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افتتح ق�شما �شحيا لعالج الأطفال من �شوء التغذية يف م�شت�شفى ترمي 
الهالل الأحمر الإماراتي يفتتح 
مدر�صة يف ح�صرموت بعد �صيانتها

•• ح�رضموت-وام:

يف  الثانوية  رم��اة  مدر�سة  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  افتتحت 
�سحراء ح�سرموت بعد اإعادة تاأهيلها و�سيانتها، املتوقفة عن الن�ساط 

منذ اأكرث من ع�سر �سنوات.
وياأتي ذلك يف اإطار جهود الهيئة املتوا�سلة لدعم وتاأهيل القطاعات 
احليوية يف ح�سرموت وعلى راأ�سها القطاع التعليمي وترميم املباين 
بهذه  الدار�سني  للطالب  املالئمني  والبيئة  املناخ  لتوفري  املدر�سية 
املن�ساآت التعليمية تزامناً مع عام زايد. وخالل مرا�سيم الفتتاح قام 
الإم��ارات��ي بح�سرموت  ال��ه��الل الأح��م��ر  ال��ن��ي��ادي نائب فريق  اأح��م��د 
يرافقه احمد �سالح املنهايل مدير عام مديرية رماة ونبيل �سعيد بن 
القعقوع مدير  �سيف  والتعليم وعبدالفتاح  الرتبية  مهناء مدير عام 
الجتماعية،  وال�سخ�سيات  الأم���ور  اأول��ي��اء  م��ن  وج��م��ع  رم���اة  ثانوية 
�ساملة  اأعمال �سيانة  �سهدت  التي  املدر�سة  قاعات  بجولة ميدانية يف 

اطلعوا خاللها على اأحدث التجهيزات التي زودت بها.
من جهة اخرى افتتحت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ق�سما ملعاجلة 
يف  العام  ت��رمي  م�ست�سفى  يف   TFC والرتقيد  التغذية  �سوء  اأم��را���ض 
منظمة  وتنفيذ  الهيئة  من  بتمويل  اليمنية،  م��وت  ح�سر  حمافظة 

.WHO ال�سحة العاملية
يف  الهيئة  تنفذها  التي  التنموية  امل�ساريع  �سل�سلة  �سمن  ذلك  وياأتي 
املحافظة لتح�سني الأو�ساع الإن�سانية وتعزيز اخلدمات الطبية ودعم 
التي  بالأزمات  تاأثرا  املجالت  اأكرث  الذي يعترب من  ال�سحي  القطاع 

ت�سهدها اليمن.
الإماراتي يف  الأحمر  الهالل  وقال عبدالعزيز اجلابري رئي�ض فريق 
ح�سرموت اإن افتتاح ق�سم معاجلة اأمرا�ض �سوء التغذية ياأتي يف اإطار 

جهود دعم وانعا�ض القطاع ال�سحي يف املحافظة.  )التفا�سيل �ض2(
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عنا�سر اجلي�ض ال�سوري احلر املوالية لرتكيا ينقلون احد زمالئهم ا�سيب يف ا�ستباكات بعفرين  )رويرتز(

برل�سكوين يت�سدر اليمني و�سيد اللعبة

بتوجيهات خليفة ودعم حممد بن زايد 
حمدان بن زايد ياأمر ببناء 410 م�صاكن مبدينة املرفاأ

•• الظفرة -وام:

بناء على توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" و �ساحب 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
اأمر   .. امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
للمواطنني  م�ساكن   410 ببناء  الظفرة  منطقة  يف 
الأرا�سي  ع��دد من  م�سح  اإىل جانب  امل��رف��اأ  يف مدينة 

التجارية و ال�سناعية وال�ستثمارية.
الر�سيدة  القيادة  من  حر�سا  التوجيهات  ه��ذه  تاأتي 

ع��ل��ى ت��وف��ري م��ق��وم��ات احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة للمواطنني 
وتهيئة ال�سكن املالئم مبا يعزز من ا�ستقرار الأ�سرة 
بدورهم  للقيام  الكرمي  العي�ض  �سبل  اأف�سل  وتوفري 

جتاه م�سرية التنمية ال�ساملة يف الدولة.
ج��اء ذل��ك خ��الل ال��زي��ارة ال��ت��ي ق��ام بها �سمو ال�سيخ 
ح��م��دان ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان مل��دي��ن��ة امل���رف���اأ مبنطقة 
ال��ظ��ف��رة ت��ف��ق��د خ��الل��ه��ا ع����ددا م��ن م�����س��اري��ع البنية 
يتم  التي  وامل�ستقبلية  احلالية  التطويرية  التحتية 
تنفيذها يف املدينة وت�ستهدف تعزيز التنمية وتدعم 
اإطار النه�سة ال�ساملة التي  ال�ستعداد للم�ستقبل يف 

ت�سهدها منطقة الظفرة.        )التفا�سيل �ض2(

مقتل 3 قيادات حوثية يف الهجوم على اأرحب 

غارات التحالف تدك مواقع امللي�صيات النقالبية يف �صنعاء
•• عوا�صم-وكاالت:

ام�ض  ال�سرعية،  لدعم  العربي  التحالف  مقاتالت  ج��ددت 
احلوثي  ميلي�سيات  وم���واق���ع  لأه�����داف  ق�سفها  اجل��م��ع��ة، 

الإيرانية يف العا�سمة �سنعاء، بينها موقع يف جبل عيبان.
يف  كبرية  ان��ف��ج��ارات  دوى  �سمع  اأن��ه  اأمنية  م�سادر  وذك���رت 

العا�سمة اليمنية جراء الق�سف.
م��ت��ف��ج��رات ينتمون  7 خ���رباء  ب��ع��د مقتل  ال���غ���ارات  وت���اأت���ي 
على  ال��ع��رب��ي  التحالف  غ���ارات  يف  الإي��ران��ي��ة  للميلي�سيات 

حمافظة �سعدة �سمايل اليمن.
الألغام  �سناعة  يف  حوثيني  خ��رباء   7 اإن  امل�سادر  وق��ال��ت 
واملتفجرات لقوا م�سرعهم يف غارات ملقاتالت التحالف يف 

امليلي�سيا احلوثية.
اإىل  اليوم  تقدم  الوطني  اجلي�ض  اإن  ع�سكري  وق��ال م�سدر 
منطقة هران اأرحب و�سيطر على مواقع حاكمة على الطرق 

املوؤدية اإىل حمافظة اجلوف اأرحب، ونهم اأرحب.
قيادات  واأفاد امل�سدر اأن اجلي�ض الوطني متكن من قتل 3 
ب���داأت يف  التي  امل��ع��ارك  حوثية و17 م��ن مرافقيهم خ��الل 

منت�سف ليل اجلمعة.
اأثناء  مواقعها  من  فرت  امليلي�سيا  عنا�سر  اإن  امل�سدر  وق��ال 
الكثري  وراءه��م  تاركني  العا�سمة �سنعاء  الهجوم يف اجت��اه 

من القتلى والعتاد.
يحرزها  كبرية  تقدمات  و�سط  م�ستمرة،  املعركة  اأن  موؤكدا 

اجلي�ض واأن ال�ساعات القادمة مليئة بالكثري من املفاجاآت.

�سعدة، املعقل الرئي�ض مليلي�سيات احلوثي.
لل�سرعية  ال���داع���م  ال��ت��ح��ال��ف  مل��ق��ات��الت  غ����ارات  اأن  واأك�����دت 
اأثناء  الأل���غ���ام  خ���رباء  م��ن  ا�ستهدفت جم��م��وع��ة  ال��ي��م��ن  يف 
حماولتهم زرع األغام يف جبهة املليل مبديرية كتاف �سمايل 

�سعدة.
القيادي  ال��ق��ت��ل��ى،  ب��ني  م��ن  اأن  نف�سها  امل�����س��ادر  واأو���س��ح��ت 

امليداين البارز قا�سم ح�سني املزيجي.
الإيرانية  احل��وث��ي  ميلي�سيات  خ���رباء  اأح���د  املزيجي  وي��ع��د 
ومدرب  وم�سوؤول  واملتفجرات  الأر�سية  الأل��غ��ام  ت�سنيع  يف 

امللي�سيات يف كتاف البقع، وفق امل�سادر.
مديرية  ام�����ض  الوطني  اجلي�ض  اقتحم  اأخ���رى  جهة  وم��ن 
�سد  �سارية  م��ع��ارك  ويخو�ض  �سنعاء  �سرق  �سمال  اأرح���ب 

ج��ام��ع��ة  يف  ن�����ار  اط������الق 
الأمريكية  مي�صيغن  �صنرتال 

•• �صيكاغو-اأ ف ب:

افاد �سهود عن اطالق نار اجلمعة 
مي�سيغن  �سنرتال  جامعة  حرم  يف 
يف ���س��م��ال ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة كما 
داعية  تغريدة  يف  اجلامعة  ذك��رت 
املتواجدين يف املكان اىل الحتماء. 
ونبهت اجلامعة اىل ان امل�ستبه به 
مل يعتقل بعد مو�سحة ان اطالق 
هول  كامبل  مبنى  يف  ح�سل  النار 
يف هذه اجلامعة الواقعة يف مدينة 
ماونت بليزنت. وقال م�سوؤولون يف 
ا�سود  رج��ل  ب��ه  امل�ستبه  ان  امل��دي��ن��ة 

ويعترب م�سلحا وخطريا.

ي�صتهدف  ان��ت��ح��اري  ه��ج��وم 
ال�صومايل للجي�ش  ق��اع��دة 

•• مقدي�صو: وام:

ب�سيارة  انتحاري  هجوم  ا�ستهدف 
ملغومة قاعدة للجي�ض ال�سومايل 
على بعد نحو 30 كيلومرتا �سمال 
ام�ض  مقدي�سو  ال��ع��ا���س��م��ة  غ��رب��ي 

اجلمعة.
وق��ال��ت ال�����س��رط��ة ال�����س��وم��ال��ي��ة ان 

الهجوم وقع فى منطقة اأفجويز

ترامب يرحب ب�احلروب التجارية!!
•• وا�صنطن-وكاالت:

اأبدى الرئي�ض الأمريكي، دونالد ترامب، ام�ض اجلمعة، ترحيبه ب�احلروب 
التجارية، موؤكدا رف�سه لنتقادات دولية رف�ست خطته لفر�ض ر�سوم على 

واردات الوليات املتحدة من الفولذ والألومنيوم.
)الوليات  دولة  تخ�سر  عندما  مبكرة  �سباحية  تغريدة  ترامب يف  واأورد 
املتحدة( مليارات الدولرات يف التجارة مع كل الدول التي تتعامل معها 
رئي�ض  وك��ان  ك�سبها.  ال�سهل  ومن  جيدة  التجارية  احل��روب  فان  تقريبا، 
املفو�سية الأوروبية، جان كلود يونكر، قال اإن الحتاد الأوروبي �سريد بقوة 

على م�ساحله، وتوعد بفر�ض اإجراءات م�سادة على الحتاد الأوروبي. 
فيليب  فران�سوا  الكندي،  الدولية  التجارة  وزي��ر  اأك��د  ذل��ك،  غ�سون  يف 
�سامبان، رف�ض بالده لأي ر�سوم قد تفر�سها الوليات املتحدة على الفولذ 

والألومنيوم.                                                   )التفا�سيل �ض15(

القوات العراقية حتبط هجوما داع�صيا يف نينوى
•• وا�صنطن-وكاالت:

اأعلنت القوات العراقية، ام�ض اجلمعة، اإحباط هجوم �سنه م�سلحو تنظيم 
داع�ض الإرهابي يف حمافظة نينوى �سمايل البالد، وقتل يف ال�ستباكات 
جنديان. وذكر مركز الإعالم الأمني يف بيان اأن اإحباط الهجوم جرى 

اخلمي�ض يف ناحية بادو�ض القريبة من مدينة املو�سل مركز املحافظة.
بدوره، ك�سف م�سدر اأمني يف حمافظة نينوى عن مقتل اثنني من القوات 
الأمنية، خالل اإحباط الهجوم امل�سلح. وياأتي هذا التطور بعد يوم من 
اإعالن ميلي�سيات احل�سد ال�سعبي مقتل اأربعة من م�سلحي داع�ض اأثناء 

حماولتهم الت�سلل اإىل الأرا�سي العراقية قادمني من �سوريا.
واأعلنت بغداد يف اأواخر 2017 الن�سر على تنظيم داع�ض الإرهابي بعد 
ي�سن هجمات  داع�ض  لكن  �سابقا،  عليها  �سيطر  التي  الأرا�سي  ا�سرتداد 

بني الفينة والأخرى.

وا�صنطن تدر�ش اأق�صى العقوبات القت�صادية �صد اإيران 
•• وا�صنطن-وكاالت:

حول  الأمريكي  الكونغر�ض  يف  والدميقراطي  اجلمهوري  احلزبني  قبل  من  م�سرتك  م�سروع  طرح 
فر�ض اأق�سى العقوبات �سد احلر�ض الثوري الإيراين، كما ميهد الطريق ملنع اإيران من الن�سمام اإىل 

منظمة التجارة العاملية.
وتقدم مب�سروع القرار كل من النائب اجلمهوري اإد روي�ض، رئي�ض جلنة ال�سوؤون اخلارجية يف جمل�ض 
ال�سماح لالإدارة  اللجنة نف�سها، وي�سمل  اأع�ساء  اإنغل، من كبار  اإليوت  النواب والنائب الدميقراطي 
الأمريكية بفر�ض عقوبات على الكيانات وال�سركات التي ميتلك احلر�ض الثوري الإيراين فيها ح�سة 

حتى لو كانت اأقل من 50%.
مبجل�ض  اخلارجية  العالقات  جلنة  موقع  عرب  واملن�سور  �سفحة   27 من  املقدم  امل�سروع  يف  وج��اء 
باحلر�ض  ترتبط  التي  والكيانات  الأف���راد  ك��ل  اأي�ساً  ت�ستهدف  العقوبات  اأن  ال��ن��واب_الأم��ريك��ي، 

الثوري.
وي�سمل القرار يف حال الت�سديق عليه وحتويله اإىل قانون فر�ض عقوبات على احلر�ض الثوري ب�سبب 

تقدمي الدعم لنظام )ب�سار( الأ�سد املجرم، بح�سب ن�ض م�سودة امل�سروع.
كما يلزم احلكومة الأمريكية تتبع تاأثري احلر�ض الثوري الإيراين على القت�ساد الإيراين واأن�سطته 

من اأجل دعم الإرهاب وتقدمي تقارير م�ستمرة للكونغر�ض حول ذلك.
وقال النائب اجلمهوري اإد روي�ض اأن احلر�ض الثوري يقوم بتمويل الإرهاب ودعم برنامج ال�سواريخ 
البالي�ستية يف اإيران، ودعا اإىل فر�ض عقوبات على مئات ال�سركات التي توفر غطاء لأن�سطة احلر�ض 

الثوري.
وقال روي�ض اإن م�سروع القرار �سيحقق هذا الهدف و�سوف يتم قطع متويل اإيران للمجاميع الإرهابية 

مو�صكو تلغي حمادثات ا�صرتاتيجية مع وا�صنطن 
•• مو�صكو-اأ ف ب:

األغت رو�سيا حمادثات ا�سرتاتيجية مع الوليات املتحدة كانت مقررة هذا ال�سهر بعد اأن 
تغيب وفد وا�سنطن عن اجتماع حول الأمن املعلوماتي، وفق ال�سفري الرو�سي اناتويل 

انتونوف يف ت�سريح نقلته وكالة انباء تا�ض ام�ض.
وقال انتونوف ان ان�سحاب وا�سنطن يف اللحظة الأخرية من حمادثات يف جنيف يف نهاية 
�سباط فرباير كانت خطوة غري ودية تعطي النطباع باأنها ُخطط لها م�سبقاً وتوؤدي اإىل 

زيادة تدهور العالقات الثنائية.
ولهذا ال�سبب، جتد رو�سيا انه ي�ستحيل امل�سي قدما بعقد اجتماع مقرر يف 6 و7 اآذار/
العالقات  ت�سهدها  وم�سكالت  ال�سرتاتيجي  ال�ستقرار  مناق�سة  بهدف  فيينا  مار�ض يف 
فيه  الرو�سي حت��دث  ال��ربمل��ان  اأم���ام  بعد خطاب  ال��ق��رار  ي��اأت��ي  العظميني.  القوتني  ب��ني 
الرئي�ض فالدميري بوتني اخلمي�ض عن تطوير جيل جديد من ال�سلحة اخلارقة لل�سوت 
والغوا�سات التي ل تقهر. وعلى الثر اتهمت وا�سنطن مو�سكو بالتن�سل من معاهدات 
اأوؤكد  اأن  اأريد  الباردة. وقال ال�سفري الرو�سي على �سفحته على في�سبوك  فرتة احلرب 
وعدم  ال�سلحة  مبراقبة  يتعلق  واح��د  اتفاق  حتى  ول  تنتهك  مل  رو�سيا  اأن  ثانية  م��رة 

النت�سار النووي لدى تطوير قدراتها النووية.

باري�س ووا�شنطن: ل ت�شامح يف ا�شتخدام دم�شق لـ »الكيماوي«

هدنة وممرات اآمنة وع�صرات ال�صواريخ يف الغوطة

تركيا تفقد اأكرب عدد من 
اجلنود بيوم واحد يف عفرين

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�������س���وري حلقوق  ذك����ر امل��ر���س��د 
الإن���������س����ان، ام�������ض اجل���م���ع���ة، اأن 
خالل  قتلوا  تركيا  جنديا   15
عفرين  منطقة  يف  ال���س��ت��ب��اك��ات 
ي�سيطر  ال���ت���ي  ����س���وري���ا،  ���س��م��ايل 
ع���ل���ي���ه���ا امل���������س����ل����ح����ون الأك�����������راد 
املتحالفني مع وا�سنطن، يف وقت 
ال��رتك��ي وم�سلحي  اجل��ي�����ض  ب���داأ 
املعار�سة ال�سورية املوالية اقتحام 

بلدة يف املنطقة.
موقعه  ع����ل����ى  امل����ر�����س����د  وذك��������ر 
مقتل  وث�����ق  اأن�������ه  الإل������ك������رتوين 
اجل��ن��ود خ���الل ه��ج��م��ات م�سادة 
�سنها امل�سلحون يف وحدات حماية 

ال�سعب الكردي.
واأ�سار اإىل اأن مقتل اجلنود ترافق 
وا�ستهداف  اآل���ي���ات  ت���دم���ري  م���ع 
ا�ستباكات  يف  وم���واق���ع  جت��م��ع��ات 
ب���ني ال��ط��رف��ني ع��ل��ى حم�����اور يف 

القطاعني الغربي وال�سمايل من 
ريف عفرين.

وياأتي هذا  التطور بعد اأن اأعلنت 
8 من  اخل��م��ي�����ض، مقتل  اأن���ق���رة، 
اآخرين   13 واإ����س���اب���ة  ج��ن��وده��ا 
اأكرث  اأح��د  بجروح يف عفرين، يف 

الأيام دموية منذ بدء العملية.
ب����اأن اجلي�ض  واأف������ادت م�����س��ادرن��ا 
لأنقرة  امل�����وايل  احل����ر  ال�������س���وري 
اجلي�ض  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  �����س����رع، 
ال��رتك��ي، يف اق��ت��ح��ام ب��ل��دة راجو  
�سمال غربي منطقة عفرين من 

عدة حماور.
وق����ال����ت م�������س���ادر ع�������س���ك���ري���ة يف 
ل��سكاي  ال�����س��وري احل���ر  اجل��ي�����ض 
القتحام  عملية  اإن  عربية  نيوز 
قرى  ع��ل��ى  ال�سيطرة  ب��ع��د  ت��اأت��ي 
فوقاين  وماملي  حتتاين  ماملي 
اإثر   ، راج���و  ناحية  يف  ومو�ساكو 
معارك مع وحدات حماية ال�سعب 

الكردية.

الرتكية  ال���ق���وات  اأن  واأ����س���اف���ت 
وامل����وال����ي����ة ل���ه���ا مت���ك���ن���ت خ���الل 
هذه  على  ال�سيطرة  من  امل��ع��ارك 
ال��ق��رى، ال��ت��ي ك��ان��ت تعترب خط 

الدفاع الأول عن البلدة.
وذكر املر�سد ال�سوري اأن اجلي�ض 
 80 على  حاليا  ي�سيطر  الرتكي 
عفرين  منطقة  يف  وق��ري��ة  ب��ل��دة 

 3850 ت��ب��ل��غ م�����س��اح��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
كيلومرت مربع.

اأن����ق����رة اأط���ل���ق���ت يف 20  وك���ان���ت 
ع�سكرية  عملية  امل��ا���س��ي  ي��ن��اي��ر 
ال�سورية  املعار�سة  يف  ق���وات  م��ع 
بغية  الزيتون،  غ�سن  ا�سم  حتت 
املنطقة  كردية من  طرد ف�سائل 

احلدودية.

الكردية  الوحدات  اأنقرة  وتعترب 
العمال  حل��زب  ام��ت��دادا  ال�سورية 
امل�سنف  النف�سايل  الكرد�ستاين 
احلكومة  ق���ب���ل  م�����ن  اإره�����اب�����ي�����ا 
الرتكية، وتخ�سى من قيام كيان 
اجلنوبية،  ح��دوده��ا  على  ك���ردي 
النزعة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ي������وؤدي  ق���د 

النف�سالية لدى اأكراد تركيا.

•• عوا�صم-وكاالت:

40 �ساروخ  اأكرث من  اأن  ذكرت م�سادر حملية ونا�سطون ام�ض اجلمعة، 
اأر�ض-اأر�ض اإ�سافة اإىل ما يزيد عن 90 قذيفة مدفعية ا�ستهدفت مدينة 

حر�ستا يف الغوطة ال�سرقية بريف دم�سق منذ �سباح ام�ض.
ياأتي ذلك بعد اأن �سيطرت قوات احلكومة ال�سورية على اأرا�ض كانت يف يد 
م�سلحي املعار�سة، على م�سارف الغوطة ال�سرقية قرب دم�سق، يف هجوم 

بري ا�ستمر رغم خطة رو�سية لهدنات يومية.
وقال مدير املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان رامي عبد الرحمن، اجلمعة، 
اإن قوات احلكومة �سيطرت على قريتي حو�ض زريقة وحو�ض ال�سواهرة يف 
منطق املرج، على امل�سارف ال�سرقية واجلنوبية ال�سرقية من اجليب الذي 

ت�سيطر عليه املعار�سة.
ويف واحدة من اأ�سد املعارك التي �سهدتها �سوريا منذ 7 �سنوات، قتل مئات 
الأ�سخا�ض خالل 12 يوما من ق�سف الغوطة ال�سرقية، وهي جيب من 
البلدات واملزارع الواقعة على م�سارف دم�سق، واآخر منطقة كبرية ت�سيطر 

عليها املعار�سة قرب العا�سمة.
�سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  من  يوميا  النار  اإط��الق  وقف  اإىل  رو�سيا  ودع��ت 
اإىل ال�ساعة الثانية بعد الظهر، بهدف ال�سماح للمدنيني مبغادرة اجليب 

املحا�سر وال�سماح بدخول امل�ساعدات واإجالء املر�سى واجلرحى.
وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية، اإن اخلطة الرو�سية "مزحة"، واأ�سافت 
اأن النا�ض يخ�سون ا�ستغالل الهدنة ب�سبب اخلوف من التجنيد اأو الرتحيل 

اأو املوت، فيما ل توجد موؤ�سرات على ت�سليم امل�ساعدات اإىل املنطقة.
وبناء على طلب من بريطانيا يعقد جمل�ض حقوق الإن�سان التابع لالأمم 
املتحدة يف جنيف نقا�سا عاجال اجلمعة حول الو�سع املتدهور يف الغوطة 

ال�سرقية. واأ�سدر جمل�ض الأمن الدويل قرارا يوم ال�سبت يدعو اإىل وقف 
30 يوما، لكن هذا الإج��راء مل  اأنحاء البالد ملدة  اإط��الق النار يف جميع 
يطبق اإذ تقول مو�سكو ودم�سق اإنهما تقاتالن جماعات اإرهابية م�ستبعدة 

من الهدنة.
اىل ذلك، اأعلنت الرئا�سة الفرن�سية، ام�ض اجلمعة، اأن الرئي�سني الفرن�سي 
اإميانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب، تعهدا باأنهما لن "يت�ساحما 
مع الإفالت من العقاب" يف اأي ا�ستخدام اآخر لأ�سلحة كيماوية يف �سوريا، 

وذلك اإثر ات�سال هاتفي بينهما.
وقال مكتب ماكرون يف بيان اإن الرئي�ض الفرن�سي "�سدد على اأنه ويف حال 
اثبات ا�ستخدام اأ�سلحة كيماوية اأدت اإىل مقتل مدنيني ف�سيكون هناك رد 

حازم بالتن�سيق مع حلفائنا الأمريكيني".
وح�سب وكالة "فران�ض بر�ض"، طلبت الوليات املتحدة من جمل�ض الأمن 
يف  كيماوية  اأ�سلحة  ا�ستخدام  يف  للتحقيق  جديدة  جلنة  ت�سكيل  ال��دويل 
املحا�سرة قرب  ال�سرقية  الغوطة  تعر�ض منطقة  تقارير عن  بعد  �سوريا 

دم�سق لهجمات بغاز الكلور.
م�سروع  يف  للتباحث  اخلمي�ض،  املتحدة،  الأمم  يف  دبلوما�سيون  واجتمع 
اإعالن  اأيام على  بعيد  الأمريكية،  البعثة  الذي قدمته  الأمريكي،  القرار 
اأن طفال تويف و13 �سخ�سا على الأقل  املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان 
واجهوا �سعوبات يف التنف�ض يف بلدة يف الغوطة ال�سرقية بعدما تعر�ست 

اإىل ق�سف من قوات النظام ال�سوري.
ويدعو م�سروع القرار الأمريكي اإىل ت�سكيل جلنة حتقيق دولية حتت ا�سم 
مدة تفوي�سها �سنة  تكون  )يونيمي(  امل�ستقلة"  الدولية  التحقيق  "اآلية 
الكيماوي  امل�سوؤولني عن �سن هجمات بال�سالح  "حتديد  واحدة ومهمتها 

يف �سوريا".

من �شيتوىل م�شوؤولية احلكم:
اإيطاليا: اربعة �صيناريوهات قبل النتخابات.!

•• الفجر - خرية ال�صيباين

من الذي �سيحكم اإيطاليا؟ ل اأحد با�ستطاعته التوقع واحل�سم يف ما �سيفرزه 
ال�سندوق، فال�سورة غام�سة وم�سو�سة، وكل الحتمالت واردة ولو ان اليمني 

يحتفظ بالأ�سبقية مبا يعني ان الت�سويق �سيظل اىل اللحظات الأخرية.
�سينتخب اليطاليون غدا الحد نوابهم يف الربملان لفرتة ت�سريعية جديدة، 
النتخابات.  نتائج  عليها  �ستكون  ال��ت��ي  ال�����س��ورة  بعد  تت�سح  مل  ذل��ك  وم��ع 
15 يوما  املتوفرة - يحظر ن�سرها قبل  ال��راأي  ا�ستطالعات  اأح��دث  وتتوّقع 
احلركة  باملائة،   38 اليمني  ائتالف  كتل.  ثالث  تعار�ض   - النتخابات  من 

ال�سعبوية 5 جنوم 28 باملائة، وائتالف ي�سار الو�سط 26 %. 
)التفا�سيل �ض13(

14 قتيال بينهم عمال اإغاثة يف هجوم بنيجرييا 
•• اأبوجا-رويرتز:

من  اأنهم  يف  ي�ستبه  من  اإن  روي��رتز  عليهما  اطلعت  اأمنيان  تقريران  ق��ال 
مت�سددي جماعة بوكو حرام قتلوا ما ل يقل عن 11 �سخ�سا منهم ثالثة 
�سرق  ب�سمال  بورنو  ولي��ة  يف  ع�سكرية  من�ساأة  على  هجوم  يف  اإغاثة  عمال 

البالد.
نفذها مت�سددون  الأح��دث �سمن هجمات  ويعد  ران  بلدة  الهجوم يف  وقع 
 110 اأ�سبوعني من خطف  اأق��ل من  بعد  وياأتي  �سرق نيجرييا.  �سمال  يف 
تلميذات على اأيدي مت�سددين من مدر�سة يف بلدة دابت�سي يف ولية يوبي 

املجاورة.
قتلوا  نيجرييون،  جميعهم  اإغاثة،  عمال  ثالثة  اأن  املتحدة  الأمم  واأك��دت 
ال��ذي وقع يف ران بالقرب من احل��دود مع الكامريون. وقالت  يف الهجوم 
هناك  اأن  م�سيفة  اختطفت  تكون  اأن  ويخ�سى  مفقودة  ممر�سة  هناك  اإن 

ويل  ي�صتقبل  ال�صي�صي 
غ��دًا ال�صعودي  العهد 

•• القاهرة-وكاالت:

امل�سرية،  ال��رئ��ا���س��ة  اأع��ل��ن��ت 
الرئي�ض  اأن  اجلمعة،  ام�����ض 
عبدالفتاح ال�سي�سي �سيلتقي 
ويل العهد ال�سعودي، الأمري 
حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان، الأح���د 
ت�ستمر  زي��ارة  خ��الل  املقبل، 
املقرر  وم����ن  اأي������ام.   3 مل����دة 
العالقات  اأوج����ه  يبحثا  اأن 
يف  تعزيزها  و�سبل  الثنائية 

خمتلف املجالت.

�سيارات ال�سعاف تنقل عمال الغاثة التابعني لالمم املتحدة )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
وزير ال�صحة اليمني ي�صيد بالدعم ال�صحي 

والن�صاين الذي قدمته المارات لبالده
•• القاهرة-وام:

ا�ساد وزير ال�سحة اليمني نا�سر باعوم بالدعم ال�سحي والإن�ساين الذي قدمته دولة المارات العربية 
املتحدة لبالده، م�سريا اىل ان اليمن تعاين او�ساعا �سحية كارثية ب�سبب ما ت�سهده من �سراع جراء 
النقالب احلوثي الذي تدعمه ايران. وقال خالل كلمة له امام اعمال الدورة ال49 ملجل�ض وزراء 
ال�سحة العرب الذي انطلقت اعماله ام�ض مبقر اجلامعة العربية برئا�سة الأردن ان ال�سراع يف اليمن 
ادى اىل نتائج كارثية يف القطاع ال�سحي حيث يفتقد 16 مليون �سخ�ض للرعاية ال�سحية ، وهناك 
مليون طفل يعانون �سوء التغذية ، كما ان 50 باملائة من املرافق ال�سحية مغلقة جزئيا او كليا   1.5
، و17 مليون �سخ�ض يعانون انعدام المن الغذائي بالإ�سافة اىل وجود عقبات تتعلق بنق�ض مياه 

ال�سرب او تقدمي اخلدمات كالكهرباء وغريها.

اجتماع بال�صارقة لبحث م�صروع ربط قواعد بيانات الب�صمة الوراثية بني املختربات
•• ال�صارقة -وام:

عقد جمل�ض اإدارة فريق الب�سمة الوراثية على م�ستوى الدولة 
لعلوم  ال�سارقة  مركز  مبقر   2018 للعام  ال��ث��اين  اجتماعه 
الفلك والف�ساء برئا�سة العميد عبدالرحمن احلمادي رئي�ض 
اأحمد  خبري  العميد  ح�سره  ال��ذي   - الجتماع  ياأتي  املجل�ض. 
حاجي ال�سركال رئي�ض ق�سم املخترب اجلنائي بالإنابة ب�سرطة 
املجال من خمترب  ال�سباط واخل��رباء يف  ال�سارقة وع��دد من 
اأبوظبي والعني ودبي وال�سارقة وراأ�ض اخليمة - يف اإطار �سعي 
امل�سرتك  الأم��ن��ي  للعمل  امل�ستمرة  وج��ه��وده  ال����دوؤوب  املجل�ض 

املمار�سات  اأف�سل  وفق  اجلرمية  مكافحة  باأ�ساليب  والرت��ق��اء 
العميد عبدالرحمن احلمادي خالل الجتماع  الفنية. وثمن 
ال�سورة احلقيقية  اأجل تر�سيخ  املبذولة من  الوطنية  اجلهود 
لواقع ال�سعي امل�ستمر والتن�سيق امل�سرتك فيما يخ�ض توحيد 
املقرتحات  املختربات اجلنائية على �سوء  جهود تطوير عمل 
ب����الأداء وحتقيق  ال��ت��ي ت��خ��دم م�سلحة الرت��ق��اء  وال��ت�����س��ورات 
الب�سمة  جم���ال  يف  القيا�سية  امل��ع��اي��ري  وف���ق  ال��ن��ت��ائ��ج  اأف�����س��ل 
يتنا�سب  امل�ستويات ومبا  اأعلى  به قدما نحو  وال�سري  الوراثية 

مع التطلعات الفنية املعا�سرة يف تطبيق اأحدث املمار�سات.
وبحث الجتماع جملة من النقاط واملوا�سيع التي تهم العمل 

والطالع  والأمنية  العلمية  امل�ستجدات  اإىل  وتطرق  امل�سرتك 
الب�سمة  بيانات  قواعد  رب��ط  م�سروع  يف  التطورات  اآخ��ر  على 

الوراثية بني املختربات.
اأهمية  ال�سركال  حاجي  اأح��م��د  خبري  العميد  اأك��د  جانبه  م��ن 
عقد مثل هذه الجتماعات ب�سكل دوري ملا لها من دور اإيجابي 
الأع�ساء  خمتلف  ب��ني  التن�سيق  م�����س��ت��وى  زي����ادة  يف  وح��ي��وي 
امل��خ��ت��ربات اجلنائية  ب��ني  ت��وح��ي��د الج������راءات  واأه��م��ي��ت��ه��ا يف 
وال���س��ت��ف��ادة امل��ث��ل��ى م��ن حتقيق اأك���رب ق���در مم��ك��ن م��ن تبادل 
والتجارب  العملية  واخل����ربات  العلمية  والأف���ك���ار  امل��ع��ل��وم��ات 

املعملية املطبقة وتوظيفها مل�سلحة جودة اأداء املهام.

الهالل الأحمر الإماراتي يفتتح ق�صما �صحيا لعالج الأطفال من �صوء التغذية يف م�صت�صفى ترمي باليمن

بتوجيهات خليفة ودعم حممد بن زايد .. حمدان بن زايد ياأمر ببناء 410 م�صاكن يف مدينة املرفاأ

الهالل الأحمر الإماراتي يفتتح مدر�صة يف ح�صرموت بعد �صيانتها

•• ترمي-وام:

افتتحت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ق�سما ملعاجلة اأمرا�ض �سوء التغذية 
والرتقيد TFC يف م�ست�سفى ترمي العام يف حمافظة ح�سر موت اليمنية، 

.WHO بتمويل من الهيئة وتنفيذ منظمة ال�سحة العاملية
وياأتي ذلك �سمن �سل�سلة امل�ساريع التنموية التي تنفذها الهيئة يف املحافظة 
لتح�سني الأو�ساع الإن�سانية وتعزيز اخلدمات الطبية ودعم القطاع ال�سحي 

الذي يعترب من اأكرث املجالت تاأثرا بالأزمات التي ت�سهدها اليمن.
وق���ال ع��ب��دال��ع��زي��ز اجل���اب���ري رئ��ي�����ض ف��ري��ق ال��ه��الل الأح���م���ر الإم���ارات���ي يف 
اإطار  يف  ي��اأت��ي  التغذية  �سوء  اأم��را���ض  معاجلة  ق�سم  افتتاح  اإن  ح�سرموت 
جهود دعم وانعا�ض القطاع ال�سحي يف املحافظة واخلطة العامة التي ت�سعى 
WHO، باإي�سال  الهيئة لتحقيقها بالتعاون مع منظمة ال�سحة العاملية 
اخلدمة ال�سحية للمواطن اليمني ب�سهولة وي�سر وباإمكانيات عالية. ولفت 
العالجية  التغذية  توفري خدمات  اإىل  يهدف  ال�سحي  امل�سروع  ان هذا  اىل 

واملتابعة الطبية ملر�سى �سوء التغذية احلادة واملتو�سطة، والعناية بالأطفال 
اأنواع �سوء التغذية ح�سب املوا�سفات الدولية واإر�سادات  من خالل معاجلة 
منظمة ال�سحة العاملية. من جانبه اأ�ساد الدكتور هاين العمودي مدير عام 
مكتب وزارة ال�سحة العامة وال�سكان بوادي ح�سرموت، بالدور الكبري الذي 
تقوم به هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف املجال ال�سحي حيث �ساهمت يف 
حت�سينه يف جميع اأنحاء املحافظة. وثمن حممد حداد الكاف مدير م�ست�سفى 
للمديرية  حملت  التي  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  جهود  العام  ت��رمي 

واملحافظة ب�سائر اخلري من خالل تنفيذ امل�ساريع اخلدمية والإن�سانية التي 
ي�ستفيد منها ابناء ح�سرموت واأهمها اجلانب ال�سحي والتنموي، موؤكدا اأن 
انعا�ض اخلدمات ال�سحية ومنها  الهيئة �ساهمت ب�سكل ملمو�ض ووا�سح يف 
البيئة  وحت�سني  الطبي  ال��ك��ادر  وتاأهيل  والدوي���ة  الطبية  الج��ه��زة  تقدمي 
�سكرهم  عن  ترمي  مديرية  اأه��ايل  عرب  ناحيتهم  من  بامل�ست�سفى.  ال�سحية 
وامتنانهم لدولة المارات العربية املتحدة ولهيئة الهالل الأحمر الإماراتي 

على افتتاح هذا الق�سم املهم املخت�ض مبعاجلة امرا�ض �سوء التغذية.

•• الظفرة -وام:

زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  على  بناء 
اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل و �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
الأعلى للقوات امل�سلحة .. اأمر �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
 410 ب��ب��ن��اء  ال��ظ��ف��رة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة  اآل 
م�ساكن للمواطنني يف مدينة املرفاأ اإىل جانب م�سح عدد من 

الأرا�سي التجارية و ال�سناعية وال�ستثمارية.
على  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  حر�سا  التوجيهات  ه��ذه  ت��اأت��ي 
ال�سكن  توفري مقومات احلياة الكرمية للمواطنني وتهيئة 
�سبل  اأف�سل  وتوفري  الأ�سرة  ا�ستقرار  من  يعزز  مبا  املالئم 
العي�ض الكرمي للقيام بدورهم جتاه م�سرية التنمية ال�ساملة 

يف الدولة.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها �سمو ال�سيخ حمدان بن 
تفقد خاللها  الظفرة  املرفاأ مبنطقة  ملدينة  نهيان  اآل  زايد 
احلالية  ال��ت��ط��وي��ري��ة  التحتية  البنية  م�����س��اري��ع  م��ن  ع���ددا 
تعزيز  وت�ستهدف  املدينة  يف  تنفيذها  يتم  التي  وامل�ستقبلية 
النه�سة  اإط����ار  يف  للم�ستقبل  ال���س��ت��ع��داد  وت��دع��م  التنمية 

ال�ساملة التي ت�سهدها منطقة الظفرة.
وا�ستهل �سموه جولته يف مدينة املرفاأ باإفتتاح م�سجد حممد 

اآل  الفالحي اليا�سي بح�سور �سمو ال�سيخ �سرور بن حممد 
نهيان .

اآل  حممد  بن  حمدان  بن  را�سد  ال�سيخ  الفتتاح  ح�سر  كما 
ومعايل  الرئا�سة  ط��ريان  هيئة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نهيان 
املن�ساآت  حماية  جهاز  رئي�ض  امل��زروع��ي  خلف  ف��ار���ض  ال��ل��واء 
وكيل  الرميثي  خلفان  �سلطان  و�سعادة  وال�سواحل  احليوية 
ديوان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�سعادة احمد مطر 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  مكتب  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري 
هيئة  رئي�ض  �سمو  م�ست�سار  بو�سهاب  حمد  عي�سى  و�سعادة 

الهالل الأحمر وعدد من كبار امل�سوؤولني.
و قام �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان بعد اإزاحة ال�ستار 
 1800 ل���  يت�سع  ال��ذي   - للم�سجد  التذكارية  اللوحة  ع��ن 
بجولة   - اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  دي����وان  عليه  وي�����س��رف  م�سل 
اطلع خاللها على حمتوياته وجتهيزاته  اأروت��ه  تفقدية يف 

.. واأدى �سالة الع�سر فيه .
اأنه  اىل  م�سريا  امل�سجد  باإفتتاح  ���س��روره  ع��ن  �سموه  ع��رب  و 
ي�سكل اإ�سافة نوعية اإىل دور العبادة و مراكز حتفيظ القراآن 

ومراكز التوعية املنت�سرة يف اأبوظبي وبقية اإمارات الدولة.
و يحمل امل�سجد اإ�سم حممد الفالحي اليا�سي الذي يعد اأحد 
اأم��ري قبيلة بني يا�ض يف منطقة الظفرة  رج��الت الدولة و 
ال��ذي��ن �سحوا ب��اأرواح��ه��م واإم��ت��زج��ت دم��اوؤه��م ب���رتاب هذا 

اأجل حمايته والو�سول به اإىل ما و�سل  الوطن الغايل من 
اإليه اليوم من علو ورفعة واإجناز.

وكانت لليا�سي بطولت م�سهود لها حيث دافع عن تراب هذا 
الوطن يف �سنة 1642 قبل اأن يتج�سد حلم الحتاد يف كيان 

�سيا�سي واحد عام 1971.
اآل  زاي��د  ب��ن  ال�سيخ ح��م��دان  ا�ستقبل �سمو  اآخ���رى  م��ن جهة 
املرفاأ  مبدينة  اليا�سي  الفالحي  حممد  جمل�ض  يف  نهيان 
عددا من املواطنني وا�ستمع اإىل اآرائهم ووجهات نظرهم يف 
خمتلف الأمور املتعلقة باخلدمات التي تقدم لهم.. و اطماأن 
على اأحوالهم واطلع على �سري العمل يف خمتلف القطاعات 

اخلدمية واحليوية قيد التنفيذ هناك.
و نقل �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اإىل املواطنني 
حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
الدولة » حفظه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
منطقة  م��دن  وتنمية  بتطوير  �سموهما  واهتمام  امل�سلحة 

الظفرة وتوفري احلياة الكرمية للمواطنني.
و تبادل �سموه واحل�سور الأحاديث الودية التي جت�سد عمق 
ومدى  باملواطنني  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ت��رب��ط  ال��ت��ي  العالقة 
�سوؤون  متابعة  على  وحر�سها  لأبنائها  ورعايتها  اهتمامها 
من  ل��ه��م  ي��ق��دم  م��ا  وت��ع��زي��ز  احتياجاتهم  وتلم�ض  حياتهم 

كل  املواطنني يف  تخدم  التي  امل�سروعات  تنموية يف  خدمات 
بقعة على اأر�ض هذا الوطن املعطاء.

و اأكد �سموه اأهمية التوا�سل مع املواطنني يف جميع املنا�سبات 
والتعرف اإىل احتياجاتهم عن قرب م�سريا اإىل �سعي القيادة 
التنمية  وم�ستلزمات  متطلبات  ك��ل  ت��وف��ري  اإىل  ال��ر���س��ي��دة 

والتطوير.

امل���رف���اأ ع���ن �سعادتهم  اأه�����ايل م��دي��ن��ة  اأع�����رب  م���ن ج��ه��ت��ه��م 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  بلقاء  البالغني  وترحيبهم 
الأمان  �سبل  وتوفري  �سموه  ورعاية  اهتمام  �ساكرين  نهيان 
واحلياة الكرمية لهم يف ظل م�سرية النه�سة والتقدم التي 
ت�سهدها دولة الإمارات عموما واأبوظبي خ�سو�سا وحر�ض 

�سموه على التوا�سل الدائم معهم.

•• ح�رضموت-وام:

اف���ت���ت���ح���ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
الثانوية  رم����اة  م��در���س��ة  الإم����ارات����ي 
يف ���س��ح��راء ح�����س��رم��وت ب��ع��د اإع����ادة 
ت��اأه��ي��ل��ه��ا و���س��ي��ان��ت��ه��ا، امل��ت��وق��ف��ة عن 
الن�ساط منذ اأكرث من ع�سر �سنوات.

وي��اأت��ي ذل���ك يف اإط����ار ج��ه��ود الهيئة 
القطاعات  وتاأهيل  لدعم  املتوا�سلة 
راأ�سها  وعلى  ح�سرموت  يف  احليوية 
املباين  وت��رم��ي��م  التعليمي  ال��ق��ط��اع 
والبيئة  امل���ن���اخ  ل��ت��وف��ري  امل���در����س���ي���ة 
بهذه  الدار�سني  للطالب  املالئمني 
عام  م��ع  ت��زام��ن��اً  التعليمية  امل��ن�����س��اآت 

زايد.
وخ�������الل م���را����س���ي���م الف����ت����ت����اح ق���ام 
اأح��م��د ال��ن��ي��ادي ن��ائ��ب ف��ري��ق الهالل 
بح�سرموت  الإم������ارات������ي  الأح����م����ر 
مدير  املنهايل  �سالح  احمد  يرافقه 
بن  �سعيد  ونبيل  رم��اة  مديرية  ع��ام 
والتعليم  الرتبية  ع��ام  مدير  مهناء 
مدير  ال��ق��ع��ق��وع  �سيف  وع��ب��دال��ف��ت��اح 
ثانوية رماة وجمع من اأولياء الأمور 
بجولة  الجتماعية،  وال�سخ�سيات 

التي  امل���در����س���ة  ق���اع���ات  م��ي��دان��ي��ة يف 
اأعمال �سيانة �ساملة اطلعوا  �سهدت 
خاللها على اأحدث التجهيزات التي 

زودت بها.
واأك����د ع��ب��دال��ع��زي��ز اجل���اب���ري رئي�ض 
ف��ري��ق ال���ه���الل الأح���م���ر الإم���ارات���ي 
بح�سرموت، حر�ض الهيئة على دعم 
وكافة  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  التعليم  ق��ط��اع 
اهمية  اىل  لف��ت��اً  اليمنية،  امل��ن��اط��ق 
وتاأهيلها  رم��اة  ثانوية  افتتاح  اإع���ادة 
بالتجهيزات  ورف�����ده�����ا  ب���ال���ك���ام���ل 
الالزمة  امل�ستلزمات  م��ن  الداخلية 

لت�سبح موؤهلة ل�ستقبال الطالب.
خطة  ت��ب��ّن��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  وا����س���ار 
عمل متكاملة لإعادة ترميم و�سيانة 
امل��ب��اين واملرافق  وت��اأه��ي��ل ع���دد م��ن 
احل��ي��وي��ة ب��ح�����س��رم��وت ���س��م��ن عدة 
لأول��وي��ة الحتياجات  وف��ق��اً  م��راح��ل 
املجتمعية لها ويف مقدمتها امل�ساريع 
والبنى  وال�������س���ح���ي���ة  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 

التحتية.
م����ن ج���ان���ب���ه���م اأع��������رب امل�������س���وؤول���ون 
�سكرهم  ع������ن  رم����������اة  مب�����دي�����ري�����ة 
وتقديرهم لدولة الإم��ارات وذراعها 

الأحمر  الهالل  اليمن  يف  الإن�سانية 
الإماراتي على ما يقدمونه من دعم 
احلكومية  املوؤ�س�سات  وتطوير  لبناء 
و�سعيهم  ح�����س��رم��وت  يف  والأه���ل���ي���ة 
لإع���ادة الأم���ل بعد دخ���ول ال��ب��الد يف 
عطلت  واق��ت�����س��ادي��ة  �سيا�سية  اأزم����ة 

عجلة النمو فيها.
و�سعب  ح��ك��وم��ة  ب��ج��ه��ود  واأ������س�����ادوا 
دول����ة الإم������ارات وم���ا ي��ق��دم��ون��ه من 

عرب  باملديرية  التعليم  لقطاع  دع��م 
ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح���م���ر الإم����ارات����ي، 
الإن�سانية  الأع����م����ال  اإىل  اإ����س���اف���ة 
يف  الهيئة  تتبناها  ال��ت��ي  والإغ��اث��ي��ة 
�سكان  ت��خ��دم  ال��ت��ي  القطاعات  �ستى 
توفري  يف  دوره���م  مثمنني  املنطقة، 
للم�ساريع  التحتية  البنية  متطلبات 

التعليمية والرتبوية.
وت��خ��دم ث��ان��وي��ة رم���اة اأب��ن��اء املنطقة 

واملناطق املجاورة لها ومتنع العديد 
من الأطفال من الت�سرب من التعليم 
ال����ذه����اب يوميا  م�����س��ق��ة  م���ن  ه���رب���ا 
ت��ب��ع��د ع�سرات  ق���د  اأخ�����رى  مل���درا����ض 
الكيلومرتات كذلك تعذر الكثري من 
الأهايل عن توفري موا�سالت يومية 
الأو�ساع  ب�سبب  ال��ط��الب  لأب��ن��ائ��ه��م 
يعي�سونها  ال��ت��ي  ال�سعبة  املعي�سية 

خالل الأزمة التي متر بها البالد.
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دبي لرعاية الن�شاء والأطفال ت�شارك يف موؤمتر اإرادة ملكافحة الإدمان

عفراء الب�صطي: الإدمان قد يكون �صبب اأو نتيجة للعنف الأ�صري والإ�صاءة لالأطفال
•• دبي-الفجر:

لرعاية  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة  ����س���ارك���ت 
اإرادة  الن�ساء والأطفال يف »موؤمتر 
الإدم�����ان«  مل��ك��اف��ح��ة  الأول  ال��ع��امل��ي 
حتت �سعار »الإدمان مر�ض ي�سيب 
والذي  املجتمع«،  على  وي��وؤث��ر  امل��خ 
اإىل   2 يقام يف دب��ي يف الفرتة من 
اأبراج  جمريا  فندق  يف  مار�ض   3
اإرادة  الإم��ارات، بتنظيم من مركز 
ل��ل��ع��الج وال��ت��اأه��ي��ل وب��ال��ت��ع��اون مع 
م��ن��ظ��م��ة ك�����ارون امل��خ��ت�����س��ة بعالج 
60 عاماً  اأك��رث م��ن  الإدم���ان منذ 

بالوليات املتحدة الأمريكية.
وج������اءت م�����س��ارك��ة امل��وؤ���س�����س��ة من 
املعر�ض  يف  خ��ا���س��ة  من�سة  خ���الل 
عر�ست  ل���ل���م���وؤمت���ر،  امل�������س���اح���ب 
م���ن خ��الل��ه��ا اأب������رز خ��دم��ات��ه��ا يف 
والإجتار  العنف  �سحايا  م�ساعدة 
من  يعانون  ممن  وخا�سة  بالب�سر 

الج��ت��م��اع��ي��ة يف هذا  ال���درا����س���ات 
املجال املخدرات والتكوين الأ�سري 
املتعاطني  غ��ال��ب��ي��ة  اأن  اإىل  ت�����س��ري 

ينتمون لأ�سر مت�سدعة.
واأ�سافت اأن هناك عالمات وا�سحة 
ميكن اأن يعرف من خاللها الآباء 
املخدرات  يتعاطون  اأط��ف��ال��ه��م  اأن 
م��ث��ل ت��غ��ري ���س��ل��وك ال��ط��ف��ل العام 
الأ�سري،  حميطه  ع��ن  والن��ع��زال 
ق�����س��اء الوقت  ال��ط��ف��ل  وت��ف�����س��ي��ل 
ب�سكل  اأ���س��دق��ائ��ه  م��ع  اأو  مب��ف��رده 
م����ل����ح����وظ م�����ع وج��������ود ع����الم����ات 
ف�سيولوجية مثل تغري لون العني 
ل��الأح��م��ر، وت��غ��ري رائ��ح��ة اجل�سد، 
امل�ستوى  ت���ده���ور  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ل��ل��ط��ف��ل وت���ك���رر غيابه  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 

وهروبه من املدر�سة.
ك��م��ا دع����ت الآب������اء والأم����ه����ات اإىل 
�����س����رورة م��ت��اب��ع��ة الأم����اك����ن التي 
با�ستمرار  اأطفالهم  عليها  ي��رتدد 

كافة  لتقدمي  بالإ�سافة  الإدم���ان، 
والإجابة  الأ���س��ري��ة  ال���س��ت�����س��ارات 
ع��ل��ى ا���س��ت��ف�����س��ارات امل�����س��ارك��ني يف 

املوؤمتر.
الب�سطي،  ع��ف��راء  ���س��ع��ادة  واأك�����دت 
لرعاية  دب���ي  موؤ�س�سة  ع���ام  م��دي��ر 
م�ساركة  اأن  والأط����ف����ال  ال��ن�����س��اء 
تاأتي  امل����وؤمت����ر  ه����ذا  يف  امل��وؤ���س�����س��ة 
ان��ط��الق��اً م��ن ح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى دعم 
لتعزيز  ال���رام���ي���ة  اجل���ه���ود  ك���اف���ة 
اأم���ان وا���س��ت��ق��رار وت��راب��ط جمتمع 
جهود  ب��ي��ن��ه��ا  وم������ن  الإم�������������ارات، 
املخدرات  ع��ل��ى  الإدم�����ان  مكافحة 
والتفكك  العنف  يف  تت�سبب  ال��ت��ي 
الأ�سري وكالهما يدخل يف �سميم 

عمل املوؤ�س�سة.
وا�سح  راب���ط  ه��ن��اك  اأن  واأ���س��اف��ت 
�سد  والعنف  الأ���س��ري  العنف  ب��ني 
فالإدمان  الإدم��ان،  وبني  الأطفال 
يكون  قد  اأو  العنف  اإىل  ي��وؤدي  قد 

وال���ت���ع���رف ع��ل��ى اأ���س��دق��ائ��ه��م عن 
قرب، حيث اأن اأغلب احلالت التي 
�سحايا  م��ن  املوؤ�س�سة  ا�ستقبلتها 
العنف �سد الأطفال الذين اجتهوا 
لتعاطوا املخدرات كانوا يح�سلون 
ع��ل��ي��ه��ا م���ن اأ����س���دق���اء ال�����س��وء ويف 
مهجورة  اأم����اك����ن  ويف  ال�����ن�����وادي، 

اأخرى.
اأول��ي��ا الأم���ور اإىل  ودع��ت الب�سطي 
التوا�سل مع موؤ�س�سة دبي لرعاية 
الن�ساء والطفال عرب خط امل�ساعدة 
اأي  ع��ل��ى  للح�سول   800111
كيفية  يف  ا���س��ت�����س��ارة  اأو  م�����س��اع��دة 
الأب����ن����اء، واحلر�ض  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
ح��م��اي��ة اأط��ف��ال��ه��م وال���ت���ق���رب اإىل 
اأبنائهم واحتوائهم وال�ستماع اإىل 
م�ساكلهم واإر�سادهم لطرق وبدائل 
والبحث  م�سكالتهم  حلل  �سحية 
عن حلول تربوية حلل خالفاتهم 

الأ�سرية بعيداً عن العنف.

ب�سبب عنف تعر�ض له املدمن ويف 
التعامل  فيجب  الأح�����وال  جميع 
حالت  مع  ومنهجي  علمي  ب�سكل 
الإدمان لتاأهيلها بال�سكل ال�سحيح 

ودجمها يف املجتمع من جديد وهو 
ما يهدف اإليه هذا املوؤمتر.

الب�سطي  عفراء  �سعادة  واأو�سحت 
ا���س��ت��ق��ب��ل��ت ع���دد من  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن 

اجتهوا  ال��ذي��ن  املعنَّفني  الأط��ف��ال 
ال���ذي���ن  اأو  امل������خ������درات  ل���ت���ع���اط���ي 
مدمني  قبل  من  للعنف  تعر�سوا 
اأغلب  اأن  اإىل  م�����س��رية  امل���خ���درات، 

يركز عليها الإر�شاد املتحفي وور�س عمل الأطفال 
متحف العني الوطني يخ�ص�ش �صهر مار�ش حللية من وادي �صوق 

•• العني-الفجر:

 يف اإطار الربنامج التعليمي ملتحف العني الوطني،التابع لدائرة الثقافة 
ال�سوء على  القادم لت�سليط  اأبوظبي، خ�س�ض �سهر مار�ض  وال�سياحة- 
حلية من مدفن القطارة تعود اإىل فرتة وادي �سوق، حيث يوليها فريق 

خدمة الزوار يف املتحف اهتماماً خا�ساً اأثناء اإر�ساد ال�سياح يف املتحف.
يهدف الربنامج اإىل ت�سليط ال�سوء على اأهم املقتنيات والقطع االفنية 
املميزة التي يحتويها املتحف، حيث يتم اختيار القطع بعناية من قبل 
تهدف  لالأطفال  تعليمية  عمل  ور���ض  الربنامج  يرافق  كما  املخت�سني. 

اإىل الرتقاء مبعرفتهم بالكنوز التي ي�سمها املتحف.

