايني ومائة وثمانية و�صتني وثمانية وخم�صني درهم وثاثة وثاثني فل�صا ل غري للمنذر 
خال ثاثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�صداد خال هذه املهلة فاإن املنذر يحق 
له اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبلكم لإلزامكم بت�صوية املديونية املر�صدة بذمتكم للمنذر 
مبا تت�صمنه طلب بيع العقار رقم 6007 بالطابق رقم 60 مببنى برج خليفة املنطقة 3 واملواقف 
CC– 1171-1170 البالغ م�صاحته 175.40 مر مربع  على قطعة الأر�س رقم 155 مبنطقة 
برج خليفة باإمارة دبي واملرهون للمنذر بطريق املزد العلني ا�صتنادا لن�صو�س القانون رقم 14 

ل�صنة 2008 اخلا�س بالرهن التاأميني باإمارة دبي مع حفظ حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/705 عقاري كلي
اىل املدعي عليه /1-هيتي�س بوداين 2- مينال هارجايفان بوداين جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/دهكن هرين ويتلدا�س وميثله:علي ا�صماعيل حممد عبداهلل الزرعوين  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة ب�صحة ونفاذ عقد البيع املوؤرخ يف:2017/1/21 املربم بني املدعي 
ايه والزامهما  العقارية رقم 3401 �صلفرين تاور  واملدعي عليهما الول والثانية عن الوحدة 
احلجز  و�صحة   %9 والفائدة  دره��م(  )مليونني  للمدعيان  يدفعا  بات  والت�صامم  بالت�صامن 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليهم  املدعي  وال���زام  م��دين  رق����م:2018/7  التحفظي 
)جميع الطلبات مو�صحة تف�صيليا يف �صحيفة الدعوى(. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 
2018/2/18 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2018/2  تظلم مدين

القامة  حمل  جمهول  �صينغ  دالب��اج  �صينغ  1-جوربريت   / �صده  املتظلم  اىل 
اأقام عليكم التظلم  مبا ان املتظلم / ا�صماعيل عبداهلل على احلاج املطري قد 
املذكور اعاه ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 744/2017 
   2018/2/20 امل��واف��ق  الثاثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  وامل�صاريف.  والر�صوم 
ال�صاعة 11.00 �س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
�صيكون  ف��اأن احلكم  تخلفك  ، ويف حالة  الأق��ل  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�صة  قبل 

مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/227 تنفيذ جتاري

اىل امل��ن��ف��ذ ���ص��ده/1-ع��ب��داحل��ك��ي��م حم��م��د اح��م��د ال��ط��اي��ر 2-ه����اي راي�س 
العقارية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/مها حممد 
�صديق حممد عبدالوهاب وميثله:حممد احمد علي احمد اللنجاوي قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )2908617( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/146 تنفيذ جتاري

������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ان��ت��ريي��رز  بيتوتي  ���ص��ده/1-���ص��رك��ة  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/موؤ�ص�صة بن عمري ل�صيانه املباين وميثلها 
احلو�صني  عبداهلل  عبدالرحيم  وميثله:حبيب  عمري  �صامل  ال�صيد/غامن 
املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
املنفذ به وق��دره )332233( دره��م  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8158  عمايل جزئي
حمل  جمهول  املركبات  خدمات  لو�صاطة  ال�صمال  1-ع��رو���س   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  ابراهيم عو�س عبدالعزيز قد  القامة مبا ان املدعي /عماد 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )179625 درهم( و�صهادة خربة  ومو�صوعها 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb175365805ae وحددت لها جل�صة 
لذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   08.30 ال�صاعة   2018/2/22 املوافق  اخلمي�س  يوم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/4041  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1-�صركة �صتينبل بلدرز جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�صركة 
ناجي انتريير �صوليو�صنز اند فيت اوت �س.ذ.م.م وميثله:نا�صر جرمان بطي عاي�س 
ب�صداد  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الحبابي 
م�صتحقات املدعية والبالغ قدرها )278.876.45( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
ال�صاعة  املوافق 2018/2/22  يوم اخلمي�س  لها جل�صة  9%. وحددت  والفائدة  املحاماة 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/74  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1-بو�صتان لتجاره املواد الغذائية �س.ذ.م.م 2- فيليب ماثيو ماثيو بونان 
- ب�صخ�صه وب�صفته مدير �صركة بو�صتان لتجاره املواد الغذائية ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/�صركة �صيام التجارية �س.ذ.م.م وميثلها قانونا ا�صحاق كاتوبروات 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  البلو�صي  م��راد  علي  مو�صى  وميثله:ابراهيم  �صيدو  ك��ات��وب��ورات 
وقدره  مبلغ  للمدعيه  ي��وؤدي  بان  مت�صامنني  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
قيد  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )99784.55(
الدعوى وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2018/2/22 ال�صاعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
 اإخطار عديل بالن�شر
 رقم ) 2900  / 2018(

املــنذر :  �صتاندرد ت�صارترد بنك 
املنذر اإليه: جا�صون دانيل �صن 

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )124،734.00( درهم نتيجة الإخال 
اأ�صبوع من  ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 
21304/ خ�صو�صي/ 12/ ابوظبي ( من نوع ) فورد فليك�س -  ا�صتي�صن( واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
 اإخطار عديل بالن�شر
 رقم ) 2352  / 2018(

املــنذر :  م�صرف اأبوظبي ال�صالمي 
املنذر اإليها : ركن النجاح لتاأجري ال�صيارات  

ينذر  املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )28،888.74( درهم نتيجة الإخال 
من  اأ�صبوع  خال  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
ال�صيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �صي�صطر  الن�صر  تاريخ 
75867/ خ�صو�صي/ ابي�س/ ال�صارقة ( من نوع )تويوتا ياري�س -  �صالون( واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
 اإخطار عديل بالن�شر
 رقم ) 2909  / 2018(

املــنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: �صيف اهلل ن�صر اهلل 

تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )5،156.00( درهم نتيجة الإخال 
من  اأ�صبوع  خال  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
ال�صيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �صي�صطر  الن�صر  تاريخ 
41730/ خ�صو�صي/ I/ دبي ( من نوع ) تويوتا كورول - �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
 اإخطار عديل بالن�شر
 رقم ) 2907  / 2018(

املــنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها: ماريدل كري�صتني فرجارا اولورو�صو 

نتيجة  دره���م   )39،150.00( وق���درة  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال اأ�صبوع 
من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم 
) 50791/ خ�صو�صي/ 14/ ابوظبي ( من نوع ) تويوتا كامري  -  �صالون ( واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
 اإخطار عديل بالن�شر
 رقم ) 2903  / 2018(

املــنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها: نور العني لرتكيب و�صيانة معدات المن وال�صالمة

تنذر  املنذره املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )44،327.35( درهم نتيجة الإخال 
من  اأ�صبوع  خال  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
ال�صيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �صي�صطر  الن�صر  تاريخ 
80766/ خ�صو�صي/ ابي�س/ ال�صارقة ( من نوع ) تويوتا  هاي ا�س  -  حافله( واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
 اإخطار عديل بالن�شر
رقم ) 2911  / 2018 (

املــنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها: جو�صفني لنتيك�صي �صالينان

تنذر  املنذره املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )4،464.00( درهم نتيجة الإخال 
من  اأ�صبوع  خال  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
ال�صيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �صي�صطر  الن�صر  تاريخ 
58453/ خ�صو�صي/ H/ دبي ( من نوع ) ني�صان تيدا -  �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
 اإخطار عديل بالن�شر
 رقم ) 2902  / 2018(

املــنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: �صامي عمر حممود ح�صني 

تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )34،971.54( درهم نتيجة الإخال 
من  اأ�صبوع  خال  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
ال�صيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �صي�صطر  الن�صر  تاريخ 
40581/ خ�صو�صي/ Q/ دبي ( من نوع ) ميت�صوبي�صي لن�صر -  �صالون ( واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
 اإخطار عديل بالن�شر
 رقم ) 2913  / 2018(

املــنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: كورديب �صينغ بال �صينغ

تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )15،694.00( درهم نتيجة الإخال 
من  اأ�صبوع  خال  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
ال�صيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �صي�صطر  الن�صر  تاريخ 
37471/ خ�صو�صي/ P/ دبي ( من نوع ) ني�صان تيدا -  �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
 اإخطار عديل بالن�شر
 رقم ) 2899  / 2018(

املــنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: حممد كفايت اهلل حممد ابوطاهر

تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )33،409.98( درهم نتيجة الإخال 
من  اأ�صبوع  خال  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
رقم  ال�صيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ 
واملمولة   ) �صالون   - تيدا  )ني�صان  ن��وع  م��ن   ) عجمان   /B خ�صو�صي/   /21431  (

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
 اإخطار عديل بالن�شر
رقم ) 2908  / 2018(

املــنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: جنيد امتياز اميتاز علي خان

تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )3،420.00( درهم نتيجة الإخال 
من  اأ�صبوع  خال  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
رقم  ال�صيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ 
واملمولة  �صالون(    - ياري�س  تويوتا    ( ن��وع  ( من  دب��ي   /N 94951/ خ�صو�صي/   (

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
 اإخطار عديل بالن�شر
 رقم ) 2910  / 2018(

املــنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: ريت�صارد راناريو دلبنا 

تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )7،902.34( درهم نتيجة الإخال 
من  اأ�صبوع  خال  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
ال�صيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �صي�صطر  الن�صر  تاريخ 
40768/ خ�صو�صي/ L/ دبي ( من نوع ) ني�صان �صني  -  �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
 اإخطار عديل بالن�شر
 رقم ) 2912  / 2018(

املــنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: عبدالرحمن كو�صادات ابوبكر

تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )7،756.00( درهم نتيجة الإخال 
من  اأ�صبوع  خال  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
ال�صيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �صي�صطر  الن�صر  تاريخ 
56069/ خ�صو�صي/ ابي�س/ ال�صارقة ( من نوع )هوندا -  �صالون - �صيفيك( واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
 اإخطار عديل بالن�شر
 رقم ) 2353  / 2018(

املــنذر :  م�صرف اأبوظبي ال�صالمي 
املنذر اإليه: حممد ا�صماعيل خان 

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )10،650.09( درهم نتيجة الإخال 
من  اأ�صبوع  خال  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
ال�صيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �صي�صطر  الن�صر  تاريخ 
64426/ خ�صو�صي/ H/ دبي ( من نوع )بيجو 3008 -  �صالون( واملمولة ل�صاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
 اإخطار عديل بالن�شر
 رقم ) 2901  / 2018(

املــنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: وقا�ض ا�صلم حممد ا�صلم خان

تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )78،100.68( درهم نتيجة الإخال 
من  اأ�صبوع  خال  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
رقم  ال�صيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ 
واملمولة   ) �صالون  اك���ورد-  )ه��ون��دا  ن��وع  م��ن   ) عجمان   /B خ�صو�صي/   /84922  (

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
 اإخطار عديل بالن�شر
 رقم ) 2351  / 2018(

املــنذر :  م�صرف اأبوظبي ال�صالمي 
املنذر اإليها : ركن النجاح لتاأجري ال�صيارات . 

ينذر  املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )51،949.00( درهم نتيجة الإخال 
من  اأ�صبوع  خال  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
رقم  ال�صيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ 
ا�صتي�صن(    -  1 ات�س  نوع )هايونداي  ( من  ال�صارقة  ابي�س/  ) 39623/ خ�صو�صي/ 

واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
 اإخطار عديل بالن�شر
 رقم ) 2914  / 2018(

املــنذر :  �صتاندرد ت�صارترد بنك 
املنذر اإليه: �صلطان عمر احمد عي�صه مبارك العامري 

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )374،836.00( درهم نتيجة الإخال 
من  اأ�صبوع  خال  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
ال�صيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �صي�صطر  الن�صر  تاريخ 
88174/ خ�صو�صي/ 7/ ابوظبي ( من نوع ) �صيفرلية كورفيت -  كوبيه( واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
 اإخطار عديل بالن�شر
رقم ) 2905  / 2018(

املــنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: كيجوجنو ديني�ض موي�صي جواه

تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )43،817.00( درهم نتيجة الإخال 
من  اأ�صبوع  خال  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
ال�صيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �صي�صطر  الن�صر  تاريخ 
79063/ خ�صو�صي/ Q/ دبي ( من نوع ) ني�صان تيدا -  �صالون( واملمولة ل�صاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
 اإخطار عديل بالن�شر
رقم ) 2906  / 2018(

املــنذر :  �صتاندرد ت�صارترد بنك 
املنذر اإليه: حممد ن�صيم الهدي عبداللطيف 

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )33،414.00( درهم نتيجة الإخال 
من  اأ�صبوع  خال  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
ال�صيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �صي�صطر  الن�صر  تاريخ 
85920/ خ�صو�صي/ 13/ ابوظبي ( من نوع ) هايونداي تو�صان -  ا�صتي�صن( واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                         اىل املدعي عليه/�صرياين للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2018/2/14 ال�صاعة 8.30  .

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�صور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاث ايام على القل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف  
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية

2017/12891 عمايل جزئي

م

2

ا�صم املدعي

كابل بهادر خان�صتا جان

مبلغ املطالبة

7196 درهم + تذكرة العودة

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
تقدمت املواطنة/ ابتهال عبداهلل احمد  بطلب اىل حمكمة 
من  ا�صمها  بتغيري  التوثيقات  ق�صم  البتدائية-  يا�س  بني 

)ابتهال(اىل) جواهر(  
باملحكمة  املذكور  الق�صم  اىل  به  يتقدم  اعرا�س  لديه  فمن 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر العان .
امرية ال�شرقي املحرمي  - موثق 

عبدالإله املتني - قا�شي اإبتدائي         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1540  جتاري كلي

�صنداي   -3 �صولنكى  ديني�صكومار  نكومار  كيتا   -2 ���س.ذ.م.م  اوم  عليه/1جموهرات  املدعي  اىل 
مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �صولنكى  ك��وم��ار  ديني�س  ك��وم��ار  اميت   -4 �صولتكي  ك��وم��ار  ديني�س 
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الريامي  مطر  علي  وميثله:ح�صن  ب��رودا  املدعي/بنك  ان 
وقدره  مبلغ  امل��دع��ي  للبنك  ي�صددوا  ب��ان  والتكافل  بالت�صامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
)1.666.133.70( درهم والزامهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
بواقع 12% �صنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. 
 ch2.E.21:وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2018/2/19  ال�صاعة:09.30 �س بالقاعة
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  م��ن ميثلك  اأو  باحل�صور  ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان:

ال�صيد/ الطاف ح�صني افتخار ح�صني اجلن�صية:باك�صتان
التجاري  ال�صم  البالغه 100% يف  )تنازل( يف ح�صته  يت�صمن  الت�صديق على حمرر  وطلب 
مقاعد  تنجيد  زينة  تركيب  ال�صيارات  تلميع  الرخ�صة  ن�صاط  ال�صيارات  لتلميع  البت�صامه 
املركبات واملرخ�س من دائرة التنمية القت�صادية يف خورفكان رخ�صة مهنية رقم:609675 
ال�صيد/حممد  اىل  بخورفكان  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  ب��ت��اري��خ:2010/10/24 يف  ال�صادر 
نظيم الدين حممد جوين الدين اجلن�صية بنغادي�س ، ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان:

ال�صيد/ عبدالرحميد احمد عبداحلميد من�صور اجلن�صية:م�صر
وطلب الت�صديق على حمرر يت�صمن )تنازل( يف ال�صم التجاري املهاجر لتنظيم احلفات 
ال�����ص��ارق��ة رخ�صة جت��اري��ة رق�����م:743197  وال�����ص��ادرة م��ن دائ���رة التنمية الق��ت�����ص��ادي��ة يف 
ال�صيد/�صمر  اىل  بخورفكان  القت�صادية  التنمية  دائرة  من  بتاريخ:2016/3/27  ال�صادر 
العدل  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن   ، اجلن�صية:م�صر  من�صور  احمد  عبداحلميد 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�صاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�صديق  �صيقوم  خورفكان  مدينة  يف 

انق�صاء اربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي

الكاتب العدل بخورفكان 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/124  جتاري كلي

ها�صم  حممد  علي  حممد  2-حممد  ذ.م.م  العامة  للتجارة  رمي��ا  رك��ن  عليه/�صركة  املدعي  اىل 
���س.ذ.م.م 5-هادي  ايفورت لتجارة معدات الطبية  جا�صبى 3- فرزانه طهما�صب امري اقدم 4- 
غفار  ا�صماعيل  7-علي  جا�صبى  ها�صم  حممد  حممد  حامد   -6 جا�صبى  ها�صم  حممد  حممد 
املدعي/بنك  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  للتجارة  مع�صومي  حميد  8-�صركة  ها�صمي 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الرئي�صي(  )الفرع  اي��ران  �صادرات 
عليهم بالتكافل والت�صامن فيما بينهما مببلغ وقدره )3172455.91( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 15% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم 
الحد املوافق 2018/2/18  ال�صاعة:09.30 �س بالقاعة:ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

�صعيًا منه لتمكني الكوادر الوطنية الواعدة

بنك الحتاد الوطني ي�صارك يف املعر�ش الوطني الع�صرين للتوظيف

حتت �صعار  �صحة عائلتك وتوفري الكهرباء واحلفاظ على البيئة 

�صامل بن ركا�ش يفتتح معر�ش مكيفات دايكن اليابانية يف العني 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطني  الحت�������اد  ب���ن���ك  ي�������ص���ارك 
الع�صرين  ال���وط���ن���ي  امل���ع���ر����س  يف 
متكني  اإىل  م��ن��ه  �صعياً  للتوظيف 
ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة ال���واع���دة واإىل 
ومنحهم  ال�صابة  املواهب  ت�صجيع 
العمل  �صوق  يف  الن��ط��اق  فر�صة 
م�صتقبل  ب���ت���ع���زي���ز  وامل�������ص���اه���م���ة 
ال��ق��ط��اع امل�����ص��ريف ب��ال��دول��ة، وذلك 
خال الفرة من 7 اإىل 9 فرباير 
اإك�صبو ال�صارقة. 2018 يف مركز 
علي  ال�صيد  اأك���د  املنا�صبة  وب��ه��ذه 
الها�صمي، نائب رئي�س اأول ورئي�س 
التميز  وم��رك��ز  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�����وارد 
لبنك الحتاد الوطني على اأهمية 
يف  الوطني  الحت��اد  بنك  م�صاركة 
هذا املعر�س الوطني الرائد الذي 
ت�صهيل  يف  ا�صراتيجياً  دوراً  يلعب 
الإماراتيني  اخل��ري��ج��ني  توظيف 

متا�صياً  ت��اأت��ي  للتوظيف  ال��وط��ن��ي 
اأه�����������داف ال���ب���ن���ك يف جم���ال  م�����ع 
طرح  حيث  املجتمعية  امل�����ص��وؤول��ي��ة 
جديدة  م�����ب�����ادرات  ع�����دة  ال���ب���ن���ك 
والتطوير  ل��ل��ت��وظ��ي��ف  وم��ب��ت��ك��رة 
�صي�صاعد  ال���ذي  الأم���ر  الوظيفي، 
مهاراتهم  تطوير  على  امل�صاركني 
املهنية،  م�����ص��ريت��ه��م  يف  وال���ت���ق���دم 
"معر�س  امل��ب��ادرات  وم��ن بني تلك 
التوظيف الفرا�صي" الذي يتيح 
ملقابلة  الوطنية  للكوادر  الفر�صة 
واإجراء  الب�صرية  امل���وارد  م�����ص��وؤول 
املعر�س  يف  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  امل��ق��اب��ل��ة 
با�صتطاعة  �صيكون  كما  مبا�صرة، 
املتقدمني للوظائف اإجراء مقابلة 
وظ��ي��ف��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة م��ب��ت��ك��رة عن 

طريق الفيديو. 
م���ن ج��ان��ب اآخ�����ر، ���ص��ي��ق��وم خرباء 
بتقييم  الوطني  الحت��اد  بنك  من 
ال�������ص���رية ال���ذات���ي���ة ب�����ص��ك��ل ف����وري 

يندرج  العام  هذا  الوطني  الحت��اد 
تقدميه  عرب  البتكار  مظلة  حتت 
التوظيفية  احللول  من  جمموعة 
نوعها  م�����ن  والأوىل  امل���ب���ت���ك���رة 
ل���ص��ت��ق��ط��اب امل����واه����ب اجل���دي���دة، 

العام  ال��ق��ط��اع��ني  م��وؤ���ص�����ص��ات  يف 
واخل���ا����س، وال�����ذي م���ن ���ص��اأن��ه اأن 
ال�صراتيجية  اخل��ط��ط  ي�����ص��ان��د 
�صيا�صة  دع���م  الإم�����ارات يف  ل��دول��ة 
التوطني، واأ�صار اإىل اأن تواجد بنك 

وتوفريه مقابات وتوظيف فوري 
الوطني  امل��ع��ر���س  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني 

الع�صرين للتوظيف.
م�صاركة  اأن  ال��ه��ا���ص��م��ي،  واأ����ص���اف 
املعر�س  يف  الوطني  الحت���اد  بنك 

العمل. 
ويعترب املعر�س الوطني للتوظيف 
ج�������زءاً ل ي���ت���ج���زاأ م����ن م����ب����ادرات 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  ح��ك��وم��ة 
العاملة  ال���ق���وى  ل���دم���ج  امل���ت���ح���دة 
العاملة  الوطنية بنجاح يف القوى 
من  املعر�س،  يوفر  حيث  بالباد 
القطاع  خال اجلمع بني من�صاآت 
ال��ع��ام وال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف مكان 
العمل  ف��ر���س  م��ن  الآلف  واح����د، 

البنك  ج���ن���اح  يف  ل���ل���م���ت���واج���دي���ن 
باملعر�س، وتقدمي الن�صائح املميزة 
للم�صاركني  ميكن  كما  والفورية،  
للبنك  املجاين  التطبيق  ا�صتخدام 
لهم  منا�صباً  ي��رون��ه  م��ا  حتميل  يف 
من جمموعة كبرية ومتنوعة من 
عن  ف�صًا  الذاتية،  ال�صري  من��اذج 
يف  "النجاح  كتاب  حتميل  اإمكانية 
بيئة العمل" جماناً عرب النرنت 
واكت�صاف اأ�صرار حتقيق النجاح يف 

والتدريب لل�صباب الإماراتي. 
اجلدير بالذكر اأن املعر�س الوطني 
ا�صراتيجياً  دوراً  لعب  للتوظيف 
اخلريجني  ت��وظ��ي��ف  ت�����ص��ه��ي��ل  يف 
الإم���ارات���ي���ني خ���ال ال�����ص��ن��وات ال� 
املعر�س  يعدُّ  حيث  املا�صية،   19
من�صة موثوقة لل�صباب الإماراتي 
مبا يقدمه من فر�س تتنا�صب مع 
وتعريفهم  وم��ه��ارات��ه��م  تعليمهم 

بالفر�س املتاحة يف �صوق العمل.

•• العني - الفجر

اف��ت��ت��ح ال�����ص��ي��خ ����ص���امل حم��م��د بن 
املجل�س  ع�����ص��و  ال��ع��ام��ري  رك���ا����س 
مكيفات  معر�س  �صابقا،  الوطني 
العني  مدينة  يف  اليابانية   دايكن 
املتحدة،  امل��وؤ���ص�����ص��ة  نظمته  ال����ذي 
عائلتك  ����ص���ح���ة   " ����ص���ع���ار  حت����ت 
على  واحل��ف��اظ  الكهرباء  وت��وف��ري 
عن  مم��ث��ل��ني  ب��ح�����ص��ور  البيئة" 
ال�����ص��ف��ارة ال��ي��اب��ان��ي��ة يف الم�����ارات، 
وممثلني عن �صركة دايكن، ورجال 

اعمال وعدد من ال�صخ�صيات.

