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قرقا�ش: النتقادات املوجهة لإيران يف حملها 
•• اأبوظبي- الفجر: 

لل�ش�ؤون  الدولة  وزي��ر  اأن���ر بن حممد قرقا�ش  الدكت�ر  اأك��د معايل 
اخلارجية، اأن االنتقادات التي تتعر�ش لها اإيران جراء اإحجامها عن 

امل�شاهمة يف اإعادة اإعمار العراق يف حملها. 
وقال معاليه، يف تغريدة عرب ح�شابه على م�قع الت�ا�شل االجتماعي 
امل�شاهمة  ع��ن  اإي����ران  اإح��ج��ام  ال�ا�شعة ح���ل  »االن��ت��ق��ادات  »ت���ي��ر«، 
ال��ن��م���ذج االإيراين  ارت��ب��ط  ال��ع��راق يف حملها، طاملا  اإع��م��ار  اإع���ادة  يف 
بَنف�ِشه الطائفي وبالبحث عن النف�ذ والت��شع عرب ا�شتغالل الفنت 

واالأزمات«. 
واقت�شادية  مالية  وم�ؤ�ش�شات  وخليجية  عربية  ع��دة  دول  وك��ان��ت 
واجتماعية التزمت، يف م�ؤمتر الإعمار العراق، بتخ�شي�ش نح� 30 
بت�شريحات  اإي��ران  اكتفت  فيما  ب��ه.  والنه��ش  لدعمه  دوالر  مليار 

غام�شة. 

الهالل الأحمر الإماراتي يوا�صل تزويد 
مراكز الكلى ب�صبوة بامل�صتقات النفطية

•• �شبوة-وام:

الكلى  م�شت�شفى  االول  اأم�����ش  االإم���ارات���ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  زودت 
عزان  مبدينة  الب�لية  وامل�شالك  الكلى  جلراحة  اخل��ري  التخ�ش�شي 
�شب�ة  مبحافظة  وبيحان  وعتق  ع��زان  من  كل  يف  الكلى  غ�شيل  ومراكز 
ت�شغيل م�لدات  اإح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  ال��دي��زل  وق����د  م��ن  ل��ر  األ���ف  ب�36 
الطاقة الكهربائية اخلا�شة بهذه املن�شاآت الطبية وذلك يف اطار حر�شها 
الف�شل  مر�شى  خدمة  يف  اجلليلة  االن�شانية  خدماتها  ا�شتمرار  على 
الكل�ي . وقال حممد �شيف املهري رئي�ش فريق هيئة الهالل االأحمر 
االإماراتي مبحافظة �شب�ة ان هذا الدعم ياأتي ا�شتمرارا للدعم املت�ا�شل 
الذي ت�ليه دولة االمارات ممثلة بجناحها االن�شاين واخلري الهالل 
االحمر مل�شت�شفى ومراكز الكلى يف حمافظة �شب�ة.. م�شرا اىل ان هذه 
الكمية من وق�د الديزل لي�شت االوىل من ن�عها ولن تك�ن االخرة بل 
�شبق وان رفد الهالل االحمر االماراتي مراكز وم�شت�شفى الكلى ب�شب�ة 
بكمية مماثلة يف �شهر ن�فمرب امل����ا�����ش����ي.                           )التفا�شيل 
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وزير اخلارجية االمريكي خالل م�ؤمتره ال�شحفي يف اأنقرة )رويرز(

ق�اتنا امل�شلحة تق�م بدور ان�شاين النقاذ طفل يف اليمن  )وام(

التحالف ي�ا�شل ق�شف م�اقع امللي�شيات احل�ثية االيرانية يف اليمن 

جمل�س الأمن يوافق على )غريفيث( مبعوثا خا�صا لليمن

غارات التحالف ت�صتهدف خرباء جت�ص�ش اإيرانيني يف تعز

يف دور اإن�صاين جديد 
القوات امل�صلحة الإماراتية تنقذ طفال مينيا 
تعر�ش لنفجار لغم زرعته ميلي�صيا احلوثي

•• املخا-وام:

يف دور اإن�شاين جديد للق�ات امل�شلحة االإماراتية .. اأنقذ امل�شت�شفى الطبي 
اأ�شيب  ال���ذي  اأح��م��د  يا�شني  خليل  اليمني  الطفل  الع�شكري  امل��ي��داين 
بجروح قطعية خطرة وتهتك يف االأمعاء اإ�شافة اإىل عدد من ال�شظايا 

اأثر تعر�شه النفجار لغم اأر�شي زرعته ميلي�شيات احل�ثي االإيرانية.
ميلي�شيات  وجرائم  خملفات  من  يا�شني  خليل  الطفل  ب��راءة  تنج�  مل 
احل�ثي االإيرانية التي تر�شم ال�جه االأب�شع يف التاريخ احلديث ملخطط 

عدواين ت��شعي تنفذه ق�ى اإقليمية عرب ميلي�شيات تابعة لها.
واإره���اب ميلي�شيات احل�ثي  غ��در  االأب��ري��اء من  اليمن  اأطفال  مل ينج� 
واإ�شرارها على اإن�شاء جيل عاجز وخائف من االأطفال عرب زرع االألغام 
احلياة  واأملهم يف  االأط��ف��ال  ب��راءة  قتل  اإال  ت�شتهدف  التي مل  االأر�شية 
مما ي�ؤكد ب�شاعة املخطط العدواين جتاه م�شتقبل اأبناء ال�شعب اليمني 

ال�شقيق.
)التفا�شيل �ش2(

تركيا ت�صدر اأحكاما باملوؤبد ت�صمل �صحفيني بارزين

اأنقرة ووا�صنطن نحو تطبيع العالقات واآلية م�صرتكة يف �صوريا
•• عوا�شم-وكاالت:

الركي،  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر  ق����ال 
اأوغ����ل�����، ام�ش  م����ل����د ج���اوي�������ش 
ات��ف��ق��ت مع  اأن���ق���رة  اإن  اجل��م��ع��ة، 
العالقات  تطبيع  على  وا�شنطن 
الفرة  يف  ت���ت��ره��ا  ب��ع��د  بينهما 
مل�اجهة  اآل��ي��ة  وت�شكيل  االأخ���رة، 

االإرهاب يف �شمال �ش�ريا.
واأو�شح وزير اخلارجية الركي: 
م��ع ال��رغ��ب��ة ال��ت��ي ���ش��ددن��ا عليها 
اتفقنا  اخل��م��ي�����ش،  م�����ش��اء  م��ن��ذ 
ب�شكل اأ�شا�شي على م�شاألة تطبيع 
ع��الق��ات��ن��ا جم������ددا، وذل�����ك بعد 
حدة  يف  ت�شاعدا  �شهدت  اأ�شابيع 

اللهجة الركية اإزاء وا�شنطن. 
كما اأعلن، خالل م�ؤمتر �شحفي 
االأمركي  ن��ظ��ره  م��ع  م�����ش��رك 
اأن����ق����رة:  ت���ي���ل���ر����ش����ن يف  ري���ك�������ش 
اأم���رك���ي���ا يتعلق  ن��ن��ت��ظ��ر حت��رك��ا 

بالتنظيمات الكردية امل�شلحة.

ووا�شنطن  اأن���ق���رة  اأن  واأ�����ش����اف 
���ش��ت��ع��ق��دان اج��ت��م��اع��ا اآخ�����ر قبل 

منت�شف مار�ش.
اخلارجية  وزي��ر  اأك��د  من جانبه، 
وال�اليات  ت��رك��ي��ا  اأن  االأم���رك���ي 
امل��ت��ح��دة ل���ن ت��ت��ح��رك��ا ب��ع��د االآن 
وتريدان  �ش�ريا،  يف  مب��ف��رده  ك��ل 
امل�شي قدما يف العمل معا لتجاوز 

االأزمة احلالية.
و�شعا  ال���ب���ل���دي���ن  اأن  واأ������ش�����اف 
م�شر  حل����ل  اآلية”م�شركة 
م��ن��ب��ج ال�����ش���ري��ة ك���اأول����ي���ة، وهي 
جن�د  فيها  ينت�شر  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة 
اأنقرة  ت��ه��دد  ف��ي��م��ا  اأم���رك���ي����ن، 
ب��ت������ش��ي��ع ن���ط���اق ع��م��ل��ي��ت��ه��ا �شد 
الكردية  ال�شعب  حماية  وح���دات 
و�ش�ال  وا�شنطن،  م��ع  املتحالفة 

اإليها.
جمددا  تركيا  تيلر�ش�ن  وح�����ش 
يف  بعمليتها  النف�ش  �شبط  على 
�ش�ريا،  �شمايل  عفرين،  منطقة 

م���ع جت��ن��ب اخل���ط����ات ال��ت��ي من 
اإىل  الفتا  الت�تر،  ت�شعيد  �شاأنها 
�ش�ريا  ق���ات  وا�شنطن  تزويد  اأن 
�شيك�ن  بال�شالح  الدميقراطية 

حمدودا وملهام حمددة.
كما اأكد وزير اخلارجية االأمركي 

اأن بالده تقر بحق تركيا امل�شروع 
يف “تاأمني حدودها«.

من جهة اأخرى، اأ�شدرت حمكمة 
ام�������ش اجل���م���ع���ة، حكما  ت���رك���ي���ة، 
بال�شجن امل�ؤبد على 6 �شحفيني 
بارزين اتهم�ا باأنهم على عالقة 

م�صروع قرار معدل مبجل�س الأمن لهدنة يف �صوريا 

�صقوط 300 من املرتزقة الرو�ش بدير الزور بني قتيل وم�صاب
•• عوا�شم-وكاالت:

ب��اأن نح�  اأف���ادت ثالثة م�شادر مطلعة وك��ال��ة روي��ت��زر 
رو�شية  ع�شكرية  �شركة  ل�شالح  يعمل�ن  رج��ل   300
يف  اأ�شيب�ا  اأو  ُقتل�ا  اإم���ا  بالكرملني  مرتبطة  خا�شة 
ام�ش  اأك���د،  الكرملني  اأن  اإال  املا�شي.  االأ���ش��ب���ع  �ش�ريا 
اجلمعة، اأنه ال ميلك معل�مات جديدة عن متعاقدين 

مع اجلي�ش الرو�شي قتل�ا يف �ش�ريا.
وذكر طبيب ع�شكري رو�شي اأن نح� 100 قتل�ا بينما 
قال م�شدر يعرف العديد من املقاتلني اإن عدد القتلى 

يتجاوز 80.
 7 يف  معركة  م��ع  ال�شحايا  �شق�ط  ت�قيت  وي��ت��زام��ن 
ال�ش�رية، حيث  ال��زور  دير  �شباط قرب مدينة  فرباير 
�شارك�ا  مقاتلني  و”رفاق”  اأمركي�ن  م�ش�ؤول�ن  قال 
ال�اليات  ت��ق���ده  ال��ذي  التحالف  ق���ات  اإن  العملية  يف 
املتحدة هاجمت ق�ات متحالفة مع ب�شار االأ�شد، حليف 

م��شك�.
الرو�شية ماريا  با�شم وزارة اخلارجية  املتحدثة  وفادت 
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درهم 
فقط

بدًال 
مـن

1000
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و إحصل على خدمات بقيمة

اشترك 
بقيمة

2000درهم
3000درهم

باقة خاصة

احتجاجات يف اإ�صرائيل لالإطاحة بنتنياهو
•• تل ابيب-اأ ف ب:

اال�شرائيلي  ال���زراء  رئي�ش  ا�شتقالة  اىل  ام�ش  اال�شرائيليني  اآالف  دعا 
اأو�شت  اأن  بعد  حا�شد  احتجاج  اول  يف  ابيب  ت��ل  يف  نتانياه�  بنيامني 

ال�شرطة بت�جيه اتهامات له بالف�شاد.
واحت�شد املتظاهرون يف ي�م م�شم�ش يف �شاحة امل�شرح ال�طني حاملني 
الفتات كتب عليها بالعربية )باي باي بي بي( وه� اال�شم املخت�شر له، 
واأخرى كتب عليها باالنكليزية: رئي�ش وزراء اجلرمية. واأيها الفا�شدون 
ر�شميا  نتانياه�  باتهام  الثالثاء  اال�شرائيلية  ال�شرطة  اأو�شت  ارحل�ا. 
بالف�شاد واالحتيال وا�شتغالل الثقة يف ق�شيتني حققت ب�شاأنهما الأكرث 
فاخرة  ه��داي��ا  عائلته  م��ن  واأف����راد  نتانياه�  بتلقي  تتعلقان  �شنة.  م��ن 

وجم�هرات من ملياردير ومن رجل اأعمال.
االتهام  الئحة  بتقدمي  الت�شريع  العام  النائب  من  املتظاهرون  وطالب 

الجبار نتانياه� على اال�شتقالة.
التي حملت الفتة كتب عليها ماذا  �شي�شر )50 عاما(  اف��رات  وقالت 
�شد  املظاهرات  من  العديد  يف  �شاركت  بر�ش  لفران�ش  الطفالنا،  تبقى 

الف�شاد لل�شبب نف�شه الذي كتبته على الالفتة.

رو�صيا تنفي م�صوؤوليتها عن اأكرب 
التاريخ يف  اإلكرتوين  هجوم 

•• مو�شكو-رويرتز:

نفى املتحدث با�شم الكرملني، دميري 
م�ش�ؤولية  اجل��م��ع��ة،  ام�����ش  بي�شك�ف، 
رو�شيا عن الهج�م االإلكروين ن�ت-
االأبي�ش  البيت  اع��ت��ربه  ال���ذي  بيتيا، 

االأكرث تدمرا وكلفة يف التاريخ.
وك������ان ال���ب���ي���ت االأب���ي�������ش ان�������ش���م اإىل 
حتميل  يف  اخل���م���ي�������ش،  ب���ري���ط���ان���ي���ا، 
م��شك� م�ش�ؤولية الهج�م االإلكروين 
الذي وقع يف �شيف 2017، واأدى اإىل 
اأوروب���ا  ع��دة يف  ���ش��رك��ات  تعطيل عمل 
التحتية يف  البنية  اأج��زاء من  واأ�شاب 
اأوكرانيا، وت�شبب يف خ�شائر مبليارات 
على  ردا  بي�شك�ف  وق���ال  ال�����دوالرات. 
االتهامات  اإن  ال��ه��ج���م،  ب�����ش��اأن  ���ش���ؤال 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا م�����ش���ؤول ب��ري��ط��اين ال 
اأ���ش��ا���ش ل��ه��ا وت���ن���درج يف اإط�����ار حملة 
اخل������ف امل���ر����ش���ي م���ن رو����ش���ي���ا، التي 

جتري يف بع�ش البلدان الغربية.
بالرد  بيان  يف  االأبي�ش،  البيت  وه��دد 
على ما قال اإنه هج�م اإلكروين �شنه 
 ،  2017 ي�ني�  يف  الرو�شي  اجلي�ش 
وع�ش�ائي،  م�ش�ؤول  غر  اإي��اه  معتربا 

و�شتك�ن له ع�اقب دولية.

مبحاولة االنقالب يف 15 ي�لي� 
وكالة  اأفادت  ما  ح�شب   ،2016

اأنباء “االأنا�ش�ل” الركية.
واأ�شارت ال�كالة اإىل اأن االأخ�ين 
اأحمد وحممد األطان وال�شحفية، 
ينف�ن  ال���ذي���ن  اإل���ي���غ���اك،  ن�����ازيل 
الفا�شل،  االن��ق��الب  ت���رط يف  اأي 
ُح��ك��م ع��ل��ي��ه��م ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 3 
امل�ؤبد  بال�شجن  اآخرين،  متهمني 
يف اإطار هذه الق�شية، التي اأثارت 
ان���ت���ق���ادات امل��داف��ع��ني ع���ن حرية 

ال�شحافة.
باالت�شال  ال�����ش��ح��ف��ي���ن  وات���ه���م 
تتهمه  ال����ذي  غ����ل���ن،  اهلل  ب��ف��ت��ح 
الفا�شل  االنقالب  بتدبر  تركيا 
لكن   ،2016 ي����ل���ي����   15 يف 

غ�لن نفى هذه االتهامات.
وج����ه����ت ل��ل��م��ت��ه��م��ني ات���ه���ام���ات 
د�شت�ر  على  االن��ق��الب  مبحاولة 
منظمة  اإىل  واالن���ت���م���اء  ت��رك��ي��ا 

اإرهابية.

ا�صابات يف مواجهات مع الحتالل يف ال�صفة وغزة
•• القد�س املحتلة-وام:

ت�ا�شلت الهبة اجلماهرية الفل�شطينية �شد القرارات االأمريكية املجحفة بحق 
ال�شعب الفل�شطيني وخا�شة اعالن ترامب القد�ش عا�شمة الإ�شرائيل.

ففي ال�شفة الغربية اأ�شيب �شاب فل�شطيني بر�شا�شة يف القدم خالل م�اجهات يف 
املزرعة الغربية ق�شاء رام اهلل بعد ت�افد االأهايل الأداء �شالة اجلمعة على اأرا�شي 

بلدة املزرعة الغربية املهددة بامل�شادرة من قبل ق�ات االحتالل االإ�شرائيلي.
وهاجمت ق�ات االحتالل م�شرة انطلقت الإحياء ذكرى جمزرة امل�شجد االإبراهيمي 
يف مدينة اخلليل بقنابل ال�ش�ت والغاز ..واأ�شيب �شحفي م�ش�ر احد الف�شائيات 
فيما  مبا�شرة  اجتاهه  �ش�ت  قنبلة  االح��ت��الل  اط��الق  ج��راء  اخلليل  حمافظة  يف 

اعتقل االحتالل فتى يف البلدة القدمية باملدينة.
�شرق  احتجاجية  وقفة  الي�شارية  ال�شالم  حركة  من  ا�شرائيليني  ن�شطاء  ونظم 
البلدة  م��دخ��ل  اغ���الق  االح��ت��الل  االع��را���ش على خطة حك�مة  ب��ه��دف  نحالني 
ال�شرقي ب�شكل كامل واالن�شطة التي تق�م بها االدارة املدنية من اجل اقامة قاعدة 

ع�شكرية.
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•• عوا�شم-وكاالت:

ام�ش  ال���ي���م���ن���ي،  اجل���ي�������ش  ق������ال 
التحالف  ط��ائ��رات  اإن  اجل��م��ع��ة، 
العربي لدعم ال�شرعية يف اليمن 
ا�شتهدفت  ج����ي���ة،  غ�����ارة  ���ش��ن��ت 
م����ق���ع���ا ي���ت���م���رك���ز ف���ي���ه، خ����رباء 
مدينة  ق���رب  اإي��ران��ي���ن  جت�ش�ش 

تعز، جن�بي البالد.
كان�ا  اخل���رباء  اأن  اجلي�ش  وذك��ر 
تعز،  �شرقي  يت�اجدون يف م�قع 
ي��ع��م��ل���ن يف  اأن���ه���م  اإىل  م�����ش��را 
االت�شاالت  �شبكة  على  التج�ش�ش 
احل�ثي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ل�������ش���ال���ح 

االإيرانية.
التحالف  �شن  مت�شل،  �شياق  ويف 
غ�����ارة ج����ي���ة على   68 ال��ع��رب��ي 
تابعة  ع�شكرية  وم���اق��ع  اأه���داف 
مل���ي���ل���ي�������ش���ي���ات احل�������ث������ي خ����الل 

ال�شاعات ال�24 املا�شية.
ع��ل��ى م�اقع  ال����غ����ارات  وت����زع���ت 
�شنعاء  يف  االنقالبية  امليلي�شيات 
ال�شاحل  جبهة  وك��ذل��ك  وم����اأرب 
احلديدة،  حم��اف��ظ��ة  يف  ال��غ��رب��ي 
وتعزيزات  م����اق���ع  ط���ال���ت  ك��م��ا 

للح�ثيني يف �شعدة وحجة.
التحالف  م����ق����ات����الت  ودم��������رت 
يف وق����ت ���ش��اب��ق م��ن�����ش��ة اإط����الق 
تابعة  اأر�������ش  اأر��������ش-  ����ش����اري���خ 
االإيرانية  احل����ث���ي  مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 

قرب مطار احلديدة.
وك���ان���ت امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات ت��ع��م��ل على 

�شاروخ  الإط���الق  املن�شة  جتهيز 
نح� مدينة املخا.

اأ�شفرت  ع�شكرية،  مل�شادر  ووفقا 
ثمانية   8 م��ق��ت��ل  ع����ن  ال�����غ�����ارة 
احل�ثي  ميلي�شيات  اأف�����راد  م���ن 

العاملني يف املن�شة.
هذا ووافق جمل�ش االأمن الدويل 
مارتن  ال��ربي��ط��اين  تعيني  ع��ل��ى 
غ��ري��ف��ي��ث م��ب��ع���ث��ا اأمم��ي��ا خا�شا 
ثالث  ب��ذل��ك  ليك�ن  ال��ي��م��ن،  اإىل 
يتم  ���ش��ن���ات  �شبع  خ��الل  و�شيط 

تكليفه مبلف النزاع اليمني.
وك��������ان االأم����������ني ال�����ع�����ام ل�����الأمم 
قد  غ�تري�ش  اأنط�ني�  املتحدة 
ر�شالة  يف  الثالثاء  املجل�ش  اأب��ل��غ 
فران�ش  وك���ال���ة  ع��ل��ي��ه��ا  اّط���ل���ع���ت 
غريفيث  ت��ع��ي��ني  ق�������راره  ب���ر����ش 
اليمن  اإىل  خا�شا  اأمميا  مبع�ثا 
ولد  اإ�شماعيل  للم�ريتاين  خلفا 

البقاء  الذي رف�ش  اأحمد  ال�شيخ 
يف من�شبه بعد انتهاء واليته.

وكانت لدى اأع�شاء جمل�ش االأمن 
الدويل مهلة تنتهي اخلمي�ش يف 
ال�شاعة 17،00 )22،00 ت غ( 
التعيني.  ه��ذا  على  ل��الع��را���ش 
ال��شيط  على  اخل��ي��ار  وق��ع  وق��د 
ال���ربي���ط���اين ب���ع���د اأ����ش���اب���ي���ع من 

امل�شاورات، بح�شب دبل�ما�شيني.
اأحمد  ال�شيخ  ول��د  يت��شل  ومل 
 2015 اأب����ري����ل  يف  ع����نّي  ال�����ذي 
ال��ن��زاع يف  الإن��ه��اء  نتيجة  اأي  اإىل 
اأنه  املتحدة  االأمم  واأب��ل��غ  اليمن، 
بعد  من�شبه  ال��ب��ق��اء يف  ي��ن���ي  ال 
انتهاء واليته احلالية يف فرباير 

.2018
�شلف  ع���م���ر  ب�����ن  وك�������ان ج����م����ال 
امل��ب��ع���ث امل����ري���ت���اين ا���ش��ت��ق��ال يف 
جه�د  ف�شل  بعد   2015 اأب��ري��ل 

اإىل  للت��شل  �شن�ات  اأرب��ع  دام��ت 
عملية �شيا�شية انتقالية.

االأمن  جمل�ش  اإىل  ر�شالته  ويف 
غريفيث  اإن  غ����ت���ري�������ش،  ق����ال 
“املعهد  م���ؤ���ش�����ش��ة  ي���دي���ر  ال�����ذي 
لل�شالم” وم��ق��ره��ا يف  االأوروب�����ي 
“بخربة ط�يلة  بروك�شل، يتمتع 
والتفاو�ش  ال����ن����زاع����ات  ح����ل  يف 

والت��شط وال�ش�ؤون االإن�شانية«.
مقاتالت  اأح���ب���ط���ت  وم���ي���دان���ي���ا 
اليمن  يف  ال�شرعية  دع��م  حتالف 
احل�ثي  ميلي�شيات  خم��ط��ط��ات 
بالي�شتية  ����ش����اري���خ  الإط�������الق 

جديدة.
واأف�������ادت م�����ش��ادر م��ي��دان��ي��ة باأن 
ا�شتهدفت  ل��ل��ت��ح��ال��ف  غ��������ارات 
تعدها  ك����ان����ت  اإط��������الق  م��ن�����ش��ة 
ال�ش�اريخ  الإط���الق  امليلي�شيات 
م��ن��ه��ا، يف امل��ط��ار احل��رب��ي ملدينة 

احلديدة �شرق اليمن.
اأ�شفرت  العربي  التحالف  غ��ارات 
اأي���������ش����اً ع����ن ����ش���ق����ط ع�����دد من 
العنا�شر  من  واجل��رح��ى  القتلى 

االنقالبية يف املطار.
اإعالن الرئي�ش  يتزامن ذلك مع 
ع��ب��درب��ه م��ن�����ش���ر ه����ادي ع��ن اأن 
طريقها  يف  احل���دي���دة  حم��اف��ظ��ة 

للتحرير.
دعم  حتالف  مقاتالت  �شنت  كما 
���ش��رب��ات يف حمافظة  ال�����ش��رع��ي��ة 
اجل������ف ع��ل��ى جت��م��ع��ات واآل���ي���ات 
قتالية لالنقالبيني بجبهة خب 

زاخاروفا باأن املعل�مات االأولية ت�شر اإىل اأن خم�شة من 
امل�اطنني الرو�ش يف منطقة املعركة قتل�ا، لكنهم لي�ش�ا 
التي  التقارير  اأن  على  و�شددت  الرو�شية.  الق�ات  من 
تتحدث عن �شق�ط ع�شرات اأو مئات القتلى واجلرحى 

الرو�ش اإمنا هي “ت�شليل من اإيعاز خ�ش�م رو�شيا«.
بدوره، قال دميري بي�شك�ف، املتحدث با�شم الكرملني 
لل�شحافيني ام�ش اجلمعة: “لي�ش لدينا اأي معل�مات 

جديدة.. قلنا كل �شيء علينا ق�له يف هذا ال�شاأن«.
اأع�شاء  على  والك�يت  ال�ش�يد  وزع��ت  اآخ��ر،  جانب  من 
جمل�ش االأمن الدويل ن�شخة معدلة من م�شروع قرار 
يدع� اإىل هدنة ل�30 ي�ما يف �ش�ريا، وقال دبل�ما�شي�ن 
اإن الهدف ه� احل�ش�ل على م�افقة م��شك� على هذا 

امل�شروع.
وي������ش��ح ال��ن�����ش اجل��دي��د اأن ه���ذه ال��ه��دن��ة ل��ن ت�شمل 
تنظيَمي داع�ش والقاعدة )مبختلف م�شمياتها احلالية 
ال�ش�ري  للنظام  ال�شماح  ذل��ك  ���ش��اأن  وم��ن  ���ش���ري��ا(.  يف 
حمافظة  يف  ة  وبخا�شّ الع�شكرية،  عملياته  مب�ا�شلة 

اإدلب.

ب��وؤرة  ي�صبط  امل�صري  اجلي�ش 
اإرهابية �صديدة اخلطورة يف �صيناء

•• القاهرة-وكاالت:

اأعلنت الق�ات امل�شلحة امل�شرية عن 
املركزة  املدفعية  ب��ن��ران  ق�شفها 
اختباء  مناطق  متثل  هدفا   68
لعنا�شر  وذخائر  اأ�شلحة  وتخزين 
معل�مات  ت����اف���ر  ب��ع��د  اإره���اب���ي���ة، 

م�ؤكدة ب�شاأن هذه االأهداف.
الع�شكري  للمتحدث  ب��ي��ان  وذك���ر 
امل�����ش��ري اأن ال��ق���ات امل�����ش��ارك��ة، يف 
العملية ال�شاملة ملكافحة االإرهاب 
اأيام،  قبل  انطلقت  التي  �شيناء  يف 
�شديدة  اإره���اب���ي���ة  ب������ؤرة  ���ش��ب��ط��ت 
وق�شت  �شيناء،  ب��شط  اخل��ط���رة 
على 3 عنا�شر من اأبرز املطل�بني 

يف عمليات ا�شتهداف الق�ات.
 224 ع��ل��ى  ال��ق��ب�����ش  اإل���ق���اء  ومت 
االإجرامية  ال��ع��ن��ا���ش��ر  م���ن  ف����رد 
بهم،  وامل�شتبه  جنائيا  واملطل�بني 
ك��م��ا ع���رث ب���ح����زة ب��ع�����ش��ه��م على 
اأ�شلحة نارية وكمية من الطلقات، 
القان�نية  االإج����راءات  ات��خ��اذ  ومت 

حيالهم.
و�شبطت الق�ات امل�شلحة عددا من 
املركبات التي ت�شتخدمها العنا�شر 
االإرهابية، كما دمرت 150 ملجاأ 
لزراعة  م�����زارع  و5  ب��ه��م،  خ��ا���ش 

اأن�اع من احل�شي�ش واملخدرات.

حت�����ذي�����رات م�����ن خ��ط��ر 
عظمى ق���وى  ب��ني  م��واج��ه��ة 

•• ميونيخ-وكاالت:

مي�نيخ  م����ؤمت���ر  رئ��ي�����ش  اأع������رب 
ف�لفجاجن  ل�����الأم�����ن  ال����������دويل 
اأنه  اع��ت��ق��اده يف  اإي�����ش��ي��ن��ج��ر، ع���ن 
على  كبر  »خطر  هناك  يكن  مل 
النح� احلايل يف حدوث م�اجهة 
منذ  عظمى«  ق���ى  بني  ع�شكرية 

نهاية االحتاد ال�ش�فييتي. 
اإي�����ش��ي��ن��ج��ر، ام�����ش اجلمعة  وق���ال 
الإذاعة اأملانيا، اإن عدم الثقة مثاًل 
بني القيادة الع�شكرية يف وا�شنطن 

ويف م��شك� »عميق للغاية«. 
التي  االت�����ش��االت،  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
مت  قدميا،  بكرثة  م���ج���دة  كانت 
اأ�شا�شي.  ب�شكل  حاليا  جتميدها 
حدوث  »خطر  هناك  اأن  واأ���ش��اف 
فلنتذكر  ف����ه����م.  �����ش�����ء  ح�������االت 
ح�لها.  وم��ا  �ش�ريا  يف  االأح����داث 
ك�ريا  يف  االأح����������داث  ول���ن���ت���ذك���ر 
ال�����ش��م��ال��ي��ة وم����ا ح���ل��ه��ا. فخطاأ 
مناورات  وح���دوث  التقدير  �ش�ء 
ت�شعيدية غر مرغ�ب فيها اأكرب 
اأن���ه ك��ان عليه ط�ال  اأت��ذك��ر  مم��ا 

الثالثني عاماً االأخرة«. 

قائمة عاملية بع�صرة فريو�صات قاتلة تهدد الب�صرية
•• جنيف-وام:

اأ�شدرت منظمة ال�شحة العاملية قائمتها ال�شن�ية مل�شببات االأمرا�ش القاتلة ت�شمنت ع�شرة فرو�شات ينبغي 
على الباحثني تتبعها ودرا�شتها ب�شرعة الأنها ت�شكل اأكرب تهديد عاجل للب�شرية.

وجاء يف �شدارة القائمة فرو�شا اإيب�ال وزيكا اللذان ت�شببا باأوبئة فتاكة خالل ال�شن�ات االأربع املا�شية و�شط 
ا فرو�ش حمى القرم الك�نغ� النزفية  خماوف من احتمال ع�دتها للتف�شي مرة اأخرى.. وت�شمنت القائمة اأي�شً
الذي ت�شبب يف مقتل 40 يف املئة من امل�شابني به ومت ر�شده م�ؤخًرا يف اأوغندا.. كما ت�شمل القائمة “حمى 
ا حمى ال�ادي  ال�شا” وفرو�ش ك�رونا وفرو�ش متالزمة االلتهاب الرئ�ي احلاد �شار�ش وفرو�ش نيباه واأي�شً
ا  املت�شدع.  وللمرة االأوىل على االإطالق ذكرت منظمة ال�شحة العاملية املر�ش اإك�ش الذي يعترب عاماًل ممر�شً

غر معروف للعلماء حالًيا، حيث ي�شر تقرير املنظمة اإىل اأنه قد ي�شبب وباء دولًيا خطًرا.

اجل����زائ����ر ت��ف��ك��ك خ��ل��ي��ة 
ج������دي������دة ل����داع���������ش

•• اجلزائر-وكاالت:

خلية  اجل��زائ��ري��ة  ال�����ش��رط��ة  فككت 
مقاتلني  جتنيد  ع��ل��ى  تعمل  ك��ان��ت 
االإرهابي  داع�ش  بتنظيم  لاللتحاق 
يف العراق و�ش�ريا.  وك�شفت تقارير 
اجلمعة،  ام�ش  ج��زائ��ري��ة،  �شحيفة 
ب�الية  ت��ن�����ش��ط  ك���ان���ت  اخل��ل��ي��ة  اأن 
غ��رب��ي اجلزائر،  ج��ن���ب  »ال��ب��ي�����ش« 
عمل�ا  اأ���ش��خ��ا���ش،   7 م��ن  وتت�شكل 
التنظيم  ل�شالح  �شبان  جتنيد  على 

عرب م�اقع الت�ا�شل االجتماعي. 

وا�صنطن: حان وقت التحرك �صد اإيران
•• وا�شنطن-وكاالت:

املتحدة  االأمم  يف  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�شفرة  اع��ت��ربت 
نيكي هايلي  اأن ال�قت حان لكي يت�شرف جمل�ش 
االأمن �شد اإيران، وذلك بعد ن�شر تقرير خلرباء 
اإي����ران انتهكت احل��ظ��ر الذي  ب���اأن  اأف����اد  اأمم��ي��ني 
اإىل  اأ�شلحة  اإر���ش��ال  على  املتحدة  االأمم  فر�شته 
ال��ذي عر�ش على جمل�ش  التقرير  اليمن. وق��ال 

االأم��ن ال��دويل يف يناير )كان�ن الثاين( املا�شي، اإن اخل��رباء تعرف�ا على 
ج�ية  ع�شكرية  واآليات  ع�شكرية  بتجهرزات  مرتبطة  �ش�اريخ  خملفات 
اإي����راين اأدخ��ل��ت اإىل ال��ي��م��ن ب��ع��د ف��ر���ش احل��ظ��ر على  م�����ش��رة م��ن من�شاأ 
االأ�شلحة يف 2015. وقالت هايلي: ال ميكن للعامل اأن ي�شتمر يف ترك هذه 

االنتهاكات ال�شارخة بدون رّد ويجب على طهران اأن تتحمل الع�اقب.

مظاهرة ا�شرائيلية تطالب نتنياه� بالتنحي )رويرز(
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اأخبـار الإمـارات
�صرطة اأبوظبي تعزز جهود حماية الأطفال من املخاطر

•• اأبوظبي-وام: 

عززت اإدارة مراكز الدعم االجتماعي بقطاع اأمن املجتمع يف �شرطة 
اأب���ظ��ب��ي االإج������راءات ال���ق��ائ��ي��ة وال��ع��الج��ي��ة حل��م��اي��ة االأط���ف���ال من 
املخاطر وتقدمي الدعم املعن�ي وامل�شاركة يف اإعداد وتنفيذ اخلطط 
مراكز  اإدارة  مدير  ال��ب��ادي  �شامل  علي  العميد  واأك���د  اجل��ان��ب.  بهذا 
الدعم االجتماعي يف �شرطة اأب�ظبي اأن املراكز ت�شهم بدور كبر يف 
حل الق�شايا ذات الطابع االجتماعي مع مراعاة اخل�ش��شية حفاظاً 
على الكيانات االأ�شرية من التفكك وحتقيق مفه�م االأ�شرة امل�شتقرة 
واالآمنة. واأو�شح اأن املراكز ت�فر بيئة مالئمة لالأطفال عرب متكني 
النف�شية  االح��ت��ي��اج��ات  وتلبية  اأبنائهم  روؤي���ة  م��ن  املح�ش�ن  اأول��ي��اء 

واالجتماعية التي يحتاجها الطفل من خالل الغرف اخلا�شة املجهزة 
بجميع امل�شتلزمات وركناً لالألعاب التعليمية املنا�شبة لالأطفال واآخر 
فر�شة  لهم  يتيح  ال��ذي  احل��ر  املر�شم  طريق  عن  امل���اه��ب  الكت�شاف 

التعبر عن رغباتهم، والتعرف على �شخ�شياتهم و�شل�كياتهم.
واأ�شار اإىل جه�د االخت�شا�شيات مبراكز الدعم االجتماعي بت�شجيع 
االجتماعي  االأ����ش���ري  ال��ط��اب��ع  ذات  الق�ش�ش  ق����راءة  ع��ل��ى  االأط���ف���ال 

الهادف؛ من خالل ركن خا�ش للقراءة احلرة لتنمية �شخ�شياتهم.
اأطلقت م�ؤخراً حملة ت�عية حتت  اأب�ظبي  اأن �شرطة  جدير بالذكر 
���ش��ع��ار »ح��ي��ات��ه��م اأم���ان���ة« ت��رك��ز ع��ل��ى ت���ف��ر احل��م��اي��ة ل��الأط��ف��ال من 
املجتمع  واأم��ان  اأمن  لتعزيز  ال�شاعية  ا�شراتيجيتها  املخاطر �شمن 

بكافة فئاته.

جمل�ش التوازن القت�صادي ي�صارك يف مبادرة »من�صي معا«
•• اأبوظبي-وام:

اأم  ام�ش م�شرة مل�ظفيه يف حديقة  »ت���ازن«  االقت�شادي  الت�ازن  نظم جمل�ش 
االإمارات باأب�ظبي وذلك تفاعال مع مبادرة »من�شي معا« التي اأطلقتها اللجنة 
طارق  �شعادة  مب�شاركة   2019 اأب�ظبي  اخلا�ش  االأوملبياد  ال�شت�شافة  العليا 
عبدالرحيم احل��شني الرئي�ش التنفيذي ملجل�ش الت�ازن االقت�شادي . كما �شارك 
يف امل�شرة عدد من كبار املديرين وم�ظفي املجل�ش الذين اأبدوا تفاعال وحما�شا 
 . وال�شحية اجليدة  االجتماعية  القيم  ذات  الن�عية  املبادرة  للم�شاركة يف هذه 
وتهدف مبادرة »من�شي معا« اإىل اإ�شراك ودمج اأ�شحاب الهمم من ذوي االإعاقة 
الذهنية يف املنا�شبات واملبادرات املجتمعية اإ�شافة اإىل حث املجتمع على االإقبال 
ل�ش�ؤون  امل�شاعد  التنفيذي  املدير  املرزوقي  �شيف  وق��ال  التط�عي.  العمل  على 
اإطار  يف  تاأتي  املهمة  الفعالية  هذه  يف  الي�م  م�شاركتنا  اإن  واالإع���الم:  الت�ش�يق 

م�شاهمة جمل�ش الت�ازن املجتمعية وا�شتجابته للمبادرات الن�عية البناءة التي 
تعك�ش قيم وثقافة دولة االمارات التي غر�شها ال�الد امل�ؤ�ش�ش املغف�ر له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه واملتمثلة يف التاآخي والراحم والتاآزر 
بني جميع اأفراد املجتمع لالرتقاء باأ�شل�ب حياة مبنية على امل�شاركة والت�شامن 
احلقيقي. واأ�شار اإىل اأن هذه املبادرة تر�شخ فينا اأهمية الريا�شة كاأ�شل�ب حياة 
ليتجاوز  اأثرها  للعقل، ميتد  ومن��اء  للروح  ونقاء  للذهن  �شفاء  مبا متثله من 
يذكر  ومنتجاً.  وحي�ياً  يافعاً  اإيجابياً  لي�شبح  برمته،  املجتمع  وي�شمل  االأف��راد 
ع�شراً  الثالثة  ال�شاعة  من  جمعة  ي�م  كل  تقام  معا” التي  “من�شي  مبادرة  اأن 
اإىل ال�شاد�شة م�شاء حتى اأول مار�ش املقبل تهدف اإىل تفعيل امل�شاركة املجتمعية 
ا�شتعداداً  املجتمع،  �شرائح  خمتلف  بني  ال�شحية  ال�شل�كيات  وت�شجيع  ون�شر 
للحركة الريا�شية االإن�شانية التي �شت�شهدها الدولة يف ا�شت�شافة دورة االألعاب 

االإقليمية التي تنطلق من 14 اإىل 22 مار�ش املقبل.

يف دور اإن�صاين جديد ..القوات امل�صلحة الإماراتية تنقذ طفال مينيا تعر�ش لنفجار لغم زرعته ميلي�صيا احلوثي
•• املخا-وام:

اإن�شاين جديد للق�ات امل�شلحة االإماراتية .. اأنقذ امل�شت�شفى الطبي  يف دور 
امليداين الع�شكري الطفل اليمني خليل يا�شني اأحمد الذي اأ�شيب بجروح 
قطعية خطرة وتهتك يف االأمعاء اإ�شافة اإىل عدد من ال�شظايا اأثر تعر�شه 

النفجار لغم اأر�شي زرعته ميلي�شيات احل�ثي االإيرانية.
مل تنج� براءة الطفل خليل يا�شني من خملفات وجرائم ميلي�شيات احل�ثي 
عدواين  ملخطط  احلديث  التاريخ  يف  االأب�شع  ال�جه  تر�شم  التي  االإيرانية 

ت��شعي تنفذه ق�ى اإقليمية عرب ميلي�شيات تابعة لها.
احل�ثي  ميلي�شيات  واإره����اب  غ��در  م��ن  االأب���ري���اء  اليمن  اأط��ف��ال  ينج�  مل 
االألغام  زرع  عرب  االأط��ف��ال  من  وخائف  عاجز  جيل  اإن�شاء  على  واإ���ش��راره��ا 
واأم��ل��ه��م يف احلياة  االأط���ف���ال  ب����راءة  ق��ت��ل  اإال  ت�شتهدف  ال��ت��ي مل  االأر���ش��ي��ة 
اليمني  ال�شعب  اأبناء  م�شتقبل  جتاه  العدواين  املخطط  ب�شاعة  ي�ؤكد  مما 

ال�شقيق.
لعل ميلي�شيات احل�ثي االإرهابية ال�كيل احل�شري لق�ى الهيمنة االإيرانية 
ت�شتهدف قتل اأمل وحلم جيل كامل عرب �شالح التخ�يف والتج�يع الذي 
اأنها  �ش�ى  ذن��ب  اأي  لها  يكن  مل  ب��راءة  منه  تنج�  ومل  امليلي�شيات  متار�شه 

�شحية للغدر واالإرهاب االأ�ش�د الذي يعاين منه اأطفال اليمن ال�شقيق.
دفع�ا  الذين  اليمن  اأط��ف��ال  كاهل  على  احل�ثي�ن  خلفها  حقيقية  ماأ�شاة 
كتائب  تن�شط  فيما  والفقدان  وال��ن��زوح  والتخريب  والتدمر  القتل  ثمن 
امليلي�شيات يف قتل االأطفال عرب زرع االألغام االأر�شية املنت�شرة يف الطرقات 

واملناطق املاأه�لة بال�شكان والتي تهدد م�شتقبل الطف�لة يف اليمن.
بداية ..اأ�شيب الطفل اليمني خليل يا�شني اأحمد بجروح واإ�شابات خطرة 
اثر انفجار لغم اأر�شي كاد ي�دي بحياته لكن العناية االإلهية كانت اأكرب من 
ق�ى ال�شر االإرهابية االإيرانية حيث قامت ق�اتنا امل�شلحة البا�شلة بدورها 

االإن�شاين واال�شتجابة ال�شريعة حلالة الطفل وتقدمي كافة الدعم الطبي 
�شجلها احل��اف��ل يف م�شاعدة  اإىل  ذل��ك  لي�شاف  ب��راءت��ه  الإن��ق��اذ  واالإن�����ش��اين 
بها جراء  التي مي��رون  ال�شعبة  الظروف  ال�شقيق على جت��اوز  اليمن  اأبناء 
اإىل جرائم  املمار�شات االإرهابية مليلي�شيات احل�ثي االإيرانية والتي ترتقي 

�شد االإن�شانية ت�شتهدف اإبادة اأمة كاملة عرب خمطط انقالبي اإرهابي.
زرعته  اأر�شي  لغم  انفجار  اإىل  خليل  اليمني  الطفل  تعر�ش   .. وتف�شيال 
من  بالقرب  اأ�شقائه  مع  اللعب  اأثناء  وذل��ك  االإيرانية  احل�ثي  ميلي�شيات 
منزله ال�اقع يف قرية الروي�ش التابعة ملديرية املخا ال�اقعة على ال�شاحل 
الغربي لليمن والذي �شكل �شدمة كبرة الأبناء جيله من قريته ال�شغرة.

الطبية  االإ�شعافات  الإج���راء  املخا  م�شت�شفى  اإىل  امل�شاب  الطفل  نقل  ومت 
االأولية ونظرا لعدم قدرة امل�شت�شفى التعامل مع مثل هذه احلاالت احلرجة 
مت حت�يله اإىل امل�شت�شفى الطبي امليداين الع�شكري التابعة للق�ات امل�شلحة 
اإىل  اإ�شافة  االأم��ع��اء  نتيجة ج��روح قطعية يف  االإم��ارات��ي��ة يف حالة خطرة 
اإجراء  مت  حيث  ج�شده  م��ن  متفرقة  اأم��اك��ن  يف  اخل��ط��رة  ال�شظايا  بع�ش 
عملية جراحية للطفل خليل ا�شتمرت ملدة اأكرث من �شاعتني ورافقت وكالة 
االإماراتية  امل�شلحة  للق�ات  الطبي  الفريق  ميدانيا  »وام«  االإم���ارات  اأنباء 
خالل قيامه باإجراء العملية اجلراحية وتقدمي اخلدمات العالجية الإنقاذ 
حياة الطفل خليل ومن ثم نقله عرب الطائرة اإىل دولة االإمارات ال�شتكمال 

رحلة العالج اإ�شافة اإىل التاأهيل النف�شي للطفل.
امليداين  بامل�شت�شفى  الطبي  الفريق  تعامل  االإم���ارات  اأنباء  وكالة  و�شهدت 
باإن�شانية  الطفل  حالة  مع  االإماراتية  امل�شلحة  للق�ات  التابعة  الع�شكري 
ورحمة كبرة ت�شاف اإىل �شجل االإمارات احلافل بتقدمي الع�ن وامل�شاعدة 

اإىل املحتاجني دون متييز اأو تفرقة.
وثمن ذوو الطفل امل�شاب ال�قفة االإن�شانية لدولة االإمارات اإىل جانبهم وما 
قدمته لهم من دعم �شخي وم�شاندة يف هذه الظروف ال�شعبة التي ميرون 

بها .. وقال�ا » لن نن�شي ما قدمته االإمارات لنجدتنا و اإ�شعافنا« ..م�جهني 
اآل  اإىل �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد  اآيات ال�شكر والعرفان  اأ�شمى 
نهيان رئي�ش الدولة » حفظه اهلل » الذي تعك�ش ت�جيهاته الكرمية اهتمام 

االإمارات قيادة و�شعبا بال�شعب اليمني ال�شقيق.
امل�شاب حيث مظاهر احلزن واحل�شرة  الطفل  وال��دة  »وام« عائ�شة  والتقت 
على ابنها الذي مل يتعد الع�شر �شن�ات والتي غدرت به ميلي�شيات احل�ثي 
االإيرانية داعية اهلل العلي القدير اأن ي�شفي فلذة كبدها وتراه مرة اأخرى 

يرتدي زي املدر�شة التي حرمته منها املمار�شات االإرهابية االإيرانية.
وخالل اأكرث من �شاعتني مل جتف دم�ع االأم على ما اأ�شاب ولدها وم�شره 
الذي ال يعلمه اإال اهلل فيما خرج الطبيب املعالج الذي قام باإجراء العملية 
اجلراحية للطفل من غرفة العمليات قائال : »احلمد هلل كانت عناية اهلل 
دولة  اإىل  والعرفان  بال�شكر  مت�جهة  بالبكاء  االأم  اأجه�شت  وبعدها   « معنا 
التي  االإن�شانية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  على  الرحيمة  الر�شيدة  وقيادتها  االإم����ارات 
جت�شد نهج الدولة الرائد يف مد يد الع�ن للمحتاجني واملع�زين دون تفرقة 

اأو متييز.
كما ت�جهت والدة الطفل بال�شكر اإىل ق�ات التحالف العربي بقيادة اململكة 
العدوان  األغام  من  اليمن  واأط��ف��ال  اأه��ايل  اأنقذت  التي  ال�شع�دية  العربية 
االإيراين اإ�شافة اإىل الدور االإماراتي الرائد يف اليمن الذي مل يت�قف على 

اجلانب الع�شكري وح�شب واإمنا �شمل اأي�شاً اجلانب االإن�شاين واالإغاثي.
ب�شكل  النا�شفة  والعب�ات  االألغام  زرع  االإيرانية  احل�ثي  ميل�شيات  وتتعمد 
ع�ش�ائي يف الطرقات واملزارع واملناطق املاأه�لة بال�شكان دون مراعاة للمدنيني 
حيث ت�شببت األغام ميل�شيا احل�ثي االإيرانية يف �شق�ط مئات ال�شحايا من 
اإعاقات م�شتدمية للعديد  ال�شعب اليمني وخا�شة االأطفال كما ت�شببت يف 
اأيديهم واأقدامهم وخ�شر العديد منهم  من االأطفال الذين تعر�ش�ا لبر 

ع�ائلهم نتيجة األغام ميل�شيا ال�شر احل�ثية االإيرانية.

االإمارات  دول��ة  اإىل  وامتنانه  �شكره  الطفل عن  وال��د  اأحمد  يا�شني  واأع��رب 
على هذه اللفتة االإن�شانية وجه�دها التي تبذلها لتح�شني اأو�شاع اليمنيني 
دولة  نفقة  على  للعالج  ول���ده  تلقي  ..وا���ش��ف��ا  معاناتهم  م��ن  والتخفيف 
االإمارات باللفتة الكرمية لالإمارات وقيادتها الر�شيدة وتاأكيد على احلر�ش 

االمارات على م�شتقبل اأبناء اليمن.
وياأتي التكفل بعالج الطفل اليمني يف اإطار الدعم املت�ا�شل الذي تقدمه 
وال�ق�ف  معاناتهم  م��ن  للتخفيف  ال��ي��م��ن  يف  ل��الأ���ش��ق��اء  االإم�����ارات  دول���ة 
االنتهاكات  ج��راء  ي�اجه�نها  التي  ال�شعبة  ال��ظ��روف  ظل  يف  جانبهم  اإىل 

املت�ا�شلة التي ت�شنها ميلي�شيا احل�ثي االإيرانية �شدهم.
واأكد الطبيب حممد عبداهلل م�ش�ؤول الفريق الطبي احلر�ش على تقدمي 
خدمات عالجية ميدانية ومتكاملة لكافة اأهايل املناطق املحررة يف ال�شاحل 
الغربي اليمني ..م�شرا اىل اأن الفريق الطبي يعمل على الت�جه للمر�شى 

جميعاً يف منازلهم وتقدمي الرعاية الطبية املجانية الالزمة لهم.
قد  الع�شكري  امل��ي��داين  امل�شت�شفى  اأن  اإىل  الطبي  الفريق  م�����ش���ؤول  واأ���ش��ار 
نتيجة  حرجة  حالة  يف  اأر���ش��ي  لغم  انفجار  ج��راء  امل�شاب  الطفل  ا�شتقبل 
االأمعاء  وتهتك  خطرة  اإ�شابات  خلفت  التي  ج�شده  يف  املنت�شرة  ال�شظايا 
حيث مت اإجراء عملية جراحية ا�شتمرت اأكرث من �شاعتني تكللت بالنجاح 

واإنقاذ الطفل ومن ثم حت�يله اإىل دولة االإمارات ال�شتكمال رحلة العالج.
اليمن  يف  االإم��ارات��ي��ة  امل�شلحة  ل��ل��ق���ات  الطبية  ال��ف��رق  م�شاهمات  وت��اأت��ي 
االإغاثة لالأ�شقاء  االإن�شاين واحلر�ش على ت�فر  االإم��ارات  لنهج  جت�شيداً 
امليداين  العالج  اإن�شاين كبر يتمثل يف تقدمي  ب��دور  اليمن حيث تق�م  يف 

للفئات املع�زة من املر�شى وم�شاعدة االأ�شقاء.
اليمن  يف  العربي  التحالف  ق�ات  �شمن  االإماراتية  امل�شلحة  الق�ات  وتق�م 
من  االأل��غ��ام  لنزع  لليمن  الغربي  ال�شاحل  مناطق  مت�شيط  يف  كبر  ب��دور 

املناطق املختلفة حلماية اأرواح اأبناء ال�شعب اليمني.

حامد بن زايد ي�صارك يف »من�صي معا«
•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  حامد  ال�شيخ  �شم�  �شارك 
عهد  ويل  دي����ان  رئي�ش  نهيان  اآل 
معاً  م����ب����ادرة من�����ش��ي  اأب����ظ���ب���ي يف 
اأم  ح��دي��ق��ة  يف  ال��راب��ع  ا�شب�عها  يف 

االإمارات باأب�ظبي.
واأع�����رب ���ش��م���ه ع��ن ���ش��ع��ادت��ه بهذه 
امل�شاركة الريا�شية واالإن�شانية التي 
ال�شت�شافة  العليا  اللجنة  تنظمها 
اأب�ظبي  يف  اخل����ا�����ش  االأومل����ب����ي����اد 
اىل  تدع�  هادفة  اجتماعية  كبادرة 
مع  املجتمعي  وال��ت��ع��اون  الت�ا�شل 
اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م وال��ت�����ش��ج��ي��ع على 

ممار�شة ريا�شية امل�شي.
من  انطالقا  امل�شاركة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
االم���ارات  ل��دول��ة  النبيلة  الر�شالة 
وقيادتها احلكيمة يف انتهاج ثقافة 
الهمم  اأ����ش���ح���اب  م����ع  ال��ت�����ش��ام��ن 
وم�شاركتهم  م��ع��ه��م  واالن�����دم�����اج 
يف  الثقافة  ه��ذه  وغر�ش  اأن�شطتهم 

تقام  مبادرة »من�شي معا«  اأن  يذكر 
ي����م اجل��م��ع��ة م��ن ك��ل اأ���ش��ب���ع، من 
ال�شاعة الثالثة ع�شرا اإىل ال�شاد�شة 
م�����ش��اًء، يف ح��دي��ق��ة اأم االإم�����ارات يف 
اأ�شحاب  اأب���ظ��ب��ي، الإ���ش��راك ودم��ج 
الذهنية  االإع��اق��ة  ذوي  م��ن  الهمم 
املجتمعية،  وامل��ب��ادرات  املنا�شبات  يف 
على  امل��ج��ت��م��ع  ح����ث  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
التط�عي  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  االإق����ب����ال 
وات���خ���اذ ال��ري��ا���ش��ة اأ���ش��ل���ب ومنط 
ح��ي��اة، ك��م��ا ت��ه��دف اىل اإع����الء قيم 
ال���ت���اآخ���ي وال����راح����م وال����ت����اآزر بني 
لالرتقاء  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد  ج��م��ي��ع 
امل�شاركة  على  مبنية  حياة  باأ�شل�ب 

والت�شامن احلقيقي.
االألعاب  دورة  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  وت���اأت���ي 
االإق���ل���ي���م���ي���ة ال��ت��ا���ش��ع��ة واالأل����ع����اب 
العاملية لالأوملبياد اخلا�ش اأب�ظبي 
االإمارات  روؤية  من  جزًءا   ،2019
ان����دم����اج  ت����دع����م  ال����ت����ي   ،2021
االإعاقة  ذوي  م��ن  الهمم  اأ���ش��ح��اب 

ال��ذه��ن��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع، م���ن خالل 
ممار�شة الريا�شة.

