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ملتقى الأعمال الإماراتي ال�سنغافوري 
يعزز الفر�ص القت�سادية بني البلدين

 •• �سنغافورة-وام:
الرغبة  اإن  االقت�صاد  وزي��ر  املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان  معايل  قال 
امل�صرتكة بني كل من االإمارات و�صنغافورة لالرتقاء بقنوات العالقات 
التجارية واال�صتثمارية الثنائية، ال�صيما يف تلك املرحلة التي ت�صهد 
لتحقيق  الدولة  وجهود  تتواكب  العاملي،  االقت�صاد  وانتعا�ش  تعايف 
اآ�صيا  �صرق  جنوب  ومنطقة  ككل،  اآ�صيا  دول  م��ع  عالقتها  يف  طفرة 
التجارية  امل��ب��ادالت  قيمة  تخطي  اإىل  معاليه  خا�صة.وا�صار  ب�صفة 
درهم،  مليار   450 قيمته  مبا  االآ�صيوية  ال��دول  مع  النفطية  غري 
االإيجابية  ال��ت��اأث��ريات  اإىل  ون���وه   2015 ال��ع��ام  الإح�����ص��ائ��ي��ات  وف��ق��اً 
التفاقية التجارة احلرة املوقعة بني �صنغافورة ودول جمل�ش التعاون 
2015، االأم��ر الذي  العام  التنفيذ يف  اخلليجي، والتي دخلت حيز 
كال  يف  اال�صتثمارية  واملوؤ�ص�صات  االأع��م��ال،  كيانات  فر�ش  من  يزيد 
الداعمة واملن�صو�ش عليها  الت�صهيالت  البلدين، من اال�صتفادة من 
)التفا�صيل �ش15( يف تلك االتفاقية.            

لقاء وم�سافحة بني رئي�سي الكوريتني 
•• �سيول-اأ ف ب:

كوريا  دولة  ورئي�ش  ج��اي-ان  الكوري اجلنوبي مون  الرئي�ش  التقى 
االألعاب  افتتاح  حفل  قبيل  وت�صافحا  ام�ش  نام  يونغ  كيم  ال�صمالية 
ر�صميا  ي��رتاأ���ش  ال���ذي  كيم  والتقى  اجل��ن��وب.  يف  ال�صتوية  االأومل��ب��ي��ة 
الوفد الدبلوما�صي الكوري ال�صمايل اىل االوملبياد، مون خالل حفل 

ا�صتقبال للقادة نظم قبل االفتتاح يف بيونغ ت�صانغ.
الرجالن  وابت�صم  ف��ردا  ف��ردا  الوفد  اع�صاء  وزوجته  مون  وا�صتقبل 

خالل م�صافحة بعيدة عن التوتر.
اال ان كيم يو جونغ، �صقيقة الزعيم الكوري ال�صمايل كيم جونغ اون، 
مل تكن �صمن الوفد الذي التقاه الرئي�ش الكوري اجلنوبي علما انها 
م�صاركة يف الوفد الكوري ال�صمايل اىل االلعاب االوملبية ال�صتوية يف 

بيونغ ت�صانغ.
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حممد بن زايد خالل ا�صتقباله ملك مملكة البحرين ال�صقيقة )وام( حممد بن را�صد خالل افتتاحه من�صة ابتكار احلكومات اخلالقة ) وام(

افتتح من�شة ابتكار احلكومات اخلالقة ومتحف امل�شتقبل و�شارك يف مبادرة »من�شي معا«
حممد بن را�سد: حكومات امل�ستقبل هي التي 
تتبنى اأفكارا ثورية لالرتقاء بحياة الإن�سان  

\ ويل عهد اأبوظبي التقى ملك مملكة البحرين يف منطقة الظفرة 
حممد بن زايد وحمد بن عي�سى اآل خليفة يتبادلن الأحاديث 

الودية ويوؤكدان تعزيز العالقات الأخوية وتطويرها

قوات ال�شرعية على بعد 48 كلم من �شنعاء

مقتل 6 قادة حوثيني كبار و50 عن�سرًا يف �سعدة
•• عوا�سم-وكاالت:

ي�������ص���ت���م���ر اجل�����ي�����������ش ال����وط����ن����ي 
غطاء  حت��ت  ال�صعبية  وامل��ق��اوم��ة 
ج��وي م��ن ط��ائ��رات حت��ال��ف دعم 
قدما  بامل�صي  باليمن  ال�صرعية 
واملع�صكرات  امل��دي��ري��ات  لتحرير 
ال��ت��ي م��ا زل��ت تقع حت��ت �صيطرة 
ع��دة حمافظات  االن��ق��الب��ي��ني يف 
مي��ن��ي��ة اأب���رزه���ا ���ص��ع��دة واجل���وف 

وال�صاحل الغربي.
قياديني  ���ص��ت��ة  ق���ت���ل  وم���ي���دان���ي���ا 
حوثيني مع خم�صني عن�صرا، يف 
طيبة  م��ن��ط��ق��ة  يف  دارت  م���ع���ارك 
القيادي  اأب��رزه��م  �صعدة،  بجبهة 
اب���و روح اهلل م�����ص��رف اجل��ب��ه��ة و 
كتيبة  م�صوؤول  اأبومرت�صي  زرعه 
ابوجهاد  وال��ق��ي��ادي  امل��ه��ن��د���ص��ني 
الوقائي  االأم��ن  م�صرف  احلمزي 
واأب����و ع��ل��ي االأع����وج م��دي��ر مكتب 

مديرية خب ال�صعف باجلوف.
ويف جبهة ال�صاحل الغربي متكن 

اجل��ي�����ش وامل���ق���اوم���ة م���ن حترير 
مع�صكر الك�صيع .من جهة اأخرى، 
اليمني  ال��ع�����ص��ك��ري  ال��ق��ائ��د  اأك����د 
نا�صر الذبياين، اأن خطة حترير 
اأواًل،  �صنعاء تاأتي يف حما�صرتها 

�صنعاء  حت��ري��ر  خ��ط��ة  اإن  وق����ال 
بالن�صبة  ك��ب��رياً  حت��دي��اً  ���ص��ت��ك��ون 
العا�صمة  ت��دم��ري  ن��ري��د  ال  ل��ن��ا، 
املدنيني  اإن��ق��اذ  نريد  التاريخية. 

وحماية املباين احلكومية. 

واأك�����دت ال��وك��ال��ة يف ت��ق��ري��ر، اأن 
بعد  على  ب��ات��ت  ال�صرعية  ق���وات 
العا�صمة  م���ن  ك��ل��م   48 ن��ح��و 
ميلي�صيات  عليها  ت�صيطر  التي 

احلوثي االنقالبية.

القوات اجلوية ت�شتهدف بوؤرًا اإرهابية يف �شيناء

اجلي�ص امل�سري يبداأ عملية �ساملة �سد الإرهاب 

جرحى يف مواجهات مع الحتالل بال�سفة املحتلة
•• فل�سطني املحتلة-وكاالت:

فل�صطيني  �������ص������اب  اأ������ص�����ي�����ب 
يف  ال�����ص��اق،  يف  احل��ي  بالر�صا�ش 
اندلعت  التي  العنيفة  املواجهات 
االحتالل  وق��وات  املواطنني  بني 
املزرعة  ب���ل���دة  يف  االإ����ص���رائ���ي���ل���ي 

الغربية �صمال غربي رام اهلل.
وق�����م�����ع�����ت ق������������وات االح������ت������الل 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني امل�������ص���ارك���ني يف 
اأقيمت  ال���ت���ي  اجل���م���ع���ة  ����ص���الة 
�صادرتها  ال��ت��ي  االأرا�����ص����ي  ع��ل��ى 
البناء  ل�صالح  االح��ت��الل  ق���وات 
هيئة  اال����ص���ت���ي���ط���اين.ون���ظ���م���ت 
واال�صتيطان  اجل�����دار  م��ق��اوم��ة 
امل����زرع����ة  امل���ح���ل���ي يف  وامل���ج���ل�������ش 
ال����غ����رب����ي����ة �����ص����الة اجل����م����ع����ة يف 
التو�صع  املناطق امل�صادرة ل�صالح 
اجلنود  اال����ص���ت���ي���ط���اين.واأط���ل���ق 
الر�صا�ش احلي واملعدين املغلف 
وال�صوت  الغاز  وقنابل  باملطاط 
بكثافة نحو املواطنني الذين ردوا 

باإلقاء احلجارة نحو اجلنود.
واح�����ت�����ج�����ز ج�����ن�����ود االح�����ت�����الل 
ال�������ص���ح���ف���ي���ني، وم���ن���ع���وه���م من 

ال����ت����غ����ط����ي����ة، واب������ع������دوه������م من 
املنطقة.على �صعيد اخر، اأ�صيب 
عدد من املواطنني باالختناق يف 
اندلعت يف قرية  التي  املواجهات 

بدر�ش غربي رام اهلل.
م�صرية  االحتالل  ق��وات  وقمعت 
ال�صم  ج���������دار  ن����ح����و  ����ص���ل���م���ي���ة 
اأرا�صي  ع��ل��ى  امل���ق���ام  وال���ت���و����ص���ع، 
القرية.وامطر اجلنود املواطنني 
واقتحموا  ال�����ص��ام،  ال��غ��از  بقنابل 
عنيفة  مواجهات  و�صط  القرية، 

مع اأهايل القرية.

ظهر  بعد  م��واط��ن  واأ�صيب  ه��ذا 
االحتالل  ق��وات  بر�صا�ش  ام�ش 
خ��������الل م������واج������ه������ات ان����دل����ع����ت 
ب��ي��ت��ا ف��ي��م��ا اندلعت  ع��ل��ى م��ف��رق 
ق����وات االحتالل  م��ع  م��واج��ه��ات 
ح��وارة وقرية مادما  على حاجز 
جنوب نابل�ش.وقال فواز البيطار 
والطوارئ  اال�صعاف  مدير  نائب 
بنابل�ش ل� معا ان �صابا )٢٤ عاما( 
بالقدم  ح���ي  ب��ر���ص��ا���ش  اأ���ص��ي��ب 
رفيديا  م�صت�صفي  اإىل  نقله  مت 

احلكومى لتلقي العالج.

رو�شيا تنتقد غارات دير الزور ووا�شنطن تعتربها دفاعية
ا�سبوع دام يف الغوطة وحتذيرات من كارثة اإن�سانية

التاأمني  ب���اأع���م���ال  ح��ال��ي��ا  ت���ق���وم 
اجلمهورية.واأعلن  م�صتوى  على 
اجلمعة،  �صباح  امل�صري  اجلي�ش 
بدء تنفيذ خطة جمابهة �صاملة 
واالإجرامية  االإرهابية  للعنا�صر 
ومناطق  �صيناء  وو�صط  �صمال  يف 
بدلتا م�صر والظهري ال�صحراوي 

غرب وادي النيل.

•• القاهرة-وكاالت:

قيام  امل�������ص���ري  اجل���ي�������ش  اأع����ل����ن 
القوات اجلوية با�صتهداف بع�ش 
البوؤر واالأوكار الالإرهابية �صمال 
وو����ص���ط ���ص��ب��ه ج���زي���رة ���ص��ي��ن��اء يف 
�صاملة  ع�����ص��ك��ري��ة  ع��م��ل��ي��ة  اإط�����ار 

بداأت �صباح ام�ش اجلمعة.
با�صم  الع�صكري  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
اأرك���ان  العقيد  امل�صلحة  ال��ق��وات 
اإن  اإن   ال���رف���اع���ي  ت���ام���ر  ح�����رب 
البحرية  ال���ق���وات  م���ن  ع��ن��ا���ص��ر 
التاأمني  ب���اأع���م���ال  اأي�����ص��ا  ق��ام��ت 
ب��غ��ر���ش ق��ط��ع خ��ط��وط االإم�����داد 
وتاأمني  االإرهابية  العنا�صر  عن 
املجرى املالحي.واأ�صاف املتحدث 
 ) 2 ال��ع�����ص��ك��ري يف ب��ي��ان رق����م ) 
للقوات  ال�صاملة  العملية  �صمن 
ملكافحة  وال�������ص���رط���ة  امل�����ص��ل��ح��ة 
اأن   ،2018 �صيناء  يف  االإره�����اب 
وال�صرطة  اجل��ي�����ش  م��ن  عنا�صر 

وق������ال امل���ت���ح���دث ال���ع�������ص���ك���ري يف 
العملية  اإن   )1( رق����م  ال���ب���ي���ان 
ال�صادر  التكليف  اإط��ار  “يف  تاأتي 
للقيادة  رئ��ي�����ش اجل��م��ه��وري��ة  م��ن 
ووزارة  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة 
ال�صاملة  ب��امل��ج��اب��ه��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
لالإرهاب والعملي������ات االإجرامي���ة 

االأخرى.
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•• عوا�سم-وكاالت:

دولية  اإغ��اث��ي��ة  جمموعة  ح���ذرت 
جراء  اإن�صانية  ك��ارث��ة  م��ن  ام�����ش 
ال��ع��ن��ي��ف��ة التي  ال��ق�����ص��ف  ح��م��ل��ة 
ال�صوري  ال��ن��ظ��ام  ق����وات  ت�����ص��ن��ه��ا 
وت����ع����رق����ل ع���م���ل���ي���ات االإغ������اث������ة 
ال�صرقية  الغوطة  يف  ال�صرورية 
ف�صائل  ل�����ص��ي��ط��رة  اخل���ا����ص���ع���ة 

املعار�صة.
واأ�صارت منظمة كري انرتنا�صونال 
اىل ان �صدة الق�صف اجلوي الذي 
 220 م��ن  اأك���ر  مقتل  اإىل  اأدى 
اأي���ام، �صعب  اأرب��ع��ة  مدنيا خ��الل 
ما  م�صاعدة  االإغ��اث��ة  عمال  على 
�صخ�ش  األ���ف   400 م��ن  ي��ق��ارب 

حما�صرين يف املنطقة.
ال�صوري  امل��ر���ص��د  اأ����ص���ار  ب�����دوره، 
مقتل  اإىل  االإن���������ص����ان،  حل���ق���وق 
االأربعة  االأي��ام  يف  �صخ�صا   229

املا�صية.
وق��ال رام��ي عبد الرحمن رئي�ش 
امل��ر���ص��د ل��وك��ال��ة روي����رتز �صقط 

و43  58طفال  ب��ي��ن��ه��م   229
�صيدة  خالل اأربعة اأيام متتالية.

وق����ال ال�����ص��ف��ري ال��ف��رن�����ص��ي لدى 
املتحدة فرن�صوا دوالتر ال  االأمم 
يف  دب��ل��وم��ا���ص��ي  ع��ل��ق  فيما  تعليق 

بلد اأوروبي اآخر االأمر رهيب.
والثالثاء، طالب ممثلو خمتلف 
ال���وك���االت االأمم���ي���ة امل���وج���ودة يف 
للعمليات  ف��وري  ب�”وقف  دم�صق 
القتالية ل�صهر على االأقل، يف كل 

اأنحاء �صوريا«.

الرو�صي  ال�����ص��ف��ري  واع���ت���ر  ه���ذا 
فا�صيلي  امل���ت���ح���دة،  االأمم  ل����دى 
�صنها  التي  ال��غ��ارات  اأن  نيبنزيا، 
التحالف الدويل بقيادة وا�صنطن 
ع��ل��ى حم��اف��ظ��ة دي���ر ال�����زور غري 

مقبولة.
التحالف  غ��ارات  نيبنزيا  وو�صف 
“جرمية”،  على دير الزور باأنها 
احتجاجا  ق���دم  اأن���ه  اإىل  م�����ص��ريا 
جل�صة  خالل  املو�صوع  هذا  حول 

مغلقة ملجل�ش االأمن الدويل.

•• بغداد-وكاالت:

حتوم �صبهات بتنفيذ اإعدامات جماعية م�صبوهة حتت جنح الظالم حول 
قوات االأمن الكردية يف كرد�صتان العراق.

االأمن  ق��وات  اجلمعة  ام�ش  ووت�ش  رايت�ش  هيومن  منظمة  اتهمت  فقد 
تنفيذ  خالل  من  حرب،  جرائم  بارتكاب  )االأ�صاي�ش(  العراقية  الكردية 
عمليات اإعدام جماعي بحق عنا�صر ي�صتبه بانتمائهم اإىل تنظيم داع�ش.

وا�صتند تقرير للمنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً، اإىل �صهادة عن�صر 
�صابق يف قوات االأ�صاي�ش و�صتة مواطنني اآخرين. وبح�صب التقرير، فاإن 
قوات الب�صمركة الكردية اعتقلت عراقيني واأجانب يف مدر�صة يف �صاحل 

املليحة، وهي منطقة تبعد 70 كيلومرتا �صمال غرب مدينة املو�صل.
ومن ثم اقتادتهم قوات االأ�صاي�ش الكردية اإىل �صجن يف �صيكليا، على بعد 
45 كيلومرتا، وبعد ذلك اإىل موقعني قرب بلدة زمار، حيث اأعدمتهم 
املنظمة  مدير  نائب  قالت  ال�صياق،  هذا  جماعية.ويف  مقرة  يف  ودفنوا 
قوات  اأن  اىل  ت�صري  بحوزتنا  “االدلة  اإن  فقيه  مل��ى  االأو���ص��ط  ال�صرق  يف 
اال�صاي�ش الكردية قادت عمليات اعدام جماعي ليلة بعد اأخرى على مدى 
اأ�صبوع لعنا�صر تنظيم داع�ش، مما اأ�صفر عن مقتل عدد كبري ورمبا مئات 
من املعتقلني الذكور«.واأ�صافت اأن “ال�صلطات العراقية والكردية يجب 
االإعدام  بعمليات  املتعلقة  املزاعم  و�صفاف يف  عاجل  نحو  على  اأن حتقق 

اجلماعي ومقا�صاة مرتكبيها«.
اإىل ذلك، يرجح اأن تكون عمليات االإعدام وقعت بني 28 اآب/اأغ�صط�ش 

و3 �صبتمر/اأيلول.

اإعدامات جماعية م�سبوهة يف 
العراق.. والبي�سمركة متهمة
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ان��ت��ح��اري  تفجري  يف  قتلى 
ب���ن���غ���ازي يف  مب�������س���ج���د 

•• بنغازي-وكاالت:

�صقط عدد من القتلى واجلرحى 
ا�صتهدف  ان���ت���ح���اري  ت��ف��ج��ري  يف 
م�صجدا يف مدينة بنغازي الليبية، 

اجلمعة.
انتحاريا  اإن  م�����ص��ادرن��ا  وق���ال���ت 
مبنطقة  اأبوهريرة  م�صجد  دخ��ل 

الركة، وفجر نف�صه.
35 يف  اأ����ص���ب���وع���ني ق���ت���ل  وق���ب���ل 
م�صاجد  ب���اأح���د  م�����زدوج  ان��ف��ج��ار 

املدينة.
االإرهابية  اجلماعات  وت�صتهدف 
امل�صاجد يوم اجلمعة، الإيقاع اأكر 

عدد من ال�صحايا املدنيني.
الليبي  اجل��ي�����ش  ق����وات  وح��ق��ق��ت 
ب��ن��غ��ازي بعد  ال��ن�����ص��ر يف ����ص���راع 
اإرهابيني  ���ص��د  م��ط��ول��ة  م��ع��ارك 
دمار  يف  ت�صببت  اآخرين  وخ�صوم 
املدينة ال�صاحلية، لكن اجلماعات 
امل��ت��ط��رف��ة حت�����اول زع���زع���ة اأم���ن 
الفردية  ال��ه��ج��م��ات  امل��دي��ن��ة ع��ر 

•• دبي-وام:

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ش ال��دول��ة رئ��ي�����ش جمل�ش ال�����وزراء حاكم 
التي  ه��ي  امل�صتقبل  ح��ك��وم��ات  اأن  اهلل(،  )رع����اه  دب���ي 
االإن�����ص��ان، من  ل��الرت��ق��اء بحياة  ث��وري��ة  اأف��ك��ارا  تتبنى 
احللول  وتطوير  امل�صتقبل  ا�صت�صراف حتديات  خالل 
اأم�ش  �صموه  افتتاح  ل��دى  ذل��ك،  لها.جاء  اال�صتباقية 
الرئي�صية  الفعالية  اخلالقة(  احلكومات  )ابتكارات 
امل�صاحبة للقمة العاملية للحكومات التي تنظم دورتها 

ال�صاد�صة يف الفرتة من 11 – 13 فراير احلايل. 
اآل  كما افتتح �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم 

دبي، رعاه اهلل، اأم�ش بح�صور �صمو ال�صيخ حمدان بن 
“متحف  دب��ي  مكتوم ويل عهد  ال  را���ص��د  ب��ن  حممد 
امل�صاحبة  الرئي�صية  الفعاليات  اأهم  اأحد  امل�صتقبل”، 
ت�صتمر حتى  التي   2018 العاملية للحكومات  للقمة 

يف دبي. جمريا  مبدينة  اجلاري  فراير   13
واأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
تريليون   15 �صي�صيف  اال�صطناعي  “الذكاء   : ان 

دوالر للناجت االإجمايل العاملي خالل 12 عاما.  
را�صد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ���ص��ارك  كما 
الوزراء  الدولة رئي�ش جمل�ش  اآل مكتوم نائب رئي�ش 
ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل يف م���ب���ادرة  )من�����ص��ي م��ع��ا( يف 
كل  م��ن  ي��وم جمعة  ك��ل  تقام  وال��ت��ي  الثالث  ا�صبوعها 
اأ�صبوع يف حديقة اأم االإمارات.        )التفا�صيل �ش2(

•• الظفرة- وام:

اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  التقى 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�صلحة اأم�ش يف منطقة الظفرة جاللة امللك حمد 
بن عي�صى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�صقيقة 

الذي يقوم بزيارة خا�صة للدولة .
ال�صيخ  �صمو  ح�صره  ال��ذي   - اللقاء  خ��الل  ج��رى 
حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
ال��ظ��ف��رة - ت��ب��ادل االأح���ادي���ث ال��ودي��ة ال��ت��ي عك�صت 
البلدين  بني  والتاريخية  االأخوية  العالقات  عمق 
وال�صعبني ال�صقيقني وحر�ش قيادتي البلدين على 
تعزيزها و تطويرها مبا يخدم امل�صلحة امل�صرتكة.

اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  و�صارك �صاحب 
ال�صيد  ري��ا���ص��ة  البحرين  ملك  ج��الل��ة   .. نهيان 
العربية  وال��ت��ق��ال��ي��د  ل��ل��م��ورث  اإح���ي���اء  ب��ال�����ص��ق��ور 
االأ�صيلة. ح�صر اللقاء �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد 
اخلريية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل 
و  لل�صباب  االأعلى  املجل�ش  رئي�ش  ال�صباب  و�صئون 
الريا�صة يف مملكة البحرين و�صمو ال�صيخ خالد بن 
حمد اآل خليفة وعدد من ال�صيوخ و معايل حممد 
ل�صوؤون  دول��ة  وزي��ر  الفال�صي  ال��ب��واردي  اأحمد  بن 
املزروعي  مبارك  اأحمد  الدكتور  معايل  و  ال��دف��اع 
اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي  للمجل�ش  العام  االأم��ني 
و �صعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل 

عهد اأبوظبي.                         )التتفا�صيل �ش3(
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اأخبـار الإمـارات

افتتح من�شة ابتكار احلكومات اخلالقة

حممد بن را�سد: حكومات امل�ستقبل هي التي تتبنى اأفكارا ثورية لالرتقاء بحياة الإن�سان  
•• دبي-وام:

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأكد 
رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال�����وزراء 
حاكم دبي )رعاه اهلل(، اأن حكومات 
اأفكارا  تتبنى  ال��ت��ي  ه��ي  امل�صتقبل 
ثورية لالرتقاء بحياة االإن�صان، من 
خالل ا�صت�صراف حتديات امل�صتقبل 

وتطوير احللول اال�صتباقية لها.
جاء ذلك، لدى افتتاح �صموه اأم�ش 
اخلالقة(  احل��ك��وم��ات  )اب��ت��ك��ارات 
امل�صاحبة  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
التي  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة  للقمة 
الفرتة  يف  ال�صاد�صة  دورتها  تنظم 
ف��راي��ر احلايل،   13 –  11 م��ن 
التجارب  اأب��رز  �صموه  وا�صتعرا�ش 

احلكومية املبتكرة التي تقدمها.
راف���ق ���ص��م��وه خ���الل اجل��ول��ة �صمو 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد 
ومعايل  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 
وامل�صتقبل  ال���وزراء  جمل�ش  �صوؤون 
للحكومات  العاملية  القمة  رئي�ش 
ومعايل عهود بنت خلفان الرومي 
وزيرة دولة لل�صعادة وجودة احلياة 
العلماء  �صلطان  ب��ن  عمر  وم��ع��ايل 

وزير دولة للذكاء اال�صطناعي.
وقال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
االإن�صان  »اإن  مكتوم:  اآل  را�صد  بن 
حمور كل ابتكار واأ�صا�ش كل تقدم 
م�صريتها  يف  ال��ب�����ص��ري��ة  ح��ق��ق��ت��ه 
التي  احل���ك���وم���ات   .. ال��ت��اري��خ��ي��ة 
اأول���وي���ة لعملها  االإن�����ص��ان  و���ص��ع��ت 
االأدوات،  وط��ورت  احللول  ابتكرت 
واأ�صافت  االإن�����ص��ان،  ح��ي��اة  و�صهلت 

اإىل رحلة تطور االإن�صان«.
واأ�صاف �صموه: »ن�صتلهم التجارب 
العاملية التي اأحدثت فرقاً يف حياة 
االإن�صان يف بناء م�صتقبل اأف�صل .. 
اأ�صا�صي  م��ك��ون  االب��ت��ك��ار  اأن  ن��وؤم��ن 
القادرة  الوحيدة  االأداة  الأن��ه  فيه، 
واإيجاد  التاريخ  وجهة  تغيري  على 
احل����ل����ول ل���ل���ت���ح���دي���ات ال����ك����رى«، 
م��وؤك��دا ���ص��م��وه اأن دول���ة االإم����ارات 
لالبتكار  ع��امل��ي��ة  ح��ا���ص��ن��ة  مت��ث��ل 
امل�صتندة  احللول  لتطوير  ومركزا 
للعلوم املتقدمة، ومن�صة لل�صراكة 
مكاناً  ال���ع���امل  ج��ع��ل  يف  ال��ع��امل��ي��ة 

اأف�صل لالأجيال القادمة.
ب���ن را�صد  وي��ن��ظ��م م���رك���ز حم��م��د 
ل��الب��ت��ك��ار ���ص��م��ن ف��ع��ال��ي��ات القمة 

ابتكارها  خ�����الل  م����ن  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
ل�����ص��ي��ان��ة الطرق  ج���دي���داً  ن��ظ��ام��اً 
املحلية،  املجتمعات  اإ����ص���راك  ع��ر 
تتكون  ذكية  اأج��ه��زة  تركيب  مت  اإذ 
املركبات  على  ا�صت�صعار  اأدوات  من 
وحتديد  ال���ط���رق  ح���ال���ة  مل���راق���ب���ة 
العوائق  اأو  احل��ف��ر  م��ث��ل  امل��خ��اط��ر 

على الطريق.
وي��ت��م��ي��ز ال��ن��ظ��ام ب���اأن���ه ق����ادر على 
املهام  واإ�صناد  ال�صيانة  اإب��رام عقود 
امل�صجلني  ال�����ص��ي��ان��ة  ع���م���ال  اإىل 
اأف�����ص��ل عرو�ش  ي��ق��دم��ون  ال��ذي��ن 
على  املتوفر  النظام  عر  االأ�صعار، 
عن  نتج  وق��د  املحمولة،  ال��ه��وات��ف 
الزمنية  ال��ف��رتة  تقلي�ش  ال��ن��ظ��ام 
الالزمة الإجراء عمليات االإ�صالح 

وال�صيانة ب�صكل كبري.
الهولندية  احل��ك��وم��ة  وت��ع��ر���ش   
الهواء  تلوث  على  الرقابة  ابتكار 
وال����ت����ل����وث ال�������ص���و����ص���ائ���ي ال�����ذي 
اأت���اح���ت���ه ل����الأف����راد الإ����ص���راك���ه���م يف 
اعتماد  طريق  ع��ن  التلوث  قيا�ش 
تطبيق »دي�صيبل دوت اليف« الذي 
التعامالت  »انرتنت  بتقنية  يعمل 

الرقمية - البلوك ت�صني«.
االب����ت����ك����ار حقوق  ه�����ذا  وي�����ص��م��ن 
امل�����ج�����اورة  امل����ن����اط����ق  االأف�����������راد يف 
الغنائية  احلفالت  تنظيم  الأماكن 
اأو م��واق��ع االإن�������ص���اءات م��ن خالل 
ت��غ��رمي امل��خ��ال��ف��ني ب�����ص��ك��ل ف���وري، 
التلوث  م�صتويات  جت����اوزوا  كلما 

امل�صموح بها.
وت����ق����دم »اب�����ت�����ك�����ارات احل���ك���وم���ات 
اخل����الق����ة« جت���رب���ة م��ب��ت��ك��رة من 
االأمريكية،  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات 
ابتكرها  جديدة  تقنية  تبنت  التي 
ال��ب��اح��ث يف جم���ال ال��راك��ني �صام 
ك��و���ص��م��ان، ال���ذي ط���ور ن��ظ��ام »�صي 
التقنيات  م���ن  امل�����ص��ت��وح��ى  ث�����رو« 
الراكني،  درا���ص��ة  يف  امل�صتخدمة 
توفري  على  ق���ادراً  نظاماً  لي�صبح 
روؤية عر اجلدران يف املباين التي 
م��ا ميكن  تتعر�ش حل��ال��ة ح��ري��ق، 
اإن��ق��اذ االأرواح  ف���رق االإط���ف���اء م��ن 

بكفاءة و�صرعة عالية.
وك�����ص��ف ت��ط��ب��ي��ق ه���ذا االب��ت��ك��ار يف 
ب���ارك ومركز  منلو  اإط��ف��اء  م��رك��ز 
الواليات  يف  ك��ون�����ص��ي��وم��ز  اإط���ف���اء 
امل��ت��ح��دة، ع��ن ن��ت��ائ��ج ه��ائ��ل��ة، حيث 
متكن رجال االإطفاء من الدخول 
واخلروج من مبنى يحرتق ب�صورة 

اأ�صرع بخم�ش مرات.

دورتها  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
احلكومات  اب���ت���ك���ارات  ال�����ص��اد���ص��ة، 
ال��ت��ي ت�صكل  ال��ف��ع��ال��ي��ة  اخل���الق���ة، 
لعر�ش  ع���امل���ي���اً  االأب���������رز  امل���ن�������ص���ة 
ابتكاراً  االأك��ر  احلكومات  جت��ارب 
لالإن�صان  امل���وج���ه���ة  امل����ج����االت  يف 
والهادفة لالرتقاء مب�صتوى جودة 

حياته.
وجت�������ص���د اب����ت����ك����ارات احل���ك���وم���ات 
العاملية  القمة  توجهات  اخل��الق��ة 
باالبتكار  ل��الح��ت��ف��اء  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
وت��ك��رمي احل��ك��وم��ات ال��ت��ي ابتكرت 
ل��ت��ح��دي��ات ح��ي��وي��ة تواجه  ح���ل���واًل 
منها،  ق��ط��اع��ات  اأو  جم��ت��م��ع��ات��ه��ا 
وعززت احلياة االإن�صانية وانعك�صت 

اإيجاباً على املجتمع.
اإىل  العاملية  املن�صة  ه��ذه  وت��ه��دف 
م�صاركة  م���ن  احل��ك��وم��ات  مت��ك��ني 
البع�ش  ب��ع�����ص��ه��ا  م����ع  جت���ارب���ه���ا 
بينها،  م���ا  يف  اخل������رات  وت����ب����ادل 
ب�����ص��ك��ل وث���ي���ق خلدمة  وال���ت���ع���اون 
املجتمع وم�صتقبل االأجيال، وتتيح 
وزائريها،  ال��ق��م��ة  يف  للم�صاركني 
ف��ر���ص��ة ال���ت���ع���رف ع���ن ق����رب على 
ت��ف��ا���ص��ي��ل االب����ت����ك����ارات واأح������دث 
املنهجيات التي تتبناها احلكومات 
املت�صارعة،  ال����ت����غ����ريات  مل���واك���ب���ة 
العامل  اأي��دي حكومات  وت�صع بني 
وح���ك���وم���ة دول������ة االإم����������ارات هذه 
منها  لال�صتفادة  املبتكرة  التجارب 

االبتكارات  اأف�������ص���ل  اخ���ت���ي���ار  ومت 
ح����ول ال���ع���امل، ب��ع��د ع��م��ل��ي��ة بحث 
كاماًل،  ع���ام���اً  ا���ص��ت��م��رت  وت��ق��ي��ي��م 
و�صملت ا�صتعرا�ش اأكر من 200 
جت��رب��ة م��ب��ت��ك��رة، ب��ال�����ص��راك��ة بني 
را���ص��د لالبتكار  ب��ن  م��رك��ز حممد 
احل����ك����وم����ي وم���ن���ظ���م���ة ال���ت���ع���اون 
واملجل�ش  وال��ت��ن��م��ي��ة  االق��ت�����ص��ادي 
اال�صت�صاري العاملي ملركز حممد بن 
و�صمت  احلكومي،  لالبتكار  را�صد 
من  نخبة  االبتكارات  تقييم  جلنة 
وامل�����ص��وؤول��ني احلكوميني  اخل���راء 
الذين  واال�صت�صاريني  واملخت�صني 
حول  احلكومية  االبتكارات  قيموا 
العامل، واختاروا اأف�صلها لعر�صها 
����ص���م���ن اب�����ت�����ك�����ارات احل����ك����وم����ات 

اخلالقة.
 وت����ق����دم اب����ت����ك����ارات احل���ك���وم���ات 
حلكومة  مبتكرة  جتربة  اخلالقة 
باعرتافها  تتمثل  املتحدة  اململكة 
اآلياً، ومنحه جواز  باالإن�صان املعزز 
���ص��ف��ر وه����وي����ة، م����ا مي���ث���ل خطوة 
تبني  جم�����ال  يف  م�����ص��ب��وق��ة  غ����ري 
القدرات اجلديدة التي نتجت عن 

تكنولوجيا التعزيز الب�صري.
وي�����اأت�����ي ذل������ك ب���ع���دم���ا اع���رتف���ت 
بنيل  ال����ري����ط����ان����ي����ة  احل����ك����وم����ة 
»�صايبورغ«،  ك��اإن�����ص��ان  ه��ارب��ي�����ص��ون 
وك�����ف�����ل�����ت ل�������ه ج����م����ي����ع احل�����ق�����وق 
باملواطن  اخل���ا����ص���ة  وال����واج����ب����ات 

وق����دم����ت اب����ت����ك����ارات احل���ك���وم���ات 
الذي  للرنامج  ع��ر���ص��اً  اخل��الق��ة 
جديدة  �صيغة  ت��ط��وي��ر  يف  يتمثل 
للموظف احلكومي ال�صامل املبتكر 

الذي يتمتع مبهارات عالية.
املتنقلني«  »املوظفني  اختيار  ويتم 
وكفاءاتهم،  مهاراتهم  اإىل  ا�صتناداً 
احلو�صبة  ت���ق���ن���ي���ة  خ������الل  وم������ن 
املوظف  ت��ك��ل��ي��ف  ي��ت��م  ال�����ص��ح��اب��ي��ة 
م�صروع  اأو  م��ه��م��ة  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل 
باجلهة  م���رت���ب���ط���اً  ل���ي�������ش  م���ع���ني 
ان��ط��الق��ا من  ال��ت��ي يعمل ل��دي��ه��ا، 
تلبية  على  القائمة  امل�صروع  فكرة 
احلكومية  اجل���ه���ات  اح���ت���ي���اج���ات 
خالل  من  الب�صرية  الكفاءات  من 
املنا�صبة  ب���ال���ك���ف���اءات  اال���ص��ت��ع��ان��ة 

املتوفرة يف جهات اأخرى.
وي�صتطيع املوظفون املنت�صبون اإىل 
ما  تامة  بحرية  العمل  الرنامج 
مينحهم فر�صا لتقدمي م�صتويات 
اأثبت  ال���ذي  االأم����ر  م��ت��م��ي��زة،  اأداء 
حيث  عليهم،  اإيجابية  انعكا�صات 
اأج������ري������ت على  درا�������ص������ة  ك�������ص���ف���ت 
يتمتعون  اأنهم  املتنقلني  املوظفني 
الر�صا  م����ن  اأع����ل����ى  مب�������ص���ت���وي���ات 
قدراتهم  واأن  وال�صعادة،  الوظيفي 
االآخرين  باملوظفني  مقارنًة  اأعلى 

يف القطاع احلكومي.
الرنويج،  دول����ة  ح��ك��وم��ة  ع��ر���ص��ت 
املعروفة بعملها الدائم على توفري 

وتطبيقها.
وت�����ق�����دم اب�����ت�����ك�����ارات احل���ك���وم���ات 
اخل���الق���ة ع��ل��ى م���دى اأي�����ام القمة 
13 فراير  م��ن -11  ال��ف��رتة  يف 
حكومية  جت���������ارب   7 احل����������ايل، 
مبتكرة من دول حول العامل تركز 
على تقدمي حلول للتحديات التي 
تواجه الب�صرية، وتلهم احلكومات 
لتطوير ابتكارات تغطي القطاعات 
احل��ي��وي��ة امل��رت��ب��ط��ة ب���ج���ودة حياة 
ابتكارات  وت�����ص��ت��ع��ر���ش  االإن�������ص���ان، 
ال�صويد  من  كل  حلكومات  ثورية 
والواليات  املتحدة  واململكة  وكندا 
املتحدة وكينيا وهولندا والرنويج، 
التجارب  اأف�����ص��ل  ت��ك��رمي  و���ص��ي��ت��م 
القمة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ص��م��ن  امل��ب��ت��ك��رة 

العاملية للحكومات.
ابتكارات احلكومات  وت�صم من�صة 
اخل���الق���ة ع�����ددا م���ن االب���ت���ك���ارات 
اأحدثت  ال��ت��ي  امل��ل��ه��م��ة  وال��ت��ج��ارب 
فرقا يف حياة االأفراد واملجتمعات، 
التعزيز  تقنيات  خ��الل  م��ن  ���ص��واء 
احلكومية  العمليات  اأو  الب�صري 
الب�صر  فاقدي  متكني  اأو  املبتكرة 
من التعرف اإىل االألوان من خالل 
االأ�صوات، اأو �صيانة الطرق بطرق 
اأو  اأو قيا�ش ج���ودة احل��ي��اة،  ذك��ي��ة، 
للحاالت  ال�����ص��ري��ع��ة  اال���ص��ت��ج��اب��ة 
التلوث  م���ن  احل����د  اأو  ال���ط���ارئ���ة، 

ال�صو�صائي.

الريطاين، وقد متكن هاربي�صون 
االأل���وان،  بعمى  ك��ان م�صاباً  ال��ذي 
من التغلب على اإعاقته من خالل 
جمجمته  يف  ه���وائ���ي  ج���ه���از  زرع 
االأل��وان، لي�صبح  �صماع  ميكنه من 

اأول اإن�صان معّزز بقدرات اآلية.
وت����ق����دم »اب�����ت�����ك�����ارات احل���ك���وم���ات 
اخلالقة« جتربة �صركة اخلطوط 
ال�صويدية  احلكومية  احل��دي��دي��ة 
التي ت�صتجيب  املبتكرة  »اإ�ش جيه« 
ل��ت��ط��ل��ع��ات اأف��������راد امل��ج��ت��م��ع عر 
تتبنى  ج���دي���دة  ح��ك��وم��ي��ة  خ���دم���ة 

اإحدى تقنيات التعزيز الب�صري.
با�صتخدام  ال�������ص���رك���ة  وت�������ص���م���ح 
م����زروع����ة حت����ت اجللد  ���ص��ري��ح��ة 
التقليدية،  ال��ت��ذاك��ر  ع��ن  ك��ب��دي��ل 
وتتيح ال�صريحة ال�صغرية ملوظفي 
اأيدي  م�صح  احلديدية  اخل��ط��وط 
الركاب با�صتخدام جهاز قارئ، وقد 
���ص��ارع��ت احل��ك��وم��ة ب��ت��ط��وي��ر هذه 
لال�صتخدام،  واإت��اح��ت��ه��ا  اخل��دم��ة 
مبدئي  ب�صكل  تطبيقها  مت  حيث 
األفي �صخ�ش من م�صتخدمي  بني 

القطارات.
كندا  القطاع احلكومي يف  ووظ��ف 
ال�صحابية  احل��و���ص��ب��ة  تكنولوجيا 
املوظفني  ن��ق�����ش  مل��واج��ه��ة حت���دي 
اجلهات  يف  واملبتكرين  امل��وه��وب��ني 
ابتكار  خ�����الل  م����ن  احل���ك���وم���ي���ة، 
املتنقلني«،  »امل���وظ���ف���ني  ب���رن���ام���ج 

احلياة،  ج�����ودة  م�����ص��ت��وي��ات  اأع���ل���ى 
جودة  لتحويل  املبتكر  م�صروعها 
احل��ي��اة م��ن ع���بء ع��ل��ى احلكومة 
قام  ح���ي���ث  جم������ٍز،  ا���ص��ت��ث��م��ار  اإىل 
فريق عمل »اأ�صكر ولفري الب« من 
بلدية اأ�صكر، بالتعاون مع امل�صارف 
جديدة  اآل��ي��ة  بو�صع  اال�صتثمارية 
لتقدمي خدمات للفئات املجتمعية 
التي تقوم الدولة على دعمها عر 

برامج الرفاه االجتماعي.
اال�صتثمار  ع��ل��ى  ال���ف���ك���رة  وت���ق���وم 
يف م����ه����ارات وق��������درات االإن�������ص���ان، 
التاأهيل  م�������ص���اري���ع  خ������الل  م����ن 
املهارات  ال��ق��درات وت��ط��وي��ر  وب��ن��اء 
االجتماعية  ل��ل��ف��ئ��ات  امل�صتقبلية 
امل�����ص��ت��ف��ي��دة م����ن ب����رام����ج ال���رف���اه 
ب�صكل  ان��ع��ك�����ش  م���ا  االج���ت���م���اع���ي، 
املحددة  امل��ي��زان��ي��ات  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي 
االجتماعي،  ال��رف��اه  برامج  لدعم 
من  انتقلوا  ال��ذي��ن  االأف���راد  وعلى 
اإعانات  اإىل  بحاجة  ح��االت  كونهم 
قادرين  اأف���راد منتجني  اإىل  ودع��م 

على اإعالة اأنف�صهم.
املعي�صة وجودة  قيا�ش ظروف  ومت 
احلياة قبل وبعد تعامل العائالت 
عن  والك�صف  اال�صتثمار،  ف��رق  مع 
ارتفاع ملحوظ يف م�صتويات جودة 

احلياة لديهم.
ومتكنت حكومة كينيا من توظيف 
التقنيات احلديثة يف �صيانة البنى 

نائب رئي�س الدولة: الإن�شان حمور كل ابتكار واأ�شا�س كل تقدم حققته الب�شرية يف م�شريتها التاريخية 
املن�شة العاملية تهدف اإىل متكني احلكومات من م�شاركة جتاربها مع بع�شها البع�س وتبادل اخلربات

حممد بن را�سد ي�سارك يف مبادرة »من�سي معا« بحديقة اأم الإمارات يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ���ص��ارك 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف مبادرة  )من�صي معا( 
يف ا�صبوعها الثالث والتي تقام كل يوم جمعة من كل اأ�صبوع يف حديقة اأم 
االإمارات يف العا�صمة اأبوظبي. ورافق �صموه يف امل�صي مل�صافة كيلو مرتين 
�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش ال��وزراء وزير 

دولة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن  �صلطان  الدكتور  معايل  و  الرئا�صة  ���ص��وؤون 
و�صعادة خليفة �صعيد �صليمان مدير عام دائرة الت�صريفات وال�صيافة يف دبي 
و �صعادة حممد عبداهلل اجلنيبي رئي�ش اللجنة العليا ال�صت�صافة االأوملبياد 
العام  اأبوظبي  العا�صمة  االم��ارات يف رحاب  الذي حتت�صنه دولة  اخلا�ش 
املقبل اإىل جانب عدد من امل�صوؤولني واملرافقني. وقد اأعرب �صاحب ال�صمو 
�صعادته مب�صاركته يف هذا احلدث  اآل مكتوم عن  را�صد  ال�صيخ حممد بن 
االإجتماعي االإن�صاين الريا�صي الذي ي�صهم يف ت�صجيع اأفراد املجتمع على 

ممار�صة ريا�صة امل�صي التي تن�صط اجل�صم و العقل و تعزز مقولة الريا�صة 
يف  املعنية  اجلهات  تبذلها  التي  الكبرية  باجلهود  �صموه  واأ���ص��اد  للجميع. 
الدولة الإ�صت�صافة دورة االألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�ش 2019 كدعم 
الدول  اأو يف  االإم����ارات  دول��ة  ���ص��واء يف  الهمم  واإن�����ص��اين الأ�صحاب  معنوى 
يف  تقام  التي  اجلليلة  االإن�صانية  الريا�صية  التظاهرة  ه��ذه  يف  امل�صاركة 
الفرتة من 14 اإىل 22 مار�ش املقبل والدورة العاملية لالأوملبياد اخلا�ش 
ال�صمو  2019 حتت رعاية �صاحب  العام  �صهر مار�ش من  التي تعقد يف 

االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد 
للقوات امل�صلحة. جدير بالذكر اأن االألعاب االإقليمية يف ن�صختها التا�صعة 
للعام  اخلا�ش  لالأوملبياد  العاملية  االألعاب  ودورة  املقبل  ال�صهر  تبداأ  التي 
2019 ت�صكالن حلقتني مهمتني �صمن �صل�صلة املبادرات والفعاليات التي 
حتقيقا  الدولة  يف  احلكومية  و�صبه  احلكومية  اجلهات  خمتلف  تطلقها 
اأ�صحاب الهمم  2021 التي تت�صمن دعم وحتفيز دمج  لروؤية االإم��ارات 

من ذوي االإعاقات يف املجتمع على امل�صاركة فيها.
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•• الظفرة- وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  ال���ت���ق���ى 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
منطقة  يف  اأم�����ش  امل�صلحة  للقوات 
ال���ظ���ف���رة ج���الل���ة امل���ل���ك ح��م��د بن 
مملكة  م��ل��ك  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  ع��ي�����ص��ى 
ال��ب��ح��ري��ن ال�����ص��ق��ي��ق��ة ال����ذي يقوم 

بزيارة خا�صة للدولة .
جرى خالل اللقاء - الذي ح�صره 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م يف منطقة 
الودية  االأحاديث  تبادل   - الظفرة 
ال����ت����ي ع���ك�������ص���ت ع���م���ق ال���ع���الق���ات 
البلدين  بني  والتاريخية  االأخوية 
وحر�ش  ال�����ص��ق��ي��ق��ني  وال�����ص��ع��ب��ني 

تعزيزها  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ن  ق��ي��ادت��ي 
امل�صلحة  ي��خ��دم  ت��ط��وي��ره��ا مب��ا  و 

امل�صرتكة.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  و����ص���ارك 

حممد بن زايد اآل نهيان .. جاللة 
ال�صيد  ري��ا���ص��ة  ال��ب��ح��ري��ن  م��ل��ك 

بال�صقور اإحياء للمورث والتقاليد 
العربية االأ�صيلة.

ح�صر اللقاء �صمو ال�صيخ نا�صر بن 
حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك 

لالأعمال اخلريية و�صئون ال�صباب 
و  لل�صباب  االأع��ل��ى  املجل�ش  رئي�ش 

الريا�صة يف مملكة البحرين و�صمو 
خليفة  اآل  حمد  ب��ن  خ��ال��د  ال�صيخ 
وعدد من ال�صيوخ و معايل حممد 
بن اأحمد البواردي الفال�صي وزير 
و معايل  ال����دف����اع  ل�������ص���وؤون  دول�����ة 
املزروعي  م��ب��ارك  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
التنفيذي  للمجل�ش  العام  االأم��ني 
الإم����ارة اأب��وظ��ب��ي و ���ص��ع��ادة حممد 
دي��وان ويل  املزروعي وكيل  مبارك 

عهد اأبوظبي.
وق���د غ���ادر ج��الل��ة امل��ل��ك ح��م��د بن 
بع������د  الب������الد  خليف������ة  اآل  عي�صى 
وك��������ان  للدول�������ة  خا�صة  زي�������ارة 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وداع�����ه  يف 
نهيان  اآل  زاي�����������������د  ب���ن  حم��م�����������������������د 
و�صم�����و ال�صيخ حمدان بن زايد اآل 

نهيان.

اليوم..انطالق اأعمال من�سة ال�سيا�سات العاملية وملتقى اأهداف التنمية امل�ستدامة
•• دبي-وام:

 تنطلق اليوم فعاليات من�صة ال�صيا�صات العاملية وملتقى التنمية امل�صتدامة 
تعقد  التي  للحكومات  العاملية  للقمة  ال�صاد�صة  ال��دورة  اأعمال  �صمن  وذلك 
برعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، حتت �صعار »ا�صت�صراف حكومات 
فعاليات  وتتوا�صل  احل��ايل.  فراير   13 –  11 من  الفرتة  يف  امل�صتقبل، 
حيث  للحكومات،  العاملية  القمة  اأي��ام  مدى  على  العاملية  ال�صيا�صات  من�صة 
امل�صتقبلية  القطاعات  تغطي  التي  واحل��وارات  اجلل�صات  من  ع��دداً  تت�صمن 
ل�صوؤون  دول��ة  وزي���رة  الها�صمي  ابراهيم  بنت  رمي  معايل  وق��ال��ت  احليوية. 
اإن  امل�صتدامة  التنمية  الأه���داف  الوطنية  اللجنة  ورئي�ش  ال��دويل  التعاون 

ال  اليوم  والعامل  املنطقة  يف  نعا�صرها  التي  وال�صريعة  املتالحقة  املتغريات 
تتطلب من امل�صوؤولني و�صانعي القرار احلوار فقط، بل العمل على الرتكيز 
على اإطالق املبادرات والرامج العملية والتي ميكن اأن يكون لها اأثر �صريع 
املن�صات  اأف�صل  اإحدى  العاملية للحكومات متثل  القمة  اأن  واأ�صافت  وفعال. 
على  العمل  ب��ل  فح�صب،  ال�صيا�صات  يف  احل���وار  على  تركز  ال  التي  العاملية 
حتديد اآليات التطبيق والتنفيذ لهذه ال�صيا�صات حول موا�صيع حيوية مثل 
من  غريها  النظيفة  والطاقة  البيئة  وحماية  ال�صحية  والرعاية  التعليم 
الق�صايا التي هي حمور اهتمام املجتمعات وال�صعوب حول العامل. وي�صارك 
عاملي  وخبري  حكومي  م�صوؤول   300 امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  ملتقى  يف 
من االأمم املتحدة ومنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية وموؤ�ص�صات دولية 
الوطنية  اللجنة  اأع�صاء  اإىل  اإ�صافة  اأكادميية،  وموؤ�ص�صات  عاملية  و�صركات 

الأهداف التنمية امل�صتدامة يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة، ملناق�صة اآخر 
امل�صتجدات يف امل�صرية العاملية لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة. كما ي�صهد 
ال�صراكات الدولية  ابتكار  امل�صتوى تتناول فر�ش  عقد جل�صة وزاري��ة رفيعة 
امللتقى جل�صات ع�صف ذهني متنوعة  التنموية. وتتخلل  لتحقيق االأه��داف 
ترتكز على �صبل حتقيق االأه��داف التنموية عر خمتلف القطاعات، حيث 
التنمية  اأه���داف  حتقيق  »نحو  بعنوان  بجل�صة  فعالياته  اأوىل  امللتقى  يبداأ 
وزيرة  الها�صمي  اإبراهيم  بنت  فيها كل من معايل رمي  امل�صتدامة« يتحدث 
ملنظمة  العام  االأم��ني  اأنخيل غوريا  ومعايل  ال��دويل،  التعاون  ل�صوؤون  دول��ة 
مركز  مدير  �صاك�ش  جيفري  والروفي�صور  والتنمية،  االقت�صادي  التعاون 
ال�صراكات  »ب��ن��اء  ع��ن��وان  وحت��ت  كولومبيا.  جامعة  يف  امل�صتدامة  التنمية 

حلوكمة اأهداف التنمية امل�صتدامة.

حتذير من ت�سكل ال�سباب من 
منت�سف الليل اىل 11 �سباحا

•• ابوظبي-وام:

املركز الوطني لالأر�صاد منا�صدته م�صتخدمي الطرق  جدد 
اإر�صادات  واإت��ب��اع  اأخ���ذ احليطة واحل���ذر  ال�����ص��ي��ارات  وق��ائ��دي 
انخفا�ش  اإىل  ي���وؤدي  وال���ذي  ال�صباب  ت�صكل  ب�صبب  امل���رور، 
مدى الروؤية االأفقية الأقل من 500 مرت اأحياناً على بع�ش 
ال�صاحلية الو�صطى  املناطق  املناطق الداخلية ثم ميتد على 
ام�ش  00:00 م�صاء  ال�صاعة  الفرتة من  وال�صمالية خالل 

وحتى ال�صاعة 11:00 من �صباح اليوم ال�صبت.

افتتح متحف امل�شتقبل واأكد اأن الذكاء ال�شطناعي �شي�شيف 15 تريليون دولر للناجت الإجمايل العاملي خالل 12 عاما

حممد بن را�سد : متحف امل�ستقبل جتربة ا�ست�سرافية للم�ستقبل لإ�سافة قيمة لعمل احلكومات حول العامل
•• دبي-وام:

 افتتح �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
ال�صيخ  �صمو  اأم�ش بح�صور  دبي، رعاه اهلل،  ال��وزراء حاكم  رئي�ش جمل�ش 
حمدان بن حممد بن را�صد ال مكتوم ويل عهد دبي »متحف امل�صتقبل«، 
اأحد اأهم الفعاليات الرئي�صية امل�صاحبة للقمة العاملية للحكومات 2018 

التي ت�صتمر حتى 13 فراير اجلاري مبدينة جمريا يف دبي.
ويقدم »متحف امل�صتقبل«، الذي تنظمه موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل، جتربًة 
تفاعلية تتيح للزوار التعرف على املهارات والقدرات املتقدمة التي يوفرها 
الذكاء اال�صطناعي وقدرته على التاأثري يف جوانب عدة من حياتنا على 
�صعيد الفرد واملجتمع، اإىل جانب االإمكانات الهائلة التي ينطوي عليها 
خمتلف  ب���اأداء  االرت��ق��اء  يف  ا�صتثمارها  ميكن  والتي  اال�صطناعي  ال��ذك��اء 

القطاعات احليوية يف العمل احلكومي.
»الذكاء   : ان  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأك���د 
اال�صطناعي �صي�صيف 15 تريليون دوالر للناجت االإجمايل العاملي خالل 

يكون لنا جزء رئي�صي يف هذا احلراك العلمي«. الأن  ون�صعى  عاما..   12
الإ�صافة  للم�صتقبل  ا�صت�صرافية  جتربة  امل�صتقبل  »متحف  �صموه:  وق��ال 
قيمة لعمل احلكومات حول العامل«. واأ�صاف: »م�صرية التنمية لن حتقق 

قفزات رئي�صية بدون ت�صخري تقنيات الذكاء اال�صطناعي احلديثة«.
احلكومي  العمل  يف  اال�صطناعي  الذكاء  لتقنيات  االإم���ارات  تبني  وح��ول 
لفت �صموه : »ن�صعى الأن تكون االإمارات املركز الرئي�صي لتقنيات الذكاء 
تر�صخ  االإم����ارات  »حكومة  اأن  �صموه  واع��ت��ر  املنطقة«،  يف  اال�صطناعي 

منوذجاً لبقية احلكومات يقوم على ت�صخري التقنية لقيادة التنمية«.
وختم �صموه بالقول: »احلياة يف االإمارات �صتتغري.. واخلدمات �صتتطور 

خالل العقد القادم ب�صبب تقنيات الذكاء اال�صطناعي«.
ح�صر افتتاح متحف امل�صتقبل معايل معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي 
للحكومات  العاملية  القمة  رئي�ش  وامل�صتقبل  ال��وزراء  �صوؤون جمل�ش  وزير 
ومعايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة لل�صعادة وجودة احلياة و 

معايل عمر بن �صلطان العلماء وزير دولة للذكاء االإ�صطناعي.

تفاعلية حمطات   5
اإمكانات  على  للتعرف  ومده�صة  حية  جتربة  امل�صتقبل«  »متحف  يوفر 
خالل  �صيتم  حيث  تفاعلية؛  حمطات   5 خالل  من  اال�صطناعي  الذكاء 
للروبوتات،  واالإب��داع��ي  االبتكاري  اجلانب  على  التعرف  االأوىل  املحطة 
التي يعيد الذكاء اال�صطناعي  الفنية  من خالل معر�ش يقدم االأعمال 
ت�صكيلها بطرق خمتلفة باالعتماد على خوارزمية حا�صوبية ذاتية التعلم 
وبهذه  ال�صابق،  يف  االإن�صان  ر�صمها  اأو  التقطها  التي  ال�صور  خ��الل  من 

الطريقة ت�صتطيع الروبوتات اإنتاج اأعمال فنية ملفتة للنظر.
ويعمل الذكاء اال�صطناعي اأثناء مرحلة التعلم الذاتي على حتويل ال�صور 
اأبعاد  حت��دد  خريطة  اإن�صاء  من  ميكنه  مما  الرقمية  احلا�صوب  لغة  اإىل 
الر�صمة على مرحلتني اأ�صا�صيتني؛ االأوىل الختيار االألوان واإظهار االأبعاد 
االأ�صا�صية  الر�صم  مواقع  لتحديد  والثاين  ال�صورة اجلديدة  املختلفة يف 
ت�صور  تكوين  من  اال�صطناعي  الذكاء  يتمكن  هنا  ومن  االأ�صكال.  لبناء 
البيانات  رب��ط  مع  بر�صمها  �صيقوم  التي  اجل��دي��دة  ال�صورة  و�صكل  ملكان 

التي مت جمعها من جمموعة ال�صور التي مت تزويده بها، مما ميكنه من 
حتديد الوجوه تلقائياً واخللفيات واإعادة ر�صمها ب�صكل جديد وخمتلف 

عن االأ�صل دون خ�صارة اجلودة والتفا�صيل االأ�صا�صية.
ر�صم  ب�����ص��اأن  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  يف  احل��ري��ة  اال�صطناعي  ل��ل��ذك��اء  و�صيكون 
ال�صورة النهائية، مبا يف ذلك اختيار االألوان، ومكان الوجوه، وتفا�صيل 
االإ�صاءة، ونوع اخللفية واالإبت�صامات، وموقع العيون دون امل�صا�ش بال�صكل 
التعرف عليهم  ر�صمهم بحيث ميكن  �صيتم  الذين  لالأ�صخا�ش  االأ�صا�صي 
ب�صهولة عند م�صاهدة العمل الفني النهائي. و�صيقوم الذكاء اال�صطناعي 
روبوت  اإىل  االأوام���ر  بتحويل  والتفكري  التعلم  ذاتية  العملية  ه��ذه  اأثناء 
بذلك  حم�������اكياً  اآلي�����اً  ال������ر�صم  ف�����ر�صاة  بتح�����ريك  �ص������يقوم  »ر���ص��ام«، 
طريقة الب�صر يف ال�������ر�صم والت�����فكري وحتريك الي������د ل���لر�صم الف�������وري، 
وق�������د ت�صل مدة اإجناز لوحة فنية واحدة عن طريق الذكاء اال�صطناعي 

اإىل 48 �صاعة.
ا�صتعرا�ش توظيف الذكاء اال�صطناعي يف  الثانية �صيتم  وخالل املحطة 
ال���وزراء من خالل  رئا�صة جمل�ش  ال��ق��رار يف مكتب  اتخاذ  دع��م  عمليات 
توفري البيانات التي ت�صهل على �صناع القرار اتخاذ القرار ال�صليم عر 
�صا�صات تفاعلية تعر�ش البيانات ذات ال�صلة باملو�صوعات والق�صايا التي 
يتعني اتخاذ القرار فيها، وحتليل بيانات �صخمة واإظهارها ب�صكل يو�صح 
توفر  ب�صيطة  التوجهات واالج��راءات بطرق  الكامنة يف  والنتائج  الواقع 

الوقت واجلهد.
التي  وال�صعوبات  التحديات  ا�صتعرا�ش  ف�صيتم  الثالثة  املحطة  يف  اأم��ا 
ميكن اأن تنتج عن ا�صتخدام الذكاء اال�صطناعي، والتي تتمثل يف تو�صله 

واملعلومات  البيانات  ت��وف��ر  ع��دم  ب�صبب  �صليمة  وغ��ري  خاطئة  خل��ي��ارات 
الكافية تكون �صبباً يف احل�صول على نتائج غري مر�صية.

اال�صطناعي،  الذكاء  خماطر  على  ال��زوار  �صيتعرف  الرابعة  املحطة  ويف 
باأعمال  للقيام  طيار  ب��دون  الطائرات  ا�صتخدام  املثال  �صبيل  على  ومنها 
اأمن و�صالمة املجتمع؛ بينما �صيتم يف املحطة اخلام�صة واالأخرية  تهدد 
التقنية  من  جديد  نوع  وهو  الهجني،  اال�صطناعي  الذكاء  على  التعرف 
يجمع بني ذكاء االإن�صان واالآلة من خالل دمج جميع ال�صفات احلميدة 
يف الب�صر ليعمل الذكاء اال�صطناعي على القيام بها ذاتياً بطرق م�صابهة 

وحماكية متاماً لعمل الب�صر.

متحف امل�شتقبل
�صاحب  اأط��ل��ق��ه��ا  ن��وع��ه��ا  م��ن  ف��ري��دة  م���ب���ادرًة  امل�صتقبل«  »م��ت��ح��ف  ي�صكل 
م�صتقبل  ا�صتك�صاف  ب��ه��دف  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
اأبوابه  العلوم، والتكنولوجيا، واالبتكار. وكان متحف امل�صتقبل قد افتتح 
العاملية  القمة  اأقيم على هام�ش  اأم��ام اجلمهور يف معر�ش  للمرة االأوىل 
للحكومات 2016، لي�صبح معلماً ثابتاً يف القمة، يت�صنى للزوار االطالع 
على اأحدث التطورات التقنية يف جمال �صناعة الروبوتات وا�صتخدامات 
ملحة  يوفر  كما  ككل،  االإن�صاين  املجتمع  يخدم  مبا  اال�صطناعي  ال��ذك��اء 

حول مقتنيات املتحف عند تد�صينه ر�صمياً يف العام عام 2019.
وحا�صناً  امل�صتقبل  الخ��رتاع��ات  دائماً  متحفاً  امل�صتقبل  متحف  و�صيكون 
للتطوير واختبار االأفكار، ومن�صة البتكار احللول التقنية الأهم التحديات 

احلالية وامل�صتقبلية.

ويل عهد اأبوظبي التقى ملك مملكة البحرين يف منطقة الظفرة 

حممد بن زايد وحمد بن عي�سى اآل خليفة يتبادلن الأحاديث الودية ويوؤكدان تعزيز العالقات الأخوية وتطويرها

•• اأبوظبي-وام:

م�صاركتها  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رط��ة  اخ��ت��ت��م��ت   
لالبتكار  االإم�������ارات  ���ص��ه��ر  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
اأحدث  ب��ع��ر���ش  وال��ت��ي مت��ي��زت   2018
يا�ش  يف  بجناحها  ودورياتها  م�صاريعها 
م����ول وامل��ن�����ص��ة ال���ت���ي خ�����ص�����ص��ت��ه��ا على 
ا���ص��اف��ة اىل تنظيم  اأب��وظ��ب��ي  ك��ورن��ي�����ش 
امل�صتقبل  با�صت�صراف  تعنى  حما�صرات 
وال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي يف ف��ن��دق يا�ش 
توزيع  فاي�صوري. وت�صمن حفل اخلتام 
مبتكرة  بطريقة  اجلمهور  على  ه��داي��ا 
وك��ت��اب ع��ن م�����ص��رية امل��غ��ف��ور ل��ه ال�صيخ 
اهلل  »ط��ي��ب  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د 

ثراه« و�صعارات خا�صة لعام زايد.
تفاعلوا  املدار�ش  وطلبة  اجلمهور  وكان 
م��ع امل�����ص��اري��ع ال��ري��ادي��ة امل��ب��ت��ك��رة فائقة 
وال��ت��ي تعك�ش  اأب��وظ��ب��ي  ل�صرطة  ال��ذك��اء 
للم�صتقبل  وا����ص���ت�������ص���راف���ه���ا  ت���ط���وره���ا 
مت��ا���ص��ي��ا م���ع روؤي�����ة احل��ك��وم��ة يف تبني 
وتعزيز  املجال  ه��ذا  يف  العاملية  الفر�ش 

مكانتها كوجهة عاملية رائدة للم�صتقبل 
الر�صيدة  القيادة  روؤية  امل�صتدام وتكر�ش 
الذكية  التقنيات  وتوجهاتها يف ت�صخري 

خلدمة و�صعادة االإن�صان.
ع��ب��د اهلل خوري  ال��ع��ق��ي��د خ���ال���د  وق�����ال 
والتطوير  اال�صرتاتيجية  مركز  مدير 
لالبتكار  االإم�����ارات  �صهر  اإن  امل��وؤ���ص�����ص��ي 
جت�صد  دول���ي���ة  ت���ظ���اه���رة  ي��ع��د   2018
العلمي  بالبحث  االإم���ارات  دول��ة  اهتمام 
واملخرتعني  املوهوبني  ودع��م  واالبتكار 
الذكية  امل�������ص���اري���ع  ع���ر����ش  خ����الل  م���ن 
ل����الأف����راد وامل��وؤ���ص�����ص��ات وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 
الب�صرية  خل��دم��ة  ا�صتثمارية  م�صاريع 

وتنمية الوطن.
واأكد حر�ش �صرطة اأبوظبي على تعزيز 
بيئة االبتكار ودعم املخرتعني وتطوير 
امل�صاريع  لتقدمي  ومهاراتهم  قدراتهم 
نحو  على  املجتمع  تخدم  التي  احليوية 
ويعك�ش  وال�صعادة  االإيجابية  قيم  يعزز 
اأبوظبي كوجهة عاملية  اإمارة  من مكانة 
ت�صعها يف مقدمة املدن املطبقة ملفاهيم 

�صرطة امل�صتقبل.
حممد  �صليمان  امل��ق��دم  ق��ال  جانبه  م��ن 
اإدارة االبتكار وا�صت�صراف  الكعبي مدير 
اال�صرتاتيجية  م���رك���ز  يف  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
امل�صاريع  اأن  امل���وؤ����ص�������ص���ي  وال���ت���ط���وي���ر 
املتنوعة  امل��ب��دع��ة  واالأف���ك���ار  االب��ت��ك��اري��ة 
ال���ت���ي ع��ر���ص��ت��ه��ا ����ص���رط���ة اأب���وظ���ب���ي يف 
املتميز  امل�صتوى  اأظ��ه��رت  االبتكار  �صهر 
العمل  جم���االت  يف  ال���رائ���دة  لتجربتها 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة مواكبة  وف���ق  ال�����ص��رط��ي 
ل��ل��م�����ص��ت��ج��دات ال��ت��ق��ن��ي��ة امل���ت���ط���ورة يف 
ا�صت�صراف امل�صتقبل. واأكد حر�ش �صرطة 
اأبوظبي على حتفيز واإثراء بيئة االبتكار 
املتاحة  الو�صائل  بكل  ودعمها  واالإب���داع 
العلوم يف  توظيف  كوادرها من  لتمكني 
النتائج  اأف�صل  وحتقيق  املجتمع  خدمة 
اإىل  امل�صتقبل الفتا  ا�صت�صراف  يف جمال 
اأن امل��ع��رو���ص��ات مت��ث��ل دل��ي��ال ع��ل��ى روح 
االبتكار الذي يتمتع به منت�صبو �صرطة 
الالزم  ال��دع��م  ك��ل  وف��رت  التي  اأبوظبي 
فاعل  ب�صكل  واالإ�صهام  قدراتهم  الإب���راز 

جمال  يف  احلكومة  تطلعات  حتقيق  يف 
ا�صت�صراف امل�صتقبل.