المارات  دول��ة  حكومة  بها  قامت 
خ�����ال ال�������ص���ن���وات امل���ن�������ص���رم���ة يف 
عليها،  وامل��ح��اف��ظ��ة  البيئة  جم���ال 
القيادة  اهتمامات  كل  كانت  حيث 
للمحافظة  دائماً  تن�صب  الر�صيدة 
على البيئة  وراحة الأن�صان و�صحة 
امل��ج��ت��م��ع وال��ع��ي�����س يف ج���و نظيف 

ومريح و�صحي.
ركا�س:  بن  �صامل  ال�صيخ  واأ���ص��اف 
ع���ل���ي���ن���ا م�������ص���وؤول���ي���ة ال���ت���ن���ب���ه من 
خ���ط�������ورة ال���ت���ل�������وث ال��ب��ي��ئ�����ي م�ن 
القت�ص�ادية  ال���ن�������واح���ي  ج��م��ي�����ع 
والجتماعي�ة وال�ص�حية، وبالتايل 

يف  والتوفري  التكنولوجيا   جلهة 
ن�صبة خم�صني يف املائة  من الطاقة 
وف���ات���ورة ال��ك��ه��رب��اء ، ا���ص��اف��ة اإىل 
وال�صحي   البيئي  العامل  العامل  
العائلة  اأف���راد  على  ينعك�س  ال��ذي 
ح���ي���ث ي�����ص��ت��خ��دم غ�����از غ����ري �صار 
ب��ال�����ص��ح��ة و����ص���دي���ق ل��ل��ب��ي��ئ��ة مما 
يخفف ب�صمة الكربون لل�صخ�س ، 
املكيفات  اأن ميزة هذه  اإىل  م�صرياً 
ب��ه��ا م��ن خ���ال عني  ي��ت��م التحكم 
�صحرية تقوم باإدارة التربيد داخل 
الأ�صخا�س  ع���دد  ح�����ص��ب  ال��غ��رف��ة 
غاز  اأن  اإىل  امل��ك��ان. لف��ت��اً  وطبيعة 

ب����ع����د ق���������س �����ص����ري����ط الف����ت����ت����اح 
ركا�س  ب����ن  ����ص���امل  ال�����ص��ي��خ  ج�����ال 
وال���وف���د ال���ي���اب���اين  واحل�����ص��ور يف 
ارج������اء امل���ع���ر����س وا���ص��ت��م��ع��وا من 
امل��ن��ظ��م��ني اىل ���ص��رح م��ف�����ص��ل عن 
يف  اجل��دي��دة  التكنولوجيا  اأه��م��ي��ة 
ال�����ص��ن��اع��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة م��ن خال 
العام  تاأ�ص�صت  التي  دي��اك��ن  �صركة 
ملدير  ك��ل��م��ة  ك��ان��ت  ث���م   ،1924
�صاور  اأمي��ن  املتحدة  املوؤ�ص�صة  ع��ام 
عن  فيها  ك�صف  ال���ذي  ال���رمي���اوي 
امل��ي��زة اجل���دي���دة ال��ت��ي ت��ت��ف��وق بها 
عاملياً   الرائدة  ديكن  مكيفات هواء 

التربيد امل�صتخدم يف هذه الأجهزة 
ملعاجلة  اتوماتكيا  التحكم  ي�صهل 

الرطوبة وهو غاز) اآر 32 (.
من جهته قال ال�صيخ �صامل حممد 
اإن  باملنا�صبة:  كلمته  ركا�س يف  بن 
الكثري  اإىل  تتعر�س  الأن�صان  بيئة 
ال�صناعات  ب�����ص��ب��ب  ال���ت���ل���وث  م���ن 
لذلك  امل��ت�����ص��ارع��ة،  والتكنولوجيا 
احلفاظ  اأه����م����ّي����ة  واج������ب  ع��ل��ي��ن��ا 
ا�صتخدام  خ��ال  م��ن  البيئة  على 
الأف�صل ل�صالح البيئة التي نعي�س 

فيها. 
التي  الإج�������������راءات  ب���ك���ل  م���ن���وه���اً 

و�صائل  م����ن  ك��و���ص��ي��ل��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  
م��واج��ه��ة ال��ت��ل��وث ال��ب��ي��ئ��ي واحلد 
اق��ت�����ص��ادي. م�صيدا  ب��اأ���ص��ل��وب  م��ن��ه 

�صرورة اتخ�اذ الإجراءات الازم�ة 
ع�ن  التل�وث  م�ن  البيئ�ة  حلماي�ة 
الأنظمة  وفاعلية  �صامة  طري�ق 

الرائدة  اليابانية  داي��ك��ن  ب�صركة 
البيئة وال�صامة  عاملياً يف �صروط 

للمجتمع.

وزارة املالية تنظم جل�صات ولقاءات على هام�ش زيارة مدير �صندوق النقد الدويل للدولة

باأبوظبي  الإنتاج  حيز  دخلت  جديدة  �صناعية  من�صاأة   37
العام املا�صي بقيمة ا�صتثمارية بلغت 6.4 مليار درهم

•• دبي-الفجر: 

عقدت وزارة املالية جمموعة من اجلل�صات واللقاءات خال زيارة معايل 
كر�صتني لغارد، مدير عام �صندوق النقد الدويل للدولة، ا�صتهلت بجل�صة 
حوارية لل�صباب، وغداء عمل ولقاء القيادات الن�صائية و�صيدات الأعمال يف 
الدولة، اإ�صافة اإىل جل�صة حوارية حول ال�صتدامة. وتاأتي هذه اجلل�صات 
واللقاءات على هام�س م�صاركتها يف كل من اعمال منتدى املالية العامة يف 

الدول العربية والقمة العاملية للحكومات.

جل�صة حوارية لل�صباب
وح�صر اجلل�صة احلوارية لل�صباب مع معايل كر�صتني لغ��ارد، مدير عام 
�صندوق النقد الدويل، معايل �صما بنت �صهيل بن فار�س املزروعي، وزيرة 
الإمارات  املتميزة يف دولة  الكفاءات  �صاباً من  ال�صباب، و16  ل�صوؤون  دولة 
املعنية  ال�صركات  من  جمموعة  عن  ممثلني  جانب  اإىل  العربية،  وال��دول 
مناق�صة  اجلل�صة  و�صهدت  ال�صباب.  وتوظيف  املالية  ال�صمولية  بق�صايا 
والإبداع  التميز  ثقافة  تر�صيخ  اإىل  الرامية  احليوية  املحاور  من  العديد 
بني ال�صباب، والتحديات التي تواجه فئة ال�صباب يف �صعيهم ليكونوا الرواد 

يف بناء م�صتقبل اأف�صل لهم ولأوطانهم. 
وحتاورت مدير عام �صندوق النقد الدويل مع ال�صباب امل�صاركني، واطلعت 
وروؤيتها  مرئياتها  طرحت  حيث  امل�صتقبلية،  وتطلعاتهم  جتاربهم  على 
حول التحديات التي يواجهها جيل ال�صباب واآفاق م�صتقبلهم واأطر توفري 
الوظائف لهم، كما ناق�صت اجلل�صة �صيا�صات ال�صمولية املالية التي تعمل 
على توفري وظائف لاأجيال القادمة، ف�صًا عن الدور الذي تقوم به دولة 

الإمارات يف دعم ال�صباب وتاأهيلهم للم�صتقبل.
واأكد معايل عبيد حميد الطاير، وزير الدولة لل�صوؤون املالية على اأهمية 
اإتاحة الفر�صة لل�صباب ملناق�صة اأفكارهم وتطلعاتهم امل�صتقبلية، والتباحث 
حول التحديات التي تواجههم يف بناء م�صتقبلهم. وقال معاليه: "توا�صل 
القيادة الر�صيدة لدولة الإمارات بذل خمتلف اجلهود، و�صع اخلطط التي 
اإيجاد فر�س عمل ووظائف  ال�صباب  املالية وتتيح جليل  ال�صمولية  حتقق 
ال�صريحة  ال�����ص��ب��اب  ف��ئ��ة  ت��ع��د  ح��ي��ث  امل�صتقبل،  ولأج���ي���ال  ل��ه��م  م�صتدامة 
امل�صتقبل  بناء  يف  الرئي�صية  اللبنة  وي�صكلون  العربية،  املنطقة  يف  الأو�صع 
والجتماعية  القت�صادية  التنمية  عجلة  يدفع  ال��ذي  الرئي�صي  والعامل 

امل�صتدامة."

لقاء القيادات الن�صائية و�صيدات العمال
وعقدت الوزارة لقاء جمع معايل كر�صتني لغارد، مدير عام �صندوق النقد 
ال��ل��وات��ي التقت  ال��دول��ة  الن�صائية و���ص��ي��دات الأع��م��ال يف  ب��ال��ق��ي��ادات  ال���دويل 
بح�صور معايل رمي ابراهيم الها�صمي، وزيرة دولة ل�صوؤون التعاون الدويل، 
العام،  التعليم  ل�����ص��وؤون  ال��دول��ة  وزي���رة  امل��ه��ريي،  �صامل  بنت  جميلة  وم��ع��ايل 
ومعايل ح�صة عي�صى بوحميد وزيرة تنمية املجتمع، ومعايل مرمي املهريي 
العام للمكتب  املدير  امل��ري،  الغذائي، و�صعادة منى غامن  وزي��رة دولة لاأمن 
الإعامي حلكومة دبي، و�صعادة الدكتورة رجاء القرق، رئي�س جمل�س �صيدات 
اأعمال دبي، و�صعادة الدكتورة عائ�صة بنت بطي بن ب�صر، مدير عام دبي الذكية، 
اجلابر  وفاطمة  للمراأة،  دبي  ملوؤ�ص�صة  لتنفيذي  املدير  �صالح  �صم�صة  و�صعادة 
التنفيذي  املدير  باجر�س  و�صناء  الإدارة  يف جمموعة اجلابر،  ع�صو جمل�س 
ل�"براند موك�صي"، اإ�صافة ملجموعة من �صيدات الأعمال ممن يتبواأن منا�صب 
يف  الفاعلة  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  من  ع��دد  يف  العليا  الإدارة  يف  وم�صوؤوليات 
اآخر التطورات وامل�صتجدات على ال�صاحة  اللقاء مناق�صة  الدولة. ومت خال 
القيادات  تقدمها  التي  وامل�صاهمات  الدولة،  يف  القت�صادي  والو�صع  العاملية، 
ا�صتعرا�س  مت  كما  التنمية،  عملية  لدعم  الإم��ارات��ي��ة  الن�صائية  وال��ك��ف��اءات 
املراأة  لتمكني  امل�صتويات  خمتلف  وعلى  الإم���ارات  دول��ة  تبذلها  التي  اجلهود 
وتعزيز مكانتها ورفع م�صاهماتها القت�صادية والجتماعية وتقلي�س الفجوة 

بني اجلن�صني. 
"يحظى  امل��ال��ي��ة:  لل�صوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  الطاير  حميد  عبيد  م��ع��ايل  وق���ال 
مو�صوع متكني املراأة وتقلي�س الفجوة بني اجلن�صني يف كافة قطاعات الدولة 
املراأة  باأهمية  القيادة احلكيمة لدولة الإم��ارات  باهتمام كبري، وذلك لإميان 
ك�صريك رئي�صي يف عملية البناء والتنمية، وتوا�صل حكومة الإمارات �صعيها 
لو�صع القوانني وتطوير املبادرات الرامية اإىل تعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني، 
والو�صول بالدولة اإىل قائمة الدول الأوىل يف املوؤ�صرات العاملية للتوازن بني 

اجلن�صني." 

جل�صة حوارية حول ال�صتدامة 
ونظمت وزارة املالية اأي�صاً جل�صة حوارية حول ال�صتدامة مب�صاركة مدير عام 
�صندوق النقد الدويل، والتي ح�صرها معايل الدكتور اأحمد عبد اهلل بالهول 
ومعايل  املتقدمة،  واملهارات  العايل  التعليم  ل�صوؤون  الدولة  وزي��ر  الفا�صي، 
�صارة يو�صف الأمريي وزيرة دولة ل�صوؤون العلوم املتقدمة و�صارك يف اجلل�صة 

مركز حممد بن را�صد للف�صاء، وجمل�س علماء الإمارات، و�صركة م�صدر. 

•• اأبوظبي-وام:

بلغ اإجمايل عدد الرخ�س ال�صناعية اجلديدة التي دخلت حيز الإنتاج يف اإمارة 
باملائة   85 بلغت  منو  بن�صبة  وذل��ك  رخ�صة   37 املا�صي  العام  خ��ال  اأبوظبي 
للرخ�س  ال�صتثمارية  القيمة  اإج��م��ايل  ق��در  حيث   2016 العام  مع  مقارنة 
ابوظبي و6 يف  اجلديدة بحوايل 6.4 مليار درهم موزعة على 29 م�صنعا يف 

العني وم�صنعني يف منطقة الظفرة .
جاء ذلك يف التقرير ال�صنوي حلركة الن�صاط ال�صناعي يف امارة ابوظبي ال�صادر 
عن مكتب تنمية ال�صناعة التابع لدائرة التنمية القت�صادية ابوظبي والذي 
ام��ارة ابوظبي بلغ مع نهاية  اإجمايل عدد الرخ�س ال�صناعية يف  اأ�صار اىل ان 
العام 2017 حوايل 1647 رخ�صة �صناعية موزعة على 1157 رخ�صة يف 
رواد  رخ�صة  و45  الظفرة  يف  رخ�صة  و47  العني  يف  رخ�صة  و398  ابوظبي 
ال�صناعة. واأ�صار التقرير اىل ان اأن�صطة الرخ�س ال�صناعية امل�صجلة يف امارة 
ابوظبي موزعة على 160 رخ�صة �صناعات كيماوية و428 رخ�صة �صناعات 
معدنية و393 رخ�صة مواد بناء و210 رخ�صة الفايربجا�س والبا�صتيك 
و125  وال����ورق  وال��ك��رت��ون  الخ�����ص��اب  ل�صناعات  رخ�����ص��ة  و176  وال���ص��ف��ن��ج 
�صناعات غذائية و86 رخ�صة �صناعات جتميع الجهزة واملعدات و43 �صناعات 
املاب�س واجللود و26 رخ�صة �صناعات اعادة التدوير. واأكد �صعادة خليفة بن 
�صامل املن�صوري وكيل دائرة التنمية القت�صادية ابوظبي حر�س حكومة امارة 
لقت�صاد  الرئي�صة  املحركات  كاأحد  ال�صناعة  قطاع  دور  تعزيز  على  ابوظبي 
والتي  ال�صناعية  امل��ج��الت  بع�س  ا�صتهداف  خ��ال  م��ن  وذل��ك  ابوظبي  ام���ارة 
يعتمد بع�صها على ال�صناعات الرئي�صية القائمة يف المارة وذلك متا�صيا مع 
اأهداف اخلطة ال�صراتيجية ملكتب تنمية ال�صناعة مبا يحقق اهداف حمور 
يعمل  ال�صناعة  تنمية  مكتب  اإن  وق��ال  ابوظبي.  خلطة  القت�صادية  التنمية 
على متكني اأهدافه ال�صراتيجية خال املرحلة القادمة عن طريق ال�صراف 
القطاعني  العاقة من  اأ�صحاب  اإ�صراك  التنفيذ مع  الفّعال خلطة  والتن�صيق 
العام واخلا�س يف تنفيذ برامج ومبادرات خطته ال�صراتيجية مبا ي�صهم يف 

حت�صني القدرة التناف�صية لاإمارة يف القطاع ال�صناعي.
امارة  يف  ال�صناعي  الن�صاط  حلركة  ال�صناعة  تنمية  مكتب  تقرير  وت�صمن 
الرخ�س  ا�صدار  موؤ�صر  اأهمها  املوؤ�صرات من  2017 عددا من  للعام  ابوظبي 
ال�صناعية اجلديدة الذي �صجل ارتفاعا بن�صبة 290 باملائة باإ�صدار عدد 86 
رخ�صة �صناعية يف العام 2017 مقارنة بحوايل 22 رخ�صة يف العام 2016 
. وح�صب التقرير �صجل موؤ�صر حتول الرخ�س ال�صناعية من قيد الن�صاء اىل 
وذلك  الإنتاج  اىل حالة  رخ�صة   37 بتحويل  باملائة   85 بن�صبة  ارتفاعا  اإنتاج 

خال العام 2017 مقارنة بحوايل 20 رخ�صة يف العام 2016.
كما �صجل موؤ�صر عدد الرخ�س ال�صناعية املجددة – اإنتاج خال العام 2017 
 2017 يف  رخ�صة   684 5.2 باملائة من خال جتديد عدد  ارتفاعا بن�صبة 
ال�صناعية  الرخ�س  ع��دد  موؤ�صر  �صهد  فيما   2016 يف  رخ�صة   650 مقابل 
املجددة - قيد الن�صاء ارتفاعا بن�صبة 11.6 باملائة بتجديد عدد 287 رخ�صة 

.  2016 يف  رخ�صة  يف 2017 مقارنة بحوايل 257 
ال��دائ��رة ان مكتب تنمية  امل��ن�����ص��وري وك��ي��ل  ���ص��امل  ب��ن  ���ص��ع��ادة خليفة  واأو���ص��ح 
امارة  ال�صراتيجية مع توجهات حكومة  اأهدافه  ركز على مواءمة  ال�صناعة 
البيئة  القادمة وذل��ك من خال الركيز على توفري  ابوظبي خال الع��وام 
ومتطلبات  احتياجات  تلبي  والتي  ال�صناعي  للقطاع  الداعمة  ال�صتثمارية 

الفكرية  امللكية  حماية  ال�صناعي،  كالتمويل  واملحليني  الجانب  امل�صتثمرين 
مل�صاندة  املكتب  ل��دى  اول��وي��ة  تعد  وال��ت��ي  وغ��ريه��ا  الجنبية  امللكية  وق��وان��ني 

امل�صتثمرين وتعزيز تناف�صية عالية للقطاع ال�صناعي لإمارة ابوظبي.
واأ�صاف ان ذلك �صيتطّلب اإحداث تغيري رئي�س يف منو القطاع ال�صناعي وذلك 
عرب التحّول من ال�صتثمار احلكومي يف القطاعات ال�صناعية اإىل ال�صتثمار يف 
ال�صيا�صات واملبادرات التي �صتعمل على حت�صني القدرة التناف�صية وزيادة جاذبية 
اإمارة اأبوظبي بالن�صبة للم�صتثمرين الراغبني يف ممار�صة الأن�صطة ال�صناعية 
يف الإم��ارة. وكان مكتب تنمية ال�صناعة التابع للدائرة قد اطلق خال العام 
"موؤ�ص�صة فردية" وت�صدر  "رواد ال�صناعة" بال�صكل القانوين  2017 رخ�صة 
لفرة مماثلة  واح��د وجت��دد  ع��ام  وم��دة �صاحيتها  دقيقة فقط   15 خ��ال 
دون احلاجة اىل ا�صراط توفري اأر�س �صناعية او عقد تاأ�صي�س ورخ�صة "رواد 
ال�صناعة" بالأ�صكال القانونية الخرى وت�صدر خال نف�س الفرة بعد توفري 

عقد التاأ�صي�س وحتل كاهما حمل الرخ�صة املبدئية.
ال�صناعة" ال��ت��ي مت  "رواد  ع���دد رخ�����ص��ة  اج��م��ايل  اأن  امل��ك��ت��ب  ت��ق��ري��ر  وج���اء يف 
ا�صدارها خال العام املا�صي بلغ 86 رخ�صة موزعة على 14 رخ�صة �صناعات 
رخ�صة  كيماوية و15 رخ�صة �صناعات معدنية و15 رخ�صة مواد بناء و14 
الخ�صاب  ���ص��ن��اع��ات  رخ�����س  و7  وال���ص��ف��ن��ج  وال��ب��ا���ص��ت��ي��ك  ال��ف��اي��ربج��ا���س 
جتميع  �صناعات  رخ�س  و8  غذائية  �صناعات  رخ�س  و10  وال��ورق  والكرتون 
الج��ه��زة وامل���ع���دات و2 رخ�����ص��ة ���ص��ن��اع��ات امل��اب�����س واجل��ل��ود ورخ�����ص��ة واحدة 

�صناعات اعادة التدوير.

جمل�ش �صيدات اعمال عجمان ي�صتقبل وفدا �صودانيا وينظم معر�ش بدايات ال�صاد�ش 2018 
•• عجمان ـ الفجر 

 2018 ال�صاد�س  بدايات  معر�س  الثاثاء  غد  م�صاء  ينطلق 
جتارة  غرفة   � عجمان  اعمال  �صيدات  جمل�س  ينظمه  وال��ذي 
 15 اإىل   13 اي��ام من   3 م��دار  وذل��ك على  و�صناعة عجمان، 
واملوؤمترات  للمعار�س  زاي��د  ال�صيخ  مركز  يف  اجل��اري  فرباير 

بجامعة عجمان.
�صيدات  رئي�س جمل�س  علي  اآل  اآمنة خليفة  الدكتورة  وك�صفت 
�صيدة   40 م��ن  اك��رث  فيه  ي�صارك  املعر�س  ان  عجمان  اع��م��ال 
ورائدة اعمال ي�صتعر�صن خمتلف املنتجات من ماب�س ودخون 
وعطور واك�ص�صوارات وم�صغولت يدوية وماأكولت وغريها من 
معر�س  تنظيم  م��ن  ي��ه��دف  املجل�س  ان  واو���ص��ح��ت  املنتجات. 

عام  ب�صكل  ينظمها  التي  املعار�س  وم��ن  خا�س  ب�صكل  ب��داي��ات 
اإىل توفري من�صة لإبراز م�صاريع �صيدات العمال ومنتجاتهن 
قطاع  ان  ل�صيما  والب��ت��ك��ار  والب�����داع  ب��اجل��ودة  تت�صم  وال��ت��ي 
تويل  ر�صيدة  قيادة  ظل  يف  وا�صحة  تطورات  �صهد  منتجاتهن 
�صيدات العمال اهتمام بالغ وتوجه خمتلف املوؤ�ص�صات املعنية 

بتوفري خمتلف الدعم لتطوير م�صاريعهن وا�صتدامتها.
الأعمال  �صيدات  ب��ني  احل��اج��ز  ك�صر  اإىل  املعر�س  ي��ه��دف  كما 
بينهم  مبا�صرة  توا�صل  قنوات  اإيجاد  على  والتاأكيد  واملجتمع 
م�صاهمتهن  تعزز من  رائدة  لتكون  م�صاريعهن  تطور  ل�صمان 
يف القت�صاد ب�صكل عام هذا اإىل جانب تبادل اخلربات والفكار 

بني امل�صاركات يف املعر�س.
واكدت ان جمل�س �صيدات اعمال عجمان ي�صعى اإىل تنفيذ عدد 

امل�صاركة يف  املعار�س �صمن خطته ال�صراتيجية وكذلك  من 
يعزز  مبا  الدولة  م�صتوى  على  الكربى  املعار�س  من  العديد 
من ح�صور �صيدات العمال ع�صوات املجل�س و�صاحبات رخ�صة 

بدايات لإبراز م�صاريعهن ومنتجاتهن.
وفد  عجمان  اع��م��ال  �صيدات  جمل�س  ا�صتقبل  اآخ��ر  جانب  م��ن 
رابطة املراأة العاملة بجمهورية ال�صودان، حيث ا�صتقبل الوفد 
�صيدات  اإدارة  جمل�س  رئي�س  علي  اآل  خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة 
وتراأ�صت  لل�صيافة،  الم���ارات  مركز  يف  وذل��ك  عجمان  اعمال 
الوفد ال�صوداين د. �صمية جمال الدين اأمني عام اأمانة الثقافة 
وفد  ترافقها  ال�����ص��ودان،  يف  العاملة  امل���راأة  برابطة  وال��ت��دري��ب 
القت�صادية  القطاعات  �صيدة ميثلون خمتلف   38 مكون من 

والجتماعية وال�صحية والربوية.