العاملية  االأل����ع����اب  دورة  و���ش��ت��ك���ن 
لالأوملبياد اخلا�ش 2019 اأب�ظبي، 
احل�������دث ال���ري���ا����ش���ي واالإن���������ش����اين 
االأكرب واالأك��رث ت�شامًنا يف العامل، 
ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  رعاية  حتت 
ن��ه��ي��ان، ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد 

اأب�ظبي  لت�شبح  امل�شلحة،  للق�ات 
من  ك���ل  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف  م��دي��ن��ة  اأول 
االألعاب االإقليمية واالألعاب العاملية 
�شنة  غ�ش�ن  يف  اخلا�ش  لالأوملبياد 

واحدة تف�شل بينهما فقط.
وت�شت�شيف دورة االألعاب االإقليمية 
والتي  اأب�ظبي،  اخلا�ش  لالأوملبياد 
مار�ش   22 اىل   14 م���ن  ت��ن��ط��ل��ق 
ريا�شي   1000 اأك��رث من  ال��ق��ادم، 

من 32 دول خمتلفة .. و�شي�شارك 
الريا�شي�ن يف 16 لعبة، ت�شت�شيفها 
ثمانية م�اقع ريا�شية يف العا�شمة 
اأب����ظ���ب���ي مب���ا يف ذل����ك »اأدن����ي����ك« ، 
وم��دي��ن��ة زاي���د ال��ري��ا���ش��ي��ة، وحلبة 
ني�ي�رك  وج��ام��ع��ة  ي��ا���ش،  م��ر���ش��ى 
اأب�ظبي، ونادي ال�شباط، ومبادلة 
الريا�شي،  اجل��زي��رة  ون���ادي  اأري��ن��ا، 

ونادي الفر�شان.

نف��ش االأجيال وحثهم على العمل 
االإن�شاين والتط�عي.

اإط��الق مبادرة من�شي معا  وق��د مت 
ال�شت�شافة  العليا  اللجنة  قبل  من 
االأوملبياد اخلا�ش يف اأب�ظبي، بهدف 

ون�شر  املجتمعية  امل�����ش��ارك��ة  تفعيل 
بني  ال�شحية  ال�شل�كيات  وت�شجيع 
ا�شتعدادا  املجتمع،  �شرائح  خمتلف 
التي  االإن�شانية  الريا�شية  للحركة 
اإ�شت�شافة  يف  ال����دول����ة،  ت�����ش��ه��ده��ا 

لالأوملبياد  االإقليمية  االألعاب  دورة 
اخل���ا����ش، وال���ت���ي ت��ن��ط��ل��ق م���ن 14 
وال�����دورة  ال���ق���ادم  م���ار����ش   22 اإىل 
العاملية لالأوملبياد اخلا�ش يف مار�ش 

.2019

•• العني-وام:

العمليات  قطاع  يف  وال��دوري��ات  امل���رور  مبديرية  بالعني  امل���رور  اإدارة  دع��ت 
بالقيادة  االل��ت��زام  �شرورة  اإىل  املركبات  قائدي  اأب�ظبي  ب�شرطة  املركزية 
وت�شكل  اجل�ية  االأح����ال  تغر  مع  ال��ظ��روف وخ�ش��شاً  االآم��ن��ة يف جميع 

ال�شباب تعزيزاً لل�شالمة املرورية.
واأو���ش��ح امل��ق��دم حم�شن امل��ن�����ش���ري ن��ائ��ب م��دي��ر اإدارة امل���رور يف ال��ع��ني اأن 
ال�شتاء  ف�شل  يف  تتعدد  امل��روري��ة  واملخالفات  واحل����ادث  امل�شكالت  مظاهر 
مثل احل�ادث الناجمة عن ت�شكل ال�شباب و�ش�ء االأح�ال اجل�ية والقيادة 

بطي�ش وته�ر.
وحث اأولياء االأم�ر واالأ�شر على مراقبة �شل�كيات اأبنائهم خا�شة يف فرة 
وحياة  حياتهم  على  حفاظاً  وامل���رور  ال�شر  بق�انني  واالل��ت��زام  االإج����ازات 
التي  ال�شتاء من االأم���ر  ال�شيارات يف ف�شل  اأن قيادة  اإيل  واأ�شار  االآخرين. 
وعلى  االأم��ط��ار  و�شق�ط  ال�شباب  ح��ال��ة  يف  خا�شة  ك��ب��رة  م��ه��ارة  تتطلب 
اجل�ية  ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل  يف  وح���ذراً  اك��رث حر�شا  يك�ن�ا  اأن  ال�شائقني 
واملحافظة  االأمامي  الزجاج  على  التدفئة  نظام  ت�شغيل  ب�ا�شطة  ال�شعبة 

على م�شافة اأمان كافية متكنهم من ال�ق�ف االآمن لتجنب املخاطر.
ال�شيارات  اأ�ش�اء  ا�شتخدام  وع��دم  الزجاج  نظافة  على  املحافظة  اإىل  ودع��ا 
االإ�شارات  ا�شتخدام  وع��دم  االآخرين  لل�شائقني  الروؤية  تعيق  التي  العالية 

التحذيرية االأربعة اأثناء القيادة وا�شتخدامها فقط عند ت�قف ال�شيارة.

مرور العني تدعو ال�صائقني لاللتزام بالقيادة الآمنة اأثناء ال�صباب �صرطة العني توؤكد جاهزيتها ل�»طواف اأبوظبي« 
•• العني-وام: 

منطقة  ���ش��رط��ة  م��دي��ري��ة  ناق�شت 
العني تاأمني املرحلة اخلام�شة من 
للدراجات  الدويل  اأب�ظبي  ط�اف 
والتي  2018م  ل��ع��ام  ال��ه���ائ��ي��ة 
ف���رباي���ر اجل����اري   25 ت��ن��ط��ل��ق يف 
م��ن اأم����ام ق�شر امل���ي��ج��ع��ي م���روراً 
الرئي�شية  وامل��ي��ادي��ن  امل��ع��امل  ب��اأه��م 

وال�شياحية.
�شامل  حممد  م�شلم  العميد  واأك��د 
ال����ع����ام����ري م����دي����ر امل����دي����ري����ة يف 
اج��ت��م��اع م�����ش��رك ح��ر���ش �شرطة 
اأب�ظبي على امل�شاركة يف املنا�شبات 
وال�طنية  ال��دول��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
االجتماع  ح�����ش��ر  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة. 
اجلهات ال�شرطية املخت�شة مبدينة 
املرورية  ال�����ش��الم��ة  ال��ع��ني وجل��ن��ة 
وجمل�ش  اأب�ظبي  لط�اف  العامة 
اأب�ظبي الريا�شي.  جدير بالذكر 

للدراجات  ال���دويل  االحت���اد  مظلة 
ال����ه�����ائ����ي����ة.. ك���م���ا ����ش���ي�������ش���ارك يف 
الط�اف نخبة الدراجني العامليني 
الربيطاين  ال�������دراج  ب��ي��ن��ه��م  م���ن 
�شفر  كافيندي�ش  م��ارك  ال�شهر 

اأن �شباق ط�اف اأب�ظبي للدراجات 
فرباير  اأب�ظبي  ط���اف  اله�ائية 
 21 يف  �شينطلق  وال��ذي   2018
م�شاركة  �شي�شهد  اجل��اري  فرباير 
حتت  امل��درج��ة  عامليا  فريقا   20

دوملني  وت�������م  اأب����ظ���ب���ي  ط�������اف 
وفابي�  وي�����ب«  »����ش���ن  ف���ري���ق  م���ن 
ا�شبانيا  ط����اف  بلقب  ال��ف��ائ��ز  ارو 
وروي   2017 اأب���ظ��ب��ي  وط�����اف 

ك��شتا جنم فريق االإمارات.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى اب�ظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى ت�ام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكت�م                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى ال��شل                    2193000

ال�صارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الك�يتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال ك�مبلك�ش     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القي�ين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�ش       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرة                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�ش         6262666
م�شت�شفى الن�ر                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكر                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بله�ل الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�صارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�ش     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى ال�احة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية الن�ر اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الك�رني�ش  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�صعيد بن طحنون ي�صتقبل فريق اأب�صر التطوعي
•• العني-وام:

اطلع معايل ال�شيخ �شعيد بن طحن�ن اآل نهيان على برنامج املرحلة املقبلة 
لفريق اأب�شر االإماراتي للتنظيم التط�عي وخطة العمل التي متت امل�افقة 
اىل  املقبل  رم�شان  �شهر  يف  �شائم  اف��ط��ار  ومنها  تنفيذها  و�شيتم  عليها 
طحن�ن  بن  �شعيد  ال�شيخ  معايل  واأ�شاد  امل�شتقبلية.  الفريق  اأن�شطة  جانب 
اآل نهيان الرئي�ش الفخري لفريق اأب�شر خالل اللقاء بالدور الذي يق�م به 
اأع�شاء الفريق يف تنفيذ الربامج االإيجابية والتفاعل مع املنا�شبات ال�طنية 
اأب�شر حظيت بالتقدير  اأن مبادرات فريق  واملجتمعية املختلفة. م�شرا اإىل 
واالهتمام الأهميتها يف تعزيز التعاون مل�شلحة املجتمع. وعرب م�ش�ؤول� فريق 
ال�شيخ �شعيد بن  الذي ي�شطلع به معايل  الكبر  اأب�شر عن �شكرهم للدور 

طحن�ن اآل نهيان يف دعم برامج الفريق املختلفة خالل الفرة املا�شية.

عمومية ال�صحفيني جتتمع
 اأول مار�ش املقبل 

•• دبي -وام:

قرر جمل�ش اإدارة جمعية ال�شحفيني عقد اجلمعية العم�مية العادية وانتخاب جمل�ش اإدارة جديد يف 
االأول من مار�ش املقبل بفندق امليدان يف دبي.

 2017 ع��ام  عن  وامل��ايل  االإداري  التقريرين  مناق�شة  العم�مية  اجلمعية  اأعمال  ج��دول  ويت�شمن 
ي�شتجد  وم��ا  االأع�شاء  مقرحات  جانب  اىل   2018 ع��ام  عن  العمل  وخطة  التقديرية  وامليزانية 
من اأعمال واعتماد حم�شر اجتماع اجلمعية العم�مية املا�شي. وبعد اعتماد التقارير واملناق�شات تبداأ 

عملية الر�شح واالنتخاب ملجل�ش اإدارة جديد يت�ىل امل�ش�ؤولية خالل املرحلة القادمة.

الهالل الأحمر الإماراتي يوا�صل تزويد مراكز الكلى ب�صبوة بامل�صتقات النفطية
•• �شبوة-وام:

االأول  اأم�ش  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل  هيئة  زودت 
م�شت�شفى الكلى التخ�ش�شي اخلري جلراحة الكلى 
وامل�شالك الب�لية مبدينة عزان ومراكز غ�شيل الكلى 
�شب�ة  وب��ي��ح��ان مبحافظة  ع���زان وع��ت��ق  م��ن  ك��ل  يف 
احتياجات  لتلبية  الديزل  وق�د  األف لر من  ب�36 
بهذه  اخلا�شة  الكهربائية  الطاقة  م�لدات  ت�شغيل 
املن�شاآت الطبية وذلك يف اطار حر�شها على ا�شتمرار 
خ��دم��ات��ه��ا االن�����ش��ان��ي��ة اجل��ل��ي��ل��ة يف خ��دم��ة مر�شى 
رئي�ش  املهري  �شيف  وقال حممد  الكل�ي.   الف�شل 
ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي مبحافظة  ف��ري��ق هيئة 
�شب�ة ان هذا الدعم ياأتي ا�شتمرارا للدعم املت�ا�شل 

الذي ت�ليه دولة االمارات ممثلة بجناحها االإن�شاين 
واخلري الهالل االأحمر مل�شت�شفى ومراكز الكلى يف 

حمافظة �شب�ة.
م�شرا اىل ان هذه الكمية من وق�د الديزل لي�شت 
االأخ��رة بل �شبق وان  االأوىل من ن�عها ولن تك�ن 
وم�شت�شفى  مراكز  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  الهالل  رف��د 
الكلى ب�شب�ة بكمية مماثلة يف �شهر ن�فمرب املا�شي 
كما �شبق وان وزعت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي 
للمر�شى  الكلى  غ�شيل  وحم��ال��ي��ل  عالجية  اأدوي����ة 
غ�شيل  مل��راك��ز  وامل��ق��دم��ة  الكل�ي  بالف�شل  امل�شابني 
اىل  باالإ�شافة  وبيحان  وعتق  ميفعة  مب��دن  الكلى 
دعم م�شت�شفى الكلى التخ�ش�شي اخلري جلراحة 
واملعدات  االأجهزة  بكمية من  الكلى يف مدينة عزان 

الطبية الن�عية. واكد املهري ان دعم دولة االمارات 
ملراكز الكلى والقطاع ال�شحي يف �شب�ة واليمن عامة 
�شي�شتمر ولن يت�قف اميانا وتقديرا للحاجة املا�شة 

للخدمات الطبية التي يحتاجها اأبناء اليمن.
من جانبه ثمن نا�شر مذيب م�شلم املدير التنفيذي 
ملراكز الكلى مبحافظ �شب�ة الدعم املت�ا�شل لدولة 
االمارات مل�شت�شفى ومراكز الكلى يف املحافظة.. وقال 
ولي�شت  االأوىل  تكن  مل  الطبية  امل�شاعدات  ه��ذه  ان 
بجديدة على هيئة الهالل االأحمر االإماراتي »هالل 
هيئة  لفريق  وتقديره  �شكره  ع��ن  معربا  اخل���ر«.. 
ال��ه��الل االح��م��ر االم���ارات���ي ب��رئ��ا���ش��ة حم��م��د �شيف 
املهري على اهتمامهم مبراكز الكلى واحتياجاتها 
الكلى  مراكز  دعم  ا�شتمرار  ان  م�ؤكدا  ال�شرورية.. 

م��ه��م��ة و�شرورية  خ��ط���ة  ي�����ش��ك��ل  ال���دي���زل  ب����ق����د 
ال�شتمرار املراكز يف تقدمي خدماتها للمر�شى.

التخ�ش�شي  امل�شت�شفى  م�����ش��روع  اإن  م�شلم  وق����ال 
الطبية  امل�شاريع  من  يعد  الكلى  الأمرا�ش  اخل��ري 
ال��ي��م��ن.. م����ؤك���دا ان الهالل  ال��ن���ع��ي��ة وال���ن���ادرة يف 
ال��دور الكبر يف مراحل  االأحمر االإم��ارات��ي كان له 

ان�شائه وتقدمي االجهزة الطبية الن�عية.
من جانبه عرب ال�شيخ مهدي املكبب القمي�شي اأحد 
ال�شخ�شيات االجتماعية يف حمافظة �شب�ة عن �شكر 
املجتمع املحلي للجه�د املتفانية التي يبذلها الهالل 

االأحمر االإماراتي لدعم مراكز الكلى يف املحافظة.
وقال اإن الهالل االأحمر االإماراتي خفف من معاناة 
مر�شى الف�شل الكل�ي يف مراكز عزان وعتق وبيحان 

بعد ان انعدمت بهم ال�شبل خا�شة بعد اندالع احلرب 
التي �شببتها ميلي�شيا احل�ثي ..مثمنا عاليا الدعم 
ال��ذي تقدمه دول��ة االم��ارات قيادة وحك�مة و�شعبا 

ملر�شى الف�شل الكل�ي يف حمافظة �شب�ة.
ح�شر ت�شليم املع�نة االإماراتية مبارك حمامه املدير 
امل��ي��داين لفريق ال��ه��الل االأح��م��ر االإم��ارات��ي ب�شب�ة 
واأحمد بن �شماء وخالد عامر مديري مركزي الكلى 

يف مدينتي عتق وميفعة.
وكان نا�شر مذيب م�شلم قلد اال�شب�ع املا�شي حممد 
االأحمر  ال��ه��الل  هيئة  ف��ري��ق  رئي�ش  امل��ه��ري  �شيف 
تقديرا  امل�ؤ�ش�شة  درع  �شب�ة  مبحافظة  االإم���ارات���ي 
وعرفانا لدعمهم االإن�شاين مل�شت�شفى ومراكز غ�شيل 

الكلى يف املحافظة.

•• دبي-وام:

تنفيذ  اأهمية  على  التحتية  البنية  تط�ير  وزارة  اأك��دت 
يتما�شى  ومب��ا  العاملية  املعاير  وف��ق  االحت��ادي��ة  الطرق 
ب��ت��ط��ب��ي��ق منظ�مة  ي��ت��ع��ل��ق  ال���دول���ة يف م���ا  ت����ج���ه  م���ع 
املن�ش�دة  امل��روري��ة  ال�شالمة  لتحقيق  الطرق  ا�شتدامة 
من قبل احلك�مة. وقال املهند�ش اأحمد احلمادي مدير 
نظمته  مفت�ح  ي���م  خ��الل   - ال�����زارة  يف  ال��ط��رق  اإدارة 
املقاولني  من  ملتعامليها  التحتية  البنية  تط�ير  وزارة 
واال���ش��ت�����ش��اري��ني وامل����ردي���ن - ان ال������زارة حت��ر���ش من 
باالعتماد  العاملية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل  تطبيقها  خ��الل 
اإىل جانب تعاونها مع �شركائها  على منظ�مة االبتكار 

اال���ش��رات��ي��ج��ي��ني ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ك��ت�����ش��ب��ات دول���ة 
االإمارات ومنها ح�ش�لها على املركز االأول عامليا بج�دة 
مكانة  دعم  عن  ف�شال  متتالية  �شن�ات  خلم�ش  الطرق 

االمارات �شمن م�ؤ�شرات التناف�شية العاملية.
من جانبها قالت املهند�شة اإميان املن�ش�ري مديرة اإدارة 
هذه  خ��الل  من  تهدف  ال����زارة  اإن  والعق�د  املناق�شات 
والت�ش�يق عن  املتعاملني  ر�شا  ن�شبة  رفع  اإىل  الفعالية 
ف�شال  ال�ثائق  وبيع  الت�شجيل  ومنها  ال���زارة  خدمات 
ت�شميم  املتبعة يف  امل��ع��اي��ر  على  ال�����ش��رك��اء  اط���الع  ع��ن 
اإىل حر�ش ال�زارة  وتنفيذ الطرق االحتادية ..م�شرة 
تعزيز  نح�  وال�شعي  ال�����ش��رك��اء  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  على 

التعاون امل�شرك بني اجلانبني.

»تطوير البنية التحتية« توؤكد حر�صها على 
تنفيذ الطرق الحتادية وفق معايري عاملية

مدينة م�صدر حتتفي بال�صنة ال�صينية اجلديدة
•• اأبوظبي-وام:

مبنا�شبة  م�����ش��در  م��دي��ن��ة  ت��ق��ي��م 
اجلديدة  ال�شينية  ال�شنة  ح��ل���ل 
التقليدية  جمم�عة من االأن�شطة 
املمتعة  وال��رف��ي��ه��ي��ة  ال�����ش��ي��ن��ي��ة 
وذلك  العائالت  املدينة من  ل��زوار 
من ال�شاعة 12 ظهراً اإىل الثامنة 
فرباير   20 حتى   18 م��ن  م�شاًء 

اجلاري.
مدير  ب����ال����ع����ال  ع�����ب�����داهلل  وذك��������ر 
التط�ير العمراين واإدارة االأ�ش�ل 
يف »م�شدر« ان الهدف من االحتفاء 
واإقامة  ال�شينية اجلديدة  بال�شنة 
يف  امل��ت��ن���ع��ة  التقليدية  االأن�����ش��ط��ة 
م��دي��ن��ة م�����ش��در زي����ادة ال���ع��ي بني 
املمار�شات  ح����ل  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد 
امل�شتدامة �شمن اإحدى اأكرث مدن 

العامل ا�شتدامة.
واأكد اأن االحتفاء بال�شنة ال�شينية 

الت�شامح  ثقافة  يعك�ش  اجل��دي��دة 
االأب  التي طاملا حر�ش  واالعتدال 
امل�ؤ�ش�ش املغف�ر له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه 
- على تر�شيخها يف دولة االإمارات 

وال��ت��ي ب��ات��ت م��ن��ه��ج��اً م��ت��اأ���ش��اًل يف 
مدينة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار  جم��ت��م��ع��ن��ا. 
الزوار  اأم��ام  اأب�ابها  تفتتح  م�شدر 
باحتفاالت  ل��ال���ش��ت��م��ت��اع  جم���ان���اً 

ال�شنة ال�شينية اجلديدة.

مليار درهم كلفة عمليات التجميل يف الإمارات �صنويا
•• دبي -وام: 

اأف�����ادت درا����ش���ة ح��دي��ث��ة اأن 
التجميل  ع��م��ل��ي��ات  ك��ل��ف��ة 
العربية  اخل��ل��ي��ج  دول  يف 
مليارات   4 م����ن  ت���ق���رب 
بينها  م���ن  ���ش��ن���ي��ا  دره�����م 
م���ل���ي���ار دره������م ت��ق��ري��ب��ا يف 

االإمارات.
املقرر  ال��درا���ش��ة -  وذك���رت 
امل�ؤمتر  �شمن  مناق�شتها 
التجميل  ال��دويل جلراحة 
�شيقام  ال�����ذي  وال���رم���ي���م 
بدبي نهاية ال�شهر اجلاري 
طبيبا   250 مب�������ش���ارك���ة 
عمليات  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ا 
ح�ل   23 م���ن  ال��ت��ج��م��ي��ل 
عمليات  اأن   - ال�����ع�����امل 
اقباال  ت�����ش��ه��د  ال��ت��ج��م��ي��ل 
كبرا من اجلن�شني خا�شة 

من فئة ال�شباب.
قا�شم  ال�����دك�����ت������ر  واأك����������د 
جراحة  ا���ش��ت�����ش��اري  اأه���ل���ي 
ال�شحة  هيئة  يف  التجميل 
بدبي واملتحدث يف امل�ؤمتر 
قطاع  يف  اال����ش���ت���ث���م���ار  اأن 
التجميل باملنطقة العربية 
اأ�شبح عامل جذب الأطباء 
خمتلف  م�����ن  ال���ت���ج���م���ي���ل 
حذر  اأن����ه  اال  ال���ع���امل  دول 
ال�شحية  امل�����ش��اع��ف��ات  م��ن 
عمليات  لبع�ش  ال�شلبية 
يف  جت���رى  ال��ت��ي  التجميل 
اأماكن غر م�ؤهلة وتفتقر 
املتخ�ش�شني  االط��ب��اء  اإىل 
.. ون�����ش��ح ب��ع��دم االجن���رار 
التي  االغ�������������راءات  خ���ل���ف 
ت���ق���دم���ه���ا ب���ع�������ش امل����راك����ز 
التجارية  واالع�������الن�������ات 
وال�����روي�����ج�����ي�����ة الإج���������راء 

معينة من جراحات  اأن���اع 
التجميل التكميلية.

الدكت�ر  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ا�شت�شاري  ب��ي��ط��ار  ج������رج 
ج������راح������ة ال����ت����ج����م����ي����ل يف 
اأم�������رك�������ا وامل�����ت�����ح�����دث يف 
امل���ؤمت��ر ان ه��ذا احل���دث - 
برعاية هيئة  �شيقام  ال��ذي 
وجمعية  دب���ي  يف  ال�����ش��ح��ة 
وتنظمه  الطبية  االم��ارات 
�شركة »�شيجما » - �شيقدم 
ه��ام��ة الأطباء  حم��ا���ش��رات 
ولبنان  م�شر  م��ن  ب��ارزي��ن 
و�شلطنة  وال���������ش����ع�����دي����ة 
جانب  اإىل  وال��ع��راق  عمان 
واأملانيا  وال��ربازي��ل  اأمريكا 
واملك�شيك والهند واإيطاليا 

وفرن�شا.
امل�ؤمتر �شيناق�ش  باأن  ون�ه 
ع��ل��ى م���دار ي���م��ني اأحدث 

التجميل  طب  م�شتجدات 
اىل جانب االأن�اع اجلديدة 
التجميل  ج����راح����ات  م����ن 
تطبيقها  ي����ج����ري  ال����ت����ي 
يف ال����الي���ات امل��ت��ح��دة ومل 
تطبق حتى االآن يف منطقة 
اخلليج او املنطقة العربية 
احل�����دث  اإىل  ..م�����������ش�����را 
يت�شمن جل�شات خا�شة عن 
منطقة  وت��رم��ي��م  جت��م��ي��ل 

ا�شتئ�شال  ب���ع���د  ال�������ش���در 
االإ�شابة  ح��االت  يف  الثدي 

مبر�ش ال�شرطان.
اجلل�شات  و����ش���ي�������ش���اح���ب 
ف���ن���دق  يف  ت����ع����ق����د  ال�����ت�����ي 
انرك�نتيننتال في�شتيفال 
�����ش����ي����ت����ي دب����������ي م����ع����ر�����ش 
اأح��������دث  يف  م���ت���خ�������ش�������ش 
ج���������راح���������ات وع�������الج�������ات 

التجميل.
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اإعــــــــــالن
بيرولي�م  ال�ش�����ادة/جل�بل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1960662:لتجارة املعدات الكيماوية ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جمال يحيى املهري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد ح�شني حممد مطر البل��شي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17

اإعــــــــــالن
الرنج�ش  ال�ش�����ادة/بقالة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1421107 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خليفه عي�شى مطر �شعيد املحربي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي �شامل �شعيد مبارك الرا�شدي
فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ما�شر زووم للهدايا 

رخ�شة رقم:CN 1957987 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمد حمد املن�ش�ري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد عي�شى م�شلم ال�شدي املن�ش�ري
فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17

اإعــــــــــالن
براعم  ال�ش�����ادة/ح�شانة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
االمارات رخ�شة رقم:CN 1239023 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حنان عبداهلل ح�شن باوزير %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن عبداهلل ح�شن عبداهلل باوزير

فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايليت �شتايل انريررز 

رخ�شة رقم:CN 1959013 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي حممد غ�شاب الفهيد الهاجري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلمى �شبت ج�هر الظاهري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/عبدالعزيز حممد �شالح ل�شيانة احلا�شب 

االيل ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1094342 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/عبدالعزيز حممد �شالح ل�شيانة احلا�شب االيل ذ.م.م
ABDUL AZIZ HOHAMED SALEH COMPUTER MAINTENANCE LLC

اىل/اليت ت�ش للديك�ر ذ.م.م
LIGHT TOUCH DECORATION WORKS LLC

تعديل عن�ان/ Building Name من اىل 112679
Building Owner Name من نا�شر احمد خليفة احمد واخرين  تعديل عن�ان/ 

اىل املجم�عة املتحدة القاب�شة ذ.م.م
Shop من اىل UNIT TYPE/تعديل عن�ان

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديك�ر( )4330015(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح اجهزة احلا�شب االيل و�شيانتها )9511001(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح االجهزة االلكرونية املنزلية )9521001(
فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/افانت جارد لل�شيانة العامة ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1174319 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حم�شن حممد �شامل �شليل املزروعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ماجده ابراهيم ال�شيخ علي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف زايد �شلطان �شعيد النعيمي

تعديل ل�حة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قان�ين/من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/افانت جارد لل�شيانة العامة ذ.م.م
AVANT GARD GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/افانت جارد لل�شيانة العامة- �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م
AVANT GARD GENERAL MAINTENANCE- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة الط�ير للمقاوالت العامة 

والعقارات  رخ�شة رقم:CN 1095325 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/م�ؤ�ش�شة الط�ير للمقاوالت العامة والعقارات
AL TAWEER GEN. CONT. & REAL EST. EST

اىل/م�ؤ�ش�شة الط�ير للمقاوالت العامة
AL TAWEER GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/حذف ال��شاطة يف بيع العقارات و�شرائها )6820004(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غر 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مبادلة للبرول نازمي�شكاي ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 2105226 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ل�حة االعالن/اجمايل من م�شاحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/مبادلة للبرول نازمي�شكاي ذ.م.م

MUBADALA PETROLEUM NAZYMSKY LLC

اىل/مبادلة للبرول ت�م�شك ذ.م.م

MUBADALA PETROLEUM TOMSK LLC

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

االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 

�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غر 

االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17

اإعــــــــــالن
الن�شائية  للخياطة  الن�ر  ال�ش�����ادة/�ش�ء  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1042824 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/�ش�ء الن�ر للخياطة الن�شائية
DHAW AL NOOR LADIES TAILORING

اىل/�ش�ء الن�ر للخياطة الرجالية
DHAW AL NOOR GENTS TAILORING

تعديل ن�شاط/ا�شافة خياطة املالب�ش الرجالية العربية )1410903(
تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة املالب�ش الن�شائية )1410907(

تعديل ن�شاط/حذف تطريز االقم�شة )1410901(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غر 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/وادي اجلبال للنقليات

 رخ�شة رقم:CN 2316902 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة امنه عبداهلل عبدالرحمن %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل قران الن�بي مزينة العامري
تعديل ل�حة االعالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل عن�ان/من منطقة الظفرة منطقة الظفرة لي�ا اجلبانة ق 20 
مكتب 22 30858 حمامة حميد مطر واخرين اىل اب�ظبي امل�شفح م 39 

124685 124685 حك�مة اب�ظبي واخرين
فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة حميد القبي�شي للمقاوالت 

وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:CN 1035512 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ل�حة االعالن/اجمايل من م�شاحة 0.60*0.20 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/م�ؤ�ش�شة حميد القبي�شي للمقاوالت وال�شيانة العامة

اىل/م�ؤ�ش�شة حميد القبي�شي للمقاوالت وال�شيانة العامة

HUMAID ALQUBAISI GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE EST

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مايكرو للمقاوالت وخدمات حق�ل النفط 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1199340 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل ي��شف حممد علي املرزوقي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل ي��شف حممد علي املرزوقي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدال�شليم ناالكات اوداويل

تعديل �شكل قان�ين/من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/مايكرو للمقاوالت وخدمات حق�ل النفط ذ.م.م

MICRO CONTRACTING & OIL FIELDS SERVICES LLC

اىل/مايكرو للمقاوالت وخدمات حق�ل النفط- �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م
 MICRO CONTRACTING & OIL FIELDS SERVICES- SOLE PROPRIETORSHIP

LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17

اإعــــــــــالن
البال�شتيك  لتجارة  الزرقاء  ال�ش�����ادة/اخلط�ط  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1021890 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/علي فاليبارامبيل من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ علي فاليبارامبيل من 100% اىل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بات� فيتيل وحيد بات� فيتيل %24

HELAL SULAIMAN MOHAMED AHMED AL FZARI 51% تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ا�شافة
تعديل وكيل خدمات/حذف �شليمان حممد احمد الفزاري

تعديل را�ش املال/من null اىل 150000
تعديل ل�حة االعالن/اجمايل من م�شاحة 0.60*2.90 اىل 2.90*0.60

تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/اخلط�ط الزرقاء لتجارة البال�شتيك

BLUE LINES PLASTIC TRADING
اىل/اخلط�ط الزرقاء لتجارة البال�شتيك ذ.م.م

BLUE LINES PLASTIC TRADING LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/رابيد لزينة ال�شيارات

 رخ�شة رقم:CN 2482474 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شيخه ع��ش �شيلم عبداهلل املنذري من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شيخه ع��ش �شيلم عبداهلل املنذري من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فاهد جازي ا�شاق� جازي %49

تعديل را�ش املال/من null اىل 150000
تعديل ل�حة االعالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/رابيد لزينة ال�شيارات

RAPID CAR ACCESSORIES
اىل/رابيد لزينة ال�شيارات ذ.م.م

RAPID CAR ACCESSORIES LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�ش ام جي املتحدة للتجارة العامة

 رخ�شة رقم:CN 2148086 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد مبارك �شامل ه�ي�شل ال�شكيلي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد مبارك �شامل ه�ي�شل ال�شكيلي من 100% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شع�د عاي�ش معي�ش عا�شي العتيبي %50

تعديل ل�حة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ا�ش ام جي املتحدة للتجارة العامة
S M G AL MUTAHIDA GENERAL TRADING

اىل/ا�ش ام جي املتحدة للتجارة العامة ذ.م.م
S M G AL MUTAHIDA GENERAL TRADING LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�ش��ش الرخ�شة 
رقم:CN 1098204 باال�شم التجاري ال�شامر لت�شليح 
ال��شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  الذهب 

كما كان عليه �شابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17

مطعم هبي ديلي ذ م م
لدى  امل�ثق  العادية  غر  العم�مية  اجلمعية  اجتماع  على  بناء 

كاتب العدل بالرقم )1809001351( بت�شفية ال�شركة:
 مطعم هبي ديلي ذ م م

امل�شفي/  احل�شابات-  ومراجعة  لتدقيق  اأمانة  مكتب/  يعلن 
كل  فعلى  اعاله.  املذك�رة  ال�شركة  ت�شفية  عن  الظاهري  �شارة 
عليه  اعاله  املذك�رة  ال�شركة  على  حق�ق  اأو  مطالبة  له  من 
التقدم مبطالبته مع امل�شتندات امل�ؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك 
االإعالن،  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً   45 وملدة  الر�شمي  الدوام  خالل 
حقه  ي�شقط  باالإعالن  املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل 
امل�شفي رقم 026936339 فاك�ش 026817744  تليف�ن  باملطالبة. 
�ش ب 41510  اب�ظبي- �شارع الك�رني�ش بناية اال�شرعة الثالثة 

الطابق 12 مكتب رقم 1203.

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

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17

جالك�صي لتجارة مواد البناء - ذ م م
عن  اأب�ظبي  الدولية-  و�شركاه  غزاله  اأب�  طالل  امل�شفي  يعلن 

ت�شفية �شركة
جالك�صي لتجارة مواد البناء - ذ م م

عادية  الغر  العم�مية  اجلمعية  اجتماع  قرار  على  بناء  وذلك 
امل�ثق لدى كاتب العدل. فعلى من لدية اأي اعرا�ش اأو مطالبة 
اإىل مكتب امل�شفى املعني هاتف رقم 026724425 فاك�ش  التقدم 
را�شد  بناية  الكرا  �شارع  اب�ظبي   4295 ب  �ش   026723526
خمي�ش خميزن املن�ش�ري الطابق الثالث مكتب رقم )304-303( 
وذلك خالل  الثب�تية  وامل�شتندات  االأوراق  كافة  م�شطحبا معه 

مدة اأق�شاها 45 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن

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

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17
يعلن امل�شفي القان�ين/ مكتب الدكت�رة عائ�شة اخلزرجي للمراجعة 

وتدقيق احل�شابات ذ.م.م حما�شب�ن قان�ني�ن.
بحل وت�صفية �صركة/ تي دي بي انرتنا�صيونال ماجنمنت كون�صلتانت�س ذ.م.م 

CN-2247353 :رخ�شة جتارية رقم
انه مب�جب قرار اجلمعية العم�مية لل�شركة املذك�رة اعاله وامل�ثقة 
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اأخبـار الإمـارات
حاكم الفجرية يح�صر ماأدبة 

غداء �صلطان الكندي
•• الفجرية-وام:

ح�شر �شاحب ال�شم� ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ش� املجل�ش االأعلى حاكم الفجرة يرافقه ال�شيخ 
مكت�م بن حمد ال�شرقي ظهر ام�ش ماأدبة الغداء التي اأقامها ال�شيد �شلطان الكندي مبنزله يف منطقة 
الفرفار بالفجرة. وح�شر املاأدبة اإىل جانب �شم�ه ..ال�شيخ �شيف بن حمد بن �شيف ال�شرقي رئي�ش هيئة 
املنطقة احلرة وال�شيخ املهند�ش حممد بن حمد بن �شيف ال�شرقي رئي�ش دائرة احلك�مة االلكرونية 
اأحمد بن حمد بن �شيف ال�شرقي و�شعادة �شلطان �شيف ال�شماحي م�شت�شار �شاحب  بالفجرة وال�شيخ 

ال�شم� حاكم الفجرة وعدد من كبار امل�ش�ؤولني واأعيان البالد واملدع�ين من اأهايل منطقة الفرفار.

�صرور بن حممد و�صلطان بن خليفة يفتتحان جامع ال�صيخة ح�صة بنت حممد اآل نهيان مبنطقة اليحر
•• العني- وام:

افتتح �شم� ال�شيخ �شرور بن حممد اآل نهيان و�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان 
بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شم� رئي�ش الدولة ظهر ام�ش جامع 
“رحمها اهلل” ال�اقع مبنطقة اليحر  اآل نهيان  ال�شيخة ح�شة بنت حممد 

يف مدينة العني.
ح�شر االفتتاح ال�شيخ الدكت�ر من�ش�ر بن طحن�ن ال نهيان وال�شيخ زايد بن 
�شلطان بن خليفة ال نهيان وال�شيخ حممد بن �شلطان بن خليفة ال نهيان 

وعدد من ال�شي�خ وامل�ش�ؤولني وامل�اطنني.
وا�شتمع �شم� ال�شيخ �شرور بن حممد اآل نهيان و�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان 
مطر  حممد  الدكت�ر  �شعادة  من  �شرح  اىل  واحل�ش�ر  نهيان  اآل  خليفة  بن 
مك�نات  عن  واالأوق���اف  االإ�شالمية  لل�ش�ؤون  العامة  الهيئة  رئي�ش  الكعبي 

امل�شجد واخلدمات التي ي�شمها.
واأدى �شم� ال�شيخ �شرور بن حممد اآل نهيان و�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان 
باجلامع  اجلمعة  �شالة  امل�اطنني  وجم�ع  واحل�ش�ر  نهيان  اآل  خليفة  بن 
حيث اأم امل�شلني احد ال�عاظ مبكتب االأوقاف وال�ش�ؤون االإ�شالمية مبدينة 

له  للمغف�ر  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  اإىل  بالدعاء  ف�شيلته  ت�جه  حيث  العني 
ال�شم�  �شاحب  يحفظ  واأن  اهلل،  رحمه  نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي رعاه 
اهلل و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب 
القائد االأعلى للق�ات امل�شلحة، واأن يجعل اأجر هذا امل�شجد وبنائه يف ميزان 

ح�شنات ال�شيخة ح�شة بنت حممد ال نهيان “رحمها اهلل”.
اجمالية  ومب�شاحة  م�شل   1100 نح�  للجامع  اال�شتيعابية  ال�شعة  وتبلغ 

ت�شل اىل 11800 قدم مربع، وي�شم 48 دورة مياه، ومرافق عديدة حيث 
ي�جد م�شلى للن�شاء يف الطابق االأول من اجلامع اىل جانب مالحق �شكن 

لالإمام وامل�ؤذن وقاعات لتحفيظ القراآن الكرمي.
اأ���ش��ح��اب الهمم حيث ت�جد  وت��ت���اف��ق جميع م��راف��ق اجل��ام��ع م��ع ح��اج��ات 

مداخل خم�ش�شة لهم ودورات مياه تتنا�شب مع احتياجاتهم.
والراث  احل�شن  ق�شر  نظام  من  م�شت�حى  اجلامع  ت�شميم  اأن  اإىل  ي�شار 
االإماراتي االإ�شالمي بت�شاميم جمالية عالية امل�شت�ى حيث ي�شكل اجلامع 

حتفة يف البناء والت�شميم وزاد من جمالية منطقة اليحر.

اأمانة »تنفيذي دبي« ت�صتعر�ش جمالت واآلية العمل التطوعي

اإدارة ال�شيا�شات واال�شراتيجيات 
باالأمانة  امل�����ش��ت��دام��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

•• دبي -وام:

العامة  االأم�����ان�����ة  ا����ش���ت���ع���ر����ش���ت 
لدبي  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ل���ل���م���ج���ل�������ش 
الطرق  لهيئة  ال��رئ��ي�����ش��ي  ب��امل��ق��ر 
مبادرة  ا�شراتيجية  وامل�ا�شالت 
�شم�  اأطلقها  والتي  لدبي«  »ي���م 
ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
ع��ه��د دبي  م��ك��ت���م ويل  اآل  را���ش��د 
يف  ال��ت��ط���ع  روح  اإىل  وال���رام���ي���ة 
جم��ت��م��ع االإم���������ارات ب�����ش��ك��ل غر 
ت���ق���ل���ي���دي ف�����ش��ال ع����ن جم����االت 

التط�ع واآلية تفعيلها.
ج����اء ذل����ك خ����الل ع��ر���ش مرئي 
قدمه خليفة باقر ا�شت�شاري اأول - 

العامة للمجل�ش التنفيذي بدبي 
م�ظفي  م��ن  كبر  ع��دد  ح�شره 

الهيئة.
وتناول خليفة باقر ا�شراتيجية 
مبادرة “ي�م لدبي” والتي تهدف 
تط�عية  اأ�شاليب  ا�شتحداث  اإىل 
التط�ع  تقليدية من خالل  غر 
اأفراد  اأوق��ات  با�شتقطاع جزء من 
اأو  ل���ت���ق���دمي خ�������ربات  امل���ج���ت���م���ع 
اإك�����ش��اب م���ه���ارات وان��ت��ه��اج طرق 
مبتكرة لدعم التط�ع اإىل جانب 
املاأل�فة  ال��ت��ط���ع��ي��ة  ال��������ش���ائ���ل 
“ي�م لدبي” و�ّشعت  اأن  ..م�ؤكدا 
اآف��اق جم��االت التط�ع حيث  من 
اجلانب  ع��ل��ى  ت��ق��ت�����ش��ر  ت��ع��د  مل 

املادي فقط.
العمل  اأه���م���ي���ة  ا���ش��ت��ع��ر���ش  ك��م��ا 
به  املتعلقة  وامل��ج��االت  التط�عي 
والتي ذكر منها على �شبيل املثال 
واأ�شحاب  ال�شن  وك��ب��ار  التعليم 

الهمم وغرهم .
االن�شمام  خ���ط����ات  .م������ش��ح��ا 
ملبادرة “ي�م لدبي” عرب التطبيق 
www.dayfordubai.

.  ae
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت م������زة املري 
واالت�شال  الت�ش�يق  اإدارة  مدير 
الدعم  خدمات  بقطاع  امل�ؤ�ش�شي 
اإنه  بالهيئة  امل���ؤ���ش�����ش��ي  االإداري 
�شيا�شة  ت��ن��اول  ال��ل��ق��اء  خ���الل  مت 

والعمل  التط�ع  اإدارة  يف  الهيئة 
اآل��ي��ة تنظيم  اخل���ري، م��ن حيث 

املتط�عني  ق���درات  ب��ن��اء  وكيفية 
من امل�ظفني وامل�ظفات والعمل 

ال���ع���م���ل ال���ت���ط����ع���ي �����ش�����اء على 
اأو خارجها  م�شت�ى داخل الهيئة 

التي  التط�ع  فر�ش  اإي��ج��اد  على 
تنا�شب اإمكانات املتط�عني.

موؤ�ص�صة القراآن الكرمي وال�صنة النبوية تنظم حفلها ال�صنوي وتكرم 74 
اأمتوا حفظ القراآن الكرمي بح�صور ابن دملوك والطنيجي ور�صاد �صامل

••  ال�شارقة –الفجر: 

ال���ق���راآن الكرمي  ك��رم��ت م���ؤ���ش�����ش��ة 
اجلهة  وه�����ي  ال���ن���ب����ي���ة  وال�������ش���ن���ة 
احلك�مية املعنية بحلقات حتفيظ 
ال�شارقة  اإم���ارة  يف  الكرمي  ال��ق��راآن 
يف حفل نظمته مبقرها يف مدينة 
ال�����ش��ارق��ة اأرب���ع���ة و���ش��ب��ع��ني حافظ 
وح���اف���ظ���ة اأمت��������ا ح���ف���ظ ال����ق����راآن 

الكرمي خالل العام املا�شي.
�شلطان  م���ن  ك����اًل  احل���ف���ل  ح�����ش��ر 
م��ط��ر ب���ن دمل������ك رئ��ي�����ش جمل�ش 
خليفة  وامل��ه��ن��د���ش  امل���ؤ���ش�����ش��ة  اإدارة 
الطنيجي ع�ش� املجل�ش التنفيذي 
الإم��������ارة ال�������ش���ارق���ة رئ���ي�������ش دائ�����رة 
االإ�����ش����ك����ان ب���ال�������ش���ارق���ة واالأ����ش���ت���اذ 
الدكت�ر ر�شاد �شامل مدير اجلامعة 

حفظ  بن�شر  واه��ت��م��ام��ه��ا  ال��ك��رمي 
القراآن الكرمي الكرمي .

بعدها جرى تكرمي تكرمي احلفاظ 
وحافظة  ح���اف���ظ   74 وع����دده����م 
اجتازوا اختبار احلافظ يف امل�ؤ�ش�شة 
وتخرج�ا منها ومت منحهم  �شهادة 

احلافظ لعام 2016م. 
بدورهم هناأ �شلطان مطر بن دمل�ك 
رئي�ش جمل�ش اإدارة م�ؤ�ش�شة القراآن 
الكرمي وال�شنة النب�ية احلافظني 
ال��ق��راآن الكرمي  اأمت���ا حفظ  ممن 
اأن احلفل ميثل نهجا  كامال واأك��د 
بكافة  االه���ت���م���ام  يف  ل��ل��م���ؤ���ش�����ش��ة 
وخ���ا����ش���ة مم���ن حفظ�ا  احل���ف���اظ 

القراآن الكرمي كامال .
واأ�شار ابن دمل�ك اأن م�ؤ�ش�شة القراآن 
الكرمي وال�شنة وهي جهة حك�مية 

ال�شام�شي  ع��ل��ي  وع��م��ر  القا�شمية 
م��دي��ر امل���ؤ���ش�����ش��ة وع����دد ك��ب��ر من 

اأوالء اأم�ر وذوي املكرمني.
ب�����داأ احل���ف���ل ب����اآي����ات م���ب���ارك���ة من 
ال���ط���ال���ب امل���ك���رم ع���ب���داهلل حممد 
ت�شجيعية  ك���ل���م���ة  ث����م  ع�����ب�����داهلل، 
الدكت�ر  االأ����ش���ت���اذ  األقاها �شعادة 
ل��ل��م��ك��رم��ني مدير  ����ش���امل  ر�����ش����اد 
فيها   ال��ق��ا���ش��م��ي��ة  حثهم  اجل��ام��ع��ة 
اهلل  بكتاب  العناية  على  املكرمين 
ت��ع��اىل وح��ف��ظ��ه وم��راج��ع��ت��ه ودعا 
من  النا�شئة  االأج��ي��ال  حتفيز  اإىل 
ال����ذك�����ر واالن�������اث ع��ل��ى االل���ت���زام 
جتاه  واج��ب��ات��ه��ا  واإدراك  ب��دي��ن��ه��ا 
االإ�شالمية  ور���ش��ال��ت��ه��ا  ع��ق��ي��دت��ه��ا 
امل�ؤ�ش�شة  جه�د  وب��ارك  ال�شحيحة 
القراآن  حت��ف��ي��ظ  ح��ل��ق��ات  ن�����ش��ر  يف 

م�شتقلة قطعت مراحل يف تر�شيخ 
�شرائح  ك���اف���ة  ح����ث  م����ن  روؤي���ت���ه���ا 
على  للحلقات  واملنت�شبني  املجتمع 
ح��ف��ظ ال����ق����راآن ال���ك���رمي واأ����ش����ل 
اأهمية تعميق  وت��ب��ي��ان  ال��ت��ج���ي��د 
ال�شباب  حفظ كتاب اهلل يف نف��ش 

والنا�شئة.
خليفه  امل���ه���ن���د����ش  اأع�������رب  ب�������دوره 
الطنيجي ع�ش� املجل�ش التنفيذي 
للحفاظ  ب����ارك  ال�����ش��ارق��ة  الإم�����ارة 
وبجه�د  ب���ه���م  واأ������ش�����اد  ج���ه���ده���م 
امل�شاجد  اأئ����م����ة  م����ن  م��ع��ل��م��ي��ه��م 
واملحفظني وبجه�د اأولياء اأم�رهم 
جهدهم  م�ا�شلة  اإىل  لهم  داع��ي��ا 
يف ال��ت��م��ك��ن واالمل�����ام ب��ال��ق��راأت واأن 
القراآن  غرهم  تعليم  يف  يبا�شروا 

الكرمي .
تنظيم  خالل  من  امل�ؤ�ش�شة  و�شعت 
امل�شابقة على مدى واحد وع�شرين 
هدفها  ���ش��م��ن  وت���ت����ا����ش���ل  ع���ام���ا 
االإ�شالمية  ال���ق���ي���م  يف  تر�شيخ 
اإيجاد  ع��ل��ى  ع�����الوة  و  ال��ف��ا���ش��ل��ة 
حفظ  جم�����ال  يف  ال��ت��ن��اف�����ش  روح 
ال���ق���راآن ال��ك��رمي وال��ت�����ش��ج��ي��ع على 
م���ن اجل���ه���د وال�قت  امل���زي���د  ب����ذل 
ب�شنة  واالهتمام  والتالوة  للحفظ 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  امل�شطفى 
بجانب اإثابة وتكرمي املتميزين من 
واالأحاديث  الكرمي  القراآن  حفظة 

النب�ية .

توقيع مذكرة تفاهم بني جمعيتي الإمارات ملتالزمة داون و»التوحد«

طالبات اجلامعة القا�صمية يتعرفن على مفاتيح ال�صحة وال�صعادة 
•• ال�شارقة –الفجر:

ت����ع����رف����ت ط�����ال�����ب�����ات اجل����ام����ع����ة 
ال���ق���ا����ش���م���ي���ة خ�������الل حم���ا����ش���رة 
الطالبات  ���ش���ؤون  ع��م��ادة  نظمتها 
باجلامعة ظهر اأم�ش االأول مبقر 
ال�شحة  م��ف��ات��ي��ح  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة 
وال�����ش��ع��ادة واأ���ش�����ش احل��ف��اظ على 
ال�����ش��ح��ة ال���ع���ام���ة. ج����اء ذل����ك يف 
اإط�����ار ال���ربام���ج ال��ت���ع���ي��ة التي 
الطالبات  ���ش���ؤون  ع��م��ادة  تنظمها 
الرامية  فعالياته  اأج��ن��دة  �شمن 
خمتلف  ال��ط��ال��ب��ات  اإك�����ش��اب  اإىل 
اأف�شل.  املعل�مات احلي�ية حلياة 
اأ�شامه  ال��دك��ت���ر  امل��ح��ا���ش��رة  ق���دم 
الالال وتناول العديد من املحاور 
يف  الطالبات  اأف���ادت  التي  القيمة 
واتباع  ���ش��ح��ت��ه��ن  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
الربامج الغذائية اجليدة. ودعا يف 
اإىل  فيها  تطرق  التي  حما�شرته 

اختلف  واإن  الهمم   ب���اأ����ش���ح���اب 
ه���ذا  واأن  ال���ت���خ�������ش�������ش،  جم������ال 
نح�  ال��ط��ري��ق  �شيمهد  ال��ت��ع��اون 
املزيد من التكاتف والتالحم  نح� 
الأ�شحاب  واع��د  م�شرق  م�شتقبل 
منال  واأك���دت  الدكت�رة   الهمم. 

خ�لة  ال��دك��ت���رة  االإدارة  جمل�ش 
اأعربت  وق���د  ���ش��امل  ال�شاعدي.  
�شكرها  ع����ن  ج����ع����رور  م���ن���ال  د. 
على  للت�حد  االإم�����ارات  جلمعية 
كلتا  اإىل  م�����ش��رة  امل����ب����ادرة،  ه���ذه 
االرتقاء  اإىل  اجلمعيتني  تهدف 

••   دبي-الفجر:

ملتالزمة  االإم���ارات  جمعية  وقعت 
للت�حد  االإم����ارات  وجمعية  داون 
يف اأب�ظبي مذكرة تفاهم  يف اإطار 
اإر�شاء  ب��ه��دف  امل�����ش��رك  ال��ت��ع��اون 
اال�شراتيجي  ال���ت���ع���اون  دع���ائ���م 
ي�شمن  مبا  فعال  ب�شكل  امل�شرك 
حت��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل امل���ؤ���ش�����ش��ي بني 
املحلي  امل��دين  املجتمع  م�ؤ�ش�شات 
وذلك لالرتقاء بالعمل التط�عي 
واإثراء اخلدمة املجتمعية وتفعيل 
دور اجلمعيات وامل�ؤ�ش�شات االأهلية 
اأكرب  وتعظيم  حتقيق  يف  بالدولة 
فائدة ل�شالح اأ�شحاب الهمم من 

ذوي متالزمة داون والت�حد.
امل��ذك��رة  عن اجلمعية  وق���ع  وق���د 
الدكت�رة  االإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
م������ن������ال رف������ي������ق ج�������ع�������رور وع�����ن 
رئي�ش  للت�حد  االإم����ارات  جمعية 

اجلمعية  ����ش���ع���ي  ع���ل���ى  ج�����ع�����رور 
لت��شيع نطاق خدماتها و�شعادتها 
ب��ف��ت��ح ف�����رع اأب������� ظ���ب���ي ، واأك������دت 
الرئي�شي  مب��ق��ره��ا  اجل��م��ع��ي��ة  اأن 
جميع  مبا�شر  ب�شكل  تخدم  بدبي 
كافة  لهم  وت�فر  الدولة،  اإم��ارات 
والتعليمية  التاأهيلية  اخل��دم��ات 
االأ�شري  واالإر�����ش����اد  وال��ع��الج��ي��ة 
باالإ�شافة  املبكر  التدخل  وف�ش�ل 
اإىل اخلدمات االأخرى املتمثلة يف 
الريا�شية واالجتماعية  االأن�شطة 
وال���ث���ق���اف���ي���ة وال����ت�����ع�����ي����ة.  من 
اأك���دت ال���دك���ت����رة خ�لة  ج��ان��ب��ه��ا 
ال�شاعدي باأن ت�قيع هذه املذكرة 
بني  التعاون  اأوا�شر  لتعزيز  ياأتي 
واأن  �شيما  ال��ع��ام  النفع  جمعيات 
االأه����داف واح������دة وامل��ظلة واحدة 
جمعية  با�شت�شافة  �شعداء  واأن��ن��ا 
اأب�  ف��رع  داون  ملتالزمة  االإم����ارات 

ظبي يف مقرنا لتي�شر اأعمالهم.