اأبوظبي  ���ص��رط��ة  م��ع��رو���ص��ات  و���ص��م��ل��ت 
املبدعة  واالأف��ك��ار  االبتكارات  من  حزمة 
م��ن��ه��ا ب��دل��ة ���ص��رط��ي امل�����ص��ت��ق��ب��ل وجهاز 
االإلكرتوين  وال�صوار  ال�صحايا  حماية 
الليزر  وج���ه���از  ال�����ص��رط��ي��ة  ل��ل��م��ت��اب��ع��ة 
ل��ت��ح��دي��د م�����ص��اف��ات اأم�����ان امل���رك���ب���ات يف 
ال�������ص���ب���اب ودع�����ام�����ة م����ط����اط ه���وائ���ي 
حلماية احلافالت املدر�صية من حوادث 
الفلكي  االإم����ارات  ومر�صد  اال���ص��ط��دام 
امل��ت��ح��رك وع�����ص��ا ال��ق��ي��د ال��ع��ق��رب وذراع 
اإنقاذ املح�صورين يف االأماكن املح�صورة. 
كما عر�صت اخرتاعات اأخرى منها �صاهد 
فحو�ش الب�صمة الوراثية الذكي ونظام 
ح��م��اي��ة االأط���ف���ال م��ن ح����وادث الده�ش 
القر�صنة  ل��ك�����ص��ف  ال��ب��ي�����ص��اء  وال��ق��ب��ع��ة 
والتحكم  املخفية  ال�صور  ع��ن  والبحث 

بفاأرة احلا�صوب بوا�صطة العني.
االأمنية  دوري��ات��ه��ا  اأح���دث  عر�صت  كما 
يف ي��ا���ش م���ول وال��ت��ي ع���ززت م��ن كفاءة 

املوؤ�ص�صة  ���ص��م��ع��ة  ع��ك�����ص��ت  ال��ت��ي  ع��م��ل��ه��ا 
عامليا و�صملت الدوريات: الهيدروجينية 
وامل�����ص��ح اجل��غ��رايف االأم��ن��ي وم��رك��ز نظم 
امل��ع��ل��وم��ات واالت�����ص��االت ودوري�����ة رمال 
والور�صة  املتنقلة  االأ�صنان  ووحدة عالج 
املتنقلة لفح�ش االأ�صلحة ودوريات املنقذ 

وامل�صعف واالإطفائي ال�صغري.
ومت���ي���زت امل�����ص��ارك��ة م���ن خ����الل عر�ش 
االخرتاعات واالبتكارات الأبناء املنت�صبني 
حتفز  ثقافة  ب��ن��اء  ت�صتهدف  م��رة  الأول 
على االبتكار وتن�صئة جيل من النابغني 
املجتمع  احتياجات  تلبية  اإىل  وال�صعي 

وتعزيز قيم ال�صعادة واالإيجابية.
الطاولة  املعرو�صة:  االبتكارات  و�صملت 
ال�صن  ك��ب��ار  خل��دم��ة  لل�صيافة  ال��ذك��ي��ة 
الروبوت  ليغو  وابتكار  الهمم  واأ�صحاب 
لتحويل  ال�����ص��غ��ري  »امل��ه��ن��د���ش  واب��ت��ك��ار 
وحركية  ���ص��وت��ي��ة  ط��اق��ة  اإىل  ال��ط��اق��ة 
ال�صوئي  امل�����ص��ب��اح  واخ����رتاع  و���ص��وئ��ي��ة« 
واالأف����راد  ال�صباط  وك���ان  للمنا�صبات. 
املبتكرون تولوا تدريب االأطفال الذين 

ومن�صتها  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة  جناح  زاروا 
ور�ش  اأبوظبي حيث عقدت  كورني�ش  يف 
مواد  م��ن  ال��روب��وت��ات  »�صناعة  يف  عمل 
الليغو لالأطفال« كما مت تدريبهم على 
االأبعاد«  ثالثية  ال��ط��اب��ع��ات  »ا���ص��ت��خ��دام 
اإبداعية  حما�صرات  تقدمي  جانب  اإىل 
»االبتكار يف خدمة  اأبرزها  خمتلفة من 
و«دوالب  اأب��وظ��ب��ي«  ب�صرطة  املتعاملني 

امل�صتقبل« و«حقوق امللكية الفكرية«.
اأب��وظ��ب��ي يف اطار  ك��م��ا ن��ظ��م��ت ���ص��رط��ة 
ف���ع���ال���ي���ات���ه���ا ����ص���م���ن ����ص���ه���ر االإم����������ارات 
لالإبتكار 4 حما�صرات حول »ا�صت�صراف 
الب�صري  والتطور  و«االبتكار  امل�صتقبل« 
وحقوق امللكية الفكرية« و«برامج الذكاء 
اال�صطناعي - التحديات والفر�ش التي 
امل�صتقبل«  يف  اأبوظبي  �صرطة  �صتواجه 

و«اأم������ن وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات امل�����ص��ت��ق��ب��ل يف 
وهدفت   »2071 االإم���ارات  مئوية  ظل 
املحا�صرات اإىل تعزيز ثقافة اال�صت�صراف 
واالأه����داف  ال��ق��ي��م  وت��ر���ص��ي��خ  امل�صتقبلي 
االأ�صاليب  تو�صيح  عر  اال�صرتاتيجية 
معايري  اأف�صل  حتقق  التي  امل�صتحدثة 
املوؤ�ص�صي  االأداء  يف  وال����ري����ادة  ال��ت��م��ي��ز 

ال�صت�صراف امل�صتقبل.

�سرطة اأبوظبي تختتم م�ساركتها يف �سهر الإمارات لالبتكار 2018 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بريث للدعاية واالعالن 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1187227 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حمد مطر را�صد بن م�صيعد النيادي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل علي خالد علي اخلليفي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صدف البحر للنقليات 

العامة رخ�صة رقم:CN 1957191 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ايوب مال اهلل �صعيد رباحه اخلمريي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف احمد �صيف نواب حممد احلمادي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/يورو لينك للمقاوالت 

CN 1805518:االلكرتوميكانيكية ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة زايد علي حممد ح�صن باطوق %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �صلطان �صيف النعيمي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

 CN 1054679:للنقليات العامة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد فايل حممد مبارك الرا�صدي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف علي �صامل �صعيد املن�صوري

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/مكتبة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1488500:ار�صال للقرطا�صية رخ�صة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/الوان  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1018782:للتجميل رخ�صة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
القيا�ش  ال�ص�����ادة/يونايتد فيجن لتجارة اجهزة  التنمية االقت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

والتحكم واالنابيب رخ�صة رقم:CN 2110274 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ يونايتد فيجن لتجارة اجهزة القيا�ش والتحكم واالنابيب
UNITED VISION INSTRUMENTATION AND CALIBRATION AND PIPES TRADING

اىل/اويل ا�صتيت�ش لتجارة معدات واجهزة حقول النفط
OIL STATES OIL FIELD EQUIPMENT TRADING

تعديل عنوان/من ابوظبي جزيرة ابوظبي �صارع النجدة �ش 11 ق 18 ط 5 م ٤٢ بناية را�صد 
حممد املزروعي اىل منطقة الظفرة ليوا جفن 1٢1507 1٢1507 حكومة ابوظبي واخرين

تعديل ن�صاط/ا�صافة جتارة معدات واجهزة ابار النفط والغاز الطبيعي وقطع غيارها- 
باجلملة )٤659901(

تعديل ن�صاط/حذف جتارة معدات واجهزة القيا�ش والتحكم- باجلملة )٤659٢11(
تعديل ن�صاط/حذف جتارة االنابيب واملوا�صري- باجلملة )٤663018(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/وادي الرازي للمقاوالت وال�صيانة 

العامة ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1237972 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ وادي الرازي للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م
WADI AL RAZI CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/وادي الرازي لل�صيانة العامة ذ.م.م
WADI AL RAZI GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�صاط/حذف مقاوالت م�صاريع املباين بانواعها )٤10000٢(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
الكهربائية  لل�شناعات  ال�صادة/الإمارات  باأن:  ال�صناعة  تنمية  مكتب  يعلن 

IN - 1000800 :والبال�شتيكية ذ.م.م رقم الرخ�صة ال�صناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل االآتي:

دخول ال�صركاء:
�شلطان فالح حمود جره القحطاين %50

�شيما القاب�شة ذ.م.م
خروج ال�صريك:

�شاره نا�شر حمد الفهيد الهاجري
تعديل ال�صكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اال�صم التجاري الإمارات لل�شناعات الكهربائية والبال�شتيكية ذ.م.م

وعلى كل من لديه اعرتا�ش على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
ال�صناعه - اإدارة خدمة امل�صتثمرين - خالل اأ�صبوع من تاريخ ن�صر االإعالن ، 

واإال فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�ش بعد انق�صاء مدة االإعالن .
مكتب تنمية ال�شناعة
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»دار العمارة والتخطيط- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م«
يعلن مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات- انه مبوجب قرار 
اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ 2018/02/01 

بحل وت�صفية �صركة 
 »دار العمارة والتخطيط- �شركة ال�شخ�س الواحد - ذ.م.م«

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�ش  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�ش   037378999 رقم  هاتف  املعني  امل�صفى  مكتب 
037378989 �ش.ب 202075- مدينة العني- �صناعية 
هيلي بناء عبد اهلل حممد علي ال�صحي واخرون مكتب 
خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�صتندات  واإح�صار   )3( رقم 

مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ هذا االعالن

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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»اخلط امللون للديكور- ذ م م«
يعلن / مكتب زاد ا�ش �صارترد اكاونتانت اند كن�صلتنت 
�ش ذ م م - انه مبوجب قرار اجلمعية العمومية غري 

العادية بتاريخ 2018/02/07 بحل وت�صفية �صركة
 » اخلط امللون للديكور - ذ.م.م«

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�ش  اي  لدية  من  فعلى 
مكتب امل�صفى املعني هاتف رقم 025634413 فاك�ش 
 m4 ال�صناعية  م�صفح  ابوظبي-   -025634414
امل�صتندات  واإح�صار   )21( رقم  مكتب  االعمال  مركز 
الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ 

هذا االعالن

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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»�سركة الرقم الذهبي للمقاولت العامة وادارة العقارات ذ م م«
يعلن مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات- انه مبوجب قرار 
اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ 2018/02/01 

بحل وت�صفية �صركة
 »�شركة الرقم الذهبي للمقاولت العامة وادارة العقارات ذ م م«

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�ش  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�ش   037378999 رقم  هاتف  املعني  امل�صفى  مكتب 
037378989 �ش.ب 202075- مدينة العني- �صناعية 
هيلي بناء عبد اهلل حممد علي ال�صحي واخرون مكتب 
خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�صتندات  واإح�صار   )3( رقم 

مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ هذا االعالن

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

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10

»ليني انرتنا�سونال للت�سميم- ذ م م«
يعلن / مكتب زاد ا�ش �صارترد اكاونتانت اند كن�صلتنت 
�ش ذ م م - انه مبوجب قرار اجلمعية العمومية غري 

العادية بتاريخ 2018/02/07 بحل وت�صفية �صركة
 » ليني انرتنا�شونال للت�شميم - ذ.م.م«

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�ش  اي  لدية  من  فعلى 
مكتب امل�صفى املعني هاتف رقم 025634413  فاك�ش 
 m4 ال�صناعية  م�صفح  ابوظبي-   -025634414
امل�صتندات  واإح�صار   )21( رقم  مكتب  االعمال  مركز 
الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ 

هذا االعالن

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

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10

»دميا اخلليج لل�سجاد- ذ م م«
يعلن / مكتب زاد ا�ش �صارترد اكاونتانت اند كن�صلتنت 
�ش ذ م م - انه مبوجب قرار اجلمعية العمومية غري 

العادية بتاريخ 2018/02/07 بحل وت�صفية �صركة
 » دميا اخلليج لل�شجاد - ذ.م.م«

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�ش  اي  لدية  من  فعلى 
مكتب امل�صفى املعني هاتف  رقم 025634413  فاك�ش 
 m4 ال�صناعية  م�صفح  ابوظبي-   -025634414
امل�صتندات  واإح�صار   )21( رقم  مكتب  االعمال  مركز 
الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ 

هذا االعالن

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

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10

»بالل مارين للمقاولت- ذ م م«
وامل�صرفيني-  احل�صابيني  للخراء  الدويل  مركز  يعلن/ 
انه مبوجب قرار اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ 

2017/11/23 بحل وت�صفية �صركة
 » بالل مارين للمقاولت- ذ م م«

فعلى من لدية اي اعرتا�ش او مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�صفى املعني هاتف رقم: 042211152- موبايل رقم : 
 akram0509@yahoo.com:امييل  -0509695535
دبي- ديرة- بناية ا�صيكو لالعمال طابق )9( مكتب رقم 
مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�صتندات  واإح�صار   )07(

اأق�صاها 45 يوما من تاريخ هذا االعالن

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

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :كافترييا براتا �صتي�صن ذ.م.م

 Parattha station:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم  : ٢81٤٤1     بتاريخ : ٢1/٢017/10

باإ�صم :كافترييا براتا �صتي�صن ذ.م.م
وعنوانه:ابوظبي- ابوظبي- �صارع املطار �صندوق الريد: 1٤٤7٤8 هاتف: 0561160000

jaber.ad1983@gmail.com :الريد االلكرتوين 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :٤3 خدمات توفري االطعمة وامل�صروبات وااليواء املوؤقت.
.Parattha station و�صف العالمة:را�ش رجل ويف اال�صفل ا�صم براتا �صتي�صن باللغة االجنليزية

 Parattha الكلمات  ع��ن  ح�صري  بحق  املطالبة  ع��دم  م��ع  جمملها  يف  للعالمة  االإ���ص��رتاط��ات:احل��م��اي��ة 
كل على حدة يف الو�صع العادي.  station

فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�شبت  10  فرباير  2018 العدد 12246

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10

اإعــــــــــالن
اخليام  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1107761:للمقاوالت العامة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد �صيف �صعيد ال�صلف النعيمي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف نا�صر الريك �صعيد ع�صاله العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كنوز دمياط للمفرو�صات 

والديكور رخ�صة رقم:CN 2286340 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد ال�صيد حممد القناوي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عمرو احمد جاد احمد عمر

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

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اك�صكلوزف للعطالت وال�صياحة 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 2241036 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة يا�صر احمد ح�صان علي ثابت %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة نوفل كاباداثيل ثانادا ابوثيا ٤9%

تعديل مدير/ ا�صافة غادة فايز املر�صعه
تعديل مدير/ حذف غادة فايز املر�صعه

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عارف عقيل مو�صى ا�صماعيل العبيديل
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف نوفل كاباداثيل ثانادا ابوثايا

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ندمي خان دوران خان
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل العون لالطارات

 رخ�صة رقم:CN 2005882 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ حمل العون لالطارات
AL AUN TYRES SHOP

اىل/ور�صة العون للحدادة واللحام
ALAUN BLACKSMITH & WELDING WORKSHOP

تعديل ن�صاط/ا�صافة ور�صة حدادة وحلام )٢59٢005(
تعديل ن�صاط/حذف تبديل وا�صالح االطارات )٤5٢0007(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان  االقت�صادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

بح�شور �شعود بن �شقر

حديقة من�سة امل�ساهدة يف جبل جي�ص ت�ستقبل الزوار
•• راأ�س اخليمة الفجر

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ب��ح�����ص��ور 
���ص��ع��ود ب���ن ���ص��ق��ر ال��ق��ا���ص��م��ي ع�صو 
راأ�ش اخليمة  االأعلى حاكم  املجل�ش 
وع����دد م���ن ك��ب��ار ال�����ص��خ�����ص��ي��ات، مت 
حديقة  لوجهة  الر�صمي  االف��ت��ت��اح 
قمة  م��ن  بالقرب  امل�صاهدة  من�صة 
ج��ب��ل ج��ي�����ش ال��ت��ي ت��ع��د االأع���ل���ى يف 

دولة االإمارات العربية املتحدة. 
 7 احلديقة  ت�صم  ال���زوار  وخلدمة 
من�صات م�صاهدة ت�صم 12 منظاراً 
اال�صتمتاع  ف��ر���ص��ة  ل����ل����زوار  ت��ت��ي��ح 
مب�صاهدة اأجمل املناظر واالإطالالت 
على اخلليج العربي من جهة، وعلى 
جبال  �صل�صلة  يف  املنت�صرة  ال��ودي��ان 
اأخ���رى، م��ن على  احلجر م��ن جهة 
فوق  م����رتاً   1250 ق����دره  ارت���ف���اع 
احلديقة  تتيح  كما  ال��ب��ح��ر.  �صطح 
املغامرين  ال�صياح  م�صاهدة  للزوار 
اأث���ن���اء ان��زالق��ه��م ع��ل��ى م�����ص��ار جبل 
جي�ش فاليت: اأطول م�صار انزالقي 
يف العامل، و�صيكون باإمكانهم قريباً 
تناول املاأكوالت وامل�صروبات املنع�صة 
لعربات  امل��خ�����ص�����ص��ة  امل��ن��ط��ق��ة  م���ن 
ال��ط��ع��ام. ومت��ث��ل احل��دي��ق��ة وجهة 
الراغبني  وال�صكان  لل�صياح  مثالية 
بالتمتع باملناظر اجلبلية ال�صاحرة، 
الفنادق  ن���زالء  متكني  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
اأطول  لتجربة  جي�ش  ج��ب��ل  وزوار 
خو�ش  اأو  العامل  يف  انزالقي  م�صار 

جتربة فيا فرياتا.

اأوقات الزيارة:
اأبوابها  تفتح  احل��دي��ق��ة  اأن  ُي��ذك��ر 

8 �صباحاً حتى  للزوار من ال�صاعة 
االأ�صبوع، ومن  اأيام  م�صاًء خالل   8
ال�صاعة 8 �صباحاً حتى 11 لياًل يف 
عطلة نهاية االأ�صبوع، ويتوقع لهذه 
على  متتد  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة  الوجهة 
اأن  م�صاحة 22.730 مرتاً مربعاً 
ت�صهم يف تعزيز �صهرة جبال احلجر 

املده�صة.
مطر،  هيثم  ق��ال  املنا�صبة،  وب��ه��ذه 
ال��رئ��ي�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ه��ي��ئ��ة راأ����ش 
املعنية  ال�صياحة،  لتنمية  اخليمة 
ب��������اإدارة وت���ط���وي���ر وت��ن��ظ��ي��م قطاع 
ال�����ص��ي��اح��ة يف االإم�������ارة وال���رتوي���ج 
ال�صياحي  امل��ن��ت��ج  ه���ذا  »ي���اأت���ي  ل��ه��ا: 
للروؤية  م��ب��ا���ص��رة  ك��ث��م��رة  امل��م��ي��ز 
ل�صاحب  احل��ك��ي��م��ة  وال��ت��وج��ي��ه��ات 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ع��ود ب���ن �صقر 
االأعلى  املجل�ش  ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي، 
ح��اك��م راأ������ش اخل��ي��م��ة. وم����ن �صاأن 

ميزات  تقت�صر  »ال  مطر:  واأ���ص��اف 
وجتارب  االأن�����ص��ط��ة  على  احل��دي��ق��ة 
لتتيح  ت��ت��ج��اوزه��ا  ب���ل  امل���غ���ام���رات، 
املناظر  ب���������اأروع  ال���ت���م���ت���ع  ل�����ل�����زوار 
وغ���روب  ���ص��روق  خ���الل  الطبيعية 
ال�����ص��م�����ش، وال����ت����ي ت�����ص��ك��ل اأوق����ات����اً 
ال�صور،  اأج���م���ل  الل��ت��ق��اط  م��ث��ال��ي��ة 
اإىل جانب اال�صتمتاع بهواء اجلبال 
الذي  املثايل  واملناخ  والنقي  املنع�ش 
عادًة  احل���رارة  درج��ة  فيه  تنخف�ش 
املعدل  ع����ن  درج�������ات  ب��ع�����ص��ر  اأق������ل 

الو�صطي يف دولة االإمارات.«
امل�صاهدة،  م��ن�����ص��ات  ج���ان���ب  واإىل 
لدورات  م��راف��ق  احل��دي��ق��ة  �صت�صم 
ال�صيارات  ملواقف  وم�صاحات  املياه 
اأماكن  م��ع  ���ص��ي��ارة   74 ت�صتوعب 

خم�ص�صة الأ�صحاب الهمم.
ا�صتقبالها  »ورغ����م  م��ط��ر:  واأك���م���ل 
نتوقع  االأ�صبوع،  اأي��ام  طيلة  للزوار 

اإ���ص��اف��ة م��ت��م��ي��زة اإىل »روؤي�����ة راأ����ش 
اال�صرتاتيجية   »2019 اخل��ي��م��ة 
ال�صياحية والتي ترمي ال�صتقطاب 
بحلول  االإم������ارة  اإىل  زائ����ر  م��ل��ي��ون 
االإطار،  وبهذا  املقبل.  العام  نهاية 
لتنمية  اخليمة  راأ����ش  هيئة  عملت 
يف  ب��ق��وة  اال�صتثمار  على  ال�صياحة 
امل��ن��ت��ج��ات اخلا�صة  م��ن  جم��م��وع��ة 
وال�صياحة  امل����غ����ام����رات  ب�����ص��ي��اح��ة 
تعزيز  �صاأنها  م��ن  وال��ت��ي  الطبية، 
التي  ال��ف��ري��دة  الطبيعية  االأ���ص��ول 
ب��ه��ا االإم�������ارة، م���ع الرتكيز  ت��زخ��ر 
ب�صكل اأ�صا�صي على قمة جبل جي�ش 
ب��ه��ا. وحظيت  امل��ح��ي��ط��ة  وامل��ن��اط��ق 
جي�ش  ج��ب��ل  فرياتا‘  ’فيا  جت��رب��ة 
)امل�����ص��ار احل����دي����دي(، ال��ت��ي جرى 
العام،  ي���ق���ارب  م���ا  اف��ت��ت��اح��ه��ا م��ن��ذ 
ب��ن��ج��اح ك��ب��ري واإق����ب����ال مم��ي��ز من 
قبل ال��زوار، يف حني �صهد االأ�صبوع 

اف��ت��ت��اح ه��ذه ال��وج��ه��ة اأن ت��ع��زز من 
التي  الفريدة  ال�صياحية  العرو�ش 
تقدمها االإمارة يف املناطق اجلبلية 
حد  على  وال�صحراوية  وال�صاطئية 
اإىل جنب مع الرتويج  �صواء، جنباً 
ل���الإم���ارة ك��وج��ه��ة ���ص��ي��اح��ي��ة رائ���دة 
وتتيح  ال��ع��ام.  م���دار  على  ومثالية 
اال�صتمتاع  ل��ل��زوار  احل��دي��ق��ة  ه���ذه 
والتعرف  ال�صاحرة  املناظر  ب���اأروع 
التي  ال��ن��ادرة  الطيور  ف�صائل  على 
تقطن هذه اجلبال مع غريها من 
واحليوانية  النباتية  احلياة  اأ�صكال 
ال���ت���ي ت���زخ���ر ب���ه���ا امل���ن���ط���ق���ة. كما 
ت�صليط  يف  احل���دي���ق���ة  ���ص��ت�����ص��ه��م 
اأك����ر ع��ل��ى الكنوز  ب�����ص��ك��ل  ال�����ص��وء 
الطبيعية ال�صاحرة التي حتت�صنها 
اإمارة راأ�ش اخليمة ودولة االإمارات 

العربية املتحدة ب�صكل عام.«
 املناظر الطبيعية:

اإقبااًل  ت�صهد  اأن  لوجهتنا اجلديدة 
اأكر خالل اأيام العطالت، لذا نعمل 
امل���رور  ح��رك��ة  لتنظيم  خ��ط��ة  ع��ل��ى 
الراغبني  ج��م��ي��ع  مت��ك��ني  ب���ه���دف 
اإليها  الو�صول  من  الوجهة  بزيارة 

ب�صهولة وي�صر.«
ال�صياحة البيئية:

امل�صاهدة  من�صة  ح��دي��ق��ة  وت�����ص��ك��ل 
ي���ق���ت���دى ب�����ه يف جم���ال  من�����وذج�����اً 
يف  ترتكز  حيث  البيئية،  ال�صياحة 
ت�صميمها وعملياتها املختلفة على 
االأمد،  طويلة  اال�صتدامة  مفهوم 
م��واد طبيعية  ا�صتخدام  ي�صمل  مبا 
ل�����ص��م��ان متاهي  امل�������ص���در  حم��ل��ي��ة 
الطبيعي  حم��ي��ط��ه��ا  م���ع  امل���ن�������ص���اأة 
تزويدها  جانب  اإىل  مثايل،  ب�صكل 
بالطاقة  ت��ع��م��ل  اإ�����ص����اءة  مب�����ص��ادر 

ال�صم�صية.
وع��الوة على ذل��ك، متثل احلديقة 

الأطول  الر�صمي  االف��ت��ت��اح  امل��ا���ص��ي 
م�صار انزالقي يف العامل.

ال����ق����ائ����م على  ال����ن����ه����ج  وي�������ص���ه���م   
يف  املغامرات  �صياحة  على  الرتكيز 
اخليمة  راأ����ش  اإم���ارة  �صعبية  تعزيز 
ت�����ص��ل��ق اجلبال  ع�����ص��اق  ���ص��ف��وف  يف 
وامل���ج���م���وع���ات ال�������ص���ي���اح���ي���ة، ممن 
امل�صارات  ال���ص��ت��ك�����ص��اف  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
وم�صاهدة  ال�����ص��خ��ري��ة  اجل��ب��ل��ي��ة 
القرى التاريخية القدمية القائمة 
�صمن ال�صعاب اجلبلية. كما حظيت 
ب��اإق��ب��ال ع�����ص��اق الرحالت  ال��وج��ه��ة 
الطريق اجلبلي  افتتاح  بعد  وذل��ك 
اإىل ق��م��ة جبل  ال��وا���ص��ع وال��وا���ص��ل 
العام، مبا  جي�ش منذ ما يزيد عن 
اأ�صهم يف ت�صدر جبل جي�ش للمرتبة 
ال�صياحية  الوجهات  �صمن  االأوىل 
يف اإمارة راأ�ش اخليمة بح�صب موقع 

اأدفايزر‘. ’تريب 

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الراحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى االمل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�شارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ش     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�ش       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى االأهلى مرد�ش         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى االماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�شارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�ش     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية االأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

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

دبى 
�صيدلية املدينة                       2240566 
�صيدلية اجلامعة                    3967335 
�صيدلية االأحتاد                      3935619
�صيدلية ابن �صينا -  بر دبى   3556909 
�صيدلية جراند بن �صينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�ش  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �شاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �شاعة

باملو�سيقى ..�سرطة دبي حتتفي ب�»اأ�سحاب الهمم«
•• دبي-وام:

وتراثية  وطنية  مو�صيقية  مبقطوعات  الهمم  اأ�صحاب  من  طالب  ا�صتمتع 
ال�صور  ال��ت��ق��ط��وا  ك��م��ا  دب���ي  ���ص��رط��ة  اأك��ادمي��ي��ة  يف  املو�صيقى  اإدارة  قدمتها 
التذكارية مع ال�صيارات الفارهة ل�صرطة دبي التي �صاركت يف االحتفاء بهم.
وكان جمل�ش اأ�صحاب الهمم ب�صرطة دبي نظم زيارة تعريفية لطلبة مدر�صة 

اإنرتجريت الأ�صحاب الهمم اإىل متحف ال�صرطة يف اأكادميية �صرطة دبي.
واأكد الرائد الدكتور �صعود الرميثي رئي�ش جمل�ش اأ�صحاب الهمم ب�صرطة 
خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  �صعادة  توجيهات  ترجمة  على  املجل�ش  حر�ش  دب��ي 

املري القائد العام ل�صرطة دبي لتنظيم زيارات للجمهور عموما واأ�صحاب 
ال��ه��م��م ع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���ش اإىل متحف ���ص��رط��ة دب���ي ال���ذي ي��ع��د وجهة 
ح�صارية توثق تاريخ واإجنازات �صرطة دبي الطالعهم على ما اأجنزه ال�صلف 
االأوائل املعا�صرين لن�صاأة �صرطة دبي اإىل جانب توثيق ال�صلة بني ال�صرطة 

واملجتمع.
اأول فاطمة نادر  اأحمد قائد القم�ش والعريف  ورافق طلبة املدر�صة املالزم 
يف جولة للتعرف على املتحف الذي يحوي �صورا ووثائق ومقتنيات ل�صرطة 
فيلم  مل�صاهدة  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  قاعة  اإىل  ا�صطحابهم  مت  ث��م  دب��ي 

بعنوان » حياة طالب مر�صح« يوثق حياة طلبة اأكادميية �صرطة دبي.

�سرطة دبي تعزز ثقافة موظفيها حول الوقاية من الإ�سابات الريا�سية
•• دبي-وام:

باإدارة  دبي ممثلة  �صرطة  املجتمع يف  الإ�صعاد  العامة  االإدارة   نظمت 
ال�صوؤون الريا�صية حما�صرة حول الوقاية من االإ�صابات الريا�صية 
بحياتنا  املت�صلة  واالأمن��اط  االأ�صاليب  باأهم  املوظفني  توعية  بهدف 
تتمتع  �صحية  اأج�صام  على  حفاظا  مراعاتها  يتوجب  التي  اليومية 

باللياقة البدنية وخالية من االأمرا�ش واالإ�صابات.
الريا�صي  الوعي  ق�صم  رئي�ش  حجري  بو  فاطمة  ال�صيدة  واأو�صحت 
البيئة  يف  والريا�صية  ال�صحية  الثقافة  لن�صر  تهدف  املحا�صرة  اأن 
منت�صبو  وه��م  امل�صتهدفة  الفئة  يف  خا�صة  دب��ي  ل�صرطة  الداخلية 
�صرطة دبي من خمتلف االإدارات العامة ومراكز ال�صرطة باالإ�صافة 

اإدارة  يف  ال�صمنة  ومكافحة  البدنية  اللياقة  دورات  منت�صبي  اإىل 
ال�صوؤون الريا�صية. وقدم املحا�صرة ال�صيد ع�صام اإ�صماعيل اأخ�صائي 
العالج الطبيعي من وحدة العالج الطبيعي باإدارة ال�صوؤون الريا�صية 
وتطرق خاللها اإىل اأهم النقاط املت�صلة باالإ�صابات الريا�صية ومن 
اأهمها انخفا�ش م�صتوى اللياقة البدنية والتدخني وال�صمنة وعدم 
واالإره���اق  �صابقة  ريا�صية  الإ���ص��اب��ات  والتعر�ش  الريا�صة  ممار�صة 

الزائد وعدم اال�صتفادة من التمارين الريا�صية.
الريا�صية  االإ�صابات  يف  الطق�ش  عوامل  تاأثري  املحا�صر  تناول  كما 
وعدم اال�صت�صفاء الكامل من االإ�صابة مع غياب العنا�صر املهمة مثل 
الرنامج الغذائي والتوازن وممار�صة متارين ريا�صية عنيفة توؤدي 

اإىل زيادة االإ�صابة اأو ا�صتمرارها.

حفاظا على الطاقة

بلدية راأ�ص اخليمة تطلق م�سروع تاأهيل املباين يف الإمارة 
العني ال�ساهرة احلوكمة ال�سرطية حلماية املجتمع 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

اأط��ل��ق��ت ب��ل��دي��ة راأ������ش اخل��ي��م��ة يف 
 ،  ٢018 ف����راي����ر  م����ن  اخل���ام�������ش 
املباين  تاأهيل  اإع���ادة  م�صروع  اأول 
وال���ذي مت  االإم����ارة،  احلكومية يف 
م�صمونة  خطة  اإط���ار  يف  تنظيمه 
لتوفري الطاقة. و�صي�صمل امل�صروع 
ثالثة مبان حكومية كمبادرة اأوىل 
يف نطاق برنامج اإعادة تاأهيل راأ�ش 
ا�صرتاتيجية  م��ن  ك��ج��زء  اخليمة، 
الطاقة  ل���ك���ف���اءة  اخل���ي���م���ة  راأ��������ش 

الطاقة املتجددة ٢0٤0.
حيث �صملت الدرا�صة املقر الرئي�صي 
راأ�����ش اخل��ي��م��ة، ومق�صب  ل��ب��ل��دي��ة 
ال�صحة  اإدارة  وم��ب��ن��ى   ، ال��ف��ل��ي��ة 
ال���ع���ام���ة ح���ي���ث مت اإر������ص�����ال دع����وة 
�صركات  اإىل  امل�����ص��اه��م��ات  ل��ت��ق��دمي 
خ��دم��ات ال��ط��اق��ة امل��ع��ت��م��دة )التي 
االإم�����ارات  دول���ة  ب��ال��ف��ع��ل يف  تعمل 
عملية  ب���ع���د  امل���ت���ح���دة،  ال���ع���رب���ي���ة 

الت�صجيل والتاأهيل امل�صبق.(

•• راأ�س اخليمة- الفجر

ال�صاهرة  ال���ع���ني  ب��رن��ام��ج  ت���ن���اول 
االإذاع���������ي ال������ذي ي���ب���ث ع����ر اأث����ري 
اإدارة  وت��ع��ده  اخليمة  راأ����ش  اإذاع����ة 
االإع�����������الم وال�����ع�����الق�����ات ال���ع���ام���ة 
ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ص��رط��ة راأ�����ش 
للمو�صم   23 حلقته  يف   ، اخليمة 
مفهوم   ، ���ص��ي��ف��ه  م����ع   ، ال���ث���ال���ث 
يف  و�صرورتها  ال�صرطية  احلكومة 
املعا�صرة  االأمنية  التحديات  ظ��ل 
واأبرز مرتكزاتها التي تتما�صى مع 

االأ�صتوديو  يف  الرنامج  ا�صت�صاف 
ال��ع��م��ي��د ط����ارق حم��م��د ب���ن �صيف 
العام ل�صرطة  القائد  مدير مكتب 
ا�صتعر�ش  ال�����ذي  اخل��ي��م��ة  راأ�������ش 
مفهوم واأهداف احلوكمة واأهميتها 
التحديات  ظ����ل  يف  و����ص���رورت���ه���ا 
االأمنية املعا�صرة ، ومدى جاهزية 
راأ�����ش اخليمة  ���ص��رط��ة  وا���ص��ت��ع��داد 
تطبيق  وكيفية  التحديات،  لتلك 

توجهات احلكومة بدولة االإمارات 
العربية املتحدة وعماًل بتوجيهات 
خطتها  ���ص��م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز االأم����ن 
ظل  يف  املجتمع  وحماية  واالم���ان 
املوؤ�صرات  م��ن  جم��م��وع��ة  تطبيق 
ملختلف جوانب  والفاعلة  ال�صاملة 
ب��ن��ظ��ام م��ت��ك��ام��ل يكبح  احل��ك��وم��ة 

ال�صغوط اخلارجية .

العمل  داخ�����ل  احل���ك���وم���ة  م��ف��ه��وم 
وتاأهيل  تدريب  وكيفية  ال�صرطي 
اأبرز  وت��ن��اول  لها،  ال�صرطة  رج��ال 
التحديات االأمنية املعا�صرة وكيف 
ي��ت��م م��واج��ه��ت��ه��ا واال���ص��ت��ع��داد لها 
املخاطر  احلكومة  نهج  ومرتكزات 
احلكومة  غ���ي���اب  ع����ن  ال���ن���اج���م���ة 
احلكومة  م��وؤ���ص��رات  و   ، ال�صرطية 

ال�صرطية.

وقال منذر حممد بن �صكر، مدير 
”اأن  ب���ل���دي���ة راأ��������ش اخل���ي���م���ة  ع�����ام 
الوعي  زي��ادة  امل�صروع �صيعمل على 
اإعادة  م�صاريع  ب��ف��وائ��د  املجتمعي 
امل�صروع  ه���ذا  اأن  ح��ي��ث  ال��ت��اأه��ي��ل، 
يعد االأول من نوعه يف اإمارة راأ�ش 
ي�����ص��ه��م يف حتديد  ك��م��ا  اخل���ي���م���ة، 
اأداء الطاقة،  معايري التعاقد على 
م�صاريع  اأ����ص���ا����ش  ���ص��ت��ك��ون  وال���ت���ي 
التحديث امل�صتقبلية التي �صتطلق 

يف ال�صنوات القادمة يف اإمارة راأ�ش 
اخليمة“.

الرئي�صي  املحرك  املباين  ” متثل 
ال�صتهالك الطاقة يف االإمارة. مع 
برنامج اإعادة التاأهيل كما ت�صتهدف 
م�صتخدمي  م���ن  االأك������ر   ال��ف��ئ��ة 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  يف  ال��ط��اق��ة 
واخل���ا����ش، واأن ي��ت��ق��دم ال��دع��م يف 
املتاحة  الفر�ش  ومعاجلة  حتديد 
والطاقة  الطاقة  ا�صتخدام  لكفاءة 

املتجددة يف املباين“
وقد اتخذت حكومة راأ���ش اخليمة 
ن�حو  خ������ط������وات  ع�������دة  م�������وؤخ�������را 
اال�صتدامة، مبا يف ذلك ا�صتحداث  
اإدارة تعنى بكفاءة الطاقة والطاقة 
بلدية  دائ��رة  املتجددة حتت مظلة 
االأعمال  وتفعيل   ، اخل��ي��م��ة  راأ�����ش 
املباين  اأنظمة  ب�صاأن  التح�صريية 
معايري  ت��ع��ال��ج  ال���ت���ي  اخل�������ص���راء 
وم�صاريع  اجل����دي����دة  ال���ت���ط���ورات 
اأخ�������رى رائ�������دة يف ع�����دة جم����االت 

لال�صتدامة.

�سرطة عجمان �سمن فئة املجتمع الذهبي وفق املبادرة العاملية لإعداد تقارير ال�ستدامة
•• عجمان-وام:

 ان�صمت القيادة العامة ل�صرطة عجمان اإىل فئة املجتمع الذهبي 
على   GRI التقارير  الإع���داد  العاملية  امل��ب��ادرة  ن�صرته  م��ا  وف��ق   -
املوؤ�ص�صية  اال�صتدامة  تقرير  اإ���ص��داره��ا  بعد   - الر�صمي  موقعها 
االأول لعام 2016 الذي ت�صمن اإجنازات �صرطة عجمان يف جمال 
اال�صتدامة البيئية واالقت�صادية واملجتمعية وهي اأعلى فئة ت�صل 
اإليها املوؤ�ص�صات امل�صدرة للتقارير اال�صتدامة على م�صتوى العامل.

وقال �صعادة اللواء ال�صيخ �صلطان بن عبد اهلل النعيمي قائد عام 
 2016 لعام  االأول  اال�صتدامة  تقرير  اإ�صدار  اأن  عجمان  �صرطة 
�صمل اإجنازات �صرطة عجمان يف جمال اال�صتدامة املوؤ�ص�صية على 
لروؤية  جت�صيداً  واملجتمع  والبيئة  االقت�صاد  ه��ي  حم��اور  ثالثة 
للعمل  الداخلية  ووزارة  االإم��ارات وحكومة عجمان  دولة  حكومة 

على حتقيق االأمن واالأمان والتطوير يف اجلهاز االأمني.
واأ�صاف �صعادته اأن االأعوام ال�صابقة كانت حافلًة ا�صتطعنا خاللها 
التي  والعاملية  واالإقليمية  املحلية  اجل��وائ��ز  م��ن  بالعديد  ال��ف��وز 
نفتخر بها وحققنا العديد من االإجن��ازات التي تعزز من قدراتنا 
عن  يعر  ال��ذي   2016 لعام  اال�صتدامة  تقرير  وقدمنا  االأمنية 
العامة  للقيادة  والتنموي  االإداري  التطور  م��راح��ل  م��ن  مرحلة 
يعزز  وه��ذا  م�صرق  م�صتقبل  نحو  بثبات  املمتدة  عجمان  ل�صرطة 

طموحنا باأن نكون من القيادات ال�صرطية الفاعلة واملوؤثرة حمليا 
واإقليميا كوننا درعا من دروع الوطن يف املنظومة االأمنية لوزارة 

الداخلية.
نائب  احل��م��راين  اأح��م��د  اهلل  عبد  العميد  �صعادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
قائد عام �صرطة عجمان رئي�ش فريق اال�صتدامة اأن اإ�صدار تقرير 
اال�صتدامة جاء تاأكيدا على اأهمية اال�صتدامة كركيزة جوهرية من 
الركائز اال�صرتاتيجية للقيادة العامة ل�صرطة عجمان 2017 - 
لتح�صني  ال��ق��رار  �صنع  عملية  يف  فعلي  ب�صكل  وت�صهم   2021
وت��ط��وي��ر م�����ص��ارات ال��ع��م��ل ال�����ص��رط��ي االأم���ن���ي وم��وا���ص��ل��ة ال�صعي 
وال�صالمة  وال�صحة  االبتكار  جم��ال  يف  االأف�صل  االأداء  لتحقيق 
املال  راأ���ش  وتنمية  االإن�صان  وحقوق  املجتمعية  وامل�صوؤولية  املهنية 
القيادة  تبقي  التي  االأعمال  من  وغريها  املوردين  ودعم  الب�صري 
اأمنية  كقوة  بها  اجلميع  ظن  ح�صن  عند  عجمان  ل�صرطة  العامة 

متفوقة ومتقدمة وفاعلة.
وياأتي ن�صر التقرير متزامنا مع جناحات �صرطة عجمان املتالحقة 
اأمنية ذات قيمة وتاأثري نظرا ملا تقدمه  اأنها موؤ�ص�صة  اأثبتت  التي 
من خدمات جليلة على امل�صتوى املحلي والعاملي وميثل هذا االإجناز 
القيادة الر�صيدة التي  اإ�صافة نوعية الإميانها بروؤية  بالن�صبة لها 

ت�صعى اإىل رفعة البالد.
مدير  ال�صام�صي  عبيد  ع��ل��ي  العقيد  ���ص��ع��ادة  اأو���ص��ح  ج��ان��ب��ه  م��ن 

التقرير  اأن  عجمان  ب�صرطة  االأداء  وتطوير  اال�صرتاتيجية  اإدارة 
»جي  الرابع  لالإ�صدار  وفقا   »GRI« �صركة  مع  بالتعاون  �صمم 
الن�صبية  االأهمية  ذات  واملقايي�ش  االأ�صا�صي  امل�صتوى  ح�صب   «  4
املتعلقة باالهتمامات واالحتياجات واختارت طوعا اإعداد تقريرها 

والبيئية  االقت�صادية  اال�صتدامة  جم��ال  يف  اأدائ��ه��ا  عن  لالإف�صاح 
واالجتماعية وهذا يتكامل مع مبادرة عجمان 2021 التي متثل 
امل�صتوى  تنمية على  ملا حتققه من  فيها عن�صرا هاما  اال�صتدامة 

املحلي والدويل.
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العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
بورود تقرير اخلبري

اإعالن للح�شور اأمام حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

رقم الدعوى: 2017/180 جتاري كلي
بناء على طلب مدعي/ بنك راأ�ش اخليمة الوطني �ش.م.ع بوكالة املحامية موزة اخلظر

كونهيمون  كوبار  قانوناً  ميثلها  �ش.ذ.م.م  الذهبية  ال�صوكة  مطعم  عليه/  املدعى  اإىل 
الزاوية اخل�صراء- حمل  الرقة-  �صارع  االإمارات- دبي- ديرة-  العنوان:  �صيدهارتهان. 

رقم 505- هاتف متحرك: 971050٤7٢5373+.
اأو بوا�صطة وكيل  فاأنت مكلف باحل�صور اأمام حمكمة راأ�ش اخليمة االبتدائية �صخ�صياً 
ال�صيخ  قاعة  املوافق ٢018/0٢/٢0 يف  الثالثاء  يوم  ال�صاعة 09:30 من  معتمد عنك يف 

خليفة ويعلن على الرقم 050٤7٢5373.
اأمانه ال�شر

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
بورود تقرير اخلبري

اإعالن للح�شور اأمام حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

رقم الدعوى: 2017/180 جتاري كلي
بناء على طلب مدعي/ بنك راأ�ش اخليمة الوطني �ش.م.ع بوكالة املحامية موزة اخلظر

قانوين  ب�صفته ممثل  كونهي  كوبارا  �صيدهارتهان  كونهيمون  كوبار  عليه/  املدعى  اإىل 
الزاوية  الرقة-  �صارع  ديرة-  دبي-  االإمارات-  العنوان:  الذهبية.  ال�صوكة  لفروع 

اخل�صراء- حمل رقم 505- هاتف متحرك: 971050٤7٢5373+.
اأو بوا�صطة وكيل  فاأنت مكلف باحل�صور اأمام حمكمة راأ�ش اخليمة االبتدائية �صخ�صياً 
ال�صيخ  قاعة  املوافق ٢018/0٢/٢0 يف  الثالثاء  يوم  ال�صاعة 09:30 من  معتمد عنك يف 

خليفة بالن�صر.
اأمانه ال�شر

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
بورود تقرير اخلبري

اإعالن للح�شور اأمام حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

رقم الدعوى: 2017/180 جتاري كلي
بناء على طلب مدعي/ بنك راأ�ش اخليمة الوطني �ش.م.ع بوكالة املحامية موزة اخلظر

اإىل املدعى عليه/ فندق �صاندرا�ش ان �ش.ذ.م.م. العنوان: االإمارات- دبي- مقابل حمطة 
هاتف  غالب  بن  عبداهلل  ثاين  بن  حممد  ملك  بناية  نايف-  ديره-  يا�ش-  بني  مرتو 

متحرك: 9710٤٢٢٢6060+.
اأو بوا�صطة وكيل  فاأنت مكلف باحل�صور اأمام حمكمة راأ�ش اخليمة االبتدائية �صخ�صياً 
ال�صيخ  قاعة  املوافق ٢018/0٢/٢0 يف  الثالثاء  يوم  ال�صاعة 09:30 من  معتمد عنك يف 

خليفة بالن�صر.
اأمانه ال�شر

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
اإعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/7796  الدائرة املطالبات الب�شيطة
اىل املدعى عليه : حممد يو�صمان �صليم حاجي 

املطالبات  الدائرة   ٢017/7796  : رقم  الدعوى  يف  ال�صارقة  اجرة  موؤ�ص�صة   : املدعي  باأن  نعلمكم 
ب�صداد مبلغ وقدره  املدعي عليه  الزام   : اأعاله يطالب فيها  املذكورة  الدعوى  الب�صيطة قد رفع 
عن  وف�صال  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  الر�صوم  اىل  وباال�صافة  درهم   )13٢10.88(
ح�صورك  يقت�صي  ال�صداد.لذا  تاريخ  حتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  الفوائد 
او  �صخ�صيا  االبتدائية  االحتادية  ال�صارقة  مبحكمة   15٤ رقم  الب�صيطة  املطالبات  دائرة  امام 
بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك يوم 
اليها اعاله -  امل�صار  ال�صاعة:9:30 �صباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور  املوافق:19/٢/٢018 

بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
          اعالن حكم بالن�شر         

يف  الدعوى رقم 2017/7232 املطالبات الب�شيطة     
املرفوعة من املدعي : موؤ�ص�صة اجرة ال�صارقة �ش.ذ.م.م 

اىل املدعي عليه : عا�صم اقبال خليل الرحمن 
للمدعية  يوؤدي  اأن  عليه  املدعى  بالزام  احل�صوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت 
مبلغ وقدره 8.830 درهم )ثمانية اآالف وثمامنائة وثالثون درهماً( والزامه 
بالر�صوم وامل�صروفات ومبلغ 500 درهم مقابل اأتعاب املحاماه ورف�صت فيما زاد 

عن ذلك م طلبات. 
حكما قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن 
، وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�صار اليه و�صتتخذ بحقكم 

االيجراءات القانونية لتنفيذه �صدكم . 
مكتب اإدارة الدعوى

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
          اعالن حكم بالن�شر         

يف  الدعوى رقم 2017/7228 املطالبات الب�شيطة     
املرفوعة من املدعي : موؤ�ص�صة اجرة ال�صارقة �ش.ذ.م.م 

اىل املدعي عليه : افتخار علي حممد 
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري: بالزام املدعى عليه اأن يوؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره 5.980 درهم )خم�صة اآالف وت�صعمائة وثانون درهماً( والزامه بالر�صوم 
وامل�صروفات ومبلغ 500 درهم مقابل اأتعاب املحاماه ورف�صت فيما زاد عن ذلك 

م طلبات. 
حكما قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن 
، وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�صار اليه و�صتتخذ بحقكم 

االيجراءات القانونية لتنفيذه �صدكم . 
مكتب اإدارة الدعوى

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : ٢0٤
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/�صمينه كوثر �صاهد علي- باك�صتانية اجلن�صية ترغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�صتها البالغة )100%( وذلك اىل ال�صيدة/ بدور نا�صر امني عبداهلل ال علي اماراتية اجلن�صية 
علي  ا�صرف  �صيد  ا�صرف  طلعت  وال�صيد/  اجلن�صية  عماين  النعيمي  حميد  نا�صر  عبدالرحمن  وال�صيد/ 
باك�صتاين اجلن�صية وال�صيد/ حممد عارف عمر دين- باك�صتاين اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة )�صمينه كوثر 
للخياطة والتطريز( والتي تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 53867٢. تعديالت اخرى: مت تغيري 
ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات لي�صبح �صركة اعمال مهنية. مت تغيري اال�صم التجاري 
من �صمينه كوثر للخياطة والتطريز اىل ق�صر الدرر للخياطة والتطريز. مت تغيري الن�صاط التجاري من 
تف�صيل وخياطة املالب�ش الن�صائية ت�صميم االزياء واملالب�ش تطريز املالب�ش اجلاهزة لي�صبح تف�صيل وخياطة 

املالب�ش الن�صائية ت�صميم االزياء واملالب�ش تطريز املالب�ش اجلاهزة بيع املن�صوجات واالقم�صة- بالتجزئة(
وعمالبن�ش املادة )1٤( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )٤( ل�صنة  ٢013 يف �صان الكاتب العدل .

 فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من 
تاريخ هذا االعالن.

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

  اعالن بالن�شر
املرجع : ٢03

اجلن�صية  بنجالدي�ش  عبداللطيف-  اهلل  ال�صيد/�صهادة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�صيد/حممد  اىل  وذلك   %100 البالغه  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
عمران الدين ميزان ف�صل احماد- بنجالدي�ش اجلن�صية ، وذلك يف الرخ�صة التجارية 
با�صم )املزرك�ش للخياطة والتطريز( تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة جتارية 

رقم 5٢٤3٤7.
وعمالبن�ش املادة )1٤( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )٤( ل�صنة  ٢013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 

االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 187
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ابو طاهر جميب احلق- بنغايل اجلن�صية يرغب يف 
ال�صيد/حممد حنيف علي  البالغه 100% وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�صته 
اهاميد- بنغايل اجلن�صية ، وذلك يف الرخ�صة التجارية با�صم )�صالون الن�صيم البارد 

للرجال( تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 6٢6٤51.
وعمالبن�ش املادة )1٤( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )٤( ل�صنة  ٢013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 

االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 189

باك�صتاين  مبارك-  ح�صني  ناظر  زبري  ال�صيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه 100% وذلك اىل ال�صيد/
عمري ر�صول نزار ح�صني- باك�صتاين اجلن�صية ، يف الرخ�صة با�صم )حممد ناظر لتجارة 

االجهزة االلكرتونية( والتي تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم ٢13853.
وعمالبن�ش املادة )1٤( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )٤( ل�صنة  ٢013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 

االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 19٢
اجلن�صية  هندي  ح�صني-  فيال�صاليل  علي  ال�صيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�صيد/ اىل  وذلك   %100 البالغه  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
قلم  )مكتية  با�صم  الرخ�صة  يف   ، اجلن�صية  هندي  حممد-  حممد  علياثيكيموالتي 

ر�صا�ش( تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 730٤37.
وعمالبن�ش املادة )1٤( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )٤( ل�صنة  ٢013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 

االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

  اعالن بالن�شر
املرجع : ٢0٢

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ا�صماعيل عبداللطيف عبدالرزاق ا�صماعيل احلمادي- 
اىل  وذلك   %100 البالغه  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اماراتي اجلن�صية 
امل�صماه  الرخ�صة  يف   ، اجلن�صية  اماراتي  املن�صوري-  ح�صني  مبارك  ال�صيد/حممد 

)كافترييا الريف ال�صامي( والتي تاأ�ص�صت بامارة عجمان مبوجب رخ�صة رقم 583٤6.
وعمالبن�ش املادة )1٤( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )٤( ل�صنة  ٢013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 

االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 190
اجلن�صية  بنغالدي�صي  اال�صالم-  نور  ح�صني  ال�صيد/كبري  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ملقاوالت  ال�صخرة  )قبة  يف   %51 البالغه  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
التك�صية واالر�صيات( والتي تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 7٤0059 اىل 

ال�صيد/ ميلون ح�صني �صوهيدوله �صاركار- بنغالدي�صي اجلن�صية.
وعمالبن�ش املادة )1٤( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )٤( ل�صنة  ٢013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 

االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 186
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/داموداران �صاجيف كي ارداموداران- هندي اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه 50% يف )�صايا للخياطة والتطريز( 
ال�صيدة/  اىل   51555٤ رقم  جتارية  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  بامارة  تاأ�ص�صت  والتي 
نوع  تغيري  اخرى:  تعديالت  اجلن�صية.  هندية  عبدالب�صري-  كوديبارامبيل  �صبينه 
الرخ�صة من مهنية اىل جتارية تعديل الن�صاط التجاري القدمي لل�صركة من خياطة 
خياطة  اجلديد  التجاري  الن�صاط  اىل  الن�صائية  املالب�ش  تطريز  الن�صائية  املالب�ش 

املالب�ش الن�صائية بيع املالب�ش الن�صائية اجلاهزة بالتجزئة.
وعمالبن�ش املادة )1٤( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )٤( ل�صنة  ٢013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 

االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 188
اجلن�صية  �صودانية  ب�صيوين-  قمر  عمر  ال�صيدة/ن�صوى  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلمال  كوخ  )�صالون  يف   %100 البالغه  ح�صتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
لل�صيدات مبوجب رخ�صة مهنية رقم 7٤0039 وذلك اىل ال�صيد/ �صايرا �صبري قري�صي 

هندية اجلن�صية. تعديل اخرى: تنازل مالك الرخ�صة اىل اخر.
وعمالبن�ش املادة )1٤( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )٤( ل�صنة  ٢013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 

االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 191
م�صرية  الر-  عبد  ابراهيم  فهمي  ال�صيدة/منال  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها يف/ �صوبر ماركت ود اجلبل 

61٤115 وذلك اىل ال�صيدة/ عارفه كونيل عبدالرحمن هندية اجلن�صية.
وعمالبن�ش املادة )1٤( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )٤( ل�صنة  ٢013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم 

الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

 مذكرة  اعالن حكم بالن�شر    
                     اىل املدعي عليه/حافظ امري �صودري للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م  
نعلنكم باأن املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ ٢017/1٢/1٤ يف الدعوى 

املذكورة اعاله ل�صالح.

حكما مباثة احل�صوري قاباًل لال�صتئناف خالل ثالثني يوماً اعتباراً من اليوم 
التايل لن�صر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
عمايل جزئي  ٢017/8٢18
عمايل جزئي ٢017/8٢19

م
1
٢

ا�صم املدعي
عدنان االهي ابرار خان
مهران خان ابرار خان

مبلغ املطالبة
33300 درهم + تذكرة العودة 
٢٢561 درهم + تذكرة العودة

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                          اىل املدعي عليه/ر�صا عبدالعظيم للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل 
وحددت  اأدن��اه  املذكورة  العمالية  الدعاوي  عليكم  اقاموا  قد  املدعيني  باأن  نعلنكم  االقامة 

املحكمة لها جل�صة ٢018/٢/٢8 ال�صاعة 8:30 القاعة 5       

لذا فانتم مكلفون باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
اي��ام على االق��ل ويف حالة تخلفك فان احلكم  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالث 

�صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
13053/٢017/13
13055/٢017/13
13057/٢017/13
13059/٢017/13
13085/٢017/13

م
1
٢
3
٤
5

ا�صم املدعي
كرمي ثروت منري فوؤاد

ال�صيد علي حامد امل�صريي
احمد م�صطفى احمد ابو �صلبايه

حممود عبداملوىل حممود حممد اجلندي
كرم ثروت منري فوؤاد

مبلغ املطالبة
٢٢533 درهم + تذكرة العودة
٤1٤58 درهم + تذكرة العودة
310٢6 درهم + تذكرة العودة
53٢35 درهم + تذكرة العودة
٤0٤15 درهم + تذكرة العودة

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                         اىل املدعي عليه/علي عبدالعزيز للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه 

وحددت املحكمة لها جل�صة ٢018/٢/1٤  ال�صاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�صور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
اىل  باال�صافة  االق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

الر�صوم وامل�صاريف .
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
٢017/1٢570 عمايل جزئي
٢017/1٢661 عمايل جزئي 
٢017/1٢66٢ عمايل جزئي

م
1
٢
3

ا�صم املدعي
�صيد حممد �صاه بهادر �صاه

حممد لقمان اكر حممد اكر
حممد عدنان عبدال�صتار

مبلغ املطالبة
10٢78 درهم + تذكرة العودة
6073 درهم + تذكرة العودة
 915٤ درهم + تذكرة العودة

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10

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

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

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة منري خمي�ش علي البلو�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبدالرحمن حمد ها�صم حمد ال�صام�صي

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

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

الهرم الذهبي لل�صيانة والنظافة العامة
 رخ�صة رقم:CN 1793837  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :هيئة تنظيم االت�صاالت

 ITUPP DUBAI 2018:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم  : ٢83806     بتاريخ : 0٤/٢017/1٢

باإ�صم :هيئة تنظيم االت�صاالت
وعنوانه:دبي �صارع الوحيدة �ش.ب: 116688 هاتف: 8001٢ فاك�ش: 971٤6118٢09

khaled.alkalbani@tra.gov.ae :الريد االلكرتوين 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :38 االت�صاالت.
بااللوان  ال��رج  ي�صبه  ر�صم  بجانب   DUBAI 2018 عبارة  حتتها   ITUPP ال��ع��الم��ة:احل��روف  و�صف 

االحمر واالخ�صر واال�صود واالبي�ش كما بال�صكل.
االإ�صرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق خا�ش عن الكلمات DUBAI 2018 كل 

على حدة يف الو�صع العادي.
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 

بالريد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�شبت  10  فرباير  2018 العدد 12246
منوذج اإعالن الن�شر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :كافترييا �صرائح اللحم على البطاطا
 STEAK ON FRIES طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية:�صتيك اون فرايز

املودعة بالرقم  : ٢85879     بتاريخ : ٢018/01/13
باإ�صم :كافترييا �صرائح اللحم على البطاطا

وعنوانه:ال�صارقة ال�صارقة مويلح التجارية طريق املدينة اجلامعية �صندوق الريد: 5٢6376
steakonfries@gmail.com :امييل 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :٤3 خدمات توفري االطعمة وامل�صروبات االيواء املوؤقت.
 STEAK باللون الرتقايل واالبي�ش حتته كلمة  العربية  باللغة  اون فرايز  �صتيك  العالمة:كلمة  و�صف 

ON FRIES باللغة الالتينية باللون الرتقايل واالبي�ش.

 STEAK ، FRIES االإ�صرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�صري عن الكلمات
كل على حدة يف الو�صع العادي.

فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�شبت  10  فرباير  2018 العدد 12246
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اأخبـار الإمـارات
وفد اآثار ومتاحف راأ�ص اخليمة يزور معامل عام زايد 

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

نظمت دائ���رة االآث���ار وامل��ت��اح��ف ب��راأ���ش اخليمة زي���ارة لكل من 
مبادرات  �صمن  احل���ج  وم��ع��ر���ش  ال��ك��ب��ري  زاي���د  ال�صيخ  ج��ام��ع 
بالتزامن  اطالقة  مت  وال��ذي  االإماراتية  للهوية  زاي��د  جمل�ش 
من اعالن قيادة الدولة باأن عام 2018 هو عام زايد ، حيث 
الدائرة  ع��ام  مدير  الطنيجي  عبيد  اأحمد  �صعادة  الوفد  �صم 

وعدد من موظفي الدائرة. 
مبادرة  ان  ال��دائ��رة  ع��ام  م��دي��ر  الطنيجي  عبيد  اأح��م��د  وق���ال 
نهدف  التي  املبادرات  االإماراتية هي من  للهوية  زايد  جمل�ش 

ال��رتاث والتقاليد واالرث الذي  اب��راز اهمية  من خاللها اىل 
ورثناه عن االباء واالجداد والذي اهتم به اي�صاً املغفور له باإن 
اهلل ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان من خالل جت�صيد املعرفة 
لدى امل�صتهدفني من هذه املبادرة يف التعرف على تاريخ زايد 
وتاأ�صيل عادات وتقاليد ال�صنع واالخالق االماراتية التي كان 
املوظفون  بها  ق��ام  التي  االن�صطة  تنوعت  ولقد  زاي��د.  يحبها 
ال��زي��ارة وم��ن �صمن ه��ذه االأن�صطة زي���ارات ملعلم  خ��الل ه��ذه 
ثراه   اهلل  طيب  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه  باملغفور  ارت��ب��ط  
اأتاح  وال��ذي  الكبري ومعر�ش احلج  زايد  ال�صيخ  بزيارة جلامع 
و�صور  ووث��ائ��ق  معلومات  على  ل��الإط��الع  فر�صة   للموظفني 

ن��ادرة عن رح��الت احلج التي كانت تنطلق من  وخمطوطات  
احلج   منا�صك  الأداء  له  املغفور  بها  قام  التي  والرحلة  املنطقة 
ب�صكل خا�ش  وما يتكبده االآباء واالأجداد من معاناه وخماطر 

الأداء هذه الفري�صة املقد�صة.
واأ�صافت اأمل ابراهيم النعيمي مدير مكتب االإت�صال املوؤ�ص�صي 
ورئي�ش جلنة زايد للهوية االإماراتية يف الدائرة ، باأن الدائرة 
�صتطلق خ��الل ه��ذا ال��ع��ام اإىل جانب ه��ذه ال��زي��ارات ع��دد من 
ت�صتهدف  وال��ت��ي  امل��ج��ل�����ش  وامل���ب���ادرات حت��ت مظلة  االأن�����ص��ط��ة 
موظفي الدائرة واأع�صاء جمال�ش زايد للهوية االإماراتية التي 

مت ت�صكيلها يف اجلهات والدوائر املحلية االخرى. 