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12

اإعــــــــــالن
لل�صيانة  ال�ص�����ادة/الذليل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN 2337586:والتنظيف ومكافحة احل�صرات ذ.م.م  رخ�صة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�صب ال�صركاء/يا�صر اآدم عبدالرحيم من 49% اىل %33

تعديل ن�صب ال�صركاء/�صامل عبدالقادر الكثريي من 51% اىل %34
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد علي العامري %33

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة: فوك�ض بال�ض لتاجري ال�صيارات
العنوان: حمل 7 ملك �صيف علي را�صد- بردبي- الرب�صاء الوىل ال�صكل القانوين: 
التجاري:  بال�صجل  القيد  رق��م    684478 الرخ�صة:  رق��م  حم��دودة.  م�صوؤولية  ذات 
1110928 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف 
ال�صجل التجاري لديها باإنحال ال�صركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم 
 2018/2/4 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2018/2/4 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ي�صري و�صركاه 
عادل  ي�صري  ملك   703 رقم  مكتب  العنوان:  احل�صابات   وتدقيق  لال�صت�صارات 
امني- بردبي- اخلليج التجاي هاتف: 0551019871 فاك�س: 045588204 م�صطحباً 
معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا 

الإعان.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/ي�صري و�صركاه لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات
العنوان: مكتب رقم 703 ملك ي�صري عادل امني- بردبي- اخلليج التجاي 
هاتف: 0551019871 فاك�س: 045588204 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاه لت�صفية فوك�ض 
بال�ض لتاجري ال�صيارات وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/2/4  
لديه  وعلى من    2018/2/4 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاه، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : زهرة اليو�صف لل�صرافة    
القانوين  ال�صكل  ال�صبخة  دي��رة-  الغرير-  :  حمل رقم 10 ملك عقارات  العنوان 
 43009  : ال��ت��ج��اري  بال�صجل  القيد  رق��م    216676  : الرخ�صة  رق��م  ت�صامنية   :
مب��وج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة التنمية الق��ت�����ص��ادي��ة ب��دب��ي ب��اأن��ه ق��د مت ال��ت��اأ���ص��ري يف 
قرار  مبوجب  وذل��ك  اأع���اه،  امل��ذك��ورة  ال�صركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�صجل 
بتاريخ   دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2018/2/4 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني   امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  من  وعلى   2018/2/4
مكتب  ملك   3 رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�صبون  وم�صاركوه  الكتبي 
ه��ات��ف  04-3215355   - ال��ق��وز الوىل   - ب��ردب��ي   - امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  دب��ي   ويل عهد 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً    04-3215356 فاك�س: 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : فوكو�ض كريتف لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م    
ال�صكل  ف��ورا بن كي�س- بردبي- ور�صان 1  رام  �صونا  العنوان : حمل رقم 06 ملك 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة رقم الرخ�صة : 716736  رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 1143847 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد 
وذلك  اأع��اه،  امل��ذك��ورة  ال�صركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/2/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2018/2/4 بتاريخ  
ملك   3 رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون  وم�صاركوه حما�صبون  الكتبي  املعني  
 مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز الوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً    04-3215356 فاك�س: 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ص���م ال�صركة: حمد ح�صني ا�صماعيل للتجارة )�ض.ذ.م.م(
 رقم الرخ�ص��ة : 581624 عن�وانها: مكتب رقم 112 ملك ال�صيخه �صيخه بنت �صعيد 
ال مكتوم - البطني ال�صك�ل القانوين: ذات م�صئولية حمدودة رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 1149890 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بانحال ال�صركة املذكور اعاه ، وذلك مبوجب 
القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء بتارخ )2018/01/24( وامل�صدق لدى 
او مطالبة  بتاريخ )2018/01/24( وعلى من لديه اعرا�س  العدل  الكاتب  ال�صيد 
التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�صتحبا معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان .
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ص���م ال�صركة: فرحني نيازي لتجارة املواد الغذائية )�ض.ذ.م.م(
العمال  مفتاح  جمموعة  ملك   3 رق��م  مكتب  عن�وانها:   725713  : الرخ�ص��ة  رق��م 
ال�صتثمارية - املرر  ال�صك�ل القانوين: ذات م�صئولية حمدودة  رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 1152802 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بانحال ال�صركة املذكور اعاه ، وذلك مبوجب 
القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء بتارخ )2017/02/14( وامل�صدق لدى 
او مطالبة  بتاريخ )2017/02/14( وعلى من لديه اعرا�س  العدل  الكاتب  ال�صيد 
التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�صتحبا معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان .
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي 
- القوز الوىل - هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04 - مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاه 
لت�صفية  زهرة اليو�صف لل�صرافة وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2018/2/4  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2018/2/4   وعلى 
من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�صتندات والأوراق  اأع��اه، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
بردبي   - املوؤقتة  اللجنة  دب��ي  عهد  ويل  مكتب  ملك   3 رق��م  مكتب   : العنوان   
هذا  مبوجب   -  04-3215356 فاك�س:   04-3215355 هاتف    - الوىل  القوز   -
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  تعلن 
وذلك مبوجب قرار  اأعاه لت�صفية  فوكو�ض كريتف لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م 
حماكم دبي بتاريخ 2018/2/4  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   
2018/2/4   وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ص����م امل�صفي :يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات
عن���وان����ه :مكتب )10-9( ملك مركز منت لاعمال  - رقة البطني مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بتعيني 
امل�صفي املذكور اعاه للقيام بت�صفية حمد ح�صني ا�صماعيل للتجارة )�ض.ذ.م.م( 
وعنوانها  : مكتب رقم 112 ملك ال�صيخه �صيخه بنت �صعيد ال مكتوم - البطني وذلك 
مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء بتارخ )2018/01/24( وامل�صدق 
لدى ال�صيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/01/24( وعلى من لديه اعرا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني 
– 04( م�صتحبا معه كافة امل�صتندات  – 04( فاك�س )2223773  - هاتف : )2226266 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان .
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ص����م امل�صفي :يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات
عن���وان����ه :مكتب )10-9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بتعيني امل�صفي 
املذكور اعاه للقيام بت�صفية فرحني نيازي لتجارة املواد الغذائية )�ض.ذ.م.م( 
وعنوانها  : مك مكتب رقم 3 ملك جمموعة مفتاح العمال ال�صتثمارية - املرر وذلك 
مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء بتارخ )2017/02/14( وامل�صدق 
لدى ال�صيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/02/14( وعلى من لديه اعرا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صتحبا   )04 –  2223773( فاك�س   )04 –  2226266(  : هاتف   -

والأوراق الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان .
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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      اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10809  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صمايا لتنظيف املباين �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /عاطف عبدالرا�صي رم�صان حفنى قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )5667 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB178044805AE وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�صة يوم الثاثاء املوافق 2018/2/20 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يف الدعوى رقم 2017/2221 جتاري كلي عجمان  
اإىل املدعي عليهم – وايف لتجارة الديزل ذ م م وما دافن �صيجفي كلتي برمبيل 
اأق��ام عليكم الدعوى  – م�صرف الهال �س م ع قد  ب��اأن املدعي  هذا لإعامكم 
اأعاه ومت انتدابنا خبريا فيها لذا يلزم ح�صوركم  اأو من ميثلكم قانونا اجتماع 
حممد.  معاذ  مكتب  وامل�صريف  املحا�صبي  اخلبري  مقر  يف  عقده  املزمع  اخل��ربة 
حما�صبون قانونيون الكائن يف �صقة 1507 الطابق 15 يف برج لوؤلوؤة دبي – ميدان 
بني يا�س ديرة – دبي . تليفون 042213941 .فاك�س 042214912 وخال خال 
اإع��داد تقرير على �صوء  اأ�صبوع من تاريخ الن�صر ويف حالة عدم احل�صور �صيتم 

امل�صتندات املقدمة من البنك املدعي هذه الدعوة اإعمال لن�س القانون.
اخلبري املنتدب

معاذ حممد – حما�صب قانوين 

اإعالن حل�شور اجتماع خربة
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يف الدعوى رقم 2017/3022 
لدى حمكمة اأبوظبي البتدائية- الدائرة التجارية اجلزئية الوىل  

املرفوعة من: طبا�صكو للمقاولت الفنية �صد: اأجمارد اللكروميكانيكية واملقاولت العامة 
 املدعي عليه: اأجمارد اللكروميكانيكية واملقاولت العامة مدعو للح�صور �صخ�صيا اأو بوا�صطة 
وكيل معتمد لجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثنني املوافق 19-2-2018 ال�صاعة الرابعة والن�صف 
ع�صرا وذلك مبقر اخلبري الكائن باأبوظبي �صارع الكورني�س بناية الأ�صرعة الثاثة بجانب معر�س 
علي واأولده للفولك�س واجن – مكتب اأمانة لتدقيق ومراجعة احل�صابات الطابق الثاين ع�صر – 

مكتب رقم 1203 م�صطحبني معكم كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.
اخلبرية / �صارة حممد �صعيد الظاهري

للتوا�صل اخلبري احل�صابي – �صاره حممد الظاهري.
info@amana-accounting.ae :الربيد اللكروين

الهاتف املتحرك : 0506161401 الفاك�س 026817744

اإعالن بالن�شر
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يف الدعوى رقم 2017/2969 جتاري جزئي- دبي  
�صركة  روك  ملالكها  النفط  تكرير  م�صتقات  لتجارة  فويل  – ماك�س  املقامة من 
ال�صخ�س الواحد �س ذ م م �صد – وينك�صني للتجارة العامة – �س ذ م م . نعلن 
دبي  حمكمة  م��ن  تعيينا  مت  اأن���ه  امل���ري  حممد  حميد  احل�صابي  اخل��ب��ري  نحن 
ال�صادر بجل�صة  ال��واردة بحكم املحكمة  املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�صابية 
وينك�صني  عليها  املدعي  نعلن  – كما  اأع��اه  املذكورة  الدعوى  16-12-2017 يف 
للتجارةالعامة – �س ذ م م حل�صور اجتماع اخلربة املقرر له جل�صة يوم الأربعاء 
مبركز  الكائن  مكتبنا  مبقر  وذل��ك  ع�صرا   3:00 ال�صاعة  مت��ام  يف   2018-2-21

الدانة مكتب رقم 510 �صارع اآل مكتوم – ديرة دبي.
اخلبري احل�صابي/ حممد حميد حممد املري 

اإعالن اجتماع خربة
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الدعوى رقم 2017/2366 جتاري كلي 
 حمكمة دبي البتدائية  

املدعية: �صركة دوال لا�صتمثار. �س . ذ م م . املدعي عليها: �صركة ل�صانتي 
لعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي ذ م م املو�صوع: اإعان املدعي عليه بالن�صر: 
للخربة  الثاين  الجتماع  حل�صور  عليها  املدعي  ال�صركة  اإع��ان  تقرر  لقد 
يوم اخلمي�س املوافق 15- فرباير 2018 ال�صاعة 12 ظهرا مبكتبنا دبي �صارع 
ال�صيخ زاي��د مبني ا�صبني ت��اور – حمطة املركز امل��ايل ال��دور 13 مكتب رقم 
اأو  م��ذك��رات  اأي��ة  تقدمي  م��ع  م��ن ميثلكم  اأو  ال��ك��رمي  –اآملني ح�صوركم   23

م�صتندات على �صوء قرار املحكمة بندب خبري.
اخلبري الدكتور حممد حممود الكمايل

اإعالن حل�شور اجتماع اخلربة الثاين
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يف الدعوى رقم 2017/3340 جتاري جزئي  
املدعي عليهما 1: املري لتنظيم احلفات �س ذ م م. العنوان اإمارة دبي – ديره – �صارع 
اخلبي�صي بناية الفردان – مكتب 304 بجوار دناتا هاتف متحرك رقم 0504405489 .2- 
�صانوا�س عمر حاجي �صول موغات �صول موغات. العنوان اإمارة ال�صارقة – النهدة �صارع 
– هاتف  – �صقة رقم 607 بالقرب من جممع �صحاري  النهدة  مبنى بناية اليا�صمينة 
املقرر مبكتب اخلبري  اجتماع اخلربة  اإىل  . يرجى احل�صور  رقم 050440489  متحرك 
امل�صريف املدون اأدناه وذلك يف متام ال�صاعة احلادية ع�صرة من �صباح يوم اخلمي�س املوافق 
اخلليج  �صركة  قبل  من  عليكم  املرفوعة  الدعوى  يف  دفوعكم  لبيان  وذل��ك   2018-2-15
الأول  ال��دور  امل�صيئة  ال�صم�س  بناية  احل�صابات-  لتدقيق  املعرفة   بيت  خ  م  �س  للتمويل 
رقم  متحرك  هاتف   042833622 رق��م  فاك�س   042830100 رق��م  هاتف   112 رق��م  مكتب 

0506516092. مقابل الطاير لل�صيارات – القرهود – دبي
اخلبري امل�صريف /حممد كامل عريان
قيد رقم 64 - بيت املعرفة لتدقيق احل�صابات

اإعالن اجتماع خربة بالن�شر
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يف الدعوى رقم 2017/2295 جتاري كلي - دبي  
املدعي عليها الثالثة – �صليبي كيبل تكنولوجيز ليمتد

 املدعي عليها الرابعة : �صيلبي وورلد وايد بي تي ن ال تي دي �صنغافورة 
املدعي البنك التجاري الدويل

 بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لأعمال اخلربة يف الدعوى اأعاه فقد حددنا 
الأول  الجتماع  لعقد  �صباحا  العا�صرة  ال�صاعة  مت��ام  يف   2018-2-14 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم 
الفجر  مبنى  املطار.  �صارع  دي��ره  دب��ي  ال�صارد  مكتب  يف  الكائن  مكتبنا  مبقر  وذل��ك  للخربة 
لاأعمال مكتب رقم 119. لذا يطلب ح�صوركم اأو من ميثلكم قانونا حل�صور الجتماع املذكور 
اأية  ب�صاأن  ب��اأول  اأول  وعليكم مراجعة اخلبري  بالدعوى  املتعلقة  امل�صتندات  كافة  اإح�صار  مع 

ا�صتف�صارات وملتابعة تطورات اإجراءات تنفيذ املاأمورية وا�صتام امل�صتندات والتعقيب عليها.
اخلبري- �صعيد حممد ال�صارد الفال�صي
رقم القيد – مبحاكم دبي 133

اإعالن حل�شور الجتماع الول للخربة
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اإعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/6528  الدائرة الكلية الثانية
يف  اخليال  را�صد  – يو�صف  املدعي  ب��اأن  نعلمكم   . لبناين  احلنون-  الرحمن  عبد  عليه: حممد  املدعي  اإىل 
الدعوى رقم 6528-2017 الدائرة الكلية الثانية قد رفع الدعوى املذكورة اأعاه يطالب فيها: تعيني اخلبري 
التي يقدمها  وامل�صتندات  العقود  الإط��اع على كافة  اإليه بغر�س  الدعوى  واإحالة  الدور  الهند�صي �صاحب 
الطرفني للوقوف على طبيعة العاقة بني الطرفني وحقيقة الأ�صرار التي قام بها املدعي عليهما يف العقار 
اململوك للمدعي وقيمة ونوع ال�صيانة التي قام بها املدعي للو�صول للو�صع النموذجي للعقار مع احتفاظ 
املدعي  بحقه يف تعديل طلباته وفقا ملا ي�صفر عنه تقرير اخلربة ومن ثم املطالبة باملبالغ امل�صتحقة له يف ذمة 
املدعي عليهما مع احلق مع املطالبة بالتعوي�س اجلابر عن كل عطل و�صرر ت�صيب فيه املدعي عليهما وذلك 
على �صوء ما ينتهي به تقرير اخلبري املنتدب يف الدعوى وت�صمني املدعي عليهما الر�صوم وامل�صاريف واأتعاب 
البتدائية  الحتادية  ال�صارقة  مبحكمة   6 رقم  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم��ام  ح�صورك  يقت�صي  لذا  املحاماة. 
يوم  وذل��ك  بيانات  لديكم من  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لاإجابة  وذل��ك  وكيل معتمد  بوا�صطة  اأو  �صخ�صيا 
الأحد املوافق 18-2-2018 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة اأرقامها بو�صفك مدعي عليه ويف حال تخلفك 

عن احل�صور اأو عدم اإر�صال وكيل عنك فاإنه �صيتم ا�صتكمال الإجراءات القانونية يف غيابك.
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

وزارة العدل
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
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اإعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/199  الدائرة الكلية الثانية
اإىل املدعي عليهم – املدعي عليهم 1- �صركة فل�صطني للحا�صوب والأجهزة الكهربائية ذ م م 2 
اأدي��ب فار�س 3- طال حممد طال �صاحات . نعلمكم باأن املدعي . بنك  متارا حممد نا�صر 
املذكورة  الدعوى  رفع  قد  الثانية  الكلية  الدائرة   2018-199 رقم  الدعوى  يف  الوطني  الحت��اد 
وقدره  مبلغ  بالت�صامن  امل��دع��ي  للبنك  ي���وؤدوا  ب��اأن  عليهم  امل��دع��ي  اإل���زام  فيها:  يطالب  اأع���اه 
من  وذل��ك  التجاري  القر�س  عن  �صنويا   %17 بواقع  التاأخريية  والفائدة  دره��م   1.091.663.20
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد الفعلي التام لكون الدين جتاري وي�صتحق عنه فوائد تاأخريية 
اأمام  يقت�صي ح�صورك  لذا  املحاماة.  اأتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليهم  املدعي  واإل��زام 
بوا�صطة وكيل  اأو  �صخ�صيا  البتدائية  ال�صارقة الحتادية  الدعوى رقم 6 مبحكمة  اإدارة  مكتب 
معتمد وذلك لاإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك يوم الثنني املوافق 19-

2-2018 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة اأرقامها بو�صفك مدعي عليه ويف حالة تخلفكم عن 
احل�صور اأو عدم اإر�صال وكيل عنك فاإنه �صيتم ا�صتكمال الإجراءات القانونية يف غيابك.

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
مكتب اإدارة الدعوى

وزارة العدل
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
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اإعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/7279  
اإىل املدعي عليه: موؤ�ص�صة الرحمانية لتجارة قطع غيار ال�صيارات . نعلمكم باأن املدعي : موؤ�ص�صة 
البواردي الفنية ال�صناعية بايتك يف الدعوى  رقم 7279-2017 قد رفع الدعوى املذكورة اأعاه 
يطالب فيها: الق�صاء بالزام املدعي عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ 58.321.50 درهم والفوائد 
بالر�صوم  عليها  املدعي  اإل��زام  مع  التام.  ال�صداد  وحتى  الدعوى  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
 3 رق��م  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  اأم��ام  ح�صورك  يقت�صي  ل��ذا  املحاماة.  اأت��ع��اب  ومقابل  وامل�صاريف 
مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية �صخ�صيا اأو بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك يوم الثاثاء املوافق 20-2-2018 ال�صاعة 8 ون�صف 
�صباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة امل�صار اإليها اأعاه بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم 

ح�صورك �صيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقك غيابيا.
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى

وزارة العدل
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
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       اعالن بالن�شر        

   رقم 2018/7974  
للتجارة  نعيم  طاهر   : اإليه  .املنذر  حممد  علي  حممد  ريا�س  حممد  املنذر: 
العامة �س ذم م اإعان بالن�صر يف انذار عديل رقم 2018/1/21720 يكلف املنذر 
اإليهما بالوفاء مببلغ وقدره 23.000 درهم ثاثة وع�صرون الف درهما  املنذر 
بالت�صامن خال مدة اأق�صاها ثمانية اأيام من تاريخ هذا الن�صر واإل �صي�صطر 
اأمر  املنذر لتخاذ كافة الإج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�صت�صدار 
الأداء واملطالبة بالتعوي�س املنا�صب عن اأي عطل اأو �صرر تعر�س له املنذر مع 

حتميل املنذر اإليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       انذار عديل بالن�شر        
   رقم 2018/850  

املنذر: ح�صني علي عبد الرحمن لوتاه واأحمد ح�صني لوتاه ماجد اأ�صد. بوكالة 
املحامي – ح�صني لوتاه. املنذر اإليه- غام ح�صرت �صايف حاجي عبد القدو�س 
لذلك نوجه هذا الإنذار العديل يخطرون املنذرون اإليه باإلغاء التوكيل العام 
املنذرون ت�صديقه من كاتب العدل يف دبي بتاريخ 8-1-2017 حتت حمرر رقم 
5586-1-2017 وحيث اأن املنذرون يرغبون يف اعتزال التوكل اأعاه منذ تاريخ 
باأنه من بعد ذلك مل يعد خمول بالنيابة عنه  اإليه هذا الن�صر  ا�صتام املنذر 
بالتعامل مع الغري اأو التوقيع على اأية م�صتندات واعتبار الوكالة غري منتجة 

لأثارها القانونية بعد ا�صتام املنذر اإليه.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

       انذار عديل بالن�شر        
   رقم 2018/855  

املخطر : �صركة اأحمد م�صعان ال�صمري و�صركاه للتجارة موؤ�ص�صة اأحمد م�صعان ال�صمري 
للخدمات التجارية �صابقا. املخطر اإليه: �صركة انر ما رين العربية املحدودة جمهول 
اإليه ب�صرورة �صداد قيمة الفواتري املر�صدة  – املخطر  حمل الإقامة. ينذر املخطر 
لديكم مببلغ 221.268.10 درهم نظري توريد الب�صاعة ل�صركتكم على اأن يتم ال�صداد 
خال 7 اأيام وذلك تنفيذا لأحكام املواد رقمي 143.144 من قانون الإجراءات املدنية واإذا 
مل يتم ال�صداد خال املدة القانونية 7 اأيام من تاريخ الإعان بالن�صر عندها �صي�صطر 
الفواتري وما  ب�صداد قيمة  القانونية �صدكم للمطالبة  الإج��راءات  اتخاذ  اإىل  املخطر 

ي�صتجد عليه من فائدة قانونية حتى تاريخ احلكم والر�صوم وامل�صاريف .
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

       انذار عديل بالن�شر        
   رقم 2018/853  

م�صعان  اأح��م��د  موؤ�ص�صة  للتجارة  و���ص��رك��اه  ال�صمري  م�صعان  اأح��م��د  �صركة   : املخطر 
ال�صمري للخدمات التجارية �صابقا. املخطر اإليه: �صركة انر مارين ال�صارقة املحدودة 
الفواتري  �صداد قيمة  – ب�صرورة  اإليه  املخطر  املخطر  ينذر   . الإقامة  جمهول حمل 
املر�صدة لديكم مببلغ 221.268.10 درهم نظري توريد الب�صاعة ل�صركتكم على اأن يتم 
ال�صداد خال 7  اأيام وذلك تنفيذا لأحكام املواد رقمي 143.144 من قامنون الإجراءات 
بالن�صر  الإع��ان  تاريخ  اأي��ام من   7 القانونية  امل��دة  خ��ال  ال�صداد  يتم  واإذا مل  املدنية 
عندها �صي�صطر املخطر اإىل اتخاذ الإجراءات القانونية �صدكم للمطالبة ب�صداد قيمة 
الفواتري وما ي�صتجد عليه من فائدة قانونية حتى تاريخ احلكم والر�صوم وامل�صاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



االثنني   12   فبراير    2018  م   -   العـدد  12248  
Monday  12   February   2018  -  Issue No   12248

19191917

املال والأعمال

اأحمد بن �صعيد: القمة الدولية للتدقيق الداخلي يف دبي تعزز جهود المارات لت�صبح واحدة من القت�صادات الأذكى يف العامل
•• دبي-الفجر: 

الدولية  )ال��ق��م��ة  دب���ي  ت�صت�صيف 
اكرب  وه��و  الداخليني(  للمدققني 
جت��م��ع ل��ل��م��دق��ق��ني ال��داخ��ل��ي��ني يف 
العامل، حتت رعاية �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل يف 

�صهر مايو املقبل.
واأك��������د ���ص��م��و ال�������ص���ي���خ اأح����م����د بن 
اآل مكتوم، رئي�س هيئة دبي  �صعيد 
اللجنة  رئ��ي�����س  امل����دين،  ل��ل��ط��ريان 
اإم���ارة  يف  امل��ال��ي��ة  لل�صيا�صة  العليا 
دب���ي ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ه���ذه ال��ق��م��ة يف 
املتبعة  واملعايري  ال�صيا�صات  تعزيز 
الوطني  بالقت�صاد  قدما  للم�صي 

اىل املزيد من الريادة والعاملية.  
وقال �صموه: تثبت دبي مرة اأخرى 
اأنها تتمتع بالقدرة على ا�صت�صافة 
�صاأنها  التي من  العاملية  املوؤمترات 
املتمثل  ال��ع��ظ��ي��م  ال���ه���دف  حت��ق��ي��ق 
يف ت��ع��زي��ز ج��ه��ود دول����ة الإم������ارات 

يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
رفيعة  العاملية  القمة  ه��ذه  بعقد 
ال�صرق  يف  الأوىل  للمرة  امل�صتوى، 
الأو�صط، حتت عنوان "ربط العامل 
من خال البتكار"، يف مركز دبي 
وامل��ع��ار���س يف  للموؤمترات  ال���دويل 
مايو،   9 ول��غ��اي��ة   6 م���ن  ال���ف���رة 
ما  القمة  يف  ويتحدث    .2018
يزيد عن 100 متحدث عاملي من 
�صمنهم روؤ�صاء وزارات وم�صوؤولون 
 70 �صمن  ماليون،  وخ��رباء  كبار 
اأكرث  ح�صور  على  ع���اوة  جل�صة، 
جم���ال  يف  خ���ب���ري   3،000 م�����ن 
التدقيق الداخلي من 110 دول.

وم�����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ع���ب���د ال���ق���ادر 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ي،  ع��ب��ي��د 
ال��داخ��ل��ي��ني يف  امل��دق��ق��ني  جلمعية 
املتحدة:  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
جداً  ف���خ���ورة  الإم�������ارات  دول����ة  اإن 
با�صت�صافة هذه القمة الأوىل من 
والتي  الأو���ص��ط،  ال�صرق  يف  نوعها 
با�صت�صافتها  ال��ف��وز  لأج���ل  عملنا 
اأخرى  عاملية  م��دن  م��ع  بالتناف�س 

القت�صادات  م��ن  واح����دة  لت�صبح 
الأذكى يف العامل.