القطعة   « العا�سرة حتت عنوان  �سن  العمل لالأطفال فوق  ور�ض  وتقام 
املميزة”كل يوم ثالثاء عند ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

ب��ع��دة مم��ي��زات��ن وحت��م��ل ع��دة دللت يف  ال��ق��ط��ارة  تتميز حلية م��دف��ن 
ت�سميمها وتن�سيقها، اإذ تعك�ض التطور الفني وال�سناعي يف فرتة نهاية 
الع�سر الربونزي، اأو نهاية الن�سف الأول من الألف الثاين قبل امليالد، 
جت�سيد  يف  الفني  ال��رق��ي  على  �سناعتها  ودق���ة  ت�سميمها  ي��دل  حيث 

احليوانات على �سكل متثال يحاكي الواقع.  
احللية م�سنوعة من معدن الإليكرتوم وهو خليط من الذهب والف�سة، 
وت�ستخدم  ال��ق��رون.  ذوي  م��ن  ملت�سقني  حيوانني  هيئة  على  م�سكلة 
بالرقبة  تعلق  بحيث  اجل��ن�����س��ني،  ل��ك��ال  للزينة  الأرج����ح  ع��ل��ى  القطعة 

كالقالدة وت�سمى اأي�سا دلية، و رمبا ا�ستعملت لغر�ض ديني اأو غر�ض 
اآخر.

احللية من مكت�سفات البعثة املحلية يف مدفن القطارة، وعرث على مثال 
مبكر لهذا النوع ب�سكل خمتلف بع�ض ال�سي يف مدافن من حقبة متاأخرة 
جداً من فرتة اأم النار يف تل اأبرق، وكان اأهم ظهور لهذا النوع يعود اإىل 
البدية و�سمل  فرتة وادي �سوق، وقد عرث على مثيالت لها يف مدافن 
والظية، وت�سري اأعدادها وتوزيعها اإىل اأنها �سنعت حملياً، ويبلغ وزنها 
اإىل عدم العثور على اأي دلئل لعملية �سهر  حوايل 11 جرام. ونظراً 
وتعدين معدن الإليكرتوم باملنطقة، يعتقد باأنه مت اإ�سترياد احللية من 

خارج حدود املنطقة اجلغرافية للموقع الأثري. 

يف اإطار حر�س نادي تراث المارات على التعريف برتاث الآباء والأجداد

القرية الرتاثية ت�صتقبل طالبات مدر�صة النه�صة يف ابوظبي

مقتب�صات من كتاب .. البيان والتبيني للجاحظ : ل�صان العرب اإبداع بال تكلف

ان ام �صي للرعاية ال�صحية تت�صلم اإدارة عمليات م�صت�صفى الروي�ش

•• ابوظبي-الفجر:

التابعة  الرتاثية  القرية  ا�ستقبلت 
ام�ض  الم�����������ارات  ت�������راث  ل�����ن�����ادي 
مدر�سة  ط��ال��ب��ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
النه�سة للبنات � اأبوظبي، للتعرف 

طلبة  م�����ن  جم����م����وع����ات  ي����وم����ي����اً 
جولة  يف  ون�سطحبهم  امل���دار����ض 
ن���ع���رف���ه���م خ���الل���ه���ا على  خ���ا����س���ة 
القرية  ت�سكل  ح��ي��ث  حم��ت��وي��ات��ه��ا 
املا�سي  حل��ي��اة  م�����س��ج��ال  ���س��ري��ط��ا 

والأجداد. 

من جانبها قالت املدر�سة عواطف 
اإجن��ل��ي��زي��ة يف  ل��غ��ة  حم��م��د معلمة 
زيارة  ان  للبنات:  النه�سة  مدر�سة 
الرتاثية  للقرية  امل��در���س��ة  طلبة 
ج���اء  يف اط���ار منهج درا���س��ي حول 
واأهميتها  ال��رتاث��ي��ة  الأم��اك��ن  دور 

على القرية الواقعة يف كا�سر اأمواج 
تراثية  كوجهة  واأهميتها  ابوظبي 
الإم���ارات  دول��ة  يف  مهمة  �سياحية 

العربية املتحدة. 
وق�������ال ال�������س���ي���د اأح����م����د ع���ب���د اهلل 
ن�ستقبل   « القرية  م��دي��ر  امل��ه��ريي 

واأ�سار اىل ان اإدارة القرية حتر�ض 
ال���ط���الب مبختلف  ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى 
والتقاليد  ال��ع��ادات  على  اعمارهم 
ال��ع��رب��ي��ة الأ���س��ي��ل��ة وح��ث��ه��م على 
الأ�سيل  وطنهم  ب��رتاث  التم�سك 

واملحافظة علية 

كل  ت�����س��م  ال���ق���ري���ة  ان  واأو������س�����ح 
م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب����رتاث الإم�������ارات  من 
تقليدية  وحرف  يدوية  م�سغولت 
ومقتنيات اأثرية ومتاحف وغريها 
ال��ك��ث��ري م���ن الأ����س���ي���اء ال���ت���ي متت 
املحافظة عليها رغم مرور الزمن. 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
م�سرية اىل ان مثل هذه الزيارات 
ال������رتاث  ح�����ب  زرع  اإىل  ت����ه����دف 
الطالب،  ن��ف��و���ض  يف  والأ�����س����ال����ة 
والعادات  اجل�����ذور  ن�����س��ي��ان  وع����دم 

والتقاليد.

•• اأبوظبي-وام:

حظي كتاب البيان والتبيني ملوؤلفه 
الكاتب العربي املبدع ال�سهري اأبي 
متاألقة  مبكانة  اجلاحظ،  عثمان 
العربي،  الأدب  ك��ت��ب  ���س��ف��وف  يف 
النوافذ  م��ن  الكتاب  اأ�سبح  حيث 
مو�سوع  على  فتحت  التي  الأوىل 
عن  وال��دف��اع  العربي،  الأدب  نقد 
وانتقاد  الف�سيح،  العربي  البيان 
ول  وت��زي��ي��ف��ه��ا،  ال�����س��ع��وب��ي��ة  اآراء 
اأن  الكتاب  �سطور  بني  من  يخفى 
والبيان  بالف�ساحة  اع��ت��زازا  فيه 
الل�سان  ع��ن  وال���دف���اع  ال��ع��رب��ي��ني، 

العربي يف خمتلف حيثياته.
وجت���ري وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم����ارات “ 
�سمن  ال���ك���ت���اب  يف  ق������راءة   “ وام 
والتي  ال��ق��راءة  ل�سهر  م��ب��ادرات��ه��ا 
اأهم  و  لأب��رز  ا�ستعرا�سا  تت�سمن 
املكتبة  ت�����س��م��ه��ا  ال���ت���ي  امل���وؤل���ف���ات 

الإماراتية والعربية.
كتابه  يف  اجل���اح���ظ  ت���ن���اول  وق����د 
والأ�ساليب  الأل����ف����اظ  ف�����س��اح��ة 

اأجزاء ، تكلم يف الأول عن مفهوم 
الل�سان  واآف����ات  اأن���واع���ه  و  ال��ب��ي��ان 
خ�س�ض  فيما  الف�ساحة،  وق��وادح 
وعن  واخلطباء  للخطابة  الثاين 
الثالث  ويف  ال�������س���ع���راء  ط���ب���ق���ات 
والأخري عن اللغة اأ�سول وفروعا 
وع�����ن ال�����س��ع��ر وق��ي��م��ت��ه و اأن������واع 
باأ�سلوب غري  ذل��ك  ك��ل  ال�����س��ع��راء، 
مو�سوع  م��ن  يخرج  واإمن���ا  مرتب 

ويدخل يف اآخر.
الكاتب  الأدي���������ب  ا����س���ت���ه���ر  وق������د 
امل������اأم������ون  ع�������س���ر  اجل������اح������ظ يف 
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ه���� ال�����ذي ت��ع��د ف����رتة ح��ك��م��ه هي 
ون�������س���اط احلركة  ازده�������ار  ف����رتة 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ب�����س��ك��ل عام 
وانبعاث النه�سة النفتاحية على 
الثقافات العاملية املختلفة فامتدت 
ج�سور الرتجمة كناقلة للثقافات 
بني ال�سعوب. و يعد اجلاحظ اأحد 
اأع��م��دة امل��ع��رف��ة وم��ن اأب���رز رجال 
الأدب ال��ع��رب��ي ح��ت��ى ع��د ك��ت��اب��ه : 
البيان والتبني “ من اأركان الأدب 

ومنها ما يكون يف احلديث”.
ك��الم��ه هذا  اجل��اح��ظ يف  ويعترب 
يكون  اأن  هي  البالغة  حقيقة  اأن 
ملا  م��ط��اب��ق��ا  اجل������واب  اأو  ال���ك���الم 
ي��ق��ت�����س��ي��ه امل���ق���ام م���ن ال���ك���الم اأو 
ومن   . ذل����ك  غ����ريه  اأو  الإ�����س����ارة 
املوا�سيع املبتكرة لغة الإ�سارة وهو 
تعبري رمبا يكون معا�سرا مبتكرا 
لكن فحواه كان موجودا من قبل، 
البيان  ت��ط��رق اجل��اح��ظ يف  وق���د 
والتبيني ، للتعبري بالإ�سارة باليد 
م��ن اجلوارح  غ��ريه  اأو  ال��راأ���ض  اأو 
اللفظ  الإ���س��ارة ت�سارك  اأن  وي��رى 
املق�سود  ع��ل��ى  ال���دلل���ة  مت��ام��ا يف 
ال��ذي يفهم من  املعنى  ف��اإن نف�ض 
يفهم  لأن  �سالح  اللفظي  الكالم 
املجالت،  ���س��ت��ى  يف  الإ�����س����ارة  م���ن 
وبالراأ�ض  باليد  “الإ�سارة   : يقول 
للفظ  �سريكة  واحل��اج��ب  وال��ع��ني 
يف الدللة على املق�سود فاإن املعنى 
كما يفهم من اللفظ قد يفهم من 
واللفظ  والإ���س��ارة  اأي�سا  الإ���س��ارة 
اللفظ  ت���ع���ني  ف���ه���ي  ����س���ري���ك���ان، 

اللفظ  ب���ني  وال��ت��ن��اغ��م  ال��ع��رب��ي��ة 
الأخبار  جانب  يهمل  ومل  واملعنى 
والأ������س�����ع�����ار ال������ن������وادر واخل���ط���ب 
اأخ������ت������ار فيه  والأم�������ث�������ال ح����ي����ث 
ال�سعر  ن��وادر  اجلاحظ كثريا من 
من  فيه  وج��م��ع   ، البليغ  ال��ع��رب��ي 
الأم���ث���ل���ة ال��ع��رب��ي��ة، وف��ي��ه كذلك 
النف�ض  يريح  م��ا  ال�سعر  نقد  م��ن 
فاأ�سبح  ال��ق��ل��وب،  اإل��ي��ه  تنجذب  و 
مو�سوعة  عن  عبارة  بحق  الكتاب 
ينابيع  فيها  تلتقي  اأدبية  ثقافية 
غريها،  يف  تفرقت  التي  الثقافة 
كما يعطي يف نف�ض الوقت �سورة 
الثقافة  ع��ن��ا���س��ر  ع����ن  ن��ا���س��ع��ة 

املتنوعة يف ع�سره.
وحاول اجلاحظ اأن ي�سع الأ�س�ض 
من  ب��ن��وع  وال��ب��ي��ان  البالغة  لعلم 
اللغوية،  وال��ف��ل�����س��ف��ة  ال��ت��ح��ل��ي��ل 
معتمدا يف ذلك املنحى على اأ�سلوب 
الت�سويق والفكاهة ليجذب قلوب 
ل  بحيث  م�ستمر،  ب�سكل  ال��ق��راء 

ي�سعر معه القارئ بامللل.
ثالثة  اإىل  كتابة  اجل��اح��ظ  ق�سم 

يبق اإل �سورة اللحم والدم”.
اأ���س��ه��ل ال��ل��غ��ات :يرى  ا���س��ت��خ��دام 
اجل��اح��ظ اأن ع��ام��ة ال��ن��ا���ض متيل 
اللغات دائما وت�ستعمل  اأ�سهل  اإىل 
م���ن ال��ك��ل��م��ات م���ا ه���و اأخ����ف على 
الل�سان واأليق به بغ�ض النظر عن 
وبذلك  اللغة،  اأ���س��ل  م��ع  متا�سيه 
يف�سر انت�سار بع�ض الكلمات التي 
هي اأقل ف�ساحة من الكلمات التي 
 ”: بالقول  النا�ض  ي�ستخدمها  ل 
اللغتني  اأ�سهل  اإىل  متيل  العامة 
اأ�سل  اأق����ل يف  وت�����س��ت��ع��م��ل م���ا ه���و 
اأظهر واأكرث  اللغة وترتك ما هو 
ول��ذل��ك جن��د ال��ب��ي��ت م��ن ال�سعر 
يبلغ من ال�سهرة ما مل يبلغه بيت 

اآخر اأف�سح منه واأجود”.
ثم يوا�سل اجلاحظ متكلما على 
العربية  ال��ب��الغ��ة  اأ���س�����ض  ب��ع�����ض 
ا�سم  “البالغة  ي����ق����ول:  ح���ي���ث 
املختلفة  املعاين  يجمع كثريا من 
يف وجوه خمتلفة فمنها ما يكون 
يف ال�����س��ك��وت وم��ن��ه��ا م���ا ي��ك��ون يف 
الإ�سارة ومنها ما يكون يف اجلواب 

ه��و يف طليعة  يعد  كما   ، الأرب��ع��ة 
الأدباء الذين مزجوا بني الثقافة 
ول  الأجنبية،  والثقافات  العربية 
قيل  حتى  كتبه،  م��ن  ذل��ك  يخفى 
اأول  ال��ع��ق��ل  تعلم  اإن��ه��ا  كتبه  ع��ن 
هي  ج���دا  وك��ث��رية  ث��ان��ي��ا،  والأدب 
املوا�سع التي تطرق لها على �سبيل 
ونبقى  ال��ت��ف�����س��ي��ل،  اأو  الإج���م���ال 
ومقتب�سات  خمت�سرة،  من��اذج  مع 
كالم  مع  ونبداأ  الكتاب:  ه��ذا  من 
اجل����اح����ظ يف و����س���ف ال���ل�������س���ان : 
هو  باأنه  الل�سان  اجلاحظ  يعرف 
الأداة التي يعرب بها الإن�سان عن 
اأن�����ه هو  اإىل  ي�����س��ري  و  م��ق�����س��وده 
واملبني  املتكلم  ف�ساحة  يف  املعيار 
ملدى تفكريه ، وي�سيف يف كالمه 
ب��ع�����ض اجل����وان����ب الأخ��������رى من 
الطيب،  وال��ك��الم  الل�سان،  ت��اأث��ري 
يظهر  اأداة  ه��و  “الل�سان  ي��ق��ول: 
بها ح�سن البيان وهو املخرب عما 
يف ال�سمري وزارع يحرث املودة”. 
“ ل�سان  ال�����س��اع��ر:  ق����ول  وي������ورد 
الفتى ن�سف ون�سف فوؤاده .. فلم 

تنوب  اأك��رث ما  وترتجم عنه وم��ا 
واخلط”.  ال��ل��ف��ظ  ع���ن  الإ�����س����ارة 
ون��خ��ت��م ب��ف��ق��رة م���ن ك��الم��ه على 
البديهة عند العرب، حيث يربط 
اجلاحظ بني قيمة الإنتاج الأدبي 
عند العرب مع الأمية التي كانت 
ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��م، ف��ي��خ��رج م��ن ذلك 
ال���رثاء  ه���ذا  ك���ل  اأن  ه���ي  بنتيجة 
الأدبي الذي تنقاد له القلوب كان 
اإلهام، مل  كاأنه  ارجت��ال وبديهة و 
حت�سري  ول  متكلف  فكر  ي�سبقه 
باأي  ا�ستعانة  اأي��ة مكابدة، ول  ول 
ذل��ك حني يقول:  علوم يعرب عن 
بديهة  اإمن��ا هو  للعرب  �سيء  وكل 
وارجتال وكاأنه اإلهام لي�ست هناك 
معاناة ول اإجالة فكرة ول ا�ستعانة 
اإمنا تاأتيه املعاين، وكانوا اأميني ل 
يتكلفون،  ل  ومطبوعني  يكتبون 
الكالم  ك��ان��وا على  ذل��ك  م��ع  لكن 
اجل��ي��د عندهم  وال���ك���الم   ، اأق�����در 
اأظهر واأكرث، وميكن اأن نقراأ من 
الكتاب اأن قوة اللغة من قوة الأمة 

التي تتكلم بها. 

•• اأبوظبي-وام:

عمليات  واإدارة  ال�سحية  للرعاية  �سي  ام  ان  �سركة  وقعت 
الوطنية  ظ��ب��ي  اأب����و  ل�����س��رك��ة  ال��ت��اب��ع  ال��روي�����ض  م�ست�سفى 
اإدارة  تت�سمن  ا�سرتاتيجية  اتفاقية  “اأدنوك”،  للبرتول 
اخلدمات  اأف�����س��ل  وت��ق��دمي  ال��روي�����ض،  م�ست�سفى  عمليات 

الطبية.
عن  اأعلنت  قد  ال�سحية  للرعاية  �سي  ام  ان  �سركة  وكانت 
وخدمات  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  لإدارة  ل��ه��ا  اأدن�����وك  اخ��ت��ي��ار 
الرعاية ال�سحية يف امل�ست�سفى، مبا ي�سهم يف تقدمي اأف�سل 
اأدنوك،  وك���وادر  موظفي  اإىل  واخل���ربة  الطبية  اخل��دم��ات 

يف  التفاقية  وقع  الظفرة.  ومنطقة  الروي�ض  يف  وال�سكان 
الأعمال  ال�سام�سي، مدير  �سعود  را�سد  ال�سيد  اأدن��وك  مقر 
اأدن����وك، وال�سيد  ال��ت��ج��اري، نيابة ع��ن  ال��ت��ج��اري��ة وال��دع��م 
�سي  ام  ان  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  م��ان��غ��ات،  برا�سانت 
للرعاية ال�سحية. وعلى �سوء التفاقية تقوم �سركة ان ام 
�سي للرعاية ال�سحية باإدارة جميع العمليات يف م�ست�سفى 
القائمة،  اخلدمات  جميع  تقدمي  يف  وال�ستمرار  الروي�ض 
اإدخال جمموعة من التخ�س�سات اجلديدة  اإىل  بالإ�سافة 
هذا  ان  ال�سام�سي  �سعود  را�سد  ال�سيد  وق��ال  امل�ست�سفى.  يف 
التفاق مع �سركة ان ام �سي للرعاية ال�سحية توؤكد التزام 
املنطقة  و�سكان  موظفينا  ورفاهية  ب�سحة  الثابت  اأدن��وك 

يف  ي�سهم  مبا  اخل��دم��ات،  نطاق  وتو�سيع  فيها،  نعمل  التي 
والرتقاء  ال�سحية  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  يف  ال�ستمرار 

بها.
م��ن ج��ان��ب��ه اع���رت ب��را���س��ان��ت م��ن��غ��ات، ال��رئ��ي�����ض التنفيذي 
ل�سركة ان ام �سي للرعاية ال�سحية عن �سروره بالتفاقية 
متطلعا اإىل العمل ب�سكل وثيق مع اأدنوك لتلبية احتياجات 
الروي�ض  يف  للمجتمع  النطاق  الوا�سعة  ال�سحية  الرعاية 
والظفرة. واإىل جانب م�ست�سفى الروي�ض، مت اختيار �سركة 
ان ام �سي لتقدمي خدمات الطب املهني ملوظفي اأدنوك يف 
اإمارة اأبو ظبي، وكجزء من ا�سرتاتيجية الت�سغيل وال�سيانة 

على املدى الطويل 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اعتماد لال�ستثمار 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 2348385 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبيد �سيف خمي�ض الندا�ض الكتبي %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد م�سبح عبيد بن حمد املهريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة وادي الرافدين للمقاولت وال�سيانة 

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1027782 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة يو�سف علي يو�سف ال�سعرون ح�سوين %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممود احمد م�سطفى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد خمي�ض احمد هميلة املزروعي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0012*0055 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/�سركة وادي الرافدين للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م
WADI AL RAFIDIAN GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE COMPANY WLL

اىل/�سركة وادي الرافدين للمقاولت وال�سيانة العامة- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
 WADI AL RAFIDIAN GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

COMPANY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفا جلف خلدمات الرعاية ال�سحية املنزلية 

ذ.م.م- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 2073352 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/زايد عرفان عو�ض احمد الكثريي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ زايد عرفان عو�ض احمد الكثريي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فوزية حممد ح�سن %49

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

�سركة  ذ.م.م-  املنزلية  ال�سحية  الرعاية  خلدمات  جلف  من/الفا  جتاري  ا�سم  تعديل 
ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

ALFA GULF HOME HEALTH CARE SERVICES LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/الفا جلف خلدمات الرعاية ال�سحية املنزلية ذ.م.م
ALFA GULF HOME HEALTH CARE SERVICES LLC

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

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

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تعهيد خلدمات العمالة امل�ساعدة

 رخ�سة رقم:CN 2437063 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي جمعه نا�سر عبداهلل العلوي %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/تعيب حممد �سامل حممد الكعبي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ تعيب حممد �سامل حممد الكعبي من 100% اىل %50

تعديل �سكل قانوين/من null اىل 500000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/تعهيد خلدمات العمالة امل�ساعدة

TAHEED FOR DOMESTIC WORKERS SERVICES
اىل/تعهيد خلدمات العمالة امل�ساعدة ذ.م.م

TAHEED FOR DOMESTIC WORKERS SERVICES LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3

اإعــــــــــالن
زون  ال�س�����ادة/مطعم فود  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1084566 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد عي�سى بخيت حويرب املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد ابراهيم عمري حممد البلو�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ادفان�ض كري للخدمات الدارية ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1881224 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ليلى حممد نور %49

 ADVANCE تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ادفان�ض للتوريدات البرتولية ذ.م.م
OILFIELD SUPPLIES LLC

null*null تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل
تعديل ا�سم جتاري من/ادفان�ض كري للخدمات الدارية ذ.م.م

ADVANCED CARE MANAGEMENT SERVICES LLC
اىل/الراحة لو�ساطة التاأمني ذ.م.م

AL RAHA INSURANCE BROKER LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة و�سيط تاأمني )6622001(

تعديل ن�ساط/حذف اخلدمات الدارية لرجال العمال )8299004(
تعديل ن�ساط/حذف ا�ست�سارات ودرا�سات ادارية )7020003(

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

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

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الروؤية الثالثية للتجارة

 رخ�سة رقم:CN 1054393 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/دلل �سعيد مهري �سعيد القبي�سي من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ دلل �سعيد مهري �سعيد القبي�سي من 0% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/كورياكو�ض مادابارامبيل �سرييان من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ كورياكو�ض مادابارامبيل �سرييان من 100% اىل %49
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 5*1

تعديل �سكل قانوين/من null اىل 150000
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/الروؤية الثالثية للتجارة
TRI VISION TRADING
اىل/الروؤية الثالثية للتجارة ذ.م.م

TRI VISION TRADING LLC
 1602 مكتب   16 الطابق   16 �ض   c4 ال�سالم  �سارع  ابوظبي  جزيرة  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
املالك/ حممد احمد جوعان را�سد الظاهري اىل ابوظبي امل�سفح م 10 ق 15 خمزن 4 122948 

122948 حكومة ابوظبي واخرين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/فيك�ض  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

 CN 2102185:لين لل�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز التميز لال�ست�سارات 

 CN 1051194:الدارية والتطوير  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/مركز التميز لال�ست�سارات الدارية والتطوير

EXCELLENCE MANAGEMENT CONSULTANCY & DEVELOPMENT CENTRE

اىل/ مركز التميز للتدريب وال�ست�سارات الدارية والتطوير
EXCELLENCE TRAINING & MANAGEMENT CONSULTANCY & DEVELOPMENT CENTRE

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

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

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3

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

 رخ�سة رقم:CN 2289392 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/تراب �سليم حممد �سليم من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي يافور غامن املن�سوري من 100% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي كيدي ابراهيم رحمه من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي كيدي ابراهيم رحمه من 0% اىل %51
تعديل �سكل قانوين/من null اىل 150000

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

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم تورو تورو
TORO TORO RESTAURANT

اىل/مطعم تورو تورو ذ.م.م
TORO TORO RESTAURANT LLC

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

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

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3

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

 CN 1797132:روز للمقاولت العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3

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

العرو�ض للمالب�ض الن�سائية
 رخ�سة رقم:CN 2035409  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اميجن اير للمقاولت 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1264717 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة بطي حمد خلفان را�سد املزروعي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حيدر نادر ال�سيخ خزعل
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة املودة العقارية

 رخ�سة رقم:CN 1701934 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة م�سطفى حممد منذر �سقفه %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمد مبارك �سفر �سليم الهاجري %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فاطمة حممد ب�سري ح�سني ب�سري ال�سقفه

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

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة املودة العقارية
AL MWADA REAL ESTATE

اىل/املوده العقارية ذ.م.م
ALMWADA REAL ESTATE LLC

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ابناء حمد الزراعية

 رخ�سة رقم:CN 1113659 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سركة ابناء حمد للتجارة العامة ذ.م.م 

HAMAD SONS GENERAL TRADING COMPANY LLC
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمد �سعيد احمد احل�ساين

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*2 اىل 2*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة ابناء حمد الزراعية
HAMAD SONS AGRICULTURAL EST

اىل/موؤ�س�سة ابناء حمد الزراعية- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
HAMAD SONS AGRICULTURAL EST- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مدر�سة ال�سواء اخلا�سة

 رخ�سة رقم:CN 1005406 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سركة ابناء حمد للتجارة العامة ذ.م.م 

HAMAD SONS GENERAL TRADING COMPANY LLC
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمد �سعيد احمد احل�ساين

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*10 اىل 10*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/مدر�سة ال�سواء اخلا�سة
AL ADHWA' PRIVATE SCHOOL

اىل/مدر�سة ال�سواء اخلا�سة- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
 AL ADHWA PRIVATE SCHOOL- SOLE PROPRIETORSHIP

LLC
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/التاج للطحينة واحللويات

 رخ�سة رقم:CN 2124024 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة م�سطفى حممد منذر �سقفه %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمد مبارك �سفر �سليم الهاجري %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فاطمة حممد ب�سري ح�سني ب�سري ال�سقفه

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 250000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*3

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/التاج للطحينة واحللويات

AL TAJ TAHINI AND SWEETS
اىل/التاج للطحينة واحللويات ذ.م.م

AL TAJ TAHINI AND SWEETS LLC
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3

يف فلو ميدل اي�صت قروب- ذ م م
احل�سابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
اجتماع  قرار  مبوجب  اأنه  الدارية  وال�ست�سارات 

اجلمعية العمومية غري العادية ال�سادر بتاريخ
2017/09/25 بحل وت�سفية �سركة

 )يف فلو ميدل اي�شت قروب - ذ م م(
اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�ض  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�ض   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب 
ال�سياحي  026716054 �ض.ب 53181 ابوظبي بالنادي 
بناية �سعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق )4( مكتب رقم 
)403( واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة 

اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك : مطعم اي لف بريجر

 ILOVE BURGERS: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم : 259418  بتاريخ : 2016/9/4

با�سم: مطعم اي لف بريجر
وعنوانة : ابوظبي- �سارع املطار- ابوظبي- �ض.ب: 50701- الإمارات العربية املتحدة  

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43 خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات اليواء املوؤقت.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة ILOVE BURGERS وكلمة LOVE على �سكل قلب.

ال�سرتاطات :
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  3  مار�س 2018 العدد 12264
منوذج اإعالن الن�شر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك : موؤ�س�سة ليوا لتنقية مياه ال�سرب
بيور  ليوا   liwa pure: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 284496  بتاريخ : 2017/12/14
با�سم: موؤ�س�سة ليوا لتنقية مياه ال�سرب

وعنوانة : ابوظبي هاتف: 025501331 فاك�ض: 025501991 �سندوق الربيد: 9113 
  liwawateruae@yahoo.com :امييل

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :32 املياه املعدنية.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة ليوا على خلفية �سكل �سماء وا�سجار يقابلها من الناحية الخرى 

.liwa
ال�سرتاطات :احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�سري عن الكلمات liwa pure كل 

على حدة يف الو�سع العادي
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  3  مار�س 2018 العدد 12264
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اأخبـار الإمـارات
»طرق دبي« تتو�ّصع يف تنفيذ اإ�صارات امل�صاة الذكية يف 15 موقعًا جديدًا

•• دبي-الفجر:

م�سروع  تنفيذ  يف  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  هيئة  تو�ّسعت 
لت�سمل  دبي،  اإم��ارة  الذكية على م�ستوى  امل�ساة  اإ�سارات 
�سارع  على  جتربتها  بعد  ج��دي��داً  موقعاً  ع�سر  خم�سة 
ال�سعادة، وذلك �سمن مبادرات الهيئة وتوجهاتها نحو 
املدينة الذكية، حيث تعد هذه التقنية الأوىل من نوعها 

على م�ستوى املنطقة.
التنفيذي  امل��دي��ر  ع��دي  ب��ن  ميثاء  املهند�سة  واأو���س��ح��ت 
امل�ساة  اإ���س��ارات  تركيب  مت  باأنه  والطرق  امل��رور  ملوؤ�س�سة 
اإم��ارة دبي؛  الذكية يف عدة مناطق ومواقع حيوية من 

منها �سارع املرقبات ، و�سارع الرقة، �سارع املنخول، �سارع 
بني يا�ض، �سارع الثاين من دي�سمرب، و�سارع اآل مكتوم، 
�سارع ال�سيخ خليفة، اإ�سافة اإىل منطقة الرب�ساء و�سيتي 
ووك ، م�سيفة باأن هذه املبادرة تعد �سمن خطط الهيئة 
للم�ساهمة يف دعم مبادرة »املدينة الذكية« التي اطلقتها 

حكومتنا الر�سيدة.  
واأ�سافت: اإن تقنية اإ�سارة امل�ساة الذكية تعمل من خالل 
نظام يعتمد على املج�ّسات املت�سلة بنظام �سوئي اأر�سي 
امل�ساة  حركة  يقراأ  حيث  الإ���س��ارات،  اإ���س��اءة  مع  يتناغم 
ع��ل��ى الأر���س��ف��ة ق��ب��ل ع��ب��ور ال�����س��ارع وع��ل��ى مم��ر امل�ساة 
اأوتوماتيكياً  املتبقي  ال��ت��وق��ي��ت  وي��ع��ّدل  ع��ب��وره  خ���الل 

اآمن لأكرب  بناًء على هذه القراءة، بحيث ي�سمح بعبور 
مع  للجميع،  و�سهل  اآم��ن  ب�سكل  امل�ساة  من  ممكن  ع��دد 
عدم التاأثري على حركة املركبات والو�سول اإىل اأف�سل 
م�س�����تويات ال�����خدمة، م������وؤكدة اأن هذا الن����ظام �سريفع 
من م�ست���وى �س���المة امل������ساة املح�����تاجني ل����وقت اأع�������لى 
من املعدل الط�����بيعي للعب�����ور من�����هم على �س�����بيل املثال 
ل احل�����س��ر: )ك��ب��ار ال�����س��ن، اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م، الأطفال، 
ان�سيابية  حت�سني  جانب  اإىل  العربات(  او  الأمتعة  نقل 
اإلغاء مرحلة امل�ساة يف حال عدم قراءة  املركبات نتيجة 
اإ�سافياً  اأي وجود للم�ساة على الأر�سفة، ما يوفر وقتاً 

للمركبات.

»ال�صارقة للوثائق« تختتم زيارتها ل�»الوثائق واملحفوظات الوطنية« يف عمان
•• ال�صارقة -وام:

عمان  �سلطنة  يف  الوطنية  واملحفوظات  الوثائق  لهيئة  زيارته  والأر�سيف  للوثائق  ال�سارقة  هيئة  من  وفد  اختتم 
ال�سقيقة واطلع على جتربة ال�سلطنة يف بناء نظام اإدارة الوثائق وم�سروع الأر�سفة الإلكرتونية وم�سروع التاريخ 

ال�سفاهي واآلية التوثيق املتبعة كما زار الوفد معمل الإتالف.
اخلربات  من  ال�ستفادة  و�سبل  الخت�سا�ض  جم��ال  يف  الطرفني  بني  القائم  التعاون  اأوج��ه  اجلانبان  وا�ستعر�ض 
والكفاءات املتوفرة لدى ال�سلطنة مبا يتنا�سب مع اأهداف الهيئة اىل جانب زيارة وزارة البيئة العمانية لالطالع 

على نظام اإدارة الوثائق بها والذي ت�سرف عليه هيئة الوثائق واملحفوظات.
واأ�ساد �سعادة �سالح �سامل املحمود مدير عام الهيئة بجهود هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية التي تعترب رائدة 
يف املجالت املتخ�س�سة ومنوذجاً يحتذى به يف بناء نظام اإدارة الوثائق يف اجلهات احلكومية وغريها من جمالت 

الخت�سا�ض ..موؤكداً �سمولية اأهداف برنامج العمل امل�سرتك.

�صعود القا�صمي ي�صهد احلفل اخلتامي جلائزة راأ�ش اخليمة للقراآن الكرمي
•• راأ�س اخليمة-وام:

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن 
الأع���ل���ى ح���اك���م راأ�������ض اخل��ي��م��ة اأن 
جائزة راأ�ض اخليمة للقراآن الكرمي 
م�سريتها  يف  كبرية  قفزات  حققت 
القراآنية املتميزة مما اأ�سفى عليها 
واأ�سبحت  ب��ه  تتميز  خا�سا  رون��ق��ا 
ويق�سدها  ب���ه،  ي��ح��ت��ذى  من���وذج���ا 
حفظة كتاب اهلل تعاىل يف كل عام 

للتناف�ض الإيجابي اخلالق.
ج��اء ذل��ك خ��الل احل��ف��ل اخلتامي 
�سمو  ي��راف��ق��ه  �سموه  �سهده  ال���ذي 
القا�سمي  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ 
ويل عهد راأ�ض اخليمة م�ساء ام�ض 
بجائزة  ال��ف��ائ��زي��ن  ل��ت��ك��رمي  الول 
الكرمي  ل���ل���ق���راآن  اخل���ي���م���ة  راأ��������ض 
ال��ث��ام��ن��ة ع�����س��رة والتي  يف دورت���ه���ا 
راأ������ض اخليمة  م��وؤ���س�����س��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
للقراآن الكرمي وعلومه �سنويا على 
م�سرح مركز وزارة الثقافة وتنمية 

املعرفة براأ�ض اخليمة.
راأ�ض  ال�سمو حاكم  واع��رب �ساحب 
اخليمة عن فخره واعتزازه بتتويج 
و�سعادته  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  حفظة 
اأن  ..موؤكدا  ومثابرتهم  باإجنازهم 
وهداية  ن��ور  كتاب  الكرمي  ال��ق��راآن 
ي��غ��ر���ض ال��و���س��ط��ي��ة والع����ت����دال يف 
ال���ن���ف���و����ض وه�����و ج���وه���ر الأخ������الق 
للجميع.  اخل��ري  ومنبع  ال�سمحة 
التي  املميزة  واأ�ساد �سموه باجلهود 
للجائزة  املنظمة  اللجان  بها  تقوم 
مبكانتها  يليق  ب�سكل  لإخ��راج��ه��ا 

الثمانية ما عدا امل�سابقة الن�سائية 
تكرمي  �سيتم  فيما  الكرمي  للقراآن 
اأ�سحاب  م�����س��اب��ق��ة  يف  ال��ف��ائ��زي��ن 
املوؤ�س�سات  ن��زلء  وم�سابقة  الهمم 
ال��ع��ق��اب��ي��ة والإ���س��الح��ي��ة يف حفل 
تكرمي خا�ض بهم من اأ�سل 763 
اإىل  اأ���س��م��اءه��م  ر���س��ح��وا  مت�سابقا 
جن�سية   45 ومب�����س��ارك��ة  اجل��ائ��زة 
من دول العامل مما يعك�ض و�سول 
اجلائزة اإىل العاملية ومتيزها حتى 
حفظة  يق�سدها  ج��ائ��زة  اأ�سبحت 

كتاب اهلل من جميع دول العامل.
الكبري  ب��ال��دع��م  ���س��ب��ي��ع��ان  واأ�����س����اد 
ال�������ذي حت���ظ���ى ب����ه اجل�����ائ�����زة من 
ورعاية  بالدولة  احلكيمة  القيادة 
�سعود  ال�������س���ي���خ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب 
ب���ن ���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي ح��اك��م راأ����ض 
الإجنازات  كل  اأن  م��وؤك��دا  اخليمة، 
�سموه  دع��م  ل��ول  لتتحقق  تكن  مل 
ال���دائ���م ل��ل��ج��ائ��زة واه��ت��م��ام��ه بها، 
ح���ت���ى ح���ق���ق���ت ب����ذل����ك اإجن���������ازات 
متتالية وا�ستثنائية لطاملا يدعمها 
الفائزين  املت�سابقني  مهنئا  �سموه 
املراكز  ع��ل��ى  وح�سولهم  ل��ف��وزه��م 
الع�سرة الأوىل متمنيا اأن يكون هذا 
التكرمي بوابة لتميزهم يف حياتهم 
امل�ستقبلية مبا ينفع دينهم ووطنهم 
وجمتمعهم  ق���ي���ادت���ه���م  وي����خ����دم 
متوجها بال�سكر اجلزيل اإىل فريق 
باجلائزة  ال������دوؤوب  لعمله  ال��ع��م��ل 
واإخراجها  اأ���س��ه��ر   6 ام��ت��داد  ع��ل��ى 
املجتمع  ع������ودت  ال������ذي  ب��ال�����س��ك��ل 
النجاح  دوام  متمنيا  عليه  وتعودوا 

والتميز للجميع.

القيادة احلكيمة  وترجمتها لروؤى 
وت����وج����ه����ات ال�����دول�����ة م�����ن خ���الل 
لأفراد  تنظمها  ال��ت��ي  امل��ح��ا���س��رات 
اأعداد كبرية  املجتمع ويقبل عليها 
اأف��راد املجتمع وامل�ستوى الذي  من 
عاما   18 م���دار  على  اإل��ي��ه  و�سلت 

ب�سجل حافل بالإجناز والإبداع.
ح�����س��ر الح��ت��ف��ال��ي��ة ال�����س��ي��خ �سقر 
القا�سمي  ح��م��ي��د  ب����ن  خ���ال���د  ب����ن 
راأ�ض  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
ال��ك��رمي وعلومه  ل��ل��ق��راآن  اخل��ي��م��ة 
عام  مدير  ال�سحي  حممد  واأح��م��د 
الإدارة  جمل�ض  واأع�����س��اء  املوؤ�س�سة 
وعدد من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني 
الدوائر  وم�����دراء  ال��ب��الد  واأع���ي���ان 
احلكومية املحلية وممثلو ال�سركاء 
الراعية  واجلهات  ال�سرتاتيجيني 
والدعاة  وامل���ح���ا����س���رون  ل��ل��ج��ائ��زة 

والأحداث  نهايتها  وحتى  بدايتها 
خالل  نظمتها  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

الدورة احلالية.
ب���ع���د ذل������ك ك������رم راع�������ي اجل����ائ����زة 
�ساحب ال�سمو حاكم راأ�ض اخليمة 
اجلهات  بتكرمي  العهد  و�سمو ويل 
الراعية واملت�سابقني الفائزين من 
اأجواء  يف  الثالث  اإىل  الأول  املركز 
غمرت  وال�سرور  بال�سعادة  امتالأت 
نفو�ض املت�سابقني لتكرمي �سموهما 
لهم واإهدائهما ال�سهادات واملكافاآت 
ال�������س���ي���خ �سقر  واأه���������دى  امل����ال����ي����ة، 
ل�ساحب  اجل���ائ���زة  درع  ال��ق��ا���س��م��ي 
وبعد  اخليمة  راأ����ض  ح��اك��م  ال�سمو 
خالد  ب��ن  �سقر  ال�سيخ  ك���رم  ذل���ك 
الفائزين  امل��ت�����س��اب��ق��ني  ال��ق��ا���س��م��ي 
العا�سر  اإىل  ال����راب����ع  امل���رك���ز  م���ن 
واملتعاونني وجلان التحكيم وفريق 

وي�سرف  يح�سر  القا�سمي  �سقر 
يعك�ض  وه��ذا  �سنويا  اجل��ائ��زة  حفل 
التي  اجل��ائ��زة  بهذه  �سموه  اهتمام 
اأ���س�����س��ه��ا امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ �سقر 
ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ط��ي��ب اهلل 
وت���ك���رمي���ه حلفظة  ث�����راه ودع���م���ه 
التوعوية،  وبالفعاليات  اهلل  كتاب 
موؤكدا حر�ض اجلائزة على تعزيز 
القيم الإيجابية وفق روؤية القيادة 
احلكيمة وتكري�ض الولء والنتماء 
الو�سطية  ون�سر  والقيادة  للوطن 
ال�سمحة  والأخ�������الق  والع����ت����دال 
التطرف  ال��ن��ا���س��ئ��ة م��ن  وحت�����س��ني 
العلمية  ال�����دورات  والإره�����اب ع��رب 
اأن  اإىل  الفائزين  داعيا  التاأ�سيلية 
الكرمي  ال��ق��راآن  �سماحة  يرتجموا 
�سلوكهم  ورقي  اأخالقهم  يف جمال 
والتفافهم حول قيادتهم احلكيمة 

واملهتمون  اجل���ائ���زة  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
بالإ�سافة اإىل املت�سابقني واأهاليهم 
اأف�����راد املجتمع  وج��م��ع غ��ف��ري م��ن 

غ�ست بهم القاعة.
وا�ستملت فقرات احلفل على تالوة 
ع��ط��رة م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م تالها 
نا�سر  امل���واط���ن حم��م��د  امل��ت�����س��اب��ق 
اأحد املت�سابقني الفائزين باجلائزة 
العامة  امل�سابقة  يف  ���س��ارك  وال���ذي 
للقراآن الكرمي رغم كونه من فئة 
اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م ت��ال ذل���ك عر�ض 
�سعرية  اأب��ي��ات  على  ي�ستمل  فيديو 
ع���ن امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����س��ي��خ زاي�����د بن 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
ثم األقى اأحمد حممد ال�سحي كلمة 
اجلائزة، وبعد ذلك مت عر�ض فيلم 
ي�ستعر�ض حكاية اإجنازات اجلائزة 
ال��ث��ام��ن��ة ع�����س��رة منذ  يف دورت����ه����ا 

بن  �سقر  ال�سيخ  واأو���س��ح  ال��ع��م��ل. 
خالد بن حميد القا�سمي اأن احلفل 
اخل��ت��ام��ي ه���ذا ال��ع��ام مت��ي��ز بطعم 
خ��ا���ض ف��ري��د م��ن ن��وع��ه وحتولت 
فرحة  ف���رح���ت���ني،  اإىل  ف���رح���ت���ن���ا 
بح�سور �ساحب ال�سمو حاكم راأ�ض 
بح�سور  الثانية  والفرحة  اخليمة 
�سمو ويل العهد مما اأدخل ال�سعادة 
وال�سرور اإىل كافة قلوب املت�سابقني 
ال��ف��ائ��زي��ن ب��اجل��ائ��زة وه���ذا يعك�ض 
ج��ه��ود ق��ي��ادت��ن��ا احل��ك��ي��م��ة يف دعم 
ورعاية مثل هذه الفعاليات املثمرة 
للتناف�ض  املجتمع  يق�سدها  ال��ت��ي 
براجمها  من  وال�ستفادة  والتاألق 

املتنوعة.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال اأح���م���د حممد 
اإن  ال�سحي يف كلمته خالل احلفل 
بن  ���س��ع��ود  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 

واملحافظة على وطنهم.
املوؤ�س�سة بجزيل  وتوجه مدير عام 
ال�سمو  ل�ساحب  والعرفان  ال�سكر 
لت�سريفه  اخل���ي���م���ة  راأ��������ض  ح���اك���م 
وح�سوره احلفل اخلتامي لتكرمي 
مما  وحتفيزهم  املت�سابقني  اأبنائه 
نفو�سهم  يف  الأث������ر  ب���ال���غ  ل���ه  ك����ان 
ول��رع��اي��ت��ه وت��ق��دمي ال��دع��م �سنويا 
حتمل  التي  املباركة  اجلائزة  لهذه 
بال�سكر  وت����وج����ه  الإم����������ارة  ا����س���م 
العهد  ويل  اإىل  ك��ذل��ك  وال��ت��ق��دي��ر 

حل�سوره وت�سريفه حفل اجلائزة.
�سبيعان  اإب���راه���ي���م  اأح���م���د  واأ�����س����ار 
راأ�������ض اخليمة  اأم�����ني ع����ام ج���ائ���زة 
اللجنة  ورئ��ي�����ض  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن 
اأن����ه بلغ  اإىل  ل��ه��ا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
العام  ه��ذا  ال��ذك��ور  الفائزين  ع��دد 
اجلائزة  م�سابقات  يف  فائزا   142

اكتمال التجهيزات لفتتاح حمطة الفح�ش الفني الثقيل 
•• راأ�س اخليمة- الفجر

الآليات  ترخي�ض  اإدارة  مدير  الغي�ض  علي  ع��ادل  العقيد  ت��راأ���ض 
العامة  القيادة  يف  املركزية  للعمليات  العامة  ب���الإدارة  وال�سائقني 
ال��دوري لفريق عمل  التح�سريي  راأ�ض اخليمة الجتماع  ل�سرطة 
حمطة  مبنى  اف��ت��ت��اح  فعاليات  لإق��ام��ة  والتجهيز  الإع����داد  جلنة 
الفح�ض الفني الثقيل مبنطقة ال�ساعدي ، بح�سور جميع اأع�ساء 
، والذي عقد يف قاعة الجتماعات الكربى مبركز خدمة  اللجنة 
اأبرز  اأعماله  م�ستهل  يف  الجتماع  ا�ستعر�ض  وامل��رور.  الرتاخي�ض 

التو�سيات التي مت التفاق عليها خالل الجتماع ال�سابق والنتائج 
التي متخ�ست عن الفتتاح التجريبي للمحطة ، وذلك من خالل 
 ، الجتماع  اأجندة  اإدراجها يف  التي مت  والتعليمات  القرارات  طرح 
اأعماله  وبحث الجتماع عدد من املو�سوعات املدرجة على جدول 
الأم���ن وال���س��ت��ق��رار والرت��ق��اء وف��ق نهج  ال��ت��ي ترتكز على تعزيز 
ا�سرتاتيجي مدرو�ض ي�سعى اإىل حتقيق املعايري واملوؤ�سرات الأمنية 
يف جمال فح�ض املركبات الثقيلة ، ووقف املجتمعون على اإجراءات 
�سري العمل التي �سيتم تطبيقها وتنفيذها خالل يوم الفتتاح ، ومت 
والرتتيبات  املتخذة  والإج��راءات  ال�ساأن  بهذا  العمل  اآلية  مناق�سة 

الالزمة وذلك ا�ستعداداً للحدث ، بالإ�سافة اإىل اخلطط امل�ستقبلية 
التي �سيتم تنفيذها. ويف ختام الجتماع وجه العقيد عادل الغي�ض 
ال�سكر للح�سور الذين متكنوا من اإجناز كافة الأعمال والواجبات 
وخربتهم  كفاءتهم  على  ي��وؤك��د  مب��ا  وج��ه  اأك��م��ل  على  بها  املكلفني 
العالية ، ووجه ب�سرورة العمل على حتقيق اأعلى معدلت ال�سعادة 
حتقيق  و�سمان  للجمهور  املقدمة  واخلدمات  الأمني  وال�ستقرار 
اأف�سل  تبني  خ��الل  من  تواجههم  التي  ال�سعاب  وتذليل  ر�ساهم 
ينعم  حتى  و�ساملة  عالية  ج��ودة  ذات  خدمات  وتقدمي  املمار�سات 

اجلميع بالأمن والطماأنينة وامل�سي قدماً نحو حتقيق الروؤى.

حماكم راأ�ش اخليمة تطرح العقارات باملزاد الإلكرتوين 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

نظمت دائرة حماكم راأ�ض اخليمة 
بالتعاون مع  اإل��ك��رتوين  اأول م��زاد 

الإمارات للمزادات.
اأح����م����د حممد  واأك�������د امل�����س��ت�����س��ار 
امل��������زاد  خ�����ط�����وة  اأن  اخل�������اط�������ري 
الإل��ك��رتوين ال��ذي طبقته حماكم 
ياأتي  م�����رة،  لأول  اخل��ي��م��ة  راأ�������ض 
ت�ستهدف  خ��ط��وات  ح��زم��ة  �سمن 
التحول الإلكرتوين الكامل لكافة 
اأق�سام دائرة املحاكم، وذلك حتقيقا 

املحاكم و�سركة  دائ��رة  موؤخرا بني 
الإم���������ارات ل����ل����م����زادات، وب���دوره���ا 
الإلكرتوين  البيع  ال�سركة  تتوىل 
مبواقعها على الإنرتنت، باإ�سراف 
التنفيذ  لق�ساة  كاملة  ومبا�سرة 
با�ستخدام  ال�����س��رك��ة  راب�����ط  ع���رب 
الآيل،  واحلا�سب  املحمول  الهاتف 
كما اأن للقا�سي كافة ال�سالحيات 
يف ك��اف��ة م���راح���ل امل�����زاد ب����دءا من 
مرحلة مراجعة بيانات املتزايدين 
وج��ن�����س��ي��ت��ه��م، وم��ي��ع��اد ب����دء امل����زاد 
منهم  املقدمة  والعطاءات  نهايته، 

ال�سرتاتيجية حلكومة  لالأهداف 
وال��دائ��رة يف جمال  راأ����ض اخليمة 
التحول الإلكرتوين، مبينا اأنه مت 
يف اليوم الأول للمزاد الإلكرتوين 
طرح 6 عقارات للبيع، منها ثالثة 
و�سول  ب���ع���د  ب��ي��ع��ه��ا  مت  ع����ق����ارات 
امل���ت���زاي���دي���ن لأع���ل���ى ���س��ع��ر، واأم����ا 
تاأجيل  مت  الثالث  العقارات  بقية 
على  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  جلل�سة  بيعهم 
اأن  اخلاطري  واأو���س��ح  املوقع.  ذات 
تطبيق املزاد الإلكرتوين باملحاكم 
ي����اأت����ي ب���ع���د الت���ف���اق���ي���ة امل���ربم���ة 

يراها  مرحلة  اأي  يف  امل���زاد  ووق��ف 
باملزاد  العمل  اأن  م�سيفا  منا�سبة. 
الل�������ك�������رتوين ي���ح���ق���ق ال���ت���ح���ول 
الإل�������ك�������رتوين وت�����وف�����ري ال����وق����ت 
واجل��ه��د وال�����س��رع��ة، ح��ي��ث اأن����ه ل 
متتالية  اأي���ام  �ستة  ���س��وى  يتطلب 
امل����ح����ددة  الأوىل  اجل���ل�������س���ة  ب���ع���د 
باملزاد  بالبيع  العمل  عك�ض  للبيع 
ي�ستغرق  ك����ان  ال�����ذي  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
اإنقا�ض  اأك����رث م���ن ع���ام ح��ت��ى م���ع 
بقانون  امل��ق��رر  النحو  على  الثمن 

الإجراءات املدنية.

ختام مهرجان راأ�ش اخليمة للفنون الب�صرية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

للفنون  اخل���ي���م���ة  راأ���������ض  م���ه���رج���ان  اخ���ت���ت���م 
الب�سرية دورته ال�ساد�سة والأكرث جناحاً لهذا 
ال�سجادة احلمراء  ا�ستقبال  العام خالل حفل 
يف ف��ن��دق وال����دورف اأ���س��ت��وري��ا، راأ����ض اخليمة. 
من  اجلماهري  حل�سور  متاحا  احل��ف��ل  وك���ان 
و  اإمي���ان  الإم��ارت��ي��ت��ني  وامل�سممتني  املجتمع 
اإلهام الفالمرزي، و ح�سور م�ساهري النجوم 
مثل جمال الغيالن، ومن�سور الفيلي، و�سمية 
اخل���ن���ة. و ي���ق���ول ����س���ق���راط ب���ن ب�����س��ر، مدير 
مهرجان راأ�ض اخليمة للفنون الب�سرية: لقد 
قام املهرجان لعام 2018 بعر�ض اأعمال فنية 
لأك��رث م��ن 70 فناناً و خم��رج��اً م��ن خمتلف 
اأنحاء العامل، لقد كانت جتربة رائعة لتبادل 
اأنحاء  الأف��ك��ار، والإب����داع، وامل��واه��ب يف جميع 
امل���ه���رج���ان. ت��ه��ان��ي��ن��ا جل��م��ي��ع ال��ف��ائ��زي��ن على 
اإجن��ازات��ه��م ال��ف��ن��ي��ة. وت�����س��م��ن ت��ق��دمي ت�سعة 
الب�سرية،  الفنون  فئات  حت��ت  ت��ن��درج  ج��وائ��ز 
والفن  والأف�����الم،  ال��ف��وت��وغ��رايف،  والت�سوير 

املعاد تدويره، ح�سل عليها كل من :
غوبالكري�سنان،  ���س��ادا���س��ي��ف��ان  ج���ي  ك��ي��ه   •
الفنون  التحكيم:  جلنة  جائزة  الكاجو  عائلة 

الب�سرية
واملطر  ال��ن��ار  ج����ودا،  نينج  م��اه��ي�����س��واراب��ا   •

جائزة العام: الفنون الب�سرية
التحكيم:  املنظور جائزة جلنة  غاي،  • لري 

الت�سوير.
جائزة  وال��رتاث  املا�سي  الهيا�ض:  فاطمة   •

العام: الت�سوير.
اخل���اج���ة، احل���ي���وان )ج���ائ���زة جلنة  • ن��اي��ل��ة 

التحكيم: الفيلم الروائي.
جلنة  ج��ائ��زة  م��ع��اً  ميكننا  النقبي،  �سيماء   •

التحكيم: الفيلم الوثائقي.
• ���س��ل��م��ى ���س��ه��ي��ل، ال���ع���م���ران، ج���ائ���زة جلنة 

التحكيم: الفن املعاد تدويره.
الكوكب  ب��ي��ع  ع��ن  ال��ت��وق��ف  ه����وغ،  �سبن�سر   •

جائزة جلنة التحكيم: الفن املعاد تدويره.
الطالب  الأ����س���ود،  اجل��م��ال  ن��ظ��ام،  • اأف��ري��ن 

الفنان لهذا العام.
عالوة على ذلك، كرمت اإدارة املهرجان اأحمد 
الأف���الم  ع��ل��ى منحة  اأح��م��د، احل��ا���س��ل  ح�سن 
اأنها  ال��ع��ام وع��ر���ض فيلمه و���س��وء. كما  ل��ه��ذا 
املهرجان  فيها  ينّظم  التي  الأوىل  امل��رة  كانت 
فكرة مو�سوع )الإبداع امل�ستدام( حيث ت�سمن 

ور�سات عمل كجزء من برناجمه لهذا العام.
ال�سل�سلة  لقد حظت  ب�سر:  بن  �سقراط  وق��ال 
على  التعليمية  العمل  ور���س��ات  م��ن  اجل��دي��دة 
�سعبية كبرية بني الفنانني املحليني والطلبة 
»وبدعم من  واأ�ساف  راأ���ض اخليمة.  وجمتمع 
تو�سيع  موا�سلة  يف  ن��اأم��ل  وال��رع��اة،  �سركائنا 

الربامج التعليمية للمهرجان يف العام املقبل.
دون  م��ن  ممكناً  يكون  ل��ن  املهرجان  جن��اح  اإن 
من  ال��ع��دي��د  ق��ب��ل  م��ن  امل�ستمر  ال��دع��م  تلقي 
املرجان،  ال�سركاء - وخا�سة جزيرة  و  الرعاة 

الراعي البالتيني الأول يف تاريخ املهرجان.

دعم امل�شاركني :
تود اأ�سرة املهرجان اأن ت�سكر جميع امل�ساركني 
و ال�سيوف الكرام على دعمهم لنا و جعل هذه 
ال�سنة متميزة بالنجاح اإىل يومنا هذا. و يعرب 
ح�سور  و  للدعم  �سكره  جزيل  ع��ن  املهرجان 
و  القا�سمي،  �سعود  بنت  اآم��ن��ة  ال�سيخة  �سمو 
معايل نورة بنت حممد الكعبي، وزيرة الثقافة 
فوندي  باتريتزيو  و�سعادة  املعرفة،  تنمية  و 
�سفري الحتاد الأوروبي لدى الدولة، و�سعادة 
الإ�سباين،  ال�سفري  ب����ارث،  األ��ف��اري��ز  اأن��ت��ون��ي��و 
القن�سل  اإ���س��ت��ي��ف��ان،  داف��ي��ال  دي��ف��ي��د  و���س��ع��ادة 
املك�سيكي، و�سعادة فران�سي�سكو األونزو، ال�سفري 

ال�سابق للمك�سيك لدى الدولة.
التنفيذي  الرئي�ض  ال��ع��ب��دويل،  ع��ب��داهلل  ق��ال 
بال�سراكة  ���س��ع��داء  ن��ح��ن  امل���رج���ان:  جل���زي���رة 
الب�سرية  للفنون  اخليمة  راأ���ض  مهرجان  مع 
الإمارة  على  ال�سوء  ي�سلط  وال��ذي  ال�سنوي، 
كوجهة للفنون والثقافة، نحن نوؤكد اإلتزامنا 
ال�سوء  ت�سلط  التي  املبادرات  بدعم مثل هذه 
تطويرها  يف  وامل�ساهمة  اخل��ي��م��ة،  راأ����ض  على 

كمركز ثقايف و�سياحي.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 108274 
 با�سم ادفان�ض ماقازين ببلي�سرز ، انك. 