تزامنًا مع »احلملة اخلليجية الثالثة للتوعية بال�شرطان«

»اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان« تختتم �سل�سلة من الفعاليات والربامج التوعوية بال�سارقة ودبي  

الطاير : تو�سيل الكهرباء حتى 150 كيلووات يف خطوة واحدة ..واإعفاء من ر�سوم التو�سيل

•• ال�سارقة-الفجر:

اخلليجية  »احل��م��ل��ة  م���ع  ت��زام��ن��اً 
بال�صرطان«،  ل��ل��ت��وع��ي��ة  ال��ث��ال��ث��ة 
مر�صى  اأ�صدقاء  جمعية  اختتمت 
ال�صرطان، ومقرها اإمارة ال�صارقة 
والرامج  الفعاليات  �صل�صلًة من   ،
خالل  نظمتها  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة، 
�7 فراير اجلاري،  الفرتة من 1 
ال�صارقة ودب��ي، بهدف  اإم��ارت��ي  يف 
واأهمية  بال�صرطان،  الوعي  تعزيز 

الك�صف املبكر عنه.
وت������وؤك������د اجل���م���ع���ي���ة م�����ن خ����الل 
ت���ن���ظ���ي���م���ه���ا ل�����ه�����ذه ال���ف���ع���ال���ي���ات 
يف  امل�صاركة  على  الكبري  حر�صها 
واالإقليمية  املحلية  امل��ب��ادرات  ك��ل 
مكافحة  اإىل  ال��رام��ي��ة  وال��دول��ي��ة 
من�صجمًة  ج��اءت  حيث  ال�صرطان، 
اخلليجية  احل��م��ل��ة  اأه�������داف  م���ع 
للتوعية بال�صرطان، التي اأطلقتها 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����ص��ح��ة  وزارة 
اللجنة  م��ع  بالتعاون  االحت��ادي��ة، 
يف  بال�صرطان  للتوعية  اخلليجية 
�صعار  حت��ت  اجل����اري،  ف��راي��ر   4

»%40 وقاية%40- �صفاء«.
�صعادة  ق���ال���ت  ال�������ص���دد  ه�����ذا  ويف 

 158  -  78 ت�صخي�ش  يتم  حيث 
ن�����ص��م��ة، يف  100الف  ل��ك��ل  ح��ال��ة 
حني يتوقع اأن تت�صاعف احلاالت 
خالل 10 االأعوام القادمة ب�صبب 
امل���دخ���ن���ني وتغري  م���ع���دل  زي�������ادة 
وق��ل��ة ممار�صة  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��م��ط 

الريا�صة.
 50 م��ن  اك��ر  اأن  ات�صح  وك��ذل��ك 
يتم ت�صخي�صها  احل��االت  من   %
يف م��راح��ل م��ت��اأخ��رة مم��ا ي�صعب 
قلة  ب�صبب  وذل���ك   ، م��ن��ه  ال�����ص��ف��اء 
ال�صرطان  ع��الم��ات  ح���ول  ال��وع��ي 
وع��دم عمل الك�صف ال��دوري حيث 
ميكن  �صفاء مايقارب %95 عند 

االكت�صاف املبكر.
احلملة  اط����الق  مت  اهلل  وب��ف�����ص��ل 
هذا العام يف اأكر من 40 مدينة 
خ��ل��ي��ج��ي��ه ����ص���ارك ف��ي��ه��ا اأك����ر من 
حكومية  وج��ه��ه  ج��م��ع��ي��ة   155
 ...  40X40 �صعار  حتت  واأهلية 

والقرار قرارك.
واأقامت اجلمعية يوماً توعوياً عن 
ال�����ص��رط��ان يف ب��ل��دي��ة دب���ي قدمت 
الن�صائح  م���ن  جم��م��وع��ة  خ��الل��ه 
توفري  ع�����ن  ف���������ص����اًل  ال����ط����ب����ي����ة، 
للك�صف  جمانية  طبية  فحو�صات 

امل�صاركة الثالثة لها على التوايل و 
منذ البدء باحلملة ، و�صددت على 
اأن احلر�ش على امل�صاركة ينبع من 
ب�����ص��رورة بلورة  اإمي����ان اجل��م��ع��ي��ة 
ملكافحة  م�صرتكة  خليجية  روؤي���ة 
ر�صائلها  ب���ث  ل��ي��ت��م  ال�������ص���رط���ان، 
التعاون  جمل�ش  دول  امتداد  على 
اخل��ل��ي��ج��ي، ال��ت��ي جت��م��ع��ه��ا وحدة 

الثقافة و البيئة امل�صرتكة.
اإدارة  جم��ل�����ش  رئ���ي�������ش  واأ������ص�����ارت 
جمعية اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان 
الثالثة  اخلليجية  احلملة  اأن  اإىل 
حتت  ت��اأت��ي  ب��ال�����ص��رط��ان  للتوعية 
 40%  - وق���اي���ة   40%« ���ص��ع��ار 
نتائج  اإىل  اإ�صارة  وذل��ك يف  �صفاء«، 
الدرا�صات والبحوث العلمية التي 
العاملية،  ال�صحة  منظمة  اأوردت��ه��ا 
والتي اأكدت اأن %40 من اأمرا�ش 
ال�����ص��رط��ان مي��ك��ن ال��وق��اي��ة منها 
ال�صحية  احل���ي���اة  اأمن�����اط  ب��ات��ب��اع 
الغذائية  ال�����ع�����ادات  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة 
الن�صاط  ومم���ار����ص���ة  ال�����ص��ح��ي��ة، 
ال���ب���دين، وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الوزن 
االأخرى   40% ال���  واأن  ال�صحي، 
ميكن  ال�صرطانية  االأم��را���ش  من 
ال�صفاء منها يف حال مت ت�صخي�صها 

���ص��و���ص��ن ج��ع��ف��ر، رئ��ي�����ش جمل�ش 
مر�صى  اأ����ص���دق���اء  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة 
لهذه  تنظيمناً  »ي��اأت��ي  ال�صرطان: 
مع  متا�صياً  التوعوية  الفعاليات 
ال�صمو حاكم  روؤية قرينة �صاحب 
جواهر  ال�صيخة  �صمو  ال�����ص��ارق��ة، 
الرئي�ش  ال��ق��ا���ص��م��ي،  ب��ن��ت حم��م��د 
اأ�صدقاء مر�صى  املوؤ�ص�ش جلمعية 
ال�����ص��رط��ان، احل��اث��ة ع��ل��ى ت�صافر 
واملوؤ�ص�صية  املجتمعية  اجلهود  كل 
من  وه��دف��ن��ا  ال�����ص��رط��ان،  ملجابهة 
ال�صحي  ال��وع��ي  رف��ع  اإىل  خاللها 
واإبراز  ال�صرطان،  اأن��واع  مبختلف 
والدور  عنه،  املبكر  الك�صف  اأهمية 
ي��ل��ع��ب��ه يف خف�ش  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري 
ال�صرطان،  ع��ن  الناجتة  ال��وف��ي��ات 
وذل�������ك ان�������ص���ج���ام���اً م����ع اأه�������داف 
االأجندة الوطنية لروؤية االإمارات 

.»2021
جمعية  اأن  ع��ل��ى  ج��ع��ف��ر  واأك�������دت 
تعتر  ال�صرطان  مر�صى  اأ�صدقاء 
اأحد االأع�صاء الفاعلني يف االحتاد 
ال�صرطان،  مل��ك��اف��ح��ة  اخل��ل��ي��ج��ي 
وحتر�ش كل عام على امل�صاركة يف 
ال�صنوية  اخلليجية  اللجنة  حملة 
للتوعية بال�صرطان، اإذ تعتر هذه 

مبكراً وخ�صعت للعالج املنا�صب يف 
التي  الفعاليات  وت�صمنت  حينه«. 
مر�صى  اأ�صدقاء  جمعية  نظمتها 
اأُقيمت  ال�صرطان حمالت توعوية 
املوؤ�ص�صات  م��ن  ع��دد  م��ع  بالتعاون 
�صهدت  احل���ك���وم���ي���ة،  وال������دوائ������ر 
املحا�صرات  م���ن  ���ص��ل�����ص��ل��ة  اإق���ام���ة 
طرحت  ال����ت����ي  ال����ع����م����ل،  وور���������ش 
مف�صلة  طبية  ون�صائح  معلومات 
ووفرت  ال�����ص��رط��ان،  م��ع  للتعامل 
جمانية  طبية  فحو�ش  للجمهور 
االأمرا�ش،   م��ن  ع��دد  ع��ن  للك�صف 
ترفيهية  برامج  اإقامة  ف�صاًل عن 
ا�صتهدفت جمموعة من امل�صابني 

والناجني واأ�صرهم.
الدكتور  اأو����ص���ح  ال�����ص��ي��اق  ه���ذا  يف 
التنفيذي  امل��دي��ر  العثمان  �صالح 
للتوعية  اخل���ل���ي���ج���ي  ل���ل���ح���م���ل���ة 
حمالت  ���ص��ل�����ص��ة  اأن  بال�صرطان  
التوعية بال�صرطان اإنطلقت يف عام 
قاعدة  او�صحت  حيث   ، 2016م 
ملا  املركز   يحت�صنها  التي  البينات 
165الف حاله خالل  على  يزيد 
من  ات�����ص��ح   ، امل��ا���ص��ي��ة  15�صنة 
حاليا  اخلليج  منطقة  اأن  خاللها 
تعد من االأقل على م�صتوى العامل 

•• دبي-وام:

الطاير  حممد  �صعيد  �صعادة  ق��ال 
التنفيذي  الرئي�ش  املنتدب  الع�صو 
ل��ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دب�����ي ان 
جديدة  ت�صهيالت  �صتقدم  الهيئة 
ت�����ص��م��ل ت��و���ص��ي��ل ال���ك���ه���رب���اء حتى 
واحدة  خطوة  يف  كيلووات   150
اإىل  اإ�صافة  اأيام  فقط خالل �صبعة 
القطاعني  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني  اإع���ف���اء 
ال��ت��ج��اري وال�����ص��ن��اع��ي م���ن ر�صوم 
 150 حتى  اجلديدة  التو�صيالت 
النامو�ش  خ��دم��ة  �صمن  ك��ي��ل��ووات 
التي تقدمها الهيئة لال�صت�صاريني 

واملقاولني.
واأعلن الطاير عن هذه الت�صهيالت 
خالل احلفل ال�صنوي الذي نظمته 
اال�صت�صاريني  ل���ت���ك���رمي  ال��ه��ي��ئ��ة 
واملقاولني امل�صجلني وذلك بح�صور 
التنفيذيني  ال�����ن�����واب  م����ن  ع������دد 
الرئي�ش وموظفي  ونواب  للرئي�ش 
ال�صركات  م��ن  كبري  وع���دد  الهيئة 
املقاوالت.  و���ص��رك��ات  اال���ص��ت�����ص��اري��ة 
اأ����ص���اد  ويف ك��ل��م��ت��ه خ�����الل احل���ف���ل 
ل�صركاء  امل���ه���م  ب����ال����دور  ���ص��ع��ادت��ه 
التي  امللمو�صة  وج��ه��وده��م  الهيئة 

اإعفاء املتعاملني يف القطاعني  اإىل 
ال��ت��ج��اري وال�����ص��ن��اع��ي م���ن ر�صوم 
 150 حتى  اجلديدة  التو�صيالت 

كيلووات«.
ال��ن��ام��و���ش كلمة   « ���ص��ع��ادت��ه  وق����ال 
للفائز  ت���ق���ال  امل��ح��ل��ي��ة  ب��ال��ل��ه��ج��ة 
ي�صتحق  اإنه  اإىل  لالإ�صارة  بال�صباق 
ال����ف����رح وال���ف���خ���ر وب���ال���ف���ع���ل نحن 
ج��م��ي��ع��ا راب���ح���ون يف ���ص��ب��اق��ن��ا نحو 
عنه  تر�صى  ال��ذي ال  االأول  امل��رك��ز 
ب��دي��ال فباتت  ال��ر���ص��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
دولة االإمارات مثاال عامليا يحتذى 
لل�صراكات الناجحة بف�صل ت�صجيع 
القيادة الر�صيدة اإ�صافة اإىل وجود 
تعزز  التي  والت�صريعات  القوانني 
وت�صمن  اخلا�ش  القطاع  م�صاركة 
وغياب  وال�����ص��ف��اف��ي��ة  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
ركائر  اأه��م  من  تعد  والتي  الف�صاد 
االإمارات  العمل احلكومي يف دولة 
يف  االأول  امل���رك���ز  يف  ج�����اءت  ال���ت���ي 
و�صمال  االأو����ص���ط  ال�����ص��رق  منطقة 
القانون  �صيادة  موؤ�صر  يف  اإفريقيا 
 2018-2017 ل��ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي 
ال���ذي اأ���ص��درت��ه م��وؤ���ص�����ص��ة »وورل���د 
 World ب����روج����ك����ت  ج�����ص��ت�����ش 
Justice Project لالأبحاث. 

يف  ع��امل��ي��ا  االأول  امل���رك���ز  اإىل  دب����ي 
وبعالمة  الكهرباء  على  احل�صول 
يف   99.92% ب��ل��غ��ت  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
منطقة  يف  امل���ت���و����ص���ط  ب���ل���غ  ح����ني 
اإفريقيا  و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق 
%67.21 ح�صب تقرير ممار�صة 
 2018 ل���ع���ام  اأن�����ص��ط��ة االأع����م����ال 
والذي  ال��دويل  البنك  ال�صادر عن 
اأن�صطة  مم��ار���ص��ة  ���ص��ه��ول��ة  ي��ق��ي�����ش 
حول  دول�������ة   190 يف  االأع�����م�����ال 
ويت�صمن حمور احل�صول  العامل. 
على الكهرباء يف التقرير عددا من 
املعايري ت�صمل االإجراءات الالزمة 
جتاري  مل�صتودع  الكهرباء  لتو�صيل 
وتكلفة  امل�صتغرق  وال��وق��ت  ج��دي��د 
تعرفة  يف  وال�����ص��ف��اف��ي��ة  ال��ت��و���ص��ي��ل 
الكهرباء اإ�صافة اإىل معدل انقطاع 
�صنويا  م�����ص��رتك  ل��ك��ل  ال���ك���ه���رب���اء 
اأف�صل  الهيئة  فيه  حققت  وال���ذي 
 2.68 ال��ن��ت��ائ��ج ال��ع��امل��ي��ة مب��ع��دل 
دقيقة انقطاع لكل م�صرتك �صنويا 
 15 م���ع  م��ق��ارن��ة   2017 ع���ام  يف 
دقيقة لدى نخبة �صركات الكهرباء 
وكان  االأوروب�������ي.  االحت����اد  دول  يف 
الذين  وامل��ق��اول��ني  لال�صت�صاريني 
خمترات  يف  ب��ف��ع��ال��ي��ة  ����ص���ارك���وا 

اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأ���ص��ه��م��ت يف و����ص���ول 
مكانتها املرموقة حمليا وعامليا.

ق���ول �صاحب  ال��ط��اي��ر اىل  واأ����ص���ار 
اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم 
رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�ش 
الفريق  ب���روح  يعمل  اجل��م��ي��ع  اهلل 
ي�����ص��رتك يف �صنع  ال���واح���د وال��ك��ل 

دولة االإمارات.
وقال الطاير يف دبي تعمل اجلهات 
احلكومية واخلا�صة بداأب خمل�ش 
واقع  اإىل  ال���روؤي���ة  ه���ذه  ل��ت��ح��وي��ل 
ملمو�ش ويف هيئة كهرباء ومياه دبي 
�صركائنا  م��ع  العمل  على  نحر�ش 
وهو  اأال  امل�صرتك  هدفنا  لتحقيق 
�صعادة الفرد واملجتمع ورفعة مكانة 
وحتقيق  تناف�صيتها  وزيادة  الدولة 
فال�صراكات  امل�������ص���رتك  ال���ن���ج���اح 
الناجحة ت�صعى اإىل حتقيق النجاح 
على  بالنفع  يعود  ال��ذي  اجلماعي 

جميع االأطراف.
امل�صرتكة  جهودنا  اأ�صهمت  واأ�صاف 
الهيئة الإجن��ازات مهمة  يف حتقيق 
حم��ل��ي��ا وع���امل���ي���ا وجت���ل���ى ذل�����ك يف 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  و����ص���ول 
املتحدة ممثلة بهيئة كهرباء ومياه 

التي  املختلفة  وال���ن���دوات  االإب�����داع 
نظمتها الهيئة دور مهم يف اقرتاح 
امل����ب����ادرات ال��ت��ط��وي��ري��ة واخل�����روج 
اآلية  وت�صريع  لت�صهيل  بتو�صيات 
احل�����ص��ول على ال��ك��ه��رب��اء ك��ان من 
نتائجها اإطالق خدمة »النامو�ش« 
املخ�ص�صة لال�صت�صاريني واملقاولني 
لتو�صيل الكهرباء بقدرة ت�صل اإىل 
فقط  خطوتني  يف  كيلووات   150
خ��الل 10 اأي���ام م��ع ت��اأج��ي��ل �صداد 
الر�صوم مع اأول فاتورة �صهرية بعد 

تو�صيل الكهرباء«.
القيادة  بتوجيهات  »ع��م��ال  وت��اب��ع 
ال����ر�����ص����ي����دة ب���ت�������ص���ه���ي���ل مم���ار����ص���ة 
�صعادة  دب���ي وحت��ق��ي��ق  االأع���م���ال يف 
امل�صتمرة  جهودنا  و�صمن  املعنيني 
لتطوير خدماتنا لتح�صني جتربة 
توقعاتهم  وت���خ���ط���ي  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
جمعكم  اأم����ام  اأع��ل��ن  اأن  ي�����ص��ع��دين 
جديدة  ت�����ص��ه��ي��الت  ع����ن  ال����ك����رمي 
لال�صت�صاريني  ال��ه��ي��ئ��ة  ت���وف���ره���ا 
واملقاولني �صمن خدمة »النامو�ش« 
حيث �صيتم تو�صيل الكهرباء حتى 
واحدة  خطوة  يف  كيلووات   150
ف��ق��ط ب���دال م��ن خ��ط��وت��ني وخالل 
اإ�صافة  ع�صرة  بدال من  اأي��ام  �صبعة 

عرها  ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت  ال�������ص���ارق���ة، 
التوعوية،  الر�صائل  م��ن  العديد 
توعوية  ن�����ص��ائ��ح  اإر����ص���ال  ب��ج��ان��ب 
ال�صارقة  بلدية  موظفي  جلميع 
الريد  ط��ري��ق  ع��ن  ي��وم��ي  ب�صكل 
االإلكرتوين، كما ن�صبت يف جزيرة 
للتعريف  تثقيفية  ل��وح��ات  ال��ن��ور 
للتوعية  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ب���احل���م���ل���ة 
 17 ن�صر  عن  ف�صاًل  بال�صرطان، 
التوعوية  ال��ر���ص��ائ��ل  م���ن  ر���ص��ال��ة 
من�صتها  يف  ب��احل��م��ل��ة  اخل���ا����ص���ة 

مبوقع ان�صتغرام.
اأ�صدقاء  ج��م��ع��ي��ة  اأن  اإىل   ي�صار 
م��ر���ص��ى ال�������ص���رط���ان ت���ه���دف اإىل 
امل�صاعدة يف تخفيف االأعباء املادية 

عن اأمرا�ش �صغط الدم وال�صكري، 
كما نظمت يوماً توعوياُ يف مدر�صة 
ب��ح�����ص��ور جميع  ب���دب���ي  ال��ل��ي�����ص��ي 
جانب  اإىل  واأم���ه���ات���ه���م،  ال��ط��ل��ب��ة 
ا�صتهدف  ري���ا����ص���ي  ت���وع���وي  ي����وم 
يف  اأق��ي��م  الناجيات  م��ن  جمموعة 
بال�صارقة،  بيت�ش  ك���ورال  منتجع 
اآخراً عن التغذية ال�صحية  ويوماً 
ا����ص���ت���ه���دف ع�������دداً م����ن االأم����ه����ات 
الناجيات، اأُقيم يف متحف ال�صارقة 

للح�صارة االإ�صالمية.
ب���ه���ذه  اجل����م����ع����ي����ة  ت����ك����ت����ف  ومل 
و�صعت  حيث  وح�صب  الفعاليات 
االأم�����اك�����ن  ع����ر�����ش يف  �����ص����ا�����ص����ات 
بلدية  يف  ل��الن��ت��ظ��ار  امل��خ�����ص�����ص��ة 

واملعنوية التي يفر�صها ال�صرطان 
على املر�صى وعائالتهم، باالإ�صافة 
ب���اأه���م���ي���ة  ال�����وع�����ي  ت����ع����زي����ز  اإىل 
من  اأن���واع  �صتة  عن  املبكر  الك�صف 
الثدي،  �صرطان  هي؛  ال�صرطانات 
و�صرطان  ال��رح��م،  عنق  و���ص��رط��ان 
اجللد،  و����ص���رط���ان  ال���رو����ص���ت���ات، 
و�صرطان  اخل�����ص��ي��ة،  و����ص���رط���ان 
ال���ق���ول���ون وامل�������ص���ت���ق���ي���م، ووّف������رت 
اجل��م��ع��ي��ة م���ن���ذ ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا عام 
1999 الدعم الأكر من 4200 
املقيمني  م��ن  بال�صرطان،  م�صاب 
على اأر�ش دولة االإم��ارات العربية 
جن�صياتهم  ب��ج��م��ي��ع  امل����ت����ح����دة، 

وفئاتهم العمرية. 

اخل��ا���ش جم��م��ع حم��م��د ب��ن را�صد 
الذي  ال�صم�صية  للطاقة  مكتوم  اآل 
الطاقة  اأك��ر م�صروعات  اأح��د  يعد 
موقع  يف  ال����ع����امل  يف  ال�����ص��م�����ص��ي��ة 
امل�صتقل  املنتج  من���وذج  وف��ق  واح���د 
وبقدرة اإنتاجية ت�صل اإىل 5000 
 2030 ع����ام  ب��ح��ل��ول  م���ي���ج���اوات 
يف  اكتماله  عند  املجمع  و�صي�صهم 
م��ل��ي��ون ط���ن من   6.5 ت��خ��ف��ي�����ش 

االنبعاثات الكربونية �صنويا.
اإىل  اأت����ط����ل����ع  ال����ط����اي����ر  واأ�������ص������اف 
ا���ص��ت��م��رار وازده�������ار ���ص��راك��ات��ن��ا يف 
وزيادة  ورفعتها  بالدنا  خري  �صبيل 

كما جاءت الدولة يف املرتبة الثانية 
ح�صب  احلكومة  يف  الثقة  يف  عامليا 
يف  ال��ع��امل��ي.  اإدمل���ان  موؤ�ص�صة  موؤ�صر 
ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي نتطلع 
عالقات  وت���ر����ص���ي���خ  ل���ب���ن���اء  دائ����م����ا 
ت����ع����اون وط����ي����دة وط���وي���ل���ة االأم�����د 
واأعمال  اأع��م��ال��ن��ا  ازده�����ار  ت�صمن 
معظم  يف  ون����ت����ع����اون  ����ص���رك���ائ���ن���ا 
�صركاء  م��ع  ال��ك��رى  م�����ص��روع��ات��ن��ا 
القطاعني  م��ن  وع��امل��ي��ني  حمليني 
احل���ك���وم���ي واخل�����ا������ش وم�����ن بني 
امل�����ص��روع��ات ال��رائ��دة ال��ت��ي تنفذها 
القطاع  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال���ه���ي���ئ���ة 

يعي�ش  من  كل  و�صعادة  تناف�صيتها 
على اأر�ش االإم��ارات وحتقيق روؤية 
هيئة كهرباء ومياه دبي باأن ن�صبح 
على  مبتكرة  م�صتدامة  موؤ�ص�صة 

م�صتوى عاملي«.
واملقاولون  اال���ص��ت�����ص��اري��ون  واأ����ص���اد 
التكرمي  ���ص��ارك��وا يف ح��ف��ل  ال��ذي��ن 
التي  اجل������دي������دة  ب���ال���ت�������ص���ه���ي���الت 
الكهرباء  لتو�صيل  الهيئة  تقدمها 
الوقت  ت��وف��ري  يف  �صت�صهم  وال��ت��ي 
واجلهد اإ�صافة اإىل خف�ش التكلفة 
بالن�صبة للمتعاملني يف القطاعني 

التجاري وال�صناعي.

واحة دبي لل�سيليكون ت�ست�سيف املنتدى الثالث لل�سعادة
•• دبي-وام:

دبي  ل��واح��ة  التنظيمية  الهيئة  لل�صليكون  دب��ي  واح���ة  �صلطة  ا�صت�صافت   
لل�صيليكون املنطقة احلرة املتكاملة للتكنولوجيا الدورة الثالثة من منتدى 
ال�صعادة والذي اأقيم يف فندق رو و�صط املدينة يف دبي. ح�صر املنتدي الدكتور 
جمعة املطرو�صي نائب الرئي�ش التنفيذي للعمليات و�صوؤون العمالء وغامن 
املوؤ�ص�صي وحيدر علي نائب  الدعم  الرئي�ش االأول خلدمات  الفال�صي نائب 
رئي�ش اأول �صعادة االأفراد واالبتكار وعدد من كبار امل�صوؤولني التنفيذيني يف 
�صلطة واحدة دبي لل�صيليكون. واأقيم املنتدى �� الذي ا�صت�صاف جمموعة من 
الهيئات الكرى يف القطاعني العام واخلا�ش �� ملناق�صة املبادرات الرامية اإىل 

تعزيز مفهوم ال�صعادة املوؤ�ص�صية يف ال�صركات.
والهيئة  والتوطني  الب�صرية  امل��وارد  وزارة  عن  ممثلون  املنتدى  يف  و�صارك 
ومياه  كهرباء  وهيئة  االم��ارات،  وموا�صالت  بدبي  امل��دين  للطريان  العامة 
دبي واالأحوا�ش اجلافة العاملية وهيئة تنمية املجتمع و�صلطة املنطقة احلرة 

يف مطار دبي وموانئ دبي العاملية وهيئة الطرق واملوا�صالت وجامعة دبي 
ودائرة التنمية االقت�صادية واجلامعة االأمريكية يف االإمارات ونخيل.

اإنه يف اإطار التزامنا بروؤية �صاحب ال�صمو  وقال الدكتور جمعة املطرو�صي 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« نحو جعل دبي اأ�صعد مدينة يف العامل، قدمنا الن�صخة 
الثالثة من منتدى ال�صعادة مبفهومها املتميز كمن�صة للتعاون ونحن على 
ثقة باأهمية تبادل االأفكار واملمار�صات االأمثل يف هذا املجال الذي يعد اأمرا 
حيويا لتعزيز اآفاق التعاون بني املنظمات، وهو ما �صيقودنا يف نهاية املطاف 
اإىل حتقيق هدفنا امل�صرتك. واأدارت خبرية ال�صعادة جو - دي وامل�صلي هذا 
املنتدى الذي ت�صمن ن�صالطات خا�صة بال�صعادة املوؤ�ص�صية وقدمت موؤ�ص�صة 
اأف�صل ممار�صات  االإم��ارات للموا�صالت وموانئ دبي العاملية عر�صني حول 
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  التميمي  حممد  وا�صتعر�ش  املوؤ�ص�صية  ال�����ص��ع��ادة 
املوؤ�ص�صة  مبادرات  االإم��ارات  موا�صالت  يف  املوؤ�ص�صي  والتميز  اال�صرتاتيجي 

الرامية اإىل تعزيز ال�صعادة لدى املوظفني والعمالء على حد �صواء.

املوارد الب�سرية والتوطني توفر اآلية الكرتونية لت�سهيل الت�سجيل يف املن�سة الوطنية للتطوع
•• اأبوظبي-وام :

الب�صرية  امل�������وارد  وزارة  وف�����رت   
وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وال���ت���وط���ني 
االمارات  وموؤ�ص�صة  املجتمع  تنمية 
م��ن�����ص��ات ال��ك��رتون��ي��ة يف ع���دد من 
ومراكز  ت�صهيل  اخل��دم��ة  م��راك��ز 
ربطها  مت  امل���ت���ع���ام���ل���ني  �����ص����ع����ادة 
الوطنية  ب��امل��ن�����ص��ة  ال���ك���رتون���ي���ا 
الراغبني  على  للت�صهيل  للتطوع 
ت�صجيل  واملتعاملني  املوظفني  من 
امل�صاركة  بهدف  للتطوع  بياناتهم 
املجتمعية  وامل��ب��ادرات  يف احلمالت 
احلكومية  اجل��ه��ات  تنفذها  ال��ت��ي 
ال�صويدي  �صيف  وق��ال  واخلا�صة. 
الب�صرية  امل���������وارد  وزارة  وك���ي���ل 
والتوطني ل�صوؤون املوارد الب�صرية 
االلكرتونية  امل��ن�����ص��ات  ت��وف��ري  اإن 
ي���اأت���ي ان��ط��الق��ا م���ن ال�����ص��ع��ي نحو 
ك�صلوك  ال��ت��ط��وع  ث��ق��اف��ة  ت��ر���ص��ي��خ 
قيم  تعزيز  ي�صهم يف  ح�صاري مبا 
وامل�صوؤولية  وال���رتاح���م  ال��ت��ك��اف��ل 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وت�������ص���ج���ي���ع االأف��������راد 
الإطالق طاقاتهم وا�صتثمار وقتهم 
ب�صورة مفيدة من خالل امل�صاركة 
فرق  اإح���داث  يف  ت�صهم  اأن�صطة  يف 

اإي���ج���اب���ي يف جم��ت��م��ع��ات��ه��م. واك���د 
ال����وزارة على دع��م مبادرة  ح��ر���ش 
امل��ن�����ص��ة ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ت��ط��وع من 
خ���الل ت��ع��زي��ز ���ص��راك��ات��ه��ا م��ع عدد 
واخلا�صة  احلكومية  اجلهات  من 
وت��ي�����ص��ري عملية  ت�����ص��ه��ي��ل  ب���ه���دف 
م����ن خالل  ال����دول����ة  ال���ت���ط���وع يف 
القيام بدور الو�صيط الفاعل الذي 
التطوع  يف  ال��راغ��ب��ني  ب��ني  يجمع 
املتاحة.  ال��ت��ط��وع��ي��ة  وال���ف���ر����ش 
 300 نحو  ان  ال�صويدي  واأو���ص��ح 
موظف ومتعامل �صجلوا بياناتهم 
ب��امل��ن�����ص��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ط��وع من 
وهو  االلكرتونية  املن�صات  خ��الل 
االأمر الذي يوؤكد الوعي املجتمعي 

ال���وزارة  وك��ان��ت  ال��ت��ط��وع.  باأهمية 
وف����رت امل��ن�����ص��ات االل��ك��رتون��ي��ة يف 
مراكز  ثالثة  بينها  من  مراكز   6
اأبوظبي  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ل�����ص��ع��ادة 
ودبي وال�صارقة واالخرى للخدمة 
ال���رع���اي���ة  م����رك����ز  »ت�������ص���ه���ي���ل« يف 
خل��دم��ات رج���ال االأع���م���ال ومركز 
���ص��ن��رت يف دبي  ال����ط����وار  ت�����ص��ه��ي��ل 
وم���رك���ز ال�����ص��ق��ر خل���دم���ات رجال 
االأع�����م�����ال ب���ال�������ص���ارق���ة ح���ي���ث قام 
من  بياناتهم  بت�صجيل  املتطوعون 
ومن  االلكرتونية  املن�صات  خ��الل 

الت�صجيل  اج����راءات  ا�صتكمال  ث��م 
التطوعي  العمل  جم��ال  واخ��ت��ي��ار 
ال����ذي ي��رغ��ب��ون ب��اال���ص��رتاك عر 
www. االل������ك������رتوين  امل�����وق�����ع 

volunteers.ae. ومن املقرر 
ان يتم التوا�صل مع امل�صجلني عند 
تتوافق  تطوعية  فر�ش  اأي  توفر 
امل�صاركة  وبالتايل  اختياراتهم  مع 
ال�صاعات  ت��وث��ي��ق  ي��ت��م  ح��ي��ث  فيها 
التطوعية لكل متطوع مع تزويده 
ب�صهادة م�صاركة بكل حدث وفعالية 

يتطوع فيها.
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العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/411  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صحر االلوان لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /ال�صيد احمد عبداللطيف حممد قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )37560 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢000( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB990422673AE وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�صة يوم اخلمي�ش املوافق ٢018/٢/٢٢ ال�صاعة 08.30 �ش بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10809  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صمايا لتنظيف املباين �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /عاطف عبدالرا�صي رم�صان حفنى قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )5667 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢000( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB178044805AE وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�صة يوم الثالثاء املوافق ٢018/٢/٢0 ال�صاعة 08.30 �ش بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/12664  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صركة االمارات خلدمات القح�ش ومنع التاكل الهند�صية 
ذ.م.م ف��رع دب��ي جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /م��ان��اف��االن االفيندار 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )٢000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   13917(
املوافق  االح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   MB179208374AE:ال�صكوى
٢018/٢/٢5 ال�صاعة 08.30 �ش مبكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�صتندات  ب��ت��ق��دمي م��ا  اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/10945  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الطرفانة لتنظيف و�صيانة املباين �ش.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /عرفان فقري كرمي فقري قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )15118 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢000( 
وحددت   MB177833189AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم 
ادارة  مبكتب  ���ش   08.30 ال�صاعة   ٢018/٢/1٤ امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  الدعوى 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12790  عمايل جزئي
���ش.ذ.م.م جمهول حمل  التنظيف  املدعي عليه / 1-ما�صرت ميدز خلدمات  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /مايال روك�صا�ش ري�ش قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )6569 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره 
 AE990174025MB:1٤00( درهم وبالر�صوم وامل�صاريف يف ال�صكوى رقم(
ال�صاعة 08.30 �ش مبكتب  املوافق ٢/٢1/٢018  االربعاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت 
ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/14  عمايل كلي

ان��ك جمهول حمل  انرتنا�صيونال  روت  ان��د  ب��روان  1-كيلوغ   / عليه  املدعي  اىل 
احمد ح�صن  ر�صا  املدعي /ج��ون ج��ريارد مورفى وميثله:ح�صن  ان  االقامة مبا 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املال 
)6٢٢050 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )5000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبه و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
رقم ال�صكوى:mb990494253ae وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 
٢018/٢/13 ال�صاعة 10.30 �ش بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�صتندات  ب��ت��ق��دمي م��ا  اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8002  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ايفر�صت للتكنولوجيا وال�صناعات املعدنية �ش.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /عو�ش طه ابوالفتوح م�صطفى قد اأقام عليك الدعوى 
عودة  وتذكرة  دره��م(   789٢٤( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
)٢000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB176248AE وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�صة يوم االثنني املوافق ٢018/٢/٢6 ال�صاعة 08.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12665  عمايل جزئي
حمل  جمهول  م.م.ح  العامة  للتجارة  بيزن�ش  1-ف��اي��ن��ايل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  قد  ح�صني  مظفر  �صيد  نقوي  ر�صا  حممد  /�صيد  املدعي  ان  مبا  االقامة 
 59٤85( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم( وتذكرة عودة )٢000( درهم والر�صوم وامل�صاريف وحددت لها جل�صة يوم 
الثالثاء املوافق ٢018/٢/٢7 ال�صاعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10861  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اك�صيلن�ش انرتنا�صيونال ميديا اند بيل�صري�ش �ش.ذ.م.م جمهول 
الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  املدعي /ج��ويل بوتاما قد  ان  حمل االقامة مبا 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )707٢9 درهم( وتذكرة عودة )٢000( درهم 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb170318955ae وحددت لها جل�صة 
لذا   ch1.B.10:بالقاعة �ش   09.30 ال�صاعة   ٢018/٢/1٤ املوافق  االربعاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/300 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- �صي�صتم لالن�صاءات �ش.ذ.م.م وميثلها امل�صفي الق�صائي حممد علي 
الدين  �صهاب  فادي حممود   -٢ احل�صابات  لتدقيق  املعايري  ا�صل  �صلطان اخل�صر مكتب 
���ش.ذ.م.م 3- ناجي حممود �صهاب  - ب�صفته كفيل و�صامن ملديونية �صي�صتم لالن�صاءات 
الدين - ب�صفته كفيل و�صامن ملديونية �صي�صتم لالن�صاءات �ش.ذ.م.م  ٤- را�صد عبدالعزيز 
املخاوى ال�صويدي - ب�صفته كفيل و�صامن ملديونية �صي�صتم لالن�صاءات �ش.ذ.م.م جمهول 
عي�صى  وميثله:حممد  ���ش.م.ع  التجاري  دبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
�صلطان ال�صويدي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )176838٢6.67( درهم بالت�صامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/696  ا�شتئناف مدين    

امل�صتاأنف �صده/ 1- فكرتا مايند م.م.ح ٢- برا�صانث كومار برا�صانا  اىل 
ماالفارابو  �صوري�ش   / امل�صتاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ك��وم��ار 
امليدور  بطي  خ���ادم  احل���اج  وميثله:احمد  ���ص��اي  تالبا  �صي�صا  م��االف��اراب��و 
املهريي  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم ٢017/٤ مدين 

كلي  بتاريخ:٢٢/٢017/5   
وحددت لها جل�صه يوم االحد  املوافق ٢018/٢/٢5 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

       اإعادة اإعالن  بالن�شر
                   يف  الدعوى 2017/1517  احوال نف�س م�شلمني

ان��ور حممد علي العجمي جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
قد  مكي   جا�صم  احمد  ح�صني  وميثله:حمده  ن�صيب  ف��رج  جمعة  املدعي/هيفاء 
ونفقة  ع��دة  ونفقة  لل�صرر  بالطالق  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
يوم   جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  ال�صداق  وموؤخر 
االثنني املوافق  ٢018/٢/19   ال�صاعة 9.30 �ش بالقاعة رقم )7( يف مبنى االحوال 
اأو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�صور  القرهود لذا  ال�صخ�صية يف منطقة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/9  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/1- بالنتي�صن هولدينج ليمتد م.ح.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا 

ان طالب التنفيذ/ايان كيلى
االربعاء  ي���وم  ك��ل��ي  ع��ق��اري  رق���������م:٤83/٢010  ال���دع���وى  ال�����ص��ادر يف  ب��احل��ك��م  نعلنكم 

بتاريخ:٢011/1٢/٢8   باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك:
1- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره )8٤68359( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى 
اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ  متام ال�صداد وت�صليمه اىل طالب التنفيذ 

ن�صر هذا االعالن. 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/1283  ا�شتئناف جتاري    

جمهول  ذ.م.م  الهند�صية  االم��راط��ور  �صركة   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل�����ص��ت��اأن��ف /اخل���ط ال��ف��ن��ي مل���واد ال��ب��ن��اء �����ش.ذ.م.م 
وميثله:عبدالكرمي جودت عبداهلل ا�صتيتيه قد ا�صتاأنف/ احلكم ال�صادر 

بالدعوى رقم ٢013/1٢83 جتاري كلي بتاريخ:٤/٢013/8 
وحددت لها جل�صه يوم االحد املوافق ٢018/٢/٢5 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2017/1049 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- ماموت ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م
وميثله:عبدالكرمي جودت عبداهلل ا�صتيتيه 

باعالن املطعون �صده:1- ال�صركة العربية الكورية للمقاوالت العامة ذ.م.م 
الطعن  عليكم  اأق��ام  الطاعن  ب��اأن  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  )جينكو( 
للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�صور  عليكم  ويتوجب  اأع��اله  املذكور 

على �صحيفة الطعن املقدمة �صدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/23 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- تعمري القاب�صة لال�صتثمار �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/باول مي�صيل بري�صيت قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )18٢190٢.8٤( درهم  اىل 
ال�صادر  التحكيم  حكم  على  بالت�صديق   -٢ املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب 
والتوفيق  للتحكيم  ابوظبي  ل�صنة ٢01٤ مركز  التحكيميه رقم 67  الدعوى  يف 
التجاري وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/286  ا�شتئناف تظلم جتاري    
جمهول  �����ش.ذ.م.م   العامة  للتجارة  دان�صيزن   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
ليمتد  كومباين  اي��رث  وز  �صيغادراي   / امل�صتاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
ال�صادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف  قد  اهلل   خري  �صبلي  وميثله:جو�صلني 

بالدعوى رقم 356-٢017 تظلم جتاري بتاريخ:٢1/٢017/10     
وحددت لها جل�صه يوم االربعاء  املوافق ٢018/3/7 ال�صاعة 17.30 م�صاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/315 تنفيذ جتاري

�ش.ذ.م.م  العامة  للتجارة  االو�صط  ال�صرق  فخامة  �صده/1-  املنفذ  اىل 
�صني  �صبالي  ا���ش  بي  التنفيذ/يو  ان طالب  االق��ام��ة مبا  جمهول حمل 
�صوليو�صنز انك )فرع دبي( وميثله: ح�صني علي عبدالرحمن لوتاه قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )88٤1٢.89( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3517 تنفيذ جتاري

اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- ج���اى ر ب��ول��ي��ك��اري��ب��و ���ص��ورجن��ون جم��ه��ول حمل 
اأقام  ق��د  �����ش.م.ع  التنفيذ/بنك دب��ي اال���ص��الم��ي  االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه  وقدره )٤910٤.٢6( درهم  اىل طالب 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/774  تظلم جتاري
اىل املتظلم �صده / 1-�صتار ايجل للتجارة العامة �ش.ذ.م.م ٢- �صامل �صيف �صعيد 
اجلاري 3-مو�صي�ش اديوي ادي�صوكان ٤- عبدالعظيم علي ابراهيم علي جمهول 
حمل االقامة مبا ان املتظلم / االداره العامه لالمداد والتموين - ال�صوؤون االداريه 
واملاليه - القوات امل�صلحه قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه تظلم 
والر�صوم  جت��اري  حتفظي  حجز   631/٢017 رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  القرار  من 
وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق ٢018/٢/٢5   ال�صاعة 08.30 �ش 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/541  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- جينيفر يرادا تارا كاتاك جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/نا�صر �صامل علي �صامل ال�صام�صي .

االبتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���ص��ت�����ص��دار  ط��ل��ب   
ب�صداد مبلغ )300000( درهم  املدعي عليه  اإل��زام  ب��ت��اري��خ:٢017/1٢/٢6 

للمدعي والر�صوم وامل�صاريف . 
ولكم احلق يف التظلم من االأم��ر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر 

هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

                 يف  الدعوى 2017/27  التما�س اعادة نظر عمايل
جمهول  ������ش.ذ.م.م  الفنية  ل��الع��م��ال  ج�صراخلليج   -1  / ���ص��ده  امللتم�ش  اىل 
اق��ام عليكم  خ��ان   يو�صف  امللتم�ش/ ويل رحمان حممد  ان  االقامة مبا  حمل 
الدعوى ومو�صوعها التما�ش اعادة النظر يف الدعوى رقم:٢017/99٤6 عمايل 
جزئي والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب. وحددت لها ملحكمة جل�صة يوم االربعاء 
املوافق:٢018/٢/1٤ ال�صاعة:08:30 �ش مبكتب ادارة الدعوىلذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2222  ا�شتئناف جتاري    

�صريك  وب�صفته  ال�صخ�صيه  ب�صفته  عبا�ش  علي  �صيد   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
ا�صتاى  بيرت  �صركة   -٢ ذ.م.م  العطالت  بيوت  لتاجري  ا�صتاى  بيرت  �صركة  يف 
امل�صتاأنف /حممد  لتاجري بيوت العطالت ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
الزبادي  �صيف  �صعيد  �صيف  وميثله:را�صد  علي  ن�صري  حممد  اال���ص��الم  منري 
كلي  جت��اري   1٤٤٤/٢017 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف  ق��د 
امل��واف��ق 1٢/٢/٢018  ي��وم االث��ن��ني  ب���ت���اري���خ:٢017/11/٢7  وح���ددت لها جل�صه 
ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/617 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- ايه تي �صي للتجارة العامة �ش.ذ.م.م ٢- علي ح�صني كرد احمدي 
العامة  ل��ل��ت��ج��ارة  االخ�����ص��ر  ال�صهند  3-���ص��رك��ة  ال�صيك  مظهر  ال�صخ�صية  ب�صفته   -
�ش.ذ.م.م ب�صفتها حمررة ال�صيك ٤-ار ايه اي جولدن �صتار للتجارة العامة �ش.ذ.م.م 
ب�صفتها حمررة ال�صيك جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ملي ايران 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صويدي  �صلطان  عي�صى  وميثله:حممد 
او  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )5668٤9( دره��م اىل طالب  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�سارقة –الفجر: 

هناأت خولة عبدالرحمن املال رئي�ش 
ال�صارقة  اإم�����ارة  ا���ص��ت�����ص��اف��ة  جل��ن��ة 
ح�صرة  العربي  الطفل  برملان  ملقر 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
القا�صمي ع�صو  �صلطان بن حممد 
ل���الحت���اد حاكم  امل��ج��ل�����ش االأع����ل����ى 
ال�صارقة حفظه اهلل ورعاه العتماد 
واالجتماعي  االق��ت�����ص��ادي  املجل�ش 
للرملان  االأ�صا�صي  النظام  العربي 

العربي للطفل .

للدعم  ت���ق���دي���ره���ا  ع����ن  واأع�����رب�����ت 
م���ن �صاحب  امل�����ص��ت��م��رة  وامل��ت��اب��ع��ة 
الإن�صاء  ال�����ص��ارق��ة  ح���اك���م  ال�����ص��م��ّو 
مدينة  يف  وا���ص��ت�����ص��اف��ت��ه  ال���رمل���ان 
بتكاليف  ���ص��م��وه  وت��ك��ف��ل  ال�����ص��ارق��ة 
اإن�صائه وا�صت�صافته وذلك ملا ميثله 
ل����دى �صموه  اأه���م���ي���ة  ال��ط��ف��ل م���ن 
�صمن  اأ�صا�صية  ركيزة  باأنه  واإميانه 

ركائز التنمية الب�صرية.
املتوا�صلة  امل��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى  واأث����ن����ت 
ال�صيخه جواهر بنت حممد  ل�صمو 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ق��ري��ن��ة  ال��ق��ا���ص��م��ي 

املجل�ش  رئ��ي�����ش  ال�������ص���ارق���ة  ح���اك���م 
واهتمام  اال����ص���رة  ل�����ص��وؤون  االأع���ل���ى 
�صموها ال�صخ�صي بالطفل وتوفري 
م��ق��وم��ات احل��ي��اة م��ن اأج���ل حتقيق 
مل�صتقبل  اأف�����ص��ل  ب���ن���اء  يف  روؤي���ت���ه���ا 
الطفل العربي كون طفل اليوم هو 

من يوؤ�ص�ش لقيادة امل�صتقبل.
العربي  ال���رمل���ان  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 
للطفل ميثل اإ�صافة هامة ملقومات 
باإذن  �صيكون  و  بالطفل  االه��ت��م��ام 
ا�صت�صراف  عنا�صر  اأح��د  تعاىل  اهلل 
العربية  ل��ل��دول  امل�����ص��رق  امل�صتقبل 

ف��ال��رمل��ان مل ي���اأت م��ن ف���راغ ولكن 
اأ���ص�����ص��ت للطفولة  ق��وي��ة  ب��ي��ئ��ة  م��ن 
م������ن خ����الل  ع�����ام�����ة  ال�������دول�������ة  يف 
الت�صريعات والقوانني التي حفظت 
ح���ق ال��ط��ف��ول��ة وم���ن خ���الل اإم����ارة 
اإنها  و����ص���ع���ادت���ه  ل��ل��ط��ف��ل  ح��ا���ص��ن��ة 
اإمارة ال�صارقة  والتي تفخر اأنه مت 
للطفل  حملي  برملان  اأول  تاأ�صي�ش 
اإن����ه �صورى  اأر������ش ال�����ص��ارق��ة  ع��ل��ى 
االأطفال وغريها من املبادرات التي 
وريادتها  �صبقها  لل�صارقة  ت�صطر 
خالل  م��ن  بالطفولة  االه��ت��م��ام  يف 

روؤية �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة 
ال�صيخه  ���ص��م��و  ق��ري��ن��ت��ه  وم��ت��اب��ع��ة 
القا�صمي  حم���م���د  ب���ن���ت  ج����واه����ر 

حفظهما اهلل .
وتقدمت املال بال�صكر اجلزيل لكافة 
اأع�صاء  م��ن قبل  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 
ال�صارقة  اإم�����ارة  ا���ص��ت�����ص��اف��ة  جل��ن��ة 
ملقر برملان الطفل العربي و لوزارة 
ول�صفارة  االإم���ارات���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
جهودهم  تكاملت  والتي  بالقاهرة 
العربية  ال���دول  جامعة  ج��ه��ود  م��ع 

واالجتماعي  االقت�صادي  واملجل�ش 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ل��رغ��ب��ة  حت��ق��ي��ق��اً 
حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����ش  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي 
حاكم ال�صارقة يف ا�صت�صافة الرملان 
على اأر�ش دولة االإمارات يف مدينة 

ال�صارقة
واال�صادة  ال��دع��م  على  امل��ال  واأث��ن��ت 
واجلهات  املوؤ�ص�صات  كافة  قبل  من 
واالأف����راد وو���ص��ائ��ل االع���الم داخليا 
م����ب����ادرة حاكم  ل���دع���م  وخ���ارج���ي���ا 
ال�������ص���ارق���ة ب��ا���ص��ت�����ص��اف��ة ال���رمل���ان 

العربي للطفل وما لقيه من اإجماع 
العربية  ال���دول  خمتلف  م��ن  كبري 
العربية  الدول  حتت مظلة جامعة 
واعتماد  ال�صارقة  يف  تاأ�صي�صه  على 

نظام الرملان االأ�صا�صي  .
واأ�صارت املال باأن اإن�صاء هذا الرملان 
االإم����ارات وحر�صا  رغبة م��ن دول��ة 
من �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
لرفع  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 
الوعي لدى الطفل العربي بالعمل 
ال����رمل����اين وت����دري����ب ال���ن�������شء على 
ال��ت��ح��اور وامل��ن��اق�����ص��ة وامل�����ص��ارك��ة يف 

مب�صتقبل  وااله��ت��م��ام  ال��ق��رار  �صنع 
العربية  ال��دول  الرملاين يف  العمل 
م���ن خ����الل ت���دري���ب ال���ن�������شء على 
�صباب  لبناء  وذل���ك  االأه����داف  ه��ذه 
يبا�صرون العمل الرملاين بامل�صتوى 
العربية  ال��دول  يليق مبكانة  ال��ذي 

وم�صتقبلها.

•• دبي-وام:

بهيئة  امل��ت��ع��ام��ل��ني  جم��ل�����ش  ب���ح���ث 
ال���ط���رق وامل���وا����ص���الت ب��ج��ل�����ص��ت��ه يف 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة تطوير  ال��رئ��ي�����ص��ي  امل��ب��ن��ى 
اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة يف ق��ط��اع النقل 
مبركبات الليموزين وذلك بح�صور 
وممثلي  املتعاملني  م��ن  كبري  ع��دد 
واملوؤ�ص�صات  ال�����ص��رك��ات  وم��ن��دوب��ي 

العاملة يف هذا القطاع.
عبيد  حم����م����د  اجل���ل�������ص���ة  ح�������ص���ر 
امل�������ال ع�������ص���و جم���ل�������ش امل����دي����ري����ن 
واحمد  امل��ت��ع��ام��ل��ني  جمل�ش  رئ��ي�����ش 
تنفيذي  اإدارة  م����دي����ر  حم����ب����وب 

الثاين  والنائب  املتعاملني  خدمات 
بكر  اأب���و  وحم��م��د  املجل�ش  لرئي�ش 
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  الها�صمي 
موؤ�ص�صة  يف  االأع�����م�����ال  وت���ط���وي���ر 
الطرق  هيئة  يف  العامة  املوا�صالت 

واملوا�صالت.
اإ�صعاد  التمّيز يف  املال �صرورة  واأك��د 
الهيئة  خ��دم��ات  جلميع  املتعاملني 
النقل  ق����ط����اع  م��ت��ع��ام��ل��و  وم���ن���ه���م 
 ُ ُيعترَررَ ال��ذي  الليموزين  مبركبات 
واحدا من اأهم القطاعات اخلدمية 
اإم�����ارة دب���ي والذي  وال�����ص��ي��اح��ي��ة يف 
مكانة  ت��ع��زي��ز  يف  مهما  دورا  يلعب 
وا�صتثماري  �صياحي  كمركز  االإمارة 

مرموق على م�صتوى العامل.
اإىل  جل�صته  خالل  املجل�ش  وا�صتمع 
االأف��ك��ار واملقرتحات منها  ع��دد من 
املدة  وت��ق��ل��ي��ل  االإج�������راءات  تب�صيط 
�صائقي  وت��اأه��ي��ل  ل��ت��دري��ب  الزمنية 
بناًء  دب�����ي  يف  ال���ل���ي���م���وزي���ن  ق���ط���اع 
ال�صركات  م��ن ج��م��ي��ع  اإج���م���اع  ع��ل��ى 
حمالت  واإط���الق  بالقطاع  العاملة 
ت��ف��ت��ي�����ص��ي��ة دوري�����ة وم��ن��ت��ظ��م��ة على 
الرقابة  وت�صديد  الليموزين  قطاع 
ع��ل��ى ال�����ص��رك��ات ال���ت���ي ت���ق���وم بنقل 
ق��ان��وين والتي  ب�صكل غ��ري  ال��رك��اب 
امل�صجلة بنظام  ال�صركات  توؤثر على 
هيئة الطرق واملوا�صالت على �صوق 

النقل اجلماعي داخل دبي.
احل�صور  م����ع  امل���ج���ل�������ش  ون����اق���������ش 
ال����رق����اب����ة على  ت�������ص���دي���د  ������ص�����رورة 
ال�صياحية  املناطق  يف  التنقل  �صوق 
وال����ف����ن����ادق واالأ��������ص�������واق وامل����راك����ز 
املركبات  مل�����ص��ت��خ��دم��ي  ال���ت���ج���اري���ة 
الفخمة والليموزين لتف�صي ظاهرة 
املرخ�ش واقرتاح  الركاب غري  نقل 
لل�صركات  جم������اين  رق������م  ت����وف����ري 
لالإبالغ  الليموزين  بقطاع  العاملة 
املرّخ�ش  غ���ري  ال��ن��ق��ل  ح����االت  ع���ن 
وال�صكاوى  امل���ق���رتح���ات  ول��ت��ق��دمي 
التطوير  ب����ه����دف  وامل�����الح�����ظ�����ات 
مع  املبا�صر  والتوا�صل  والتح�صني 

درا�صة  اإج��راء  ناق�ش  كما  امل�صوؤولني 
لل�صركات  ال�������ص���م���اح  ج������دوى  ع����ن 
تتبع  ن��ظ��ام  يف  وامل�����ص��رتك��ة  امل�صجلة 

على  “RMS” للدخول  املركبات 
النظام بهدف االطالع على احلالة 
وتتبع ومراقبة  اليومية  الت�صغيلية 

االطالع  م��ن  ومتكنهم  ال�����ص��ائ��ق��ني 
وال�صيا�صات  ال���ت�������ص���ري���ع���ات  ع���ل���ى 
الراأي  واإب���داء  اجل��دي��دة  والتعاميم 

التطويرية  امل����ق����رتح����ات  وط�������رح 
للغاية  للو�صول  الليموزين  لقطاع 

اال�صرتاتيجية اإ�صعاد النا�ش.

•• دبي – الفجر:

وقعت جمارك دبي واملدينة العاملية 
للخدمات االن�صانية مذكرة تفاهم 
ل��ل��رب��ط االإل���ك���رتوين وال��ت��ع��اون يف 
تبادل املعلومات املتعلقة بامل�صاعدات 
ذات  ال�صلع  وخم��زون��ات  االن�صانية 
ال�����ص��ل��ة ب��ه��ا، وذل����ك ان��ط��الق��ا من 
اال�صرتاتيجية  ال�صراكة  ع��الق��ات 
واأهمية  اجلهتني  بني  تربط  التي 
اجلهات  خم���ت���ل���ف  ب����ني  ال����ت����ع����اون 
املعلومات  وتبادل  االبتكار  لتعزيز 

واأف�صل املمار�صات.

وقع مذكرة التفاهم اأحمد حمبوب 
م�������ص���ب���ح م����دي����ر ج�����م�����ارك دب������ي و 
جيو�صيبي �صابا الرئي�ش التنفيذي 
للخدمات  ال���ع���امل���ي���ة  ل���ل���م���دي���ن���ة 
جمارك  دائ���رة  مقر  يف  االن�صانية 

دبي.
وي���اأت���ي االت���ف���اق يف ال���وق���ت ال���ذي 
االأزمات  ت��زاي��د  ال��ع��امل  فيه  ي�صهد 
االإن�����ص��ان��ي��ة وت��ع��اظ��م احل��اج��ة اإىل 
فعالة  دول����ي����ة  اإج�����������راءات  ات����خ����اذ 
التي  ال���ط���وارئ  حل���االت  ا�صتجابة 

تع�صف بالعديد من ال�صعوب.
اأح��م��د حم��ب��وب م�صبح عن  وع���ر 

التفاهم  م��ذك��رة  بتوقيع  ���ص��ع��ادت��ه 
زايد  ع��ام  يف  االإن�صانية  املدينة  مع 
اخل��ري، م��وؤك��داً اأن��ه��ا ت��اأت��ي يف اإطار 
دور الدائرة لدعم  توجهات القيادة 
التحديات  م��واج��ه��ة  يف  احل��ك��ي��م��ة 
املعرفة  ون�������ص���ر  ال���ف���ق���ر  مل��ك��اف��ح��ة 
ومتكني املجتمع، ومتا�صياً مع روؤية 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش 
اأن ت��ك��ون االإم���ارات  »رع���اه اهلل ، يف 
واالإغاثية  االإن�����ص��ان��ي��ة  ال��ع��ا���ص��م��ة 
املغفور  و�صية   وهذه  عاملياً  االأوىل 

له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
تلعب  ح���ي���ث  ث��������راه«.  اهلل  »ط���ي���ب 
املدينة العاملية للخدمات االإن�صانية 
االإغ����اث����ي  ال����دع����م  يف  ب��������ارزاً  دوراً 
االأ�صر  ماليني  ومتكني  االإن�����ص��اين 
ل��الع��ت��م��اد ع��ل��ى اأن��ف�����ص��ه��م خالل 

ال�صنوات املقبلة.
الرئي�ش  ق����ال  ال�����ص��ي��اق،  ه����ذا  ويف 
العاملية  ل���ل���م���دي���ن���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
الفرق  تعمل  االن�صانية:  للخدمات 
العاملية  امل���دي���ن���ة  ب����ني  امل�������ص���رتك���ة 
دبي  االإن�صانية وجمارك  للخدمات 
دائ���م���ا ع��ل��ى ن��ح��و وث��ي��ق م���ن اأجل 

ملجتمع  خ���دم���ات  اأف�������ص���ل  ت���ق���دمي 
عملهم.  وت�صهيل  االإن�صاين  العمل 
املذكرة،  هذه  بتوقيع  �صعداء  نحن 
متيناً  اأ���ص��ا���ص��اً  ت�صكل  اأن  ون��ت��وق��ع 
ل�����ص��راك��ة م�����ص��ت��دام��ة ع��ل��ى امل���دى 
ال��ب��ع��ي��د، الأن���ن���ا ن�����ص��ت��ط��ي��ع اإح����داث 

الفرق من خالل العمل �صوياً.
العاملية  املدينة  اأن  بالذكر  اجلدير 
تاأ�ص�صت  التي  االإن�صانية  للخدمات 
يف عام 2003، وهي املنطقة احلرة 
الوحيدة امل�صتقلة التي ال ت�صعى اإىل 
حتقيق الربح يف العامل وتعد اأكر 
نواة مركزية للعمل االن�صاين  على 

ت�صت�صيف  وال��ت��ي  ال��ع��امل؛  �صعيد 
ت�صمل  اإ�صانية  منظمات  جمموعة 
املتحدة  ل�����الأمم  ت��اب��ع��ة  م��ن��ظ��م��ات 

حكومية  غ���ري  دول���ي���ة  وم��ن��ظ��م��ات 
الأجل  معاً  تعمل  جتارية  و�صركات 
الدعم  ل��ه��م  وت���ق���دم  االإن�������ص���ان���ي���ة، 

والنقل  ال��ت��خ��زي��ن  يف  ال��ل��وج�����ص��ت��ي 
اال�صتجابة  على  قدراتهم  لتعزيز 

لالأزمات.

•• العني-وام:

ح�صر معايل ال�صيخ �صعيد بن طحنون اآل نهيان حفل الع�صاء الذي اأقامه اأبناء املرحوم م�صلح بن 
هداد العرياين مبنا�صبة ترقية العميد ركن فرج م�صلح بن هداد العرياين وترقية النقيب حمد 
م�صلح بن هداد العرياين وتخرج م�صلح علي م�صلح بن هداد العرياين برتبة مالزم من كلية 

زايد الع�صكرية وذلك مبنزلهم يف منطقة البطني مبدينة العني .
وهناأ معاليه املحتفي بهم متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق يف موا�صلة م�صريتهم مبزيد من 
العزم خلدمة الوطن الغايل وعر املحتفي بهم واأبناء العرياين عن بالغ �صعادتهم بح�صور معايل 

ال�صيخ �صعيد بن طحنون اآل نهيان وت�صريفه لهذا احلفل .

�سعيد بن طحنون يح�سر حفل 
اأبناء بن هداد العرياين 

هناأت حاكم ال�شارقة باعتماد املجل�س القت�شادي والجتماعي للنظام الأ�شا�شي للربملان العربي للطفل

خولة املال ت�سيد بجهود كافة اجلهات املحلية والحتادية والعربية يف ا�ست�سافة الربملان على اأر�ص دولة الإمارات يف مدينة ال�سارقة

جمل�ص متعاملي طرق دبي يبحث تطوير خدمات قطاع الليموزين

جمارك دبي و »املدينة الإن�شانية« توقعان مذكرة تفاهم للربط الإلكرتوين

اأحمد حمبوب م�سبح: ندعم جهود القيادة يف مكافحة الفقر ون�سر املعرفة
جيو�شيبي �شابا : املذكرة ت�شكل اأ�شا�شًا متينًا ل�شراكة م�شتدامة

نظم جل�شة �شمن مبادرة “يل�شتنا”

 جمل�ص �ساحية اخلالدية يعزز توا�سله مع الأهايل
•• ال�سارقة –الفجر: 

لدائرة  ال��ت��اب��ع  اخل��ال��دي��ة  �صاحية  جمل�ش  عقد 
ال�صارقة  ب��ح��ك��وم��ة  وال���ق���رى  ال�����ص��واح��ي  ����ص���وؤون 
مع  2018م  ل���ع���ام  ج��ل�����ص��ات��ه  اأوىل  م���ق���ره  يف 
اللقاء  ح�صر  »يل�صتنا«،  م��ب��ادرة  �صمن  االأه���ايل 
رئي�ش جمل�ش �صاحية  نائب  املري  �صعيد  خلفان 

اخلالدية وحممد را�صد بن جر�ش وعبداهلل جر 
�صاحية  �صاحية  اأع�صاء جمل�ش  املهريي  ال�صري 
اخلالدية بجانب عدد من اأهايل االأحياء ال�صكنية 

يف اللية واخلالدية.
وتاأتي مبادرة »يل�صتنا« يف اإطار اأهداف دائرة �صوؤون 
االجتماعي  الرتابط  بتعزيز  والقرى  ال�صواحي 
 ، ال�صكنية  ب��ني االأه����ايل يف االأح��ي��اء  وال��ت��وا���ص��ل 

جمل�ش  رئي�ش  نائب  امل��ري  �صعيد  خلفان  ورح��ب 
حر�ش  على  واأك���د  باحل�صور  اخلالدية  �صاحية 
تنظيم  يف  االجتماعي  دوره  موا�صلة  يف  املجل�ش 
ال��ل��ق��اءات ب��ني االأه����ايل ب��ه��دف ت��ع��زي��ز التوا�صل 
فيما بينهم والتعرف على دور جمل�ش ال�صاحية 
واأن�صطته وفعالياته ومناق�صة املقرتحات واالآراء 

والق�صايا التي تخدم االأهايل وال�صاحية.

�سرطة اأبوظبي تنظم دورة ملديري قطاعاتها حول الذكاء ال�سطناعي

مناهج واأدوات ا�ست�سراف امل�ستقبل اأحدث اإ�سدارات �سرطة دبي

•• اأبوظبي-وام:

دورة  اأب��وظ��ب��ي  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  نظمت   
حول  ق��ط��اع��ات��ه��ا  مل��دي��ري  متخ�ص�صة  ت��دري��ب��ي��ة 
اال�صطناعي  ال���ذك���اء  ا���ص��ت��خ��دام  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإطار احلر�ش  البيانات وذلك يف  واال�صتفادة من 

ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة امل�����ص��ت��ج��دات. وق����ال ال��ع��م��ي��د ثاين 
بقطاع  ال��ت��دري��ب  اإدارة  م��دي��ر  ال�صام�صي  ب��ط��ي 
تاريخ  ا�صتعر�صت  ال����دورة  اأن  الب�صرية  امل����وارد 
وخوارزمياته  اال�صطناعي  الذكاء  وا�صرتاتيجية 
لو�صع  الرئي�صة  اخل��م�����ش  واخل���ط���وات  وت���اأث���ريه 
واال�صتخدام  اال�صطناعي  للذكاء  ا�صرتاتيجية 

والبيانات  اال�صطناعي  ل��ل��ذك��اء  اال���ص��رتات��ي��ج��ي 
الكبرية. واأ�صاف اأن الدورة جاءت بهدف مواكبة 
الذكاء اال�صطناعي وو�صع  امل�صتجدات يف جمال 
االأف���ك���ار م���ن خ���الل ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ت��دق��ي��ق وفهم 
التنفيذ  خ���ي���ارات  وت��ق��ي��ي��م  ال��ب��ي��ان��ات  م��ت��ط��ل��ب��ات 

وتخ�صي�ش املوارد الكافية.