روح  م��ع  ���ص��م��وه: متا�صيا  وا���ص��اف 
�صعار املوؤمتر املتمثل يف ربط العامل 
اأي�صاً  فاإن دبي  من خال البتكار 
وال�صعي  ال��ع��امل  رب���ط  ع��ل��ى  تعمل 
لت�صبح اأذكى مدن العامل يف ع�صر 

الثورة ال�صناعية الرابعة.
واأو�����ص����ح ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ اح��م��د بن 
املدققني  ب��اإم��ك��ان  �صيكون  �صعيد: 
واملنطقة  الم���ارات  يف  الداخليني 

ل�صتقطاب  ال��داخ��ل��ي��ني  امل��دق��ق��ني 
فعاليات اأعمال تخلق فر�س واعدة 
يف العديد من القطاعات وت�صاهم 
ب�صكل  الق��ت�����ص��اد  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف 

عام.
وا�صتقبلت  ����ص���ع���ادت���ه:  وا�����ص����اف 
دب���ي خ���ال ال��ع��ام امل��ا���ص��ي حوايل 
على  لتحافظ  زائر  مليون   15،8
زيارة  املدن  كاأكرث  الرابع  مركزها 
على م�صتوى العامل وهو ما يوؤكد 
مت�صارعة  بخطى  الإم�����ارة  ت��وج��ه 
ال�صياحية  دب��ي  روؤي��ة  حتقيق  نحو 
زائر  مليون   20 نحو  وا�صتقبال 
وهو   2020 العام  بحلول  �صنوياً 
دبي  ف��ي��ه  ت�صت�صيف  ال����ذي  ال��ع��ام 
م���ع���ر����س اك�������ص���ب���و. ون��ت��ط��ل��ع اإىل 
ال��رح��ي��ب ب���ال���وف���ود امل�����ص��ارك��ة يف 
القمة الدولية للمدققني الدوليني 
ال��ع��ام احل��ايل و�صنعمل مع  خ��ال 
احلدث.      جن���اح  ل�صمان  �صركائنا 
و������ص�����وف ي����ق����وم امل���ع���ه���د ال���ع���امل���ي 
بالتعاون  ال��داخ��ل��ي��ني  للمدققني 
الداخليني  امل��دق��ق��ني  جمعية  م��ع 

للمعرفة وتبادل اخلربات.  
والدعم  الر�صيدة  القيادة  ظل  ويف 
ال�صمو  �صاحب  �صيدي  من  الكبري 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
على  نحر�س  دب��ي،  ال���وزراء حاكم 
ال��ع��م��ل وال��ت��ن�����ص��ي��ق امل��ت��وا���ص��ل مع 
جمعية  م��ث��ل  ع��امل��ي��ة  م��وؤ���ص�����ص��ات 

املمار�صات  اف�����ص��ل  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
واحللول التي طبقها خرباء وقادة 
مع  التعامل  كيفية  ح��ول  ب����ارزون 
ال�صناعة،  تواجه  التي  التحديات 
احلوكمة  يف  الإ�����ص����ه����ام  وك��ي��ف��ي��ة 
عن  والك�صف  لل�صركات،  الر�صيدة 
الحتيال، والمتثال للقوانني، ما 
تعزيز  املطاف  نهاية  يف  �صاأنه  من 

م�صداقية وكفاءة املوؤ�ص�صات.
املري،  �صعيد  ه���ال  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
مدير عام دائرة ال�صياحة والت�صويق 
فعاليات  "ت�صاهم  بدبي:  التجاري 
الدولية  ال���ق���م���ة  م���ث���ل  الأع�����م�����ال 
ا�صتقطاب  الدوليني يف  للمدققني 
املزيد من الزوار اإىل دبي، كما اأنها 
ت��ع��زز م��ن م��ك��ان��ة الإم�����ارة كمركز 

اأن  وي�صرفنا   .2010 ال��ع��ام  منذ 
التي  امل��رم��وق��ة  ال��ق��م��ة  ه���ذه  نعقد 
ق�صايا  ع���ل���ى  ال�������ص���وء  ���ص��ت�����ص��ل��ط 
التي  الأب���رز  والتحديات  اللحظة 
توؤثر على مهنة املدقق الداخلي يف 

املنطقة والعامل.
 و�صيتمكن امل�صاركون يف القمة من 
الطاع على الق�صايا والتوجهات 
ال�صناعة،  يف  وال��ن��ا���ص��ئ��ة  احل��ال��ي��ة 
والتي تتدرج من ا�صتدامة الأعمال، 
اإىل  واحل��وك��م��ة،  املعلومات،  واأم���ن 
والف�صاد.  والح���ت���ي���ال،  امل��خ��اط��ر، 
وغ��ريه��ا م��ن ال��ق�����ص��اي��ا ال��ت��ي تهم 

املدققني الداخليني. 

خالل اجتماع املجل�ض البيئي القت�صادي للعام 2018

وزارة التغري املناخي والبيئة وغرفة دبي تبحثان ا�صتدامة امل�صاريع النا�صئة يف الدولة

واأ�صاف �صعادته اأن الغرفة تدعم با�صتمرار روؤية الإمارات 2021 لتحقيق 
بيئة م�صتدامة من خال اطاق خمتلف املبادرات والأن�صطة حلث جمتمع 
الأعمال يف دبي على تبني هذه املمار�صات، موؤكداً كذلك اأن الغرفة جنحت 
يف تعزيز ريادتها يف جمال املباين اخل�صراء بح�صولها على الفئة الباتينية 
لعتماد الريادة يف تطبيق اأنظمة الطاقة وحماية البيئة )لييد( لعمليات 
و�صيانة املباين القائمة، وهو اأعلى تقييم عاملي للمباين اخل�صراء، ليكون 
هذه  يف  العتماد  ه��ذا  على  يح�صل  العربي  ال��وط��ن  يف  مبنى  اأول  مبناها 
الفئة، مما يعك�س ال�صمعة العالية لغرفة دبي يف جمال امل�صوؤولية املجتمعية 

واملباين اخل�صراء.
الأعمال  ورواد  النا�صئة  امل�����ص��اري��ع  اأ���ص��ح��اب  دع���م  اأن  ال�صام�صي  واأ����ص���اف 
الأ�صا�صية ل�صراتيجية  الركائز  اأحد  هو  واملتو�صطة  ال�صغرية  وال�صركات 
الغرفة 2017-2021، موؤكداً اأن الغرفة حر�صت خال ال�صنوات القليلة 
املبادرات  املا�صية على الركيز على هذه الفئة من خال اطاق خمتلف 

دولر لا�صتثمار يف هذه البتكارات كمرحلة اأوىل خال عام، على اأن ي�صل 
ثاث  خ��ال  دولر  مليون   45.5 اإىل  ا�صتثمارها  املتوقع  املبالغ  اإجمايل 
اأن  ال�صام�صي  رحمه  ماجد  �صعادة  اأكد  الرحيبية،  كلمته  وخال  �صنوات. 
هناك اإمكانات هائلة لل�صركات النا�صئة يف الدولة للعب دور هام يف حتقيق 
ا�صتدامة، وذلك  اأك��رث  بناء م�صتقبل  والعمل على   2021 الإم���ارات  روؤي��ة 
ت�صكيل  تعيد  اأن  والتي ميكن  املبتكرة  واحللول  الأفكار  تطوير  من خال 

امل�صتقبل وت�صيف قيمة للمجتمع.
ال�صنوات  خ��ال  ملحوظاً  تقدماً  حققت  دب��ي  اإم���ارة  اأن  �صعادته  واأ���ص��اف 
اأكرث  م�صتقبل  وخلق  لاأعمال  ال�صلبي  البيئي  الأث���ر  م��ن  للحد  املا�صية 
الداعمة  وامل�صاريع  امل��ب��ادرات  ع��دد من  اإط��اق  ا�صتدامة وذل��ك من خ��ال 
لا�صتدامة واملمار�صات اخل�صراء مثل م�صروع املدينة امل�صتدامة، وجممع 
ال�صم�صية، و�صندوق دبي الأخ�صر، ومبادرة دبي  حممد بن را�صد للطاقة 

للتنقل الأخ�صر. 

•• دبي-الفجر:

دعا معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي، وزير التغري املناخي والبيئة 
اأ�صحاب امل�صاريع النا�صئة العاملة يف دولة الإمارات واملتخ�ص�صة يف جمال 
البيئة واملياه والزراعة اإىل التوا�صل مع اجلهات املعنية يف الدولة لتحويل 

م�صاريعهم واأفكارهم وحلولهم البتكارية اإىل م�صاريع رائدة. 
البيئي  "املجل�س  اج��ت��م��اع  خ��ال  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  كلمة معاليه  ذل��ك يف  ج��اء 
2018" الذي نظمته وزارة التغري املناخي والبيئة بالتعاون  القت�صادي 
دبي  اإحدى مبادرات غرفة جتارة و�صناعة  النا�صئة"،  للم�صاريع  "دبي  مع 
رحمه  ماجد  �صعادة  وم�صاركة  بح�صور  الغرفة  مقر  يف  م��وؤخ��راً  املبتكرة، 
حمد  و�صعادة  دب��ي  غرفة  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  ال�صام�صي، 
البيئة  امل�صوؤولني يف قطاع  كبار  وع��دد من  دبي  بوعميم، مدير عام غرفة 

واأ�صحاب امل�صاريع النا�صئة املتخ�ص�صة يف جمال البيئة. 
وقال معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي اأن البتكار والتقنيات احلديثة 
تلعبان دورا هاما يف خلق حلول لتحديات التغري املناخي عاملياً، وذلك من 
حتقق  ج��دي��دة،  ابتكارية  م�صاريع  لتنفيذ  كفر�س  معها  التعامل  خ��ال 
ا�صتفادة اقت�صادية ومنافع بيئية تقلل من التاأثريات املناخية وت�صاعد على 

التكيف معها.
دوره��ا يف حتقيق  والبيئة �صمن  املناخي  التغري  وزارة  اأن  معاليه  واأ���ص��اف 
تبذلها  التي  اجلهود  مع  ومتا�صيا  الطبيعية،  وم��وارده��ا  البيئة  ا�صتدامة 
الدولة مدعوما بتوجيهات القيادة الر�صيدة، وا�صراتيجية التغري املناخي 
ال�صباب على  الأعمال من  دائم على ت�صجيع رواد  ب�صكل  2050، حتر�س 

البتكار وخ�صو�صا يف جمال العمل البيئي واملناخي.
واأو�صح معاليه اأن الوزارة نظمت �صمن فعاليات اأ�صبوع اأبوظبي لا�صتدامة 
يف يناير املا�صي ملتقى تبادل البتكارات مبجال املناخ "كليك�س" والذي وفر 
وال�صتثمار  التمويل  جهات  مع  ال�صباب  ابتكارات  جمعت  متميزة  من�صة 
اإىل  امل�صاريع  ومن��اذج  الب��ت��ك��ارات  ه��ذه  حتويل  بهدف  املجال  بهذا  املهتمة 
جمموعة  اأعلن  لا�صتدامة  اأبوظبي  اأ�صبوع  فعاليات  وبنهاية  فعلي.  واقع 
امل�صتثمرين امل�صاركني يف رغبتهم يف �صح ا�صتثمارات بقيمة 17.5 مليون 

والفعاليات التي يحتاجها رواد الأعمال واأ�صحاب ال�صركات النا�صئة للنمو 
ل���رواد الأع��م��ال الذكية  ب��رن��ام��ج جت��ار دب��ي وم�صابقة دب��ي  وال��ن��ج��اح مثل 

ومبادرة دبي للم�صاريع النا�صئة.
واأكد �صعادته قائًا: ان ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة تظل العمود الفقري 
م��ن جميع   90% م��ن  اأك���رث  اأن��ه��ا متثل  الإم�����ارات، حيث  دول���ة  لقت�صاد 
ال�صركات يف الدولة، وهذه الفئة من املجتمع ت�صتطيع اأن تلعب دوراً هاماً 
يف م�صرية التنمية، وت�صاهم يف حتقيق روؤية الإمارات لا�صتدامة وذلك من 
خال تطوير الأفكار واحللول املبتكرة التي ميكن اأن تعيد ت�صكيل امل�صتقبل 

وت�صيف قيمة للمجتمع.
كما و�صارك خال الجتماع عدد من اأ�صحاب امل�صاريع النا�صئة العاملة يف 
دولة الإمارات واملتخ�ص�صة يف جمال البيئة و�صملت �صركة تيار ويف اإك�س
�صمارت  و�صركة   ،Junkbot بت  جنك  و�صركة   ،Tayar l Wavex
اأ�صرون  و�صركة   ،Smart Sensor Devices ديفاي�صز  �صين�صور 
واإيكو�صاوند   Pure Harvest هارفي�صت  بيور  و�صركة   ،Astron
احل�صور  اأم��ام  النا�صئة  م�صاريعهم  ا�صتعر�صوا  حيث   ،EcoSound

وناق�صوا بع�س التحديات التي يواجهونها يف هذا القطاع. 
 وتعترب دبي للم�صاريع النا�صئة، التي اأطلقتها الغرفة خال العام 2016، 
الأوىل من نوعها يف منطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا، والتي تعمل حتت 
العام  القطاعني  ب��ني  ال�صراكة  قيمة  وجت�صد  الذكية،  دب��ي  مدينة  مظلة 
م�صدراً  تعترب  حيث  الأع��م��ال،  وري���ادة  البتكار  ت�صجيع  بهدف  واخل��ا���س 
ل��رواد الأعمال يف دبي، وميكن للزوار الط��اع على فر�س العمل  رئي�صياً 
اجلديدة، كما ميكن ال�صراك باأهم الأحداث التي تركز على التكنولوجيا، 

والدورات ولقاءات وغريها من املعلومات املتطورة الهامة.
اإىل  دعم  الرامية  النا�صئة ا�صراتيجية غرفة دبي  وتدعم دبي للم�صاريع 
 ،2015 ع��ام  يف  الغرفة  اأطلقت  حيث  الب��ت��ك��ار،  وت�صجيع  الأع��م��ال  رواد 
جمتمع  م�صالح  وحماية  ودع��م  متثيل  اإىل  الهادفة  البتكار  ا�صراتيجية 
الأعمال يف دبي. كما توا�صل الغرفة جهودها يف دعم اأ�صحاب امل�صاريع من 
الأعمال  اأفكار رج��ال  وال��ذي يعمل على تطوير  دب��ي،  خال برنامج جتار 

الإماراتيني مبا يخدم بيئة العمل يف دبي.

بعد مراجعة القوانني العاملية وبالتعاون مع اخلرباء واملعنيني

اأبوظبي العاملي ينظر يف تطوير قانون تنظيمي لبور�صات وو�صطاء العمالت الفرتا�صية
•• اأبوظبي-الفجر: 

اخلدمات  ت��ن��ظ��ي��م  ���ص��ل��ط��ة  ك�����ص��ف��ت 
املالية ل�صوق اأبوظبي العاملي، املركز 
املايل الدويل يف اأبوظبي، عن قيامها 
التعامل  واأنظمة  قوانني  مبراجعة 
والعمل  الف���را����ص���ي���ة  ب��ال��ع��م��ات 
الهيئات  م��ع  حالياً  م�صرك  ب�صكل 
املخت�صة واخلرباء والأطراف املعنية 
قائم  �صامل  تنظيمي  اإط��ار  لتطوير 
ع��ل��ى م��ن��ه��ج��ي��ة احل���د م���ن املخاطر 
الو�صاطة  اأن�صطة  ومراقبة  لتنظيم 
الفرا�صية  ب��ال��ع��م��ات  وال��ت��ع��ام��ل 

التي تتم يف �صوق اأبوظبي العاملي.
اأكتوبر  اأ���ص��در يف  وك���ان ال�����ص��وق ق��د 
ملنهجية  الإر����ص���ادي  الدليل  املا�صي 
للعملة"  الأويل  "الطرح  معامات 
الفرا�صية  وال��ع��م��ات  وال���رم���وز 
الأ�صواق  اأنظمة  اإط���ار  يف  تتم  ال��ت��ي 
اأبوظبي  ل�����ص��وق  امل��ال��ي��ة  واخل���دم���ات 
من  العديد  ت�صمن  وال��ذي  العاملي، 
التو�صيحات والتفا�صيل التنظيمية 
الأويل  "الطرح  مبعامات  املتعلقة 
توفري  يف  للراغبني  �صواًء  للعملة" 
التمويل اأو ال�صتثمار يف هذا املجال، 

حيث ت�صمل هذه املعامات احل�صول 
خ�صائ�س  ت���ع���ك�������س  رم���������وز  ع����ل����ى 
الإطار  يف  تتم  حم���ددة  ا���ص��ت��ث��م��ارات 
التنظيمي ل�صلطة تنظيم اخلدمات 

املالية ل�صوق اأبوظبي العاملي. 
ك��م��ا و���ص��ح ال��دل��ي��ل الإر�����ص����ادي باأن 
تعامل  الف����را�����ص����ي����ة  ال����ع����م����ات 
امل�صتثمرين  ون�صح  اأ�صا�صية،  ك�صلع 
ال�صاعني لتحقيق عوائد ا�صتثمارية 
ك���ب���رية ع����رب ال���ت���ع���ام���ل مب���ث���ل هذه 
ال��ع��م��ات م��ن ت��وخ��ي احل����ذر نظراً 

لتقلباتها ال�صعرية امل�صتمرة. 
وكان الدليل قد اعترب اأن معامات 
للعملة" والعمات  الويل  "الطرح 
ت��ك��ون متوائمة  الف��را���ص��ي��ة ق��د ل 
والت�صريعات  الأن���ظ���م���ة  م���ع  دائ���م���ا 
تنظيم  �صلطة  رحبت  وق��د  احلالية، 
اخلدمات املالية با�صتقبال املاحظات 
اأنظمة  لتو�صيح  امل��ايل  القطاع  م��ن 

ال�صوق يف هذا ال�صاأن. 
تدرك �صلطة تنظيم اخلدمات املالية 
باأن هذه العمات الفرا�صية باتت 
من  م��ت��زاي��د  ع��امل��ي  باهتمام  حتظى 
املالية  للتعامات  كو�صيلة  الأف���راد 
وت���ب���ادل ال�����ص��ل��ع واخل���دم���ات، وذلك 

ب���ال���رغ���م م����ن ع�����دم وج�������ود مظلة 
وارتفاع  حمددة  وتنظيمية  قانونية 
مبثل  املرتبطة  وامل��خ��اط��ر  امل��خ��اوف 
هذه التعامات والتي ت�صمل خماطر 
غ�����ص��ل الأم��������وال وع��م��ل��ي��ات متويل 
الإرهاب ، بالإ�صافة اإىل تزايد حالت 
ال�صيربانية،  واجل���رائ���م  ال��ه��ج��م��ات 
العديد  الأخ���رى.  املالية  واجل��رائ��م 
الدولية  التنظيمية  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ن 
يف  الأم����وال  غ�صل  مكافحة  وج��ه��ات 
ا�صراليا، الحتاد الأوروبي، اليابان 
قامت  املتحدة  واململكة  �صنغافورة   ،
بفر�س اأو اقراح قوانني للحد من 

هذه املخاطر.
اخلدمات  ت��ن��ظ��ي��م  ���ص��ل��ط��ة  وت���دع���و 
كافة  العاملي  اأبوظبي  ل�صوق  املالية 
ملعامات  امل�صتخدمني  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
وال���رم���وز  ل��ل��ع��م��ل��ة  الأويل  ال���ط���رح 
بالتوا�صل  الفرا�صية،  والعمات 
مع ال�صوق خال اأقرب وقت ملناق�صة 
اأف�����ص��ل ال�����ص��ب��ل ل��ت��ن��ف��ي��ذ م��ث��ل هذه 
الت�صريعات  اإط������ار  يف  ال��ت��ع��ام��ات 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة اجل���دي���دة مب���ا يحمي 
املخاطر  م����ن  وي����ح����د  امل���ت���ع���ام���ل���ني 
العمات  ب���ت���ع���ام���ات  امل���رت���ب���ط���ة 

الفرا�صية.

موؤ�ص�صة �صعود بن �صقر وكافيني تتفاهمان ب�صاأن امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة
•• راأ�س اخليمة- الفجر

ال�صباب  م�صاريع  لتنمية  �صقر  ب��ن  �صعود  موؤ�ص�صة  اأب��رم��ت 
امل�صاهمة  ب��ه��دف  تفاهم  م��ذك��رة  ل��اإع��ان  كافيني  و�صركة 
يف ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر امل�����ص��اري��ع ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة، من 
التدريبية  خال توفري جمموعة من اخلدمات، والربامج 
وامل�صاركة يف املعار�س التجارية الداخلية واخلارجية، لدعم 
لت�صهيل  الإم��ارات��ي��ني  امل�صاريع  واأ���ص��ح��اب  ال�صباب  ومتكني 

ممار�صة اأعمالهم.
قالت مرمي الكيبايل، مدير موؤ�ص�صة �صعود بن �صقر لتنمية 

م�صاريع ال�صباب، اإن هذه التفاقية تهدف اإىل تعاون الطرفني 
يف جمال متكني امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة للم�صاهمة يف 
امل�صاريع  تنمية وتطوير  �صيا�صة احلكومة يف جمال  حتقيق 
ال�صغرية واملتو�صطة، ملا لها من دور كبري يف تنمية القت�صاد 
القت�صادية  النواحي  على  املبا�صر  لأثرها  وذل��ك  الوطني، 

والجتماعية. 
واأكدت مرمي على الدور املهم الذي تقوم به هذه التفاقيات 
النمو الق��ت�����ص��ادي، مب��ا ي�صاهم  رك��ائ��ز تعزيز  ك��واح��دة م��ن 
اأ�صحاب  املواطن  ال�صباب  من  كبرية  �صريحة  ا�صتقطاب  يف 
الأفكار، مبا يعود بالنفع عليهم ب�صفة خا�صة وراأ�س اخليمة 

ب�صفة عامة.
وقالت اأينور احل�صني الرئي�س التنفيذي ل�صركة كافيني، اإن 
ال�صركة ت�صعى اإىل تقدمي العديد من اخل�صومات بالإ�صافة 
اأ�صحاب  على  بالنفع  ت��ع��ود  ال��ت��ي  املائمة  التوجيهات  اإىل 
امل�صاريع الأع�صاء يف موؤ�ص�صة �صعود بن �صقر لتنمية م�صاريع 

ال�صباب.
م�صاريعهم، مبا  احتياجات  مع  تتما�صى  بحلول  واإم��داده��م   
الفاعلة  امل�صاهمة  يعزز قدراتهم وخرباتهم، ومتكينهم من 
التعاون  لتعك�س  التفاقية جاءت  اأن  التنمية، كما  يف عملية 

وال�صراكة الفعالة بني الطرفني.

كهرباء دبي تنجز نحو 93 % من 
م�صروع متديد اأنابيب لنقل مياه رئي�صية

•• دبي-وام:

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي تقدما ملحوظا يف م�صروع متديد �صبكات 
اإجمالية  ب��اأط��وال  رئي�صية  مياه  نقل 
خمتلف  يف  كيلومرا   25 اإىل  ت�صل 

مناطق دبي.
الطاير  حم��م��د  �صعيد  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
التنفيذي  الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�صو 
الهيئة  اإن  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة 
الإنتاجية  ال���ك���ف���اءة  ل���رف���ع  ت�����ص��ع��ى 
التدفق  كميات  وزي����ادة  والت�صغيلية 
املائي لتلبية النمو املت�صارع على املياه 
يف خمتلف مناطق دبي مبا ي�صاهم يف 

دفع م�صرية التنمية امل�صتدامة.
على  ي�����ص��ت��م��ل  امل�������ص���روع  اأن  واأو�����ص����ح 
متديد اأنابيب لنقل مياه رئي�صية من 

الزجاج املقوى باأقطار خمتلفة ونظام 
حتكم ومراقبة عن بعد وقد مت تنفيذ حوايل 23.4 كلم حتى اليوم اأي ما 
املائة من الطول الإجمايل وتقدر تكلفته الإجمالية بنحو  93 يف  ن�صبته 

درهم. مليون   170
17 موقعا لعمليات تو�صيل فيما بني خطوط  اأن امل�صروع ي�صمل  واأ�صاف 
ال��ن��ق��ل ال��رئ��ي�����ص��ي��ة وذل����ك م��ن اأج����ل رف���ع ك��م��ي��ات ال��ت��دف��ق امل��ائ��ي و�صمان 
ا�صتمرارية و�صول املياه ورفع ال�صغط يف ال�صبكة دعما للم�صاريع احلالية 
وامل�صتقبلية يف مناطق التو�صيات مما يك�صب �صبكة النقل مرونة اإ�صافية 

ت�صاهم يف رفع كفاءة ال�صبكة.