م���ن ����ش���رب امل�����اء ب��ك��م��ي��ات كبرة 
 وكافية منذ ال�شباح وحتى امل�شاء.

وت��ط��رق ال��دك��ت���ر اأ���ش��ام��ه الالال 
الن�م  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��ده  اإىل 
االي�ش  عملية  على  واأث���ره  املبكر 

الع�شرات من الن�شائح الهامة اإىل 
اأهمية احلفاظ على تناول الطعام 
ال�����ش��ح��ي وامل����ت�����ازن م�����ش��را اإىل 
اأهمية �شرب املاء بالن�شبة للج�شم 
والذي يعد �شرا من اأ�شرار ال�شعادة 

الن�م  م��راع��اة  وم���دى  اجل�شم  يف 
ال�شحة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال���ك���ايف 
اجل�شم  ولراحة  للعقل  وال�شعادة 
ال�شحة  ع����ل����ى  ال�������ش���ه���ر  واأث����������ر 

واجلمال.

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������� /خ���دي���ج���ه 
عبداهلل حممد قا�شم ، مينية 
�شفره  ج������از   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
  )03195083( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف���ن  االت���������ش����ال 

 055/5311441

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������� /ب���ي���ن���ك���ى 
، فلبيني  ج���ررو دي لي�ن 
�شفره  ج�����از   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
  )7843433EC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  االت�������ش���ال 

 050/9892294

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل��������دع��������� /ع����ب����ي����د 
على  ل����ي����اق����ت  ال����رح����م����ن 
ب���اك�������ش���ت���اين   ، غ���������راي��������ا 
�شفره  ج�����از   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
  )1095573AA( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  االت�������ش���ال 

 055/8682750
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بيبي اوليه ملالب�ش الطفال - ذ م م
يعلن مكتب مرال عبد احلبيب لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات 

غر  العم�مية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مب�جب  اأنه  االدارية 

العادية ال�شادر بتاريخ 2018/2/12 بحل وت�شفية �شركة

 بيبي اوليه ملالب�س الطفال - ذ م م
فعلى من لدية اي اعرا�ش او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى 

املعني هاتف رقم 026716055 فاك�ش 026716054 �ش.ب 53181 

اب�ظبي بالنادي ال�شياحي بناية �شعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق 

)4( مكتب رقم )403( واإح�شار امل�شتندات الثب�تيه، وذلك خالل 

مدة اأق�شاها 45 ي�ما من تاريخ هذا االعالن.

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

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17

امريالد وورد انرتنا�صيونال لتجارة الحجار الكرمية - ذ م م
يعلن مكتب مرال عبد احلبيب لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات 

غر  العم�مية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مب�جب  اأنه  االدارية 

العادية ال�شادر بتاريخ 2018/2/12 بحل وت�شفية �شركة

 امريالد وورد انرتنا�صيونال لتجارة الحجار الكرمية - ذ م م

فعلى من لدية اي اعرا�ش او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى 

املعني هاتف رقم 026716055 فاك�ش 026716054 �ش.ب 53181 

اب�ظبي بالنادي ال�شياحي بناية �شعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق 

)4( مكتب رقم )403( واإح�شار امل�شتندات الثب�تيه، وذلك خالل 

مدة اأق�شاها 45 ي�ما من تاريخ هذا االعالن.

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

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17
رقم  �ش.ذ.م.م  الداخلي  للت�شميم  الكيالين  �شركة  يف  ال�شركاء  اجتمع 
الرخ�شة CN-1772319 العن�ان: �شناعية العني- بناية عبداهلل فالح 
جابر االحبابي- العني- ال�شكل القان�ين: �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة 
امل�شدق  العادية  غر  العم�مية  اجلمعية  اجتماع  يف  ال�شركاء  قرر  فقد 
حل   2018/2/14 بتاريخ:   1850003155 برقم:  العدل  كاتب  لدى 
وت�شفية ال�شركة وفقاً للق�انني واالنظمة املعم�ل بها يف دولة االإمارات 
والغاء   2014/5698 برقم  امل�ثق  ال�شراكة  املتحدة وفك عقد  العربية 

الرخ�شة التجارية و ت�شفيتها.
وتعيني م�شفي ال�شادة/ مكتب الدرة للمراجعة والتدقيق ومف��ش عن 
املكتب ال�شيد/ احمد جمال عبدالعزيز وعلى من لديه اي اعرا�ش او 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف العن�ان التايل م�شطحباً معه كافة 
امل�شتندات واالوراق الثب�تية وذلك يف خالل 45 ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العامري-  بالقرين  بناية  العني-  التخطيط-  �شارع  العن�ان:  االعالن 

مكتب رقم 204 الهاتف: 0503419153.

اجتماع جمل�ش اإدارة واإعالن ت�صفية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراج ن�ر العني 

رخ�شة رقم:CN 1116416 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد جمعه ح�شن حممد البل��شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف قا�شم علي حممد عبداهلل
تعديل ل�حة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*3.50

علي  عمر  �شامل  بناية  ال�شناعية  منطقة  العني  العني  عن�ان/من  تعديل 
دائرة   119223  119223 ال�شفره  ال�شناعية  املنطقة  العني  اىل  العامري 

التخطيط العمراين والبلديات - بلدية مدينة العني واخرين
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح ميكانيكا املعدات واالليات الثقيلة )4520004(

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة 

CN 1136632:الرحيل لل�شكراب  رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / داي�دب�تا انرنا�شي�نال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 241510           بتاريخ : 11/ 10 / 2015
با�ش��م: بارام�نت ه�لدينغ جروب انك.

وعن�انه: 10 ف�ر �شيزن بلي�ش، �ش�يت 601، ت�رينت�، اآونتارو، كندا اأم 9 بي 6 ات�ش 7
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات ت�فر االأطعمة وامل�شروبات؛ املطاعم
بالفئة: 43

الربونزي  ب��االل���ان  التينية  ب��اأح��رف   P & Paramount Fine Foods عبارة  العالمة:  و�شف 
P واالبي�ش على خلفية م�شتطيلة بالل�ن اال�ش�د ور�شمة كرة ار�شية خلف حرف

اال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :ن�فمرب كافيه

 November cafe:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 
امل�دعة بالرقم  : 286350     بتاريخ : 2018/01/23

باإ�شم :ن�فمرب كافيه
وعن�انه:ن�فمرب كافيه هاتف:065535400 �شندوق الربيد: 43338 

امييل h00237205@hct.ac.ae ال�شارقة 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :43 خدمات تقدمي االطعمة وامل�شروبات
عبارة  وحتتها  �شغر  معني  و�شكل  ا�شفل  اىل  اعلى  من  خط�ط  بداخلها  دائ��رة  عن  العالمة:عبارة  و�شف 

. November cafe
االإ�شراطات:.

فعلي من لدية اإعرا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/11  جتاري كلي
اىل املدعي عليه /1-البحار املتحدة للخدمات البحرية ذ.م.م 2- املدار لتجارة الديزل 
ذ.م.م 3- البدر لتجارة الديزل �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي/�شيتي 
بنك ان ايه قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن 
والت�شامم مببلغ وقدره )4.364.577.14( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة. وحددت لها جل�شة ي�م االحد امل�افق 2018/2/25 ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما  Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
االأق��ل ويف  اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  لديك من مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/17  عقاري كلي

دبي  املدعي/بنك  ان  االق��ام��ة مب��ا  /1-ه�����ش��ام خالد جمه�ل حم��ل  عليه  امل��دع��ي  اىل 
اال�شالمي �ش.م.ع وميثله:احمد مهر خمي�ش عبيد بن م�شحار قد اأقام عليك الدع�ى 
امل�ؤرخه:2008/4/22  بالتملك  املنتهية  االج��ارة  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  وم��ش�عها 
م��ش�ع الدع�ى والزام املدعي عليه بت�شليم العقار خاليا من ال�ش�اغل والزام املدعي 
واتعاب  وامل�شاريف  الر�ش�م  و  كتع�ي�ش  دره��م   )450.000( وق��دره  مبلغ  ب��اداء  عليه 
11.00 �ش  ال�شاعة   2018/2/28 امل���اف��ق  االرب��ع��اء  ي���م  لها جل�شة  وح���ددت  امل��ح��ام��اة. 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2393  جتاري  كلي 

اىل املدعي عليه/1- الن�شر للهند�شة �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي/
املحكمة  بان  نعلنكم  الريامي  ذ.م.م وميثله:ح�شن علي مطر  النمر لتجارة احلديد 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/12/25  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/
النمر لتجارة احلديد ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ )862.285( 
درهم والف�ائد التاخرية على هذا املبلغ ب�اقع 9% �شن�يا اعتبارا من:2017/11/9 
 . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  بامل�شاريف  والزمتها  التام  ال�شداد  وحتى 
الي�م  من  اعتبارا  ي�ما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�ش�ري  مبثابة  حكما 
التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خ�رفكان:
 ال�شيد/ �شم�ش الدين انيانيل بن عبدالرحمن اجلن�شية الهند

التجاري  باال�شم   %100 البالغه  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�شمن  حم��رر  على  الت�شديق  وطلب 
االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  واملرخ�ش من   ، ر�شام   ، الرخ�شة خطاط  ن�شاط  للخط  امل�شمم 
التنمية  دائ���رة  ب���ت���اري���خ:2006/2/6 يف  ال�����ش��ادر  رق�����م:537898  يف خ���رف��ك��ان رخ�شة مهنية 
االقت�شادية بخ�رفكان. اىل ال�شيد/نظام الدين كاالتيجال ت�دي حممد علي اجلن�شية الهند 
ليكن معل�ما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خ�رفكان �شيق�م بالت�شديق على ت�قيعات 

ذوي ال�شاأن يف املحرر املذك�ر بعد انق�شاء ا�شب�عني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
الكاتب العدل خورفكان

عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
 اعالن حكم بالن�سر         

يف  الدعوى رقم 2016/3318 ت ج      
عليه/ املدعي  اىل  �ش.م.ع  اال�شالمي  دبي  املدعي/بنك  من  املرف�عة 
ح�ش�ريا  املحكمة  حكمت  االن�شاري  عبدالعزيز  ي��شف  عبداهلل  لينا 
 )287479.19( مبلغ  للمدعي  ت�ؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  اعتباريا 
درهم والزمتها بامل�شروفات ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لالعالن 
و�شتتخذ  اليه  امل�شار  احلكم  على  منكم  دون طعن  امليعاد  هذا  وبف�ات   ،

بحقكم االيجراءات القان�نية لتنفيذه �شدكم
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 244
اجلن�شية  اماراتي   - احمد  ابراهيم  م��شى  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
الفجرة  مغ�شلة  يف    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
الهند   - حنيف  حممد  ال�شيدة/عاليه  اىل  وذلك  رقم:28085  رخ�شة  مب�جب 
اجلن�شية - وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم 
ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على االجراء 

لديه اي اعرا�ش على ذلك عليه اتباع ال�شبل القان�نية حيال ذلك
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 242
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ عبداحلميد �شر ح�شني - افغان�شتاين اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك ال�شيد/عبداملنان �شر 
ح�شن - افغان�شتاين اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة:عبداحلميد �شر لتجارة ال�شيارات 

امل�شتعملة وقطع غيارها تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم:611503 
 وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
اعرا�ش  اي  لديه  فمن  االعالن  تاريخ هذا  ا�شب�عني من  بعد  اليه  امل�شار  االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�ر التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 229
هندية   - فيالي�دهان  كري�شنان  كري�شنان  �شيما  ال�شيدة/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
اجلن�شية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 100%  اىل ال�شيدة/هيلني 
اجل�ري  با�شم/�شال�ن  رقم:506301  رخ�شة  اجلن�شية  اثي�بية  هيال�شال�شي  ادما�ش� 

لل�شيدات 
 وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ش حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذك�ر التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 243
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ حممد زينل حيدر علي الزرع�ين - امارات  اجلن�شية وال�شيد انا�ش 
عبدالعزيز بن ناج�ر عبدالعزيز - الهند اجلن�شية يرغبان يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتهما البالغه 
100% وذلك اىل ال�شيد/حممد عبداملناف حممد م�ن�شي مياه - بنغالدي�ش اجلن�شية يف �شركة:االحباب 

لزينة ال�شيارات ذ.م.م مب�جب الرخ�شة رقم:602081 
بتغير ال�شكل القان�ين من ذ.م.م اىل وكيل خدمات

اال�شم التجاري القدمي:االحباب لزينة ال�شيارات ذ.م.م
اال�شم التجاري اجلديد: االحباب لزينة ال�شيارات

وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل 
. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني 

من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ش على ذلك عليه اتباع ال�شبل القان�نية حيال ذلك.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/1023
املنذر : الزاجل للعقارات �ش ذ م م . املنذر اإليه : ب�ل�شار بي تي ال برودك�شن اند 
اإليه ب�شرورة االإخالء التام  �شرفي�شيزاند �شري �ش ذ م م . ينذر املنذر املنذر 
باالإ�شافة  امل�شتحقة  االإيجار  قيمة  و�شداد  غرف   10 عمال  �شكن  مبني  للعقار 
اإىل فات�رة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اأق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر هذا 
االإنذار واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإج��راءات القان�نية التي حتفظ حقه يف 
املطالبة ب�شداد كامل القيمة االيجارية وم�شاريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك 
وحتميل  حق�قه  حلفظ  الق�شائية  واجلهات  املخت�شة  ال�شلطات  اإىل  اللج�ء 

املنذر اإليه بكافة ر�ش�م وم�شاريف التقا�شي مبا فيها اأتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
اعالن ح�سور املدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 02/11312/2018 جتاري
اإىل املدعي عليه: مطعم فري�ش دونر كباب . مبا اأن املدعي : جمم�عة مدى لال�شتثمار 
ال�شناعي والتجاري ذ م م قد اأقام �شدكم الدع�ى 2018-00312-02 جتاري ايجارات 
اأن املدعي عليه ميتنع عن �شداد  اإخ��الء عقار  اأم��ام املركز بطلب  الزامكم بالتايل:  
مبلغ  بذمته  فر�شد   2018-1-10 وحتى   2017-2-15 من  للفرة  للماأج�ر  االأج��رة 
اأو االإخ��الء يف 2017-11-11  اإخطاره بال�شداد  95639 درهم وميتنع عن �شداده رغم 
للفرة   ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�شد  اإن��ه  مالية  مطالبة  ن�شرا. 
من 15-2-2017 وحتى 10-1-2018 ورغم اإخطاره يف 11-11-2017 ن�شرا ميتنع عن 
ال�شداد . مطالبة مالية اأن املدعي عليه حرر له �شيك مبلبلغ67316 كقيمة ايجارية 
اأن  بت�شليم م�شتندات  اإل��زام   . وتبني عدم وج���د ر�شيد له وميتنع عن �شداد مقابلة 
من  املاأج�ر  تطهر  من  والب��د  واملياه  الكهرباء  ا�شتهالك  بقيمة  امللزم  ه�  امل�شتاأجر 
تلك االلتزامات ليمكن اإعادة االنتفاع به. مطالبة مالية ما ي�شتجد عن اإيجار ب�اقع 
بر�ش�م  عليه  املدعي  اإل��زام  مالية  مطالبة   . الفعلي  االإخ��الء  وحتى  �شهريا   105783
وم�شاريف الدع�ى. وقررت اللجنة الق�شائية اإعالنكم بالن�شر للح�ش�ر بجل�شة ي�م 
الثالثاء امل�افق 20-2-2018 ال�شاعة 2:30 م اأمام اللجنة الق�شائية اللجنة ال�شابعة 
الدع�ى  لنظر  االيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ش  االبتدائية  بالدائرة 
وقد اأمر بتق�شر مدة امل�شافة اإىل ثالثة اأيام من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�ش�ر 

اأو من ميثلك قان�نا وتقدمي مالديكم من دفاع وم�شتندات. 

       

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 02/01024/2018 جتاري
اإىل املدعي عليه: تقنية للهند�شة امل�شاحية �ش ذ م م مبا اأن املدعي : خليفة عبد 
اإيجارات  الدع�ى  2018-01024-02 جتاري  اأق��ام �شدكم  . قد  اأحمد ل�تاه  اهلل 
اأمام املركز بطلب اإلزامكم بالتايل: اإخالء عقار اإن املدعي عليه ميتنع عن �شداد 
االأجرة للماأج�ر للفرة من 1-9-2017 وحتى 28-1-2018 فر�شد بذمته مبلغ 
11507 درهم وميتنع عن �شداده رغم اإخطاره ب�شداد االإخالد يف 2017-12-25. 
بالن�شر. مطالبة مالية انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرة 
من 1-9-2017 وحتى 28-1-2018 ورغم اإخطاره يف 25-12-2017 ليمكن اإعادة 
االنتفاع به. مطالبة مالية ما ي�شتجد من اإيجار ب�اقع 2333 درهم �شهريا وحتى 
االإخالء الفعلي . مطالبة مالية اإلزام املدعي عليه بر�ش�م وم�شاريف الدع�ى. 
وقررت اللجنة الق�شائية اإعالنكم بالن�شر للح�ش�ر بجل�شة ي�م االثنني امل�افق 
بالدائرة  ال�شاد�شة  اللجنة  الق�شائية  اللجنة  اأم��ام  م   2:30 ال�شاعة   2018-2-19
الدع�ى وقد  املنازعات االيجارية لنظر  واملنعقدة مبقر مركز ف�ش  االبتدائية 
اأمر بتق�شر مدة امل�شافة اإىل ثالثة اأيام من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
اإ�شدار هذه  وم�شتندات.يتم  دف��اع  لديكم من  ما  وتقدمي  قان�نا  اأو من ميثلك 

ال�ثيقة الكرونيا وال تتطلب اأي ختم اأو ت�قيع. 

       

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
اعالن حكم بالن�سر
اعالن حكم غيابي

يف الدعوى رقم 02/00668/2018 ايجارات
 14 رق��م  بي 20 حمل  بناية  ور���ش��ان  العن�ان   . : رعنا ح�شن  االإع���الن  له طالب  املحك�م 
انرنا�شي�نال  �شمر   : اإعالنه  املطل�ب  عليه  املحك�م   0557038944 ت:  االأوىل  ور�شان 
�شيتي احلي االإجنليزي  العن�ان: انرنا�ش�نال  م  ذم  �شرف�شي�ش جينرال تريدينج �ش 
حمل رقم s06 بناية 18-رقم االأر�ش 395 ور�شان االأوىل منط�ق احلكم ال�شادر بجل�شة 
2018/2/13 . حكمت اللجنة مبثابة احل�ش�ري: اإلزام اللجنة مبثابة احل�ش�ري. اإلزام 
املدعي عليها باإخالء العني امل�ؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من �ش�اغلها . اإلزام بقيمة 
وع�شرون  اثنان   22500 وق��دره  مببلغ  االإيجار  بدل  ب�شداد  عليها  املدعي  اإل��زام  ايجارية 
اإلزام املدعي عليها  الفا وخم�شمائة درهم للفرة من 22-3-2017 وحتى 2017-12-21 
امل�شتحقة  للف�اتر  واملياه  الكهرباء  ب��راءة ذمة من هيئة  للمدعية   ت�شلم  باأن  للمدعية 
على املاأج�ر حتى تاريخ االإخالء الفعلي. اإلزام املدعي عليها ب�شداد ما ي�شتجد من ايجار 
ت��اري��خ 22-12-2017 وحتى  ال��ف دره��م �شن�يا م��ن  ث��الث���ن  ب���اق��ع مبلغ وق���دره 30000 
اإل��زام املدعي عليها مب�شروفات الدع�ى. وملا كان  االإخ��الء التام. الر�ش�م وامل�شاريف : 
اآل مكت�م  را�شد بن �شعيد  ال�شيخ حممد بن  ال�شم�  باأ�شم �شاحب  هذا احلكم قد �شدر 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�ش�ري فه� قابل لال�شتئناف خالل 15 ي�ما من تاريخ 

ن�شر هذا االإعالن واإال �شار نهائيا قابل التنفيذ. 

       

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
اعالن لئحة تنفيذ

رقم 04/06031/2017 �سكني
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06659/2017 �سكني ايجارات بالن�سر

اإىل املنفذ �شده- �شلطان علي عبد ال�هاب عبد اهلل بن عبد ال�هاب جمه�ل 
– اأحمد �شعبان ال�شيد عبد العزيز  حمل االإقامة. حيث تقدم طالب التنفيذ 
ال�شادر ل�شاحله احلكم يف الدع�ى املذك�رة اأعاله والقا�شي باالآتي: 1- باإلزام 
املدعي عليه امل�ؤجر برد القيمة االيجارية للفرة من تاريخ 10-2-2016 وحتى 
1-5-2016 مببلغ 47.618.00 �شبعة واأربع�ن األف و�شتمائة وثمانية ع�شر درهم 
لذلك  ال��دع���ى.  مب�شاريف  امل�ؤجر  عليه  املدعي  اإل��زام   -2 امل�شتاأجر  للمدعي 
تاريخ  من  ي���م  ع�شر  خم�شة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلف�ن  اإنكم  نعلمكم 
اتخاذ  يتم  �ش�ف  املبينة  املهلة  خ��الل  التنفيذ  عن  امتناعكم  ح��ال  ويف  الن�شر 
االإج��راءات القان�نية املنا�شبة لتنفيذه. مالحظة: �شيتم اإغالق ملف التنفيذ 
اأي���ام  من تاريخ  اإف���ادة االإع���الن بالن�شر خ��الل ع�شر  تلقائيا ح��ال ع��دم ت�شليم 

ا�شتالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�شنة 2017 . 
ادارة تنفيذ الحكام

       

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات

••  راأ�س اخليمة – الفجر 

 “ ال�شاهرة  “ العني  برنامج  ا�شتعر�ش 
االإذاعي الذي يبث عرب اأثر اإذاعة راأ�ش 
اخليمة وتعده اإدارة االإعالم والعالقات 
راأ�ش  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  العامة 
اخليمة ، يف حلقته 24 للم��شم الثالث 
يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  دور   ، �شيفه  م��ع   ،
وا���ش��ت��ق��رار املجتمع  اأم���ن  احل��ف��اظ على 
على  احللقة  رك���زت  كما   ، على  والعمل 
دور مكتب ثقافة احرام القان�ن ب�زارة 
الداخلية وخدماته املقدمة التي ت�شمن 
ن�شر ال�عي القان�ين وفق برامج علمية 
املخالفات  ارت���ك���اب  م���ن  احل���د  ت�����ش��م��ن 
تتعار�ش  ال��ت��ي  االأع���م���ال  و  واجل���رائ���م 
م���ع ال���ق���ان����ن وال���ن���ظ���ام امل��ع��م���ل ب���ه يف 
الربنامج  ا�شت�شاف   . االإم�����ارات  دول���ة 
يف االأ�شت�دي� كاًل من: الرائد حمدان 
ثقافة  مكتب  م��دي��ر  احل��ف��ي��ت��ي  �شهيل 
احرام القان�ن   وتناول احلفيتي عرب 
 : وهي  املحاور  من  العديد  على  لقائه 
احرام  ثقافة  مكتب  عن  �شاملة  نبذة 
ور�شالته  واأه���داف���ه  ون�����ش��اأت��ه  ال��ق��ان���ن 
باالإ�شافة اإىل ا�شتعرا�ش مفه�م ثقافة 
اح����رام ال��ق��ان���ن ، وع���ن ق��اع��دة عدم 
ج�از اجلهل بالقان�ن ، واأهم الربامج 

ال��ت���ع���ي��ة وامل����ب����ادرات ال��ت��ي ي��ق���م بها 
مكتب ثقافة احرام القان�ن ، والفئات 
الكادر  كفاءة  وح���ل   ، منها  امل�شتهدفة 
وا�شتعر�ش  االإدارة.  يف  ال���ب�������ش���ري 
احل���ف���ي���ت���ي م����ا����ش���ي���ع خم��ت��ل��ف��ة عرب 
امل�اطنة  مفاهيم  غ��ر���ش  مثل  احللقة 
االإيجابية ، وتعميق ال�شل�كيات والقيم 
واحلق�ق  وال����اج���ب���ات   ، ال�����ش��ح��ي��ح��ة 
ال�ظيفية ، م�شراً اإىل اأن مكتب ثقافة 
احرام القان�ن ب�زارة الداخلية، يعمل 
على اإي�شال ر�شالة ال�زارة اإىل املجتمع 
م�شت�ى  رف����ع  يف  وي�����ش��ه��م  واجل���م���ي���ع 

ثقافة  وت���ر����ش���ي���خ  ال���ق���ان����ين  ال�����ع����ي 
ب��ط��ري��ق��ة مب�شطة   ، ال��ق��ان���ن  اح����رام 
�شل�كياتهم  يف  ل��ل��ت��اأث��ر  وم��ف��ه���م��ة 
تعزيز  على  وتعمل   ، اإيجابية  ب�ش�رة 
ملحاولة  وذل��ك   ، املجتمعية  امل�ش�ؤولية 
تخفي�ش ن�شبة املخالفات الناجمة عن 
اجل��ه��ل ب��ال��ق��ان���ن ع��ل��ى ن��ح��� ي�شهم يف 
الداخلية  وزارة  ور�شالة  روؤي���ة  حتقيق 
على  ح��ف��اظ��اً   ، املجتمعية  ال�شراكة  يف 

مكت�شبات االأمن واال�شتقرار.
تنفيذ  ع��ل��ى  ع��م��ل  امل��ك��ت��ب  اأن  واأ�����ش����ار 
والفعاليات  االأن�����ش��ط��ة  م���ن  ال���ع���دي���د 

اإىل كافة  ال��ش�ل  ، ل�شمان  الت�ع�ية 
بالعمل  ل��الرت��ق��اء   ، امل��ج��ت��م��ع  ���ش��رائ��ح 
حياة  ك��اأ���ش��ل���ب  ال��ق��ان���ن  ثقافة  ون�شر 
العمل  ور�������ش  م����ن  ال���ع���دي���د  ون���ظ���م   ،
واأمنية  اجتماعية  واأخ���رى  القان�نية 
و�شرطية على مدار العام ، ا�شتفاد منها 
منت�شب�ن من وزارة الداخلية من فئة 
�شباط و�شف �شباط وم�شتجدين من 
خمتلف القطاعات واالإدارات ال�شرطية 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��دول��ة  م�شت�ى  ع��ل��ى 
مبختلف  امل��ج��ت��م��ع  ����ش���رائ���ح  خم��ت��ل��ف 

فئاتهم العمرية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

الذي  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  ي�شهد جناح 
ت�شرف عليه دائرة الثقافة وال�شياحة – اأب�ظبي يف 
فعاليات الدورة ال� 32 من مهرجان اجلنادرية الذي 
ال�شع�دية  العربية  اململكة  عا�شمة  يف  حالياً  يقام 
الريا�ش اإقبااًل كبراً من �شي�ف املهرجان، الذين 
قدم�ا لالطالع على ما يحت�يه من اإرث تاريخي.

وي�شتقبل اجلناح زواره على وقع االأهازيج ال�شعبية 
الرق�شات  وع��رو���ش  امل��ك��ان،  يف  البهجة  تنرث  التي 
وفعاليات  فنية  وف��ق��رات  وال�شعبية،  الفلكل�رية 
للراث،  النا�ش  حب  يعك�ش  مبا  متن�عة،  ترفيهية 

ولهذا الل�ن من الفن ال�شعبي. 
ومن بني هذه العرو�ش العيالة، واحلربية والي�لة 

اأيام املهرجان  والعازي، التي �شرافق الزوار ط�ال 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ال�����راث ال��ث��ق��ايف امل������ش��ي��ق��ي الفني 
االإماراتي املحلي اخلال�ش، التي يع�د تاريخها اإىل 
�شباب  فيقدمها  الي�لة  عرو�ش  اأم��ا  ال�شنني،  مئات 

من اأبناء االإمارات با�شتخدام البندقية.
كما يعر�ش اجلناح االإماراتي جمم�عة من االأفالم 
ال��راث��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة اخل��ا���ش��ة ب��دول��ة االإم������ارات، 
م�شلطاً ال�ش�ء على عنا�شر عدة تتميز بها، خا�شة 
عمق  اإىل  ك��ث��راً  ت�شافر  ال��ت��ي  التقليدية  ال��ع��م��ارة 
ال�شيافة  ك���رم  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��راث��ي��ة.  احل��ي��اة 
العربية يف ركن القه�ة العربية والذي يقدم قه�ة 
ح��ّي��ة ع��ن طرق  االإم������ارات، وع��رو���ش��اً  م�شن�عة يف 
م�روث  ع��ن  التعبر  يف  اجل��ن��اح  وجن��ح  جتهيزها. 
االإم��ارات مبا يحمله من قيمة واأ�شالة، من خالل 

تقدميه ت�شل�شاًل تاريخياً لتط�ر احلياة يف االإمارات 
و�ش�اًل اإىل النه�شة الكربى التي تعي�شها االآن عرب 
فعالياته واأن�شطته املتن�عة التي ي�شت�شيفها ب�شكل 

ي�مي.
وتركز دائرة الثقافة وال�شياحة – اأب�ظبي من خالل 
م�شاركتها على اأهمية الرويح الإمارة اأب�ظبي واأبرز 
خالل  من  والراثية  ال�شياحية  وم�اقعها  معاملها 
التي مت  والكتيبات  الدولية،  الفعاليات  امل�شاركة يف 
اإىل  ال�شتقطابهم  اجلنادرية  �شي�ف  على  ت�زيعها 
العا�شمة عرب تعريفهم باأبرز الفعاليات واالأن�شطة 
اجلناح  يت�شمن  اإذ  ال��ع��ام.  ه��ذا  خ��الل  �شتقام  التي 
من�شات تفاعلية جديدة ت�شاعد على تقدمي عنا�شر 
ب�شكل متطّ�ر، وبرامج متن�عة  االإم��ارات��ي  ال��راث 

تعزز قيم االعتزاز بالتاريخ واالأ�شالة االإماراتية.

من  اأب�ظبي   – وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  وت�شعى 
خالل جناح دولة االإمارات اإىل ت�شليط ال�ش�ء على 
الي�ن�شك�  الدائرة بت�شجيلها يف  التي قامت  امللفات 
العربية،  املجال�ش  العربية،  القه�ة  ال�شقارة،  وهي 
اإىل  وال��ع��ازي،  وال��ت��غ��رودة  العيالة  ال��رزف��ة،  ال�شدو، 
ج���ان���ب االح���ت���ف���اء مب��ن��ط��ق��ة ال���ع���ني امل����درج����ة على 
اإذ  ال��ع��امل��ي،  االإن�����ش��اين  ل��ل��راث  الي�ني�شك�  ق��ائ��م��ة 
يقدم املخت�ش�ن يف اجلناح �شرحاً مف�شاًل عن دور 
ال�طنية  اله�ية  على  املحافظة  يف  العني  منطقة 
وحمايته  املعن�ي  اأو  امل��ادي  �ش�اء  م�روثها  و�ش�ن 
املعامل  العديد من  اأنها ت�شم  االندثار، خا�شة  من 
ت��اري��خ��ي��ة بعيدة  ف����رات  اإىل  ت��ع���د  ال��ت��ي  ال���ن���ادرة 
تك�شف جانباً مهماً من معامل احلياة يف واحدة من 
واملدافن  ال��ق��الع  ففيها  االإم����ارات،  يف  املناطق  اأه��م 

التي ت��شح �شبب  ال�احات  التاريخية والكثر من 
ت�شميتها مبدينة ال�احات.

وميثل ال�ش�ق ال�شعبي يف جناح دولة االإمارات الذي 
حلقة  اإماراتية  باأنامل  م�شن�عة  منتجات  يعر�ش 
و�شل بني املا�شي واحلا�شر، ويعرف اجليل اجلديد 
وبيئات  مناطق  ملختلف  امل���ادي  وال���راث  ب��امل���روث 
ال�شعب  واأ�شالة  روح  جت�شد  والتي  االإم���ارات  دول��ة 
االإماراتي، كما ميثل هذا ال�ش�ق م�شروعاً ح�شارياً 
رائداً يحتفي بامل�روث الرثي واملتن�ع، الذي ي�ؤكد 
اأ���ش��ال��ة اإن�����ش��ان ه���ذه االأر�����ش واإب���داع���ه امل��م��ت��د منذ 
عق�د، وي�شهد له املا�شي واحلا�شر بذلك، وتاأكيداً 
له�ية اأ�شيلة ت�شرب بجذورها يف اأعماق تاريخ هذا 

ال�طن.
وت����روي ث��الث��ة م��ع��ار���ش ل��ل�����ش���ر وق��ائ��ع تاريخية 

يج�شد  حيث  ال�شع�ب.  وج���دان  يف  مهمة  واأح��داث��اً 
ال�شع�دية،  االإم��ارات��ي��ة  ال��ع��الق��ات  االأول  امل��ع��ر���ش 
الف�ت�غرافية  ال�����ش���ر  م��ن  ال��ع��دي��د  تعر�ش  وف��ي��ه 
قادة  بني  العالقات  متانة  على  ال�ش�ء  تلقي  التي 

الدولتني ال�شقيقتني. 
ويطرح الثاين جمم�عة من ال�ش�ر الراثية وفيه 
ت��شح  ال��ت��ي  املتن�عة  ال�ش�ر  م��ن  العديد  تعر�ش 
االإمارات  لدولة  حدثت  التي  احل�شارية  النه�شة 
على يد املغف�ر له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان 

اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«. 
اأّما املعر�ش الثالث فه� عبارة “الرويج ال�شياحي” 
املميزة  االأم��اك��ن  عن  وم�شات  الزائر  تعطي  والتي 
التي ميكن ان يعي�ش فيها الزائر حلظات وذكريات 

ال تن�شى عند زيارته لدولة االإمارات.

•• العني-وام:

ا�شتقبلت اإدارة مدار�ش ال�شرطة بقطاع امل�ارد الب�شرية يف �شرطة اأب�ظبي 12 
طالباً من رو�شة امل�شك مبنطقة الف�عة يف العني �شمن مبادراتها يف عام زايد 
2018. وغر�ش التالميذ “نخلة زايد” يف فناء مدار�ش ال�شرطة عرفانا للدور 
“طيب اهلل  نهيان  اآِل  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  له  املغف�ر  به  ق��ام  ال��ذي  الكبر 
ثراه” يف تاأ�شي�ش دولة االإمارات العربية وبناء نه�شتها. وكرم العقيد ر�شا�ش 
“�شفراء البيئة” على  �شامل العامري نائب مدير االإدارة طالب رو�شة امل�شك 

املبادرة.

•• اأبوظبي-وام:

حملة  بتنفيذ  اأب�ظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  بداأت 
اخلطة  نطاق  �شمن  الرحم  عنق  ب�شرطان  الت�عية 
ال�شحية التي اأطلقتها يف “عام زايد” لتعزيز م�شت�ى 
ال�عي ال�شحي لدى اأفراد املجتمع وت�شجيعهم على 
ممار�شة ال�شل�كيات ال�شحية ال�شحيحة وم�شاعدتهم 
يف اكت�شاف بع�ش االأمرا�ش وتعريفهم بطرق ال�قاية. 

ال��ط��ب��ي��ة حما�شرات  اخل���دم���ات  م��دي��ري��ة  وق���دم���ت 
�شرطان  من  ال�قاية  كيفية  ح�ل  ال�شرطة  ملنت�شبات 
الدوري  الفح�ش  اإج��راء  على  والتاأكيد  الرحم  عنق 

واأهمية الك�شف املبكر وطرق ال�قاية والعالج.
وح��ث��ت ال��ن�����ش��اء ع��ل��ى االل���ت���زام ب��ال��ف��ح������ش الدورية 
باإجراء م�شحة عنق الرحم، وعدم الردد يف ا�شت�شارة 
ع���ار����ش من  ب����اأي  ال�����ش��ع���ر  ع��ن��د  ط��ب��ي��ب متخ�ش�ش 

اأعرا�شه.

تالميذ يغر�صون »نخلة 
زايد« مبدار�ش ال�صرطة 

»طبية �صرطة اأبوظبي« تنفذ حملة 
توعية ب�صرطان عنق الرحم

يت�صمن اأن�صطة وفعاليات تراثية بتنظيم من دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي
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•• عجمان -وام:

�شهد �شعادة العقيد خالد خلفان القمزي مدير معهد 
عجمان  ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  ال�شرطة  ت��دري��ب 
نائب  النعيمي  �شعيد  ب��ن  ع��ب��داهلل  العقيد  وبح�ش�ر 
دورتني  تخريج  حفل  ال�شرطة  ت��دري��ب  معهد  م��دي��ر 
االأوىل  ال���دورة  كانت  ال��ق��ي��ادة.  مببنى  املعهد  نظمهما 

ح�ل “مهارات االت�شال الفعال” مب�شاركة 13 منت�شباً 
من �شباط خمتلف القيادات ال�شرطية التابعة ل�زارة 
الداخلية، قدمها العميد جمال �شامل العامري تناول 
االت�شال  عملية  يف  املتبعة  والق�اعد  االأ�ش�ش  خاللها 
واملناهج العلمية يف ا�شتخدام الق�الب االت�شالية التي 
الثانية  ال���دورة  ك��ان��ت  بينما  ال��ر���ش��ال��ة.  اأه���داف  حتقق 
مب�شاركة  املعا�شر  اال�شراتيجي  القائد  اإع���داد  ح���ل 

ال�شرطية  القيادات  خمتلف  �شباط  من  منت�شباً   31
اأ�شتي�ي  الدين  �شعد  قدمها  الداخلية  ل���زارة  التابعة 
القيادية  ال�شخ�شية  وق���اع��د  اأ���ش�����ش  خ��الل��ه��ا  ت��ن��اول 
ومتابعة  ال�شخ�شية  تلك  ب�شقل  قائد  اإع���داد  وكيفية 
م��دي��ر معهد  ق��ام  التخريج  خ��ت��ام حفل  ت��ط���ره��ا. ويف 
تدريب ال�شرطة يف القيادة العامة بتكرمي املحا�شرين 

وقدم ال�شهادات للخريجني.

تخريج دورتني مبعهد تدريب ال�صرطة يف عجمان

ثقافة القانون بوزارة الداخلية ينه�ش بجيل وطني ملم بحقوقه وواجباته 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

و�شف  ال�شباط  رتب  من  منت�شبا   133 اأنهى 
دورات   6 اخليثمة،  راأ����ش  �شرطة  يف  ال�شباط  
تدريبية تخ�ش�شية، يف معهد التدريب ال�شرطة 
التفكر  ب����رام����ج:  ع��ل��ى  ال��������دورات  وا���ش��ت��م��ل��ت 
الطم�ح  تنمية  ودورة  املتقدم،  اال�شراتيجي 
واالإبداع لدى امل�ظفني، ودورة البيئة وال�شحة 
ودورة  امل���ت����ازن،  االأداء  ق��ي��ا���ش  ودورة  ال��ع��ام��ة، 

حاالت  وم���اج��ه��ة  املحب��شني  وترحيل  ت��اأم��ني 
الهرب، دورة االإ�شعافات االأولية التاأ�شي�شية.

التخ�ش�شية،  التدريبية  ال����دورات  ه��ذه  وت��ع��د 
داعمة  التدريب،  معهد  وب��رام��ج  خطط  �شمن 
وحمفزة خلطط �شرطة راأ�ش اخليمة، الرامية 
اإىل تط�ير عنا�شرها الب�شرية وتنمية مهاراتهم 
ال�ظيفية لتمكينهم من اأداء واجباتهم بال�شكل 
االأمثل، مما يحقق جناح وا�شتمرارية العمل يف 
تطبيق اخلطة اال�شراتيجية ل�زارة الداخلية، 

الب�شرية  امل������ارد  ا���ش��ت��ث��م��ار  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
اال�شتثمار االأمثل.

ونظرا الأن ال��دورات  تاأتي تزامنا مع عام زايد 
2018 فقد وزع معهد تدريب ال�شرطة �شهادات 
حتمل �شعار عام زايد احتفااًل وتر�شيخاً لذكرى 
– طيب اهلل  اآل نهيان  ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ثراه - يف خط�ة ي�شعى اجلميع فيها الإبراز دور 
املغف�ر له يف تاأ�شي�ش وبناء الدولة، ف�شاًل عن 

اإجنازاته املحلية والعاملية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

من   11 واب����ن����ه  ع���ام���ا   66 اأب  ل���ق���ي 
م�شرعهما   ال���ق���م���ر  ج������زر  ج��ن�����ش��ي��ة 
بينهما  اأ���ش��خ��ا���ش  ث��الث��ة  اأ���ش��ي��ب  فيما 
م�اطن باإ�شابات متفاوتة بني البليغة 
ق���ي بني  واملت��شطة يف ح��ادث ت�شادم 
مركبتني باإحدى الطرق يف اإمارة راأ�ش 

اخليمة .
العميد الدكت�ر حممد  وتف�شياًل ذكر 
العمليات  ع��ام  مدير  احلميدي  �شعيد 
راأ�ش  العامة ل�شرطة  بالقيادة  املركزية 
اخليمة اإىل ورود بالغ لغرفة العلميات 
 3:20 ال�شاعة  عند  العامة  بالقيادة 
م�شاءاً يفيد ب�ق�ع حادث ت�شادم ق�ي 
بالقرب  را�شد  �شارع  على  مركبات  بني 
منطقة  ي  �شنر  �شيتي  ال�شفر  م��ن 
الظيت ال�شمايل ، وعلى الف�ر حتركت 
دوريات ال�شرطة و�شيارات االإ�شعاف اإىل 

املكان .
وقال : من خالل املعاينة االأوىل وبعد 
الالزمة  االأول���ي���ة  التحقيقات  اإج����راء 
امل���اط��ن )21  ك��ان  بينما  ب��اأن��ه  ، تبني 
الطريق  يف  مب��رك��ب��ت��ه  ي�����ش��ر  ع����ام����اً( 
املذك�ر تفاجاأ مبركبة يق�دها �شخ�ش 
م���ن ج��ن�����ش��ي��ة ج����زر ال��ق��م��ر ي��ب��ل��غ من 
ال��ط��ري��ق من  ت��دخ��ل  66 ع��ام��اً  العمر 
فتحة دوران دون التاأكد من خل�ه من 
املركبات القادمة من اجلهة االأخرى ، 
اأن��ه مل يتمكن من  اإال  وح��اول تفاديها 
ذل��ك مم��ا اأ���ش��ف��ر ع��ن ا���ش��ط��دام��ه بها ، 
البالغ  واب��ن��ه  ال�شائق  وف���اة  اإىل  واأدى 
االآخرين  ابنيه  واإ���ش��اب��ة  ع��ام��اً(   11(
باإ�شابات مت��شطة يبلغان )12 و 14 
فيما   ، املركبة  يف  برفقته  كان�ا  ع��ام��اً( 
 ، مت��شطة  ب��اإ���ش��اب��ات  امل���اط��ن  اأ�شيب 
على  للم�شت�شفى  امل�����ش��اب��ني  ن��ق��ل  ومت 

 ، ال��الزم  العالج  لتلقي  ال�شريع  النح� 
كما مت نقل جثة االأب وابنه للم�شت�شفى 

الإمتام  لذويهما  لت�شليمهما  مت��ه��ي��داً 
املتبعة  االأ���ش���ل  ح�شب  الدفن  مرا�شم 

اإىل  احل����������ادث  م����ل����ف  حت�����ي����ل  ومت   ،
اجلهات املخت�شة ال�شتكمال االإجراءات 

القان�نية الالزمة.
املركزية  العمليات  ع��ام  م��دي��ر  ون��ا���ش��د 
ب�����ش��رط��ة راأ�������ش اخل��ي��م��ة اإىل اح����رام 
بها  املعم�ل  املرورية  والنظم  الق�اعد 
�شاأنها  والتي من  الدولة  على م�شت�ى 
 ، وامل��م��ت��ل��ك��ات  االأرواح  ع��ل��ى  حت���اف���ظ 
وااللتزام التام بالت�جيهات وبال�شرعات 
وعدم   ، طريق  لكل  املحددة  القان�نية 
واالنتباه   ، بها  اال�شتهتار  اأو  جت��اوزه��ا 
ج���ي���داً ل��ل��ط��ري��ق وع�����دم ال����دخ�����ل اإال 
بعد ال��ت��اأك��د م��ن خ��ل���ه م��ن امل��رك��ب��ات ، 
و�شرورة التقيد بق�اعد ال�شر ف�شاًل 
التي جتنب  التعليمات  عن غرها من 
ال�����ق�����ع يف احل��������ادث وحت���اف���ظ على 
حياة كافة م�شتخدمي الطريق ، ناقاًل 
�شائاًل  املت�فني  ل���ذوي  احل���ارة  تعازيه 
ال�شرب  ي��ل��ه��م��ه��م  اأن  وج����ل  ع���ز  امل�����ىل 
وال�شل�ان ، متمنياً ال�شالمة للم�شابني 

وللجميع.

يكملون  اخليمة  راأ�ش  ل�صرطة  منت�صبا   133
تدريبية  دورات   6

وفاة اأب وابنه واإ�صابة ثالثة يف حادث مروري براأ�ش اخليمة 
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تنويه
باال�شارة اىل االعالن ال�شادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12243 بتاريخ 2018/2/6 بخ�ش��ش 
�شرفي�شز  ك�مبي�تر  افيليايتد  التجاري:  باال�شم   )CN-1190502( التجارية  الرخ�شة 

�ش�لي��شنز فران�ش- اب�ظبي.
تن�ه دائرة التنمية االقت�شادية بت�شحيح االعالن امل�شار اليه:

تعديل ا�شم مالك الرخ�شة من افيليايتد ك�مبي�تر �شرفي�شز �ش�لي��شنز فران�ش- اب�ظبي 
 AFFILIATED COMPUTER SERVICES SOLUTIONS FRANCE- ABUDHABI

اىل ك�ندونت ب��شيني�ش �ش�ل�ي��شان�ش فران�ش ا�ش ايه ا�ش- فرع اب�ظبي 
CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS )FRANCE( SAS abudhabi branch

باال�شافة اىل التعديالت ال�شابقة
فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 14 
ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17

تنويه
باال�شارة اىل االعالن ال�شادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12251 بتاريخ 2018/2/15 
�شعيد  وديد  التجاري:  باال�شم   )CN-1159920( التجارية  الرخ�شة  بخ�ش��ش 

للمقاوالت العامة ذ.م.م.
تن�ه دائرة التنمية االقت�شادية بت�شحيح االعالن امل�شار اليه:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي خمي�ش �شالح امل�شجري %51
تعديل �شركاء تنازل وبيع/حذف ف�ؤاد عبداهلل ال�شغر �شيف املحمدي

فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل 14 ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر املنفذ �سده

فى الدعوى رقم 2014/789 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: زبداين بروبرتيز �ش.م.ح عن�انه: امارة دبي بردبي �شارع خالد بن ال�ليد بناية الزهراء 
الطابق ال�شابع مكتب رقم 708 املنفذ �شده: جلف ديفيل�برز �ش.م.ح عن�انه: امارة دبي مدينة دبي 
لالعالم جي بي �شي هاو�ش EIB/02 الطابق اخلام�ش بالكامل انه يف ي�م االربعاء امل�افق 2018/2/21 
ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار امل��شحة او�شافه 
www. امل�قع االلكروين  البيع )�شركة االم��ارات للمزادات وعلى  انيط بها  التي  امام اجلهة  ادن��اه 

emiratesauction.ae( وعلى راغبى ال�شراء من م�اطني الدولة ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من 
الثمن اال�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرا�ش على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن االجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع.

ال�شفا 7 رقم االر���ش 1193  املنطقة وادي  املمتلكات : قطعة ار�ش )ف�شاء(  وفيما يلي بيان او�شاف 
امل�شاحة 1935.01 مر مربع املقدرة ب�� 624.847 درهم. مالحظة: يدفع املبلغ ف�راً.

 رئي�س ال�سعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

اإخطار عديل
رقم 3771 /2018 

مطالبة مببلغ 53016 درهم
املنذر : م�شرف االمارات اال�شالمي ب�كالة/ عمر حممد ال�شريف عبداهلل- �ش�داين اجلن�شية 
مب�جب ال�كالة رقم )1823-1-2009(م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قان�نا م�شطفى 
عبدالكرمي �ش�عان- �ش�ري اجلن�شية مب�جب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. العن�ان: النخيل- راأ�ش اخليمة هاتف: 0551457555
للمعدات  ه��ارم��ي��ك  �شركة  ������ش.ذ.م.م-  ال�شناعية  للمعدات  ه��ارم��ي��ك  �شركة  ال��ي��ه��م:1-  امل��ن��ذر 

ال�شناعية- 07243535 
مب�جب ذلك االخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املر�شد بذمته وقدره 
اي��ام من  الفا و�شتة ع�شر درهماً( وذل��ك خالل مدة �شبعة  ( دره��م ) ثالث وخم�ش�ن   53016 (
تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملره�نة للمنذر 
)رين� دا�شر- ا�شتي�شن/اأ�ش�د/2015( رقم )A/85496/راأ�ش اخليمة/ خ�ش��شي( طبقا لن�ش 

املادة 172 & 175 من قان�ن املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حق�ق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإخطار عديل

رقم 3796 /2018 
مطالبة مببلغ 42142.02 درهم

املنذر : م�شرف االمارات اال�شالمي ب�كالة/ عمر حممد ال�شريف عبداهلل- �ش�داين اجلن�شية مب�جب 
عبدالكرمي  م�شطفى  قان�نا  وميثله  دبي،  العدل  كاتب  لدى  )1823-1-2009(م�شدقة  رقم  ال�كالة 
لدى  2017/11/19 م�شدقة  بتاريخ   2017/1/251818 رقم  وكالة  اجلن�شية مب�جب  �ش�ري  �ش�عان- 

كاتب العدل دبي. العن�ان: النخيل- راأ�ش اخليمة هاتف: 0551457555
املنذر اليهم:1- ال�شيد احمد ابراهيم عبداحلق م�شري اجلن�شية 0564948605 را�ش اخليمة- ال�شيت 

اجلن�بي بالقرب زايد �شنر 
مب�جب ذلك االخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املر�شد بذمته وقدره ) 
42143.02 ( درهم )اثنان واربع�ن الفا ومائة وثالث واربع�ن درهما واثنان فل�شاً( وذلك خالل مدة 
�شبعة ايام من تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملره�نة 
للمنذر )�ش�زوكي ارتيجا- ا�شتي�شن/ف�شي/2015( رقم )98438/ خ�ش��شي/راأ�ش اخليمة/ A ( طبقا 

لن�ش املادة 172 & 175 من قان�ن املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حق�ق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإخطار عديل

رقم 3807 /2018 
مطالبة مببلغ 11221.38 درهم

املنذر : م�شرف االمارات اال�شالمي ب�كالة/ عمر حممد ال�شريف عبداهلل- �ش�داين اجلن�شية مب�جب 
عبدالكرمي  م�شطفى  قان�نا  وميثله  دب��ي،  العدل  كاتب  ل��دى  )1823-1-2009(م�����ش��دق��ة  رق��م  ال�كالة 
�ش�عان- �ش�ري اجلن�شية مب�جب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 م�شدقة لدى كاتب 

العدل دبي. 
املنذر اليهم:1-�شهزاد تن�ير حممد نذير-باك�شتاين اجلن�شية 0505301295 را�ش اخليمة �شارع جفالن 

وقدره  بذمته  املر�شد  املبلغ  ���ش��داد  ب�شرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر يخطر  ف��ان   - االخ��ط��ار  ذل��ك  مب�جب 
الفا ومائتان وواحد وع�شرون درهما وثمان وثالث�ن فل�شا( وذلك  ( درهم )احدى ع�شرة   11221.38(
خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه 
واملره�نة للمنذر )ميت�ش�بي�شي الن�شر- �شال�ن/رمادي/2014( رقم )45927/ خ�ش��شي/راأ�ش اخليمة/ 

A ( طبقا لن�ش املادة 172 & 175 من قان�ن املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حق�ق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإخطار عديل

رقم 3821 /2018 
مطالبة مببلغ 46556.5 درهم

مب�جب  اجلن�شية  �ش�داين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  ب�كالة/  اال�شالمي  االم���ارات  م�شرف   : املنذر 
ال�كالة رقم )1823-1-2009(م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قان�نا م�شطفى عبدالكرمي �ش�عان- 
�ش�ري اجلن�شية مب�جب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. 

العن�ان: النخيل- راأ�ش اخليمة هاتف: 0551457555
اجل�الن-  منطقة  اخليمة-  را���ش  ����ش.ذ.م.م-  واال�شباغ  والدهانات  للديك�ر  ال��ربج  �شركة  اليهم:1-  املنذر 

ال�شارع العام- مالك العقار علي احمد خالد حمم املطر بني مالك 072220091 
مب�جب ذلك االخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املر�شد بذمته وقدره ) 46556.5 
( درهم )�شت واربع�ن الفا وخم�شمائة و�شت وخم�ش�ن درهماً وخم�ش�ن فل�شاً( وذلك خالل مدة �شبعة ايام 
من تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملره�نة للمنذر )ني�شان 
2.4- بيك اب كابينة مزدوجة/ابي�ش/2015( رقم )A/86670/راأ�ش اخليمة/ خ�ش��شي( طبقا لن�ش املادة 

172 & 175 من قان�ن املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حق�ق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإخطار عديل

رقم 3832 /2018 
مطالبة مببلغ 84340.80 درهم

املنذر : م�شرف االمارات اال�شالمي ب�كالة/ عمر حممد ال�شريف عبداهلل- �ش�داين اجلن�شية 
مب�جب ال�كالة رقم )1823-1-2009(م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قان�نا م�شطفى 
عبدالكرمي �ش�عان- �ش�ري اجلن�شية مب�جب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. العن�ان: النخيل- راأ�ش اخليمة هاتف: 0551457555
املنذر اليهم:1- �شركة فنادق ومنتجعات فايف ك�نتينت�ش- را�ش اخليمة- اجلزيرة احلمراء- 072444510 
بذمته  املر�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  يخطر  املنذر  ف��ان   - االخ��ط��ار  ذل��ك  مب�جب 
وقدره )84340.80( درهم )اربع وثمان�ن الفا وثالثمائة واربع�ن درهماً وثمان�ن فل�شاً( وذلك 
خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة 
اليه واملره�نة للمنذر )ميت�ش�بي�شي روزا- حافلة/ابي�ش/2013( رقم )A/92105/راأ�ش  املنذر 
& 175 من قان�ن املعامالت التجارية. مع حفظ  امل��ادة 172  اخليمة/ خ�ش��شي( طبقا لن�ش 

كافة حق�ق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
اإخطار عديل

رقم 3770 /2018 
مطالبة مببلغ 112241.20 درهم

مب�جب  اجلن�شية  �ش�داين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  ب�كالة/  اال�شالمي  االم���ارات  م�شرف   : املنذر 
ال�كالة رقم )1823-1-2009(م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قان�نا م�شطفى عبدالكرمي �ش�عان- 
�ش�ري اجلن�شية مب�جب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. 