وعنوانه وان ورلد تريد �سنرت ، نيويورك ،اإن واي 10007 ،  الوليات املتحدة الأمريكية 
وامل�سجلة حتت رقم  : )     ( بتاريخ  :    2012/6/18

انتهاء  تاريخ  م��ن   اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   
احلماية يف :    2018/2/27  وحتى تاريخ :    2028/2/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  3  مار�س 2018 العدد 12264

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 108259       
 با�سم بيرت اليك�ساندر �سليبوير بي تي واي ليميتد 

 وعنوانه  658 ت�سري�ض �سرتيت ،  ريت�سموند فيكتوريا 3121 ا�سرتاليا. 
 وامل�سجلة حتت رقم  : )   98897 ( بتاريخ  :    2009/12/28

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف :    2018/2/27  وحتى تاريخ :     2028/2/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  3  مار�س 2018 العدد 12264

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 108260       
 با�سم بيرت اليك�ساندر �سليبوير بي تي واي ليميتد 

 وعنوانه  658 ت�سري�ض �سرتيت ،  ريت�سموند فيكتوريا 3121 ا�سرتاليا. 
 وامل�سجلة حتت رقم  : )   133208 ( بتاريخ  :    2011/2/24

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف :    2018/2/27  وحتى تاريخ :     2028/2/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  3  مار�س 2018 العدد 12264

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 108268       
 با�سم �سميجل بي تي واي  ليمتد 

 وعنوانه  658 ت�سري�ض �سرتيت ،  ريت�سموند فيكتوريا 3121 ا�سرتاليا. 
وامل�سجلة حتت رقم  : )   98578 ( بتاريخ  :    2009/2/17

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من 
تاريخ انتهاء احلماية يف :    2018/2/27  وحتى تاريخ :     2028/2/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  3  مار�س 2018 العدد 12264

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 108269       
 با�سم �سميجل بي تي واي  ليمتد 

 وعنوانه  658 ت�سري�ض �سرتيت ،  ريت�سموند فيكتوريا 3121 ا�سرتاليا. 
وامل�سجلة حتت رقم  : )   98898 ( بتاريخ  :    2009/12/28

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف :    2018/2/27  وحتى تاريخ :     2028/2/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  3  مار�س 2018 العدد 12264

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 108270       
 با�سم �سميجل بي تي واي  ليمتد 

 وعنوانه  658 ت�سري�ض �سرتيت ،  ريت�سموند فيكتوريا 3121 ا�سرتاليا. 
وامل�سجلة حتت رقم  : )   98579 ( بتاريخ  :    2009/12/17

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف :    2018/2/27  وحتى تاريخ : 2028/2/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  3  مار�س 2018 العدد 12264

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 108276 
 با�سم ادفان�ض ماقازين ببلي�سرز ، انك. 

وعنوانه  وان ورلد تريد �سنرت ، نيويورك ،اإن واي 10007 ،الوليات املتحدة الأمريكية
وامل�سجلة حتت رقم  : )     ( بتاريخ  :    2009/12/17

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف :    2018/2/27  وحتى تاريخ :    2028/2/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  3  مار�س 2018 العدد 12264

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 108277 
 با�سم ادفان�ض ماقازين ببلي�سرز ، انك. 

وعنوانه  وان ورلد تريد �سنرت ، نيويورك ،اإن واي 10007 ،الوليات املتحدة الأمريكية
وامل�سجلة حتت رقم  : )     ( بتاريخ  :    2009/12/17

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف :    2018/2/27  وحتى تاريخ : 2028/2/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  3  مار�س 2018 العدد 12264

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 108275 
 با�سم ادفان�ض ماقازين ببلي�سرز ، انك. 

وعنوانه:وان ورلد تريد �سنرت ، نيويورك ،اإن واي 10007 ،الوليات املتحدة الأمريكية
وامل�سجلة حتت رقم  : )     ( بتاريخ  :    2011/6/23

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف :    2018/2/27  وحتى تاريخ :    2028/2/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  3  مار�س 2018 العدد 12264

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 108273 
 با�سم ادفان�ض ماقازين ببلي�سرز ، انك. 

وعنوانه  وان ورلد تريد �سنرت ، نيويورك ،اإن واي 10007 ،الوليات املتحدة الأمريكية
وامل�سجلة حتت رقم  : )     ( بتاريخ  :    2012/7/26

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف :    2018/2/27  وحتى تاريخ :2028/2/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  3  مار�س 2018 العدد 12264

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك : بالك كاب كويف �ض.ذ.م.م

 BLK CAB COFFEE: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم : 286541  بتاريخ : 2018/1/25

با�سم: بالك كاب كويف �ض.ذ.م.م
وعنوانة : دبي- مكتب رقم 301-01 ملك �سركة راين الدولية للتنمية- برج خليفة- بردبي

  naji@pro4ever.ae :هاتف: 0504942005 امييل 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30 النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والدقيق وامل�ستح�سرات 
امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ع�سل النحل والع�سل ال�سود اخلمرية 

وم�سحوق اخلبيز امللح واخلردل اخلل ال�سل�سات )التوابل( البهارات الثلج.
و�سف العالمة : عبارة عن ر�سم دائرى على �سكل فنجان معباأ باللون ال�سود ومر�سوم فيه �سيارة بي�ساء وبها 
نقط �سوداء ا�سفل ال�سورة كلمة باحلروف الالتينية الكبرية )BLK CAB COFFEE( ويليها نقطة 
�سوداء ترمز حلبة النب وهي تعني مقهى بالك كاب وهو ا�سم ال�سركة التجارية )بالك كاب كويف ذ.م.م( وهي 

تعني مقهى ال�سيارة الجرة ال�سوداء.
 BLK ، CAB ، ال�سرتاطات :احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�سري عن الكلمات 

COFFEE كل على حدة يف الو�سع العادي
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  3  مار�س 2018 العدد 12264

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

املودعة حتت رقم :275132 بتاريخ:2017/06/15
با�س��م:ميجيكا ا�ض. بي. ايه

وعنوانه:  فيا روما 94، اأركواتا �سكريفيا، األي�ساندريا، ايطاليا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات  خدمات توفري الطعام وال�سراب، خدمات املطاعم، خدمات 
الوجبات اجلاهزة للطلبات اخلارجية، توفري الأغذية وامل�سروبات عن طريق �ساحنة متنقلة، توفري الأغذية 
املباين، خدمات  الطعام لال�ستهالك خارج  اإع��داد وجبات  والعربات،  الطعام  اأك�ساك  وامل�سروبات عن طريق 
املقهى، خدمات توريد القهوة للمكاتب، اخلدمات الغذائية التعاقدية، القامة املوؤقتة، حجز الإقامة املوؤقتة، 
خدمات ال�سيافة بالتحديد الإقامة، خدمات ال�سيافة بالتحديد الغذاء، خدمات حجوزات الفنادق واملطاعم، 
الإقامة  حلجز  ال��وك��الت  خ��دم��ات  امل��وت��ي��الت،  املنتجعات،  ال��ف��ن��ادق،  يف  الإق��ام��ة  توفري  ال��ف��ن��ادق،  معلومات 
وجبات  وتقدمي  ترتيب  العطالت،  لق�ساء  الإق��ام��ة  اأماكن  وتوفري  ترتيب  العطالت،  م�ساكن  الفنادق،  يف 

للم�سافرين، ترتيب وتقدمي خدمات حجز الفنادق، خدمات احلجوزات حلجز وجبات الطعام.
الواق�عة بالفئة:43

و�سف العالمة:  العالمة هي عبارة عن الكلمتني ca' و puccino  مكتوبتني بالأحرف الالتينية باللون 
الربتقايل بطريقة مميزة حيث يوجد اأعلى احلرف a من جهة اليمني للكلمة ca' ال�سكل ) ' (  بطريقة 
مكتوبة   coffee house and kitchen ع��ب��ارة   ca' puccino العبارة  ا�سفل  وي��وج��د  مميزة 

باأحرف لتينية بطريقة مميزة باللون البني كما هو مبني اأعاله.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  3  مار�س 2018 العدد 12264

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3

تنويه
بال�سارة اىل العالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12190 بتاريخ 2017/12/5 
فيلو�سي  التجاري:  بال�سم   )CN-1023308( التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�ض 

�سريتيفيكي�سان �سريفي�سز ذ.م.م.
تنوه دائرة التنمية القت�سادية بت�سحيح العالن امل�سار اليه:

تعديل ا�سم ال�سريك/ اىل �سركة فيلو�سي مالطا 11
  velosi malta 11 limited /وبالجنليزي اىل

بال�سافة اىل التعديالت ال�سابقة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل 14 يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق 

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

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

يف الدعوى رقم 2017/4797 جلنة ف�ش املنازعات اليجارية
حمكمة اأبوظبي البتدائية

يعلن اخلبري الهند�سي/ ماأمون اإبراهيم حيدر املنتدب من قبل املحكمة 
يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اأع���اله وامل��ق��ام��ة م��ن امل��دع��ي/ علي حممد علي 
�سلطان الظاهري وتنفيذاً للمهمة فاإن املدعى عليه/ علي حممد علي 
اإبراهيم البلو�سي مدعو حل�سور اجتماع اخلربة واملعاينة يوم الثالثاء 
لال�ستف�سار  ال��ن��زاع  عني  يف  ظهراً   12:00 ال�ساعة  2018/03/13م 

متحرك 0506162862 
اخلبري الهند�شي/ماأمون اإبراهيم حيدر

اإعالن ح�صور اجتماع خربة هند�صية واملعاينة

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1488  جتاري كلي
اىل املدعي عليه /1-فينا�ض جولد ذ.م.م وميثلها قانونا �سكور لتدقيق احل�سابات جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/بنك الحتاد الوطني وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�سف 
ال�سباغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم 
ي��وؤدوا للمدعي  مبلغ وقدره )625.202( والفائدة القانونية بواقع 16% �سنويا من  ان 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والزمتهما 
املوافق  يوم اخلمي�ض  لها جل�سة  املحاماة. وحددت  اتعاب  وامل�سروفات ومقابل  الر�سوم 
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة   2018/3/8
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3105  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/كارياتيد للعقارات املحدودة املوؤ�س�ض ملنتجع النادي امللكي يف نخلة جمريا 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/حممود احمد حممود الكندري قد اأقام عليك الدعوى 
واخل�سم  عليها  املدعي  وال��زام  التداعي  �سند  التفاقية  وبطالن  برد  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم  دره��م   )105.000( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  والتكافل  بالت�سامن  املدخل 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها 
جل�سة يوم الحد املوافق:2018/3/11 ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة:ch.1.C.14 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/4224  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1-موؤ�س�سة العزمت للتكنولوجيا )موؤ�س�سة فردية( وميثلها مالكها/
حممد علي بيك مريزا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة امل�سرق ال�سالمي 
عليك  اأق��ام  قد  حثبور  �سيف  حممد  خليفة  وميثله:خالد  خا�سة(  )م�ساهمة  للتمويل 
درهم   )421.243.86( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/3/6 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ساعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ح�سدت اأفالم طلبة موؤ�س�سات التعليم العايل بالدولة 5 جوائز متنوعة يف 
ختام اأعمال الدورة التا�سعة من مهرجان جامعة زايد ال�سينمائي.

زايد  جامعة  رئي�سة  القا�سمي  خ��ال��د  بنت  لبنى  ال�سيخة  م��ع��ايل  واأ����س���ادت 
الذي  الريادي  وال��دور  الأو�سط  لل�سرق  ال�سينمائي  زاي��د  جامعة  مبهرجان 
يلعبه منذ انطالقه قبل ت�سع �سنوات يف ح�سد جهود طلبة موؤ�س�سات التعليم 
�سينمائية  �سناعة  لتطوير  اإب��داع��ات��ه��م  و�سحذ  العربي  ال��وط��ن  يف  ال��ع��ايل 
طالبية حيث يزدهي هذا املهرجان ب�سعاره الذي يحمله يف كل دوراته منذ 

بداأ وهو “من الطلبة اإىل الطلبة”.
وقالت معاليها اإنه كثرياً من الأفالم التي �ساركت يف دورات املهرجان ال�سابقة 
�سارك بها �سانعوها اأي�ساً يف مهرجانات �سينمائية عاملية بعد تخرجهم الأمر 
الذي ي�ساهم يف تنمية واإب��راز جيل جديد من ال�سينمائيني ال�سباب العرب 

ودفع جتاربهم اإىل الظهور واتخاذ مواقعهم يف �سناعة ال�سينما العربية.
جاء ذلك يف ت�سريحات ملعاليها خالل الحتفالية اخلتامية للمهرجان وذلك 
بح�سور ال�سيخ حممد بن خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان و�سعادة مرمي 
املهريي الرئي�ض التنفيذي لهيئة املنطقة الإعالمية باأبوظبي و�سركة “تو 

فور54” وعدد من ال�سفراء بالدولة.
والتقني  والثقايف  الفني  بامل�ستوى  القا�سمي  لبنى  ال�سيخة  معايل  ونوهت 

لالأفالم الفائزة بجوائز الدورة التا�سعة للمهرجان.
واأعربت معاليها عن �سكرها لرعاة املهرجان مثمنة يف الوقت نف�سه اجلهود 

التي قامت بها اجلامعات املمثَّلة فيه لتحفيز مواهب طلبتها واإبداعاتهم.
اإن  زاي��د  جامعة  مدير  نائب  روبرت�ض  ماريلني  الدكتورة  قالت  جانبها  من 

اجلامعة  يف  طالبتني  حلم  كانت  ال�سينمائي  زاي��د  جامعة  مهرجان  فكرة 
من  بدعم  با�ست�سافته  الطلبة  ويقوم  �سنوياً  يعقد  املهرجان  اأ�سبح  واليوم 
كلياتهم. وعلى �سعيد الأعمال الفائزة فازت الطالبة حورية املفالحي من 
له  املغفور  املوؤ�س�ض  بالقائد  حتتفي  زايد” التي  “عام  بجائزة  زاي��د  جامعة 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”.
وفاز فيلم “رندا” للطالبة فاروق اجلمال من جامعة �سانت جوزيف “لبنان” 
باجلائزة الكربى للمهرجان ويحكي هذا الفيلم عن حماكمة وحما�سرة اأم 
“اأغلق عينيك جيداً” للطالب علي  للك�سف عن ما�سيها املعيب وفاز فيلم 

البياتي من جامعة بغداد “العراق” بجائزة الأفالم الروائية.
والإيجابية  لل�سعادة  زايد  “اأودي�سي” جائزة مهرجان جامعة  وح�سد فيلم 

يف  العليا  التقنية  كليات  م��ن  الرميثي  م��رمي  للمخرجة  وه��و  والتعاي�ض 
اأبوظبي .. بينما نال فيلم “املخاطرة” للطالبة �سيماء اأبو العينني املزروعي 
من كليات التقنية العليا باأبوظبي جائزة “توفور 54” و�ستح�سل الفائزة 

على تدريبات واإر�سادات خا�سة مقدمة من ال�سركة.
اأما جائزة اأف�سل فيلم وثائقي فكانت من ن�سيب فيلم الزيارة لنور اأبو هنية 
من كلية دار الكلمة بفل�سطني وهو فيلم مت �سرده من وجهة نظر ن�ساء يقمن 

بزيارة اأبنائهن املعتقلني يف ال�سجون الإ�سرائيلية.
وخ�س�ض املهرجان �سهادتني تكرمييتني لهذه الفئة الأوىل من ن�سيب فيلم 
من األف اإىل باء ملرمي م�سطفى من اجلامعة الأمريكية بال�سارقة واجلائزة 
من  عي�سى  لأحمد  ف�سيئا”  �سيئا  العامل  “لنغري  فيلم  ن�سيب  من  الثانية 

اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة.
كما فاز فيلم طريق طويلة للطالب عادل ع�سام م�سر بجائزة اأف�سل فيلم 

ر�سوم متحركة.

ال�صينمائي زايد  جامعة  مهرجان  يف  لالإمارات  جوائز   5

اأ�شفرت عنها مناف�شات احللقة الثالثة من الربنامج

�صارة حمد و�صفية عبدالر�صول اإىل ن�صف نهائي من�صد ال�صارقة ال�صغري 4
•• ال�صارقة-الفجر:

الثميد  مدر�سة  م��ن  حمد  م�سبح  ���س��ارة  املتناف�ستان  تاأهلت 
ب��ال��و���س��ط��ى، و���س��ف��ي��ة ع��ب��دال��ر���س��ول م���ن م��در���س��ة الإم�����ارات 
مناف�سات  م��ن  النهائي  قبل  ال���دور  اإىل  بال�سارقة،  اخلا�سة 
برنامج “من�سد ال�سارقة ال�سغري” يف ن�سختة الرابعة، الذي 
تنتجه وتقدمه موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم، برعاية كرمية من 
القا�سمي،  الدكتور �سلطان بن حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة.
ج���اء ذل���ك خ���الل احل��ل��ق��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ال��ربن��ام��ج الأول من 
اأم�����ض الول اخلمي�ض على  ُب��ث��ت م�����س��اء  ال��ت��ي  ن��وع��ه ع��رب��ي��اً، 
مناف�سات  �سمن  احللقة  وج���اءت  ال�سارقة،  تلفزيون  �سا�سة 
املرحلة الأوىل من الربنامج التي ي�سارك فيها 56 مت�سابقاً، 
�سي�سهد  ال��ذي  النهائي،  قبل  ال��دور  اإىل  للرتقي  يتناف�سون 
للحلقة  متناف�سني   8 منهم  ي��ت��اأه��ل  مت�سابقاً،   16 تناف�ض 
يف  ���س��ارك  امل��ت��اأه��ل��ت��ني،  املتناف�ستني  ج��ان��ب  واإىل  ال��ن��ه��ائ��ي��ة. 
اإبراهيم  الربنامج كل من ح�سني حميد  الثالثة من  احللقة 
مدر�سة  من  عبداملتني  ويو�سف  بكلباء،  ال��ق��دوة  مدر�سة  من 
�سلمان الفار�سي بال�سارقة، ونورانا مهتيبا من مدر�سة الدرة 
الدولية بال�سارقة، وعلي �سلطان �سامل من مدر�سة اخلالدية 

ب��دب��ا احل�����س��ن، وم���رية ي��و���س��ف حم��م��د م��ن م��در���س��ة جميلة 
ر�سمتها  فنية  بلوحة  املناف�سات  وانطلقت  بكلباء.  حيدر  بو 
�سفية عبدالر�سول، حيث اأطربت احل�سور باأن�سودة م�سل�سل 
القراآن” للفنانة جنات، والتي ا�ستطاعت  الن�ساء يف  “ق�س�ض 
املتاأهلني  ب��ني  واق��ت��دار  بقوة  موقعها  حتجز  اأن  خاللها  م��ن 
الرابعة  الن�سخة  مناف�سات  م��ن  النهائي  ن�سف  ال���دور  اإىل 
حميد  ح�سني  املت�سابق  مع  الإب���داع  وتوا�سل  الربنامج.  من 
لتاأتي  احلنان”،  نبع  ي��ا  “اأمي  اأن�����س��ودة  اأدى  ال��ذي  اإب��راه��ي��م، 
املتميز  ب��اأدائ��ه��ا  اجلمهور  اأب��ه��رت  التي  مهتيبا،  ن��وران��ا  بعده 
زين،  ماهر  العاملي  للمن�سد  �سوقاً”،  عيناي  “رقت  لأن�سودة 
تالها علي �سلطان �سامل، الذي اأدى اأن�سودة “اأتعبتني يا قلب 
اأن املوهبة  يف دنيا هواك”. وجاءت �سارة م�سبح حمد لتوؤكد 
جميع  ب��ني  �سناً  الأ�سغر  املت�سابقة  فهي  بالعمر،  تعرتف  ل 
لأن�سودة  اأدائها  اأبدعت يف  الثالثة حيث  امل�ساركني يف احللقة 
“اإن �ساء اهلل” للمن�سد العاملي ماهر زين، والتي كانت تذكرة 
عبورها للدور املقبل، تالها كل من يو�سف عبداملتني، باأدائه 
لأن�سودة “يا اأمي” للمن�سد م�ساري العفا�سي، ومرية يو�سف 
حممد، التي اأطربت اجلمهور واأع�ساء جلنة التحكيم باأدائها 
لأن�سودة “لعله خري” للمن�سد حمود اخل�سر. ويف هذا ال�سدد 
اأكد جنم الدين ها�سم، املنتج املنفذ لربنامج من�سد ال�سارقة 

ال�سغري على اأن الربنامج يوا�سل يف ن�سخته الرابعة التنقيب 
الإن�����س��اد، والتي  ال�����س��اع��دة يف جم��ال  امل��واه��ب  والك�سف ع��ن 
امل�ساهدين  ووع��د  املجال،  هذا  يف  واع��د  م�ستقبل  لها  �سيكون 
احللقات  خ���الل  وال�سجية  ال��ع��ذب��ة  الأ����س���وات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 
املقبلة عرب �سا�سة تلفزيون ال�سارقة.  ي�سار اإىل اأن مناف�سات 
املرحلة الأوىل من الن�سخة الرابعة لربنامج من�سد ال�سارقة 
قاعة  �ستقام خالل ثماين حلقات يحت�سنها م�سرح  ال�سغري 
ال�سارقة  تلفزيون  و�سيوا�سل  ال�����س��ارق��ة،  بجامعة  ال��زه��ري 
التابع ملوؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم بثها م�ساء الثنني واخلمي�ض 
على  والأ�سيل  الهادف  الفن  و�سيكون حمبو  اأ�سبوع.  كل  من 
املقبل،  الإث��ن��ني  ي��وم  �ستبث  التي  الرابعة  احللقة  م��ع  موعد 
10 م�ساًء بالتوقيت املحلي لدولة الإمارات  ال�ساعة  يف متام 
ع�سراً،   4 ال�ساعة  عند  الثالثاء  يوم  وُتعاد  املتحدة،  العربية 
ويوفر الربنامج فر�سة للراغبني يف التعرف على اآخر اأخباره 
على ح�سابه يف مواقع التوا�سل الجتماعي في�سبوك، توتري، 
 .munshidsharjah@  : ���س��ات  و���س��ن��اب  اإن�����س��ت��غ��رام، 
وي�ستهدف “من�سد ال�سارقة ال�سغري” الذي تنظمه موؤ�س�سة 
التعليمية،  ال�سارقة  بالتن�سيق مع منطقة  لالإعالم  ال�سارقة 
ال�سارقة،  اإمارة  املدار�ض احلكومية واخلا�سة يف  جميع طلبة 
ميتلكون  الذين  من  وفتيات،  فتياناً  عاماً   13-9 من عمر 

اأ�سواتاً عذبة وندية، وموهبة يف الإن�ساد، وحقق الربنامج يف 
ما  الطالب،  قبل  من  كبرياً  اإقباًل  املا�سية،  الثالثة  اأعوامه 

يعك�ض تفاعل الأ�سر واملوؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية مع روؤية 
اإمارة ال�سارقة الهادفة اإىل تعزيز الفن الإن�سادي.

 �ص�قيا الإم��ارات  ت�حتفي ب�الي�وم ال�عرب�ي للمي�اه 2018 
•• دبي -وام:

للمياه  العربي  باليوم  ال�سبت  “ اليوم  الإم���ارات  “ �سقيا  موؤ�س�سة  حتتفل 
الذي ي�سادف 3 مار�ض من كل عام ويقام هذا العام حتت �سعار “   2018

املاء .. الغذاء .. الطاقة .. ا�ستدامة احلياة “.
“ �سقيا  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض  الطاير  حممد  �سعيد  �سعادة  واأك��د 
واأحد  احل��ي��اة  ع�سب  ه��و  امل���اء  اأن  املنا�سبة  ب��ه��ذه  ل��ه  كلمة  “ يف  الإم�����ارات 

الحتياجات الأ�سا�سية للب�سرية ودافع لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
والهيئات  للمجتمعات واحلكومات  دعوة عامة  املنا�سبة هي  اإن هذه  وق��ال: 
املائية  امل��وارد  ا�ستدامة  �سمان  اأج��ل  من  للعمل  العربية  املنطقة  يف  املعنية 
وتعظيم  فعالة  اإدارة  امل��واد  تلك  لإدارة  اجلهود  وت�سافر  العربي  الوطن  يف 

العربية  ال���دول  ف��ى  للمياه  والبيئية  والجتماعية  القت�سادية  ال��ف��وائ��د 
وتعزيز الوعي حول اأهم ق�سايا املياه والتحديات التي تواجهها املنطقة.

ولفت اإىل اأن دولة الإم��ارات ر�سخت مكانتها عاملياً يف رفد اجلهود الدولية 
“�سقيا  موؤ�س�سة  وت�سطلع  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  اإىل  ال��رام��ي��ة 
الإمارات” حتت مظلة موؤ�س�سة “مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية” 
ب��دور هام يف تعزيز جهود دول��ة الإم���ارات العاملية يف مواجهة حتديات �سح 
املياه من خالل توفري املياه ال�ساحلة لل�سرب للمجتمعات التي تعاين من 
ندرة وتلوث املياه. ونوه اإىل اأن روؤية موؤ�س�سة “ �سقيا الإمارات “ تن�سجم مع 
2030 التي  تطلعات وطموحات اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 
من  ال�ساد�ض  الهدف  وبالأخ�ض  عاملية  تنموية  وطموحات  اأول��وي��ات  حت��دد 
اأهداف التنمية امل�ستدامة “ �سمان توافر املياه وخدمات ال�سرف ال�سحي 

الهدف  ه��ذا  تنفيذ  “ على  الإم����ارات  “ �سقيا  “ حيث نحر�ض يف  للجميع 
من خالل العمل امل�سرتك والتعاون امل�ستمر مع الهيئات واملنظمات املعنية 
حملياً وعاملياً وقد ا�ستفاد من م�سروعات ومبادرات �سقيا الإمارات اأكرث من 

�سنوات.  3 مدار  على  العامل  حول  دولة   25 يف  �سخ�ض  ماليني   8
املياه  توفري  على  تقت�سر  ل  الإمارات”  “�سقيا  اأه���داف  اأن  الطاير  وذك��ر 
جهود  خ��الل  من  اأي�ساً  ت�سعى  بل  فح�سب  للمحتاجني  لل�سرب  ال�ساحلة 
املياه  ن��درة  مل�سكلة  وم�ستدامة  مبتكرة  حلول  لإي��ج��اد  والتطوير  البحوث 

وحتليتها . 
وقال اإن �سقيا املاء ان�سجاماً مع اجلهود الوطنية يف دولة الإمارات للتحول 
احلديثة  التكنولوجيا  على  الرتكيز  م��ع  املعرفة  على  ق��ائ��م  اقت�ساد  اإىل 
والبحث والتطوير والبتكار ت�سرف على جائزة »حممد بن را�سد اآل مكتوم 

ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  اأمريكي  دولر  مليون  بقيمة  للمياه«  العاملية 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” لت�سجيع املوؤ�س�سات البحثية والأفراد واملبتكرين من 
جميع اأنحاء العامل على التناف�ض لإيجاد حلول م�ستدامة ومبتكرة مل�سكلة 

ندرة وتلوث املياه با�ستخدام تقنيات الطاقة ال�سم�سية”.
اإننا نطمح اإىل الإ�سهام يف اإيجاد عامل تتوفر فيه املياه النظيفة  واأ�ساف : 
للجميع وتتحول فيه امل�سكالت اإىل اإمكانيات وفر�ض ونوؤكد التزامنا يف هذا 
اليوم مبوا�سلة جهودنا يف جمال العمل الإن�ساين والتطوعي تخليداً لالإرث 
احل�ساري والإن�ساين الذي اأر�سى دعائمه الوالد املوؤ�س�ض املغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ خالل “عام زايد “ وامل�سي 

قدماً نحو تاأمني املياه للجميع يف خمتلف اأنحاء العامل.

جمل�ش الوثبة يوؤكد اأهمية برامج النقاط املرورية يف تعديل �صلوكيات قائدي املركبات
•• ابوظبي-وام:

اأكد امل�ساركون يف جمل�ض “ الوثبة جنوب” على اأهمية نظام 
املرورية  ال��ن��ق��اط  ب��رام��ج  و  الإل���ك���رتوين  ال�سرطية  امل��راق��ب��ة 
ودوره�����ا يف ت��ع��دي��ل ���س��ل��وك��ي��ات ق��ائ��دي امل��رك��ب��ات واحل����د من 
اأبو ظبي  امل�ساركون بجهود �سرطة  واأ�ساد  املرورية.  احل��وادث 
واملحافظة على  املجتمع  ال�سراكة مع  الوعي وتعزيز  ن�سر  يف 
الأمن وال�ستقرار، وتنفيذ برامج اخلدمة املجتمعية، وبرامج 

التاأهيل والرعاية الالحقة.
املتابعة  ق�سم  رئي�ض  ال��واح��دي،  اأح��م��د  �سيف  امل��ق��دم  وحت��دث 

يف  الالحقة،  والرعاية  ال�سرطة  املتابعة  اإدارة  يف  ال�سرطية، 
قطاع اأمن املجتمع، عن برامج اخلدمة املجتمعية بدياًل عن 
ال�سرطية  املتابعة  نظام  اأهمية  مو�سحاً  التقليدي،  الأ�سلوب 
ال��ت��داب��ري الحرتازية  ت��ف��ع��ي��ل  واآل���ي���ة  ال��الح��ق��ة،  وال���رع���اي���ة 
للمحكوم عليهم، ومنعهم من ارتياد اأماكن معينة من خالل 
خدمات مبتكرة توفر خيارات اأكرث فاعلية يف عملية الإ�سالح 

واإعادة الدمج املجتمعي.
وت��ط��رق اإىل ب��رام��ج ال��ن��ق��اط امل���روري���ة واأه��م��ي��ت��ه��ا يف تعديل 
املرورية  احل��وادث  واحلد من  لل�سائقني  املرورية  ال�سلوكيات 
الطريق،  وم�ستخدمي  املركبات  قائدي  �سالمة  على  حفاظاً 

م�سرياً اإىل اأن �سرطة اأبو ظبي تطبق اأف�سل املمار�سات العاملية 
يف جمال اخلدمة املجتمعية.

العقوبات  ق�سم  من  احل�سن،  ف��رج  يو�سف  املقدم  وا�ستعر�ض 
البديلة يف اإدارة املتابعة ال�سرطية والرعاية الالحقة، فوائد 
�سرطة  اأن  م��وؤك��دا  البديلة  وال��ع��ق��وب��ات  املجتمعية  اخل��دم��ة 
اأب���و ظ��ب��ي حت��ر���ض ع��ل��ى ت��وف��ري اأح����دث الأج���ه���زة والتقنيات 
للمتعاملني،  اخل��دم��ات  اأف�سل  تقدمي  اأج��ل  من  وت�سخريها 
بالأداء  لالرتقاء  والعاملية  املحلية  املمار�سات  من  وال�ستفادة 
ال�سرطي، وت�سهيل الإجراءات لتحقيق ر�سا املجتمع، وتعزيز 

الأمن وال�سالمة.

•• ابوظبي-وام:

بحثت �سرطة اأبوظبي مع نظريتها بتك�سا�ض المريكية 
���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال��ت��دري��ب��ي يف جم����الت العمل 

ال�سرطي والأمني.
جاء ذلك خالل لقاء العقيد خلفان الكعبي نائب مدير 
ويلي  مع  اأبوظبي  يف  اأبوظبي  ب�سرطة  التدريب  اإدارة 

ريت�ساردز نائب قائد �سرطة تك�سا�ض يف الوليات املتحدة 
الأمريكية حيث جرى مناق�سة التن�سيق والتعاون لعقد 
دورات تدريبية مبجال التحقيقات وابتعاث �سباط من 
تعقدها  ال��ت��ي  ال����دورات  يف  للم�ساركة  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة 

قيادة �سرطة تك�سا�ض.
ح�سر اللقاء عدد من م�سوؤويل ال�سفارة المريكية لدى 

الدولة.

�صرطة اأبوظبي تبحث التعاون مع نظريتها بتك�صا�ش الأمريكية
•• ابوظبي -وام: 

نظم مركز نظم املعلومات والت�سالت ب�سرطة اأبوظبي ور�سة 
املركز  مل��وظ��ف��ي   “ ت�سني  “بلوك  تقنية  تطبيقات  ع��ن  ع��م��ل 

بالتن�سيق مع �سركة جارترن جلف لال�ست�سارات التقنية.
قطاع  م��دي��ر  النعيمي  �ساهني  ���س��امل  العميد  ال��ور���س��ة  ح�سر 

اليبهوين،  �سلطان  نا�سر  مهند�ض  والعميد   ، القيادة  ���س��وؤون 
مدير مركز نظم املعلومات والت�سالت بالقطاع.

التقنيات  م��ن   ”Block chain ت�سني  “بلوك  وت��ع��ت��رب 
امل��ب��ت��ك��رة يف جم����ال ال��ت��ع��ام��الت ال��رق��م��ي��ة، ح��ي��ث ت��ع��د اأح���د 
التحويالت  ب��ي��ان��ات  وتنظيم  ت��وث��ي��ق  يف  امل��ت��ط��ورة  الأ���س��ال��ي��ب 
التقنية  وتهدف  الرقمية.  ال�سبكات  على  وانت�سارها  الرقمية 

بني  التعامالت  توثيق  من  للتحقق  خمتلف  منط  ابتكار  اإىل 
امل�ساهمني فيها بحيث متنحهم اإمكانية التعرف على �سجالت 
تلك املعامالت مع املحافظة على قوائم ل ميكن التالعب يف 
بياناتها بالإ�سافة اىل تخزين هذه القوائم و�سجلها التاريخي. 
التبادل   ”Block chain ت�سني  “بلوك  تقنية  تعزز  كما 

الأمني للتعامالت الرقمية و حقوق الو�سول اإىل بياناتها.

ور�صة عن تقنية بلوك ت�صني  يف �صرطة اأبوظبي
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 51
اإماراتية اجلن�سية   - ال�سويدي  ابراهيم خليفة  امنه  ال�سيدة /  بان  ليكن معلوما للجميع 
ال�سيد/ روح المني  البالغة 100%  ح�سة اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  يرغب يف 
غازي - بنغالدي�سي اجلن�سية يف الرخ�سة املهنية : بيت اخلربة للخياطة ، ترخي�ض رقم 
)519623(  تعديالت اخرى : تنازل �ساحبة الرخ�سة لخر ودخولها وكيل خدمات عليها 
وتغيري ال�سكل القانوين موؤ�س�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات  - وعمالبن�ض 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

ا�سم ال�سركة : منو للتجارة العامة - ذ م م   
 : القانوين  ال�سكل   - اخل��ور  راأ���ض   - للعقارات  توفيق  ملك   115 مكتب   : العنوان 
ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 751534 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1211994 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار  يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
بتاريخ   دب��ي  العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق  بتاريخ 2017/2/15   دب��ي  حماكم 
2018/2/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي ال�شرق 
 1304 رقم  مكتب   : العنوان  العامري  عو�س   - احل�شابات  لتدقيق  الو�شط 
ملك ملي�ض حممد فواز - بردبي - بزن�ض باي - ، الهاتف : 5148248-04 ، الفاك�ض : 
5148252-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

ا�سم ال�سركة :  حراء للنقل الربي - �س ذ م م 
ال��رق��ة -  دي���رة-  م  -  ذ م  ���ض  امل��ال -  ال��ع��ن��وان : مكتب رق��م 705 ملك حممد وعبيد 
القيد  ال��رخ�����س��ة : 69684 رق���م  ال��ق��ان��وين : ذات م�����س��وؤول��ي��ة حم�����دودة. رق���م  ال�����س��ك��ل 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   560998  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل 
اأعاله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
وذل���ك مب��وج��ب ق���رار حم��اك��م دب���ي ب��ت��اري��خ 2018/2/27 وامل��وث��ق ل���دى ك��ات��ب العدل 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  بتاريخ 2018/2/27 وعلى من لديه  حماكم دبي 
موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�شابات  لتدقيق  بل�س  �شكور  امل�سفي 
 04-2973060 هاتف   - بور�سعيد   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را���س��د  ب��ن   حممد 
فاك�ض : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

ا�سم ال�سركة : ا�س ايه يف كومبيوترز - �س ذ م م  
ال��ع��ن��وان : حم��ل رق��م 1 ملك حممد اح��م��د حممد امل��ر - ب��ردب��ي - ال�����س��وق الكبري - 
القيد  رق��م   601981  : الرخ�سة  رق��م  حم����دودة.  م�سوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�سكل 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1017960  : التجاري  بال�سجل 
اأعاله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
وذل���ك مب��وج��ب ق���رار حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2018/12/27 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2018/12/27 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل 
موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�شابات  لتدقيق  بل�س  �شكور  امل�سفي 
 04-2973060 هاتف   - بور�سعيد   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را���س��د  ب��ن   حممد 
فاك�ض : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/ ال�شرق الو�شط لتدقيق احل�شابات - عو�س العامري 
 ،  - ب��اي  بزن�ض   - ب��ردب��ي   - ف���واز  ملي�ض حممد  رق��م 1304 ملك  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
الهاتف : 5148248-04 ، الفاك�ض : 5148252-04- مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية منو للتجارة 
دب��ي بتاريخ  2017/2/15 واملوثق  ق��رار حماكم  العامة - ذ م م  وذل��ك مبوجب 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/2/26  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي/�شكور بل�س لتدقيق احل�شابات 
ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 
- مبوجب هذا   04-2973071  : فاك�ض   ،  04-2973060 هاتف   - بور�سعيد   - دي��رة   -
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
لت�سفية  حراء للنقل الربي - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2018/2/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/2/27  وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/�شكور بل�س لتدقيق احل�شابات 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور�سعيد - هاتف 2973060-04 ، فاك�ض : 2973071-04 - مبوجب هذا تعلن 
اأعاله لت�سفية   املذكور  امل�سفي  باأنه قد مت تعيني  التنمية القت�سادية بدبي  دائرة 
بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  �س   - ايه يف كومبيوترز  ا�س 
بتاريخ  2018/2/22  وعلى من  العدل حماكم دبي  2018/2/6 واملوثق لدى كاتب 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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رقم 94085  م( رخ�سة  ذم  )�ض  - منطقة حرة  كون�سلتنج  �سوليو�سن  �سركة امي�سن 
البناية رقم )02(   ، الطابق )02(  والكائنة مبدينة دبي لالعالم مكتب رقم )03(  
للمجمعات  دب��ى  �سلطة  ل��دى  واملرخ�سة   ، امل��ت��ح��دة  العربية  الم����ارات  دول���ة   ، دب��ي 
البداعية ، ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه 
بوا�سطة جمل�ض الدارة يف اجتماعة ، ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة. وفقا لذلك تهيب 
تقدمي  عليه  مواجهتها  فى  مطالبات  اى  ولديه  بالمر  معنى  طرف  ب��اأى  ال�سركة 
هذه املطالبات خالل  15 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل او 

الت�سال ب : ال�سيد / مدير فارتك�ض لتدقيق احل�سابات  
ا�سم ال�سركة / او �سركة امي�سن �سوليو�سن كون�سلتنج

دبي - دولة المارات العربية املتحدة  - هاتف رقم 05-82625834 
 لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�سعار ت�سفية
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    يف الق�سية رقم 2017/2690 جتاري كلي

املرفوعة من /  م�سرف ابوظبي ال�سالمي - �ض م ع  بوكالة : عبداهلل احلمداين 
 للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - �سد : اجلوهرة الالمعة لالإطارات - �ض ذ م م 
واملت�سمن   2018/2/25 يف  امل��وؤرخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  كتاب  اىل  بال�سارة   -
تكليفي خبريا يف الق�سية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع 
خربة يف الق�سية املذكورة يوم الربعاء املوافق 2018/03/7 ال�ساعة 11.00 �سباحا 
وذلك على العنوان التايل: مكتب اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- الهالل كابيتال- 
الطابق الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي الوطنية للتامني- بجانب ديرة �سيتي 
املذكور  املوعد  يف  للح�سور  ندعوكم  لذا   04-2999000 هاتف  بور�سعيد  �سنرت- 

وتقدمي كافة مالديكم من م�ستندات ومذكرات.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة
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 اإعالن حكم بالن�سر    

 2017/247 - جتاري كلي   
املدعي / بنك راأ�ض اخليمة الوطني -�ض مع - بوكالة املحامية موزة اخلظر 

اجلن�سية ،  العنوان : الإمارات - دبي - اخلليج التجاري - ابراج رجال العمال - برج ا�سبكت - الطابق 12 - مكتب 
رقم 1206  - رقم الهاتف : 9710508116113+  

اىل املدعي عليه / حممد خمي�ض اإدري�ض عبيد كنني - اجلن�سية ، الإمارات ، العنوان : الإمارات - دبي - حتا - حتا - 
فيال رقم 147 - بيت �سفن ، رقم الهاتف : 97105015774595+ 

يرجى الحاطة باأن املحكمة اأ�سدرت بحقك وبتاريخ 2017/11/16 احلكم التايل: 
حكمت املحكمة : - اول ب�سحة وثبوت احلجز التحفظي ال�سادر بالمر على عري�سة رقم 2017/13900 حجز حتفظي 
ي��وؤدي للبنك املدعي مبلغ قدره 1062092.87 درهم )مليون  راأ���ض اخليمة - ثانيا : بالزام املدعي عليه بان  جتاري 
واثنني و�ستني الف واثنني وت�سعني درهما و�سبعة وثمانني فل�سا( وفائدة قانونية على ذلك املبلغ قدرها 8% من تاريخ 

اقامة الدعوى وحتى ال�سداد والزمت املدعي عليه بامل�سروفات ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�ساء هذا امليعاد دون الطعن 

على احلكم امل�سار اإليه فاإن املحكمة �سوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
 رئي�س ق�سم الت�سجيل 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 يف الدعوى  رقم  2017/1956 جتاري كلي  

املدعي / م�سرف الإمارات ال�سالمي م�ساهمة عامة 
املدعي عيهم / 1- جوتي مانوج كومار  2- ا�سرتو ميدل اي�ست للتجارة - �ض ذ م م  

البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�سن  هادي  حممد  /عقيل  الدكتور  اخلبري  "يعلن 
يف الدعوى رقم 2017/1956 جتاري كلي ، واملقامة من املدعي/ م�سرف الإمارات ال�سالمي م�ساهمة 
اي�ست  ا�سرتو ميدل  ال�سيد / جوتي مانوج كومار وال�سادة /  املدعي عليهم  عامة وتنفيذا للمهمة فان 
للتجارة �ض ذ م م - مدعوان حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية او بوا�سطة وكيل معتمد واملقرر عقده يوم 
الربعاء املوافق 2018/3/7 م يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر والن�سف �سباحا موعدا لالجتماع يف مقر 
مكتب اخلبري الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية الو�سل بزن�ض �سنرت - بجوار فندق جي 5 
)فندق روتانا �سابقا( - �سارع رقم 27 - الطابق التا�سع - مكتب رقم ) 902( رقم مكاين : 94178  32428 - 
لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اعاله واإح�سار جميع الوراق وامل�ستندات التي تودون 

تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتها.
  اخلبريامل�سريف     
د - عقيل حممد هادي ح�سن الهادي 

دعوة موعد 
اجتماع اخلربة امل�سرفية 
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مذكرة اإعالن بالن�سر بورود التقرير
2017/180 جتاري كلي  

اىل املدعي عليه: خمبز ال�سوكة الذهبية - �ض ذ م م  
حيث ان املدعية : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 

الدعوى رقم 2017/180 جت��اري كلي  لذا فانت مكلف باحل�سور  اأق��ام  عليكم  قد 
او  �سخ�سيا  الوىل  الكلية  التجارية  ال��دائ��رة  البتدائية  اخليمة  راأ���ض  حمكمة  ام��ا 
بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف متام ال�ساعة التا�سعة �سباحا من يوم الثالثاء املوافق 
ودف��وع ويف  بيانات  الدعوى وتقدمي ما لديك من  وذل��ك لالجابة عن   2018/3/6
حالة تخلفك عن احل�سور او عدم اإر�سال لوكيل معتمد عنك يف الوقت املحدد اعاله 

فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا.
 اأمني �سر الدائرة التجارية الكلية الوىل
حممد عطية                

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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   يف  الدعوى 2017/638  جتاري كلي 

املدعي عليه /  برولوجيك�ض - �ض ذ م م 
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل املدعي / مطبعة جلف الفنية التجارية  

اأمام حماكم دبي واأنه مت تعيينا خبريا م�سرفيا بالدعوى مبوجب احلكم ال�سادر بالدعوى 
اأعاله فاإننا ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة بالدعوى وذلك يوم الثنني  املوافق 2018/3/5  
يف متام ال�ساعة الواحدة ظهرا مبقر مكتبنا انرتا لال�ست�سارات املالية وذلك بالعنوان التايل 
: دبي - حمي�سنة 4 - �سارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303  - مقابل 
مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات - وبذات البناية يوجد بنك دبي التجاري تليفون : 
042206899، فاك�ض : 042206877  يرجى الطالع و اإح�سار كافة ما لديكم من م�ستندات 

واحلر�ض على احل�سور  يف املوعد اق�ساه.
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
   د. علي را�سد الكيتوب 

 اإعالن بالن�سر
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  اإعادة اإعالن بالن�سر 
اىل املدعى عليه  / حممد عبدالرحمن احلنون - لبناين 

نعلمكم بان املدعي / يو�سف را�سد اخليال يف الدعوى رقم 2017/6528 الدائرة الكلية الثانية 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 

تعيني اخلبري الهند�سي �ساحب الدور واحالة الدعوى اليه بغر�ض الطالع على كافة العقود وامل�ستندات التي يقدمها 
الطرفني للوقوف على طبيعة العالقة بني الطرفني وحقيقة ال�سرارا التي قاما بها املدعي عليهما يف العقار اململوك 
املدعي بحقه يف  النموذجي للعقار مع احتفاظ  املدعي للو�سول للو�سع  التي قام بها  ال�سيانة  للمدعي وقيمة ونوع 
تعديل طلباته وفقا ملا ي�سفر عنه تقرر اخلربة ومن ثم املطالبة باملبالغ امل�ستحقة له يف ذمة املدعي عليهما مع احلق يف 
املطالبة بالتعوي�ض اجلابر عن كل عطل و�سرر ت�سبب فيه املدعي عليهما وذلك على �سوء ما ينتهي به تقرير اخلبري 

املنتدب يف الدعوى وت�سمني املدعي عليهما الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
لذا يقت�سي ح�سورك اأمام الدائرة الكلية الثانية القاعة رقم )138( مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية �سخ�سيا 
املوافق  الثالثاء   يوم  بيانات وذلك  الدعوى وتقدمي ما لديكم من  ،  وذلك لالجابة على  بوا�سطة وكيل معتمد  او 
2018/3/6 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�سور  او عدم 

ار�سال وكيل عنك فانه �سيتم ا�ستكمال الجراءات القانونية يف غيابك.
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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اإعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليه  الول / النجم ال�سرق لتجارة احلديد - ذ م م - برافيني بيندوريا 
املدعي / �سركة البحار ال�سبع للتجارة - ذ م م  يف الدعوى رقم 2017/7661 الدائرة املدنية اجلزئية الثالثة 

نعلمكم قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 
اول : طلب الزام املدعي عليهما الوىل والثاين بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 404.333.82 درهم )اربعمائة واربعة 
بالت�سامن  الثاين  عليه  املدعي  الزام  يكون  ان  على  فل�ض(  وثمانون  واثنان  درهم  وثالثون  وثالثة  وثالثمائة  الف 
وثمانون  وخم�سة  و�ستمائة  الف  وت�سعون  و�ستة  )مائتان  درهم   296.685.00 مبلغ  حدود  يف  الوىل  مع  والت�سامم 
درهم( - والفائدة التاأخريية املتفق عليها بواقع 15% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى - وحتى متام ال�سداد ، والر�سوم 

وامل�سروفات والتعاب.
ثانيا : �سم ملف النزاع رقم 1977 ل�سنة 2017 توفيق وم�ساحلة جتاري - مللف الدعوى املاثلة 

ثالثا : الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
اأمام مكتب ادارة الدعوى رقم 3 مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية  �سخ�سيا او بوا�سطة  لذا يقت�سي ح�سورك 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات ، وذلك يوم الحد املوافق 2018/3/18، 
ال�ساعة 8 ، ون�سف �سباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�سار اليها اعاله ، - بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم 

ح�سورك �سيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا.
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       
يف التظلم رقم )2017/7593( تظلم من اأمر علي عري�سة رقم 2017/6030  ال�سارقة

اىل املتظلم �سده : هاري�ض نارايندا�ض بها مبهاين - هندي اجلن�سية  
حيث ان املتظلم : البنك العربي املتحد 

بالغاء  ، ويطالب فيها  املحكمة  املذكور رقمه اعاله لدى هذه  التظلم  اقام عليك  قد 
القرار املتظلم منه والق�ساء جمددا مبنع املتظلم �سده م ال�سفر وحجز جواز �سفره 
والتعميم بذلك على كافة منافذ الدولة ، بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة.  
لذلك يقت�سي ح�سوركم امام هذه املحكمة )دائرة الأمول امل�ستعجلة( يف متام ال�ساعة 
الثامنة والن�سف من �سباح يوم 2018/3/11 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديكم من بيانات ،  ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت 

املحدد وفان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/89  مدين جزئي
ان  الق��ام��ة مب��ا  ب��ن علوي احل��ام��د حبيب جمهول حم��ل  امل��دع��ي عليه/عبداهلل  اىل 
املدعي/يحيى حبيب احمد جيالين وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب الناخي ال علي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )100.000( 
درهم بال�سافة اىل مبلغ وقدره )20.000( درهم كتعوي�ض جابر لال�سرار والر�سوم 
لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
 ch.1.B.10:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ض  امل��واف��ق:2018/3/8  اخلمي�ض  يوم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/257  جتاري جزئي

القامة  حم��ل  جمهول  ال�سحي  �سامل  ح�سن  ح�سني  عليه/حممد  امل��دع��ي  اىل 
الم��ارات وميثله:على  )م(  ���ض.م.ب  الو�سط(  )ال�سرق  املدعي/اميك�ض  ان  مبا 
ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )45.741.90( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
 ch.1.C.14:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ض  امل���واف���ق:2018/3/11  الح��د  ي��وم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/12  جتاري جزئي

ت��ك��ن��ول��وج��ي منطقة ح���رة ذ.م.م  ت��ي ادف��ان�����س��د ج��ريم��ان  امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/اي��ه ج��ي  اىل 
ترافيل  غارانتي  املدعي/�سركة  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �سبيب  ومديرها/ان�ض 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  امل��ال  ابراهيم  ح�سن  وميثله:ابراهيم  م.د.م.����ض 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )47.474( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء املوافق:2018/3/7 ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة:ch.1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/195  جتاري جزئي
ان  القامة مبا  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل  للعلب  املتحدة  املدعي عليه /1-ال�سركة  اىل 
املدعي/م�سنع المارات الوطني لل�سناعات البال�ستيكية ذ.م.م وميثله:علي ا�سماعيل 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجلرمن  ابراهيم 
والفائدة %9  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  مببلغ وقدره )426786.68( 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/3/13 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/204  جتاري جزئي
القامة  حمل  جمهول  تيم�سيغني  غيتا�سيو  /1-ح��ن��ا  عليه  املدعي  اىل 
الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  املدعي/زينيا حممد احمد قد  ان  مبا 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف.  والر�سوم  �سريك  باخراج  املطالبة 
 Ch1.C.14 اخلمي�ض املوافق 2018/3/22 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
       اعالن بالطلبات املعدلة بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3710  جتاري جزئي
جمهول  ����ض.ذ.م.م  ال�سحن  خلدمات  /1-ا�سياتك  عليه  املدعي  اىل 
قد  ذ.م.م  للنقليات  ه��وراي��زن  املدعي/�سركة  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
 )32235( وق���دره  مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
املوافق  درهم والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ساعة   2018/3/6
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3069  مدين جزئي
املدعي/ ان  القامة مبا  ابراهيم مرعي جمهول حمل  /1-ن��ور  عليه  املدعي  اىل 

املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  نيكول�ض حمود قد  نبيل 
عليهما بالتكافل والت�سامن فيما بينهما مببلغ وقدره )200.000( درهم والر�سوم 
وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف 
ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/3/21 ال�ساعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�سر
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•• العني-وام:

حفل  ال��ي��وم  الت�سامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  ح�سر 
مبنا�سبة  ال�سام�سي  عديل  حممد  عديل  ال�سيد  عائلة  اأقامتة  ال��ذي  ال�ستقبال 
املح�سي  حمد  حميد  كرمية  اإىل  ال�سام�سي  عديل  حممد  اأحمد  جنلهم  زف��اف 
ال�سام�سي. كما ح�سر احلفل - الذي اأقيم بقاعة زاخر لالأفراح بالعني - ال�سيخ 
حممد بن ركا�ض العامري ومعايل الدكتور مغري اخليلي و�سعادة الدكتور حممد 
م�سلم بن حم العامري وعدد من امل�سوؤولني وجمع غفري من الأهل والأ�سدقاء.

ت�سمن احلفل اإقامة فقرات تراثية و�سعبية ابتهاجا بهذه املنا�سبة.

نهيان بن مبارك يح�صر 
اأفراح ال�صام�صي بالعني

نهيان بن مبارك يح�صر اأفراح 
املهريي واملزروعي يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان  ح�سر معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
اأقامه  ال���ذي  ال���س��ت��ق��ب��ال  ح��ف��ل  الت�سامح  وزي���ر 
زفاف  مبنا�سبة  امل��ه��ريي  �سيبان  حممد  �سيبان 
جا�سم  غ��امن  خمي�ض  ك��رمي��ة  اإىل  حممد  جنله 
املزروعي وذلك بقاعة الحتفالت بنادي �سباط 

القوات امل�سلحة باأبوظبي.

اأم�����ض الأول-  اأق��ي��م  ك��م��ا ح�سر احل��ف��ل -ال����ذي 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ب��ن  م��ب��ارك  ال�سيخ 
املجل�ض  ع�سو  العامري  حم  بن  م�سلم  وال�سيخ 
من  وع��دد  اأبوظبي  لإم��ارة  الوطني  ال�ست�ساري 
وال�سرطة  امل�سلحة  والقوات  الدولة  رج��ال  كبار 
ووجهاء القبائل وجمع من املواطنني واملقيمني. 
املنا�سبة  ب��ه��ذه  ال�سعبية  ال��ف��ن��ون  ف��رق  وق��دم��ت 

لوحات فنية من الرتاث الإماراتي الأ�سيل.

طالبات اجلامعة القا�صمية يتدربن على 
الإطفاء والتعامل مع احلرائق

نهيان بن مبارك ي�صتقبل املفو�ش العام لغرب ا�صرتاليا

خريجو جامعة نيويورك اأبوظبي 2017 يعملون نحو عامل اأف�شل يف 40 دولة

العربية املتحدة بعد التخرج الإمارات  دولة  يف  البقاء  اختاروا   2017 دفعة  خريجي  % من   27
عمل للخريجني فر�س  اأتاحت  الإمارات  بدولة  �شركة   30

الهاملي يبحث مع وزير العمل ال�صعودي تعزيز التعاون

•• اأبوظبي-وام:

اأ���س��ت��ق��ب��ل م��ع��اىل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�سامح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  ال  م���ب���ارك 
الأول  اأم�����ض  م�����س��اء  معاليه  بق�سر 
العام  املفو�ض  �سافارا  بانكاج  معاىل 

لغرب ا�سرتاليا والوفد املرافق له.
�سبل  ال�سيف  م��ع  معاليه  ون��اق�����ض 
ت���ع���زي���ز ال����ع����الق����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة مع 
والتعاون  ا���س��رتال��ي��ا  غ����رب  ولي�����ة 
فر�ض  وت����ط����وي����ر  ال���ب���ل���دي���ن  ب�����ني 
والقطاعات  ال�����س��رك��ات  م��ع  ال��ع��م��ل 
البلدين  اقت�ساد  خلدمة  املختلفة 
ال��ع��الق��ات يف املجال  ت��ق��وي��ة  و���س��ب��ل 

ال�ستثماري.
وق�����ال م��ع��ال��ي��ه ان���ن���ا ف����خ����ورون مبا 
ت��ق��دم وازده����ار  حققته دول��ت��ن��ا م��ن 
واحلكيمة  الر�سيدة  القيادة  ظل  يف 

بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
زايد ال نهيان رئي�ض الدولة حفظه 

اهلل م�سريا اىل التنوع التفايف الذي 
ي��ح��ت��وي��ه امل��ج��ت��م��ع الم���ارات���ي حيث 

تعي�ض وتعمل اكرث من 200جن�سية 
يف ال��دول��ة مم��ا جعل ال��دول��ة مثال 

ال��ت��ع��اي�����ض ال�سلمي  ب��ه ف��ى  ي��ح��ت��ذي 
ديننا  اأن  م����وؤك����دا  الخ������ر  وت���ق���ب���ل 
غ���ر����ض فينا  ال����س���الم���ي احل���ن���ي���ف 
احرتام الأديان والثقافات الأخرى.