•• دبي-وام:

اتخاذ  ودع��م  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  مركز  اأ���ص��در   
�صمن  دب���ي،  ل�صرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  يف  ال��ق��رار 
واأدوات  مناهج  بعنوان  كتابا  العلمية  اإ�صداراته 
م�صح  منهج  ع��ل��ى  يعتمد  امل�صتقبل  ا���ص��ت�����ص��راف 
وهو   Horizon Scanning االأف�������ق 
لكافة  تف�صريية  ودرا���ص��ة  بيئي  م�صح  ع��ن  ع��ب��ارة 
واالقت�صادية،  ال�صيا�صية  باأنواعها  املو�صوعات 
على  تاأثري  لها  التي  من  وغريها  واالجتماعية، 

عمل اأي املوؤ�ص�صة.
عبدالرحمن  ع��ب��داهلل  الدكتور  العميد  واأو���ص��ح 
اإ�صدار  ب���اأن  امل��رك��ز،  م��دي��ر  �صلطان،  ب��ن  يو�صف 
وء على اأهمية علوم  الكتاب يهدف اإىل اإلقاء ال�صّ
ظل  يف  ال��الي��ق��ني  عن�صر  تقلي�ش  يف  امل�صتقبل 
اأخ��رى، مما يتطلب من متخذي القرار  ظروف 

التكيف مع هذه الظروف وفقاً ملحددات الظواهر 
امل�صتقبلية. واأ�صار اإىل اأن الكتاب يت�صمن �صرحاً 
اال�صت�صراف  واأدوات  مناهج  بع�ش  عن  تف�صيلياً 
جمال  يف  اأدوات  ����ص���ت  ا����ص���ت���ع���را����ش  مت  ح���ي���ث 

اال�صت�صراف وعلوم امل�صتقبل.
البطاقات  وهو  اآخ��ر  اأ�صلوب  اإىل  الكتاب  وتطرق 
املفاجئة احلرجة وهي عبارة عن قاعدة اأ�صا�صية 
ن�صب  لتقليل  املحتملة،  االح��داث  ملعرفة  ومهمة 
لها بحلول ممكنة،  تهديد حدوثها، واال�صتعداد 
واإع��داد ردود فعل حمكمة، وه��ذا يتطلب عملية 
ب�صكل  دوري���اً  وحتليلها  متطورة  ملعلومات  جمع 
التاأثري  تف�صيلي. واأو�صح الكتاب نظرية حتليل 
 Cross impact analysis امل��ت��ق��اط��ع 
وهي عبارة عن منهجية تعمل على حتديد مدى 
والتاأثريات  امل�صتقبلية،  االأح��داث  بني  العالقات 
ال��ن��اجت��ة م���ن ت��ل��ك االأح�������داث واحل����د م���ن عدم 

اليقني يف امل�صتقبل، و�صرح اأداة حتليل اجتاه االأثر 
نهج  وهو   Trend impact analysis
مع  الزمنية  ال�صال�صل  با�صتخدام  للتنبوؤ  ب�صيط 
االأخذ باالعتبار االأحداث امل�صتقبلية وم�صاهمتها 
وتكون  املعنية  ال��ظ��اه��رة  ا���ص��ت��ق��راءات  تغيري  يف 
خالية من املفاجاأة ويف توليد حتليل اجتاه االأثر، 
ثم يتم اأن�صاء قاعدة بيانات لالأحداث الرئي�صية 
واحتماالت  ح�����ص��ول��ه��ا،  “احتماالت  امل��ح��ت��م��ل��ة 

تاأثريها”.
الرحمن  ع��ب��د  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  العميد  واأك����د 
يو�صف بن �صلطان اأن الكتاب حاز على ثناء العديد 
من الباحثني، واملهتمني مبجال علوم امل�صتقبل، 
نظراً لتناوله مو�صوعاً غاية يف االأهمية، و�صوف 
ال�ّصرطة  اأجهزة  الكتاب على خمتلف  يتم توزيع 
وكليات  واأك��ادمي��ي��ات،  مكتبات،  وع��ل��ى  ب��ال��دول��ة، 

ال�ّصرطة يف العامل العربي.
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ال�سني تطالب بدور دويل بّناء يف املالديف 
•• بكني-رويرتز:

وزير  اإن  اجلمعة  ام�����ش  ال�صينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
اخل��ارج��ي��ة وان���غ ي��ي اأب��ل��غ مبعوثا م��ن دول���ة امل��ال��دي��ف باأنه 
يتعني على املجتمع الدويل لعب دور بناء يف �صبيل الدعوة 

لال�صتقرار يف اأرخبيل اجلزر امل�صطرب باملحيط الهندي.
كان رئي�ش املالديف عبد اهلل ميني اأر�صل مبعوثني اإىل دول 
�صديقة مثل ال�صني وباك�صتان وال�صعودية الإطالعها على 

اأزمة �صيا�صية يف بالده دفعته اإىل اإعالن حالة الطوارئ.
واالأمم  املتحدة  وال��والي��ات  بريطانيا  اإىل  الهند  وان�صمت 
ال��ط��وارئ يف املالديف  ال��دع��وة اإىل رف��ع ح��ال��ة  امل��ت��ح��دة يف 

واالإف�������راج ع���ن اث��ن��ني م���ن ق�����ص��اة امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا. واأث����ار 
االأ�صبوع  حكما  اأ���ص��درا  عندما  ال��ب��الد  يف  اأزم���ة  القا�صيان 

املا�صي باالإفراج عن معار�صني ليمني.
وقالت اخلارجية ال�صينية يف بيان اإن وانغ اأبلغ وزير التنمية 
االقت�صادية يف املالديف حممد �صعيد خالل اجتماع يف بكني 
“لديهم  املالديف  و�صعب  حكومة  ب��اأن  ت��وؤم��ن  ال�صني  ب��اأن 
احلكمة والقدرة على التعامل مع الق�صية التي هم ب�صددها 
والعودة بالبالد اإىل النظام الطبيعي وفقا للقانون«. وقال 

وانغ “ال تتدخل ال�صني يف ال�صوؤون الداخلية للمالديف«.
واأ����ص���ار اإىل اأن ال�����ص��ني حت��ث ح��ك��وم��ة امل��ال��دي��ف ع��ل��ى حل 
اخل���الف���ات م��ع ك��ل االأط������راف امل��ع��ن��ي��ة ع��ن ط��ري��ق احل���وار 

وتابع  و�صيادتها.  البالد  ا�صتقالل  حماية  بهدف  والت�صاور 
“يتعني على املجتمع ال��دويل لعب دور بناء يف احلث  وان��غ 
على ا�صتقرار وتنمية املالديف على اأ�صا�ش احرتام تطلعات 
املالديف«. واأو�صح اأن ال�صني تقدم يد العون للمالديف دون 
غر�ش. ونقلت الوزارة ال�صينية عن �صعيد قوله اإن املالديف 

ملتزمة بحل امل�صكلة احلالية بنف�صها.
وات�صح التناف�ش بني الهند وال�صني على النفوذ يف املالديف 
م��ب��ادرة احل���زام والطريق  اأك��ر عندما وق��ع مي��ني  ب�صورة 

ال�صينية لبناء روابط جتارة ونقل داخل اآ�صيا وخارجها.
اإىل التدخل يف  ودعا زعماء املعار�صة يف املالديف نيودلهي 

االأزمة.

الربازيل تن�سر قوات اإ�سافية على حدود فنزويال 
•• برازيليا-رويرتزط

امل��زي��د من  �صتن�صر  ب���الده  اإن  راوؤول جوجنمان  ال��رازي��ل��ي  ال��دف��اع  وزي���ر  ق��ال 
القوات على حدودها مع فنزويال و�صتبداأ يف نقل ع�صرات االآالف من الالجئني 
�صتجري  ال�صلطات  اأن  واأ�صاف  الرازيل.  �صمال  اإىل  فروا  الذين  الفنزويليني 
�صعياً  املفتوحة  احل��دود  ع��روا  الذين  فنزويال  مواطني  ع��دد  ملعرفة  اإح�صاء 
وراء الغذاء والعمل واملاأوى يف مدينة بوا في�صتا التي يقول رئي�ش بلديتها اإن 
ال�صحية وغريها  على اخلدمات  �صلباً  اأثر  األف الجئ من فنزويال   40 وفود 
من اخلدمات العامة فيها. وقال جوجنمان لل�صحفيني بعدما التقى بعدد من 
امل�صوؤولني املحليني “اإنها دراما اإن�صانية، يطرد اجلوع ونق�ش الوظائف والدواء 
مواطني فنزويال من بالدهم”، واأ�صاف اأن “اجلي�ش الرازيلي �صي�صاعف عدد 

جنوده على احلدود اإىل 200 جندي«.

•• بغداد-اأ ف ب:

ات��ه��م��ت م��ن��ظ��م��ة ه��ي��وم��ن راي��ت�����ش ووت�������ش ام�����ش قوات 
جرائم  باإرتكاب  “االأ�صاي�ش”  العراقية  الكردية  االأمن 
حرب، من خالل تنفيذ “عمليات اإعدام جماعي” بحق 

عنا�صر ي�صتبه بانتمائهم اإىل تنظيم داع�ش.
نيويورك  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  للمنظمة  ت��ق��ري��ر  وا���ص��ت��ن��د 
االأ�صاي�ش  ق����وات  يف  ���ص��اب��ق  عن�صر  ���ص��ه��ادة  اإىل  م��ق��را، 
فاإن قوات  التقرير،  اآخرين. وبح�صب  و�صتة مواطنيني 
الب�صمركة الكردية اعتقلت عراقيني واأجانب يف مدر�صة 
كيلومرتا   70 تبعد  منطقة  وه��ي  املليحة،  �صاحل  يف 

�صمال غرب مدينة املو�صل.
�صجن  اإىل  الكردية  اال�صاي�ش  ق��وات  اقتادتهم  ثم  وم��ن 
اإىل  ذل���ك  وب��ع��د  ك��ي��ل��وم��رتا،   45 ب��ع��د  ع��ل��ى  �صيكليا،  يف 
موقعني ق��رب ب��ل��دة زم���ار، حيث اأع��دم��ت��ه��م ودف��ن��وا يف 
ال�صرق  مقرة جماعية. وقالت نائب مدير املنظمة يف 
ان  اىل  ت�صري  بحوزتنا  “االدلة  اإن  فقيه  مل��ى  االأو���ص��ط 
جماعي  اع��دام  عمليات  ق��ادت  الكردية  اال�صاي�ش  ق��وات 
تنظيم  لعنا�صر  ا���ص��ب��وع  م���دى  ع��ل��ى  اخ���رى  ب��ع��د  ليلة 

داع�ش، مما ا�صفر عن مقتل عدد كبري ورمبا مئات من 
العراقية  “ال�صلطات  اأن  واأ�صافت  ال��ذك��ور«.  املعتقلني 
يف  و�صفاف  عاجل  نحو  على  حتقق  اأن  يجب  والكردية 
ومقا�صاة  اجلماعي  االإع���دام  بعمليات  املتعلقة  امل��زاع��م 
مرتكبيها«. ويحتمل اأن عمليات االإعدام وقعت بني 28 
اآب اأغ�صط�ش و3 �صبتمر اأيلول. وردا على �صوؤال طرحته 
املنظمة، نفى من�صق التو�صيات الدولية يف حكومة اإقليم 
كرد�صتان العراق ديندار زيباري عمليات االإعدام. وقال 
اإنه وفقا ملدير االأ�صاي�ش اإن قوات الب�صمركة قاتلت على 
اثناء  داع�����ش،  تنظيم  م��ع  كلم   71 مل�صافة  متتد  جبهة 

حماولة جماميع منهم الفرار اإىل �صوريا.
داع�ش  عنا�صر  العديد من  قتل  املعارك  واأ�صاف خالل 
وقوات الب�صمركة كذلك، ومن املحتمل اأن جثث عنا�صر 

التنظيم نقلت اإىل مكان دفنوا فيه.
م�صافة  تبعد  عنها  ي��ت��ح��دث  ال��ت��ي  ال��ت��م��ا���ش  وخ��ط��وط 
ال��ذي عر فيه على اجلثث.  املوقع  40 كيلومرتا من 
حالة  مع  كافية  لي�صت  تف�صرياته  اأن  املنظمة  واأ�صافت 
اجل��ث��ث ال��ت��ي ع��ر عليها الأن��ه��ا وف��ق��ا ل��ل�����ص��ه��ود، كانت 

م�صابة بالر�صا�ش يف الراأ�ش.

لداع�ش  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ����ص���وري���ا 
املناطق  ع��ن  ال���دف���اع  اأج�������ل  م��ن 

الكردية. 
املتحدث  يتهم  نف�صه  ال��وق��ت  ويف 
الدميقراطية،  �صوريا  قوات  با�صم 
بت�صجيع  ت��رك��ي��ا  ب����ايل،  م�صطفى 
العملية  اأن  حيث  �صمنياً؛  داع�����ش 
يف  ت�صاهم  ع��ف��ري��ن  يف  الع�صكرية 
اإعادة اإحياء داع�ش ومتنح التنظيم 
هجمات  ل�صن  الفر�صة  االإره��اب��ي 

جديدة. 

اتهام  مت  ك��م��ا  ت��رك��ي��ا،  اإىل  ع����روا 
ق��������وات �����ص����وري����ا ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
بتوفري ممرات اآمنة خلروج مئات 
يف  ا�صت�صلموا  ال��ذي��ن  الداع�صيني 

الرقة. 
وي��خ��ت��ت��م ال��ت��ق��ري��ر ب���االإ����ص���ارة اإىل 
من  دي��ل��ون  الكولوني������ل  خم���اوف 
اأن الهج�����وم الرتكي على عفرين، 
ال��واق��ع��ة حت���ت ���ص��ي��ط��رة االأك�����راد، 
قد  امل��ا���ص��ي،  ال�ص�����هر  ب������داأ  ال��ذي 
ق����وات  وق�����ف حم����ارب����ة  اإىل  ي���ق���ود 

خماطر التدخل الرتكي 
اآالف������اً من  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وي��و���ص��ح 
النجاة  من  متكنوا  داع�ش  مقاتلي 
التحالف  �صنه  ال��ذي  الهجوم  م��ن 
بقيادة الواليات املتحدة مع حلفائه 
بقيادة  الدميقراطية  �صوريا  قوات 
االأك������راد ع��ل��ى م��دي��ن��ة ال���رق���ة، وال 
يزال للبع�ش منهم نفوذ وحتديداً 
قوات  حتا�صرها  مناطق  ث��الث  يف 
املعار�صة،  ق���وات  اأو  االأ����ص���د  ن��ظ��ام 
ال��داع�����ص��ي��ني قد  ب��ق��ي��ة  اإن  وُي���ق���ال 

متطوعي  مل�����ص��اع��دة  م��ن�����ص��اأة  اإىل 
اأت����اح الفر�صة  امل��ع��ار���ص��ة وه���و م��ا 
جذورهم.  ل��رت���ص��ي��خ  ل��ل��ج��ه��ادي��ني 
وي�صب التدخل الع�صكري الرتكي 
�صالح  يف  ����ص���وري���ا  غ����رب  ب�����ص��م��ال 
ال���رئ���ي�������ش ال����رو�����ص����ي ف���الدمي���ري 
ت�صيطر  رو���ص��ي��ا  اأن  ح��ي��ث  ب��وت��ني؛ 

على هذا املجال اجلوي. 
بوتني  اأن  اإىل  غ����اردن����ر  وي���ل���ف���ت 
انطالق  كنقطة  ���ص��وري��ا  ا�صتخدم 
ل��ع��ودة م��و���ص��ك��و ك��ق��وة ع��امل��ي��ة بعد 
ت��راج��ع دور ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف 

املنطقة. 
ي�صكل  االأم������ر  ه����ذا  اأن  ح���ني  ويف 
وجودها  اآف���اق  ف��اإن  لرو�صيا،  ف���وزاً 
وردي���ة. وخالل  تبدو  ال  �صوريا  يف 
القوات  اأ�صقطت  املا�صي،  االأ�صبوع 
امل���رت���ب���ط���ة ب��ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة يف 
رو�صية.  ح���رب���ي���ة  ط����ائ����رة  اإدل�������ب 
الرية،  ب��ال��ق��وات  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ويف 
على  االعتماد  مو�صكو  على  ينبغي 
احل��ر���ش ال��ث��وري االإي����راين وحزب 
اهلل وامليلي�صيات ال�صيعية العراقية 

واالأفغانية املدعومة من اإيران.
ا�صت�صافت  اأ�صبوع،  اأكر من  وقبل 
�صوت�صي،  يف  ���ص��وري��ة  ق��م��ة  رو���ص��ي��ا 
ولكنها مل حتقق �صيئاً اإزاء ت�صكيل 
مرحلة انتقالية من احلرب، والتي 
من دونها �صيكون من ال�صعب اإعادة 
بناء �صوريا؛ حيث يرف�ش االحتاد 
العملية من  امل�صاركة يف  االأوروب��ي 
�صيا�صية  ت�صوية  اإىل  التو�صل  دون 

واالتفاق على م�صري االأ�صد. 

لندن-وكاالت:
تاميز”  “ذا  ���ص��ح��ي��ف��ة  ح�������ذرت 
ي�صتغل  داع�ش  اأن  من  الريطانية 
اإع��ادة ترتيب �صفوفه  الفو�صى يف 
و�صوريا،  العراق  يف  هجمات  و�صن 
وبخا�صة الأن ال�صراعات الطائفية 
ب��ات��ت ت��ق�����ص��م ال���ق���وى ال��ت��ي كانت 
التنظيم  اأجل دحر  تقاتل معاً من 

االإرهابي. 
وي�صري التقرير الذي اأعده كل من 
وريت�صارد  �صميث  لو�صيندا  ه��ان��ا 
هجمات  ي�صن  داع�����ش  اأن  �صبن�صر، 
يومية منذ �صهر اأكتوبر، وعاد اإىل 
�صمال  االأ���ص��د يف  ق��وات نظام  قتال 
غرب �صوريا، حيث انطلق التنظيم 

االإرهابي قبل اأكر من عامني. 
اإىل ذل���ك، ظ��ه��ر ال��داع�����ص��ي��ون من 
جديد يف حمافظة حماة يف اأواخر 
تو�صعت  ما  و�صرعان  املا�صي  العام 
جماعات  ح�صاب  على  �صيطرتهم 
�صيطروا  حتى  االأخ���رى  املعار�صة 
اأكر  م�صاحتها  تبلغ  منطقة  على 

م��رت مربع على حدود   400 م��ن 
حمافظات حلب وحماة واإدلب. 

عودة ظهور داع�س 
وبح�صب بيانات ذكرتها جمموعات 
ال���ع���راق، ف��ق��د �صهدت  امل��راق��ب��ة يف 
440 عملية تفجري  البالد وقوع 
وجم����م����وع����ة م�����ن اال����ص���ت���ب���اك���ات 
وعمليات االغتيال واخلطف نفذها 
اأو مهاجمون جمهولون يف  داع�ش 
كبرياً  وج���وداً  ت�صم  التي  املناطق 
ي��وم. ويبدو   100 لداع�ش خ��الل 
اأن داع�ش يتمتع بوجود قوي ب�صكل 
خا�ش يف حمافظة دياىل ال�صرقية 
ومناطق حمافظة املو�صل واالأنبار 
البغدادي  بكر  اأب��و  اأن  ُيعتقد  حيث 

زعيم داع�ش يختبئ هناك.
اإىل ذلك، �صن داع�ش 112 هجوماً 
االنتحارية  الهجمات  با�صتخدام 
وال�صيارات املفخخة، وقد ت�صاعف 
بداية  منذ  الهجمات  تلك  م��ع��دل 
الداع�صيون  وظهر  احل��ايل،  العام 
احتفل  ال���ت���ي  امل��ن��اط��ق  يف  ب���ج���راأة 
بقيادة  ال������دويل  ال��ت��ح��ال��ف  ف��ي��ه��ا 

ال�صرق  ������ص�����وؤون  يف  امل��ت��خ�����ص�����ش 
االأو����ص���ط، اأن ال��ع��راق ا���ص��ت��ط��اع يف 
بال�صراكة  ���ص��ن��وات  ث���الث  غ�����ص��ون 
م���ع ح��ل��ف��ائ��ه ال��ب�����ص��م��رك��ة واإي�����ران 
حت��وي��ل ك��ارث��ة ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة اإىل 
يتم  مل  اإذا  ول��ك��ن  ع�صكري،  جن��اح 
الكامن  ال�صيا�صي  امل��ر���ش  اإ���ص��الح 
انت�صار  ال��ذي يتمثل يف  ال��ع��راق  يف 
التمرد  ف���اإن  وال��ف�����ص��اد،  الطائفية 
اأخرى  م��رة  النار  ي�صعل  اأن  ميكن 
اأن داع�����ش عاد  ب�����ص��ه��ول��ة، ال���ص��ي��م��ا 
فقد  ال��ت��م��رد،  اإث����ارة  تكتيكات  اإىل 
وقع العديد من عمليات االغتيال 
لروؤ�صاء البلديات وزعماء القبائل، 
اخلطف  ع���م���ل���ي���ات  اإىل  اإ�����ص����اف����ة 
للح�صول على فدية. ومنذ اأواخر 
�صهر اأكتوبر املا�صي، قتل داع�ش ما 
عراقياً  م��دن��ي��اً   390 ع��ن  يقل  ال 
ف�صاًل عن 142 جندي من قوات 

االأمن املختلفة يف البالد. 

خطاأ الن�شحاب
 الأمريكي من العراق 

قرابة  وج���ود  اإىل  التقرير  وي��ن��وه 

باالنت�صارات  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
املبكرة على التنظيم. وعلى �صبيل 
العليل  احل���م���ام  ب���ل���دة  يف  امل����ث����ال، 
ال��ت��ي مت حت��ري��ره��ا م��ن داع�����ش يف 
قام   2016 للعام  نوفمر  �صهر 
العراقي  العلم  باإنزال  الداع�صيون 
ال�صكان  وه�����ددوا  ي��ن��اي��ر   29 ي���وم 
الريف بغرب  اأم��ا يف  اإعادته.  بعدم 
املو�صل فقد اأفاد ال�صكان اأن داع�ش 
يناير   6 ي��وم  ع�صكريا  ق��دم عر�صاً 

ال�صتعرا�ش نفوذه يف املنطقة. 

تداعيات النزاع على كركوك 
اأن  تاميز”  “ذا  ت��ق��ري��ر  وي��ل��ف��ت 
االإره�����اب�����ي يقوم  داع�������ش  ت��ن��ظ��ي��م 
وا�صتعادة  �صفوفه  تنظيم  ب��اإع��ادة 
ال����ع����راق و����ص���وري���ا منذ  ن���ف���وذه يف 
قوات  ب��ني  م��ا  اال�صتباكات  ان���دالع 
ال���ب�������ص���م���رك���ة ال�����ك�����ردي�����ة وق�������وات 
احلكومة العراقية رغم اأنهما كانا 
ب�صبب  داع�ش معاً، وذلك  يحاربان 
النزاع على مدينة كركوك يف �صهر 

اأكتوبر املا�صي. 
وي���رى اأن��ط��وين ف��ران��ك�����ش، املحلل 

7000 جندي اأمريكي يف العراق 
يتم �صحب العديد منهم؛ اإذ ينتقل 
ا�صتعادة  داع�����ش م��ن  ���ص��د  ال��ق��ت��ال 
االأرا�صي اإىل احلفاظ على االأمن، 
ول��ك��ن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة حري�صة 
على جتنب تكرار ما حدث يف عام 
2011 عندما قاد ان�صحاب قواتها 
ف��راغ مالأته  اإىل خلق  ال��ع��راق  من 
التنظيمات  و���ص��ع��ود  ال��ط��ائ��ف��ي��ة 

االإرهابية بعد ثالث �صنوات. 
عن  ت����امي����ز  ذا  ت����ق����ري����ر  وي����ن����ق����ل 
املتحدث  دي��ل��ون،  ري��ان  الكولونيل 
التي  املتاأ�صل  احل��ل  عملية  با�صم 
داع�ش  �صد  التحالف  قوات  ت�صنها 
عندما  قوله:  و�صوريا،  ال��ع��راق  يف 
مت ح���ّل اجل��ي�����ش ال��ع��راق��ي يف عام 
داع�ش  ظ���ه���ور  ���ص��ه��دن��ا   2014
بح�صب  وح��ال��ي��اً  جي�صاً،  ب��اع��ت��ب��اره 
النظام  ق����وات  ���ص��ب��اط يف  ت��ق��اري��ر 
ال�صوري فاإن اأع�صاء داع�ش لديهم 
ال���ق���درة ع��ل��ى امل����رور ع��ر املناطق 
والواقعة  االأ����ص���د  ل��ن��ظ��ام  امل���وؤي���دة 
اإىل  حتت �صيطرة رو�صيا للو�صول 

مواقع مثل دم�صق واإدلب. 

•• لندن-وكاالت:

ال�صراع  ا�صتمرار  من  الرغم  على 
الوح�صي  ال���ط���ائ���ف���ي  ال����ع����راق����ي 
فاإن  ���ص��ن��وات،  �صبع  ق��راب��ة  ب�صوريا 
بعيداً  يتاأرجح  ب��داأ  العامل  اهتمام 
البع�ش  ي�����رى  اإذ  احل��������رب،  ع����ن 
اأن�����ه�����ا ان����ت����ه����ت، ول�����ك�����ن ال���ك���ات���ب 
�صحيفة  يف  كتب  غ��اردن��ر،  ديفيد 
الريطانية  تاميز”  “فاينن�صال 
بعد،  تنته  مل  ال�صورية  احل��رب  اأن 

واأن اجلميع خا�صرون. 
ال�صعب  اأن  اإىل  غ���اردن���ر  وي�����ص��ري 
ال�صوري هو اأكر اخلا�صرين يف هذا 
التقديرات  تفيد  حيث  ال�����ص��راع؛ 
مبقتل حوايل ن�صف مليون �صوري 
ف�����ص��اًل ع���ن ن����زوح اأك����ر م���ن 11 
ال�صكان  ن�صف  )اأي  ن�صمة  مليون 
ال��ب��ال��غ ع��دده��م ق��ب��ل احل���رب 23 
م��ل��ي��ون ن�����ص��م��ة(، وال ت����زال اأع����داد 
�صعود  يف  وال����ن����ازح����ني  ال���ق���ت���ل���ى 
ق�صف  ا���ص��ت��م��رار  ب�����ص��ب��ب  م�صتمر 
للم�صت�صفيات  االأ���ص��د  ب�صار  ن��ظ��ام 
واالأ�صواق يف اإدلب بال�صمال الغربي 
غاز  ا�صتخدام  اإىل  اإ�صافة  ل�صوريا، 
الغوطة  يف  املعار�صة  �صد  ال��ك��ل��ور 

ال�صرقية بالقرب من دم�صق. 

املعار�شة ثاين اأكرب 
اخلا�شرين

املعار�صة  قوات  اأن  غاردنر  ويعتر 
ه��ي ث���اين اأك���ر اخل��ا���ص��ري��ن، فقد 
حت��ول��ت االن��ت��ف��ا���ص��ة امل��دن��ي��ة التي 

الربملان الربيطاين: تركيا تدخل يف 
دّوامة من ال�سراعات الداخلية واخلارجية

•• لندن-وكاالت:

واأكد بيدر اأن كل التطورات التي �صهدتها البالد يف ال�صنوات االأخرية ت�صري 
اأن تركيا دخلت مرحلة تفكك مفاهيم اجلمهورية الرتكية الدميقراطية، 
اإىل مزيج  تركيا  بيدر حت��ّول  الواحد، وو�صف  الرجل  دول��ة  اإىل  واالنتقال 
من  ت��ع��اين  ال��ب��الد  جعل  املت�صددين  وال��ق��وم��ي��ني  ال�صيا�صي  االإ���ص��الم  م��ن 
كابو�ش حقيقي. وعر�ش التحّوالت التي �صهدتها تركيا منذ العام 2011 
رجب  احل��ايل  ال��رتك��ي  الرئي�ش  برئا�صة  والتنمية  العدالة  ح��زب  و�صعود 
طيب اأردوغان، وما تال ذلك التاريخ من �صيا�صات جلاأ اإليها وحزبه للتفرد 

بال�صلطة واال�صتحواذ على مزيد من ال�صالحيات.
واإذابتها  ال�صيا�صية  ال��ق��وى  اح��ت��واء  يف  التدريجي  االأ���ص��ل��وب  ع��ن  وحت���دث 
ال�صاحة  يف  الفاعلة  االأط����راف  ا���ص��ت��ف��زاز  جتنب  حيث  اجل��دي��د  ال��واق��ع  يف 
اأن امتلك قاعدة عري�صة من االأتباع، وعندها انق�ّش على  ال�صيا�صية، اإىل 

اخل�صوم تباعا حتى ما و�صلنا اإىل ما و�صلنا اإليه اليوم.
وقال بيدر اإن “تركيا اليوم يحكمها رئي�ش �صبه مطلق ال�صالحيات ي�صتثمر 
االأو�صاع ال�صاذة واال�صتثنائية يف منح نف�صه مزيداً من ال�صالحيات، ومنها 
ا�صتثمار فر�صة املحاولة االنقالبية الفا�صلة يف منت�صف يوليو 2016 يف 
�صد  واملخابراتية  االأمنية  اأذرع��ه  يد  اأطلق  ال��ذي  الطوارئ  قانون  تطبيق 
ال�صعب برمته«. وي�صكل التدخل الع�صكري الرتكي يف �صوريا بح�صب بيدر 
اأمد ال�صراع خا�صة مع االأكراد  اأخرى من �صور اال�صتبداد واإطالة  �صورة 
واال�صتثمار  املعار�صني  اأ���ص��وات  واإ�صكات  الرتكي  بالداخل  تتعلق  ل��دواف��ع 

االنتخابي فيما بعد.

����ص���ن���وات ب�صكل  ���ص��ب��ع  ب������داأت ق��ب��ل 
مبجرد  اأه��ل��ي��ة  ح���رب  اإىل  ���ص��ري��ع 
االأ�صد  ب�����ص��ار  ال��دي��ك��ت��ات��ور  ق���رر  اأن 
الدماء،  م��ن  ب��رك��ة  اإىل  حت��وي��ل��ه��ا 
حركة  حت��ول��ت  نف�صه  ال��وق��ت  ويف 
االنتفا�صة، التي جمعت يف بدايتها 
اأغلب الطوائف الدينية للمجتمع 
ال�صوري، اإىل مترد �صني، وبخا�صة 
تاأجيج  اإىل  االأ����ص���د  ع��م��د  ب��ع��دم��ا 

ال�صراع الطائفي. 
ومبرور الوقت، �صيطر اجلهاديون 
املعار�صة.  ت��ي��ار  ع��ل��ى  ال�����ص��ل��ف��ي��ون 
ولالأ�صف �صاعدت الواليات املتحدة 
هذا  ح�����دوث  ع��ل��ى  اأوروب��������ا  ودول 
ت�صليح  رف�ش  خ��الل  م��ن  التحول 
بالو�صائل  امل���ع���ت���دل���ة  امل���ع���ار����ص���ة 
االأ�صد،  بنظام  لالإطاحة  ال��الزم��ة 
م�صادر  ع���ل���ى  ال����غ����رب  واع����ت����م����د 
لدعم  وتركيا  قطر  مثل  خارجية 
امل��ع��ار���ص��ة، واأ���ص��ف��ر ذل���ك ع��ن خلق 
االإرهابية  اجلماعات  مالأته  ف��راغ 

مثل داع�ش والقاعدة. 

الأ�شد حتت الو�شاية
نظام  اأن  اإىل  غ�����اردن�����ر  وي�������ص���ري 
ال������ذي ك�����ان ع���ل���ى و�صك  االأ������ص�����د، 
االن��ه��ي��ار م��رات ع��دة، اأن��ق��ذ ب�صبب 
التدخل الع�صكري الرو�صي اجلوي 
الرية  القوات  اإىل جانب  والري 
وفرتها  التي  ال�صيعية  وامليلي�صيات 
الرئي�ش  اأن  رغ����م  وع��ل��ى  اإي�������ران. 
فائزاً  يبدو  االأ���ص��د  ب�صار  ال�صوري 
فاإنه ال يزال حتت و�صاية قوتني: 

اأجل  م��ن  االأك�����راد؛  �صيطرة  حت��ت 
بناء  االأك�������راد يف  اإح���ب���اط ط���م���وح 
�صمال  يف  ال��ذات��ي  للحكم  منطقة 
اإ�صعال  م��ن  خ�صية  وذل���ك  ���ص��وري��ا، 
ال���ك���ردي يف ج��ن��وب �صرق  ال��ت��م��رد 

تركيا. 
االأك���������راد  اأن  غ�����اردن�����ر  وي����و�����ص����ح 
ال�صوريني رمبا يبالغون يف تقدير 
اإدارة ترامب لدعم  ا�صتعداد  مدى 
طموحاتهم؛ حيث تفتقر الواليات 
املتحدة اإىل وجود �صيا�صة متما�صكة 
اإزاء �صوريا. ومنذ النتائج الكارثية 
فقد   ،2003 يف  ال����ع����راق  ل���غ���زو 
ف��ق��دت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة معظم 

رو����ص���ي���ا واإي����������ران، وي�����راأ������ش دول����ة 
ع�صابات  ب�صن  مق�صمة  “عاجزة” 
ع�����ص��ك��ري��ة وج��ي��و���ش خا�صة،  ���ص��ب��ه 
والواقع اأن نفوذه حمدود حتى مع 

هزمية داع�ش. 
ال��ظ��اه��ري��ة يبدو  ال��ن��اح��ي��ة  وم����ن 
)االأقلية  ال�����ص��وري��ني  االأك������راد  اأن 
الفو�صى،  من  ا�صتفادوا  ال�صورية( 
ال�صعب  وح������دات  ا���ص��ت��ول��ت  ح��ي��ث 
تقريباً،  البالد  رب��ع  على  الكردية 
ب�����دع�����م م������ن ال�������ق�������وات اجل����وي����ة 
ولكن  داع�����ش،  ملحاربة  االأمريكية 
ت��رك��ي��ا ت��دخ��ل��ت ب���غ���زو ع��ف��ري��ن يف 
اجلزء الغربي من املناطق الواقعة 

يف  االأح����داث  ت�صكيل  على  قدرتها 
منطقة ال�صرق االأو�صط. 

تركيا لي�شت فائزة 
اأما تركيا، التي ي�صتعر�ش رئي�صها 
رج��ب طيب اأردوغ����ان ق��درت��ه على 
فال  �صوريا،  يف  الع�صكري  التدخل 
ف���ائ���زة، بح�صب  اع��ت��ب��اره��ا  مي��ك��ن 
اأردوغ����ان  غ���اردن���ر، وب��خ��ا���ص��ة الأن 
ي�صتهدف  ك���ان  ح��ي��ث  مرتبكا  ب���دا 
االأ�صد  بنظام  االإط��اح��ة  باالأ�صا�ش 
بقيادة  اآخ�����ر  ب��ن��ظ��ام  وا���ص��ت��ب��دال��ه 
�صبيل  ويف  امل�����ص��ل��م��ني.  االأخ��������وان 
تركيا  اأن��ق��رة  ذل��ك، حولت  حتقيق 

�شوريا الدميقراطية تتهم تركيا بتوفري ممرات اآمنة للدواع�س

داع�ص ي�ستغل الفو�سى للعودة اإىل العراق و�سوريا

بوتني ا�شتخدم دم�شق كنقطة انطالق لعودة مو�شكو كقوة عاملية 

بعد �سبع �سنوات من احلرب الوح�سية.. ل فائزين يف �سوريا

هيومن رايت�ص: القوات الكردية ترتكب جرائم حرب منظمة اإغاثية حتذر من »كارثة« اإن�سانية يف الغوطة 
•• وا�سنطن-اأ ف ب:

حذرت جمموعة اإغاثية دولية ام�ش اجلمعة، من كارثة اإن�صانية جراء حملة 
الق�صف العنيفة التي ت�صنها قوات النظام ال�صوري، وتعرقل عمليات االإغاثة 

ال�صرورية يف الغوطة ال�صرقية اخلا�صعة ل�صيطرة ف�صائل املعار�صة.
اأدى  ال��ذي  اجل��وي  الق�صف  �صدة  اأن  اإىل  انرتنا�صونال  كري  منظمة  واأ���ص��ارت 
اإىل مقتل اأكر من 220 مدنياً خالل اأربعة اأيام، �صعب على عمال االإغاثة 

م�صاعدة ما يقارب من 400 األف �صخ�ش حما�صرين يف املنطقة.
وقالت مديرة العالقات العامة امل�صوؤولة عن �صوريا لدى املنظمة جويل ب�صول 
اإىل  الو�صول  كيف ميكنهم  التنقل،  �صعوبة يف  الغوطة،  �صركاوؤنا يف  “يواجه 
“كري”  تدعمه  اجتماعي  مركز  وك��ان  للخطر؟«.  عر�صة  االأك��ر  االأ�صخا�ش 
كانوا  الذين  اأولئك  دفع  ما  الق�صف،  اإىل  تعر�صت  التي  االأبنية  دوم��ا بني  يف 
 4000 اأك���ر م��ن  االأر�����ش. وتعي�ش  اإىل االخ��ت��ب��اء يف م��الج��ئ حت��ت  بداخله 
عائلة يف �صراديب وخمابئ يف الغوطة ال�صرقية، وفقاً ملنظمة اأنقذوا االأطفال. 
ويفرت�ش اأن يكون اجليب الواقع �صرق العا�صمة واحداً من بني اأربعة مناطق 
خف�ش توتر اأُعلن عنها العام املا�صي يف حماولة لتخفيف العنف. لكن دم�صق 
يف  اأخ���رى  ك��ب��رية  بعملية  ت��ق��وم  حيث  ال�صرقية  ال��غ��وط��ة  على  ق�صفها  كثفت 
�صمال  اإدل��ب يف  التوتر وهي حمافظة  باتفاق خف�ش  م�صمولة  ثانية  منطقة 
لل�صماح  �صهر  مل��دة  اإىل هدنة  االأمميني  االإغ��اث��ة  م�صوؤولو  ودع��ا  البالد.  غ��رب 

بتو�صيل االإغاثة اإىل املر�صى وامل�صابني.
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اأون  كيم جونغ  ال�صمالية  كوريا  زعيم  �صقيقة  يو جونغ  كيم  و�صلت 
ام�ش  اجلنوبية  كوريا  اإىل  نام  يونغ  كيم  للبالد  الفخري  والرئي�ش 
االأوملبية  االألعاب  انطالق  حفل  حل�صور  تاريخي  حدث  يف  اجلمعة 
البي�صاء  اليو�صني-62  طائرة  وهبطت  ت�صانغ.  بيونغ  يف  ال�صتوية 
التي تقل الوفد الكوري ال�صمايل وكتب عليها ا�صم “جمهورية كوريا 

ال�صعبية الدميوقراطية” يف مطار ان�صيون قرب �صيول.
وك��ي��م ي��و ج��ون��غ ه��ي اأول ع�صو يف اال���ص��رة ال��ك��وري��ة احل��اك��م��ة يزور 
اجلنوب منذ هدنة 1953، يف حني اأن كيم يونغ نام الذي يرتاأ�ش 
يف  م�صوؤول  اأعلى  هو  ال�صتوية،  االأوملبية  االأل��ع��اب  اإىل  ال�صمال  وف��د 
كيم،  �صونغ، جد  اي��ل  كيم  وك��ان  اأر���ش اجلنوب.  تطاأ قدماه  النظام 
�صيول  اىل  ي�صل  ال�صمالية  الكورية  احلاكمة  اال�صرة  من  ف��رد  اآخ��ر 
وتوقف النزاع بعد ثالث   .1950 بعد ان �صقطت بايدي قواته يف 
تف�صلهما  �صطرين  اىل  اجل��زي��رة  �صبه  ق�صم  هدنة  باتفاق  �صنوات 
عمليا  ت���زاالن  ال  الكوريتني  ان  يعني  م��ا  ال�صالح،  منزوعة  منطقة 
املتحدة  ل��المم  التابع  االم��ن  وفيما فر�ش جمل�ش  ح��رب.  يف حالة 
�صل�صلة عقوبات �صد كوريا ال�صمالية على خلفية برناجميها النووي 
املرتبة  يف  و�صعها  كبريا  من��وا  اجلنوبية  كوريا  حققت  والبال�صتي، 
العامل.  يف  االقت�صادية  ال��ق��وى  ك��رى  قائمة  على  ع�صرة  احل��ادي��ة 
امل�صوؤولني  م��ن  ووف��د  اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  التوحيد  وزي��ر  وا�صتقبل 

الكوريني اجلنوبيني كيم يونغ نام وكيم يو جونغ.

اأكدت وزارة اخلارجية االأملانية يف برلني، اأنه مت االإفراج عن �صجني 
�صيا�صي اأملاين اآخر يف تركيا، دون الك�صف عن هوية الرجل.

وقالت الوزارة اإن عدد املواطنني االأملان املحتجزين ك�صجناء �صيا�صيني 
يف تركيا يبلغ حالياً �صتة اأ�صخا�ش.

واأ�صارت امل�صادر اإىل اأن ال�صجني اأفرج عنه يوم الثالثاء املا�صي، لكنه 
تزال  ال  اإليه  املن�صوبة  االتهامات  الأن  تركيا  مغادرة  من  يتمكن  لن 
قائمة. ومت اعتقال ما ال يقل عن 28 اأملانياً يف تركيا منذ االنقالب 
الفا�صل �صد حكومة الرئي�ش رجب طيب اأردوغان يف يوليو 2016 

ومت اإطالق �صراح 22 �صخ�صاً منهم على االأقل.

قالت املنظمة الدولية للهجرة، اإنها قدمت منذ يناير 2018 وحتى 
االآن، جل�صات دعم نف�صي واجتماعي اإىل 399 مهاجراً، م�صرية اإىل 

زيادة عدد اجلل�صات خالل هذا العام يف ليبيا.
واأ�صافت املنظمة، يف بيان �صادر عنها ام�ش اجلمعة، بح�صب “بوابة 
التجارب  التعامل مع  املهاجرين يف  اأنها حتاول م�صاعدة  الو�صط”، 
اأخرى،  اأن�صطة كالغناء وكرة القدم والفن واألعاب  املوؤملة عن طريق 
 5 يف  قدمت  اأنها  واأك��دت  ا�صت�صارية.  نف�صية  جل�صات  اإىل  باالإ�صافة 
60 ام��راأة و39  فراير وح��ده، جل�صات دعم نف�صي واجتماعي اإىل 
امل�صاعدة  ت��ق��دمي  يف  �صت�صتمر  اأن��ه��ا  اإىل  واأ����ص���ارت  ليبيا.  يف  ط��ف��اًل 
االإن�صانية للمهاجرين يف ليبيا، يف الوقت الذي ت�صعى فيه لتح�صني 

امل�صاعدة واحلماية على املدى البعيد اإىل جميع الفئات يف البالد. 

العربية  باململكة  ج��ازان  العار�صة يف  اأطفال يف حمافظة  اأ�صيب ثالثة   
من  املدعومة  احلوثية  امليلي�صيا  اطالق  جراء  املا�صية  الليلة  ال�صعودية 
اإيران مقذوفات على املنطقة. وقال العقيد الركن تركي املالكي املتحدث 
الر�صمي با�صم قوات التحالف “حتالف دعم ال�صرعية يف اليمن يف ت�صريح 
بثته وكالة االنباء ال�صعودية )وا�ش( اإنه يف متام ال�صاعة التا�صعة وخم�صة 
املدعومة  احلوثية  امليلي�صيا  اأطلقت  االأول  ام�ش  م�صاء  من  دقيقة  ع�صر 
حمافظة  يف  واملدنيني  املدنية  االأع��ي��ان  م�صتهدفة  مقذوفات  اإي��ران  من 
املالكي  العقيد  واأو�صح  العار�صة يف جازان بطريقه مق�صودة ومتعمدة. 
اأن �صقوط املقذوفات على االأعيان املدنية واملدنيني نتج عنه اإ�صابة ثالثة 
واإ�صابة خطرية..  �صنتان  �صليمان عطيفي عمره  قا�صم  زياد  اأطفال هم 
وعبداهلل  خفيفة..  واإ�صابة  �صنوات  خم�ش  عمره  عطيفي  ح�صن  ونا�صر 

جابر عطيفي عمره خم�ش �صنوات واإ�صابة خفيفة.

عوا�سم

�سيول

طرابل�س

الريا�س

برلني

وا�سنطن تريد عالقة »عادلة ومتوازنة« مع بكني 
•• وا�سنطن-اأ ف ب:

�صدد وزير اخلارجية االأمريكي ريك�ش تيلر�صون يف وا�صنطن بح�صور نظريه 
ال�صيني يانغ جيت�صي على �صرورة التو�صل اىل عالقات اقت�صادية عادلة 
ومتوازنة بني بالدهما. وقالت املتحدثة با�صم وزارة اخلارجية االأمريكية 
الرئي�صني  ال���ت���زام  اي�����ص��ا  ك���ررا  ال��رُج��ل��ني  ان  لل�صحافيني  ن��وي��رت  ه��ي��ذر 
على  ال�صغط  “الإبقاء  جينبينغ  ت�صي  وال�صيني  ترامب  دونالد  االمريكي 

ي كوريا ال�صمالية النووي وال�صاروخي غري امل�صروعني«. برناجمرَ
ت�صتطيع  انها  نعلم  الأننا  باملزيد،  ال�صني  تقوم  ان  “ناأمل  نويرت  وا�صافت 

فعل املزيد«.
وافادت وكالة انباء ال�صني اجلديدة ان يانغ عر عن موقف بكني الر�صمي 

داعيا اىل حل امل�صالة الكورية عن طريق احلوار والتفاو�ش.
وت��داف��ع ال�����ص��ني ع��ن ف��ك��رة ال��وق��ف امل���ت���وازي ل��ل��ت��ج��ارب ال��ن��ووي��ة الكورية 
ما  وه��و  اجلنوبية،  ال��ك��وري��ة  االم��ريك��ي��ة  الع�صكرية  وامل���ن���اورات  ال�صمالية 

ترف�صه وا�صنطن.
وخالل لقائه تيلر�صون، دعا يانغ وفق الوكالة ال�صينية اىل تعزيز التن�صيق 

الثنائي حول الق�صايا الدولية املهمة.
وال�صني  ال�صمالية  ك��وري��ا  ب��ني  التجارة  ان  بكني  ن�صرتها  ارق���ام  واظ��ه��رت 
دي�صمر  االأول  ك��ان��ون  وخ��الل  ع��ام.  م��دى  الن�صف على  ب��واق��ع  انخف�صت 
فقط، تراجع اجمايل واردات بكني من بيونغ يانغ بن�صبة جتاوزت 80 يف 

املئة.
ولدى �صوؤالها عن م�صمون املناق�صات مع يانغ جيت�صي، امل�صوؤول الفعلي عن 
اخلارجية ال�صينية، او�صحت نويرت “لدينا عالقة بّناءة مع ال�صني، لدينا 
تبادل �صريح لالأفكار واملعلومات”، مذّكرًة باّن ترامب كان قد اأبدى بكثري 
من الو�صوح قلقه اإزاء التجارة والعجز التجاري مع بكني الذي زاد بن�صبة 

%10 يف 2017 لي�صل اىل 276 مليار دوالر.

�شحفيون اإ�شرائيليون ينتقدون ال�شفري الأمريكي

ترامب يعترب نقل ال�سفارة اإىل القد�ص »الإجناز الأعظم« 

اخل�شائر الثقيلة �شتكون من ن�شيب التنظيم الإرهابي بدًل من اجلنود الأتراك 

تركيا جتّند داع�ص ل�سرب عفرين.. وتدربه على تغيري تكتيكه

م�سر.. عام من الإرهاب الأ�سود الدامي

مواجهات بني متظاهرين من اليمني وال�سرطة الإيطالية
الداخلية  وزي��ر  وك��ان  مات�صرياتا،  االأق��ل يف مدينة  على  6 مهاجرين 
االإيطايل ماركو مينيتي قد اعتر م�صاء ال�صبت املا�صي اأن اإطالق النار 

الذي �صهدته مات�صرياتا يعك�ش كرهاً عن�صرياً اأكيداً.
اأن�صار  من  اإيطايل  �صاب  اإىل  ن�صب  ال��ذي  “احلادث  اإن  مينيتي  وق��ال 
مع  مييني  تطرف  على  ينطوي  ال�صرطة  اعتقلته  املتطرف  اليمني 
مبدياً اأ�صفه لكون الرابط الوحيد  تذكري وا�صح بالفا�صية والنازية”، 

بني ال�صحايا هو لون ب�صرتهم.
من  م�صطني  تريني،  لوكا  ويدعى  ال��راأ���ش،  احلليق  به  امل�صتبه  واأف��رغ 
وفق  مات�صرياتا،  بو�صط  �صيارته  يف  وحيداً  ينتقل  ك��ان  فيما  م�صد�صه 
العنا�صر االأوىل للتحقيق، ونقلت وكالة اآغي لالأنباء اأنه قال لعنا�صر 

ال�صرطة “اإيطاليا لالإيطاليني«.
وي��ت��ح��در امل�����ص��اب��ون ال�����ص��ت��ة، وه���م 5 رج���ال وام�����راأة، م��ن م���ايل وغانا 

ونيجرييا، بح�صب وكالة اآغي، وم�صاء اأم�ش، قال زعيم “فورزا نوفا” 
روبرتو فيوري “اإننا ندين ما فعله تريني، لكننا ال نريده اأن يتحول 
املن�صبطة،  “�صحية للهجرة غري  اأن تريني  اإىل  م�صرياً  اإىل وح�ش”، 

مع وجود مافيا نيجريية تدير االجتار باملخدرات.
اليوم  الفا�صية  �صد  ت��ظ��اه��رة  تنظيم  ع��دة  ي�صارية  ج��م��اع��ات  وق���ررت 

ال�صبت.
رحلة  بعد   2017 يف  ب��ح��راً  اإيطاليا  اإىل  مهاجر  األ��ف   119 وو���ص��ل 
بواقع  انخفا�صاً  ي�صكل  ما  املتو�صط،  البحر  لعبور  باملخاطر  حمفوفة 
الثلث من االأع��داد امل�صجلة يف العام ال�صابق، وتراجعت االأع��داد ب�صكل 
كبري بعد اأن تو�صلت اإيطاليا ال�صيف املا�صي التفاق مثري للجدل تبناه 
االحتاد االأوروبي مع ال�صلطات املعرتف بها يف ليبيا ملنع املهاجرين من 

االإبحار �صوب اأوروبا.

•• روما-وكاالت:

جمموعة  من  متظاهرين  بني  االأول  اأم�ش  م�صاء  مواجهات  اندلعت 
“فورزا نوفا” اليمينية املتطرفة مع عنا�صر من ال�صرطة يف ما�صرياتا 

بو�صط اإيطاليا.
“فورزا  اأع�صاء  من  ع�صرات  اأق��دم  التظاهر،  حظر  من  الرغم  وعلى 
دفعهم  اإىل  ال�صغب  مكافحة  �صرطة  ا�صطر  ما  التجمع،  على  نوفا” 
20 م��ت��ظ��اه��راً، وح��ر���ص��ت ال�صرطة على  اع��ت��ق��ال  ل��ل��رتاج��ع، وق��د مت 
مع  بااللتقاء  املتطرفني  اليمينيني  النا�صطني  ل��ه��وؤالء  ال�صماح  ع��دم 
�صاحة  يف  متواجدين  كانوا  املتطرف  الي�صار  من  اآخرين  متظاهرين 

اأخرى من هذه املدينة ال�صغرية.
وتاأتي التظاهرات بعد اأيام من هجوم عن�صري بالر�صا�ش اأ�صيب فيه 

•• القاهرة-وكاالت:

�صيناء وبع�ش  امل�صري يف  اأطلقها اجلي�ش  التي  ال�صاملة  الع�صكرية  العملية  تاأتي 
عام  م��دار  على  دامية  هجمات  البالد  �صهدت  بعدما  م�صر،  يف  املتفرقة  املناطق 

2017، نفذتها اجلماعات االإرهابية حل�صد اأكر عدد من االأرواح.
واأعلن اجلي�ش امل�صري �صباح اجلمعة، بدء تنفيذ خطة جمابهة �صاملة للعنا�صر 
والظهري  م�صر  بدلتا  ومناطق  �صيناء  وو�صط  �صمال  يف  واالإج��رام��ي��ة  االإرهابية 

ال�صحراوي غرب وادي النيل.
التكليف  اإط��ار  “يف  تاأتي  العملية  اإن   1 رق��م  البيان  يف  الع�صكري  املتحدث  وق��ال 
الداخلية  ووزارة  امل�صلحة  للقوات  العامة  للقيادة  رئي�ش اجلمهورية  ال�صادر من 
باملجابهة ال�صاملة لالإرهاب والعمليات االإجرامية االأخرى بالتعاون الوثيق مع 

كافة موؤ�ص�صات الدولة«.
 وفيما يلي ن�صتعر�ش اأهم الهجمات االإرهابية التي �صربت م�صر على مدار عام:

القوات  اأف��راد  اأح��د  بينهم  اأ�صخا�ش،   3 2018، قتل  يناير عام  الرابع من  - يف 
يف  العري�ش  طريق  على  كمينا  ن�صبوا  متطرفني  م�صلحني  بر�صا�ش  االأم��ن��ي��ة، 

حمافظة �صمال �صيناء
كني�صة   2017 دي�صمر   29 ي��وم  ا�صتهدف  اإره��اب��ي  هجوم  يف  قتلى   9 �صقط   -

مارمينا يف �صاحية حلوان جنوبي القاهرة.
24 نوفمر، �صهدت مدينة بئر العبد جمزرة فظيعة ارتكبها  - يف يوم اجلمعة 
اإرهابيون يف م�صجد الرو�صة، ح�صدت اأرواح 305 اأ�صخا�ش، لي�صبح اأعنف هجوم 

اإرهابي ت�صهده م�صر يف تاريخها احلديث.
 - 20 اأكتوبر، قتل 16 عن�صرا من ال�صرطة امل�صرية يف هجوم بطريق الواحات 

البحرية، تبنته جماعة غري معروفة، ت�صمى اأن�صار االإ�صالم.
- يف 12 اأكتوبر ، اأعلن اجلي�ش امل�صري، مقتل 6 من جنوده يف هجوم اإرهابي على 

نقطة اأمنية يف مدينة العري�ش مبحافظة �صمال �صيناء.
- تبنى تنظيم داع�ش عملية اإرهابية يف 11 من �صبتمر حيث ق�تل على االأقل 18 
�صرطيا، بعد ا�صتهداف م�صلحي التنظيم قافلة اأمنية قرب مدينة العري�ش اأي�صا.

26 جنديا،  7 يوليو تكرر ا�صتهداف عنا�صر من اجلي�ش امل�صري، ليق�صي  - يف 
وي�صاب الع�صرات من ق��وات االأم��ن، يف هجوم على نقطة تفتي�ش يف مدينة رفح 
حمافظة �صمال �صيناء، اعُتر حينها االأعنف بعد تفجري يف عام 2015 يف �صمال 

�صيناء. وتبنى داع�ش حينها العملية.
- �صهدت م�صر يف 26 من مايو  2017، مقتل 26 �صخ�صا بينهم اأطفال جراء 
الهجوم بالر�صا�ش على حافلة تقل اأقباطا، اأثناء توجههم اإىل املنيا، ليوقع العمل 

االإرهابي اأي�صا باإم�صاء داع�ش.
- يف 9 من اأبريل، قتل 44 �صخ�صا ،يف تفجريين انتحاريني يف كني�صتني م�صريتني 
يف كل من طنطا واال�صكندرية اأثناء االحتفال يف منا�صبة دينية، لتعلن م�صر على 

اإثر احلادثني، فر�ش حالة الطوارئ يف البالد.

والواليات املتحدة هي يف موقف �صعب، اإذ اإّن الوحدات 
هي التي اأمنت املقاتلني على االأر�ش لهزمية داع�ش يف 
العديد من املعارك. وكان ترامب قد اعرتف يف خطاب 
حال االحتاد باأنه لوال هوؤالء املقاتلون ملا كان هنالك من 

انت�صار �صّد داع�ش.
لكن الوحدات تواجه االآن مقاتلي داع�ش اأنف�صهم الذين 
ا�صتبكت معهم خالل ال�صنوات االأربع املا�صية. ولن يبدو 
الو�صع مريحاً لالأمريكيني اإذا تخلوا عنهم االآن فقط 

الأنهم ال يريدون مواجهة مع تركيا.

موقف ع�شكري غري مريح
ق���د ت���ك���ون ه���ك���ذا م��واج��ه��ة ق��ري��ب��ة ج�����داً ب��ع��دم��ا ه���ّدد 
اأردوغ��ان بتو�صيع العملية  الرئي�ش الرتكي رجب طيب 

القياديني  م��ن  ك��اًل  وع�صوية  هنية،  اإ�صماعيل  ال�صيا�صي 
خليل احلية، وروحي م�صتهى، وفتحي حماد، وتعتر زيارة 
ال�صيا�صي  للمكتب  رئي�صاً  انتخابه  منذ  الثانية  هذه  هنية 

حلركة حما�ش. 
ال�صلطات امل�صرية ام�ش اجلمعة، معر رفح  هذا واأغلقت 
االأمنية يف  االأو���ص��اع  ب�صبب  وذل��ك  ب�صكل مفاجئ،  ال��ري 

�صيناء.
واأكدت م�صادر مطلعة اأن ال�صلطات امل�صرية اأبلغت اجلانب 

•• لندن-اأنقرة-وكاالت:

كتب ال�صحايف باتريك كوكبرين اأن تركيا جتند مقاتلي 
عن  ونقل  عفرين،  على  ت�صنه  ال��ذي  الهجوم  يف  داع�ش 
الذين  “معظم  اأن  االإره��اب��ّي  التنظيم  يف  �صابق  مقاتل 
يقاتلون يف املنطقة �صد وحدات حماية ال�صعب هم من 
التنظيم االإرهابي«. ي�صرح فرج من خالل ات�صال هاتفي 
عمليتها  بداية  يف  حاولت  “تركيا  اأن  االإندبندنت  مع 
اإيهام النا�ش بالقول اإنها حتارب داع�ش، لكنها يف الواقع 

تدرب اأع�صاء داع�ش وتر�صلهم اإىل عفرين«.
و�صّن ما يقارب 6000 جندي تركي و 10 اآالف عن�صر 
من اجلي�ش ال�صوري احلر هجوماً يف 20 يناير بهدف 
معظم  اإّن  عفرين.  من  ال�صعب  حماية  وح��دات  اإخ���راج 
املنتمني اإىل اجلي�ش احلر املنخرطني يف عملية غ�صن 
الزيتون الرتكية كانوا حتى االأم�ش القريب اأع�صاء يف 
تنظيم داع�ش. وي�صري كوكبرين اإىل اأّن بع�ش املقاتلني 
انتمائهم  عن  علناً  ي��ع��ّرون  عفرين  باجتاه  املتقدمني 

اإىل القاعدة وفروعها. 
ال�صبكة  على  متداول  فيديو  �صريط  ال�صحيفة  ونقلت 
ال�صابقة  اأخباراً عن معاركه  ين�صد  العنكبوتية جلهادي 
وتورا  القوقاز  �صمال  وداغ�صتان  ال�صي�صان  غ��روزين  يف 
“تناديهم”  التي  عفرين  اإىل  و���ص��واًل  اأفغان�صتان  ب��ورا 

االآن. 

يحاول اإعادة بناء نف�شه
بعدما  املا�صية  ال�صنة  ثقيلة  خ�صائر  من  داع�ش  عانى 
مقاتليه  معظم  ت��ب��دد  اأو  وُق��ت��ل  وال��رق��ة  امل��و���ص��ل  خ�صر 
وقادته ذوي اخلرة، لكنه اأظهر موؤ�صرات على حماولة 
ال�صهرين  خ��الل  وال��ع��راق  �صوريا  يف  نف�صه  بناء  اإع���ادة 
امل��ا���ص��ي��ني، ع��ر اغ��ت��ي��ال م��ع��ار���ص��ني حمليني واإط���الق 
نة ب�صكل جّيد.  هجمات مباغتة �صّد مناطق غري حم�صّ
اأن مقاتلي داع�ش ين�صمون اإىل الغزو  وي�صيف الكاتب 
ال�صلطات  قبل  من  لل�صغط  يتعر�صون  الأنهم  الرتكي 
الرتكية. فمن وجهة نظر اأنقرة، ي�صاعد جتنيد مقاتلني 

�صابقني يف التنظيم على مد املهاجمني باخلرة اإ�صافة 
هوؤالء  ن�صيب  م��ن  �صتكون  الثقيلة  اخل�����ص��ائ��ر  اأن  اإىل 

املقاتلني عو�ش اأن يكونوا من اجلنود االأتراك. 

تخوف تركي من ف�شح العالقة
ي�صعيان  اأه���داف���اً  وت��رك��ي��ا  ل��داع�����ش  اأّن  ك��وك��ب��رين  ي�صرح 
لتحقيقها من خالل ا�صتغالل بع�صهما البع�ش. يقول 
فرج لل�صحيفة اإنه ال يحب وحدات حماية ال�صعب لكنه 
ي�صكك يف النوايا الرتكية الأن اأنقرة حتاول اأن تتالعب 
بداع�ش وت�صتخدمه حتى يحقق اأهدافها وبعدها تقوم 
بالتخّل�ش منه. من جهة ثانية، تعلم تركيا اأّن جتنيدها 
حتت  ول��و  حتى  عفرين  ليهاجموا  داع�ش  من  ملقاتلني 

ه بانتقادات دولية.  ت�صنيف اجلي�ش احلر �صيواجرَ
داع�ش  ي�صجعوا  مل  االأت�����راك  ال���ق���ادة  اإن  ف���رج  وي��ق��ول 
التي  التقليدية  التكيتيكية  هجماتهم  ا�صتخدام  على 
ال�صيارات املفخخة الأّن ذلك  اأو  تركز على االنتحاريني 
اأن  ذك��ر  ث��م  مك�صوفاً.  الطرفني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  �صيجعل 
�صابطاً تركيا اأخر ف�صيال من اجلي�ش احلر: “نرتك 
الكرد�صتاين  العمال  حزب  لي�صنها،  الرتكية  الهجمات 
ووح������دات ح��م��اي��ة ال�����ص��ع��ب ح��ت��ى ي��ق��ت��ن��ع ال���ع���امل اأنهم 

اإرهابيون«.

تف�شيل داع�س على الأكراد
املجموعات  م���ع  م��ت��ب��اي��ن��ة  ب��ع��الق��ات  ت��رك��ي��ا  ارت��ب��ط��ت 
اجل��ه��ادي��ة م��ن��ذ امل��راح��ل االأوىل ل��ل��ن��زاع ال�����ص��وري �صنة 
املتطرفني  للمقاتلني  �صمحت  ال��ب��داي��ة،  يف   .2011
االأرا�صي  جت��اه  حدودها  بعبور  الع�صكرية  واالإم����دادات 
�صقوط  بعد  ت��راج��ع  الت�صاهل  ه��ذا  اأّن  وم��ع  ال�����ص��وري��ة. 
املو�صل يف يونيو 2014، اأو�صحت تركيا عر �صلوكها 
خالل ح�صار كوباين اأنها كانت تف�صل لو انت�صر داع�ش 

يف املدينة بدل اأن تذهب اإىل وحدات حماية ال�صعب. 
القوة  من  مدعومة  كوباين  بعد  ال��وح��دات  تقدم  وم��ع 
اأمر  دولة  تقو�ش  اأن  اأنقرة  االأمريكية، حاولت  اجلوية 

واقع فر�صها االأكراد يف �صوريا حتت حماية اأمريكية. 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ق��ال الرئي�ش االأم��ري��ك��ي، دون��ال��د ت��رام��ب، يف ح��وار خا�ش 
اإعالن  اإن  اليوم”،  “اإ�صرائيل  االإ�صرائيلية  ال�صحيفة  مع 
القد�ش عا�صمة الإ�صرائيل يف العام االأول لواليته يف البيت 
اأنه يويف  بالن�صبة له، موؤكداً  اإجن��ازاً عظيماً  االأبي�ش، كان 

بالوعود التي قطعها ولي�ش نادماً على القرار.
وقال الرئي�ش االأمريكي لرئي�ش حترير �صحيفة “اإ�صرائيل 
اليوم”، بوعز بي�صموت رداً على �صوؤال ماذا �صيتذكر ب�صكل 
خا�ش يف عامه االأول يف البيت االأبي�ش، “اأعتقد اأن اإعالن 
القد�ش كان نقطة ذروة بالن�صبة يل، اعرتايف بالقد�ش باأنها 
�صكروين على  كان هاماً جداً، كثريون  الرائعة  عا�صمتكم 
للغاية، هنالك  اأكون �صريحاً  الهامة، ولكي  هذه اخلطوة 

من مل ي�صكرين«.
واأ�صاف ترامب اأنه ال ي�صعر بالندم اأبداً على هذا االإعالن 
وهو را�ش الأنه يحمل االآن “و�صلة” لالأمريكيني الذين 
اأنني �صاأعلن القد�ش  “لقد كنت متاأكداً  �صوتوا له. وتابع 
اأفهم  اأنا  ال�صنة االأوىل لواليتي، االآن  اإ�صرائيل يف  عا�صمة 
مل����اذا ف�����ص��ل ال���روؤ����ص���اء االآخ�����رون يف حت��ق��ي��ق وع���ده���م، لقد 

تعر�صوا ل�صغوط كبرية وتراجعوا«. 
بعد  تعد مطروحة  القد�ش مل  ق�صية  اأن  ترامب  واأو���ص��ح 
على طاولة املفاو�صات بعد االإعالن، اأما بالن�صبة للحدود 
طرفا  عليه  ي��واف��ق  م��ا  �صيقبل  فهو  ال��ق��د���ش،  يف  النهائية 

املفاو�صات.
تنازالت  تقدمي  اإىل  اإ�صرائيل  �صت�صطر  هل  ال�صوؤال  وعن 
اأن  “اأعتقد  ت��رام��ب  اأج���اب  ال��ق��د���ش؟  اإع���الن  معينة نظري 
لتحقيق  ك��ب��رية  ت��ن��ازالت  لتقدمي  �صي�صطران  اجل��ان��ب��ني 

اتفاق �صالم«.
اىل ذلك، �صخر �صحفيون اإ�صرائيليون، ام�ش اجلمعة من 

التغريدة التي كتبها ال�صفري االأمريكي يف اإ�صرائيل دافيد 
فريدمان. 