العن�ان: النخيل- راأ�ش اخليمة هاتف: 0551457555
املنذر اليهم:1- �شركة حدائق دبي للخدمات الزراعية- را�ش اخليمة منطقة الدفافه، ال�شارع العام مالك 

العقار حممد �شعيد عبيد اخلاطري- 0526116586 
مب�جب ذلك االخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املر�شد بذمته وقدره ) 112241.20( 
درهم ) مائة واثني ع�شرة الفا ومائتان وواحد واربع�ن درهما وع�شرون فل�شاً( وذلك خالل مدة �شبعة ايام 
من تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملره�نة للمنذر )ت�ي�تا 
هايل�ك�ش- بيك اب كابينه مزدوجة/اأبي�ش/2016( رقم )C/13912/راأ�ش اخليمة/ خ�ش��شي( طبقا لن�ش 

املادة 172 & 175 من قان�ن املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حق�ق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
اإخطار عديل

رقم 3822 /2018 
مطالبة مببلغ 80915.75 درهم

مب�جب  اجلن�شية  �ش�داين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  ب�كالة/  اال�شالمي  االم���ارات  م�شرف   : املنذر 
ال�كالة رقم )1823-1-2009(م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قان�نا م�شطفى عبدالكرمي �ش�عان- 
�ش�ري اجلن�شية مب�جب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. 

العن�ان: النخيل- راأ�ش اخليمة هاتف: 0551457555
اجل�الن-  منطقة  اخليمة-  را���ش  ����ش.ذ.م.م-  واال�شباغ  والدهانات  للديك�ر  ال��ربج  �شركة  اليهم:1-  املنذر 

ال�شارع العام- مالك العقار علي احمد خالد حمم املطر بني مالك 072220091 
مب�جب ذلك االخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املر�شد بذمته وقدره )80915.75( 
درهم )ثمان�ن الفا وت�شعمائة وخم�ش ع�شرة درهما وخم�ش و�شبع�ن فل�شا( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من 
تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملره�نة للمنذر )ت�ي�تا 
ف�ر�شرن- ا�شتي�شن/ا�ش�د/2015( رقم )K/3440/راأ�ش اخليمة/ خ�ش��شي( طبقا لن�ش املادة 172 & 175 

من قان�ن املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حق�ق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
اإخطار عديل

رقم 3780 /2018 
مطالبة مببلغ 3456.95 درهم

مب�جب  اجلن�شية  �ش�داين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  ب�كالة/  اال�شالمي  االم���ارات  م�شرف   : املنذر 
ال�كالة رقم )1823-1-2009(م�شدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قان�نا م�شطفى عبدالكرمي �ش�عان- 
�ش�ري اجلن�شية مب�جب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 م�شدقة لدى كاتب العدل دبي. 

العن�ان: النخيل- راأ�ش اخليمة هاتف: 0551457555
مالك  العام-  ال�شارع  ال�شرقية-  ده��ان  منطقة  اخليمة  را���ش  ال�شيارات-  لتاأجر  ال�شل�مي  اليهم:1-  املنذر 

العقار حممد جمعه كنف�ش 072333717 
مب�جب ذلك االخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املر�شد بذمته وقدره )3456.95( 
درهم ) ثالث االف واربعمائة و�شت وخم�ش�ن درهماً وخم�ش وت�شع�ن فل�شاً( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من 
تاريخ هذا االإعالن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملره�نة للمنذر )ني�شان 
 & �شني 1.8- �شال�ن/ف�شي/2012( رقم )4176/الربج/راأ�ش اخليمة/ خ�ش��شي( طبقا لن�ش املادة 172 

175 من قان�ن املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حق�ق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
 اعـــــــالن    

انه يف ي�م االربعاء امل�افق 2018/2/14   
 ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ حممد رفيق امام دين- باك�شتاين اجلن�شية بطاقة ه�ية رقم: 
784195894980903 وب�شفته مالك/ �شال�ن املعروف للحالقة. رخ�شة جتارية رقم  )241616( 
: �شال�ن  التجاري  ون�شاطه  ال�شارقة  دبا احل�شن/  فرع  االقت�شادية-  التنمية  دائرة  �شادرة من 
حالقة رجايل بانه تنازل عن ح�شته يف/�شال�ن املعروف للحالقة والبالغة 100% وذلك لل�شيد/ 
 784196842430868 رق��م  اله�ية  بطاقة  ويحمل  باك�شتان  وجن�شيته  دي��ن  ن���اب  �شعيد  حممد 
رقم  اله�ية  بطاقة  اجلن�شية-  اماراتي  الظه�ري-  البلي  �شامل  �شعيد  ابراهيم  ال�شيد/  بقاء  مع 
784197347064087 وكيل خدمات حملي للرخ�شة وللمتنازل اليه مطلق احلرية يف الت�شرف يف 
ح�ش�شه امل�شار اليها عاله وله حق الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف ملكة وعمال لن�ش املادة )16( 
فقرة 3 من القان�ن االحتادي رقم )22( ل�شنة 1991 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا 
االع��الن للعلم وعلى كل من له حق االعرا�ش على هذا االج��راء ان يق�م باملراجعة اىل كاتب 

العدل خالل ا�شب�عني من تاريخ ن�شر هذا االعالن  واال�شت�شتكمل االجراءات القان�نية.
كاتب العدل - حمكمة دباحل�سن الحتادية البتدائية   

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

حمكمة دبا احل�سن البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة : ا�س ايه دي �صي او لتجارة املعدات الطبية �س.ذ.م.م    
العن�ان :مكتب رقم 1007 ملك �شفية نا�شر بن عبدالرزاق- ند ح�شة ال�شكل القان�ين 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م    742123  : الرخ�شة  رق��م  حم���دودة.  م�ش�ؤولية  ذات   :
يف  التاأ�شر  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مب�جب   1189946
اأع��اله، وذلك مب�جب قرار حماكم  املذك�رة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل 
دبي بتاريخ 2018/2/1  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/2/1  وعلى 
من لديه اأي اعرا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني حار�س و�صركاه لتدقيق 
)ب��ن حم  ح��م  ب��ن  �شامل  ب��ن  م�شلم  ال�شيخ  ملك   504 رق��م  مكتب   : العن�ان  احل�صابات 
العقارية(- ديرة- ب�ر�شعيد هاتف: 042959958 فاك�ش: 042959945 م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة : ا�صجار للتجارة العامة ذ.م.م    
العن�ان :مكتب 2603 ملك ا�ش كيه ايه ك�رب�ب�يت- بردبي برج خليفة ال�شكل القان�ين 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م    587167  : الرخ�شة  رق��م  حم���دودة.  م�ش�ؤولية  ذات   :
يف  التاأ�شر  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مب�جب   1000768
اأع��اله، وذلك مب�جب قرار حماكم  املذك�رة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل 
دبي بتاريخ 2018/1/15  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/1/8  وعلى 
من لديه اأي اعرا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ايه تي ام رمي النعيمي 
الزرع�ين-  حممد  عبدالرحيم  ملك   602 رقم  مكتب   : العن�ان  احل�صابات  لتدقيق 
ديرة- املرقبات هاتف: 042517720 فاك�ش: 042517721 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: حار�س و�صركاه لتدقيق احل�صابات
 العن�ان : مكتب رقم 504 ملك ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم )بن حم العقارية(- 
دائرة  تعلن  ب�ر�شعيد هاتف: 042959958 فاك�ش: 042959945 مب�جب هذا  ديرة- 
التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعاله لت�شفية  ا�س ايه 
دي �صي او لتجارة املعدات الطبية �س.ذ.م.م وذلك مب�جب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2018/2/1  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2018/2/1   وعلى 
من لديه اأي اعرا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثب�تية وذلك 

خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�صابات
ديرة-  ال���زرع����ين-  حممد  عبدالرحيم  ملك   602 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن���ان   
دائرة  تعلن  فاك�ش: 042517721 مب�جب هذا  املرقبات هاتف: 042517720 
التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعاله لت�شفية  
بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مب�جب  العامة ذ.م.م  للتجارة  ا�صجار 
ب��ت��اري��خ   2018/1/15    ال��ع��دل حماكم دب��ي  ل��دى كاتب  2018/1/8  وامل���ث��ق 
وعلى من لديه اأي اعرا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذك�ر  العن�ان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 230
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ نيل فين�شينت فالينديز ب�رجا - فلبيني اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتهم البالغة 100%  يف الرخ�شة امل�شماه:�شال�ن 
رونق لبنان للرجال مب�جب رخ�شه:610852 وذلك لل�شيدة/ه��شانا جار�شي�ش اومايل 

- فلبينية اجلن�شية
تعديالت اخرى:مت تنازل مالك الرخ�شة ال�شابق ل�شاحبها احلايل 

 وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ش حيال 

ذلك عليه تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذك�ر التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 241

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ ح�شن حممد احمد علي ال علي - اماراتي اجلن�شية 
ال�شيد/ من  كل  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 

اال�شالم  �شراج  ح�شني  �شرف  وال�شيد/حممد  اجلن�شية  هندي   - الدين  �شيف  مرت�شى 
الت�شفر  واجهزة  اله�ائية  لالطباق  امل�شماة/املزاج  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  بنغالدي�شي   -

تا�ش�شت بامارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم:540204
تعديالت اخرى:مت تغير ال�شكل القان�ين من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة اعمال مهنية 

ب�كيل خدمات 
 وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
على  الت�شديق   يتم  �ش�ف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�ر التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 232
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ طارق عزيز حممد عزيز - باك�شتاين اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/حممد اوي�ش حممد 
تاأ�ش�شت  املباين  لتنظيف  اخلان  امل�شماه:باب  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  باك�شتاين   - ا�شغر 
االقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  رقم:722918  رخ�شة  مب�جب  ال�شارقة  بامارة 

بال�شارقة
تعديالت اخرى:ال ي�جد 

 وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
على  الت�شديق   يتم  �ش�ف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ش حيال 

ذلك عليه اتباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 231
اجلن�شية  اماراتي   - ال�شام�شي  الن�مان  حممد  عبدالرحيم  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
عن كامل ح�شته البالغة 51% اىل ال�شيد/ح�شن علي ح�شن احمد اله�يل - اماراتي اجلن�شية كما ترغب 
ال�شيدة/مرام لطفي دخن��ش الف�ا�شله - اردنية اجلن�شية يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 
24% اىل ال�شيد/حممد ح�شني ال�شغر - امريكي اجلن�شية كما يرغب ال�شيد/ريا�ش عايد حممد ح�شني 
ال�شارقة  تا�ش�شت  والتي  ذ.م.م  الذهبي  التاج  امل�شماة:�شيدلية  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  اردين   - ال�شغر 

مب�جب رخ�شة جتارية رقم:755636
تعديالت اخرى:ال ي�جد 

 وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . 
فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من 

تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ش حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 233
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيدة/ رق�شانه اخر رومبا حممد ادري�ش مياه - 
بنغالدي�شية اجلن�شية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 100%  يف 
زهرة اجل�ري للخياطة والتطريز والتي تا�ش�شت بامارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة 

رقم:624008 اىل ال�شيد/حممد �شهيل حممد �شليمان - بنغالدي�شي اجلن�شية 
 وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يتم  �ش�ف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب  �شان  يف 

الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/12143  عمايل جزئي
ان  االقامة مبا  1-تن�ير عامل من�ش�ر عامل جمه�ل حمل   / عليه  املدعي  اىل 
وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  البيئية  للحل�ل  جرين  /الندك�ش  املدعي 
رقم  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م(   2250( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
امل�افق  االربعاء  ي�م  جل�شة  لها  وحددت   MB176215923AE:ال�شك�ى
2018/2/21 ال�شاعة 08.30 �ش مبكتب ادارة الدع�ى لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• الذيد –الفجر:

اأولياء  جمل�ش  الذيد  ف��رع  ال�شارقة  جامعة  اإدارة  كرمت 
اأم�ر الطلبة والطالبات باملنطقة ال��شطى واأ�شادت بجه�د 

املجل�ش يف تنمية التعاون خلدمة االأجيال.
املبذولة من  للجه�د  تثمينا  درعا  اإدارة اجلامعة  وقدمت 
قبل رئي�ش واأع�شاء املجل�ش يف طرح الفعاليات والربامج 
مدار�ش  طلبة  وت�شتهدف  املجتمع  تخدم  التي  امل�شركة 

املنطقة ال��شطى .
وجرى بحث تعزيز التعاون امل�شتمر بني اجلامعة واملجل�ش 

عن  ف�شال  اجلامعة  الأن�شطة  املت�ا�شل  ال��دع��م  مل�ا�شلة 
طرح الربامج امل�شركة التي تخدم طلبة اجلامعة وطلبة 
املدار�ش مبا يعزز من دور اجلامعة ك�شرح تعليمي يخدم 
املراحل  ك��اف��ة  يف  امل��دار���ش  طلبة  خ��دم��ة  بجانب  املنطقة 
اأولياء  جمل�ش  رئي�ش  املحيان  را�شد  واأع���رب  التعليمية.  
اأم�ر الطلبة والطالبات باملنطقة ال��شطى على التكرمي 
م��ن ق��ب��ل ف���رع ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة ب��ال��ذي��د م�����ش��را اإىل اأن 
املجل�ش يحر�ش على التعاون املت�ا�شل مع اجلامعة ودعم 
روافدها وتعزيز التعاون مبا يخدم �شر العملية التعليمية 
يف الدولة وانعكا�ش ذلك على الطلبة يف خمتلف املراحل 

حتفيز  اأهمية  ى  اإىل  املجل�ش  تطرق  بعدها  التعليمية. 
امليدان الرب�ي الإثابة اجله�د وتكرمي املجدين وتقدمي 
الرعاية، والتي من �شاأنها اأن حتقق االبداع والتميز وتعمل 

على تعزيز �شبل الريادة املن�ش�دة.
وتناول االجتماع اعتماد املبادرات اخلا�شة بعام زايد والتي 
وتعريفهم  بالطلبة  واالل��ت��ق��اء  امل��دار���ش  زي���ارات  تت�شمن 
ب��اأه��م��ي��ة ع���ام زاي���د ب��االإ���ش��اف��ة اىل امل�����ش��اب��ق��ات ب��ني طلبة 
عن  ب�رب�ينت  عر�ش  الأف�شل  ال��شطى  املنطقة  مدار�ش 
ال�شيخ زايد واأي�شا ت�زيع كتب عن حياة ال�شيخ زايد على 

مدار�ش املنطقة.

جامعة ال�صارقة فرع الذيد تكرم جمل�ش اأولياء اأمور الطلبة والطالبات باملنطقة الو�صطى وتبحث تعزيز التعاون خلدمة الطلبة  

حظي منذ تاأ�صي�صه مع انطالق جتربة الحتاد باهتمام ودعم ل حمدود من قبل ال�صيخ زايد جت�صيدا لنهج ال�صورى وبلورة لقناعته باأهمية م�صاركة املواطنني يف قيادة العمل الوطني

املجل�ش الوطني الحتادي اأكرث من اأربعة عقود من الإجنازات وامل�صاهمة يف م�صرية التنمية ومتثيل �صعب الحتاد يف عملية �صنع القرار
م�صرية احلياة الربملانية �صهدت حمطات مهمة يف عهد رئي�س الدولة �صاهمت يف متكني املجل�س من ممار�صة اخت�صا�صاته الد�صتورية

نه�س املجل�س منذ ت�صكيل �صعبته الربملانية عام 1975 بدور فاعل ون�صط ب�صاأن حمل خمتلف الق�صايا الوطنية وطرحها يف املحافل الإقليمية والدولية 
•• ابوظبي-الفجر:

حقق املجل�ش ال�طني االحتادي الذي ت�شادف الذكرى ال�شاد�شة واالأربعني 
اخلم�ش  االحت��ادي��ة  ال�شلطات  ك��اأح��د  2018م  ف��رباي��ر   12 ي���م  لتاأ�شي�شه 
خالل  م��ن  واخل��ارج��ي،  الداخلي  ال�شعيدين  على  االإجن����ازات  م��ن  العديد 
البيئة  وتط�ير  حتديث  اإىل  ال��رام��ي��ة  الد�شت�رية  اخت�شا�شاته  ممار�شة 
ال�طن  ب�ش�ؤون  مبا�شرة  عالقة  لها  التي  الق�شايا  ومناق�شة  الت�شريعية 
وت�جهاتها  الدولة  �شيا�شة  وم�اكبة  ب�شاأنها،  الت��شيات  وتبني  وامل�اطنني 
لل�ش�رى  كمنرب  به  املن�ط  ال��دور  بذلك  جم�شدا  تتبناها،  التي  والق�شايا 

ومن�شة لتمثيل �شعب االحتاد، لتقدمي اأف�شل اأداء برملاين.
 12 ب��ت��اري��خ  ت��زام��ن تاأ�شي�شه  ال���ذي  ال���ط��ن��ي االحت�����ادي  امل��ج��ل�����ش  وح��ظ��ي 
فرباير 1972 مع انطالق جتربة االحت��اد، باهتمام ودعم ال حمدود من 
اآل  زاي��د بن �شلطان  ال�شيخ  امل�ؤ�ش�ش  القائد  ب��اإذن اهلل تعاىل  املغف�ر له  قبل 
لقناعته  وب��ل���رة  ال�ش�رى  لنهج  جت�شيدا  وذل��ك  ثراه”،  اهلل  “طيب  نهيان 
م�ش�ؤولياتهم،  وحتمل  ال�طني  العمل  قيادة  يف  امل�اطنني  م�شاركة  باأهمية 
تر�شخ  خاللها  م��ن  التي  االحت��ادي��ة  امل�ؤ�ش�شات  اأح��د  املجل�ش  يعترب  وك��ان 
ويف  البناء  عملية  يف  وامل�شاهمة  للم�اطنني  ال�شيا�شية  امل�شاركة  وتتج�شد 
م�شرة التنمية ال�شاملة املت�ازنة. وعمل املجل�ش ال�طني االحتادي كاإحدى 
امل�ؤ�ش�شات الد�شت�رية التي حظيت بكل الدعم من قبل قيادة دولة االإمارات، 
بتحمل م�ش�ؤولية امل�شاركة يف التنمية ومتثيل �شعب االحتاد ويف بناء دولة 
االحتاد وتر�شيخ اجلبهة الداخلية وحتقيق التالحم بني القيادة وال�شعب، 
الت�شامح  قيم  وتبني  والتعاون  ال�شالم  من  بر�شالة  العامل  على  واالنفتاح 
والتعاي�ش، ومنا�شرة املظل�مني ومكافحة االإرهاب والتطرف، واإبراز ال�جه 
احلقيقي للح�شارة العربية االإ�شالمية، وي�ا�شل هذا النهج �شاحب ال�شم� 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة “يحفظه اهلل”، حيث �شهدت 
م�شرة احلياة الربملانية يف عهده حمطات مهمة �شاهمت يف متكني املجل�ش 
من ممار�شة اخت�شا�شاته الد�شت�رية، بتعزيز م�شاركة امل�اطنني يف عملية 
�شنع القرار، وذلك تنفيذا لربنامج التمكني ال�شيا�شي الذي اأعلنه �شم�ه عام 
2005م. وواكب املجل�ش ال�طني االحتادي م�شرة البناء والتقدم والتط�ر 
يف دولة االإمارات، و�شاهم يف تاأ�شي�ش عالقة متميزة بني ال�شلطات االحتادية 
الدولة  م�شروع  يف  للم�شاهمة  ال�شباب  طاقات  اإط��الق  ا�شتهدفت  واملحلية، 
الت�شريعية  املنظ�مة  تط�ير  عرب  امل��ت���ازن��ة،  ال�شاملة  والنه�شة  التنم�ي 
التنفيذية، و�شجعت اال�شتثمار  والتي عززت فاعلية عمل خمتلف االأجهزة 
والعمل  ال�شيا�شية  امل�شاركة  اآل��ي��ات  وتط�ير  الب�شرية  التنمية  جم��االت  يف 
للتجربة  االأ�شا�شية  الدعائم  اإح��دى  يك�ن  اأن  املجل�ش  مكن  مما  التط�عي، 

االحتادية االإماراتية يف امل�شاركة والتنمية.
وعقد املجل�ش ال�طني االحتادي منذ تاأ�شي�شه ولغاية اجلل�شة الثامنة من 
التي عقدها  ال�شاد�ش ع�شر  الت�شريعي  الثالث للف�شل  العادي  دور االنعقاد 
 609 579 جل�شة، ناق�ش واأقر خاللها  2018م، عدد  30 يناير  بتاريخ 
م�شروعات ق�انني بعد اأن ا�شتحدث وعدل عددا من م�ادها وبن�دها، وناق�ش 
املهمة، ووجه 794  القطاعات  من  عددا  تناولت  عاما  “315” م��ش�عا 
ممار�ش  على  املجل�ش  حر�ش  اط��ار  يف  وذل��ك  احلك�مة،  ممثلي  اإىل  ���ش���ؤاال 
الت�شريعية  البيئة  وتط�ير  حتديث  اإىل  الرامية  الد�شت�رية  اخت�شا�شاته 
وامل�اطنني،  ال�طن  ب�ش�ؤون  مبا�شرة  عالقة  لها  التي  الق�شايا  ومناق�شة 

واأ�شدر 75 بيانا.
 18 بتاريخ  ب��داأ  ال��ذي  احل��ايل  ع�شر  ال�شاد�ش  الت�شريعي  الف�شل  وخ��الل 
ن�فمرب 2015م، ولغاية اجلل�شة الثامنة من دور االنعقاد العادي الثالث 
يناير   30 بتاريخ  املجل�ش  عقدها  التي  ع�شر  ال�شاد�ش  الت�شريعي  للف�شل 
اأن  38 م�شروع قان�ن بعد  جل�شة   40 مدى  على  املجل�ش  اأقر  2018م، 
149 ت��شية  ناق�شها وعدل وا�شتحدث عددا من م�ادها وبن�دها، وتبنى 
خالل مناق�شة 13 م��ش�عا عاما، ووجه 136 �ش�ؤاال اإىل ممثلي احلك�مة 

تبنى ب�شاأنها 13 ت��شية .
وبلغ عدد ن�شاطات جلان املجل�ش ال�طني االحتادي الدائمة وامل�ؤقتة خالل 
دوري االنعقاد العاديني االأول والثاين من الف�شل الت�شريعي ال�شاد�ش ع�شر 

عمل. �شاعة   564 ح�ايل  ا�شتغرقت  ن�شاطا   255
ميداني�ة  وزي���ارات  نقا�شية  املجل�ش من حلقات  اأن�شطة جل��ان  ع��دد  بلغ  كما 
يلي:  كما  ممثليها  م��ع  اللجان  اجتماعات  حل�ش�ر  م�شاركة  جهات  وع��دد 
ميدانية،  زي���ارة   19 وتنظيم  واح���دة،  ون���دوة  نقا�شية  حلقات  �شبع  تنظيم 
م�شاركا   454 اللجان  اجتماعات  يف  اجلهات  وممثلي  امل�شاركني  عدد  وبلغ 
وخمت�شا، وبلغ عدد اجلهات اخلارجية امل�شاركة يف اجتماعات اللجان 129 

جه���������ة. 
يف  داخلية  الئحة  اأول  املجل�ش  اأع��د  م�ؤ�ش�شي  ب�شكل  اأدائ���ه  تط�ير  وبهدف 
 -5  2 يف  �شدرت  والتي   -1972  3-1 بتاريخ  للمجل�ش  الثانية  اجلل�شة 
قان�ن  1972م، ويعد م�شروع  ل�شنة   44 1972- مبر�ش�م احت��ادي رقم 
�شعار االإمارات العربية املتحدة اأول م�شروع قان�ن يقره املجل�ش يف اجلل�شة 
امل�ؤهالت  ع��ن  ال��ت��ج��اوز  م������ش���ع  ي��ع��د  ك��م��ا  1972-م،   -4  12 ال��راب��ع��ة 
الدرا�شية و�شغل ال�ظائف العامة بذوي اخلربة من امل�اطنني اأول م��ش�ع 
عام ناق�شه املجل�ش يف اجلل�شة الثامنة بتاريخ 29-6-1972م، وكانت اأول 
لعام  تتعلق مبيزانية االحتاد   1972-4-13 املجل�ش يف  اأ�شدرها  ت��شية 

ال�زراء كان ح�ل منت�شبي ق�ة  املجل�ش ملعايل  �ش�ؤال وجهه  واأول  1972م، 
19-7-1972م، واأول مطالبة للمجل�ش ال�طني االحتادي  دفاع االحتاد 
اأول  وكان  29-12-1973م،  الرابعة  اجلل�شة  يف  كانت  الد�شت�ر  بتعديل 
22-10-1973 مبنا�شبة  بتاريخ  املجل�ش  انعقاد غر عادي دعي له  دور 

حرب اأكت�بر 1973م.
 وكانت دولة االإمارات يف بداية تاأ�شي�شها بحاجة اإىل اإقرار ت�شريعات تطال 
م�شروعات  اأوىل  وم��ن  ال��دول��ة،  م�ؤ�ش�شات  وخمتلف  احل��ي��اة  م��راف��ق  جميع 
اجلريدة  ب�����ش��اأن  االحت����ادي  ال���ط��ن��ي  املجل�ش  على  عر�شت  ال��ت��ي  ال��ق���ان��ني 
واخت�شا�شات  االحت���ادي���ة،  امل�شلحة  وال���ق����ات  االحت�����اد،  وع��ل��م  ال��ر���ش��م��ي��ة، 
ال���زراء، وخدمة امل�ظفني، واالمتيازات واحل�شانات  ال���زارات و�شالحيات 

الدبل�ما�شية، ونظام ال�شلك الدبل�ما�شي والقن�شلي.
ووجهت الدولة اهتمامها اإىل التعليم باعتباره عامال اأ�شا�شيا لتقدم املجتمع 
وازدهاره، ف�شاهم املجل�ش يف اإقرار القان�ن االحتادي رقم 9 ل�شنة 1972م 
يف ���ش��اأن امل��دار���ش اخل��ا���ش��ة الإخ�����ش��اع ه��ذه امل��دار���ش ل��رق��اب��ة وزارة الربية 
االحتادي  القان�ن  اأق��ر  كما  القان�ن،  ه��ذا  ال����اردة يف  احل��دود  والتعليم يف 
رقم 10 ل�شنة 1972م ب�شاأن البعثات التعليمية، وقان�ن احتادي بت�حيد 

اخلدمات الربيدية واإن�شاء اإدارة عامة للربيد.
وت�جيهاتها  القيادة  روؤى  ترجمة  على  االحت���ادي  ال�طني  املجل�ش  وعمل 
االأوىل  الع�شر  ال�����ش��ن���ات  ففي  االحت���اد  دول���ة  ب��ن��اء  يف  امل���اط��ن��ني  وتطلعات 
12-2-1972م  بداأ يف  الذي  االأول  الت�شريعي  الف�شل  البناء من  مل�شرة 
ولغاية الف�شل الت�شريعي الرابع الذي اختتم اأعماله يف االأول من دي�شمرب 
طغى على عمل املجل�ش اجلانب الت�شريعي والرقابي، فقد عقد  1981م، 
املجل�ش على مدى ثالثة ف�ش�ل ت�شريعية خالل هذه الفرة 156 جل�شة، 

ناق�ش واأقر خاللها 128 م�شروع قان�ن، وناق�ش 106 م��ش�عات عامة.
ناق�شها خالل هذه الفرة: م�شروع قان�ن  التي  الق�انني  ومن م�شروعات 
واالإعانات  االحت����اد،  وميزانية  االإم�����ارات،  ل��دول��ة  التجارية  ال��غ��رف  احت���اد 
التبغ  م��ن  ال�����اردات  على  احت��ادي��ة  جمركية  �شريبة  وف��ر���ش  االجتماعية 
االأدوية،  اأ�شعار  على  الرقابة  ب�شاأن  ت��شياته  املجل�ش  واأ���ش��در  وم�شتقاته، 
معهد  واإن�����ش��اء  امل��ت��ح��دة،  العربية  ل��الإم��ارات  ج�ية  خط�ط  �شركة  واإن�����ش��اء 
االأعمال  على  وتدريبهم  ال�شركات  امل�اطنني يف  وت�شغيل  االإداري��ة،  للتنمية 
والدفاع،  االأم����ن  ب��اأج��ه��زة  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  امل���اط��ن��ني  وت�شجيع  ف��ي��ه��ا،  الفنية 
للم�اطنني،  ال�شعبية  امل�شاكن  وبناء  الن�شل،  وزي��ادة  ال��زواج  والت�شجيع على 
على  والت�شجيع  وال��دف��اع،  االأم��ن  باأجهزة  العمل  على  امل�اطنني  وت�شجيع 

الزواج وزيادة الن�شل.
1981م  28 دي�شمرب  ومنذ الف�شل الت�شريعي اخلام�ش الذي بداأ بتاريخ 
يناير   4 بتاريخ  اأع��م��ال��ه  اختتم  ال��ذي  ال�شابع  الت�شريعي  الف�شل  ولغاية 
1990م، عقد املجل�ش خاللها 84 جل�شة واأقر 61 م�شروع قان�ن وناق�ش 
اأن ت�طدت دعائم الدولة وتر�شخ بنيانها وحتقق  47 م��ش�عا عاما، وبعد 
امل�شروعات  واأقيمت  الطيبة،  االإم����ارات  اأر����ش  على  االجن���ازات  م��ن  الكثر 
واخلدمات  املرافق  وت�فرت  الطرق  و�شبكات  احلديثة  واملن�شاآت  ال�شناعية 
جلميع  االأف�����ش��ل  احل��ي��اة  وت���ف��ر  املعي�شة  ظ���روف  لتح�شني  ال�����ش��روري��ة 
امل�اطنني، ركز املجل�ش يف ممار�شته الخت�شا�شاته على م�اكبة التقدم الذي 

ت�شهده الدولة على ال�شعيدين الداخلي واخلارجي.
وكان هدف املجل�ش وا�شحا خالل هذه الفرة وه� تعزيز جماالت االإنتاج 
واخلدمات لتحقيق النه�شة ال�شاملة للبالد وتخفيف اأعباء املعي�شة وت�فر 
احلياة االأف�شل جلميع امل�اطنني، وعلى اثر ذلك تبنى املجل�ش م��ش�عات 
الزراعة  جم��ال  يف  احل��ك���م��ة  و�شيا�شة  ال�شحية  اخل��دم��ات  ت��ن��اول��ت  ع��ام��ة 
احلك�مة  و�شيا�شة  العدل(،  )قطاع  الق�شائية  والر�ش�م  ال�شمكية،  وال��رثوة 
يف جمال امل�ا�شالت ويف جمال حماية املقاولني امل�اطنني، ويف �شاأن حماية 
ال�شناعات ال�طنية، وتنظيم العمالة ال�افدة، وظاهرة الزواج من اأجنبيات، 

التقاعد  معا�شات  وتدين  ال�شمكية،  وال��رثوة  والزراعة  اجلامعي،  والتعليم 
املا�شي  ال��ق��رن  الت�شعينيات م��ن  ب��داي��ة عقد  امل��ح��دود. وم��ع  ال��دخ��ل  ل���ذوي 
وانتقال املجل�ش ال�طني االحتادي اإىل مقره احلايل الذي افتتحه �شاحب 
بتاريخ  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم� 
19-6-1989م، اأوىل املجل�ش العمل ال�طني اهتماماً خا�شاً باإيجاد املناخ 
للمجتمع  االأ�شا�شية  الن�اة  باعتبارها  لالأ�شرة  املعي�شي  لال�شتقرار  املالئم 
لت�شجيع  ال���زواج  �شندوق  بتاأ�شي�ش  الت��شية  مت  املجال  ه��ذا  ويف  وال��دول��ة، 
امل�اطنني على اال�شتقرار والعمل، وتكثيف اجله�د لتنمية العن�شر الب�شري 

وتاأهيله تاأهياًل متكاماًل باعتباره الرثوة احلقيقية لل�طن.
الثامن الذي بداأ  الت�شريعي  الف�شل  وعقد املجل�ش خالل هذه الفرة من 
الذي  ع�شر  احل��ادي  الت�شريعي  الف�شل  ولغاية  1990م  مار�ش   4 بتاريخ 
اختتم اأعماله بتاريخ 13 دي�شمرب 1999م، عدد 120 جل�شة اأقر خاللها 
ب�شاأن  ت��شياته  تبنى  عاما،  م��ش�عا   50 وناق�ش  قان�ن،  م�شروع   125
التعليم اجلامعي، وتدين معا�شات التقاعد لذوي الدخل املحدود، وخدمات 
وت�فر  البحرية،  البيئة  تل�ث  ع��دم  على  واملحافظة  املتعددة  امل�ا�شالت 
وغرهم  اخلريجني  وت�شغيل  والعالج،  ال�قاية  وتدابر  ال�شحية  الرعاية 
والتعليم(  الربية  )قطاع  التعليمية  وال�شيا�شة  العمل،  على  القادرين  من 
املناهج، والتعليم اخلا�ش  واإع��داد  وامل��اء،  ال��زواج، والكهرباء  ودع��م �شندوق 

واإعداد كادر وظيفي للمدر�شني امل�اطنني.
اهلل  يرحمه  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغف�ر  وك��ان 
يحر�ش على االجتماع مع رئي�ش واأع�شاء املجل�ش بعد كل جل�شة يح�شرها، 
ويتحدث اإليهم وي�شتمع اإىل ق�شاياهم، باالإ�شافة اإىل ا�شتقباله جلان الرد 
على خطاب االفتتاح يف كل دور انعقاد جديد، وكان ي�شتمع ملا يبديه االأع�شاء 
املنا�شبة يف حينها  القرارات  وي�شدر  امل�اطنني  ونقل هم�م  من مالحظات 
ال�شامي  االأم��ر  اأبرزها  ومن  ملتابعتها  املخت�شة  للجهات  امل�ا�شيع  يحيل  اأو 
باإن�شاء جامعة االإمارات، و�شندوق الزواج ليج�شد حر�ش القائد وتفاعله مع 
هم�م واحتياجات امل�اطنني. وعقد املجل�ش ال�طني االحتادي منذ الف�شل 
الت�شريعي الثاين ع�شر الذي بداأ بتاريخ 30 1--2000م، ولغاية الف�شل 
ما  17-2-2005م،  بتاريخ  اأعماله  اختتم  الذي  ع�شر  الثالث  الت�شريعي 
 38 وناق�ش  108 م�شروعات ق�انني،  اأق��ر خاللها  72 جل�شة  يقارب من 
ال�شم�  �شاحب  عهد  يف  االحت��ادي  ال�طني  املجل�ش  وعقد  عاما.  م��ش�عا 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة “حفظه اهلل” ثالثة ف�ش�ل 
ت�شريعية هي: الرابع ع�شر الذي بداأ بتاريخ 12 فرباير 2007م واختتم 
 15 بتاريخ  ب��داأ  ال��ذي  ع�شر  واخل��ام�����ش  2--2011م،   8 بتاريخ  اأع��م��ال��ه 
ن�فمرب 2011م واختتم اعماله بتاريخ 14 ن�فمرب 2015م، وال�شاد�ش 
ع�شر الذي بداأ بتاريخ 18 ن�فمرب 2015م، ويك�ن بذلك املجل�ش قد عقد 
الف�شل  من  الثالث  ال��ع��ادي  االنعقاد  دور  فيها  مبا  عادية  انعقاد  دور   13

الت�شريعي ال�شاد�ش ع�شر، ودور انعقاد غر عادي.
وعلى مدى ثالثة ف�ش�ل ت�شريعية منذ عام 2007م عقد املجل�ش ال�طني 
الثالث للف�شل  الثامنة من دور االنعقاد العادي  االحت��ادي ولغاية اجلل�شة 
2018م  يناير   30 بتاريخ  املجل�ش  التي عقدها  ال�شاد�ش ع�شر  الت�شريعي 
قان�ن  م�شروع   160 خاللها  واأقر  ناق�ش  جل�شة   ”268 “ عقد املجل�ش 
67 م��ش�عا  وناق�ش  وبن�دها،  ع��ددا من م�ادها  وا�شتحدث  اأن عدل  بعد 
عاما تناولت �شيا�شات العديد من ال�زارات وامل�ؤ�ش�شات والهيئات واملجال�ش 
وامل��راك��ز وال��ربام��ج االحت��ادي��ة يف خمتلف امل��ج��االت، ب��ه��دف ت��ع��زز اجله�د 
يف  التنم�ية  اأهدافها  وحتقيق  ال�شاملة،  التنمية  م�شرة  دعم  اإىل  الرامية 
2007 م ما يقارب  اأع�شاء املجل�ش منذ عام  ال�شادة  �شتى املجاالت. ووجه 
املجل�ش  اإ���ش��دار  ع��ن  ف�شال  احلك�مة،  ممثلي  اإىل  ���ش���ؤاال   ”586“ م��ن 
بيانا تناولت خمتلف الق�شايا ال�طنية، واطالعه على 564 اتفاقية   22
داعماً  ال���دوام  على  املجل�ش  ليك�ن  املجل�ش،  على  عر�شت  دولية  ومعاهدة 

لال�شتقرار والتنمية امل�شتدامة املت�ازنة امل�شتدامة، ولتحقيق كافة مق�مات 
وروؤية  اأه���داف  ال�شتحقاق  و���ش���اًل  ال�شاملة  النه�شة  م�شرة  ومتطلبات 
االإمارات اال�شراتيجية املتكاملة 2021 يف اأن تك�ن اإحدى اأف�شل الدول 
االحت��ادي على م�اكبة  ال�طني  املجل�ش  املجاالت. وحر�شا من  يف خمتلف 
ت�جهات الدولة و�شيا�شتها اخلارجية، �شكل ال�شعبة الربملانية التي ميار�ش 
من خاللها اخت�شا�شه ال�شيا�شي ودبل�ما�شية الربملانية، يف اجلل�شة الثالثة 
الثاين. وقد  الت�شريعي  الثالث من الف�شل  العادي  ال��دور  1975م يف  عام 
نه�ش املجل�ش ال�طني االحتادي منذ ت�شكيل �شعبته الربملانية بدور فاعل 
ون�شط ب�شاأن حمل خمتلف الق�شايا ال�طنية وطرحها يف املحافل اخلليجية 
الراأي  ح�شد  خ��الل  من  حا�شرة  لتك�ن  واالإ�شالمية،  والدولية  والعربية 
والدفاع عنها والركيز عليها، اإىل جانب م�شاركاته يف الفعاليات الربملانية 
تن�عت بني  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  م��ن  ع��دد  ت��ق��دمي  ال��ت��ي متثلت يف  املتخ�ش�شة 
م�شروعات تط�يرية مت االأخذ بها. واأكد املجل�ش خالل م�شاركاته املختلفة 
خمتلف  مع  املثمر  والتفاعل  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  م�اقف  على 
التاأكيد  اأول���ي��ات��ه��ا  راأ����ش  وع��ل��ى  وال��دول��ي��ة  واالإقليمية  ال�طنية  الق�شايا 
“ طنب  الثالث  �شيادتها على جزرها  ا�شتعادة  االإم���ارات يف  دول��ة  على حق 
الكربى وطنب ال�شغرى واأب� م��شى “ التي حتتلها اجلمه�رية االإ�شالمية 
االإيرانية وم�قفها الثابت والداعي حلل هذه الق�شية وفق مبادئ ال�شرعية 
الدولية  العدل  اللج�ء ملحكمة  اأو  املبا�شرة  املفاو�شات اجلادة  الدولية عرب 
والتدابر  االإج����راءات  جلميع  ورف�شها  املنطقة،  و�شلم  اأم��ن  على  حفاظا 
ملا متثله  اجل��زر  االإيرانية يف هذه  ال�شلطات  بها  تق�م  التي  القان�نية  غر 
من انتهاك �شارخ ل�شيادة ووحدة اأرا�شي دولة االإمارات.  وقام وفد املجل�ش 
باأول زيارة خارجية له بدع�ة من جمل�ش ال�شعب ال�ش�ري بتاريخ 12-3-

1973م، وان�شم املجل�ش لالحتاد الربملاين العربي وح�شر اجتماع جمل�ش 
اأول وفد  املجل�ش  وا�شتقبل  12-3-1975م،  بتاريخ  االحتاد يف اخلرط�م 
برملاين من جمل�ش االأمة الك�يتي بتاريخ 6-4-1976م، و�شكل اأول جلنة 
اإىل  املجل�ش  ان�شم  كما  22-3-1977م،  يف  الربملانية  لل�شعبة  تنفيذية 
ال�شعبة  وان�شمت  20-9-1977 )�ش�فيا(،  الدويل يف  الربملاين  االحتاد 
التاأ�شي�شي يف  االجتماع  االإ�شالمية يف  ال��دول  برملانات  اإىل احتاد  الربملانية 
طهران منظمة التعاون اال�شالمي بتاريخ 1-6-1999م. وحققت ال�شعبة 
الربملانية االإماراتية العديد من النتائج االإيجابية واأ�شهمت اإ�شهاماً ن�عياً 
يف تفعيل اأجهزة امل�ؤ�ش�شات الربملانية االإقليمية والدولية يف خمتلف جماالت 
اأعمالها عرب  التي ُطرحت على جداول  الق�شايا  عملها، ومعاجلة خمتلف 
م�افقة  القت  وفنية  تط�يرية  ومقرحات  وم�شروعات  مبادرات  تقدميها 
وترحيباً برملانياً وا�شعاً، من بينها تعديل ميثاق االحتاد الربملاين العربي، 
وتعديل الالئحة الداخلية للمجم�عة العربية يف منظمة التعاون االإ�شالمي 
وو�شام االإعالم العربي، والالئحة التنفيذية جلائزة و�شام االإعالم العربي، 
واالإع����الن ال��ربمل��اين االإ���ش��الم��ي، وم��ي��ث��اق العمل ال��ربمل��اين االإ���ش��الم��ي يف 
مكافحة االإرهاب والتطرف، وم�ش�دة م�شروع اتفاقية التعاون بني االحتاد 
للتعاون  تنفيذية  اتفاقية  اأول  وت�قيع  املتحدة،  واالأمم  ال��دويل  الربملاين 
بني املجل�ش ال�طني االحتادي واالحتاد الربملاين الدويل، وت�قيع اتفاقية 
والكاريبي.  الالتينية  اأم��ري��ك��ا  وجمم�عة  املجل�ش  ب��ني  للتعاون  تنفيذية 
م�اقع  اأع�شائها  ت���يل  بينها  م��ن  اإجن���ازات  الربملانية  ال�شعبة  حققت  كما 
االإقليمية  الربملانية  واملنظمات  واالحت��ادات  الربملانات  �شعيد  على  قياديه 
يف  العربية  املجم�عة  ومتثيل  ال��ع��رب��ي،  ال��ربمل��ان  رئ��ا���ش��ة  منها:  وال��دول��ي��ة 
التنفيذية  اللجنة  وع�ش�ية  ال��دويل،  الربملاين  التنفيذية لالحتاد  اللجنة 
االإ���ش��الم��ي، ورئا�شة  ال��ت��ع��اون  االأع�����ش��اء يف منظمة  ال���دول  الحت��اد جمل�ش 
منتدى برملان ال�شباب يف االحتاد الربملاين الدويل، وفازت ال�شعبة الربملانية 
االإماراتية مبن�شب نائب الرئي�ش ورئي�ش اللجنة املالية واالإدارية للجمعية 

الربملانية االآ�شي�ية.

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
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اخلربة  الأعمال  امل�قرة  االبتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
امل���اف��ق 2018-2-25  ي���م االأح���د  اأع���اله فقد ح��ددن��ا  ال��دع���ى  احل�شابية يف 
للخربة  االأول  االجتماع  لعقد  م���ع��دا  م�شاءا  والن�شف  اخلام�شة  ال�شاعة 
املحا�شبية وذلك مبكتبنا الكائن دبي بر دبي �شارع ال�شيخ زايد بالقرب من 
الرابع  الطابق   2403 رق��م  العطار مكتب  ب��رج  امل���ايل.  امل��رك��ز  م��رو  حمطة 
يطلب  ل��ذا   .  043589966 رق��م  وفاك�ش   043589996 رق��م  هاتف  والع�شرون 
اأو من ميثلكم قان�نا حل�ش�ر االجتماع املذك�ر مع اح�شار كافة  ح�ش�ركم 

امل�شتندات املتعلقة بالدع�ى. 
 i2an م�صعل الزرعوين للمحا�صبة القانونية ع�صو
اخلبري املحا�صبي/د. م�صعل عبد اهلل الزرعوين

دعوى حل�سور الجتماع الأول 
للخربة احل�سابية
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يف الق�سية رقم 2017/7200 املطالبات الب�سيطة 
لدى حمكمة ال�سارقة

اأجرة ال�شارقة �ش ذ م م . املدعية عليه- بركت علي  املدعية- م�ؤ�ش�شة 
�شر حممد خان. على املدعي عليه احل�ش�ر �شخ�شيا اأو ب�ا�شطة وكيل 
ي�م  ال�شاعة اخلام�شة ع�شرا  املقرر عقده يف  معتمد الجتماع اخلربة 
االثنني امل�افق 26-2-2018 وذك مبقر مكتب اخلبر الكائن يف اإمارة 
ال�شارقة منطقة التعاون فندق اريانا مكتب رقم 604 م�شطحبني معكم 
كافة امل�شتندات التي ترغب�ن يف تقدميها. للت�ا�شل هاتف متحرك : 

 .majdye14@gmail.com : 0529800222 بريد الكروين
اخلبري احل�صابي /جمدي ذيب عناية 

اعالن بالن�سر 
حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابي
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يف الق�سية رقم 2017/6908 املطالبات الب�سيطة 
لدى حمكمة ال�سارقة

مازح  – فياز  عليه  املدعي   . م  م  ذ  �ش  ال�شارقة  اأج��رة  م�ؤ�ش�شة  املدعية- 
هدايات مازح. على املدعي عليه احل�ش�ر �شخ�شيا اأو ب�ا�شطة وكيل معتمد 
الجتماع اخلربة املقرر عقده يف ال�شاعة الرابعة ع�شرا ي�م االثنني امل�افق 
26-2-2018 وذلك مبقر مكتب اخلبر الكائن يف اإمارة ال�شارقة منطقة 
امل�شتندات  اريانا مكتب رقم 604 م�شطحبني معكم كافة  التعاون فندق 
بريد  هاتف متحرك:0529800222  للت�ا�شل  تقدميها  ترغب�ن يف  التي 

majdye14@gmail.com :الكروين
اخلبري احل�صابي/ جمدي ذيب عناية 

اعالن بالن�سر 
حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابي
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يف الدعوى رقم 2017/532 عقاري كلي
املدعي عليها االأوىل : جمم�عة ف�رت�شن لال�شتثمار �ش ذم م وميثلها مديرها: �شيد حممد 
الهند�شي  اخلبر  بندب  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��رار  على  بناءا   . حنيف  حممد  �شيد  علي 
ال��دور من املقيدين بجدول خرباء املحكمة. يرجي من االأط��راف املذك�رة  املخت�ش �شاحب 
احل�ش�ر الجتماع اخلربة ي�م االأحد امل�افق 2018/2/25 ال�شاعة التا�شعة �شباحا يف  غرفة 
االجتماعات رقم 4 الطابق الثاين – املبنى B دائرة التنمية االقت�شادية- قرية االأعمال – 
بجانب دوار ال�شاعة . يرجي تزويد اخلبر مبذكرة �شارحة مع حافظة م�شتندات. مالحظة : 

�شيق�م اخلبر مبعاينة امل�شروع ي�م ال�شبت امل�فق 17-2-2018 ال�شاعة التا�شعة �شباحا .
اخلبري املهند�س: علي اأحمد غافان 
نقال: 0506969653
email: ghafan69@Gmail.com

اعالن بالن�سر لجتماع خربة
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انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/1003
املنذر : بنك دبي االإ�شالمي. املنذر اإليها : ارون في�ش� امبهاران �ش�بهانا.انذار عديل 
ب�شداد املبالغ امل�شتحقة بقيمة 49.013 درهم ت�شعة واأربع�ن األف وثالثة ع�شر درهم 
بخ�ش��ش مركبة ني�شان التيما – م�ديل 2014 رقم الل�حة 70392. جهة الرخي�ش 
: دبي  خ�ش��ش فئة P. ينبه املنذر على املنذر اإليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة 
امل��شحة جملة وتف�شيال ب�شدر هذا االإنذار باإجمايل مبلغ وقدره  49.013 درهم 
ا�شتالم  اأيام من تاريخ  األف وثالثة ع�شر درهم وذلك خالل �شبعة  واأربع�ن  ت�شعة 
هذا االإنذار ويف حالة رف�ش ال�شداد �شيتم اتخاذ االإجراءات القان�نية باإلزامكم برد 

هذا املبلغ والفائدة القان�نية مع حتملكم كافة الر�ش�م وامل�شاريف املقررة. 
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/1053

املنذر: �شفيق اأحمد ازمر اأحمد هندي اجلن�شية . املنذر اإليها : ماي جاني�ش 
جروزاجا كانا�ش فلبينية اجلن�شية. ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرورة �شداد 
مبلغ وقده 30000 درهم خالل مدة اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتالمها 
التي  القان�نية  االإج���راءات  كافة  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإال  االإن��ذار  هذا 
عن  املنا�شب  بالتع�ي�ش  واملطالبة  االأداء  اأم��ر  وا�شت�شدار  حقه  له  حتفظ 
ر�ش�م  بكافة  اإليه  املنذر  حتميل  منذ  املنذر  له  تعر�ش  �شرر  اأو   . عطل  اأي 

وم�شاريف التقا�شي واأتعاب املحاماة . 
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/1044

املنذر : �شركة ال�شكري خلدمات االإ�شراف االإداري جلمعيات املالك ذ م م ب�كالة املحامية 
– هند الكتبي . املنذر اإليه : �شروان �شينغ بن الل �شينغ به�جال. جمه�ل العن�ان. حيث 
ا�شتحق عليك ر�ش�م خدمة ال�حدة املذك�رة اأعاله وامتنعت عن ت�شديدها على الرغم من 
مطالبتك بدفعها يف وبعد م�عد ا�شتحقاقها وحيث �شدر قرار مدير جمعية املالك بتاريخ 
2-5-2017 واملتعلق بدعم دفع الر�ش�م امل�شتحقة على ال�حدة اأعاله فاإننا ن�جه اإليك هذا 
االإنذار لنخطرك ر�شميا بقرار جمعية املالك املذك�ر واملرفق طيه ندع�ك اأي�شا ف�ر ا�شتالم 
هذا االإنذار اإىل دفع املبلغ امل�شتحق عليك والبالغ 41.579.20 درهم وما ي�شتجد عليه من 
زيادات لتجنب جل�ء م�ه االإنذار اإىل اجلهات املخت�شة مبا فيها الق�شاء الأعمال ن�ش��ش 
القان�ن رقم 27ل�شنة2017 ب�شاأن ملكية العقارات امل�شركة يف اإمارة دبي واإلزامك بدفع املبلغ 

املطالب به يف هذا االإنذار . مرفق اإليكم �ش�رة من االإنذار + �ش�رة اإفادة املح�شر .
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الكرملني: ل معلومات عن رو�ش قتلوا يف �صوريا 
•• مو�شكو-رويرتز:

قال الكرملني ام�ش اإنه ال ميلك معل�مات جديدة عن متعاقدين 
مع اجلي�ش الرو�شي قتل�ا يف �ش�ريا، وذلك بعد ما ذكرته رويرز 
قتل�ا  �شركة خا�شة  ل�شالح  يعمل�ن  رج��ل   300 ح���ايل  اأن  عن 
بي�شك�ف  دمي��ري  وق��ال  املا�شي.  االأ�شب�ع  �ش�ريا  يف  اأ�شيب�ا  اأو 
“لي�ش  املتحدث با�شم الكرملني لل�شحفيني عرب ات�شال هاتفي 
ق�له يف هذا  علينا  �شيء  كل  قلنا  اأي معل�مات جديدة...  لدينا 
اإن  ال��رو���ش��ي��ة  امل��ت��ح��دث با�شم وزارة اخل��ارج��ي��ة  ال�����ش��اأن«. وق��ال��ت 
خم�شة م�اطنني رو�ش رمبا قتل�ا يف �ش�ريا يف ا�شتباكات مع ق�ات 
التحالف الذي تق�ده ال�اليات املتحدة هذا ال�شهر، لكنهم لي�ش�ا 

من الق�ات الرو�شية.

اأتراك باأملانيا يقا�صون ع�صوا يف حزب متطرف  
•• برلني-رويرتز:

تعتزم اجلالية الركية يف اأملانيا ت�جيه اتهامات 
اأجل  م��ن  البديل  ح��زب  يف  كبر  لع�ش�  جنائية 
باأنهم  االأت��راك  ل��شفه  املتطرف  اليميني  اأملانيا 
“راكب� اجلمال” وعليهم الع�دة اإىل “اأك�اخهم 

الطينية وتعدد الزوجات«.
البديل  ح��زب  رئي�ش  ب�جنب�رج  اأن��دري��ه  واأدىل 
�شاك�ش�نيا-اأنهالت،  والي���ة  يف  اأمل��ان��ي��ا  اأج���ل  م��ن 
ال��ذي يديل  ال��رم��اد  اأرب��ع��اء  ي���م  بت�شريحاته يف 
ف��ي��ه ال�����ش��ا���ش��ة االأمل������ان ع����ادة ب��خ��ط��اب��ات نارية. 

وت��ع��ر���ش ب���ج��ن��ب���رج ل��ت���ب��ي��خ م��ن ح��زب��ه العام 
املا�شي ال�شتخدامه �شعارات للنازيني اجلدد.