ال�����س��ي��ف والوفد  م���ن ج��ان��ب��ه ع���رب 
املرافق له عن �سعادتهم بهذا اللقاء 
الفر�ض  ا���س��ت��ك�����س��اف  يف  ورغ��ب��ت��ه��م 
ال����س���ت���ث���م���اري���ة ب����ني ولي�������ة غ���رب 
العربية  الم���ارات  ودول���ة  ا�سرتاليا 
املتحدة يف خمتلف املجالت معربني 
عن تقديرهم للروابط القوية التي 
ودولة  ا�سرتاليا  غ��رب  ولي��ة  تربط 

المارات.
ح�سر اللقاء ال�سيخ مبارك بن نهيان 
ارثر  و���س��ع��ادة  ال نهيان  م��ب��ارك  ب��ن 
اأ�سرتاليا  �سفري  ���س��ب��اي��رو  م��ي��ل��ت��ون 
اأع�ساء  م���ن  وع�����دد  ال����دول����ة  ل����دى 

ال�سفارة الأ�سرتالية بالدولة.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  ق��ام��ت 
التقدم  ع���ل���ى  ال�������س���وء  ب��ت�����س��ل��ي��ط 
دفعة  يحققه خريجو  الذي  الكبري 
ال�سركات  خمتلف  يف   2017 ع��ام 
دولة  منهم  دول���ة   40 يف  ال���رائ���دة 
وذلك  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات 
والهند�سية  امل��ال��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
وال�ست�سارية،  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 
اأو�سح تقرير’ احلياة ما بعد  حيث 
ال�سعديات‘ الذي اأ�سدرته اجلامعة 
التعليمية  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ال��ك��ب��ري  الأث�����ر 
جامعة  ت���ق���دم���ه���ا  ال����ت����ي  امل����م����ي����زة 
لالإلهام  كمن�سة  اأبوظبي  نيويورك 
امل��ب��ت��ك��رة وتنمية  وا���س��ت��ق��اء الأف���ك���ار 

ثقافة التعاون يف بيئة عاملية تطرح 
املزيد من التحديات يوماً بعد يوم.

دول�����ة  يف  �����س����رك����ة   30 واأت�������اح�������ت 
الإم�����ارات وظ��ائ��ف خل��ري��ج��ي دفعة 
2017 الذين اختار %27 منهم 
ال��ب��ق��اء يف دول����ة الإم��������ارات، وذلك 
يف ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي واخل��ا���ض يف 
جمالت اخلدمات املالية والعقارات 
وياأتي  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  وال��ه��ن��د���س��ة 
ع��ل��ى ق��ائ��م��ة ه���ذه امل��وؤ���س�����س��ات �سوق 
اأبوظبي  وج��ه��از  ال��ع��امل��ي،  اأب��وظ��ب��ي 
ل���ال����س���ت���ث���م���ار، و�����س����رك����ة اإع�����م�����ار، 
ودب���ي ال��ع��ط��اء، وم��رك��ز حم��م��د بن 
يونيليفر  و���س��رك��ة  للف�ساء،  را���س��د 
كما جنح اخلريجون يف  وغ��ريه��م؛ 
اإي��ج��اب��ي ملمو�ض يف  اإح���داث ت��اأث��ري 

ال���ع���امل، ومنهم  ح���ول  ���س��رك��ة   78
وموؤ�س�سة  كومباين،  اآن��د  ماكينزي 
والرتبية،  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ران���ي���ا  امل��ل��ك��ة 
واملجل�ض ال�ست�ساري جليل الف�ساء 
وغ���ريه���ا. وال��ت��ح��ق خ��ري��ج��و دفعة 
ا�ستكمال  اخ��ت��اروا  ال��ذي��ن   2017
باأبرز  التخرج  بعد  العليا  درا�ستهم 
العامل،  ح��ول  التعليمية  املوؤ�س�سات 
ه���ارف���رد، وجامعة  ج��ام��ع��ة  وم��ن��ه��ا 
واإمربيال  ي��ال،  وجامعة  اأك�سفورد، 
لعلوم  ب��اري�����ض  كلية  ل��ن��دن،  ك��ول��دج 
�ستانفورد،  وج���ام���ع���ة  الق���ت�������س���اد، 
وجامعة تورونتو، وجامعة �سيكاغو 
تخ�س�سات  يف  وذل������ك  وغ����ريه����م، 
تنوعت بني اإدارة الأعمال والعالقات 
الدولية والعلوم والفنون. كما حاز 

%65 من الطالب الذين التحقوا 
مبوؤ�س�سات الدرا�سة العليا اأو الكليات 
التخ�س�سية على منح درا�سية، منها 

منح رود�ض وفولربايت املرموقة.
وق�����ال�����ت اخل����ري����ج����ة الإم�����ارات�����ي�����ة 
حالياً  تعمل  والتي  النقبي،  العنود 
جمل�ض  يف  ا����س���ت���ث���م���اري  ك��م��ح��ل��ل 
اأبوظبي لال�ستثمار: مهدت جامعة 
اأمامي  الطريق  اأبوظبي  نيويورك 
والعمل  ال��ت��وا���س��ل  ك��ي��ف��ي��ة  ل��ت��ع��ل��م 
املجتمع،  م��ن  ال��ف��ئ��ات  خمتلف  م��ع 
ال��ك��ث��ري لتعلمه  اأم���ام���ي  ي����زال  وم���ا 
عليكم  ينبغي  ح��ي��ث  ال��ت��خ��رج،  ب��ع��د 
املبادرة  بزمام  لالأخذ  دائماً  العمل 
اغتنام  وراء  احل���ث���ي���ث  وال�������س���ع���ي 
اإل  عليكم  وم��ا  احل��ي��اة.  الفر�ض يف 

التحّلي بالعزمية وال�سرب، والعمل 
اآرام  ب��اج��ت��ه��اد. ك��م��ا ق����ال اخل���ري���ج 
الذي   2017 دف��ع��ة  خ��ري��ج  دي���ني، 
ال����راه����ن فرتة  ال���وق���ت  ُي���ج���ري يف 
تدريبية كمدير مايل يف مقر �سركة 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  يونيليفر 
اأفريقيا باأبوظبي: عند تخرجي من 
اأدركُت  اأب��وظ��ب��ي،  نيويورك  جامعة 
عليها  ينطوي  التي  امل��زاي��ا  بو�سوح 
التعّلم يف هذه البيئة املنفتحة التي 
والتعاون  والت�سامح  التفاهم  ت�سع 
اأ�سعر  وال���ي���وم  ق��ي��م��ه��ا،  راأ������ض  ع��ل��ى 
تثقيف  يف  امل�ساهمة  نحو  ب��واج��ب��ي 
التي  البيئة  املحيطني بي وحت�سني 
اإيجابية قدر  اآثار  حتت�سنني وترك 

امل�ستطاع اأينما عملت وُوجدت.

وي�����س��ت��ن��د ت��ق��ري��ر احل���ي���اة م���ا بعد 
الوجهة  ا���س��ت��ب��ي��ان  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة 
بجامعة  اخلا�ض  ال�سنوي  املف�سلة 
اأب���وظ���ب���ي، ح��ي��ث يقوم  ن���ي���وي���ورك 
الوجهات  ب���اإح�������س���اء  ال����س���ت���ب���ي���ان 
اخلريجون  ي��رغ��ب  ال��ت��ي  الأول���ي���ة 
الأ�سهر  خ�����الل  اإل���ي���ه���ا  ب���ال���ت���وج���ه 

ال�ستة الأوىل بعد التخرج. ويعتمد 
ال�ستبيان  واأ�سئلة  الزمني  اجلدول 
عليه  املن�سو�ض  ال��ربوت��وك��ول  على 
الوطنية  “اجلمعية  ق���ب���ل  م�����ن 
التوظيفية”  واجل��ه��ات  للجامعات 
الأمريكية.  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف 
مهمة  معلومات  ال�ستبيان  ويقدم 

احلالية  والأدوار  ال��وج��ه��ات  ح���ول 
لت�سليط  ب��الإ���س��اف��ة  ل��ل��خ��ري��ج��ني، 
ال�سوء على عمليات تطوير امل�سرية 
امل��ه��ن��ي��ة ل��ل��ط��الب ق��ب��ل ال��ت��خ��رج يف 
بالنف�ض والتح�سري  الثقة  جمالت 
وتخطيط  املهنية  بامل�سرية  للبدء 

التوجهات امل�ستقبلية. 

•• ابوظبي-وام:

والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزي��ر  الهاملي  ث��اين  ب��ن  نا�سر  معايل  التقى 
معايل الدكتور علي بن نا�سر الغفي�ض وزير العمل والتنمية الجتماعية 

يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني البلدين ال�سقيقني 
بق�سايا  ال�سلة  ذات  واخل���ربات  التجارب  وت��ب��ادل  بينهما  التعاون  واأوج���ه 

العمل و�سبل تعزيزها وتطويرها.
ك��م��ا ا���س��ت��ع��ر���ض اجل��ان��ب��ان خم���رج���ات اأع���م���ال ال�����دورة ال��راب��ع��ة للموؤمتر 
عقدت  التي  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  دول  يف  العمل  ل��وزراء  الإ�سالمي 

موؤخرا يف مدينة جدة.
ح�سر اللقاء عدد من امل�سوؤولني يف كال اجلانبني.

•• ال�صارقة –الفجر:

ال��ع��امل��ي للدفاع  ال��ي��وم  م��ع  ت��زام��ن��اً 
امل���������دين ن���ظ���م���ت ع�����م�����ادة ������س�����وؤون 
القا�سمية  ب��اجل��ام��ع��ة  ال��ط��ال��ب��ات 
الدفاع  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  اأم�����ض  ظهر 
تدريبية  ور���س��ة  ب��ال�����س��ارق��ة  امل����دين 
ملواجهة  ال�سالمة  متطلبات  ل�سرح 
احل�����رائ�����ق ع���ن���د ح���دوث���ه���ا وط����رق 
ال��وق��اي��ة م��ن��ه��ا. وت���اأت���ي ال��ور���س��ة يف 

اإط���ار ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ال���ذي ي�سادف 
الثامن والع�سرين من �سهر فرباير 
للدفاع  وامل��خ�����س�����ض  ع����ام  ك���ل  م���ن 
الطالبات مبقر  اأمام �سكن  واأقيمت 
اجل��ام��ع��ة.  وج���رى خ���الل الور�سة 
ال��ع��م��ل��ي��ة ����س���رح اأه������م الإر������س�����ادات 
ومتطلبات ال�سالمة الواجب الإملام 
حدوثها  عند  احلرائق  ملواجهة  بها 
اإىل  والتعرف  منها  الوقاية  وط��رق 
اإط��ف��اء احلرائق  اأج��ه��زة  ا���س��ت��خ��دام 

مبختلف اأنواعها. وتلقت الطالبات 
ال��ت��ع��ام��ل مع  كيفية  ح���ول  ت��دري��ب��ا 
الإن���ق���اذ و �سرح  احل���رائ���ق و ط���رق 
مف�سل مل��ك��ون��ات ���س��ي��ارة الإط���ف���اء و 
و  الإطفاء  اأنبوب  ا�ستخدام  طريقة 
كيفية اإجراء عملية التربيد بجانب 
تلقيهن تدريبا يف مهارات واأ�ساليب 
اإطفاء  اأج��ه��زة  وا�ستخدام  الإط��ف��اء 
احلرائق والإخالء واحتواء احلريق 
قبل واأث��ن��اء ان��دلع��ه حل��ني و�سول 

رجال الإطفاء.
كيفية  يف  ���س��رح  اإىل  وا�ستمعن  كما 
الناجتة  احل����رائ����ق  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل 
الأدوات  و  ال�����س��ي��ارات  ح����وادث  ع��ن 
امل�������س���ت���خ���دم���ة اخل����ا�����س����ة ب����ح����راق 
الدكتور  الأ�ستاذ  واأ���س��اد  ال�سيارات. 
ر�ساد �سامل مدير اجلامعة القا�سمية 
بتعاون الإدارة العامة للدفاع املدين 
مع عمادة �سوؤون الطالبات يف تنفيذ 

الور�سة التدريبية.
القا�سمية  اجلامعة  مدير  واأو���س��ح 
ال��ط��ال��ب��ات �سعت  ���س��وؤون  اأن ع��م��ادة 
امل�ساهمة  اإىل  اأهدافها  منطلق  من 
ملواجهة  الطالبات  جاهزية  رف��ع  يف 
احلرائق  يف  الفرتا�سية  الأخ��ط��ار 
على  ي�����رتت�����ب  وم�������ا  اهلل   لق���������در 
مادية  اأو  ب�سرية  اأ���س��رار  م��ن  ذل��ك 
التوعية  الطالبات  اك�ساب  وبالتايل 
واآليات التعامل مع احلرائق وطرق 

الوقاية منها. 

•• دبي-وام:

نظمت اإدارة عمادة اأكادميية �سرطة دبي ندوة حول �سريبة 
القيمة امل�سافة وذلك �سمن �سل�سلة الندوات العلمية التي 
ون�سر  ل��الأك��ادمي��ي��ة  املجتمعي  ال����دور  تفعيل  اإىل  ت��ه��دف 
والباحثني  والدار�سني  الطالب  بني  التخ�س�سية  املعرفة 
غيث  الدكتور  العميد  ال��ن��دوة  ح�سر  املثقفني.  وجمهور 
غامن ال�سويدي مدير اأكادميية �سرطة دبي والدكتور علي 
حمودة م�ست�سار الأكادميية والعقيد الدكتور �سيف غامن 

ال�سويدي عميد الأكادميية واملقدم الدكتور عبد اهلل �سيف 
ال�سبو�سي مدير اإدارة العمادة واملقدم عبد العزيز حممد 
اأمني مدير اإدارة �سوؤون الطلبة املر�سحني وعدد من اأع�ساء 
موظفي  من  وجمع  املر�سحني  والطلبة  التدري�ض  هيئة 
الندوة عددا  املدنيني والع�سكريني. وت�سمنت  الأكادميية 
ال�سلع  اأ�سناف  بال�سرح  تناولت  التي  العلمية  املحاور  من 
يف  لها  املطبقة  وال���دول  النتقائية  لل�سريبة  اخلا�سعة 
العامل وال�سلع واخلدمات املعفاة وامل�ستثناة من ال�سريبة 

والآثار الجتماعية واملالية والقت�سادية.

اأكادميية �صرطة دبي تنظم ندوة حول 
�صريبة القيمة امل�صافة

انطالق فعاليات الأيام الثقافية الإماراتية يف �صنغافورة
•• �صنغافورة -وام:

انطلقت ام�ض فعاليات “الأيام الثقافية الإماراتية” التي تنظمها �سفارة 
الدولة لدى �سنغافورة يف اإطار التعريف بثقافة وفنون وتاريخ الإمارات 

واإبراز وجهها احل�ساري ون�سر ثقافتها. 
ومت الفتتاح الر�سمي لهذه الفعاليات - التي تقام خالل الفرتة من 2 
اإىل 4 مار�ض اجلاري مببنى هيئة مكتبة �سنغافورة الوطنية - بح�سور 
اإبراهيم  الدكتور  والت�سال  ل��الإع��الم  �سنغافورة  وزي��ر  ال�سرف  �سيف 
يعقوب و�سعادة حممد عمر عبداهلل بلفقيه �سفري الدولة لدى جمهورية 
الأعمال  ورج��ال  والأج��ان��ب  العرب  ال�سفراء  وع��دد كبري من  �سنغافورة 

واملثقفني يف �سنغافورة. 
باإخراج  الإم����ارات  دول��ة  ع��ن  معر�ض  اإق��ام��ة  الثقافية  الأي���ام  و�ست�سمل 
يعك�ض تاريخ وح�سارة وثقافة الدولة فيما ت�سم اأجنحة املعر�ض اأق�ساما 
 “ �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  واملوؤ�س�ض  الحت��اد  بقيام  تعريفية 
تعريفا  املعر�ض  ي�سمل  كما  الحت��اد  ق��ادة  “ اإىل جانب  ث��راه  اهلل  طيب 
املعامل احل�سارية القدمية واحلديثة  واأهم  باحلياة الربية والطبيعية 
الق�سم  يت�سمن  ح��ني  يف   2020 دب��ي  باإك�سبو  خا�ض  ق�سم  جانب  اإىل 
اخل��ا���ض ب��ال��رتاث جمموعة خم��ت��ارة م��ن الأزي����اء الإم��ارات��ي��ة الرتاثية 
جانبا  تعك�ض  التي  التقليدية  الزخرفية  والأعمال  التقليدية  واحل��رف 
اأن�سطة املعر�ض احلناء واخلط العربي  مهما من تراث الدولة. وت�سم 
وعرو�سا فنية مبا�سرة متنوعة من املو�سيقى ال�سعبية الرتاثية باأمناطها 

القدمية واآلتها ال�سعبية ال�سهرية.
املجتمع  لتعريف  ال�سفارة  ا�سرتاتيجية  اإط��ار  يف  الفعاليات  هذه  وتاأتي 
واحلوار  التوا�سل  ج�سور  وتقوية  الإم��ارات��ي��ة  بالثقافة  ال�سنغافوري 
دولة  يف  وال�ستثمار  ال�سياحة  ت�سجيع  جانب  اإىل  البلدين  �سعبي  بني 

الإمارات.
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•• ال�صارقة-الفجر:

يف ثاين اأيام جولت م�سريتها الثامنة التي تاأتي تزامناً 
القافلة  فر�سان  م�سرية  وا�سلت  اخل��ري،  زاي��د  ع��ام  مع 
التوعوية  ج��ه��وده��ا  اخل��م��ي�����ض،  الأول  اأم�����ض  ال���وردي���ة 
واأهمية  ال��ث��دي،  ب�سرطان  ال��وع��ي  تعزيز  اإىل  الرامية 
ال��ف��ح��و���س��ات املجانية  امل��ب��ك��ر ع��ن��ه، وت���ق���دمي  ال��ك�����س��ف 
اإقباًل  الطبية  عياداتها  و�سهدت  امل��ر���ض،  عن  للك�سف 
من املراجعني من كافة اجلن�سيات والفئات، وجنحت يف 

تقدمي الفحو�سات املجانية ل� 659 �سخ�ساً.
ال��ث��اين من  ي��وم  املوؤقتة يف  ال��ع��ي��ادات الطبية  وت��وزع��ت 
م�سايف،  م�ست�سفى  ه���ي  م���واق���ع  اأرب���ع���ة  ع��ل��ى  امل�����س��رية 
وم�����س��ت�����س��ف��ى ال��ف��ج��رية )امل���وق���ع ال��وح��ي��د ال�����ذي وفر 
وعيادات  وكوزم�سريج،  والرجال(،  للن�ساء  الفحو�سات 
الثابتة  الطبية  العيادات  بجانب  الإم���ارات،  م�ست�سفى 
امل��وج��ودة يف ك��ٍل م��ن واج��ه��ة امل��ج��از امل��ائ��ي��ة بال�سارقة، 
وكورني�ض الفجرية، وكورني�ض القوا�سم براأ�ض اخليمة، 
وم�ست�سفى ال�سيخ خليفة العام باأم القيوين، وكورني�ض 
عجمان، وجممع قرية ال�سيف باأبوظبي، التي �ستوا�سل 
 11 لل�سيدات فقط حتى  املجانية  الفحو�سات  تقدمي 

مار�ض اجلاري.
وعيادة  والثابتة،  املوؤقتة  الطبية  العيادات  وا�ستقبلت 
رجاًل،   64 و  �سيدة،   595 املتنقلة  ال��وردي��ة  القافلة 
 166 احالة  125 مواطناً، و534 مقيماً، مت  بينهم 
الأ�سعة  اإىل  ���س��خ�����س��اً  و22  امل���ام���وج���رام،  اإىل  م��ن��ه��م 
اليوم  يف  �سخ�ساً   744 فح�ض  بعد  وذل��ك  ال�سوتية، 

فح�ساً   1403 املجموع  لي�سبح  امل�����س��رية،  م��ن  الأول 
جمانياً للك�سف عن �سرطان الثدي.

جلمعية  العام  املدير  املا�سي،  �سو�سن  الدكتور  وقالت 
الطبية  اللجنة  رئي�سة  ال�����س��رط��ان،  مر�سى  اأ���س��دق��اء 
“الإقبال  الوردية:  القافلة  فر�سان  مل�سرية  والتوعوية 
الوردية،  القافلة  فر�سان  م�سرية  ت�سهده  الذي  الكبري 
اإىل مر�ض �سرطان الثدي  النظرة املجتمعية  اأن  يوؤكد 
من  اأك��رث  قبل  �سائدة  كانت  التي  كتلك  تعد  مل  اليوم 
�سبع �سنوات، حيث نلحظ ارتفاع يف الوعي حيال املر�ض، 
والذي ينعك�ض ايجاباً على حجم اإقبال املراجعني على 
ا�ستجابة  وم��ع  الفحو�سات،  لإج��راء  الطبية  العيادات 

املر�سى للعالج«. 
املوؤقتة  الطبية  ال��ع��ي��ادات  يف  الطبية  ال��ف��رق  وع��ق��دت 
جل�سات تثقيفية تعرف من خاللها املراجعني عن كثب 
على طبيعة مر�ض �سرطان الثدي، وعوامل اخلطورة 
التي تزيد معها ن�سب الإ�سابة به، وكيفية التعامل معه 

الطبي من خالل  الفريق  و�سعى  به،  الإ�سابة  يف حال 
هذه اجلل�سات اإىل ت�سحيح املفاهيم املغلوطة واخلاطئة 
املبكر  الفح�ض  اأهمية  واإب��راز  املر�ض،  تدور حول  التي 
احلد  يف  ت�ساهم  التي  الرئي�سة  العوامل  اأحد  باعتباره 

من خطورة املر�ض وال�سفاء منه ب�سكل كامل.
وقطعت امل�سرية يف يومها الثاين م�سافة )14.9 كم( 
انطالقاً من �سيتي �سنرت الفجرية، مروراً مب�ست�سفى 
كورني�ض  اإىل  و����س���وًل  ال���ف���ج���رية،  وق��ل��ع��ة  ال���ف���ج���رية، 
الفجرية، وحظيت بحفاوة كبرية من كل فئات املجتمع 
واملتطوعني  الفر�سان  بادلوا  حيث  الفجرية،  اإم��ارة  يف 
التحايا وحر�سوا على التقاط ال�سور التذكارية معهم، 

مثمنني جهودهم يف تعزيز الوعي ب�سرطان الثدي.
اجتهت امل�شرية ام�س �شوب دبي وُتنظم “م�شرية 

القوارب” و”م�شرية الفر�شان ال�شغار«
ام�ض اجلمعة  الوردية  القافلة  فر�سان  اجتهت م�سرية 
الذي وافق ثالث اأيامها اإىل اإمارة دبي، و�ستكون نقطة 

ال�ساعة  مت��ام  يف  جمريا  طريق  من  الفر�سان  انطالق 
الحتاد  متحف  يف  رحالهم  ليحطوا  �سباحاً،   9:00
ليقطعوا بذلك م�سافة  11:15 �سباحاً  ال�ساعة  عند 
جميع  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ي��ادات  و�ست�ستقبل  ك����م(.    9.6(
امل��راج��ع��ني ال��راغ��ب��ني يف اإج����راء ال��ف��ح��و���س��ات للك�سف 
وابن  ال��ق��درة،  كل من بحريات  الثدي يف  �سرطان  عن 
الذي  الوحيد  )املوقع  زعبيل  وحديقة  م��ول،  بطوطة 
�ستوا�سل  التي  والرجال(،  للن�ساء  الفحو�سات  �سيوفر 
 11 حتى  لل�سيدات  املجانية  الفحو�سات  ت��ق��دمي  يف 
مار�ض اجلاري، علماً باأن العيادة الطبية الثابتة يف دبي 

مول �ستدخل حيز اخلدمة ابتداًء من يوم غٍد الأحد.
و�سي�سهد ثالث اأيام امل�سرية وللعام الثالث على التوايل 
القوارب  “م�سرية  تنظيم  “نخيل”  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
ملحبي  �ستتيح  التي  الفعالية  ه��ذه  و�ستقام  الوردية”، 
امل�����س��رية وامل�����س��ارك��ة يف تعزيز  ال����زوارق الن�����س��م��ام اإىل 
ال�ساعة  م��ن  دب���ي  ال���ث���دي، يف نخلة  ب�����س��رط��ان  ال��وع��ي 

ظهراً.  3:00  1:00-
ك��م��ا ���س��ت��ق��ام ول��ل��ع��ام ال���ث���اين ع��ل��ى ال���ت���وايل “م�سرية 
الأطفال  اأمام  املجال  �ستفتح  التي  ال�سغار”،  الفر�سان 
من  وذل���ك  اخل��ا���س��ة،  بخيولهم  امل�سرية  يف  للم�ساركة 
خالل ال�سري يف امل�سمار املخ�س�ض لهم، والذي �سي�سهد 
اإقامة العديد من الفعاليات الرتفيهية التي ت�ستهدف 
ال�سغار” يف بحرية  الفر�سان  “م�سرية  ال�سغار، وتقام 
القدرة بدبي من ال�ساعة 4:00 ع�سراً وحتى ال�ساعة 

م�ساًء.  6:00
راأ�ــس  مــن  ال�شبت  الــيــوم  املــ�ــشــرية  تنطلق 

اخليمة
رابع  ي�سادف  ال��ذي  ال�سبت  ال��ي��وم  امل�سرية  و�ستنطلق 
اإم��ارة راأ�ض اخليمة، حيث ينطلق الفر�سان  اأيامها من 
التنمية  دائ���رة  م��ن  �سباحاً   10:00 ال�ساعة  مت��ام  يف 
اأن  قبل  �سقر،  مب�ست�سفى  بعدها  ليمروا  القت�سادية، 
ال�ساعة  عند  القوا�سم  كورني�ض  على  رحالهم  يحطوا 

املوؤقتة  الطبية  ال��ع��ي��ادات  وت��ت��وزع  ظ��ه��راً،   12:45
ع��ب��داهلل بن  ك��ٍل م��ن م�ست�سفى  ال��ي��وم يف على  يف ه��ذا 
���س��ي��وف��ر الفحو�سات  ال���ذي  ال��وح��ي��د  ع��م��ران )امل���وق���ع 
ال�سحي، وم�ست�سفى  للن�ساء والرجال(، ومركز اجلري 
راأ������ض اخل��ي��م��ة، ف��ي��م��ا ت��ت��واج��د ال��ع��ي��ادة ال��ث��اب��ت��ة على 
القافلة  فر�سان  م�سرية  وحتظى  القوا�سم.  كورني�ض 
اأ���س��دق��اء مر�سى  م���ب���ادرات جمعية  اإح����دى  ال���وردي���ة، 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  كرمية  برعاية  ال�سرطان، 
املجل�ض  ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 
�سموه،  قرينة  م��ن  ومتابعة  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
الرئي�ض  القا�سمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو 
املوؤ�س�ض جلمعية اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان، وانطلقت 
و�ست�ستمر  امل��ا���س��ي،  ف��رباي��ر   28 يف  الثامنة  ن�سختها 
6 مار�ض اجل��اري، بهدف تعزيز الوعي ب�سرطان  حتى 
تقدمي  جانب  اإىل  عنه،  املبكر  الك�سف  واأهمية  الثدي، 

الفحو�سات املجانية يف جميع اأنحاء دولة الإمارات.
وعلى مدار الأعوام املا�سية، جنحت القافلة الوردية يف 
تقدمي عطاءات ل حمدودة يف �سبيل مكافحة �سرطان 
املفاهيم  وتبديد  به،  املجتمعي  الوعي  وتعزيز  الثدي، 
للك�سف  املجانية  الفحو�ض  وت��وف��ري  ح��ول��ه،  املغلوطة 
قطع  م��ن  ال�سبع  م�سرياتها  م��دار  على  ومتكنت  عنه، 
م�سافة 1640 كيلو مرتاً عرب اإمارات الدولة ال�سبع، 
متطوع،  و700  ف��ار���س��اً   490 م���ن  اأك����رث  مب�����س��ارك��ة 
مقدمة الفحو�سات الطبية ل� 48 األفاً و874 �سخ�ساً، 
بينهم 32 األفاً و93 مقيماً، و16 األفاً و781 مواطناً، 

وذلك من خالل 578 عيادة ثابتة ومتنقلة.

اجلمعية اخلليجية لالإعاقة توقع مذكرة تفاهم مع 
اجلمعية ال�صعودية للرتبية اخلا�صة

••  ال�صارقة-الفجر:

وقعت اجلمعية اخلليجية لالإعاقة ممثلة يف رئي�ض جمل�ض الدارة 
جمعية  ادارة  جمل�ض  ع�سو   « املو�سى  ع��ب��داهلل  �سالح  املهند�ض 
اهايل ذوي الإعاقة يف المارات » مع اجلمعية ال�سعودية للرتبية 
الدارة  الربوفي�سور  رئي�ض جمل�ض  »ج�سرت« ممثلة يف  اخلا�سة 
نا�سر العجمي مذكرة تفاهم يف الريا�ض مبقر جمعية »ج�سرت« 
امل�سرتك يف  التعاون  املذكرة اىل  �سعود، وتهدف  امللك  يف جامعة 
العلمي  والتعاون  العاقة،  ب��ذوي  املتعلقة  والن�سطة  الفعاليات 

يتم  التي  الأب��ح��اث  لن�سر  علمياً  وع���اًء  ج�سرت  جملة  تكون  وان 
وجرى  اخلليجية،  اجلمعية  وملتقيات  م���وؤمت���رات  يف  ط��رح��ه��ا 
التي تقدمها ج�سرت خلدمة  التعرف على اجلهود  اللقاء  خالل 
املتخ�س�سني واملهتمني وا�سر ذوي العاقة، كما مت احلديث حول 
جهود اجلمعية اخلليجية يف تعزيز التوا�سل والتكامل مع جميع 
املوؤ�س�سات واجلمعيات التي تخدم هذه الفئة بدول اخلليج، ح�سر 
العام للجمعية اخلليجية  ال�سبانة المني  الأ�ستاذ �سعد  التوقيع 
اإدارة  اع�����س��اء جمل�ض  امل��غ��رية  ال��ق��ح��ط��اين ود ح��م��ود  ود حم��م��د 

ج�سرت واملدير التنفيذي الأ�ستاذ مازن املزيني.

اختتمت جولتها التوعوية يف ال�شارقة والفجرية وتنطلق اليوم من راأ�س اخليمة 

القافلة الوردية جتابه �صرطان الثدي باأكرث من 1400 فح�صًا خالل يومني
امل�شرية اجتهت �شوب دبي وُتنظم »م�شرية القوارب« و»م�شرية الفر�شان ال�شغار«

�صوؤون ال�صواحي تعقد اجتماعها الدوري الثاين يف �صي�ش وتبحث مبادراتها وفعاليات 
•• ال�صارقة –الفجر:

الدوري  اجتماعها  وال��ق��رى  ال�سواحي  ���س��وؤون  دائ���رة  ع��ق��دت 
بن  خمي�ض  بح�سور   ، �سي�ض  مبنطقة   2018 ل��ع��ام  ال��ث��اين 
�سامل ال�سويدي ع�سو املجل�ض التنفيذي رئي�ض الدائرة وال�سيخ 
ماجد بن �سلطان القا�سمي مدير الدائرة ومب�ساركة عدد من 

مدراء الإدارات وروؤ�ساء الأق�سام واملوظفني.
وت�سمن اللقاء ا�ستعرا�ض اأعمال واإجنازات الإدارات والأق�سام 
، ومناق�سة الأن�سطة والفعاليات القادمة ، كما ناق�ض احل�سور 
جملة م��ن امل��ق��رتح��ات وامل���ب���ادرات اجل��دي��دة امل��ق��دم��ة م��ن قبل 

موظفي الدائرة.

كلمته  ال��دائ��رة يف  رئي�ض  ال�����س��وي��دي  ���س��امل  ب��ن  واأك���د خمي�ض 
للموظفني باأهمية العمل بروح الفريق الواحد وحث املوظفني 
على طرح الأفكار واملقرتحات ومناق�ستها اأمام اجلميع خالل 
الجتماعات الدورية للدائرة وال�سعى نحو حتقيقها مبا يخدم 
ويعزز دور الدائرة وجمال�ض ال�سواحي ، من جانبه ثمن ال�سيخ 
ماجد بن �سلطان القا�سمي مدير الدائرة جهود املوظفني وما 
قدموه من اأعمال �ساهمت يف اإثراء عمل الدائرة خالل الفرتة 

املا�سية وموا�سلة اجلهود ل�سمان ا�ستمرار النجاحات. 
بعدها قام وفد الدائرة بح�سور حممد خمي�ض حممد النقبي 
املنطقة  يف  تعريفية  ج��ول��ة  ب��اأخ��ذ  �سي�ض  منطقة  وايل  ن��ائ��ب 
والتي تقع يف اأح�سان اجلبال ال�ساهقة وعلى احلدود ال�سرقية 

للدولة وعلى بعد 17 كم من مدينة خورفكان ، ومتتاز املنطقة 
 ، اجلوفية  املياه  وينابيع  امل��زارع  تكرث  حيث  خالبة  بالطبيعة 
وت�سهد املنطقة نقلة ح�سارية كربى خالل �سنواتها الأخرية 
مبادرات  عن  املنبثقة  امل�ساريع  من  حزمة  اإىل  ذل��ك  ويرجع   ،
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمّو  �ساحب 

ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة.
وحتر�ض دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى على عقد �سل�سلة من 
الجتماعات الدورية ملوظفيها نهاية كل �سهر يف اإحدى املعامل 
املميزة يف اإمارة ال�سارقة منها ال�سياحية والتاريخية والثقافية 
املنجزات  املوظفني ول�ستعرا�ض  التوا�سل بني  ، بهدف تعزيز 

ومناق�سة الأن�سطة والفعاليات واملقرتحات.

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/382 تنفيذ جتاري
للمواد  انرتنا�سيونال  بال   -2 �سينغ  ان��دار  �سا�سار  �سينغ  �سده/1-هارجيت  املنفذ  اىل 
اي  �سي  اي  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا  �����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  الغذائية 
اأقام  ق��د  الكتبي  ه��وي��دن  ب��ن  ع��ب��داهلل  �سعيد  ع��ب��داهلل  وميثله:خليفة  امل���ح���دودة  ���س��ي 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  اع���اله وال���زام���ك  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
احلجز  �سحة   -2 املحكمة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره����م    )15389780.64(
العائدة للمدعي عليهما  البنكيه  التجاري رق��م:317/2016 على احل�سابات  التحفظي 
الوطني .وعليه فان  امل�سرق وبنك الم��ارات دبي  الوطني وبنك  يف بنك را�ض اخليمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2222  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سيد علي عبا�ض ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته �سريك 
يف �سركة بيرت ا�ستاى لتاأجري بيوت العطالت ذ.م.م 2- �سركة بيرت ا�ستاى 
لتاجري بيوت العطالت ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /حممد 
الزبادي   �سيف  �سعيد  �سيف  منري ال�سالم حممد ن�سري علي وميثله:را�سد 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 1444/2017 جتاري كلي  قد 
ب��ت��اري��خ:2017/11/27 وح��ددت لها جل�سه يوم الرب��ع��اء  املوافق 2018/3/7 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2017/41 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �سدهما/1- �سركة براتيك للتجارة العامة ذ.م.م 2- �ساكيت جينتال 
�سوبا�ض �سانت جيندال جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�سرق 
دبي  حمكمة  ق���ررت  ال�سباغ.  يو�سف  عبدالعزيز  اح��م��د  وميثله:منى  �����ض.م.ع 
البتدائية بتاريخ:2018/2/12 اعالنكم ل�سداد القيمة املطالب بها )1.150.000( 
درهم خالل 30 يوم من تاريخ العالن وال بيع العقار املبني او�سافه ادناه بطريق 
املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار:مكتب - 
املنطقة:الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض:910 - ا�سم املبنى:جمريا باي تاور اك�ض 

2 - رقم الوحدة:3302 - م�ساحة العقار:105.73 مرت مربع
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2017/41 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �سدهما/1- �سركة براتيك للتجارة العامة ذ.م.م 2- �ساكيت جينتال 
التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ج��ي��ن��دال  �سانت  �سوبا�ض 
حمكمة  ق��ررت  ال�سباغ.  يو�سف  عبدالعزيز  احمد  وميثله:منى  ���ض.م.ع  امل�سرق 
وقدرها  املطالبه  القيمة  ل�سداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2018/2/12  البتدائية  دب��ي 
باملزاد  باملزايدة  الرهن  حمل  العقار  بيع  وال  �سهر  خالل  دره��م   )2.200.000(

العلني وفقا لالجراءات 295 من قانون اجراءات مدنية.
ا�سم   - الر����ض:910  رق��م   - اخلام�سة  املنطقة:الثنية   - العقار:)مكتب  بيانات 
العقار:3301( وذل��ك للعلم مبا جاء فيه  اك�ض 2 - رقم  ت��اور  املبنى:جمريا باي 

ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/65  مدين جزئي
�ساه جمهول حمل  �ساه كاظمي عميد علي  املدعي عليه /1-�سلطان حيدر  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ابراهيم عبداهلل احمد علي حممد التلب قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ وقدره )7000( درهم والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/3/22 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3047  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /1-امنه عي�سى �سليمان ال علي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/زيانه عبداهلل �سيف عبداهلل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
لها جل�سة  وامل�ساريف. وحددت  والر�سوم  والفائدة  درهم  مببلغ وقدره )3000( 
لذا   Ch2.D.17 بالقاعة  8.30 �ض  ال�ساعة   2018/3/7 املوافق  الربعاء  يوم 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2827  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /1-عبداجلبار حاجي �سيكندر جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
بن  احمد  ال�سيخ  دبي( وميثله:ماجد حممد  )فرع  للتامني  الوطنيه  البحرية  �سركة 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اخلزرجي  ح�سن  ال�سيخ 
والر�سوم  دره���م   )80000( وق���دره  مببلغ  والت�سامن  وال��ت��ك��اف��ل  بالت�سامم  عليهما 
ال�سداد  ال��دع��وى وحتى  رف��ع  ت��اري��خ  وال��ف��ائ��دة 12% م��ن  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�ساريف 
بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق 2018/3/12  الثنني  يوم  لها جل�سة  التام. وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.B.10
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/62  مدين كلي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/ن��ريو���س��ان م��ادو���س��ان��ت��ا ���س��اب��ارام��ادو دال��وف��ات��اج��ى جمهول 
ان املدعي/فاطمه حممد خلفان �سهيل بن دبا�ض املهريي  حمل القامة مبا 
مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )5.000.000( وق��دره 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
فاأنت  ل��ذا   ch.1.C.15:بالقاعة ال�����س��اع��ة:09:30���ض  امل���واف���ق:2018/3/7 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

يف غرب العراق، تبدو مهمة البحث عن فندق طريقا بنهاية م�سدودة، 
فع�سائر حمافظة الأنبار ت�سر على منع اأي عملية لبناء ما تعتربه 

اأمرا معيبا، ودخيال على جمتمع يعترب ال�سيافة خطا اأحمر.
عا�ست تلك املنطقة الواقعة على احلدود مع �سوريا حتت حكم تنظيم 
الرمادي  املغامرون يف دخ��ول  الإره��اب��ي لفرتة طويلة، وك��ان  داع�ض 

كربى مدن املحافظة، قليلني، حتى حتريرها يف العام 2016.
اإىل  والعمال  واملقاولون  وامل�ستثمرون  التجار  فيت�سابق  ال��ي��وم،  اأم��ا 
من  �سنوات  بعد  احلياة  ا�ستعادة  حت��اول  التي  ال�سحراوية  املنطقة 
الركود. يقول تاجر قطع ال�سيارات كرمي الب�سراوي “يف اأحد الأيام، 
اإيجاد فندق  باإمكاين  اأنه  الفلوجة، وظننت  اإىل  زي��ارة عمل  كنت يف 
وي�سيف  ����س���اأزوره«.  كنت  ال��ذي  ال�سخ�ض  م��ع  عملي  واإن��ه��اء  للبقاء 
طريقي  و�سيعت  فندق،  اأي  وج��ود  بعدم  تفاجاأت  و�سويل  “عند 
اإذا ما كانوا يعرفون  وطرقت باب نا�ض من طريق اخلطاأ و�ساألتهم 
حمافظة  م��ن  الآت���ي  الثالثيني  ال�����س��اب  وي��ت��اب��ع  امل��ع��ن��ي«.  ال�سخ�ض 
الب�سرة اجلنوبية “قالوا يل نعم وطلبوا مني الدخول. وبعد الع�ساء 
وال�ساي، وبعدما �ساألت مرارا عن ال�سخ�ض، قالوا يل اإنهم ل يعرفونه 

و�سي�ساألون اأحدا للبحث عنه، لكن يجب اأن اأنام الليلة عندهم«.
الزائر  اأن  اإذ  الطائفية،  النتماءات  الع�سائري  التقليد  هذا  يتجاوز 

�سيعي يف حمافظة ذات غالبية �سنية.

نّوه الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب اخلمي�ض بفعالية عقوبة العدام 
يف ردع جتار املخدرات، موؤكدا ان الدول التي تطبق هذه العقوبة حققت 
املتحدة  الوليات  التي حت�سد يف  الآف��ة  نتائج جيدة يف مكافحة هذه 
�سبل  م��وؤمت��ر ح��ول  ت��رام��ب خ��الل  وق��ال  يوميا.  �سخ�ض   200 اأرواح 
امل��خ��درات ومروجي  املتحدة ان جت��ار  ال��ولي��ات  امل��خ��درات يف  مكافحة 
تطبق  ال���دول  بع�ض  اإن  واأ���س��اف  ح��ق��ا.  ب��اأ���س��رار  يت�سببون  امل��خ��درات 
عقوبات قا�سية جدا جدا، عقوبة الإعدام وعلى فكرة فان هذه الدول 
لديها م�ساكل مع املخدرات اقل مما لدينا. وكان ترامب اأ�ساد ب�سيا�سة 
القب�سة احلديدية التي يتبعها نظريه الفيليبيني رودريغو دوتريتي 
“احلرب  ان  الرغم من  ب��الده، على  املخدرات يف  يف مكافحة مروجي 
على املخدرات” التي ي�سنها الخري واجهت انتقادات حادة من جانب 
على  الأمريكي  الرئي�ض  و�سدد  الن�سان.  حقوق  عن  الدفاع  منظمات 
امل��خ��درات علينا ان نكون �سارمني  “اننا بحاجة اىل احل��زم مع جت��ار 
جدا جدا يف العقوبات ». وا�ستغرب ترامب كيف انه “اذا اطلقت النار 
بالإعدام. هوؤلء  املوؤبد، يحكم عليك  بال�سجن  اأحد يحكم عليك  على 
ال�سخا�ض ميكن للواحد منهم ان يقتل الفي او ثالثة اآلف �سخ�ض 

ول �سيء يحدث لهم«.

مع  ت�سلح  �سباق  يف  للدخول  ي�سعى  يكون  اأن  ام�ض  الكرملني  نفى 
األقاه الرئي�ض فالدميري  الوليات املتحدة غداة خطاب بالغ ال�سدة 
ب��وت��ني وت��ب��اه��ى فيه بتطوير رو���س��ي��ا ���س��واري��خ ج��دي��دة ق��ال اإن��ه��ا ل 
تقهر. وقال املتحدث با�سم الكرملني دميرتي بي�سكوف لل�سحافيني 
وا�سنطن  ات��ه��ام��ات  راف�سا  ت�سلح  �سباق  خو�ض  تنوي  ل  رو�سيا  اإن 
الأ�سلحة  هذه  تطوير  عرب  الدولية  التزاماتها  تنتهك  مو�سكو  ب��اأن 
املوجهة  التهامات  كل  قاطعا  نفيا  ننفي  بي�سكوف  وق��ال  اجلديدة. 
القانون الدويل حول نزع الأ�سلحة  اإىل رو�سيا بانتهاك بنود ومواد 
واجباتها  ملتزمة  و�ستبقى  وهي  كانت  رو�سيا  اإن  وتابع  ومراقبتها. 
الدولية. واألقى بوتني ام�ض الأول اخلمي�ض خطابا له نربة ع�سكرية 
اآخر الأ�سلحة العالية التقنية التي متتلكها  اأمام الربملان، عدد فيه 
اأنواعا  ال�سياق  ك��ان. وعر�ض يف هذا  اأي��ا  يهدد  اأن��ه ل  رو�سيا، موؤكدا 
اأو تفوق �سرعة  ك��روز ذات م��دى غري حم��دود  جديدة من �سواريخ 
ال�سوت، وغوا�سات م�سغرة ذات دفع نووي و�سالح بالليزر ما زال من 
املبكر ذكر تفا�سيله. وردت وا�سنطن متهمة مو�سكو بارتكاب انتهاك 
الأ�سلحة  اتفاقية  وبينها  وقعتها،  التي  الدولية  لالتفاقيات  مبا�سر 
ب��ني رون��ال��د ريغان   1987 امل��ربم��ة ع��ام  امل���دى  املتو�سطة  ال��ن��ووي��ة 

وميخائيل غوربات�سيوف.

عوا�صم

بغداد

مو�سكو

وا�سنطن

�صرطيون يف مقر اإقامة
 نتانياهو على خلفية الف�صاد 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

الوزراء  رئي�ض  اإقامة  مقر  اىل  ام�ض  �سباح  الإ�سرائيلية  ال�سرطة  ح�سرت 
الإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو يف القد�ض لال�ستماع اىل �سهادته يف اثنتني 

من ق�سايا الف�ساد التي تطاله بح�سب ما اأوردت و�سائل اعالم.
وتريد ال�سرطة ا�ستجواب كل من نتانياهو وزوجته على حدة، حول ما اذا 
الخباري  وال��ال  موقع  يف  ايجابية  اعالمية  تغطية  على  للح�سول  �سعى 
يف  لالت�سالت  بيزيك  جمموعة  رئي�ض  ايلوفيت�ض  ���س��اوؤول  ميلكه  ال��ذي 
وت�سهيالت حكومية عادت على جمموعته مبئات ماليني  مقابل خدمات 
الدولرات. لكن ال�سرطة مل ت�سدر تاأكيدا ر�سميا بان ال�ستجواب يح�سل 

حاليا يف امللف املعروف بالرقم 4000.
اكرب جمموعة ات�سالت يف ا�سرائيل، هم  واملتورطون يف م�ساألة “بيزيك”، 
واملديرة  ايري�ض،  وزوجته  ايلوفيت�ض  �ساوول  املجموعة  يف  الك��رب  امل�ساهم 
العامة للمجموعة �ستيال هاندلر، ا�سافة اىل اربعة اآخرين اعتقلوا الحد 

املا�سي.
وقالت الذاعة ال�سرائيلية الر�سمية باللغة العربية انه “لأول مرة، حتقق 
ال�سرطة يف هذه ال�ساعة مع رئي�ض الوزراء بنيامني نتانياهو، حتت طائلة 
يتم  حيث   ،4000 مبلف  اإعالميا  املعروفة  الر�سوة  ق�سية  يف  التحذير 
العام  املدير  العام،  احلق  �ساهد  بها  ادىل  التي  املعلومات  ب�سان  ا�ستجوابه 

ال�سابق لوزارة الت�سالت �سلومو فيلرب«.
وكان فيلرب تفاو�ض مع املحققني على تقدمي �سهادته مقابل ح�سوله على 

�سمانات بعدم دخوله ال�سجن.

بعد 13 �شهرا فقط على و�شوله اإىل البيت الأبي�س

دونالد ترامب اأكرث عزلة من اأي وقت 

غرامات بدًل من التعوي�صات ل�صحايا حرب البو�صنة 

منظمة ال�صحة: الأولوية ل�100مري�ش ملغادرة الغوطة 

اأمريكا: تتهم رو�صيا بانتهاك التزاماتهاتيلر�صون يبداأ جولة اأفريقية الأ�صبوع املقبل 
•• وا�صنطن-رويرتز:

اأ�سلحة  بتطوير  رو�سيا   الأمريكية  اخلارجية  وزارة  اتهمت 
ن��ووي��ة ت��زع��زع ال���س��ت��ق��رار يف ان��ت��ه��اك لل��ت��زام��ات��ه��ا مبوجب 
يف  التهام  وج��اء  امل��دى.  متو�سطة  النووية  القوات  معاهدة 
األقاه بوتني ك�سف فيه عن جمموعة جديدة  اأعقاب خطاب 

من الأ�سلحة النووية.
وقالت املتحدثة با�سم الوزارة هيذر ناورت اإن خطاب بوتني 
املعاهدة.  يف  ال����واردة  ال��ت��زام��ات��ه��ا  انتهكت  رو���س��ي��ا  اأن  اأظ��ه��ر 
تت�سمن  خطابه  اأثناء  عر�ست  م�سورة  لقطات  انتقدت  كما 
على  هجوما  ي��ب��دو  فيما  ي�سور  اإن���ه  قائلة  لهجوم  حم��اك��اة 

الوليات املتحدة.

•• جنيف-رويرتز:

منظمة  يف  ك��ب��ري  م�������س���وؤول  ق����ال 
ام�ض  ل��روي��رتز  العاملية  ال�سحة 
يف  م���ري�������ض   100 ق�����راب�����ة  اإن 
بينهم  ب�سوريا،  ال�سرقية  الغوطة 
اأطفال، لهم الأولوية الق�سوى يف 
الإجالء الطبي من بني اأكرث من 
املنطقة  األ��ف مري�ض وم�ساب يف 

املحا�سرة.
وق����������ال ب����ي����رت �����س����الم����ة امل����دي����ر 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ربن���ام���ج ال���ط���وارئ 
ال�سحية اإن املنظمة التابعة لالأمم 
اإمدادات  ت�سليم  يف  تاأمل  املتحدة 
قريبا  �سرورية  وجراحية  طبية 
ل�سيطرة  اخل��ا���س��ع��ة  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 
املعار�سة التي يقطنها نحو 400 

األف �سخ�ض وتقع قرب دم�سق.
وب���ع���د م���واف���ق���ة جم��ل�����ض الأم�����ن 
ال��دويل على ق��رار يطالب بوقف 
�سوريا  ع���م���وم  يف  ال���ن���ار  اإط������الق 
اق��رتح��ت رو�سيا  ي��وم��ا،   30 مل��دة 
ت�����س�����ت��م��ر خم�ض  ي���وم���ي���ة  ه���دن���ة 
�سريعا  ان��ه�����������ارت  ل��ك��ن��ه��ا  ���س��اع��ات 
ي���وم ال���ث���الث���اء. وت�����س��ع��ى وك���الت 

لعمليات  يحتاجون  اآخ��ري��ن  اإىل 
انف�سال  ب�سبب  عاجلة  جراحية 
ل�ستبدال  اأو  ال��ع��ني  ���س��ب��ك��ي��ة  يف 

مف�سل.
اأر�سلت  املنظمة  اإن  �سالمة  وق��ال 
تقريبا  ع�سرة خطابات  اأك��رث من 
للمطالبة  ال�����س��وري��ة  ل��ل�����س��ل��ط��ات 
ب���اإج���الء امل��ر���س��ى امل���درج���ني على 
يف  عددهم  ازداد  والذين  قائمتها 
ولكنها  املا�سية،  القليلة  ال�سهور 

مل تت�سلم اأي رد ر�سمي.
وا�ست�سهد �سالمة بتقارير حتدثت 
املئة  12 يف  اإىل  ي�سل  ما  اأن  عن 
م��ن الأط���ف���ال دون اخل��ام�����س��ة يف 
الغوطة يعانون �سوء تغذية حادا 
اأو  ال��ط��ع��ام  نتيجة احل��رم��ان م��ن 

تناول طعام ل يكفي لتغذيتهم.
وقال مدير منظمة الأمم املتحدة 
بال�سرق  )ي��ون��ي�����س��ف(  ل��ل��ط��ف��ول��ة 
اليوم  ���س��اب��ق  وق����ت  يف  الأو�����س����ط 
اجلمعة اإن احلكومة ال�سورية قد 
م�ساعدات  قافلة  ب��دخ��ول  ت�سمح 
���س��خ�����ض يف  األ������ف   180 ل��ن��ح��و 
بلدة دوما بالغوطة ال�سرقية يوم 

الأحد.

ممر  اإق���ام���ة  اإىل  امل��ت��ح��دة  الأمم 
واإجالء  امل�ساعدات  لإدخ���ال  اآم��ن 

ال�سكان.
وقال �سالمة لرويرتز يف مقابلة 
مبقر املنظمة يف جنيف “ما تدعو 
هو  العاملية  ال�سحة  منظمة  اإليه 
ع��ل��ى الأق����ل م��واف��ق��ة ف��وري��ة من 
احلكومة ال�سورية وكل الأطراف 
املر�سى  اإج�����الء  ع��ل��ى  امل��ت��ح��ارب��ة 
اأ���س��ح��اب احل���الت احل��رج��ة بدءا 
باملر�سى الأربعة والثمانني الذين 
�سجلتهم املنظمات غري احلكومية 

ووكالت الأمم املتحدة وال�سليب 
اأن ح��الت��ه��م هي  ع��ل��ى  الأح���م���ر 

الأخطر«.
الرقم  “ي�سمل  �سالمة  واأ���س��اف 
اأطفال ون�ساء وحالت خمتلفة... 
الغوطة  يف  ب��ال�����س��راع  م��رت��ب��ط��ة 

ال�سرقية«.
واأفادت منظمة ال�سحة اأن بع�ض 
املر�سى املدرجني على قائمة من 
لهم الأولوية يف الإجالء الفوري 
اأمرا�ض  اأو  ال�سرطان  يعانون من 
اإ�سافة  الكلوي  الف�سل  اأو  القلب 

وا�سافت ان الوزير المريكي “�سيجتمع مع زعماء كل دولة من 
هذه الدول بالإ�سافة اىل م�سوؤويل مفو�سية الحتاد الفريقي 

التي تتخذ من ادي�ض ابابا مقرا لها«.
“يعتزم ان يناق�ض ب�سكل خا�ض  واو�سحت نويرت ان تيلر�سون 
كيف ميكننا العمل مع �سركائنا ملحاربة الرهاب وتعزيز ال�سالم 
التجارة وال�ستثمارات  الر�سيد وتعزيز  والمن وحتفيز احلكم 

املتبادلة املنفعة«.
نوفمرب  الثاين  ت�سرين  يف  وا�سنطن  يف  التقى  تيلر�سون  وك��ان 
وزراء خارجية دول الحتاد الأفريقي لكنه يومها مل يعلن �سوى 

عن خطوط عري�سة ل�سيا�سته الأفريقية.
وكان الرئي�ض الدميوقراطي ال�سابق باراك اوباما زار غانا بعد 

 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

تيلر�سون  ريك�ض  الوزير  ان  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
�سيتوجه الثالثاء املقبل اىل افريقيا يف جولة ت�ستغرق اأ�سبوعا 
وهي الأوىل له اىل القارة منذ و�سل اىل البيت الأبي�ض الرئي�ض 
اأث���ار غ�سب الأف��ارق��ة بو�سفهم بالدهم  ال��ذي  ت��رام��ب  دون��ال��د 

باحلثالة.
زيارة  اأول  “يف  اإنه  ال��وزارة هيذر نويرت  با�سم  املتحدثة  وقالت 
ر�سمية له اىل افريقيا، �سيتوجه الوزير تيلر�سون اىل جنامينا 
واأبوجا  كينيا  ون��ريوب��ي  اثيوبيا  اب��اب��ا  واأدي�����ض  وجيبوتي  ت�ساد 

نيجرييا، وذلك من 6 ولغاية 13 اآذار مار�ض«.

�ستة ا�سهر فقط من توليه من�سبه حامال معه ر�سالة قوية اىل 
الأفارقة دعاهم فيه اىل حتديد م�سريهم بيدهم.

ولكن خالفا لأوباما فان الرئي�ض اجلمهوري دونالد ترامب مل 
اإنه  يبد حتى الآن �سوى اهتمام قليل بالقارة الأفريقية، ل بل 
اأثار غ�سب الأفارقة ب�سبب ت�سريحات م�سيئة لبالدهم اأدىل بها 

يف جل�سة مغلقة ولكنها �سرعان ما ت�سربت.
والت�سريح الذي اثار موجة ال�ستياء هذه ادىل به ترامب خالل 
اجتماع مع عدد من اع�ساء جمل�ض ال�سيوخ يف املكتب البي�سوي 
الدول  عبارة  يومها  ا�ستخدم  وقد  يناير،  الثاين  كانون   12 يف 
احلثالة للحديث عن دول افريقية وهايتي وال�سلفادور، بح�سب 

و�سائل اعالم و�سيناتور ح�سر الجتماع.

من  اأك��رث  الكاثوليك  وال��ك��روات  البو�سناق  وامل�سلمني 
100 األف �سخ�ض.

اأ�سرى  راب��ط��ة  رئي�سة  مي�سكوفيت�ض  يا�سمني  وق��ال��ت 
منازلهم  ت��رك  على  اأج���ربوا  الآلف  م��ئ��ات  اإن  احل���رب 
فيها  ي�سيع  مع�سكرات  يف  األ���ف   200 ن��ح��و  واح��ت��ج��ز 
امل���ئ���ة م��ن��ه��م وهم  10 يف  ال�����س��رب وال���ت���ع���ذي���ب، ق��ت��ل 

حمتجزون.
واأ�سافت مي�سكوفيت�ض، التي �ساعدت منظمتها حوايل 

ب�ساأن جاريد، لدينا انطباع باأن الطوق ي�ستد على هذا 
البيت الأبي�ض«.