مع  تعاطيها  اإط��ار  يف  هاآرت�ش  �صحيفة  فريدمان  وهاجم 
ح����ادث م��ق��ت��ل اأح����د احل��اخ��ام��ات ال��ي��ه��ود ع��ل��ى ي��د مقاتل 
مع  ال�صحيفة  تعاطي  اأ�صلوب  اأن  اإىل  م�صرياً  فل�صطيني، 
القتيل  اأب��ن��اء  م�صاعر  ي��راع  ومل  الت�صاوؤالت  يثري  احل��ادث 

اليهودي ال� 4.
انتقاد  اإىل  ف���ري���دم���ان  حت����ول  ع���ن  ���ص��ح��ف��ي��ون  وت�������ص���اءل 
اأمر يخالف االأعراف  ال�صحف االإ�صرائيلية �صراحة، وهو 
ال�صفارة  ت�����ص��در  اأن  امل��ف��رت���ش  م��ن  ح��ي��ث  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 
االأمريكية بياناً اأو يرد امل�صت�صار االإعالمي لها اإن كان االأمر 
يتعلق بالواليات املتحدة، اأما يف حال التعاطي مع الق�صايا 
فاإن هذا  ال�صفارة عليها  وتعليق  الفل�صطينية  االإ�صرائيلية 
ال�صحفيني  بع�ش من  عليه  �صدد  ما  وهو  ت�صاوؤالت،  يثري 

االإ�صرائيليني ممن اأجابوا على التغريدة. 
ويف ال�صاأن الفل�صطيني دائماً، فقد غادر وفد قيادي رفيع 
يف حركة حما�ش قطاع غزة اإىل العا�صمة امل�صرية القاهرة، 

عر معر رفح الري، �صباح ام�ش اجلمعة.
الزيارة  اإن  “�صفا”،  بيان بح�صب وكالة  وقالت حما�ش يف 
تاأتي �صمن ترتيبات م�صبقة وباإطار جهودها للت�صاور مع 
املختلفة  اأزم��ات��ه  وفكفكة  غ��زة  اأه��ل  ع��ن  للتخفيف  م�صر 

والتي اأو�صلت القطاع حلافة الهاوية.
واأ�صارت اإىل اأنها �صتبحث ا�صتكمال تنفيذ اتفاق امل�صاحلة 
اجلهود  ول��دف��ع  و2017،   2011 ات��ف��اق  اأ���ص��ا���ش  ع��ل��ى 

امل�صرية الإمتامها.
التي  اجل��ه��ود  �صمن  اأي�صاً  ت��اأت��ي  اأن��ه��ا  اإىل  حما�ش  ونبهت 
القرار  ومواجهة  الفل�صطينية  الق�صية  حلماية  تبذلها 

االأمريكي االأخري ب�صاأن القد�ش ومواجهة اال�صتيطان.
مكتبها  رئي�ش  يرتاأ�صه  الوفد  ف��اإن  احلركة  بيان  وبح�صب 

من  ال��وح��دات  حررتها  ال��ت��ي  منبج  لت�صمل  الع�صكرية 
داع�ش �صنة 2016 بعد ح�صار طويل. واأ�صار اأردوغان 
منبج.  اإىل  تاأتوا  ال  لنا،  “يقولون  االأمريكيني  اأّن  اإىل 
اأ�صحابها  اإىل  املناطق  ه��ذه  ون�صّلم  منبج  اإىل  �صنذهب 

احلقيقّيني«. 
ع�صكري  موقف  يف  لي�صت  تركيا  اأن  كوكبرين  واأ���ص��اف 
ق���وي ج����داً ب��ع��د ث��الث��ة اأ���ص��اب��ي��ع ت��ق��ري��ب��اً ع��ل��ى دخولها 
عفرين. ال ميكن لرتكيا اأن تربح اإاّل من خالل ق�صف 
�صامل على مدار ال�صاعة، وهي ال ت�صتطيع تنفيذه من 
اأنقرة  ال��ك��ات��ب ح�صول  ي��رج��ح  رو���ص��ي��ة ال  م��واف��ق��ة  دون 
عليها. ولو قررت تركيا تو�صيع هجماتها ف�صتحتاج اإىل 
مزيد من اجلنود مبا يوّفر فر�صة لداع�ش كي ين�صّم 

اإىل حرب جديدة.

الفل�صطيني باإغالق املعر لدواع اأمنية، كما مل يتم اإدخال 
فتحت  امل�صرية  ال�صلطات  وك��ان��ت  امل��ع��ر.  ع��ر  حافلة  اأي 
ل�صفر  املا�صي، يف كال االجتاهني  االأربعاء  يوم  رفح  معر 
احلاالت االإن�صانية، حيث غادرت يف اليومني املا�صيني 14 

حافلة، كما اأعلنت اإدارة املعر.
الق�صوى  التاأهب  حالة  رف��ع  امل�صري  اجلي�ش  اأعلن  وك��ان 
مع ال�صرطة لتنفيذ عملية �صاملة �صد العنا�صر االإرهابية 

على خمتلف االجتاهات اال�صرتاتيجية �صمال �صيناء. 
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/85 تنفيذ عقاري
اىل امل��ن��ف��ذ �����ص����ده/1- ���ص��ي��خ ه��ول��دي��ن��ج��ز ل��ي��م��ت��د جم��ه��ول حمل 
وميثله:عبداهلل  ناربوين  التنفيذ/اوليفري  طالب  ان  مبا  االقامة 
ق����ررت حم��ك��م��ة دب����ي االبتدائية  ال��ع��و���ص��ي  حم��م��د ح��اج��ي ع��ل��ي 
 )٤8٢0110( املطالبة  قيمة  ل�صداد  اعالنكم  ب���ت���اري���خ:5/٢/٢018 
درهم يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل احلجز )عبارة 
عن الوحدات الكائنة مبنطقة جبل علي - رقم االر�ش:٤397 خالل 

30 يوم من تاريخ االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3069  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/نور ابراهيم مرعي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  حمود  نيكوال�ش  نبيل 
املدعي عليهما بالتكافل والت�صامن وفيما بينهما مببلغ وقدره )٢00.000( 
تاريخ  بواقع 1٢% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم 
املوافق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�����ص��داد  وحتى  اال�صتحقاق 
مكلف  فاأنت  لذا   ch2.D.17:بالقاعة �ش  ال�صاعة:08.30    ٢018/٢/٢6
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/98  مدين جزئي
اىل املدعي عليه/ابو بكر املا�ش احمد مبارك �صامل جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/�صركة جمموعة االمارات لالت�صاالت )جمموعة االمارات( �ش.م.ع قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٤5.31.861( 
وحتى  اال�صتحقاق  1٢% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد 
الثالثاء املوافق ٢018/٢/٢0  ال�صاعة:08.30 �ش بالقاعة:ch2.D.17 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/103  مدين جزئي

املدعي/�صركة  ان  االقامة مبا  بي�صوا�ش جمهول حمل  املدعي عليه/بانكاج  اىل 
اأق���ام عليك  ق��د  ����ش.م.ع  االم����ارات(  االم���ارات لالت�صاالت )جمموعة  جمموعة 
 )35.05٤.63( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 1٢% من اال�صتحقاق وحتى 
ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق ٢018/٢/٢0  ال�صاعة:08.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   ch2.D.17:بالقاعة �ش 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/23  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/حممود احمد حممد �صعيد خ�صر جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/في�صل عي�صى مو�صى �صليمان قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
مطالبة ا�صرتداد مركبة و�صداد مبلغ )1000( درهم قيمه املخالفات املرورية 
املوافق 15/٢/٢018   يوم اخلمي�ش  لها جل�صة  وامل�صاريف. وحددت  والر�صوم 
ال�صاعة:08.30 �ش بالقاعة:ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2995  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/حممد بن �صالح بن عبداهلل ال�صغري جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/عبداهلل هالل ر�صيد ال داود وميثله:عبداهلل خمي�ش غريب 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  ال علي قد  الناخي 
عليه مببلغ وقدره )50000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة التام 
االربعاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول 
فاأنت  لذا   ch1.B.10:بالقاعة �ش  ال�صاعة:08.30    ٢018/٢/٢1 املوافق 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1  مدين جزئي
جمهول  ����ش.م.ع  لالت�صاالت  االم���ارات  جمموعة  عليه/�صركة  امل��دع��ي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/�صاندرا �صيكار بودورى قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بالغاء رقم املدعي )0561367577( 
عليها  امل��دع��ي  ���ص��ج��الت  م��ن  دره���م   )5158.٤5( بقيمة  مطالبته  و���ص��ط��ب 
املوافق 15/٢/٢018   يوم اخلمي�ش  لها جل�صة  وامل�صاريف. وحددت  والر�صوم 
ال�صاعة:08.30 �ش بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2857  مدين جزئي
اىل املدعي عليه /1-ع��ز الدين �صبحي حممد رم�صان جمهول حمل االقامة مبا ان 
عليك  اأق��ام  قد  يو�صف احلمادي   احمد  ع��الوى وميثله:يو�صف حممد  املدعي/ح�صان 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )17000( درهم والر�صوم 
تاريخ:٢1/٢015/6  من   %1٢ بواقع   القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 
وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق ٢018/٢/1٤ ال�صاعة 8.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  �ش بالقاعة 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/142  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/�صركة مركز جنمة اطل�ش الطبي �ش.ذ.م.م ٢- ارون كومار ناير جاجناد هاران 
ام  ام  رام�صاندران  3- ماجنو  ذ.م.م  الطبي  االطل�ش  ل�صركة مركز جنمة  اول  �صخ�صي  كفيل   -
حمل  جمهول  ذ.م.م  الطبي  االطل�ش  جنمة  مركز  ل�صركة  ثاين  �صخ�صي  كفيل   - رام�صاندران 
عمري  بن  علي  حممد  يو�صف  وميثله:خليفة  ���ش.م.ع  الهالل  املدعي/م�صرف  ان  مبا  االقامة 
بالت�صامن والتكافل مببلغ  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  قد 
بالنفاذ  احلكم  و�صمول  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )٢.٤٤8.5٢٤.69( وق��دره 
ال�����ص��اع��ة:08.30 �ش  امل��واف��ق 19/٢/٢018   االث��ن��ني  ي��وم  ب��ال كفالة. وح���ددت لها جل�صة  املعجل 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.C.13:بالقاعة

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/192  جتاري جزئي

جمهول  ����ش.ذ.م.م  الداخلي  الت�صميم  تنفيذ  العمال  كايني  عليه/�صركة  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/�صركة حطني لتجارة مواد البناء ذ.م.م وميثلها ال�صيد/
رامي حممد �صعيد الع�صعي�ش وميثله:عبداحلكيم حبيب من�صور بن حزر قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )٢٢٢178( 
درهم وبالزام ال�صركة املدعي عليها بان ت�صلم ال�صيك رقم )00139٢( امل�صحوب على بنك 
ابوظبي التجاري ل�صالح املدعي عليها والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت 
 ch1.C.14:لها جل�صة يوم االربعاء املوافق ٢018/٢/٢8  ال�صاعة:08.30 �ش بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/706  عقاري كلي
اىل املدعي عليه/جراند ميدوي�صت ريف لل�صقق الفندقية الثنيه جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/بالك �صى انرتاأو�صن كوربوري�صون وميثله:عبداهلل نا�صر من�صور حمد 
الكعبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ اتفاقية البيع وال�صراء والزام 
 )٢.556.7٢8( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدوا  بان  والت�صامم  بالت�صامن  عليهم  املدعي 
التام  ال�����ص��داد  املطالبة وحتى  ت��اري��خ  م��ن   %1٢ ب��واق��ع  عنه  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م 
املوافق  االربعاء  يوم  لها جل�صة  املحاماة. وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم 
اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.8:بالقاعة �ش  ال�صاعة:11.00    ٢018/٢/٢1
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2778  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- نو�صاد باالكابارمبيل حمزة جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ ٢018/1/17  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها 
)نو�صاد  عليه  املدعي  بالزام  دبي  فرع  ���ش.م.ب  االو�صط(  )ال�صرق  ل�صالح/اميك�ش 
باالكابارمبيل حمزة ( بان يوؤدي للمدعية )اميك�ش )ال�صرق االو�صط( �ش.م.ب فرع 
دبي ( مبلغ  وقدره )3٤.8٢0.61( درهم والفائدة بواقع 9% �صنويا من:٢017/8/13 
اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�صمائة  وامل�صاريف  بالر�صوم  والزمته  ال�صداد  متام  وحتى 
املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/4003  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- عامل �صري خان حممد �صبري جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ ٢018/1/٢٤  يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
املدعية  ب��ني  امل���رم  العقد  بف�صخ  ح�صني  من�صور  ع���روج  ل�صالح/ن�صرة  اع���اله 
واملدعي عليه االول واملوؤرخ يف:٢017/7/10 والزام االخري بان يرد للمدعية مبلغ 
الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م  ال��ف  �صتني 
احلا�صل يف:٢017/11/1٤ وحتى متام ال�صداد والزمته بامل�صروفات. حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل  �صعيد  بن  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  االع��الن  ه��ذا 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1766  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- �صيد حممد علي �صيد حممد حنيف جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ ٢017/11/٢7  يف الدعوى 
يوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  ب��ارزاين  املذكورة اعاله ل�صالح/من�صور م�صعود 
للمدعي مبلغ )خم�صون مليون درهم( والفوائد القانونية بواقع 9% �صنويا من 
املدعي  والزمت  التام  ال�صداد  اال�صتحقاق احلا�صل يف:٢01٤/6/1 وحتى  تاريخ 
عليه امل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري 
ق��اب��ال لال�صتئناف خ��الل ث��الث��ني ي��وم��ا اع��ت��ب��ارا م��ن ال��ي��وم ال��ت��ايل لن�صر هذا 
االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2016/133  عقاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- دي��راج اند اي�صت كو�صت ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
ل�صالح/ اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    ٢016/6/8 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
ذي  غري  على  لرفعها  الدعوى  قبول  بعدم  الدفع  اوال:رف�����ش  ويتكو�صكي  ج��ريزي  ويتولد 
�صفة املبدى من املدعي عليها الثانية - ثانيا:الزام املدعي عليهما 1-ديراج اند اي�صت كو�صت 
�ش.ذ.م.م ٢- مارينا 3 كيه ليمتد بالت�صامم بان يوؤديا اىل املدعيني مبلغ مقداره )8٤0.٤8٤( 
يف:٢015/8/6  احلا�صل  الق�صائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �صنويا   %9 ب��واق��ع  وال��ف��وائ��د  دره��م 
وحتى متام ال�صداد والزامهما بامل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن 
�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/404  عقاري كلي 

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ه��ال��دون ك��ي��ف��ات اي��ري��ن جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/داماك اخلليج للعقارات �ش.ذ.م.م نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
املذكورة اعاله ل�صالح/داماك اخلليج  املنعقدة بتاريخ ٢018/1/9  يف الدعوى 
للعقارات �ش.ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )9.993.76٢( 
درهم والفوائد بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف:٢017/7/9 
وحتى متام ال�صداد والزامه بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1068  جتاري كلي 
علي  حممد  اح��م��د  حممد   -٢ �����ش.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ال��واح��ة  نخلة  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
الزرعوين - ب�صفته كفيل �صامن ملديونية  نخلة الواحة للتجارة العامة �ش.ذ.م.م جمهول حمل 
نعلنكم  ال�صويدي  �صلطان  عي�صى  الوطني وميثله:حممد  ابوظبي  املدعي/بنك  ان  االقامة مبا 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ ٢017/11/٢7  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/

بنك ابوظبي الوطني بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للبنك 
املدعي مبلغ )مليونني ومائة و�صبعة وع�صرون الفا واثنني واربعون درهما( والفوائد القانونية 
والزمت  التام  ال�صداد  حتى  يف:٤/٢017/5  احلا�صل  الدعوى  رف��ع  تاريخ  من  �صنويا   %9 بواقع 
املدعي عليهما امل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/1732  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /1-درمي�ش تيم للت�صميم الداخلي �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/اوه جي ا�ش تريدنغ �ش.م.ح  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهما مببلغ وقدره )185.810( درهم والفائدة القانونية 1٢% من تاريخ املطالبة 
املادية  اال���ص��رار  ع��ن  كتعوي�ش  دره��م   )500.000( وق���دره  ومببلغ  الفعلي  ال�صداد  حتى 
واملعنوية واالرباح الفائتة على املدعية والفائدة القانونية 1٢% من تاريخ �صريورة احلكم 
االثنني  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�صروفات  وبالر�صوم  نهائيا 
املوافق ٢018/٢/٢6 ال�صاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/4011  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1-�صامل احمد �صامل عثمان احلمادي جمهول حمل االقامة 
الدعوى  اأق��ام عليك  ����ش.م.ع  قد  الوطني  دب��ي  االم���ارات  املدعي/بنك  ان  مبا 
املدعي عليها مببلغ وقدره )785.5٤0/10( درهم  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
 8.30 ال�صاعة   ٢018/٢/1٤ امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  ال�صداد. 
�ش بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3767  جتاري جزئي
ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ال��ع��ام��ة  ل��ل��م��ق��اوالت  التقنية  /1-ف��ي��ن��ك�����ش  ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  اىل 
املحدودة  والبال�صتيك  لالنابيب  يونيفر�صال  امل��دع��ي/���ص��ن��اع��ات  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ط��وع   حممد  ح�صن  وميثله:عبدالرحمن 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٤3٢٢٢( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى  اال�صتحقاق  تاريخ  من   %18 والفائدة  املحاماة 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق ٢018/٢/٢8 ال�صاعة 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  8.30 �ش بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/4213  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1-�صركة الهدى للمقاوالت ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/م�صنع الفجرية للرخام والبالط وميثله:�صعيد مبارك عبيد احمد 
بالزام املدعي عليها بان  اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  الزحمي  قد 
توؤدي للمدعية مببلغ وقدره )٤81.٤58.65( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 1٢% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة 
 Ch1.C.12 بالقاعة  ���ش   8.30 ال�صاعة   ٢018/٢/1٤ امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
االأق��ل ويف حالة  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  او م�صتندات  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/97  مدين جزئي
اىل املدعي عليه/فتحيه حمزة عبا�ش غلوم جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

�صركة جمموعة االمارات لالت�صاالت )جمموعة االمارات( �ش.م.ع قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٢9.013.1٤( درهم 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 1٢% من اال�صتحقاق وحتى ال�صداد 
الثالثاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام 
بالقاعة:ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف  ال�صاعة:08.30 �ش  املوافق ٢/٢0/٢018  
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3703  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليهم/1- �صهيل عبداهلل ترين ٢- نعمت اهلل حممد جمايل 3- همايون جمال خرم ٤-�صهيل عبداهلل للهواتف 
���ش.ذ.م.م �صابقا - تران�ش ترب لل�صحن ���ش.ذ.م.م - حاليا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك �صادرات ايران - 
الفرع الرئي�صي قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:٢018/٢/٤ احلكم التمهيدي 
البنوك  ب�صئون  املتخ�ص�ش  امل�صريف  اخلبري  بندب  املو�صوع  يف  الف�صل  وقبل  احل�صوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  التايل 
�صاحب الدور باجلدول وتكون مهمته االطالع على ملف الدعوى وامل�صتندات املقدمة فيها وماع�صى ان يقدمه اخل�صوم 
يف  كله  وذلك  وااللكرتونية  الورقية  واملرا�صالت  املنتظمة  وااللكرتونية  والورقية  التجارية  والدفاتر  ال�صجالت  وكذا 
الدعوى  ثمة عالقة بني طريف  هناك  كان  اذ  ما  لبيان  عليه  املدعي  البنك  لدى  االوىل  عليها  املدعي  ح��دود ح�صابات 
من عدمه ويف احلالة االوىل بيان االتي - نوع الت�صهيالت املمنوحة من البنك املدعي للمدعي عليها االوىل وتاريخها 
ومقدارها و�صمانتها وطالبها و�صفته وامل�صتفيد منها وطريقة ا�صتفادته - الفائدة التي قام البنك املدعي باحت�صابها 
على تلك الت�صهيالت و�صندها - ما اذاكانت هناك مبالغ قد تر�صدت يف ذمة املدعي عليها االوىل ل�صالح البنك املدعي من 
عدمه املامورية و�صماع من يلزم �صماع اقواله بغري حلف ميني وحددت مبلغ ع�صرة االف درهم كامانة على ذمة ح�صاب 
وم�صروفات اخلبري واتعابه والزمت البنك املدعي ب�صدادها، وحددت لها املحكمة جل�صة يوم االحد املوافق:11/٢/٢018 

 .ch1.C.12:ال�صاعة:08:30 �صباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1033  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/�صركة التكنولوجيا الهند�صية واملقاوالت جمهول حمل االقامة مبا 
اأقام  قد  الريامي  مطر  علي  وميثله:ح�صن  ذ.م.م  احلديد  لتجارة  املدعي/النمر  ان 
 )369.17٤( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 1٢% من اال�صتحقاق وحتى ال�صداد 
التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق 
٢018/٢/19  ال�صاعة:08.30 �ش بالقاعة:ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
لقاء وم�سافحة بني رئي�سي الكوريتني 

 •• �سيول-اأ ف ب:

دولة  ورئي�ش  ج���اي-ان  م��ون  اجلنوبي  ال��ك��وري  الرئي�ش  التقى 
كوريا ال�صمالية كيم يونغ نام ام�ش وت�صافحا قبيل حفل افتتاح 

االألعاب االأوملبية ال�صتوية يف اجلنوب.
الكوري  الدبلوما�صي  الوفد  ر�صميا  ي��رتاأ���ش  ال��ذي  كيم  والتقى 
نظم  للقادة  ا�صتقبال  حفل  خالل  مون  االأوملبياد،  اىل  ال�صمايل 

قبل االفتتاح يف بيونغ ت�صانغ.
وا�صتقبل مون وزوجته اأع�صاء الوفد فردا فردا وابت�صم الرجالن 

خالل م�صافحة بعيدة عن التوتر.
اإال اأن كيم يو جونغ، �صقيقة الزعيم الكوري ال�صمايل كيم جونغ 

اون، مل تكن �صمن الوفد الذي التقاه الرئي�ش الكوري اجلنوبي 
علما اأنها م�صاركة يف الوفد الكوري ال�صمايل اىل االألعاب االأوملبية 
يف  م�صوؤول  اأرف���ع  ه��و  ن��ام  يونغ  وكيم  ت�صانغ.  بيونغ  يف  ال�صتوية 
رئي�صني  ال�صابق  يف  والتقى  اجل��ن��وب،  اأر���ش  قدماه  تطاأ  النظام 
بيونغ  يف  كوريتني  قمتني  يف  م�صاركته  خالل  جنوبيني  كوريني 

يانغ يف عامي 2000 و2007.
وو�صع كيم على ياقته الي�صرى �صارة متثل موؤ�ص�ش كوريا ال�صمالية 

كيم ايل �صونغ وجنله كيم جونغ ايل، والد كيم جونغ اون.
جونغ- كيم  وزوجته  اجلنوبي  الكوري  الرئي�ش  و�صع  املقابل  يف 
�صوك على ياقتيهما �صارة النمر االأبي�ش الراق�ش، �صعار االألعاب 

االأوملبية ال�صتوية.
 

�سيوؤول تاأمل ب� »�سداقة حقيقية« مع اليابان
•• طوكيو-وكاالت:

اأعرب الرئي�ش الكوري اجلنوبي مون جاي اإن، ام�ش اجلمعة عن اأمله يف اإقامة 
اليابان  اأنه يتعني على  اأنه قال  اليابان، بيد  ما و�صفه بال�صداقة احلقيقية مع 
الوزراء  رئي�ش  ثنائية مع  للدول.  ويف قمة  امل�صرتك  التاريخ  اإىل  اأواًل  تنظر  اأن 
اإق��ام��ة عالقات  على  للم�صاعدة  ب��ذل جهود  اإىل  م��ون  دع��ا  اآب��ي،  �صينزو  الياباين 
تتطلع للم�صتقبل بني البلدين، بح�صب وكالة يونهاب لالأنباء الكورية اجلنوبية، 
اإقامة تعاون موجه  اأجل  ال��وزراء من  العمل مع رئي�ش  “اإنني اعتزم  وقال مون 
نحو امل�صتقبل بينما ننظر اإىل التاريخ ب�صكل دقيق«. وتاأتي القمة الثنائية التي 
قبل  املا�صي  العام  مايو من  م��ون من�صبه يف  ت��ويل  منذ  نوعها  الثالثة من  تعد 
�صاعات من ح�صور الزعيمني افتتاح دورة االألعاب االأوملبية ال�صتوية لعام 2018 

يف بيونغ ت�صانغ الواقعة على بعد 180 كيلومرتاً �صرق �صيوؤول.  

جان-ايف لو دريان اعلن االربعاء 
قوات  ان  ي��ف��ي��د  �صيء”  “كل  ان 
“يف  ب�����ص��ار االأ����ص���د ت�صن  ال��رئ��ي�����ش 
بالكلور،  هجومات  الوقت”  ه��ذا 
ان  “طاملا  لكنه بدا مرتيثا بقوله 

االأمور مل توثق بعد«.
م���ن ج��ه��ة اخ������رى، ك�����ررت ب���اريل 
الدعوة اىل ان�صاء ممرات ان�صانية 
الكثيفة  الق�صف  عمليات  ووق���ف 
على  ال�صرقية  والغوطة  ادل��ب  يف 

مواقع الف�صائل املعار�صة .
وقالت “انها معارك غري مقبولة 
ل��ع��ن��ف��ه��ا وع���واق���ب���ه���ا على  ن����ظ����راً 
اىل  “ندعو  وا���ص��اف��ت  النا�ش”. 
وقفها... واىل فتح ممرات ان�صانية 

الأن املدنيني هم امل�صتهدفون«.
واج��ت��م��ع جم��ل�����ش االأم����ن ال���دويل 
دون  م���ن  اخل��م��ي�����ش  االأول  ام�����ش 
التو�صل اىل نتيجة ملمو�صة حول 

اإعالن هدنة ان�صانية.

اإن الواليات املتحدة �صخت بالفعل 
“مليارات ومليارات من الدوالرات 
القتال �صد  اأج��ل  من  العراق”  يف 
العراقية  ال��ق��وات  وت��زوي��د  داع�����ش 

بالعتاد وامل�صاعدات االإن�صانية.
“الواليات  وقال جيفري لرويرتز 
ت�صتطيع  ال��ت��ي  ه��ي  امل��ت��ح��دة فقط 
الدبلوما�صية  اجل����ه����ود  ت��ن��ظ��ي��م 
وال��ع�����ص��ك��ري��ة وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة واإع����ادة 
ا�صرتاتيجية  اإط������ار  يف  االإع����م����ار 

يتبعها املجتمع الدويل«.
واأ�صاف حقيقة اأننا لن ن�صاهم باأي 
اأموال �صت�صعف موقفنا وهذا اأمر 
اأمريكي  م�����ص��وؤول  وق���ال  م��وؤ���ص��ف. 
يف ب��غ��داد اإن ال����دور االأم��ري��ك��ي يف 
موؤمتر الكويت �صريكز على فر�ش 
القطاع  يف  حقيقية  “ا�صتثمارات 
اخلا�ش اأو ال�صراكة بني القطاعني 
احلكومة  م����ع  واخل�����ا������ش  ال����ع����ام 
الذي  امل�صوؤول  واأ�صاف  العراقية«. 
“ما نحاول  ا�صمه  ذك��ر  طلب ع��دم 
فعله يف الكويت االأ�صبوع املقبل هو 
النظر  تريد  التي  ال�صركات  جمع 
ال���ع���راق...  اإىل  ال���دخ���ول  اأم����ر  يف 
عن  احلديث  االأرج���ح  على  واأي�صا 

�صبل متويل م�صروعات«.
اخلارجية  وزارة  يف  م�صوؤول  وق��ال 
تعتمد  وا���ص��ن��ط��ن  اإن  االأم��ري��ك��ي��ة 
م�صيفا  اأخ��رى  دول  م�صاركة  على 
اأمريكية  �صركة  مئة  من  اأك��ر  اأن 

�صتح�صر املوؤمتر.
وبرزت اإيران ب�صفتها �صانع القرار 
بعد  العراق  االأ�صا�صي يف  ال�صيا�صي 
املتحدة قواتها يف  الواليات  �صحب 
ذلك  لتحقيق  م�صتغلة   2011
باالأغلبية  ال���وث���ي���ق���ة  ع���الق���ات���ه���ا 

ال�صيعية يف البالد.

•• عوا�سم-وكاالت: 

االأمريكي جيم  الدفاع  وزي��ر  ه��داأ 
م���ات���ي�������ش امل�����خ�����اوف م����ن اجن�����رار 
اأو�صع  الواليات املتحدة اإىل �صراع 
ا�صتباك  ب��ع��د  وذل�����ك  ����ص���وري���ا  يف 
للحكومة  موؤيدة  قوات  مع  عنيف 
بقيادة  التحالف  ك��ان   . ال�����ص��وري��ة 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ق���ال اإن����ه �صد 
هجوما “غري مرر” نفذه املئات 
للرئي�ش  موالية  ق��وات  اأف���راد  من 
ال�����ص��وري ب�����ص��ار االأ����ص���د ق���رب نهر 
املدفعية  م�����ن  ب����دع����م  ال������ف������رات 
ال�صواريخ  وق���اذف���ات  وال���دب���اب���ات 
املتعددة الفوهات وقذائف املورتر.

وت�����ص��ل��ط ال���واق���ع���ة ال�������ص���وء على 
احتمال زيادة حدة ال�صراع يف �صرق 
�صوريا الغني بالنفط حيث ت�صيطر 
وهي  الدميقراطية،  �صوريا  ق��وات 
حتالف من ف�صائل كردية وعربية 
م�صاحات  على  وا�صنطن،  تدعمه 
ك��ب��رية م��ن االأر����ش بعد هجومها 

على تنظيم داع�ش.
وو�����ص����ف م��ات��ي�����ش ال���ه���ج���وم على 
الواليات  من  املدعومني  املقاتلني 
قال  لكنه  “مربك”  باأنه  املتحدة 
�صربات  ب�����ص��ن  ال��ت��ح��ال��ف  رد  اإن 
الدفاع  وب���غ���ر����ش  حم������دودا  ك����ان 
لل�صحفيني  واأ���ص��اف  النف�ش.  عن 
)البنتاجون(  ال���دف���اع  وزارة  يف 
اأو�صع  �صراع  يف  �صندخل  كنا  “اإذا 
ف�صتكون املبادرة من جانبنا«. ومل 
من  اأي  مقتل  ع��ن  الهجوم  ي�صفر 

املقاتلني  اأو  االأم��ري��ك��ي��ني  اجل��ن��ود 
املتحدة  ال��والي��ات  م��ن  املدعومني 
عدم  طلب  اأمريكيا  م�صوؤوال  لكن 
ي��رب��و على  اأن م��ا  ا�صمه ق��در  ذك��ر 
املوالية لالأ�صد  القوات  500 من 

قتلوا يف الهجوم امل�صاد.
واأ�صاف امل�صوؤول اأن القوات املوؤيدة 
على  ت�����ص��ع��ى  “كانت  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
االأرجح لل�صيطرة على حقول نفط 
الفرات يف  نهر  �صرقي  يف خ�صام” 

حمافظة دير الزور.
وق��ال��ت و���ص��ائ��ل اإع���الم ���ص��وري��ة اإن 
ال�صهداء  “ع�صرات  اأوقع  التحالف 
بق�صفه قوات موؤيدة  واجلرحى” 
للحكومة. لكن قياديا يف التحالف 
الع�صكري الذي يدعم االأ�صد �صكك 
يف عدد القتلى وقال اإن �صبعة فقط 
من القوات املوؤيدة للحكومة قتلوا 

واأ�صيب 27.
ويف ر�صالة لالأمم املتحدة ن�صرتها 
لالأنباء  ال�صورية  العربية  الوكالة 
اخلارجية  وزارة  و���ص��ف��ت  ���ص��ان��ا 
ال�����ص��وري��ة ال��ه��ج��وم ب���اأن���ه جرمية 
حرب ودعت اإىل حل هذا التحالف 
بقيادة  ال��ت��ح��ال��ف  اإىل  اإ�����ص����ارة  يف 

الواليات املتحدة.
املجتمع  “نطالب  ال���وزارة  وقالت 
ال��������دويل ب������اإدان������ة ه������ذه امل����ج����زرة 
وحت����م����ي����ل ال����ت����ح����ال����ف ال��������دويل 

امل�صوؤولية عنها«.
املدعوم من  االأ�صد،  اأن قال  و�صبق 
تدعمها  �صيعية  وف�صائل  رو���ص��ي��ا 
اإنه يريد ا�صتعادة كل �صر  اإي��ران، 

ق���ال اجل��ي�����ش الرتكي  االأث���ن���اء  يف 
اأهدافا  ق�صفت  طائراته  اإن  ام�ش 
لوحدات حماية ال�صعب الكردية يف 
منطقة عفرين ال�صورية فيما ذكر 
االإن�صان  حلقوق  ال�صوري  املر�صد 
اإن �صبعة من املقاتلني واثنني من 

املدنيني قتلوا يف الغارات.
الليلة  ال��رتك��ي��ة  ال�صربات  ج���اءت 
اأعقبت  توقف  ف��رتة  بعد  املا�صية 
رو�صية  ح��رب��ي��ة  ط���ائ���رة  اإ����ص���ق���اط 
مطلع  ب�صوريا  اأخ���رى  منطقة  يف 
االأ�����ص����ب����وع. وذك������ر ب���ي���ان ال���ق���وات 
اجلوية  ال�����ص��رب��ات  اأن  امل�����ص��ل��ح��ة 
دمرت 19 هدفا بينها م�صتودعات 
ل��ك��ن��ه مل يحدد  ذخ����رية وخم���اب���ئ 
م����ت����ى وق������ع������ت. وق������ال������ت وك����ال����ة 
اإن  ل��الأن��ب��اء  الر�صمية  االأن��ا���ص��ول 
الغارات اجلوية بداأت عند منت�صف 
اإن  ال�صوري  املر�صد  وق��ال  الليل. 
�صبعة من مقاتلي وح��دات حماية 
ال�صعب واثنني من املدنيني قتلوا 

يف ال�صربات اجلوية.
واأ������ص�����ارت ���ص��ح��ي��ف��ة ح���ري���ت على 
موقعها االإلكرتوين اإىل اأن تركيا 
اأوق����ف����ت ���ص��رب��ات��ه��ا اجل���وي���ة بعد 
للدفاع  منظومتها  رو�صيا  تفعيل 
مقاتلي  اإ����ص���ق���اط  ع��ق��ب  اجل�����وي 
امل��ع��ار���ص��ة ط��ائ��رة ح��رب��ي��ة رو�صية 
من  الثالث  يف  اإدل���ب  حمافظة  يف 

فراير �صباط.
وبرية  جوية  عملية  اأنقرة  وت�صن 
كانون  يناير   20 منذ  عفرين  يف 
الثاين ال�صتهداف مقاتلي وحدات 

من �صوريا. من جهة اأخرى، قالت 
فلورن�ش  الفرن�صية  الدفاع  وزي��رة 
تريد  ب����الده����ا  اإن  ام�������ش  ب������اريل 
�صوريا  يف  اجلوية  ال�صربات  اإنهاء 
اإن�����ص��ان��ي��ة يف  ودع���ت لفتح مم���رات 
اأ�صرع وقت ممكن. واأ�صافت قائلة 
اإنرتنا�صيونال  ف��ران�����ش  ل���رادي���و 
“نحن قلقون جدا ونرقب الو�صع 
ع���ل���ى االأر���������ش ع����ن ك���ث���ب. يجب 
لكنها  اجلوية”.  ال�صربات  وق��ف 
وتابعت  التفا�صيل.  يف  ت�صهب  مل 
اإدلب  يف  االأه����داف  ه��م  “املدنيون 
القتال  ه���ذا  دم�����ص��ق.  ���ص��رق��ي  ويف 

غري مقبول اإطالقا«.
واأدت احلرب ال�صورية التي تدخل 
مقتل  اإىل  ال��ث��ام��ن  ع��ام��ه��ا  االآن 
مئات االآالف ونزوح اأكر من 11 
مليونا ع��ن دي��اره��م. وت��دع��م دول 
وق��وى عاملية ف�صائل  املنطقة  من 

خمتلفة يف ال�صراع.
وق�������ال ال���ت���ح���ال���ف ال�������ذي ت���ق���وده 
وف�صائل  اإن����ه  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
ا�صتهدفوا  ���ص��وري��ا  يف  ل���ه  ح��ل��ي��ف��ة 
ال�صورية  للحكومة  م��وؤي��دة  ق��وات 
مدفعي  وق�صف  ج��وي��ة  ب�صربات 
مرر”  “غري  ل��ه��ج��وم  للت�صدي 

قرب نهر الفرات.
احتمال  على  ال�صوء  هذا  وي�صلط 
�صوريا  ���ص��رق  يف  ال�����ص��راع  ا�صتعال 
الغني بالنفط حيث ت�صيطر قوات 
�صوريا الدميقراطية، وهي حتالف 
على  وعربية،  كردية  ف�صائل  من 

م�صاحات كبرية من االأر�ش.

اأف��ي��د ع��ن ع�صرات  م��ت��م��ردة، حيث 
االختناق.  ج����راء  م��ن  اال���ص��اب��ات 
ون��ف��ت احل��ك��وم��ة ال�����ص��وري��ة اواخر 
ا�صتخدام  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك���ان���ون 
جانبها،  وم��ن  كيميائية،  ا�صلحة 
دم�صق،  حليفة  مو�صكو،  ان��ت��ق��دت 
ان  اىل  م�صرية  دعائية”  “حملة 

“الفاعلني مل يعرفوا«.
االتهام  توجه  التي  فرن�صا  وتوؤكد 
ع��ل��ى غرار  ال�����ص��وري  ال��ن��ظ��ام  اىل 
االدل�����ة  ان  امل����ت����ح����دة،  ال�����والي�����ات 
طبيعة  ح������ول  ب���ع���د  ت���ت���واف���ر  مل 

الهجومات وم�صدرها.
واو������ص�����ح�����ت وزي�����������رة اجل���ي���و����ش 
عن  م��وؤ���ص��رات  “لدينا  الفرن�صية 
اح��ت��م��ال ا���ص��ت��خ��دام ال��ك��ل��ور، لكن 
قاطع.  ت��اأك��ي��د  ل��دي��ن��ا  ي��ت��واف��ر  ال 
لذلك فاإننا نعمل مع اآخرين على 
التحقق، الأن من ال�صروري تاأكيد 
ال��وق��ائ��ع«. وك���ان وزي���ر اخلارجية 

الذي  االأحمر  حول اخلط  انرت” 
ح����دده ال��رئ��ي�����ش م���اك���رون، قالت 
الن����ع����دام  ون����ظ����را  االن،  “حتى 
تاأكيد حول ما ح�صل، وعواقب ما 
اننا يف  نقول  ان  ح�صل، ال ميكننا 

املكان الذي تتحدثون عنه«.
الرو�صي  ن��ظ��ريه  ا�صتقباله  ل���دى 
فالدميري بوتني يف 29 اأيار مايو 
2017 يف فر�صاي، اعلن ماكرون 
لالأ�صلحة  ا����ص���ت���خ���دام  “اي  ان 
يف�صح  ���ص��وري��ا  يف  الكيميائية” 

لفرن�صا يف املجال “للرد فورا«.
وا�صاف “اعلنت وجود خط احمر 
وا�صح جدا من جانبنا: ا�صتخدام 
جهة  اي  م����ن  ك��ي��م��ي��ائ��ي  �����ص����الح 
رد فعل ورد  “اىل  �صيوؤدي  كانت” 

فوري من جانب الفرن�صيني«.
وتقول وا�صنطن ان �صتة هجومات 
���ج���ل���ت م���ن���ذ ب���داي���ة  ب���ال���ك���ل���ور ����صُ
ي��ن��اي��ر يف مناطق  ال���ث���اين  ك���ان���ون 

التي  ال���ك���ردي���ة  ال�����ص��ع��ب  ح��م��اي��ة 
تعترها جماعة اإرهابية واإمتدادا 
حل������زب ال����ع����م����ال ال���ك���رد����ص���ت���اين 
املحظور الذي يخو�ش متردا �صد 
الدولة الرتكية منذ ثالثة عقود.

الرئي�ش  اأن  ال���ك���رم���ل���ني  وذك�������ر 
ال����رتك����ي رج�����ب ط���ي���ب اإردوغ��������ان 
ونظريه الرو�صي فالدميري بوتني 
تعزيز  على  واتفقا  هاتفيا  حتدثا 
يف  واالأم���ن���ي  ال��ع�����ص��ك��ري  التن�صيق 

�صوريا.
م���ن ج��ه��ة اأخ�������رى، ق���ال���ت وزي����رة 
اجليو�ش الفرن�صية فلورن�ش باريل 
ح�صول  “تاأكيد”  ع��دم  ان  ام�����ش، 
يف  م��ف��رت���ص��ة  كيميائية  ه��ج��م��ات 
ان��ه مل  القول  على  يحمل  �صوريا، 
ي��ت��م جت���اوز اخل���ط االح��م��ر الذي 
ماكرون  اميانويل  الرئي�ش  حدده 

للقيام برد فرن�صي.
“فران�ش  الإذاع��ة  �صوؤال  على  وردا 

االأ�صا�صية  املرافق  الإع��ادة  �صتذهب 
ال�صغرية  ل��ل��م�����ص��روع��ات  وك��م��ن��ح 
وا�صنطن  م�����ص��اه��م��ة  ي���رف���ع  مب����ا 
االإجمالية يف العراق اإىل 265.3 

مليون دوالر منذ 2015.
االأمريكية  احل��ك��وم��ة  ق��دم��ت  ك��م��ا 
امل�صاعدات  م��ن  دوالر  مليار   1.7
االإن�صانية للعراق منذ عام 2014 
م��ان��ح منفرد يف  اأك���ر  مم��ا جعلها 

االأزمة العراقية.
وب�صوؤال م�صوؤول غربي، طلب عدم 
االأمر،  ح�صا�صية  ب�صبب  ا�صمه  ذكر 
�صتعلن  وا���ص��ن��ط��ن  ك��ان��ت  اإذا  ع��م��ا 
املوؤمتر  يف  م��ال��ي��ة  م�����ص��اه��م��ات  اأي 
البناء  اإع����ادة  م�����ص��روع��ات  لتمويل 
طويلة االأمد اأجاب قائال “ال �صيء 

على االإطالق«.
واأحجم مظهر �صالح، وهو امل�صت�صار 
االقت�صادي للعبادي، عن تاأكيد اأو 
عن  املتحدة  ال��والي��ات  امتناع  نفي 

دفع املزيد من امل�صاهمات.
وقال اإن االأمر ال يتعلق بامل�صاعدات 
اأنه  اإىل  م�����ص��ريا  امل��ب��ا���ص��رة  امل��ال��ي��ة 
االأمريكية  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  اأن  ي��ع��ت��ق��د 
ا�صتثمارات  دع�����م  ه����ي  احل���ال���ي���ة 

القطاع اخلا�ش يف العراق.
�صيئا فيما  اأن��ه مل يعرف  واأ���ص��اف 
االأمريكية  امل�������ص���اع���دات  ي��خ�����ش 

املبا�صرة يف موؤمتر الكويت.
وقال جيم�ش جيفري، وهو �صفري 
�صابق للواليات املتحدة يف العراق، 

غزت العراق يف 2003 لالإطاحة 
موؤخرا  وق������ادت  ح�����ص��ني  ب�������ص���دام 
حتالفا دوليا لقتال داع�ش مليارات 

الدوالرات يف العراق.

وهو  ال��ع��راق��ي  ال�صعب  احتياجات 
ي�صتعيد بالده ويعيد بناءها«.

 15 عاما على الغزو
���ص��خ��ت ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، التي 

واأ�صاف امل�صوؤول اأن وا�صنطن تدعم 
“توا�صل  و����ص���وف  امل���وؤمت���ر  ب���ق���وة 
العمل مع حكومة العراق واملجتمع 
تلبية  يف  ل���ل���م�������ص���اع���دة  ال���������دويل 

يناير  يف  املتحدة  ال��والي��ات  وقالت 
كانون الثاين اإنها تعتزم تخ�صي�ش 
150 مليون دوالر لعمليات اإعادة 
اأموال  2018 وهي  اال�صتقرار يف 

االإعمار  اإع����ادة  لعمليات  ال��الزم��ة 
يف تفاقم خطر ال�صعور بالظلم يف 

العراق .
اإع����الن  اأي  ع���ن  ����ص���وؤال���ه���ا  ول�����دى 
االأمريكية  احل��ك��وم��ة  ب��ه  ���ص��ت��ق��وم 
قالت  امل��وؤمت��ر  يف  م�صاهمات  ب�صاأن 
با�صم وزارة  املتحدثة  ن��اورت  هيذر 
باأي  ع��ل��م  ع��ل��ى  “ل�صت  اخل��ارج��ي��ة 

اأمور �صنعلنها«.
واأ�صافت “هناك نحو 2300 فرد 
من القطاع اخلا�ش �صين�صمون... 
ميكنهم  ���ص��ب��ل  ع����ن  وي���ت���ح���دث���ون 
ت�����ص��ه��ي��ل علمية  امل�����ص��اع��دة يف  ب��ه��ا 
اإع����ادة االإع��م��ار وا���ص��ع��ة ال��ن��ط��اق يف 

العراق«.
ويف رد على �صوؤال لوزارة اخلارجية 
امل�صاهمات  غ��ي��اب  ع��ن  االأم��ري��ك��ي��ة 
اإىل  اآخ��ر  م�صوؤول  اأ�صار  االأمريكية 
م��ل��ي��ارات ال����دوالرات ال��ت��ي تعهدت 
الواليات املتحدة بدفعها يف �صورة 
على  ول��الإن��ف��اق  متويلية  ق��رو���ش 
اإعادة اخلدمات االأ�صا�صية يف مدن 
وبلدات عراقية فور انتهاء القتال.
وق����ال امل�������ص���وؤول االأم���ري���ك���ي الذي 
طلب عدم ن�صر ا�صمه “االحتياجات 
لال�صتقرار  ال����الزم����ة  ال���ف���وري���ة 
�صخمة واملوارد االأمريكية وحدها 
ال ميكن اأن تفي بتلك االحتياجات 
احلالية وامللحة.. ناهيك عن دعم 
املدى  على  االإعمار  اإع��ادة  عمليات 

الطويل«.

تركيا تق�شف اأهدافا لوحدات احلماية ..وفرن�شا ملمرات اآمنة

اأمريكا تهدئ املخاوف من ات�ساع احلرب يف �سوريا 
فرن�شا: مل يتم جتاوز اخلط الأحمر حول كيميائي �شوريا

•• وا�سنطن-رويرتز:

قال م�صوؤولون اأمريكيون وغربيون 
تعتزم  ال  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  اإن 
اأم�����وال يف موؤمتر  ب����اأي  امل�����ص��اه��م��ة 
الإع�������ادة اإع����م����ار ال����ع����راق ي��ع��ق��د يف 
خطوة  يف  القادم  االأ�صبوع  الكويت 
ي���ق���ول حم���ل���ل���ون اإن����ه����ا ق����د متثل 
�صربة جديدة ملكانة وا�صنطن على 

ال�صاحة الدولية.
واملوؤمتر يهدف لبحث اإعادة اإعمار 
ال���ع���راق ب��ع��د احل���رب ع��ل��ى تنظيم 

داع�ش االإرهابي.
اأمريكي فيما يتعلق  وقال م�صوؤول 
الذي  املوؤمتر  يف  املالية  بامل�صاعدة 
ريك�ش  اخلارجية  وزي��ر  �صيح�صره 
تيلر�صون ال نعتزم اإعالن اأي �صيء. 
لكن امل�صوؤول قال اإن تيلر�صون رمبا 
اأمريكية  م�����ص��اه��م��ة  اإع����الن  ي��ق��رر 

قبيل املوؤمتر.
وا�صنطن بدال من ذلك  و�صت�صجع 
ا���ص��ت��ث��م��ارات م��ن ال��ق��ط��اع اخلا�ش 
ل�صخ  اجل��وار  دول  على  واالعتماد 
اإط���ار نهج جديد  اأم���وال ه��ن��اك يف 
متبع مع بغداد بهدف تقليل نفوذ 

اإيران يف العراق.
دونالد  االأم��ري��ك��ي  الرئي�ش  وق���ال 
االنتخابية  حملته  خ��الل  ت��رام��ب 
يف 2016 اإنه اإذا انتخب �صينتهي 

عهد بناء الدول.
وقال رئي�ش الوزراء العراقي حيدر 
ي�صل  ما  ب��الده حتتاج  اإن  العبادي 
الإ�صالح  دوالر  م��ل��ي��ار  م��ئ��ة  اإىل 
واملدن  امل��ت��داع��ي��ة  التحتية  البنية 
التي تعر�صت للدمار ب�صبب القتال 

�صد تنظيم داع�ش.
وق������د ي��ت�����ص��ب��ب ن���ق�������ش االأم���������وال 

ترامب دافع خالل حملته النتخابية عن انتهاء عهد »بناء الدول«

وا�سنطن ت�ستبعد امل�ساهمة باأموال لإعادة اإعمار العراق 
اأمريكا ت�شجع التمويل من القطاع اخلا�س كبديل مل�شاهمتها
 العبادي: العراق بحاجة اإىل متويل ي�شل اإىل مئة مليار دولر

وا�سنطن تندد بالنتخابات الرئا�سية املبكرة يف فنزويال 
•• وا�سنطن-اأ ف ب:

رئا�صية  انتخابات  اإج��راء  بقرار  اخلمي�ش  االأول  ام�ش  املتحدة  ال��والي��ات  ن��ددت 
مبكرة يف 22 ني�صان ابريل يف فنزويال، وعّرت عن دعمها لقرار املعار�صة رف�ش 
اإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وكانت ال�صلطات  �صروط النظام التي ال ت�صمن 
بعد  االنتخابات،  موعد  عن  املا�صي  االأربعاء  اأعلنت  قد  الفنزويلية  االنتخابية 
�صاعات قليلة من ف�صل املفاو�صات بني احلكومة واملعار�صة. وقالت املتحدثة با�صم 
وزارة اخلارجية االمريكية هيذر نويرت يف بيان ان “هذه االنتخابات ال حتظى 
مبوافقة جميع االأحزاب ال�صيا�صية وحتد من اإمكان التناف�ش«. واتهمت النظام 

“ال�صلطوي” برئا�صة الرئي�ش نيكوال�ش مادورو الذي ي�صعى اىل احل�صول على 
والية جديدة، باأنه “يوا�صل تفكيك الدميوقراطية الفنزويلية«. وقالت نويرت 
اتفاق  اي  نية، مينع  بح�صن  التفاو�ش  الفنزويلية يف  رغبة احلكومة  “ان عدم 
معترة ان مع�صكر مادورو لي�ش �صجاعا  ي�صمح باإجراء انتخابات ذات �صدقية”، 
مبا فيه الكفاية للتناف�ش يف االنتخابات على قدم امل�صاواة مع خ�صومه. واأكدت 
ان وا�صنطن �صتوا�صل ال�صغط على النظام الفنزويلي. وخالل جولة له موؤخرا 
اىل  تيلر�صون  ريك�ش  االأم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر  تطرق  الالتينية،  اأم��ريك��ا  يف 
امكان فر�ش عقوبات امريكية على �صادرات النفط الفنزويلية، على الرغم من 

اأن ذلك قد تكون له عواقب وخيمة على ال�صعب الفنزويلي.

م�سوؤول اأملاين: م�سمون الئتالف اأهم من توزيع احلقائب
•• برلني-وكاالت:

األتماير  بيرت  برلني  يف  امل�صت�صارية  دي��وان  رئي�ش  اأ�صاد 
باتفاقية االئتالف احلاكم التي مت التو�صل اإليها عر 
امل�صت�صارة  بزعامة  امل�صيحي  التحالف  بني  املفاو�صات 
الدميقراطي،  اال���ص��رتاك��ي  واحل����زب  م��ريك��ل  اأجن��ي��ال 
اأهم من توزيع احلقائب  اأن م�صمون االئتالف  موؤكدا 
ل��ل��ح��زب امل�صيحي  امل��ن��ت��م��ي  األ��ت��م��اي��ر  ال����وزاري����ة. وق����ال 
الدميقراطي يف ت�صريحات ل�صبكة )اإيه اآر دي( االأملانية 
ت��وزي��ع املنا�صب  ت��ق��دمي  “من اخل��ط��اأ  اإن���ه  االإع��الم��ي��ة 

الوزارية على م�صمون االئتالف«.
واأ�صاف “رفعنا اأعباء عن ماليني املواطنني يف اتفاقية 
زيادة  مت  اأن���ه  امل��ث��ال  �صبيل  على  مو�صحاً  االئتالف”، 
با�صم  يعرف  م��ا  واإل��غ��اء  لالأطفال  املخ�ص�صة  املعونات 
�صريبة الت�صامن الإعادة اإعمار �صرقي اأملانيا عن كاهل 
املو�صوعات  ه��ي  “هذه  وت��اب��ع  امل��واط��ن��ني،  م��ن   90%

املهمة ولي�ش م�صاألة اأي وزارة �صيقودها اأي حزب؟«.
لنف�صه  امل�صيحي �صمن  التحالف  اأن  اإىل  األتماير  واأ�صار 
وق�صايا  بالرقمنة  املخت�صة  ال��وزاري��ة  احلقائب  كافة 

امل�صتقبل.
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يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: ٢7٤8٢5           بتاريخ: ٢017/6/1٢
با�ص��م: كونفاتيك اإنك

وعنوانه: 11٤0 �صنرت بوينت ٢، جناح ٢05، بريدج ووتر نيوجري�صي 08807، الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: االجهزة واملعدات الطبية، اأجهزة ومعدات الت�صخي�ش الطبي، 
االجهزة الطبية ل�صفاء اجلروح، معدات ت�صريف ال�صوائل من اجلروح، اكيا�ش ت�صريف ال�صوائل من اجلروح، 
معدات �صفط ال�صوائل من اجلروح، االدوات الطبية الإغالق اجلروح، اأدوات معاجلة اجلروح، ادوات معاجلة 
امل�صتخدمة مع  املعدات  ال�صالب،  بال�صغط  الت�صخي�صية  ادوات معاجلة اجلروح  ال�صالب،  بال�صغط  اجلروح 
ادوات معاجلة اجلروح بال�صغط ال�صالب، امل�صخات الطبية، امل�صخات الطبية امل�صتخدمة مع ادوات معاجلة 
اجلروح بال�صغط ال�صالب، االنابيب اجلراحية لت�صريف ال�صوائل من اجلروح، اأدوات اغالق اجلروح، مواد 

ومنتجات اغالق اجلروح وتقطيب اجلروح.
الواق�عة بالفئة:10

رقم الطلب ال�صابق: 3٢0٢٢77
تاريخ الطلب ال�صابق: 1٤ دي�صمر ٢016

البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل: اململكة املتحدة
و�صف العالمة:  هي كلمة MEVIA مكتوبة باالأحرف الالتينية

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�شبت  10  فرباير  2018 العدد 12246
يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : ٢7٤8٢٤           بتاريخ: ٢017/6/1٢
با�ص��م: كونفاتيك اإنك

وعنوانه: 11٤0 �صنرت بوينت ٢، جناح ٢05، بريدج ووتر نيوجري�صي 08807، الواليات املتحدة االمريكية
امل�صتخدمة مع اجهزة  املنتجات  �صمادات للجروح، �صمادات اجلروح  الب�صائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
ال�صالب، �صمادات اجلروح التي حتتوي على م�صتح�صرات ت�صخي�صية، �صمادات  معاجلة اجلروح بال�صغط 
بال�صغط  اجل���روح  معاجلة  اج��ه��زة  م��ع  لال�صتخدام  ت�صخي�صية  م�صتح�صرات  على  حتتوي  التي  اجل���روح 
الطبية  واالغطية  الطبية  ال�صمادات  ال�صمادات،  الع�صبات،  للجروح،  بالف�صة  امل�صبعة  ال�صمادات  ال�صالب، 
وادوات التطبيق الطبية، ال�صمادات امل�صادة للبكترييا، ال�صمادات امل�صادة للميكروبات، ال�صمادات الال�صقة، 

ال�صمادات اجلراحية، اال�صرطة الال�صقة الطبية، ع�صابات للعناية باجلروح.
الواق�عة بالفئة:5

رقم الطلب ال�صابق: 3٢0٢٢77
تاريخ الطلب ال�صابق : 1٤ دي�صمر ٢016

البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل: اململكة املتحدة
و�صف العالمة:  هي كلمة MEVIA مكتوبة باالأحرف الالتينية

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�شبت  10  فرباير  2018 العدد 12246
يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:    17 /07 / ٢017 املودعة حتت رقم :٢76561 
با�ص��م: برودرون تكنولوجي ) �صينزين( كو.، ال تي دي.

وعنوانه: مدينة �صينزين ، منطقة نان�صان، �صارع رقم 18، �صمال مبني فرع 800٢، مقاطعة غوانغدونغ، ال�صني
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات    الطائرات، املركبات الهوائية ، املركبات اجلوية، املناطيد ذات 
االأجهزة  الرمائية،  املركبات  الرمائية،  الطائرات  )تلفريك(،  الهوائية  الناقالت  جوية(،  )�صفن  حمرك 
طيار  ب��دون  الطائرات  طيار،  ب��دون  الطائرات  طيار،  ب��دون  املدنية  الطائرات  للطريان،  وامل��ع��دات  واالآالت 
بالتحديد الطائرات ال�صناعية بدون طيار، الطائرات املائية، عتاد وعدة اطالق املركبات اجلوية، املركبات 
الرية، املركبات الهوائية اخلفيفة، مظالت الهبوط، املراوح للمركبات اجلوية، القطع التي من �صاأنها اأن 
املركبات  الركاب،  عربات  بالتحديد  احلديدية  ال�صكك  مركبات  اجلوية،  للمركبات  امل��راوح  وحتمي  تغطي 
الرية يتم التحكم بها عن بعد، املركبات الف�صائية، الطائرات البحرية، املركبات اجلوية بدون طيار )يو ايه 
يف ا�ش(، االأنظمة اجلوية االآلية )املالحية( )يو ايه اأ�ش( وتتكون من الطائرات بدون طيار، مركبات معدة 
للت�صغيل عن طريق التحكم عن بعد، مركبات لل�صفر باملاء، مركبات للتنقل عن طريق الر اأو اجلو اأو املاء 

اأو ال�صكك احلديدية.
الواق�عة بالفئة:1٢

و�صف العالمة العالمة هي الكلمة GDU مكتوبة باالأحرف الالتينية الكبرية واملن�صدة بطريقة مميزة. 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�شبت  10  فرباير  2018 العدد 12246

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

بتاريخ:    17 /07 / ٢017 املودعة حتت رقم :٢765٢٤ 
با�ص��م:  دارك ماتر �ش.ذ.م.م

وعنوانه: مكتب رقم 16، ملك اأبراج االإمارات، بر دبي، املركز التجاري، دبي، االمارات العربية املتحدة
جهاز  والال�صلكية،  ال�صلكية  االت�صاالت  ومعدات  اأجهزة  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
�صماعات  الذكية،  الهواتف  املحمولة،  الهواتف  الهواتف،  ال�صور،  اأو  ال�صوت  اإنتاج  اإع��ادة  اأو  نقل  اأو  لت�صجيل 
بي  )جي  العاملي  املواقع  حتديد  نظام  اأجهزة  املحمولة،  الرقمية  االإلكرتونية  االأجهزة  الهواتف،  ومقاب�ش 
ا�ش(، برامج احلا�صوب، برجميات احلا�صوب، برجميات التطبيقات ، تطبيقات الهواتف املحمولة والهواتف 
الذكية، تطبيقات الهواتف الذكية القابلة للتنزيل، املحوالت لال�صتخدام مع الهواتف، البطاريات، ال�صواحن 
املحمولة،  الهواتف  واك�ص�صوارات  الذكية، ملحقات  والهواتف  املحمولة  والهواتف  الهواتف  مع  لال�صتخدام 
وملحقاتها،  الهواتف  وجتهيزات  الذكية  والهواتف  املحمولة  الهواتف  حلمل  املخ�ص�صة  العلب  و  احلقائب 
�صا�صات و اغطية و �صماعات ال�صلكية و مزودات الطاقة وعلب للهواتف النقالة والهواتف الذكية، بطاقات 
البيانات، بطاقات الذاكرة، البطاقات الذكية، بطاقات وحدة التعريف امل�صرتك، بطاقات الدارات املتكاملة، 

بطاقات الهواتف، البطاقات املغناطي�صية و البطاقات م�صفرة.
الواق�عة بالفئة:9

رقم الطلب ال�صابق:  16٢80695
تاريخ الطلب ال�صابق : ٢3  يناير ٢017

البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل: جمموعة الدول االوروبية
و�صف العالمة: العالمة هي كلمة KATIM مكتوبة باالأحرف الالتينية.

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�شبت  10  فرباير  2018 العدد 12246

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

بتاريخ:17 /07 / ٢017 املودعة حتت رقم :٢765٢5 
با�ص��م: دارك ماتر �ش.ذ.م.م

وعنوانه: مكتب رقم 16، ملك اأبراج االإمارات، بر دبي، املركز التجاري، دبي، االمارات العربية املتحدة
جهاز  والال�صلكية،  ال�صلكية  االت�صاالت  ومعدات  اأجهزة  املنتجات     / اخلدمات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
�صماعات  الذكية،  الهواتف  املحمولة،  الهواتف  الهواتف،  ال�صور،  اأو  ال�صوت  اإنتاج  اإع��ادة  اأو  نقل  اأو  لت�صجيل 
و  املحمولة  الرقمية  االإلكرتونية  االأج��ه��زة  و  والال�صلكية  ال�صلكية  االت�صاالت  جهاز  الهواتف،  ومقاب�ش 
الرقمية  امل�صاعدات  و  اللوحية  احلوا�صيب  و  الذكية  الهواتف  و  املحمولة  ال�صخ�صية  احلوا�صيب  بالتحديد 
املتعددة  الو�صائط  وم�صغالت  النقالة  والهواتف  االلكرتونية   الكتب  وق��ارئ��ات   ) اي��ه  دي  بي   ( ال�صخ�صية 
اأجهزة  املتنقلة،  البيانات  واأجهزة  املتنقلة  والال�صلكية  ال�صلكية  االت�صاالت  ام بي( وحمطات  بي   ( املحمولة 
الرجميات،  تطبيقات  احلا�صوب،  احلا�صوب، برجميات  برامج  ا���ش(،  بي  العاملي )جي  املواقع  نظام حتديد 
املحوالت  للتنزيل،  القابلة  الذكية  الهواتف  تطبيقات   الذكية،  وال��ه��وات��ف  النقالة  للهواتف  التطبيقات 
والهواتف  املحمولة  والهواتف  الهواتف  مع  لال�صتخدام  ال�صواحن  البطاريات،  الهواتف،  مع  لال�صتخدام 
الذكية، ملحقات الهاتف املحمول، احلقائب و العلب املخ�ص�صة حلمل الهواتف املحمولة والهواتف الذكية 
والعلب  الطاقة  م��زودات  و  الال�صلكية  ال�صماعات  و  االغطية  و  ال�صا�صات  وملحقاتها،  الهواتف  وجتهيزات 
وحدة  بطاقات  الذكية،  البطاقات  الذاكرة،  بطاقات  البيانات،  بطاقات  الذكية،  والهواتف  النقالة  للهواتف 
التعريف امل�صرتك، بطاقات الدارات املتكاملة، بطاقات الهواتف، البطاقات املغناطي�صية والبطاقات امل�صفرة، 
مكونات احلا�صوب املادية )عتاد احلا�صوب(، اأجهزة نقل البيانات، مفاتيح االت�صاالت ال�صلكية و الال�صلكية، 

اأزرار مل�ش متعددة الوظائف.- الواق�عة بالفئة:9
تاريخ الطلب ال�صابق : ٢٤ فراير ٢017 رقم الطلب ال�صابق: 16٤06167 

البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل: جمموعة الدول االوروبية
و�صف العالمة:  العالمة هي عبارة SHIELD MODE مكتوبة باالأحرف الالتينية.

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�شبت  10  فرباير  2018 العدد 12246

 فقدت عدد 3 �شهادات اأ�شهم �شادرة من )بنك ابوظبي الوطني(  
بالأرقام التالية:

)3858( و)7339( و)10271(
رقم امل�شاهمة )13101784(

او  ــاله  اع املــذكــور  للبنك  ت�شليمها  برجاء  يجدهم  من  على 
الت�شال على رقم 0508134567  م�شكورًا.