“راكب�  ب���ج��ن��ب���رج الأع�����ش��اء يف احل����زب  وق����ال 
اجلمال ه�ؤالء عليهم الذهاب اإىل حيث ينتم�ن: 
الطينية  الأك�اخهم  الب��شف�ر  وراء  بعيدا  بعيدا 

وتعدد الزوجات«.
باأنهم  اأملانيا  وو�شف االأت��راك الذين يعي�ش�ن يف 

“جتار جمال” و”رعاع«.
يف  الركية  اجلالية  ال���ذي ميثل  االحت���اد  وق���ال 
على  بالتحري�ش  ات��ه��ام��ات  �شي�جه  اإن���ه  اأمل��ان��ي��ا 
ال��ك��راه��ي��ة ل��ب���ج��ن��ب���رج. واأ����ش���ار رئ��ي�����ش االحتاد 

يحظر  ال��د���ش��ت���ر  اأن  اإىل  اأوغ��ل���  �ش�ف�  ج���ك��اي 
التحري�ش وت�ش�يه ال�شمعة والتمييز.

واتهم الرئي�ش االأملاين فرانك فالر �شتاينماير 
اأي�شا ب�جنب�رج باإثارة الكراهية.

ي�شع�ن  �شيا�شي�ن  ه���  اأراه  “ما  كلمة  يف  وق��ال 
طي�شهم  ومن  املتجاوزة  اللغة  من  ا�شراتيجية 

وكراهيتهم«.
ودافع ب�جنب�رج عن ت�شريحاته قائال اإنه اأدىل 
الذي  الرماد  اأربعاء  تقليد  مع  مت�شيا  فقط  بها 
يق�شد  واإن��ه مل  الكرنفاالت،  نهاية م��شم  ميثل 

اإهانة اأ�شخا�ش من جن�شيات اأخرى.

•• باركالند-اأ ف ب:

�شخ�شا يف مدر�شته   17 بقتل  �شاب م�شطرب  اع��رف 
اأف����ادت وثائق  مل��ا  ف��ل���ري��دا، وف��ق��ا  ال�شابقة يف  ال��ث��ان���ي��ة 
مكتب  اأق�����ر  ف��ي��م��ا  اخل��م��ي�����ش،  االأول  ام�������ش  امل��ح��ك��م��ة 
حتذيرا  تلقى  باأنه  اآي(  بي  )اف  الفدرايل  التحقيقات 
19 عاما لكنه مل يبادر  ب�شاأن امل�شلح البالغ من العمر 

اإىل التحرك.
واالعتداء ه� االأ�ش�اأ الذي يقع يف مدر�شة منذ املجزرة 
 26 قتل  حيث  ه���ك  �شاندي  مدر�شة  يف  ح��دث��ت  ال��ت��ي 

�شخ�شا قبل �شتة اأع�ام.
ترامب  دون��ال��د  االأم��رك��ي  الرئي�ش  تعهد  جهته،  م��ن 
متجنبا  عقلية  ام��را���ش  من  يعان�ن  بالذين  االهتمام 

التطرق اإىل م�شاألة انت�شار اال�شلحة النارية يف بالده.
مارج�ري  مدر�شة  عا�شتها  ال��رع��ب  م��ن  ح��ال��ة  وو���ش��ط 
�شت�منان دوغال�ش الثان�ية، اختباأ الطلبة يف اخلزانات 
وحتت الطاوالت فيما فتح نيك�ال�ش كروز نران بندقية 

من طراز “ايه اآر-15«.
ال��ذي مثل  العمد لكروز  بالقتل  17 تهمة  ومت ت�جيه 
بالفيدي�،  االت�����ش��ال  ع��ن ط��ري��ق  ق��ا���ش  اأم���ام  اخلمي�ش 
اأو غرها.  اإمكانية اخراجه بكفالة  اأمر باحتجازه دون 
ب��ج��روح يف  اآخ��ري��ن  اأ�شخا�ش  م��ن ع�شرة  اأك��رث  واأ�شيب 
اإط����الق ال��ن��ار. وذك����رت وث��ائ��ق املحكمة اأن���ه ب��ع��دم��ا مت 
امل�شلح  اأنه ه�  “اأعلن كروز  القان�نية  اإعالمه بحق�قه 
اآر-15  ايه  بندقية  وبح�زته  املدر�شة  ال��ذي دخل حرم 

ب���داأ ب��اإط��الق ال��ن��ار على الطلبة ال��ذي��ن راآه���م يف  حيث 
املمرات ويف انحاء املدر�شة«. واأفادت ال�شلطات اأن كروز 
اأوب��ر يف متام  و�شل اإىل املدر�شة على منت �شيارة اجرة 
اأق���ل م��ن ث���الث دق���ائ���ق، بداأ  14،19. وب��ع��د  ال�����ش��اع��ة 
باإطالق النار على عدة �شف�ف درا�شية. وح�شب ال�ثائق 

الر�شمية غادر حرم املكان يف ال�شاعة 14،28.
ا�شراها  التي  بندقيته  ترك  باأنه  ال�شرطة  كروز  واأبلغ 
ب�����ش��ك��ل ق���ان����ين م���ن ف���ل����ري���دا وغ���ره���ا م���ن املعدات 
التكتيكية التي كانت بح�زته ليتمكن من الفرار و�شط 

احل�ش�د، بح�شب ال�ثائق.
�شك�ت  بفل�ريدا  ب����روارد  مقاطعة  �شرطة  ق��ائ��د  وق���ال 
ا�شرائيل لل�شحافيني اإن كروز ت�قف بعد الهج�م عند 
متجر وول مارت ومن ثم مطعم ماكدونالدز. واعتقل 
40 دقيقة حيث تعرفت ال�شرطة عليه با�شتخدام  بعد 

الت�شجيالت على كامرا املراقبة يف املدر�شة.
النار  اإط���الق  عملية  على  للتعليق  متلفز  خ��ط��اب  ويف 
ترامب  تعهد  ال��ع��ام،  ه��ذا  مدر�شة  يف  تقع  ال��ت��ي  ال�18 
باالهتمام مبن يعان�ن من امرا�ش عقلية بعدما ن�شر 
عدة تغريدات حتدث فيها عن االإ�شارات العديدة التي 

اأظهرت اأن املهاجم خمتل عقليا.
لكن الرئي�ش جتنب التطرق اإىل م�شاألة و�شع قي�د على 

انت�شار االأ�شلحة النارية يف بالده.
“كان جرانه ورف��اق��ه يف  ق��ال ترامب  �شابق،  وق��ت  ويف 
دائما  يجب  كبرة.  م�شكلة  يطرح  انه  يعلم�ن  املدر�شة 

ابالغ ال�شلطات بهذه االم�ر!«.

•• دم�شق-اأ ف ب:

عرث اجلي�ش ال�ش�ري على مقربة 
ج��م��اع��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة ال���رق���ة يف 
���ش��م��ال ����ش����ري���ا ت�����ش��م ج��ث��ث 34 
داع�ش  ت��ن��ظ��ي��م  ق��ت��ل��ه��م  ���ش��خ�����ش��اً 
االإره��اب��ي ال��ذي ك��ان ي�شيطر على 
امل��ن��ط��ق��ة، وف����ق م���ا ذك�����رت وكالة 
االأنباء ال�ش�رية الر�شمية “�شانا” 

ام�ش.
واأوردت �شانا اأن “عرثت وحدة من 
اجلي�ش العربي ال�ش�ري بالتعاون 
مقربة  على  املخت�شة  اجلهات  مع 
جماعية ملدنيني وع�شكريني ممن 
اأقدم تنظيم داع�ش االإرهابي على 

اإعدامهم يف ريف الرقة الغربي«.
عنا�شر  اأح��د  ع��ن  ال�كالة  ونقلت 
“مت ا�شتخراج  اأن��ه  امل��دين  ال��دف��اع 
ال�شهداء وعددهم  جثامني جميع 
الحقاً  نقلهم  ومت  �شهيداً”،   34
اإىل امل�شت�شفى الع�شكري يف مدينة 

حلب ملحاولة التعرف عليهم.
وع���رث اجل��ي�����ش ع��ل��ى امل��ق��ربة قرب 
ب��ل��دة رم��ث��ان، وف��ق م��ا ق��ال قيادي 
ميداين ل�شانا، بناء على معل�مات 

من اأهايل املنطقة.
دي�شمرب،  االأول  كان�ن  نهاية  ويف 
مقربتني  ع���ل���ى  ال����ع����ث�����ر  ج������رى 
ت�شيطر  م��ن��ط��ق��ة  يف  ج��م��اع��ي��ت��ني 
اأي�شاً  احل��ك���م��ي��ة  ال���ق����ات  عليها 
واأورد  ال���غ���رب���ي،  ال���رق���ة  ري����ف  يف 
االع����الم ال��ر���ش��م��ي يف وق���ت الحق 

ب��ي���م��ني، اأخ���ف���ق جم��ل�����ش االأم����ن 
ب���اإح���راز ت��ق��دم ع��ل��ى ط��ري��ق اإق���رار 
الرو�شي  ال�شفر  وق���ال  ال��ه��دن��ة، 
نيبنزيا  فا�شيلي  املتحدة  االأمم  يف 
اإن�شاين  اإع���الن وق��ف  اأن  وق��ت��ذاك 
الإطالق النار ه� اأمر غر واقعي.

روؤية  يف  ن��رغ��ب  نيبنزيا  واأو����ش���ح 
وقف الإطالق النار، انتهاء احلرب، 
اأنهم  اأع��ت��ق��د  ل��ك��ن االإره��اب��ي��ني ال 
ي���اف��ق���ن ع��ل��ى ذل���ك، وم��ن��ذ ذلك 
ال�قت، تفاقم ال��شع على االأر�ش 
ة يف  بح�شب االأمم املتحدة، وبخا�شّ
الغ�طة ال�شرقية على مقربة من 

دم�شق ويف حمافظة اإدلب.
اإّن  امل��ع��ّدل  ال��ق��رار  وي��ق���ل م�شروع 
وقفاً الإطالق النار �شيبداأ �شريانه 
بعد 72 �شاعة من اعتماد جمل�ش 
ت�شليم  و���ش��ي��ب��داأ  ل��ل��ن�����ّش،  االأم�����ن 
اأدوية  العاجلة  االإن�شانية  املع�نة 
وغ�����ذاء ب��ع��د 48 ���ش��اع��ة م���ن بدء 
ال��ن��ار، وكما �شيك�ن  اإط���الق  وق��ف 
الغ�طة  يف  للح�شار  رف���ع  ه��ن��اك 
والف�عة  وال����رم�����ك  ال�����ش��رق��ي��ة 
بعمليات  ال�شماح  و�شيتم  وكفريا، 
م�شروع  ب��ح�����ش��ب  ط���ب���ي،  اإج�������الء 

القرار.
ملي�ن   13.1 م��ن  اأك���رث  وه��ن��اك 
�ش�ري بحاجة حالياً اإىل م�شاعدات 
6.1 ملي�ن  اإن�شانية، مبا يف ذلك 
م��ن��ذ بداية  ال���ب���الد  داخ�����ل  ن�����ازح 
مقتل  اإىل  ال��ن��زاع  واأدى  احل���رب.، 

اأكرث من 340 األف �شخ�ش.

اأن����ه مت ان��ت�����ش��ال اأك����رث م��ن 150 
وي�شيطر  امل���ق���ربت���ني.  م���ن  ج��ث��ة 
اجلي�ش ال�ش�ري منذ �شيف العام 
اأج�����زاء وا���ش��ع��ة من  2017 ع��ل��ى 
واجلن�بي،  ال��غ��رب��ي  ال��رق��ة  ري���ف 
ف���ي���م���ا ت�������ش���ي���ط���ر ق���������ات ����ش����ري���ا 
كردية  ف�شائل  ال��دمي���ق��راط��ي��ة، 
على  وا���ش��ن��ط��ن،  تدعمها  وع��رب��ي��ة 
اجلزء االأكرب من املحافظة وبينها 
مدينة الرقة، معقل تنظيم داع�ش 
تنظيم  وك����ان  ���ش���ري��ا.  يف  ���ش��اب��ق��اً 
ال�شع�ر  ي��غ��ذي  االإره���اب���ي  داع�����ش 
من  �شيطرته  مناطق  يف  بالرعب 
اعدامات وح�شية وعق�بات  خالل 

هذه  اأن  اجل��دي��د  الن�ش  وي��شح   
الهدنة لن ت�شمل تنظيَمي داع�ش 
والقاعدة، ومن �شاأن ذلك ال�شماح 
مب�ا�شلة  ال�������ش����ري���ة  ل��ل��ح��ك���م��ة 
ة  وبخا�شّ ال��ع�����ش��ك��ري��ة،  عملياتها 
املرتقب  وم��ن  اإدل���ب،  يف حمافظة 
ح�ش�ل ت�ش�يت يف جمل�ش االأمن 
االأ�شب�ع  ال����ق����رار  م�������ش���روع  ع��ل��ى 

املقبل.
ويف 6 فرباير اجلاري، طلب ممثل� 
وكاالت االأمم املتحدة امل�ج�دة يف 
بهدف  عاجلة  هدنة  اإق��رار  �ش�ريا 
تقدمي م�شاعدات اإن�شانية واإجالء 
اجل���رح���ى وامل���ر����ش���ى، وب��ع��د ذلك 

الذين اأعدمهم التنظيم، جميعهم 
ال�شعيطات  ع�����ش��رة  اف������راد  م���ن 
�شرق  ���ش��ده يف  تقاتل  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
عرثت  ال����ع����راق،  ويف  امل���ح���اف���ظ���ة. 
اأث��ن��اء عملياتها  االأم��ن��ي��ة  ال��ق���ات 
املقابر  ع�����ش��رات  ع��ل��ى  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
اجلماعية التي ت�شم رفات املئات.

العام  ي��ن��اي��ر  ال���ث���اين  ك���ان����ن  ويف 
2018، عرثت ال�شلطات العراقية 

م����ن يخالف  ك����ل  ع���ل���ى  ي��ط��ب��ق��ه��ا 
م���ن قطع  ي��ع��ار���ش��ه،  او  اح��ك��ام��ه 
االأطراف اإىل القتل �شنقا او �شلبا، 
وباإطالق الر�شا�ش او بالرجم او 

حتى قطع الراأ�ش.
ويف كان�ن االول دي�شمرب 2014 
جماعية  م��ق��ربة  على  �شكان  ع��رث 
ت�شم  ال�������زور  دي�����ر  حم���اف���ظ���ة  يف 
اقاربهم  من  �شخ�شاً   230 جثث 

ي�شيطر �ش�ى على جي�ب متفرقة 
يف �ش�ريا.

اىل ذلك، وزعت ال�ش�يد والك�يت 
على اأع�شاء جمل�ش االأمن الدويل 
قرار  م�����ش��روع  م��ن  معدلة  ن�شخة 
ي��دع��� اإىل ه��دن��ة ل��� 30 ي���م��ا يف 
����ش����ري���ا، وق����ال دب��ل���م��ا���ش��ي���ن اإن 
الهدف ه� احل�ش�ل على م�افقة 

م��شك� على هذا امل�شروع.

رفات  على مقربة جماعية حت�ي 
االأمن  وعنا�شر  املدنيني  ع�شرات 
املتطرف  التنظيم  اأعدمهم  ممن 
يف حمافظة كرك�ك �شمال بغداد.

اأك������رب   2017 ال������ع������ام  و�����ش����ه����د 
اذ  امل��ت��ط��رف،  التنظيم  انتكا�شات 
اأعلن  التي  املناطق  غالبية  خ�شر 
منها ما ي�شمى اخلالفة يف �ش�ريا 
يعد  ومل   .2014 يف  وال����ع����راق 

ثنائية  عالقات  يف  جديدة  م�شكلة 
ي�ش�بها ت�تر متزايد.

تركيا  على  ان��ه  تيلر�ش�ن  واأ���ش��اف 
الت�تر  ح���ل  امل��ت��ح��دة  وال�����الي����ات 
التي هددت  املحيط مبدينة منبج 
“�شيتم  وق��ال  مبهاجمتها.  ان��ق��رة 
مل��ن��ب��ج يف جه�دنا  اول����ي���ة  اع���ط���اء 

للعمل امل�شرك«.
خا�شعة  امل����دي����ن����ة  ه������ذه  وك�����ان�����ت 
االإرهابي  داع�ش  تنظيم  ل�شيطرة 

التي تت�شمن االإجراءات نف�شها لكن 
اإىل  ال�����ش��رع��ي��ة  ال��ه��ج��رة  تقييد  م��ع 

البالد.
وق���ال ب��ي��ان ال��ب��ي��ت االأب��ي�����ش: الي�م 
وقف�ا مع هام�ش متطرف يف مقابل 
الرجال والن�شاء املجتهدين يف وزارة 
اإدارة  اأن  م�شيفاً  ال��ق���م��ي،  االأم����ن 
للت��شل  ال�شعي  �شت�ا�شل  ت��رام��ب 
مقب�اًل  ح����اًل  ت��ت�����ش��م��ن  خ��ط��ة  اإىل 

لداكا.
احلزبي  ال���ق���ان����ن  م�������ش���روع  وح������از 
مقابل  ���ش���ت��اً   54 ع��ل��ى  امل�����ش��رك 
45 �ش�تاً راف�شاً، لكنه ف�شل، بفارق 
�شتة اأ�ش�ات فقط، يف احل�ش�ل على 
االأدنى  وه� احلد  60 ع�ش�اً  تاأييد 
ال�������ش���روري ل��ت��م��ري��ر اأي ق���ان����ن يف 
احلزبني  ب��ني  املنق�شم  ال��ك���ن��غ��ر���ش 

بهام�ش �شيق للغاية.
كما �شقطت خطة ترامب بح�ش�لها 
�شتني  مقابل  فقط  �ش�تاً   39 على 
�ش�تاً، و�شّ�ت 14 �شنات�راً جمه�رياً 
مع معظم الدميقراطيني �شد هذه 

اخلطة.

••  انقرة-اأ ف ب:

االأمركي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  اأك����د 
ت��ي��ل��ر���ش���ن ام�����ش يف انقرة  ري��ك�����ش 
“لن  املتحدة  وال���الي��ات  تركيا  ان 
مبفرده”  ك���ل  االن  ب��ع��د  ت��ت��ح��رك��ا 
يف ���ش���ري��ا وت���ري���دان امل�����ش��ي قدما 
يف ال���ع���م���ل م���ع���ا ل���ت���ج���اوز االزم�����ة 

احلالية.
اآلية  ال��ب��ل��دي��ن و���ش��ع��ا  ان  وا���ش��اف 
مبنج  م�������ش���ر  حل�����ل  م�������ش���رك���ة 
ك��اأول���ي��ة، وه���ي املدينة  ال�����ش���ري��ة 
التي ينت�شر فيها جن�د امركي�ن 
نطاق  بت��شيع  ان��ق��رة  ت��ه��دد  فيما 
حماية  وح�������دات  ����ش���د  ع��م��ل��ي��ت��ه��ا 
ال�����ش��ع��ب ال���ك���ردي���ة امل��ت��ح��ال��ف��ة مع 

وا�شنطن، و�ش�ال اليها.
اآليات  لدينا  معا،  “�شنعمل  وق��ال 
ج��ي��دة ح����ل ك��ي��ف��ي��ة حت��ق��ي��ق هذه 
االم����ر وه��ن��اك الكثر م��ن العمل 

للقيام به«.
واملهمة الرئي�شية ل�زير اخلارجية 
ت���رك���ي���ا ازاء  ت���ه���دئ���ة غ�����ش��ب  ه����ي 
�ش�ريا،  يف  االم��رك��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
وه��� خ��الف ا�شفر ع��ن اك��رب اأزمة 
حرب  منذ  الثنائية  ال��ع��الق��ات  يف 

العراق عام 2003.
�شد  تركيا  ت�شنها  التي  والعملية 
وحدات حماية ال�شعب الكردية يف 
اأ�شافت  ال�ش�رية  عفرين  منطقة 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

هاجم البيت االأبي�ش الدميقراطيني 
ب��ع��د رف�����ش جم��ل�����ش ال�����ش��ي���خ خطة 
اجلمه�ري  ل���ل���ح���زب���ني  م�������ش���رك���ة 
والدميقراطي ب�شاأن الهجرة حتمي 
من  م���ه���اج���ر  م���ل���ي����ن   1.8 ن���ح���� 
احلاملني من خطر الرحيل، وخطة 
طرحها الرئي�ش دونالد ترامب حلل 

هذه امل�شاألة.
اإن  االأب�������ي���������������ش  ال�����ب�����ي�����ت  وق�������������ال 
الي�شار  ره��ائ��ن  ه��م  الدميقراطيني 
امل��ت��ط��رف يف ح��زب��ه��م وغ���ر جادين 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ربن��ام��ج االإج������راءات 
امل�ؤجلة لالأطفال ال�افدين املعروف 

اخت�شاراً با�شم “داكا«.
ال�شي�خ  ن�����اب جم��ل�����ش  اأم�����ام  وك����ان 
خياران، االأول م�شروع قان�ن ت�افقي 
مهاجر  م��ل��ي���ن   1،8 ل��ن��ح���  ي���ف��ر 
اجلن�شية  مب��ن��ح��ه��م  ي��ن��ت��ه��ي  م�����ش��اراً 
اأع�����ام اإىل  خ���الل مهلة م��ن ع�����ش��رة 
ال��ت��داب��ر االأمنية  وي��ع��زز  12 ع��ام��اً 
على احل��دود، والثاين خطة ترامب 

حماية  وح�������دات  ان����ق����رة  وت���ع���ت���رب 
يف  ام��ت��داد  بانها  ال��ك��ردي��ة  ال�شعب 
الكرد�شتاين  العمال  حلزب  �ش�ريا 
امل���ح���ظ����ر ال������ذي ي���خ��������ش مت����ردا 
وا�شنطن  لكّن  انقرة.  م�شلحا �شد 
ال�شعب  ح���م���اي���ة  وح�������دات  ت��ع��ت��رب 

حليفا �شد اجلهاديني.
ج�لة  يف  االخ��رة  املحطة  وتركيا 
ال�شرق  يف  ت���ي���ل���ر����ش����ن  ب���ه���ا  ق�����ام 

االو�شط.

ت����ط����رده م��ن��ه��ا وح�����دات  ق���ب���ل ان 
واعترب  ال��ك��ردي��ة.  ال�شعب  حماية 
اال  ال�����ش��روري  م��ن  ان���ه  تيلر�ش�ن 
ت�����ش��ق��ط ه����ذه امل���دي���ن���ة جم�����ددا يف 

ايدي اجلهاديني.
�شتك�ن  منبج  ان  تيلر�ش�ن  وق���ال 
م��شع مباحثات مع تركيا ل�شمان 
�شيطرة  حت��ت  �شتبقى  امل��دي��ن��ة  ان 
ال�اليات  م���ع  امل��ت��ح��ال��ف��ة  ال���ق����ات 

املتحدة.

انقرة عندما �شدد امام ا�شدقائنا االتراك  اوؤيد ما قاله تيلر�ش�ن يف  وانا 
على �شرورة �شبط النف�ش يف عملياتهم الع�شكرية«.

واجلمعة كرر تيلر�ش�ن الذي يزور انقرة دع�ة تركيا اىل “�شبط النف�ش” 
يف هج�مها على وحدات حماية ال�شعب الكردية يف منطقة عفرين يف �شمال 

غرب �ش�ريا.
وت�ا�شل تركيا منذ 20 كان�ن الثاين يناير هج�مها على وحدات حماية 
عفرين  منطقة  يف  الزيت�ن”  “غ�شن  عملية  اط���ار  يف  ال��ك��ردي��ة  ال�شعب 

ال�ش�رية.
و�شدد تيلر�ش�ن يف املقابل على ان ال�اليات املتحدة وتركيا تريدان “العمل 

معا” من اجل تخطي االزمة احلالية يف �ش�ريا.

كل  ا�شتمر  اإذا  �شعباً  يبقى  اخل��ط��ة 
طرف يف م�ا�شلة ت�شيي�ش الق�شية.

وق�������ال ال�������ش���ن���ات����ر ال���دمي���ق���راط���ي 
اإن  مقت�شب  ب��ي��ان  يف  �ش�مر  ت�شاك 
خطة  اأن  على  دليل  الت�ش�يت  ه��ذا 

الرئي�ش ترامب ماتت. 
واأ����ش���اف اإذا م��ا ت���ق��ف ت��رام��ب عن 
امل�شركة،  احل��زب��ي��ة  اجل��ه���د  ن�شف 
�شيمر يف  ج��ّي��داً  قان�ن  م�شروَع  ف��اإن 

الك�نغر�ش.

ليند�شي  اجلمه�ري  ال�شنات�ر  لكن 
غ��راه��ام ال���ذي ك���ان م����ؤي���داً مل�شروع 
وت�اجه  امل�شرك  احل��زب��ي  ال��ق��ان���ن 
ح����ل  ت�����رام�����ب  اإدارة  م�����ع  م����������راراً 
جناح  اأن  م���ن  ح����ذر  ا���ش��ت��م��راري��ت��ه، 

•• �شوفيا-اأ ف ب:

دعت وزيرة خارجية االحتاد االأوروبي فيديريكا م�غريني ام�ش تركيا اىل 
�شبط النف�ش يف عملياتها الع�شكرية يف �شمال غرب �ش�ريا، يف اعقاب نداء 

مماثل وجهه وزير اخلارجية االمركي ريك�ش تيلر�ش�ن.
وقالت م�غريني يف اجتماع يف �ش�فيا ل�زراء خارجية االحتاد االوروبي 
عمر  االوروب��ي��ة  لل�ش�ؤون  الركي  ال�زير  فيه  �شارك  البلقان،  غ��رب  ودول 
�شيليك ما يثر قلق االحتاد االوروبي ه� ان هدف العمليات يجب ان يبقى 

داع�ش.
االتراك،  الأ�شدقائنا  امل�قف  �شددنا على هذا  “لقد  واأو�شحت م�غريني 

م�صروع جديد لهدنة من 30 يومًا يف �صوريا

العثور على مقربة جماعية غرب الرقة ال�صورية  

تيلر�صون: وا�صنطن واأنقرة تعمالن معا يف �صوريا الحتاد الأوروبي يدعو تركيا اىل �صبط النف�ش يف �صوريا 

طالب �صابق يقر بتنفيذ جمزرة يف مدر�صة بفلوريدا البيت الأبي�ش يهاجم الدميقراطيني بعد رف�ش خطة الهجرة
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املتحدة  ال�اليات  على  اقرحت  ب��الده  اإن  ام�ش  تركي  م�ش�ؤول  قال 
ان�شحاب وحدات حماية ال�شعب الكردية ال�ش�رية اإىل �شرقي الفرات 

يف �ش�ريا واأن تتمركز ق�ات تركية واأمريكية يف منطقة منبج.
وقال امل�ش�ؤول الذي طلب عدم ن�شر ا�شمه اإن ال�اليات املتحدة تدر�ش 
ريك�ش  االأمريكي  وزير اخلارجية  اإىل  اأنقرة  الذي قدمته  االق��راح 

تيلر�ش�ن خالل زيارته لها والتي ت�شتغرق ي�مني.
كان تيلر�ش�ن قد و�شل اإىل تركيا اأم�ش االأول اخلمي�ش يف زيارة قال 
البلدين  االأرج��ح مناق�شات �شعبة بني  �شت�شهد على  اإنها  م�ش�ؤول�ن 
الق�شايا ال �شيما الدعم  اللذين ت�ترت عالقاتهما ب�شبب عدد من 
منظمة  اأن��ق��رة  تعتربها  ال��ت��ي  ال�شعب  حماية  ل���ح��دات  االأم��ري��ك��ي 
اإنه  تيلر�ش�ن  يرافق  اخلارجية  وزارة  با�شم  وقال متحدث  اإرهابية. 
اأجرى مناق�شات “بناءة و�شريحة” مع الرئي�ش الركي رجب طيب 
اإردوغان اأم�ش اخلمي�ش ب�شاأن حت�شني العالقات وذلك بعدما اأطلقت 

اأنقرة ت�شريحات تنتقد وا�شنطن على مدى االأ�شابيع االأخرة.
املا�شي عملية ج�ية وبرية يف منطقة عفرين  ال�شهر  وب��داأت تركيا 
ب�شمال غرب �ش�ريا الإبعاد وحدات حماية ال�شعب الكردية عن حدودها 
اجلن�بية. وتعترب اأنقرة ال�حدات ذراعا حلزب العمال الكرد�شتاين 

املحظ�ر الذي ي�شن منذ عق�د متردا يف االأرا�شي الركية.

ال�شفر  اإن��ه لن يخفف �شروط  اأخ��رب االحت��اد االأوروب���ي تركيا ام�ش 
اأنقرة ق�انني مكافحة االإره��اب التي يراها  مل�اطنيها ما مل تخفف 
اأمنية  االحت��اد مبالغا فيها. وي�شتاء االحت��اد االأوروب��ي ب�شبب حملة 
اإردوغ��ان بعد حماولة انقالب  اأطلقها الرئي�ش الركي رجب طيب 
منهم  �شخ�ش  األ��ف   50 نح�  على  القب�ش  �شهدت   2016 ع��ام  يف 
اأوقفهم عن العمل ومنهم معلم�ن  اأو  األفا   150 �شحفي�ن وف�شل 
واأنقرة  ب��ني االحت���اد  ال��ع��الق��ات  لت�تر  ه��ذا  واأدى  وق�����ش��اة وج��ن���د. 
ل�قف  االحت���اد  يحتاجها  وال��ت��ي  االأطل�شي  �شمال  حلف  يف  الع�ش� 
اأوروب��ا. وكانت  تدفق املهاجرين القادمني من ال�شرق االأو�شط على 
اأنها  تركيا ت�شعى الإ�شالح العالقات واأخربت التكتل ال�شهر املا�شي 
لكن  تاأ�شرة.   ب��دون  لل�شفر  حددها  التي  ال�شروط  جميع  ا�شت�فت 
اأن  ينبغي  اأنقرة  اإن  قال  ريندرز  ديدييه  البلجيكي  اخلارجية  وزي��ر 
منذ  تركيا  ترف�شه  ما  وه���  االإره���اب  مكافحة  ق�انني  اأوال  تخفف 
اإنها حتتاج هذه الق�انني نظرا خلط�رة  اأنقرة  وقت ط�يل. وتق�ل 
التهديدات االأمنية التي ت�اجهها يف الداخل واخلارج. وقال ريندرز 
على هام�ش اجتماع ل�زراء خارجية االحتاد ح�شره عمر جليك وزير 
�ش�ؤون االحتاد االأوروب��ي يف تركيا “اإذا متكننا من م�ائمة الت�شريع 

مع قيم االحتاد االأوروبي �شيك�ن من املمكن حتقيق بع�ش التقدم«.

ذك���ر ع��ل��م��اء ام��رك��ي���ن اأن حت��ال��ي��ل اج��ري��ت ع��ل��ى ح����اىل ع�شرين 
دبل�ما�شيا امركيا كان�ا �شحايا هجمات �ش�تية غام�شة يف ك�با، 
�شدمة  الي  اجلمجمة  تعر�ش  ب��دون  دماغية  ا�شرار  وج���د  ك�شفت 
يف  للطب  بريلمان  مدر�شة  علماء  اعمال  خال�شة  وقالت  م�شبقة. 
جامعة بن�شلفانيا، التي ن�شرت يف جملة اجلمعية الطبية االمركية 
الدماغية  ال�����ش��ب��ك��ات  يف  ب��ا���ش��رار  ا���ش��ي��ب���ا  اال���ش��خ��ا���ش  “ه�ؤالء  ان 
مبجملها بدون اي �شدمة م�شبقا على الراأ�ش«. وقد قام�ا بفح�ش 
لل�شدمات  م�شابهة  ع���ار���ش  من  ا�شتك�ا  احلك�مة  يف  م�ظفا   21
هذه  ومن  و2017.   2016 يف  هافانا  يف  اقامتهم  بعد  الدماغية 
الع�ار�ش غثيان و�شداع واآالم يف االذنني وم�شاكل يف ال�شمع و�شع�بة 
الن�م.  وا�شطرابات يف  ال�ش�ء  والقراءة وح�شا�شية �شد  الركيز  يف 
وك��ث��رون منهم ع��ان���ا م��ن ه��ذه ال��ع���ار���ش الك��رث م��ن ثالثة ا�شهر 
وكانت �شديدة اىل درجة انهم كان�ا عاجزين عن العمل. وقال 18 
من ه�ؤالء املر�شى ال21 انهم “�شمع�ا للمرة االوىل �ش�تا حمدودا 
انها  م��شحني  فنادق”،  او يف غرف  بي�تهم  الع�ار�ش يف  بداية  يف 
�شيارة  يف  حت��دث  ال��ت��ي  تلك  ت�شبه  االرجت����اج  او  بال�شغط  اح�شا�ش 
انهم  االآخ��رون  الثالثة  الن�افذ مفت�حة جزئيا. واكد  عندما تك�ن 

مل ي�شمع�ا �شيئا.

عوا�شم

ا�سطنبول

وا�سنطن

�سوفيا

املعار�صة باإثيوبيا حتث 
الأحزاب لر�صم م�صتقبل البالد

 •• اأدي�س اأبابا-رويرتز:

قال زعيم للمعار�شة االإثي�بية ام�ش اإن االئتالف احلاكم فقد �شلطته وعلى 
جميع االأحزاب اأن ت�شارك يف ر�شم م�شتقبل البالد، وذلك بعد ي�م واحد من 
ا�شتقالة رئي�ش ال�زراء. وقال م�الت� جيميت�ش� نائب االأمني العام حلزب 
م�ؤمتر اأوروم� االحتادي املعار�ش اإن اإثي�بيا حتتاج نظاما �شيا�شيا جديدا 
بالكامل. وقال لرويرز “يحتاج االإثي�بي�ن االآن حلك�مة حترم حق�قهم 

ولي�ش حك�مة ت�ا�شل �شربهم وقتلهم«.
خط�ة  يف  اخلمي�ش  اأم�ش  دي�شالني  م��رمي  هايلي  ال����زراء  رئي�ش  وا�شتقال 
التي  اإثي�بيا  يف  اإ�شالحات  اإج��راء  لتي�شر  باأنها حماولة  و�شفها  مفاجئة 

جتتاحها ا�شطرابات منذ اأع�ام.
هذا  العا�شمة  من  قريبة  بلدات  واحتجاجات  اإ�شرابات  م�جة  واجتاحت 

االأ�شب�ع حيث طالب املحتج�ن باإطالق �شراح زعماء معار�شة م�شج�نني.
واأفرجت ال�شلطات عن اأكرث من �شتة اآالف �شجني �شيا�شي منذ يناير كان�ن 
الثاين حيث ت�شعى احلك�مة جاهدة المت�شا�ش غ�شب اأكرب ق�ميتني وهما 
االأورومية واالأمهرية. وي�شتكي املنتم�ن لهاتني املجم�عتني العرقيتني من 

عدم متثيلهم بالقدر الكايف يف ال�شلطة.
وحزب م�ؤمتر اأوروم� االحتادي ه� اأحد االأحزاب ال�شبعة امل�شاركة يف اأكرب 

حتالف للمعار�شة واملعروف با�شم )ميدريك(.
ال��ب��الد والتي  ب������ش��ط  اأوروم���ي���ا  ���ش��ك��ان منطقة  ب��ني  اآراء م���الت���  وت����ردد 
عامي  يف  م��رمي  هايلي  حك�مة  �شد  عنيفة  اح��ت��ج��اج��ات  �شل�شلة  �شهدت 
2015 و2016. وقال طالب جامعي ببلدة اأمب� يف املنطقة ال ميكن اأن 
ُي�شجن االأورومي�ن الأنهم ميار�ش�ن  اأال  اأرا�شينا منا. يجب  انتزاع  ي�شتمر 

حق�قهم.

ن�صف الإ�صرائيليني ي�صفونه بـ »ال�صيا�صي الفا�صد«

نتانياهو ب�ف�صائحه يجذب الأنظار مبوؤمتر ميونخ

بوتني يخو�ش حملته النتخابية باحلد الأدنى

رو�صيا ت�صعى لتمديد معاهدة »�صتارت« 

اأمريكا واملك�صيك تعمالن على لقاء بني الرئي�صني ق�صية الف�صاد ت�صلط الأ�صواء على عائلة نتانياهو 
•• وا�شنطن-رويرتز:

قال البيت االأبي�ش يف بيان اإن م�ش�ؤولني يعكف�ن على ترتيب 
واملك�شيكي  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�شني  بني  اجتماع 
ال�شتعرا�ش  القريب”  امل�شتقبل  “يف  نييت�  بينيا  اإن��ري��ك��ي 
واجل��دار احلدودي  التجارية  املحادثات  التط�ر على �شعيد 

وق�شايا اأخرى.
يجري  اإن��ه  االأرب��ع��اء  ي���م  املك�شيكية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
االأ�شابيع  خ��الل  الرئي�شني  ب��ني  اج��ت��م��اع  لعقد  التخطيط 

القليلة املقبلة.
ب�شاأن  التفاو�ش  وك��ن��دا  واملك�شيك  املتحدة  ال���الي��ات  وتعيد 
اتفاقية التجارة احلرة الأمريكا ال�شمالية التي يهدد ترامب 

باالن�شحاب منها ما مل ت�شهد تغيرات كبرة.

•• مو�شكو-وكاالت:

جلنة  لرئي�ش  االأول  النائب  �شرح 
الدفاع  ل�����ش���ؤون  جم��ل�����ش االحت����اد 
�شربرينيك�ف،  يفغيني  واالأم���ن، 
اأن رو���ش��ي��ا مهتمة  ام�����ش اجل��م��ع��ة، 
من  احل��د  معاهدة  على  باحلفاظ 
االأ�شلحة الهج�مية اال�شراتيجية 
�شتارت، على الرغم من املحاوالت 
و�شتبذل  ل��ت��ج��اوزه��ا،  االأم��ري��ك��ي��ة 
ج������ه�������داً ل���ت���م���دي���ده���ا ب����ع����د ع����ام 
�شربرينيك�ف  وق����ال   .2021
اإن  ال��رو���ش��ي��ة:  �شب�تنيك  ل���ك��ال��ة 
ال�شابق،  يف  كما  الرو�شي،  اجلانب 
يبذل اأق�شى اجله�د الدبل�ما�شية 
الرادع  العامل  ه��ذا  على  للحفاظ 
االأ�شلحة  وت����ط�����ي����ر  ل��ت�����ش��م��ي��م 
اأم����ل  ه����ن����اك  زال  م����ا  ال����ن�����وي����ة، 
يبقى  كي  بذلك،  القيام  باإمكانية 
االتفاق �شاري املفع�ل، واملحاوالت 

هنا �شرورية فعاًل.
اأن  اإىل  ���ش��رب��ري��ن��ي��ك���ف،  واأ�����ش����ار 
ال�����الي����ات امل���ت���ح���دة، ت��ب��ح��ث منذ 
ف���رة ط���ي��ل��ة ع���ن ح��ي��ل خمتلفة 

رو�شيا،  ب�����اأن  ذل����ك  ق��ب��ل  اأع���ل���ن���ت، 
امتثلت متاماً اللتزاماتها مب�جب 
الهج�مية  االأ���ش��ل��ح��ة  ت��خ��ف��ي�����ش 
امل�شتقبل  ويف  اال����ش���رات���ي���ج���ي���ة، 
اإ�شعاراً  وا�شنطن  �شت�شلم  القريب 

ر�شمياً.
االأمريكية  اخل����ارج����ي����ة  وك����ان����ت 
ق��د ن�����ش��رت، ي����م االإث��ن��ني املا�شي، 
معاهدة  بتنفيذ  اخلا�شة  البيانات 
خ���ف�������ش وت���ق���ل���ي�������ش االأ�����ش����ل����ح����ة 
اال�شراتيجية الهج�مية )�شتارت 
اأنه  2010، وذك��رت  3( لعام ع��ام 
منذ دخ�ل هذه املعاهدة قيد النفاذ 
قامت   ،2011 ف���رباي���ر   5 ي�����م 
باإر�شال  ورو�شيا  املتحدة  ال�اليات 
 14600 م���ن  اأك�����رث  وا���ش��ت��ق��ب��ال 
ب���ت���ح���دي���د م�قع  خ���ا����ش  اإ�����ش����ع����ار 
االأ�شلحة  على  الق�شاء  و  وحت��رك 
ف�شاًل  اال�شراتيجية،  الهج�مية 
للمعل�مات  تباداًل   14 اإج��راء  عن 
حلالة  الكامل  االعتبار  اإي��الء  مع 
االأ�شلحة  م���ن���ظ����م���ات  وت���ك����ي���ن 
وتنفيذ  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ال��ن���وي��ة 

252 عملية تفتي�ش يف امليدان.

املن�ش��ش  االت�����ف�����اق�����ات  خل������رق 
واأ�شاف  �شتارت.  عليها يف معاهدة 
الرو�شي  ال�����ش��ي���خ  جم��ل�����ش  ع�����ش��� 
بحزم  وتلتزم  التزمت  “رو�شيا  اأن 
ب��دق��ة وفقاً  ال��ت��زام��ات��ه��ا  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
الت��ف��اق االل��ت��زام��ات، ب��ال��رغ��م من 
وج�د الكثر من االنتهاكات وعدم 
املتحدة،  ال�اليات  قبل  من  الدقة 
ت�ؤخذ  اأن  ورف���������ش  ذل�����ك  يف  مب����ا 
باالأ�شلحة  ي�شمى  م��ا  االع��ت��ب��ار  يف 

املجددة«.
الرو�شية  اخلارجية  وزارة  وك��ان��ت 

 ،2018 فرباير   5 ي�م  وي�شادف 
وال�اليات  لرو�شيا  النهائي  امل�عد 
معاير  اإىل  ل��ل������ش���ل  امل���ت���ح���دة 
واحلد  اخلف�ش  اإج���راءات  ملعاهدة 
اال�شراتيجية  االأ����ش���ل���ح���ة  م����ن 

الهج�مية واحلد منها �شتارت 3.
الرغم  على  اأن��ه  بالذكر  واجل��دي��ر 
الن�وي،  ال�����ش��الح  ن��زع  عملية  م��ن 
اأن  اإال  ووا���ش��ن��ط��ن،  م������ش��ك���  ب���ني 
حماوالتها  ت����ا����ش���ل  وا����ش���ن���ط���ن 
ل���ت���ح���دي���ث اأ����ش���ل���ح���ت���ه���ا ال���ن����وي���ة 
ال���ن����وي���ة، وت��ت��م عملية  وق��ن��اب��ل��ه��ا 
بينهما،  ال����ن�����وي  ال�������ش���الح  ن�����زع 
وهي   ،”3 “�شتارت  معاهدة  وف��ق 
امتداد ملعاهدة احلد من االأ�شلحة 
الهج�مية اال�شراتيجية “�شتارت 
عام  ي���ن��ي���   30 يف  امل����ق���ع���ة   ”1
1991 يف م��شك�، ووقعت �شتارت 
العام  م��ن  اأب��ري��ل   8 يف  بينهما   3
املعاهدة  لتحل  ب����راغ،  يف   2010
التي  ال���ق���دمي���ة  اجل����دي����دة حم����ل 
انتهت �شالحيتها يف دي�شمرب عام 
حيز    3 �شتارت  ودخ��ل��ت   ،2009
التنفيذ يف 5 فرباير عام 2011.

الأمم املتحدة تدعو لوقف 
اإعدامات الق�صر يف اإيران 

•• جنيف-اأ ف ب:

ملا  وفقا  العام،  هذا  اي��ران  يف  اأعدم�ا  الذين  ر  الُق�َشّ املحك�مني  عدد  ازداد 
اأعلنت االأمم املتحدة ام�ش مطالبة ب�ال�قف الف�ري الإ�شدار اأحكام االإعدام 

بحق املدانني الذين تقل اأعمارهم عن 18 عاما.
اإيران ثالثة اأحداث مدانني  ووفقا ملكتب حق�ق االإن�شان االأممي، اأعدمت 
بجرائم منذ بداية 2018 مقارنة بخم�شة اإعدامات من هذا الن�ع جرت 

يف كامل العام 2017.
بارتكابها  ادين�ا  االإع��دام عن جرائم  ي�اجه�ن  �شخ�شا   80 وهناك حاليا 

عندما كان�ا قا�شرين، وفقا لبيان مكتب حق�ق االإن�شان.
وقال املف��ش االأعلى لالأمم املتحدة حلق�ق االن�شان زيد رعد احل�شني اأن 
االإعدامات  الف�ري جلميع  وال�قف  ال��دويل  بالقان�ن  االلتزام  اي��ران  على 
 18 �شن  حتت  وه��م  ارتكب�ها  جلرائم  ب��االإع��دام  عليهم  حكم  الذين  بحق 

م�شرا اإىل زيادة يف عدد االإعدامات يف اجلمه�رية االإ�شالمية.
اأخ��رى تقرب حتى من جمم�ع عدد  “ال ت�جد دولة  وقال رعد احل�شني 

االأحداث الذين اأعدم�ا يف ايران خالل العق�د املا�شية«.
اإعدامهم هذا العام، حمب�بة مفيدي التي كانت تبلغ من  وبني الذين مت 
العمر 16 عاما عندما قتلت زوجها الذي زوجت به وهي يف الثالثة ع�شرة، 
وفقا لالأمم املتحدة. واأعدمت يف 30 كان�ن الثاين يناير وهي يف الع�شرين 
الذي  اأم��ر ح�شني ب�رجعفر  اأن  االإن�شان  واأف��اد مكتب حق�ق  من عمرها. 
اأدين باالغت�شاب والقتل عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما وعلي كاظمي 

الذي قتل عندما كان يف ال�15 من عمره اأعدما كذلك.

من ناد للتعري. لكن نتانياه� الذي يكرر تاأكيد براءته، يق�ل 
ان الركيز على عائلته جائر واأن هدفه ه� النيل منه ومن 

م�شداقيته.
وتق�ل متار هرمان خبرة الراأي العام يف معهد الدمي�قراطية 
االإ�شرائيلي اإن اأن�شار نتانياه� قد ي�افق�ن على هذا الق�ل، 
جار  لديك  يك�ن  اأن  االأم��ر  “ي�شبه  لالآخرين  بالن�شبة  لكن 
لديه م�شاكل عائلية كثرة يجعلك تق�ل: ال �شمح اهلل! ال�شر 

بره وبعيد«.
نتانياه�  اىل  االت��ه��ام  لت�جيه  ت��شيتها  يف  ال�شرطة  ق��ال��ت 
و�شمبانيا  ���ش��ي��غ��ار  ع��ل��ى  ح�����ش��ل���ا  عائلته”  م��ن  “اأفراداً  اإن 
وجم�هرات بقيمة ملي�ن �شيكل )229 الف ي�رو( من منتج 

ه�لي�ود اآم�ن ميلت�شان وامللياردير اال�شرايل جيم�ش باكر.

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب«

اأعادت االتهامات التي اأو�شت ال�شرطة االإ�شرائيلية بت�جيهها 
ت�شمل  ف�شاد  ق�شايا  يف  نتانياه�  بنيامني  ال���زراء  رئي�ش  اىل 
عائلته  ت�شرفات  على  االأ���ش���اء  ت�شليط  فاخرة،  هدايا  تلقي 

التي تناولتها و�شائل االإعالم باإ�شهاب.
نتانياه� خالل  االأك��رث جدية �شد  واالتهامات اجلديدة هي 
التي  الق�ش�ش  م��ن  �شل�شلة  بعد  ت��اأت��ي  ولكنها  امل��دي��د  حكمه 
كلب  ع�ش  بينها:  من  واجلمه�ر  االإع��الم  اهتمام  ا�شتح�ذت 
العائلة ع�ش�اً يف الكني�شت، وادعاءات عن تزوير زوجته �شارة 
ف�اتر تتعلق مب�شاريف املنزل، وت�شجيل �ش�ت ابنه يف حالة 
�شكر وه� يتفاخر بخدمات والده لرجل اأعمال بعد خروجه 

تعزيز  يف  امل��ق��اب��ل  يف  ميلت�شان  ���ش��اع��د  ن��ت��ان��ي��اه���  اإن  وي��ق��ال 
ال�شرطة  ت��شي  حني  ويف  اإ�شرائيل.  يف  التجارية  م�شاحله 
باتهام نتانياه� بتلقي ر�شى واالحتيال وخيانة االمانة، فاإنها 
اللذين يعي�شان يف  وابنه يائر  �شارة  باال�شم زوجته  ال تذكر 

مقر االإقامة الر�شمي �شديد احلرا�شة يف و�شط القد�ش.
ال�شرطة  ا�شتج�اب  منذ  ن�شرت  التي  التقارير  ع�شرات  ولكن 
اأن �شارة  2017 تفيد  ال���زراء يف كان�ن الثاين يناير  رئي�ش 
نتانياه� كانت على علم ببع�ش الهدايا واإنها طلبت احل�ش�ل 

على بع�شها.
“قطعة جم�هرات طلبتها  اإىل  “هاآرت�ش”  واأ�شارت �شحيفة 
�شارة نتانياه� هدية لعيد ميالدها” من ميلت�شان وقالت ان 

باكر اأهدى يائر تذاكر �شفر واإقامة فندقية.

على  الدع�ات  واقت�شار  التغطية  عن  بعيدة  ال�شحافة 
امل���ؤي��دي��ن وامل��ن��ا���ش��ري��ن، ك��م��ا ح�شل ع��ن��دم��ا ���ش��ارك يف 
اأحدهم  خاللها  اأعلن  �شغرة  بلدات  ملخاتر  اجتماع 

بتاأثر والدة ت�اأميه ي�م زيارة الرئي�ش.
الرو�شي اوليغ  “ريبابليك”  ويق�ل ال�شحايف يف م�قع 
كات�شني اإن ب�تني “ال يرغب حقيقة يف القيام باي �شيء، 

وهذه هي العربة الرئي�شية من هذه االنتخابات«.
للكرملني  امل�����ايل  ال�شيا�شي  امل��ح��ل��ل  ي�شف  امل��ق��اب��ل  يف 

نيك�الي كامليك�ف احلملة بانها ناجحة و”متح�شرة«.

تل  وق��ال مندلبليت يف حما�شرة يف جامعة  القان�ن«. 
ابيب ام�ش اخلمي�ش نقلتها و�شائل االعالم اال�شرائيلية 
كانت مهنية وحكيمة  ال�شرطة  “ان حتقيقات  اجلمعة 
وانا اأرف�ش اي ادعاءات بان املحققني عمل�ا من منطلق 

اعتبارات غريبة كما يدعى البع�ش«.
وقال  ال�شرطة  وب��ني  بينه  مت�ترة  ع��الق��ات  اأي  ونفى 
جهاز  مع  ممتاز  وت�ا�شل  تعاون  هناك  العك�ش  “على 

ال�شرطة.«
وجهاز  ج��ه��از  ك��ل  ب��ني  االآراء  يف  تباين  اىل  ا���ش��ار  لكنه 
امللف. وح���ل تقدمي الئحة  العمل على نف�ش  اأثناء  يف 
اتهام ام ال، قال “اأن�ي فح�ش كل الرباهني والبيانات 
الت��شل اىل قرار دون اي  ب�شكل دقيق ومن ثم �شيتم 
الذي  نتانياه�  مكتب  مدير  كان  ومندلبليت  تاأخر«. 
عينه بعد ذلك يف من�شب النائب العام يف �شباط فرباير 

.2016
ا�شتطالعا  معاريف  �شحيفة  اأج���رت  اخ��رى  جهة  م��ن 
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انتخابية،  وم���ن���اظ���رات  ان��ت��خ��اب��ي،  ب��رن��ام��ج  غ��ي��اب  يف 
الرو�شي  ال���رئ���ي�������ش  ي��ك��ت��ف��ي  ح��ق��ي��ق��ي��ني،  وم��ن��اف�����ش��ني 
فالدمير ب�تني باحلد االأدنى من حملة انتخابية من 
اأجل الف�ز يف 18 اذار مار�ش ب�الية رئا�شية ثانية على 

الت�ايل ورابعة باالإجمال.
ف�ش�اء يف م�شنع مهج�ر يف منطقة رو�شت�ف او دون يف 
اجلن�ب، او يف اجتماع مع علماء يف ن�ف��شيبر�شك يف 
على  ال�ش�فياتي  بالن�شر  االحتفال  خالل  او  �شيبريا، 
املانيا النازية يف ف�لغ�غراد... يكثف رجل رو�شيا الق�ي 
اط��الالت��ه كرئي�ش ل��ل��دول��ة ول��ك��ن��ه ي��ح��ر���ش ع��ل��ى عدم 
ال��غ��رق يف التجمعات، او عقد  اط��الق اي وع����د، وع��دم 

اللقاءات االنتخابية.
اأندري ك�ل�شنيك�ف من مركز  ال�شيا�شي  ويق�ل املحلل 
كارنيغي “ال يخ��ش ب�تني حملة انتخابية. اإنه ي�ؤدي 
حملته”.  عليه  تقت�شر  م��ا  وه���ذا  ال��رئ��ا���ش��ي��ة،  م��ه��ام��ه 
لي�ش  الذي  ال�حيد  املر�شح  “انه  وي�شيف ك�ل�شنيك�ف 
وينم عن  ج��دا،  اأم��ر مقلق  ان��ه  انتخابي.  برنامج  لديه 

ا�شتخفاف بالنا�ش«.
�شلفا،  حم�ش�مة  الرئا�شية  االن��ت��خ��اب��ات  نتائج  وت��ب��دو 
نافالني  اليك�شي  الرئي�شي  مناف�شه  اإق�شاء  اإىل  نظرا 
ادانته ق�شائيا. وما مل حت�شل مفاجاآت كربى،  ب�شبب 
�شيعاد انتخاب ب�تني رئي�شا حتى 2024، بعد نح� ربع 
لب�ري�ش  خلفا  االأوىل  للمرة  رئي�شا  انتخابه  من  ق��رن 

يلت�شني.