�صلطة دبي للخدمات املالية توقع مذكرة 
تفاهم مع البنك املركزي العماين

•• دبي -وام:

وقعت �صلطة دبي للخدمات املالية مذكرة تفاهم مع البنك املركزي العماين 
من اأجل تعزيز التعاون يف الرخي�س والإ�صراف على ال�صركات العاملة يف 

كا ال�صوقني.
وقد وقع كل من برايان �صتايروولت مدير عام ق�صم الرقابة لدى �صلطة 
دبي للخدمات املالية و�صعادة طاهر بن �صامل بن عبداهلل العمري الرئي�س 
التنفيذي لدى البنك املركزي العماين على مذكرة التفاهم يف مركز دبي 
املايل العاملي. ح�صر التوقيع من �صلطة دبي للخدمات املالية كل من وليد 
�صعيد العو�صي الرئي�س التنفيذي للعمليات ومارك مكجين�س رئي�س ق�صم 
الأغربي  خالد  بن  ب��در  العماين  امل��رك��زي  البنك  وم��ن  الدولية  العاقات 
مدير  الغ�صاين  زاي��د  بن  را�صد  و  والعمليات  املالية  اخلدمات  رئي�س  نائب 
والدكتور مازن حمد  امل�صرفية  والرقابة  التفتي�س  دوائر  اأول م�صرف عام 
الريامي اقت�صادي دائرة البحوث القت�صادية والإح�صاء و�صامل بن حمد 

بن علي اخلنب�صي نائب مدير مكتب الرئي�س التنفيذي.
لدى  التنفيذي  الرئي�س  ن�صت�صيف  اأن  ي�صرفنا  �صتايروولت:  برايان  وقال 
التي  الأهمية  على  تاأكيدا  امل��ذك��رة  ه��ذه  وتعد  ال��ع��م��اين..  امل��رك��زي  البنك 
اأ�صواقنا..  يف  املالية  للخدمات  امل�صتدام  والنمو  الإقليمي  للتعاون  نوليها 
العامة  الهيئة  م��ع  متينة  بعاقات  املالية  للخدمات  دب��ي  �صلطة  وتتمتع 
ل�صوق املال يف �صلطنة عمان والتي كانت قد وقعت معها مذكره تفاهم يف 

اأكتوبر من العام 2008.
التنفيذي لدى  وقال �صعادة طاهر بن �صامل بن عبداهلل العمري الرئي�س 
البنك املركزي العماين: تهدف مذكرة التفاهم هذه اإىل تعزيز العاقات 
املالية  للخدمات  دبي  �صلطة  وبني  بيننا  املتبادل  التعاون  وتعزيز  الثنائية 
�صلطنة  من  لكل  والقت�صادية  واملالية  امل�صرفية  العمليات  وتطوير  ودعم 

عمان ومركز دبي املايل العاملي ودولة الإمارات العربية املتحدة.
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يف ختام مواجهات بطولة كرة الطائرة يف عربية ال�صيدات 2018

املحّرق يحقق فوزًا م�صتحقًا على �صحار الُعماين بثالثة اأ�صواط بدون رّد 
حقق فريق �صيدات املحرق البحريني للكرة الطائرة فوزاً م�صتحقاً على فريق �صيدات �صحار العماين للكرة الطائرة 
بنتيجة 3- �صفر وذلك يف اللقاء الذي جمع بينهما، اأم�س الأول ال�صبت، على �صالة موؤ�ص�صة ال�صارقة لريا�صة املراأة، 
�صمن فعاليات الن�صخة الرابعة لدورة الألعاب لاأندية العربية لل�صيدات، والتي تقام برعاية كرمية من قرينة �صاحب 

ال�صمو حاكم ال�صارقة، �صمو ال�صيخة جواهر بنت حممد القا�صمي رئي�صة موؤ�ص�صة ال�صارقة لريا�صة املراأة.
اأداء  امل�صتويات بني الفريقني من حيث القدرات الفنية والبدنية وما قدماه من  ون�صبة لتقارب  تكافوؤ يف الأداء: 
متوا�صل من جماهري  ت�صجيع  و�صط  بالندية  وحافًا  الأول حما�صياً،  ال�صوط  ال��دورة جاء  ال�صابقة يف  املواجهات  يف 
الفرقتني رغم تقدم فريق املحرق البحريني بنتيجة  13-10، اإل اأن التكافوؤ كان �صيد املوقف، الأمر الذي دعا مدرب 
فريق املحرق البحريني اإىل املطالبة بوقت م�صتقطع بغية  امت�صا�س حما�س لعبات فريق �صحار العماين الذي جاء 
با�صراتيجية هجومية  قوية رغم اأن كا الفريقني خارج حلبة التناف�س على من�صة التتويج ول حتى املركز الثالث 
لكنهما مل يتاأثرا بو�صعهما يف الرتيب العام مل�صابقة الكرة الطائرة فكان اأداء اجلانبني قوياً حتى جنح فريق املحرق 

البحرين يف ح�صم ال�صوط  مل�صلحته ب�صعوبة 25- 17.
وانعك�صت  نتيجة ال�صوط الأول على جمريات ال�صوط الثاين  والذي جاء ن�صخة مكررة عن الوقت  �صوط متمّيز: 
الأول للقاء، خا�صة يف الأ�صلوب الهجومي من الفريقني وطابع الت�صويب ال�صريع مع العتماد على الإر�صال اخلاطف 
خا�صة من قبل لعبات فريق املحرق اللواتي يقفن اإىل جانب حائط ال�صد املحكم الذي اك�صبهن عدداً من النقاط 
ال�صهلة وكانت النتيجة تعادًل يف م�صتهل ال�صوط 2-2  ثم �صهدت تقدماً عمانياً بواقع 4-2  ثم 4-3، وا�صتمر التقدم 
عماين 11-8  و�صط �صيطرة  كاملة على جمريات اللعب حيث متيزن بالإر�صال القوي ف�صًا عن حائط ال�صد الذي 
�صهل من مهمتهن وهو الأمر الذي كان يف م�صلحة فتيات البحرين يف م�صتهل ال�صوط لكن لعبات عمان جنحن يف 
التقدم  املحرق  لت�صتعيد فتيات  اإر�صالت متميزة،  كان مل�صلحتهن لكن ومن  الذي  الدفاعي  باأ�صلوبهن  الطاولة  قلب 
12-11، ثم تعادل 13-13، وكان التعادل يف النتيجة والأداء املتميز ل�صالة �صيدات البحرين لينجحن يف النهاية يف 

ح�صم ال�صوط مل�صلحتهن بنتيجة 20-25.

ي�صت�صيف منتجع الفر�صان الريا�صي 
ال�صمو  كاأ�س �صاحب  الدويل بطولتا 
رئي�س الدولة لقفز احلواجز وبطولة 
كاأ�س لوجنني لاأمم لقفز احلواجز 
 17  - 14 وذل��ك خ��ال الفرة من 

فرباير اجلاري.
اللتني   - البطولتني  ج��وائ��ز  وت��ب��ل��غ 
للفرو�صية  الإم��ارات  احتاد  ينظمهما 
اأبوظبي  جمل�س  من  بدعم  وال�صباق 
ال���ري���ا����ص���ي حت����ت اإ������ص�����راف الحت�����اد 
الدويل للفرو�صية - نحو 650 األف 

يورو على مدى 16 �صوطا.
يقرب  م��ا  م�صاركة  البطولة  وت�صهد 
من 200 فار�س وفار�صة على �صهوة 
دول����ة يف   28 ج����واد مي��ث��ل��ون   300
الإمارات  فر�صان  منتخب  مقدمتهم 
يتناف�صون  فريقا  ي�صكلون  وال��ذي��ن 
فيما   .. الأمم  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  ع��ل��ى 
ف��ردي على  ب�صكل  الآخ���رون  يتناف�س 
ب��ط��ول��ة ك���اأ����س رئ��ي�����س ال���دول���ة لقفز 
احلواجز يف ن�صختها ال�صابعة ووفرت 
اللجنة العليا ملحبي ومتابعي ريا�صة 
جانب  اإىل  متنوعة  فعاليات  القفز 

القرية امل�صاحبة للفعاليات.
احلدث  تفا�صيل  ع��ن  الإع����ان  ومت 
ال��ذي عقد  امل��وؤمت��ر ال�صحفي  خ��ال 
الريا�صي  الفر�صان  منتجع  يف  ام�س 
الدكتور  ���ص��ع��ادة  ب��ح�����ص��ور  ال������دويل 
العام لحتاد  المني  الهاجري  غامن 
واأحمد  وال�صباق  للفرو�صية  الإمارات 
احلمادي رئي�س جمل�س اإدارة منتجع 
ويف  البطولة  رع��اة  بجانب  الفر�صان 
ال�صريك  لوجنني  �صركة  مقدمتهم 
الر�صمي  ال��وق��ت  و���ص��اب��ط  ال��ر���ص��م��ي 
املوؤمتر  يف  م��ث��ل��ه  وال�����ذي  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
ال�������ص���ح���ف���ي ب����ات����ري����ك ع������ون امل���دي���ر 
الإقليمي ل�صركة لوجنني واإ�صطبات 
فر�صان  م��ن��ت��خ��ب  راع�������ي  ال���������ص����راع 
الإمارات و�صط ح�صور اإعامي كبري 

من خمتلف و�صائل الإعام.
للفرو�صية  الإم�����ارات  احت���اد  وي�صعى 
وال�صباق والحتاد الدويل للفرو�صية 
مميزة  ب��ط��ول��ة  ت��ق��دمي  اإىل   »FEI«
الدوليني  ال��ف��ر���ص��ان  اأف�����ص��ل  ت�����ص��م 
البطولتني  يف  مم��ي��ز  اأداء  ل��ت��ق��دمي 
الإم�����ارات  ف��ر���ص��ان  منتخب  ل���ص��ي��م��ا 

وانت�صارا  م��ب��ه��را  اأداًء  ح��ق��ق  ال����ذي 
الأمم  ك����اأ�����س  ب���ط���ول���ة  يف  م�������ص���رف���ا 

فاز  حيث  املا�صي  �صبتمرب  برب�صلونة 
ب��ك��اأ���س حت���دي ل��وجن��ني ف���ى بطولة 

كاأ�س الأمم.
الأ�صواط  من  ع��ددا  البطولة  وت�صم 

اجلائزة  �صوط  اأهمها  من  الرئي�صية 
الكربي الذي يقام ثاين اأيام البطولة 

يقام  ال��ذي  الأمم  كاأ�س  �صوط  يعقبه 
اآخر اأيامها.

اأحمد  الدكتور  ال��ل��واء  �صعادة  ورح��ب 
نا�صر الري�صي رئي�س احتاد الإمارات 
كاأ�س  بطولتي  با�صت�صافة  للفرو�صية 
لوجنني لاأمم لقفز احلواجز وكاأ�س 
لقفز  ال��دول��ة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب 

احلواجز املقدمة من لوجنني .
�صاحب  ك��اأ���س  بطولة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
لقفز احلواجز  الدولة  رئي�س  ال�صمو 
وي�صارك  ف��ئ��ة خم�س جن���وم  م��ن  ه��ي 
وتعد  العامل  يف  الفر�صان  اأف�صل  بها 
ف��ر���ص��ة مل��ن��ت��خ��ب ف��ر���ص��ان الإم������ارات 
ل���ل���ت���ن���اف�������س ع����ل����ى األ������ق������اب ج����دي����دة 

وانت�صارات اأخرى.
ع��ارف حمد  �صعادة  اأع��رب  من جهته 
اأبوظبي  ع��ام جمل�س  اأم��ني  ال��ع��واين 
ومكانة  بقيمة  فخره  ع��ن  الريا�صي 
با�صم  ي��رت��ب��ط  ال�����ذي  ه����ذا احل�����دث 
غ���ايل ع��ل��ى ق��ل��وب اجل��م��ي��ع .. معربا 
احلدث  م�صرية  ب��دع��م  �صعادتنا  ع��ن 
لأهميته ودوره البارز بني البطولت 
حتت�صنها  ال���ت���ي  وامل���م���ي���زة  ال��ع��امل��ي��ة 

اأبوظبي بتنوع الريا�صات .
الدولية  امل�صاركة  حجم  اأن  واأ���ص��اف 
املقدمة  وق��ي��م��ة اجل���وائ���ز  ل��ل��ف��ر���ص��ان 
خري دليل على عاملية احلدث واأهميته 
لفر�صان  والنجاح  التوفيق  متمنيا   ..
الإمارات وحتقيق اأف�صل النتائج التي 

تقودهم ملن�صات التتويج.
اأبوظبي  جمل�س  اأن  ال���ع���واين  واأك����د 
كبرية  اأه����م����ي����ة  ي������ويل  ال����ري����ا�����ص����ي 
املهمة  الفعاليات  ه��ذه  مثل  لتقدمي 
ل��ل�����ص��اح��ة ال���ري���ا����ص���ي���ة ل�����دوره�����ا يف 
فرقنا  اأم��ام  املنا�صبة  املناخات  توفري 
واأب��ط��ال��ن��ا ل��ا���ص��ت��ف��ادة م��ن اخلربات 
ال��ع��امل��ي��ة ومت��ث��ي��ل الإم��������ارات بهدف 
ال�صكر  مقدما   .. الإجن���ازات  حتقيق 
واحتاد  للفرو�صية  ال���دويل  ل��احت��اد 
الإم������������ارات ل���ل���ف���رو����ص���ي���ة ول���وجن���ني 
اإ�صطبات  و  ال���ف���ر����ص���ان  وم��ن��ت��ج��ع 
ال�صابعة  للن�صخة  لدعمهم  ال�����ص��راع 

من البطولة الغالية.
جدير بالذكر اأن قناة يا�س الريا�صية 
والبث  الإع��ام��ي��ة  بالتغطية  ت��ق��وم 

املبا�صر للبطولة.

العاملية  اأب����وظ����ب����ي  ب���ط���ول���ة  ت��ف��ت��ت��ح 
العاملي  امل��و���ص��م   2018 ل��ل��راي��ث��ل��ون 
ل��ب��ط��ولت ال��راي��ث��ل��ون ي��وم 2 مار�س 
باأبوظبي،  ي���ا����س  ج���زي���رة  يف  ال����ق����ادم 
اأف�صل ع�صرة  مب�صاركة ت�صعة من بني 
يتقدمن  ال��ع��امل  يف  ترايثلون  لع��ب��ات 
التي  البطولة  يف  الن�صائية  امل�صاركة 
جتمع 50 ريا�صية من 20 دولة حول 
البطولة  لقب  على  للتناف�س  ال��ع��امل 
العاملية التي ت�صمل مناف�صات ال�صباحة 
الدرجات  ورك���وب  م��ر،   750 مل�صافة 
مل�����ص��اف��ة 20 ك��ي��ل��وم��ر، واجل������ري يف 
م�صارات جزيرة يا�س الرائعة مل�صافة 5 
كيلومر، ما يجعل املناف�صات الن�صائية 
يف ن�صخة 2018 من البطولة  الأكرث 
بطولة  ت���اري���خ  يف  وت��ن��اف�����ص��ي��ة  اإث�������ارة 
وت�صم  للرايثلون.  العاملية  اأبوظبي 
الريا�صيات  م��ن  الن�صائية  الت�صكيلة 
امل�صاركات نخبة الأبطال من حامات 
الألقاب العاملية والأوملبية، اأمثال فلورا 
دايف القادمة من جزر برمودا، احلائزة 
ع��ل��ى ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ���ص��ل�����ص��ل��ة الحت����اد 
 ،2017 ل��ع��ام  ل��ل��راي��ث��ل��ون  ال�����دويل 
املدافعة  هيويت،  اأندريا  والنيوزلندية 
والنم�صاوية  البطولة،  يف  لقبها  ع��ن 
اأي�صاً  اأح�����رزت  ال��ت��ي  فيليت�س،  ���ص��ارة 
امل���ا����ص���ي���ة،  ال���ب���ط���ول���ة  م���ي���دال���ي���ة يف 
امل�صنفة  جينتل،  اأ�صلي  والأ���ص��رال��ي��ة 
الأمريكية  وال���اع���ب���ة  ع���امل���ي���اً،  ث��ان��ي��اً 
امل�صنفة  زاف�������ريز،  ك��ي��ت��ي  والأومل���ب���ي���ة 
ث��ال��ث��اً ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل، وفيكي 
هولند، الاعبة الربيطانية الأوملبية 

حيث  عاملية،  ميدالية  على  احلا�صلة 
امل�صنفات  امل�صاركات  ت�صعة من  �صجلت 
����ص���م���ن اأف���������ص����ل ع�������ص���رة ري���ا����ص���ي���ات 
جمموعه  م����ا  ال����ع����امل  يف  ت���راي���ث���ل���ون 
171 تتويجاً  اأك��رث م��ن  61 ف���وزاً، و 
باألقاب عاملية. وقال �صعادة عارف حمد 
العواين، الأمني العام ملجل�س اأبوظبي 
بطولة  تثبت  ج��دي��د  م��ن  ال��ري��ا���ص��ي: 
مكانتها  للرايثلون  العاملية  اأبوظبي 
اأبرز  ك��اأح��د  واأهميتها  عاملياً  امل��ت��زاي��دة 
الريا�صي  املو�صم  وف��احت��ة  ال��ب��ط��ولت 
ل��ل��راي��ث��ل��ون. وت���وؤك���د ن�صخة  ال��ع��امل��ي 
ت�صعة  ا�صتقطاب  2018 وجناحها يف 
ترايثلون  ريا�صيات  ع�صرة  اأف�صل  من 
يف ال����ع����امل مب����ا ف���ي���ه���ن اث���ن���ت���ان من 

بطات العامل و واثنان وع�صرون من 
ال��ب��ط��ات الأومل��ب��ي��ات، اجن����ازاً جديداً 
املتعددة  ال��ن��ج��اح��ات  ل��ق��ائ��م��ة  ي�����ص��اف 
ال��ت��ي حت��ق��ق��ت ���ص��اب��ق��اً. واأ����ص���اف: با 
���ص��ك ���ص��ي��ك��ون ���ص��ب��اق ه���ذا ال���ع���ام اأحد 
اأكرث �صباقات الرايثلون العاملية اإثارًة 
ت�صاهم  اأن  ون��اأم��ل  ك��ب��رية،   وتناف�صية 
م�����ص��ارك��ة ه����ذه ال��ن��خ��ب��ة م���ن بطات 
جديد  جيل  وت�صجيع  اإلهام  يف  العامل 
الدولة  يف  الرايثلون  ريا�صيات  م��ن 
البطولت  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  وامل��ن��ط��ق��ة 
الإجنازات  وحتقيق  والعاملية  املحلية 
دايف يف  فلورا  البطلة  املميزة.  وجن��ت 
يف  الجن����ازات  م��ن  مميز  �صجل  كتابة 
اأربع ميداليات  اأحرزت  2017، حيث 
�صمن بطولت �صل�صلة الحتاد الدويل 
العامل،  ب��ط��ول��ة  ول��ق��ب  ل��ل��راي��ث��ل��ون، 
وهي تتطلع ملوا�صلة م�صرية البطولت 
يف  الأوىل  م�صاركتها  ت��د���ص��ن  ع��ن��دم��ا 

م�صار البطولة يف جزيرة يا�س. 
ال��ب��ط��ول��ة، قالت  امل�����ص��ارك��ة يف  وح����ول 
نتيجة  اأم��ل  بخيبة  �صعرت  لقد  دايف: 

املا�صي  ال���ع���ام  ال��ب��ط��ول��ة  ع���ن  غ��ي��اب��ي 
الكثري  �صمعت  ولقد  الإ�صابة.  بداعي 
من الأمور الرائعة عن م�صار البطولة 
يف جزيرة يا�س، واأنا اأتطلع بكل حما�س 
ال�صهر  خ��ال  البطولة  يف  للمناف�صة 
القادم، وخا�صة م�صار الدراجات الذي 
يبدو منا�صباً جداً لأ�صلوبي يف ال�صباق. 
اأبرز  اأح���د  تعترب  ال��ت��ي  دايف  واأ���ص��اف��ت 
مل  ال��ع��امل:  يف  ال���دراج���ات  مت�صابقات 
اأبوظبي من قبل،  اأت�صدر البطولة يف 
لذلك �صيكون من املميز اأن اأبداأ املو�صم 
ق�صارى  �صاأبذل  وبالطبع  ه��ام.  بفوز 
اأمل  جهدي كما هو احل��ال دائماً على 

حتقيق اأف�صل نتيجة ممكنة.  
ال��ب��ط��ول��ة هذا  ل��ل��ت��ن��اف�����س يف  وت���ع���ود 
الأمريكيتني  البطلتني  من  كل  العام 
كا�صرب،  وك���ري����ص���نت  زاف��������ريز  ك��ي��ت��ي 
الثالث  امل���رك���زي���ن  ع��ل��ى  احل���ائ���زت���ني 
ال��ع��امل، حيث  م�صتوى  ع��ل��ى  وال���راب���ع 
اأح�����رزت زاف����ريز م��ي��دال��ي��ات يف ثاث 
�صباقات �صمن �صل�صلة بطولة الحتاد 
 ،2017 ع��ام  يف  للرايثلون  ال���دويل 
با�صتثناء �صباق  اأنهتها جميعها،  والتي 
الأوىل،  ال��ع�����ص��رة  امل����راك����ز  يف  واح������د، 
نهائيات  يف  الثالث  املركز  حققت  كما 
العاملية،  الرايثلون  �صل�صلة  بطولت 
ميدالية  لأول  اإحرازها  �صهدت  والتي 
حلت  حيث  الأوىل،  للمرة  لها  عاملية 
وخ��ام�����ص��ة يف   ،2016 ع���ام  راب���ع���ة يف 
زاف����ريز: لقد  وت��ق��ول    .2015 ع���ام 
العام  يف  جيداً  ريا�صياً  مو�صماً  �صهدت 
م��وا���ص��ل��ة م�صرية  واأع����ت����زم  امل���ا����ص���ي، 
جناحاتي خ��ال ه��ذا ال��ع��ام. واأن���ا من 
حمبي مناف�صات بطولة اأبوظبي التي 
اأ�صارك فيها منذ عام 2015. وت�صم 

قائمة املناف�صة هذا العام اأ�صماء مميزة 
جداً، واأنا اأتطلع بكل �صوق للعودة اإىل 
العام وحتقيق  م�صار جزيرة يا�س هذا 
مبقدور  و����ص���ي���ك���ون  رائ�����ع�����ة.  ن��ت��ي��ج��ة 
املتوقع  البطولة  يف  ال��ه��واة  امل�صاركني 
 3500 حل�����وايل  ع���دده���م  ي�����ص��ل  اأن 
من  ع��دد  جانب  اإىل  التواجد  م�صارك 
اأبرز ريا�صي الرايثلون اأمثال الأخوة 
واأن��دري��ا هيويت  ب��راوين، وفلورا دايف، 
اأنواع  ثاثة  بني  والختيار  وغريهم، 
امل�صافات  ذات  ال�����ص��ب��اق  م�����ص��ارات  م��ن 
ي��ت��ن��ا���ص��ب م��ع قدراتهم  امل��ت��ن��وع��ة مب��ا 
اأف�صل  مع  التناف�س  فر�صة  ومينحهم 
ريا�صيي الرايثلون يف العامل، وت�صمل 
ال�صباحة  ي�صم  ال��ذي  �صربينت  م�صار 
الدراجات  ورك��وب  750 مر،  مل�صافة 
مل�صافة  20 كيلومر، واجلري  مل�صافة 
5 كيلومرات، و�صباق امل�صافة الأوملبية 
 1500 مل�صافة  ال�صباحة  ي�صمل  الذي 
 40 مل�صافة  ال���دراج���ات  ورك����وب  م���ر، 
ك���ي���ل���وم���ر، واجل���������ري مل�������ص���اف���ة 10 
املتو�صطة  امل�صافة  و���ص��ب��اق  كيلومر، 
 1900 مل�صافة  ال�صباحة  ي�صمل  الذي 
 90 مل�صافة  ال���دراج���ات  ورك����وب  م���ر، 
 21.1 مل�����ص��اف��ة  ك��ي��ل��وم��ر، واجل������ري 
ك��ي��ل��وم��ر. وت�����ص��ه��د ال��ب��ط��ول��ة ع���ودة 
لليافعني،  اأب��وظ��ب��ي  ت��راي��ث��ل��ون  ���ص��ب��اق 
وه������و ف���ع���ال���ي���ة مم���ت���ع���ة ت����ه����دف اإىل 
ت�صجيع اليافعني ليكونوا اأكرث ن�صاطاً 
الن�صخة  وت�صم  للريا�صة.  وممار�صًة 
اجل����دي����دة م���ن ال��ب��ط��ول��ة ع����دة فئات 
لا�صراك متاحة لاأطفال من عمر 
ت�صمل  ���ص��ن��ة،   15 وح��ت��ى  ���ص��ن��وات   5
 1 مل�صافة  للجري  ك��م   1 ميني  �صباق 
كيلومر لاأطفال من عمر 5 وحتى 
الأطفال  دواث��ل��ون  و�صباق  �صنوات؛   8
وي��ت��األ��ف م��ن رك��وب ال��دراج��ات مل�صافة 
3 ك��ي��ل��وم��ر واجل�����ري مل�����ص��اف��ة 500 
م��ر وه��و ل��اأط��ف��ال م��ن عمر 7 اإىل 
اليافعني  دواث��ل��ون  و�صباق  �صنة؛   11
ال����ذي ي��ت��األ��ف م���ن رك����وب ال���دراج���ات 
 1 6 كيلومر واجلري مل�صافة  مل�صافة 
اإىل   12 عمر  من  لليافعني  كيلومر 
مل�صافة  ال���دراج���ات  ���ص��ن��ة، ورك����وب   13
 1.5 مل�����ص��اف��ة  6 ك��ي��ل��وم��ر واجل������ري 
 15 اإىل   14 م��ن  لليافعني  كيلومر 
�صربنت  �صوبر  ترايثلون  و�صباق  �صنة؛ 
ال�صباحة  من  يتاألف  وال��ذي  لليافعني 
الدراجات  ورك��وب  400 مر،  مل�صافة 
متاح  وه�����و  ك���ي���ل���وم���ر   10 مل�������ص���اف���ة 

لليافعني من 12 اإىل 15 �صنة.