فقدان �سهادة اأ�سهم

فقدان جواز �شفر
ف��ق��دت امل���دع���وة /ن��ه��ى م��و���ص��ى اح��م��د ع��ث��م��ان ، اردنية 

)N976125( اجلن�صية - جواز �صفرها رقم
او  ���ص��رط��ة  م��رك��ز  اق���رب  اىل  ت�صليمه  عليه  ي��ج��ده  م��ن 

ال�صفارة االردنية 

فقدان جواز �شفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /ح�����م�����زه 
باثياراثيل  ت�������ص���ي���ن���ادان 
هندي   ، ك���وت���ى  اب���راه���ي���م 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)4874335(  من يجده 
عليه االت�صال بتليفون رقم 

 050/1567087

فقدان جواز �شفرت
ف������ق������د امل��������دع��������و /زه�����������او 
اجلن�صية  �صيني   ، لينيان 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
من    )15382459E(
اىل  ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
اق������رب م���رك���ز ����ص���رط���ة او 

ال�صفارة ال�صينية 

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
انذار عديل بالن�شر

         رقم 2018/819   
املنذرة: �صركة احلبتور لل�صيارات �ش ذ م م بوكالة عمرو اأحمد عبد الغني مرعي رقم 1-9٤50-
٢017 بتاريخ 1٢- يناير ٢017 �صد املنذر اإليه : علي �صليم اخلياط . عنوانه : اإمارة دبي – مديا 
�صيتي – �صارع تيكم بناية ايه ارتي 1٢ �صقة رقم 905 ه  05٢010٤٤٤3 املو�صوع: حيث اأن املنذرة 
تداينكم مببلغ 76.688 درهم مبوجب عقد التمويل لل�صيارة رقم 9٢٤87 �صنة ال�صنع ٢01٢ الفئة 
  Jmystcy4Acu704314 القاعدة  رقم  ف�صي  اللون  –الن�صر.  ميت�صبوي�صي  النوع   M دبي 
وهذه املديونية مرت�صدة يف ذمتكم ب�صبب امتناعكم عن �صداد االأق�صاط املالية امل�صتحقة يف ذمتكم 
اإىل ال�صداد حتى تاريخ  اإنكم مل تبادروا  اإال  على الرغم من مطالبتنا لكم ب�صداد هذه املديونية 
هذا االإنذار وعليه نرجو اال�صتجابة لدواعي االإنذار وذلك ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم 
خالل �صبعة اأيام من تاريخ هذا االإعالن واإال �صوف ن�صطر اإىل ا�صت�صدار اأمرا ببيع املال املرهون 
ال�صيارة املرهونة ل�صالح ال�صركة املنذرة باالإ�صافة اإىل حتميلكم الر�صوم وامل�صروفات مع حفظ 

كافة حقوق املنذرة االأخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

اإعالن بالن�شر
         رقم 2018/843   

املنذر: البديعة للعقارات. املنذر اإليه : فيدباك للتجارة العامة �ش ذم . ينذر املنذر 
املنذر اإليه ب�صداد املبالغ املرت�صدة يف ذمته واإخالء العني املوؤجرة وت�صليمها للمنذر 
اإ�صالح ما  اأخرى مرت�صدة يف ذمته مع  اأي مبالغ  اإليه ودفع  باحلالة التي �صلمها 
يكون قد حلق بها من �صرر وت�صوية ح�صاب املاء والكهرباء وغريها من مدة �صغله 
للعني املوؤجرة وذلك خالل مدة اأق�صاها 30 يوما من تاريخ ا�صتالمه هذا االإنذار 
واإال �صي�صطر املنذر اإىل اتخاذ االإجراءات الق�صائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما 
املنذر  وال�صرر وحتميل  التعوي�ش اجلاير للعطل  ايجارية مع   ي�صتجد من قيمة 

اإليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واأتعاب املحاماة . 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

اعادة اعالن حل�سور امام الق�ساء مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية 

يف الدعاوي رقم ) 2943/ 2017  ( عمايل جزئي
اإدارة الدعوى يف حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية اإىل  بناء على طلب مكتب 
بينوت مونال   : املدعي  اأق��ام   -1  . النعيمي  املدعي عليه: ماجد عبيد عنان عبيد 
عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ج��زئ��ي  ع��م��ايل   ٢017-٢9٤3 رق��م  ال��دع��وى  ج��اه��ري 
وت�صليم جواز ال�صفر اأنت مكلف باحل�صور اأمام الق�صاء مبحكمة عجمان االحتادية 
اأو  �صخ�صيا  �صباحا   8:30 ال�صاعة   ٢018-٢-1٤ امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  االبتدائية 
كافة  بها  مرفقا  ال��دع��وى  على  جوابية  م��ذك��رة  وت��ق��دمي  معتمد  وك��ي��ل  بوا�صطة 

امل�صتندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة رقمها اأعاله بو�صفك املدعي عليه.
مكتب اإدارة الدعوى

الإمارات العربية املتحدة- وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

                         

 

العدد  12246 بتاريخ 2018/2/10    
   يف  الدعوى 2017/2462  جتاري جزئي    

ال�صيد- نا�صر را�صد حممد مالح املن�صوري. اأرجو اإعالمك باأن دار التمويل 
�ش م ع قد رفعت �صدك الدعوى ٢٤6٢-٢017 جتاري جزئي اأبو ظبي وعليه 
اأرجو ح�صورك اجتماع خرة يوم اخلمي�ش 15-٢-٢018 ال�صاعة الثانية ع�صر 
والن�صف ظهرا يف مقر اخلبري الكائن يف دبي اأبو هيل بجوار حمطة مرتو 
القيادة بناية اركي اأم مكتب 5 امليزانيني هاتف 0505٢57979 لتقدمي ما لديك 
من م�صتندات ويف حالة عدم ح�صورك اأو من ميثلك �صاأقون باإعداد التقرير 

على �صوء امل�صتندات املقدمة من املدعية. 
اخلبري امل�شريف: حممد مطر �شليم

اإعالن اجتماع خربة

العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   
انذار عديل بالن�شر

         رقم 2018/1/769   
املنذر: جممع دبي ال�صناعي �ش ذم م . العنوان : دبي االإمارات العربية املتحدة . ملنذر اإليه 
تيم ون لل�صحن والتخلي�ش موؤ�ص�صة فردية حتمل الرخ�صة التجارية رقم 7٤0980 ال�صادة 
عن دائرة التنمية االقت�صادية جتارية وعنوانه : اإمارة دبي االإمارات العربية املتحدة  لذلك 
يخطر املنذر املنذر اإليها ب�صرورة �صداد متاأخرات االيجار املرت�صدة بذمتها على الوحدة رقم 
WH2 -32C DM No.3- 32  الكائن على قطعة االأر���ش رقم البلدية 53٢8359 
الواقعة مب�صروع جممع دبي ال�صناعي منطقة �صيح �صعيب 3 اإمارة دبي يف غ�صون ع�صرين 
يوما وذلك من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال �صت�صطر املنذرة اإىل اللجوء للجنة الق�صائية 
اخلا�صة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�صتاأجرين باإمارة دبي بغر�ش اإلزام املنذر اإليها باإخالء 
العني املوؤجرة و�صداد متاأخرات االيجار املرتبة عليها حتى تاريخ االإخالء الفعلي مع اإلزامها 

الر�صوم وامل�صاريف واأتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى .
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12246 بتاريخ 2018/2/10   

انذار عديل بالن�شر
         رقم 2018/799   

املنذرة : �صركة احلبتور لل�صيارات �ش ذم م بوكالة عمرو واأحمد عبدالغني مرعي رقم 2017/1/9450 بتاريخ 12  يناير 
القرهود  ديرة  دبي  اإمارة   : عنوانه  م  م  ذ  دبي  فرع  م  م  ذ  الثقيلة  املعدات  لتاأجري  الفي�صل  واحة   : اإليه  املنذر  �صد   2017
– رخ�صة جتارية  املتحدة  العربية  – االإم���ارات  �صعيد  اأحمد  نا�صر  301-16 ملك  رقم  494-214 مكتب  رقم  قطعة 
رقم  هاتف رقم . حيث اأن ال�صركة املنذرة تداينكم مببلغ وقدرهم 124.585.00 درهم مبوجب عقد التمويل لل�صيارات 

املبني اأو�صافها اأدناه: 
القاعدة  رق���م  ك��ان��رت  ميت�صوبي�صي   : ال�����ص��ي��ارة  ن���وع   .  2016 ال�����ص��ن��ع  ���ص��ن��ة   S ال��ف��ئ��ة   21813 ال�����ص��ي��ارة  رق���م  رقم:1- 

  62.292.00 بالدرهم  املديونية  قيمة  ابي�ش  اللون    JL5B6E6P68GK011181
الفئة   رق����م  ك���ان���رت  م��ي��ت�����ص��وب��ي�����ص��ي   : ال�����ص��ي��ارة  ن����وع    2016 ال�����ص��ن��ع  ���ص��ن��ة   S ال��ف��ئ��ة   21811 ال�����ص��ي��ارة  رق����م   :2 رق����م 

 62.293.00  : املديونية  قيمة  اأبي�ش  اللون    JL6BE6P2GK011208
وهذه املديونية مرت�صدة يف ذمتكم  ب�صبب امتناعكم عن �صداد االأق�صاط املالية امل�صتحقة يف ذمتكم على ال�صيارات اأعاله على 
الرغم من مطالبتنا لكم ب�صداد هذه املديونية اإال اإنكم مل تبادروا اإىل ال�صداد حتى تاريخ هذا االإنذار وعليه نرجو اال�صتجابة 
لدواعي االإنذار وذلك ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم خالل �صبعة اأيام من تاريخ هذا االإعالن واإال �صوف ن�صطر اإىل 
ا�صت�صدار اأمرا ببيع املال املرهون ال�صيارات املرهونة ل�صالح ال�صركة املنذرة لل�صيارات اأعاله باالإ�صافة اإ لى حتميلكم الر�صوم 

وامل�صروفات مع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى جتاهكم.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

                         

 

العدد  12246 بتاريخ 2018/2/10    
   يف  الدعوى رقم 2017/6886 مدين ال�شارقة    

عبداملنعم  حممد  د.  احل�صابي  واخل��ب��ري  القانوين  املحا�صب  يعلن 
ماهر باأنه تقرر عقد جل�صة خرة ح�صابية وذلك يوم االثنني املوافق 
ال�صقر  بناية  وذل��ك يف مركز �صدى لالأعمال  ط 33   ٢018/٢/19
ب�صارع ال�صيخ زايد دبي : ا�صفل البناية بنك HSBC  وذلك يف متام 

ال�صاعة الواحدة ظهرا لال�صتف�صار : موبايل رقم 0506٤17108 .
املحا�شب القانوين واخلبري احل�شابي
د. حممد عبد املنعم ماهر

�س م م رقم 40 اأ.ع.م 

اإعالن بالن�شر

                         

 

العدد  12246 بتاريخ 2018/2/10    
   يف  الدعوى رقم 2017/297  ا�شتئناف عقاري    

الوطني  : بنك دبي  ال�صادة  – م�صتاأنف �صدها.  : رميا  عبدالهادي حممد  ال�صيدة 
اأعاله  للمو�صوع  باالإ�صاره   . �صده  – م�صتاأنف  حاليا  الوطني  دبي  االإم���ارات  �صابقا 
اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف  ح�صابيا  خبريا  بتعييني  دبي  حمكمة  ق��رار  على  وعطفا 
مبوجب احلكم التمهيدي ال�صادر عن حمكمة دبي يقت�صي ح�صوركم اأو من ميثلكم 
قانونا لالجتماع ومراجعة اخلبري احل�صابي م�صعب من�صور دبي القرهود بناية بنك 
االأحد  يوم   0٤٢868836 رقم  هاتف   31٢ مكتب  قانونيني  حما�صبون  اأمانة  ال�صارقة 
العا�صرة والن�صف �صباحا وبخالف ذلك يكون  ال�صاعة  املوافق 11-٢-٢018 يف متام 
موعد اأق�صاه ع�صرة اأيام من تاريخ ن�صر هذا االإعالن وذلك لتقدمي كافة وجميع ما 

لديكم من اأوراق اأو م�صتندات بخ�صو�ش مو�صوع الدعوى.
اخلبري احل�شابي/ م�شعب من�شور

اأعمال اخلربة احل�شابية

                         

 

العدد  12246 بتاريخ 2018/2/10    
   يف  الدعوى 2017/3952  جتاري جزئي    

اإىل املدعي : �صركة امين�صو للخدمات الفنية �ش ذم م . نظرا النتدابي من قبل 
جتاري   ٢017-395٢ رق��م  ال��دع��وى  يف  هند�صيا  خبريا  االبتدائية  دب��ي  حمكمة 
الفندقية منطقة  وال�صقق  – فندق جلوريا  املدعي  املرفوعة �صدكم من  جزئي 
حرة ذ م م نعلنكم باأنه تقرر عقد اجتماع خرة معكم يوم اخلمي�ش ٢٢-٢-٢018 
ال�صاعة11:00 �صباحا يف مكتب اخلبري الكائن يف دبي القرهود بناية الفتان بالزا 
باحل�صور  مكلفون  اأنتم  وعليه   0٤٢98088٢ هاتف   709 مكتب  ال�صابع  الطابق 
�صخ�صيا اأو وكيليكم املعتمد يف الزمان واملكان املحددين اأعاله م�صت�صحبني كامل 
ف��اإن اخل��رة �صت�صري يف  دفاعكم  وم�صتندات ويف حالة عدم ح�صور من ميثلكم 

االإجراءات املكلفة بها من قبل املحكمة املوقرة .
اخلبري واملحكم الهند�شي /د. �شالح الدين اأيوب الزبن
نقال  0505642155

اجتماع خربة

                         

 

العدد  12246 بتاريخ 2018/2/10    
   يف  الدعوى رقم 2017/1740 جتاري كلي

املدعي: بنك برودا .املدعي عليه: 1- الزينب للتجارة �ش ذم م ٢- �صاجناي بونواين 
ب�صفته مدير الزينب للتجارة �ش ذم م  و�صامن . 3- فينيتا بونواين ب�صفته ال�صخ�صية 
وب�صفته كفيل و�صامن �صخ�صي للقر�ش . بناء على القرار ال�صادر من قبل حمكمة 
اأنكم املدعي  دبي االبتدائية بندبنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اأعاله ومبا 
عليهم فاإننا نود باأن نعلمكم اأننا قد حددنا يوم اخلمي�ش املوافق 15-٢-٢018 يف متام 
دبي  اإم��ارة  الكائن يف  الثانية ظهرا موعدا لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا  ال�صاعة 
ديرة بور�صعيد بناية الو�صل بزن�ش �صنرت مقابل ديرة �صيتي �صنرت بجوار فندق جي 
ل��ذا نرجو  �صارع رق��م ٢7 طابق رق��م 9 مكتب رق��م 90٢ رق��م مكاين 3٢٤٢89٤178   5
وامل�صتندات  االأوراق  واإح�صار جميع  اأع��اله  املحدد  املوعد  باحل�صور يف  التكرم  منكم 

التي تودون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا .
اخلبري امل�شريف/عمار حممد الن�شر

حتديد موعد اجتماع 
اخلربة امل�شرفية

                         

 

العدد  12246 بتاريخ 2018/2/10    
   يف  الدعوى رقم 2017/1376 جتاري كلي

املدعي : بنك برودا . املدعي عليه: 1- ابتمو�ش لتجارة احلا�صب االآيل �ش ذ م م 
٢- اوبتمو�ش م م ح . 3- مريا كول . بناء على القرار ال�صادر من قبل حمكمة دبي 
املدعي  اأنكم  اأعاله ومبا  املذكورة  الدعوى  بندبنا خبريا م�صرفيا يف  االبتدائية 
 ٢018-٢-15 املوافق  اخلمي�ش  يوم  حددنا  قد  اأننا  نعلمكم  ب��اأن  نود  فاإننا  عليهم 
مكتبنا  مقر  يف  معكم  لالجتماع  م��وع��دا  ظهرا  ع�صر  احل��ادي��ة  ال�صاعة  مت��ام  يف 
الكائن يف اإمارة دبي ديرة بور�صعيد بناية الو�صل بزن�ش �صنرت مقابل ديرة �صيتي 
�صنرت بجوار فندق جي 5 �صارع رقم ٢7 طابق رقم9 مكتب رقم 90٢ رقم مكاين 
3٢٤٢89٤178  لذا نرجو منكم التكرم باحل�صور يف املوعد املحدد اأعاله واإح�صار 

جميع االأوراق وامل�صتندات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا . 
اخلبري امل�شريف: عمار حممد الن�شر

حتديد موعد اجتماع 
اخلربة امل�شرفية

                         

 

العدد  12246 بتاريخ 2018/2/10    
   يف  الدعوى رقم 2017/4070 جتاري جزئي

�صر جيل  املدعي عليهم: حممد   . دب��ي  ف��رع  م  االأو���ص��ط �ش م ب  ال�صرق  اميك�ش  املدعي: 
�صي�صوديا حممد علي . يلعن اخلبري الدكتور: عقيل حممد هادي ح�صن الهادي من قبل 
املدعي  الدعوى رقم ٤070-٢017 جتاري جزئي واملقامة من  حمكمة دبي االبتدائية يف 
املدعي عليه حممد  ف��اإن  للمهمة  وتنفيذا  دب��ي  ف��رع  م  م ب  �ش  االأو���ص��ط  ال�صرق  اميك�ش 
�صي�صوديا حممد علي مدعو حل�صور اجتماع اخلرة امل�صرفية اأو بوا�صطة وكيل معتمد 
ال�صاعة احل��ادي��ة ع�صر �صباحا  امل��واف��ق 1٤-٢-٢018 يف مت��ام  ي��وم االأرب��ع��اء  وامل��ق��رر عقده 
موعدا لالجتماع يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي ديرة بور�صعيد بناية الو�صل بزن�ش 
رقم  مكتب  التا�صع  الطابق   ٢7 رقم  �صارع  �صابقا  روتانا  فندق   5 فندق جي  بجوار  �صنرت 
90٢ رقم مكاين 9٤178 . 3٢٤٢8 لذا نرجو منكم التكرم باحل�صور يف املوعد املحدد اأعاله 

واإح�صار جميع االأوراق وامل�صتندات التي تودون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا .
اخلبري امل�شريف/د. عقيل حممد هادي ح�شن الهادي 

اإعالن بالن�شر حل�شور 
اجتماع اخلربة امل�شرفية
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   يف  الدعوى رقم 2017/3620 مدين جزئي ال�شارقة    

اأوي�ش  املرفوعة  من 1- �صعيد عبد اهلل حممد ح�صني ٢- جنالء عبد الرقيب 
– اأنوار  ال�صياحية حاليا  للمنتجعات  الطائر احلر  �صركة  �صابقا-  الغوري �صد 
ال�صرق االأو�صط للمنتجعات ال�صياحية ذ م م . املدعي عليها �صابقا �صركة الطائر 
احلر للمنتجعات ال�صياحية حاليا اأنوار ال�صرق االأو�صط للمنتجعات ال�صياحية ذ 
م م مدعو للح�صور �صخ�صيا اأو بوا�صطة ويكل معتمد الجتماع اخلرة احل�صابية 
 ٢018-٢-15 املوافق  اخلمي�ش  ي��وم  �صباحا  ع�صر  احلادية  ال�صاعة  عقده  املقرر 
اخلليج  بدبي منطقة  احل�صابات  لتدقيق  ا�ش  اأك�ش  مكتب  اخلبري  وذل��ك مبقر 
التجاري برج اأوبال تقاطع �صارع  برج خليفة  و�صارع مرا�صي درايف الدور العا�صر 
رقم 1005 هاتف رقم 3٢87778 0٤ فاك�ش رقم 0٤3٢8٤٤٤9 م�صطحبني معكم 

كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري .
اخلبري احل�شابي: اأحمد ابراهيم حممد

اإعالن بالن�شر
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   رقم الدعوى ونوعها 956-1124 ل�شنة 2017 ا�شتئناف جتاري دبي    

امل�صتاأنف �صده ٢ لري اوو Leer ou اجلن�صية ال�صني بالعنوان : اإمارة دبي ديره منطقة الراأ�ش بناية 
11٢ حمل رقم 3 الطابق االأر�صي بالقرب من نزل االأحمدية الرتاثي خلف م�صجد الفطيم موبايل  
رقم 050879٢873 �ش ب ٤1978 بريد اإلكرتوين baideit@emirates.net.ae نحيطكم علما اأنه 
مت انتدابنا خبري ح�صبابي يف اال�صتنئاف اأعاله واملرفوع �صدكم من �صو�صيتي بيك �ش1 وعليه فاأنتم 
املوافق 18-٢-٢018  االأح��د  يوم  املقرر عقده  اخل��رة  اجتماع  قانونا بح�صور  زو من ميثلكم  مكلفني 
وذلك ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن دبي �صارع ال�صيخ زايد مقابل 
حمطة مرتو اخلليج التجاري خلف االإمارات للعطالت بناية بري�صم مكتب اأحمد احلو�صني لتدقيق 
احل�صابات الطابق الثامن مكتب رقم 805. يرجي احل�صور باملوعد واملكان املحددين واإح�صار امل�صتندات 
واإح�صار  العربية  للغة  وترجمة  مرتبة  امل�صتندات  تكون  اأن  على  اأع��اله  بالدعوى  لدفاعكم  امل��وؤي��دة 
االأ�صول لالإطالع عليها . علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�صور فاإن اخلرة �صتبا�صر اأعمالها وفقا 

لل�صالحيات املخولة لها قانونا. لال�صتف�صار االت�صال ب 0٤٤3٤1111 .
اخلبري احل�شابي/حممد عبدالرحمن املرزوقي 
قيد رقم 129

اإعالن بالن�شر 
للح�شور امام اخلربة
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اإعادة اإعالن ح�شور املدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى 02/00064/2018 جتاري
اإىل املدعي عليه: �صي ات�ش جي كوبنهاغن للتجارة العامة �ش ذ م م . مبا اأن املدعي :ال�صعفار 
اأمام املركز بطلب  اأ�صام �صدكم الدعوى ٢018-0006٤-0٢ جتاري ايجارات  العقارية . قد 
للفرتة  للماأجور  االأج��رة  �صداد  عن  ميتنع  عليه  املدعي  اإن  عقار  اإخ��الء  بالتايل:  الزامكم 
�صداده  عن  وميتنع  دره��م   16٢.000 مبلغ  بذمته  فرت�صد  تاريخه  وحتى   ٢017-6-15 من 
رغم اخطاره بال�صداد اأو االإخالء يف 13-11-٢017. مطالبة مالية اأنه تر�صد بذمة املدعي 
عليه مبلغ قدره 16٢000 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من 15-6-٢017 حتى تاريخه ورغم 
اخطاره يف 13-11-٢017. ميتنع عن ال�صداد. اإلزام بت�صليم م�صتندات اأن امل�صتاأجر هو امللزم 
بقيمة ا�صتهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري املاأجور من تلك االلتزامات ليمكن اإعادة 
االإخالء  وحتى  �صهريا   ٢0.05٤ بواقع  اإيجار  من  ي�صتجد  ما  مالية  مطالبة  ب��ه.  االنتفاع 
اللجنة  الدعوة. وق��ررت  – اإل��زام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف  الفعلي . مطالبة مالية 
الق�صائية اإعادة اإعالنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الثالثاء املوافق 13-٢-٢018 ال�صاعة 
واملنعقدة مبقر مركز  االبتدائية  بالدائرة  الثالثة  اللجنة  الق�صائية  اللجنة  اأم��ام  م   ٢:30
اأيام  ثالثة  اإىل  امل�صافة  مدة  بتق�صري  اأم��ر  وقد  الدعوى  لنظر  االيجارية  املنازعات  ف�صل 
من تاريخ الن�صر. فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�صتندات . يتم اإ�صدار هذه الوثيقة الكرتونيا وال تتطلب اأي ختم اأو توقيع. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اإعالن ح�شور املدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى 02/11215/2017 جتاري

اإىل املدعي عليه: مطعم فودتريب �ش ذ م م مبا اأن املدعي : عبدول جمري حمبوب 

رحمت اهلل. قد اأقام �صدكم الدعوى ٢017-11٢15-0٢  جتاري ايجارات اأمام املركز 

بطلب اإلزامكم بالتايل. مطالبة مالية اأنه تر�صد بذمة املدعي عليه مبلغ  كقيمة 

ايجارية للفرتة من ٢8-٢-٢017 وحتى ٢1-8-٢017 ورغم اخطاره يف ٢017-8-30 

بالن�صر ميتنع عن ال�صداد . مطالبة مالية بالزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف 

يوم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اإعالنكم  اإع��ادة  الق�صائية  اللجنة  وقررت  الدعوى. 

االحد املوافق 11-٢-٢018 ال�صاعة ٢:30 م اأمام اللجنة الق�صائية اللجنة ال�صابعة 

بالدائرة االبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�صل املنازعات االيجارية لنظر الدعوى 

ف��اأن��ت مكلف  الن�صر.  ت��اري��خ  م��ن  اأي���ام  اإىل ثالثة  امل�صافة  م��دة  بتق�صري  اأم��ر  وق��د 

باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات . يتم اإ�صدار 

هذه الوثيقة الكرتونيا وال تتطلب اأي ختم اأو توقيع.

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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املال والأعمال
ملتقى الأعمال الإماراتي ال�سنغافوري يعزز الفر�ص القت�سادية بني البلدين

التنفيذ يف العام 2015، االأمر الذي يزيد من فر�ش كيانات االأعمال، 
واملوؤ�ص�صات اال�صتثمارية يف كال البلدين، من اال�صتفادة من الت�صهيالت 
الداعمة واملن�صو�ش عليها يف تلك االتفاقية. واأ�صاف املن�صوري اأن قيمة 
املبادالت التجارية بني دولة االإمارات وجمهورية �صنغافورة تخطت يف 
2016، اأكر من 18.3 مليار درهم ..فيما قدرت قيمة اال�صتثمارات 
املبا�صرة الواردة من �صنغافورة لالإمارات حتى نهاية العام 2015، بنحو 
8.8 مليار درهم مع بلوغ قيمة ا�صتثمارات دولة االإمارات يف �صنغافورة 
اكر  املقبلة  املرحلة  تكون  اأن  ...متوقعاً  دره��م  مليارات   10 قيمته  ما 
ازده�����اراً على �صعيد اال���ص��ت��ث��م��ارات وال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ني االإم����ارات 
و�صنغافورة. جاءت ذلك خالل كلمة معاليه يف افتتاح امللتقى االإماراتي 
ال�صنغافوري لالأعمال واال�صتثمار، الذي ا�صت�صافته �صنغافورة، بح�صور 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ك��وه ب��وه ك��ون - وزي���ر ال��دول��ة االأول ب����وزارة التجارة 

•• �سنغافورة-وام:

الرغبة  اإن  االقت�صاد  وزي���ر  املن�صوري  �صعيد  ب��ن  �صلطان  م��ع��ايل  ق��ال 
امل�صرتكة بني كل من االإم��ارات و�صنغافورة لالرتقاء بقنوات العالقات 
ت�صهد  التي  املرحلة  تلك  يف  ال�صيما  الثنائية،  واال�صتثمارية  التجارية 
ت��ع��ايف وان��ت��ع��ا���ش االق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي، ت��ت��واك��ب وج��ه��ود ال��دول��ة لتحقيق 
طفرة يف عالقتها مع دول اآ�صيا ككل، ومنطقة جنوب �صرق اآ�صيا ب�صفة 

خا�صة.
مع  النفطية  غري  التجارية  املبادالت  قيمة  تخطي  اإىل  معاليه  وا�صار 
الدول االآ�صيوية مبا قيمته 450 مليار درهم، وفقاً الإح�صائيات العام 
2015 ونوه اإىل التاأثريات االإيجابية التفاقية التجارة احلرة املوقعة 
حيز  دخ��ل��ت  وال��ت��ي  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�ش  ودول  �صنغافورة  ب��ني 

وال�صناعة، ووزارة التنمية الوطنية، و�صعادة حممد عمرعبداهلل بلفقيه 
�صالح،  اآل  عبداهلل  و�صعادة  �صنغافورة،  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �صفري 
من  اأك��ر  وم�صاركة  اخلارجية،  التجارة  ل�صوؤون  االقت�صاد  وزارة  وكيل 
وال�صركات  احلكومية  اجل��ه��ات  وممثلي  م�����ص��وؤويل  م��ن  �صخ�صاً   370
يف  ال�صركات  ممثلي  من  العديد  عن  ف�صاًل  وال�صنغافورية،  االإماراتية 

الدول االآ�صيوية والعديد من و�صائل االإعالم االآ�صيوية.
واأكد معاليه حر�ش دولة االإم��ارات على تعزيز تعاونها مع �صنغافورة، 
العامل،  اقت�صادات مفتوحة يف  اأك��ر ثالث  بني  با�صتمرار  ت�صنف  التي 
النمو  ب��اأن  ..منوهاً  جتارية  باأعمال  للقيام  االأم��اك��ن  اأف�صل  بني  وم��ن 
يولد   2017 ال��ع��ام  ���ص��ن��غ��اف��ورة  �صهدته  ال���ذي  امل��ل��ح��وظ  االق��ت�����ص��ادي 
املزيد من النمو لالأعوام املقبلة، مبا ينعك�ش على رغبة دولة االإمارات 
وحر�صها يف اإطار النمو الذي حققته وموا�صلة خطى النمو يف موؤ�صرات 

اقت�صادها الوطني، على حتقيق املنفعة امل�صرتكة مع �صنغافورة.
واالقت�صادية  التجارية  االتفاقيات  من  العديد  اإىل  املن�صوري  واأ���ص��ار 
والفني،  وال��ت��ج��اري  االقت�صادي  التعاون  جم��االت  كافة  تغطي  وال��ت��ي 
واخلدمات اجلوية، والتجارة احلرة واتفاقيات منع االزدواج ال�صريبي، 
وتاأ�صي�ش  اإقامة  موا�صلة  اإىل  ..م�صرياً  اال�صتثمارات  وتعزيز  وحماية 
ال�صراكات يف جماالت رئي�صية كامل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة واالبتكار، 
االأمن  ق��ط��اع��ات  يف  واال���ص��ت��ث��م��ارات  والت�صنيع  وال��ت��ط��وي��ر،  وال��ب��ح��ث 
تعد  حيث  وال�صحة،  والتعليم  وال�صياحة،  امل��دين،  والطريان  الغذائي، 
قطاعات واعدة يف اإطار ا�صرتاتيجية دولة االإم��ارات الوطنية لالبتكار 
وروؤيتها للعام 2021 والتي تهدف اإىل اأن تكون دولة االإمارات اإحدى 
املعرفة  وت��ب��ادل  واالبتكار  التنويع  خ��الل  من  العامل  يف  ال��دول  اأف�صل 

وريادة االأعمال.

وفد اإماراتي يزور اأنغول ويبحث فر�ص التعاون وال�ستثمار وتعزيز العالقات

قرب�ص تكت�سف خمزونا من الغاز بحجم حقل ظهر امل�سريال�سي�سي يطلق م�سروعا �سخما ل�سد حاجات م�سر الغذائية
التابعة  املحمية  للزراعات  الوطنية  ال�صركة  بوا�صطة 
ال�صي�صي   واأك���د  الوطنية.  اخل��دم��ة  م�صروعات  جل��ه��از 
�صرورة تر�صيد املياه امل�صتخدمة يف هذا امل�صروع قائال 

“يجب اأن نكون حري�صني على كل نقطة مياه«.
اأم����ني م��دي��ر ع���ام جهاز  ق���ال م�صطفى  ن��اح��ي��ت��ه،  م��ن 
امل�صري  للجي�ش  التابع  الوطنية  اخلدمة  م�صروعات 
الزراعية يحقق  ال�صوب  “ا�صتخدام  اإن  خالل االفتتاح 
زيادة يف االنتاجية الزراعية وتر�صيد مياه الري مقارنة 

بالزراعات املك�صوفة«.
اإىل  ت�صل  العذبة  املائية  م�صر  م��وارد  جملة  اأن  واأورد 
نحو  منها  الزراعة  ت�صتهلك  مكعب  مرت  مليار   76،2
81 يف املئة. واأ�صار اأمني، اإىل اأن ن�صيب الفرد يف م�صر 
انخف�ش  املختلفة،  اخل�����ص��راوات  واأ�صناف  ال��غ��ذاء  من 
كثرًيا يف الفرتة املا�صية، من 125 كلغ يف عام 2012، 

اىل 90 كلغ يف 2016.

وتوتال  اإي��ن��ي  وب���داأت  يحويه حقل ظهر يف م�صر«.  مل��ا 
اأعمال تنقيب م�صرتكة يف دي�صمر يف القطاع 6 امل�صمى 
اال�صتك�صايف  التنقيب  عمليات  ب��دء  ومنذ  “كاليب�صو«. 
ت�صل  مل  اجل��زي��رة،  ���ص��واح��ل  قبالة  ���ص��ن��وات  �صبع  قبل 
ال�صتغالل  يكفي  م�صتوى  اإىل  املكت�صفة  ال��غ��از  كميات 
جمد جتاريا. واأحيا اكت�صاف خمزون هائل من الغاز يف 
حقل ظهر امل�صري يف 2015، اأمال يف اإمكان ا�صتخراج 
ثروات جديدة من مياه قر�ش، لذلك اأبرمت االأخرية 
للتنقيب يف حقل  االأمريكية  اإك�صون موبيل  اتفاقا مع 

جماور حلقل “ظهر«.
وكانت �صركة “نوبل “اإنرجي” االأمريكية يف 2011 
يف  القر�صية  ال�صواحل  قبالة  الغاز  اكت�صف  من  اأول 
مكعب  مرت  مليار   127.4 ب�  احتياطاته  تقدر  حقل  
من الغاز، لكن اعمال اال�صتخراج مل تبداأ يف هذا احلقل 

رغم اإعالن جدواه جتاريا.

•• القاهرة-وكاالت:

اأطلق الرئي�ش امل�صري عبد الفتاح ال�صي�صي، اخلمي�ش، 
املرحلة االأوىل من م�صروع ي�صعى اإىل ت�صييد مئة األف 
الفجوة  �صوبة زراعية بيوت بال�صتيكية، بهدف تقليل 

الغذائية يف م�صر وتر�صيد ا�صتخدام املياه.
جنيب  حممد  بقاعدة  االفتتاح  خ��الل  ال�صي�صي،  وق��ال 
الهدف  اإن  ال�صاحلية،  مطروح  حمافظة  يف  الع�صكرية 
الغذائية  املنتجات  املعرو�ش من  امل�صروع هو زيادة  من 
موؤمتر  يف  واأ���ص��اف  املحلي.  ال�صوق  احتياجات  وتلبية 
لي�صت  ال�����ص��وب  “هذه  اأن  ال��ر���ص��م��ي  ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون  ب��ّث��ه 
احتياجات  نكفي  اأن  قبل  ن�صدر  ل��ن  نحن  للت�صدير، 
ال�صوق املحلي«. وركزت املرحلة االأوىل من امل�صروع على 
اإن�صاء 5 اآالف بيت زراعي على م�صاحة 20 األف فدان 
وتنفذ  واال�صماعيلية،  وال�صرقية  مطروح  مبحافظات 

•• اأثنيا-وكاالت:

االإيطالية وتوتال  “اإيني”  اأن �صركتي  اأعلنت قر�ش، 
الغاز يف  اكت�صفتا خمزونا جوفيا كبريا من  الفرن�صية 

املياه االإقليمية للجزيرة الواقعة يف البحر املتو�صط.
ج��ورج الكوتريبي�ش يف  القر�صي  الطاقة  وزي��ر  وق��ال 
اأعمال  ع��ن  ال����واردة  البيانات  اإن  �صحفية  ت�صريحات 
التنقيب اال�صتك�صافية على عمق 3827 مرتا ك�صفت 
وج���ود خ���زان ع��م��ودي ه��ائ��ل م��ن ال��غ��از ال�����ص��ايف، وفق 

“فران�ش بر�ش«.
واأو�صح اأن البنية ال�صخرية توحي باأن احتياطي الغاز 

يتمتع ب� “نوعية ممتازة«.
واأ�صاف الكوتريبي�ش “اأنه تطور �صديد االيجابية الأنه 
ويوؤكد  ت��زداد  الطبيعي  الغاز  من  احتياطاتنا  اأن  يثبت 
... مماثلة  بئر كربون  اإىل جانب  �صبكة نفطية  وج��ود 

الني قرب اأعلى م�ستوى يف 4 اأ�سهر مقابل الدولر  
•• طوكيو-رويرتز:

ارتفع الني مقرتبا من اأعلى م�صتوى يف اأربعة اأ�صهر مقابل الدوالر ام�ش اجلمعة 
مع االجتاه ل�صراء عمالت املالذ االآمن يف الوقت الذي منيت فيه اأ�صواق االأ�صهم 
العاملية بخ�صائر و�صلت اإىل اآ�صيا. وهبط الدوالر اإىل 108.50 ين مقرتبا من 
 108.28 بلغ  وال��ذي  اليابانية،  العملة  مقابل  اأ�صهر  اأربعة  يف  م�صتوياته  اأدن��ى 
اإىل  الح��ق  وق��ت  يف  االأمريكية  العملة  وارتفعت  الثاين.  كانون  يناير   26 يف  ين 
108.99 ين لكنها ما زالت منخف�صة 1.1 باملئة منذ بداية االأ�صبوع. وارتفع 
بداية  منذ  باملئة   1.6 منخف�ش  لكنه  دوالر   1.2254 اإىل  باملئة   0.1 اليورو 
االأ�صبوع مما يجعله على م�صار اأكر تراجع اأ�صبوعي منذ نوفمر ت�صرين الثاين 
وكانت  دوالر.   1.3946 اإىل  باملئة   0.2 اال�صرتليني  اجلنيه  وارتفع   .2016
1.4067 دوالر بعدما قال بنك  اإىل  ارتفعت يوم اخلمي�ش  العملة الريطانية 
اإجنلرتا املركزي اإنه �صريفع على االأرجح اأ�صعار الفائدة يف وقت قريب باأكر مما 

كان يعتقد قبل ثالثة اأ�صهر فقط.

ال�سني تنوي اإطالق عقود نفط اآجلة يف 26 مار�ص 
•• بكني-رويرتز:

قال م�صدران مطلعان ام�ش اإن ال�صني تخطط الإطالق عقود النفط اخلام االآجلة 
اأن يحدث هزة يف  اآذار، وهو حترك من املحتمل  26 مار�ش  بعد طول انتظار يف 
الت�صعري باأكر �صوق لل�صلع االأولية يف العامل. وطلب امل�صدران عدم ن�صر اأ�صميهما 
الأنهما غري خمولني باحلديث اإىل و�صائل االإعالم. ومل ترد جلنة تنظيم االأوراق 
االآجلة  للعقود  �صنغهاي  بور�صة  وامتنعت  للتعليق.  طلب  على  ال�صينية  املالية 
وبور�صة �صنغهاي العاملية للطاقة عن التعليق. وبور�صة �صنغهاي العاملية للطاقة 

جزء من بور�صة �صنغهاي للعقود االآجلة وهي التي �صتتوىل اإدارة العقود.

لتوطيد  ك���ب���ريا  اه���ت���م���ام���ا  ت�����ويل 
ع���الق���ات���ه���ا وت���ط���وي���ره���ا م����ع دول 
على  وم�صاعدتها  االأفريقية  القارة 
واإقامة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ب��ن��اه��ا  ت��اأ���ص��ي�����ش 

م�صاريع ا�صتثمارية م�صرتكة.
يذكر اأن العالقة بني دولة االمارات 
بتاريخ  تاأ�ص�صت  اأنغوال  وجمهورية 
افتتاح  مت  كما   1997 يناير   11
اأنغوال  يف  االم������ارات  دول����ة  ���ص��ف��ارة 
وافتتاح   2016 اأغ�����ص��ط�����ش   1 يف 
يف  االم���ارات  يف  االأنغولية  ال�صفارة 
21 �صبتمر 2008 .. وبلغ حجم 
النفطي  غ���ري  ال���ت���ج���اري  ال���ت���ب���ادل 
 1.150 احل�����رة  امل���ن���اط���ق  ���ص��ام��ل 
مليار دوالر اأمريكي يف عام 2016 
وب��ل��غ ع���دد امل��ق��ي��م��ني االن��غ��ول��ني يف 
307 االأم���ر ال��ذي يعك�ش  ال��دول��ة 

العالقة الطيبة بني البلدين.

•• لواندا-وام:

 قام وفد من دولة االإمارات بزيارة 
اإىل جمهورية اأنغوال التقى خاللها 
لورين�صو  م��ان��وي��ل  ج����واو  ف��خ��ام��ة 
من  وع��دد  اأنغوال  جمهورية  رئي�ش 

كبار امل�صوؤولني.
للمباحثات  ام��ت��دادا  ال��زي��ارة  وتاأتي 
حمدان  ال�صيخ  �صمو  اأج��راه��ا  التي 
بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
اإىل  زيارته  خ��الل  الظفرة  منطقة 
ولقاءه  املا�صي  دي�صمر  يف  اأن��غ��وال 
وعدد  اأن��غ��وال  جمهورية  رئي�ش  مع 
امل�������ص���وؤول���ني وك����ذل����ك يف ظل  م����ن 
اأوا�صر  حر�ش البلدين على تعزيز 
ال�صداقة والتعاون يف �صتى امليادين 
للتوا�صل  ج���دي���دة  ق���ن���وات  وف���ت���ح 
وال����ت����ع����اون يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت 

وتوطيد  بناء  يف  التقدم  من  مزيد 
ج�صور التعاون بني بلدينا«.

وج������رى ب���ح���ث اآف�������اق ال���ت���ع���اون يف 
الكفيلة  وال�صبل  امل��ج��االت  خمتلف 
ب���ت���ع���زي���ز وت���ط���وي���ر ال����ع����الق����ات يف 
ق���ط���اع���ات االق���ت�������ص���اد وال���ت���ج���ارة 
والطاقة  وال����زراع����ة  واال���ص��ت��ث��م��ار 
وت�صجيع  واالت���������ص����االت  وال���ن���ق���ل 
القطاع اخلا�ش ورجال االأعمال يف 
دولة االإمارات لال�صتثمار يف اأنغوال 

وبحث الفر�ش املتاحة هناك.
واأكد معايل الدكتور �صلطان اأحمد 
العالقة  ت���ع���زي���ز  اأه���م���ي���ة  اجل����اب����ر 
امليادين  خمتلف  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
م���ن خ���الل ت��ك��ث��ي��ف ال����زي����ارات بني 

ال�صعد  ع��ل��ى خم��ت��ل��ف  امل�����ص��وؤول��ني 
م��ن��وه��ا ب��ال��ط��ف��رة ال��ت��ن��م��وي��ة التي 
اإىل حت��ق��ي��ق��ه��ا يف  اأن����غ����وال  ت�����ص��ع��ى 
العديد  تتيح  والتي  املقبلة  الفرتة 
من فر�ش التعاون وتبادل اخلرات 
واال�صتثمارات امل�صرتكة مع خمتلف 
االإماراتية  وال�صركات  امل�صتثمرين 
ال���ت���ي مت��ت��ل��ك خ�����رات ع��م��ي��ق��ة يف 
واخلدمات  التحتية  البنية  ق��ط��اع 

اللوج�صتية.
وفرة  اإىل  ك��ذل��ك  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ص���ار 
اأنغوال  يف  املتاحة  الطبيعية  امل��وارد 
وال��ت��ي ت��وف��ر ف��ر���ص��ا ن��وع��ي��ة حتقق 

م�صالح الطرفني.
االإمارات  دول��ة  اأن  معاليه  واأو���ص��ح 

واالقت�صادية  ال�صيا�صية  فيها  مب��ا 
واال�صتثمارية والتجارية والثقافية 
مب���ا ي���ع���ود ب���اخل���ري وامل��ن��ف��ع��ة على 
ويرتقي  ال�������ص���دي���ق���ني  ال���ب���ل���دي���ن 
م�صتوى  اإىل  ب��ي��ن��ه��م��ا  ب��ال��ع��الق��ات 

الطموحات.
الدكتور  الدولة معايل  وفد  تراأ�ش 
���ص��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر وزير 
خلفان  �صلطان  �صعادة  و�صم  دول��ة 
الرميثي وكيل ديوان ممثل احلاكم 
يف منطقة الظفرة و�صعادة الدكتور 
حممد عتيق الفالحي االأمني العام 
االماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  لهيئة 
..كما �صم الوفد ممثلني من وزارة 
اخلارجية والتعاون الدويل ووزارة 

وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ووزي���ر االقت�صاد 
وال�����ص��ن��اع��ة ووزي�����ر امل��ال��ي��ة ووزي���ر 
الزراعة وحمافظ امل�صرف املركزي 

االأنغويل.
وت��خ��ل��ل ال���زي���ارة ت��وق��ي��ع ع���دد من 
مذكرات التفاهم بني البلدين منها 

اتفاقية جتنب االزدواج ال�صريبي.
“منتدى  تنظيم  ال��زي��ارة  و�صهدت 
وزراء  ب��ح�����ص��ور  االأعمال”  رج����ال 
ورجال اأعمال وعدد من امل�صوؤولني 
االأن����غ����ول����ي����ني ح���ي���ث ج������رى بحث 
�صملت  ع���دة  ال��ت��ع��اون يف جم����االت 
االأمن الغذائي والزراعة والطريان 
التحتية  وال���ب���ن���ي���ة  واال����ص���ت���ث���م���ار 

والطاقة واملعادن.

للتنمية  اأبوظبي  و�صندوق  املالية 
وال����ي����اه ����ص���ات وط������ريان االإم�������ارات 
ال��ع��امل��ي��ة وجمموعة  دب���ي  وم���وان���ئ 
ال����ظ����اه����رة ال���ق���اب�������ص���ة وم���ب���ادل���ة 
لال�صتثمار و�صركة مبادلة للبرتول 
امل�صتقبل  لطاقة  اأب��وظ��ب��ي  و�صركة 
“م�صدر” وجنان لال�صتثمار وبنك 
اأبوظبي  و���ص��رك��ة  االأول  اأب��وظ��ب��ي 

لبناء ال�صفن.
وقدم الوفد م�صاعدات اإن�صانية من 
هيئة الهالل االأحمر االإماراتي اإىل 

اأنغوال.
وعقد الوفد عدة لقاءات ثنائية مع 
امل�صوؤولني  وكبار  ال���وزراء  من  ع��دد 
م��ن اجل��ان��ب االأن��غ��ويل مب��ن فيهم 

وبهذه املنا�صبة قال معايل الدكتور 
�صلطان اأحمد اجلابر “ قمنا بنقل 
حت��ي��ات ال��ق��ي��ادة يف دول���ة االإم����ارات 
واأكدنا  اأنغوال،  وحكومة  قيادة  اإىل 
مثمرة  عالقات  بناء  على  احلر�ش 
ت�صهم يف اإر�صاء �صراكة ا�صرتاتيجية 
التعاون  اآف��اق  وتعزيز  امل��دى  بعيدة 
ب�����ني ال����ب����ل����دي����ن ال�������ص���دي���ق���ني يف 
خالل  ومت  امل������ج������االت..  خم��ت��ل��ف 
الزيارة التوقيع على عدة اتفاقيات 
املبا�صرة  ال��ن��ت��ائ��ج  ك����اأوىل  ل��ل��ت��ع��اون 
ال�صيخ  �صمو  بها  ق��ام  ال��ت��ي  ل��زي��ارة 
اإىل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ح���م���دان 
اأنغوال يف دي�صمر املا�صي.. ونعمل 
االأن��غ��ويل على حتقيق  مع اجلانب 

الأ�شهم العاملية تدخل مرحلة ت�شحيح وعدم ا�شتقرار

ذعر يف اأ�سواق املال.. هل هي نهاية قا�سية ل�سباق ترامب؟
املحببة  امل��و���ص��وع��ات  م��ن  ال��ب��ور���ص��ة  تعد 
ل��دى دون��ال��د ت��رام��ب، ال غ��راب��ة يف ذلك، 
الرئا�صية احلالية  الفرتة  رافقت  اأن  بعد 
م�صتمراً  ����ص���ع���وداً  االأم���ري���ك���ي  ل��ل��رئ��ي�����ش 
ل��ل��ب��ور���ص��ة وح��ط��م ���ص��وق االأ���ص��ه��م رقماً 
قيا�صياً تلو االآخ��ر، ح�صب ما قال ترامب 

ال��ف��رتة التي  ال��ذي ق��دم م��ن خالله ك�صف ح�صاب ع��ن  اأخ����رياً، يف خطابه االأخ���ري 
ق�صاها يف من�صبه.

وقال ترامب اإن اأرباح البور�صة بلغت8 تريليون دوالر يف ال�صنة االأوىل من حكمه، 
واأن جميع االأمريكيني ا�صتفادوا من ذلك. ولكن، �صرعان ما كان اال�صتيقاظ املفزع 
اأم�ش االإثنني، ف�صهدت �صوق االأ�صهم االأمريكية هبوطاً حاداً جذب معه البور�صات 
الثالثة ع�صراً  االآن  ال�صاعة  ترامب؟  �صباق  نهاية  ذلك  يعني  فهل  الأ�صفل.  العاملية 
بالتوقيت املحلي يف نيويورك، وت�صود حالة طوارئ يف بور�صة وول �صرتيت، خ�صر 
موؤ�صر داو جونز االأمريكي اأكر من 800 نقطة يف 15 دقيقة فقط، ثم فقد نحو 

1600 نقطة يف ذروة انهياره، وهي خ�صارة مل يتكبدها يف يوم واحد من قبل.
ويف نهاية اليوم، كانت اخل�صارة اأقل ن�صبياً، فاأغلق موؤ�صر داو بخ�صارة نحو 1100 
وكانت اآخر مرة يحدث فيها مثل هذا التدهور  نقطة ما يعني تراجعاً ب� 4.6%. 
اخلبري  ح�صب  انهيار،  باأنه  يو�صف  اأن  ميكن  اليوم  حدث  فما   2011 يف  املفاجئ 

توما�ش األتمان من �صركة كيو �صي لال�صتثمارات.
خ�شائر البور�شات العاملية .. طال الغ�صب البور�صات العاملية اأي�صاً، ففي اليابان 
دقيقة من   15 اأول  نقطة يف  األ��ف  بنحو  �صركة   225 الأك��ر  نيكي  موؤ�صر  تراجع 

من  اخل��وف  ه��ذا  ي�صلح  هل  ولكن  االقت�صادي.   النمو  لتثبيط  ي��وؤدي  ما  البنكية 
الفائدة البنكية وحده لتف�صري لالنهيار؟

اأ�شئلة وتف�شريات ..يجيب كريغ ايرالم من �صركة اأواندا لال�صتثمار يف االأ�صهم 
عن هذا ال�صوؤال قائاًل: هناك بالطبع الكثري من االأ�صئلة التي تطرح مرة اأخرى 
عن التجارة الذاتية عند التحدث عن هذا االنهيار. اأ�صبح جزء كبري من اأ�صواق املال 
يوجه من خالل برامج حا�صوبية ما يعني اأن التجارة جتري ب�صكل ذاتي. فعندما 
اخلوارزمي  ال��ت��داول  برامج  ف��اإن  ال�صعر  من  معيناً  حاجزاً  االأ�صهم  بع�ش  تتجاوز 
تتخلى عن اأ�صهم اأخرى يف ال�صوق ما يزيد يف تدين اأ�صعار االأ�صهم. ويعتقد ايرالم 
اأن الظاهرة التي يطلق عليها تعبري االنهيار املفاجئ حدثت هذه املرة اأي�صاً. فهل 
املال  اأ�صواق  الق�صري؟ يف�صل خراء  ال�صقوط  بهذا  االأ�صهم  اأ�صعار  انتهى ت�صحيح 
برازر�ش  ب��راون  ال�صوؤال. ورج��ح وين ثني من موؤ�ص�صة  ال��رد على هذا  التحفظ يف 
الرئي�ش  اأن  االآن  املوؤكد  من  ولكن  االأ���ص��واق،  يف  التاأهب  ي�صتمر  اأن  لال�صتثمارات، 
يعتر  ك��ان  ال��ذي  وه��و  البور�صة،  بانتعا�ش  ال�صابق  تفاخره  م��ن  �صيعاين  ت��رام��ب 
اأداء البور�صة مقيا�صاً  اأ�صعار االأ�صهم اإجنازاً �صخ�صياً له، واعتر  دائماً االرتفاع يف 
الإجنازاته ال�صيا�صية واعتر االأ�صعار يف البور�صة هي ا�صتطالعات الراأي احلقيقية 

التعامل. ويف ال�صني اأي�صاً وهونغ كونغ واأ�صرتاليا كانت هناك خ�صائر وا�صحة.
وال يزال امل�صتثمرون االأملان هادئني ن�صبياً، وظل موؤ�صر داك�ش مبعزل عن حاجز ما 
 12484 %1.60 لي�صبح  ب�  املوؤ�صر وقت الظهر  األف نقطة.  وتراجع   12 دون 
االنهيار يف  هذا  اأ�صباب  ملعرفة  �صعوبة  يجدون  واملحللون  التجار  يزال  وال  نقطة. 
ذعر  امل�صتثمرين يف  الكثري من  ي��زال  ال  الدقة: حيث  وجه  على  املتحدة  الواليات 
اأ�صعار مبالغ فيها  ال�صبب يف ذلك هو مزيج من  اأ�صاف:  الذي  األتمان،  تام، ح�صب 
�صابقاً يف اأمريكا وحتم�ش مفرط ثم ارتفاع مفاجئ يف الفائدة، ح�صب تف�صري دانيل 
�صورينز من مكتب فاينجولد الأبحاث �صوق املال. ومقارنًة مع انهيار البور�صة عام 
1987 الذي ُعرف با�صم االإثنني االأ�صود حتدث �صورينز عن اثنني رمادي. وكان 
تقرير �صوق العمل االأمريكي يوم اجلمعة، ك�صر معنويات امل�صتثمرين بالفعل.  وكان 
تباطوؤ النمو يف االأجور رغم االزدهار االقت�صادي اأكر مما كان متوقعاً وهو ما كان 
جمياًل لالأمريكيني من ناحية، ولكنه رمبا حرك الت�صخم من ناحية اأخرى، االأمر 
الذي رمبا اأجر البنك املركزي االأمريكي على زيادة الفائدة الرئي�صية بن�صبة اأكر 
مما كان يخطط لها، وذلك لكبح ارتفاع االأ�صعار. وعلى اجلانب االآخر، فاإن ارتفاع 
والقرو�ش  امل��ال  �صعر  تزيد  الفائدة  ه��ذه  اإن  حيث  امل�صتثمرين،  يعجب  ال  الفائدة 

اأوالء ترون  اأن��ت��م  اأدائ�����ه وق����ال: ه��ا  ع��ن 
م��ا ي��ح��دث م��ع اأ����ص���واق االأ���ص��ه��م، النا�ش 
ملن  مُي��ك��ن  وبالفعل  نفعله.  م��ا  ي��درك��ون 
يفهم اأن االقت�صاد ال يعني فقط احلانة 
ثالثة  على  العد  وي�صتطيع  له  امل��ج��اورة 
من�صبه  يف  ميكث  مل  رئي�صاً  اأن  اأ���ص��اب��ع 

�صوى عام واحد ال ميكن اأن يكون وراء هذه القفزات.
الإ�شالح ال�شريبي .. وال ميكن لالإ�صالح ال�صريبي الذي مل مير على اعتماده 
�صوى ب�صعة اأ�صابيع، اأن يكون �صبب ارتفاع اأ�صعار ال�صركات االأمريكية ب� 8 تريليون 
دوالر وكاأنه �صاحر. رمبا اأ�صبح اعتبار ترامب هذا االرتفاع يف البور�صة كيداً مرتداً 
عليه االآن حيث كتب جي كارين، م�صت�صار الرئي�ش االأمريكي ال�صابق باراك اأوباما، 
قائاًل يوم االثنني على ح�صابه يف موقع تويرت: اإذا ن�صبت االرتفاع لك فاإن ال�صقوط 
اأية حال مرادفاً حلالة  اإىل ذلك، فاإن �صوق االأ�صهم لي�ش على  اإ�صافة  اأي�صاً.  منك 
ال�صوق، ح�صب ما راأى كارين، ما جعل احلكومة ال�صابقة ال تتفاخر باأ�صواق االأ�صهم. 
اأن  واأك��د  معتاد،  وغري  مفاجئ  ب�صكل  مو�صوعية  كانت  االأبي�ش  البيت  نرة  ولكن 
االأ�صا�صية بعيدة  البيانات االقت�صادية  االأوىل على  بالدرجة  الرئي�ش تركز  �صيا�صة 
املدى: التي ال تزال قوية ب�صكل غري معتاد، ح�صب ما قالت املتحدثة با�صم البيت 

االأبي�ش �صارة �صاندرز.
 واآثر ترامب نف�صه كظم التفاخر بتاأثري �صيا�صته على اأ�صواق املال، اآثر ذلك ب�صكل 
تام هذه املرة، ومل يتطرق يف خطبته يف اأوهايو �صوى عن ال�صرائب وترك اأن�صاره 

يتحدثون عما ينون فعله مبدخراتهم التي كانت بف�صله.
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غرفة عجمان ت�سارك �سمن وفد الدولة لزيارة ماليزيا و�سنغافورة

اط������الق  م�������ص���روع اك�����ر حمطة 
العامل  يف  ال�����ص��م�����ص��ي��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
حمطة نور ابوظبي يف �صويحان.

يف  للم�صروع  ال��ت��ج��اري  الت�صغيل 
اأكتوبر 2021.

الهندية  ال�������ص���رك���ات  اط���ل���ع  ك��م��ا 

ب������رن������ام������ج  خ�صخ�صة  ع�����ل�����ى 
امل�صتقل  املنتج  و���ص��رك��ات  القطاع 
يف  العاملية  ال�صراكة  يف  واحدثها 

•• مومباي-الفجر : 

م��ي��اه وكهرباء  ه��ي��ئ��ة  وف���د  ع��ق��د 
جمموعة  اأب�������وظ�������ب�������ي)ادوي�������ا( 
اجتماعات مع عدد من ا�صت�صاري 
و�صركات هندية عاملية متخ�ص�صة 
يف ت��ط��وي��ر خ���دم���ات اإن����ت����اج امل���اء 
وت����ول����ي����د ال����ك����ه����رب����اء وال���ط���اق���ة 
االجتماعات  وح�����ص��ر  ال�صم�صية 
الدكتور  ����ص���ع���ادة  ع���ن  ب��ال��ن��ي��اب��ة 
���ص��ي��ف ���ص��ال��ح ال�����ص��ي��ع��ري مدير 
اأبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  عام 
باالإنابة، املهند�ش عبد اهلل حممد 
التطوير  دائ���رة  مدير  اخل��م��ريي 
رئي�ش  ب����االإن����اب����ة  وال���ت���خ���ط���ي���ط 
اأ�صبوع  ف��ع��ال��ي��ات  يف  الهيئة  وف���د 
الهند، والذي تنظمه  اأبوظبي يف 

االقت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
فراير   9 اإىل   5 م���ن  ال���ف���رتة 
ام�ش  اخ����ت����ت����م  اجل������اري.ح������ي������ث 
وبدء  نيودلهي  يف  االوىل  جولته 
مومباي  يف  الثانية  جولته  اليوم 
وتاأتي  بال�ش  ت��اج حم��ل  ف��ن��دق  يف 
اإطار تدعيم  هذه االجتماعات يف 
ال�صراكات  وت���ط���وي���ر  ال���ق���ط���اع 
الدولية �صمن برنامج خ�صخ�صة 
تنتهجه  ال����ذي  ال��ن��اج��ح  ال��ق��ط��اع 
ال���ه���ي���ئ���ة ب���ال�������ص���راك���ة م����ع كرى 
الدولية  واالئ��ت��الف��ات  ال�����ص��رك��ات 
يف جمال املاء والكهرباء والطاقة 
ال�صم�صية والتي بلغت ا�صتثماراتها 
اأكر من 70  مليار درهم. وقال 
وجمموعة  ال��ه��ي��ئ��ة  اخل���م���ريي: 
�صركاتها تلعب دوراً حيوياً يف دعم 

دوالر(،  درهم )1.2 مليار  مليار 
 2021 ع���ام���ي  االإن����ت����اج  ل���ي���ب���داأ 
تكنولوجيا  خالل  من  و2022، 
 Reverse  العك�صي التنا�صح 
osmosis، حيث قامت الهيئة 
واملطورين  االئ���ت���الف���ات  ب���دع���وة 
لتنفيذ  االه���ت���م���ام  الإب������داء  ك��اف��ة 
املنتج  لنموذج  وفقاً  امل�صروع  ه��ذا 
الهيئة  ت��ط��ب��ق��ه  ال�����ذي  امل�����ص��ت��ق��ل 
اخل�صخ�صة  ب����رن����ام����ج  ����ص���م���ن 
ال��ق��ط��اع اخلا�ش،  ب��ال�����ص��راك��ة م��ع 
ن�صبة  ال��ه��ي��ئ��ة  ���ص��ت��م��ت��ل��ك  ح���ي���ث 
اأ���ص��ه��م امل�������ص���روع، يف  %60 م���ن 
حني �صيمتلك املطور من القطاع 
املتبقية،   40% ن�صبة  اخل��ا���ش 
�صمان  ت�����اأم�����ني  ب����ه����دف  وذل�������ك 
يف  لل�صرب  ال�صاحلة  املياه  اإم��داد 

اأهداف خطة اأبوظبي، خا�صة فيما 
وا�صتدامة  ك��ف��اءة  ب�صمان  يتعلق 
والكهرباء  امل��ي��اه  ت��وف��ري  خ��دم��ات 
وحت�صني اإدارة الطلب، من خالل 
للماء  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ب���ن���اء 
املختلفة:  بعنا�صرها  والكهرباء 
والتقليدية  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة 
واملتجددة، وتبّني احللول املبتكرة 
وامل�صتدامة، واإدارة جانب العر�ش 
والكهرباء،  امل��ي��اه  ع��ل��ى  وال��ط��ل��ب 
وتر�صيد اال�صتهالك يف القطاعات 

املختلفة«.
لل�صركات  اخل������م������ريي  وق���������دم 
الهندية طرح هيئة مياه وكهرباء 
اهتمام  اإب�������داء  اأب���وظ���ب���ي  طلب 
لتنفيذ اأكر م�صروع لتحلية املياه 
 4.4 تقديرية  بتكلفة  العامل  يف 

املبادرات  ودع���م  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة 
خف�ش  اإىل  ال��رام��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
خالل  م��ن  ال��ق��ط��اع  يف  التكاليف 
التنا�صح  تكنولوجيا  ا���ص��ت��خ��دام 
والتناف�صية  الكفاءة  ذات  العك�صي 
امل�صروع  ه��ذا  ويت�صمن  العالية. 
وت�صغيل  واإن�صاء  ومتويل  تطوير 
لتحلية  حمطة  ومتلك  و�صيانة 
ب��ا���ص��ت��خ��دام تقنية  ال��ب��ح��ر  م��ي��اه 
اإنتاج  ب�صعة  ال��ع��ك�����ص��ي  ال��ت��ن��ا���ص��ح 
املياه  م��ن  ج��ال��ون  م��ل��ي��ون   200
االإنتاجية،  ال���ق���درة  م���ن  ي��وم��ي��اً 
باالإ�صافة اإىل البنية التحتية ذات 
الطويلة للماء  ال�صلة، يف جممع 
والكهرباء يف اإمارة اأبوظبي، على 
بعد نحو 45 كم �صمال اأبوظبي، 
عمليات  ت���ب���داأ  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 

»اأدويا« تبحث ال�سراكات الدولية يف تطوير خدمات القطاع يف ملتقى مومباي

التعاون بني خمتلف االأطراف يف كافة القطاعات وت�صليط ال�صوء 
عجمان  غرفة  ان  وا�صاف  املتاحة.  اال�صتثمارية  الفر�ش  اأه��م  على 
مبا  ال��دول��ي��ة  امل��ح��اف��ل  خمتلف  يف  ح�صورها  تعزيز  على  حري�صة 
اال�صتثمارات  م��ن  مزيد  وج��ذب  اخل��ارج��ي  تعاونها  تعزيز  ي�صمن 
للتو�صع  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة اخل���ارج���ي���ة  ال���ف���ر����ش  وب���ح���ث  اخل���ارج���ي���ة 
ومنت�صبيها  الغرفة  اع�صاء  م��ن  وال�صركات  التجارية  بالعالمات 
وذلك بتوجيهات من �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي 
ع�صو املجل�ش االأعلى حاكم عجمان  و�صمو ال�صيخ عمار بن حميد 

النعيمي � ويل عهد عجمان رئي�ش املجل�ش التنفيذي. 
واأ�صار اإىل ان ملتقى االأعمال االماراتي املاليزي حظي بالعديد من 
وعلى  القطاعات  من  العديد  ومناق�صة  واالتفاقيات  العمل  ور���ش 

والبحث  واالبتكار  والتكنولوجيا  احل��الل  التجارة  جم��االت  راأ�صها 
واملتجددة  النظيفة  والطاقة  التحتية  والبنية  العقاري  والتطوير 
وحقوق االمتياز، كما اكد امللتقى على اأهمية ريادة االأعمال ودورها 

يف منو القطاع االقت�صادي.
وع��ل��ى ج��ان��ب اآخ���ر او���ص��ح ح��م��د ب��ن غ���امن ان امل��ن��ت��دى االإماراتي 
يف  اال�صتثماري  املناخ  مقومات  الأهم  ا�صتعرا�ش  �صهد  ال�صنغافوري 
ا�صتثمارية  مقومات  توفري  على  احلكومة  حر�ش  وم��دى  ال��دول��ة 
تناف�صية يف ظل وجود بنية حتتية متكاملة. وقال اإن غرفة عجمان 
بحثت مع كافة االطراف امل�صاركة يف امللتقى واملنتدى �صبل التعاون 
بها  متتاز  التي  املقومات  اه��م  وا�صتعر�صت  القطاعات  من  ع��دد  يف 

اإمارة عجمان.

•• عجمان ـ الفجر 

���ص��ارك��ت غ��رف��ة جت����ارة و���ص��ن��اع��ة ع��ج��م��ان ���ص��م��ن ال��وف��د التجاري 
لدولة االمارات يف ملتقى االأعمال االإماراتي املاليزي يف كواالملبور 
واملنتدى االإماراتي ال�صنغافوري يف �صنغافورة، والذي تراأ�صه معايل 
املهند�ش �صلطان بن �صعيد املن�صوري وزير االقت�صاد خالل الفرتة 
اآل �صالح،  �صعادة عبد اهلل  2018، بح�صور  8 فراير  اإىل   5 من 
وكيل وزارة االقت�صاد ل�صوؤون التجارة اخلارجية ونخبة من ممثلي 

اجلهات والدوائر احلكومية يف الدولة.
ال�صام�صي ع�صو جمل�ش  مثل غرفة عجمان �صعادة حمد بن غامن 
وتعزيز  دع��م  يف  ودوره���ا  امل�صاركة  اأهمية  على  اأك��د  وال���ذي  االإدارة، 

هّزات اأ�سواق الأ�سهم مل تنته.. و�سوق ال�سندات يف »عني العا�سفة«

اتفاقيات وتفاهمات تتوج اأكرث من 300 اجتماع خالل اأ�سبوع اأبوظبي يف الهند

ال�سيوخ المريكي يقر اتفاق 
املوازنة ويحيله اىل جمل�ص النواب

•• وا�سنطن-وام:

 اأقر جمل�ش ال�صيوخ االمريكي اأم�ش اتفاق املوازنة 
حول متويل موؤ�ص�صات احلكومة االمريكية بعد 
االأمريكية  احلكومة  متويل  انتهاء  من  �صاعات 
الناحية الفنية وتوقفها عن العمل. ومتت  من 
امل�����ص��ادق��ة ع��ل��ى م�����ص��روع ال��ق��ان��ون ال���ذي قدمه 
 71 باأغلبية  ب��ول  ران���د  اجل��م��ه��وري  ال�صناتور 
���ص��وت��ا واع���رتا����ش 28 ���ص��وت��ا. وم���ن امل��ق��رر اأن 
النواب  اإىل جمل�ش  القانون  اإر�صال م�صروع  يتم 
للم�صادقة اإليه. وكانت قيادات جمل�صي ال�صيوخ 
وال���ن���واب ع��م��ل��ت ع��ل��ى م����دار االأ����ص���ب���وع املا�صي 
للتو�صل اإىل اتفاق ب�صاأن مترير م�صروع قانون 
لتمويل احلكومة للعامني القادمني وذلك قبل 
اخلمي�ش  ليل  منت�صف  بحلول  مهلة  انق�صاء 
اإغالق  ت�صبب يف  االتفاق مما  دون حتقيق ذلك 

موؤ�ص�صات احلكومة.

اأمريكا تف�سل اتفاق جتارة ثنائي مع اليابان�سيف الهاجري : اأ�سبوع اأبوظبي يف الهند جنح يف الو�سول اإىل امل�ستثمرين والرتويج لالإمارة
 •• طوكيو-رويرتز:

الرئي�ش  نائب  بن�ش  مايك  اإن  ام�ش  لرويرتز  مطلعة  م�صادر  قالت 
االأ�صبوع  اليابان هذا  ال��وزراء  رئي�ش  نائب  اآ�صو  ت��ارو  اأبلغ  االأمريكي 
باأنه يف�صل اتفاقا ثنائيا للتجارة، وهو االأمر الذي تعار�صه طوكيو، 
م��ن اأج���ل �صبط اأوج���ه اخل��ل��ل ال��ت��ج��اري. وق��ال��ت امل�����ص��ادر اإن بن�ش 
20 دقيقة يف طوكيو يوم  ا�صتمر  واآ�صو تبادال االآراء خالل اجتماع 
االأربعاء بعد ت�صريحات الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب يف االآونة 
االأخرية عن اأنه رمبا يكون راغبا يف االن�صمام من جديدة التفاقية 
ال�صراكة عر املحيط الهادي اإذا جرت اإعادة التفاو�ش عليها مل�صلحة 
الواليات املتحدة. وقال اأحد امل�صادر طالبا عدم الك�صف عن هويته 
نظرا الأنه غري خمول باحلديث اإىل و�صائل االإعالم “نود اأن ن�صجع 
ال�صراكة عر  املتحدة على االن�صمام من جديد التفاقية  الواليات 
التجاري  التوازن  عدم  م�صكلة  مننع  اأن  نريد  لكننا  الهادي  املحيط 
قطاعات  ق�صايا  ناق�صا  اجلانبني  اأن  امل�صادر  اأ�صافت  التفاقم«.  من 
بعينها مثل �صادرات ال�صيارات و�صحنات حلوم االأبقار التي �صغطت 
مباحثات  خ��الل  بها  املتعلقة  القيود  م��ن  احل��د  اأج��ل  م��ن  وا�صنطن 

اأواخر يناير كانون الثاين.