وقبل �شهر من م�عد االنتخابات ح�شل على اكرث من 
ا�شتطالع  بح�شب  الت�ش�يت،  ن���اي��ا  م��ن  باملئة   71،5
من  القريب  “فت�شي�م”  معهد  االرب��ع��اء  ن�شره  ل��ل��راأي 
احلك�مة، وهي ن�شبة تف�ق ما ح�شل عليه يف انتخابات 
2012 )63،6 باملئة( وبفارق كبر جدا عن مناف�شيه. 
ب���ت��ني اج���راء اي م��ن��اظ��رة م��ع مناف�شيه، كما  ورف�����ش 
رف�ش ا�شتخدام فرة الظه�ر التلفزي�ين امل�شم�ح بها 
لكل املر�شحني. ورغم ذلك، ال يغيب ب�تني عن �شا�شات 

التلفزة التي تتابع اأن�شطته وحتركاته.
ي��ب��دو فيها ب�تني  ال��ط��رق��ات ب�شع الف��ت��ات  وُرف��ع��ت يف 
ر�شينا ومن خلفه خارطة لرو�شيا و�شعار “رئي�ش ق�ي 

لبلد ق�ي«.
اإال اأن هذه الالفتات تبقى اأقل عددا من الفتات اللجنة 
االنتخابية التي حتفز الرو�ش على االقراع حتت �شعار 

“بلدنا، رئي�شنا، خيارنا«.
ويكمن التحدي االكرب لب�تني يف �شمان ن�شبة م�شاركة 
التي  االنتخابات  نتائج  على  �شرعية  ت�شفي  مرتفعة 

تبدو حم�ش�مة �شلفا.
يف  كرات�شينينك�ف  ف��ي���دور  ال�شيا�شي  امل��ع��ّل��ق  وي��ق���ل 
�شحيفة “ني� تاميز” اال�شب�عية “لقد عدنا اىل ما كنا 
نعتقد اننا تخل�شنا منه بعد انهيار النظام ال�ش�فياتي: 

اي االنتخابات ال�ش�رية حم�ش�مة النتائج«.
ويف هذه احلملة التي تخل� من الت�ش�يق، تبقى ال�ش�رة 
يف  ي�شبح  وه���  ب�تني  تظهر  التي  تلك  ر�ش�خا  االك��رث 

مياه جملدة يف عيد الغطا�ش االرث�ذك�شي.
اإبقاء  بعناية، مع  فيه  �شارك  تنظيم كل ح��دث  وق��د مت 
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ك�شف ا�شتطالع حديث للراأي ن�شرته �شحيفة معاريف 
االإ�شرائيليني  م��ن   %  50 ن��ح���  اأن  اجل��م��ع��ة،  ام�����ش 
اأن  ال���زراء بنيامني نتانياه�  اأنه على رئي�ش  يعتقدون 

يعلن تعذر قيامه ب�اجبه، اأو ي�شتقيل من من�شبه. 
وو�شفت ن�شبة مماثلة من االإ�شرائيليني نتانياه� باأنه 

فا�شد ويجب عليه ترك من�شبه ال�شيا�شي.
ويف نف�ش اال�شتطالع، اأعرب 60 % من االإ�شرائيليني 
اإي��اه بحزب  الليك�د، وا�شفني  عن ثقتهم يف ق�ة حزب 

م�شتقر. 
احلك�مي  االئ����ت����الف  اإن  اأي�������ش���اً  اال����ش���ت���ط���الع  وق�����ال 
فاإن  ال�قت  ذات  يف  ولكن  ال�شيا�شية،  االأزم��ة  �شيتجاوز 

مكانة نتانياه� �شتراجع. 
ن�شر  بعد  اأج��ري  اال�شتطالع  اأن  اإىل  ال�شحيفة  ونبهت 
ب�شبهة  نتانياه� للمحاكمة  ال�شرطة بتقدمي  ت��شيات 

تلقي الر�ش�ة. 
واأظهر اأنه يف حال جرت االنتخابات الي�م، فاإن الليك�د 
اأي  م��ق��ع��داً،   28 على  ويح�شل  االأوىل  ال��ق���ة  �شيك�ن 

براجع مبقعدين عن ق�ته احلالية. 
ورمب���ا ي��ك���ن ال�����ش��ي��ف االأك����رث ج��ذب��اً ل��الأن��ظ��ار خالل 
ال�زراء  رئي�ش  ه���  ال��ع��ام  لهذا  االأم��ن��ي  م���ؤمت��ر مي�نخ 
اتهامات  ي�اجه  ال��ذي  نتانياه�  بنيامني  االإ�شرائيلي 

جدية باحل�ش�ل على ر�شى يف الداخل.
نف�شها  االأو���ش��ط  ال�����ش��رق  اأح����داث  تفر�ش  ع��ام  وب�شكل 
دائماً يف امل�ؤمتر الذي ي�شتمر 3 اأيام وبداأ اجلمعة حيث 
ي�شارك كل من وزير اخلارجية ال�شع�دي عادل اجلبر 

ونظره االإيراين حممد ج�اد ظريف.
ويف العام املا�شي، حدد خطاب نائب الرئي�ش االأمريكي 
الإدارة  اخلارجية  لل�شيا�شة  ال��ع��ام  اخل��ط  بن�ش،  مايك 

ال�زراء  رئي�ش  ح��ذر  واأي�شا  اجل��دي��دة،  ترامب  دون��ال��د 
ب����اردة  “حرب  ال���رو����ش���ي دمي���ي���ري م��ي��دف��ي��دي��ف م���ن 

جديدة«.
ولكن هذا العام قد يفتقر امل�ؤمتر اإىل ق�شية مركزية 
للركيز عليها، ويعتزم وزير الدفاع االأمريكي جيم�ش 
ماكما�شر  هربرت  الق�مي  االأم��ن  وم�شت�شار  ماتي�ش 
و�شع مالمح لل�شيا�شة اخلارجية والدفاعية لل�اليات 

املتحدة.
الربيطانية  ال����زراء  رئي�شة  ال�شي�ف  اأب��رز  بني  وم��ن 
تريزا ماي، التي مت�شي يف اإجراءات خروج بلدها من 
االحتاد االأوروب��ي، مع حك�مة �شعفت بعد االنتخابات 
ال�زراء  رئي�ش  اأي�شاً  �شي�شارك  كما  املا�شي،  الربيع  يف 

النم�شاوي اجلديد �شيبا�شتيان ك�رت�ش.
وبالن�شبة الأملانيا، �شي�فر امل�ؤمتر فر�شة لكبار ال�شا�شة 
الدفاع  وزي����رة  و�شتفتح  �شيا�شتهم،  م��الم��ح  لي�شع�ا 

االأملانية، اأور�ش�ال ف�ن دير ليني، امل�ؤمتر ال�شن�ي.
احلدث  هام�ش  على  تعقد  التي  امل��ح��ادث��ات  تك�ن  وق��د 
ملعل�مات  اأهمية من اخلطب، ووفقاً  اأك��رث  اأخ��رى  مرة 
واأوكرانيا  ورو�شيا  وفرن�شا  اأملانيا  خارجية  وزراء  ف��اإن 

�شيجتمع�ن م�شاء الي�م لبحث االأزمة يف اأوكرانيا.
افيخاي  اال���ش��رائ��ي��ل��ي  ال���ع���ام  ال��ن��ائ��ب  اك���د  ذل����ك،  اىل 
ب�شاأن  ا�شتقاللية  بكل  ق���راره  �شيتخذ  ان��ه  مندلبليت 
نتانياه�  بنيامني  ال����زراء  رئي�ش  ات��ه��ام  ع��دم  او  ات��ه��ام 

بالف�شاد، م�شيدا بعمل ال�شرطة.
باتهام  الثالثاء  اأو���ش��ت  اال�شرائيلية  ال�شرطة  وكانت 
الثقة  وا�شتغالل  واالحتيال  باالإف�شاد  ر�شميا  نتانياه� 

يف ق�شيتني حققت ب�شاأنهما الكرث من �شنة.
وق����ال اف��ي��خ��اي م��ن��دل��ب��ل��ي��ت “ال اع����رف ب��ال��ت��اأك��ي��د ما 
انه �شيتخذ  النهائي، لكني اعرف  �شيك�ن عليه قراري 
“ال احد ف�ق  م�ؤكدا ان  وفق االدلة والقان�ن فقط”، 

الرئي�ش  اإن  “رانيبا”  جامعة  يف  اخل��ب��ر  ه��ذ  وي��ق���ل 
يق�م ب�”عمل حقيقي وملم��ش يظهر نتائج اأف�شل من 
الظه�ر ال�شعب�ي الذي يهدف اىل الف�ز بنقطة واحدة 

او نقطتني«.
ويف غياب نافالني، الذي متكن العام املا�شي من ح�شد 
ع�شرات االآالف من ال�شباب يف ال�شارع ودعا اىل مقاطعة 
جديدين:  مر�شحني  مع  ب�تني  �شيتناف�ش  االنتخابات 
املعار�شة الليربالية ك�شينيا �ش�بت�شاك، ورجل االعمال 
امللي�نر بافل غرودينني، املر�شح عن احلزب ال�شي�عي.

رئي�ش  ك��ان  واذا  باحلكم  نتانياه�  جناعة  ح���ل  للراي 
“%60 من  ان  النتائج  واأظ��ه��رت  ام ال.  فا�شدا  وزراء 
وان 50%  امل�شتطلعني يعتقدون ان نتانياه� فا�شد”، 
ي�ؤيدون ا�شتقالته، وان %50 يعتقدون انه غر م�ؤهل 
لقيادة احلك�مة وانه �شعيف، بينما بقي حزبه الليك�د 
ق�يا اإذ بني اال�شتطالع اأنه ل� اأجريت انتخابات الي�م 

فانه �شيح�شل على 28 مقعدا.
�شده.  بالتحيز  واتهمها  ال�شرطة  عمل  نتانياه�  دان 
لكن مندلبليت ا�شاد بعمل ال�شرطة، وقال ان “التحقيق 
اجري يف اطار القان�ن ب�شكل مهني ومعمق ومبتكر”. 
العام  النائب  ال�شقاق بني مكتب  “زرع  ودان حم��اوالت 

وال�شرطة«.
ومب�جب االج��راءات اال�شرائيلية، ا�شبح القرار ب�شاأن 
بالنائب  مرتبطا  نتانياه�  اىل  ر�شميا  االتهام  ت�جيه 
العام. ويف ت�شريحاته، مل يحدد مندلبليت مهلة. وقال 

خرباء قان�ني�ن ان قراره قد ي�شتغرق ا�شهرا.
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العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/13409  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-العلماء للعقارات �ش.ذ.م.م - فرع جمه�ل حمل االقامة مبا 
ان املدعي /حممد ابراهيم ح�شن ال�شيد رزق قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
رقم  وامل�شاريف  والر�ش�م  درهم(  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )97075 
امل�افق  الثالثاء  ي�م  جل�شة  لها  وحددت   MB179056966AE:ال�شك�ى
2018/2/20 ال�شاعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8761  عمايل جزئي
ا�شفاق م��رزا جمه�ل حمل  يا�شني م��رزا حممد  امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د  اىل 
الدع�ى  عليك  اأق���ام  ق��د  االداري���ة  /العاملية لال�شت�شارات  امل��دع��ي  ان  االق��ام��ة مب��ا 
والر�ش�م  دره����م(   31530( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم������ش���ع��ه��ا 
لها  وح���ددت   MB166320168AE/2016:ال�شك�ى رق��م  وامل�����ش��اري��ف 
جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2018/3/6 ال�شاعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/12855  عمايل جزئي
حمل  جمه�ل  �����ش.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  اكت�بر  1-رو���ش��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /امين را�شي عبداجل�اد عبداحلميد قد اأقام عليك الدع�ى 
ع�دة  وتذكرة  دره��م(   28271( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  وم��ش�عها 
 mb990322402ae:مببلغ )2500( درهم والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى
�ش   08.30 ال�����ش��اع��ة   2018/2/19 امل����اف���ق  االث���ن���ني  ي�����م  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/10987  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جمال غريب للتجارة العامة �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حمي الدين تاو�ش حممد ناليم قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )91308 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )1500( 
درهم والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB177835861AE وحددت لها 
 ch1.B.10 جل�شة ي�م االحد امل�افق 2018/2/18 ال�شاعة 09.30 �ش بالقاعة: 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/13411  عمايل جزئي
حمل  جمه�ل  ����ش.ذ.م.م  االلكرونيات  لتجارة  1-ال�شم�شام   / عليه  املدعي  اىل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /اق���ال وزي��ر ت��ازي��ر ق��د اأق���ام عليك ال��دع���ى وم��ش�عها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )25000 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( 
درهم والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB990581212AE وحددت لها 
 ch1.A.1 جل�شة ي�م اخلمي�ش امل�افق 2018/3/1 ال�شاعة 08.30 �ش بالقاعة: 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/11952  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-وي��زارد للت�شميم الداخلي ���ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي /�شمر ك�داك�ت كاندي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   22106( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت   MB990033989AE:ال�شك�ى رق��م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش���م 
 ch1.A.2 :جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2018/2/20 ال�شاعة 08.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/12727  عمايل جزئي
����ش.ذ.م.م جمه�ل حمل  الفنية  للخدمات  / 1-جهانزيب منر  عليه  املدعي  اىل 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  رم�شان  حممد  عرفان  /حممد  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة 
وم��ش�عها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13625 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ 
 MB178886058AE:ال�شك�ى رقم  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م   )2000(
وحددت لها جل�شة ي�م االربعاء امل�افق 2018/2/21 ال�شاعة 08.30 �ش مبكتب ادارة 
الدع�ى لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/12728  عمايل جزئي
����ش.ذ.م.م جمه�ل حمل  العامة  للتجارة  الذهبية  1-ال��زاوي��ة   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /با�شم �شمر ي��شف احمد قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )10995 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( 
درهم والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB179292355AE وحددت لها 
ادارة الدع�ى  ال�شاعة 08.30 �ش مبكتب  امل�افق 2018/2/21  جل�شة ي�م االربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/498  عمايل كلي
اىل املدعي عليه / 1-نياه �شيب ماجنمنت اند ك�ن�شالتنت�ش م.د.م.�ش جمه�ل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /�شانثا ك���م��ار راغ��اف��ان بيالي ق��د اأق���ام عليك 
درهم(   975334( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى 
لها جل�شة  وح��ددت  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م   )6000( ع���دة مببلغ  وت��ذك��رة 
 ch2.E.22:بالقاعة �ش   10.30 ال�شاعة   2018/3/1 امل�افق  اخلمي�ش  ي���م 
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/5382  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شهاب اجلزيرة لالن�شاءات �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد منر ح�شني حممد علي ا�شرف  
قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )7796( وق��دره  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ش�م  دره��م   )810( مبلغ  اىل  باال�شافة 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2018/102  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- ال�شرح للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ريجي�ش راما�شاندران راما�شاندران ناير  قد اأقام  
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )28478( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش���م  دره��م   )2206( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4596  تنفيذ عمايل 

دب��ي جمه�ل حمل  ف��رع   - ذ.م.م  للمقاوالت  ���ش��ده/1- طابا  املنفذ  اىل 
ال�شيد احمد حمم�د عرابي  قد  التنفيذ/احمد  ان طالب  االقامة مبا 
اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )15430( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش���م  دره��م   )1301( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4293  تنفيذ عمايل 

دب��ي جمه�ل حمل  ف��رع   - ذ.م.م  للمقاوالت  ���ش��ده/1- طابا  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ا�شالم عبدالعزيز �شليمان ال�شيد همازين  
قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )15430(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�ش�م خلزينة  دره��م  باال�شافة اىل مبلغ )1301( 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/521  عمايل جزئي

ع��م��اد فريد  ف��ري��د  مل��ال��ك��ه��ا  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  اي ج��ي��ه  امل��دع��ي عليه / 1-اف  اىل 
عبداجل�اد �شركة ال�شخ�ش ال�احد �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي 
/م�شطفى عبداحلميد �شليمان حممد اب�علي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )173333 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )3000( 
درهم والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB991302777AE وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2018/2/27 ال�شاعة 08.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/11425  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-احللبي حلفر قن�ات التمديدات اخلدمية �ش.ذ.م.م جمه�ل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���ش��اه ن����از حم��م��د اي���از ق��د اأق����ام عليك الدع�ى 
وم��ش�عها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )3360 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ 
 MB178657607AE:ال�شك�ى رق��م  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م   )2000(
وحددت لها جل�شة ي�م االحد امل�افق 2018/2/25 ال�شاعة 08.30 �ش مبكتب ادار ة 
الدع�ى لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/11761  عمايل جزئي

االق��ام��ة مبا  ذ.م.م جم��ه���ل حم��ل  امللكية  ال�شاحنة  1-ور���ش��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  عليك  اأق��ام  قد  رزق خر  املدعي /طلعت جمال  ان 
درهم   )2000( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة  دره���م(   3960( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
ال�شك�ى:mb178051100ae وحددت لها جل�شة  والر�ش�م وامل�شاريف رقم 
ي�م االحد امل�افق 2018/2/25 ال�شاعة 08.30 �ش مبكتب ادار ة الدع�ى لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ش�ر 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/16  ا�ستئناف عمايل    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة جيمدك� الطبية ملالكها غ�شان علي البنعلي 
�شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف / 
بالدع�ى رقم  ال�شادر  ا�شتاأنف/ احلكم  حممد ماهر �شديق حممد قد 

2017/11625 عمايل جزئي بتاريخ:2018/1/3     
وحددت لها جل�شه ي�م اخلمي�ش  امل�افق 2018/3/1 ال�شاعة 11.00 �شباحا  
بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4967  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- جي ا�ش تي للتقنيات �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة 
رجب  ومي��ث��ل��ه:ه��اين  عبدالكرمي  م�شطفى  التنفيذ/ل�ؤي  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
م��شى عبداهلل اجل�شمي قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
املبلغ املنفذ به وقدره )120211( درهم اىل طالب التنفيذ  والزامك بدفع 
او خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )425( درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2018/207  تنفيذ عمايل 

ان طالب  االق��ام��ة مبا  انط�نينك� جمه�ل حمل  ان��ا  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
والت�ن  مل���ؤ���ش�����ش��ة  امل�������ش����ؤول  امل���دي���ر  ب�شفتها  م��اخ��ي��ف��ا  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ان��ت���ن��ي��ن��ا 
عليك  اأق���ام   قد  عبدالغني  عبدالعزيز  حممد  وميثله:�شعاد  ك�ن�شالتن�ش 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى 
)29009( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/703  تظلم مدين

ب��راك��ا���ش م��ال��ه���ت��را 2- ابهي�شك  امل��ت��ظ��ل��م ���ش��ده / 1-���ش��اجن��ي��ف م��ال��ه���ت��را ف��ي��د  اىل 
ايه  ا���ش  فرن�شا  اخلليج   / املتظلم  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمه�ل  كاب�ر  راكي�ش  كاب�ر 
املذك�ر  التظلم  اأق��ام عليكم  قد  الكتبي  �شعيد عبداهلل ه�يدن  وميثله:خليفة عبداهلل 
اعاله وم��ش�عه تظلم من القرار ال�شادر يف الدع�ى رقم 497/2017 حجز حتفظي 
والر�ش�م وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة ي�م االحد امل�افق 2018/3/4   ال�شاعة 08.30 
�ش بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/322 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1-�شعيد كامل حبيبي فرد جمه�ل حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�شركة البكراوي للتجارة العامة ذ..م.م وميثله:م�شلم 
حامد م�شلم بخيت املحرمي قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
املنفذ به وق��دره )181823.26( دره��م  اىل  املبلغ  اع��اله والزامك بدفع 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/142 تنفيذ عقاري

طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمه�ل  ب��روي  �شده/1-ايكارد  املنفذ  اىل 
كنعان  �شي وميثله:�شمر حليم  ال  بي  بنك  بي  ا�ش  تي  التنفيذ/ل�يدز 
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2012/3/25 اعالنكم ل�شداد قيمة 
العقار  بيع  واال  اع��اله  التنفيذ  ملف  يف  دره��م   )326972.38( املطالبة 
حمل احلجز )ن�ع العقار:قطعة االر�ش رقم 5 - املنطقة:الثنية الثالثة 
اي��ه( خالل 30 ي�م من  ار تراف�  املبنى:جي  ا�شم  ال�حدة رقم 301 -   -

تاريخ االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

       اإعالن �سحيفة التما�س اعادة النظر
                    يف  الدعوى 2017/11  التما�س اعادة نظر مدين ا�ستئناف

ع��ل���ي ���ش��در جم��ه���ل حمل  امللتم�ش ���ش��ده / 1- م��ي��الد غالمعلي  اىل 
االق��ام��ة مب��ا ان امللتم�ش/ حم��م��د ر���ش��ا حم��م��د ت��ق��ي را���ش��ت��ي ا���ش��ل قد 
ا�شتئناف مدين   2011/928 رق��م  ب��ال��دع���ى  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  ا���ش��ت��اأن��ف/ 

بتاريخ:2017/11/14     
 10.00 ال�شاعة   2018/2/26 امل���اف��ق  االث��ن��ني   ي���م  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/52  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �شده/1- لينك�ش بروبرتيز انف�شتمنت ليمتد بي يف اي 2- لينك�ش بروبرتيز انف�شمنت 
ليمتد 3- انديج� بروبرتي اف�شتمنت ليمتد بي يف اي جمه�ل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/

ديباك باتيا وميثله:ريا�ش عبداملجيد حمم�د الكبان
باال�شتئناف  وامل���ع���دل  ك��ل��ي  ع���ق���اري  رق�����������م:2016/502  ال���دع����ى  ال�������ش���ادر يف  ب��احل��ك��م  ن��ع��ل��ن��ك��م 
تنفيذيا  �شندا  باعتباره  ب��ت��اري��خ:2017/11/8  االح��د  ي���م  ا�شتئناف عقاري  رق�����م:2017/257/262 

وذلك:
1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )10123803.74( درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 9% حتى متام 
ال�شداد وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 ي�م من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
املذك�ر  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

اثي�بيا  يف  امل���ف���او����ش���ات  وت���ن���اول���ت 
احل�كمة واالمن.

االفريق�����ي  االحت�����������������اد  وه�����������������������������دد 
بف�����ر�ش  الدول������ي  االم��ن  وجمل�ش 
يعرقل�ن  الذي��������ن  على  عق�ب������ات 
ال�ش�دان  ج��ن���ب  يف  ال�شالم  جه����د 
�ش����نتها  احل�������رب  دخل�������ت  ح��ي��ث 

اخلام�شة.
“م�شت�ى  ان  امل���ف��د اخل��ا���ش  وق���ال 
ما  يف  تراجع”،  ال�����ش��ام��ل  ال��ع��ن��ف 

و�شفه بانه اأمر “م�شجع«.
ال�شالم  بعث������ة  �ش��������رر  ويق�����������د 
ت�ش�����م  التي  ال�ش����دان  جن������ب  املتحدة يف  التابعة لالأمم 
ع�شكريني  ب��ني  ال�ش����الم  حف��������ظ  جن������د  م��ن  الفا   14

و�شرطيني.

•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

املتحدة  ل��الأمم  اخلا�ش  امل�فد  �شرح 
دي��ف��ي��د ���ش��رر ان اجل����ل���ة االأخ����رة 
ال�������ش���الم يف جن�ب  م��ف��او���ش��ات  م���ن 
ال�����ش���دان ب��رع��اي��ة اث��ي���ب��ي��ا مي��ك��ن ان 
الطريق الإنهاء  يفت����ح  باتفاق  تختتم 

احلرب.
وتهدف هذه املحادثات التي بداأت يف 
اخلام�ش من �شباط فرباير يف ادي�ش 
يف  النزاعات  ا�ش�اأ  اأح��د  حل  اىل  ابابا 

افريقيا.
وقال �شرر لل�شحافيني ناأمل يف ان يك�ن لدينا اتفاق 
ما م�قع ام�ش اجلمعة. واأ�شاف ان االم��ر قد ال ي�شل 

اىل ما كنا ناأمل لكن ميكن ان ي�ؤمن اإطارا للتفاو�ش.

الئتالف احلكومي الأ�صرتايل يغرق يف اأزمة 
 •• �شيدين-اأ ف ب:

اندلعت اأزمة ام�ش يف االئتالف احلك�مي االأ�شرايل ب�شبب 
انتقادات تطال رئي�ش ال�زراء مالك�م ترنب�ل وجهها نائبه 
املت�رط يف عالقة خارج اإطار الزواج مع م�شاعدته ال�شابقة.

عا�شفة  ج�ي�ش  ب��ارن��اب��ي  ال�����زراء  رئي�ش  م�شاعد  وي���اج��ه 
انتقادات منذ الك�شف اال�شب�ع املا�شي عن عالقته مب�شاعدة 
ت�شغره بع�شرين عاما وهي تنتظر م�ل�دا االن. وه� متهم 
بانه خالف ق�اعد احلك�مة فيما طغت االزمة على االخبار 

وتزايدت الدع�ات اىل ا�شتقالته.
احلزب  يف  ال��ب��ارزة  ال�شخ�شيات  م��ن  ع��ام��ا(   50( وج�ي�ش 

ال���ط��ن��ي اح���د رك��ائ��ز االئ��ت��الف احل��ك���م��ي امل��ح��اف��ظ الذي 
فر�ش  ال��ذي  ترنب�ل  برئا�شة  الليربايل  احل��زب  مع  ت�شكل 
وم�ظفي  ال�����زراء  ب��ني  الغرامية  ال��ع��الق��ات  منع  اخلمي�ش 
ردا على هذه  ال���زاري،  ال�ش��������ل�ك  ليدخ������ل �شمن  اداراتهم 

الف�شيحة.
�شحايف  م�ؤمتر  يف  واعلن  م�شادا  هج�ما  �شن  ج�ي�ش  لكن 
ع��ق��ده اجل��م��ع��ة رف�����ش��ه اال���ش��ت��ق��ال��ة متهما رئ��ي�����ش ال�����زراء 

بالتدخل بال�ش�ؤون الداخلية للحزب ال�طني.
وانتقد ت�شريحات رئي�ش ال�زراء معتربا اإياها غر مالئمة 

وغر مفيدة واأنها ت�شببت مبزيد من ال�شرر.
وكان ترنب�ل �شن اخلمي�ش هج�ما الذعا على نائبه خالل 

يف  خ��ط��اأ  ب��ارت��ك��اب  اإي����اه  متهما  ا�شتثنائي،  ���ش��ح��ايف  م���ؤمت��ر 
التقدير مثرا لل�شدمة عرب اقامته عالقة مع �شابة تعمل 
يف مكتبه وبالت�شبب مبعاناة واذالل �شديدين لزوجته وبناته 

االربع.
على  احلك�مي  ائتالفه  يعتمد  ال��ذي  ترنب�ل،  يذهب  ومل 
م�شاركة احلزب ال�طني، اىل حّد طلب ا�شتقالة ج�ي�ش اال 
االأ�شب�ع  ياأخذها  التي  االج��ازة  من  باال�شتفادة  ن�شحه  اأن��ه 

املقبل لتقييم م�قفه.
واأق���ر ج�ي�ش ب��اإق��ام��ة ع��الق��ة خ���ارج اط���ار ال���زواج م��ع فيكي 
العمر  البالغة من  ال�شابقة  كامبي�ن م�شت�شارته االعالمية 
33 عاما. واعربت زوجته ناتايل التي ا�شبح منف�شال عنها 

حاليا بعد زواج ا�شتمر 24 عاما وبناته االربع عن �شدمتهن 
ال�شديدة.

وت�شدرت هذه الق�شية عناوين ال�شحافة املحلية ما ادى اىل 
ا�شتئناف اجلدل ح�ل ثقافة مكان العمل يف ا�شراليا و�شط 
للتحر�ش  للت�شدي  العاملية  ت�”  “مي  حركة  نطاق  ت��شع 

اجلن�شي.
رئي�ش  واتهم  التخلي عن من�شبه  ين�ي  اأن��ه ال  اأك��د ج�ي�ش 

ال�زراء بالتدخل يف �ش�ؤون حزبه.
وقال “ال اأعتقد اأن اأحدا يجب اأن ي�شتقيل من عمله الأ�شباب 
كانت  اذا  �شيء  و�شع  يف  اأن��ن��ا  “اأعتقد  واأ���ش��اف  �شخ�شية”. 
امل�شاكل ال�شخ�شية حتدد م�شتقبل وظيفة، يف اأي عمل كان«.

االح��ت��ف��ال��ي��ة ب���ذك���رى ال���ث����رة اىل 
كبر  �شح  الليبي�ن من  يعي�شه  ما 
لل�شي�لة النقدية وارتفاع لالأ�شعار 
اأمام  الليبية  العملة  انهيار  نتيجة 
انعدام  اإىل  اإ�شافة  العمالت،  باقي 
اخلدمات الطبية واملعي�شية وغياب 

االأمن.
امل��ع��داين )33 عاما(  ���ش��امل  ل��ك��ن 
وه� �شقيق الأحد “�شهداء الث�رة” 
الذين واجه�ا ق�ات القذايف يق�ل 
كان  ول�  بالذكرى  “�شيحتفل  اإن��ه 

ل�حده«.

•• بنغازي-اأ ف ب:

يقف الليبي�ن يف الذكرى ال�شابعة 
معمر  بنظام  اطاحت  التي  للث�رة 
ال���ق���ذايف ع��ل��ى م��ف��رق ط����رق بني 
متفائل ومت�شائم، ويحدو بع�شهم 
االأمل يف ان تط�ي االنتخابات التي 
تريد االمم املتحدة تنظيمها هذه 
ال�شيا�شية  االزم���ة  �شفحة  ال�شنة 

واالمنية يف البالد.
وهي  ال��ك���ايف  حممد  اأمينة  تق�ل 
ال�شابري  بحر  �شاطئ  على  ت�شر 
يف بنغازي مبنطقة اأحالها الدمار 
“لعل  اأ�شبه مبنطقة لالأ�شباح  اإىل 
هذا العام �شيغاث فيه النا�ش، لقد 
ع�����ش��ن��ا ���ش��ب��ع ���ش��ن���ات ع��ج��اف بعد 
راأيناه  مما  اأ�ش�اأ  نرى  ولن  الث�رة 

فيما �شبق، والفرج قريب«.
ع���ام���ا(   42( ال������ك�������ايف  وت���ع���ق���د 
هذا  يف  اأط��ف��ال��ه��ا  ت�شطحب  ال��ت��ي 
احلرية  �شاحة  على  املطل  املتنزه 
الث�رة  اع��ت�����ش��ام��ات  ���ش��ه��دت  ال��ت��ي 
االأم����ل على  ال���ق���ذايف،  ع��ل��ى معمر 
ق���ائ���ل���ة وه�����ي ت�شر  االن���ت���خ���اب���ات 
باأ�شابعها نح� اأطالل تلك ال�شاحة 
�شد  واملقاتل�ن  نعت�شم  كنا  “هنا 
ال���ق���ذايف ك���ان����ا ي��خ������ش���ن حربا 

�شرو�شا الأجل حتريرنا«.

العي�ش  �شنك  اآملنا  “لقد  وت�شيف 
ل��ك��ن االن��ت��خ��اب��ات ق��ادم��ة ال  االآن، 
و�شتع�د  امل�شهد  و�شيتغر  حمالة 
ف����رباي����ر   17 ب�����ث������رة  ف���رح���ت���ن���ا 

و�شنحتفل«.
وت�شهد ليبيا منذ االإطاحة بنظام 
حالة   2011 يف  ال���ق���ذايف  م��ع��م��ر 
يف  ال�شلطة  وتتنازع  الف��شى،  من 
البالد جهتان هما حك�مة ال�فاق 
بها  املعرف  طرابل�ش  يف  ال�طني 
�شرق  يف  امل�ؤقتة  واحلك�مة  دول��ي��ا 
دوليا  ب���ه���ا  امل����ع����رف  غ����ر  ل��ي��ب��ي��ا 

واملرتبطة بامل�شر خليفة حفر.
ومبع�ثها  امل��ت��ح��دة  االأمم  وت�����ش��ر 
غ���������ش����ان �����ش����الم����ة ع����ل����ى اإج���������راء 
انتخابات رئا�شية وت�شريعية بدعم 
الدويل  االأمن  �شريح من جمل�ش 
اأيل�ل/�شبتمرب  ن��ه��اي��ة  ب��ح��ل���ل 
واأع��ل��ن��ت ع��دة دول غربية  امل��ق��ب��ل، 
رغ���ب���ة م��ل��ح��ة يف �����ش����رورة اإج�����راء 
دعم  بتقدمي  وقامت  االنتخابات، 
املقبلة  االنتخابية  للعملية  م��ايل 

لكن بدون وج�د خارطة وا�شحة.
ال�شحايف  ي���ع����ل  ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
ع���ام���ا( على  ال���ب���دري )35  ���ش��ع��د 
االن��ت��خ��اب��ات امل��ق��ب��ل��ة ل��ل��خ��روج من 
االأزمة الراهنة، قائال “اإن اأي حل 
املنال  بعيد  يبقى  ليبيا  �شيا�شي يف 

وال ت�جد يف ليبيا �شلطة مركزية 
ت�شم  ح��ك���م��ة  يف  متمثلة  واح����دة 
خمتلف االأطراف لتاأمني العملية 
االنتخابية ما جعل املبع�ث االأممي 
يخ��ش ج�الت جديدة من احل�ار 
بني اأطراف ال�شراع لتعديل اتفاق 
ال�شخرات الذي وقع بني الفرقاء 

الليبيني عام 2015.
ي����رى ع��ب��د ال����ق����ادر حم��م��د )37 
معماري  م��ه��ن��د���ش  وه������  ع����ام����ا( 
ي��ن�����ش��ط يف ال��ع��م��ل ال�����ش��ي��ا���ش��ي ان 
طريق  خارطة  اإىل  بحاجة  البالد 
وا���ش��ح��ة امل���ع���امل غ���ر ت��ل��ك التي 

اأعلنها املبع�ث االأممي.
خط�ات  على  ال��ق��ادر  عبد  وي���ؤك��د 
االنتخابية  العملية  ت�شبق  ه��ام��ة 
املف��شية  ت�شكيل  اإع���ادة  يف  تتمثل 
واإ����ش���دار ق��ان���ن ل��الن��ت��خ��اب��ات مع 
وج�د د�شت�ر اأو تعديل يف االإعالن 
اإىل  البلد  ينقل  امل�ؤقت  الد�شت�ري 
�شكل الدولة املن�ش�د ويعرب بها من 

املراحل االنتقالية.
العل�م  يف  اجلامعي  االأ���ش��ت��اذ  لكن 
 68( املر�شتي  حمم�د  ال�شيا�شية 
اأن االأه����م ه��� وج�د  ي���رى  ع��ام��ا( 
اإج���م���اع وط��ن��ي ع��ل��ى ق��ب���ل نتائج 
يك�ن  واأال  امل��رت��ق��ب��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
�شندوق  ع���ل���ى  ان�����ق�����الب  ه����ن����اك 

ب�شبب طمع  ال��ق��ري��ب  امل���دى  ع��ل��ى 
اجلميع يف ال�شلطة والت�شبث بها«.

اجلميع  ���ش��ي��ع  “لقد  وي�����ش��ي��ف 
مفه�م ال�طن بني الت�شبث باأفكار 
ال���ن���ظ���ام ال�������ش���اب���ق واأح��������الم ث�����رة 

فرباير التي مت اختطافها«.
االنتخابات  ن��ح���  ال��ط��ري��ق  ب��ات��ت 
اأي وق��ت م�شى،  اأك��رث من  ممهدة 
اإمكانية  رغ��م وج����د خم���اوف م��ن 
امل�شهد  املت�شددة  االأط���راف  ت�شّدر 

ال�شيا�شي اجلديد.
ال�شيف  ح���ف���ر  امل�������ش���ر  ومت���ك���ن 
املجم�عات  ط������رد  م����ن  امل���ا����ش���ي 
مدن  ث��اين  بنغازي،  من  اجلهادية 
ليبيا، بعد معارك طاحنة ا�شتمرت 

ثالثة اع�ام.
وعرب �شالمة اال�شب�ع املا�شي عن 
قبل  االنتخابات  “اجراء  يف  امله 

نهاية 2018«.
�شايني  ف���ي���دي���ري���ك���ا  وت����ت���������ش����اءل 
فا�شان�تي من معهد بروكينغز يف 
 20 هناك  يك�ن  “حني  وا�شنطن 
ملي�ن قطعة �شالح باأيدي الليبيني 
وعددهم �شتة ماليني ن�شمة، كيف 
االنتخابات”  جن��اح  ت�ش�ر  ميكن 
“االنتخابات  وت�شيف  ليبيا.  يف 
ولي�ش  ال��دمي���ق��راط��ي��ة،  ذروة  ه��ي 

البداية«.

الن�ر  اع��ادة اعمار البالد، رغم ان 
يف اآخر النفق يبدو بعيدا«.

بث�رة  االحتفالية  املظاهر  واأخ��ذت 
العام  مع  تراجع  �شباط/فرباير 
�شنته  ال��ذي  الهج�م  بعد   2014
العا�شمة  ع��ل��ى  ليبيا  ف��ج��ر  ق����ات 
امل�شر  ق�����ات  ط��راب��ل�����ش، ودخ������ل 
ح��ف��ر يف ����ش���رق ال���ب���الد يف اأت�����ن 
االإ�شالمية  اجلماعات  على  ح��رب 

املتطرفة.
���ش��الم��ة الربكي  امل��ح��ام��ي  وي��ع��زو 
املظاهر  ت�����راج�����ع  ع�����ام�����ا(   29(

االنتخابات،  م��ف������ش��ي��ة  وب�������داأت 
االنتخابية.  ل���ائ��ح��ه��ا  ب��ت��ح��دي��ث 
بلغ  ���ش��ب��اط/ف��رباي��ر   14 وح��ت��ى 
عدد الذين �شجل�ا ا�شماءهم 2،4 
الفا   894 بينهم  ن��اخ��ب،  ملي�ن 

و95 ناخب جديد بح�شب ق�لها.
امل�شرفية  ال��ب��دري  ك��رمي��ة  وك��ان��ت 
ن��ح��� ملي�ن  ب���ني  م���ن ط��راب��ل�����ش 
وتق�ل  ا���ش��م��اءه��ن.  �شجلن  ام����راأة 
االجناز  هي  الت�ش�يت  “حرية  ان 
اال�شا�شي للث�رة” م�شيفة “يجب 
ملحاولة  امل�شتقبل  ع��ل��ى  ن��رك��ز  ان 

االقراع يف حال مل تر�ش النتائج 
اأحد االأطراف، قائال “اإننا خ�شنا 
م����ري����رة يف هذا  ����ش���اب���ق���ة  جت���رب���ة 

االأمر«.
“احتفالنا  اأن  امل��ر���ش��ت��ي  وي�شيف 
هذا  ���ش��ب��اط/ف��رباي��ر   17 ب���ث����رة 
اإىل  ال�����رج������ع  يف  ي��ت��م��ث��ل  ال����ع����ام 
انتخابات  كلمته يف  ليق�ل  ال�شعب 
هيبتها  للدولة  تعيد  ونزيهة  حرة 
وتنهي االنق�شام وترفع املعاناة عن 
ال��ذي عانى ويالت  امل���اط��ن  كاهل 

الع�ز واجل�ع واملر�ش واخل�ف«.

يقفون على مفرتق طرق بني متفائل ومت�صائم 

الليبيون ياأملون انتهاء الأزمة ال�صيا�صية بالنتخابات  

 اأنقرة تفرج عن ال�صحايف الأملاين-الرتكي 

قلق اأوروبي من ات�صاع حالة الطوارئ يف تركيا
 •• انقرة-اأ ف ب:

اأوروبا  ال��ع��ام ملجل�ش  االأم���ني  ع��رب 
ث����رب���ي����رن ي���اغ���الن���د ام�������ش عن 
نطاق  وات�شاع  ا�شتمرار  من  قلقه 
ح��ال��ة ال���ط����ارئ ال��ت��ي ف��ر���ش��ت يف 
تركيا يف اأعقاب حماولة االنقالب 

يف مت�ز ي�لي� 2016.
وق�����ال اأم�����ني ع����ام امل��ج��ل�����ش، وه� 
اأكرب هيئة اوروبية ملراقبة حق�ق 
االن�شان، يف خطاب امام طالب يف 
منا  “كثرون  ان��ق��رة  يف  احل��ق���ق 
ومدة  م��دى  من  بالقلق  ي�شعرون 

حالة الط�ارئ املطبقة«.
ت�قيف  خ�ش��شا  ياغالند  وذك��ر 
�شحافيني ون�اب وروؤ�شاء بلديات 
االن�شان،  ح��ق���ق  ع��ن  وم��داف��ع��ني 
م�����ش��ددا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة دوره����م من 
اأجل دمي�قراطية فعالة وعملية. 
اعتقاالت  حملة  “�شن  ان  وق���ال 
وا�شعة جدا ي�ؤدي اىل ن�شر اأج�اء 

من اخل�ف يف كل املجتمع«.
ال���ط����ارئ فر�شت  وك���ان���ت ح��ال��ة 
اأي����ام م��ن املحاولة  ب��ع��د  ت��رك��ي��ا  يف 
ي�لي�  مت����ز   15 يف  االن��ق��الب��ي��ة 
ال�شلطات  ون�����ش��ب��ت��ه��ا   2016
ال��رك��ي��ة اىل ال��داع��ي��ة ف��ت��ح اهلل 
املتحدة  ال�اليات  يف  املقيم  غ�لن 
وُم���ددت  فيها.  ت����رط  اي  وينفي 
ح��ال��ة ال���ط����ارئ ���ش��ت م���رات منذ 

ذلك احلني.
غر  تطهر  حملة  ان��ق��رة  و�شنت 
م�����ش��ب���ق��ة يف ه���ذا االط�����ار طالت 
�شخ�ش  ال�����ف   140 م����ن  اأك������رث 
واأكرث  مهامهم  علقت  او  اأق��ي��ل���ا 

من 55 الفا اأوقف�ا اأو اعتل�ا.
نتج  ال������ش��ع  اإن  ي��اغ��الن��د  وق����ال 
املحكمة  يف  مراكمة  ق�شايا  ع��ن 
االوروب�����ي�����ة حل���ق����ق االن�������ش���ان يف 

جميع  ان  م�شيفا  ���ش��را���ش��ب���رغ، 
ال��ت��ع��ام��ل معها  ال��ق�����ش��اي��ا ي��ج��ب 
طبقا لالتفاقية االأوروبية حلق�ق 

االن�شان.
درا�شة  اىل  تركيا  ي��اغ��الن��د  ودع���ا 
االأ�شخا�ش  ودع��������ات  ال��ط��ل��ب��ات 
االتفاقية  ب�����اح�����رام  امل���ع���ن���ي���ني 
االوروب���ي���ة حل��ق���ق االن�����ش��ان من 
املحكمة  حت���م���ي���ل  جت���ن���ب  اج������ل 
“اأكرث  االوروبية حلق�ق االن�شان 
اأبلغت  ب���ع���دم���ا  طاقتها”  م����ن 

بالعديد من الق�شايا.
املحكمة  “حتميل  ان  وق���������ال 
االوروب��ي��ة حلق�ق االن�����ش��ان اكرث 
ي����ؤدي �ش�ى اىل  ل��ن  م��ن طاقتها 

وتركيا  اأوروب�����ا  ملجل�ش  االن�����ش��ان، 
ع�ش� فيها منذ 1950.

وق���د ب���رزت امل��خ��اوف ب�����ش��اأن دولة 
ال��ق��ان���ن يف ك��ان���ن ال��ث��اين يناير 
حماكم  اعر�شت  عندما  املا�شي 
للمحكمة  ق��������رار  ع���ل���ى  ب�����داي�����ة 
ب���������االإف���������راج عن  ال����د�����ش����ت�����ري����ة 
ال�شحافيني �شاهني الباي وحممد 
ت�قيفهما  ان  راأت  ان  بعد  ال��ت��ان 

ي�شكل انتهاكا حلق�قهما.
ال�شجن  يف  ال�شحافيان  ي��زال  وال 

وجتري حماكمتهما.
املحكمة  ب��ق��رار  ي��اغ��الن��د  واأ����ش���اد 
هذه  اأن  اىل  منبها  ال��د���ش��ت���ري��ة 
الد�شت�ر  م���ل���زم���ة.  ال������ق������رارات 

ط��رح ت�����ش��اوؤالت ع��ن ق���درة ورغبة 
تركيا يف احرام االتفاقية«.

ينجح  ل��ن  بب�شاطة  ه��ذا  واأ���ش��اف 
الدول  ع��ل��ى  يتعني  ان���ه  م��شحا 
يف  باالتفاقية  التم�شك  االأع�شاء 
حمكمة  ينتظروا  ال  واأن  ال��داخ��ل 

دولية الإجبارهم على ذلك.
وتابع “من املهم التطلع اإىل وقت 
ويعاد  ال��ط���ارئ  حالة  فيها  ترفع 

ال��شع اىل طبيعته«.
ي��ج��ب ان  ال���ق��ت ال  “ذلك  وق���ال 

يك�ن بعيدا«.
حلق�ق  االوروب��ي��ة  املحكمة  تتبع 
االن�شان التي ت�شرف على تطبيق 
حلق�ق  االوروب�������ي�������ة  امل�����ع�����اه�����دة 

الركي ي�شمن ذلك. على املحاكم 
االأخرى االلتزام بها.

ق������رارات  ت��ط��ب��ق  مل  “اذا  واأك�������د 
امل��ح��ك��م��ة ال��د���ش��ت���ري��ة ف����اإن دولة 

القان�ن تهتز«.
وق����ال ي��اغ��الن��د ان���ه ع��ل��ى الرغم 
امل�����ش��ك��الت احل��ال��ي��ة املحيطة  م��ن 
مب�����ش��اع��ي ت��رك��ي��ا ل��الن�����ش��م��ام اىل 
االحت�����اد االوروب��������ي، ال ي��ج��ب ان 
ب�شاأن  ال��ت��ب��ا���ش  اي  ه��ن��اك  ي��ك���ن 
ع��الق��ت��ه��ا وم�����ش���ؤول��ي��ات��ه��ا جتاه 
جم��ل�����ش اأوروب�������ا ال����ذي ه���� كيان 

منف�شل متاما.
عالقة  ق�شية  تبقى  “فيما  واك��د 
تركيا باالحتاد االوروبي دون حل 

اأوروبا  جمل�ش  م��ع  عالقتها  ف��اإن 
يجب اأن تك�ن وا�شحة«.

 اىل ذلك، اعلنت احلك�مة االملانية 
ام�ش ان ال�شلطات الركية اأفرجت 
االملاين-الركي  ال�����ش��ح��ايف  ع���ن 
دنيز ي�جيل امل�شج�ن منذ عام يف 
تركيا يف ق�شية �شممت العالقات 

بني البلدين.
وقال رايرن برويل احد الناطقني 
االملانية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���ش��م 
خ�����الل ل���ق���اء م����ع ���ش��ح��اف��ي��ني يف 
االفراج  ن�ؤكد  ان  “ميكننا  برلني 
ع��ن دن��ي��ز ي���ج��ي��ل، ون��ح��ن ن�شعر 

باالرتياح وال�شرور«.
اخل���ارج���ي���ة  وزي�������ر  ان  وا������ش�����اف 
“بذل  غ��اب��ري��ال  �شيغمار  االمل���اين 
وال�شاعات  االيام  جه�دا كبرة يف 
حل”  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  االخ�������رة 
الركي  ن���ظ���ره  م���ع  ب��االت�����ش��ال 

م�ل�د ت�شاو�ش اوغل�.
اخلارجية  ب��ا���ش��م  ال���ن���اط���ق  اأك�����د 
ن��ب��اأ �شحيفة دي  ب��ذل��ك  االمل��ان��ي��ة 
ك��ان ي�جيل  ال��ت��ي  االمل��ان��ي��ة  فيلت 
ت�قيفه  ق���ب���ل  حل�����ش��اب��ه��ا  ي��ع��م��ل 

ب�شبهة “االرهاب«.
م�قعها  ع��ل��ى  ال�شحيفة  وك��ت��ب��ت 
حر  ي���ج��ي��ل  “دنيز  االل���ك���روين 
االفراج  عن  اإعالنها  اخرا!” يف 
العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ال�شحايف  ع��ن 
اأدى ت�قيفه دون  الذي  44 عاما 
ت�جيه اتهام اىل اأزمة يف العالقات 

بني برلني واأنقرة.
انغيال  االأملانية  امل�شت�شارة  وكانت 
م���رك���ل م���ار����ش���ت ���ش��غ���ط��ا على 
نظرها الركي بن علي يلديرمي 
ال�شحايف،  عن  لالإفراج  برلني  يف 
حمذرة من ان العالقات الثنائية 
يتم  مل  م��ا  تتح�شن  ان  مي��ك��ن  ال 

حتقيق تقدم يف هذا امللف.

الألغام تالحق اأهايل الرقة بعد طرد داع�ش   الأمم املتحدة: التفاق حول جنوب ال�صودان ممكن 

ليتوانيا حتيي مئة عام من ال�صتقالل 
 •• فيلنيو�س-اأ ف ب:

املئة  ال��ذك��رى  الإح��ي��اء  ام�ش  ليت�انيا  انحاء  يف  اأجرا�شها  الكنائ�ش  قرعت 
املطلة  الدولة  بات ه�ى  االأوىل، يف وقت  العاملية  احل��رب  بعد  ال�شتقاللها 

على بحر البلطيق غربيا و�شط ت�ترات مع جارتها الكربى رو�شيا.
وقالت رئي�شة ليت�انيا داليا غريب��شكيت خالل احتفال يف فيليني��ش حيث 
اأي  بانتظار روؤية  باأمل  املا�شي، تطلعنا  القرن  “يف بداية  الثل�ج  ت�شاقطت 

اإ�شارة دعم«.
واأ�شافت وهي حماطة بكبار قادة االحتاد االأوروبي “الي�م، نعرف اأن لدينا 

اأ�شدقاء وحلفاء حقيقيني نحظى بدعمهم الق�ي«.
وعلى غرار التفيا وا�شت�نيا املطلتان على بحر البلطيق واملن�ش�يتان كذلك 
يف حلف �شمال االأطل�شي ومنطقة الي�رو، زادت ليت�انيا نفقاتها الدفاعية 
عام  اوكرانيا  الرو�شي يف  التدخل  بعد  بدخ�ل جن�د من حلفائها  ورحبت 

.2014
واتهمت فيلني��ش م��شك� يف وقت �شابق هذا ال�شهر بن�شر �ش�اريخ بال�شتية 

ذات قدرة ن�وية يف جيب كالينينغراد يف البلطيق.
ويف حت���رك ي��ه��دف اإىل اإظ��ه��ار االل��ت��زام��ات ال��دف��اع��ي��ة امل�����ش��رك��ة، حلقت 
العا�شمة  اأج����اء  يف  ليت�انيا  يف  منت�شرة  ودمن��ارك��ي��ة  اأم��رك��ي��ة  مقاتالت 

الغائمة اجلمعة.
وقال املحلل يف جامعة فيلني��ش كي�شت�تي�ش غرني��ش كان االإجناز االأهم 

يف ليت�انيا امل�شتقلة اإقامة دمي�قراطية م�شتقرة ب�شكل حقيقي.
مرارا  ح�شلت  احلك�مية  التغيرات  اأن  رغ��م  بر�ش  فران�ش  ل�كالة  وق��ال 

واالأحزاب ال�شعب�ية تاأتي وتذهب، مل يتم الطعن قط بنتائج االنتخابات.
املا�شي  العام  حققته  ال��ذي  الق�ي  االقت�شادي  بالنم�  ليت�انيا  وتتباهى 
اأنها واجهت خماوف ي�مية تتعلق بارتفاع  3،9 باملئة، رغم  وبلغت ن�شبته 

االأ�شعار وغياب امل�شاواة االجتماعية والهجرة اإىل الغرب االأكرث غنى.

•• الرقة-اأ ف ب:

ا�شتعداداً  منزله  بحما�ش  يتفقد  ق��راج��ي  حممد  ك��ان  بينما 
اليه، انفجر لغم زرعه تنظيم داع�ش حتت ن�شخة من  للع�دة 
القراآن لي�دي بحياة والده العج�ز، يف ماأ�شاة تتكرر يف مدينة 

الرقة ال�ش�رية بعد اأ�شهر من طرد اجلهاديني منها.
االأول  ت�شرين  يف  الدمي�قراطية  �ش�ريا  ق���ات  �شيطرة  ورغ��م 
اأب��رز معقل  تعد  كانت  التي  الرقة  املا�شي على مدينة  اكت�بر 
لتنظيم داع�ش يف �ش�ريا، مل تنته عمليات اإزالة االلغام، ويجد 
ال�شكان اأنف�شهم م�شطرين اأحياناً لدفع االأم�ال لقاء تنظيف 
اجلامع  ق��رب  ال���اق��ع  منزله  غ��رف��ة مظلمة يف  م��ن��ازل��ه��م. يف 
القدمي، يق�ل قراجي )26 عاماً( ل�كالة فران�ش بر�ش “كنت 
قد وعدت زوجتي بالع�دة اإىل منزلنا خالل اأ�شب�ع بعد تنظيفه، 

لكني مل اأكن اأعلم اأن لغماً �شينفجر بنا و�شاأفقد والدي«.
�شهرين  اأك��رث من  قبل  الرقة  اإىل  ع��اد  ال��ذي  ال�شاب  وي�شيف 

“متنيت ل� كان املنزل مهدماً متاماً، ومل يح�شل ما ح�شل«.