كاأ�صا »رئي�ش الدولة ولوجنني لالأمم « لقفز احلواجز ينطلقان 14 فرباير

بطلة العامل 8 مرات فلورا دايف املناف�صة الأبرز على اللقب 

نخبة البطالت يتناف�صن على لقب »عاملية اأبوظبي للرتايثلون«

�صيدات نادي ال�صارقة الريا�صي للمراأة يكتفني باملركز الثالث يف امل�صابقة 

�صبورتينغ امل�صري والفحي�ش الأردين على موعد حا�صم يف نهائي ال�صلة
امل�صري  �صبورتينغ  ن��ادي  فريق  �صرب 
الثنني،  ال��ي��وم  م�صاء  نهائياً،  م��وع��داً 
ال��ف��ح��ي�����س الأردين،  ���ص��ب��اب  ن����ادي  م��ع 
ال�صلة  كرة  مل�صابقة  النهائية  املباراة  يف 
الن�صخة  م���ن  ال���ي���وم اخل��ت��ام��ي  ���ص��م��ن 
لاأندية  الأل�����ع�����اب  ل�������دورة  ال���راب���ع���ة 
نظمتها  ال���ت���ي  ل���ل�������ص���ي���دات،  ال���ع���رب���ي���ة 
حتى  امل��راأة  لريا�صة  ال�صارقة  موؤ�ص�صة 
رعاية  حت����ت  اجل��������اري،  ف����رباي����ر   12
ال�صارقة،  حاكم  ال�صمو  �صاحب  قرينة 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ��ة ج���واه���ر ب��ن��ت حممد 
ال�صارقة  م��وؤ���ص�����ص��ة  رئ��ي�����ص��ة  ال��ق��ا���ص��م��ي 
ل��ري��ا���ص��ة امل�������راأة. وج����اء ت���اأه���ل فريقا 
الفحي�س  و�صباب  امل�صري،  �صبورتينغ 
الأردين اإىل املباراة النهائية، باإنهائهما 
ال�صلة  ك��رة  مل�صابقة  التمهيدي  ال���دور 
اأول من اأم�س  اأ�صدل ال�صتار عنه  الذي 
املوؤهلني  وال��ث��اين،  الأول  امل��رك��زي��ن  يف 
ال�صلة  كرة  م�صابقة  نهائي  اإىل  ح�صراً 
النظام  وف��ق  وذل��ك  ال��راب��ع��ة،  للن�صخة 
الذي مت اعتماده يف م�صابقة كرة ال�صلة 
ظل  يف  الرابعة،  الن�صخة  مناف�صات  يف 
اقت�صار املناف�صة على �صتة اأندية فقط، 
والذي ق�صى باأن يقام الدور التمهيدي 
بنظام الدوري من مرحلة واحدة ت�صفر 
والو�صيف  املت�صدر  منح  ع��ن  نتائجه 

�صرف التاأهل اإىل نهائي امل�صابقة.
�صجل خاٍل من الهزائم

وعرف �صبورتينغ يف اجلولة اخلتامية 
احلفاظ  كيفية  التمهيدي  ال��دور  من 
بعد  ال��ه��زائ��م،  م��ن  خ��ال��ي��اً  �صجله  على 
م�صتحق  ان��ت�����ص��اٍر  حتقيق  يف  جن��ح  اأن 
نادي  �صيدات  ال�صيافة  �صاحبات  على 
بواقع  ل���ل���م���راأة  ال��ري��ا���ص��ي  ال�����ص��ارق��ة 
اأي�صاً  �صهدت  جولة  يف   ،”73-83“
الفحي�س  �صباب  ن���ادي  �صيدات  ح�صم 
ال�صعب على  ب��ف��وزه��ن  ال��ث��اين  امل��رك��ز 

ب����ف����ارق ثاثة  ال���ب���ح���ري���ن���ي  امل����واه����ب 
“82-79«. واحتفظ  نقاط وبنتيجة 
الرتيب  ب�صدارة  امل�صري  �صبورتينغ 
 10 بر�صيد  التمهيدي  ل��ل��دور  ال��ع��ام 
خم�صة  م��ن  امل�صريات  حققتها  ن��ق��اط 
�صباب  ح�صم  فيما  متتالية،  انت�صارات 
واملركز  ال��ت��ا���ص��ع��ة  ن��ق��ط��ت��ه  ال��ف��ح��ي�����س 
اأربعة  الأردنيات  اأن حققت  بعد  الثاين 
ان���ت�������ص���ارات م���ق���اب���ل ه���زمي���ة واح������دة، 
ول���ت���ن���ت���ه���ي ح����ظ����وظ ح�����ام�����ات لقب 
نادي  ف��ري��ق  �صيدات  املا�صية  الن�صخة 
اأعتاب  عند  للمراأة  الريا�صي  ال�صارقة 
باملركز  باكتفائهن  التمهيدي  ال���دور 
ال��ث��ال��ث ب��ر���ص��ي��د ث��م��ان��ي��ة ن��ق��اط كانت 
ال�صيافة  ����ص���اح���ب���ات  مب���ن���ح  ك��ف��ي��ل��ة 
امل��ي��دال��ي��ة ال��ربون��زي��ة، ل��ي��ذه��ب املركز 
بر�صيد  البحريني  للمواهب  ال��راب��ع 
الواحدة  النقطة  وبفارق  نقاط  �صبعة 
الذي حل خام�صاً،  الكويتي  الفتاة  عن 
ول��ي��ذه��ب امل���رك���ز ال�����ص��اد���س والأخ�����ري 
لفريق جدة يونايتد ال�صعودي بر�صيد 

خم�صة نقاط.
مناف�ض قوي

اخلتامية  اجلولة  لقائي  تفا�صيل  ويف 
لعبات  اأك��������دت  ال���ت���م���ه���ي���دي،  ل����ل����دور 
ح�صورهن  ع��ل��ى  امل�����ص��ري  ���ص��ب��ورت��ي��ن��غ 
كمناف�صات بارزات على اللقب يف مباراة 
�صبورتينغ  لعبات  خالها  من  عرفت 
كيفية ر�صم النت�صار اخلام�س، بنيلهن 
الأول  فرتيها  يف  املطلقة  الأف�صلية 
والثانية ومن ثم الثالثة بواقع “19-

فيما  و17-21”،  و20-21   13
اكتفت �صاحبات ال�صيافة لعبات نادي 
ال�صارقة الريا�صي للمراأة بنيل اأف�صلية 
خجولة يف الفرة الرابعة “22-23” 
ل��ه��ن يف العودة  ك��اف��ي��ة  ت��ك��ون  ال��ت��ي مل 
�صبورتينغ  وي���دي���ن  امل����ب����اراة.  ب��ن��ت��ي��ج��ة 
امل�صري يف حتقيق انت�صاره هذا، لتاألق 
“منة اهلل  ال��دول��ي��ت��ان  م��ن لعبتاه  ك��ل 
بت�صجيلهن  و”ثريا حممد”،  حممد”، 
23 و22 نقطة على التوايل، فيما مل 
ي�صفع ملحرفة نادي ال�صارقة الريا�صي 
لقب  نيل  يف  كارما”  “كرمية  ل��ل��م��راأة 
 36 بر�صيد  املباراة  يف  م�صجلة  اأف�صل 
اأن اك��ت��ف��ت زم��ي��ات��ه��ا يف  ن��ق��ط��ة ب��ع��د 

ت�صجيل 37 نقطة فقط.
�صيدات الفحي�ض عيون على اللقب 

ف��رط��ت لعبات  امل���ب���اري���ات،  ث���اين  ويف 
تقدمهن  فر�صة  البحريني  امل��واه��ب 
ال��ث��ال��ث��ة بواقع  ال���ف���رة  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 
اأح���ك���م���ت  اأن  ب����ع����د   ،”59-66“
نتائج  على  اأف�صليتهن  البحرينيات 
بواقع  وال���ث���ان���ي���ة  الأوىل  ال���ف���رت���ني 
واخل�����روج  و14-16”   22-27“
بالفرة الثالثة بالتعادل “23-23”، 
الدقائق  ���ص��ه��دت  اأن  ب��ع��د  خ�����ص��و���ص��اً 
الع�صر الأخرية �صحوة لاعبات نادي 
من  عرفن  الأردين،  الفحي�س  �صباب 
املبادرة  زم��ام  ا�صتعادة  كيفية  خالها 
وتقلي�س الفارق ومن ثم ح�صم املباراة 
مل�����ص��ل��ح��ت��ه��ن ب��ن��ي��ل��ه��ن الأف�����ص��ل��ي��ة يف 

الفرة الرابعة “13-23«.
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       انذار عديل بالن�شر        

   رقم 2018/859  
احلو�صني  عي�صي  اإل��ي��ه:  املنذر   . اجلن�صية  اإم��ارات��ي  العطار-  اأحمد  الرحيم  عبد  اأحمد  امل��ن��ذر: 
اهلل  عبد  �صالح  حممد  عي�صي  ل�صاحبها  فردية  – موؤ�ص�صة  القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة 
احلو�صني. جمهول حمل الإقامة. مبوجب هذا الإنذار ينذر املنذر اإليه ويكلفه ب�صرورة الوفاء 
مببلغ 120.000 درهم املر�صدة يف ذمته نظري دفعه اليجار الأوىل والثانية والثالثة عن مدة 
بباقي  �صيك  املنذر  ت�صليم  ب�صرورة  يكلفه  كما   2018-2-15 حتى   2017-5-15 من  اأ�صهر  ت�صعة 
درهم   40.000 بواقع   2018-5-15 حتى   2018-2-15 من  املمتدة  الفرة  عن  اليجارية  القيمة 
مع توقيع ن�صخة عقد اليجار عن الفرة املمتدة مع التنبيه على املنذر اإليه باأنه يف حال عدم 
القانونية  الإج��راءات  كافة  اتخاذ  اإىل  املنذر  �صي�صطر  الراهن  بالإنذار  ورد  ما  بتنفيذ  اللتزام 
والق�صائية جتاه املنذر اإليه واإخاءه من العني املوؤجرة واإلزامه باملر�صد يف ذمته حتى تاريخ 
الإخاء التام وكذا كافة امل�صتحقات املرتبة على العني املوؤجرة ل�صالح هيئة الكهرباء واملياه مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى جتاه املنذر اإليه بوجه عام.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   

       انذار عديل بالن�شر        
   رقم 2018/872  

املنذر: م�صرف اأبوظبي الإ�صامي . املنذر اإليه: �صادي ميناي جمهول حمل الإقامة. ينذر 
املنذر. املنذر اإليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 801.501.76 درهم فقط ثمامنائة وواحد الف 
تاريخه  من  يوما  ثاثون  خال  للمنذر  غري  ل  فل�صا  و�صبعني  و�صتة  وواح��د  وخم�صمائة 
الإجراءات  كافة  اتخاذ  له  يحق  املنذر  ف��اإن  املهلة  ال�صداد خال هذه  امتناعكم عن  وح��ال 
القانونية قبلكم لإلزامكم بت�صوية املديونية املر�صدة بذمتكم للمنذر مبا تت�صمنه طلب 
بيع العقار رقم 602  بالطابق رقم 6 مبنى ابراج ت�صر�صل 2 �صكني واملواقف B2-176 البالغ 
م�صاحته 94.20 مر مربع على قطعة الأر�س رقم 33 مبنطقة اخلليج التجاري باإمارة دبي 
واملرهون للمنذر بطريق املزاد العلني ا�صتنادا لن�صو�س القانون رقم 4 ل�صنة 2008 اخلا�س 

بالرهن التاأميني باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12248 بتاريخ 2018/2/12   
اإعالن لئحة تنفيذ رقم

04/00669/2018 جتاري
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/05669/2017 جتاري ايجارات بالن�شر

اإىل املنفذ �صده – يونيك اآملاتي للتجارة العامة  �س ذم م جمهول حمل  الإقامة. 
حيث تقدم طالب التنفيذ – بلو باي للعقارات �س ذم م ال�صادر ل�صاحله احلكم يف 
الدعوى املذكورة اأعاه والقا�صي بالأتي: 1-الزام املدعي عليه باإخاء املاأجور 
 51.458 للمدعية مبلغ  ت��ودي  اأن  عليها  املدعي  ال��زام   -2  . للمدعية  وت�صليمه 
درهم كقيمة ايجارية للفرة من 4-9-2016 وحتى 3-7-2017. 3- مع احت�صاب 
ما ي�صتجد من قيمة اإيجارية بواقع 61.750 درهم �صنويا. 4- اإلزام املدعي عليه 
احلكم  هذا  بتنفيذ  مكلفون  اإنكم  نعلمكم  لذلك  الدعوى.  وم�صاريف  بر�صوم 
خال خم�صة ع�صر يوم من تاريخ الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال 
املهلة املبينة �صوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية املنا�صبة لتنفيذه. ماحظة 
�صيتم اإغاق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�صليم اإفادة الإعان بالن�صر خال 

ع�صرة اأيام من تاريخ ا�صتامه وفقا للقرار رقم 21 ل�صنة 2017

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �شفرت
ف����ق����د امل�����دع�����و /م����ان����وي����ل 
ا�صباين   ، ل��وزان��و  جافينو 
�صفره  ج����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
  )784204PAA( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 055/6471368

فقدان جواز �شفرت
حممد  /دور  امل��دع��و  ف��ق��د 
ب����اك���������ص����ت����اين   ، ب����������������ادال 
�صفره  ج����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
  )aa0164401( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/6992969

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو /ام دي رفيق اهلل 
ليت �صديق اهلل ، بنغاد�س 
�صفره  ج����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
  )0779528bf( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/4099994

فقدان جواز �شفرت
/الء  امل�������دع�������وة  ف�����ق�����دت 
يو�صف  احل������اج  ال���رح���م���ن 
�صودانية   ، ع��ب��دال��رح��م��ن 
�صفرها  ج���واز   - اجلن�صية 
  )0030905D( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 055/1699310

فقدان جواز �شفرت
ف����ق����د امل������دع������و /اي�������ص���ي���ح 
اونينج  ب����ت  ���ص��وك��اي�����ص��ي��ح 
ان����دون����ي���������ص����ي   ، م�������ن�������ور 
�صفره  ج����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
  )470267AT( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/6164664

فقدان جواز �شفرت
ف����ق����د امل�����دع�����و /ان����ال����ي����زا 
فلبيني   ، ام���ب���ى  ب��ي��ل�����ص��ان 
�صفره  ج����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
  )P0361416A( رقم 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م��ن 
اىل اق��رب مركز �صرطة او 

ال�صفارة الفلبينية 

فقدان جواز �شفرت
ف������ق������د امل���������دع���������و /دع���������د 
لبناين   ، ن��ا���ص��ي��ف  ج�����ورج 
�صفره  ج����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
من    )2490346( رقم 
اىل  ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
اق������رب م���رك���ز ����ص���رط���ة او 

ال�صفارة اللبنانية 
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الفجر الريا�ضي

فريق منطاد الإمارات يطلق منطاد خادم احلرمني ال�صريفني
اأطلق فريق منطاد الإمارات يوم اأم�س الأول يف اململكة العربية ال�صعودية منطاد “خادم احلرمني ال�صريفني 
امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود” وذلك تقديرا من قيادة دولة المارات و�صعبها جلهود خادم احلرمني 

الكبرية يف املحافظة على املكا�صب اخلليجية والعربية يف خمتلف املجالت.
احلرمني  خ��ادم  وجهود  ر�صالة  ان  الم���ارات  منطاد  رئي�س  املن�صوري  نا�صر  عبدالعزيز  طيار  الكابنت  وق��ال 
ال�صريفني الإن�صانية الكبرية و�صلت اإىل جميع اأنحاء العامل من خال حر�صه على ن�صر ال�صتقرار والمن 

يف دول املنطقة.
م�صريا اىل ان دولة الإمارات وقيادتها الر�صيدة برئا�صة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل اكدت على ركيزة العاقات الخوية العميقة بني البلدين و ن�صر ال�صلم القليمي والدويل 

واملحافظة على مكت�صبات المة العربية والإ�صامية اأجمع.

واأ�صار اإىل اأن اطاق منطاد خادم احلرمني ال�صريفني هو نتاج الغر�س امل�صتمر ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زاي��د ال نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد العلى للقوات امل�صلحة ل��روح الخ��وة وحمبة الوط��ان يف 
نفو�س ابناء و�صباب المارات وحثهم على ن�صر ر�صالة املحبة والتعاون والإخاء يف �صعوب وابناء جمل�س التعاون 

واىل جميع �صعوب العامل.
واأو�صح املن�صوري ان منطاد خادم احلرمني ال�صريفني �صي�صارك بر�صالته الن�صانية يف العديد من دول العامل 
يف احتفالتهم الوطنية والثقافية بهدف التعريف باملكانة الكبرية خلادم احلرمني ال�صريفني يف قلوب ابناء 

و�صباب اخلليج والمة العربية والإ�صامية عامة.
ولفت اىل عزم منطاد المارات اطاق مهرجان وملتقى دويل يتوج با�صم خادم احلرمني ال�صريفني ومب�صاركة 
الفريق قوة ومتانة  ليعك�س من خاله  التعاون اخلليجي  39 لقمة جمل�س  ال�  ال��دورة  وا�صعة خال  دولية 

جمل�س التعاون اخلليجي.

ميّهد الطريق نحو الو�صول اإىل اللقب 

�صيدات الو�صل يظفر بثالثة اأ�صواط نظيفة على ح�صاب الفتاة الكويتي 
الريال ي�صرب بخما�صية قبل ا�صتقبال �صان جرمان 

جرمان  �صان  باري�س  ا�صتقبال  قبل  قوية  ر�صالة  مدريد  ري��ال  وج��ه 
كبري  ب��ف��وز  اوروب����ا،  اب��ط��ال  دوري  نهائي  ثمن  ذه���اب  يف  الفرن�صي 
5-2، بينها ثاثية لنجمه الربتغايل  على �صيفه ريال �صو�صييداد 
لكرة  ال�صباين  ال���دوري  من   23 املرحلة  يف  رون��ال��دو،  كري�صتيانو 
الأ�صبوع   2-2 ليفانتي  ار����س  ع��ل��ى  خم��ي��ب  ت��ع��ادل  فبعد  ال��ق��دم. 

املا�صي، ح�صم لعبو املدرب الفرن�صي زين الدين زيدان مواجهتهم 
باكرا مع الفريق البا�صكي �صاحب املركز الرابع ع�صر.

ورفع ريال الذي ميلك مباراة موؤجلة، ر�صيده اىل 42 نقطة 
بر�صلونة  غرميه  عن  نقطة   16 وب��ف��ارق  الثالث  املركز  يف 

ع�صر،  احل��ادي  وي�صتقبل خيتايف  بال�صدارة  يحلق  ال��ذي 
و10 نقاط عن جاره اتلتيكو مدريد العائد بالنقاط 

من ار�س ملقة بهدف الفرن�صي انطوان غريزمان. 
الثالث  املركز  ا�صتعادة  فالن�صيا  و�صيكون مبقدور 

من ريال بحال فوزه على �صيفه وجاره ليفانتي 
امللكي  ال��ن��ادي  ام��ام  يتبق  ومل  ع�صر.  ال�صابع 

امل�صابقة  �صوى  زي��دان  مدربه  وخ�صو�صا 
العامني  يف  لقبها  اح���رز  ال��ت��ي  ال��ق��اري��ة 
الخ��ريي��ن، لإن��ق��اذ مو�صمه وراأ���ص��ه من 

الإقالة بعد الراجع الرهيب يف النتائج هذا 
املو�صم، علما باأنه خرج اي�صا من م�صابقة الكاأ�س على 

يد ليغاني�س يف ربع النهائي.
الف   63 وام���ام  برنابيو”  “�صانتياغو  ملعب  على 
متفرج، �صجل ريال ا�صرع هدف له هذا املو�صم بعد 

49 ثانية من انطاق املباراة عرب لوكا�س فا�صكيز 
اف�صل  رونالدو  بعد عر�صية من  متقنة  براأ�صية 

لعب يف العامل خم�س مرات.
من  �صهلة  بت�صديدة  النتيجة  رون��ال��دو  وع��زز 
داخ����ل امل��ن��ط��ق��ة ب��ع��د ع��ر���ص��ي��ة م���ن الظهري 

الي�صر الربازيلي مار�صيلو.
بت�صديدة  الي�صر  القائم  رون��ال��دو  وا���ص��اب 
ط��ائ��رة ق��وي��ة م��ن داخ���ل امل��ن��ط��ق��ة، ق��ب��ل ان 

بت�صديدة  ثالثا،  كرو�س هدفا  الأمل��اين طوين  الو�صط  ي�صجل لعب 
اليمنى،  ال��زاوي��ة  يف  املنطقة  ح��اف��ة  م��ن  المل���اين  ل��ل��دويل  اعتيادية 
الثاين  هدفه  رون��ال��دو  و�صجل  املو�صم.  ه��ذا  ال��راب��ع  هدفه  م�صجا 
مودريت�س،  ل��وك��ا  ل��ل��ك��روات��ي  ركنية  اث��ر  ب��راأ���ص��ي��ة 

لينتهي ال�صوط الول برباعية نظيفة لريال.
ويف ال�صوط الثاين، قل�س البديل جون باوتي�صتا 
كيلور  الكو�صتاريكي  باحلار�س  منفردا  الفارق 
ن���اف���ا����س ل��ي�����ص��ج��ل ه�����دف ح���ف���ظ ماء 

الوجه.
لكن رونالدو اعاد الفارق اىل 
م�صتفيدا  ع��ه��ده  �صابق 
م������ن ك�������رة اب���ع���ده���ا 
احل���������ار����������س اث�����ر 
للويلزي  ت�صديدة 
خارج  من  بايل  غاريث 
هدفا   11 اىل  ر���ص��ي��ده  ف���رف���ع  امل��ن��ط��ق��ة، 
الهاتريك  وحمققا  ال���دوري  يف  املو�صم  ه��ذا 

بقدميه وراأ�صه.
الفارق عرب  �صو�صييداد  قل�س  ومرة جديدة 
لع���ب ري���ال ال�����ص��اب��ق ا���ص��ي��ري ي��ارام��ن��دي اثر 
رك��ن��ي��ة و���ص��ط ح��ال��ة م��ن ال���ص��رخ��اء لدفاع 
ريال. وعزز اتلتيكو مدريد مركزه الثاين بعد 
عودته من ملعب ملقة بفوزه الثالث على التوايل 
واخلام�س ع�صر هذا املو�صم، وجاء بنتيجة 1-�صفر. 
ويدين فريق املدرب الأرجنتيني دييغو �صيميوين اىل 
غ��ري��زم��ان ال���ذي �صجل ه��دف امل��ب��اراة ال��وح��ي��د بعد 39 
ثانية فقط على �صافرة البداية بعدما �صقطت الكرة اأمامه 
ورفع  نيغيز.  �صاول  لزميله  الدفاع  من  مرتدة  ت�صديدة  اثر 
غريزمان ر�صيده اىل 8 اأهداف يف الدوري هذا املو�صم و12 
ال�150 يف  �صيميوين فوزه  امل�صابقات، مانحا مدربه  يف جميع 
الدوري كمدرب لتلتيكو، و�صاءت ال�صدف اأن يكون هذا الفوز يف 

نف�س امللعب الذي ا�صتهل فيه م�صواره التدريبي مع نادي العا�صمة 
وقال غريزمان كنا نعرف انها �صتكون مباراة معقدة.  عام 2011. 
لكن نحب خو�س ه��ذا ال��ن��وع م��ن امل��ب��اري��ات. اه��دي ه��ذا ال��ف��وز اىل 
قلبية  ب�صكتة  تويف  لتلتيكو  يافع  م�صجع  باربريا،  نات�صو  ت�صوليتو 
خال خو�صه مباراة الأ�صبوع املا�صي. واأكد اتلتيكو قوته الدفاعية 
اأم��ر مل  23 مرحلة، وهو  اإذ مل تهتز �صباكه �صوى ت�صع م��رات بعد 
يحققه يف ت��اري��خ ال����دوري ب��ع��د 23 م��رح��ل��ة ���ص��وى دي��ب��ورت��ي��ف��و ل 
ويتح�صر اتلتيكو ملوا�صلة  كورونيا خال مو�صم 1994-1993. 
كوبنهاغن  �صد  املقبل  اخلمي�س  ليغ”  “يورويا  يف  القاري  م�صواره 
اأنهى  الدمناركي الذي ي�صت�صيف ذهاب الدور الثاين، وذلك بعدما 
نادي العا�صمة الإ�صبانية دور املجموعات من م�صابقة دوري اأبطال 
الإنكليزي.  وت�صل�صي  الإيطايل  روم��ا  الثالث خلف  املركز  اأوروب��ا يف 
ووا�صل ايبار مو�صمه املميز و�صعد موقتا اىل املركز ال�صاد�س بفارق 
نقطتني اأمام ا�صبيلية الذي يلتقي الأحد مع م�صيفه جريونا، وذلك 
يف  رامي�س  ايفان  �صجله  قاتل  بهدف  ليغاني�س  م�صيفه  على  بفوزه 
اأكمله  ال��ذي  اللقاء  من  ال�صائع  ب��دل  الوقت  من  الرابعة  الدقيقة 
4 دقائق بعد طرد اليوناين  �صاحب الأر�س بع�صرة لعبني يف اآخر 
دمييريو�س �صيوفا�س. ويف مباراة اأخرى، فاجاأ الفي�س اأحد الفرق 
غري البعيدة عن مراكز الهبوط، م�صيفه فياريال الذي يناف�س على 

املراكز املوؤهلة اىل امل�صابقات الأوروبية، بالفوز عليه 1-2.
ال��ربازي��ل��ي رودري���غ���و اإيل واي���ب���اي غ��وم��ي��ز ه���ديف الفي�س،  و���ص��ج��ل 

والكولومبي كارلو�س باكاهدف فياريال.
واهدر  اخلام�س  امل��رك��ز  يف  نقطة   37 عند  ف��ي��اري��ال  ر�صيد  جتمد 
الرابع قبل  النقاط مع ريال مدريد  الت�صاوي بعدد  بالتايل فر�صة 
الفي�س  رف��ع  بينما  ال�صبت،  �صو�صييداد  ري���ال  م��ع  الأخ���ري  م��ب��اراة 

ر�صيده اىل 25 نقطة يف املركز ال�صاد�س ع�صر.
وتاأتي خ�صارة فياريال، وهي الثانية له تواليا، قبل خم�صة اأيام فقط 
من مواجهة ليون الفرن�صي يف ذهاب الدور الثاين للدوري الوروبي 
يوروبا ليغ. وهو الفوز ال�صاد�س لألفي�س يف مبارياته الع�صر الخرية 
منذ تويل مدربه ابياردو فرنانديز مهمة ال�صراف عليه يف كانون 