هيك�ض  ه��وب  �سلف  �سكاراموت�سي،  اأن��ت��وين  يتنقل  كما 
بني  اأي�����ام،  ب�سعة  ���س��وى  امل��ن�����س��ب  يف  ي�ستمر  مل  ال���ذي 
�سري  ع��ن  قامتة  ���س��ورة  عار�سا  التلفزيونية  ال�سبكات 

العمل يف فريق ترامب.
قال  اإن”،  اإن  “�سي  ل�����س��ب��ك��ة  اخل��م��ي�����ض  ح���دي���ث  ويف 
�سكاراموت�سي الذي ل يخفي رغبته يف ت�سوية ح�ساباته 
الذي  ك��ريي  ج��ون  الأب��ي�����ض  البيت  موظفي  كبري  م��ع 
يف  فا�سدة  “الأجواء  اإن  الرئا�سي،  الفريق  م��ن  اأب��ع��ده 

متوقعا “رحيل م�سوؤولني اآخرين«. البيت الأبي�ض”، 
الأمن  اأن م�ست�سار  اأف��ادت  تقارير �سحافية  اأن  والواقع 
القومي اجلرنال اإت�ض. اآر. ماكما�سرت �سيرتك من�سبه 
ال�سهر املقبل على اأقرب تقدير اإثر نقاط توتر عديدة 
مع الرئي�ض يف ظل العالقة امل�سطربة القائمة بينهما 

اأحيانا.

•• توزال-رويرتز:

ك��ان��ت ب��ه��رية يف ال��راب��ع��ة ع�����س��رة م���ن ع��م��ره��ا عندما 
تناوب جنود من �سرب البو�سنة على اغت�سابها خالل 
هجومهم على قريتها امل�سلمة يف اأوائل حرب البو�سنة 
يف ال��ت�����س��ع��ي��ن��ات. وجن����ت ب���ه���رية ب��ال��ك��اد م���ن الإع�����دام 
التعايف  حت��اول  وه��ي  املا�سية  عاما  الع�سرين  واأم�ست 

من ال�سدمة.
اإخطارا من  تلقت  املا�سي يف يوم عيد ميالدها  والعام 
حمكمة بوجوب دفع غرامة تعادل ما حت�سل عليه يف 
�ستة اأ�سهر من اإعانات العجز التي تعي�ض عليها. وتعني 
على  للح�سول  ق�سائية  دع��وى  ر�سوم  تدفع  اأن  عليها 
اأ�سال منذ  بهرية  عنها  تنازلت  احل��رب  تعوي�سات عن 

اأعوام.
وقالت بهرية، التي رف�ست الك�سف عن ا�سمها احلقيقي 
3000 مارك  راأي����ت مبلغ  ع��ن��دم��ا  ال��وع��ي  ع��ن  غ��ب��ت 
يف  مكتوبا  دولرا(   1827 اأو  ي��ورو   1500( بو�سني 

الإخطار مع حتذير من اأين �ساأ�سجن اإذا مل اأدفع.
حاولت  لطفلني  واأم  متزوجة  وه��ي  ب��ه��رية،  واأ���س��اف��ت 

يومها النتحار.
للعنف  األ���ف �سحية   200 ن��ح��و  م��ن  واح����دة  وب��ه��رية 
حتى   1992 م��ن  دارت  التي  احل��رب  خ��الل  اجلن�سي 
1995. وكانت حمظوظة مبا يكفي لتح�سل على دعم 
�ساعدتها  حكومية  غ��ري  منظمة  م��ن  جم��اين  ق��ان��وين 

ما  وه��و  م��ارك،   600 اإىل  املطلوب  املبلغ  خف�ض  على 
دفعته يف النهاية.

لكن اآلفا اآخرين جنوا من احلرب، اأغلبهم من امل�سلمني 
رف�ض  بعد  كبرية  غ��رام��ات  عليهم  فر�ست  البو�سناق، 
الذاتي  باحلكم  املتمتعة  ال�سربية  املنطقة  يف  املحاكم 
يف البو�سنة دعاوى قدموها للح�سول على تعوي�سات، 

ومل ي�ستطيعوا احل�سول على دعم قانوين.
العمل و�سحتهم متدهورة  واأك��رث ه��وؤلء عاطلون عن 
بعد ما م��روا به من وي��الت احل��رب ول ي��ق��درون على 
دفع الر�سوم مما يجعلهم عر�سة مل�سادرة ممتلكاتهم اأو 
اأي  على  يح�سلون  كانوا  اإن  ال�سهري  دخلهم  من  جزء 

دخل.
مبنظمة  حمامية  وه��ي  بت�سريوفيت�ض  اأدري��ان��ا  وقالت 
)ترايل اإنرتنا�سونال( التي ت�ساعد �سحايا مثل بهرية 
“ب�سكل عام هوؤلء ال�سحايا عر�سة للم�ساكل ويعي�سون 
الآن بال�سدمة من جديد ولن يكون من ال�سهل التعايف 

منها لحقا.
وتنبع امل�سكلة من عدم �سن البو�سنة قانونا على م�ستوى 
اإىل  الدولة يخ�ض ق�سايا �سحايا التعذيب مما يوؤدي 
يف  التعوي�ض  مطالبات  م��ع  خمتلفة  ب��ط��رق  التعامل 
ت�سكالن  اللتني  ال��ذات��ي  باحلكم  املتمتعني  املنطقتني 
وجمهورية  وامل�سلمني  ال��ك��روات  احت��اد  وهما  البو�سنة 

�سرب البو�سنة.
قتل يف ال�سراع العرقي العنيف بني ال�سرب الأرثوذك�ض 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

الأبي�ض،  البيت  اإىل  �سهرا فقط على و�سوله   13 بعد 
بات دونالد ترامب اأكرث عزلة من اأي وقت م�سى، وقد 
ان�سرف عنه اأن�ساره الأوائل اأو �سرفهم، وباتت عائلته 
جاريد  م�ست�ساريه  وكبري  �سهره  طليعتها  ويف  نف�سها 

كو�سرن يف موقع �سعيف.
هوب  ا�ستقالة  وه��ي  فريقه  يف  ا�ستقالة  اآخ���ر  و�سكلت 
الإعالم  م�����س��وؤول��ة  ك��ان��ت  اإذ  حقيقيا  منعطفا  هيك�ض، 
يف  وجنحت  له  املخل�سني  اأك��رث  من  الأبي�ض  البيت  يف 
اإيجاد اأ�سلوب توا�سل وعمل مع هذا الرئي�ض اخلارج عن 

الأمناط املاألوفة واملعروف بنزقه واأهوائه املتقلبة.
وجاءت هذه ال�ستقالة يف مرحلة حرجة، يف وقت تزداد 
احلالية  الإدارة  حتا�سر  التي  املخاطر  ي��وم  بعد  يوما 
روبرت  اخل��ا���ض  امل��دع��ي  يجريه  ال��ذي  التحقيق  ج��راء 
م��ول��ر، وه��ي ت��ع��زز الن��ط��ب��اع ع��ن ف��ري��ق رئ��ا���س��ي يعتمد 
الرجت���ال يف العمل، وي��ع��اين م��ن خ�سومات ح��ادة بني 
نوبة غ�سب  رحمة  اأف���راده حتت  ويبقى  اأع�سائه،  اب��رز 

رئا�سية.
اليمني  م��را���س��م ق�سم  ���س��ورة  اإىل  ع��دن��ا  م��ا  اإذا  ومي��ك��ن 
حقيقة  نتبني  ان   ،2017 يناير  الثاين  كانون   22 يف 
رئي�ض  من  املقربة  ال��دائ��رة  يف  امل�سوؤولني  رحيل  وت��رية 

القوة الأوىل يف العامل.
الأوىل  ال��ث��الث��ة  ال�����س��ف��وف  يف  ي��ق��ف��ون  ال��ذي��ن  فقائمة 
رافعني اأيديهم اليمنى لإداء الق�سم وخرجوا منذ ذلك 
احلني من البيت الأبي�ض، تبدو مذهلة، وهم م�ست�سار 
البيت  م��وظ��ف��ي  وك��ب��ري  ب��ان��ون  �ستيف  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ا 
العامة  العالقات  وم�ست�سارة  بريبا�ض  راين�ض  الأبي�ض 
البيت الأبي�ض �سون  اأومارو�سا مانيغو واملتحدث با�سم 
�سباي�سر وم�ست�سار الأمن القومي مايكل فلني وامل�ست�سار 

روب بورتر وم�ساعدة كبري املوظفني كاتي وال�ض.
واإن كان جاريد كو�سرن زوج ابنة الرئي�ض اإيفانكا ل يزال 

بجانب ترامب، اإل اأن م�ستقبله ال�سيا�سي مهدد.
فامل�ست�سار الثالثيني الهادئ الأطباع الذي لطاملا اأثنى 
القادر  وا�سنطن  يف  الوحيد  اأن��ه  م��وؤك��دا  الرئي�ض  عليه 
يجد  الفل�سطيني،  الإ�سرائيلي  للنزاع  حل  اإيجاد  على 

نف�سه يف و�سع �سعب.
فقد خف�ض م�ستوى ت�سريحه الأمني، ما يحرمه من 
للغاية  “�سرية  امل�سنفة  املعلومات  على  الط���الع  ح��ق 
وح�سا�سة” يف البيت الأبي�ض، وهو ما ينعك�ض �سلبا اإىل 

حد بعيد على م�سداقيته على ال�ساحة الدولية.
رف�سه  ب�سبب  كو�سرن  حول  متزايدة  ت�ساوؤلت  ترد  كما 
عائلته  جمموعة  اأن�سطة  بني  وا�سح  فا�سل  خط  ر�سم 

العقارية املثقلة بالديون، ومهامه يف البيت الأبي�ض.
عائلة  جمموعة  اأن  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  �سحيفة  وذك���رت 
كو�سرن ح�سلت على قرو�ض من �سندوق ا�ستثمار بعد 
�سل�سلة من اللقاءات بني جاريد وم�سوؤويل ال�سندوق يف 

البيت الأبي�ض.
الرئي�ض  ه��و  امل�سمومة  الأج����واء  ه��ذه  يغذي  م��ن  واأول 
املناف�سة  ل��ت��اأج��ي��ج  ف��ر���س��ة  اأي  ي��ف��وت  ل  ال����ذي  ن��ف�����س��ه 
واخل�سومة بني معاونيه وكبار م�سوؤويل اإدارته، و�سول 

اإىل توبيخهم وانتقادهم علنا.
فاإن كان الهجوم العنيف الذي �سنه يف تغريدات �ساخطة 
�سلوكه  �سي�سنز وا�سفا  العدل جيف  الأربعاء على وزير 
املتعاقبة  ال�سجالت  حجبته  م��ا  ���س��رع��ان  معيب،  ب��اأن��ه 
امل�ستحيل  من  لكان  كهذا  اأم��را  اأن  اإل  جنونية،  بوترية 

ت�سوره يف عهد اأ�سالفه.
باراك  ال�سابق  الرئي�ض  م�ست�سار  اأك�سلرود  ديفيد  وقال 
اأوباما اإنه “مع ا�ستقالة هوب هيك�ض املفاجئة، وال�سجار 
اجلديدة  وامل��ع��ل��وم��ات  و�سي�سنز،  الرئي�ض  ب��ني  الأخ���ري 

30 األ����ف ���س��خ�����ض ع��ل��ى رف����ع دع�����اوى ق�����س��ائ��ي��ة منذ 
واحدة  رف�ست جملة  التعوي�سات  دع��اوى  اإن   ،2007
ب�سبب قرار املحكمة الد�ستورية يف البو�سنة يف 2014 

تطبيق �سقوط جرائم التعذيب بالتقادم.
ودعم ذلك قانونا يف جمهورية �سرب البو�سنة ي�سرتط 
على  ���س��ن��وات  خم�ض  خ���الل  الق�سائية  ال��دع��وى  رف���ع 
ال�سحايا  ي�ستحق  ح��ت��ى  اجل����رم  ارت���ك���اب  م��ن  الأك����رث 

التعوي�ض.

ويف ظل تراجعه القيا�سي يف ا�ستطالعات الراأي، يتحتم 
على الرئي�ض ال�سبعيني الذي بات اهتمامه يرتكز منذ 
الآن على ا�ستحقاق 2020 وعني موؤخرا مدير حملة 

اإعطاء زخم جديد لوليته. “جلنة اإعادة انتخابه”، 
وق��ت م�سى نحو  اأي  م��ن  اأك��رث  الأن��ظ��ار  وتتجه جميع 
من  اأك���رث  ق�سى  ال���ذي  املتقاعد  اجل���رنال  كيلي،  ج��ون 
اأكرث  ترامب قبل  املارينز وعينه  ق��وات  اأربعني عاما يف 
اأبي�ض  بيت  داخ��ل  النظام  لفر�ض  �سعيا  اأ�سهر  �ستة  من 

فو�سوي.
كيلي  قالها  جملة  اتخذت  موقعه،  دقة  اإىل  موؤ�سر  ويف 
م��غ��زى ملفتا،  اخل��م��ي�����ض  الأول  ام�����ض  ���س��ب��اح  مم��ازح��ا 
يوليو  مت��وز  يف  الأبي�ض  البيت  يف  تعيينه  على  علق  اإذ 
من�سبي  ع��ن  التخلي  ك��ان  اأوده  كنت  م��ا  “اآخر  بالقول 

وزيرا لالأمن الداخلي«.
واأ�ساف “اأت�سور اأنني ارتكبت عمال �سيئا وعاقبني اهلل 

عليه«.

�صفري ال�صودان يعود 
اإىل القاهرة الإثنني

 القاهرة عبد املحمود عبد احلليم 
عن عودته مل�سر يوم الإثنني املقبل 
بعد  وذل��ك  عمله،  مهام  ل�ستئناف 
اخلرطوم  ا���س��ت��دع��اء  م��ن  �سهرين 
بني  ن�سبت  التي  التوترات  بعد  له 

البلدين.
ل�24  املحمود  عبد  ال�سفري  واأك���د 
املعتاد  عمله  م��ه��ام  �سيمار�ض  اأن���ه 
و�سيعمل  ل��ل��ق��اه��رة  ع���ودت���ه  ع��ق��ب 
على تعزيز وتطوير العالقات بني 

بالده وم�سر.
قبل  اأك��د  ال�����س��وداين  ال�سفري  وكنا 
مهامه  مل��وا���س��ل��ة  ع���ودت���ه  اأن  اأي�����ام 
بالقاهرة، �ستكون قريبة، قاطعاً يف 
نف�ض الوقت، اأن الأ�سباب التي اأدت 
ل�ستدعائه للبالد ما زالت قائمة، 
ت�سريحات  يف  احلليم،  عبد  وق��ال 
اأن  تعني  ل  للقاهرة  عودته  اإن  له 
اأو  زال��ت  الق�سايا، قد  تلك  عقبات 

مت حلها.
ال�سودانية  وزارة اخلارجية  وكانت 
اخلرطوم  اإىل  �سفريها  ا�ستدعت 
ف��ى اخل��ام�����ض م��ن ي��ن��اي��ر )كانون 

الثاين( املا�سي.

فنزويال ترجئ النتخابات 
الرئا�صية اإىل 20 مايو

•• كراكا�س-رويرتز:

الرئا�سية  انتخاباتها  فنزويال  اأرج��اأت 
مايو يف حت��رك عمق   20 اإىل  املقبلة 
انق�سام املعار�سة بينما ي�سعى الرئي�ض 
مادورو  نيكول�ض  احلايل  ال�سرتاكي 
الرغم  على  جديد  بفرتة  ال��ف��وز  اإىل 
والنتقادات  القت�سادية  الأزم���ة  من 
الوطنية  ال��ه��ي��ئ��ة  وق���ال���ت  ال���دول���ي���ة. 
من  الق��رتاع  اأجلت  اإنها  لالنتخابات 
موعده الأ�سلي يف 22 اأبريل يف اأعقاب 
ات���ف���اق ب���ني ح��ك��وم��ة م�����ادورو وبع�ض 
اأح�����زاب امل��ع��ار���س��ة. وي��ق��اط��ع ائتالف 
قائاًل  النتخابات،  الرئي�سي  املعار�سة 
اإنها م�سرحية هزلية ت�ستهدف اإ�سفاء 
ال�سرعية على نظام ديكتاتوري. واأقوى 
مناف�سني ملادورو هم ليوبولدو لوبيز 
من  مم��ن��وع��ان  كابريلي�ض،  واإن��ري��ك��ي 
الفنزويليني  معظم  ويعترب  الرت�سح 
مادورو.  يد  يف  اأداة  النتخابات  هيئة 
وان��ت��ق��دت ال����دول ال��غ��رب��ي��ة وع���دد من 
الالتينية  اأمريكا  يف  فنزويال  جريان 
ال��ظ��روف غري  ب�ساأن  م���ادورو  حكومة 
العادلة التي جترى فيها النتخابات، 
امل���ت���ح���دة فر�ض  ال����ولي����ات  وت����در�����ض 
عقوبات على قطاع النفط احليوي يف 

الدولة الع�سو يف منظمة اأوبك.
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املرجع : 325
اجلن�سية  بنغالية   ، مياه  دوله  املتويف  اخرت  �سيلبي  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
حممد  ال�سيد/  اىل  وذلك     %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
لكي  كرات�سي  )�ساحل  با�سم  الرخ�سة  اجلن�سية يف  بنغايل   - ميه  باكت�سو  مافوج حممد 
دائرة  من  ال�سادرة   )601016( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست   ) املالب�ض 

التنمية القت�سادية ال�سارقة.
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 326

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة / لو�سى فران�سي�ض زوجة فران�سي�ض ، هندية اجلن�سية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100%  يف الرخ�سة " املنظور ملقاولت 
" مبوجب رخ�سة رقم : 121354 وذلك اىل ال�سيدة / �ساليني  تركيب وحدات التكييف 

جام�ض جام�ض دا�سان ، هندية اجلن�سية  
تعديالت اخرى : ل يوجد. 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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املرجع : 337

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد �سوكت علي - هندي  اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف )الر�سا�سي لتنظيف املباين( 
والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )615155( اىل ال�سيد/ ميثون 

اكون �ساهد اكون - بنغايل اجلن�سية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�ض 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 344

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد هاورن بن �سري خان - هندي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف حمل فيلكا للخياطة 
اىل   )2663( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  والتطريز 

ال�سيد/ كلزار زولقادر - هندي اجلن�سية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�ض 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
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املرجع : 333
اإماراتي   - الزرعوين  حاجوين  حممد  امني  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البالغة 100%  يف )�سفاري لتجارة  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  اجلن�سية يرغب يف 
ال�سيارات امل�ستعملة وقطع غيارها( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 

)719125( اىل ال�سيد/ جنيب اهلل خالد عطاء اهلل - باك�ستاين اجلن�سية 
تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 

الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 324

باك�ستان اجلن�سية يرغب  ال�سيد/ اح�سان اهلل خان �سعيد -  بان  ليكن معلوما للجميع 
بالتنازل وبيع كامل ح�سته البالغة 100% ح�سة يف الرخ�سة املهنية )ور�سة زين العابدين 
خان لكهرباء واطارات ال�سيارات ( ترخي�ض رقم )527918( وذلك اىل ال�سيد/ رحمت اهلل 

دولت - افغان�ستان اجلن�سية - حيث مت التنازل مالك يف الرخ�سة.  
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�ض على 

ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
اىل  بطلب  اخلزناوي  جمعه  �سلمان  �سرين  املواطنة/  تقدمت 
ا�سمها من  بتغيري  التوثيقات  ق�سم  البتدائية-  اأبوظبي  حمكمة 

)�سرين( اىل) فاخرة(  
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور باملحكمة خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر العالن .
ا�سماعيل ابراهيم احلو�سني

كاتب عدل 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/41  تنفيذ عقاري   
ان  القامة مبا  اكرب علي كرمي - جمهول حمل  ي�سن  املنفذ �سده/1-  اىل 
 - امل��الك  جلميعيات  الداري  ال�سراف  خلدمات  راي�ض  التنفيذ/هاي  طالب 
وميثله / مع�سومة ح�سن نا�سر ال�سايغ   تنفيذ القرار ال�سادر من جمعة 
 )3006( رق��م  ال��وح��دة  ب�ساأن  فيوز  كر�ست  جولد  ب��رج  م�سروع  م��الك  احت��اد 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 97772.02 اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/1360   

املنذر :  احمد عبداحلميد ها�سم ا�سليم - فل�سطيني اجلن�سية 
املنذر اليها  : حممد بن حممد بن نور حممد الفوتاوي - �سعودي اجلن�سية  
- ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )85000 درهم( خالل 
مدة اق�ساها )خم�سة ايام( من تاريخ ا�ستالمها هذا الن��ذار وال �سي�سطر 
املنذرة لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�ست�سدار امر 
الأداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن اي عطل او �سرر تعر�ض له املنذر مع 

حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2018/1361   

املخطر : )�سركة( اأفرو جلف تريدينغ - م م ح 
بوكالة املحامية / �ساره �ساه بيك  البلو�سي 

املخطر اليها )�سركة( دلتا لين للمقاولت - ذ م م  )جمهول حمل القامة( 
مببلغ  لديكم  املرت�سدة  الفواتري  قيمة  �سداد  ب�سرورة   - اليه  املخطر   - املخطر  ينذر 
203.485.37 درهم نظري توريد الب�ساعة ل�سركتكم على ان يتم ال�سداد خالل )7 ايام ( 
وذلك تنفيذا لحكام املواد رقمى )143.144( من قانون الجراءات املدنية واذا مل يتم 
ال�سداد خالل املدة القانونية 7 ايام من تاريخ العالن بالن�سر عندها �سي�سطر املخطر 
ي�ستجد  وما  الفواتري  قيمة  ب�سداد  للمطالبة  �سدكم  القانونية  الج��راءات  اتخاذ  اىل 

عليه من فائدة قانونية حتى تاريخ احلكم والر�سوم وامل�ساريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2017/183   تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: احمد عاي�ض نا�سر قرا�ض 
عنوانه : ال�سعودية - جده - �سارع ال ثاين - بناية جمموعة �سدا - الطابق الول ويعلن على وكيله املحامي / عبدالرحمن 

املطوع / اإمارة دبي - ديرة - �سارع املرقبات - بناية بوهليبة بالزا - الطابق امليزانني ام 04  
املنفذ �سده : حممد عبداهلل يحي ال �سميع  - واآخرون  عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - الق�سي�ض - النهدة 1 - بناية �سما 
ال�ساعة    2018/3/7 املوافق  الربعاء  يوم  انه يف   -  403 �سقة   - الرابع  الطابق   - الهلي  النادي  - مقابل  ريزيدن�ض 
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط 
بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري 
ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن 
على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : ح�سة يف 
عقار )احمد عاي�ض نا�سر قرا�ض( - املنطقة : الق�سي�ض ال�سناعية اخلام�سة - رقم الر�ض 99 - امل�ساحة : 3.600.50 

قدم مربع واملقدرة قيمتها ب�� )3.420.475( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2017/183   تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: احمد عاي�ض نا�سر قرا�ض 
عنوانه : ال�سعودية - جده - �سارع ال ثاين - بناية جمموعة �سدا - الطابق الول ويعلن على وكيله املحامي / عبدالرحمن 

املطوع / اإمارة دبي - ديرة - �سارع املرقبات - بناية بوهليبة بالزا - الطابق امليزانني ام 04  
املنفذ �سده / بدوى حممد عديل بدوى دلل - واآخ��رون  عنوانه :  اإم��ارة دبي - ديرة - الق�سي�ض - النهدة 1 - بناية 
�سما ريزيدن�ض - مقابل النادي الهلي - الطابق الرابع - �سقة 403 - انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/3/7  ال�ساعة 
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط 
بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري 
ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن 
على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : ح�سة يف 
عقار )احمد عاي�ض نا�سر قرا�ض( - املنطقة : الق�سي�ض ال�سناعية اخلام�سة - رقم الر�ض 99 - امل�ساحة : 3.600.50 

قدم مربع واملقدرة قيمتها ب�� )3.420.475( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 338
البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  اإماراتي   ، ال�سويدي  امل�سوي  عبيد  را�سد  عبيد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل الطراف ال�سيد/ احمد رحمه �سعيد اخل�سر ال�سام�سي ، اإماراتي 
وال�سيد/   %25 عن  اجلن�سية  باك�ستاين   ، حفيظ  حممد  حفيظ  عدنان  حممد   / وال�سيد   %51 عن  اجلن�سية 
با�سم )طفيل   )527974( رقم  رخ�سة  24 % مبوجب  اجلن�سية عن  بنغالدي�سي   ، الدين  �سحاب  ريا�ض ح�سني 
لتجارة الجهزة الكهربائية( مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
الجهزة  لتجارة  :- طفيل  ال�سابق  التجاري  ال�سم    -  : يلي  كما  وهو  والن�ساط  التجاري  ال�سم  تغيري  ، ومت 
الكهربائية  - ال�سم التجاري اجلديد :- حممد عدنان لتجارة ال�سباغ - ذ م م  - الن�ساط التجاري ال�سابق 
: - جتارة الهواتف املتحركة ، جتارة الجهزة الكهربائية  - الن�ساط التجاري اجلديد : بيع الطالء والدهانات 
القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان  املادة )14( فقرة )5( من احكام   - بالتجزئة - وعمالبن�ض 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 342

البيع  باك�ستاين  اجلن�سية يرغب يف  باأن عرفان م�ستاق احمد -  ليكن معلوما للجميع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيد/ حممد وقا�ض خان لياقت على اياز 
- باك�ستاين اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )كافترييا ملك اجلودة( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 

مبوجب رخ�سة رقم )732035( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 340

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة / نورة �ساوي�ض برقجي - فل�سطينية  اجلن�سية ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ عبداهلل حممد عبداهلل �سيف ال�سام�سي 
- اإماراتي اجلن�سية واىل ال�سيد/ ا�سامة منر حممود عو�ض - فل�سطيني يف  الرخ�سة با�سم )درة 

البحرية لطب ال�سنان( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم )737365( 
تغيريا اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة ال�سابق ل�ساحبها احلايل 

تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل اخلدمات اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 331

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ايزاتيل بورايل حممد الدين كوتى - هندي اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ عبداهلل احمد حممد املطوع ال 
علي - اإماراتي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة / البقيع لتجارة ال�ساعات والعطور( تاأ�س�ست باإمارة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )535020( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة  تعديالت 

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

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
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وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/4862  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  ���ض   - ال�سيارات  ك��راج �سريفتك ل���س��الح   ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بالل ح�سني عبداحل�سن   
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )10727( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   972 مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/5356  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ ���س��ده/1- اخل��ط ال��ذك��ي ل���س��الح الل��ك��رتون��ي��ات   جمهول 
عبدالكرمي  اب��راه��ي��م  مو�سى  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  البنون   
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7367( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 768 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2018/481   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ ���س��ده/1- ري��ك��وردر للطباعة والن�سر - ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/باحل�سا كار رينتال - �ض ذ م م  وميثله 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  - قد  لوتاه  / ح�سني علي عبدالرحمن 
درهم  وق��دره )126371(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2018/429   تنفيذ جتاري  

م�سوؤولية  ذات  �سركة   - للكمبيوتر  الت�سال  بوابة  �سركة  املنفذ �سده/1-  اىل 
حمدودة 2- م�سطفى كيزاكاتيل اونني كيزاكاتيل جمهويل حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ يوبري - �ض م ح  - وميثله / ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه  
املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
به وقدره )244327( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2628  جتاري كلي              
ذ م م - منطقة ح��رة جبل  ���ض  اأو���س��ن لل�سحن -  امل��دع��ي عليه / 1- كومبا�ض  اىل 
علي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ا�ض بي تي ميدل اي�ست للتجارة العامة 
التحفظي  الغاء احلجز  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  م قد  م  ذ  - �ض 
مببلغ   عليهم  املدعي  وال��زام  حمجوزات  با�سرتداد  حتفظي  حجز   2017/140 رقم 
لها  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   670282.80(
 Ch1.B.8 جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2018/3/14  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/62  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-الراجحي لالن�ساءات - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ ال�سركة الوطنية ل�سحب املياه وجتفيف الرا�سي - �ض ذ م م وميثله / 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  را�سد �سيف �سعيد �سيف الزبادي -  قد 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   3606395.95( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .  وحددت لها 
جل�سة يوم الحد  املوافق  2018/3/4  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم )1352/2018( 

املنذر: اأبراج الإمارات ذ.م.م. وميثلها ال�سيد/ عمر ق�سري ، مبوجب وكالة رقم 2017/1/280039 املوؤرخة 
لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 2017.12.24  - العنوان: ملك خا�ض – ال�سفوح- بردبي ، الإمارات 

العربية املتحدة – �ض.ب: 72127 دبي – اإ.ع.م. - ت: 043300053/ الفاك�ض: 043301083
املنذر اإليه: فابرو جروب ذ.م.م. يحمل الرخ�سة التجارية رقم 525563  ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية. 
- وعنوانه: املكتب رقم 18B الطابق 18 – اأبراج الإمارات- الكائن على قطعة الأر�ض رقم 202-336 مبنطقة 
 املركز التجاري الثاين – اإمارة دبي- هاتف: 043300053 – فاك�ض: 043301083 – رقم مكاين 2711790129  
يخطر املنذر املنذر اإليها ب�سرورة �سداد متاأخرات الإيجار املرت�سدة بذمتها على املكتب رقم 18B الكائن 
على قطعة الأر�ض رقم 202-336 مبنطقة املركز التجاري الثاين- اإمارة دبي يف غ�سون ثالثني يوماً وذلك 
بني  باملنازعات  اخلا�سة  الق�سائية  للجنة  اللجوء  اإىل  املنذرة  �ست�سطر  واإل  الإع��الن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املوؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�ض اإلزام املنذر اإليها باإخالء العني املوؤجرة و�سداد متاأخرات الإيجار 
املرتتبة عليها حتى تاريخ الإخالء الفعلي مع اإلزامها الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة مع حفظ كافة 

حقوق املنذرة الأخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

         اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2521  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/1- جينور للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/دياليت لتجارة الغذية �ض.ذ.م.م وميثله: ح�سن عبداهلل حممد العبدويل 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماه  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   837160(
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت 
 ch1.B.8:لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/3/19  ال�ساعة:9.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
. ويف حالة  الأق��ل  اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



السبت   3   مارس    2018  م   -   العـدد  12264  
Saturday  3   March   2018  -  Issue No   12264

13

عربي ودويل
ال�صني م�صتعدة لبناء حامالت طائرات اأكرب 

•• بكني-رويرتز:

الدفاع  ميزانية  اإع��الن  قبيل  ام�ض،  الر�سمية  ديلي  ت�ساينا  �سحيفة  قالت 
بعدما  اأكرب  لبناء حامالت طائرات  م�ستعدة  ال�سني  اإن  للدولة،  ال�سنوية 
اأتقنت القدرات التقنية الالزمة لفعل ذلك. وتعهد الرئي�ض ال�سيني �سي 
جني بينغ يف اأكتوبر ت�سرين الأول بتحويل اجلي�ض ال�سيني اإىل قوة مقاتلة 
اأحد  تكنولوجيا جديدة  2050 وجعل تطوير  الطراز بحلول عام  عاملية 
ركائز �سيا�سته من خالل ال�ستثمار يف مقاتالت ال�سبح وحامالت الطائرات 
التي  لياونينغ  وهي  طائرات  حاملة  بالفعل  ال�سني  ومتتلك  وال�سواريخ. 
يعود تاريخ �سناعتها اإىل احلقبة ال�سوفيتية وا�سرتتها من اأوكرانيا يف عام 
1998. وجتري اختبارات على اأول حاملة طائرات حملية ال�سنع التي مت 

تد�سينها يف العام املا�سي ومن املتوقع اأن تدخل اخلدمة يف عام 2020.
اإن  لياونينغ  اإقليم  يف  ال�سفن  لبناء  داليان  �سركة  رئي�ض  ت�سينغ  ليو  وق��ال 
�سركته وال�سركة الأم ال�سني لبناء ال�سفن )ت�ساينا �سيب بيلدجن اند�سرتي(، 

اأكرب �سركة بناء �سفن يف العامل ميكنهما ت�سميم وبناء حامالت طائرات.
ال�سيني  ل��ل��ربمل��ان  ال�سنوية  اجلل�سة  اف��ت��ت��اح  قبيل  لل�سحيفة  ليو  وق���ال 
متطورة  ط��ائ��رات  حاملة  ل�سناعة  املطلوبة  اخل��ربة  ام��ت��الك  “ا�ستكملنا 
فيما يتعلق بالت�سميم والتكنولوجيا والتقنية والت�سنيع واإدارة امل�سروع«. 
لبناء  ال�سني  اأك��رب«. وقالت �سركة  لبناء مناذج  “نحن م�ستعدون  واأ�ساف 
طائرات  حاملة  بناء  تكنولوجيات  تطور  اإنها  احل��ايل  الأ�سبوع  يف  ال�سفن 
تعمل بالطاقة النووية. ول يتوفر �سوى القليل من املعلومات عن برنامج 

ال�سني حلامالت الطائرات الذي يعترب من اأ�سرار الدولة.
 

هجوم ي�صتهدف قاعدة ع�صكرية يف ال�صومال
•• مقدي�صو-رويرتز:

قال اجلي�ض ال�سومايل اإن هجوما انتحاريا ب�سيارة ملغومة ا�ستهدف قاعدة ع�سكرية على بعد نحو 
30 كيلومرتا �سمال غربي العا�سمة مقدي�سو ام�ض اجلمعة مما اأ�سفر عن مقتل جندي واحد.

وقع  عنه  امل�سوؤولية  ال�سباب  حركة  اأعلنت  ال��ذي  الهجوم  اإن  لرويرتز  عي�سى  اهلل  عبد  الرائد  وق��ال 
عندما كانت القاعدة خالية تقريبا قبل فرتة وجيزة من �سالة اجلمعة.

واأ�ساف اأن ثالثة جنود اآخرين قتلوا يف تفجري اآخر ا�ستهدف �ساحنتهم اأثناء توجههم اإىل العا�سمة 
القاعدة تفجريات  بتنظيم  املرتبطة  ال�سباب  وتنفذ حركة  الأول.  التفجري  امل�سابني يف  مع اجلنود 
وهجمات ب�سكل متكرر يف حملة تهدف لالإطاحة باحلكومة الحتادية املدعومة من الغرب. وقتل 45 
اأي�سا م�سوؤوليتها  اأعلنت احلركة  �سخ�سا يف تفجري �سيارة ملغومة يف مقدي�سو يوم اجلمعة املا�سي 
عنه. وبداأت قوات حفظ ال�سالم التابعة لالحتاد الأفريقي )اأمي�سوم( التي يبلغ قوامها 22 األف فرد 

يف الن�سحاب منذ دي�سمرب كانون الأول ومن املقرر اأن تغادر بحلول عام 2020.

•• الفجر - خرية ال�صيباين
با�شتطاعته  اأحــد  ل  اإيطاليا؟  �شيحكم  الــذي  من 
التوقع واحل�شم يف ما �شيفرزه ال�شندوق، فال�شورة 
ان  ولو  واردة  غام�شة وم�شو�شة، وكل الحتمالت 
الت�شويق  ان  يعني  مبا  بالأ�شبقية  يحتفظ  اليمني 

�شيظل اىل اللحظات الأخرية.
  �شينتخب اليطاليون غدا الحد نوابهم يف الربملان 
بعد  تت�شح  مل  ذلك  ومع  جديدة،  ت�شريعية  لفرتة 

ال�شورة التي �شتكون عليها نتائج النتخابات.
وتتوّقع اأحدث ا�شتطالعات الراأي املتوفرة - يحظر 
ن�شرها قبل 51 يوما من النتخابات - تعار�س ثالث 

كتل.

حتليل اخباري
باملائة،   38 ال���ي���م���ني  ائ����ت����الف   
 28 5 جن��وم  ال�سعبوية  احل��رك��ة 
الو�سط  ي�����س��ار  ب��امل��ائ��ة، وائ��ت��الف 

26 باملائة.
ول����ك����ن يف ظ�����ل ه������ذا ال�������س���ي���اق، 
النتخابي  القانون  اإىل  وبالنظر 
ال�����ذي ي���وف���ر ج���رع���ة ك���ب���رية من 
ي�سمن  ما  هناك  لي�ض  الن�سبية، 
ح�سول اأي طرف من هذه الكتل 
جمل�ض  يف  الأغلبية  على  الثالث 
ال���ن���واب وجم��ل�����ض ال�����س��ي��وخ حتى 
يت�سنى له ت�سكيل حكومة. ويزيد 
ع��دد امل���رتددي���ن، ال��ذي��ن يقرتبن 
الناخبني  م���ن  ب���امل���ائ���ة   33 م���ن 
ح�سب عديد ال�ستطالعات، يزيد 

من ا�سطراب هذا امل�سهد. 
ال�سيناريوهات  ي���ل���ي  م�����ا  ويف 
يتوقعها  التي  املختلفة  املحتملة 

اغلب املراقبني.

ائتالف اليمني  -  1
من بني الكتل الثالث، يرجح ان 
يتجاوز حتالف اليمني عتبة 40 
وبالتايل  الأ����س���وات،  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
احل�سول على - ب�سبب خ�سو�سية 
اأغلبية  ع��ل��ى   - الق������رتاع  ن���ظ���ام 
امل��ق��اع��د يف ال���ربمل���ان الإي���ط���ايل. 
وداخ���������ل ه������ذا ال����ت����ح����ال����ف، ف�����اإن 
بزعامة  الليربايل  اليمني  ح��زب 
�سيلفيو  ال�����س��اب��ق  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض 
لآخر  وفقا  �سيح�سد  برل�سكوين 
باملائة   17 ال����راأي  ا���س��ت��ط��الع��ات 
حلفاءه  و�سيتجاوز  الأ�سوات  من 
القوميني يف حزب رابطة ال�سمال 
ماتيو  ب���ق���ي���ادة  ب����امل����ائ����ة(   13(
�سالفيني، وحزب اليمني املتطرف 
باملائة(   5( اإيطاليا  دي  فراتلي 
وقد  ميلوين.  جيورجيا  برئا�سة 
للمرة  معا،  الثالثة  ال��ق��ادة  ظهر 
الوىل منذ بدء احلملة، اخلمي�ض 

يف موؤمتر �سحفي.
يظل  الثالثي  ال���زواج  ه��ذا  ولكن 
ه�سا بالنظر اىل كرثة الختالفات 

من اجلانب الخر. وهذا الأخري، 
31 عاما، يتناق�ض مع �سخ�سية 
ب��ي��ب��ي غريلو  احل���رك���ة  م��وؤ���س�����ض 
وفجاجته،  ب��ت��ج��اوزات��ه  امل���ع���روف 
لكن املعنيني بالأمر نفوا مثل هذا 
الئتالف الذي يف كل الحوال ل 
على  احل�سول  يف  حظوظا  ميلك 

الأغلبية داخل الربملان.

اأزمة موؤ�ش�شية  -  4
ان الفر�سية الأكرث احتمال حاليا 
اأغلبية  ت��خ��رج  ل��ن  اأن���ه  يف  تتمثل 
النتخابات.  ه���ذه  م���ن  وا���س��ح��ة 
وم��ن ث��م ف���اإن احل��ك��وم��ة احلالية 
حتى  العام  ال�ساأن  ادارة  �ستوا�سل 
وقد  ات���ف���اق،  اإىل  ال��ت��و���س��ل  ي��ت��م 
 ،2013 ع�����ام  الأم�������ر  ا����س���ت���غ���رق 

�سهرين.
واإذا ما مت التو�سل اىل اتفاق رغم 
كل هذه احلواجز، فاإنه ميكن اأن 
ي��ب��دو ه�����س��ا ل��ل��غ��اي��ة ب��ال��ن��ظ��ر اىل 
الإي��ط��ال��ي��ني. ففي  ال��ن��واب  تقّلب 
الفرتة الت�سريعية الأخرية، غرّي 
جمل�ض  يف  ع�سوا  اأو  نائبا   347
من  امل���ائ���ة  يف   35 اأي  ال�����س��ي��وخ، 
خالل  كتلهم  غ��رّيوا  الربملانيني، 
ولي���ت���ه���م. وه����ي ح��ق��ي��ق��ة جتعل 
اإىل  وت���وؤدي  متحركة  التحالفات 
فمنذ  احلكومة.  ا�ستقرار  زعزعة 
فرتة ما بعد احل��رب، مل تتجاوز 
اأطول حكومة مدة ثالث �سنوات، 
اأ���س�����������ه��ر واث��ن�����ي ع�سر  وع�����س��������������رة 

يوما.
�سيلفيو  ق�������اده�������ا  ق�������د  وك�����������ان 
 2001 عامي  ب��ني  برلو�سكوين 

و2005.
اأن تعيد  ومي��ك��ن لأزم����ة ج��دي��دة 
اإحياء اجلدل حو نظام القرتاع، 
عالية من  باعتماده جرعة  الذي 
حزب  وج��ود  دون  يحول  الن�سبّية 

يحكم مبفرده.
اق����رتح   ،2016 دي�������س���م���رب  يف   
ماتيو رينزي اعتماد جرعة عالية 
م���ن الق������رتاع ب��الأغ��ل��ب��ي��ة ولكن 
الإيطاليني رف�سوا القرتاح عن 

طريق ال�ستفتاء.

هذه  بني  القائمة  الأيديولوجية 
اإرادة  الأح��زاب. اذ ولئن جتمعهم 
احلد من الهجرة اأو اإ�سالح نظام 
املعا�سات التقاعدية، فقد اأظهرت 
خالفهم.  ن��ق��اط  للعلن  احل��م��ل��ة 
اأوائل  يف  باخل�سو�ض  ذل��ك  وك��ان 
اأن�سار  اأح��د  اأطلق  عندما  فرباير 
�ستة  على  النار  املتطرف  اليمني 
اأفريقي  اأ�����س����ل  م����ن  اأ����س���خ���ا����ض 

�سارخا “ايطاليا لالإيطاليني”.
 ففي حني اأدان �سيلفيو برل�سكوين 
�سالفيني  ماتيو  قال  العمل،  هذا 
الأخ����الق����ي����ة  “امل�سوؤولية  اأن 
الذين  يتحملها  ال��ن��ار  لإط����الق 

مالأوا البالد بالالجئني”. 
مل  ال�سمال  راب��ط��ة  زعيم  ان  كما 

�سخ�سيته  لأن  اأي�������س���ا  م���ع���ّق���د 
ج�������دا. وميكن  وف���ئ���وي���ة  ف����ائ����رة 
ل����ه����ذا ال���ت���ح���ال���ف الف����رتا�����س����ي 
احلايل  للرئي�ض  ال��ت��م��دي��د  رمب���ا 
جينتيلوين  ب���اول���و  ل��ل��ح��ك��وم��ة، 
يتمتع  ال��������ذي  ال����دمي����ق����راط����ي 
املتناف�سني  ب��ني  �سعبية  ب��اأف�����س��ل 

والذي يعترب “قوة هادئة«.

املــنــاهــ�ــشــني  حتـــالـــف   -  3
لأوروبا

انها اأكرث الفر�سيات ا�ستحالة، اي 
وحدة امل�سككني يف اوروب��ا، اأق�سى 
من  اإيطاليا  دي  فراتلي  اليمني 
وحركة  ال�سمال  وراب��ط��ة  ج��ان��ب، 
5 جنوم بقيادة لويجي دي مايو 

يعلن بو�سوح موقفه من احلركة 
ك�����ازا بوند  ال��ف��ا���س��ي��ة اجل����دي����دة 
برل�سكوين  �سيلفيو  �سرح  عندما 
ل����ه����ذه احل����رك����ة  ان�������ه ل راب��������ط 

بالتحالف.
الآخ�����ر يتعلق  ال��ع��م��ي��ق  اخل����الف 
اأن يكون معطال.  باأوروبا وميكن 
ف��ف��ي ال���وق���ت ال����ذي جت��اه��ر فيه 
راب���ط���ة ال�����س��م��ال وف��رات��ل��ل��ي دي 
مناه�ض  مب�����وق�����ف  اإي����ط����ال����ي����ا 
حركة  تتموقع  و�سيادي،  لأوروب���ا 
التكامل  �سّف  يف  ايطاليا  ف���ورزا 
الأوروب��ي. والدليل على ذلك، اأن 
ايطاليا،  ف��ورزا  زعيم  برل�سكوين 
الفاقد لالأهلية بعد اإدانته بتهمة 
 ،2013 ع��ام  ال�سريبي  التهرب 

حزب رابطة ال�سمال.
غري اأن قادة الطرفني مل يناق�سوا 
علنا اأبدا اإمكانية وجود مثل هذا 
اختيار  اأن  �سيما  ول  ال��ت��ح��ال��ف، 
يكون  اأن  ميكن  احلكومة  رئي�ض 
حم����ور ����س���راع وت�������س���ارب. ولئن 
مر�سحا  ت��اج��اين  اأنطونيو  ي��ب��دو 
اإنه  يعني  ل  ذل��ك  ف��اإن  م�سروعا، 
الربملان  رئ��ا���س��ة  ت���رك  ي��رغ��ب يف 

الأوروبي.
ت�سدره  ������س�����ورة  يف  ان������ه  ك���م���ا   
لالنتخابات، �سيكون بالتاأكيد من 
ال�سعب على احلزب الدميقراطي 
فورزا  من  ع�سو  باختيار  القبول 

ايطاليا.
رينزي  ماتيو  م�سلك  ان  وي��ب��دو   

اقرتح هذا ال�سبوع ا�سم اأنطونيو 
ت�����اج�����اين ل���رئ���ا����س���ة الئ�����ت�����الف. 
وي�سغل هذا الأخري حاليا من�سب 
رئ��ي�����ض ال���ربمل���ان الأوروب�������ي منذ 
�سنة، وهو بعيد عن مواقف ماتيو 
�سالفيني، الذي ذهب للقاء رئي�ض 
اأورب����ان  فيكتور  امل��ج��ري  ال�����وزراء 
ال�سعبوي، ومل يتخل عن تر�سيح 

نف�سه لرئا�سة احلكوم

– »الئتالف الكبري«  2
اليمني  ح�سول  ع��دم  ���س��ورة  ويف 
ع����ل����ى م�����ا ي���ك���ف���ي م�����ن امل���ق���اع���د 
اأو ي��ف�����س��ل يف  ل��ت�����س��ك��ي��ل ائ���ت���الف، 
ميكن  خ��الف��ات��ه،  ب�سبب  ت�سكيله 
اإىل  ت��ل��ت��ف��ت  اأن  اي��ط��ال��ي��ا  ل���ف���ورزا 
بزعامة  ال���دمي���ق���راط���ي  احل�����زب 
“ائتالف  لت�سكيل  رينزي  ماتيو 
ان  و���س��ب��ق  ي�����س��ار مي����ني.  كبري” 

 ،2013 عام  التحالف  وجد هذا 
وك����ان احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي قد 
الأغلبية  على  وح�سل  حينها  فاز 
ول���ك���ن لي�ض  ال���ن���واب  يف جم��ل�����ض 
وبالتايل  ال�������س���ي���وخ،  جم��ل�����ض  يف 
اليمني  م��ع  ال��ت��ح��ال��ف  عليه  ك���ان 

الليربايل. 
ه����ذا احل�����ل، ال�����ذي ي�����س��ب��ه احلل 
ال����ذي اخ��ت��ارت��ه اأجن���ي���ال مريكل 
احلزب  م��ع  بتحالفها  اأمل��ان��ي��ا  يف 
ال����س���رتاك���ي ال���دمي���ق���راط���ي، هو 
ما يتمناه الحت��اد الأوروب����ي. بل 
موقع  ح�سب  منطقيا  ي��ب��دو  ق��د 
اأنه  الذي ك�سف  اأوروب��ا  فوتوات�ض 
يف الربملان الأوروبي ي�سوت نواب 
ن��واب احلزب  ف��ورزا ايطاليا مثل 
من  باملائة   74 يف  الدميقراطي 
احلالت، مقابل 36 باملائة فقط 
مع اأع�ساء الربملان الأوروبي من 

ماتيو �سالفيني.. مناف�ض على رئا�سة احلكومة

رينزي..والختبار النتخابي الخري جيورجيا ميلوين من الفاعلني يف حمور اليمني

ميكن لأزمة جديدة اإحياء اجلدل حول نظام 
القرتاع الذي يحول دون وجود حزب يحكم مبفرده

ف�صل اليمني يف ت�صكيل ائتالف يدفع 
باجتاه ت�صكيل »ائتالف كبري« ي�صار ميني

من �شيتوىل م�شوؤولية احلكم:

اإيطاليا: اأربعة �صيناريوهات قبل النتخابات...!
التمديد للرئي�س احلايل للحكومة باولو جينتيلوين وارد

ث��الث��ي  زواج 
يظ�ل  اليم���ني 
ه�����ص��ا ل��ك��رثة 
الخ��ت��الف��ات 
يديولوجية  الأ
بني  ال��ق��ائ��م��ة 
اأح������زاب������ه

ال��ف��ر���ص��ي��ة 
الأكث�ر احتمال 
ت���ت���م���ث���ل يف 
ع����دم خ���روج 
وا�صحة  اأغلبية 
م�������ن ه�����ذه 
الن��ت��خ��اب��ات

لويجي دي مايو.. ا�ستحالة توحيد اق�سى اليمني

برل�سكوين يت�سدر اليمني و�سيد اللعبة برل�سكوين يقرتح اأنطونيو تاجاين لرئا�سة الئتالف



السبت   3   مارس    2018  م   -   العـدد  12264  
Saturday  3   March   2018  -  Issue No   12264عربي ودويل

1814

مقتل خم�صة �صرطيني يف �صمال �صرق كينيا  
•• نريوبي-اأ ف ب:

اأربعة �سرطيني وعن�سر احتياط كينيني يف �سمال  ُقتل 
�سرق كينيا على احلدود مع ال�سومال، يف هجوم ُي�ستبه 
باأن يكون قد نفذه عنا�سر من حركة ال�سباب املرتبطة 

بتنظيم القاعدة، ح�سب ما اأفاد م�سدر اأمني.
واأع���ل���ن حم��م��ود ���س��ال��ح، امل�������س���وؤول الأم���ن���ي الأع���ل���ى يف 
الليل  خ��الل  هاجموا  امل�سلحني  اأن  كينيا،  �سرق  �سمال 
مع�سكرين تابعني لل�سرطة جماورين يف منطقة ليف يف 

ولية مانديرا يف �سمال �سرق البالد.
هذا  ه��ج��وم  “ح�سل  ال�سحافيني  اأم���ام  �سالح  و���س��ّرح 

مقتل  اىل  م�سريا  عنا�سر”،  اأرب��ع��ة  وخ�سرنا  ال�سباح 
عن�سر خام�ض يف الهجوم هو �سرطي احتياط.

وا�ستجوب  امل��ك��ان  اىل  ح�سر  اآخ���ر  اأم��ن��ي  م�سدر  واأف���اد 
ال�ساعة  عند  اجلمعة  ام�����ض  ب���داأ  ال��ه��ج��وم  اأن  ال�����س��ك��ان، 
تخللته  �ساعتني،  م��ن  اأك��رث  وا�ستمّر  �سباحا   01.00

انفجارات وتبادل اطالق نار.
ودّمر املهاجمون برجا للهواتف اخللوية، وهي طريقة 
لإبطاء  م��ن��ت��ظ��م  ب�����س��ك��ل  ال�����س��������ب��اب  ح��رك��ة  ت�ستخدمها 
يفّر  ح��ني  الن��ق��اذ  وف��رق  الدع����م  ق���وات  ب��ني  التن�سيق 
من  الثانية  اجلهة  يف  الواقع  ال�سومال  اىل  عنا�سرها 

احلدود.

ال�سباب  ي��ك��ون  اأن  يف  ن�����س��ت��ب��ه  “اننا  ���س��ال��ح  واأ�����س����اف 
متورطني” يف الهجوم.

وت�سهد ولية مانديرا، على غرار الوليتني اجلنوبيتني 
واجري وغاري�سا، ب�سكل منتظم على اعتداءات مفاجئة 
الأمن  ق��وات  �سد  ال�سباب  حركة  م��ن  اأع�����س��اء  ينفذها 

الكينية املنت�سرة ملراقبة احلدود.
القاعدة،  لتنظيم  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����س��ب��اب  ح��رك��ة  وت��ع��ه��دت 
يدعمها  ال��ت��ي  ال��ف��درال��ي��ة  مقدي�سو  ح��ك��وم��ة  ا���س��ق��اط 
الحتاد الفريقي يف ال�سومال. وقد بداأت ب�سّن هجمات 
على الأرا�سي الكينية منذ عام 2011 وتدخل القوات 

الكينية يف جنوب ال�سومال.

تركيا توقف جنديني يونانيني دخال باخلطاأ 
•• اثينا-اأ ف ب:

�سّل جنديان يونانيان كانا يجريان دورية على احلدود اليونانية الرتكية يف �سمال �سرق اليونان، طريقهما ودخال 
اىل الأرا�سي الرتكية حيث اأوقفهما اجلي�ض الرتكي، ح�سب ما اأفادت هيئة الأركان اليونانية. واأكد متحدث با�سم 
هيئة الأركان نيكولو�ض فانيو�ض لوكالة فران�ض بر�ض اأن اجلنديني اليونانيني بحال جيدة ومل حت�سل اأية معركة 
وهما حاليا متواجدان يف اأدرنة وهي مدينة حدودية يف �سمال تركيا. وح�سل ذلك بعد ظهر ام�ض الأول اخلمي�ض يف 
�سمال نهر ايفرو�ض الذي يف�سل البلدين. واأ�سار املتحدث اىل اأن الظروف املناخية “كانت �سيئة واجلنديان اللذان 

كانا م�سلحني �ساّل طريقهما«.
الع�سوين  واليونان،  تركيا  بني  العالقات  ومتّر  ترحيلهما«.  اأجل  من  اليونانية  اخلارجية  وزارة  “تعمل  واأ�ساف 
اأنقرة والحتاد  يف حلف �سمال الأطل�سي، يف مرحلة من التوتر يف الأ�سهر الأخ��رية جراء العالقات املت�سنجة بني 
املياه القرب�سية، يف �سرق  الوروب��ي، بعد حتذير الرئي�ض الرتكي رجب طيب اردوغ��ان من التنقيب عن الغاز يف 

البحر املتو�سط.

•• عوا�صم-اأ ف ب:

لهجتها  الغربية  ال���دول  �سّعدت 
�سرورة  على  م��وؤك��دة  دم�سق  اإزاء 
حما�سبتها اإزاء احلملة الع�سكرية 
املحا�سرة  ال�سرقية  ال��غ��وط��ة  يف 
اآلف  ع���������س����رات  ي����ح����ت����اج  ح����ي����ث 
غذائية  م�ساعدات  اإىل  امل��دن��ي��ني 

وطبية ملحة.
وتنتظر الأمم املتحدة ال�سماح لها 
الغوطة  اإىل  م�����س��اع��دات  ب��اإدخ��ال 
قوات  حتا�سرها  ال��ت��ي  ال�سرقية 
العام  منذ  حمكم  ب�سكل  ال��ن��ظ��ام 
نحو  م��ن��ذ  وت��ت��ع��ر���ض   ،2013
اأ�سفرت  ق�سف  حلملة  اأ�سبوعني 
ال�������س���وري حلقوق  امل��ر���س��د  وف����ق 
مدنياً   617 مقتل  عن  الإن�سان 
بينهم 149 طفاًل، وا�سابة اأكرث 

من 3500 اآخرين بجروح.
الن�سان  حقوق  جمل�ض  وي��ج��ري 
“نقا�ساً  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  ال��ت��اب��ع 
يف  ل���ل���ب���ح���ث  اجل���م���ع���ة  طارئاً” 
بريطانيا،  قدمته  ق���رار  م�سروع 
الذي  ال��ق��رار  بتطبيق  وي��ط��ال��ب 
ت���ب���ن���اه جم��ل�����ض الم������ن ال�����دويل 
ال�سبت وين�ض على وقف لإطالق 
ال��ن��ار 30 ي��وم��اً يف ���س��وري��ا “من 
املجال  لإت����اح����ة  تاأخري”،  دون 
اأم����ام ادخ����ال امل�����س��اع��دات واإج���الء 

املر�سى.
حتقيق  “بفتح  اأي�����س��اً  وي��ط��ال��ب 
�سامل وم�ستقل ب�سكل طارئ حول 
الغوطة  يف  الأخ�������رية  الح�������داث 

ال�سرقية«.
���س��وارع مدن  ال��دم��ار على  وطغى 

ال�سرقية.  ال��غ��وط��ة  يف  حت���دي���داً 
بينها  غ����رب����ي����ة  دول  وه�����������ددت 
الوليات املتحدة وفرن�سا يف وقت 
�سابق ب�سن �سربات يف حال توافر 
ا�ستخدم  ع��ل��ى  دامغة”  “اأدلة 

ال�سالح الكيميائي.
ودع���ت م��ريك��ل وت��رام��ب مو�سكو 
“وقف  اإىل  اأخ��������رى  ج���ه���ة  م����ن 
الق�سف  ع��م��ل��ي��ات  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا 
ع��ل��ى ال��غ��وط��ة ال�����س��رق��ي��ة وح�ض 
ن���ظ���ام ب�����س��ار الأ�����س����د ع��ل��ى وقف 
مناطق  �سد  الع�سكرية  العمليات 

املدنيني«.
مو�سكو  امل���������س����وؤولن  ح�����ض  ك��م��ا 
تطبيق  اإىل  ودم�������س���ق  وط����ه����ران 
فوري لقرار جمل�ض الأمن الذي 
ن�����ض ع��ل��ى وق���ف اإط����الق ن���ار من 

دون تاأخري يف �سوريا.
ب���ا����س���م مريكل  امل���ت���ح���دث  وق������ال 
احلكومة  اإن  ���س��ي��ربت  ���س��ت��ي��ف��ن 
جممل  ح���ي���ال  “قلقة  الأمل���ان���ي���ة 

�سيا�سة رو�سيا الأمنية«
ترتاوح  ال�سيا�سة  ه��ذه  اأن  وت��اب��ع 
للقانون  ال�سافر  “النتهاك  من 
ال�����دويل ع���رب ���س��م ���س��ب��ه جزيرة 
التهديدي  ال�����س��ل��وك  اإىل  ال��ق��رم 
املتعمد  التقوي�ض  اإىل  جلريانها 

لتفاقيات احلد من الت�سلح«.
�سوريا،  يف  بالو�سع  يتعلق  وفيما 
املروع  الو�سع  “امام  قال �سيربت 
ل��ل�����س��ك��ان امل��دن��ي��ني يف ���س��وري��ا، ل 
للتفاخر  ح��ق��ا  ���س��ب��ب  اأي  ي��وج��د 
اأ����س���ل���ح���ة م��ع��ي��ن��ة اوب  ب��ت��ط��وي��ر 
معينة  رو�سية  اأ�سلحة  ا�ستخدام 

على الر�ض«.