•• مومباي-وام:

اخ��ت��ت��م اأ���ص��ب��وع اأب��وظ��ب��ي يف ال��ه��ن��د اأع��م��ال��ه يف م��وب��اي اأم�����ش بعقد ع���دد من 
االجتماعات التفاعلية والتفاهمات بني اجلهات احلكومية واخلا�صة يف اإمارة 
ابوظبي مع نظرائهم يف الهند. وا�صتقطب اال�صبوع خالل فعالياته يف كل من 
نيودلهي ومومباي ع�صرات املوؤ�ص�صات احلكومية وال�صركات التجارية يف الهند 
تفاعلية  حلقات  يف  الهند  يف  بنظرائهم  التقوا  الذين  فيها  االع��م��ال  ورج��ال 
واجتماعات م�صرتكة ال�صتعرا�ش وت�صليط ال�صوء على املميزات اال�صتثمارية 
التي تتمتع بها بف�صل بنيتها التحتية  اإمارة ابوظبي واجلاذبية التجارية  يف 
وموقعها اال�صرتاتيجي و�صهولة ممار�صة االعمال فيها ف�صال عن تنوع وتعدد 
االن�صاءات  �صركة  اب���رام  اال�صبوع  فعاليات  خ��الل  ومت  فيها.  العمل  جم��االت 
والغاز  النفط  �صركة  مع  دره��م  مليار   1.2 بقيمة  عقد  الوطنية  البرتولية 

الطبيعي املحدودة فى الهند ل�صالح حقل “رتنا«.
و�صتقوم “االن�صاءات البرتولية الوطنية” عقب تاأ�صي�صها ل�صركة هند�صية يف 

كرى مدن الهند مومباي واال�صتحواذ على �صركة اأخرى يف حيدر اآباد بن�صبة 
80 يف املائة باإفتتاح املقر الرئي�صي لل�صركة يف حيدر اآباد.

وجرت خالل اال�صبوع عدة تفاهمات وبحث اتفاقايات مع عدد من اجلهات فى 
الهند الر�صاء مزيد من التعاون حيث اتفق �صوق ابوظبي لالوراق املالية مع 
الطرفني كخطوة  تفاهم بني  لتوقيع مذكرة  التن�صيق  بور�صة مومباي على 
الطرق  واي��ج��اد  الهندي  اجلانب  ل��دى  التحتية  البنية  من  لال�صتفادة  اأوىل 

امل�صجعىة لالدراجات املزدوجة لدى �صوق اأبوظبي لالوراق املالية.
 180 ابوظبي  اإم���ارة  فى  احلكومية  املوؤ�ص�صات  عقدت  اال�صبوع  اأي��ام  وخ��الل 
اج��ت��م��اع��ا م���ع ن��ظ��رائ��ه��م ف���ى ال��ه��ن��د مت ف��ي��ه��ا ا���ص��ت��ع��را���ش م��ك��ون��ات جماالت 
اال�صتثمارفى اإمارة اأبوظبي كالطاقة وال�صناعة وال�صياحة والرعاية ال�صحية 
والبنية التحتية واخلدمات املالية والريا�صة بهدف جذب مزيد من ال�صركات 
من  كل  مب�صاركة  االجتماعات  ه��ذه  عقد  ومت  اأبوظبي.  �صوق  اإىل  امل�صتهدفة 
وكهرباء  مياه  وهيئة  ابوظبي  وغ��رف��ة  ومبادلة  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة 
ابوظبي ومواين ابوظبي وجمل�ش ابوظبي الريا�صي وطريان االحتاد ومركز 

اأبوظبي  و�صوق  ال�صحة  ودائ���رة  واملعلومات  االلكرتونية  لالنظمة  ابوظبي 
العاملي وجمل�ش ابوظبي ل�صيدات االعمال واملنطقة احلرة للمطارات اأبوظبي 
وحديد  وم�صدر  العني  حيوان  وحديقة  النووية  للطاقة  االم��ارات  وموؤ�ص�صة 
االمارات واالمارات العاملية لالملنيوم و�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية واملناطق 

االقت�صادية املتخ�ص�صة.
ف��ى كل  اخل��ا���ش  القطاع  �صركات  ب��ني  اجتماعا   150 م��ن  اأك��ر  كما مت عقد 
االإماراتية  ال�صركات  بني  ال�صراكات  تعزيز  بهدف  والهند  اأبوظبي  اإم��ارة  من 
حول  االجتماعات  متحورت  حيث  الهند  يف  اخلا�ش  القطاع  من  ونظرياتها 

اأنواع وجماالت االن�صطة التي متار�صها تلك ال�صركات.
وعقد كبار امل�صوؤولني من جانب اأبوظبي برئا�صة معايل �صيف حممد الهاجري 
رئي�ش دائرة التنمية االقت�صادية - ابوظبي عدة اجتماعات مع كبار امل�صوؤولني 
ال�صراكة  بتطوير  املتعلقة  اجل��وان��ب  بحث  خاللها  مت  الهندي  اجل��ان��ب  م��ن 
املالية  والتكنولوجيا  واالأدوي���ة  االأغذية  مثل  ابوظبي  اإم��ارة  من  قطاعات  يف 

واأ�صواق املال.

امل�صوؤولني وامل�صرفني على املوؤ�ص�صات وامل�صاريع 
مع  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  احلكومية  االقت�صادية 
نظرائهم فى الهند واأي�صا بني رجال االأعمال 

وال�صركات اخلا�صة يف كال البلدين.
واأ����ص���اف م��ع��ايل ���ص��ي��ف حم��م��د ال��ه��اج��ري اأن 
اأبوظبي  يف  االقت�صادية  واملناطق  املوؤ�ص�صات 
وال�����ص��رك��ات ال��ت��ج��اري��ة وح����دت ج��ه��وده��ا من 
امل�صتثمرين  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  اال���ص��ب��وع  خ���الل 
وقدرات  امكانيات  على  واطالعهم  الدوليني 
روؤو�ش االموال  ا�صتقطاب  اأبوظبي على  اإمارة 
وجناح االعمال.. معربا عن ارتياحه لالنطباع 
االي���ج���اب���ي ال�����ذي ت���رك���ه ه����ذا اال����ص���ب���وع لدى 
اأبدوا  الذين  الهند  يف  وامل�صتثمرين  ال�صركاء 
التن�صيق  ومتابعة  ل��درا���ص��ة  ك��ب��ريا  ا���ص��ت��ع��دادا 
والت�صاور مع زمالئهم يف اأبوظبي لال�صتفادة 
من الفر�ش التي يتيحها �صوق اأبوظبي لنجاح 

االعمال.

•• مومباي-وام:

 اأك����د م��ع��ايل ���ص��ي��ف حم��م��د ال��ه��اج��ري رئي�ش 
دائرة التنمية االقت�صادية - اأبوظبي اأن اأ�صبوع 
اأبوظبي يف الهند ا�صتطاع اأن يك�صب ا�صتثمارات 
فر�صا  وي�صتك�صف  اأب��وظ��ب��ي  الإم����ارة  ج��دي��دة 

اأخرى جللبها اإىل االمارة يف ظرف وجيز.
وقال معاليه فى ت�صريح لوكالة اأنباء االإمارات 
اأم�ش..  اأعمال وفعاليات اال�صبوع  وام يف ختام 
اأن اأ�صبوع اأبوظبي يف الهند هو الن�صخة االوىل 
لتنظيم  ال��دائ��رة  اطلقتها  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة  م��ن 
اأ�صبوع اأبوظبي يف اأكر من دولة حول العامل 
االإمارة  وجاذبية  واإمكانيات  لفر�ش  للرتويج 
واإيجاد  لال�صتثمار االجنبي ولتكاتف اجلهود 
تكامل يف اإطار من�صة واحدة ذات ر�صالة وهدف 
اأن يوجد  ا�صتطاع  اال�صبوع  اأن  واأو�صح  واح��د. 
بني  والتحاور  والت�صارك  للتفاعل  ديناميكية 

••عوا�سم-وكاالت:

تعامالت  االآ�صيوية  االأ���ص��واق  اأن��ه��ت 
اآخر اأيام االأ�صبوع مرتاجعة مبا بني 
2 و5 يف املئة، كرد فعل على هبوط 
اأ����ص���واق وول �صرتيت  اآخ���ر يف  ك��ب��ري 
ليل ام�ش االأول اخلمي�ش على غرار 
م���ا ح����دث ل��ي��ل االث���ن���ني امل��ا���ص��ي يف 
اأيام االأ�صبوع يف  اأول  نهاية تعامالت 

نيويورك واإن بدرجة اأقل حدة.
موؤ�صرات  ه��ب��ط��ت  امل���ت���و����ص���ط،  ويف 
االأ�صهم الرئي�صية يف نيويورك بنحو 
4 يف امل��ئ��ة، ل��ي��رتدد ���ص��دى الهبوط 
يف اآ�صيا ورمبا يف اأوروب��ا قبل اإغالق 
االأ�صبوع.  ن��ه��اي��ة  ل��ع��ط��ل��ة  االأ�����ص����واق 
خالل االأ�صبوع، فقدت اأ�صعار االأ�صهم 
االأمريكية كل ما اأ�صافته من ارتفاع 
هذا العام )نحو 10 يف املئة(، ويتوقع 
“الت�صحيح  ع��م��ل��ي��ة  اأن  امل��ح��ل��ل��ون 
التقني” يف اأ�صواق االأ�صهم الرئي�صية 
يف ال���ع���امل مل ت��ن��ت��ه ب��ع��د اأخ������ذا يف 
املوؤ�صرات  منحنى  ا�صتمرار  االعتبار 
االأخريين  ال��ع��ام��ني  يف  االرت��ف��اع  يف 
االأ�صهم  اأ�صعار  يف  الكبري  واالرت��ف��اع 
تويل  منذ  املا�صي  العام  االأمريكية 
ترامب  دونالد  اجلمهوري  الرئي�ش 

مهام من�صبه.
ال�صديد  اأما تف�صري حدوث الهبوط 
قبل  االأخ��������ري  ال�������ص���اع���ة  ن�������ص���ف  يف 
ي�صمى  ما  اإىل  فمرده  ال�صوق  اقفال 
ملتعاملني  لوغارمتية”  “تداوالت 

تذهب  اأخ��رى  ل�صناديق  ا�صتثمارات 
اإىل مالذ اآمن مثل الذهب.

عوامل اأ�شا�شية
توؤثر  التي  االأ�صا�صية  العوامل  تظل 
ك��ب��ري، رغم  ت��غ��ي��ري  دون  ال�����ص��وق  يف 
بارتفاع  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ت���ق���دي���رات 
اأم����ريك����ا  ال���ت�������ص���خ���م يف  م�����ع�����دالت 
من  باأ�صرع  الرئي�صية  واالقت�صادات 

املتوقع.
اأعلن  ال��ت��وق��ع��ات م��ا  ت��ل��ك   وزاد م��ن 
للجنة  ال�����ص��ه��ري  االج���ت���م���اع  ع��ق��ب 
اإجن��ل��رتا املركزي  ب��ن��ك  ال��ن��ق��دي��ة يف 
ال���ري���ط���اين ع���ن اح��ت��م��ال االجت����اه 
واأكر  باأ�صرع  الفائدة  اأ�صعار  لرفع 

مما كان مقدرا من قبل.
اه���ت���زاز  ح���ال���ة  يف  االأ������ص�����واق  والأن 
بالفعل منذ مطلع االأ�صبوع، جاء رد 
الفائدة  رف��ع  احتماالت  على  الفعل 
من  الرغم  على  كبريا،  الريطانية 
البنك  ال����ف����درايل  االح��ت��ي��اط��ي  اأن 
املركزي االأمريكي اأكد يف وقت �صابق 
من هذا االأ�صبوع اأن �صيا�صته النقدية 

لن ت�صهد تغيريات كبرية.
وب����ان����ت����ظ����ار االإع����������الن ع�����ن اأرق��������ام 
االأمريكي  االق��ت�����ص��اد  يف  ال��ت�����ص��خ��م 
اأ�صواق االأ�صهم يف  اأيام �صتظل  خالل 
النظر  بغ�ش  ا���ص��ت��ق��رار،  ع��دم  ح��ال��ة 
عن العوامل االأ�صا�صية التي ال ت�صهد 
تغريات كبرية ترر حركة املوؤ�صرات 

العنيفة تلك.

 2.7 اأقل من  اإىل  االأ�صهم  موؤ�صرات 
يف املئة.

وت���ك���رر ذل���ك اخل��م��ي�����ش ح���ني و�صل 
ال���ع���ائ���د ع��ل��ى ت��ل��ك ال�������ص���ن���دات مرة 

اأخرى اإىل 2.9 يف املئة.
االأ�صهم  اال�صتثمار يف  �صناديق  والأن 
على  ا�صتثماراتها  ت���وزع  وال�����ص��ن��دات 
يعني  ال�صندات  بيع  ف��اإن  ال�صوقني، 
ال�صندات  ���ص��راء  االأح���ي���ان  اأغ��ل��ب  يف 
وب����ال����ت����ايل ����ص���ح���ب ب���ع�������ش ح������رارة 
ال�صوق. وبالطبع هناك  الغليان من 

يف  غليانا  ال�صندات  اأ���ص��واق  وت�صهد 
االأعوام االأخرية ينذر بفقاعة هائلة، 
لي�ش فقط الرتفاع معدالت الديون 
ال�صيادية وديون ال�صركات فح�صب بل 
الأن ذلك له تاأثري وا�صع يف االقت�صاد 
على املغاالة يف اأ�صعار االأ�صول باأكر 

من قيمتها احلقيقية بفارق كبري.
على  العائد  و�صل  االأ�صبوع،  وبداية 
���ص��ن��دات اخل���زان���ة االأم���ريك���ي���ة ملدة 
املئة  يف   2.9 نحو  اإىل  �صنوات   10
يف  ال�صديد  ال��ه��ب��وط  بعد  ل��ي��رتاج��ع 

الأ�شهم وال�شندات
اأيام  اأول  ال�����ص��دي��د يف  ال��ه��ب��وط  ك���ان 
االأ�صبوع مفاجاأة لكثريين، لكن من 
يعرفون  ال�صندات  اأ���ص��واق  يتابعون 
يقرب من  ما  اإىل  العائد  ارت��ف��اع  اأن 
�صعر  ه���ب���وط  وب���ال���ت���ايل  امل���ئ���ة  3 يف 
مع  عك�صيا  يتنا�صب  ال��ذي  ال�صندات 
من  ال�صيولة  �صيجذب  عليها  العائد 
ال�صندات  اأ�صواق  اإىل  االأ�صهم  اأ�صواق 
احلكومي  الدين  �صندات  خا�صة   –

ال�صندات ال�صيادية.

ا�صتثمار يف االأ�صهم تطلق  و�صناديق 
ا�صتنادا  اآل��ي��ة  و����ص���راء  ب��ي��ع  ع��م��ل��ي��ات 
ال�صوق  اله����ت����زاز  ت��ق��دي��رات��ه��ا  اإىل 

وا�صتقراره.
البيع  ع��م��ل��ي��ات  ت���ب���داأ  ال���ب���داي���ة  ويف 
الكبرية )التي تقود لهبوط االأ�صعار 
جل�صات  اآخر  يف  املوؤ�صرات(  وبالتايل 
ال��ت��ع��ام��ل ح��ي��ث ت��ك��ون ال�����ص��ي��ول��ة يف 
ومع  الق�صوى.  حالتها  عند  ال�صوق 
ب���دء ال��ب��ي��ع ت��ن��ط��ل��ق ع��م��ل��ي��ات البيع 

“التقنية اللوغارمتية” تلك.

نيكي يرتاجع و�سط موجة هبوط عاملية 
•• طوكيو-رويرتز:

بور�صة  يف  االأداء  �صعف  ا�صتمرار  م��ع  ام�ش  الياباين  نيكي  املوؤ�صر  هبط 
وول �صرتيت وقادت االأ�صهم املرتبطة بالنفط الرتاجع االأو�صع نطاقا مع 

انخفا�ش اأ�صعار اخلام.
واأغلق املوؤ�صر نيكي القيا�صي منخف�صا 2.3 باملئة اإىل 21382.62 نقطة 

لت�صل اخل�صائر االأ�صبوعية اإىل 8.1 باملئة.
1731.97 نقطة  1.9 باملئة اإىل  وتراجع املوؤ�صر توبك�ش االأو�صع نطاقا 

لت�صل خ�صائره االأ�صبوعية اإىل 7.1 باملئة.
كانت االأ�صهم اليابانية منيت يوم الثالثاء باأكر خ�صارة منذ يونيو حزيران 

2016 من حيث النقاط حيث خ�صر املوؤ�صر نيكي 4.7 باملئة.
وفاق اخلا�صرون الرابحني عددا بواقع 524 �صهما منخف�صا مقابل 117 
يذكر.  تغريا  �صهما   33 ي�صجل  مل  ح��ني  يف  اجلمعة،  ال��ي��وم  راب��ح��ا  �صهما 

وتراجعت جميع القطاعات.
قطاع  خ�صر  بينما  باملئة   4.9 وال��ف��ح��م  النفط  ق��ط��اع  م��وؤ���ص��ر  وانخف�ش 
اأعلنت  بعدما  ال�صاد�ش  لليوم  النفط  اأ�صعار  وهبطت  باملئة.   5.4 التعدين 
اإيران خططا لزيادة االإنتاج يف الوقت الذي �صجل فيه اإنتاج اخلام االأمريكي 
م�صتويات قيا�صية مرتفعة مما عزز املخاوف ب�صاأن ارتفاع حاد يف االإمدادات 
العاملية. ونزلت اأ�صهم ني�صان موتور 3.1 باملئة بعدما قالت ال�صركة املنتجة 
لل�صيارات يوم اخلمي�ش اإن اأرباح الربع الثالث انخف�صت اإىل الن�صف متاأثرة 
الداخل وارتفاع  ال�صليم يف  النهائي غري  التفتي�ش  النا�صئة عن  بالتكاليف 

اخل�صومات يف الواليات املتحدة.
اأرباحا وتوقعات  ال�صركة  اأعلنت  اأ�صهم نيكون ثالثة باملئة بعدما  وارتفعت 

مثرية للتفاوؤل.

 الذهب يتجه لثاين خ�سارة اأ�سبوعية 
•• وا�سنطن-رويرتز:

الذهب دون تغري يذكر ام�ش اجلمعة مع هبوط اأ�صواق االأ�صهم لكن ارتفاع 
اأ���ص��ع��ار ال��ف��ائ��دة ح��ول ال��ع��امل �صغطا على  ال���دوالر وامل��خ��اوف ب�صاأن زي���ادة 
االأ�صعار. ومل ي�صجل الذهب تغريا يذكر يف املعامالت الفورية عند 1319 
جرينت�ش.  بتوقيت   0715 ال�صاعة  بحلول  )االأون�����ص��ة(  لالأوقية  دوالرا 
والم�صت االأ�صعار اأدنى م�صتوياتها منذ الرابع من يناير كانون الثاين عند 

1306.81 دوالر لالأوقية يوم اخلمي�ش.
بداية  منذ  الفورية  املعامالت  يف  باملئة  واح��دا  االأ�صفر  املعدن  وانخف�ش 

االأ�صبوع ليتجه �صوب ثاين خ�صارة اأ�صبوعية ب�صبب تعايف الدوالر.
�صلة  مقابل  االأمريكية  العملة  اأداء  يقي�ش  ال��ذي  ال���دوالر  موؤ�صر  وارت��ف��ع 
عمالت اأكر من واحد باملئة منذ بداية االأ�صبوع، وهو اأف�صل اأداء اأ�صبوعي 

منذ االأ�صبوع املنتهي يف 27 اأكتوبر ت�صرين االأول 2017.
وارتفعت الذهب يف العقود االأمريكية االآجلة 0.1 باملئة اإىل 1320.50 
 0.1 الف�صة  ارتفعت  االأخ��رى،  النفي�صة  املعادن  دوالر لالأوقية. ومن بني 
 22 اأدن��ى م�صتوى منذ  16.43 دوالر لالأوقية بعدما الم�صت  اإىل  باملئة 

دي�صمر كانون االأول 2017 عند 16.22 دوالر لالأوقية يوم اخلمي�ش.
وارتفع البالتني 0.3 باملئة اإىل 972.20 دوالر لالأوقية. و�صجل املعدن 
دوالرا   965 عند  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يناير  م��ن  العا�صر  منذ  م�صتوى  اأدن���ى 
عند  ي��ذك��ر  ت��غ��ريا  ال��ب��الدي��وم  ي�صجل  ومل  ال�صابقة.  اجلل�صة  يف  ل��الأوق��ي��ة 
962.50 دوالر لالأوقية. و�صجل املعدن اأدنى م�صتوياته منذ 25 اأكتوبر 

ت�صرين االأول 2017 عند 958.95 دوالر لالأوقية يوم اخلمي�ش.
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الفجر الريا�ضي

يف مظهر عك�ش مدى التقدم الذي ت�صهده ريا�صة املراأة يف 
العبات  القا�صمية  اجلامعة  طالبات  اآزرت  ال�صارقة،  اإم���ارة 
)اخلمي�ش(،  االأول  اأم�ش  للمراأة،  الريا�صي  ال�صارقة  ن��ادي 
امل��راأة، التي  على مدرجات �صالة موؤ�ص�صة ال�صارقة لريا�صة 
على  امل��ق��ام��ة  وال�����ص��ل��ة،  ال��ط��ائ��رة  ك��رة  مناف�صات  ت�صت�صيف 
حتت  تنّظم  ال��ت��ي  العربية  ل��الأن��دي��ة  االأل��ع��اب  دورة  هام�ش 
ال�صارقة،  حاكم  ال�صمو  �صاحب  قرينة  م��ن  كرمية  رع��اي��ة 
�صمو ال�صيخة جواهر بنت حممد القا�صمي، رئي�صة موؤ�ص�صة 

ال�صارقة لريا�صة املراأة، حتى 12 فراير اجلاري.
اللواتي  للطالبات  كثيفاً  ال�صالة تواجداً  و�صهدت مدرجات 
ودعم  ت�صجيعية،  بهتافات  املناف�صة،  جمريات  مع  تفاعلن 
الريا�صي  ال�صارقة  ن��ادي  العبات  ترجمتها  الفتة  وم���وؤازرة 
حيث  امللعب،  اأر���ص��ي��ة  على  حققتها  انت�صارات  اإىل  ل��ل��م��راأة 
جمعت  التي  ال�صرفة  اخلليجية  املواجهة  نتيجة  اأ�صفرت 
للمراأة« مع نظرياتهّن العبات  الريا�صي  »ال�صارقة  �صيدات 
نادي الفتاة الكويتي �صمن مناف�صات كرة الطائرة عن فوز 
مقابل ال�صي،  اأ�صواط  بثالثة  ال�صيافة  ل�صاحبات  م�صتحق 
النادي  على  م�صتحقاً  ف��وزاً  الثاين  اللقاء  يف  حققن  بينما 
نف�صه يف مناف�صات كرة ال�صلة بنتيجة عري�صة بواقع 91-

نقطة.  50
ندى النقبي: ح�شوٌر داعم يعك�س مدى التطور الذي 

ت�شهده ريا�شة املراأة حمليًا 
وقالت �صعادة ندى ع�صكر النقبي، نائب رئي�ش اللجنة املنظمة 
لل�صيدات، رئي�صة  العربية  لالأندية  االأل��ع��اب  ل��دورة  العليا 
ال�صارقة  عام موؤ�ص�صة  للدورة، مدير  التنفيذية  اللجنة 
اللواتي  القا�صمية  املراأة: �صّجلت طالبات اجلامعة  لريا�صة 
نادي  ملباريات  بح�صورهن  جميلة  ت�صجيعية  لوحة  �صّكلن 
يعك�ش  وم����وؤازراً  داع��م��اً  موقفاً  ل��ل��م��راأة،  الريا�صي  ال�صارقة 
مدى التطور الذي ت�صهده ريا�صة املراأة يف دولة االإمارات، 
على  الكثافة  بهذه  ح�صورهّن  واأن  �صيما  ال�صارقة،  واإم���ارة 
حتقيق  على  العباتنا  حتفيز  يف  اأ�صهم  الت�صجيع  م��درج��ات 
اأن الدعم اجلماهريي عامل �صرورّي  االنت�صارات، باعتبار 

يف هذه املواقف الريا�صية احلا�صمة. 
طالبات  اأبدته  ال��ذي  والت�صجيع  امل���وؤازرة،  بف�صل  واأ�صافت: 
اجلامعة القا�صمية ا�صتطاع نادي ال�صارقة الريا�صي للمراأة 
اأن يظفر بنتيجة املواجهتني، وهذا اأمر يح�صب حلر�ش بنات 
الوطن على الوقوف اإىل جانب االأندية االماراتية خ�صو�صاً 
نادي ال�صارقة الريا�صي للمراأة الذي يخو�ش يف هذه االأيام 
م�صوار التناف�ش مع العبات العرب على نيل األقاب املواجهات 

املتبقية والتي نتمنى اأن يحقق فيها اأرفع املراتب. 
يف  مهّم  عامل  اجلماهريي  التواجد  نا�شر:  علياء 

جميع املواجهات
ال�صارقة  فريق  ق��ائ��دة  نا�صر،  علياء  و�صفت  جانبها  وم��ن 
اجلماهريي  اإن التواجد  الطائرة  كرة  يف  للمراأة  الريا�صي 
يخو�صها  ال��ت��ي  امل��واج��ه��ات  جميع  يف  للفريق  مهم ٌ  ع��ام��ٌل 
اجلامعة  طالبات  تواجد  وا�صفة  البطولة،  انطالقة  منذ 
القا�صمية بالكثيف واملهم، حيث اأكدت اأن الالعبة مّنا حني 
ترى املدرجات ممتلئة ت�صعر بطاقة كبرية وحمفزة ت�صحذ 
الهمم وتقوي العزائم، االأمر الذي ينعك�ش على االأداء الفني 

والتكتيكي والبدين.

العامل  ال�صفراء يف  الكرة  اأنظار ع�صاق  تتجه 
19-24 فراير  اإىل دبي خالل الفرتة من 
دبي  �صوق  بطولة  مناف�صات  ملتابعة  اجل���اري 
احلرة لتن�ش ال�صيدات، التي ي�صت�صيفها �صتاد 
ال�صوق احلرة يف القرهود، وت�صارك فيها �صبع 

من امل�صنفات الع�صر االأُول يف العامل.
وتزخر قائمة امل�صاركات يف بطولة العام بعدد 
ك��ب��ري م��ن جن��م��ات ال��ت��ن�����ش، ي��ع��د االأك����ر من 
نوعه خارج البطوالت االأربع الكرى )غراند 

�صالم(. 
تذكرة  �صعر  اأن  احل���دث  منظمو  اأع��ل��ن  وق���د 
الدخول اليومية يبلغ 55 درهماً فقط خالل 
االأيام الثالثة االأوىل الأ�صبوع تن�ش ال�صيدات، 
وال����ذي ت��ت��ن��اف�����ش ف��ي��ه خ��م�����ش م��ن م�صنفات 
غاربني  فيهن  مبن  ال�صابقات،  االأُول  العامل 
وبطلة  ومي��ب��ل��دون  لقب  حاملة  م���وغ���وروزا، 
دورة فرن�صا الدولية �صابقاً، وماريا �صارابوفا، 
ب��ط��والت غراند  األ��ق��اب خم�ش  احل��ائ��زة على 
����ص���الم، و���ص��ي��م��ون��ا ه��ال��ي��ب، و���ص��ي��ف��ة بطولة 
بطلة  كريبر،  واأجنليك  املفتوحة،  اأ�صرتاليا 
دورة �صيدين 2018، احلائزة على اثنني من 
وكارولينا  الكرى،  االأرب��ع  البطوالت  األقاب 
املتحدة  الواليات  بطولة  و�صيفة  بلي�صكوفا، 
املفتوحة 2016. اإ�صافة اإىل الالعبات: اإلينا 
وحاملة  عاملياً  الثالثة  امل�صنفة  �صفيتولينا، 
الدولية  ب��ري�����ص��ن  دورة  وب��ط��ل��ة  دب����ي  ل��ق��ب 
وميبلدون  بطلة  كفيتوفا،  وب��ي��رتا  م���وؤخ���راً، 
م���رت���ني وح���ام���ل���ة ل���ق���ب دب�����ي ����ص���اب���ق���اً، ومن 
غار�صيا،  ك��ارول��ني  االأُول:  الع�صر  امل�صنفات 
ج��ول��ي��ا ج��ورج�����ش، م��ادي�����ص��ون ك��ي��ز، و�صيفة 
 ،2017 املفتوحة  املتحدة  ال��والي��ات  بطولة 
بطولة  و�صيفة  مالدينوفيت�ش،  وكري�صتينا 
بارتي،  اأ�صلي  و   ،2018 بطر�صبريغ  �صانت 
اأ�صرتاليا  وم�صنفة  �صيدين  بطولة  و�صيفة 

االأوىل. 
التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  ك��ومل  واأ���ص��اد 

التنفيذي  والرئي�ش  االإدارة  جمل�ش  لرئي�ش 
ل�����ص��وق دب���ي احل����رة، اجل��ه��ة امل��ال��ك��ة واملنظمة 
بطولة  يف  املتناف�صات  قائمة  بغنى  للبطولة، 
العام باأ�صماء كبرية، ونوه اإىل الفر�صة املتاحة 
اأمام ع�صاق التن�ش يف دبي ملتابعة اأقوى عرو�ش 

التن�ش العاملية مقابل ر�صم دخول قّيم.
ت���ه���ل���ك، مدير  م����ن ج���ان���ب���ه رح������ب �����ص����الح 
للم�صاركة يف  التن�ش  بعودة جنمات  البطولة، 
العام يزخر  اأن حدث  اإىل  واأ�صار  بطولة دبي، 
بفعاليات واأن�صطة كثرية ومتنوعة، �صت�صفي 
رائعة  اأج���واء  التن�ش  ق��ري��ة  يف  املناف�صة  على 

طوال اأ�صبوعي احلدث، واأ�صاف تهلك: �صتتاح 
اأقوى  ملتابعة  التن�ش  ع�����ص��اق  اأم����ام  ال��ف��ر���ص��ة 
وكما  للبطولة،  االأول  اليوم   منذ  املواجهات 
اإىل  الدخول جماناً  �صيكون  عودنا جمهورنا، 
من  جميع  يتمكن  حتى  و3،  و2   1 امل��الع��ب 
ال ميتلك تذاكر من م�صاهدة كبار الالعبني 
والالعبات يف املالعب اخلارجية، وذلك طوال 

االأيام الثالثة االأوىل للبطولة.
برنامج  ���ص��م��ن  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب   1000

املدار�ش ال�صريكة لدولية دبي للتن�ش 
ي�صارك ما يزيد على األف طالب وطالبة من 

ع�صر مدار�ش يف جميع اأرجاء دبي يف برنامج 
احلرة  دب��ي  �صوق  لبطولة  ال�صريكة  امل��دار���ش 
الدعوة  التوجيه  مت  اأن  بعد  وذل���ك  للتن�ش، 
اإليها للم�صاركة يف عدد من فعاليات احلدث. 
وي���وف���ر ال���رن���ام���ج ف��ر���ص��ة ل��ل��ط��الب لعي�ش 
وامل�صاركة يف  العاملية  التن�ش  مناف�صات  اأج��واء 
احل���دث ع��ر ع��دد م��ن االأن�����ص��ط��ة الريا�صية 
يومي  يف  امل�����ص��ارك��ة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  والتعليمية، 
ج��ي ب��ي م���ورغ���ان ل��الأط��ف��ال. وي��ق��وم ممثلو  
البطولة حالياً بزيارات اإىل املدار�ش ال�صريكة 
ق��ب��ي��ل  ان��ط��الق ال��ب��ط��ول��ة، وذل����ك لالإطالع 
جل�صات  ت�صمل  التي  الرنامج  فعاليات  على 
الريا�صية  تن�ش تدريبية مع معلمي الرتبية 
واملدربني، ومناف�صات تن�ش على مالعب قابلة 
واأنيت،  اآي�ش  البطولة  متيمتي  ولقاء  للنفخ، 
وخو�ش  للتن�ش،  دب��ي  دولية  كاأ�ش  وم�صاهدة 

م�صابقة م�صروع تبني العب. 
الرنامج  مل�����دار������ش  ال�����دع�����وة  وج����ه����ت  ك���م���ا 
تقام  التي  االأطفال  يوم  فعالية  يف  للم�صاركة 
ال�صيدات  تن�ش  اأ�صبوعي  م��ن  االإث��ن��ني  يومي 
والرجال. و�صتقدم املدار�ش التي تفوز باأف�صل 
التن�ش  اإىل العب  عملها  تبني العب  م�صروع 

يف ختام فعاليات يوم االأطفال.   
التي  للتن�ش  احل���رة  دب��ي  ���ص��وق  بطولة  ت��ق��ام 
مت��ل��ك��ه��ا وت��ن��ظ��م��ه��ا ���ص��وق دب����ي احل�����رة، حتت 
رع���اي���ة ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد 
جمل�ش الوزراء حاكم دبي. وُت�صتهل مب�صابقة 
24 من  وح���ت���ى  ف���راي���ر   19 يف  ال�����ص��ي��دات 
 26 م��ن  ال��رج��ال  بطولة  تليها  ال�صهر،  ذات 

فراير3- مار�ش.
ترتاوح اأ�صعار التذاكر بني 55 درهماً لالأدوار 
الرجال،  لنهائي  دره��م��اً  و735  التمهيدية، 
 Bو A ك��م��ا ت��ت��واف��ر ت���ذاك���ر ال��ف��ئ��ة امل��م��ت��ازة
والتذاكر ال�صاملة  جلميع مبارايات احلدث، 

وجميعها ت�صمل �صريبة القيمة امل�صافة. 

ح�صد قاربا التر 1 و2 املركزين االأول والثاين 
ال�صريعة  اخل�����ص��ب��ي��ة  ل���ل���ق���وارب  دب����ي  ���ص��ب��اق  يف 
)اجلولة الرابعة من بطولة االإمارات 2017-
ال����دويل  دب����ي  ن�����ادي  ن��ظ��م��ه  وال������ذي   )2018
ال�صباقات  روزنامة  �صمن  البحرية   للريا�صات 

البحرية للمو�صم الريا�صي البحري احلايل.
وحقق ال�صباق الكبري الذي يعد رابع الفعاليات 
التي ينظمها النادي يف عام زايد 2018 جناحا 
فنيا وتنظيما كبريا متثل يف م�صاركة 18 قاربا 
احت�صن  ال��ذي  ال�صفوح  ب��اأم��ان يف بحر  اأب��ح��رت 
م�صار ال�صباق الذي و�صلت م�صافته اإىل ما يزيد 

عن 30 ميال بحريا.
جمعة  الثنائي  بقيادة   1 التر  ال��ق��ارب  وفر�ش 
�صيف �صلطان املهريي واحمد علي جابر الهاملي 
�صيطرة كبرية على ال�صباق منذ االنطالقة حيث 
ا�صتفاد من انطالقته من املركز االأول ليكون اأول 
ويوا�صل  االأوىل  االلتفاف  نقطة  اإىل  الوا�صلني 
يف  ال�صباق  منهيا  االأخ��رية  املراحل  حتى  تقدمه 

توقيت زمني قدره 30.35.37 دقيقة
ووجد القارب التر1 مناف�صة �صر�صة من باقي 
املناف�صني ومن بينهم مناف�صه  من نف�ش الفريق 
الثنائي اح��م��د حممد  ب��ق��ي��ادة   2 ال��ت��ر  ال��ق��ارب 
وال��ذي حل يف  اآل علي  ال�صويدي وعي�صى  ح�صن 
ال�صباق  ادائ��ا الفتا يف  ق��دم  بعدما  الثاين  املركز 
 30.37.24 ق����دره  زم���ن  م�����ص��اف��ت��ه يف  ق��اط��ع��ا 

دقيقة.
القوارب  ب��اق��ي  ب��ني  اأ���ص��ده  على  التناف�ش  وك���ان 
املناف�صني  االخ��ري خا�صة  ال�صدارة  املراكز  على 
نا�ش  القارب  بينهم  العام ومن  الرتتيب  �صدارة 
عبيد القامة املهريي  �صعيد  الثنائي  بقيادة   10
املركز  امل��ن�����ص��وري وال���ذي ح��ل يف  وف��ال��ح خلفان 
الثالث لي�صتعيد �صدارة الرتتيب العام لبطولة 
االإم������ارات وال��ت��ي ف��ق��ده��ا م��ن��ذ اجل��ول��ة املا�صية 
ع��ززت من  225 نقطة ج��دي��دة  اإ���ص��اف��ة  بعدما 

موقفه يف ال�صدارة بر�صيد 1038 نقطة.
ال�صقيقني  ب��ق��ي��ادة   3 �صاتل  �صي  ال��ق��ارب  وجن��ح 
خليفة وذياب حميد بن ذيبان يف احتالل املركز 
التاألق  رحلة  القارب  ليوا�صل  ال�صباق  يف  الرابع 
169 نقطة جديدة  يف �صباقات املو�صم  م�صيفا 
رفعت ر�صيده اإىل 860 نقطة يف املركز الثالث 
�صاحب  خلف  نقطة   92 بفارق  العام  للرتتيب 
املركز الثاين القارب الكويتي رهيب 17 بقيادة 
ن����ادر الرجيب  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ال��ع��م��اين وج��ا���ص��م 
و�صيفا  ليحل  خ��ام�����ص��ا  ال�����ص��ب��اق  ح��ل يف  وال����ذي 

القارب  اإىل  ذهبت  التي  ال�����ص��دارة  ع��ن  وي��ت��ن��ازل 
نا�ش 10.

ال�صباق   4 رهيب  القارب  اأنهى  املراكز  باقي  ويف 
 20 ال��ق��ارب احل��م��ري  امل��رك��ز ال�صاد�ش وج���اء  يف 
بقيادة م�صطفي د�صتي وعبداهلل غريب يف املركز 
بقيادة   25 رهيب  ال��ق��ارب  احتل  بينما  ال�صابع 
املركز  الريهي  وب��ن��در  اهلل  العبد  عبدالرحمن 
ال��ث��ام��ن ون���ال ال��ق��ارب ره��ي��ب 7 ب��ق��ي��ادة ح�صني 
�صويرد والعماين ثاين البو�صعيدي املركز التا�صع 
بقيادة   55 احلمرية  ن��ادي  ال��ق��ارب  احتل  فيما 

املركز  ال�صام�صي  عبيد  وحمد  ال�صام�صي  ح�صن 
عبد  حممد  ق��ام  ال�صباق  نهاية  وعقب  العا�صر. 
اهلل حارب ع�صو جمل�ش اإدارة نادي دبي الدويل 
للريا�صات البحرية يرافقه املقدم علي عبد اهلل 
الق�صيب النقبي رئي�ش ق�صم االإنقاذ البحري يف 
�صرطة دبي واملالزم ثاين طارق حممد املن�صوري 
م��ن ق�����ص��م االإن���ق���اذ ال��ب��ح��ري وحم��م��د ع��ب��د اهلل 
املراكز  اأ�صحاب  اإىل  الكوؤو�ش  بت�صليم  ال�صام�صي 
اخلم�صة االأوىل يف ال�صباق وهي قوارب التر 1 
الثالث و�صي   10 ونا�ش  الثاين   2 والتر  االأول 

�صاتل 3 الرابع ورهيب 17 اخلام�ش.
حارب: م�صك ختام �صباقات اخل�صبية بدبي

اإدارة  اأ�صاد حممد عبد اهلل حارب ع�صو جمل�ش 
املدير  البحرية  للريا�صات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي 
تنظيم  ع��ل��ى  ا���ص��رف  وال����ذي  ل��ل��ن��ادي  التنفيذي 
دبي  �صباق  حققه  ال��ذي  الكبري  بالنجاح  ال�صباق 
الرابعة  -اجل��ول��ة  ال�صريعة  اخل�صبية  ل��ل��ق��وارب 
من بطولة االإمارات- موؤكدا اأن التعاون ال�صائد 
بني اللجنة املنظمة واملت�صابقني �صهل من اإجناح 

ال�صباق والو�صول به النهاية ال�صعيدة.

واأ�صاف اأن ال�صباق جاء رائعا يف كل مراحله وقد 
�صهل م��ن ه��ذا االأم���ر ه��و االع��ت��م��اد على كور�ش 
وم�صار جديد يحمل روح التحدي بني امل�صاركني 
مم���ا اأ���ص��ه��م يف ا���ص��ت��م��رار ال��ت��ن��اف�����ش ب���ني جميع 
القوارب والتي تقاربت من حيث امل�صتوي لتكون 
اجلولة م�صك ختام ل�صباقات القوارب اخل�صبية 
وبامتياز  ال��ن��ادي  جن��ح  ح��ي��ث  دب���ي  يف  ال�صريعة 
االإم����ارات هي  م��ن بطولة  3 ج���والت  يف تنظيم 

الثانية والثالثة والرابعة(.
للدوائر  ال��رائ��د  ال���دور  التنفيذي  امل��دي��ر  وثمن 
احلكومية واملوؤ�ص�صات الوطنية ومن بينها القيادة 
العامة ل�صرطة دبي و�صلطة مدينة دبي املالحية 
وجمموعة نخيل البحرية وجهاز حماية املن�صات 
احليوية وال�صواحل قيادة ال�صرب الرابع واالإدارة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل����دين ب��دب��ي وم��وؤ���ص�����ص��ة دبي 
اأبوظبي  الريا�صية وموؤ�ص�صة  دبي  لالإعالم قناة 

لالإعالم قناة ياأ�ش.
طاقم التر يهدي الفوز لرا�صد بن غدير

الهاملي  واحمد  املهريي  جمعة  الثنائي  اه��دي 
ال�صويدي  1 والثنائي احمد  التر  القارب  قائد 
اجناز   2 ال��ت��ر  ال��ق��ارب  ق��ائ��دا  علي  اآل  وعي�صى 
القاربني باحل�صول على املركزين االأول والثاين 
يف �صباق دبي للقوارب اخل�صبية ال�صريعة -اجلولة 
الرابعة من بطولة االإمارات- اإىل مالك الفريق 

والداعم االأول را�صد حممد را�صد بن غدير.
وقال جمعة �صيف �صلطان املهريي مدير الفريق 
اأن الدعم املتوا�صل من قبل را�صد حممد را�صد 
الوا�صح  االأث��ر  له  ك��ان  الفريق  مالك  غدير  بن 
ومنها  الفريق  حققها  التي  املختلفة  النتائج  يف 
هذا  م��رت��ني  االأول  امل��رك��ز  على  ال��ق��ارب  ح�صول 
موؤكدا  وال��راب��ع��ة  الثالثة  اجل��ول��ت��ني  يف  امل��و���ص��م 
ملوا�صلة  الدافع  مبثابة  �صيكون  الداعم  ه��ذا  اأن 
يف  وال��ف��وز  اللقب  على  املحافظة  نحو  الطريق 

اجلولتني اخلام�صة وال�صاد�صة اخلتامية.

تظاهرة ريا�شية تراثية بحرية رائعة يف بحر ال�شفوح

قاربا الترب 1 و2 يح�سدان ذهب اخل�سبية ال�سريعة
)نا�س 10( يحل ثالثا ويعود اإىل �شدارة الرتتيب العام

تواجد عك�س مدى الهتمام الذي ت�شهده ريا�شة املراأة يف الإمارة �سبع من مت�سدرات الت�سنيف العاملي ي�ساركن يف دولية دبي للتن�ص 

طالبات اجلامعة القا�سمية يوؤازرن لعبات ال�سارقة يف 
»عربية ال�سيدات 2018«

الإماراتية �شلمى احلو�شني تكتفي بالربونز 

�سيدات البحرين ي�سيطرن على ذهبية وف�سية رماية »امل�سد�ص« 25 مرت 
بطولة  نتائج  البحرين هيمنتهن على الئحة  �صيدات  وا�صلت 
فئة  يف  وال���ث���اين  االأول  امل��رك��زي��ن  ع��ل��ى  بح�صولهن  ال��رم��اي��ة 
امل�صد�ش 25 مرت، املقامة �صمن مناف�صات دورة االأندية العربية 
لل�صيدات التي حتظى برعاية كرمية من قرينة �صاحب ال�صمو 
القا�صمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�صيخة  �صمو  ال�صارقة،  حاكم 
“العامل  �صعار  حتت  امل��راأة،  لريا�صة  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  رئي�صة 
ملعبك. �صاركوها حلظات الفوز”، يف الفرتة من 2 وحتى 12 

فراير اجلاري.

واأهدت الالعبة موزة علي بالدها البحرين امليدالية الذهبية 
نادي  يف  اخلمي�ش  اأم�ش  اأقيمت  التي  املناف�صات  خ��الل  وذل��ك 
الذيد، بعد اأن حققت اأعلى نتيجة يف �صجل النقاط بواقع 21 
نقطة، فيما جاءت مواطنتها الالعبة عائ�صة الريكي يف املركز 
 17 حققت  اأن  بعد  وذل��ك  الف�صية،  بامليدالية  لتتوج  ال��ث��اين 
نقطة، ثم اكتفت �صلمى احلو�صني من االإمارات بالرونز بعد 

اأن حققت 8 نقاط لتحّل ثالثاً.
العزيز  عبد  بنت  ال�صيخة حياة  كّل من  التتويج  وح�صر حفل 

البحرينية،  االأوملبية  اللجنة  اإدارة  جمل�ش  ع�صو  خليفة،  اآل 
رئ��ي�����ص��ة جل��ن��ة االإ����ص���راف وامل��ت��اب��ع��ة ل����دورة االأل���ع���اب لالأندية 
عام  ق��ائ��د  ال�صام�صي،  ال���زري  �صيف  ال��ل��واء  و���ص��ع��ادة  ال��ع��رب��ي��ة، 
والعميد  ج��اين،  امللك  عبد  العميد  و�صعادة  ال�صارقة،  �صرطة 
عبد امللك جاين، مدير االأكادميية االأوملبية الوطنية، و�صعادة 
ندى ع�صكر النقبي، نائب رئي�ش اللجنة العليا ورئي�ش اللجنة 
التنفيذية للدورة، مدير عام موؤ�ص�صة ال�صارقة لريا�صة املراأة، 

وهند احلو�صني مدير الدورة.
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ال�صلة،  كرة  مل�صابقة  العام  الرتتيب  �صدارة  امل�صري  �صبورتينغ  فريق  اعتلى 
عقب احرازه النت�صاره الثالث على التوايل، بفوز م�صتحق اأول من اأم�ش على 
املواهب البحريني بفارق �صبعة نقاط وبنتيجة »96-89«، وذلك يف املباراة 
للم�صابقة  التمهيدي  ال��دور  من  اخلام�صة  اجلولة  حل�صاب  جمعتهما  التي 
العربية  لالأندية  االأل��ع��اب  دورة  الرابعة  الن�صخة  مناف�صات  �صمن  املقامة 
ال�صيخة  �صمو  ال�صارقة،  ال�صمو حاكم  قرينة �صاحب  رعاية  لل�صيدات، حتت 

جواهر بنت حممد القا�صمي رئي�صة موؤ�ص�صة ال�صارقة لريا�صة املراأة.
كما �صهدت اجلولة، حتقيق �صاحبات ال�صيافة فريق نادي ال�صارقة الريا�صي 
للمراأة النت�صاراً عري�صاً على نادي الفتاة الكويتي جاء بفارق كبري بلغ 41 
نقطة وبنتيجة »91-50«، لتبقى خطوات قليلة تف�صل �صيدات ال�صارقة عن 

الو�صول اإىل ختام البطولة وال�صعي نحو الظفر بلقبها. 
�شبورتينغ بالعالمة الكاملة

كرة  م�صابقة  يف  الوحيد  الفريق  امل�صري  �صبورتينغ  ب��ات  اجل��ول��ة،  وبنتائج 
ع��ق��ب حتقيقه  ال��ه��زمي��ة،  ط��ع��م  ي��ت��ج��رع  ال���ذي مل  ال��راب��ع��ة  للن�صخة  ال�صلة 
�صدارة  معتلياً  انت�صارات،  ثالثة  من  نقاط  �صتة  بر�صيد  الكاملة  العالمة 
من  اأربعة  عن  ال��واح��دة  النقطة  بفارق  ال�صلة،  ك��رة  مل�صابقة  العام  الرتتيب 
اأن يف�صل فارق االأهداف  النقطة اخلام�صة، قبل  مالحقيه ت�صاركوا جميعاً 
يف حتديد هوية املراكز، ليمنح نادي ال�صارقة الريا�صي للمراأة املركز الثاين 
بفارق 97+ نقطة حققتها �صاحبات االأر�ش واجلمهور عقب ت�صجيلهن على 
مدار مبارياتهن يف الدور التمهيدي ل� 247 نقطة مقابل تلقي �صباكهن ل� 

نقطة.  150
واأهدى فارق 48+ نقطة املواهب البحريني املركز الثالث، وذلك من خالل 
ت�صجيل البحرينيات على مدار مبارياتهن يف التمهيدية 257 نقطة مقابل 
تلقي �صباكهن ل� 209 نقطة، وليذهب املركز الرابع مل�صلحة �صباب الفحي�ش 
املرتاح يف هذه اجلولة مع فارق 21+ نقطة حققتها االأردنيات بت�صجيلهن يف 
مبارياتهن ل� 220 نقطة، مقابل تلقي �صباكهن 199 نقطة، وليودي فارق 
بعد  اخلام�ش،  املركز  الحتالل  الكويتي  الفتاة  ن��ادي  بفريق  نقطة(   -40(
269 نقطة، مقابل  الكويتيات على مدار مبارياتهن يف ت�صجيل  اكتفت  اأن 
تلقي �صباكهن ل� 309 نقطة، وليذهب املركز ال�صاد�ش واالأخري لفريق جدة 

يونايتد الذي ودع املناف�صات بعد اأن اقت�صر ر�صيده على اأربعة نقاط.
املواهب ي�شّيع فر�شة الفوز الأول على �شبورتينغ

���ص��ّي��ع ف��ري��ق امل���واه���ب ال��ب��ح��ري��ن��ي ف��ر���ص��ة اإحل����اق اخل�����ص��ارة االأوىل بفريق 
�صبورتنيغ امل�صري، بعد مباراة عرفت من خاللها البحرينيات كيفية اإنهاء 
�صوطها االأوىل مل�صلحتهن بفارق �صتة نقاط وبنتيجة »45-39«، بعد فرتة 
اأوىل انتهت بحرينية بجدارة »21-15« وفرتة ثانية انتهت بالتعادل 24-

�صهدت حتواًل باالأداء والنتيجة،  الثاين  ال�صوط  اأن جمريات  24، خ�صو�صاً 
بعد اأن متكنت العبات �صبورتينغ من ا�صتعادة زمام املبادرة، وتقلي�ش الفارق 
ومن ثم التقدم بالنتيجة نحو حتقيق انت�صارهن يف املباراة، بنيل امل�صريات 

االأف�صلية املطلقة يف الفرتتني الثالثة والرابعة 24-19 و25-33.
وتدين امل�صريات يف حتقيق انت�صارهن ال�صعب، لتاألق العبة ارتكاز الفريق 
منة اهلل حممد �صاحبة 30 نقطة، بجانب تاألق زميلتها اأ�صرار جمد �صاحبة 
21 نقطة، فيما مل ي�صفع ملحرتفة املواهب البحرينية الالعبة براندي راين 
اكتفت  اأن  بعد  نقطة،   34 بر�صيد  امل��ب��اراة  يف  م�صجلة  اأف�صل  لقب  ح�صد 
يف  البحريني  للفريق  كافية  تكن  مل  التي  نقطة   55 بت�صجيل  زميالتها 

حتقيق الفوز.
ال�شارقة يق�شو على الفتاة الكويتي

فريق  يف  مناف�صاتهن  على  للمراأة  الريا�صي  ال�صارقة  ن��ادي  الع��ب��ات  ق�صت 
الفتاة الكويتي، يف مباراة فر�صت خاللها �صاحبات ال�صيافة اإيقاعهن على 
الفرتات  يف  املطلقة  االأف�صلية  نيل  خالله  من  لي�صتطعن  اللقاء  جمريات 

و17-19. و6-22  و8-22  االأربعة للمباراة بواقع »19-28 
وتاألق لل�صارقة كل من املحرتفتني كرمية كارما، ولي�صيدي زيومارا بت�صجيل 
كل منهن 28 نقطة، بجانب تاألق الدولية اأمل بن حيدر بت�صجيلها ثمانية 
�صارماوريكا  البحريني  امل��واه��ب  �صفوف  يف  املحرتفة  اكتفت  فيما  ن��ق��اط، 

كيدنايل بت�صجيل 15 نقطة.
الدور التمهيدي ي�شل حمطة اخلتام

ت�صدل م�صابقة كرة ال�صلة اليوم عن مناف�صات الدور التمهيدي، وذلك باإقامة 
مباراتني من العيار الثقيل �صتحدد نتائجها ب�صورة مبا�صرة هوية الفريقني 
للمباراة  واملوؤهلني  ال��دور  والثاين يف هذا  االأول  املركزين  �صيحتالن  اللذان 
الفحي�ش  �صباب  ن��ادي  وجتمع  ع�صراً  الثالثة  منها  االأول  تنطلق  النهائية، 
ال�صارقة  بلقاء  اخلام�صة  يف  تتبع  اأن  على  البحريني،  وامل��واه��ب  االأردين 

الريا�صي للمراأة و�صبورتينغ امل�صري.

مناف�سات قوية يف بطولة �سباق اجلري 
لل�سيدات ب�سرطة اأبوظبي

فالفريدي: ل اأحب احلديث عن ثالثية اأو ثنائية

وامل�صاغل  النقل  اإدارة  م��ن  العو�صي  علي  م��رمي  امل���دين  ح�صلت 
الطريق  ���ص��ب��اق  ب��ط��ول��ة  يف  االأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي  ب�صرطة 
القطاعات  م���دراء  درع  ب��ط��والت  �صيدات  ال��ف��ردي   امل�صتوى  على 
االإدارة  نف�ش  املعال من  عبيد  رمي��ا  امل��دين  . وحلت  للعام2018 
اإدارة  م��ن  احل��م��ادي  جا�صم  عائ�صة  امل���دين  ح�صدت  ثانيا..فيما 
ح�صلت  الفرق  م�صتوى  وعلى  الثالث.  املركز  والعالقات  املرا�صم 
اإدارة النقل وامل�صاغل على املركز االأول واإدارة املرا�صم والعالقات 

ثانيا يف حني حلت اإدارة امل�صاريع الهند�صية ثالثا.
ح�صر البطولة العقيد اأحمد ال�صبلي مدير اإدارة النقل وامل�صاغل 

والعالقات  املرا�صم  اإدارة  مدير  نائب  الها�صمي  من�صور  والعقيد 
رئي�ش الفعاليات الريا�صية بقطاع املالية واخلدمات.

اأبوظبي  يف  االإم����ارات  اأم  حديقة  يف  ج��رت  التي  البطولة  وك��ان��ت 
�صهدت مناف�صات قوية بني امل�صاركات.

واأكد العقيد من�صور الها�صمي احلر�ش على توفري وتهيئة بيئة 
باأهمية  الوعي  وتعزز  العاملني  ت�صعد  وم�صجعة  ريا�صية حمفزة 
الن�صاط الريا�صي.. مو�صحا اأن هذه امل�صابقات ت�صكل عامال مهما 
يف م�صرية دعم احلركة الريا�صية والبدنية لل�صيدات واملحافظة 

على م�صتويات عالية من الكفاءة ال�صحية. 

عقب  فالفريدي،  اإرن�صتو  لر�صلونة،  الفني  املدير  قال 
بعد  اإ�صبيلية،  ملواجهة  امللك  كاأ�ش  لنهائي  فريقه  تاأهل 
تغلبه على فالن�صيا 2-0 يف اإياب ن�صف النهائي، اإنه ال 
يحب التفكري حالياً يف اإمكانية حتقيق ثالثية الدوري، 

الكاأ�ش، ودوري اأبطال اأوروبا هذا املو�صم.
“مي�صتايا”،  على ملعب  الفوز  فالفريدي عقب  و�صرح 
وتاأهل الر�صا مبجموع نتيجة )3-0( يف لقائي الذهاب 
والعودة: طموحنا حماولة الفوز بكل ما ميكن، ولكني 
ال اأحب احلديث عن ثالثيات اأو ثنائيات، االآن متكنا من 
“الليغا”،  يف  حالياً  الرتكيز  علينا  لكن  النهائي،  بلوغ 

يف  ال�صعب  ال�16  دور  �صنتجاوز  ك��ن��ا  م��ا  اإذا  و���ص��رنى 
الت�صامبيونز اأمام ت�صيل�صي.

الأنه  �صديد،  بحما�ش  ي�صعر  ب��اأن��ه  فالفريدي  واع���رتف 
امل��ل��ك مع  ب��ك��اأ���ش  ل��ه  ن��ه��ائ��ي  اأول  �صيتمكن م��ن خ��و���ش 
بر�صلونة، مثل اأي مدرب ي�صتطيع بلوغ نهائي مع فريقه 

وتكون اأمامه فر�صة حل�صد لقب.
بفرق  واأطحنا  الكاأ�ش،  يف  جيدة  م�صرية  قدمنا  وتابع: 
مهمة واأنا �صعيد للغاية، بر�صلونة خا�ش نهائيات كثرية 
ول��ك��ن ه���ذا ال��ن��ه��ائ��ي ال��ث��اين يل ك��م��درب ب��ك��اأ���ش امللك، 
و�صاأحاول اأن اأكون موفقاً فيه عن االأول الذي كان يقود 

فيه بلباو وخ�صره اأمام الر�صا.
اإ�صبيلية  ورغبة  للنهائي،  امل�صيف  امللعب  عن  وب�صوؤاله 
نهائي  لعبت  اأن��ا  فالفريدي:  ق��ال  اللعب على ملعبه  يف 
كاأ�ش ملك من قبل يف ملعب اخل�صم، وب�صراحة ال اأحب 

تكرار هذا.
كان  ق��ال: اخل�صم  فالن�صيا  اأم��ام  املباراة  وعن جمريات 
اأداء جيد، يف الذهاب  متحم�صاً جداً وكان علينا تقدمي 
هم قدموا اأداًء دفاعياً وحالوا دون اأن ن�صجل الكثري من 
وكذلك  الفر�ش،  بع�ش  لهم  �صنحت  واليوم  االأه���داف، 

نحن، واأعتقد اأننا ا�صتحقينا التاأهل. 

اإهداء الفوز للقيادة الر�شيدة

نادي اأبو ظبي يحتفي بنجومه اأبطال الأوملبياد العربي لل�سطرجن
تاألق الزعابي واحلو�شني ورو�شة ال�شركال بذهب الفئات املختلفة 

املواجهة تقرتب من اخلتام والعيون على اللقب 

�سيدات نادي ال�سارقة الريا�سي للمراأة يحققن انت�سارًا عري�سًا على الفتاة الكويتي

بثالثة اأ�شواط نظيفة دون رّد 

»ال�سارقة الريا�سي للمراأة« يتزّعم �سدارة الطائرة 
ويح�سم الأمر بالفوز على الفتاة الكويتي

�صجل فريق ال�صارقة الريا�صي للمراأة فوزاً �صهاًل على فريق 
ترتيب  بها  ليت�صدر  نظيفة  اأ���ص��واط  الكويتي بثالثة  الفتاة 
الو�صل،  ���ص��ي��دات  ف��ري��ق  ع��ن  م��ب��اراة  موؤقتاً بفارق  ال��ب��ط��ول��ة 
اأم�ش على �صالة موؤ�ص�صة  بينهما  الذي جمع  اللقاء  وذلك يف 
ال�صارقة لريا�صة املراأة، �صمن الن�صخة الرابعة لدورة االألعاب 
لالأندية العربية لل�صيدات، والتي تقام برعاية قرينة �صاحب 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�صيخة  �صمو  ال�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�صمو 

القا�صمي، رئي�صة موؤ�ص�صة ال�صارقة لريا�صة املراأة.
�شوط �شهل

الريا�صي  »ال�صارقة  �صيدات  مل�صلحة  االأول  ال�صوط  جاء  كما 
والقدرات  الفنية  االم��ك��ان��ات  ل��ف��ارق  بالكامل ن�صبة  ل��ل��م��راأة« 
االأداء  على  انعك�ش  ال��ذي  االأم��ر  وه��و  الفريقني  البدنية بني 
املواجهة  امل�صت�صيف  البلد  ت�صّيدت العبات  اأن  امللعب فكان  يف 
االأوىل  الدقائق  يف  ال��ف��ارق  ك��ان  ونتيجة، حيث  اأداًء  بالكامل 
بعك�ش  وث��ق��ة  ب���ه���دوء  ي��ل��ع��ن  ال�����ص��ارق��ة  والع���ب���ات   ،6-14
بتوتر  ي��ل��ع��ن  ك���ن  ال��ل��وات��ي  ال��ك��وي��ت��ي  ال��ف��ت��اة  العبات فريق 
لهن  ي�صمحن  مل  ال�صارقة  فتيات  الفارق لكن  الأجل تقلي�ش 
بذلك، وو�صل الفارق اىل 10 نقاط كاملة متكن ب�صهولة من 

ح�صم ال�صوط مل�صلحته 10-25.
تقدم ومتيز

تذكر يف  ال�صارقة �صعوبة  الثاين مل يجد فريق  ال�صوط  ويف 

املباراة  على  ال�صيطرة  يف  االأول  اللعب  �صوط  �صيناريو  تكرار 
وحتقيق تقدم �صهل منذ البداية وبفارق مريح 17-10، ثم 
نوري�ش  االأجنبية  الالعبة  ت�صديدات  قوة  بف�صل   10-18
التي مل جتد �صعوبة وال دفاع �صلب يوقف ت�صديداتها بجانب 
اإر�صالها الذي ال ي�صد وال يرد، فكانت كلها عوامل جعلت من 
اأمر  فوز �صيدات »ال�صارقة الريا�صي للمراأة« بال�صوط الثاين 

غاية يف ال�صهولة بنتيجة -25 15.
ختام رائع

اللعب  �صوط  اإىل  ل��ل��م��راأة«  الريا�صي  »ال�صارقة  فريق  وج��اء 
الثالث بذات الروح املعنوية العالية واالأداء املتوازن يف الدفاع 
اجلدية  ال�صوط رغم  ب��داي��ة  م��ن��ذ  م��ت��م��ي��زاً  ف��ك��ان  واالإر����ص���ال 
املواجهة بالتعادل  الكويت  فتيات  بها  ا�صتهل  التي  والندية 
جنح  للمراأة  الريا�صي  �صيدات ال�صارقة  فريق  اأن  اإال   2-2
الفارق لكن  تو�صعة  نحو  ب�صهولة ما�صياً  التقدم 2-4  يف 
التقدم وقل�صن  �صهاًل وحاولن  الكويت مل يكن �صيداً  فتيات 
ال�صيطرة  ا�صتمرت  وبعدها   .5-12 اىل  ثم  الفارق اإىل 3-4 
اجلهاز  اأن  رغم  للمراأة  الريا�صي  ال�صارقة  ل�صيدات  بالكامل 
واإتاحة  البديالت  اإ�صراك الالعبات  على  للفريق عمل  الفني 
الفوز  بامل�صاركة الأط��ول فرتة ممكنة وجنح يف  الفر�صة لهن 
بالنتيجة النهائية لل�صوط -25 12 وبالتايل الفوز باملباراة 

بثالثة اأ�صواط نظيفة.  

لل�صطرجن  ظبي  اأب���و  ن���ادي  احتفى 
متيزوا  ال��ذي��ن  بنجومه  وال��ث��ق��اف��ة 
للدولة  امل�����ص��رف  مت��ث��ي��ل��ه��م  خ����الل 
لل�صطرجن  ال��ع��رب��ي  االأومل���ب���ي���اد  يف 
ال�صارقة  مدينة  احت�صنته  وال���ذي 
م���وؤخ���راً ، ح��ي��ث ن���ال���وا ع���ن ج���دارة 
ملونة  م��ي��دال��ي��ات   7 وا���ص��ت��ح��ق��اق 
دولة  و�صعت  ذه��ب��ي��ات  ث��الث��ة  منها 
االإم��ارات يف �صدارة ال��دول العربية 
امل�صاركة يف احلدث العربي  الع�صرة 

ال�صنوي.
ال�������الع�������ب  م������ق������دم������ت������ه������م  ويف 
النا�صئ �صلطان علي الزعابي والذي 
ح�صل على ذهبية فئة ال�صباب 18 
�صنة بالعالمة الكاملة 7 نقاط من 
���ص��ب��ع ج����والت ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن 
�صنة  ع�صرة  خم�صة  ع��م��ره  �صلطان 
فقط وف�صل امل�صاركة يف تلك الفئة 
اأن���ه ك���ان باإمكانه  ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن 

امل�صاركة يف فئة 16 �صنة.