ي�شتلقي قراجي يف احدى زوايا الغرفة وقد غر�شت يف رجليه 
امل�شابتني اأ�شياخ حديدية طبية لتثبيت الك�ش�ر العميقة التي 
يتجمع  بينما  امللتحي  ال�شاب  ويتذكر  التفجر.  بها  ت�شبب 
من  ط��رت   )...( مرعباً  �شيئاً  “كان  ح�له  واأق��رب��اوؤه  جرانه 
مكاين حتى جدار )منزل( اجلران من ق�ة االنفجار، اأما اأبي 
فقد انهار اجلدار ف�قه«. يعيد قراجي ما ح�شل معه ل�شببني 
“االول اىل الدواع�ش الذين زرع�ا االألغام يف بي�تنا، والثاين 
اأن اأبناء الرقة  م�شيفاً  اىل عدم قيام اأحد بتنظيف حاراتنا”، 

“هم من قام�ا بتنظيف حاراتهم وبي�تهم«.
بالقرب من �ش�ر املدينة القدمية، و�شعت جمم�عة من االألغام 
اأمامها  ال�شكان من  املفككة على جانب احدى الطرقات، مير 

وكاأنه م�شهد اعتادوا على روؤيته.
لبيع  اأب���اب��ه��ا  امل��ح��ال  بع�ش  فتحت  ال��دل��ة،  دوار  ج��ان��ب  واإىل 

اخل�شار اأو الزجاج وغره من متطلبات اإعادة االعمار.
لق�شم من  مغلق  ب��اب  اأم���ام  ع��ام��اً(   28( ال�شالح  يقف حامد 
ال�شالح  وي��ق���ل  االآن.  االأل���غ���ام ح��ت��ى  م��ن  ُي��ن��ظ��ف  م��ن��زل��ه مل 

منا  يطلب�ن  )مادية(،  امكانات  اىل  التنظيف  عملية  “حتتاج 
الرقة اىل جتارة  االألغام يف  اإزال��ة  )...( حت�لت  مبالغ كبرة 
اأن  ال�شالح  وي��شح  امل�ش�ؤولة«.  اإهمال اجلهات  ب�شبب  مربحة 
يعمل�ن على  هم من  الكافية”  اخل��ربة  “ال ميلك�ن  مدنيني 
اإزال��ة االلغام مقابل مبالغ مالية. وت�شل كلفة تنظيف املنزل 
اإىل مئة دوالر، وفق �شكان حتدثت معهم فران�ش  االألغام  من 

بر�ش.
ويخل�ش ال�شالح “احلالة مرعبة، اذا مرت قطة يف اأي حلظة 

قد ينفجر لغم«.
يتج�ل اأب� حممد، الرجل اخلم�شيني بالقرب من منزله الذي 
طالته االأ�شرار. ي�شر اإىل اإحدى الغرف ويق�ل “ي�جد لغم 

اأ�شفل ال�شرير، واآخر يف باب الثالجة«.
ووثقت منظمة هي�من رايت�ش ووت�ش بني 21 اأكت�بر/ت�شرين 
االأول 2017 و20 يناير كان�ن الثاين 2018 اإ�شابة ما ال 
يقل عن 491 �شخ�شاً، بينهم 157 طفاًل، م�شرة اإىل مقتل 

الكثرين منهم.
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العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1442 تنفيذ مدين  
ال��ن��زر جم��ه���ل حمل  �شعيد  ع��ب��داهلل علي  �شع�د  ���ش��ده/1-   املنفذ  اىل 
االق���ام���ة مب���ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/911 ل��ت��اج��ر ال�����ش��ي��ارات ������ش.ذ.م.م 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  اجل�شمي   عبداهلل  م��شى  رجب  وميثله:هاين 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )124568( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/21 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  حممد �شقر حممد ال�ش�يدي جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/رمي�ند بارويل دميين�شيل قد اأقام عليك الدع�ى 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )51439( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1868  ا�ستئناف جتاري    
ان  االقامة مبا  امل�شتاأنف �شده/ 1- ها�شم عبيد خ��ادم حممد جمه�ل حمل  اىل 
ال�شحي  )مكتب  �شاحب  ب�شفته  ال�شحي  اليا�ش  علي  حممد  ي�ن�ش   / امل�شتاأنف 
وم�شت�شارون  حم��ام���ن  القان�نية  ال�شحي  جمم�عة  حاليا  �شابقا(  للمحاماة 
قان�ني�ن وميثله:ي�ن�ش حممد علي حممد اليا�ش ال�شحي  قد ا�شتاأنف القرار/ 
بتاريخ:2017/10/3   جزئي  جت��اري   2017/1483 رق��م  بالدع�ى  ال�شادر  احلكم 
وحددت لها جل�شه ي�م االثنني  امل�افق 2018/2/26 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
حال  ويف  قان�نيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/2994 تنفيذ جتاري

عبدالرحمن   -2 ذ.م.م  االم�����ارات   - ال���ا���ش��ح  ����ش���ده/1-دار  امل��ن��ف��ذ  اىل 
التنفيذ/ماجد حممد  ان طالب  االق��ام��ة مبا  اجل��اب��ري جمه�ل حمل 
فهاد الربان قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم 
طالب  اىل  دره���م    )455934( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�شامن 
االج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2016/1054 تنفيذ �سرعي

اىل املنفذ �شده/1-حم�شن �شالح �شعيد امل�شبحي جمه�ل حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ن�ر ح�شني حممد �شعيد وميثله:بدر عبداهلل خمي�ش عبداهلل 
يف  ال�شادر  القرار  لتنفيذ  اع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد 
ال��ق��رار قابال  ان ا�شبح  اح���ال نف�ش م�شلمني بعد  ال��دع���ى رق����م:2016/919 
للتنفيذ اجلربي وبت�شديد املبلغ وقدره )13790( درهم والر�ش�م وامل�شاريف. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/640 تنفيذ �سرعي

اىل املنفذ �شده/1-باراج �شاندرا كانت تكار جمه�ل حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/دميبل باراج تاكار وميثله:�شلطان عبداهلل ماجد را�شد ال�شام�شي قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله لتنفيذ القرار ال�شادر يف الدع�ى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�����ش��داد  م�شلمني  غ��ر  نف�ش  اح����ال  رق�������م:2016/890 
تاريخ  م��ن  وامل�شاريف  للر�ش�م  �شامال  احلكم  منط�ق  وف��ق  دره��م   )69890(
اال�شتحقاق. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 

يف الطعن 2017/753 طعن جتاري
تدع� دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- حممد ظفر �شاه خان
وميثله:علي عبداهلل ماجد ال�شام�شي 

ع��ارف جامى  �شاهد حمم�د 2- حممد  �شيد  املطع�ن �شدهما:1-  باعالن 
املذك�ر  الطعن  عليكم  اأق��ام  الطاعن  ب��اأن  نعلنكم  االق��ام��ة  حمل  جمه�يل 
على  ل��ل��رد  وذل���ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�����ش���ر  عليكم  وي��ت���ج��ب  اأع���اله 

�شحيفة الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/222  ا�سكالت عقارية
م��ش�ع الق�شية اإ�شكال يف التنفيذ رقم:423/2015 تنفيذ عقاري

 ل�قف االجراءات التنفيذية
طالب االإعالن:م�شت�شكل:بنك را�ش اخليمة ال�طني �ش.م.ع

�شاليندرا   -2 رام�شنداين  رام�شاند  مان�هار  �شدهم:1  اعالنه:امل�شت�شكل  املطل�ب 
رغ�اين 3- حممد ر�شيد ي��شف حممد ر�شيد ، جمه�ل حمل االقامة

م��ش�ع االعالن:
نعلنكم بانه قد حت��ددت جل�شة ي���م االح��د امل����اف���ق:2018/2/25 ال�����ش��اع��ة:11:00 �ش 
ويف  ح�ش�رها  عليكم  يت�جب  والتي  اع��اله  اال�شكال  يف  للنظر   ch1.A.5:بالقاعة

حالة تخلفكم عن احل�ش�ر �شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القان�ين بحقكم . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/186  جتاري كلي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/حم��م��د ع��م��ر ف����اروق ف����اروق اح��م��د ���ش���دري جم��ه���ل حمل 
عبداهلل  م��شى  رجب  وميثله:هاين  باكر  ج�ن  املدعي/هاوارد  ان  مبا  االقامة 
عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  اجل�شمي 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م   )15583140.32( وقدره  مببلغ 
االحد  ي�م  لها جل�شة  وح��ددت  التام.  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  9% من 
فاأنت  ل��ذا   ch1.C.15:بالقاعة ���ش  ال�����ش��اع��ة:09.30    2018/2/25 امل���اف��ق 
مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/176  جتاري كلي

عبد  خ��ان  �شعيد  مديرها  وميثلها  ����ش.ذ.م.م  الفنية  خلدمات  عليه/�شعيد  املدعي  اىل 
الفندقية  وال�شقق  جل�ريا  املدعي/فندق  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل  خ��ان  الغفار 
الدع�ى  عليك  اأق���ام  ق��د  ف��ري��د  اح��م��د  م��دي��ره��ا/حم��م��د  وميثلها  ذ.م.م  ح��رة  منطقة 
�شراء  اوام��ر  مب�جب  عليها  واملدعي  املدعي  بني  بيع  عقد  بف�شخ  املطالبة  وم��ش�عها 
بالرقم )024163(  املقدمة  الدفعة  �شيك  ورد  درهم  وق��دره )995.000(  باجمايل مبلغ 
وامل�شح�ب على بنك اب�ظبي التجاري والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها 
جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2018/2/27  ال�شاعة:09.30 �ش بالقاعة:ch1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2628  جتاري كلي

علي  جبل  ح��رة  منطقة  �����ش.ذ.م.م  لل�شحن  او���ش��ن  عليه/ك�مبا�ش  امل��دع��ي  اىل 
العامة  للتجارة  اي�شت  تي ميدل  بي  املدعي/ا�ش  ان  االقامة مبا  جمه�ل حمل 
التحفظي  الغاء احلجز  املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  اأقام عليك  ���ش.ذ.م.م قد 
رقم 2017/140 حجز حتفظي با�شرداد حمج�زات والزام املدعي عليهم مببلغ 
لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�ش�م  درهم   )670282.80(
جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2018/2/20  ال�شاعة:08.00 �ش مبكتب ادارة الدع�ى 
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1831  جتاري  جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- دوكيم للتجارة ���ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة نعلنكم 
الدع�ى  يف    2017/12/19 ب��ت��اري��خ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب���ان 
ال�شيد/اوليفر  وميثلها  ���ش.ذ.م.م  للكيماويات  ل�شالح/ريك�ن  اعاله  املذك�رة 
ب��اداء مبلغ )40.000( درهم للمدعية وفائدة %9  ف��راوو بالزام املدعي عليها 
م��ن:2017/5/23 وحتى ال�شداد التام والزمت املدعي عليها امل�شاريف . حكما 
الي�م  من  اعتبارا  ي�ما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�ش�ري  مبثابة 
التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1047  جتاري  كلي 
بان  نعلنكم  االق��ام��ة  بابكر جم��ه���ل حم��ل  ع���ادل حممد علي  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك���م  اىل 
اعاله  امل��ذك���رة  ال��دع���ى  يف    2017/8/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
للمدعية  ي���ؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  ����ش.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ل�شالح/الرحبي 
مبلغ وقدره )5.101.300( درهم والفائدة عنه ب�اقع 9% �شن�يا من تاريخ اال�شتحقاق 
درهم  الف  ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�ش�م  والزامك  التام  ال�شداد  وحتى  يف:2016/7/10 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما 
اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/292  جتاري جزئي

�����ش.ذ.م.م 2-اين ج���رج ج�رج  ديزاينز �شرفي�شز  ان��د  ع��ل��ي��ه/درمي ورك�����ش  امل��دع��ي  اىل 
ج��اب��ري��ل جم��ه���ل حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي/م���ؤ���ش�����ش��ة اح��م��د ع��ب��داهلل للعقارات 
وميثله:هاين رجب م��شى عبداهلل اجل�شمي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
والر�ش�م  درهم   )154.208( وق��دره  مببلغ  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت 
 ch1.C.13:لها جل�شة ي�م االربعاء امل�افق 2018/2/21  ال�شاعة:08.30 �ش بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/66  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/اي��زى الي���ف ان��رن��ا���ش��ي���ن��ال ل��ل��ت��ج��ارة �������ش.ذ.م.م 2- حم��م��د فهيم 
عامة(  م�شاهمة  )�شركة  الهالل  املدعي/م�شرف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمه�ل  ظفر 
املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  غ��امن  حممد  اهلل  م��ال  وميثله:نا�شر 
 )302.255.62( وق��دره  مببلغ  والتكافل  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام 
امل�افق  الثالثاء  ي���م  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م 
اأو  فاأنت مكلف باحل�ش�ر  لذا   ch1.C.14:بالقاعة ال�شاعة:08.30 �ش    2018/2/27
او م�شتندات للمحكمة قبل  من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/33  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1-�شتيني فيدال ج�قين�شني 2- يل ه�جنكي�ن جمه�ل حمل 
االقامة مبا ان املدعي/عمارة احلداثة للتجارة العامة �ش.ذ.م.م قد اأقام عليك 
الدع�ى وم��ش�عها املطالبة مببلغ وقدره )36000( درهم والفائدة والر�ش�م 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�ش امل�افق 2018/3/8 ال�شاعة 8.30 
�ش بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/1  مدين جزئي
���ش.م.ع جمه�ل  االم��ارات لالت�شاالت  املدعي عليه /1-�شركة جمم�عة  اىل 
اأقام عليك الدع�ى  ب���دورى قد  حمل االقامة مبا ان املدعي/�شاندرا �شيكار 
املدعي )0561367577(  رقم  بالغاء  املدعي عليها  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها 
و�شطب مطالبته بقيمة )5158.45( درهم من �شجالت املدعي عليها والر�ش�م 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة ي�م االثنني امل�افق 2018/2/26 ال�شاعة 8.30 
�ش بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/23  مدين جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه /1-حم���م����د اح��م��د حم��م��د �شعيد خ�����ش��ر جم��ه���ل حمل 
االقامة مبا ان املدعي/في�شل عي�شى م��شى �شليمان قد اأقام عليك الدع�ى 
 )1000( مبلغ  و���ش��داد  مركبة  ا���ش��رداد  مطالبة  دع���ى  املطالبة  وم��ش�عها 
ي�م  لها جل�شة  وح��ددت  وامل�شاريف.  والر�ش�م  املرورية  املخالفات  درهم قيمة 
لذا   Ch2.D.18 بالقاعة  8.30 �ش  ال�شاعة  امل�افق 2018/2/22  اخلمي�ش 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1310  ا�ستئناف مدين    
اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1- اب���� احل�����ش��ن��ات ب���اب احل�����ش��ني روب��ي��ل  جمه�ل 
حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف / �شركة ميثاق للتاأمني التكافلي �ش.م.ع 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  اجل��رم��ن   ابراهيم  ا�شماعيل  وميثله:علي 

ال�شادر بالدع�ى رقم 2017/240 مدين كلي بتاريخ:2017/9/27 
 10.00 ال�شاعة   2018/3/21 امل���اف��ق  االرب��ع��اء   ي���م  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/4207 تنفيذ جتاري

حمل  جمه�ل  م.م.ح  للت�ش�يق  ترينيتي  �شده/1-جمم�عة  املنفذ  اىل 
ذ.م.م  ال��ت��ج��اري��ة  �شلمان  ع��ل��ي  التنفيذ/�شركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
التنفيذية  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  اهلل  خ��ر  �شبلي  وميثله:ج��شلني 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )34171( درهم  اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2018/13  تظلم جتاري

�شيد   / املتظلم  ان  مبا  االقامة  حمل  جمه�ل  لني  1-زهيك�شيا   / �شده  املتظلم  اىل 
اأقام  قد  بن عرب  علي  زاده وميثله:را�شد عبداهلل  اله م��ش�ى  ال�شيد  امني  حممد 
على  االم��ر  يف  ال�شادر  ال��ق��رار  م��ن  تظلم  وم��ش�عه  اع��اله  امل��ذك���ر  التظلم  عليكم 
لها  وح���ددت  ال�شفر.  م��ن  �شدها  املتظلم  مبنع  اخل��ا���ش   1195/2017 رق��م  عري�شة 
جل�شة ي�م االحد امل�افق 2018/2/18 ال�شاعة 08.30 �ش بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/65  مدين جزئي
جمه�ل  �شاه  علي  عميد  كاظمي  �شاه  حيدر  عليه/�شلطان  امل��دع��ي  اىل 
التلب  املدعي/ابراهيم عبداهلل احمد علي حممد  ان  حمل االقامة مبا 
قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة مببلغ وقدره )70000( درهم 
والر�ش�م وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�ش امل�افق 2018/3/1  
ال�شاعة:08.30 �ش بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/130  مدين جزئي

االقامة  حمل  جمه�ل  ����ش.ذ.م.م  ليم�زين  ت��امي  عليه/اون  املدعي  اىل 
اأق������ام ع��ل��ي��ك الدع�ى  ���ش��ي��د حم��م��د ق���د  امل���دع���ي/ح���ي���اة خ����ان  مب���ا ان 
وامل�شاريف.  وال��ر���ش���م  م��رك��ب��ة  ملكية  بتجديد  امل��ط��ال��ب��ة  وم������ش���ع��ه��ا 
وحددت لها جل�شة ي�م االثنني امل�افق 2018/2/19  ال�شاعة:08.30 �ش 
بالقاعة:ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12252 بتاريخ 2018/2/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2081  جتاري كلي

الفال�شي  طار�ش  �شيف  حميد  �شيف  ملالكها  �شناء  ازي��اء  املدخل/م�ؤ�ش�شة  اخل�شم  اىل 
2-م�ؤ�ش�شة ازياء �شناء ملالكها �شيف حميد �شيف طار�ش الفال�شي جمه�ل حمل االقامة 
ابراهيم اجلرمن  ا�شماعيل  التجاري )فرع( وميثله:علي  اب�ظبي  املدعي/بنك  ان  مبا 
بالزام املدعي عليهم واخل�ش�م املدخلني  اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة  قد 
وقدره )45.301.733.33(  للمدعي مبلغ  ت�ؤدوا  بان  بينكم  فيما  والت�شامم  بالت�شامن 
درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدع�ى وحتى 
التام. وحددت لها جل�شة ي�م االثنني امل�افق 2018/2/19  ال�شاعة:09.30 �ش  ال�شداد 
بالقاعة:ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

ختام ناجح ملعر�ش بدايات ال�صاد�ش حتت �صعار »هويتي �صناعتي«

كورودا لولية ثانية على راأ�ش املركزي الياباينرينو حتقق اأرباحا ومبيعات قيا�صية  
املا�شية  ال�شن�ات  م��دى  على  املطبقة  ا�شراتيجيتنا 
وجه�د جميع م�ظفي املجم�عة. وارتفع حجم املبيعات 

بن�شبة 8،5 باملئة اإىل 3،76 ملي�ن مركبة.
على  امل��ح��اف��ظ��ة   2018 ال���ع���ام  ال�����ش��رك��ة يف  وت���ه���دف 
هام�شها الت�شغيلي باإيرادات ت�شل اإىل اأكرث من 6 باملئة 

وزيادة املبيعات.
وي�م اخلمي�ش، دعم جمل�ش اإدارة ال�شركة طلب رئي�شها 
التنفيذي البقاء يف من�شبه ل�الية جديدة مدتها اأربعة 

اأع�ام.
يف  وامل���ل���د  االأ���ش��ل  اللبناين  الفرن�شي  غ�شن،  ويدير 
�شركة  اأنقذ  بعدما   2005 العام  رين� منذ  ال��ربازي��ل، 

ني�شان من االإفال�ش عام 1999.
وحتت قيادته، احتل حتالف رين�-ني�شان-ميت�ش�بي�شي 
املا�شي مع  العام  مبيعا  االأك��رث  ال�شيارات  �شانع  م�قع 

بيعه 10،6 ملي�ن مركبة ح�ل العامل.

را�ش البنك املركزي الياباين.
واأ�شرف   2013 مار�ش  اآذار  يف  مهامه  ك�روج�  ت���ىل 
على تطبيق برنامج نقدي ق�ي الإعادة انعا�ش االقت�شاد 

الياباين املتعرث.
نقدي مت�شددة، وطبق يف  تي�شر  �شيا�شة  واأ�شرف على 
كان�ن الثاين يناير معدالت فائدة �شلبية الأول يف تاريخ 
البنك املركزي الياباين، ليفر�ش ر�ش�ما على االم�ال 

امل�دعة لدى البنك.
وت��ع��ه��د ال��ب��ن��ك امل���رك���زي اي�����ش��ا االب���ق���اء ع��ل��ى عائدات 
ال�شفر،  ح���اىل  �شن�ات   10 مل��دة  احلك�مية  ال�شندات 

م�ا�شال عمليات ال�شراء بح�شب ال�شرورة.
يحمل ك�رودا �شهادات من جامعتي ط�كي� واك�شف�رد، 
اليابانية  امل��ال��ي��ة  وزارة  يف  ال�شن�ات  ع�����ش��رات  وام�����ش��ى 
وت�ىل رئا�شة بنك التنمية اال�شي�ي ومقره مانيال يف 

2005

•• باري�س-اأ ف ب:

اأعلنت جمم�عة “رين�” الفرن�شية ل�شناعة ال�شيارات 
ام�ش اأنها حققت اأرباحا ومبيعات قيا�شية عام 2017 
بلغ  حيث  باملئة   50 بن�شبة  اأرباحها  �شايف  ارت��ف��اع  مع 
مليار   6،4( ي����رو  م��ل��ي��ارات   5،1 ق���دره  قيا�شيا  رق��م��ا 

دوالر(.
وارت��ف��ع��ت امل��ب��ي��ع��ات يف امل��ج��م���ع��ة ال��ت��ي ت�����ش��م عالمة 
 14،7 بن�شبة  الكلفة  منخف�شة  التجارية  “دا�شيا” 
باملئة حيث بلغت 58،8 مليار ي�رو م�شتفيدة من دمج 

عالمة “الدا” التجارية الرو�شية.
غ�شن  ك��ارل������ش  املجم�عة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  وق��ال 
بالن�شبة  ج��دي��دا  قيا�شيا  عاما   2017 “كان  بيان  يف 

ملجم�عة رين�«.
ثمرة  ت�شكل  وامل��ال��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  واأ����ش���اف 

•• طوكيو-اأ ف ب:

ك�رودا  ه��اروه��ي��ك���  ام�����ش  اليابانية  احل��ك���م��ة  ر�شحت 
ل�الية ثانية على راأ�ش البنك املركزي مما مينح اخلبر 
االنكما�ش  ملحاربة  ال�قت  من  مزيدا  املخ�شرم  امل��ايل 

وتعزيز النم� يف ثالث اأكرب اقت�شاد يف العامل.
اأ�شماء عر�شت على  وجاء تر�شيح ك�رودا �شمن الئحة 
تر�شيحه  وك���ان  ال�����ش��ح��اف��ي���ن.  عليه  واط��ل��ع  ال��ربمل��ان 

مت�قعا على نطاق وا�شع.
اخ��ت��ار رئ��ي�����ش احل��ك���م��ة ���ش��ي��ن��زو اآب���ي ك������رودا الخراج 
اليابان من دوامة تده�ر االأ�شعار. واأ�شرف ك�رودا على 

اخلطة املالية الرئي�شية لرئي�ش ال�زراء.
وك�رودو )73 عاما( ه� الرئي�ش ال�شابق لبنك التنمية 
االآ���ش��ي���ي. ويف ح���ال اإمت��ام��ه والي���ة ث��ان��ي��ة م��ن خم�ش 
اأط����ل م��دة على  ال��ذي مي�شي  �شن�ات ي�شبح احل��اك��م 

الدولر يرتفع من اأدنى م�صتوى يف 3 �صنوات
 •• لندن-رويرتز:

ارتفع الدوالر من اأدنى م�شت�ى يف ثالث �شن�ات مقابل �شلة عمالت ام�ش 
لكنه يتجه �ش�ب تكبد اأكرب خ�شارة اأ�شب�عية يف ت�شعة اأ�شهر، يف ال�قت الذي 
اأي دعم قد  اأث��ر  ال��دوالر  للم�شتثمرين جتاه  ال�شلبية  املعن�يات  فيه  فاقت 

حت�شل عليه العملة االأمريكية من ارتفاع ع�ائد �شندات اخلزانة.
وتاأثرت العملة االأمريكية �شلبا هذا العام ب�شبب ع�امل خمتلفة من بينها 
الدوالر  ت�شتهدف خف�ش  ا�شراتيجية  تتبع  وا�شنطن قد  اأن  املخاوف من 
والتاآكل امللح�ظ يف ميزة عائد العملة يف ال�قت الذي بداأت فيه دول اأخرى 
ع�ائد  فيه  انخف�شت  الذي  ال�قت  ويف  النقدي.  التي�شر  �شيا�شة  تقلي�ش 
باملئة   2.9 م�شت�ى  دون  �شن�ات  ع�شر  الأج��ل  االأمريكية  اخل��زان��ة  �شندات 
ام�ش، ارتفع الدوالر لربح م�ؤ�شره 0.3 باملئة وانخف�ش الي�رو دون 1.25 
دوالر من اأعلى م�شت�ى يف ثالث �شن�ات. ويتجه م�ؤ�شر الدوالر لالنخفا�ش 
وجرى  اأيار 2017.  1.8 باملئة يف اأ�شب�ع، وه� اأكرب انخفا�ش منذ ماي� 
106.28 ين بعد  0.2 املئة خالل اجلل�شة عند  ال��دوالر مرتفعا  ت��داول 
اأن انخف�ش يف وقت �شابق اإىل م�شت�ى جديد ه� االأدنى يف 15 �شهرا عند 

105.545 ين.

•• عجمان ـ الفجر 

ن���ظ���م جم��ل�����ش ����ش���ي���دات اأع���م���ال 
عجمان يف غرفة جتارة و�شناعة 
ملعر�ش  اخلتامي  احلفل  عجمان 
�شعار  حت����ت  ال�������ش���اد����ش  ب����داي����ات 
مركز  يف  �شناعتي”  “ه�يتي 
ال�شيخ زايد للمعار�ش وامل�ؤمترات 

بجامعة عجمان.
للمعر�ش  اخلتامي  احلفل  �شهد 
رئي�ش  امل�يجعي  ع��ب��داهلل  �شعادة 
عجمان  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����ش 
علي  اآل  اآم��ن��ة خليفة  وال��دك��ت���رة 
اعمال  ����ش���ي���دات  رئ��ي�����ش جم��ل�����ش 

اأم  ال�����ش��ي��ف  عليها  اأ����ش���رف  وال��ت��ي 
را�شد وال�شيف ام خالد.

�شعادة  ق�����ام  احل���ف���ل  خ����ت����ام   ويف 
والدكت�رة  امل���ي��ج��ع��ي  ع���ب���داهلل 
اآمنة خليفة بتكرمي كافة اجلهات 

الراعية والداعمة للمعر�ش.
ال�شكر  اآم��ن��ة  ال��دك��ت���رة  ووج��ه��ت 
وجامعة  عجمان  لغرفة  اجلزيل 
املعر�ش  رع����اي����ة  ع���ل���ى  ع���ج���م���ان 
كافة  واإىل  ال�شاد�شة  ن�شخته  يف 
اجلهات الداعمة على م�شاندتهم 
ك��م��ا وجهت  امل���ع���ر����ش  اجن�����اح  يف 
واجلهات  ال��ع��م��ل  ل��ف��رق  ال�����ش��ك��ر 

االإعالمية. 

م���ع ب��ع�����ش��ه��ن ال��ب��ع�����ش ، وزي�����ادة 
ر�شى امل�شتفيدات واملتعاملني مع 

املجل�ش.
اخلتامي  ال��ي���م  ان  اإىل  وا����ش���ارت 
ت���ق��ي��ع مذكرة  ���ش��ه��د  ل��ل��م��ع��ر���ش 
للخدمات  ه��ي��دالي��ن  ب��ني  تفاهم 
االع���الم���ي���ة م���ع امل��ع��ه��د ال����دويل 
دبي،   � ال��ث��ق��اف��ي��ة  ل��ل��دب��ل���م��ا���ش��ي��ة 
ت����ن����ف����ي����ذي مع  وب�������روت��������ك��������ل 
طق�ش  اأحمد  الدكت�ر  االعالمي 
�شراكة  ه���ي���دالي���ن  وق���ع���ت  ك���م���ا 

ال�طني  االق��ت�����ش��اد  يف  حقيقية 
ومن�ه.

م����ن ج���ان���ب���ه���ا اك������دت ال���دك���ت����رة 
يهدف  امل��ج��ل�����ش  ان  خليفة  اآم��ن��ة 
م�����ن خ�������الل م����ع����ر�����ش ب�����داي�����ات 
ب�شكل  ينظمها  ال��ت��ي  وامل��ع��ار���ش 
عام اإىل االرتقاء مب�شالح �شيدات 
التي  ال�شع�بات  االعمال وتذليل 
ت�اجههن وت�ثيق روابط �شيدات 
االع���م���ال م���ع اجل���ه���ات االأخ�����رى 
االعمال  ���ش��ي��دات  جمتمع  ورب���ط 

لرواد  الفر�شة  اإتاحة  اأهمية  اإىل 
تنظيم  م���ن  االع����م����ال  ورائ��������دات 
ل��ه��م وتنظيم  امل���ج��ه��ة  امل��ع��ار���ش 
لينعك�ش  العمل  وور���ش��ة  ال����دوات 
م�شاريعهم  واإدارة  اأداء  على  ذلك 

اخلا�شة.
اجلهات  ج���ه����د خم��ت��ل��ف  وث���م���ن 
يف  االعمال  �شيدات  بدعم  املعنية 
اإمكانياتها خلدمة قطاع  ت�شخر 
املراأة وتنمية قدراتها االقت�شادية 
وم�شاهمة  ف���اع���ل���ة  ت����ك�����ن  ك�����ي 

اع����م����ال ع���ج���م���ان ي��ط��م��ح خالل 
معر�ش  تنظيم  اإىل  ال��ق��ادم  العام 
ملجل�ش  اجلديد  املبنى  يف  بدايات 
���ش��ي��دات اع���م���ال ع��ج��م��ان وال���ذي 
خدمات  يف  ن���ع��ي��ة  نقلة  �شيمثل 
ورائدات  ل���رواد  امل�جهة  املجل�ش 
اعمالهم  من���  وت��ع��زي��ز  االع���م���ال 

وا�شتدامتها.
اخلتامي  ال���ي����م  يف  وُن���ظ���م  ه����ذا 
املعد  الطبخ  م�شابقة  للمعر�ش 
م�شبقا من املنزل “�شيف بدايات” 

عجمان وممثلي اجلهات الراعية 
والداعمة للمعر�ش وامل�شاركات.

وخالل احلفل اأ�شاد �شعادة عبداهلل 
جمل�ش  ودور  ب��ج��ه���د  امل���ي��ج��ع��ي 
تنظيم  يف  عجمان  اعمال  �شيدات 
الفر�شة  واتاحة  بدايات  معر�ش 
�شيدات  م��ن��ت��ج��ات  ال���ش��ت��ع��را���ش 
ب����ره����ن على  ال����الت����ي  االع�����م�����ال 
ا�شتطاعتهن تقدمي منتجات ذات 
من  تعزز  وبحرفية  عالية  ج���دة 
م�شرا  اال���ش���اق،  يف  مناف�شتهن 

جمل�ش  �شفراء  مع  ا�شراتيجية 
االمارات التط�عي.

ك��م��ا ���ش��ه��د امل���ع���ر����ش ج��م��ل��ة من 
ال�����ش��ف��ق��ات ب���ني ال���ت���ي مت���ت بني 
���ش��ي��دات اع��م��ال عجمان  جم��ل�����ش 
امل�شاركات،  االع����م����ال  و����ش���ي���دات 
مبادرة  ع���ن  ل��ل��ح�����ش���ر  واع��ل��ن��ت 
للرويج  املجل�ش  اطلقها  جديدة 
االعمال  ���ش��ي��دات  م��ن��ت��ج��ات  ع���ن 

حتت عن�ان “هرات«.
�شيدات  جمل�ش  ان  اإىل  واأ����ش���ارت 

ع��الم��ت��ن��ا وق��ي��م��ن��ا ل��ل��م�����ش��ارك��ني يف توقعات بنمو �صوق ال�صرق الأو�صط لقطع غيار ال�صيارات ليتجاوز ال�15 مليار دولر بحلول 2021
املعر�ش«. 

�شركة  ت��ط��ل��ق  م��ت�����ش��ل  ���ش��ي��اق  ويف 
ال���ع���دي���د   Autopumps
اأوت�ميكانيكا  يف  امل��ن��ت��ج��ات  م���ن 
ذل��ك متديد  2018 مب��ا يف  دب��ي 
التجارية  امل�شخات  من  ت�شكيلتها 
ب��ي��ل ك�ت�ن،  وق����ال  وال�����ش��ن��اع��ي��ة. 
لل�شركة:  التنفيذي  واملدير  املالك 
“نقدم خرباتنا يف ت�شنيع وت�ريد 
اأع�����م�����دة احل������دب������ات، ال������ه������زازات، 
لتطبيقات  امل���ح���رك���ات  ���ش��م��ام��ات 
مركبات ال�شلع ال�شريعة، الزراعية، 

البحرية والثقيلة«. 
االأو�شط  ال�����ش��رق  اإىل  ننظر  »اإن��ن��ا 
ق���ي يحقق من���ا ملح�ظا  ك�ش�ق 
املركبات  غ���ي���ار  ق���ط���ع  ق���ط���اع  يف 
املركز  ه��ي  دب��ي  اأن  كما  التجارية، 
من  وتعد  القطاع  لهذا  االإقليمي 
ال�شاحة  على  ال��ب��ارزي��ن  الالعبني 
دبي  اأوت�ميكانيكا  ويعد  العاملية. 
الرئي�شية  التجارية  املعار�ش  اأحد 
يف قطاع القطع التجارية، ون�شارك 
يف هذه املن�شة للقاء اأبرز ات�شاالت 
وتعزيز  القرار  و�شانعي  ال�شناعة 

اأعمالنا يف املنطقة«. 
 2018 دبي  اأوت�ميكانيكا  يغطي 
فرانكف�رت  مي�شي  تنظمه  ال���ذي 
اأق�شام  ���ش��ت��ة  االأو������ش�����ط  ال�������ش���رق 
واملك�نات،  القطع  ه��ي  للمنتجات 
االل������ك������رون������ي������ات واالأن������ظ������م������ة، 
والتخ�شي�ش،  االك�������ش�������ش����ارات 
غ�شيل  وال�������ش���ي���ان���ة،  االإ�������ش������الح 
ال�������ش���ي���ارات، ال��ع��ن��اي��ة ب��ه��ا واإع�����ادة 

التهيئة، واالإطارات والبطاريات. 
للمعر�ش  العاملي  الطابع  ويتاأكد 
25 جناحا  م�����ش��ارك��ة  خ���الل  م���ن 
دولية   جتارية  رابطة  و36  دوليا 
اإىل جانب 90 % من العار�شني 

•• دبي-الفجر:

ال�شيارات  ���ش��ن��اع��ة  خ����رباء  ت���ق��ع 
غيار  ق��ط��ع  مبيعات  ع��ائ��دات  من��� 
مبنطقة  ال�شيارات  واك�����ش�����ش���ارات 
ال�شن�ات  االأو���ش��ط خ��الل  ال�����ش��رق 
املقبلة واأفادت م�ؤ�ش�شة “تك �شاي« 
لبح�ث  ال���دول���ي���ة   TechSci
مبيعات  ع����ائ����دات  اأن  االأ������ش������اق 
ال�شيارات،  وم���ك����ن���ات  امل���ح���رك���ات 
واك�ش�ش�ارات  االإط���ارات  االأنظمة، 
مليار   15 ���ش��ت��ت��ج��اوز  ال�����ش��ي��ارات 
مقابل   2021 ب���ح���ل����ل  دوالر 
يف  دوالر  م���ل���ي���ار   12.3 ح�������ايل 
2017، مبعدل من� �شن�ي مركب 

 .% ن�شبته 5 
وع�����ل�����ى ����ش���ع���ي���د م����ت���������ش����ل، اأك������د 
مي�شي  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ش 
ف���ران���ك���ف����رت ال�������ش���رق االأو�����ش����ط، 
اأح��م��د ب��اول�����ش، ع��ل��ى من��� ال���دورة 
القادمة الأكرب معر�ش متخ�ش�ش 
واك�ش�ش�ارات  غيار  قطع  �ش�ق  يف 
البيع  بعد  ما  وخ��دم��ات  ال�شيارات 
 ”2018 دب����ي  “اأوت�ميكانيكا 
ال�����ذي ي��ن��ط��ل��ق يف م���رك���ز ال����دويل 
وامل����ع����ار�����ش خالل  ل���ل���م����ؤمت���رات 
الثالث  وح��ت��ى  االأول  م��ن  ال��ف��رة 

من ماي�. 
واأ������ش�����ار ب���اول�������ش: ت�����ش��ت��ع��د اأك����رب 
االأ�شماء يف عامل �شناعة ال�شيارات 
االب���ت���ك���ارات  اأح������دث  اإط������الق  اإىل 
االأوىل  للمرة  العاملية  وامل��ن��ت��ج��ات 

من خالل اأوت�ميكانيكا دبي. 
ت�شكل  قائال:  باول�ش،  اأو���ش��ح  كما 
ق��ط��اع مركبات  ال���رك���اب  ���ش��ي��ارات 
واأفريقيا،  االأو�شط  ال�شرق  يف  هام 
فيما �شيعزز ا�شتقرار اأ�شعار النفط 
والبنية التحتية احلك�مية الهامة 
النم�  امل��ن��ط��ق��ة  دول  م���ن  ع���دد  يف 

معدات حتريك الربة وحمركات 
ل�كا،  ل�يزو�ش  وقال  القرطا�شية. 
ن�شارك  اآلك�:  يف  التنفيذي  املدير 
يف اأوت�ميكانيكا دبي منذ 2006، 
اأعماال  تراكمي  ب�شكل  حققنا  وقد 
ع�شرة  على  قيمتها  تزيد  ج��دي��دة 
ماليني دوالر يف ال�شرق االأو�شط. 

ح�ش�رنا  ظ���ل  يف  ق���ائ���ال:  وت���اب���ع 
ال��ق���ي يف امل��ن��ط��ق��ة ن��ح��ر���ش على 
لقاء العمالء احلاليني من خالل 
اأوت�ميكانيكا دبي 2018 وت��شيع 
ق��اع��دة ع��م��الئ��ن��ا م��ن خ���الل لقاء 
حمتملني جدد. تبلغ ن�شبة الزوار 
التجاري  ل��ل��م��ع��ر���ش  ال���دول���ي���ني 
احلالية  القيمة  اأن  ك��م��ا   %  52
ال�شرق  املركبات يف  ل�ش�ق خدمات 

املعر�ش حدثا  االأو�شط جتعل من 
واجب احل�ش�ر. 

كرو�شيز،  ج���زي��ه  ق��ال  جانبه  م��ن 
 ،IQR يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ش 
اأوت�ميكانيكا  يف  اجلديد  العار�ش 
دبي 2018 اأن امل�شاركة يف املعر�ش 
عامة  ا�شراتيجية  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي 
دول  يف  جدد  �شركاء  اإىل  لل��ش�ل 
ونعمل  ال�����ش��رك��ة  فيها  ت��ت���اج��د  ال 
35 دول����ة وت���رك���ز كل  ح��ال��ي��ا يف 
جه�دنا يف ت��شيع �شبكتنا الدولية 

لن�شبح عالمة عاملية. 
»كما ند�شن اأعمالنا يف منطقة دول 
ولذلك  اخلليجي  التعاون  جمل�ش 
اأوت�ميكانيكا  يف  امل�����ش��ارك��ة  ف����اإن 
تقدمي  م��ن  متكننا   2018 دب���ي 

يف ق��ط��اع امل���رك���ب���ات ال��ت��ج��اري��ة يف 
ال�شن�ات القادمة. 

ع��ل��ى م����دى دورات������ه ال����� 15 جنح 
اأبرز  اأوت���م��ي��ك��ان��ي��ك��ا دب���ي يف ج��ل��ب 
ع���الم���ات خ���دم���ات امل���رك���ب���ات اإىل 
هذه املنطقة �شريعة النم�، لي�فر 
فر�شة هامة للت�ا�شل مع العمالء 
املحتملني اجلدد، والتفاعل املبا�شر 
والتعريف  احلاليني،  العمالء  مع 
مكانتهم  وت���ر����ش���ي���خ  ب���ال���ع���الم���ة 
للمنتجات  م���ث���ق��ني  ك��م���ردي��ن 
واخلدمات عالية اجل�دة خلدمات 

املركبات. 
العاملي  االإط����������الق  ت�������ش���ه���د  دب������ي 
�ش�ق قطع غيار  ابتكارات  الأح��دث 

ال�شيارات

 3،500 ل���  ال���ا���ش��ع��ة  لت�شكيلتها 
فلر، وذلك عقب تر�شيخ ح�ش�رها 

االإقليمي منذ �شن�ات. 
الثالث  ال�����ش��رك��ات  ه����ذه  ت�����ش��ارك 
عار�شا   2،000 م��ن  اأك��رث  �شمن 
57 دول��ة يف ال���دورة القادمة  م��ن 
 2018 اأوت�ميكانيكا دبي  ملعر�ش 
، وه���� امل��ع��ر���ش ال��ت��ج��اري الدويل 
املركبات  خدمات  ل�شناعة  االأك��رب 
االأو�شط  ال�شرق  البيع يف  بعد  وما 

واأفريقيا. 
TechSci �شركة   اأبحاث  ت�ؤكد 
العار�شني  انطباع  على  التحليلية 
االإيجابي عن املنطقة والتي تقدر 
اأن ارتفاع مبيعات مركبات الركاب 
على  التجارية اجلديدة  واملركبات 

االأ�شبانية   IQR ���ش��رك��ة  ت��د���ش��ن 
الإنتاج ال�شح�م التي حتمل عالمة 
منطقة  يف  اأع���م���ال���ه���ا  م���ات���رك�������ش 
فيما  ج��دد  �شركاء  الإيجاد  اخلليج 
ت���ه���دف ���ش��رك��ة اأوت����ب���ام���ب�������ش من 
�شبل  ب��ح��ث  اإىل  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة 
باملنطقة  االأع���م���ال  ح��ج��م  ت��ع��زي��ز 
خلدمات  ق��ط��ع��ه��ا  ت����ري���د  ب�������ش���اأن 
ال�شيارات  ل�شناعة  لي�ش  املركبات 
للتطبيقات  واإمن����������ا  ف���ح�������ش���ب، 
والبحرية  ال��زراع��ي��ة  ال�شناعية، 

اأي�شا. 
فيلرز  األ��ك���  ���ش��رك��ة  تتطلع  ك��م��ا 
عائدات  على  البناء  اإىل  االأوروبية 
التي حتققها  ال��دوالرات  مباليني 
ك�����ل ع������ام يف ال���������ش����رق االأو������ش�����ط 

م�شت�ى ال�شرق االأو�شط �شيك�ن له 
الطلب  معدالت  االإيجابي  تاأثره 

على �ش�ق خدمات املركبات. 
وت�����دع�����م االأب������ح������اث االإي���ج���اب���ي���ة 
ت�شتعد  حيث  العار�شة،  ال�شركات 
و   ،IQR اآل����ك�����،  م���ث���ل  ����ش���رك���ات 
اأوت�بامب�ش اإىل اإطالق العديد من 
اإىل  باالإ�شافة  احلديثة،  املنتجات 
الذين  االآخ��ري��ن  العار�شني  مئات 
ع�شر  ال�شاد�شة  للن�شخة  ي�شتعدون 
القادمة من معر�ش اأوت�ميكانيكا 

دبي 2018. 
فيلرز،  اآلك�  �شركة  تطلق  و�ش�ف 
االأيام  معر�ش  يف  الدائم  العار�ش 
من  اجل��دي��دة  ت�شكيلتها  ال��ث��الث، 
ال�شاحنات،  ل��ل�����ش��ي��ارات،  ال��ف��الت��ر 

وزير القت�صاد يطلع على اأول واأكرب م�صروع لزراعة اللوؤلوؤ يف ال�صرق الأو�صط براأ�ش اخليمة
••راأ�س اخليمة -وام:

اأم�ش  زار معايل �شلطان بن �شعيد املن�ش�ري وزير االقت�شاد 
االأول م�����ش��روع زراع���ة ال��ل���ؤل���ؤ يف خ���ر ال��رم�����ش ب��اإم��ارة راأ�ش 
اخليمة والذي يعد اأول واأكرب م�شروع لزراعة الل�ؤل�ؤ يف ال�شرق 
اأحمد  بن  عبداهلل  �شعادة  يرافقه   - معاليه  واطلع  االأو�شط. 
اخلارجية  التجارة  ل�ش�ؤون  االقت�شاد  وزارة  وكيل  �شالح  اآل 
امل�شاعد  ال���ك��ي��ل  ال��ك��ي��ت  و���ش��ع��ادة جمعة حم��م��د  وال�����ش��ن��اع��ة 
م�ؤ�ش�ش  ال�ش�يدي  - من عبداهلل  اخلارجية  التجارة  ل�ش�ؤون 
امل�شتخدمة  وال��ط��رق  اال�شاليب  على  ال��ل���ؤل���ؤ  زراع���ة  م�شروع 
لزراعة الل�ؤل�ؤ واملراحل التي مير بها و�ش�ال ملرحلة االإنتاج. 

من  الن�عية  ه��ذه  اأهمية  على  االقت�شاد  وزي��ر  معايل  واأك���د 
والتاريخي  الثقايف  ال���راث  تعك�ش  التي  ال�طنية  امل�شاريع 
لدولة االإمارات وارتباط اأهل االإمارات بالبحر وجتارة الل�ؤل�ؤ 
ال�طني قدميا.  االقت�شاد  �شكلت ع�شب  والتي  ب�شكل خا�ش 
وق���ال “ م��ن امل��ده�����ش اأن ن���رى م��ث��ل ه���ذه امل�����ش��اري��ع املبتكرة 
واملتط�رة ونحن يف �شهر االبتكار باأيادي وطنية ت�شعى للريادة 
واالبتكار لتعيد احلياة الحد اأهم مك�نات اقت�شادنا ال�طني 
 .« والثقافية  والتاريخية  ال�طنية  ه�يتنا  من  وج��زء  قدميا 
بدوره اأ�شار م�ؤ�ش�ش امل�شروع عبداهلل ال�ش�يدي اىل اأن امل�شروع 
حظي بدعم ورعاية من �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر 
حيث  اخليمة  راأ����ش  ح��اك��م  االع��ل��ى  املجل�ش  ع�ش�  القا�شمي 

كان ه� الدافع واملحفز الرئي�ش مل�ا�شلة العطاء الن ال�طن 
امل�شروع.  ه��ذا  وج��د  ملا  الدعم  ه��ذا  ول���ال  املزيد  منا  ي�شتحق 
بالل�ؤل�ؤ  وع�شقا  حبا  فردية  مببادرة  جاء  امل�شروع  اأن  واأو�شح 
بع�ش  ح�شد  يف  جنح  حيث  الزمن  من  عقداً  يقارب  ما  منذ 
تقنيات  واأتقن  العربية  البحار  الل�ؤل�ؤ من  اأ�شناف  اأرق��ى  من 
الل�ؤل�ؤ امل�شتزرع وجنح يف انتاج اأكرث من مائة األف حبة منها 
يف مزرعته يف خ�ر الرم�ش ..م�شرا اىل ان هذه الالآلئ التي 
حتمل عالمة “الآلئ ال�ش�يدي” تزين االآن بع�ش جمم�عات 
م�شممي املج�هرات العاملية مثل �شتيفن وب�شر، و�شارة ه�، 
ع�شاق  بع�ش  من  خا�شة  وجمم�عات  ومع��ش  كليف  وف��ان 

الل�ؤل�ؤ .
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الذهب لأكرب مك�صب اأ�صبوعي يف عامني النم�صا تقرر امل�صاركة يف اإك�صبو 2020 دبي
•• وا�شنطن-رويرتز:

ارتفعت اأ�شعار الذهب ام�ش متجهة اإىل اأكرب مك�شب اأ�شب�عي بالن�شبة املئ�ية يف نح� عامني بدعم من تراجع 
الدوالر يف ال�قت الذي يتطلع فيه امل�شتثمرون اإىل التح�ط من الت�شخم. وارتفع الذهب يف املعامالت الف�رية 
0.4 باملئة اإىل 1358.40 دوالر لالأوقية )االأون�شة( بحل�ل ال�شاعة 0801 بت�قيت جرينت�ش بعدما كان قد 
باأكرث من ثالثة  1360 دوالرا لالأوقية. واملعدن االأ�شفر مرتفع  اأ�شابيع عند  اأعلى م�شت�ى يف ثالثة  الم�ش 
وقفز الذهب  باملئة هذا االأ�شب�ع ويتجه الأف�شل اأداء اأ�شب�عي منذ االأ�شب�ع املنتهي يف 29 اأبريل ني�شان 2016. 
يف العق�د االأمريكية االآجلة 0.4 باملئة اإىل 1360.90 دوالر لالأوقية الي�م اجلمعة. وزاد املعدن اأربعة يف املئة 
بعدما كان قد بلغ االأ�شب�ع املا�شي اأدنى م�شت�ى يف �شهر عند 1306.81 دوالر لالأوقية، وال�شبب االأبرز يف ذلك 
تراجع ال��دوالر الذي هبط الأدنى م�شت�ى يف ثالثة اأع���ام مقابل �شلة عمالت الي�م اجلمعة. ومن بني املعادن 
النفي�شة االأخرى ارتفعت الف�شة 0.3 باملئة يف التعامالت الف�رية اإىل 16.92 دوالر لالأوقية وزاد البالتني 

0.8 باملئة اإىل 1008.90 دوالر لالأوقية بينما ربح البالدي�م 0.7 باملئة م�شجال 1025 دوالرا لالأوقية.

اخلليجي،  التعاون  جمل�ش  ودول 
وذلك من خالل ا�شتخدام اأحدث 
العالجية  التكن�ل�جيا  تقنيات 
املبتكرة. كما قامت املدينة م�ؤّخراً 
كلينيك  مع  طّبية  �شراكة  ب��اإب��رام 
م�نت�ش�ي�شي و كلينيك ماتيني�ن 
وعالجية  طبية  خدمات  لت�فر 
وف��ق��اً الأع��ل��ى م�����ش��ت���ي��ات اجل����دة 
ومنح ال�شي�ف جتارباً ال تن�شى. 

بالعديد  ل����زان،  مدينة  وت��زده��ر 
ال����ف����ري����دة، فهي  ال���ف���ر����ش  م����ن 
مركز لبع�ٍش من اأف�شل املدار�ش 
اأوروب�����ا م��ث��ل ك�ليج  اخل��ا���ش��ة يف 
�شامبيت، ومدر�شة بريالنتم�نت 
امل�ؤ�ش�شتان  اإن�����رن�����ا������ش������ن�����ال، 
التعليميتان اللتان تتمّيزان بكرثة 
اأعداد اخلريجني احلا�شلني على 
ترّحبان  كما  االأك��ادمي��ي،  التف�ق 
ب����ال����ط����الب م�����ن ج���م���ي���ع اأن����ح����اء 

العامل.

•• اأبوظبي-الفجر: 

���ش��ارك��ت ه��ي��ئ��ة ���ش��ي��اح��ة ل������زان ، 
التي  ال���روي���ج���ي���ة  اجل�����ل����ة  يف 
جمل�ش  دول  م����ن  ع�����دد  ���ش��م��ل��ت 
ال����ت����ع����اون اخل���ل���ي���ج���ي االأ����ش���ب����ع 
ال�شياحي  املنتج  لتعزيز  اجل��اري، 
مبدينة  والتعريف  ال�ش�ي�شري، 

ل�زان ال�ش�ي�شرية.
وق���ال وال���ر ل����زر، م��دي��ر اأ�ش�اق 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ش  دول 
هذه  ان  لل�شياحة  ل�����زان  بهيئة 
ج�������ذب  ت��ه��������������������دف  اجل���ل�����������������������ة 
التعاون  جم��ل�����ش  دول  م���اط��ن��ي 
فيه������ا  وامل��ق��ي��م��������������ني  اخل��ل��ي��ج��ي 
االأوروبية  املدينة  ه������ذه  لزي������ارة 

ال�شاحرة. 
واأكد ان دولة االمارات وال�شع�دية 
تعترب  ع��م��ان  و�شلطنة  وال��ك���ي��ت 
من اأهم االأ�ش�اق ال�شياحية لهيئة 

ح��ش  اأكرب  “اأك�اتي�ش”  ومُيثل 
 3500 اإىل  ت�شل  ب�شعة  لل�شمك 
العذبة،  امل���ي���اه  م���ن  م���رب���ع  م���ر 
منرٍب  اأك���رب  ل��ي��ك���ن  ت�شميمه  مّت 
يف  وال��رف��ي��ه��ي  ال��ب��ي��ئ��ي  للتعليم 
اأوروب��ا، حيث يتاألف من ع�شرين 
االإيك�ل�جية  النظم  م��ن  نظاماً 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وي��ح��ت�����ش��ن اأك�����رث من 

ع�شرة اآالف ن�ع من االأ�شماك.
لل�شياحة  ل����زان  وف��د هيئة  وق��ام 
بتعريف  اجل�����ل����ة  ه�����ذه  خ�����الل 
اإطالقه  ع��ن  املُحتملني  عمالئه 

عليها  يح�شل  �شفر”  “بطاقة  ل� 
ال�شيف عند ت�شجيل دخ�له يف اأي 
ل�زان،  مدينة  داخل  الفنادق  من 
ل�شمان ا�شتمتاعه بالتنّقل جماناً 

يف القطارات، املرو واحلافالت.
ب��اأن مدينة  بالذكر  ومن اجلدير 
ب�����ش��م��ع��ة عريقة  ت�����ش��ت��ه��ر  ل�������زان 
تقّدم  ال�شحية  للرعاية  كمدينة 
جم��م���ع��ة وا���ش��ع��ة م��ن اخلدمات 
والعالجات  ال�����ش��ح��ة  ق���ط���اع  يف 
واملقيمني  للعائالت  التجميلية 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة 

ل���زان ، م�شراً اىل النم� الكبر 
الدول  ال�شياح من هذه  اأع��داد  يف 
والذي ارتفع بن�شبة %11 العام 

املا�شي.
وت���ع���ل���ي���ق���اً ع����ل����ى ه�������ذه اجل�����ل����ة 
الرويجية، قال والر ل�زر “لقد 
الرويجية  اجل���ل��ة  ه��ذه  حققت 
اأبرمنا  حيث   ، ا�شتثنائياً  جن��اح��اً 
كبار  مع  االتفاقيات  من  العديد 
ال�شياحية  ال����رح����الت  م��ن��ّظ��م��ي 
ووكاالت ال�شفر يف عدد من الدول 
بباقات  تزويدهم  ومّت  اخلليجية، 

ال��ت��ي ت�شتقطب  امل���دن االأوروب���ي���ة 
ال�����ش��ي��اح وال������زوار م���ن ك��اف��ة دول 
بحرة  م�����ط����ن  ف���ه���ي  ال�����ع�����امل، 
يف  طبيعية  ب��ح��رة  اأك���رب  جنيف، 
لهذه  ي�ّفر  مما  الغربية،  اأوروب���ا 

املدينة مناظر بان�رامية رائعة.
واج���ت���م���ع مم���ث���ل���� ه���ي���ئ���ة ل������زان 
لل�شياحة مع اأكرث من 160 من 
وكالء ال�شفر ومنّظمي الرحالت 
اخلطط  مل���ن���اق�������ش���ة  ال�������ش���ي���اح���ي���ة 
بتنظيم  اخل���ا����ش���ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
قبل  ال�شياحية  ال���ربام���ج  ب��اق��ات 

لزيارة  ومتنّ�عة  عديدة  �شياحية 
مدينة ل�زان » .

يك�ن  اأن  يف  اأم���ل���ه  ع���ن  واأع�������رب 
مثمراً،  ال���ق���ادم  ال�����ش��ي��ف  م������ش��م 
ونتطّلع اإىل زيادة اأعداد ال�شي�ف 
جمل�ش  دول  م�����ن  ال�����ق�����ادم�����ني 
مدينة  لزيارة  اخلليجي  التعاون 
رم�شان  �شهر  واأن  ل���زان، خا�شة 
لهذا العام �شيحّل قبل بدء م��شم 

ال�شياحة ال�شيفية.
حتتل  ل����زان  مدينة  اأن  واأو���ش��ح 
م��رت��ب��ة ُم��ت��ق��ّدم��ة ك���اإح���دى اأكرث 

بداأت  والتي  الرويجية،  اجل�لة 
من اإمارة راأ�ش اخليمة ، و�شلطنة 
والريا�ش  وجدة  والك�يت،  ُعمان 

باململكة العربية ال�شع�دية.
واأو�شح ال�شيد ل�زر بق�له “ لقد 
ال�شياحية  اجل���ل��ة  ه��ذه  �شاهمت 
على  ال�ش�ء  اإلقاء  يف  الرويجية 
بارزة  اأحدث عالمة  “اأك�اتي�ش” 
للجذب ال�شياحي يف مدينة ل�زان 
بتقدمي  تفخر  التي  ال�ش�ي�شرية، 
اأروع االأن�شطة املُثرة لل�شياح من 

جميع الفئات العمرية. 