وبدا  ال�سرقية،  الغوطة  وب��ل��دات 
امل�����س��ه��د ذات�����ه يف م��دي��ن��ت��ي دوم���ا 
وحمورية حيث حتولت اأبنية عدة 
اإىل جبال من الركام فيما انهارت 
واجهات  و�سقطت  جزئياً،  اأخ��رى 

املحال.
احلجارة  ال�����س��وارع  يف  وت��راك��م��ت 
املقطعة  ال���ك���ه���رب���اء  واأ�����س����رط����ة 
واخل���������ردوات، ف��ي��م��ا خ����رج بع�ض 
قبل  ممتلكاتهم  لتفقد  املدنيني 

ان تت�ساقط القذائف جمدداً.
ويف مكاملة هاتفية اخلمي�ض، اأكدت 
انغيال مريكل  الأملانية  امل�ست�سارة 
وال���رئ���ي�������ض الأم�����ريك�����ي دون���ال���د 
ال�سوري  “النظام  اأن  ت���رام���ب 
التدهور  على  يحا�سب  اأن  يجب 
امل��ت��وا���س��ل ل��ل��و���س��ع الإن�����س��اين يف 

الغوطة ال�سرقية«.
على  ي��ن��ط��ب��ق  “هذا  اأن  واأ����س���اف���ا 
ال��رئ��ي�����ض ب�سار  ن��ظ��ام  ا���س��ت��خ��دام 
كما على  كيميائية  اأ�سلحة  الأ�سد 
وجتميد  املدنيني  على  الهجمات 

امل�ساعدة الإن�سانية«.
ال��ع��ام ظهور  م��ن��ذ مطلع  وت��ك��رر 
ع���وار����ض اخ��ت��ن��اق و���س��ي��ق تنف�ض 
حتديداً يف الغوطة ال�سرقية، كان 
اآخرها يف 25 �سباط فرباير حيث 
بحالت  مدنياً   14 نحو  اأ�سيب 
اخ���ت���ن���اق، وت�����ويف لح���ق���ا طفالن 
بينهم. وهددت دول غربية بينها 
�سابق  وق��ت  يف  وباري�ض  وا�سنطن 
ب�سن �سربات يف حال توافر “اأدلة 
ال�سالح  ا���س��ت��خ��دام  على  دامغة” 

الكيميائي.
كما �سدد ترامب ونظريه الفرن�سي 
م��اك��رون اجلمعة على  امي��ان��وي��ل 
حال  يف  “يت�ساحما”  ل��ن  اأن��ه��م��ا 

ثبت ا�ستخدام اأ�سلحة كيميائية.
وط��ل��ب��ت وا���س��ن��ط��ن م���ن جمل�ض 
ال��������دويل ت�����س��ك��ي��ل جلنة  الم������ن 

ال����ذي تنفيه  الأم�����ر  ب��ال��ق��ذائ��ف، 
الف�سائل.

الراغبني  ن��ق��ل  امل��ف��رت���ض  وم����ن 
يف  اإيواء”  “مركز  اإىل  ب��اخل��روج 

منطقة الدوير �سمال دم�سق.
الغوطة  يف  ع���دة  ���س��ك��ان  واأع������رب 
ال�������س���رق���ي���ة ع����ن خ�����س��ي��ت��ه��م من 
اخلروج من دون �سمانات “لغياب 
من  وم��ن��ه��م  رو�سيا”،  يف  ال��ث��ق��ة 

يخ�سى التجنيد الإلزامي.
وقال رائد )27 عاماً( يف حمورية 
اإىل  ب���اخل���روج  ن��رغ��ب  ل  “نحن 
واأر�سنا  هنا  بيوتنا  اإي��واء،  مراكز 
ونتعر�ض  اأن نخرج  نريد  هنا. ل 
ل�����الذلل«. واأ����س���اف رائ���د اأن���ه يف 
اإىل  الغوطة  التو�سل يف  ح��ال مت 
اتفاق اجالء، كما ح�سل يف حلب 
يف نهاية 2016، “ف�سيكون اأمر 
ن�ستطيع  ول��ن  علينا...  مفرو�ض 

اأن نفعل �سيئاً«.
واأك����������دت امل�������س���ت�������س���ارة الأمل����ان����ي����ة 
وال���رئ���ي�������ض الأم�����ريك�����ي دون���ال���د 
“حما�سبة”  وج��وب  على  ترامب 
الهجمات  على  ال�����س��وري  ال��ن��ظ��ام 
وعمليات الق�سف على املدنيني يف 
ال�سرقية املحا�سرة قرب  الغوطة 
دم�سق، وفق ما اأعلنت امل�ست�سارية 

الأملانية يف بيان ام�ض اجلمعة.
مريكل  اأن  ال����ب����ي����ان  يف  وج��������اء 
مكاملة  خ����الل  اع���ت���ربا  وت����رام����ب 
ال�سوري  “النظام  اأن  ه��ات��ف��ي��ة 
التدهور  على  يحا�سب  اأن  يجب 
امل��ت��وا���س��ل ل��ل��و���س��ع الإن�����س��اين يف 
ينطبق  وه��ذا  ال�سرقية،  الغوطة 
على ا�ستخدام نظام الرئي�ض ب�سار 
كما على  كيميائية  اأ�سلحة  الأ�سد 
وجتميد  املدنيني  على  الهجمات 

امل�ساعدة الإن�سانية«.
ال��ع��ام ظهور  م��ن��ذ مطلع  وت��ك��رر 
ع���وار����ض اخ��ت��ن��اق و���س��ي��ق تنف�ض 

بالرك�ض  ي�����س��ارع��ون  ح��ول��ه  م���ن 
اأقرب قبو يختبئون  اإىل  والنزول 
عن  ال�سوري  املر�سد  واأف���اد  فيه. 
الهدنة  خ��الل  ا�ستهدفت  قذائف 

مدينتي دوما وحر�ستا.
ويف دوما، قال مالك حممد )25 
عاماً( “مل تعط الهدنة اأي جمال 
يعود  انتهائها  ف��ور  لالطمئنان، 
ال�ساعات  خ��الل  وحتى  الق�سف. 
قذائف  ب�سعة  تت�ساقط  اخلم�ض، 
فيما يكون الواحد منا مرتاحاً اأن 

هناك هدنة �سارية«.
ويف ح��م��وري��ة، ق���ال حم��م��د )24 
عاماً( “النا�ض ل تزال يف الأقبية 

لأنها ل ت�سعر بالأمان«.
تعد  التي  ال�سرقية،  الغوطة  ويف 
ت�سبب  ن�����س��م��ة،  األ����ف   400 ن��ح��و 
احل�������س���ار اخل���ان���ق ب��ن��ق�����ض كبري 
وامل�ستلزمات  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  يف 
يعتمدون  ال�سكان  وك��ان  الطبية. 
م�������س���اع���دات دول���ي���ة تدخل  ع��ل��ى 

ا�ستخدام  يف  للتحقيق  ج���دي���دة 
ا�سلحة كيميائية.

ورغ��م ق��رار جمل�ض الأم���ن حول 
الثالثاء  م��ن��ذ  ت�����س��ري  ����س���وري���ا، 
�سباحاً  ال��ت��ا���س��ع��ة  ب����ني  ي���وم���ي���اً 
بعد  وال��ث��ان��ي��ة  غ(  ت   07،00(
اأعلنت عنها رو�سيا.  الظهر هدنة 
ان�ساين”  “ممر  خاللها  وُي��ف��ت��ح 
الواقع  ال���واف���دي���ن،  م��ع��رب  ع��ن��د 
خلروج  دوم��ا  مدينة  �سرق  �سمال 

املدنيني.
ا�ستغلت  دوم����ا،  ���س��وارع  اأح���د  ويف 
الهدنة  ال���رج���ال  م���ن  جم��م��وع��ة 
ل���ي���ح���اول���وا ا�����س����الح الأع����ط����ال 
ال���ن���اجت���ة ع����ن ت��ق��ط��ع ام�������دادات 
املولدات التي يعتمد عليها �سكان 

الغوطة لإنتاج الكهرباء.
اأثناء  واأف��اد مرا�سل فران�ض بر�ض 
جت���وال���ه يف م��دي��ن��ة دوم����ا خالل 
�سواريخ  ع����ن  ال���ه���دن���ة  ����س���ري���ان 
ا�ستهدفت املدينة، ليجد املدنيون 

وم��ن��ذ ال��ث��الث��اء، ت��راج��ع��ت وترية 
ال��ق�����س��ف ال������ذي ك�����ان الأ����س���ب���وع 
بع�سرات  يومياً  ي�ستهدف  املا�سي 
الغارات وال�سواريخ مدن وبلدات 
الواحد  ال���ي���وم  يف  م���وق���ع���اً  ع����دة 

ع�سرات القتلى.
توا�سل  الرو�سية،  الهدنة  ورغ��م 
ال���ق�������س���ف ع���ل���ى م���ن���ط���ق���ة امل�����رج 
حيث  ال�سيفونية  ب��ل��دة  وحم��ي��ط 
تدور ا�ستباكات بني قوات النظام 
وف�����س��ي��ل ج��ي�����ض ال�����س����الم، اأب����رز 

ف�سائل الغوطة ال�سرقية.
قوات  �سيطرة  عن  املر�سد  واأف���اد 
جنوب  ب���ل���دت���ني  ع���ل���ى  ال����ن����ظ����ام 

الغوطة.
ُي�سجل  اأي�����ام، مل  اأرب���ع���ة  وخ����الل 
عرب  �����س����وري  م�����دين  اأي  خ������روج 

املعرب الذي حددته رو�سيا.
الف�سائل  ودم�سق  مو�سكو  وتتهم 
امل���ع���ار����س���ة مب���ن���ع امل���دن���ي���ني من 
يومياً  املعرب  وبا�ستهداف  املغادرة 

ب�����س��ك��ل م��ت��ق��ط��ع وع���ل���ى زراع�����ات 
الغذائية  باملواد  ياأتون  اأو  حملية 
ع��رب ط���رق ال��ت��ه��ري��ب. اأم���ا اليوم 
موؤن  على  يعتمد  م��ن  منهم  ب��ات 
يف بيته م��ع نق�ض ح��اد مل��واد عدة 
الأ�سعار،  يف  ارت���ف���اع  م���ع  ت���زام���ن 
توزعها  غ��ذائ��ي��ة  وج��ب��ات  على  اأو 

موؤ�س�سات ان�سانية حملية.
وتعاين الكوادر الطبية اأي�ساً من 
وامل�ستلزمات  الأدوي������ة  يف  ن��ق�����ض 
الطبية مع توافد اجلرحى يومياً 

اإىل امل�ست�سفيات.
اخلمي�ض  املتحدة  الأمم  واأعلنت 
اي�سال  م����ن  ت��ت��م��ك��ن  ق����د  اأن����ه����ا 
ال�سرقية  الغوطة  اإىل  م�ساعدات 
يف  م��ع��ت��ربة  اأيام”،  غ�����س��ون  “يف 
الرو�سية  الهدنة  اأن  ذات��ه  الوقت 

“لي�ست كافية«.
�ساحنة   40 م���ن  اأك����رث  وت��ن��ت��ظ��ر 
حمملة بامل�ساعدات الإذن لدخول 

الغوطة ال�سرقية.

مريكل وترامب يريدان حما�شبة النظام ال�شوري

ت�صعيد دويل اإزاء دم�صق والغوطة تنتظر امل�صاعدات 

كوريا ال�صمالية تنفي
 تعاونها مع �صوريا بالكيماوي

•• �صول-وكاالت:

نفت كوريا ال�سمالية تعاونها مع �سوريا يف جمال الأ�سلحة الكيماوية.
ج���اء ذل���ك يف ت�سريح مل��دي��ر معهد ال��درا���س��ات الأم��ري��ك��ي��ة ال��ت��اب��ع ل���وزارة 
اخلارجية الكورية ال�سمالية، ح�سبما ذكرت وكالة الأنباء املركزية الكورية 

التي تديرها الدولة.
اأن كوريا  امل��ا���س��ي  ال��ث��الث��اء  ي���وم  ذك���رت  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  ك��ان��ت �سحيفة 
انتاج  ت�ستخدم يف  اأن  ال�سورية ميكن  اإم��دادات للحكومة  ال�سمالية �سحنت 
ا�سلحة كيماوية. وقال تقرير �سادر عن جلنة من املحققني اخلرباء الذين 
عليه  اطلعت  املتحدة،  الأمم  لعقوبات  ي��اجن  بيوجن  امتثال  على  ي�سرفون 
ال�سحيفة اأنه مت نقل ما ل يقل عن 40 �سحنة مل يتم الإب��الغ عنها من 
مكونات الأ�سلحة الكيماوية املحتملة بني 2012 و 2017، ولكن ميكن 

ا�ستخدام املواد لأغرا�ض ع�سكرية ومدنية على حد �سواء.
ي�سار اإىل اأن كوريا ال�سمالية تخ�سع لعقوبات الأمم املتحدة منذ 2006 
ب�ساأن براجمها النووية وتلك اخلا�سة بال�سواريخ البالي�ستية، وعزز جمل�ض 
الأمن ال�سغوط رداً على �ساد�ض اختباراتها النووية واإطالقها العديد من 

ال�سواريخ الطويلة املدى.
 ،2015 وتقيم �سورية وكوريا ال�سمالية عالقات طيبة تعود لعقود.  ويف 
الكوري  املوؤ�س�ض  الأب  ا�سم  الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�ض  حكومة  اأطلقت 

ال�سمايل كيم اإيل �سونغ على حديقة يف دم�سق.

 البنتاغون يجري العر�ش الع�صكري 11 نوفمرب
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأمر  ال��ذي  الع�سكري  العر�ض  ان  اخلمي�ض  الأول  ام�ض  البنتاغون  اأع��ل��ن 
الثاين  ت�سرين   11 ق��راب��ة  �سيجري  بتنظيمه  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�ض 

نوفمرب يف ذكرى انتهاء احلرب العاملية الوىل.
وقالت املتحدثة با�سم وزارة الدفاع المريكية دانا وايت “نحن نتطلع نحو 
11 ت�سرين الثاين نوفمرب، قرابة يوم قدامى املحاربني، ورمبا بالتزامن 

مع الذكرى املئوية لنتهاء احلرب العاملية الأوىل«.
وا�سافت “�سيكون هذا احتفال، لي�ض فقط لع�سكريينا احلاليني، بل اأي�سا 

لل�سابقني منهم«.
الأوىل  املئوية  بالذكرى  العامل  يحتفل  نوفمرب  الثاين  ت�سرين   11 ويف 

لتوقيع الهدنة التي انهت احلرب العاملية الوىل.
دونالد  الرئي�ض  ان  ف��رباي��ر  �سباط  مطلع  يف  اعلن  البي�ض  البيت  وك��ان 
الع�سكرية  القوة  لإظهار  ع�سكري  عر�ض  بتنظيم  البنتاغون  اأم��ر  ترامب 

للوليات املتحدة، يف فعالية غري معهودة يف الوليات املتحدة..
وترامب الذي راودت��ه فكرة تنظيم عر�ض ع�سكري يف وا�سنطن حتى قبل 
اأعرب عن  املا�سي  العام  اأدائ��ه ق�سم اليمني رئي�سا للوليات املتحدة مطلع 
يوليو  مت��وز   14 يف  باري�ض  يف  ح�سره  ال��ذي  الع�سكري  بالعر�ض  انبهاره 
اميانويل  ن��ظ��ريه  م��ن  ب��دع��وة  الفرن�سي  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة  املا�سي 
ماكرون الذي خ�س�ض يف حينه للرئي�ض ال�سيف ا�ستقبال كبريا. ويومها 
طرح ترامب فكرة تنظيم حدث مماثل يف وا�سنطن مبنا�سبة العيد الوطني 

يف 4 متوز يوليو.

•• لندن-اأ ف ب:

لعر�ض  الأوروب�����ي�����ني  ���س��غ��ط  حت���ت 
روؤية واقعية ملا بعد بريك�ست، تدافع 
رئي�سة وزراء بريطانيا ترييزا ماي 
عن اتفاق جتاري فريد مع الحتاد 
عليها  ���س��ي��ت��ع��ني  ل���ك���ن  الأوروب�����������ي 
الع��رتاف ب��اأن الأم��ر لن يخلو من 

ت�سحيات.
لندن،  يف  املرتقب  خطابها  وخ��الل 
�ستدافع ماي عن ما ت�سميه “اأو�سع 
اأك��رب من  اتفاق ممكن ي�سمل ع��ددا 
القطاعات ويلحظ قدراً من التعاون 

وف��ق مقتطفات  اليوم”،  ال��ع��امل  للتبادل احل��ر م��ع  ات��ف��اق  اأي  اأك��رب م��ن 
ن�سرها مكتبها. وتقول ماي كذلك “اوؤمن باأن الأمر ميكن حتقيقه وباأنه 
يف م�سلحة الحتاد الأوروبي مثلما هو يف م�سلحتنا”، مو�سحة ان املهمة 
تقوم على اإدارة العالقات ما ان ي�سبح لدينا نظامان قانونيان خمتلفان. 
لكن رئي�سة الوزراء املحافظة �ستعرتف كذلك باأن هناك اأموراً ل ميكننا 
احل�سول عليها ونحن نخرج من ال�سوق املوحدة والحتاد اجلمركي، وفق 

ما �سرح وزير النقل كري�ض غريلنغ �سباح اجلمعة لهيئة “بي بي �سي«.
الربيطانيني  اتهموا  الذين  الأوروب��ي��ني  القادة  على  للرد  طريقة  وه��ي 

ب��اأن��ه��م ي��ري��دون احل�����س��ول على كل 
�سيء.

ان��ه��ا تريد  الآن  ل��ن��دن حتى  اأع��ل��ن��ت 
ت�����رك ال�������س���وق امل����وح����دة والحت������اد 
اجلمركي مع توقيع اتفاق بخف�ض 
احل���د  اىل  اجل���م���رك���ي���ة  ال����ر�����س����وم 
الإجراءات  وتخفيف  املمكن  الأدن��ى 

الإدارية.
 وت��اأم��ل احل��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة اأن 
ال�سوق  اىل  ال��و���س��ول  م���ن  ت��ت��م��ك��ن 

املوحدة من دون عوائق جمركية.
وك���ت���ب رئ��ي�����ض امل��ج��ل�����ض الأوروب�������ي 
تغريدة اخلمي�ض  تو�سك ف  دونالد 
قبل لقائه ماي يف لندن “لنكن وا�سحني: ل ميكن ان تكون هناك جتارة 
بدون ر�سوم جمركية خارج الحتاد اجلمركي وال�سوق املوحدة. الر�سوم 

هي اآثار جانبية ل ميكن تفاديها لربيك�ست. طبيعيا.«
و�سيكون خطاب ماي منا�سبة للدعوة اىل الوحدة ل �سيما وانها يف و�سع 
ح�سا�ض جيدا نظرا لالنق�سام الذي ت�سهده اململكة املتحدة بني موؤيدي 

ومعار�سي بريك�ست واخلالفات حتى داخل حزب املحافظني.
اآراء كل من  اأخذ  ال�سفوف مع  اأن نعيد ر�ض  “علينا  وتقول يف خطابها 

ي�سعرون بالقلق حيال هذه امل�سالة يف كال املع�سكرين«.

ماي ت�صعى اىل �صراكة فريدة مع الحتاد الأوروبي  

الربملان الأرمني ينتخب رئي�صا جديدا للبالد
اجلديد  من�سب�����ه  و�س����يت�س���لم 
الرئا�سية  الولي������ة  انته�������اء  بعد 
يف  ل�س����لفه  والخ���ي�������رة  ال��ث��ان��ي��ة 
ابريل  ن��ي�����س��������������ان  م���ن  التا�س�������ع 

املقبل.
بعد  الإج��������������������راء  ه������ذا  وياأت�������ي 
تعدي���������ل د�س��توري مث�ري للج���دل 
ق����ّدم����ه ����س���ريج ���س��رك��ي�����س��ي��ان يف 
الفقري  ال��ب��ل��د  وي���ح���ول   2015
نظام  اىل  ل��رو���س�����������������������ي��ا  امل��وال��������������ي 
برملاين بقيادة رئي�ض وزراء وا�سع 

النفوذ.
البالغ  ���س��ريج  م��ع��ار���س��و  وي���ق���ول 
اإن التعديل الد�ستوري  63 عاما 
ي���ه���دف ل����زي����ادة ���س��ل��ط��ات��ه، حتى 
ك���ان ذل���ك يف م��ن�����س��ب رئي�ض  ل���و 

 •• يريفان-اأ ف ب:

ان��ت��خ��ب ال���ربمل���ان الأرم���ن���ي ام�ض 
رئي�سا جديدا للبالد خلفا ل�سريج 
وليته  تنتهي  ال��ذي  �سركي�سيان 
ب��ع��د ���س��ه��ر وي���ق���ول حم��ل��ل��ون اإنه 
احل��ك��م يف  ل��ال���س��ت��م��رار يف  ي�سعى 
مبوجب  ال����وزراء،  رئي�ض  من�سب 
 2015 اق��ر يف  د���س��ت��وري  تعديل 
ويحول البالد من نظام جمهوري 

اىل برملاين.
وح�������س���ل ���س��ف��ري ارم���ي���ن���ي���ا لدى 
�سركي�سيان،  ارم�����ني  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
قرابة  ب�����س��ل��ة  ي��رت��ب��ط  ل  ال�����ذي 
ب���ال���رئ���ي�������ض احل��������ايل، ع���ل���ى 90 
�سوتا من اأ�سل 105 يف الربملان 

اإجالء 30 األفا يف كاليفورنيا 
ب�صبب خماوف من انهيارات اأر�صية

•• لو�س اجنلو�س- وام:

ال�������س���ل���ط���ات يف ولي�����ة  اأ�������س������درت 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا الأم���ري���ك���ي���ة اأوام�����ر 
�سخ�ض  األ�����ف   30 ن��ح��و  ب���اإج���الء 
يعي�سون قرب ال�سفوح واملنحدرات 
�سانتا  �ساطئ  ط��ول  على  اجلبلية 
ب��رب��اره ب�سبب خم���اوف م��ن وقوع 
ان����ه����ي����ارات ط��ي��ن��ي��ة ك���ب���رية ج����راء 
املحيط  م�����ن  و����س���ي���ك���ة  ع���ا����س���ف���ة 
الإجالء  اأوام���ر  وتنطبق  ال��ه��ادي. 
الإلزامية على نف�ض املنطقة التي 
التا�سع  يوم  اأمطارا غزيرة  �سهدت 
انهيارات  يف  وت�سببت  ي��ن��اي��ر  م��ن 
عن  اأ���س��ف��رت  م��ا  و�سخرية  طينية 
مقتل 21 �سخ�سا واإ�سابة ع�سرات 

وتدمري مئات املنازل.

الوزراء يف اجلمهورية ال�سوفيتية 
ال�سابقة.

واخ����ت����ار ����س���ريج خ��ل��ي��ف��ت��ه ارم���ني 
احلزب  ير�سحه  اأن  ق��ب��ل  بنف�سه 
اجلمهوري احلاكم كمر�سح وحيد 
حد  اىل  ال�سريف  الرئي�ض  ملن�سب 

كبري.
الفيزياء  ا���س��ت��اذ  ارم�����ني  و���س��غ��ل 
من�سب  عاما   64 البالغ  ال�سابق 
رئي�ض ال����وزراء ل��ف��رتة وج��ي��زة يف 

ت�سعينات القرن املن�سرم.
�ستيفان  ال�سيا�سي  املحلل  وق���ال 
بر�ض  فران�ض  لوكالة  ���س��اف��اري��ان 
اإن �سريج �سركي�سيان يريد البقاء 
يف �سدة احلكم، مرجحا اأن يتوىل 
�سريج من�سب رئي�ض الوزراء بعد 

تخليه عن رئا�سة البالد.
الد�ستوري  ال��ت��ع��دي��ل  ومب���وج���ب 
الوزراء  رئي�ض  �سي�سبح  اجلديد، 
للبالد.  ال���ف���ع���ل���ي  ال����ق����ائ����د  ه�����و 
و���س��ري���س��ح احل����زب احل���اك���م ا�سم 
الرئي�ض  ويعينه  ال����وزراء  رئي�ض 

الذي �سيتحول ملن�سب �سريف.
مبوجب  اجل�����دي�����د،  وال���رئ���ي�������ض 
لي�ض  ال��د���س��ت��وري��ة،  ال��ت��ع��دي��الت 
امل���ج���ل�������ض الأم����ن����ي  ع�����س��������������وا يف 

للبالد.
�سبق  وال�����ذي  ����س���ريج  ي���وؤك���د  ومل 
وتوىل رئا�سة احلكومة بني عامي 
2007 و2008، �سراحة عزمه 
اأن يتوىل هذه املهام جمددا لكنه 

مل ينف الأمر اأي�سا.
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املال والأعمال
% يف يناير  اأ�صهم اأوروبا تهبط متاأثرة بتوترات جتارية العجز التجاري امل�صري ينخف�ش 11 

•• ميالنو-رويرتز:

اأن قال الرئي�ض  اأ�سبوعني بعد  اإىل م�ستويات جديدة هي الأدن��ى يف  هبطت الأ�سهم الأوروبية ام�ض 
الأمريكي دونالد ترامب اإن الوليات املتحدة �ستفر�ض ر�سوما على واردات ال�سلب والألومنيوم مما 
اأثار خماوف من حرب جتارية دولية. وت�سببت تلك املخاوف يف موجة هبوط وا�سعة النطاق يف اأوروبا 
مما قاد املوؤ�سر �ستوك�ض 600 الأوروبي اإىل النخفا�ض 0.7 باملئة بحلول ال�ساعة 0825 بتوقيت 
جرينت�ض. وهوى املوؤ�سر داك�ض الأملاين 1.1 باملئة بينما نزل املوؤ�سر فاينن�سال تاميز 100 الربيطاين 
 3.7 بلغ  بانخفا�ض  متاأثرا  الهبوط  ال�سيارات  وقاد قطاع  القطاعات  وتراجعت جميع  باملئة.   0.3
املواد اخلام.  تكاليف  الأمريكية قد تزيد  الر�سوم  اأن  ل�سهم فيات كراي�سلر بفعل خماوف من  باملئة 
وانخف�ست اأ�سهم �سركات ال�سلب والألومنيوم اأي�سا ب�سكل عام بينما حققت اأ�سهم �سركات التعدين 
العاملة يف قطاع املعادن النفي�سة اأداء فائقا مع �سعي امل�ستثمرين ل�سراء الأ�سول التي تنطوي على 

مالذ اآمن. ويتجه املوؤ�سر �ستوك�ض اإىل اختتام الأ�سبوع على انخفا�ض باأكرث من اثنني باملئة.
 

العام ال�سابق. وعلق الوزير قائال اإن “املوؤ�سرات الإيجابية حلركة التجارة 
لتعزيز  ال��رام��ي��ة  ال����وزارة  ا�سرتاتيجية  جن��اح  تعك�ض  امل�سرية  اخل��ارج��ي��ة 
امل�ستقبلة  الأ���س��واق  “اأهم  اأن  ال��وزي��ر  وذك��ر   .»2020 اخلارجية  التجارة 
الحتاد  اأ���س��واق  ت�سمنت   2018 يناير  �سهر  خ��الل  امل�سرية  لل�سادرات 
بلغت  الحت��اد  ل��دول  امل�سرية  ال�سادرات  قيمة  اأن  اإىل  م�سريا  الأوروبي” 
557 مليون دولر مقارنة مع 451 مليون دولر يف يناير كانون الثاين 
2017 بزيادة 24 باملئة. اأ�ساف اأن قيمة ال�سادرات لأ�سواق الدول العربية 
بلغت 766 مليون دولر مقابل 726 مليونا قبل عام. ويواجه القت�ساد 
ال�سائحني  لعزوف  اأدت  التي   2011 عام  انتفا�سة  امل�سري م�ساعب منذ 
وامل�ستثمرين الأجانب ولكن من املاأمول اأن ي�سهم برنامج قر�ض بقيمة 12 

مليار دولر جرى توقيعه مع �سندوق النقد الدويل يف اإنعا�ض القت�ساد.

 •• القاهرة-رويرتز:

قالت وزارة التجارة وال�سناعة امل�سرية يف بيان ام�ض اإن عجز امليزان التجاري 
للبالد انخف�ض 11 باملئة على اأ�سا�ض �سنوي يف يناير كانون الثاين. ووفقا 
للبيان زاد حجم ال�سادرات 16 باملئة بينما انخف�ست الواردات اأربعة باملئة. 
الكيماوية واملالب�ض اجلاهزة واملنتجات  البناء وال�سناعات  وت�سدرت مواد 
معدلت  يف  زي���ادة  �سهدت  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات  قائمة  والهند�سية  ال��غ��ذائ��ي��ة 
الت�سدير. وقال طارق قابيل وزير التجارة وال�سناعة اإن ال�سادرات امل�سرية 
غري البرتولية ارتفعت اإىل 1.9 مليار دولر يف يناير كانون الثاين مقارنة 
اأن ال��واردات بلغت  1.6 مليار يف ال�سهر ذاته من عام 2017. اأ�ساف  مع 
4.6 مليار دولر مقارنة مع 4.7 مليار دولر يف يناير كانون الثاين من 

J / 468 يت�شمن ال�شحب على رقم

»طرق دبي« تطرح 80 رقمًا ثنائيا وثالثيا ورباعيا وخما�صيا يف مزادها العلني 98 ال�صهر اجلاري

منظومة متكاملة لدفع دبي اإىل �شدارة الوجهات الرائدة لل�شياحة الرتفيهية البحرية

»�صلطة دبي املالحية« حتتفي بالإطالق الر�صمي ل� »بحر دبي« خالل »دبي العاملي للقوارب 2018«

“رف�سها” قرار ترامب، وفق �ستيفن �سيربت املتحدث با�سم انغيال 
مريكل، الذي قال ان هذه الر�سوم اجلمركية الباهظة لن تتيح حل 

فائ�ض قدرات النتاج يف قطاع التعدين على امل�ستوى العاملي.
التجارة  وزي��ر  حذر  لوا�سنطن،  الأول  التجاري  ال�سريك  كندا،  ويف 
الدولية فرن�سوا فيليب �سامبانيي من ان فر�ض اي ر�سوم جمركية 
مقبول  يكون  “لن  املتحدة  ال��ولي��ات  اىل  الكندية  ال�سادرات  �سد 

و�ستكون له عواقب على جانبي احلدود«.
وا�سارت وزارة اخلارجية الكندية كري�ستيا فريالند اىل ان الوليات 
املتحدة حتقق فائ�سا من ملياري دولر من خالل جتارة الفولذ مع 

كندا. وقالت مو�سكو انها “ت�ساطر العوا�سم الأوروبية القلق«.
الأول للفولذ ولكنها ل ت�سدر �سوى كمية  املنتج  ال�سني وهي  اأما 
انتقامية  ت��داب��ري  اىل  تتطرق  فلم  املتحدة،  ال��ولي��ات  اإىل  �سغرية 

واكتفت بدعوة وا�سنطن اىل “المتناع عن اتخاذ تدابري حمائية.
اأع��ل��ن ع��ن ال��ت��داب��ري الأم��ريك��ي��ة اجل��دي��دة يف ح��ني ي���زور ل��ي��و هي 
يلتقي  ان  املقرر  من  حيث  وا�سنطن  القت�سادي  الرئي�ض  م�ست�سار 
م�����س��وؤول��ني اأم��ريك��ي��ني ل��ي�����ض ت��رام��ب م��ن ب��ي��ن��ه��م، وف���ق م��ا علمت 
يف  الكبرية  “الزيادة  م��ن  ب��دوره��ا  تويوتا  وح���ذرت  ب��ر���ض.  فران�ض 
اأ�سعار ال�سيارات وال�ساحنات املباعة يف اأمريكا” اإذا ا�سطرت �سركة 

ال�سيارات اليابانية اىل ا�سترياد الفولذ باأ�سعار مكلفة.
وكان على ترامب ان يقرر ب�ساأن واردات الفولذ بحلول 11 ني�سان 

ابريل بالن�سبة والألومنيوم بحلول 19 ني�سان ابريل علما انه يتهم 
الدول املنتجة بدعمها وبيعها باأ�سعار تقل عن كلفتها عرب ممار�سة 
“الغراق«. واثار اعالن ترامب املفاجئ قلق البور�سات فانخف�ست 
عند   2،5% وطوكيو  اخلمي�ض   1،72% �سرتيت  وول  بور�سة 
وباملثل  ت��راج��ع��ا�  وال�سني  كونغ  هونغ  ب��ور���س��ات  و�سهدت  الق��ف��ال، 
ت��راج��ع��ت ال��ب��ور���س��ات الأوروب���ي���ة م��ن ب��اري�����ض اإىل ل��ن��دن، و�سجلت 
بور�سة فرانكفورت تراجعا بن�سبة %2 ا�سافية ب�سبب القلق على 

القت�ساد الأملاين.
واأعرب رئي�ض البنك املركزي الأمريكي جريوم باول عن حتفظاته 
ازاء �سالح العقوبات التجارية قائال ان “الر�سوم اجلمركية لي�ست 
الطريقة الأمثل” وان املبادلت التجارية لها تاأثري اإيجابي ب�سورة 

عامة على القت�ساد.
ثالثة  ع���ن  ف���رباي���ر  ���س��ب��اط  م��ن��ت�����س��ف  يف  ت���رام���ب  ادارة  ك�����س��ف��ت 
�سيناريوهات لفر�ض ر�سوم على واردات الفولذ واللومنيوم بذريعة 
هي  املتحدة  ال��ولي��ات  ان  علما  والوظائف،  القومي  الأم��ن  حماية 

اكرب م�ستوردي الفولذ يف العامل.
القطاعني  واردات  كل  على  ر�سوم  الأول فر�ض  ال�سيناريو  وت�سمن 
بع�ض  على  اأغ��ل��ظ  ر���س��وم  فر�ض  ال��ث��اين  وي��ق��رتح  ال�سرتاتيجيني، 
التجارة ويلرب  �سرح وزير  اعتماد ح�س�ض، وفق ما  والثالث  الدول 

رو�ض.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأ�ساد الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب ام�ض باحلرب التجارية ردا 
على الغ�سب الدويل الذي اأثاره اعالن قراره فر�ض ر�سوم جمركية 
فيما  والألومنيوم  الفولذ  واردات  على  املقبل  الأ�سبوع  من  اعتباراً 

اأ�ساعت الأنباء قلقاً يف الأ�سواق.
“عندما تخ�سر دولة )الوليات  وكتب ترامب يف تغريدة �سباحية 
املتحدة( مليارات الدولرات يف التجارة مع كل الدول التي تتعامل 

معها تقريبا، فان احلروب التجارية جيدة ومن ال�سهل ك�سبها«.
وكان الرئي�ض المريكي اأعلن اخلمي�ض عزمه ان يفر�ض “ولفرتة 
على  و10%  ال����ف����ولذ  ع��ل��ى   25% ب��ق��ي��م��ة  ر����س���وم���ا  طويلة” 

الألومنيوم، دون اأن يحدد البلدان امل�ستهدفة.
ك��ل��ود يونكر  املفو�سية الوروب��ي��ة ج��ان  اأع��ل��ن رئي�ض  الإث���ر،  وع��ل��ى 
دف��اع��ا عن  متنا�سب  �سكل  ويف  ب��ق��وة  “�سريد  الوروب����ي  الحت���اد  ان 

م�ساحله«.
ان  م�سيفا  الم��ريك��ي  للقرار  ب�سدة   ناأ�سف  ب��ي��ان  يف  يونكر  وق���ال 
م�سادة  ب��اإج��راءات  اقرتاحا  املقبلة  الي��ام  “يف  �ستعر�ض  املفو�سية 
العاملية  التجارة  منظمة  قواعد  مع  تن�سجم  املتحدة  الوليات  �سد 

لإعادة التوازن اىل الو�سع«.
واأي�����دت اأمل��ان��ي��ا اجل��م��ع��ة م��وق��ف ي��ون��ك��ر م���ن خ���الل اع����الن برلني 

واأنه ميكن لأي م�سارك  امللتزمني، 
الأرق��������ام.  م����ن  ع�����دد  اأي  ام����ت����الك 
واأ���س��ار امل��رزوق��ي اإىل اأن��ه مت توفري 
الت�سال  م��رك��ز  م���ن  ع��م��ل  ف��ري��ق 
 ،  8009090 ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ت���اب���ع 
وت����زوي����ده ب��امل��ع��ل��وم��ات ك��اف��ة للرد 
ب�ساأن  اجل��م��ه��ور  ا�ستف�سارات  على 
العلنية  امل����زادات  اأن  م��وؤك��دا  امل����زاد، 
للتناف�ض  باإقبال كبري نظرا  تتمتع 
املبا�سر واحلما�سة وال�سفافية التي 
تت�سم بها، مما يحقق الغاية الثالثة 
خا�سة  النا�ض”  “اإ�سعاد  املتمثلة 
الأرق���ام  باقتناء  املهتمني  �سريحة 

املتميزة. 

النفط يتخلى عن املكا�صب 
ويتجه لنخفا�ش اأ�صبوعي 

•• طوكيو-رويرتز:

الأمريكي  اخل����ام  اأ���س��ع��ار  ه��ب��ط��ت 
لليوم  للخ�سائر  ا�ستمرار  يف  ام�ض 
اأ�سواق  هبوط  توا�سل  مع  ال��راب��ع 
الأ���س��ه��م الآ���س��ي��وي��ة بعد اأن��ب��اء عن 
نية الوليات املتحدة فر�ض ر�سوم 
والألومنيوم  ال�سلب  واردات  على 

اأثارت خماوف من حرب جتارية.
دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  واأعلن 
ر�سوما  ���س��ي��ف��ر���ض  اأن������ه  ت����رام����ب 
���س��خ��م��ة ع��ل��ى امل��ع��دن��ني م���ن اأجل 
الأمريكيني، وهو  املنتجني  حماية 
ما ينذر برد فعل من كبار ال�سركاء 
ال��ت��ج��اري��ني م��ث��ل ال�����س��ني واأوروب����ا 
القيا�ض  خ���ام  وان��خ��ف�����ض  وك���ن���دا. 
ال��ع��امل��ي م��زي��ج ب��رن��ت ���س��ن��ت��ني اإىل 
بحلول  للربميل  دولر   63.81
ال�ساعة 0740 بتوقيت جرينت�ض 
اأن ظل خالل معظم اجلل�سة  بعد 

مرتفعا قليال.

لال�سرتاك،  ر�سوماً  دره��م��اً   120
التاأمني  اإي���داع  ميكن  اأن��ه  مو�سحاً 
اإي���داع  اأو  الئ��ت��م��ان  ببطاقة  اأي�����س��ا 
رقم ال�سيك عرب املوقع الإلكرتوين 
للهيئة www.rta.ae ، “على اأن 
يتم ت�سليم ال�سيك يوم املزاد ملوظف 
الواجهة”مع دفع ر�سوم ال�سرتاك 
نقدا، موؤكدا اأن على املزايد ت�سديد 
اأيام   10 م�ستحقات الأرق��ام خالل 
حتى  امل��زاد  انتهاء  موعد  من  عمل 
التاأمني،  م��ب��ل��غ  م�������س���ادرة  ي��ت��م  ل 
غري  ق���ائ���م���ة  يف  امل�����زاي�����د  واإدراج 

باملزاد يف نف�ض يوم انطالقه يف 10 
 2:00 ال�ساعة  م��ن  وذل���ك  م��ار���ض 
بعد   4:00 ال�ساعة  لغاية  ظ��ه��راً 
على  ال�سحب  �سيتم  واإن��ه  الع�سر.، 
من  للم�ساركني   ،  J/  468 الرقم 

احل�سور 
امل����زاد  يف  امل�������س���ارك���ة  اإن  واأ������س�����اف: 
ملف  للمتعامل  يتوفر  اأن  ت�سرتط 
يتم  واأن  دب����ي،  اإم������ارة  يف  م�����روري 
األف   25 و�سع �سيك تاأمني بقيمة 
دره��م قابل لال�سرتداد يف ح��ال مل 
امل���زاد، م��ع دفع  ير�ض عليه رق��م يف 

اأرقام مميزة منها على �سبيل املثال: 
 W ، 400 / T ، 6666/ 22
وق����ال   .  / T ، 88888 / T
ال�����س��ي��د ���س��ل��ط��ان امل����رزوق����ي، مدير 
مبوؤ�س�سة  املركبات  ترخي�ض  اإدارة 
فتح  اإن  ال��ه��ي��ئ��ة:  يف  ال��رتخ��ي�����ض 
الأحد  ي��وم  ي��ب��داأ يف  الت�سجيل  ب��اب 
4 م���ار����ض اجل�������اري، على  ب���ت���اري���خ 
www.rta. الإلكرتوين  املوقع 
املتعاملني  اإ���س��ع��اد  مب��راك��ز  اأو   ae
يف اأم رم��ول، دي��رة، الرب�ساء، بلدية 
الطوار، مو�سحا اإمكانية الت�سجيل 

•• دبي-الفجر:

اأعلنت هيئة الطرق واملوا�سالت عن 
مميزا  رقما   80“ ط��رح  اعتزامها 
وخما�سيا،  ورباعيا  وثالثيا  ثنائيا 
I-J-K-L-M-N-O-للفئات

وذلك   ،  -P-Q-R-S-T-W

يوم  يف   98 ال����  العلني  م��زاده��ا  يف 
10 مار�ض احلايل،  بتاريخ  ال�سبت 
ال�ساعة 4:30 بعد الع�سر يف فندق 
ب���ارك ح��ي��اة ب��ج��وار ن���ادي خ��ور دبي 
يبداأ  اأن  على   ، واليخوت  للجولف 
الأحد  غ��د  ي��وم  امل���زاد  الت�سجيل يف 
4 مار�ض اجلاري، حيث �سيتم طرح 

الرتفيه  ق��ط��اع  رواد  اح��ت��ي��اج��ات 
اأعيننا  ن�سب  وا�سعني  ال��ب��ح��ري، 
ت��ع��زي��ز ت��ن��اف�����س��ي��ة وج���اذب���ي���ة دبي 
البحرية  الأن�سطة  خ��ارط��ة  على 
اأهدافنا  مع  ان�سجاماً  الرتفيهية، 
جتمع  ب���ن���اء  يف  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ب��ح��ري م��ت��ج��دد وم�����س��ت��دام وقادر 
امل�ساهمة بفعالية يف ترجمة  على 
2021” يف  اأه���داف “خطة دب��ي 
م�ستدام،  اق��ت�����س��ادي  من��و  حتقيق 
من  متنوعة  ق��اع��دة  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً 
املدفوعة  القت�سادية  الن�ساطات 

بالإنتاجية والبتكار.
“بحر  مبادرة  ب��اأّن  الذكر  ويجدر 
الأماكن  حتديد  ت�ستهدف  دبي” 
ال�������س���ي���اح���ي���ة امل�������س���م���وح الإب����ح����ار 
اأماكن  حت��دي��د  اإىل  اإ���س��اف��ة  ب��ه��ا، 
املطاعم  واأم�����اك�����ن  ال�����س����رتاح����ة 
العائمة، واأماكن املرا�سي البحرية 
العاملة يف الإمارة واأنواع اليخوت 
العمل  اإىل جانب  ت�ستقبلها،  التي 
بتاأجري  اخل��ا���س��ة  ال�����س��رك��ات  م���ع 

الو�سائل البحرية. 

•• دبي-الفجر:

و����س���ط اإ������س�����ادة وا����س���ع���ة ب���دوره���ا 
املحوري يف بناء قطاع بحري على 
التناف�سية،  م���ن  ع��امل��ي  م�����س��ت��وى 
دبي  م��دي��ن��ة  »�سلطة  ا�ستعر�ست 
ال���ي���وم م���الم���ح »بحر  امل���الح���ي���ة« 
م��ب��ادرة نوعية  ال��ت��ي تعترب  دب���ي« 
لالرتقاء بقطاع الرتفيه البحري 
يف دبي، وذلك على هام�ض فعاليات 
من  والع�سرين  ال�ساد�سة  ال���دورة 
للقوارب  ال���ع���امل���ي  دب����ي  م��ع��ر���ض 
املقبل  3 م��ار���ض  ل��غ��اي��ة  امل�����س��ت��م��ر 
»ق���ن���اة دبي  يف م��وق��ع��ه اجل���دي���د 

املائية«. 
واأج��م��ع زوار احل���دث الأك���رب من 
البحرية  املالحة  جم��ال  يف  نوعه 
ال���������س����رق الأو������س�����ط  يف م���ن���ط���ق���ة 
متهد  كونها  امل��ب��ادرة  اأهمية  على 
ال����ط����ري����ق اأم���������ام و�����س����ع دب������ي يف 
مقدمة الوجهات العاملية الرائدة 

لالأن�سطة الرتفيهية البحرية. 
وت�����س��ت��ن��د »ب��ح��ر دب����ي« اإىل روؤي����ة 
عمل  ت�سهيل  ت�ستهدف  وا���س��ح��ة 
البحرية  والأن�������س���ط���ة  ال��و���س��ائ��ل 
ركيزة  ب���اع���ت���ب���اره���ا  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
القطاع  لدفع عجلة منو  اأ�سا�سية 
الرتكيز  م���ع  دب����ي،  ال�����س��ي��اح��ي يف 
اإن�ساء مرافق عالية امل�ستوى  على 

���س��م��ن قائمة  ال�������س���دارة  ب���اجت���اه 
تطوراً  الأكرث  البحرية  العوا�سم 

وتناف�سية على م�ستوى العامل.
الدبو�ض،  ع��ل��ي  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف 
�سلطة مدينة دبي املالحية: تعك�ض 
امل�ستمر  ت��رك��ي��زن��ا  دبي”  “بحر 
اإط���الق م��ب��ادرات نوعية من  على 
القطاع  مب�ستوى  الرتقاء  �ساأنها 
يعترب  ال��ذي  البحري،  الرتفيهي 
مكوناً هاماً من مكونات ال�سياحة 
املبادرة  اأهمية  وتنبثق  البحرية. 
من دوره��ا يف تطوير اإط��ار وا�سح 
البحرية  الو�سائل  عمل  لت�سهيل 
الرتفيهية وتعزيز تكامل املنتجات 
ي�سمن  مبا  الرتفيهية،  البحرية 
ت���ق���دمي جت���رب���ة م��ت��م��ي��زة ل�����رواد 
اجلهات  بني  بالتن�سيق  دب��ي  بحر 
احلكومي  القطاعني  م��ن  املعنية 

واخلا�ض.
املبادرة  اأثبتت  الدبو�ض:  واأ���س��اف 
ا�ستقطاب  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  جم����دداً 
ال�سياحية  الأو�������س������اط  اه���ت���م���ام 
وال���ب���ح���ري���ة، وه�����و م����ا جت���ل���ى يف 
زوار  م�����ن  ال����وا�����س����ع����ة  الإ��������س�������ادة 
للقوارب  ال��ع��امل��ي  دب��ي  “معر�ض 
قدماً  نتطلع  فاإننا  2018” لذا 
دبي”  “بحر  م��راح��ل  تنفيذ  اإىل 
وفق اجلدول الزمني املحدد لتلبية 

ال�صعودية تزيد قيمة اإعادة 
متويل قر�ش اإىل 16 مليار دولر 

•• دبي-رويرتز:

قال مكتب اإدارة الدين العام ال�سعودي ام�ض اإن اململكة تزيد قيمة اإعادة متويل 
قر�ض دويل اإىل 16 مليار دولر من ع�سرة “نظرا لالإقبال الكبري وال�ستثنائي 

الذي �سهدته عملية اإعادة التمويل«.
املتوافق  التمويل  على  الكبري  العاملي  الطلب  حلجم  “ا�ستجابة  املكتب  وق��ال 
مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية لالإ�سدارات التي تقوم بها اململكة، ف�ستت�سمن 

عملية اإعادة التمويل �سريحة متويل ت�ستجيب لهذا الطلب«.
اأ�ساف “يقوم مكتب اإدارة الدين العام حالياً باإكمال امل�ستندات املتعلقة بعملية 
اإعادة التمويل، التي من املرجح اأن يتم اكتمالها بحلول منت�سف �سهر مار�ض 
اأكرب  اأحد  دولر  مليار   16 قيمته  البالغة  الت�سهيل  و�سيكون  العام«.  هذا  من 
النا�سئة مما  الأ���س��واق  يتم تقدميها يف  التي  الإط��الق  املجمعة على  القرو�ض 

يوؤكد على املكانة املتزايدة للمملكة كُم�سدر ديون عاملي.
من  دولر  مليارات  ع�سرة  قيمته  البالغة  الأ�سلي  القر�ض  ال�سعودية  وجمعت 
14 بنكا اأ�سا�سيا يف 2016، يف �سفقة �سخمة كانت هي الأوىل من نوعها بعد 
لتغطية  القرتا�ض  اإىل  اململكة  ا�سطر  ال��ذي  العاملية  النفط  اأ�سعار  انخفا�ض 
عجز كبري يف ميزانيتها. وقال مكتب اإدارة الدين العام يف يناير كانون الثاين 
اإنه ت�سلم  اليوم  الت�سهيل. وقال  اإنه طلب مقرتحات من بنوك لإع��ادة متويل 
“موافقة جمموعة املوؤ�س�سات املالية امل�ساركة يف القر�ض املجمع على ال�سروط 
 30 التمويل بن�سبة  مبا يف ذلك انخفا�ض تكلفة  املطروحة من قبل املكتب” 
التاأمني  تكلفة  وانخف�ست   .2016 يف  التكلفة  م�ستوى  مع  باملقارنة  باملئة 
على الديون ال�سيادية ال�سعودية من خماطر التخلف عن ال�سداد اإىل الن�سف 
للمملكة  املالية  الأو���س��اع  الثقة يف  تنامي  على  اإ���س��ارة  يف   2016 منذ  تقريبا 
لتعزيز  ال�سيء واتخذت احلكومة خطوات  النفط بع�ض  اأ�سعار  تعافت  اأن  بعد 
اإيراداتها. ويف بيانه ال�سادر يف يناير كانون الثاين، قال مكتب اإدارة الدين العام 
اإنه طلب اأي�سا مقرتحات من بنوك لرتتيب اإ�سدار دين دولري اآخر ومتويل 

مدعوم من وكالت ائتمان ال�سادرات بدول اأخرى.
كانت م�سادر قالت لرويرتز ال�سهر املا�سي اإن اململكة قد ت�سوق اإ�سدارا جديدا 

ل�سندات مقومة بالدولر خالل الأ�سابيع القليلة القادمة.

مرحلة  اأم������ام  ال���ط���ري���ق  ومت���ه���د 
والتعاون  ال��ت��وا���س��ل  م��ن  ج��دي��دة 
ب��ني اجلهات  ال��ف��ع��ال  وال��ت��ن�����س��ي��ق 
الرتفيهية  ب��الأن�����س��ط��ة  امل��ع��ن��ي��ة 
ال�سلطة  م���ن  اإمي����ان����اً  ال��ب��ح��ري��ة، 
ال�سراكة  تفعيل  باأهمية  البحرية 
بني القطاعني احلكومي واخلا�ض 
ل�ستقطاب ا�ستثمارات جديدة اإىل 
دبي، التي خطت خطوات متقدمة 

ل����ل����ج����ذب ال���������س����ي����اح����ي وت����وف����ري 
قطاع  �سمن  جديدة  عمل  فر�ض 
ال��رتف��ي��ه ال��ب��ح��ري، م��ا ي�����س��ب يف 
القطاع  »ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  خ���دم���ة 
تطوير  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  ال���ب���ح���ري« 
البحري  القطاع  وتعزيز  وتنظيم 
يف  املتقدمة  دب��ي  مكانة  وتر�سيخ 
البحرية  التجمعات  اأه��م  م�ساف 
العاملية. وقدم فريق عمل ال�سلطة 

العاملة يف الإمارة واأنواع اليخوت 
العمل  اإىل جانب  ت�ستقبلها،  التي 
بتاأجري  اخل��ا���س��ة  ال�����س��رك��ات  م���ع 

الو�سائل البحرية.
واأو�سح عامر علي املدير التنفيذي 
ل��سلطة مدينة دبي املالحية، باأّن 
ا�ستكماًل  مت��ث��ل  دبي”  “بحر 
التحتية  البنية  حت��دي��ث  مل�����س��رية 
ل��ق��ط��اع ال��رتف��ي��ه ال��ب��ح��ري كونه 

البحرية �سرحاً مف�ساًل حول اآلية 
ت�سريع  يف  املتمثلة  امل��ب��ادرة  عمل 
وترخي�ض  ت�����س��ج��ي��ل  وت�����س��ه��ي��ل 
ت�ساريح الإبحار واإظهار ال�سرعات 
البحرية املحددة وحتديد الأماكن 
ال�������س���ي���اح���ي���ة امل�������س���م���وح الإب����ح����ار 
اأماكن  ب��ه��ا، ف�����س��اًل ع���ن حت��دي��د 
املطاعم  واأم�����اك�����ن  ال�����س����رتاح����ة 
العائمة واأماكن املرا�سي البحرية 

التنويع  مل�����س��رية  رئ��ي�����ض  حم����رك 
القت�سادي التي تنتهجها دبي.