الأول دي�صمرب

نادي خورفكان يحرز لقب دوري كاأ�ش 
زايد اخلري للجودو لعام 2018 لالأ�صبال

للجودو  اخل��ري  زاي��د  كاأ�س  دوري  لقب  ن��ادي خورفكان  اأح��رز 
لعام 2018 لفرق فئة 11-12 �صنة لاأ�صبال، والتي متثل 
باكورة ن�صاط الحتاد الر�صمي لهذا املو�صم، والتي �صمت 90 
اأم�س  اأقيمت  لعبا يف ختام مناف�صات البطولة العمرية التي 
الأول ب�صالة الحتاد الرئي�صية مبنطقة امل�صرف يف اأبو ظبي 
القوية  انطاقتها  ج��اءت  والتي   ، كبري  عائلي  ح�صور  و�صط 
،�صمن �صل�صلة مناف�صات البطولة التي ت�صهد م�صاركة 420 
الدولة،والتي  م�صتوى  على  ومركزاً  نادياً   18 ميثلون  لعبا 
تتنقل اقامتها على م�صتوى ال�صالت الريا�صية املختلفة على 
م�صتوى الدولة بهدف ات�صاع قاعدة اللعبة ، بعد اأن مت توزيع 

امل�صاركني على جمموعتني يف اأبو ظبي وال�صارقة.
وقد جاء فريق احتاد كلباء للجودو يف املركز الثاين الف�صي 
الثالث  املركز  القتالية يف  للفنون  الفجرية  فيما حل فريق   ،
،اكادميية  ف��رق اجل��زي��رة  ال��رت��ي��ب جن��د  ال��ربون��زي وح�صب 
املقبل  ،وي�صهد يوم اجلمعة  ، الظفرة وال�صارقة  تيتان، العني 
 14-13 �صن  الأ�صبال ما بني  اقامة بطولة  ال�صالة  وبنف�س 
�صنة ،ومب�����ص��ارك��ة 7 ف���رق ع��ل��ى ���ص��وء ق��رع��ة ال��ب��ط��ول��ة التي 

جا�صم  حممد  ي��راأ���ص��ه��ا  ال��ت��ي  الفنية  اللجنة  عليها  ا���ص��رف��ت 
اأحمد  ال���دويل  احلكم  وت�صم  ل��احت��اد،  امل�صاعد  ال�صر  اأم��ني 
�صليمان البلو�صي رئي�س جلنة احلكام ود. �صام خطاط مقرر 
اللجنة الفنية واملدرب اأ�صرف ح�صني واخلبري الياباين يونيدا 
بلغت من�صة  التي  الثاثة  الفرق  تتويج  على  ا�صرفت  ،والتي 
التتويج يف ختام البطولة الفتتاحية. وثمن حممد بن ثعلوب 
املوفقة  ال��ب��داي��ة  واجل����ودو،  امل�صارعة  احت��اد  رئي�س  ال��درع��ي، 
الوطنية  املبادرة  مع  انطاقتها جتاوباً  تاأتي  والتي  للبطولة 
املجتمعية التي رفعت �صعار عام زايد 2018، ليكون منا�صبة 
باإذن اهلل تعاىل  له  املغفور  املوؤ�ص�س  بالقائد  وطنية لاحتفاء 
اآل نهيان، طَيّب اهلل ثراه، ومبنا�صبة  ال�صيخ زايد بن �صلطان 
100 عام على مياده مب�صاركة وا�صعة خا�صة  ذكرى مرور 
جيل امل�صتقبل بهدف توا�صل الجيال ، بعدما �صهدت امل�صاركة 
املواطنني  ال��اع��ب��ني  ب��ج��ان��ب  اجل��ن�����ص��ي��ات  ملختلف  ال��رم��زي��ة 
وم�صاركة اأبناء املواطنات تنفيذا لتوجيهات القيادة الر�صيدة، 
مبنحهم حق امل�صاركة، كذلك مت ال�صماح لاعبني املقيمني يف 

الدولة، بامل�صاركة وفقا لائحة البطولة.

فوزاً  اأن يحقق  الطائرة  لكرة  الو�صل  �صيدات  ا�صتطاع فريق 
���ص��ه��ًا ع��ل��ى ف��ري��ق ال��ف��ت��اة ال��ك��وي��ت��ي ل��ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة بثاثة 
اأ�صواط نظيفة، وذلك يف اللقاء الذي جمع بينهما على �صالة 
الن�صخة  فعاليات  �صمن  امل���راأة،  لريا�صة  ال�صارقة  موؤ�ص�صة 
والتي  لل�صيدات،  العربية  لاأندية  الأل��ع��اب  ل���دورة  الرابعة 
تقام برعاية كرمية من قرينة �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة، 
موؤ�ص�صة  رئي�صة  القا�صمي  حممد  بنت  جواهر  ال�صيخة  �صمو 

ال�صارقة لريا�صة املراأة.
�صوط �صعب

وبعك�س التوقعات مل يكن فريق الفتاة الكويتي �صيداً �صهًا 
حيث كان نداً قوياً ل�صيدات الو�صل، وتعادل معهن يف م�صتهل 
ال�صوط 5-5 ولعنب بحما�س وروح معنوية عالية رغم اأنهن 
خارج ح�صابات البطولة واملناف�صة على املركز الأول وثم تعادل 
الو�صل ي�صرية  ال��ذي دع��ي مدربة �صيدات  الأم��ر  7-7 وه��و 
تنظيم  اإع���ادة  على  فيه  عملت  اوت  بتامي  للمطالبة  �صجيع 
مناف�صاً  الفتاة  فريق  وظ��ل  احل��ال  يتح�صن  مل  لكن  الفريق 

قوياً وتعادل معهن مرتني 8-8 ثم 9-9 ليتقدم 9-10.
وعك�س تقّدم �صيدات الكويت مفاجاأة من العيار الثقيل  حيث 
مل يكن يف احل�صبان اأن يلعب فريق الفتاة الكويتي بهذه القوة 
قيا�صاً بنتائج الفريق يف اجلولت املا�صية التي مل يظهر فيها 
ك��م��ا ي��ج��ب وخ�����ص��ر جميع م��ب��اري��ات��ه  ل��ي��ك��ون مت��ي��زه��ن  اأمام 
للقب  بقوة  واملر�صح  املا�صية  الن�صخة  بطل  الو�صل   �صيدات 
الن�صخة احلالية مفاجاأة من العيار الثقيل وهو الأمر الذي 
عقد ح�صابات  اجلهاز الفني حيث طالبت ي�صرية بتامي اوت 
اأداء  يف  الكبري  ال��راج��ع  ملعاجلة  حماولة  يف  الثانية   للمرة 
لعبات الو�صل الذي لن يكن متوقعا  وخ�صارة وتقدم الفتيات  

بفارق خم�س نقاط 14 -9.
تراجع كبري

من  املخاوف  الو�صل  لعبات  اأداء  يف  الكبري  الراجع  واأث��ار 
يوؤثر على م�صتواهّن يف  اأن  الأول وميكن  ال�صوط  خ�صارتهن 
بالهجوم  ب��ادر  واأن  اإل  الفريق  كان من  فما  املقبلة  الأ�صواط 
لتقلي�س  حم��اول��ة  يف  “اأمرب”  الأم��ريك��ي��ة  ب��وا���ص��ط��ة  ب��ق��وة 
15-14 ثم  اإىل  ح��ي��ث وو���ص��ل��ن  ال���ف���ارق وال��ت��ق��دم جم����دداً 
تعادل ب�صعوبة 15-15 ثم تقدمن 16- 15 بعد اأداء قوي 

ومتابعة على اخلط من مدربة الفريق “ي�صرية �صجيع” ثم 
تقدمن 18-15 ثم 19 – 15 ثم 20 -15 ثم 20- 16 
وتوا�صل الأداء بقوة لينجح �صيدات الو�صل يف ح�صم ال�صوط 

مل�صلحته ب�صعوبة 25- 17.
�صوط التقدم

وج����اء ال��ف��ري��ق��ان اإيل ���ص��وط ال��ل��ع��ب ال���ث���اين ب��ن��ف�����س ال���روح 
احلما�صية والندية والقوة يف الت�صديدات وكان الإر�صال الأول 
كويتياً بوا�صطة الاعبة نور عادل لكن دفاع الو�صل جنح يف 
التعامل معه بقوة وك�صب نقطة البداية ثم نقطة ثانية من 
اإر�صال الاعبة “فايوليت” التي قادت النتيجة اإىل 3-1 ثم 
4-1 من اإر�صال ح�صة اإ�صماعيل البلو�صي ثم 5-1 ثم 1-8 
عرب حت�صري جيد  “اأمرب”  من ت�صويبه �صاروخية لاعبة 

من زميلتها نادية علي.
تراجع كويتي يف الأداء

بعك�س  الكويت  لع��ب��ات  اأداء  يف  تراجعاً  ال�صوط  ه��ذا  و�صهد 
ال�صوط الأول حيث كن حما�صيات و�صكلن خطورة كبرية على 
فريق الو�صل الذي جنح يف ال�صوط الثاين يف ا�صتعادة عافيته 
بالكامل واللعب بقوة دفاعية وهجومية موا�صًا من خالها 
قبل  م��ن  اوت  ت��امي  ث��م   4-12 ث��م   4-11 بنتيجة  ال��ت��ق��دم 
مدرب الكويت الذي �صعر بخطورة الأمر على فريقه وعمل 
الو�صل مل  �صيدات  اوت لكن  التامي  مراجعة احل�صابات عرب 
 4  -13 التقدم  ووا���ص��ل  اأنفا�صهن  بالتقاط  لهن  ي�صمحن 
مقرباً من حتقيق فوز �صهل يف هذا ال�صوط وهو ما حتقق 

له بنتيجة 25- 10.
نهاية �صعيدة

عالية  مبعنويات  الثالث  ال�صوط  اإىل  الو�صل  ف��ري��ق  وج���اء 
مل�صلحته وهو  والثاين  الأول  ال�صوطني  اأن ح�صم  بعد  وثبات 
ال�صوط  ه��ذا  يف  م�صتواهّن  على  اأيجاباً  انعك�س  ال��ذي  الأم��ر 
وقدمن فيه اأداًء مريحاً و�صط متابعة ودعم جماهريي كبري 
من حمبي الفريق الذين �صكلوا لوحة ت�صجيعية جميلة على 
الدعم  ترجمة  الو�صل يف  �صيدات  لتنجح  ال�صوط  م��دار هذا 
اإىل تفوق يف امللعب �صواء على امل�صتوى الهجومي اأو الدفاعي 
 ،14-25 بنتيجة  بال�صوط  بالفوز  ال�صعيدة  النهاية  فكانت 

وبالتايل ك�صب املباراة بثاثة اأ�صواط نظيفة.

األف لعب جوجيت�صو   100

نادي راأ�ش اخليمة يطلق اأول فريق ن�صائي
•• راأ�س اخليمة – الفجر

الأعلى  الرئي�س  القا�صمي  ال�صيخ �صقر بن حممد بن �صقر  بح�صور 
ل��ن��ادي راأ�����س اخل��ي��م��ة ال��ري��ا���ص��ي ال��ث��ق��ايف، وال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن كايد 
ع�صو  ال�صرهان  وناعمة  القت�صادية،  التنمية  دائرة  رئي�س  القا�صمي 
املجل�س الوطني الحتادي، اأعلن  نادي راأ�س اخليمة الريا�صي الثقايف 

عن اإ�صهار ريا�صة اجلوجيت�صو يف النادي.
واطاق اأول فريق ن�صائي لريا�صة اجلوجيت�صو كاأول ريا�صة ن�صائية 
يف النادي، واأول فريق يت�صكل على م�صتوى الإمارة بالتعاون مع احتاد 
المارات للجوجيت�صو و�صركة باملز الريا�صية ، يف حفل حا�صد ح�صره 

عدد كبري من  ال�صخ�صيات واأفراد املجتمع. 
وتقدم ال�صيخ �صقر بن حممد القا�صمي الرئي�س الأعلى لنادي راأ�س 
�صاحب  راأ�صها  وعلى  الر�صيدة   للقيادة  والعرفان   بال�صكر  اخليمة  
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  ول�صاحب 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، ول�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
يف  الإماراتية  امل��راأة  بدعم  لهتمامهم   ، اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
املراأة،  بتمكني  الر�صيدة  قيادتنا  اهتمام  اأن  الريا�صي مو�صحاً  املجال 
واإتاحة الفر�صة لها يف �صتى املجالت، دفعنا لإعطائها الثقة وجعلها 
للجوجيت�صو يف  ن�صائي  اأول فريق  واإط��اق  النادي،  اإدارة   يف جمل�س 
الن�صوية  ال��ري��ا���ص��ات  اإ���ص��اف��ة  يف  توجهاتنا  اأب���رز  اأح���د  يعترب  ال��ن��ادي 
ملمار�صة  املجتمع  م��ن  ال��ث��اين  للن�صف  الفر�صة  لإت��اح��ة  ال��ن��ادي،  يف 
الريا�صة، وت�صكيل ثقافة املجتمع فيما يخ�س غر�س اأهمية ممار�صة 
الريا�صة بكافة اأنواعها.  واأكد د. عبدالرحيم ال�صاهني رئي�س جمل�س 
النادي لأول  احت�صان  اأن  الثقايف،  الريا�صي  راأ�س اخليمة  نادي  اإدارة 
بالريا�صة  الهتمام  بداية  هو   ، الإم���ارة  يف  ن�صائي  جوجيت�صو  فريق 
ا�صتقطبت عددا كبريا  ريا�صة اجلوجيت�صو  اأن  اىل  الن�صائية، م�صرياً 
منهن من خمتلف الأعمار منذ  بدء ت�صكيل الفريق  يف النادي يف �صهر 
نوفمرب املا�صي، كما اأن الأعداد املواظبة على التدريب  تب�صر بتكوين 

فريق قوي يف ريا�صة اجلوجيت�صو. 
يف  ال�صاهني،  عبدالرحيم  د.  يرافقه  القا�صمي  �صقر  ال�صيخ  وك���رم 
احلفل الذي قدم فقراته الإعامي حممد غامن م�صطفى 25  لعبة 
النادي منذ  ب�صكل دوري يف  التمرينات  اإماراتية واظبت على ح�صور 
الن�صمام للريا�صة، كما مت تكرمي مدربات الفريق، واجلهات الداعمة 
واأبرزها احتاد المارات للجوجيت�صو الذي مثله يو�صف البطران ع�صو 
جمل�س اإدارة الحتاد، و�صركة باملز الريا�صية التي مثلها مديرها فوؤاد 
الأعمال فهد  واأبرزها رجل  الراعية  تكرمي اجلهات  كما مت  دروي�س، 

والثقافية،  الريا�صية  النادي  وفعاليات  لأن�صطة  الداعم  ال�صرياوي 
وفندق املرجان و جمموعة منازل املهند�س عبداملح�صن احلمادي، ومت 

تكرمي عريف احلفل الإعامي حممد غامن م�صطفى. 
لريا�صة  عر�س  الأ�صا�صي  للتعليم  الريادة  مدر�صة  طالبات  وقدمت  
ا خا�صة للريا�صة  اجلوجيت�صو كما قدمت �صركة باملز الريا�صية عرو�صً
وعر�س متثيل لأ�صرة تعر�صت لهجوم من قبل م�صلحني، ومتكنوا من 

الدفاع عن اأنف�صهم با�صتخدام مهارات ريا�صة اجلوجيت�صو. 
اإدارة احت�����اد الم�����ارات  ال���ب���ط���ران ع�����ص��و جم��ل�����س   وت���وج���ه ي��و���ص��ف 
للجوجيت�صو يف كلمته التي األقاها يف احلفل: نيابة عن رئي�س واأع�صاء 
ال�صكر والعرفان  الإم��ارات للجوجيت�صو بخال�س  اإدارة احتاد  جمل�س 
اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد ابوظبي 
الريا�صني  و  لريا�صه  لدعمه  امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
ب�صكل عام ولعبة اجلوجت�صو ب�صكل خا�س و اىل  �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ل��احت��اد      حاكم  القا�صمي ع�صو املجل�س الأع��ل��ى  ب��ن �صقر  �صعود 
راأ�س اخليمة راع الريا�صة والريا�صيني، كما نتوجه بال�صكر والتقدير 
راأ�س  ال�صيخ حممد بن �صعود بن �صقر القا�صمي ويل عهد  اإىل �صمو 
ال�صيخ  واإىل  والريا�صني،  الأل��ع��اب  لكل  ورعايته  دعمه  على  اخليمة 
�صقر بن حممد القا�صمي رئي�س نادي راأ�س اخليمة لهتمامه ب�صم 

لعبة اجلوجت�صو بنادي راأ�س اخليمة.
 واأ�صاف اإن لعبة اجلوجيت�صو اأ�صبحت واحدة من اأهم الريا�صات يف 
الدولة، و�صاحبة الرقم  القيا�صي يف عدد املمار�صني واملمار�صات لها، 
املوؤ�ص�صات  وكافة  املدار�س  والاعبات يف  الاعبني  حيث تخطى عدد 
والأن��دي��ة رق��م ال��� 100 األ��ف لعبا ولع��ب��ة، خ��ال ف��رة وجيزة من 
الزمن، وقدانعك�س ذلك على نتائجنا يف كافة املحافل الدولية حيث 
على  اأب��ط��ال  ولديها  اأ���ص��ي��ا،  يف  ال�����ص��دارة  �صاحبة  الإم����ارات  اأ�صبحت 
م�صتوى رفيع يحققوا الإجنازات العاملية على م�صتوى املنتخب الأول 
الدويل  الحتاد  وباعراف  وال�صبال،  والنا�صئني  ال�صباب  ومنتخبات 
للجوجيت�صو والقارية متلك المارات اأف�صل م�صروع للجوجيت�صو يف 

العامل، وتنظم اأقوى واأهم البطولت.
الدكتور  برئا�صة  اخليمة  راأ���س  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  البطران   و�صكر 
عبدالرحيم ال�صاهني لحت�صان النادي لريا�صة  اجلوجيت�صو، موؤكدا 
واأن  نتائج،  اإىل  الفكرة  التي ترجم  اأجنحة الحتاد  الأندية هي  باأن 
ال��ري��ا���ص��ة، ويف  راأ����س اخليمة مي��ل��ك  م�صتقبا واع���دا يف تلك  ن���ادي 
اأنه وبف�صل هذه ال�صالة الكبرية التي مت تخ�صي�صها لأن�صطة  ظني 
اجلوجيت�صو فقط �صوف تقود بنات الإمارة اإىل حتقيق اجنازات كبرية 
املقبلة، و�صوف يكون الحت��اد مع كل  امل�صتويات يف املرحلة  على كافة 
اللوجي�صتي  �صركائه على توا�صل م�صتمر لتوفري كل عنا�صر الدعم 

لكل ممار�صي اللعبة يف الإمارة وكل اإمارات الدولة باإذن اهلل تعاىل.
األف طالبة يف مدر�صيتني ميار�صن “اجلو جيت�صو” يف راأ�س اخليمة 

وقال فوؤاد دروي�س مدير �صركة باملز الريا�صية، يف كلمته التي األقاها 
ال��ه��ام املتمثل يف  ن��ك��ون ج��زء م��ن ه��ذا احل���دث  اأن  ب��احل��ف��ل: ي�صرفنا 
الإطاق الر�صمي لربنامج تدريبات اجلوجيت�صو للن�صاء يف نادي راأ�س 
تدريبات  يف   امل�صاركني  ع��دد  ب��ان  مو�صًحا  الثقايف  الريا�صي  اخليمة 
اجلوجيت�صو على م�صتوى الدولة و�صل اأكرث من 100 األف ريا�صي 

منهم 29،000 متدربة من بنات الإمارات. 
1،000 طالبة يف  اأك��رث من  اإم��ارة راأ���س اخليمة وحدها ت�صارك  ويف 
الربامج املطروح حديثاً لتدريبات اجلوجيت�صو تراوح اأعمارهن من 
10 اإىل17 �صنة يف مدر�صتني تابعتني لوزارة الربية والتعليم هما 

مدر�صة الريادة ومدر�صة الروؤية.
راأ�س  ن��ادي  التي طرحها  الطيبة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  الهدف من  اإن  واأك��د   
اخليمة الريا�صي الثقايف وبالتعاون مع احتاد الإمارات للجوجيت�صو 
ريا�صة  يف  امل����راأة  م�صاركة  ن�صبة  رف��ع  يف  امل�صاهمة  ه��و  ب��امل��ز  و���ص��رك��ة 
القائمني  راأى  لذلك  املختلفة،  العمرية  املراحل  كل  يف  اجلوجيت�صو 
على اإدارة النادي وعلى راأ�صهم ح�صة �صيف نائب رئي�س النادي، فر�صة 
الرغبة واحلما�س  جيدة لتوفري جمال منا�صب للن�صاء ممن لديهن 

ملمار�صة اجلوجيت�صو.
اأ�صهر  اأرب��ع��ة  منذ  للربنامج  الر�صمية  غ��ري  ال��ب��داي��ة  كانت  واأ���ص��اف   
العلمية  واخل��ل��ف��ي��ات  الأع���م���ار  م��ن خمتلف  م��ت��درب��ة   60 مب�����ص��ارك��ة 
والعملية. ول�صمان اأف�صل مدربات ال�صركة هي بطلة هي بطلة العامل 

يف وزن 72 كجم. 
اخليمة  راأ����س  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �صيف  ح�صة  وق��ال��ت 
اإىل  و�صل  بالتدريب  املنتظمات  الاعبات  عدد  اأن  الثقايف  الريا�صي 
25 لعبة، ومما مييز ت�صكيل الفريق �صم عددا كبريا من موظفات 
طالبات  وم��ن   ، الحت��ادي��ة  اجلهات  وموظفات  اخليمة  راأ���س  حكومة 
املواطنات   ا�صتقطاب  اأن  مو�صحة  الأع��م��ار،  خمتلف  م��ن  اجل��ام��ع��ات 
احلكومية  للجهات  خ��ا���ص��ة  م�صتمًرا  م����ازال  اجلوجي�صتو  مل��م��ار���ص��ة 

وطالبات املدار�س واجلامعات. 
واإحدى  الفريق  يف  الدعم  فريق  رئي�صة  اخلاطري  �صيخة  واأو�صحت 
اأوائل املنظمات للفريق، اأن مدربة الفريق  الربازيلية بوليانا حا�صلة 
احرافية  نقل  على  حري�صة  اجلوجيت�صو،  يف  الأ���ص��ود  احل���زام  على 
مهارات اجلوجيت�صو لاعبات املواطنات، كما اأن املواطنات حري�صات 
ع��ل��ى ت��ع��ل��م ف��ن��ون ال��ري��ا���ص��ة ب��ح��ذاف��ريه��ا ون��دع��و ج��م��ي��ع املواطنات 
وتزيد  بالنف�س،  الثقة  تعزز  التي  الريا�صة  ملمار�صة  الينا  لان�صمام 

اللياقة البدنية ملمار�صيها. 



يخفي عن مديره اأنه اأعمى 15 عاما
اأمامه  درا�صته عائقاً  اأثناء  الب�صر  �صاليا كاهوات  مل ميثل فقدان 
لتحقيق حلمه. فبالرغم من ال�صعوبات التي واجهته، اإل اأنه حقق 
حلمه واأ�صبح عامًا يف حانة لأحد الفنادق املرموقة، لكن املثري 

اأنه طيلة 15 عاماً مل ي�صعر مديره اأنه اأعمى.
يف  حلمه  بذلك  وتعرث  درا�صته  اأث��ن��اء  ب�صره  ك��اه��وات  �صاليا  فقد 
اأن ي�صبح عامًا يف يف مطعم. رغم ذلك اأ�صر �صاليا على حتقيق 
هدفه حتى ح�صل على عمل يف مطعم تابع لأحد الفنادق املرموقة 

لكنه مل يخرب �صاحب العمل اأنه يرى فقط بن�صبة 5%. 
ل  العمل  اأ���ص��ح��اب  اإن  �صاليا  ي��ق��ول  مل�صكلته،  اإخ��ف��ائ��ه  �صبب  وع��ن 
ي�صعب  لأنه  الحتياجات اخلا�صة  ذوي  النا�س  بتوظيف  يرحبون 
يف ما بعد طردهم من العمل، يف حال تق�صريهم فيه. ويف فرات 
���ص��ال��ي��ا ي��ت��درب يف امل��ط��ع��م ع��ل��ى ت��ق��دمي امل�صروبات  ال���ف���راغ، ك���ان 

ومتييزها بوا�صطة اللم�س والإح�صا�س. 
ورغم الإعاقة الب�صرية ارتقى �صاليا يف م�صريته املهنية باحلانة، 
له  ت�صبب  م��ا  ب��ال��ه  ي�صغل  ظ��ل  حقيقته  ك�صف  م��ن  اخل���وف  ل��ك��ن 
بالكتئاب. وبعد تغلبه على هذه الأزمة قرر �صاليا تاأليف كتاب عن 

م�صريته املهنية بعنوان: "موعد اأعمى مع احلياة". 
الأملانية.  اإداري يف مدينة هامبورغ  ي�صغل من�صب م�صرف  واليوم 
قال �صاليا: "بغ�س النظر عما يحدث يف احلياة، يف املقام الأول هو 
اإنني معاق ولكن  موقفك جتاه هدفك". واأ�صاف: "مل اأ�صعر اأبداً 
اإمكانيات ج�صدي حمدودة". وقام املخرج الأملاين مارك روتيموند 
بتج�صيد ق�صة �صايل يف فيلم �صينمائي بعنوان "رغم ال�صعوبات"، 

بطولة املمثل كو�صتيا اأوملان. 