اأحمد  عمران  الالعب  تاألق  واأي�صاً 
احل��و���ص��ن��ي ب��ط��ل غ���رب اآ���ص��ي��ا لعام 
�صيطر على بطولة  الذي    2017
فئة 16 �صنة ونال امليدالية الذهبية 
ق��ب��ل ان��ت��ه��اء ال��ب��ط��ول��ة ح��ي��ث غرد 
البطولة  ب��داي��ة  منذ  ال�صرب  خ��ارج 
واب��ت��ع��د ب��ف��ارق ن��ق��ط��ة ون�����ص��ف عن 
بطلة  ون���ال���ت   .. م��ن��اف�����ص��ي��ه  اأق�����رب 
العامل لفئة 8 �صنوات لعام 2017 
فئتي  لقب  ال�صركال  عي�صى  رو�صة 
الكاملة  بالعالمة  �صنوات  و8   10
بفارق  وابتعدت  ت�صعة  من   9 اأي�صاً 
نقطة ون�صف عن اأقرب مناف�صة لها 
الالعبة عو�صة مبارك  .. وح�صدت 
يف  ال��رون��زي��ة  امليدالية  ال�صام�صي 
االوملبياد  ،و���ص��ه��د  ���ص��ن��ة   16 ف��ئ��ة 
ف���وز الع��ب��ة ال���ن���ادي ف��اط��م��ة اأحمد 
الوهيبي بامليدالية الرونزية لفئة 
لطيفة حممد  والالعبة  �صنة   14
 ، �صنة   12 الدرمكي برونزية فئة 

الدرمكي  حممد  �صلطان  والالعب 
برونزية فئة 14 �صنة.

وحر�ش جمل�ش االإدارة يف نادي اأبو 
التهنئة  رف��ع  على  لل�صطرجن  ظبي 
ال�صمو  ل�صاحب  الر�صيدة  للقيادة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
ال��دول��ة حفظه اهلل ورع���اه،  رئ��ي�����ش 
مثمنني توجيهات الفريق اأول �صمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  
القائد  ن���ائ���ب  اب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
رئي�ش  امل�����ص��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات  االأع����ل����ى 
املجل�ش التنفيذي واأ�صاد بدعم �صمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�����ص��ي��خ 
الريا�صي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ش  رئي�ش 
املتوا�صل لقطاع ال�صباب والريا�صة 
اجن����������ازات  يف  �����ص����اه����م����ت  وال������ت������ي 
التي  املتوالية  االإماراتي  ال�صطرجن 
حتققت موؤخرا بفوز العبه منتخب 
االإمارات ونادي اأبو ظبي لل�صطرجن 
بذهبية  ال�صركال  رو�صة  والثقافة 

 8 حت��ت  لل�صطرجن  ال��ع��امل  بطولة 
���ص��ن��وات ل��ل��ن��ا���ص��ئ��ني م���ع ن��ه��اي��ة عام 

.2017
بتاألق  ال���ذه���ب���ي  االجن������از  جت����دد  و 
احلو�صني  عمران  ال�صاعد  الالعب 
وبرونزية  ذهبيتني  خطف  وال���ذي 
لل�صطرجن  اآ���ص��ي��ا  غ��رب  بطولة  م��ن 
2017 مم��ا يوؤكد  ن��ه��اي��ة ع���ام  م��ع 
االإماراتي  لل�صطرجن  ج��دي��د  فجر 
االأوملبياد  يف  ت��األ��ق��ه  وا����ص���ل  ال����ذي 
العربي لل�صطرجن والذي ا�صت�صافه 
نادي ال�صارقة لل�صطرجن وهو لي�ش 
بغريب على دولة االإمارات واأبنائها 
ال��ذي��ن يثبتون دائ��م��اً ج��دارت��ه��م يف 
واأنهم على قدر  الكبرية،  املناف�صات 
�صعار بالدهم،  امل�صوؤولية دفاعا عن 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  ل��دع��م  ا�صتثمارا 
ظبي  اأب��و  جمل�ش  ومتابعة  واهتمام 
الريا�صي برئا�صة �صمو ال�صيخ نهيان 
ياأتي  ،وال�����ذي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 

ا�صتكماال جلهود جمل�ش اإدارة نادي 
اأبو ظبي لل�صطرجن، وجهود اجلهاز 

الفني بالنادي واأ�صر الالعبني.
و����ص���رح ح�����ص��ني ع���ب���داهلل اخل����وري 
ن����ادي  يف  االإدارة  جم��ل�����ش  رئ���ي�������ش 
والثقافة  ل���ل�������ص���ط���رجن  اب����وظ����ب����ي 
اأقامه  خالل حفل اال�صتقبال الذي 
النادي الإبطاله يف مقره يف اأبو ظبي 
متيزوا  الذين  والالعبات  لالعبني 
خالل متثيلهم الدولة يف االوملبياد 
بح�صور  ل���ل�������ص���ط���رجن   ال����ع����رب����ي 
احلمادي  �صلطان  ع���ارف  ال��دك��ت��ور 
نائب رئي�ش جمل�ش االإدارة و�صهيل 
عبد الرحيم العو�صي رئي�ش اجلهاز 
املهريي  اإ�صماعيل  واإبراهيم  الفني 
اأمور  واأولياء  امل�صاعد  العام  االأم��ني 
اأب���و ظبي  اجن����ازات  ب���اأن  الالعبني  
جماعياً  ع��م��اًل  تطلبت  لل�صطرجن 
ب�صكل  اإع���داده  مت  زمنياً  وبرناجماً 
الفنية  ال��ل��ج��ن��ة  ق���ب���ل  م����ن  دق���ي���ق 

الكثري  ا���ص��ت��غ��رق  وال�����ذي  ب��ال��ن��ادي 
املع�صكرات  خ���الل  م��ن  ال��وق��ت  م��ن 
�صاهمت  التي  واخلارجية  الداخلية 
يف رفع امل�صتوى الفني، مما يتطلب 
املرحلة  خ��الل  االه��ت��م��ام  م�صاعفة 
ال���ق���ادم���ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى تلك 

االإجنازات التي حتققت.
التي  خ�����وري ب�����االإجن�����ازات  واأ�����ص����اد 
اأبو  ن����ادي  والع���ب���ات  الع��ب��و  حققها 
ظبي لل�صطرجن يف خمتلف املحافل 

والدولية،  ال���ق���اري���ة  وال���ب���ط���والت 
حتققها  التي  النجاحات  اأن  موؤكداً 
الذي  ال��ك��ب��ري  ل��ل��دع��م  ت��ع��ود  اللعبة 
واهتمامها  الر�صيدة  القيادة  توليه 
االإن�صان  ببناء  اال�صتثمار  يف  الكبري 
واإمكانياته،  م���ق���درات���ه  وت���ع���زي���ز 
التميز  م�������ص���اح���ات  ك�����ل  وت�����وف�����ري 
املجاالت  ل���ه يف خم��ت��ل��ف  واالإب�������داع 

ومنها قطاع الريا�صة.
ويف خ���ت���ام ك��ل��م��ت��ه ت���ق���دم اخل����وري 

ب��ال�����ص��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر الأول���ي���اء اأم���ور 
ت�صافر  ل�����وال  ال����ذي����ن  ال���الع���ب���ني 
ملا  ال�����ن�����ادي  اإدارة  م����ع  ج���ه���وده���م 
ولالعبني  االإجن���ازات  تلك  حتققت 
واأثنى  النتائج  تلك  حققوا  ال��ذي��ن 
النادي واجلهاز  على جهود مدربي 
يدخروا  مل  ال��ذي��ن  ب��ال��ن��ادي  الفني 
والذي  امل�صتمر  عطائهم  يف  ج��ه��داً 
ل���ه االأث�����ر ال��ط��ي��ب يف حتقيق  ك����ان 

املراكز املتقدمة.
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الفجر الريا�ضي

دايك مدرب برينلي ياأمل يف حت�سن الأداء قريبا 
ي���اأم���ل ����ص���ون داي�����ك م�����درب ب��رين��ل��ي امل��ن��اف�����ش يف ال�����دوري 
بعد  فريقه  اأداء  يتح�صن  اأن  القدم  لكرة  املمتاز  االجنليزي 
مباراته اليوم ال�صبت خارج اأر�صه يف مواجهة �صوانزي �صيتي 
ويعول يف ذلك على ح�صول فريقه على راحة ملدة اأ�صبوعني 

بعد مباراة الغد.
وان�صم املدافع فيل بارد�صلي )ع�صالت الفخذ اخللفية( اإىل 
قائمة االإ�صابات الطويلة يف برينلي لكن مع عدم م�صاركة 
االإجنليزي يف  االحت��اد  كاأ�ش  املقبلة من  اجلولة  الفريق يف 
االأ���ص��ب��وع ب��ع��د امل��ق��ب��ل ب��ع��د خ��روج��ه م��ن ال��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى يد 
من  العبوه  ي�صتفيد  اأن  ياأمل  داي��ك  ف��اإن  �صيتي  مان�ص�صرت 

فرتة الراحة الطويلة املقبلة.
وقال دايك عر موقع ناديه الر�صمي على االنرتنت “اأحيانا 
ال ت��رغ��ب يف ع��ط��ل��ة ل��ك��ن يف ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة وب�����ص��ب��ب كرة 
بالن�صبة  االأهمية  غاية  يف  �صتكون  العطلة  ف��اإن  االإ���ص��اب��ات 

لنا«.
و�صيعود املدافع �صتيفن وارد للت�صكيلة يف مواجهة �صوانزي 
من  تعافيه  بعد  القائمة  يف   17 املركز  يحتل  ال��ذي  �صيتي 
اإ�صابة يف الركبة غاب ب�صببها عن ت�صع مباريات يف الدوري 
الفريق  ت��وم هيتون لتدريبات  امل��رم��ى  ع��اد ح��ار���ش  يف ح��ني 

ب�صورة كاملة بعد التعايف من اإ�صابة يف الكتف.

تاركوف�صكي  املدافع جيم�ش  ي�صتمر غياب  الوقت  نف�ش  ويف 
الو�صط دين  -الفخذ واملهاجم كري�ش وود -الركبة والعب 
م���ارين -ال��رك��ب��ة اإىل ج��ان��ب اآخ��ري��ن ل��ك��ن ه����وؤالء الثالثة 
رمبا يعودون قريبا للت�صكيلة يف مواجهة �صاوثامبتون بعد 

اأ�صبوعني.
ويوا�صل املهاجم جون والرتز-الركبة واجلناح روبي برادي 

-الركبة التعايف بعد غياب طويل اأي�صا.
ال�صابع بني فرق الدوري االجنليزي  ويحتل برينلي املركز 
الع�صرين بر�صيد 36 نقطة لكنه مل يحقق اأي فوز يف اأخر 

ت�صع مباريات خا�صها يف الدوري.

بهديف كوتينيو وراكيتيت�س

بر�سلونة يق�سي فالن�سيا ويقرتب 
من لقب الكاأ�ص

بات بر�صلونة على بعد خطوة من لقبه الرابع على التوايل 
مناف�صه  ال��ف��وز على  ب��ت��ك��راره  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ا�صبانيا  ك��اأ���ش  يف 
وم�صيفه فالن�صيا على ملعب مي�صتايا -2�صفر يف اإياب ن�صف 
النهائي. و�صجل الهدفني الرازيلي كوتينيو يف الدقيقة 50، 

والكرواتي ايفان راكيتيت�ش يف الدقيقة 82.
فاز  املا�صية  الثالثة  املوا�صم  يف  الكاأ�ش  بطل  بر�صلونة  وك��ان 
على  اخل��ام�����ش  ال��ن��ه��ائ��ي  وه���و  -1�صفر.  ملعبه  ع��ل��ى  ذه��اب��ا 
ال���ت���وايل ل��ر���ص��ل��ون��ة اي�����ص��ا، اذ خ�����ص��ر يف م���ب���اراة ال��ق��م��ة يف 
ويلتقي  م��دري��د.  ري��ال  التقليدي  غرميه  ام��ام   2013

الفريق الكاتالوين يف النهائي املقرر يف 21 ني�صان ابريل 
مع ا�صبيلية الذي تاأهل على ح�صاب ليغاني�ش بعد ان 

تغلب عليه -2�صفر االأربعاء يف مباراة االإياب. وكانا 
تعادال ذهابا 1-1.

عينه  ال���دور  يف  التقيا  وفالن�صيا  بر�صلونة  وك���ان 
خ�صمه  بر�صلونة  �صحق  عندما  مو�صمني،  قبل 

مي�صي  م��ن  ل��ك��ل  بثالثية  ذه��اب��ا  -7�صفر 
و�صواريز، قبل تعادلهما ايابا 1-1.

ويحمل بر�صلونة الرقم القيا�صي يف 
 29 بر�صيد  امل�صابقة،  األقاب  عدد 

 23( ب��ل��ب��او  اتلتيك  ام���ام  ل��ق��ب��ا، 
بر�صلونة  ي�صبح  وق���د  ل��ق��ب��ا(. 
اربع  باللقب  يفوز  فريق  اول 

اتلتيك  بعد  متتالية  م��رات 
ب���ل���ب���او ال�������ذي ح���ق���ق ه���ذا 
 1930 ب�����ني  االإجن������������از 

و1933.
وي���ح���ارب ب��ر���ص��ل��ون��ة على 
اكر من جبهة، فيت�صدر 

املحلي بر�صيد  ال��دوري 
ن��ق��ط��ة، ب��ف��ارق 9   58
اتلتيكو  ام����ام  ن��ق��اط 
نقطة  و18  مدريد، 
عن فالن�صيا بالذات 
������ص�����اح�����ب امل�����رك�����ز 
ال����ث����ال����ث، ك���م���ا ان���ه 

يواجه ت�صل�صي بطل 
انكلرتا يف 20 �صباط 

و14  ذه�����اب�����ا  ف�����راي�����ر 
ثمن  يف  اي���اب���ا  م���ار����ش  اذار 

حيث  اوروب����ا،  اب��ط��ال  دوري  نهائي 
ي�صعى اىل احراز الثالثية هذا املو�صم 
للمرة الثالثة يف تاريخه عد 2009 

و2015.
يف املقابل، تراجعت نتائج فالن�صيا 

بعد بداية قوية هذا املو�صم 
�صدارة  على  فيها  ناف�ش 

ال��دوري، فمني بثالث 
متتالية  خ���������ص����ارات 

ام������ام  ال���ل���ي���غ���ا  يف 
ال����������ش ب����امل����ا�����ش 

وريال   2-1

مدريد 1-4 واتلتيكو مدريد �صفر1-. دفع مدرب بر�صلونة 
البداية  منذ  مي�صي  ليونيل  باالرجنتيني  فالفريدي  ارن�صتو 
بعد ان اراحه يف مباراة الذهاب حتى اآخر ن�صف �صاعة. كما 
راكيتيت�ش  ايفان  الكرواتي  الو�صط  العب  فالفريدي  ا�صرك 
دفاع  قلب  و�صارك  ا�صا�صيني.  البا  ج��وردي  ال��دويل  والظهري 
ال���دويل ج��ريار بيكيه 
بعد  بر�صلونة  م��ع 
ال�صك  ك����ان  ان 
ي�������ح�������ول ح�����ول 
لتعر�صه  ذل���ك 
الإ���������ص��������اب��������ة يف 
االرب�����������������ط�����������������ة 
اخل���������ارج���������ي���������ة 
لركبته اليمنى.

ب�������داأت امل����ب����اراة 
ب�����������ص�����ي�����ط�����رة 
على  كاتالونية 
املجريات مع �صعي 
الفتتاح  م���ت���وا����ص���ل 
اوىل  له  الت�صجيل، وكانت 
حرة  ركلة  م��ن  اخل��ط��رية  الفر�ش 
نفذها مي�صي باجتاه الزاوية الي�صرى 
للمرمى لكن احلار�ش خاومي دومينيك 
ب��راع��ة يف الدقيقة  ل��ه��ا واب��ع��ده��ا  ط���ار 

التا�صعة.
ورد  الهجوم  اىل  تدريجيا  فالن�صيا  تقدم 
غايا  خو�صيه  من  بكرة  دقائق  خم�ش  بعد 
رودريغو  لها  ارت��ق��ى  الي�صرى  اجل��ه��ة  م��ن 

وتابعها براأ�صه بالعار�صة مبا�صرة.
فالن�صيا  دف����اع  اخ�����رتاق  ب��ر���ص��ل��ون��ة  ح����اول 
اجلهة  من  مي�صي  حتركات  عر  خ�صو�صا 
وجد  ان  اىل  ج������دوى  دون  م����ن  ال���ي���م���ن���ى 
داخل  ث��غ��رة  ���ص��واري��ز  لوي�ش  االوروغ���وي���اين 
املنطقة قبل نهاية ال�صوط االول بدقيقتني 
ف�صدد منها الكرة لكن احلار�ش كان يف املكان 
امل��ن��ا���ص��ب. ون����ال ب��ر���ص��ل��ون��ة م����راده يف بداية 
ال�صوط الثاين حني تقدم �صواريز من اجلهة 
كوتينيو  الرازيلي  اىل  ك��رة  وم��رر  الي�صرى 
اليمنى  ال��زاوي��ة  يف  واح���دة  بلم�صة  تابعها 

للمرمى يف الدقيقة 50.
وهو الهدف االول لكوتينيو منذ انتقاله 
االنكليزي  ليفربول  م��ن  بر�صلونة  اىل 
مليون   160 م��ق��اب��ل  امل��ا���ص��ي  ال�صهر 
الن�صف  يف  ف��ال��ن�����ص��ي��ا  ���ص��غ��ط  ي������ورو. 
ال��ث��اين م��ن ال�����ص��وط ل��ت��دارك الو�صع 
وكانت له بع�ش املحاوالت منها راأ�صية 
العار�صة  ع��ل��ت  غ��وي��دي�����ش  لغون�صالو 

بقليل يف الدقيقة 66.
الثاين  ال��ه��دف  وراء  ���ص��واري��ز  وك���ان 
ل��ف��ري��ق��ه ح���ني اخ����رتق اي�����ص��ا من 
اجل���ه���ة ال���ي�������ص���رى وم����رره����ا اىل 
راك��ي��ت��ي��ت�����ش ال������ذي اك��م��ل��ه��ا يف 
النهاية  ق���ب���ل  امل�����رم�����ى 

بثماين دقائق.

حمرز يطغى على لقاء �شيتي ولي�شرت 

توتنهام يواجه ار�سنال املتجدد يف الدوري الإنكليزي 

�سي��رين��ا تع��ود اىل املالع�ب ب�عد ع�ام الغي�اب 

ب��ع��د ت��ع��ادل��ه امل��ث��ري م��ع ل��ي��ف��رب��ول يف م���ب���اراة ق��م��ة االح���د املا�صي، 
ي�صت�صيف توتنهام اليوم ال�صبت على ملعب وميبلي ال�صهري جاره 
ار�صنال املتجدد يف احد دربيات لندن يف املرحلة ال�صابعة والع�صرين 

من الدوري االنكليزي لكرة القدم.
ويطغى غياب الدويل اجلزائري ريا�ش حمرز عن مواجهة فريقه 
لي�صر �صيتي مع م�صيفه مان�ص�صرت �صيتي املت�صدر والذي كان ياأمل 
باالنتقال اىل �صفوفه حتى اللحظة االخرية من فرتة االنتقاالت 

ال�صتوية.
على  �صيفني  الثالث  وليفربول  الثاين  يونايتد  مان�ص�صرت  ويحل 

وحامل  اجلريح  ت�صل�صي  ويلعب  االح��د،  و�صاوثمبتون  نيوكا�صل 
اللقب مع و�صت بروميت�ش البيون االثنني يف ختام املرحلة.

 56 مقابل  نقطة،   69 بر�صيد  �صيتي  مان�ص�صرت  يت�صدر 
ليونايتد، و51 لليفربول، و50 لت�صل�صي، و49 لتوتنهام 

و45 الر�صنال.
ليفربول  م�صيفه  م��ع  مثرية  م��ب��اراة  توتنهام  وخ��ا���ش 

كانت جمنونة يف دقائقها االخرية التي �صهدت ثالثة 
اهداف.

كان املهاجم الدويل امل�صري حممد �صالح 
حمط االنظار و�صجل هديف ليفربول، 

االوىل  الدقيقة  يف  ال��ث��اين  وج���اء 
م��ن ال��وق��ت ال�����ص��ائ��ع اث���ر فا�صل 
م���ه���اري ح���ني ت��ل��ق��ى ك����رة داخ���ل 
امل��ن��ط��ق��ة ف����راوغ اك���ر م��ن العب 

واكملها يف ال�صباك.
لكن هاري كاين ف�صل يف ترجمة 
لتوتنهام  التقدم  ملنح  ج��زاء  ركلة 
ق��ب��ل ال��ن��ه��اي��ة ب��ث��الث دق��ائ��ق بعد 
ان جنح احلار�ش االملاين كاريو�ش 
ليح�صل  ال��ك��رة،  ابعاد  يف  لوري�ش 

الدقيقة  يف  ث���ان���ي���ة  رك���ل���ة  ع���ل���ى 
ترجمها  ال�صائع  الوقت  من  ال�صاد�صة 
ه����ذه امل�����رة ل��ي�����ص��ج��ل ه���دف���ه امل���ئ���وي يف 

الدوري املمتاز مدركا التعادل.
البطولة  ه��دايف  ترتيب  كاين  ويت�صدر 
واحد  ه��دف  ب��ف��ارق  ه��دف��ا،   21 بر�صيد 

فقط عن �صالح.
وي�����ص��ط��دم ���ص��ع��ي ت��وت��ن��ه��ام ل��ت�����ص��ل��ق �صم 

ال���رتت���ي���ب ب���ار����ص���ن���ال امل���ت���ج���دد ب���ع���د �صم 
االرميني هرنيك خميتاريان من مان�ص�صرت 
يونايتد يف �صفقة تبادلية رحل على اثرها 
واملهاجم  ���ص��ان�����ص��ي��ز،  ال��ي��ك�����ص��ي�����ش  ال��ت�����ص��ي��ل��ي 
ال���غ���اب���وين ب��ي��ار امي���ريي���ك اوب��ام��ي��ان��غ من 

دورمتوند االملاين.
وحقق الوافدان اجلديدان بداية اكر من 

ال��ت��ي �صحق  م��ب��ارات��ه��م��ا االوىل  رائ��ع��ة يف 
يف   1-5 ايفرتون  �صيفه  ار�صنال  فيها 

اوباميانغ  وافتتح  ال�صابقة،  املرحلة 
الهدف  بت�صجيل  ر�صيده  �صريعا 

بثالث  خميتاريان  وق��ام  االول، 
متريرات حا�صمة.

االرجنتيني  وي�����ص��ت��ع��ي��د 
بوكيتينو  م��اوري�����ص��ي��و 
مدرب توتنهام العبيه 
امل�صابني اريك الميال 
وال�����ك�����ي�����ن�����ي ف���ي���ك���ت���ور 
وانياما وهاري وينك�ش 
وال��������ع��������اج��������ي ������ص�����ريج 

اليهم  وين�صم  اوري��ي��ه، 
ل��وك��ا���ش مورا  ال��رازي��ل��ي 

“لدينا  بوكيتينو  وق��ال  الفرن�صي.  جرمان  �صان  باري�ش  من  االت��ي 
م��ك��ان لكل الع��ب يف  اي��ج��اد  ال�صعب  م��ن  و�صيكون  24 الع��ب��ا  االن 
كل  ا�صا�صيني يف  ليبدوؤوا  يحاربون  24 العبا  اال�صا�صية،  الت�صكيلة 
مباراة«. وبرغم فوز ار�صنال على توتنهام يف ملعب االمارات ذهابا 

-2�صفر، فانه ف�صل يف الفوز عليه خارج ار�صه منذ 2014.
 ،1993 منذ  االوىل  للمرة  وميبلي  ملعب  على  اجل���اران  ويلتقي 
ويعتمده توتنهام هذا املو�صم ملعبا له حتى انتهاء اعمال اعادة بناء 

“وايت هارت الين«.
ومدربه  ار���ص��ن��ال  اىل  بالن�صبة  ح�صنا  ف��اأال  وميبلي  ملعب  ويعتر 
الت�صع  م��ب��اري��ات��ه  يف  ال��ف��ري��ق  ف���از  اذ  فينغر،  ار���ص��ني  الفرن�صي 
االخرية التي خا�صها عليه، منها التغلب على ت�صل�صي 
بداية  يف  املجتمع  درع  مباراة  يف  الرتجيح  بركالت 

املو�صم.
يف�صل  فينغر  ك��ان  اذا  وعما 

وميبلي  يف  ال����ل����ع����ب 
الن  “اجل،  ق�����������ال 
ايجابيا  تاريخيا  لدينا 

هناك«.
“بالطبع  وا�������ص������اف 
ومي������ب������ل������ي م���ل���ع���ب 
ب��ن��وع��ي��ة ع��ال��ي��ة مع 

كبري،  ج���م���ه���ور 
عليه  وت��ل��ع��ب 

جيد  م�صتوى  لتقدمي  ال�صغط  حت��ت  فيها  تكون  مميزة  مباريات 
ريا�ش  ي�صتمر غياب اجلزائري  م��رة«.  وتعاملنا معها جيدا يف كل 
حمرز عن لي�صرت �صيتي للمباراة الثالثة على التوايل، ولن ي�صارك 
ادن��ى من  او  ال��ذي كان قاب قو�صني  ام��ام مان�ص�صرت �صيتي  بالتايل 
االنتقال اىل �صفوفه حتى اللحظات االخرية الإقفال باب االنتقاالت 

ال�صتوية يف 31 كانون الثاين يناير.
واأكد املدرب الفرن�صي كلود بويل ا�صتمرار غياب حمرز عن ت�صكيلة 
و�صوان�صي   2-1 ايفرتون  ان غاب عن مباراتي  بعد  �صيتي،  لي�صرت 

�صيتي 1-1.
لن  ري��ا���ش  ان  “اعتقد  ���ص��ح��ايف اخلمي�ش  م��وؤمت��ر  ب��وي��ل يف  وق���ال 
التفكري  ي�صتعيد  ان  “يف  اأمله  ال�صبت”، معربا عن  يخو�ش مباراة 
بطريقة �صحيحة وان يعود اإلينا ويعمل بجد. اف�صل طريقة له هي 

ان يعود وي�صتمتع بكرة القدم«.
و�صاهم حمرز يف قيادة لي�صرت اىل لقبه االأول يف الدوري االنكليزي 
مو�صم 2015-2016 و�صجل فيه 17 هدفا واختري فيه العب 
عام  الفرن�صي  لوهافر  م��ن  اليه  ان�صم  وه��و  ان��ك��ل��رتا،  يف  ال��ع��ام 

الف جنيه فقط.  350 مقابل   2014
اال�صهر  ال��ن��ادي مرتني يف  الرحيل عن  ان اجل��زائ��ري طلب  اإال 
الثمانية املا�صية. اال ان لي�صرت رف�ش، بح�صب تقارير �صحافية، 
عر�صا من مان�ص�صرت قدره 50 مليون جنيه )71 مليون 
 112( جنيه  مليون   80 مببلغ  ومت�صك  دوالر(، 

مليون دوالر( للتخلي عنه.
مان�ص�صرت  م���ن  ك���ل  ي���ح���اول  ح���ني  ويف 
فوز  حتقيق  ول��ي��ف��رب��ول  يونايتد 
�صيفا  االول  يحل  عندما  جديد 
على نيوكا�صل والثاين �صيفا 
ع���ل���ى ����ص���اوث���م���ب���ت���ون غري 
مراكز  ع����ن  ال���ب���ع���ي���دي���ن 
ت�صل�صي  ف���ان  ال��ه��ب��وط، 
املا�صي  امل���و����ص���م  ب���ط���ل 
ام���������ام ف����ر�����ص����ة وق����ف 
م�������ص���اره االن�����ح�����داري 
مع  متناوله  يف  بلقاء 
�صيفه و�صت بروميت�ش 

البيون االخري.
ت�����ص��ل�����ص��ي على  و���ص��ق��ط 
بورمنوث  ام�����ام  ار����ص���ه 
�صفر3-، ثم لقي خ�صارة 
قا�صية اي�صا امام واتفورد 
امل����رح����ل����ت����ني  يف   4-1
ل��ك��ن مدربه  ال�����ص��اب��ق��ت��ني، 
كونتي  انطونيو  االيطايل 
ال ي������زال ي��ت��م�����ص��ك ب����االأم����ل، 
امللياردير  ال��ن��ادي  مالك  ان  كما 
قرر  ابراموفيت�ش  روم��ان  الرو�صي 
منحه فر�صة بح�صب ما ك�صفت 

و�صائل االعالم املحلية.
وم������ع اب����ت����ع����اد ت�����ص��ل�����ص��ي عن 
 19 ب��ف��ارق  �صيتي  مان�ص�صرت 
اللندين  ال��ف��ري��ق  ف���ان  ن��ق��ط��ة، 
احرزه  ال��ذي  اللقب  نظريا  فقد 

يف املو�صم االول لكونتي معه.
�صعبة  مهمة  ت�صل�صي  وتنتظر 
يف ث��م��ن ن��ه��ائ��ي دوري االأب���ط���ال يف 

مواجهة بر�صلونة اال�صباين.
مع  �صيتي  ���ص��ت��وك  يلعب  امل��ب��اري��ات،  ب��اق��ي  ويف 
وو�صت  باال�ش،  كري�صتال  مع  وايفرتون  برايتون، 
ال�صبت،  �صيتي مع برينلي  و�صوان�صي  واتفورد،  هام مع 

وهادر�صفيلد مع بورمنوث االحد.

بعد عام من الغياب يف اإجازة اأمومة ووالدة، تعود االأمريكية املخ�صرمة 
�صريينا وليام�ش اىل مالعب كرة امل�صرب اليوم ال�صبت، للم�صاركة مع 
منتخب بالدها لل�صيدات �صمن مناف�صات كاأ�ش االحتاد. وغابت �صريينا 
)36 عاما( حاملة الرقم القيا�صي يف األقاب البطوالت الكرى، منذ 
الغراند �صالم على مالعب مدينة ملبورن  اإحرازها لقبها ال� 23 يف 
اال�صرتالية، يف يناير 2017 على ح�صاب �صقيقتها فينو�ش. وو�صعت 
امل�صنفة اأوىل عامليا �صابقا، مولودتها االأوىل يف �صبتمر. وبينما كانت 
تاأمل يف العودة للدفاع عن لقبها يف بطولة ا�صرتاليا ال�صهر املا�صي، مل 
تخ�ش االأمريكية منذ غيابها �صوى مباراة ا�صتعرا�صية من جمموعة 
يلينا  الالتفية  اأم��ام  املا�صي، خ�صرتها  اأبوظبي يف دي�صمر  واح��دة يف 
اأو�صتابنكو بطلة روالن غارو�ش 2017. وقالت �صريينا لدى اإعالن 
عدم م�صاركتها يف ملبورن “على الرغم من اين قريبة جدا، ل�صت يف 
الدفاع عن  ال�صبت  املتحدة  الواليات  وتبداأ  اليه«.  اأطمح  الذي  املكان 
لقبها يف كاأ�ش االحتاد ال�صبت �صد هولندا، و�صتكون وليام�ش على راأ�ش 
وامل�صنفة  عاما(،   37( فينو�ش  �صقيقتها  ي�صم  ق��وي  اأمريكي  فريق 
املنتخب  قائدة  وراأت  ديفي�ش.  ولورين  فاندفيغيه،  كوكو  عامليا   17
االأمريكي كاثي رينالدي ان كاأ�ش االحتاد هي املناف�صة املثالية لعودة 
�صريينا. وقالت “لقد غابت، اأ�صبحت اأما، وتتطلع للعودة اىل اللعب«.  
انه  اإال  املا�صي،  العام  نهاية  اال�صتعرا�صية  مباراتها  “تابعنا  اأ�صافت 
ال�صنة  لبدء  اإليها  بالن�صبة  رائعة  طريقة  �صتكون  االحت��اد  كاأ�ش  هذه 
اأو اأكر«. وتقام مباريات كاأ�ش االحتاد على  اجلديدة وخو�ش مباراة 
مدى يومني بواقع مباراتني يف الفردي كل يوم، ت�صاف اليها مباراة 
ال��ف��ردي. وك�صفت رينالدي  الفريقني يف  ت��ع��ادل  ال��زوج��ي يف ح��ال  يف 
ان تواجدها وفينو�ش  بكاأ�ش االحت��اد، م�صرية اىل  ان �صريينا ت�صتمع 
“هو مو�صع فخر كبري. كان لدينا فريق رائع  الفريق االأمريكي  يف 
العام املا�صي يف كل مباراة، واالأمر نف�صه يتكرر هذه ال�صنة«. و�صت�صكل 
يف  االأوىل  مل�صاركتها  للتح�صري  ل�صريينا  جيدة  فر�صة  االحت��اد  كاأ�ش 
دورة  يف  تكون  ان  املتوقع  من  والتي  املو�صم،  هذا  امل�صرب  كرة  دورات 

اإنديان ويلز االأمريكية بني اخلام�ش من اآذار مار�ش و18 منه. كما 
ان �صريينا ت�صع ن�صب عينيها، حتقيق اإجناز �صبقتها اليه جمموعة 
�صغرية من العبات كرة امل�صرب مثل اال�صرتاليتني مارغريت كورت 
واإيفون غوالغونغ والبلجيكية كيم كالي�صرتز، اللواتي اأحرزن األقاب 
بطوالت كرى بعد غيابهن لفرتات ب�صبب احلمل والوالدة. وحتمل 
وليام�ش الرقم القيا�صي يف عدد األقاب الغراند �صالم منذ بدء تطبيق 

الرقم  ملعادلة  اأي�صا  ت�صعى  انها  اال   ،1968 ع��ام  االح��رتاف  نظام 
القيا�صي املطلق )24 لقبا( والذي حتمله كورت.

وق���ال���ت ���ص��ريي��ن��ا يف م��ق��اب��ل��ة م���ع جم��ل��ة ف��ان��ي��ت��ي فري 
اىل قول  اأحتاج  ال  “رمبا  املا�صي  ال�صهر  االمريكية 

ذلك، اال انني �صاأقوله بطريقة قوية: قطعا اأريد 
اإحراز مزيد من األقاب الغراند �صالم«.

االأرقام  ل�صجل  “اأنا مدركة  اأ�صافت 
�صرا  لي�ش  لالأ�صف.  القيا�صية، 

انني اأ�صع ن�صب عيني اللقب 
والع�صرين”،  اخل��ام�����ش 
وال�����ذي ���ص��ي��ت��ي��ح ل��ه��ا ان 

ال�صجل  يف  ا�صمها  ت��دون 
ال�����ت�����اري�����خ�����ي ك���ح���ام���ل���ة 

يف  املطلق  القيا�صي  الرقم 
البطوالت الكرى.

ت�صرين  يف  �صريينا  وت��زوج��ت 
الثاين نوفمر املا�صي من والد 

ان  وتعتر  اأوه��ان��ي��ان،  األيك�صي�ش  الوالدة طفلتها 
وفرت لها منظارا اآخر للنظر اىل م�صريتها. واأو�صحت يف 

مقابلتها ال�صحافية اعتقد ان االإجناب قد ي�صاعدين يف اإطالة 
اأمد م�صريتها االحرتافية التي بداأت يف العام 1995. وتابعت 

كبريا  ج��زءا  ان  واأ�صعر  املباريات،  اأخ�صر  كثريا،  اأتوتر  “عندما 

الطفلة  ان هذه  اأوملبيا  معرفة  التوتر اختفى عندما ولدت  من هذا 
اجلميلة تنتظرين يف املنزل، يجعلني اأ�صعر بعدم احلاجة للعب مباراة 
اأخرى«. اأ�صافت “ال احتاج اىل املال اأو االألقاب  اأريدها االألقاب، لكنني 
ال اأحتاج اليها. هذا �صعور خمتلف بالن�صبة اإيل«. واإ�صافة اىل مواجهة 
الواليات املتحدة وهولندا، ت�صهد مناف�صات املجموعة العاملية االأوىل 
بلجيكا،  و�صيفتها  فرن�صا  ب��ني  ل��ق��اءات  االحت���اد  لكاأ�ش 
واجلمهورية  اأمل��ان��ي��ا،  و�صيفتها  رو���ص��ي��ا  وب��ي��ال 
تقام  كما  �صوي�صرا.  و�صيفتها  الت�صيكية 
املجموعة  م��ن��اف�����ص��ات  واالأح�������د،  ال�����ص��ب��ت 
وال���ت���ي جت��م��ع رو�صيا  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
وكندا  باأ�صرتاليا،  واأوكرانيا  ب�صلوفاكيا، 
و�صيكون  بايطاليا.  وا�صبانيا  ب��روم��ان��ي��ا، 
الثانية، غياب  االأبرز يف مناف�صات املجموعة 
عامليا  ثانية  امل�صنفة  هاليب  �صيمونا  الرومانية 
ع���ن م��ن��ت��خ��ب ب���الده���ا. وق���ال���ت ه��ال��ي��ب يف وقت 
�صابق هذا االأ�صبوع “بعدما اأم�صيت االأ�صبوع 
يف  ا�صابتي  م��ن  واأت��ع��اف��ى  ا�صرتيح  املا�صي 
 28 املفتوحة اختتمت يف  ا�صرتاليا  بطولة 
كانون الثاين يناير، لالأ�صف مل يتم التعايف 
“اأنا حزينة الأن  بال�صرعة الكافية«. اأ�صافت 
اإال  اإيل،  بالن�صبة  ج��دا  مهم  لرومانيا  اللعب 
و�صاأ�صافر  اجل��م��ي��ع...  ل��روؤي��ة  اأت��ط��ل��ع  ان��ن��ي 
املواجهة  ه�����ذه  يف  زم���ي���الت���ي  ل��ت�����ص��ج��ي��ع 
املهمة«. وخ�صرت هاليب نهائي البطولة 
اال�صرتالية اأمام الدمناركية كاروالين 
ان���ت���زع���ت منها  ال���ت���ي  ف���وزن���ي���اك���ي 
العاملي  الت�صنيف  ���ص��دارة  اأي�صا 

لالعبات املحرتفات.

كاأ�ش  م�صابقة  النهائي من  ربع  ال��دور  قرعة  اأوقعت   
فرن�صا لكرة القدم باري�ش �صان جرمان حامل اللقب 

يف مواجهة قوية مع �صيفه مر�صيليا.
وك���ان ���ص��ان ج��رم��ان ت��اأه��ل ب��ف��وزه على م�صيفه 

مباراة  يف   1-4 الثانية  ال��درج��ة  م��ن  �صو�صو 
تاألق فيها جنمه االرجنتيني انخل دي ماريا 
مر�صيليا  اكت�صح  بينما  ه��ات��ري��ك،  بت�صجيله 

ال��درج��ة الثانية  ب��ورغ-اون-ب��ري�����ش م��ن 
م���ب���اراة  و����ص���ت���ك���ون  -9�صفر. 

اع����ادة لنهائي  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع 
به  ف���از  ال����ذي   2016 ع���ام 

على   2-4 ج��رم��ان  ���ص��ان 
املدير  وق����ال  م��ر���ص��ي��ل��ي��ا. 
ال�����ري�����ا������ص�����ي ل����ل����ن����ادي 
ان  ماك�صويل  الباري�صي 

امل���ب���اراة امل��رت��ق��ب��ة �صد 
�صتكون  م��ر���ص��ي��ل��ي��ا 

نحن  “كبرية، 
و�صنقوم  ����ص���ع���داء 

بكل ما يف و�صعنا 
ل���ال����ص���ت���م���رار يف 

هذا  امل�����ص��اب��ق��ة. 
حتد كبري«.

املباريات  ويف 

كاين،  �صد  ليون  يلعب  النهائي،  ربع  االخ��رى �صمن 
ول��ي��زرب��ي��ي��ه م���ن ال���درج���ة ال��ث��ال��ث��ة م���ع ل��ن�����ش ثانية، 
و���ص��ام��ب��ل��ي ث��ال��ث��ة م��ع ���ص��رتا���ص��ب��ورغ الذي 
-3�صفر  ثالثة  غرونوبل  على  تغلب 
اخل��م��ي�����ش. وك�����ان ل���ي���ون ت��غ��ل��ب يف 
 1-2 ال�صابق على مونبلييه  ال��دور 
وفاجاأ ليزربييه من الدرجة الثالثة 
م�صيفه اوك�صري من الثانية واملتوج 
بثالثة  م���رات  ارب���ع  باللقب 
اه������داف ن��ظ��ي��ف��ة، وف���از 
 2-3 متز  على  كاين 
الرتجيح،  ب����ك����رات 
ول��ن�����ش ع��ل��ى ت���روا 
 ، 1�صفر -
و������ص�����ام�����ب�����ل�����ي 
غرانفيل  ع��ل��ى 
 ، 1�صفر -
غ  ر �صبو ا �صرت و
على ليل 1-2.

وم���ن امل���ق���رر ان 
مباريات  ت���ق���ام 
رب�������ع ال���ن���ه���ائ���ي 
فراير   27 يف 

و28 منه.

�سان جرمان يواجه مر�سيليا يف ربع نهائي الكاأ�ص 



يخ�سر ن�سف مليون جراء عملة بيتكوين 
دوالر  األ���ف   440 نحو  بيتكوين  يف  اأم��وال��ه  ي�صتثمر  رج��ل  خ�صر 
اأمريكي، وذلك اإثر التقلبات العنيفة التي �صهدتها االأ�صواق املالية 

وهبطت اإثرها العملة االفرتا�صية اإىل ما دون 6 اآالف دوالر.
دون  ن��ي��وز  �صكاي  اإىل  األ��ي��ك�����ش، متحدثا  وي��دع��ى  ال��رج��ل  واأو���ص��ح 
التعريف بكامل هويته، اأنه تابع بح�صرة هبوط قيمة تداوالته يف 
العملة االفرتا�صية من 600 األف دوالر اإىل 160 األف دوالر فقط 

منذ اأعياد الكري�صما�ش.
بقوة خالل  ال�صعود  اإىل  بيتكوين  اإىل ثقته يف عودة  اأ�صار  اأنه  اإال 

االأيام القليلة املقبلة.
 2017 �صبتمر  يف  بيتكوين  يف  اال�صتثمار  "بداأ  اإن��ه  األيك�ش  وق��ال 
مببلغ 41 األف دوالر واأن هذا املبلغ ت�صاعف بفعل م�صاربات العملة 

اإىل 600 األف دوالر حتى هبط اإىل 160 األفا يف هذه االأثناء".
يذكر اأن عملة البيتكوين الرقمية تراجعت، الثالثاء، اإىل ما دون 
6 اآالف دوالر اأمريكي يف اأحدث حلقة من م�صل�صل خ�صائر كرى 
باملئة عن   13 بنحو  االأخ��رية  اخل�صارة  وتقدر  الرقمية.  العمالت 
خ�صرت،  العامل  يف  االأ�صهر  امل�صفرة  العملة  كانت  اأن  بعد  قيمتها، 
االأخ��رية فقدت  االأ�صابيع  باملئة من قيمتها. وخ��الل   10 االثنني، 
البيتكوين اأكر من 50 باملئة من قيمتها، بعدما بلغت اأعلى قيمة 

لها يف دي�صمر املا�صي، حني و�صلت اإىل 20 األف دوالر اأمريكي.

ت�سيع الفوز ب� 600 مليون دولر خلطاأ
دمت امراأة من والية نيوهامب�صري االأمريكية، من عدم قدرتها  �صُ
على احل�صول على مبلغ 600 مليون دوالر، من اليان�صيب، على 
تعد  والتي  ال�صتة،  ال�صحيحة  االأرق���ام  لكل  اختيارها  من  الرغم 

ثامن اأ�صخم جائزة كرى يف الدولة.
امل��راأة على احل�صول على جائزتها،  ق��درة  ال�صبب يف عدم  ويرجع 
ب�صبب عدم تدوين ا�صمها احلقيقي يف التذكرة، لرغبتها يف عدم 

معرفة اجلمهور بفوزها، وفقا لوكالة اأ�صو�صيتد بر�ش.
واأك�����دت امل�����راأة، ب��اأن��ه��ا ات��ب��ع��ت ال��ت��ع��ل��ي��م��ات امل��ت��واج��دة ع��ل��ى تذكرة 
بعدم  تفيد  املا�صي،  االأ�صبوع  �صكوى  تقدمي  مت  ولكن  اليان�صيب، 
اأهليتها بالفوز باملبلغ، ب�صبب اخلطاأ الفادح الذي ارتكبته، يف عدم 
تدوين ا�صمها احلقيقي عليها، وفقا ملوقع االإذاعة الوطنية العامة 

يف اأمريكا )اإن بي اآر(.
ت�صاريل  هامب�صاير،  نيو  يف  لليان�صيب  التنفيذي  امل��دي��ر  وق���ال 
ماكنتاير، يف بيان له: يدرك اليان�صيب يف نيوهامب�صاير اأن الفوز 
وتابع  يغرّي حياة.  اأمر  هو  الكرى  باجلائزة  دوالر  مليون  ب�560 
فاإن  الهوية،  جمهولة  البقاء  يف  الالعبة  رغبة  نحرتم  "بينما 

قوانني الدولة وقواعد اليان�صيب متلي بو�صوح الروتوكوالت.
مورا  نيوهامب�صاير،  يف  اليان�صيب  جلنة  با�صم  املتحدثة  وتو�صح 
عن  بالك�صف  لها  ي�صمح  املعرفة  يف  الدولة  حق  قانون  اأن  ماكان، 
هوية ال�صخ�ش الذي يكتب ا�صمه على التذكرة، ولكن الثغرة التي 
قامت بها املت�صابقة ت�صري اإىل اأن الفائز قد يكون اأي �صخ�ش، مبا 
يف ذلك �صديق اأو حمام. واأ�صافت اأنه بعد اأن وقعت املراأة بالفعل 
اأن يكون لها احلق يف  ف��ات، يف  الوقت  اأن  اليان�صيب، يبدو  تذكرة 

ح�صد املبلغ الكبري، باعتبارها جمهولة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيف تتجنب الوفاة املبكرة؟
و�صف علماء اأمريكيون طرق جتنب املوت املبكر ب�صبب ارتفاع �صغط الدم الذي ي�صبب االأزمات القلبية وال�صكتات 

الدماغية.
ويعد �صغط الدم �صبب وفاة اأكر من األف �صخ�ش يوميا يف الواليات املتحدة فقط. لذلك ين�صح اأطباء مركز 
واالبتعاد عن  الطبيعية،  مل�صتوياته  واإعادته  البالغني  لدى  الدم  البحثية مبراقبة �صغط  الطبية  مايو  عيادة 

االإجهاد واتباع نظام حياة �صّحي.
كما ين�صح االأطباء باأخذ فرتة ق�صرية من الراحة يوميا ا�صرتخاء اأثناء النهار ملدة ترتاوح ما بني 15 اإىل 20 
دقيقة. ووفقا للخراء فاإن العالقة اجليدة مع االأقرباء واملحيطني ت�صاهم يف احلد من خماطر م�صاكل القلب 

ال�صحية.
ويوؤكد االأطباء اأي�صا على الدور االإيجابي لبدء ممار�صة التمارين الريا�صية اليومية يف منت�صف العمر، الأنها 

ت�صاعد على جلم م�صاكل القلب واالأوعية الدموية الناجتة عن منط احلياة امل�صتقرة قّلة احلركة.
ويو�صي اخلراء اأي�صا بتقليل ا�صتهالك الكحول ومراقبة وزن اجل�صم وتناول االأطعمة الغنية باالألياف التي 
حتتوي على كميات ملح قليلة وكميات مرتفعة من البوتا�صيوم، واالإقالع عن التدخني ملا له من دور �صلبي على 

االأوعية الدموية.

السبت   10   فبراير    2018  م   -   العـدد  12246  
Saturday  10   February   2018  -  Issue No   12246

ال�سجائر الإلكرتونية تدمر املناعة
حذر علماء اأمريكيون من تاأثري ال�صجائر االإلكرتونية على اجلهاز املناعي 

يف ج�صم االإن�صان.
اإىل   "Frontiers in Physiology" جملة  يف  ن�صرت  درا���ص��ة  واأ���ص��ارت 
العامني  خ��الل  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال�صجائر  ل�صعبية  ال�صريع  النمو  خم��اط��ر 

االأخريين بني ال�صباب.
املتحدة،  الواليات  روت�ص�صرت يف  الرحمن من جامعة  العامل عرفان  وق��ال 
واأحد معدي الدرا�صة، اإن "هذه ال�صجائر ال توؤثر �صلبيا على خاليا الرئتني 

فقط، بل وتتعداها اإىل اخلاليا املناعية".
حتتوي  االإلكرتونية،  بال�صجائر  اخلا�صة  النكهات  ف��اإن  الدرا�صة  وبح�صب 

على مواد �صامة ت�صر بخاليا الدم البي�صاء.
ووفقا للعلماء فاإن كمية �صغرية ن�صبيا من البخار ت�صببت مبوت جماعي 
خلاليا املونو�صايت اخلاليا الوحيدة، اأحد اأنواع خاليا الدم البي�صاء التي 

تعد من اخلاليا الرئي�صة يف جهاز مناعة االإن�صان.
وك�صفت الدرا�صة عن اأن االآثار ال�صلبية ال تتوقف على كمية البخار الذي 

ي�صل اإىل اخلاليا، بل اأي�صا على نوع ال�صائل امل�صتخدم يف التدخني.

فيلم كلينت اإي�ستوود عن بطولة اأمريكيني اأحبطوا هجوما  
اأ�صدقاء  ثالثة  اأوباما  ب��اراك  ال�صابق  االأمريكي  الرئي�ش  و�صف   2015 يف 
اأمريكيني باأنهم اأبطال ومنحتهم فرن�صا اأعلى اأو�صمتها تقديرا ل�صجاعتهم 

ومتكنهم من م�صلح على منت قطار ركاب كان يف طريقه اإىل باري�ش.
النجم  اإخ��راج  الثالثة يف فيلم من  االأمريكيون  �صيظهر  االأ�صبوع  ويف هذا 

كلينت اإي�صتوود عن الهجوم.
كان �صبن�صر �صتون واأنتوين �صادلر واأليك �صكارالتو�ش، وهم من �صكرامنتو 
بوالية كاليفورنيا، قد تغلبوا على رجل م�صلح ببندقية و�صالح اأبي�ش على 

منت قطار من اأم�صرتدام اإىل باري�ش يف 2015.
وي�صارك الثالثة بالتمثيل ويوؤدون �صخ�صياتهم احلقيقية يف الفيلم اجلديد 
)15:17 اإىل باري�ش( الذي يبداأ عر�صه يف دور ال�صينما بالواليات املتحدة 
. كنت اإي�صتوود احلا�صل على جائزة االأو�صكار التقى باالأمريكيني الثالثة 
خالل حفل لتوزيع اجلوائز وقرر تناول ق�صتهم يف فيلم لكنه وبدال من اأن 
ي�صتعني مبمثلني الأداء االأدوار ات�صل باأبطال الق�صة احلقيقية للم�صاركة 

يف الفيلم.
وقال �صادلر "ات�صل )اإي�صتوود( بنا قبل ثالثة اأ�صابيع من الت�صوير وقال: 
الفيلم خالل  باأنف�صكم؟ فقلنا: ماذا؟ �صيطرح  ح�صنا هل تودون فعل هذا 

ثالثة اأ�صابيع ومل نخ�صع لدورات يف التمثيل!"
واأ�صاف "فقال: ال تقلقوا، نحن ذاهبون فقط للقيام بذلك. لذا تعامل مع 

االأمر بب�صاطة وقال: كونوا اأنف�صكم ونحن �صن�صور".

تايلور �سويفت تنفق 
مبلغًا �سخمًا على 4 �سقق

ال��ع��امل��ي��ة  تايلور  ال��ن��ج��م��ة  اأن��ف��ق��ت 
مليون   50 ال����  ي��ق��ارب  م��ا  �صويفت  
ف��اخ��رة يف حي  �صقق  ل�����ص��راء  دوالر 

تربييكا، اأحد �صوارع نيويورك.
ميل"  "ديلي  م����وق����ع  وب���ح�������ص���ب 
ال���ري���ط���اين، ف����اإن ���ص��وي��ف��ت متلك 
�صقة يف الطابق الثاين من البناية 
مربع،  م����رت   3.540 م�����ص��اح��ت��ه��ا 
اأخرى  عقارات  ث��الث  اإىل  من�صمًة 
مت��ت��ل��ك��ه��ا ال��ن��ج��م��ة يف احل���ي ذات���ه. 
ومت���ت���ل���ك اث����ن����ني م�����ن ال�����وح�����دات 
متلكت  ال��ت��ي  البناية  يف  الطابقية 
�صارع  يف  اجل���دي���دة  ���ص��ق��ت��ه��ا  م��ن��ه��ا 
بقيمة  ا�صرتتهما   ،155 فرانكلني 
 .2014 ع��ام  دوالر  مليون   19.95
 18 ب��ق��ي��م��ة  ب��ي��ت  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة 
امل���ج���اور  احل�����ي  يف  دوالر  م���ل���ي���ون 
الواقع يف �صارع فرانكلني 153. كما 
وانها ا�صرتت ال�صقة يف �صفقة خارج 
ال�صوق من املمول جريميي فيليب�ش 

مقابل 9.75 مليون دوالر.

ما عالمات خطورة الإنفلونزا لدى الطفل؟
ت�صبب مو�صم االإنفلونزا احلايل يف الواليات املتحدة 
اأن  اإىل  ت�صري  التي  االأع��را���ش  فما  طفال،   53 بوفاة 

و�صع الطفل خطري ويجب الذهاب به للم�صت�صفى؟
اأيام،  االإنفلونزا بعد عدة  ال�صخ�ش من  يتعافى عادة 
من  كافية  كميات  و���ص��رب  بالراحة  ين�صح  وخاللها 
ال�����ص��وائ��ل، واأخ����ذ االأدوي�����ة اخل��اف�����ص��ة ل��ل��ح��رارة مثل 
ب��ع�����ش احل�����االت تتطور  ل��ك��ن يف  ال��ب��ارا���ص��ي��ت��ام��ول. 
ي�صمل  وه��ذا  احلياة،  تهدد  قد  مل�صاعفات  االإنفلونزا 
ال�صكري  مثل  ب��اأم��را���ش  وامل��ر���ص��ى  خا�صة  االأط��ف��ال 

والتليف الكي�صي وال�صرع وم�صاكل القلب.
واإذا ظهرت على طفلك هذه االأعرا�ش اأو جزء منها 

فيجب عليك مبا�صرة اأخذه للم�صت�صفى:
- تنف�ش �صريع.

- �صعوبة يف التنف�ش.
- تغري لون اجللد لالأزرق.

- عدم �صرب كمية كافية من ال�صوائل.
- عدم اال�صتيقاظ اأو عدم التفاعل مع املحيطني.

اأع��را���ش االإن��ف��ل��ون��زا، ث��م عودتها م��ع حمى  - حت�صن 
وب�صكل اأ�صواأ.

- حمى مع طفح جلدي.

ينتحر بعد فوزه ب� 1.3 مليون دولر
قدم مواطن تايالندي على االنتحار، بعدما اأ�صاع ورقة 
اليان�صيب التي فاز بها ب�1.3 مليون يف اإقليم �صانبوري، 

�صرقي البالد.
�صهر  يف  ع��ام��ا(،   43( ج���رياوات  ا�صرتى  التفا�صيل،  ويف 
ي��ان�����ص��ي��ب حتى  اأوراق  ���ص��ب��ع  ال���ث���اين،  ت�����ص��ري��ن  ن��وف��م��ر 
فوزه  ع��ن  االإع���الن  وعند  ال��رب��ح،  يف  حظوظه  تت�صاعف 
باجلائزة الكرى وقدرها 42 مليون بات تايالندي )1.3 
غام�ش،  ب�صكل  ال��ورق��ة  اخ��ت��ف��اء  اكت�صف  دوالر(  مليون 

بح�صب �صحيفة �صن الريطانية.
ومتلك الفائز القليل احلظ حالة من االكتئاب واالإحباط 
الطبيعة  حلياته  ال��ع��ودة  ع��ن  اأ�صهر  طيلة  ع��اج��زا  وظ��ل 

ومزاولة عمله جمددا.
على  النار  باإطالق  االنتحار  ج��رياوات  قرر  النهاية،  ويف 
رج��اًء، ال  اآ�صف حقا،  اأن��ا  ر�صالة م�صمونها:  تاركا  راأ���ص��ه، 

توؤذوا عائلتي، لقد فزت باليان�صيب.

ر�سيع متحدث با�سم هذه ال�سركة
قالت �صركة جربر التي تنتج طعام االأطفال الر�صع اإنها 
داون  متالزمة  ي��ع��اين  �صهرا   18 ع��م��ره  ر�صيعا  اخ��ت��ارت 
با�صمها" يف عام 2018، يف خطوة القت ترحيبا  "متحدثا 
من جهات راعية الأ�صحاب هذا املر�ش اجليني. وقال بيل 
بارتيكا املدير التنفيذي ل�صركة جربر يف بيان يوم االأربعاء 
ب��والي��ة جورجيا  دال��ت��ون  م��ن  واري���ن  ل��وك��ا���ش  الطفل  اإن 
االأمريكية فاز على 140 األف م�صارك يف م�صابقة ال�صور 
ال�صاحرة  "بابت�صامته  ال�صركة  تنظمها  ال��ت��ي  ال�صنوية 
هذه  تنظم  ال�صركة  اأن  واأ���ص��اف  املرحة".  وت��ع��ب��ريات��ه 
امل�صابقة منذ 2010 رغم اأن االآباء ير�صلون �صور اأطفالهم 
90 عاما. وا�صرتت �صركة  اإليها عر تاريخها املمتد منذ 
ال�صوي�صرية لالأغذية وامل�صروبات �صركة جربر يف  ن�صتله 
األف دوالر من   50 2007. و�صتح�صل عائلة واري��ن على 
على  ال�����ص��دارة  يف  موقعا  ل��وك��ا���ش  ابنها  و�صيتخذ  ج��رب��ر 

قنوات ال�صركة بو�صائل التوا�صل االجتماعي.

عر�ص اأندر اأملا�سة  للبيع 
من املتوقع اأن جتلب اأملا�صة يف حجم ثمرة فراولة كبرية 
دار �صوذبيز  �صعرا قيا�صيا عامليا عندما تعر�ش للبيع يف 

للمزادات يف لندن هذا ال�صهر.
يزيد  التي  اللون  البي�صاء  الالمعة  امل�صتديرة  واالأملا�صة 
االأملا�صة  م���ن  اأ���ص��غ��ر  ق����رياط   102 ع��ل��ى  ق��ل��ي��ال  وزن���ه���ا 
هوجن  يف  وب��ي��ع��ت  ق��رياط��ا   118 ت���زن  ال��ت��ي  البي�صاوية 
القيا�صي  ال�صعر  االآن  حتى  وحققت   2013 ع��ام  ك��وجن 

للقرياط.
لكن دار �صوذبيز، التي تولت اأي�صا عملية البيع يف هوجن 
اأعلى  �صعرا  االأ���ص��غ��ر  االأمل��ا���ص��ة  جتلب  اأن  تتوقع  ك���وجن، 

لندرتها وجودتها العالية.
ب�صوذبيز،  االأمل���ا����ش  ق�����ص��م  رئ��ي�����ص��ة  ووجن،  ب��ات��ي  وق���ال���ت 
ال��ت��ي بيعت يف ه��وجن كوجن  "تلك اجل��وه��رة  ل��روي��رتز، 
ال�صعر  ح��ال��ي��ا  وه���و  ل��ل��ق��رياط،  دوالر  األ���ف   260 جلبت 
القيا�صي العاملي الأي اأملا�صة �صفافة. هذه االأملا�صة ولكونها 
م�صتديرة ومتالألئة فاإن ال�صعر �صيكون اأعلى من ذلك". �شياد ينتزع اأرنبًا من بني خمالب الن�شر الذهبي خالل م�شابقة ال�شيادين ال�شنوية يف العا�شمة الكازاخ�شتانية اأملاتي. )رويرتز(

العلماء ينجحون يف 
اإنتاج بوي�سات ب�سرية 
االأوىل يف  ول��ل��م��رة  ال��ع��ل��م��اء  جن���ح 
املختر  يف  ب�صرية  بوي�صات  اإن��ت��اج 
ن�صيج  يف  م��راح��ل��ه��ا  ب������اأوىل  ب�����دءا 
املبي�ش وحتى اكتمال منوها وذلك 
يف خطوة علمية حتققت من قبل 

يف الفئران.
العلماء، وهم من بريطانيا  ون�صر 
وال����والي����ات امل���ت���ح���دة، ال��ن��ت��ائ��ج يف 
هيومن  )م���ول���ي���ك���ي���ول���ر  دوري���������ة 
اجلمعة  ام���������ش  ري����رودك���������ص����ن( 
اإنها قد ت�صاعد يوما ما يف  وقالوا 
تطوير عالجات الطب التجديدي 

وعالجات جديدة للعقم.
ك����ان ع��ل��م��اء اأن���ت���ج���وا يف درا����ص���ات 
املختر  يف  فئران  بوي�صات  �صابقة 
كما  حية  فئران  اإنتاج  اإىل  و�صوال 
من  ب��دءا  ب�صرية  بوي�صات  اأنتجوا 
مرحلة متاأخرة ن�صبيا من مراحل 

النمو.
وبذلك يكون العلماء الريطانيون 
م�صت�صفيني  م���ن  واالأم���ري���ك���ي���ون 
بحثيني يف اإدنره ومركز االإجناب 
من  اأول  هم  نيويورك  يف  الب�صري 
ب�صرية  ب��وي�����ص��ات  اإن���ت���اج  يف  جن���ح 
ب����دءا م���ن املراحل  خ����ارج اجل�����ص��م 

االأوىل وحتى اكتمال النمو.
�صاركت  التي  تيلفر  اإيفلني  وقالت 
يف قيادة الدرا�صة "ميكن اأن تو�صع 
القدرة على اإنتاج بوي�صات ب�صرية 
ب�صورة كاملة داخل املختر نطاق 
ونعمل  املتاحة.  االإجن��اب  عالجات 
التي  ال��ظ��روف  حت�صني  على  االآن 
ت�صاعد على اإنتاج البوي�صات بهذه 
ال��ط��ري��ق��ة ون���در����ش م���دى متتعها 

بال�صحة".

كثريون يتناولون الآيبوبروفني بجرعات خطرية 
اأن كثريا من البالغني  اأمريكية  اأف��ادت درا�صة 
واأ�صكاال  االآي��ب��وب��روف��ني  ي�صتخدمون  ال��ذي��ن 
االلتهاب  مب���������ص����ادات  ي����ع����رف  مم����ا  اأخ��������رى 
من  اأك���ر  كميات  يتعاطون  الال�صتريويدية 
الالزم، مما يزيد خطر تعر�صهم الآثار جانبية 
خ��ط��رية م��ث��ل ال��ن��زي��ف ال���داخ���ل���ي واالأزم������ات 

القلبية.
امل��ئ��ة من  15 يف  ن��ح��و  اأن  ال��درا���ص��ة  ووج����دت 
االآيبوبروفني  ي��ت��ع��اط��ون  ال���ذي���ن  ال��ب��ال��غ��ني 
اأن�����واع  اأو  اأدوي������ة م��ث��ل م��وت��ري��ن واأدف����ي����ل  يف 
اأخ����رى م��ن ال��ع��ق��اق��ري ال��ال���ص��ت��ريوي��دي��ة مثل 
األيف  دواء  م��ث��ل  وال��ن��اب��روك�����ص��ني  االأ���ص��ري��ن 
وميلوك�صيكام  �صيليرك�ش  وال�صليكوك�صيب 
يتخطون  فولتارين  والدايكلوفناك  موبيك 
اأق�����ص��ى ج��رع��ة ي��وم��ي��ة م��و���ص��ى ب��ه��ا م��ن هذه 

العقاقري.
وق����ال دي��ف��ي��د ك��وف��م��ان م��ن ج��ام��ع��ة بو�صطن 
"العقاقري  ال���درا����ص���ة  يف  ال��ب��اح��ث��ني  وك���ب���ري 
من  تعد  لاللتهاب  امل�صادة  الال�صتريويدية 

الواليات  يف  اال�صتخدام  �صائعة  االأدوي���ة  اأك��ر 
ر�صالة  يف  كوفمان  واأ�صاف  والعامل".  املتحدة 
بالريد االإلكرتوين "قد يكون لهذه االأدوية 
نزيف  ح����دوث  ت�صمل  خ��ط��رية  ج��ان��ب��ي��ة  اآث����ار 
باجلهاز اله�صمي واالأزمات القلبية وكثريا ما 
يتم تناولها دون اإ�صراف طبي الأن كثريا منها 

متاح للبيع دون و�صفة طبية".
ومن اأجل اإمتام الدرا�صة �صجل 1326 �صخ�صا، 
قالوا اإنهم تناولوا االآيبوبروفني خالل ال�صهر 
ال�صابق، معدل تناوله يف مفكرة يومية لالأدوية 

على االإنرتنت وذلك على مدى اأ�صبوع.
االأدوية  تاأثري  علم  دوري��ة  الباحثون يف  وق��ال 
تناولوا  امل�صاركني  جميع  اإن  ال��دواء  و�صالمة 
87 يف  بينهم  اأ���ص��ب��وع  خ���الل  االآي��ب��وب��روف��ني 
و�صفة  دون  املتاحة  االأن����واع  ا�صتخدموا  املئة 

عالجية.
امل�صاركني  من  املئة  يف   55 تناول  املجمل  ويف 
اأي���ام على االأق���ل خالل  االآي��ب��وب��روف��ني ثالثة 

االأ�صبوع وا�صتخدمه 16 يف املئة يوميا.

�ساندرا بولوك ت�سحب طفل من النهر
مواقع  ع��ر   Bird Box فيلم  ت�صوير  كوالي�ش  م��ن  ج��دي��دة  ���ص��وراً  م��وؤخ��راً  انت�صرت 
التوا�صل االجتماعي، للنجمة العاملية  �صاندرا بولوك ، وذلك ن�صبة للرواية التي اأخذت 

منها اأحداثه.
وبح�صب �صحيفة "ديلي ميل" الريطانية، �صاندرا البالغة من العمر 53 عاماً، �صورت 
ظهرت  حيث  كاليفورنيا،  يف  �صيتي  كري�صنت  يف  بوك�ش"  "بريد  فيلمها  م�صاهد  اأح��د 

مع�صوبة العينني وت�صحب طفاًل من النهر.
اأح��داث فيلم الرعب واالأك�صن حول كائنات غريبة جتعل من يراها يقتل من  وت��دور 
حوله، لينتهي به االأمر باالنتحار، ولكي ال يتاأّثر االإن�صان بهذه الكائنات، يجب عليه اأن 
يع�صب عينيه لكي ال يراها. بولوك متكنت من الهرب مع جمموعٍة من الناجني، ثّم 
تكت�صف باأنها ال ميكنها االعتماد على اأحٍد اإاّل نف�صها، خ�صو�صاً بعد اإجناب ابنها االأول 

من �صمن اأحداث الفيلم.