الطموحة  املبادرة  ت�سع  وا�ساف: 
عمل  اآل��ي��ة  لتنظيم  متينة  اأ���س�����س��اً 
الرتفيهية  ال��ب��ح��ري��ة  ال��و���س��ائ��ل 
املحلية،  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ي��اه  �سمن 
طموحة  اأه�������داف  اإىل  م�����س��ت��ن��دًة 
جل��ع��ل دب����ي وج��ه��ة ع��امل��ي��ة رائ����دة 
البحرية.  الرتفيهية  لل�سياحة 

مع عزمه فر�س ر�شوم على الفولذ والألومنيوم 

ترامب ي�صيد باحلرب التجارية ويثري غ�صبا عامليا 

فقدان جواز �سفرت
خديجه   / امل����دع����و  ف���ق���د 
قا�سم  حم���م���د  ع�����ب�����داهلل 
اجل����ن���������س����ي����ة  ال������ي������م������ن   ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�����������واز   -
من    )06761797( 
ي����ج����ده ع���ل���ي���ه الت�������س���ال 
ب���������ت���������ل���������ي���������ف���������ون رق�����������م 

 055/5311441

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / ت�سنجك�سني 
اجلن�سية  ال�سني    ، ت�سن 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�����������واز   -
  )3 1 9 7 2 0 1 7 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 052/4078871

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4084  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/القر�ض لالأكيا�ض البال�ستيك �ض.ذ.م.م 2- حممد يو�سف كانيكوت ب�سفته الكفيل 
ال�سخ�سي للقر�ض لالكيا�ض البال�ستيك �ض.ذ.م.م 3- حممد ا�سماعيل كونهي كوت ب�سفته الكفيل 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة  ال�سخ�سي للقر�ض لالأكيا�ض البال�ستيك 
اأقام عليك  ابراهيم اجلرمن قد  ا�سماعيل  ���ض.م.خ )فرع ل�سركة( وميثله:على  للتمويل  اخلليج 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )219.333.46( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2018/3/7 ال�ساعة:08:30�ض 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch.1.C.13:بالقاعة

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/644  عمايل جزئي

جمهول  ذ.م.م  دب����ي  ف����رع  ذ.م.م  ل��الن�����س��اءات  1-رم������ال   / ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د راي���ز حم��م��د ال��ي��ا���ض ق��د اأق����ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )29000 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )1500( دره�����م وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
يوم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB990922011AE/2018:ال�سكوى
الربعاء املوافق 2018/3/7 ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
      مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/13368  عمايل جزئي
حمل  جم��ه��ول  �����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  م�سايف  1-جن��م��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�ساه جهان ح�سني جاكر قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )29525 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB990451611AE وحددت لها 
 ch1.B.10:جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/3/22 ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2400  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-تكنيكا للتجارة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/رجب حممد حممد فرج قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م   )1500( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   97500( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB180960250AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت  الربعاء املوافق 2018/3/14 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/7391  عمايل  جزئي 
القامة  حمل  جمهول  م.د.م.����ض  انرتنا�سيونال  غ��روب  عليه/1-واريف  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/12/4  يف الدعوى املذكورة 
املحكمة مبثابة  اعاله ل�سالح/حممد احلميدي حممد عبداللطيف خ�سري بحكمت 
ح�سوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )94101( درهم وتذكرة العودة 
اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل 
ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبه  من  املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمتها  اخر 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/5152  عمايل  جزئي 

ان  الق��ام��ة مب��ا  العقارية جم��ه��ول حم��ل  للو�ساطة  �ساهني  ع��ل��ي��ه/1-ب��ن  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/فاروق اخرت حممد �سادق نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
بالزام  �سادق  حممد  اخرت  ل�سالح/فاروق  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/10/26
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )10.461( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه على 
الدرجة ال�سياحية عينا او قيمتها نقدا ما مل يلتحق املدعي بالعمل لدى رب عمل اخر 
املدعي من ن�سيبه منها ورف�ض  امل�سروفات واعفت  عند تنفيذ احلكم وباملنا�سب من 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/16  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ت�سى ت�سي ايليت كافيه �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /حمدي حممد احمد ابوبدير قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )25916 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ وق��دره )2000( 
درهم وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم:MB990636678AE وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/3/12 ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/13382  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-موبايل وير لنظمة احلماية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ماه�ض ايالث فالبيل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   20175( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت   MB990654261AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/3/22 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2018/354  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سركة كومودور للمقاولت ذ.م.م - فرع دبي جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/منذر عبدالهادي حممود تيم  قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )24500( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1935( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/125 تنفيذ مدين  
القامة مبا  �سريف  جمهول حمل  نو�سني حبيب  املنفذ �سده/1-  اىل 
علي  وميثله:احمد  ال�سريدي  حممد  را���س��د  التنفيذ/ليلى  طالب  ان 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  ال��زي��ودي   من�سور  حممد 
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )123022( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2018/83 تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1- خي�سر عبا�ض غالم عبا�ض  جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليكم  امل��ري  قد  �سعيد  التنفيذ/�سعيد عبدالرحيم  ان طالب  مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)30896( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2018/12  تظلم مدين

اىل املتظلم �سده / 1-عبدال�سالم غالب مظهر جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
�سعد  ح��اج  وميثله:�سهيل  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  ها�سم  بني  حممد   /
ال�سيخ �سعد قري�ض قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار 
ال�سادر يف المر على عري�سة رقم:33 ل�سنة 2018 امر على عري�سة مدين والر�سوم 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/3/6   ال�ساعة 11.00 �ض 
بالقاعة : Ch 1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/516  ا�ستئناف عقاري    

دب����ي غري�سي   -2 ان��رتب��راي�����س��ز  ب���روب���ات���ى  م��ي��ن��ك   -1 ����س���ده/  امل�����س��ت��اأن��ف  اىل 
جون  �ساميون   -3 الوىل  عليها  املدعي  وميثلها  ليمتد  العقارية  لال�ستثمارات 
امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  العاملية  4-املدينة  ايفر�ست 
بوها�سم  عبدالرحمن  علي  احمد  وميثله:حممد  اي��ج��وروف  فيا�سي�سالف   /
ع��ق��اري كلي  ب��ال��دع��وى رق��م 2017-230  ال�����س��ادر  ال��ق��رار/ احل��ك��م  ا�ستاأنف  ق��د 
ب���ت���اري���خ:2017/11/11  وح���ددت لها جل�سه ي��وم الث��ن��ني  امل��واف��ق 2018/4/16 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1502  ا�ستئناف جتاري    

����ض.ذ.م.م جمهول حمل  انرتيرز  لين  ديزاين   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  قد  ليليا جريبنيفا    / امل�ستاأنف  ان  القامة مبا 

ال�سادر بالدعوى رقم 2017/357 جتاري كلي بتاريخ:2017/8/7     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2018/3/11 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/87  ا�ستئناف جتاري    

ف��وؤاد حممد 2-عبدالكرمي  الدين جميل  امل�ستاأنف �سده/ 1- �سياء  اىل 
 / امل�ستاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا  ال��ف��ار جم��ه��ول حم��ل  اب��راه��ي��م عبدالكرمي 
املغربي وميثله:احمد عبداهلل حممد ملك  �سليمان  يو�سف عادل �سالح 
 2017/2065 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  انوهي  

جتاري كلي بتاريخ:2018/1/16     
 10.00 ال�ساعة   2018/3/13 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2257  ا�ستئناف عمايل    

جمهول  �������ض.ذ.م.م  وال�����س��ي��اح��ة  لل�سفر  ك���اب   -1 ���س��ده/  امل�����س��ت��اأن��ف  اىل 
امل�����س��ت��اأن��ف / حم��م��د حم���م���ود حم��م��د من�سور  ان  حم���ل الق���ام���ة مب���ا 
ال�سادر  ا�ستاأنف/ احلكم  قد  املطوع   وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد 

بالدعوى رقم 2017/5290 عمايل جزئي بتاريخ:2017/11/28     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2018/3/11 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

مذكرة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2018/2  ا�ستئناف تظلم مدين    

الق��ام��ة مبا  ���س��ده/ 1- منذر زه��ري  جمهول حم��ل  امل�ستاأنف  اىل 
ا�ستاأنف/ احلكم  كاندبيلي  قد  �سيد هارت مانوهار   / امل�ستاأنف  ان 

ال�سادر بالدعوى رقم 2017/155 تظلم مدين     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/3/28 ال�ساعة 17.30 
او من  ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم  م�ساءا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/696  ا�ستئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- فكرتا مايند م.م.ح 2- برا�سانث كومار برا�سانا كومار 
مالفارابو  مالفارابو  �سوري�ض   / امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
�سي�سا تالبا �ساي وميثله:احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي قد ا�ستاأنف 
القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 4/2017 مدين كلي بتاريخ:2017/5/22  
�سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/4/8 امل��واف��ق  الح��د   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

اعالن قرار بالتنفيذ 
يف الدعوى رقم 2016/1354 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1-قلعة اخلور للمقاولت ملالكها/�سامل حمد 
طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  الغامري  حمد  �سلطان 
الهند�سية ذ.م.م وميثله:خمتار حممد  التنفيذ/�سركة بيبكو 
باقر غريب قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2018/2/26 
اخطاركم باملبلغ املرت�سد )271071.35( درهم وذلك بناء على 

قرار �سعادة قا�سي التنفيذ.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/449 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1-�سركة اجل�سور العربية للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/جنم ال�سري للنقليات واملقاولت العامة وميثله:عبدالرحمن 
املذكورة  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  النعيمي قد  ال�سرهان  حممد عبدالرحمن 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )46452( درهم  اىل طالب التنفيذ او 
رقم:136  التحكيمية  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  على  بالت�سديق   -2 املحكمة  خزينة 
 Matei Purice ل�سنة 2015 من مركز دبي للتحكيم الدويل من املحكم الفرد
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  ب���الوراق وعليه  وامل��رف��ق  ب��ت��اري��خ:2016/9/7  ب��ريو���ض  ماتى 
الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
       اعالن اأمر اأداء بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/37  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- هريا احمد احمد جمهول حمل القامة مبا ان 

املدعي/�سامر حمد املحفوظ ن�سر .
البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���س��ت�����س��دار  ط��ل��ب   
درهم   )50000( مبلغ  ب�سداد  عليه  امل��دع��ي  اإل���زام  ب���ت���اري���خ:2018/1/23 

للمدعي والر�سوم وامل�ساريف . 
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2015/361  ا�ستئناف عقاري    

حاجي  عبدالرزاق  حاجي  بانو/ورثة  يا�سمني   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
يعقوب جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / مركز دبي لل�سلع املتعددة 
قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 587-2013 عقاري كلي 
بتاريخ:2015/5/26  وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/3/7 
ال�ساعة 17.30 م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2136  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- اوفر توك للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- راكي�ض كومار 
جوردهان دا�ض جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك اخلليج الول 
القرار/  ا�ستاأنف  قد  اهلي   م�سطفى  عبدامللك  وميثله:حممد  دب��ي  ف��رع   -
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/2729 جتاري كلي بتاريخ:2017/11/14 
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/3/14 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2017/26 بيع عقار مرهون
�سارلي�ض فارجي�ض  جمهول حمل القامة مبا ان طالب  املنفذ �سده/1-  اىل 

التنفيذ/بنك امل�سرق �ض.م.ع وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ.
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2018/2/14 اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة 
التنفيذ  ملف  يف  التبليغ  تاريخ  من  �سهر  خالل  دره��م   )2.700.000( وقدرها 
اعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من 
قانون الجراءات املدنية )نوع العقار:�سقة �سكنية - املنطقة:مر�سى دبي - رقم 
 MARINA MANSIONS:الر�ض:41 - رقم املبنى:1 - ا�سم املبنى

رقم العقار:601 - رقم الطابق:6 - امل�ساحة:2857.06 قدم مربع (
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12264 بتاريخ 2018/3/3   
       اإعادة اإعالن  بالن�سر

             يف  الدعوى 2018/99  احوال نف�س م�سلمني
اىل املدعي عليه / 1- زارينا انداجلوفا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
الهادي عمر �سيخ الفيا نديوجني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى 
طاعة زوجية وا�سرتداد طفل ورد مبلغ وقدره )250.000( درهم. وحددت لها 
جل�سة يوم  الحد املوافق  2018/3/11   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )10( يف 
اأو من  مبنى الحوال ال�سخ�سية مبنطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
للمحكمة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 
�سيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف   ، الأق���ل  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل 

مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

افتتح ال�سيخ زايد بن هزاع بن زايد 
اآل نهيان ع�سر اأم�ض الأول مبالعب 
الريا�سي  ظبي  اأب��و  ن��ادي  اأكادميية 
مبنطقة امل�سرف يف اأبو ظبي بطولة 
التا�سعة  ال���دول���ي���ة  ����س���م���وه  ك����اأ�����ض 
والتي   ، ال����ق����دم  ل���ك���رة  ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني 
الريا�سي  ظبي  اأب���و  ن���ادي  ينظمها 
باإ�سراف جمل�ض اأبو ظبي الريا�سي 
تزامنا مع مبادرة عام زايد 2018 
ال�سمو  ����س���اح���ب  اأط���ل���ق���ه���ا  ،ال����ت����ي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
والتي  اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�ض 
وخليجية  حم��ل��ي��ة  ف����رق   8 ���س��م��ت 
-2005 م���وال���ي���د   م����ن  ودول����ي����ة 

بكلمه  ان��ط��ل��ق��ت  وال��ت��ي   ..2006
البطولة  راع����ي  ���س��م��و  ف��ي��ه��ا  رح���ب 
املحلية  الفرق  امل�ساركني من  بكافه 
والأوروبية  ال�سقيقة  واخلليجية 
طيب  لل�سيوف  ،متمنيا  ال�سديقة 
الإقامة يف بلدهم الثاين والتوفيق 
ل��ك��اف��ه امل�������س���ارك���ني يف ال��ب��ط��ول��ة ، 
وم�سيدا بجهود اإدارة نادي اأبو ظبي 
ا�ستمرار  على  وحر�سها  الريا�سي 
التا�سع  عامها  بلغت  التي  البطولة 
و���س��ط جن���اح���ات م��ت��وا���س��ل��ة و�سط 
واأولياء  العائالت  من  كبري  اهتمام 
ر�سالة  لت�سكل  امل�ساركني  واملعلمني 
الكثري  لتحقق  جمتمعية  ت��رب��وي��ة 
والرتبوية  ال��ف��ن��ي��ة  الأه������داف  م���ن 
اأ�سهمت  وال���ت���ي  ان��ط��الق��ت��ه��ا  م��ن��ذ 
يف ����س���ق���ل ال����ع����دي����د م����ن امل����واه����ب 
ال���واع���دة ع��ل��ى م�����س��ت��وى اأن���دي���ة اأبو 
وفرق  الكروية  والأكادمييات  ظبي 
اأبو  ظ��ل  وال��ت��ي   ، العمرية  امل��راح��ل 
ظ���ب���ي ال���ري���ا����س���ي ي�����س��خ��ر ل���ه���ا كل 

متطلبات النجاح.
وق���د ح�����س��ر م��را���س��م ح��ف��ل افتتاح 
ع�سو  حم��ف��وظ  حم�سن  ال��ب��ط��ول��ة 
جمل�ض اإدارة نادي اأبو ظبي الريا�سي 
مدير عام النادي، وطالل الها�سمي 
اأبو  مبجل�ض  الفنية  الإدارة  م��دي��ر 
امل�سعبي  واح��م��د  ال��ري��ا���س��ي  ظ��ب��ي 
باملجل�ض  الفني  الدعم  ق�سم  رئي�ض 
وعدد من امل�سئولني وروؤ�ساء الوفود 
امل�ساركة  ال��ف��رق  واإدارات  امل�����س��ارك��ة 
،واأولياء اأمور العديد من الالعبني 
البداية  كانت  وق��د   ، اجلن�سني  من 
بالن�سيد الوطني وا�سطفاف طابور 
ال���ف���رق امل�������س���ارك���ة ال���ت���ي ���س��م��ت 8 

املجموعتني  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ف����رق 
اأبو ظبي  نادي  ويف مقدمتها فريق 
الأوىل  يف  ي�سارك  ال��ذي  الريا�سي 
ال��ت��ي ���س��م��ت ف���رق جن���وم ال��غ��د من 
�سلطنة عمان ،وفريق مدار�ض �سركة 
ان�سباير  اأك��ادمي��ي��ة  اأدن���وك،وف���ري���ق 
املجموعة  و���س��م��ت  ظ���ب���ي..  اأب����و  يف 
اأكادميية  فرق  الفئة  لنف�ض  الثانية 
ك��ي��ن��در ت��راج��وف��ي�����س��ت ال���روم���اين، 
الفرن�سية،اأكادميية  والأك��ادمي��ي��ة 
املواهب )الكويت ( واأكادميية ثي�سل 

لكرة القدم يف اأبو ظبي.
وجاءت انطالقة مباريات البطولة 
ع��ل��ى م�ستوى  4 م��ب��اري��ات  ب��اإق��ام��ة 
ت�سجيل  �سهدت  والتي  املجموعتني 
عن  اأ���س��ف��رت  وال���ت���ي   ، ه��دف��ا   11
اأب��و ظبي الريا�سي على  ن��ادي  ف��وز 
ف��ري��ق جن��وم ال��غ��د ال��ع��م��اين بهدف 
نظيف �سجله عبد الرحمن �سبحي 
على  ان�سباير  اأكادميية  فريق  ،وفاز 
بهدفني  اأدن�������وك  ���س��رك��ة  م����دار�����ض 
�سجلهما حممد احمد متيم .. ويف 

امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة ا���س��ت��ط��اع فريق 
تراجوفي�ست  ك���ي���ن���در  اأك����ادمي����ي����ة 
الروماين اأن يحقق فوزا كبريا على 
الفرن�سية  الأكادميية  فريق  ح�ساب 
�سجل  وال����ت����ي  8/�سفر  ب��ن��ت��ي��ج��ة 
 7 كري�ستيان  اوب���ري  ال��واع��د  منها 
الهدافني  قائمة  ليت�سدر  اأه����داف 
،واأ�ساف  الف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل��ول��ة  م��ن 
نف�ض  ويف  غ��وت��ارا..  الثامن  الهدف 
اأكادميية  فريقا   ت��ع��ادل  املجموعة 
ثي�سل  واأكادميية  املواهب)الكويت( 

ل���ك���رة ال����ق����دم يف اأب������و ظ���ب���ي ب����دون 
اأه��داف.. وتبداأ م�ساء اليوم ال�سبت 
على  النهائي  قبل  ال���دور  م��ب��اري��ات 
اجلولتني  م���ب���اري���ات  ن��ت��ائ��ج  ����س���وء 
اأم�ض  لعبت  التي  والثالثة  الثانية 
الأول  منها  ي��ت��اأه��ل  وال��ت��ي  اجلمعة 
قبل  ال��������دور  يف  ل��ت��ل��ع��ب  وال�����ث�����اين 
املقرر  العمرية  للبطولة  النهائي 

ختامها م�ساء يوم غد الأحد.
مواليد  لفئة  املحلية  البطولة  اأم��ا 
2008-2009 لفرق الأكادمييات 

ع�سر  بعد  مبارياتها  ت�ستاأنف  التي 
، وقد  8 ف��رق  ال��ي��وم وال��ت��ي �سمت 
ب��ل��غ��ت ال�����دور ق��ب��ل ال��ن��ه��ائ��ي الذي 
فريق  بلقاء  اليوم  مبارياته  تنطلق 
الريا�سي)حامل  ظ��ب��ي  اأب����و  ن����ادي 
الأوىل  املجموعة  ومت�سدر  اللقب( 
�سبورت�ض  اأك����ادمي����ي����ة  ف���ري���ق  م����ع 
�سبورت الذي تاأهل بفارق الأهداف 
 ، اأدن���وك  م��ن فريق م��دار���ض �سركة 
العلمية  الأك��ادمي��ي��ة  ف��ري��ق  ويلعب 
مع  الأوىل  امل���ج���م���وع���ة  و����س���ي���ف 

مت�سدر  امل�ستقبل  اأك��ادمي��ي��ة  فريق 
الفائزان  ويلعب  الثانية  املجموعة 
الأحد  غد  ي��وم  البطولة  لقب  على 
على  واخلا�سران  البطولة  ختام  يف 

ميدالية املركز الثالث الربونزية.

حم�شن حمفوظ:
اأكد حم�سن حمفوظ ع�سو جمل�ض 
الريا�سي  ظ��ب��ي  اأب�����و  ن�����ادي  اإدارة 
مديره العام خالل افتتاح البطولة 
ب����اأن رع��اي��ة ال�����س��ي��خ زاي����د ب��ن هزاع 

الفتتاح  حلفل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الهتمام  نوعا من  البطولة  اأعطت 
بجيل امل�ستقبل بعد اأن بلغت عامها 
ميثل  وال���ذي  ال��ت��وايل  على  التا�سع 
املكت�سبة جلميع  الفوائد  دليل على 
امل�������س���ارك���ني وال����الع����ب����ني و جن���اح 
اإىل  ن�سخة  من  وتطورها  البطولة 

اأخرى.
الن�سخة  مي��ي��ز  م���ا  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
لفرق  ال��وا���س��ع��ة  امل�����س��ارك��ة  التا�سعة 
من داخل الدولة ومن دول اخلليج 
ال���ع���رب���ي ال�����س��ق��ي��ق��ة والأوروب������ي������ة 
ال�سديقة.. كما اأن الن�سخة احلالية 
الالعبني  ع����دد  يف  زي������ادة  ���س��ه��دت 
واملهتمني  وامل��ت��اب��ع��ني  احل�����س��ور  و 
واأول������ي������اء الأم����������ور. واخ���ت���ت���م ب����اأن 
البطولة ت�ساعد الأبناء على ق�ساء 
اأوقات فراغهم يف ممار�سة الريا�سة 
نوعا  ،وخ��ل��ق  بفنونها  وال���س��ت��م��ت��اع 
واكت�ساب  ال�����س��ري��ف  ال��ت��ن��اف�����ض  م��ن 
ال�سداقات  وخ��ل��ق  الفنية  امل��ه��ارات 
اإىل  ق��د ت�سل بهم  الأخ��وي��ة وال��ت��ي 
امل�ستقبل  املحرتفة يف  الأندية  فرق 
واأه���داف  لر�سالة  ترجمة  القريب 

النادي الريا�سي الجتماعي.

طالل الها�شمي:
الإدارة  الها�سمي مدير  اأ�ساد طالل 
الريا�سي  اأبو ظبي  الفنية مبجل�ض 
والتنظيمي  ال����ف����ن����ي  ب����ال����ن����ج����اح 
واجل��م��اه��ريي ال���ذي ظ��ل��ت حتققه 
هزاع  بن  زاي��د  ال�سيخ  كاأ�ض  بطولة 
بن زايد اآل نهيان الكروية ال�سنوية 
لفرق املراحل العمرية ،التي ت�سهد 
م�ساركة �سنوية مميزه و�سط اهتمام 
واهتمام  البطولة  راع���ي  م��ن  كبري 
ن���ادي اأب���و ظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي ،وال���ذي 
مي��ث��ل ا���س��ت��ث��م��ارا له��ت��م��ام جمل�ض 
بتوجيهات  ال���ري���ا����س���ي  ظ��ب��ي  اأب�����و 
م���ن ���س��م��و ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن زايد 
وموؤكدا  املجل�ض.  رئي�ض  نهيان  اآل 
تقدم  ظلت  ال�سنوية  البطولة  ب��اأن 
اأب����و ظ��ب��ي ولكرة  امل���واه���ب لأن���دي���ة 
يتطلب  مم����ا  الإم����ارات����ي����ة  ال����ق����دم 
الرتبوي  ل��ل��دور  عليها  امل��ح��اف��ظ��ة 
واملجتمعي الذي ظلت تقدمة بعيدا 
التي  واخل�سارة  الربح  ح�سابات  عن 
البطولت  ه���ذه  م��ث��ل  يف  ت��ت��ال���س��ى 
الفئة  تلك  ت�ستهدف  التي  العمرية 

والعالقات  املرا�سم  اإدارة  ،وحلت  الأول  باملركز  وامل�ساغل  النقل  اإدارة  فازت 
العامة ثانياً ، ثم امل�سرتيات وامل�ستودعات ثالثاً �سمن بطولتي “درع مدير 
واللتني  وال�سيدات”  “للرجال  اأبوظبي  ب�سرطة  واخلدمات  املالية  قطاع 
الرائد �سمية �سالح  باأبوظبي. وح�سلت  اأقيمتا يف ميدان احلفار للرماية 
امل�سيعي من اإدارة املرا�سم والعالقات العامة على املركز الأول يف البطولة 
اأول �سامل بخيت  59 نقطة ، فيما فاز امل��الزم  عن فئة ال�سيدات مبجموع 
النقيب هدى  56 نقطة. وحلت  ب�  �سويدين باملركز الأول يف فئة الرجال 
اأحمد الكثريي من امل�سرتيات وامل�ستودعات يف املركز الثاين فئة ال�سيدات 
اأول خديجة خري اهلل الزعابي من  ب��54 نقطة ، يف حني ح�سلت امل�ساعد 
النقل وامل�ساغل على املركز الثالث ب�� 54 نقطة. و ا�سرتك يف املركز الثاين 
اأول �سلطان �سعيد  للرجال كاًل من املقدم خليفة مطر النيادي و �سرطي 
العقيد  وق��ال  نقطة.    56 على  بح�سولهما  وامل�ساغل  النقل  من  الكعبي 
،رئي�ض  وال��ع��الق��ات  امل��را���س��م  اإدارة  م��دي��ر  ،ن��ائ��ب  الها�سمي  اح��م��د  من�سور 
اللجنة الريا�سية بقطاع املالية واخلدمات اإن املناف�سات جرت بحما�ض بني 
والرجال.  لل�سيدات  الفردي  امل�ستوى  على  النتائج  اأف�سل  لتحقيق  الرماة 
املرا�سم  اإدارة  املقدم حممد عبدالرحمن من  الريا�سية  املناف�سات  وح�سر 

والعالقات العامة وعدد من ال�سباط.

افتتاح بطولة كاأ�ش ال�صيخ زايد اآل نهيان الدولية التا�صعة للنا�صئني لكرة القدم

النقل وامل�صاغل تفوز باملركز الأول يف الرماية �صمن درع مدير قطاع املالية واخلدمات ب�صرطة اأبوظبي 

حتتفي اللجنة املنظمة لبطولة فزاع الدولية للقو�ض وال�سهم 
اليوم ال�سبت خالل الفتتاح الر�سمي للن�سخة الرابعة باأ�سحاب 
الهمم امل�ساركني من دول العامل وذلك يف اإطار احتفالت دولة 
الإمارات ب� “عام زايد«. وت�سهد البطولة التي - التي ينظمها 
نادي دبي لأ�سحاب الهمم حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن 
دبي  رئي�ض جمل�ض  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد  بن  حممد 

الريا�سي - م�ساركة 66 لعبا ولعبة من 15 دولة.
تقدم  ال��ذي  الرتتيبات  كافة  اكتمال  املنظمة  اللجنة  واأعلنت 
من خاللها �سنويا املجال للريا�سيني امل�ساركني للتعرف على 
التاريخ والإرث املمزوج بالتطور والتقدم يف دولة الإمارات اإىل 
الهمم  اأ�سحاب  من  جعلت  التي  الر�سيدة  القيادة  دور  جانب 

يف  والتاألق  الإب���داع  �سبل  كافة  لهم  ووف��رت  اهتمامهم  حم��ور 
جميع املجالت يتقدمها املجال الريا�سي.

للم�ساركني  تدريبيتني  فرتتني  اإقامة  الفتتاح  حفل  وي�سبق 
املنتخبات  ملمثلي  الفني  الج��ت��م��اع  �سيعقد  ث��م  املناف�سات  يف 
ل���س��ت��ع��را���ض ق��واع��د وق��وان��ني امل��ن��اف�����س��ات واع��ت��م��اد الربنامج 
بداية  الت�سفيات  باإقامة  البطولة  وتنطلق  النهائي.  الزمني 
من يوم غد الأحد على اأن تبداأ يف الأيام التالية الأدوار النهائية 
ال�سعيدين  على  الأوىل  ب��امل��راك��ز  ال��ف��ائ��زي��ن  لتتويج  و���س��ول 
الفردي والفرقي ليكون اخلتام 7 مار�ض اجلاري. وي�سارك يف 
اإىل جانب كل  15 دولة يتقدمهم منتخبنا الوطني  البطولة 
وهوجن  وبريطانيا  وفرن�سا  والت�سيك  والربازيل  اجلزائر  من 

كوجن والهند والعراق واإيطاليا واليابان ومنغوليا و�سلوفاكيا 
وتايالند والوليات املتحدة. وعرب ثاين جمعة بالرقاد رئي�ض 
نادي  ورئي�ض  الهمم  فزاع لأ�سحاب  لبطولت  املنظمة  اللجنة 
جمل�ض اإدارة نادي دبي لأ�سحاب الهمم عن تطلعه بنجاح هذه 
اأو  الريا�سي  ال�سعيد  على  �سواء  اأهدافها  حتقيق  يف  البطولة 
الفتتاح  اأن حفل  املجتمعية. وقال: ندرك متاما  الناحية  من 
ر�سالة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  البطولت  ه��ذه  �سنويا يف  نقيمه  ال��ذي 
نحاول من خاللها اإي�سال اجلهود ال�سامية لدولة الإمارات يف 
دائما  ذراعيها  تفتح  اإنها  والتاأكيد  الهمم  اأ�سحاب  دعم  جمال 
مقدمتهم  ويف  املجتمع  فئات  كافة  من  باملوهوبني  للرتحيب 

اأ�سحاب الهمم على اأر�ض البتكار والت�سامح.

دولية فزاع للقو�ش وال�صهم حتتفي باأ�صحاب الهمم يف »عام زايد« 

والنا�سئني  لل�سباب  التا�سعة  للجوجيت�سو  العامل  بطولة  يف  امل�ساركة  والفرق  الوفود  اأ���س��ادت   
مببادرة »ق�سم كلنا �سرطة« باإدارة ال�سرطة املجتمعية  يف قطاع اأمن املجتمع  ب�سرطة اأبوظبي 
الإمارات  اإىل  و�سولهم   لدى  متتاليني  يومني  مدى  على  والأع��الم  بالورود  ا�ستقبالهم  على 

للم�ساركة يف البطولة.
الوفود  ا�ستقبال  م��ب��ادرة  ان  �سرطة«  »كلنا  ق�سم  رئي�ض  املنهايل  مبخوت  احل��اج  امل��ق��دم  وق��ال 
وبالتعاون مع الحتاد الدويل للجوجيت�سو ،تاأتي �سمن اهتمام �سرطة اأبوظبي بالدور املجتمعي 
والفعاليات  الأح��داث  الدولة كمركز عاملي ل�ست�سافة  املبذولة لتعزيز مكانة  اإط��ار اجلهود  يف 

العاملية.
ال�ستقبال  بحفاوة  واأ�سادت  املتميزة  واإجراءاتها  ال�سرطة  تقديرها جلهود  الوفود عن  وعربت 
عرب مطاري ابوظبي ودبي الدوليني معربة عن متنياتها لدولة المارات العربية املتحدة بدوام 

التقدم والرخاء والزدهار.
جدير بالذكر اأن الدول امل�ساركة يف البطولة التي ت�ست�سيفها الإمارات لأول مرة ب�سالة مبادلة 
اآرينا بالعا�سمة اأبوظبي ت�سم كاًل من الإمارات وبلجيكا وجمهورية الت�سيك واأملانيا واليونان 
واإيطاليا وبولندا والربتغال ورومانيا وتايالند والنم�سا وفيتنام وتركمان�ستان واإيران واأوكرانيا 

واملجر وال�سويد واملغرب واإ�سبانيا ورو�سيا.

وفود  بطولة العامل للجوجيت�صو ت�صيد بحفاوة ا�صتقبالهم من “كلنا �صرطة” 
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لريا�سات  ال�����س��ارق��ة  ن����ادي  اأن���ه���ى 
ال�����دف�����اع ع����ن ال���ن���ف�������ض الخ���ت���ب���ار 
الرتقي  اأح��زم��ة  لت�سليم  ال�ساد�ض 
جلميع لعبي و لعبات النادي يف 
مراكز  ت�سعة  مب�ساركة  التايكوندو 

تدريبية على م�ستوى الدولة  .
وب��ل��غ ع���دد م���ن مت���ت ت��رق��ي��ت��ه��م يف 
لعبا   177 ال��ت��اي��ك��ون��دو  اأح���زم���ة 
ولعبة خالل الختبار الدي جرى 
بال�سالة  اأم�������ض  م�����س��اء  تنظيمها 
الريا�سية بنادي ال�سارقة لالألعاب 

الفردية. 
جا�سم  الخ���ت���ب���ار  ع���ل���ى  واأ������س�����رف 
ال��ت��م��ي��م��ي وخبري  خ���ل���ف  حم���م���د 
اأبوزاهيه  حماد  زي��اد  التايكواندو 
وامل������درب ال��وط��ن��ي ع���ب���داهلل حامت 
نادي  اإدارة  جمل�ض  ع�سو  امل��ازم��ي 
ال�����س��ارق��ة ل��ري��ا���س��ات ال���دف���اع عن 

النف�ض.
ون����ال 75 لع��ب��ا ولع���ب���ة احل���زام 
لعب   82 ن�����ال  ف��ي��م��ا  الأ�����س����ف����ر 
ولعبه احلزام الأخ�سر اأما الأزرق 
واحلزام  ولعبه  لع��ب   19 فناله 

الأحمر لعبا واحدا.
العزيز  ع��ب��د  الخ���ت���ب���ار  ن��ه��اي��ة  يف 
ال���ن���وم���ان  رئي�ض  ال���رح���م���ن  ع��ب��د 
ال�سارقة  ل���ن���ادي  الإدارة  جم��ل�����ض 
اأكد   النف�ض  عن  ال��دف��اع  لريا�سات 
متمثلة  ال�سيا�سية  القيادة  اهتمام 
ف��ى ع�����س��و امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى حاكم 
الدكتور  ال�سيخ  �ساحب  ال�سارقة 
القا�سمي    حم���م���د  ب����ن  ����س���ل���ط���ان 
ال����دف����اع  ب���ري���ا����س���ات  اهلل  ح���ف���ظ���ة 
تلك  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال��ن��ف�����ض  ع���ن 
الألعاب  ت�سل اإىل مراتب عليا من  
ريا�سات البطال واملبدعني الذين 
املحافل  ف���ى  اوط���ان���ه���م  ي�����س��رف��ون 
اأن  اإىل  لف��ت��ا  ال��ع��امل��ي��ة   الريا�سية 
���س��م��وه وج���ه ب��اإن�����س��اء ن����ادي نوعي 
وتطوير  ورع���اي���ة  ب��دع��م  خم��ت�����ض 

ال�سارقة  ب���اإم���ارة  ال��ري��ا���س��ات  ه���ذه 
لريا�سات  ال�سارقة  نادى  هو  وهذا 
ن����ادى  اول  ال��ن��ف�����ض  ع����ن  ال����دف����اع 
الريا�سات  بهذه  تخ�س�سي  نوعى 
ب��ال��دول��ة واأ���س��اف ال��ن��وم��ان يجري 
احزمة  لرتقية  ال�ساد�ض  الختبار 
مب�ساركة  ال��ت��اي��ك��وان��دو  ري��ا���س��ي��ة 
خمتلف  من  ولعبة  لعبا   177
والتى  لة  التابعة  التدريب  مراكز 
تقدر بنحو 9 مراكز تدريبية على 

م�ستو المارة حتى الن.
النادى  ه��ذا  اإن�����س��اء  : يعترب  لف��ت��ا 
�سناعة  طريق  على  خطوة  الوليد 
ابطال اوملبيني برفعون علم الدولة 
الدولية  امل���ح���اف���ل  ف���ى  ومت��ث��ي��ل��ه��ا 
ن�سر  امل�ساهمة فى  واي�سا  والعاملية 
النف�ض  الدفاع عن  ريا�سات  ثقافة 
اجلن�سني  م��ن  املجتمع  اف���راد  ب��ني 
بنف�سة وان  ال��ف��رد  ث��ق��ة  ي��ع��زز  مب��ا 
ريا�سات  مبمار�سة  اأوق��ات��ه  مي�سى 

وتاأخذ  وامل��ج��ت��م��ع  ل��ل��ف��رد  م��ف��ي��دة 
ال�سباب بعيدا عن التطرف الفكري 
والنحراف وال�سلوكي وغريها من 

افات الع�سر احلديث.
فيما اأ�سار حممد علي ماجد نائب 
�سكره  اإىل  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
جلميع القائمني على نادى ال�سارقة 
لريا�سات الدفاع عن النف�ض حيث 
بعمل جيد فى زمن قيا�سي  قاموا 
اأبنائي  اهنئ  املنا�سبة  وبهذه  وق��ال 

تالهم  ع���ل���ى  ال����الع����ب����ات  وب���ن���ات���ي 
ال�ساد�ض  يعد  ال���ذى  الخ��ت��ب��ار  ل��ذا 
التايكواندو  ل��ري��ا���س��ة  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
ولع���ب���ة  مب�ساركة170لعب 
وال�سداد.  ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م  وامت��ن��ى 
العدد  ه��ذا  ان  اىل    : قائال  ولفت 
واي�سا  ل��الخ��ت��ب��ار  ل��ل��ي��وم  امل��ت��اأه��ل 
فى  ي��وم  بعد  ي��وم  امل�ستمر  التزايد 
وتفاعلهم  للنادى  املنت�سبني  اعداد 
ال��ن��ادى وت��واج��ده��م فى  ادارة  م��ع 
ينظمها  ال���ت���ى  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ك���اف���ة 
على  ن�سري  اننا  اىل  ي�سري  ال��ن��ادى 
روؤية  لتحقيق  ال�سحيح  الطريق 
بن  �سلطان  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
املجل�ض  ع�سو  ؛  القا�سمي  حممد 
الع��ل��ى ح��اك��م الم����ارة حفظة اهلل 
ريا�سات  ثقافة  بن�سر  وج��ه  ال���ذى 
ب��ني اجلن�سني  النف�ض  ع��ن  ال��دف��اع 
امل��ج��ت��م��ع ويحظى  اف������راد  جل��م��ي��ع 
ن���ادى ال�����س��ارق��ة ل��ري��ا���س��ات الدفاع 
ع��ن ال��ن��ف�����ض مب��ت��اب��ع��ة خ��ا���س��ة من 
ال�سارقة  عهد  وىل  ال�سمو  �ساحب 
املزيد  ل��ب��ذل  يدفعنا  ال���ذى  الم���ر 
م������ن اجل�����ه�����د ل���ل���ن���ه���و����ض ب���ه���ذه 
وبناتنا  ابنائنا  وروؤي����ة  ال��ري��ا���س��ات 
املحافل  فى  التتويج  من�سات  على 
فى  وال��دول��ي��ة  املحلية  ال��ري��ا���س��ي��ة 

القريب العاجل ان �ساء اهلل
م���ن ج��ه��ت��ه  وج����ه ع���ب���داهلل حامت 
نادي  اإدارة  جمل�ض  ع�سو  امل��ازم��ي 
ال�����س��ارق��ة ل��ري��ا���س��ات ال���دف���اع عن 
النف�ض �سكره للجنة ولإدارة النادي  
موؤكدا على اأن ر�سالة نادي ال�سارقة 
هي  النف�ض  ع��ن  ال��دف��اع  لريا�سات 
وكذلك  الريا�سية  الأندية  تغذية 
بالالعبني  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
حتقيق  على  القادرين  والالعبات 
اأنديتهم والدولة  اإجنازات ومتثيل 
منظومة  يف  ال���دول���ي���ة  امل���ح���ال  يف 

ريا�سية متكاملة هادفة.

» العني ال�صاهرة« : �صرطة  راأ�ش اخليمة الن�صائية متميزة ريا�صيا   
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ال��ذي يبث عرب  ال�ساهرة” الإذاع��ي  “العني  برنامج  ا�ستعر�ض 
اأثري اإذاعة راأ�ض اخليمة وتعده اإدارة الإعالم والعالقات العامة 
بالقيادة العامة ل�سرطة راأ�ض اخليمة ، يف حلقته 26 للمو�سم 
القيادة  يف  الن�سائي  ال�سرطة  فريق  دور   ، �سيفه  مع   ، الثالث 
الريا�سي  املجال  واإ�سهاماتهن يف  راأ�ض اخليمة  العامة ل�سرطة 
واأبرز اإجنازاتهن وح�سدهن للعديد من اجلوائز على امل�ستوى 
املحلي والإقليمي ، ومدى دعم وزارة الداخلية وحر�ض القائد 
العامل �سرطة راأ�ض اخليمة اللواء علي بن علوان النعيمي لتبواأ 

اأعلى املنا�سب ورفعتهن يف كافة املجالت ب�سكل عام. 

وحتدث اىل الربنامج يف الأ�ستوديو كل من الرائد اأحمد جابر 
العو�سي مدير فرع الن�ساط الريا�سي يف �سرطة راأ�ض اخليمة 
وجمموعة من ع�سوات فريق ال�سرطة الن�سائية حيث تناولت 
احللقة  اخت�سا�سات ودور الفرع من خالل ت�سكيل فرق ريا�سية 
الالزمة  والأجهزة  باملعدات  وجتهيزاتها  م�ستلزماتها  وتوفري 
ا�سرتاطات ومعايري حملية ودولية على م�ستوى الإمارة  وفق 

والوزارة.
مبادرات “عام زايد«:

و�سرح العو�سي م�ساركة الفرق واإجنازاتهم ودور ومهام الفرع 
واأهم واجباته وخدماته التي يوفرها جلميع منت�سبي القيادة 
العامة ووزارة الداخلية ب�سكل عام ، متناوًل اأبرز مبادرات الفرع 

متعلقة  وفعاليات  اأن�سطة  م��ن  ت�سمنته  وم��ا  زايد”  “عام  يف 
املغفور  �سخ�سية  تربز  حم��اور  عدة  من  املنبثقة  املنا�سبة  بهذه 
له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه 

- ال�ستثنائية واملتميزة.
و���س��ل��ط ال��ع��و���س��ي ال�����س��وء ع��ل��ى اجن������ازات ال���ف���رع خ����الل عام 
2017 ، وعن براجمه التوعوية و�سراكته مع جميع اجلهات 
البدنية  ال�سحة  ثقافة  تعزيز  يف  امل�سرتك  الخت�سا�ض  ذات 
لقائه عرب  خ��الل  م���ربزاً   ، ل��دى اجلمهور عموماً  وال��ري��ا���س��ة 
الريا�سي  املجال  يف  الن�سائي  ال�سرطة  فريق  اإجن���ازت  احللقة 
القيادة  ا�سم  اأ�سهم يف رفع  الأوىل مما  املراكز  وح�سولهن على 

العامة ل�سرطة راأ�ض اخليمة عالياً.

اليوم  يف  امل��ن��اف�����س��ات  وت�����رية  ارت��ف��ع��ت 
كاأ�ض  م��ن  اخل��ام�����س��ة  للن�سخة  ال��ث��اين 
الدولية  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية 
لقفز احلواجز 2018 والتي تقام على 
الفر�سان  منتجع  يف  اأي��ام  ثالثة  م��دار 
الريا�سي الدويل، حيث ي�سارك 147 
ف���ار����س���اً وف���ار����س���ة م���ن 25 دول�����ة من 
على  ليتناف�سوا  العامل  اأنحاء  خمتلف 

�سهوة 180 جواداً.
ولليوم  الإم����������ارات  اأب����ن����اء  وا����س���ت���ط���اع 
ال���ث���اين ع��ل��ى ال���ت���وايل ال���ف���وز مبراكز 
اليوم  ج����ولت  اأوىل  خ���الل  م��ت��ق��دم��ة 
رعاية   حتت  تقام  التي  للكاأ�ض،  الثاين 
“اأم  بنت مبارك  ال�سيخة فاطمة  �سمو 
الن�سائي  الحت����اد  رئي�سة  الإمارات” 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�ض  العام 
الأ�����س����ري����ة رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى 
ال�سيخة  وبدعم  والطفولة،  لالأمومة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  بنت  فاطمة 
فاطمة  اأكادميية  اإدارة  جمل�ض  رئي�سة 
بنت مبارك للريا�سة الن�سائية، رئي�سة 
وبتنظيم  ل��ل�����س��ي��دات،  اأب��وظ��ب��ي  ن����ادي 
ب��ن��ت مبارك  ف��اط��م��ة  اأك���ادمي���ي���ة  م���ن 
بالذكر  وج��دي��ر  الن�سائية.  للريا�سة 
اأن البطولة ت�سم هذا العام �ست فئات 
الفار�سات  اأبرز  يتناف�ض فيها  خمتلفة، 
العربية  الإم��ارات  والفر�سان من دولة 
اأن���ح���اء العامل،  امل��ت��ح��دة وم���ن ج��م��ي��ع 
اأبوظبي  مدينة  مكانة  بذلك  معززين 
ع��ل��ى خ��ارط��ة ب��ط��ولت ق��ف��ز احلواجز 

العاملية. 
مناف�شة عاملية

يومها  م��ن��اف�����س��ات  ال��ب��ط��ول��ة  وب�������داأت 
  *CSIYH1 ف����ئ����ة  م������ع  ال������ث������اين 
ملناف�سات اخليول ال�سغرية )من 6 اإىل 
اإىل  ي�سل  حواجز  بارتفاع  �سنوات(   7
 47 فيها  ���س��ارك  وال��ت��ي  م��رت   1.30

الفار�ض  ا�ستطاع  وفار�سة، حيث  فار�ساً 
الإماراتي حمد الكربي اقتنا�ض املركز 
“جراند  اجل�����واد  ���س��ه��وة  ع��ل��ى  الأول 
اأنهى جولته  اأن  بي جيه” بعد  �سريي 
ثانية،   23.00 ب��ل��غ  زم���ن  يف  ال��ث��ان��ي��ة 
اأما عن املركز الثاين فكان من ن�سيب 
الفار�ض الإي��راين فرهاجن على �سهوة 
اجلواد “مانون لي�سكوت” بعد اأن اأنهى 
 23.10 بلغ  زم��ن  يف  الثانية  جولته 
الثالث  امل���رك���ز  ب��ي��ن��م��ا ج���اء يف  ث��ان��ي��ة، 
ماركيا�ض  ج���واو  ال��ربت��غ��ايل  ال��ف��ار���ض 
“فران�سي�سكا�ض  اجل����واد  ���س��ه��وة  ع��ل��ى 
الثانية  اجلولة  اأنهى  وال��ذي  �سيلتي”، 

يف زمن بلغ 23.31 ثانية.
ر الإمارات ت�سدُّ

وجاءت ثاين جولت اليوم الثاين لفئة 
بارتفاع  �سممت  وال��ت��ي   CSIY-A
لت�سهد  1.25 مرت  اإىل  حواجز ي�سل 

ت�سّدر الفار�ض الإماراتي عبد الرحمن 
“كارولني  اأم���ني ع��ل��ى ���س��ه��وة اجل����واد 
زمن  يف  ال��ث��ان��ي��ة  ج��ول��ت��ه  دي” لينهي 
يف  ج���اء  بينما  ث��ان��ي��ة،   22.16 ق���دره 
امل��رك��ز ال��ث��اين ال��ف��ار���ض ال�����س��وري عماد 
“كواترو  غ��ري��ب ع��ل��ى ���س��ه��وة اجل����واد 
يف  ال��ث��ان��ي��ة  ج��ول��ت��ه  اأن���ه���ى  3” ح��ي��ث 
زم���ن ق���دره 22.88 ث��ان��ي��ة، وح���ّل يف 
املركز الثالث الفار�ض الإماراتي حميد 
اجلواد  �سهوة  على  امل��ه��ريي  اهلل  عبد 
“كارافيللي” حيث اأنهى جولته الثانية 

يف زمن قدره 25.53 ثانية.
اأبطال �شاعدين

املخ�س�سة   CSICH فئة  و���س��ه��دت 
الذين  ال�سغار  والفر�سان  للفار�سات 
12 و14 عاماً،  اأعمارهم بني  ترتاوح 
امل��ن��اف�����س��ة، حيث  م��ن  متميز  م�����س��ت��وى 
امل�ساركون  اخل��م�����ض  امل��ت��ن��اف�����س��ون  اأدى 

اأداء م�سرفاً، ونال املركز الأول الفار�ض 
اأنهى  وال��ذي  اأمي��ن،  عمر  الفل�سطيني 
ج��ول��ت��ه ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ���س��ه��وة اجل���واد 
 38.59 514” يف زمن بلغ  “�ستيال 
ث��ان��ي��ة، اأم���ا امل��رك��ز ال��ث��اين ف��ذه��ب اإىل 
العوي�ض  عي�سى  الإم����ارات����ي  ال��ف��ار���ض 
الثانية على �سهوة  اأنهى جولته  حيث 
اجلواد “اأفلون” يف زمن بلغ 38.69 
ن�سيب  الثالث من  املركز  وك��ان  ثانية، 
عوي�سة  ���س��ي��ف  الإم�����ارات�����ي  ال���ف���ار����ض 
الثانية  اأن��ه��ى جولته  وال���ذي  ال��ك��رب��ي، 
على �سهوة اجلواد “املزيونة” يف زمن 

بلغ 29.60 ثانية.
املرزوقي يف الطليعة
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 CSIJ-A الذين تناف�سوا �سمن فئة
ي�سل  ح��واج��ز  ب��ارت��ف��اع  �سممت  ال��ت��ي 
مبهر  ا���س��ت��ع��را���ض  م���رت   1.30 اإىل 

الإماراتي  ال��ف��ار���ض  ل��ل��م��ه��ارات، وجن��ح 
عمر عبد العزيز املرزوقي على �سهوة 
اجلواد “البارز” على املركز الأول بعد 
اأن��ه��ى ج��ول��ت��ه ال��ث��ان��ي��ة يف زم���ن بلغ  اأن 
الثاين  املركز  ثانية، وحل يف   34.38
ب�سارة  دومينيك  النم�ساوي  ال��ف��ار���ض 
اإم  جونيور  “دون  اجل���واد  �سهوة  على 
اإف اإ�ض” بعد اأن اأنهى جولته الثانية يف 
زمن بلغ 36.66 ثانية، وجاء الفار�ض 
املركز  يف  اليحيائي  حممد  الإم��ارات��ي 
“بورد”  ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ���س��ه��وة اجل����واد 
بعد اأن اأنهى جولته الثانية يف زمن بلغ 

ثانية.  33.80
�سلطان  ����س���ع���ادة  ق�����ال  ج���ان���ب���ه،  وم�����ن 
“ات�سالت”  ع����ام  م���دي���ر  ال���ظ���اه���ري 
منطقة اأبوظبي: “اإن م�ساركة ات�سالت 
يف هذا احلدث الريا�سي تاأتي يف اإطار 
لل�م�ساهمة يف  امل�ستمرة  ا�سرتاتيجيتها 
ل  املجتمعية،  امل�سوؤولية  مبادرات  دعم 
الن�سائي  بالعن�سر  تتعلق  التي  �سيما 
عنا�سر  ب��ك��اف��ة  واإم��������داده  الإم����ارات����ي 
النف�سية  امل�ستويات  كافة  وعلى  الدعم 

وال�سحية.  
ات�����س��الت ح��ر���س��ت على  اأن  واأ����س���اف 
ك���راع���ي رئي�سي  ال���ع���ام  امل�����س��ارك��ة ه���ذا 
الروؤية  دع���م  يف  اإ���س��ه��ام��ا  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات، 
روؤية  يف  واملتمثلة  لقيادتنا  الر�سيدة 
اإىل  ت���دع���و  ال���ت���ي   2021 احل���ك���وم���ة 

متكني املراأة يف املجتمع الإماراتي.
يف  م�����س��ت��م��رة  )ات�������س���الت(  ان  واأردف 
ُي��ح��ت��ذى ب���ه يف دعم  ت��ق��دمي من���وذج���اً 
موؤكداً  الجتماعية،  امل�سئولية  برامج 
على اأن “ات�سالت” جزء ل يتجزاأ من 
يف  و�ساهمت  الماراتي،  املجتمع  ن�سيج 
الفعاليات واملنا�سبات  العديد من  دعم 
ال�سرائح  ك��اف��ة  ت��خ��دم  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 

املكونة للمجتمع.

وبجانب اإبراز �سباب الإمارات جناحات 
بلغت اأعلى امل�ستويات ، ا�ستمرت فعاليات 
قرية الفرو�سية امل�ساحبة للكاأ�ض حيث 
ل��ل��زوار جت��ارب ترفيهية  لزال���ت تقدم 
ون�ساطات عائلية جمانية ل مثيل لها. 
متتد  ال��ت��ي  الأن�����س��ط��ة  ه���ذه  وت�سمنت 
الأمهر  رك��وب  اأي�ساً  ال��ي��وم  م��دار  على 
وامل�����س��اب��ق��ات امل��ت��ن��وع��ة ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
الر�سم على الوجه ولعبة رمي حدوات 

الأح�سنة بهدف خلق جو جاذب للزوار 
ودفعهم للتعرف على  ريا�سة الفرو�سية 
الثقافة  يف  متاأ�ساًل  اإرث���اً  ت�سكل  التي 
العائالت  يجتمع  بينما  الإم���ارات���ي���ة، 
والأ�سدقاء يف هذه الأثناء لال�ستمتاع 
ب��اأن��غ��ام امل��و���س��ي��ق��ى احل��ي��ة وامل���اأك���ولت 
الطعام  ع��رب��ات  تقّدمها  التي  ال�سهية 
وجتدر  الفرو�سية.  قرية  يف  امل��وج��ودة 
الإ�سارة اإىل اأن البطولة تقام بدعم كل 

واحتاد  الريا�سي  اأبوظبي  من جمل�ض 
الدويل  والحت��اد  للفرو�سية  الإم���ارات 
للفرو�سية،  اأبوظبي  ون��ادي  للفرو�سية 
ال�سراع”  “ا�سطبالت  رع��اي��ة  وحت���ت 
و���س��رك��ة ل��وجن��ني وم�����س��ت�����س��ف��ى هيلث 
بوينت وقناة يا�ض وفندق ماريوت داون 
تاون اأبوظبي و�سركة الحتاد للطريان 
وجم���ل���ة م���اج���د وج��م��ع��ي��ة الإم��������ارات 

للخيول العربية.