جزيرة للن�صاء فقط 
م�صايقات  عن  بعيداً  ممتعة  اإج���ازة  بق�صاء  الن�صاء  بع�س  ترغب 
الرجال، غري اأن القليل من املواقع ال�صياحية توفر لهن ذلك، لكن 
جزيرة قبالة �صواطئ فنلندا، قد تكون املاذ احلل املنا�صب، حيث 

ي�صمح فقط للن�صاء دون الرجال بزيارتها. 
كري�صتينا  الأمريكية  اأف��ك��ار  بنات  من  �صي  �صوبر  جزيرة  منتجع 
للن�صاء  خم�ص�صة  �صياحية  وجهة  يف  ال�صتثمار  قررت  التي  روث، 
فقط، بعد اأن اأدركت مدى الت�صتيت وامل�صايقات التي يتعر�صن لها، 

خال اإجازة ق�صتها يف اأحد منتجعات كاليفورنيا.
وتقول كري�صتينا: عندما يكون هناك �صاب و�صيم يف املكان، حتاول 
على  امل��راأة  تركز  اأن  هي  والفكرة  مظهر،  باأف�صل  الظهور  الن�صاء 

نف�صها، دون اللتفات اإىل اجلن�س الآخر.
واأو�صحت كري�صتينا اأن م�صروعها ل ينم عن موقف عدائي لديها 
الن�صاء بحاجة لا�صرخاء  باأن  �صعرت فقط  لكنها  الرجال،  �صد 
اأوديتي  ال��رج��ال، بح�صب م��وق��ع  اأع���ني  ع��ن  ه���ادئ بعيداً  يف م��ك��ان 

�صنرال.
كري�صتينا  زارت  حتى  جم��ن��ون��ة،  ف��ك��رة  جم��رد  �صي  �صوبر  وظ��ل��ت 
بالقرب من فلندا، و�صرعان ما  8.4 فدان  تبلغ م�صاحتها  جزيرة 
وقعت يف حب هذه اجلزيرة، واأيقنت اأنها �صتكون الفردو�س الذي 

تبحث عنه للن�صاء.
وتوفر اجلزيرة 10 حجرات نوم لل�صيوف من الن�صاء، بالإ�صافة 
اإىل منتجع �صحي، واأن�صطة مغامرة خمتلفة، كما تقدم دورات يف 
روث  لكن  والتاأمل،  اليوغا  يف  ودرو���س  البدنية،  واللياقة  الطهي 

على ا�صتعداد لإ�صافة اأية ن�صاطات اأخرى جتدها الن�صاء جذابة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ابتكار جرح ذكي يندمل ذاتيًا
ابتكر فريق من الباحثني يف جمال الهند�صة الطبية بالوليات املتحدة منوذجاً م�صغراً من اجلروح التي تندمل 
ذاتياً، وذلك لدرا�صة اآليات النزيف والتجلط داخل ج�صم الإن�صان، اأو من�صًة علمية يف جمالت الت�صخي�س الطبي 
واختبار الأدوية اجلديدة. وقال رئي�س فريق البحث ويلرب لم من كلية الطب بجامعة اإميوري والباحث وال�س 
كولر من ق�صم الهند�صة الطبية احليوية مبعهد جورجيا للتكنولوجيا اإن جتلط الدم لوقف نزيف اجلروح عملية 
تتعلق بالأوعية الدموية التالفة وال�صفائح الدموية والربوتينات اخلا�صة بالتجلط، والتي ت�صكل �صوياً نوعاً من 
ال�صبكة للحيلولة دون ا�صتمرار النزيف. ونقل املوقع الإلكروين "فيز دوت اأورغ" املتخ�ص�س يف الأبحاث العلمية 
تتطلب ف�صل كل عن�صر من هذه  الدماء  لدرا�صة جتلط  بها حالياً  املعمول  "الأ�صاليب  اإن  الباحثني قولهما  عن 

العنا�صر على حدة، ما مينعنا من روؤية ال�صورة الكاملة ملا يحدث داخل منظومة التجلط بج�صم املري�س".
ويتكون البتكار اجلديد من طبقة من اخلايا الغ�صائية الب�صرية التي تغلف الأوعية الدموية داخل ج�صم الن�صان، 

وتثبت فوق �صمام هوائي. 
ويحدث اجلرح الإلكروين عند فتح ال�صمام الهوائي فتتدفق كميات من الدماء الب�صرية التي مت التربع بها عرب 

هذا اجلرح مبعدل ي�صل اإىل 130 ميكرومراً.
التجلط  التي ت�صبب اختاًل يف منظومة  املختلفة  الأدوي��ة واملتغريات  الإلكروين مبجموعة من  وُيغذى اجلرح 

باجل�صم، لدرا�صة تاأثري هذه العوامل على الإن�صان، عند التعر�س للجروح احلقيقية. 
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كوب �صاي يت�صّبب يف مقتل قهوجي
احتدم اخلاف بني �صاب اتهمته ال�صرطة يف جرائم عدة �صابقة، وقهوجي، 
داخل مقًهى �صغري بالقرب من ميدان اجليزة يف القاهرة ب�صبب اخلاف 
بالأيدي بني  ال�صرب  تبادل  اإىل  �صاي"، وتطور اخل��اف  "كوب  على ثمن 
اجلانبني، عندما رف�س الزبون دفع 4 جنيهات ثمن "كوب ال�صاي" طالبه 
بها القهوجي، لكن الزبون حاول دفع جنيهني، وهذا ما دفع القهوجي اإىل 

توجيه ال�صباب وال�صتائم للزبون، ون�صب اخلاف بينهما .
الزبون  اأخ��رج  اأن  بعد  القهوجي،  اإىل مقتل  انتهى اخل��اف بني اجلانبني 
�صّكيًنا من طيات ماب�صه و�صدد له طعنات، ا�صتقرت اإحداها يف قلبه واأودت 
بحياتها يف احلال. حتفظ زبائن املقهى على املتهم، ومت ت�صليمه اإىل ق�صم 
لقتل  واأن���ه مل يخطط  بتنفيذ اجل��رمي��ة  املتهم  واع���رف  اجل��ي��زة،  �صرطة 
ال�صحية، بل كان يف حالة دفاع عن النف�س، بعد اأن اعتدى القهوجي عليه 
اأ�صرع املتهم يف العتداء على املجني عليه بتوجيه  بال�صرب بيديه، لذلك 
وانتقل مدير  الأخ��رية يف احل��ال،  اأنفا�صه  اإثرها  التي لفظ على  الطعنات 
النيابة اإىل مكان احلادث، وقرر انتداب الطب ال�صرعي لت�صريح جثة املجني 

عليه لبيان اأ�صباب الوفاة ، وُكلفت املباحث باإعداد حترياتها يف الواقعة .
كان ق�صم �صرطة اجليزة، قد تلّقى اإخطاًرا من �صرطة النجدة، يفيد مبقتل 
على مقهى  عاطل  جلو�س  اأثناء  اأن��ه  تبنّي  والفح�س  وبالنتقال   ، قهوجي 
مبنطقة اجليزة، ت�صاجر مع قهوجي ب�صبب اخلاف على ثمن كوب �صاي، 

فطعنه امل�صجل طعنة نافذة ب�صاح اأبي�س اأودت بحياته.

رجل ذئب يغطي ال�صعر كامل ج�صده
اأمريكي على  �صاب  والبلطجة، ح�صل  لل�صخرية  التعر�س  �صنوات من  بعد 
لاأرقام  غيني�س  �صجل  ا�صمه يف  اإدراج  اأن مت  بعد  ينتظره،  ال��ذي  التكرمي 

القيا�صية، كاأكرث �صخ�س يغطي ال�صعر ج�صمه يف العامل. 
ويحمل لري غوميز من ولية كاليفورنيا لقب "الرجل الذئب"، لأن ال�صعر 
% من ج�صده، مبا يف ذلك كامل وجهه. وذلك بعد اأن ولد  يغطي نحو 98 
وهو يعاين من ا�صطراب وراثي نادر، يعاين منه اأقل من 100 �صخ�س يف 
جميع اأنحاء العامل، مبن فيهم جمموعة من اأفراد اأ�صرة غوميز، بح�صب 

�صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
واأ�صبح  املدر�صة،  يف  زمائه  قبل  من  وال�صطهاد  للتنمر  لري  وتعر�س 
منبوذاً ب�صبب حالته النادرة، ولكن بعد اأن �صنع له ا�صماً يف هوليوود، بداأ 
والآن متكن من احل�صول  ال��ذي يغطي ج�صده،  ال�صعر  بفائدة هذا  ي�صعر 
لكنه  �صهر،  كل  م��رة  �صعره  بحاقة  لري  ويقوم  بف�صله.  عاملي  لقب  على 
التي  الأوىل  امل��رة  لي�صت  وهي  كبرية،  ب�صرعة  ينمو من جديد  ما  �صرعان 
ي�صجل ا�صمه فيها يف �صجل غيني�س لاأرقام القيا�صية، حيث �صبق و�صجل 
اأ�صرة  كاأكرث   ،2000 فرباير  يف  قيا�صياً  رقماً  اأ�صرته  اأف��راد  من  ثاثة  مع 

يغطي ال�صعر ج�صد اأفرادها.

مدر�صة يف غيني�ش 
باأكرب عدد من التوائم 
بولية  ث���ان���وي���ة  م���در����ص���ة  اأع���ل���ن���ت 
اإل��ي��ن��وي الأم��ري��ك��ي��ة، اأن��ه��ا دخلت 
برقمني  غ���ي���ن���ي�������س  م����و�����ص����وع����ة 
قيا�صيني لحتوائها على اأكرب عدد 
الثنائية والثاثية يف  التوائم  من 

�صنة درا�صية واحدة.
ترير"  "نيو  م��در���ص��ة  اإدارة  ق��ال��ت 
ثنائياً  ت����واأم����اً   44 اإن  ال��ث��ان��وي��ة، 
املدر�صة،  ت��ام��ي��ذ  م���ن  وث���اث���ي���اً 
غيني�س  �صجل  دخ��ول  من  مكنوها 
حتطيم  ع��رب  القيا�صية  ل���اأرق���ام 
ال���رق���م ال��ق��ي��ا���ص��ي ال�����ص��اب��ق ال���ذي 
كري�صت"  "هاي  م��در���ص��ة  حققته 
التوائم  م����ن   24 ب�����  الإع������دادي������ة 

الثنائية.
التلميذين  ب���اأن  امل��در���ص��ة  وذك����رت 
ال�صابقني يف مدر�صة هاي كري�صت 
الإعدادية، ليوك ورايان نوفو�صيل، 
الثانوية  ت���ري���ر  مل���در����ص���ة  ان�����ص��م��ا 
دع��وة جلنة  الإدارة  واق��رح��ا على 

تابعة ل�صجل غيني�س. 
وب���ال���ف���ع���ل ا����ص���ت���ج���اب���ت امل���در����ص���ة 
لقراح التلميذين، وقامت بدعوة 
الرقم  وث��ق��ت  ال��ت��ي  غيني�س  جلنة 
القيا�صي اجلديد وقدمت �صهادتها 
للمدر�صة، وفق موقع "يو بي اآي" 

الإلكروين.
وق���ال ال���ت���واأم ل��ي��وك وراي�����ان: من 
الرائع اأن يكون للمرء �صقيق تواأم 
ي�صانده ويقف اإىل جانبه يف ف�صله 
الدرا�صي، والأمر الأكرث روعة هو 
وجود توائم اأخ��رى مثلنا يف نف�س 

املدر�صة.  

يتحدى �صيخوخته 
بالقفز فوق 20 حافلة

 61 العمر  م��ن  يبلغ  بريطاين  ج��د  ي�صعى 
ال�صابق  القيا�صي  الرقم  حتطيم  اإىل  عاماً 
���ص��ب��اب��ه يف عام  ري����ع����ان  ح��ق��ق��ه يف  ال������ذي 
للقفز  حم���اول���ة  يف  جن���ح  ع��ن��دم��ا   ،1983
18 حافلة مكونة  ف��وق  ال��ن��اري��ة  ب��دراج��ت��ه 
ال�صابق  امل���غ���ام���ر  ي���ح���اول  م���ن ط���اب���ق���ني.  
كري�س برومهام خو�س جتربة جديدة بعد 
اأكرث من ثاثني عاماً من جتربته الأوىل 
بالقفز  قيا�صياً  رق��م��اً  خالها  حقق  ال��ت��ي 
ب��ال��دراج��ة ال��ن��اري��ة ف��وق اأك���رب ع��دد ممكن 
من احل��اف��ات.  وق��ال كري�س ال��ذي ينوي 
لتحطيم  حافلة   20 ف��وق  بدراجته  القفز 
هو  ال�صعاب  حت��دي  "كان  ال�صابق:  رق��م��ه 
اأنا  وه��ا  الأوىل،  بتجربتي  للقيام  ح��اف��زي 
�صنوات  بعد  اآخر  اأ�صتعد ملواجهة حتٍد  الآن 
طويلة. اأت�صاءل، هل �صاأمتكن من النجاح يف 
حتطيم رقمي ال�صابق واأنا يف هذا ال�صن؟"

�صرق كلية زوجته
اتهمت �صيدة يف الهند، زوجها ب�صرقة واحدة من كليتيها، 
زواجها،  مهر  دفع  ت�صتطع  مل  التي  عائلتها  من  انتقاما 
وا�صعة  اأج��زاء  يف  العرو�س  وتدفع  عاما.  ع�صر  اثني  قبل 
ال��دول التي  من الهند مهرا لزوجها، بخاف كثري من 
الق�صية  واأ�صبحت  ب��الأم��ر،  القيام  ال��رج��ال  فيها  يتوىل 

مثار جدل وا�صع يف الباد، خال ال�صنوات الأخرية.
وتقول الزوجة، ريتا �صركار، البالغة من العمر 28 عاما، 
الزائدة  على  جراحية  عملية  اإجراءها  ا�صتغل  زوجها  اإن 

الدودية، قبل �صنتني، ودبر �صرقة كليتها اليمنى.
ومل تكت�صف الزوجة جرمية زوجها اإل قبل اأ�صهر قليلة، 
ح��ي��ث اأح�����ص��ت ب�����اآلم م��ت��زاي��دة وح���ني ق�����ص��دت الطبيب 

اأخربها اأن اإحدى كليتيها غري موجودة.
عجزت  بعدما  الكلية،  �صرق  ال��زوج  اأن  امل�صتكية  وت�صيف 
ثاثني  يتجاوز  يكن  مل  مهر  دف��ع  عن  الفقرية  عائلتها 

دولرا اأمريكيا، وفق ما نقلت "هندو�صتان تاميز".
اإىل موؤ�ص�صة طبية خا�صة  ا�صطحبها  اأن زوجها  واأوردت 
يرام  ما  على  �صت�صبح  ب��اأن �صحتها  اإخبارها  حيث جرى 

بعد ا�صتئ�صال الزائدة الدودية امللتهبة.
ومت اعتقال الزوج واأخيه، يوم الثنني املا�صي، ويواجهان 
الزوج  واأق��ر  الب�صرية،  الأع�صاء  يف  ب��الإجت��ار  تهما  اليوم 
"الغادر" باأن الكلية جرى بيعها لرجل اأعمال، لكنه زعم 

اأن ذلك مت مبوافقة من زوجته.

فارقت احلياة من اخلوف 
اأم���ر يبعث على  ال��ق��ي��ادة  اأن اخل�����ص��وع لم��ت��ح��ان  ل �صك 
القلق والتوتر، لكن امراأة �صينية بالغت يف خماوفها، اإىل 
الدرجة اإىل اأدت اإىل وفاتها، وهي جتري اختبار القيادة 
يف ال�صارع.  وذكرت تقارير �صحفية، اأن املراأة التي مل يتم 
الك�صف عن هويتها، كانت تخ�صع لختبار القيادة يف اأحد 
املراكز مبقاطعة جيانغت�صو، عندما اأ�صيبت بنوبة قلبية، 

قبل اأن تفارق احلياة يف امل�صت�صفى.
ويظهر يف مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التوا�صل 
الج���ت���م���اع���ي، رج����ل وه����و ي���ج���ري الإ����ص���ع���اف���ات الأول���ي���ة 
للمري�صة البالغة من العمر 30 عاماً، وقال اأحد �صهود 
العيان، اإن املراأة كانت تخ�صع لختبار ركن ال�صيارة ب�صكل 

عك�صي، عندما توقف قلبها عن اخلفقان ب�صكل مفاجئ.
احلادثة وقعت يف مركز فح�س جوان�صان حوايل ال�صاعة 
31 ي��ن��اي��ر امل��ا���ص��ي. وم���ا زالت  ي���وم  ظ��ه��ر  ب��ع��د   1:30
خبرياً  ول��ك��ن  ال��وف��اة،  �صبب  معرفة  حت���اول  التحقيقات 
الإجهاد  عن  ناجتاً  يكون  اإن��ه رمب��ا  يقول  النف�س  يف علم 

العاطفي، بح�صب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.    

مطعم يقدم �صطائر بخوامت ما�صية 
الأمريكية طريقة  يتبع مطعم يف ولية ما�صات�صو�صت�س 
ال��زب��ائ��ن، ع��رب تقدمي �صطائر حتتوي  ج��دي��دة يف ج��ذب 

على خوامت ما�صية مبنا�صبة عيد الفالنتاين. 
وق���د ن�����ص��ر ب��ول��ي��ز ن��ورث��ن��د م��ن م��دي��ن��ة ب��و���ص��ط��ن �صورة 
ل�صطرية بريغر كبرية حتتوي على خامت خطوبة ما�صي.  
وقال بوليز اإن املطعم و�صع العديد من خوامت اخلطوبة 
اأمريكي  دولر   3000 منها  ك��ل  ثمن  يبلغ  التي  املا�صية 
حتت ت�صرف الزبائن، كمفاجاآت �صارة ملن يرغب بالتقدم 

خلطبة حبيبته يف عيد الفالنتاين.  زوار هنود يح�صرون عر�صا لل�صيارات القدمية خالل معر�ض ال�صيارات الهندي 2018 يف نويدا الكربى. )ا ف ب(

�صياد يلتقط �صورة 
جل�صم غريب 

التقط �صياد اأمريكي �صورة غريبة 
ال��ط��ورب��ي��د يحلق  ي�����ص��ب��ه  جل�����ص��م 
يف  �صيد  رح��ل��ة  خ��ال  ال�صماء،  يف 

اإحدى البحريات بولية اأوهايو. 
ويظهر اجل�صم الغريب، يف الزاوية 
ال�صورة،  م���ن  ال��ي�����ص��رى  ال��ع��ل��وي��ة 
�صبكة  اإىل  ال�������ص���ورة  اإر�����ص����ال  ومت 
اأك���رب  وه����ي  يوفو"،  "مات�صوال 
منظمة يف العامل، مكر�صة لدرا�صة 
وحتتفظ  ال��ف�����ص��ائ��ي��ة،  امل���رك���ب���ات 
مل�صاهدات  عاملية،  بيانات  بقاعدة 
الأج�صام الغريبة يف اأنحاء العامل، 
اإك�صربي�س  ���ص��ح��ي��ف��ة  ب���ح�������ص���ب 

الربيطانية.
وي��ق��ول اب��ن ال��رج��ل ال���ذي التقط 
ال�صبكة:  اإىل  ر�صالته  يف  ال�����ص��ورة 
يف  الأ������ص�����م�����اك  ي�������ص���ط���اد  "كان 
ال��ت��ق��اط بع�س  ال���ب���ح���رية، وق�����رر 
بعدما  واأدرك  التذكارية،  ال�صور 
ن��ظ��ر يف ال�������ص���ور يف وق����ت لح���ق، 
وج��ود ه��ذا اجل�صم ال��غ��ري��ب. على 
الرغم من اأنه مل ياحظ اأي �صيء 

غريب وهو يلتقط ال�صور".
كان  اجل�صم  اأن  "اأعتقد  واأ���ص��اف: 
ي��ط��ري ب�����ص��رع��ة ك��ب��رية ج�����داً، ومت 
باللحظة  ال�������ص���ورة  يف  ال��ت��ق��اط��ه 

املنا�صبة".
اأكتوبر   23 يف  التقطت  ال�����ص��ورة 
و�صلت  اأن����ه����ا  اإل   ،2011 ع�����ام 
يوفو"  "مات�صوال  اإىل  م����وؤخ����راً 
من  الرغم  وعلى  فيها.  للتحقيق 
امل�صاهدات عادة ما  العديد من  اأن 
اإل  منطقية،  تف�صريات  لها  يكون 
اآخر يعجز الباحثون عن  اأن ع��دداً 

تف�صريه.  

نق�ش التغذية يف الطفولة ي�صعف ال�صمع 
مراقبة ما ياأكله الطفل للتاأكد من التوازن الغذائي 
وح�����ص��ول��ه ع��ل��ى م��ا يلبي اح��ت��ي��اج��ات ال��ن��م��و مهمة 
م�صتمرة، وقد دعت درا�صة جديدة الآباء اإىل التاأكد 
املغذيات خا�صة يف مرحلة ما قبل  من عدم نق�س 
يف  ال�صمع  ب�صعف  الطفل  اإ�صابة  لتفادي  املدر�صة 
مرحلة لحقة. ونّبهت الدرا�صة اإىل اأن تاأثري تغذية 
تنل  مل  ق�صية  ي��ك��رب  ع��ن��دم��ا  �صمعه  ع��ل��ى  ال��ط��ف��ل 
موؤخراً  الأدل���ة  ت��زاي��دت  وق��د  الهتمام،  الكثري من 

على وجود هذه ال�صلة.
وفقدان  �صعف  ي��اأت��ي  الطبية  ال��ت��ق��اري��ر  وبح�صب 
ال�صمع رابعاً بني اأ�صباب العجز يف العامل، وتقع 80 
ومتو�صطة  الفقرية  ال��دول  يف  احل��الت  من  باملائة 

الدخل.
وق���د وج���دت ال��درا���ص��ة اجل���دي���دة ال��ت��ي اأج���ري���ت يف 
املغذيات يف مرحلة  اأن نق�س  جامعة جون هوبكنز 
الطفولة، وخا�صة ما قبل املدر�صة، يزيد احتمالت 

�صعف وفقدان ال�صمع بعد البلوغ.
اأوف  جورنال  "اأمريكان  يف  الدرا�صة  نتائج  وُن�صرت 
بتحليل  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ام  نيوتر�صن"،  كلينيكال 
بالغ،  ���ص��خ�����س   2200 ل�����  ال�����ص��ح��ي��ة  ال���ب���ي���ان���ات 
خال  التغذية  ع��ن  معلومات  البيانات  وت�صمنت 
م��رح��ل��ة ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة، وخ����ال ال���� 16 �صنة 

ال�صابقة للبحث.
ال�صمع  لفحو�صات  الدرا�صة  يف  امل�صاركون  وخ�صع 
التي اأظهرت اأن نق�س املغذيات يف مرحلة الطفولة 
ي�����ص��اع��ف اح��ت��م��الت ���ص��ع��ف وف���ق���دان ال�����ص��م��ع بعد 

البلوغ.
واقرح العلماء تف�صرياً لهذه الظاهرة وهو اأن منو 
هذه  واأن  امل��غ��ذي��ات،  بنق�س  يتاأثر  الداخلية  الأذن 
ا�صتمر يف  واإذا  يبداأ يف مرحلة احلمل،  النق�س قد 
يف  ال�صمع  ف��ق��دان  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  الطفولة  مرحلة 

مرحلة الن�صج.

بريين �صات متكث يف 
اأمريكا لإخفاء حملها

توجهت النجمة الركية  بريين �صات  اإىل لو�س اأجنلو�س وقررت البقاء هناك 
وذلك كونها تريد اإخفاء حملها حتى ان زوجها الفنان كينان دوغلو عاد اإىل 

اإ�صطنبول بينما هي بقيت هناك.
ورد يف تقرير ن�صرته �صحيفة "خرب تورك" الركية ان النجمة بريين �صات 

قدمت اعتذارها عن امل�صاركة يف عمل �صينمائي مميز ب�صبب حملها.
اأن بريين مل حت�صر حفل زوجها الفنان كينان دوغلو  اأوردت ال�صحيفة  كما 
وجوب  بعدم  الأطباء  بتعليمات  ملتزمة  كونها  اجنلو�س  لو�س  يف  اأقيم  ال��ذي 
قيامها باأي  جمهود. وكان قد اأعلن ال�صحايف الركي بال اوزجان للمذيعة 
�صيدا�صاين يف برناجمها عن حمل بريين بال�صهر الثاين. وجتدر الإ�صارة اأن 
يف الفرة املا�صية اأي منذ �صنتني كانت بريين تتلقى العاج من خال ال�صفر 

اإىل امريكا وخ�صعت للحمل عرب التلقيح لتتمكن من احلمل.