لليوم الثاين على التوايل

فر�صان الإمارات يف �صدارة الن�صخة اخلام�صة لكاأ�ش اأكادميية 
فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز 

 النومان: نرتجم توجيهات حاكم ال�شارقة يف الهتمام بالألعاب الفردية وتاأهيل البطال 

نادي ال�صارقة لريا�صات الدفاع عن النف�ش يرقي 177 لعبا 
ولعبة يف اأحزمة التايكوندو خالل الختبار ال�صاد�ش 

  جزيري يواجه الإ�صباين بوتي�صتا يف 
ن�صف نهائي دولية دبي للتن�ش اليوم

ن�سف  اإىل  اأم�ض  م�ساء  جزيري  مالك  التون�سي  تاأهل 
نهائي بطولة �سوق دبي احلرة للتن�ض عقب تغلبه على 
 ،3-6  6-3  4-6 ت�سيت�سيبا�ض  �ستيفانو�ض  اليوناين 
ملعب  على  ال�سبت  ال��ي��وم  ظهر  بعد  ج��زي��ري  وي��واج��ه 
اآغوت،  بوتي�ستا  روبرتو  الإ�سباين  احل��رة،  ال�سوق  �ستاد 
م�سنف البطولة الثالث، الذي و�سل بدوره اإىل ن�سف 
نهائي دبي للمرة الأوىل اإثر فوزه اأم�ض على الكرواتي 

بورنا كوريت�ض 6-7 )4(4-6. 
ال��ف��رن�����س��ي لوكا�ض  ال���ث���اين  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف  وي��ج��م��ع 
الياباين  اأق�سى  ال��ذي  ال��ث��اين،  البطولة  م�سنف  ب��وي، 
فيليب  وال�سربي   ،2-6  3-6  6-3 �سوغيتا  يويت�سي 
يفغيني  ال��رو���س��ي  اإزاح����ة  ت��وىل  ال���ذي  كراجينوفيت�ض، 
كانت  ن��ع��م  ج���زي���ري:  وق����ال     .2-6  1-6 دون�����س��ك��وي 
واأنهيت  اأب����داً،  �سهلة  تكن  ومل  ال��ي��وم،  �سر�سة  املناف�سة 
مبارة يوم اأم�ض يف وقت متاأخر وذهبت للنوم يف 2:30 
�سباحاً، لذلك مل اأحظى مبا يكفي من النوم، وكان لبد 
اأن اأكون م�ستعداً ملباراة اليوم، مل يكن الأمر �سهاًل، وكان 
اأدائ���ي خالل  16 �ساعة ف��ق��ط،  ت��ف��اوت  اأو   17 اأم��ام��ي 
باملواجهة، وكما تعلمون  اأن �سعيد بفوزي  املباراة ولكن 

عندما يكون املرء �سعيداً ل ي�سعر بالتعب. 
لرئي�ض  التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  م��اك��ل��وك��ل��ني،  ك���ومل  واأ����س���ار 

احلرة،  دبي  ل�سوق  التنفيذي  والرئي�ض  الإدارة  جمل�ض 
التي  ال�سعبية  اإىل  للبطولة،  واملنظمة  املالكة  اجل��ه��ة 
يحظى بها جزيرير يف دبي، واإىل الدعم الذي تلقاه من 
جمهور والذي كان دافعاً كبرياً له لتقدمي عرو�ض اأقوى 
جزيري  ب��ق��درة  اإعجابه  مبدياً  احل��رج��ة،  اللحظات  يف 
البناء على جناحه يف اإق�ساء غريغور دميرتوف، وموؤكداً 
اأن���ه ا�ستحق ب��ج��دارة ذل���ك ال��ف��وز غ��ري امل��ت��وق��ع. وهنئ 
متمنياً  النهائي،  ن�سف  يف  الفائزين  بقية  ماكلوكلني 
اأ�ساد �سالح تهلك، مدير  التوفيق. من جانبه  لهم كل 
البطولة، باأداء مالك جزيري، قائاًل: ا�ستمتعنا جمدداً 
باأ�سلوب مالك جزيري القتايل، وقد ا�ستحق عن جدارة 
الفوز الذي حققه اليوم على �ستيفانو�ض ت�سيت�سيبا�ض، 
هو  �سعب  مناف�ض  على  بوتي�ستا  روب��رت��و  تغلب  كذلك 
نهائي  ن�سف  اإىل  الأوىل  للمرة  وتاأهل  كوريت�ض  بورنا 
للمرة  النهائي  ن�سف  ب��وي  ل��وك��ا���ض  بلغ  ح��ني  يف  دب���ي، 
الثانية على التوايل، ويتطلع فيليب كراجينوفيت�ض اإىل 

اإحراز الكاأ�ض لهذا العام، وحظاً موفقاً للجميع.
التي  للتن�ض  املفتوحة  احل��رة  دب��ي  �سوق  ب��ط��ولت  تقام 
متلكها وتنظمها �سوق دبي احلرة، حتت رعاية �ساحب 
رئي�ض  نائب  اآل مكتوم،  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 

الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي.
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الفجر الريا�ضي

يقود الفرن�سي انطوان غريزمان هجوم اتلتيكو مدريد 
27 من ال��دوري ال�سباين لكرة القدم  يف قمة املرحلة 
الخرية  رباعيته  من  منت�سيا  بر�سلونة،  م�سيفه  �سد 
ومدركا انه قد يحمل الوان الفريق الكاتالوين املو�سم 

املقبل.
تقارير  ن��ف��ي  امل��ا���س��ي اىل  ال�����س��ه��ر  ب��ر���س��ل��ون��ة  ا���س��ط��ر 
ل�سم  مبدئي  اتفاق  اىل  تو�سله  عن  حتدثت  اعالمية 
الأول  ك��ان��ون  يف  اتلتيكو  ت��ق��دم  بعدما  امل��اك��ر،  ال��ه��داف 
دي�����س��م��رب ب�����س��ك��وى اىل الحت����اد ال����دويل )ف��ي��ف��ا( بحق 
القانوين  الكاتالوين، على خلفية توا�سله غري  النادي 

مع غريزمان.
وذكرت �سحيفة �سبورت انذاك انه يتعني على بر�سلونة 
الختيار بني مفاو�سة اتلتيكو حول �سفقة النتقال، او 
دفع البند اجلزائي يف عقد الالعب وقدره حاليا 200 
مليون يورو، لكنه �سي�سبح 100 مليون يورو يف الول 
من متوز/يوليو املقبل، م�سرية اىل ان ال�سفقة �ستنجز 
بعد كاأ�ض العامل يف رو�سيا، حيث �سيكون غريزمان )26 

عاما( احد جنوم منتخب فرن�سا فيها.
ويقف اتلتيكو عقبة بني بر�سلونة واحراز لقبه اخلام�ض 
ظ���ل اخلطوات  خ�����س��و���س��ا يف  ال��ل��ي��غ��ا،  يف  وال��ع�����س��ري��ن 
تعادله  اخرها  الكاتالوين،  للفريق  املتتالية  الناق�سة 
ل�ض  ار����ض  على  اخلمي�ض  م��ب��اري��ات  خم�ض  يف  ال��ث��ال��ث 

باملا�ض املتوا�سع )1-1(.
يف  بينهما  ال�11  النقاط  ف��ارق  تقل�ض  لذلك،  ونتيجة 
ن��ق��اط ف��ق��ط، م��ا يعني ان   5 ال��ث��اين يناير اىل  ك��ان��ون 
مي�سي  ليونيل  الرجنتيني  م��ع  ت��ع��ادل  ال���ذي  اتلتيكو 
الفارق  تقلي�ض  فر�سة  يتحني   ،)1-1( ذهابا  ورفاقه 

اىل نقطتني بحال فوزه يف ملعب كامب نو.
التعادل  بعد  فالفريدي  ارن�ستو  بر�سلونة  م��درب  وق��ال 
يف جزر الكناري مل يكن طعم املباراة جيدا هنا.. مباراة 
)اتلتيكو( هامة نظرا لرتتيب الفريقني. ل يزال الطعم 
مرا بعد ف�سل الفوز )يف ل�ض باملا�ض(. يتعني علينا الن 

الفوز على اتلتيكو.
ليغاني�ض  مرمى  يف  رباعية  غريزمان  ت�سجيل  وبرغم 
الليغا،  م��ت��ت��ال��ي��ة يف  ان��ت�����س��ارات   6 الرب���ع���اء وحت��ق��ي��ق 
اخل�سارة  “كولت�سونريو�ض” احلاق  على  �سعبا  �سيكون 
الوىل برب�سلونة هذا املو�سم ويف عقر داره، حيث ف�سل 

غريزمان بالت�سجيل يف 9 مباريات.
عن  اتلتيكو  م��درب  �سيميوين  دييغو  الرجنتيني  وق��ال 

 9 اآخ���ر  12 ه��دف��ا يف  غ��ري��زم��ان ال���ذي �سجل 
موا�سم  يف  امل�ستوى  ه��ذا  ق��دم  م��ب��اري��ات 

ما�سية. هو لعب رائع.
ول �سك ان غريزمان حترر مع 

عودة املهاجم امل�ساغب دييغو 
كو�ستا الذي ي�سغل باقي 

املدافعني بتحركاته.
يتمتع  امل���ق���اب���ل،  يف 

بقوة  ب��ر���س��ل��ون��ة 
تتاألف  �ساربة 

مي�سي  م���ن 

والوروغوياين لوي�ض �سواريز اللذين �سجال 59 هدفا 
هذا املو�سم يف جميع امل�سابقات ويت�سدران ترتيب هدايف 
�سانع  على  ال��ك��ات��ال��وين  ال��ف��ري��ق  يعتمد  كما  ال����دوري. 
الألعاب الربازيلي فيليبي كوتينيو، املنتقل من ليفربول 
160 مليون يورو والفرن�سي ال�ساب  النكليزي مقابل 

عثمان دمبيليه العائد من ا�سابة قوية.
ال�سارب يف  الرباعي  الذي قد ي�سرك  وتابع فالفريدي 
ب�سرعة  تاأتي  اتلتيكو  مباراة  العا�سمة  فريق  مواجهة 
ونتطلع  ال�سدارة  يف  لكننا  للفريقني.  هامة  و�ستكون 

للحفاظ عليها.
وعلى مقلب اآخر، يبدو ريال مدريد حامل اللقب وبطل 
اىل  يوؤهله  ثالث  ملركز  طاحما  �سنتني،  اآخ��ر  يف  اأوروب���ا 
دوري البطال، بعد ابتعاده ال�سا�سع عن بر�سلونة )15 

نقطة(.
ويركز لعبو املدرب الفرن�سي زين الدين زيدان الذين 
ي�ستقبلون خيتايف العا�سر، على م�سابقة دوري البطال 
ح��ي��ث ح��ق��ق��وا ت��ق��دم��ا لف��ت��ا ع��ل��ى ب��اري�����ض ���س��ان جرمان 
الفريق  ويبدو  النهائي.  ثمن  ذهاب  3-1 يف  الفرن�سي 
غياب  ظ��ل  يف  النهائي  رب��ع  لبلوغ  قويا  مر�سحا  امللكي 
الربازيلي نيمار عن �سان جرمان الذي �سيخ�سع ال�سبت 

جلراحة يف م�سط قدمه.
و�سقط ريال يف مباراته الخرية �سد ا�سبانيول، بعد 4 
انت�سارات متتالية، عندما اراح زيدان جنمه الربتغايل 
خم�ض  ال��ع��امل  يف  لع���ب  اف�����س��ل  رون���ال���دو  كري�ستيانو 

مرات.
بعد  التمارين  اىل  مار�سيلو  ال��ربازي��ل��ي  الظهري  وع��اد 
لوكا  الكرواتي  الو�سط  لالعبي  �سيفتقد  لكنه  ا�سابته، 

مودريت�ض والملاين طوين كرو�ض امل�سابني.
بفارق  ري�����ال  وي��ب��ت��ع��د 
ن�������ق�������ط�������ة ع�����ن 
ف����ال����ن���������س����ي����ا 
تعادل  ال����ذي 
اتلتيك  م����ع 
واهدر  ب��ل��ب��او 
انتزاع  فر�سة 
الثالث،  امل��رك��ز 
ي�ستقبل  وه�������و 
ري��������������ال ب���ي���ت���ي�������ض 

التا�سع الحد.

حلظ��ة احلقيق���ة يف درب���ي مي���الن وانت���ر بالكالت�ص�ي���و  
�سيكون كل من ميالن وجاره اللدود انرت اأمام حلظة احلقيقة 
عندما يخو�سان الأحد دربي ديال مادونينا يف املرحلة ال�سابعة 

والع�سرين من الدوري الإيطايل لكرة القدم.
ول��ط��امل��ا ارت���دت امل��واج��ه��ة ب��ني اجل��اري��ن طابعا خ��ا���س��ا، لكن 
الأهمية �ستكون م�ساعفة يف مباراة الأحد نظرا لو�سعهما يف 
الرتتيب، اإذ يحتل انرت املركز الرابع الأخري املوؤهل اىل دوري 
الأبطال املو�سم املقبل، فيما يحتل ميالن املركز ال�سابع بفارق 

�سباليتي. لوت�سيانو  املدرب  فريق  عن  نقاط   7
ويلخ�ض قلب دفاع انرت ال�سلوفاكي ميالن �سكرينيار اأهمية 
هذه املواجهة بقوله عطلة نهاية الأ�سبوع احلايل ت�سكل حلظة 
احلقيقة، م�سيفا من املوؤكد اأن بقائي يف انرت لي�ض مرتبطا 

بالتاأهل اىل دوري الأبطال رغم اأين مقتنع باأننا �سنحقق هذا 
الأمر. ومن املوؤكد اأن مباراة الأحد خمتلفة عن لقاء الذهاب 
الذي ح�سمه انرت على اأر�سه يف ت�سرين الأول اكتوبر بنتيجة 
3-2 بف�سل ثالثية لالأرجنتيني ماورو ايكاردي العائد اىل 
الفريق بعد تعافيه من الإ�سابة، اإذ مير ميالن بفرتة ممتازة 

بقيادة مدربه اجلديد لعب و�سطه ال�سابق جينارو غاتوزو.
الأخرية  ال�13  مبارياته  يف  الهزمية  طعم  ميالن  يذق  ومل 
الأربعاء �سد لت�سيو حني تغلب  اآخرها  امل�سابقات،  يف جميع 
�سفر-�سفر  تعادلهما  بعد  الرتجيح  ب��رك��الت  الأخ���ري  على 
كاأ�ض  م�سابقة  نهائي  وب��ل��غ  والإ����س���ايف  الأ���س��ل��ي  ال��وق��ت��ني  يف 
يوفنتو�ض  التقليدي  غ��رمي��ه  م��ع  �سيتواجه  حيث  ايطاليا 

حامل اللقب. وترتدي املواجهة طابعا ثاأريا لنرت لأن جاره 
اللدود حرمه من حماولة الفوز بلقبه الوحيد املمكن لهذا 
نابويل مت�سدر  18 نقطة عن  بفارق  املو�سم يف ظل تخلفه 
الدوري، عندما اأخرجه من الدور ربع النهائي مل�سابقة الكاأ�ض 
للمتاألق  ه��دف  بف�سل  التمديد  بعد  -1�سفر  عليه  بالفوز 
م�ساركته  انح�سرت  الذي  لنرت  وخالفا  كوتروين.  باتريك 
هذا املو�سم بامل�سابقتني املحليتني، ميلك ميالن فر�سة الفوز 
بلقبه القاري الأول منذ 2007، لكن املهمة املقبلة لن تكون 
�سهلة كونه �سيواجه ار�سنال الإنكليزي يف الدور ثمن النهائي 
مل�سابقة يوروبا ليغ، وهو ي�ستقبل لقاء الذهاب اخلمي�ض املقبل 

على اأن ي�سافر اىل لندن بعدها باأ�سبوع.

غريزمان راأ�ش حربة اتلتيكو يف 
مواجهة بر�صلونة

هاينكي�ش ين�صح ليفاندوف�صكي 
بالرتكيز على بايرن 

ن�����س��ح م�����درب ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ ي����وب ه��اي��ن��ك��ي�����ض الهداف 
بايرن  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز  ليفاندوف�سكي  روب����رت  ال��ب��ول��ن��دي 
اوروبا  اب��ط��ال  ب���دوري  التتويج  على  وم�ساعدته  ميونيخ 
بدل التفكري بامكانية النتقال اىل ريال مدريد ال�سباين. 
و�سئل هاينكي�ض خالل موؤمتر �سحايف عن ال�سائعات التي 
حتدثت عن احتمال انتقال ليفاندوف�سكي اىل ريال مدريد 
الف�سل  من  بانه  اعتقد  فاجاب  احل��ايل،  املو�سم  نهاية  يف 
بعيدا  ال��ذه��اب  اردن���ا  اذا  ب��اي��رن ميونيخ.  على  الرتكيز  ل��ه 
ال�سق  ان نكطون فعالني يف  اوروب���ا، يجب  ابطال  يف دوري 
الهجومي، وبالتايل من امل�ستح�سن عدم الدخول يف نقا�ض 

)حول النتقال(.

وا���س��اف امل��درب املخ�سرم ال��ذي ع��اد لتويل ال���س��راف على 
ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة خ��ل��ف��ا ل��الي��ط��ايل كارلو 
فريقه  وو�سع  املا�سي،  اكتوبر  الأول  ت�سرين  يف  ان�سيلوتي 
على ال�سكة ال�سحيحة ل ادري ما اذا كانت هذه تكهنات او 
احالم، ل املك اي معلومة. لكن عندما تلعب يف �سفوف 
بايرن ميونيخ تكون قد بلغت القمة )...(. ل يوجد ناد مثل 
بايرن ميونيخ. وكان ليفاندوف�سكي )29 عاما( نفى ال�سبت 
املا�سي اي مفاو�سات مع ريال مدريد لكن ال�سائعات زادت 
يف الي��ام الخ��رية بعد تخلي الهداف البولندي عن وكيل 
اعماله ال�سابق وتعيني ال�سرائيلي املخ�سرم بيني زاهاوي 
)74 عاما( احد ابرز مديري العمال يف �سوق النتقالت.

يوفنت��و�ش �صيف�ًا عل�ى روم�ا وذهن��ه يف لن��دن  

مورينيتو: ابراهيموفيت�ش يرتك 
يونايتد نهاية املو�صم 

الفيفا تتدخل لعدم اإقامة 
مباراتني يف العراق 

لعدم  تتدخل  )فيفا(  ال���دويل  ان نظريه  ال��ق��دم  لكرة  الآ���س��ي��وي  الحت���اد  ك�سف 
اإقامة مباراتني يف كاأ�ض الحتاد الآ�سيوي يف العراق، نظرا للحظر الذي ل يزال 
الهيئة  بعثتها  ر�سالة  بح�سب  الر�سمية،  للمباريات  ا�ست�سافته  على  مفرو�سا 
القارية اىل الأطراف املعنية اجلمعة. وكان من املقرر ان تقام يف العراق مباراتان 
هذا ال�سهر، بني الزوراء واملنامة البحريني، والقوة اجلوية واملالكية البحريني 
اأي�سا، يف مناف�سات دور املجموعات ملنطقة غرب اآ�سيا �سمن كاأ�ض الحتاد. ال ان 
املباراتني مت اإرجاوؤهما اىل ني�سان اأبريل املقبل، من دون حتديد مكان اإقامتهما 
اآذار  الثاين من  اإطلعت عليها وكالة فران�ض بر�ض، موؤرخة  بعد، بح�سب ر�سالة 
ويند�سور جون اىل  داتو  الآ�سيوي  العام لالحتاد  الأم��ني  مار�ض، وموجهة من 

نظريه العراقي �سباح اجلبور، وتلقى الطرف البحريني ن�سخة منها.
الفيفا �سدد على ان مباريات كاأ�ض الحتاد  ان  القاري يف ر�سالته  وقال الحتاد 
الآ�سيوي هي مباريات تناف�سية دولية بني الأندية، وان قرار جمل�ض الفيفا حتى 

الآن كان رفع احلظر فقط على املباريات الدولية الودية.
القدم فر�سة ل�ست�سافة  لكرة  العراقي  الحت��اد  ملنح  رغم جهودنا  على  اأ�ساف 
الفيفا  ان  لعالمكم  ناأ�سف   )...( الطويل  احلظر  بعد  ر�سمية  دولية  مباريات 
اأبلغنا باأن مباريات كاأ�ض الحتاد الآ�سيوي ل ميكن ان تقام يف العراق من دون 
ا�ست�سافة  على  الفيفا حظرا  ويفر�ض  الفيفا.  ملجل�ض  القرار احلايل  تغيري يف 
املا�سي بتخفيف  العام  العراق، وقام يف  الر�سمية يف  الدولية  العراق للمباريات 
باإقامة مباريات دولية ودية على ثالثة مالعب يف مدن  هذا احلظر وال�سماح 
كربالء والب�سرة )جنوبا( واأربيل مركز اإقليم كرد�ستان ال�سمايل. وياأمل العراق 
يف ان يقوم جمل�ض الفيفا يف اجتماعه املقرر يف 15 اآذار مار�ض و16 منه، برفعه 

كليا.
واأو�سح الحتاد القاري يف ر�سالته بهدف منح الندية العراقية فر�سة ل�ست�سافة 
مباريات كاأ�ض الحتاد الآ�سيوي على اأر�سها )...( قررت تاأجيل املبارتني اىل 16 
ني�سان اأبريل و17 منه. وكانت املباراة بني الزوراء واملنامة مقررة يف ال�ساد�ض 
من اآذار مار�ض يف كربالء، والثانية بني القوة اجلوية حامل اللقب واملالكية يف 
13 منه على ملعب مل يكن حمددا. وعادة ما تخو�ض الفرق العراقية مبارياتها 

املحت�سبة على اأر�سها، على ملعب حمايد )غالبا يف الدوحة(.
وكان رئي�ض الحتاد الآ�سيوي ال�سيخ البحريني �سلمان بن اإبراهيم اآل خليفة، قد 
اعترب الأربعاء ان الوقت قد حان لرفع احلظر عن العراق، وذلك على هام�ض 
ح�سوره يف مدينة الب�سرة، مباراة ودية تاريخية بني العراق وال�سعودية، كانت 

الأوىل للمنتخب الأخ�سر يف بالد الرافدين منذ 1979.

اعرب مدرب مان�س�سرت يونايتد، ثاين ترتيب الدوري 
النكليزي لكرة القدم، الربتغايل جوزيه مورينيو عن 
اعتقاده باأن املهاجم ال�سويدي زلتان ابراهيموفيت�ض 

ال����ذي مل ي��ل��ع��ب ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة ب�سبب ا���س��اب��ة يف 
املو�سم.  النادي يف نهاية  اليمنى، �سيرتك  الركبة 
للجدل يف موؤمتر  املثري  الربتغايل  امل��درب  وق��ال 
والع�سرين  التا�سعة  للمرحلة  حت�سريا  �سحايف 
التي يختتمها يونايتد الثنني يف �سيافة كري�ستال 

بال�ض، “بالن�سبة اىل زلتان، نعتقد 
ج��م��ي��ع��ا ب���اأن���ه امل��و���س��م الخ���ري 

ل����ه م����ع ي���ون���اي���ت���د. وع����اد 
اىل  ال���������������س�������وي�������دي 

منت�سف  املالعب 
الثاين  ت�سرين 

ن�����وف�����م�����رب 
بعد غياب 
�����س����ب����ع����ة 
ا������س�����ه�����ر 

ع  خ�سو و
ل����ع����م����ل����ي����ة يف 

ا�سابة  ب�سبب  اليمنى  الركبة 
يف  ال�سليبية  الرب��ط��ة  يف  بقطوع 

ني�سان ابريل 2017.
ومل ي�سارك ابراهيموفيت�ض )36 
�سبع  ال يف  امل��و���س��م  ه���ذا  ع��ام��ا( 
م��ب��اري��ات ���س��ج��ل خ��الل��ه��ا هدفا 
يتعر�ض ل�سابة  ان  قبل  واح��دا 

عيد  ي��ل��ي  ال���ذي  ال��ي��وم  داي،  البوك�سينغ  يف  ج��دي��دة 
يف  ال�سخ�سي  ق���راره  �سيكون  مورينيو  وق��ال  امل��ي��الد. 
التوقف عن اللعب او ال�ستمرار. اعتقد باأن له احلق 
لعب  ان��ه  وم�ستقبله.  حياته  اختيار  يف 
�سابتها  رائعة  رائع و�ساحب م�سرية 
�سيئة  حلظة  يف  ات��ت  ا���س��اب��ة  فقط 
حرمته من ان يعي�ض اف�سل واروع 
م��و���س��م��ني م��ع��ن��ا. واع���ت���رب امل����درب 
ك����ان �سعبا  امل��و���س��م  ال���ربت���غ���ايل 
بالن�سبة اليه )زلت��ان(. هل 
لي�ض  ل،  م�����س��اب؟.  ه��و 
م�سابا. هل هو �سعيد، 
ج������اه������ز وم���ق���ت���ن���ع 
ي�ستطيع  ب����اأن����ه 
م�����������������س��������اع��������دة 
ال���������ف���������ري���������ق؟ 
ال������وق������ت  يف 
ال��راه��ن، ل. 
بطل،  ل��ك��ن��ه 
���س��ادق و���س��ري��ف. ويف 
كانون الثاين يناير، املح 
مورينو اىل عدم مت�سكه 
اذا  ب��اب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����ض 
الن�سمام  الخ��ري  اراد 
ان�������دي�������ة  اح�������������د  اىل 
ال�������������دوري الم�����ريك�����ي 

للمحرتفني.

يحل يوفنتو�ض اليوم ال�سبت يف العا�سمة روما حيث يخو�ض 
 27 املرحلة  يف  لت�سيو  م�سيفه  �سد  للغاية  �سعبا  اختبارا 
الإيطايل، لكن ذهنه �سيكون يف لندن واملباراة  ال��دوري  من 
توتنهام  �سد  وميبلي  يف  الأرب��ع��اء  تنتظره  ال��ت��ي  املف�سلية 

الإنكليزي يف دوري اأبطال اأوروبا.
مع�سلة،  اليغري  ما�سيميليانو  يوفنتو�ض  م��درب  وي��واج��ه 

جدا  ه��ام��ة  لت�سيو  ���س��د  ال�سبت  م��ب��اراة  لأن 
اىل  ي�سعى  ال��ذي  ال���دوري  يف  فريقه  ملعركة 

احراز لقبه للمو�سم ال�سابع على التوايل، 
ي��ح��ت��اج اىل خ��و���س��ه��ا بكل  وب���ال���ت���ايل 

تركيز وق��وة، كما احل��ال بالن�سبة 
للقاء الأربعاء �سد توتنهام.

وي��ح��ت��اج ي��وف��ن��ت��و���ض اىل 
اأو  ال������ف������وز  حت����ق����ي����ق 

 3-3 ال�������ت�������ع�������ادل 
وم���ا ف���وق م��ن اأجل 

م���وا����س���ل���ة امل�������س���وار 
الأب�����ط�����ال  دوري  يف 

رب�����ع  اىل  وال�������ت�������اأه�������ل 
النهائي، وذلك لكتفائه ذهابا 

بالتعادل على اأر�سه 2-2 بعد اأن 
كان متقدما بثنائية نظيفة منذ 

الدقائق الأوىل.
وترتدي م�سابقة دوري الأبطال 
التي و�سل اىل مباراتها النهائية 
الثالثة  امل����وا�����س����م  يف  م����رت����ني 
الأخ��������رية، اأه���م���ي���ة ك����ربى عند 
يحرز  مل  لأن��ه  لي�ض  يوفنتو�ض 
وح�سب،   1996 م��ن��ذ  لقبها 
بل لأن التقدم فيها �سي�ساعده 
على تعوي�ض اخل�سائر املالية 

انخفا�ض  الع��الن عن  بعد 
الن�سف  خ�����الل  ارب�����اح�����ه 
بن�سبة  امل��و���س��م  م��ن  الأول 

40 باملئة.
املالية  الأم���ور  لكن ه��ذه 

الالعبني  ت�سغل  ل 
ال�������ذي�������ن ق���������ادوا 

ف��������ري��������ق��������ه��������م 
اىل  الأرب������ع������اء 
نهائي م�سابقة 
للمرة  ال��ك��اأ���ض 
على  ال���راب���ع���ة 
التوايل وال�18 

يف تاريخه )رقم 
�سيلتقي  ح��ي��ث  ق��ي��ا���س��ي(، 

اأيار  من  التا�سع  يف  التاريخي ميالن  غرميه 
مايو على امللعب الأوملبي يف روما.

اتالنتا  �سيفه  على  ف��وزه  يوفنتو�ض  وج��دد 
النهائي،  ن�سف  اياب  يف  الأربعاء  -1�سفر 

بعد اأن تغلب عليه ذهابا بالنتيجة ذاتها.

وموا�سلتنا  النهائي  يف  ب�”تواجدنا  �سعيدا  اليغري  وك���ان 
القتال على ثالث جبهات”، م�سيدا بعد املباراة بال�سبان لأننا 
حققنا هدفنا بالو�سول اىل النهائي... ينتقل تركيزنا الآن 
اىل الدوري لأننا ننتقل اىل روما اجلمعة )ملواجهة لت�سيو 
و�سع  اأف�سل  يف  نكون  اأن  على  �سنحر�ض  وبعدها،  ال�سبت(. 

بدين ممكن للندن )�سد توتنهام(.
هدافه  الفريق  اىل  يعود  اأن  املتوقع  وم��ن 
الذي  هيغواين  غ��ون��زال��و  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
ب�سبب  الأرب������ع������اء  ل����ق����اء  ع����ن  غ�����اب 
“ال�سيدة  حت��رم  قد  التي  ال�سابة 
العجوز” من خدمات فيديريكو 
نهاية  ح���ت���ى  ب���رن���اردي�������س���ك���ي 

املو�سم.
ك����م����ا ي����ت����وا�����س����ل غ���ي���اب 
الكولومبي  اجل����ن����اح 
خ������������وان ك�����������������وادرادو 
لكنه  اي�سا  لال�سابة 
الو�سط  لع��ب  ا�ستعاد 
ماتويدي،  باليز  الفرن�سي 
ال���ن���ج���م  ي������وا�������س������ل  ح�������ني  يف 
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ب��اول��و دي��ب��ال عودته 

بعد غياب لأكرث من  التدريجية 
�سهر وه��و ���س��ارك الأرب��ع��اء يف 

الدقائق اخلم�ض الأخرية.
�سعادتي  ع��ن  اليغري  واأع���رب 
بديبال. اأنه ي�سق طريقه نحو 
العودة ويبدو يف و�سع جيد. 
يتمتع بالذهنية املنا�سبة واأنا 

�سيمنحنا  اأن����ه  م��ن  م��ت��اأك��د 
املهام  الإ����س���ايف يف  ال��دف��ع 

هنا  م��ن  تنتظرنا  ال��ت��ي 
املو�سم،  ن��ه��اي��ة  وح��ت��ى 
م�سيفا اأنا �سعيد اي�سا 
ب��ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي لعب 

بها ماتويدي.
وتابع اإنه هام جدا بالن�سبة 

لنا لأنه ي�سغط على املناف�ض 
وي�ساعدنا على اأن ن�سغط عاليا 
)يف منطقة اخل�سم(، م�سريا اىل 
اأين ف�سلت عدم املخاطرة با�سراك 
�سيكون  ك��ي��ف  ����س���رنى  ه���ي���غ���واي���ن. 
و�سعه �سد لت�سيو يف مباراة �سعبة 
مواجهتيه  خ�����س��ر  ي��وف��ن��ت��و���ض  ك����ون 
الأخ����ريت����ني م���ع ن�����ادي ال��ع��ا���س��م��ة يف 

وال������دوري   )3-2( ال�����س��وب��ر  ال���ك���اأ����ض 
)1-2 على اأر�سه(.

واع���ت���رب ال���ربازي���ل���ي دوغ���ال����ض ك��و���س��ت��ا اأن 
لت�����س��ي��و ف��ري��ق ج��ي��د ج���دا يف ظ���ل حتركاته 
ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة، ومي��ل��ك لع��ب��ني م��وه��وب��ني مثل 

)ت�سريو( اميوبيلي، )الربازيليان( لوكا�ض 
ليفا وفيليبي اندر�سون الذين باإمكانهم 

تركيزنا،  على  حافظنا  اإذ  اأن��ه  اأعتقد  م�سيفا  ال��ف��ارق،  �سنع 
�سنتمكن من فر�ض اأ�سلوبنا.

وتطرق كو�ستا اىل مباراة الأربعاء يف لندن، قائال يف مقابلة 
بالكرة  يلعب  “توتنهام  الإيطالية  �سبورت  �سكاي  �سبكة  مع 
ميلك  فريق  �سد  كبريا  �سيكون  التحدي  ج��دا.  جيد  ب�سكل 

لعبني اأقوياء، لكن يجب اأن نحافظ على ذهنية ايجابية.
خرج  اإذ  حمليا  ممتازة  بفرتة  العجوز  ال�سيدة  فريق  ومي��ر 
اأن  املمكن  وك��ان من  الأخ��رية  الت�سع  منت�سرا من مبارياته 
الأحد  م��ق��ررة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  م��ب��ارات��ه  لكن  ع�سر  اىل  يرفعها 
التي �سربت  الثلجية  العا�سفة  ب�سبب  اأرجئت  اتالنتا،  �سد 
تورينو. ويحتل يوفنتو�ض املركز الثاين بفارق 4 نقاط عن 
�سي�سعى  وبالتايل  اتالنتا،  مع  مباراته  تاأجيل  بعد  نابويل 
املهمة  لكن  الثالث  بالنقاط  العا�سمة  من  للعودة  جاهدا 
الذي  لت�سيو  �سد  �سهلة  ت��ك��ون  ل��ن 
املوعد  جتديد  من  الأربعاء  حرم 
نهائي  يف  تورينو  عمالق  م��ع 
ميالن  اأمام  بخ�سارته  الكاأ�ض 
بعد  ال�����رتج�����ي�����ح  ب������رك������الت 
)نف�ض  �سفر-�سفر  تعادلهما 

نتيجة الذهاب(.
وي�سعى فريق املدرب �سيموين 
التم�سك  اىل  اي����ن����زاغ����ي 
املوؤهل  ال��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز 
دوري  اىل  م���ب���ا����س���رة 
الأب��ط��ال، وه��و يتقدم 
نقطة  ب���ف���ارق  ح��ال��ي��ا 
فقط عن انرت ميالن 
ال���ث���اين واث��ن��ت��ني عن 
ج������اره ال����ل����دود روم����ا 
جنوبا  ي�����س��اف��ر  ال����ذي 
ال�سبت اي�سا من اأجل 
م����واج����ه����ة ن����اب����ويل 
مباراة  يف  املت�سدر 

�سعبة للغاية.
من  و�����س����ي����ك����ون 
على  ال�����س��ع��ب 
القادم  روم�����ا، 
خ�سارة  م����ن 
املتجدد  اأم��ام 
م�������������ي�������������الن 
 ،- 2 �سفر
ال������������وق������������وف 
ب�����وج�����ه رج������ال 
ماوري�سيو  امل�������درب 
خرجوا  ال����ذي����ن  �����س����اري 
املراحل  م��ن  منت�سرين 
ال��ع�����س��ر الأخ�����رية، وف���ازوا 
ع��ل��ى ن�����ادي ال��ع��ا���س��م��ة يف 
يف  ذه��اب��ا  -1�سفر  معقله 

املرحلة الثامنة.



�صركة تعر�ش عماًل على ل�صو�ش
اأمر  وه��ذا  ممتًعا،  �سيًئا  لل�سرقة  تعر�سهم  النا�ض  اأغلب  يعترب  ل 
اأن يحول  ي�ستطيع  يبدو  ما  البع�ض على  اأن  اإل  وموؤكد،  منطقي 
 Smith Crane & �سركة  �ساركت  اإذ  فكاهي  ملو�سوع  خ�سائره 
الأدوات  بيع  يف  املتخ�س�سة  النيوزيلندية،   Construction
على  الر�سمية  �سفحتها  على  من�سوًرا  البناء،  وم���واد  الهند�سية 
ُت���ق���ّدم ف��ي��ه ع��ر���ض ع��م��ل غ���ري ح��ق��ي��ق��ي لالأ�سخا�ض  ف��ي�����س��ب��وك، 
املجهولني الذين �سرقوا بع�ض الأدوات من مبناها الواقع يف �سارع 

جونز مبدينة كري�ست�سار�ض النيوزيلندية.
يف  ترغبون  اأن��ك��م  "نظن  ال�ساخر:  من�سورها  يف  ال�سركة  وق��ال��ت 
العمل لدينا، بدًل من �سرقتنا، ونحن نعر�ض عليكم ذلك لتتمكنوا 
اأن اأ�سحاب ال�سركة، مل ينزعجوا  من عي�ض حياة نزيهة". ويبدو 
على  الل�سو�ض  ب��ق��درة  اإع��ج��اب��ه��م  ب��ق��در  لل�سرقة،  تعر�سهم  م��ن 
بكيفية  العملية  ومعرفتهم  املحدد،  الوقت  يف  مبكًرا  ال�ستيقاظ 
ت�سغيل الأدوات الكهربائية التي �سرقوها، بالإ�سافة اإىل امتالكهم 
يعرفونها  التي  املنطقة  اأنحاء  يف  التنقل  على  ت�ساعدهم  ل�ساحنة 

جيًدا كما يت�سح، ومتتعهم بروح الفريق، وفًقا ملوقع "ما�سيبل".
واأ�سافت ال�سركة يف املن�سور: "لديكم بع�ض املميزات )لي�ض كلها( 
التي نتطلع اإليها يف عمالنا"، قبل اأن يتبعوا امل�ساركة برقم هاتف، 

متمنني من الل�سو�ض الت�سال بهم لإعادة ما اأخذوه.
على  العمل  ع��ر���ض  ف���اإن  �سميث،  تيم  ال�سركة،  �ساحب  وبح�سب 
واأ�ساف  الت�سلية".  م��ن  "كنوع  وط���رح  حقيقي،  غ��ري  الل�سو�ض 
�سميث: "ل مينع هذا اأننا ن�ستطيع منحهم عماًل ب�سكل حقيقي، 
لدينا �سجناء �سابقون يعملون حل�سابنا" ثم اأكد اأنه على ا�ستعداد 
متكن  معلومات  يقدم  �سخ�ض  لأي  كمكافاأة،  دولراً   735 لدفع 

ال�سرطة من اإلقاء القب�ض على الل�سو�ض.

عملية �صطو فا�صلة على �صراف اآيل
املطارق، ل�سرقة �سراف  ا�ستخدما  ف�سلت جميع حماولت ل�سني 

اآيل عائد لأكرب البنوك يف رو�سيا.
�سبريبنك  لبنك  اآيل  ���س��راف  غرفة  يف  املراقبة  ك��ام��ريا  و�سّجلت 
الآيل،  ال�سراف  ملكان  ني  ل�سّ اقتحام  الرو�سي يف مدينة ماغادان، 
اأن ينهال على ال�سراف بال�سرب بوا�سطة املطارق، وبالفعل  قبل 

ك�سرا عدة قطع منه، اإل اأنهما مل ينجحا يف ا�ستخراج املال.
و�سخر جميع من �ساهد الفيديو املن�سور على موقع اليوتوب، من 

هذين ال�سارقني اللذين مل يجدا اإل املطارق ل�سرقة الأموال.

الن�صاء يتزوجن الأ�صجار يف املك�صيك
املك�سيك مرا�سم زواج جماعي  النا�سطات يف  عقدت جمموعة من 
اإىل  العاملي  العام  ال��راأي  انتباه  لفت  بغر�ض  وذل��ك  الأ�سجار،  من 

م�سكلة بيئية خطرية.
وقفة  لعمل  الأ���س��ج��ار،  م��ن  بزواجهن  النا�سطات  ه���وؤلء  وت��ه��دف 
الأ�سجار،  اإىل قطع  ت��وؤدي  التي  اخلاطئة،  البيئية  املمار�سات  �سد 
والتهديد بانقرا�سها يف املك�سيك، وفقا ل�سحيفة نيويورك بو�ست. 
وهي  اأوك�ساكا  وكانت  املك�سيك،  اأرا�سي  ثلث  نحو  الغابات  وتغطي 
من واحدة من 5 وليات اأمريكية، ت�سررت ب�سدة من اإزالة الغابات، 

من قبل جماعات اإجرامية.
وتو�سح واحدة من النا�سطات، دولوري�ض لي�سيجي: اإن الزواج من 
اإىل  بحاجة  اإننا  نقول  لكي  وذل��ك  لالحتجاج،  و�سيلة  هو  �سجرة 
وقف اإب��ادة اأمنا الأر���ض يف كل ي��وم، ويف كل دقيقة، ويف كل ثانية، 

بح�سب موقع ياهو ليف �ستايل.
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اختيارك للمهنة قد يوؤدي اإىل الطالق!
الزوجية  امل�ساكل  مل�سارات مهنية معينة قد يعر�سهم ملواجهة  الأ�سخا�ض  اتباع  اأن  اأمريكية جديدة  اأبحاث  وجدت 

ب�سكل اأكرب من غريهم.
% من الأزواج قبل  % من حالت الزواج تنتهي بالطالق، يف حني ينف�سل 34  وُتظهر اإح�ساءات اأمريكية اأن 42 
حلول الذكرى ال�سنوية الع�سرين لزواجهم. وت�سري درا�سة جديدة اإىل اأن احلياة املهنية ميكن اأن يكون لها تاأثري 

كبري.
اأن معدلت الطالق لدى   ،Zippia التوظيف  البيانات الإح�سائية الأمريكية الأخ��رية، وجد موقع  وبعد حتليل 

الأ�سخا�ض يف �سن الثالثني، والعاملني يف بع�ض املجالت، اأعلى مقارنة بالآخرين.
التي  الزوجية  امل�ساكل  يواجهون  الع�سكري،  الإ�سراف  جمال  يف  العمل  اختاروا  الذين  اأولئك  اأن  الباحثون  ووجد 

.% تنتهي بالطالق بن�سبة 30 
ويقول املوقع اإن ارتفاع معدلت الطالق لدى املوظفني الع�سكريني من جميع الرتب، ياأتي نتيجة ال�سغط الناجم 
عن اخلدمة الن�سطة، وكذلك التنقالت املتكررة، و�سعوبة اندماج الزوج املجند يف احلياة الأ�سرية اليومية، عندما 
اأقل ن�سبيا  اأن هناك بع�ض املهن، التي توؤثر ب�سكل  يعود من مهمته الع�سكرية. ويف املقابل، ك�سف حتليل البيانات 
على مدى ا�ستمرار الزواج. وك�سفت الدرا�سة اأن الوظائف ذات املعدل الأدنى للطالق، ت�سمل العمل الديني، واأطباء 

الأ�سنان، وعلماء اأمرا�ض النطق.
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بيع لوحة لبيكا�صو مقابل 56 مليون يورو
بيعت لوحة لبابلو بيكا�سو متّثل �سريكته ماري-ترييز فالرت وتعك�ض اأي�سا 
 56،2( ا�سرتليني  جنيه  مليون   49،8 مقابل  يف  م��ار،  دورا  ع�سيقته  ظ��ّل 

مليون يورو( خالل مزاد اأقيم يف لندن.
وهذه اللوحة الزيتية التي حتمل ا�سم امراأة تعتمر قبعة وترتدي ف�ستاتا 
مقطعا ملرّبعات )ماري-ترييز فالرت( والتي متتّد على 55 �سنتمرتا طول 
و46 عر�سا كانت معرو�سة خالل مزاد على قطع من الفنون النطباعية 
�سعرها مقدرا  �سوذبيز يف لندن. وكان  دار  واملعا�سرة نظمته  وال�سوريالية 

بخم�سني مليون دولر )36،3 مليون جنيه ا�سرتليني(.
�سوذبيز  واملعا�سرة يف  الفنون النطباعية  وقال جيم�ض ماكي مدير ق�سم 
لوكالة فران�ض بر�ض اإنها لوحة يف غاية الأهمية" �سنعت يف مرحلة رئي�سية 

من م�سرية بيكا�سو �سنة 1937 عندما ر�سم لوحة غرينيكا ال�سهرية.
اأن  اأو�سح  الذي  ماكي  بح�سب  لبيكا�سو،  �سخ�سية  اأهمية  اللوحة  وتكت�سي 
ماري-ترييز فالرت تظهر يف امل�ستوى الأول لكّن يلوح اأي�سا خلفها ظّل دورا 

مار التي التقاها الر�ّسام �سنة 1936.

باك يعد الكافيار وم�صحوق الذهب ملاأدبة الأو�صكار 
�سيتناول جنوم هوليوود اأطباق الطاهي ال�سهري وولفجاجن باك بعد انتهاء 

حفل توزيع جوائز الأو�سكار يوم غد الأحد يف لو�ض اجنلي�ض.
ي�ستخدم فيها  ال�سهي  الطعام  باأ�سكال متنوعة من  املاأدبة عامرة  و�ستكون 
باك نحو 136 كيلوجراما من حلم ميازاكي واجيو الياباين و1500 بي�سة 

لطيور ال�سمان وحوايل 1400 زجاجة �سمبانيا.
حلفل  والع�سرين  ال��راب��ع��ة  م��اأدب��ت��ه  يعد  ال���ذي  ال�سهري،  ال��ط��اه��ي  وك�سف 
اأم�ض اخلمي�ض والتي ي�ستعني  املميزة  جوائز الأو�سكار، عن قائمة الطعام 
13.6 كيلوجرام من م�سحوق الذهب القابل لالأكل لالحتفاء  فيها بنحو 

بحوايل 1500 �سيف من كبار النجوم والفائزين بالأو�سكار.
واأعتقد  النم�سا جميعنا متحم�سون حقا  املولود يف  عاما(  باك )68  وق��ال 

فعال اأن الأمر يكون دوما منا�سبة خا�سة جدا لنا.
مقبالت  وت�سمل  طبقا   50 على  لل�سيوف  �ستقدم  التي  الأط��ب��اق  وت��زي��د 
وق�سم  ال�سوداء  الكماأة  مع  اجل��زر  ورافيويل  ال�سغرية  البازلء  حبات  من 
من  بذهب  املزين  الكافيار  بارفيه  لتقدمي  النيء  البحر  لطعام  خم�س�ض 
مزيج  من  م�ستوحاة  بنكهات  املاكرون  حللوى  بالإ�سافة  قرياطا   24 عيار 

امل�سروبات الكحولية )الكوكتيل(.

�صر اللون الأزرق ملقاعد 
الركاب يف الطائرات

هل تبادر اإىل ذهنك يوما، ما ال�سر 
الطائرات  غالبية  كرا�سي  اأن  وراء 
اأن  اإذ  الأزرق؟  ب��ال��ل��ون  م�سطبغة 
بداية  ال����ط����ريان،  ���س��رك��ات  ك����ربى 
اجلوية  ال����ط����ريان  خ���ط���وط  م����ن 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة ري������ان اإي�������ر، م�����رورا 
اإيرلين"،  "اأمرييكان  بالأمريكية 
من  متفاوتة  درج���ات  ي�ستخدمون 
ركابها،  ك��ب��ائ��ن  ك��را���س��ي  يف  الأزرق 
تف�سري  اإىل  يرجع  ه��ذا  اأن  وات�سح 
نف�سي. وفقا لأجنيال رايت، موؤلفة 
اللون،  نف�ض  لعلم  املبتدئني  دليل 
وم���دي���رة ك���ول���ور اإي��ف��ي��ك��ت�����ض، وهي 
فاإن  ل��ن��دن،  يف  ا�ست�سارية  موؤ�س�سة 
بال�سفات  م��رت��ب��ط  الأزرق  ال��ل��ون 
"الثقة  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  الإي���ج���اب���ي���ة، 
والكفاءة وال�سفاء والهدوء والتاأمل 
"ذا  ل�����س��ح��ي��ف��ة  وف���ق���ا  والهدوء"، 
تلغراف" الربيطانية. كذلك ي�سري 
الطريان  وه��و م�سمم  غ��ود،  نايغل 
الرائد، واملوؤ�س�ض امل�سارك يف �سركة 
تعمل  ال��ت��ي  غود"،  "بري�ستمان 
الداخلية  الت�سميمات  ت�سليم  على 
اأن  ع����ام����ا،   30 م���ن���ذ  ل���ل���ط���ائ���رات 
الهدف ال�سامل لهم هو خلق �سعور 
وكاأنهم  ال��رك��اب،  عند  ال���س��رتخ��اء 
ف���اإن �سركات  م��ن��زل��ه��م، ول��ذل��ك  يف 
ا�ستخدام  اإىل  مت���ي���ل  ال�����ط�����ريان 
للمحلية  ومتيل  ال�سامتة  الأل��وان 
اأ�سبح  "لقد  واأو���س��ح:  والطبيعية. 
ظل  لأن����ه  امل��ف�����س��ل،  ال��ل��ون  الأزرق 
للجدل،  م���ث���ري  وغ�����ري  حم���اف���ظ���ا، 
يرمز اإىل كونه جدير بالثقة واآمن، 
ولذلك ترى اأنه ي�ستخدم يف كل من 
���س��رك��ات ال���ط���ريان ال��ق��دمي��ة، مثل 

اخلطوط اجلوية الربيطانية.

مئات العامة يف زفاف الأمري هاري
ق���ال م��ك��ت��ب الأم�����ري ه����اري ام�����ض اإن ح��ف��ي��د ملكة 
اأكرث  �سيدعوان  بريطانيا وخطيبته ميجان ماركل 
من 2500 من عامة ال�سعب للم�ساركة يف احتفالت 

زفافهما يف مايو اأيار.
يف  ماركل  الأمريكية  واملمثلة  ه��اري  زف��اف  و�سيقام 
قلعة وند�سور يوم 19 مايو اأيار يف حفل من املتوقع 

اأن يحظى باهتمام عاملي كبري.
الأمري  �سيدعو  ب��ي��ان  يف  كينزجنتون  ق�سر  وق���ال 
عامة  م��ن  �سخ�سا   2640 م��ارك��ل  وخطيبته  ه��اري 
مل�ساهدة  زفافهما  ي��وم  ون��د���س��ور  قلعة  اإىل  ال�سعب 
اأثناء  و�سول العرو�سني و�سيوفهما وموكب العربة 

خروجه من القلعة.
و�سي�سمل املدعوون �سخ�سيات من جمعيات خريية 
ل��ه��ا ���س��ل��ة ب��ال��ع��رو���س��ني وت��الم��ي��ذ م���دار����ض حملية 
من  اخ���ت���ريوا  ال��ب��الد  اأن���ح���اء  م��ن  �سخ�ض  و1200 

خلفيات واأعمار خمتلفة.
وتابع البيان يريد الأمري هاري وميجان ماركل اأن 
تتيح ترتيبات يوم زفافهما للعامة اأن ي�سعروا باأنهم 

جزء من الحتفالت.

ي�صجل رقمًا قيا�صيًا لل�صباحة بعمر ال�100
�سجل ال�سباح الأ�سرتايل جورج كوروني�ض، الذي �سيحتفل 
يف  عاملياً  قيا�سياً  رق��م��اً  املقبل،  ال�سهر  ع��ام  مئة  ببلوغه 
لل�سباحة احلرة يف فئته العمرية خالل  50 مرتاً  �سباق 

الت�سفيات املوؤهلة لدورة األعاب الكومنولث املقبلة. 
جمموعته  يف  الوحيد  ه��و  ع��ام��اً(   99( كوروني�ض  وك��ان 
و�سجل  اأع����وام  و104   100 ب��ني  م��ا  ال��ع��م��ري��ة  للمرحلة 
���س��وط واح���د يف م��رك��ز ج��ول��د كو�ست  ث��ان��ي��ة يف   56.12
ال�سباحة  مناف�سات  �سي�ست�سيف  ال��ذي  املائية  لالألعاب 
بني  م��ا  �ستقام  ال��ت��ي  املقبلة  الكومنولث  األ��ع��اب  دورة  يف 
الرابع و15 اأبريل ني�سان القادم.  واأقيم ال�سباق الأربعاء 
املا�سي قبل انطالق الت�سفيات العادية خ�سي�ساً لإتاحة 
الفر�سة لكوروني�ض ملحاولة ك�سر الرقم القيا�سي امل�سجل 
يف هذه املرحلة العمرية با�سم الربيطاين جون هاري�سون 

يف 2014 وهو دقيقة واحدة و31.19 ثانية. 

املوت ممنوع يف هذه املدينة 
قلبية يف  ب���اأزم���ة  اأو  ق��ات��ل��ة  ب��ح��ادث��ة  امل����وت  اأح����د  ب��ل��غ  اإذا 
فاملوت  اأح��د  فيها  يدفنه  فلن  الرنويجية،  لونغيريبني 
املدينة. وتعد لونغيريبني الرنويجية  هذه  "ممنوع" يف 
م��دي��ن��ة ف��ري��دة، ع��ل��ى �سطح ال��ك��رة الأر���س��ي��ة، يف جميع 
جوانب احلياة، اإذ يعي�ض فيها العلماء وعمال املناجم جنبا 
اأر���ض هذه املدينة، حتى  اإىل جنب. و"مينع" امل��وت على 
واإن كان موتا طبيعيا اأو وفاة نتيجة الإ�سابة باأزمة قلبية 
يف  امل��وت  ويعترب  املفاجئة.  ال��وف��اة  اأ�سباب  من  غريها  اأو 
لونغيريبني حادثة غري قانونية، ويعرف بهذا املو�سوع، 
الواقعة يف  الأرخبيلية  املدينة  يعي�ض يف هذه  جميع من 
اأكرب جزيرة من اأرخبيل �سفالبارد اأق�سى �سمال الرنويج 
والكرة الأر�سية. وين�سح جميع �سكان املدينة برتتيب كل 
ما هو �سروري للموت والدفن الكرمي يف اجلزء القاّري 

من الرنويج، بعيدا عن هذه اجلزيرة.
ويرجع العلماء ال�سبب الذي "منع املوت" يف هذه املدينة، 
اإىل اخلوف من انت�سار الأوبئة القاتلة، ب�سبب عدم تف�سخ 
ال����ربد، والتي  ل�����س��دة  امل���وج���ودة فيها  امل��ق��ربة  اجل��ث��ث يف 
 1998 اكُت�سف عام  اأن  ال�سنني، بعد  اأغلقت منذ ع�سرات 
 100 م��ن  اأك��رث  قتلت  التي  الإ�سبانية  )الإن��ف��ل��ون��زا  اآث���ار 

مليون �سخ�ض عام 1917( يف جثث املقربة.
و�سراء  القطط،  اقتناء  املدينة  ه��ذه  �سلطات  متنع  كما 
الروحية )هناك بطاقات خا�سة لكل �سخ�ض  امل�سروبات 

بكميات امل�سروبات الروحيات امل�سموحة له(.

فتاة تطري يف الهواء وتهاجم �صابا
مقطعا  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  م�ستخدمو  تداول 
م�����س��ورا يظهر ف��ت��اة ���س��ع��ودي��ة ت��ه��اج��م ���س��اب��ا داخ���ل اأحد 

املطاعم.
�سفحات  على  وا�سعا  ج��دل  اأث���ار  ال��ذي  الفيديو  ويظهر 
وكان  املطعم  يدخل  وه��و  ال�ساب  الجتماعي،  التوا�سل 
بهاتفها يف  واأل��ق��ت  ف��ج��اأة  ال��ت��ي ظ��ه��رت  للفتاة  ي��ت��ح��دث 
وجه ال�ساب، ثم قفزت يف الهواء م�سددة له �سربة قوية 

بقدميها يف �سدره.
اأثناء اعتدائها على  كانت الفتاة ترتدي الزي ال�سعودي، 
ال�ساب، ووا�سلت �سربها لل�ساب بعد قفزتها، وتدخل اأحد 

ال�سبان املتواجدين يف املطعم لتخلي�ض ال�ساب منها. اآمي �شمارت خالل ح�شورها حفل غلوبال الأخ�شر قبل الأو�شكار اخلام�س ع�شر يف لو�س اأجنلو�س بولية كاليفورنيا. )ا ف ب(

قفز من 24 طابقًا.. 
لكّن مّظلته خانته!

ق باأعجوبة  جنا رجٌل من املوت املحقَّ
ق��ي��ام��ه مبغامرة  ب��ع��د  ال�����س��وي��د،  يف 
���س��دي��دة اخل���ط���ورة، ح��ي��ث ق��ف��ز من 
وف�سل  طابقاً،   24 من  مبنى  �سطح 
القفزة.  يف فتح مظلته يف منت�سف 
واأظ����ه����رت ل��ق��ط��ات ان��ت�����س��رت على 
املغامر  قفز  حلظة  يوتيوب  موقع 
وت��ع��رّث ف��ت��ح امل��ظ��ل��ة، و���س��ط �سدمة 
القفزة  يتابعون  كانوا  الذين  امل��ارة 
على  ال��رج��ل  ب�سقوط  انتهت  ال��ت��ي 
باأّن  املعلومات  اأف���ادت  الأر���ض.وق��د 
الرجل جنا باأعجوبة من املوت، وهو 

تعّر�ض لإ�سابات عّدة يف ج�سمه.

ميغان ترينور تفاجئ 
جمهورها بهذه الأغنية

ال��ع��امل��ي��ة  ميغان  ال��ن��ج��م��ة  اأط��ل��ق��ت 
التي  اجل���دي���دة  اأغ��ن��ي��ت��ه��ا  ترينور  
 ،No Excuses ا����س���م  ح��م��ل��ت 
ولق���������ت اع������ج������اب ال�����ع�����دي�����د من 
م���ت���اب���ع���ي���ه���ا، ال�����ذي�����ن اع���ت���ربوه���ا  
عمل  كونه  مميزة  مفاجاأة  مبثابة 
اإحدى  وه��ي  وراق���ي،  فني متكامل 

اأغنيات األبومها اجلديد.
العمر  من  البالغة  ترينور  ميغان 
24 عام، �سّكلت من خالل اغنيتها 
ح��ال��ة ف��ن��ّي��ة مم��ّي��زة، اذ ان��ه��ا نالت 
باملو�سيقى  املعنيني  اع��ج��اب  اي�سا 
معجبوها  ت�����داول  ك��م��ا  وال���غ���ن���اء، 
الأغ������ن������ي������ة ب���������س����ك����ل ك�����ب�����ري عرب 
مواقع  على  ��ة  اخل��ا���سّ ح�ساباتهم 
اإ�سافة  الج���ت���م���اع���ي.  ال��ت��وا���س��ل 
العاملّية  فالفنانة  مغنية،  انها  اىل 
م��ي��غ��ان ت��ري��ن��ور ه��ي اأي�����س��اً كاتبة 

اغان ومنتجة امريكّية.

م�صارح الكاف التون�صية تتوهج يف » 24 �صاعة «
ب�سمال  ال��ك��اف  مدينة  و���س��اح��ات  م�سارح  تتهياأ 
غرب تون�ض ل�ستقبال الحتفال الفني ال�سنوي 
دورت���ه  يف  ان��ق��ط��اع(  دون  م�����س��رح  ���س��اع��ة   24(
 23 م��ن  ال��ف��رتة  يقام يف  ال��ذي  ع�سرة  ال�سابعة 

اإىل 28 مار�ض اجلاري.
ُيفتتح احلدث امل�سرحي بتنظيم عر�ض كرنفايل 
والركحية  ال��درام��ي��ة  الفنون  مركز  اإن��ت��اج  م��ن 
ب��ال��ك��اف ي��ج��وب ���س��وارع امل��دي��ن��ة وي��ق��دم لوحات 
ف��ن��ي��ة م�����س��ت��وح��اة م��ن م��الح��م ي��وغ��رط��ة ملك 
بعر�ض  الفتتاح  اأي��ام  اأوىل  وت�ستهل  نوميديا. 
وجليلة  اجلعايبي  للفا�سل  )خ��وف(  م�سرحية 
بكار يليها تكرمي لعدد من الفنانني التون�سيني 
وروؤوف  اجلبايل  وتوفيق  التواتي  كمال  منهم 

بن يغالن.
لرويرتز  الحتفال  مدير  املديوين  عماد  وقال 
يليق  اأك���رب  اإ���س��ع��اع��ا  ال��ت��ظ��اه��رة  مل��ن��ح  "ن�سعى 
باجلهة  امل�سرحية  احل��رك��ة  وبتاريخ  بتاريخها 

و�سيوفه  وع�ساقه  امل�سرح  جمهور  وبانتظارات 
من داخل البالد وخارجها".

تتزامن  ال��ت��ي  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ت��ظ��اه��رة  اأن  واأ����س���اف 
متفردة  للم�سرح  العاملي  باليوم  الحتفال  مع 
امل�سرحية  العرو�ض  اأف�سل  "اختيار  اإىل  ت�سعى 
اأ�سكال  تنويع  اإىل  اإ�سافة  والأجنبية  التون�سية 
اأخرى  ف��ن��ون  ع��ل��ى  ب��الن��ف��ت��اح  الفنية  ال��ف��رج��ة 

مت�سلة بامل�سرح".
عرو�سا  ال��راب��ع  الفن  لع�ساق  املهرجان  ويقدم 
م�سرحية من تون�ض وم�سر واجلزائر واملغرب 

والعراق واإيران وفرن�سا واإ�سبانيا.
امل���ه���رج���ان م��ع��ار���ض ون������دوات فكرية  وي��ن��ظ��م 
ب��ع��ن��وان )امل�������س���رح ال��ع��رب��ي وال����واق����ع: جدلية 
الن�سخ والف�سخ( و)الهياكل امل�سرحية: اإ�سكالت 
ور�ض  اإىل  اإ�سافة  القانون(  وتطلعات  الهيكلة 
فرن�سا  م��ن  م�سرحيون  عليها  ي�سرف  ت��دري��ب 

واإيطاليا وتون�ض.

جينيفر لوران�ش تك�صف �صبب انف�صالها 
خرجت املمثلة الأمريكّية  جينيفر لوران�ض  عن �سمتها وك�سفت عن �سبب انف�سالها 
عن دارين اأرنوف�سكي، اذ انها اأكدت خالل حوار مع املجلة الفرن�سية elle، اأن اأ�سواأ 
ما يف عالقة احلب، هو العالقة اجلن�سية، م�سرية اىل ان الرجل يبدو جيدا، لكن 

عندما ياأتي الليل يقول ول يفعل.
العر�ض  "�سكرانة" يف  ك��ان��ت  ان��ه��ا  اىل  ل��وران�����ض  جينيفر  ا���س��ارت  ثانية  جهة  م��ن 
الإذاعية،  الربامج  لأحد  وذلك خالل حديثها   ،Red Sparrow لفيلم  اخلا�ض 
وكاأنها  امنا  "�سكرانة"،  باأنها  توحي  ل  عيونها  نظرات  اأن  اأو�سحت  بدورها  التي 

تلقت �سدمة كهربائية.
اإنتاج  من  وهو  والإث���ارة،  الت�سويق  طابع  يحمل  فيلم  هو   ،"Red Sparrow"
ا�ستوديوهات فوك�ض الأمريكية، ي�سارك فيه اىل جانب جينيفر لوران�ض عدد كبري 

من املمثلني، ومنهم: جويل ادرجيتون، وماري لوي�ض باركر.