مدير هيئة �صياحة لوزان ال�صوي�صرية :

الإمارات وال�صعودية والكويت و�صلطنة عمان من اأهم الأ�صواق ال�صياحية 
اجلولة اخلليجية حققت نتائج مهمة مت خاللها اإبرام اتفاقيات جديدة 

يظهر  �شامل  برنامج  ودع��م  دب��ي   2020 اإك�شب�  يف  م�شرف 
تن�ع وكفاءة اقت�شاد النم�شا يف جماالت خمتلفة ت�شمل العل�م 
�شعادتها  عن  �شارمب�ك  ال���زي��رة  وع��رّبت  والثقافة.  والفن 
با�شراك النم�شا يف اإك�شب� 2020 دبي واأو�شحت يف م�ؤمتر 
�شحفي بح�ش�ر كري�شت�ف اليتل اأن “اإك�شب� 2020 دبي” 
يعد مبثابة نافذة للرويج جتذب ماليني الزائرين. م�شرة 
و�شنع  العق�ل  “ت�ا�شل  دب��ي   2020 اإك�شب�  �شعار  اأن  اإىل 
االبتكاري  النم�شا  اقت�شاد  مع  تام  ب�شكل  يت�افق  امل�شتقبل” 
اإك�شب�  يف  النم�شا  ب��ت��ق��دمي  ���ش��ارم��ب���ك  وت��ع��ه��دت  ال��ن�����ش��ط.. 
تتمتع  االبتكار  رائ��دة يف جمال  كدولة حديثة  دبي   2020
مبزيج كبر من ال�شناعات وم�قع جي��شيا�شي مثايل. ومن 

•• فيينا-وام:

�شبا�شتيان  امل�شت�شار  ب��رئ��ا���ش��ة  النم�شا  وزراء  جمل�ش  ق���رر 
 2020 “اإك�شب�  النم�شا يف  ال���زراء م�شاركة  رئي�ش  ك�رت�ش 
دبي” وخ�ش�ش املجل�ش ميزانية قدرها 45ر16 ملي�ن ي�رو 
االقت�شاد  وزيرة  �شرامب�ك  واعتربت مارجاريت  للم�شاركة. 
النم�شاوية اأن “امل�شاركة يف اإك�شب� 2020 دبي فر�شة كبرة 
املاليني  اإىل  منتجاتها  لتقدمي  النم�شاوية  ال�شركات  اأم��ام 
ال��ذي��ن ���ش��ي��زورون امل��ع��ر���ش. واأع��ل��ن��ت وزي����رة االق��ت�����ش��اد عن 
االحتادية  االقت�شاد  غرفة  رئي�ش  مع  تعاون  اتفاقية  ت�قيع 
ب�شكل  النم�شا  ظه�ر  على  العمل  اإط��ار  يف  اليتل  كري�شت�ف 

االقت�شاد  رئي�ش غرفة  رئي�ش  كري�شت�ف اليتل  ثمن  جانبه 
االحتادية االأثر االإيجابي مل�شاركة النم�شا يف اإك�شب� 2020 
االإماراتية  ال��ن��م�����ش��اوي��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ع��الق��ات  ع��ل��ى  دب���ي 
هي  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  ولفت  الثنائية 
اخلليج.  منطقة  يف  للنم�شا  واقت�شادي  جتاري  �شريك  اأكرب 
النم�شا بتعزيز عالقاتها االقت�شادية  وولفت اىل ان اهتمام 
خ��الل عدد  اي�شا من  يظهر  االم���ارات  دول��ة  والتجارية مع 
امل�شاركني الكبر يف املعار�ش واملنا�شبات التي ينظمها املكتب 
التجاري النم�شاوي يف دبي واأب� ظبي ..م�شرا اىل ان زيادة 
عدد ال�شركات النم�شاوية التي تتخذ من االإمارات مقراً لها 

يعك�ش جاذبية ال�ش�ق االماراتي لل�شركات النم�شاوية.

اأملانيا تبدي اهتماما مب�صروعات دبي الرائدة يف جمال الطاقة النظيفة  عمال �صكك حديد فرن�صا يتظاهرون
 مع موظفي القطاع العام

•• باري�س-اأ ف ب:

ُدعي عمال �شكك احلديد يف فرن�شا ام�ش لالن�شمام اإىل تظاهرة ينظمها 
م�ظف� القطاع العام ال�شهر املقبل �شد اأجندة اإ�شالحات الرئي�ش اميان�يل 

ماكرون يف حترك �شي�شكل اختبارا رئي�شيا ملدى قدرتهم على التاأثر.
ودعا رئي�ش االحتاد العام للعمل )�شي جي تي( اأكرب نقابة عمالية يف فرن�شا، 
اإىل التظاهر يف 22 اآذار مار�ش املقبل لالحتجاج على خطة حك�مية تق�شي 
النقابة  اإع���الن  وج��اء  ال�شكك.  لعمال  املمن�حة  االم��ت��ي��ازات  بع�ش  باإلغاء 
قطاع  اإ�شالح  اىل  يدع�  تقريرا  ال��شطية  ماكرون  حك�مة  ت�شليم  غ��داة 
العام  االحت��اد  رئي�ش  واأع��ل��ن  املدي�نية.  من  يعاين  ال��ذي  احلديد  ال�شكك 
للعمل فيليب مارتينيز الإذاعة “فران�ش انر” ان “عمال ال�شكك احلديد 
�شينظم�ن تظاهرة وطنية يف 22 اآذار مار�ش حيث �شيدافع�ن بالتاأكيد عن 
اخلدمات العامة ووظائفهم وو�شعهم«. ويت�قع اأن تخرج تظاهرة مل�ظفي 
اإ�شالح تت�شمن حزمة لال�شتغناء  الي�م ذاته �شد عملية  العام يف  القطاع 
عن العمالة الزائدة عن احلاجة وتدع� ملزيد من العق�د ق�شرة االأجل. 
�شن�اته  خ��الل  العام  القطاع  يف  وظيفة  األ��ف   120 اإلغاء  ماكرون  ويريد 
اخلم�ش يف ال�شلطة. واجه ماكرون البالغ من العمر 40 عاما، اأول �شل�شلة 
االأول  وت�شرين  �شبتمرب  اأيل�ل  يف  للعمل  العام  االحت��اد  نظمها  تظاهرات 
اأدخلها على قان�ن العمل. ومل  اكت�بر العام املا�شي على خلفية تعديالت 

تنجح التظاهرات يف ثنيه عنها.
ب�شاأن مدى  ت�شاوؤالت  ال�شياق  الذي حققته احلك�مة يف هذا  الن�شر  واأث��ار 
احتفاظ احتادات العمال الفرن�شية التي كانت تقلق امل�ش�ؤولني يف املا�شي، 

بقدرتها على حتريك ال�شارع وتعطيل اخلدمات العامة.

•• دبي -وام: 

يف  بامل�شاركة  اهتماما  اأملانيا  اأب��دت 
ال��رائ��دة يف جمال  م�شروعات دب��ي 
واملتجددة  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��������������������ة 

واملياه .
�شعادة  ا�شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الع�ش�  ال���ط���اي���ر  حم���م���د  ���ش��ع��ي��د 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�ش  املنتدب 
كهرباء ومياه دبي يف مكتبه �شعادة 
جمه�رية  �شفر  لينغنتال  غ�ت�ش 
اأمل���ان���ي���ا االحت����ادي����ة ي���راف���ق���ه وفد 
الرائدة  االأمل��ان��ي��ة  ويل�  �شركة  م��ن 
والع�ش�  امل�������ش���خ���ات  ���ش��ن��اع��ة  يف 
االأملانية”  امل����ي����اه  “�شراكة  يف 
الرئي�ش  ه��رم�����ش  اأول���ي���ف���ر  ���ش��م 
�شتام  وب��ي��ر  لل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املياه  “�شراكة  اإدارة  جمل�ش  ع�ش� 
االأملانية” و�شفينيا اأهلب�رغ مديرة 
وب�شارة  ويل�  يف  الدولية  ال�ش�ؤون 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ش  خليل 

“ويل�-ال�شرق االو�شط«.
واأ�����ش����اد ال�����ش��ف��ر االأمل�������اين خالل 

جلعل  الذكية”  “دبي  م����ب����ادرة 
مدينة دبي اأذكى واأ�شعد مدينة يف 
الرقمية”  “دي�ا  واإط���الق  العامل 
كهرباء  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���رق���م���ي  ال�������ذراع 
وم����ي����اه دب�����ي و�����ش����روع ال��ه��ي��ئ��ة يف 

دقيقة   2.68 مب��ت������ش��ط  ال���ع���امل 
م�شجلة  دق��ي��ق��ة   15 م��ع  م��ق��ارن��ة 
ل���دى نخبة ���ش��رك��ات ال��ك��ه��رب��اء يف 

دول االحتاد االأوروبي.
دعم  يف  الهيئة  جله�د  تطرق  كما 

ت�شرين  اأك���ت����ب���ر  م��ن��ذ  ان��خ��ف��ا���ش 
االإح�شاءات  مكتب  وق���ال  االأول. 
ال���ق����ي غر  ال��ن��م���  اإن  ال���ط��ن��ي��ة 
املعتاد يف مبيعات املعدات الريا�شية 
يف يناير كان�ن الثاين، مبا يف ذلك 
امل��الب�����ش ال��ري��ا���ش��ي��ة، ت��ب��دد اأث���ره 
ب�شبب انخفا�ش مبيعات االأغذية.

الثالثة حتى دي�شمرب كان�ن االأول 
اأ���ش��ع��ف ف���رة ق�امها  مم��ا مي��ث��ل 
اأب��ري��ل ني�شان  اأ���ش��ه��ر م��ن��ذ  ث��الث��ة 
مبيعات  وان��خ��ف�����ش��ت   .2017
االأغذية 0.9 باملئة يف يناير كان�ن 
باملقارنة  احلجم  حيث  من  الثاين 
اأكرب  وه���  ع��ام،  قبل  مع م�شت�اها 

للم�ؤ�ش�شات  رائ���د  من����ذج  تطبيق 
االبتكار يف  اإىل  ي�شتند  اخلدماتية 
جماالت الطاقة املتجددة وتخزين 
اال�شطناعّي  وال����ذك����اء  ال���ط���اق���ة 

واخلدمات الرقمية.

اال�شراتيجية التي تنفذها الهيئة 
يف اإمارة دبي حتقيقاً لروؤية �شاحب 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شم� 
رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  مكت�م 
“رعاه  دبي  ال���زراء حاكم  جمل�ش 
م�شاريع  اأن  اإىل  م�����ش��را  اهلل«. 
ا�شراتيجية  وف���ق  ت�شر  الهيئة 
 2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ل��ل��ط��اق��ة  دب����ي 
دبي  لتح�يل  �شم�ه  اأطلقها  التي 
النظيفة  للطاقة  عاملي  مركز  اإىل 

واالقت�شاد االأخ�شر.
نتائج  حققت  الهيئة  ان  واأو����ش���ح 
م��ن��اف�����ش��ة ل��ل��غ��اي��ة ت���ف����ق���ت حتى 
يف  متجاوزة  اخلا�ش  القطاع  على 
االأوروبية  ال�����ش��رك��ات  ن��خ��ب��ة  ذل���ك 
واالأمركية يف الكفاءة واالعتمادية 
وذل����ك ب��خ��ف�����ش ن�����ش��ب��ة ال��ف��اق��د يف 
اإىل  الكهرباء  وت�زيع  نقل  �شبكات 
نح� %3.3 مقارنة مع ن�شبة 6 - 
اأوروب��ا وال�اليات املتحدة  %7 يف 
من  متكنها  جانب  اإىل  االأمركية 
حتقيق اأقل معدل انقطاع الكهرباء 
على م�شت�ى  �شن�ياً  لكل م�شرك 

وه� االأعلى منذ اأغ�شط�ش اآب لكنه 
عند النطاق االأدنى للت�قعات.

اأ�شهر  الثالثة  فرة  اإىل  وبالنظر 
والتي  ال��ث��اين،  ك��ان���ن  يناير  حتى 
فاإن  ال�شهرية،  التقلبات  ت�شتبعد 
فقط  باملئة   0.1 ارتفعت  املبيعات 
االأ�شهر  يف  باملئة   0.5 زي���ادة  بعد 

اللقاء - الذي بحث يف �شبل تعزيز 
م�شاهمة  وت��ف��ع��ي��ل  ال��ت��ع��اون  اأط����ر 
ال�شركات االأملانية يف م�شاريع املياه 
وال��ط��اق��ة يف دب��ي ودول���ة االإم���ارات 
ومياه  ك���ه���رب���اء  ه��ي��ئ��ة  ب��ج��ه���د   -
التنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  احل��ث��ي��ث��ة  دب����ي 
امل�شتدامة يف اإمارة دبي وتخفي�ش 
ال��ب�����ش��م��ة ال���ك���رب����ن���ي���ة ل����الإم����ارة 
لتحقيق م�شتقبل اأف�شل لالأجيال 
ال��ق��ادم��ة م��ن خ��الل ام��ت��الك دبي 
املراتب  اإىل  املق�مات لل��ش�ل  كل 

االأوىل عامليا .
الطاير  �شعيد حممد  �شعادة  واأك��د 
على اأهمية التعاون اال�شراتيجي 
ب����ني ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دبي 
يف  االأملانية  وال�شركات  وامل�ؤ�ش�شات 
املياه  بقطاعي  املتعلقة  امل��ج��االت 
تط�يرها  على  وال��ع��م��ل  وال��ط��اق��ة 
اآف����اق اأو���ش��ع واال���ش��ت��ف��ادة من  اإىل 
اخل�������ربات ال���ت���ي ي��ت��م��ي��ز ب���ه���ا كال 

اجلانبني.
وا������ش�����ت�����ع�����ر������ش ال������ط������اي������ر اأه�������م 
امل�����ش��اري��ع ال��ت��ط���ي��ري��ة وامل���ب���ادرات 

•• لندن-رويرتز:

اأظهرت بيانات ر�شمية ام�ش ارتفاع 
الربيطانية  ال��ت��ج��زئ��ة  م��ب��ي��ع��ات 
مبا  االأول  ك��ان���ن  يناير  يف  قليال 
ي�شر اإىل اأن طلب امل�شتهلكني ظل 

فاترا يف بداية 2018.
ال�طنية  االإح�شاءات  مكتب  وقال 
اإن الربيطانيني بداأوا عام 2018 
املالب�ش  على  املعتاد  يف�ق  باإنفاق 
مبيعات  انخفا�ش  لكن  الريا�شية 

االأغذية بدد اأثر هذه الزيادة.
مبيعات  ح���ج���م  زاد  واإج�������م�������اال، 
اأ�شا�ش  على  باملئة   0.1 التجزئة 
�شهري لياأتي دون ت�قعات املحللني 
يف ا�شتطالع للراأي اأجرته رويرز 
ن�شبتها  ���ش��ه��ري��ة  زي����ادة  بت�شجيل 
بن�شبة  انخفا�ش  بعد  باملئة   0.5
كان�ن  دي�����ش��م��رب  يف  ب��امل��ئ��ة   1.4
�شن�ي،  اأ�شا�ش  على  وحتى  االأول. 
فاإن الزيادة جاءت اأقل مما ت�قعه 
خرباء االقت�شاد اإذ �شجلت مبيعات 
باملئة،   1.6 ق���دره  من���ا  التجزئة 

املركزي: اتفاق خف�ش 
الإنتاج ي�صر باقت�صاد رو�صيا 

•• مو�شكو-رويرتز:

بيان  يف  الرو�شي  امل��رك��زي  البنك  ق��ال 
اإنتاج  اإن االتفاق العاملي خلف�ش  ام�ش 
اأع�شاء  غ��ر  ودول  اأوب���ك  ب��ني  النفط 
يف املنظمة لدفع �شعر اخلام لالرتفاع 
البالد يف  اقت�شاد  على  �شلبا  ي�ؤثر  قد 
البلدان  م��ن��ظ��م��ة  وات��ف��ق��ت   .2018
اأوب���ك وم�شدرين  ل��ل��ب��رول  امل�����ش��درة 
اآخ��ري��ن ك��ب��ار م��ن بينهم رو���ش��ي��ا على 
مفرو�شة  م�شركة  قي�د  على  االإبقاء 
ل��ل��ع��ام الثاين  اإم��������دادات اخل�����ام  ع��ل��ى 
ب����ه����دف خ���ف�������ش امل�����خ�����زون�����ات ودع�����م 
تخف�ش  اإنها  رو�شيا  وتق�ل  االأ���ش��ع��ار. 
اإنتاج النفط مبقدار 300 األف برميل 
ال��ت��ي بلغت  اإن��ت��اج��ه��ا  ي���م��ي��ا م��ن ذروة 
يف  ي�ميا  برميل  ملي�ن   11.247
اإن  ال��ب��ن��ك  وق�����ال   .2016 اأك���ت����ب���ر 
التخفي�شات  ت����ؤث���ر  اأن  امل���رج���ح  م���ن 
اأن  املت�قع  و من  ككل.  االقت�شاد  على 
ال�ق�د  من  ال�شيارات  ا�شتهالك  يزيد 
الثالث  العقد  منت�شف  يف  االأح��ف���ري 
م��ن ال��ق��رن احل����ادي وال��ع�����ش��ري��ن، مما 

�شي�ؤثر �شلبا على اأ�شعار النفط.

اإ�صراق العقارية تعلن عن نتائج
 مالية اأولية ممتازة للعام 2017

•• اأبو ظبي-الفجر: 

اأعلنت اإ�شراق العقارية �ش.م.ع “اإ�شراق” عن نتائجها 
2017، والتي  ل��ل��ع��ام  امل��دق��ق��ة  االأول���ي���ة غ��ر  امل��ال��ي��ة 
درهم  ملي�ن   32.2 جمم�عه  م��ا  حتقيقها  اأظ��ه��رت 
301 ملي�ن  ب�  اإماراتي من االأرباح ال�شافية، مقارنة 
العام  خ���الل  ال�شافية  اخل�����ش��ائ��ر  م��ن  اإم���ارات���ي  دره���م 

االأ�شبق 2016. 
االإجن���ازات وخطت  ع��دد ملفت من  “اإ�شراق”  حققت 
خالل  العقاري  التط�ير  �شعيد  على  هامة  وخط�ات 
م�شروع  ب��ن��اء  اأع��م��ال  اإط����الق  �شملت   ،  2017 ال��ع��ام 
م��اري��ن��ا راي����ز ال����اق���ع يف ج��زي��رة ال����رمي، ح��ي��ث ي�شم 
وت�شليمه  اإجن���ازه  املت�قع  وم��ن  �شقة   233 امل�����ش��روع  

بنهاية الربع الرابع من عام 2019. 
كما اأجنزت اإ�شراق الت�شاميم اخلا�شة مب�شروع جمرا 
JVC يف  الدائرية   ال�اقع �شمن قرية جمرا  راي��ز 
العائدة  البناء  عق�د  تر�شية  اإىل  وتتطلع  دب��ي.  اإم��ارة 
املقطع  ج�شر  بني  وال�اقع  غايت�اي  الرائد  مل�شروعها 
وج�شر ال�شيخ زايد يف اأب�ظبي، خالل الربع الثاين من 

عام اجلاري 2018.
مارينا”  “ن�ران  2017، حقق م�شروع  العام  وخالل 

اإ�شراق،  قبل  من  بالكامل  اململ�ك  الفندقية،  لل�شقق 
بن�شبة  مقارنة   %91.4 بلغت  مرتفعة  اإ�شغال  ن�شبة 

85.4% يف العام االأ�شبق. 
يف  راأ�شمالها  كامل  ت�ظيف  م��ن  ال�شركة  متكنت  كما 

ا�شتثمارات مدرة للدخل لتعزيز ع�ائدها.
الإمارة  التنفيذي  املجل�ش  منح  ال�شركة،  �شعيد  وعلى 
احلق  “اإ�شراق”  �شركة   2017 دي�شمرب  يف  اأب�ظبي 
اإمارة  اأن��ح��اء  ك��اف��ة  يف متلك االأرا����ش���ي وال��ع��ق��ارات يف 
اأب�ظبي. وبذلك اأ�شبح باإمكان اإ�شراق اال�شتح�اذ على 
اال�شتثمار يف  والعقارات خارج نطاق مناطق  االأرا�شي 
ط�يلة  النم�  خلطط  حت�ل  نقطة  �شكل  ما  اأب�ظبي، 
ب�شكل  اأعمالها  ت��شيع  من  �شتمكنها  لل�شركة،  االأم��د 

كبر يف نطاق اأب�ظبي.
وعلى مدار العام املن�شرم، حققت اإ�شراق تقدما كبرا 
����ش.م.خ.،  لال�شتثمار  رمي  �شركة  م��ع  مفاو�شاتها  يف 
املتعلقة با�شتح�اذ  فيما خ�ش ال�شفقة اال�شراتيجية 
والتي  اإ�شراق،  يف  ا�شراتيجية  ح�شة  لال�شتثمار  رمي 
من  الثاين  الربع  خالل  اإجنازها  يتم  ان  املرتقب  من 
العام 2018. حيث من املت�قع اأن ت�ؤدي تلك ال�شفقة 
�شركة  اأك��رب  ث��اين  اإىل  اإ���ش��راق  حت�يل  اإىل  التاريخية 

للتط�ير العقاري مدرجة يف �ش�ق اأب�ظبي املالية.

مبيعات التجزئة الربيطانية ترتفع يف يناير 
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الفجر الريا�ضي

بن  بن حممد  ال�شيخ حمدان  ج  ت���َّ
وال�شيخ  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
زايد بن حممد بن خليفة بن زايد 
ام�����ش اجل��م��ع��ة يف قرية  ن��ه��ي��ان  اآل 
ب���ذي��ب ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ق��درة مبنطقة 
مناف�شات  يف  ال���ف���ائ���زي���ن  اخل���ت���م 
الي�م الثاين من �شباقات مهرجان 
اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شم� 
والتحمل  ال���ق���درة  ل��رك���ب  ن��ه��ي��ان 
التي  ع�������ش���رة  ال���ث���ان���ي���ة  دورت�������ه  يف 
ال�شبت، والذي  الي�م  تختتم م�شاء 
لنادي  ال��ت��اب��ع��ة  ال���ق���ري���ة  ت��ن��ظ��م��ه 
ت����راث االإم��������ارات  ب��رع��اي��ة كرمية 
زايد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شم�  م��ن 
ال�شم�  ���ش��اح��ب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان،  اآل 
تراث  ن���ادي  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش 
االإمارات، وذلك بالتعاون مع احتاد 
ومب�شاركة  للفرو�شية،  االإم�����ارات 
من  والفار�شات  الفر�شان  ع�شرات 
الدولة  ا�شطبالت  م��ن  كبر  ع��دد 
العامة واخلا�شة. و�شارك �شم�هما 
على  للفرو�شية   تعليمي  �شباق  يف 

هام�ش فعاليات املهرجان.
وقام ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
وال�شيخ  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
زايد بن حممد بن خليفة بن زايد 
اآل نهيان بتكرمي الفائزين يف �شباق 
اخلي�ل ذات امللكية اخلا�شة للقدرة 
كيل�مرا،   101.01 مل�����ش��اف��ة 
اأحمد  �شنان  �شعادة  بح�ش�ر  وذلك 
املهري املدير التنفيذي لالأن�شطة 
ت�ج  حيث  ال��ن��ادي،  يف  والفعاليات 
�شم�هما الفار�شة اآنا �شي�شيليا بطلة 
�شلطان  ال�شيخ  �شم�  ك��اأ���ش  ل�شباق 
اآل ن��ه��ي��ان ل��ل��خ��ي���ل ذات  ب��ن زاي����د 
 101.01 مل�شافة  اخلا�شة  امللكية 
ك��ي��ل���م��را م��ن ا���ش��ط��ب��الت في�شل 
ب����ن زع�������ل  ع���ل���ى ����ش���ه����ة اجل�������اد 
املركز  ب��ارك، فيما ج��اءت يف  اأوران 
في�شر  مارجيكي  الفار�شة  ال��ث��اين 
على  اأم��ني  عبداهلل  ا�شطبالت  من 
�شه�ة اجل���اد كا�شتلرب ، فيما حل 
ل�بيز  من  الفار�ش ج�ناتان  ثالثا 
�شه�ة  ع��ل��ى  ال���ك���م���دة  ا���ش��ط��ب��الت 

اجل�اد ريانا راهانا

الأكــادميــيــة يف  تكرمي طــالب 
التاأهيلي 40.28

امل�شاركني  الفر�شان  وكرم �شم�هما 
اأكادميية  ط���الب  ج���ل��ة  ���ش��ب��اق  يف 
ب�����ذي����ب ل���ل���ف���رو����ش���ي���ة، ح���ي���ث كان 
���ش��م���ه��م��ا ق����د ����ش���ارك���ا ب���ع���د ظهر 
اأم�����������ش اجل���م���ع���ة يف ����ش���ب���اق ه���ذه 
اأق��ي��م��ت على هام�ش  ال��ت��ي  اجل���ل��ة 
عدد  ومب�شاركة   ، الكاأ�ش  فعاليات 
ُتعد  حيث  االأكادميية،  فر�شان  من 
رئي�شا  م��ن��ف��ذا  ب����ذي���ب  ت��اأه��ي��ل��ي��ات 
ت�شطلع  اإذ  ال�����ش��ب��اق��ات،  ه���ذه  مل��ث��ل 
ترفد  فر�شان  بتاأهيل  االأك��ادمي��ي��ة 

بدماء  االإم���������ارات  ف��رو���ش��ي��ة  ب��ه��م 
ال�شباق  ه��ذا  يهدف  فيما  ج��دي��دة، 
التدريبي اإىل تعليم امل�شاركني على 
كيفية التعامل مع �شباقات القدرة 
ب�ذيب.  ب��روت���ك���ل  لق�انني  وفقا 
مع  التعامل  اأ�شل�ب  على  والتعرف 
امل�شارات الطبيعية، واكت�شاب املزيد 
م��ن اخل���ربة يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع خيل 

ال�شباقات وطرق املحافظة عليها.

اجلولة الثانية ملناف�صات كاأ�س 
املهرجان

املرحلة  م��ن  االأول  ال�����ش���ط  وك���ان 
ك��م من   80.84 مل�����ش��اف��ة  ال��ث��ان��ي��ة 
ل��ل��ق��درة مل�شافة  امل��ف��ت���ح  ال�����ش��ب��اق  
بثالث  دوليا  امل�شنف   243.15
جن�����م ق���د اأن��ط��ل��ق مب�����ش��ارك��ة 24 
ف���ار����ش���ا وف���ار����ش���ة م����ن اأ�����ش����ل 34 
املرحلة  مناف�شات  خا�ش�ا  م�شاركا 
عبداهلل  ال��ف��ار���ش  ووا���ش��ل  االأوىل. 
ت�شدر  احل����م����ادي  ح�����ش��ن  حم���م���د 
امل���ت���ن���اف�������ش���ني يف ه���ذا  ان����ط����الق����ة 

ال�ش�ط ليك�ن من اأق�ى املناف�شني 
على كاأ�ش املهرجان.

�شي�شيليا  اآن�����ا  ال���ف���ار����ش���ة  وع�����ربت 
امللكية  ���ش��ب��اق  ب��ب��ط���ل��ة  ال���ف���ائ���زة 
اخلا�شة عن �شعادتها باإحراز اللقب 
باالحتفالية  امل��ه��رج��ان  وو�شفت   ،
تتمتع  ملا  نظرا  للقدرة،  الريا�شية 
ب���ه م���ن ت���ن����ع يف اخل������ربات وق����ة 
من  نخبة  بني  والتحدي  التناف�ش 
اأق�ى فر�شان القدرة خا�شة يف ظل 
برت�ك�ل ب�ذيب التي تهتم باخليل 
م�شارات  يف  وجت������ري  وال����ف����ار�����ش 
طبيعية .. ووجهت ال�شكر اىل �شم� 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
ولريا�شة  للم�شاركني  دعمه  على 
تط�يرها..  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال��ق��درة 
وقالت ان ما مل�شناه من دعم واهتمام 
قد �شاهم يف تقدمي مناف�شة ال تقل 
اأهمية واإثارة عن املناف�شات العاملية 

على كافة امل�شت�يات.

مهرجان تراثي م�صاحب 

تتزين قرية ب�ذيب العاملية للقدرة 
من  اإي  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  يف  ك���ع���ادت���ه���ا 
ف��ع��ال��ي��ات ال��ف��رو���ش��ي��ة، م���ن خالل 
جت��ه��ي��ز ك��اف��ة م���راف���ق ال���ق���ري���ة، ال 
امل�شغرة  ال��راث��ي��ة  ال��ق��ري��ة  �شيما 
التابعة للنادي، املقامة على هام�ش 
الإ�شدارات  رك��ن��ا  وت�شمل  ال�شباق، 
والبح�ث  ل��ل��درا���ش��ات  زاي���د  م��رك��ز 
بالفرو�شية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ك��ت��ب  م���ن 
احلديثة،  واالإ�����ش����دارات  وب��اخل��ي��ل 
�شباق  نادرة الأول  اإىل �ش�ر  اإ�شافة 
خيل اأم���ر ب��ه امل��غ��ف���ر ل��ه ب���اإذن اهلل 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ 
مت  ق��د  وك���ان  ثراه”،  اهلل  “طيب 
 ،1961 ع����ام  اجل��اه��ل��ي  ق��ل��ع��ة  يف 
ك���م���ا ���ش��م��ل��ت ال���ق���ري���ة ال���راث���ي���ة 
والي�اين،  ال�شعر،  م��ن:  ك��ل  ب��ي���ت 
واحلظرة،  وال�����اح����ات،  وال��ب��ح��ر، 
االأكالت  وخيمة  ال�شعبي،  واملقهى 
جانب  اإىل  وال�����ش��ي��اف��ة،  ال�شعبية 
اليدوية  احل��رف  منتجات  دك��اك��ني 
والتقليدية، ومنتجات االأمهات من 

احل��رف اليدوية، وقد زاره��ا الي�م 
االأجانب  ال�����ش��ي��اح  م���ن  ك��ب��ر  ع���دد 
ال���ذي���ن اأم�������ش����ا وق��ت��ا ف���ري���دا بني 
ب�����ش��غ��ف جانبا  وت���اب���ع����ا  اأرك���ان���ه���ا، 
فيما  ال�شباق،  فعاليات  م��ن  كبرا 
اأمها طيلة اأيام املهرجان املن�شرمة 

خمتلف زوار املهرجان.

ي�صيدون  ــون  ــي دول خمت�صون 
بربوتوكول بوذيب

 اأ�شاد احلكام وامل�شرف�ن واملندوب�ن 
بربوت�ك�ل  للمهرجان  الدولي�ن 
احلفاظ  اإىل  يهدف  ال��ذي  ب���ذي��ب 
ع����ل����ى ����ش���ح���ة و�����ش����الم����ة اخل���ي���ل 
وال���ف���ار����ش م��ع��ا، وب���امل����ؤمت���ر الذي 
وما  فعالياته  املهرجان  به  ا�شتهل 
خ���رج ب��ه م��ن ت������ش��ي��ات ت��رم��ي اإىل 
رك�ب  بريا�شة  والتط�ير  االرتقاء 
حقق  اأن  ب��ع��د  وال��ت��ح��م��ل  ال���ق���درة 

الربت�ك�ل جناحات مهمة.
رئي�ش  روزان����،  كري�شتيان  ف��شف 
باأنه  ب�ذيب  بروت�ك�ل  امل�شرفني، 

للحفاظ  ومهمة  خالقة  “جتربة 
الفرو�شية”.  اأخ����الق����ي����ات  ع���ل���ى 
عليها  يق�م  التي  املعاير  اإن  وق��ال 
على  للحفاظ  ت�شعى  ال��ربوت���ك���ل 
بجانب  االأول،  امل���ق���ام  يف  اخل���ي����ل 
ت��اأ���ش��ي��ل م��ف��ه���م ال��ف��رو���ش��ي��ة لدى 
بالعمل  روزان���  واأ���ش��اد  املت�شابقني. 
اللجنة  ب���ه  ت���ق����م  ال�����ذي  ال���دق���ي���ق 
“تعمل  اإن��ه��ا  ق��ال  ال��ت��ي  البيطرية 
دقيق مبا ي�شمن  ن�شق علمي  وفق 
كما  الربوت�ك�ل”.  ن��ق��اط  تنفيذ 
قرية  يف  الطبيعية  بامل�شارات  اأ�شاد 

ب�ذيب العاملية للقدرة.
جتربة  اإن  ك���ري�������ش���ت���ي���ان  وق��������ال 
ال���ربوت����ك����ل مي��ك��ن اأن ت��ط��ب��ق يف 
ال��ع��امل، م��شحاً:  اأخ��رى من  دول 
�شحة  ب�����ش��اأن  دويل  ق��ل��ق  “هناك 
اخل��ي���ل ب��ن��اء ع��ل��ى ال��ت��ق��اري��ر التي 
بعدد  م����ؤ����ش���ف���ة  اأرق������ام������اً  ت�����ش��ج��ل 

االإ�شابات وال�فيات«.
البيطري�ن؛  االأط�����ب�����اء  واأج����م����ع 
�شعبان،  روال  د.  االإم������ارات������ي������ة 

احلطيني،  ع���ا����ش���م  د.  االأردين 
على  اإب��راه��ي��م  حافظ  د.  وامل�شري 
االإ�شابات  خفف  ال��ربوت���ك���ل  اأن 
قبل  من  نراها  كنا  التي  والك�ش�ر 
يف ال�����ش��ب��اق��ات، ب��ل اأخ��ف��اه��ا، وجعل 
اخلي�ل اأهداأ مما كانت عليه، االأمر 
الذي منح الفر�شان حتكماً اأكرث يف 
ومب�شارات  مبعايره  وه���  اخليل، 
ي�فرها  ال��ت��ي  الطبيعية  ال�����ش��ب��اق 
للمتناف�شني اإمنا  يعمل على الع�دة 
عهدها،  �شابق  اإىل  الريا�شة  بهذه 
اخليل  �شحة  على  املحافظة  واإىل 
ال�شريف،  وال��ت��ن��اف�����ش  وال���ف���ار����ش 
بني  وال�شداقة  ال��راب��ط  وتعزيز  

الفار�ش واجل�اد.
البيطرية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ش���  ووج����ه 
ال�شكر  احل�����ش��ن  د.اأن���������ش  االأردين 
�شلطان  ال�����ش��ي��خ  ل�شم�  وال��ت��ق��دي��ر 
الهتمامه  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
بتط�ير ريا�شة رك�ب القدرة وفق 
اإن   : وق��ال  وال��ق���ان��ني،  امل�ا�شفات 
مثل هذا االأمر معروف عن �شم�ه 

الريا�شة  ل���ه���ذه  ح��ب��ه  م���ن  ون���اب���ع 
بتط�يرها  ال�شخ�شي  واه��ت��م��ام��ه 
واالرت�����ق�����اء ب��ه��ا مب���ا ي��ن�����ش��ج��م مع 
ال���ت���ي حتققت  م��ك��ان��ت��ه��ا ال��رف��ي��ع��ة 
وعرب   ، ال���دويل  امل�شت�ى  على  لها 
بحما�شة  اإع���ج���اب���ه  ع����ن  احل�������ش���ن 
الفر�شان والفار�شات نح� ا�شتكمال 
البيطري  ال���ف���ح�������ش  اإج������������راءات 
 ، املحددة  ال�شرعة  ببن�د  وااللتزام 
بروت�ك�ل  مبادرة  تفا�شيل  وكافة 
الرغبة يف  ، وه� ما يعك�ش  ب�ذيب 
الريا�شية  ال��ت��ظ��اه��رة  ه��ذه  اإجن���اح 

ال�شبابية العاملية.
 

اإعالمية  حالة  امليدان  مذيع 
خا�صة 

يبعث �ش�ت املذيع الداخلي بقرية 
ب�ذيب العاملية للقدرة، االنتباه ما 
ج�لة  بداية  عن  معلناً  يتعاىل  اإن 
ال�شباق،  نتائج  اأوع���ن  نهايتها،  اأو 
عامة،  ت��ن���ي��ه��ات  ي��ع��ط��ي  ح���ني  اأو 
فه� ب��شلة املهرجان التي ت�شبط 

جمريات الي�م. 
يق�م  اإن��ه  احل��را���ش��ي،  مفتاح  يق�ل 
بهذه ال�ظيفة كه�اية ومتعة، اإذ اأن 
ورا�شخة،  قدمية  باخليل  عالقته 
كفار�ش، ومدرب، الأكرث من ثالثني 
الكثر  “�شهدت  وي�شيف:  ع��ام��اً. 
م���ن ���ش��ب��اق��ات ب����ذي���ب، ع����دد منها 
م�ؤكداً  دويل”،  كمحكم  ح�شرته 
اأنه يعمل كمذيع داخلي يف ب�ذيب 
الأكرث من ع�شر �شن�ات حتى الي�م، 
يف  يجملها  ب�شيطة  لفل�شفة  وف��ق��اً 
ق�له: “الثقة يف النف�ش، والثقة يف 
فهدفنا  معل�مات.  من  تقدمه  ما 
دقيقة  ب�ش�رة  املعل�مة  اإي�شال  ه� 

و�شليمة«. 
بروت�ك�ل  على  احل��را���ش��ي  واأث��ن��ى 
م�����ا الحظه  واق��������ع  م�����ن  ب������ذي�����ب 
الربوت�ك�ل،  اع��ت��م��اد  وب��ع��د  ق��ب��ل 
خمتلف  االآن  “املهرجان  وق�����ال: 
عاماً،   12 ق��ب��ل  ع��ل��ي��ه  ك����ان  ع��م��ا 
بح�شب  ال��ي���م  جت��رى  فال�شباقات 
تعلَّم  لذا  ب�ذيب،  بروت�ك�ل  نظام 
وكيفية  ال�����ش��ب��اق،  اإدارة  ال��ف��ر���ش��ان 
ت����زي���ع ال����ق���ت واجل���ه���د م���ن اأجل 
النقاط، فكما نعلم، لي�ش  حت�شيل 
اأواًل، بل ملن يجمع  الف�ز ملن ي�شل 

اأكرب عدد من النقاط«.
امتنانه  احل��را���ش��ي  مفتاح  واأب����دى 
الكرمية  والرعاية  للدعم  و�شكره 
�شلطان  ال�شيخ  �شم�  ي�شبغها  التي 
املهرجان،  على  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
عم�ماً،  الراثية  الريا�شات  وعلى 
وم���ظ���اه���ر ال��������راث امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
ال��دول��ة، ال��ت��ي ق��ال اإن��ه��ا متثلت يف 
للمهرجان  امل�����ش��اح��ب��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
والقرية  ال�����ش��ع��ب��ي  ال�������ش����ق  م��ث��ل 

الراثية يف اأر�ش املهرجان.

�صاركا يف فعاليات مهرجان �صلطان بن زايد للقدرة والتحمل

حمدان وزايد بن حممد بن خليفة يكرمان الفائزين ب�صباقات اليوم الثاين
 الفار�صة اآنا �صي�صيليا بطلة للملكية اخلا�صة
الفار�س عبداهلل احلمادي يوا�صل ت�صدر ال�صباق املفتوح 243 كلم
مهرجان تراثي م�صاحب.. وطلبة و�صياح يف ح�صرة املهرجان
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امل�شنفة  اأو�شتابينك�،  يلينا  الالتفية  التن�ش  الع��ب��ة  اأك���دت 
ال�شاد�شة عاملياً، م�شاركتها يف بط�لة دبي الدولية للتن�ش التي 
اأخريات  تنطلق مناف�شاتها بعد غد االثنني ، مب�شاركة �شبع 

من امل�شنفات الع�شر االأُول يف العامل. 
بالدها  يف  العبة  اأول   2017 عام  يف  اأو�شتابينك�  واأ�شبحت 
ت��ف���ز ب��اإح��دى ال��ب��ط���الت االأرب����ع ال��ك��ربى )ج��ران��د �شالم(، 
واأول العبة غر م�شنفة   ،47 اآن��ذاك  العاملي  وك��ان ترتيبها 
 .1933 منذ  غ��ارو���ش  روالن  دورة  بلقب  تف�ز  البط�لة  يف 
و�شرعت منذ ذلك احلني حتقيق النجاح تل� االآخر، ور�شخت 

مكانتها �شمن امل�شنفات الع�شر االأُول يف العامل.
جمل�ش  لرئي�ش  التنفيذي  النائب  ماكل�كلني،  ك���مل  واأ���ش��اد 
ب�����اأداء  احل�����رة  دب����ي  ل�����ش���ق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال���رئ���ي�������ش  االإدارة 
 2014 وميبلدون  بط�لة  لقب  على  احلائزة  اأو�شتابينك�، 
فازت  عندما  اجلميع  ف��اج��اأت  اأن��ه��ا  اإىل  م�����ش��راً  للنا�شئات، 
وتغلبت  املا�شي،  العام  للتن�ش  املفت�حة  فرن�شا  بط�لة  بلقب 
يف طريقها على الدمناركية كارولني ف�زنياكي، بطلة دولية 
بالرومانية  النهائي  الهزمية يف  اأن تنزل  ال�شابقة، قبل  دبي 
�شيم�نا هاليب، واأ�شاف ماكل�كلني: حققت اأو�شتابينك� منذ 
يف  انتهت  -ال��ت��ي   2016 دب��ي  بط�لة  يف  االأوىل  م�شاركتها 
االأدوار التاأهيلية- جناحات كبرة، ونتطلع ملتابعة عرو�شها 
الرائعة هذا ال�شهر خالل م�اجهاتها مع ك�كبة من العبات 

التن�ش.

اإحدى  بلقب   2017 م������ش��م  يف  اأو���ش��ت��اب��ي��ن��ك���  تكتفي  ومل 
بط�لة  لقب  �شجلها  اإىل  اأ�شافت  بل  �شالم،  جراند  بط�الت 
ت�شارل�شت�ن،  بط�لة  يف  و�شيفة  وح��ل��ت  ال��دول��ي��ة،  ���ش��ي���ؤول 
نهائي  رب��ع  واإىل  م���رات،  اأرب���ع  النهائي  ن�شف  اإىل  وو���ش��ل��ت 
بط�لتي اأكاب�لك� ووميبلدون، وتغلبت يف طريقها على اإلينا 
�شفيت�لينا، حاملة لقب دبي، واأطاحت بامل�شنفة االأوىل �شابقاً 
غاربني م�غ�روزا، بطلة وميبلدون، يف دورة وهان، وفازت يف 
ا�شتعرا�شية  مباراة  يف  ويليامز  �شرينا  على  دي�شمرب  نهاية 
غر  اجلديد،  م�ل�دها  قدوم  منذ  لالأمريكية  االأوىل  كانت 
حيث  احل��ايل  امل��شم  مطلع  م�فقة  تكن  مل  اأو�شتابينك�  اأن 
خرجت من الدور االأول لبط�لتي �شينزن و�شيدين والثالث 
ب��ش�لها  تاألقها  تعاود  اأن  قبل  املفت�حة،  اأ�شراليا  لبط�لة 

اإىل ربع نهائي بط�لة �شانت بطر�شب�رغ.
وقال �شالح تهلك، مدير البط�لة: ر�شخت يلينا اأو�شتابينك� 
مكانتها ك�احدة من اأف�شل العبات التن�ش يف العامل، ويبدو 
امل��شم،  ه��ذا  املت�ا�شعة  بدايتها  جت���اوز  على  م�شممة  اأن��ه��ا 
التي  الق�ية  امل�اجهات  رغ��م  دب��ي  لقب  على  بق�ة  واملناف�شة 

تنتظرها مع اأ�شماء كبرة. 
امل�شنفات  من  امل�شاركات  عدد  يرتفع  اأو�شتابينك�  ومب�شاركة 
�شالم  ج��ران��د  ب��ط��الت  فيهن  مب��ن  ث��م��ان،  اإىل  االأُول  الع�شر 
ومت�شدرات الت�شنيف العاملي �شابقاً مثل غاربني م�غ�روزا، 
بطلة  هاليب،  �شيم�نا  الثانية  وامل�شنفة  ومي��ب��ل��دون،  بطلة 

واإلينا  املفت�حة،  اأ���ش��رال��ي��ا  بط�لة  وو�شيفة  �شينزن  دورة 
م�ؤخراً،  بري�شنب  بلقب  والفائزة  اللقب  حاملة  �شفيت�لينا، 
واأجنليك كربر،  بطلة �شيدين 2018، احلائزة على اثنني 
األقاب بط�الت جراند �شالم، وكارولينا بلي�شك�فا، التي  من 
 ،2016 املفت�حة  املتحدة  ال���الي��ات  ب��ط���الت  نهائي  بلغت 

وج�ليل ج�رج�ش، بطلة دورة اأوكالند.
قرعة بطولة �صوق دبي احلرة لل�صيدات 

بقاعة  ال�شبت  ال��ي���م  ���ش��ب��اح  م��ن  ع�����ش��رة  ال��ث��ان��ي��ة  يف  ت�شحب 
املجل�ش، يف ا�شتاد »�ش�ق دبي احلرة«، يف القره�د قرعة »بط�لة 
تن�ش  مناف�شات  وتنطلق  ال�شيدات،  لتن�ش  احل��رة«  دبي  �ش�ق 
تليها بط�لة  19-24 فرباير،  الفرة من  ال�شيدات خالل 
غريغ�ر  فيها  وي�شارك  مار�ش،  فرباير3-   26 من  الرجال 
العاملية  البط�لة اخلتامية للج�لة  دمييروف، حامل لقب 

ملحريف التن�ش، ول�كا�ش ب�يل، بطل دورة م�نتبيلييه.
 تقام بط�الت �ش�ق دبي احلرة املفت�حة للتن�ش التي متلكها 
وتنظمها �ش�ق دبي احلرة، حتت رعاية �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكت�م، نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 

ال�زراء حاكم دبي.
55 درهماً لالأدوار التمهيدية،  اأ�شعار التذاكر بني  وتراوح 
الفئة  ت��ذاك��ر  ت��ت���اف��ر  كما  ال��رج��ال،  لنهائي  دره��م��اً  و735 
املمتازة A وB والتذاكر ال�شاملة  جلميع مبارايات احلدث، 

وجميعها ت�شمل �شريبة القيمة امل�شافة.  

اجلمعة  ام���������ش  ����ش���ب���اح  ان���ط���ل���ق���ت 
اجل�لة الثانية من دوري كاأ�ش زايد 
لفرق   2018 لعام  للج�دو  اخل��ر 
والتي  ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني  ���ش��ن��ة  حتت15 
ت��ق��ام م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا ب�����ش��ال��ة االحت���اد 
اأب�  يف  امل�شرف  مبنطقة  الرئي�شية 
ظبي ، م�ا�شلة لتاألق فرق امل�شابقة 
حتت  اإقامتها  تتجدد  التي  العمرية 
الدرعي،  ثعل�ب  ب��ن  حممد  رع��اي��ة 
رئ��ي�����ش احت����اد امل�����ش��ارع��ة واجل�����دو، 
العبا   400 م�شاركة  ت�شهد  وال��ت��ي 
من 18 ناديا ومركزا على م�شت�ى 

فريق  لقبها  يحمل  وال��ت��ي  ال��دول��ة، 
الي�م  ج�لة  يدخل  ال��ذي  اجل��زي��رة 
ل���ل���دف���اع ع����ن ل��ق��ب��ة وال�������ذي ميثل 
اخ��ت��ب��ار ج��دي��د ون���ع��ا م��ن التحدي 
امل�شتقبل  اأبطال  بني  ال��ذات  الإثبات 
خ�ر  ن��ادي  فريق  خا�شة    ، للج�دو 
ف��ك��ان ح��ام��ل ل��ق��ب اجل���ل��ة االأوىل 
لفرق االأ�شبال حتت 13 �شنة ، فيما 
ال��ث��اين يف بط�لة ي�م  امل��رك��ز  اح��ت��ل 
كلباء  احت��اد  فريق  املا�شية  اجلمعة 
التحدي  خل��������ش  ا���ش��ت��ع��د  وال������ذي 
العمرية  بقاعدته  مت�شلحا  اجلديد 

ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ق��دم��ت ال��ع��دي��د من 
ال�شنية  امل��راح��ل  ملنتخبات  امل���اه��ب 

التي تاألقت يف اجل�لة املا�شية.
وق���د ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة امل�����ش��رف��ة علي 
البط�لة التي يراأ�شها حممد جا�شم 
امل�شاعد لالحتاد، والتي  ال�شر  اأمني 
�شليمان  اأحمد  الدويل  ت�شم احلكم 
ود.  احل��ك��ام  جلنة  رئي�ش  البل��شي 
الفنية  اللجنة  مقرر  خطاط  �شالم 
ح�����ش��ني واخلبر  اأ����ش���رف  وامل������درب 
اجتماعات  ع���ده  ي���ن��ي��دا  ال��ي��اب��اين 
لالإعداد للبط�لة الغالية بناء على 

بت�شخر  االحت���اد  رئي�ش  ت�جيهات 
للبط�لة  ال��ن��ج��اح  م��ت��ط��ل��ب��ات  ك��اف��ه 
امل�شائية  ف���رت���ه���ا  ت�����ش��ه��دت  ال���ت���ي 
ابتهاجا  االأوائ�����ل  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ت���ي��ج 
تاأتي  التي  الغالية  البط�لة  باإقامة 
اإقامتها جتاوباً مع املبادرة ال�طنية 
)عام  �شعار  رف��ع��ت  ال��ت��ي  املجتمعية 
منا�شبة  ل��ي��ك���ن   ،)2018 زاي�����د 
امل�ؤ�ش�ش  بالقائد  لالحتفاء  وطنية 
ب���اإذن اهلل ت��ع��اىل ال�شيخ  امل��غ��ف���ر ل��ه 
طَيّب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
وذل����ك مب��ن��ا���ش��ب��ة ذكرى  ث�����راه،  اهلل 

مرور 100 عام على ميالده ،لذلك 
ك���ان ح��ر���ش االحت����اد ع��ل��ى م�شاركة 
وا�شعة خا�شة جيل امل�شتقبل بهدف 

الت�ا�شل بني االأجيال.
البط�لة  الئ����ح����ة  ����ش���م���ح���ت  وق������د 
امل�شاركة الرمزية ملختلف اجلن�شيات 
الالعبني  ب��ج��ان��ب   ، امل��ق��ي��م��ني  م���ن 
اأبناء  مل�����ش��ارك��ة  ،اإ���ش��اف��ة  امل���اط��ن��ني 
امل�اطنات تنفيذا لت�جيهات القيادة 
امل�شاركة  ح��ق  مبنحهم  ال��ر���ش��ي��دة، 
بجانب   ، وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
ال�شماح لالعبني املقيمني يف الدولة 

ل��رف��ع امل�شت�ى  مم��ار���ش��ة ه���اي��ات��ه��م 
وفقا  م�شاركتهم،  خ��الل  من  الفني 

ل��الئ��ح��ة و���ش��روط ال��ب��ط���ل��ة ، وقد 
للبط�لة  امل�شاركة  ال��ف��رق  ا�شتعدت 

ال��غ��ال��ي��ة ال���ت���ي ر����ش���د ل��ه��ا االحت����اد 
اجل�ائز القيمة.

ي�شت�شيف فريق نادي غنت�ت للب�ل� 
ال�����ش��ب��ت مبلعبه  ال���ي����م  ب��ع��د ع�����ش��ر 
اخليالة  ف��ري��ق  غنت�ت  يف  الرئي�شي 
ال�شلطاين العماين للب�ل� يف مباراة 
ي�م  ك��اأ���ش  ع��ل��ى  ث���اأري���ة  ا�شتعرا�شية 
االأمل للب�ل� اخلري ال�شن�ي الذي 
ومتابعة  ودع�����م  رع���اي���ة  حت���ت  ي���ق���ام 
اآل نهيان  ال�شيخ فالح بن زاي��د  �شم� 
غنت�ت  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش 
يتجدد  حيث  والب�ل�،  اخليل  ل�شباق 
بعدما  الفريقني  بني  الثالث  اللقاء 
ال�شابقتني  امل��ب��ارات��ني  يف  غنت�ت  ف��از 
بعثة  و����ش���ل���ت  وق�����د   3-6 و   1-7
العماين  ال�شلطاين  اخل��ي��ال��ة  ف��ري��ق 
املباراة  مبلعب  وت��درب��ت  االأول  اأم�����ش 
ل��ل��ت��ح��دي اجل��دي��د والتي  ا���ش��ت��ع��دادا 
البل��شي  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  �شمت 

االأرجنتيني  وامل���درب  الفريق  م��دي��ر 
ب��رن��اردو و8 العبني ه��م : خليل بن 
اأحمد البل��شي ،جمال البل��شي ،حمد 
احل��ج��ري،ه��ي��ث��م احل�����ش��رم��ي، فهد 
الها�شمي ،م�شعل بن اليا�ش البل��شي، 
البل��شي، و�شمر بن  ب�شام بن خليل 
�شعيد البل��شي، وت�شم ت�شكيلة فريق 
ال�شام�شي  نا�شر  امل��ري  علي  غنت�ت 
وعبداهلل  د�شمال  بن  ي��شف  ،العائد 
برنامج  وي��ت�����ش��م��ن  د�����ش����م����ال..  ب����ن 
الفقرات  من  العديد  اخل��ري  الي�م 
التي  القيمة  واجل���ائ��ز  االحتفالية 

يتم ال�شحب عليها عقب املباراة.
البل��شي  حممد  بن  عبداهلل  و�شرح 
الذي  مع�شكره  خ��الل  الفريق  مدير 
يف  ال�����ش��راب  ب��رج  جنة  بفندق  يقيمه 
يف  للم�شاركة  �شعداء  ظبي باأنهم  اأب��� 

ال�شن�ية  االإن�شانية  اخلرية  امل��ب��اراة 
بن  ف��الح  ال�شيخ  �شم�  دع��م��ا جل��ه���د 
اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د 
والب�ل�  اخليل  ل�شباق  غنت�ت  ن��ادي 
الذي ي�ىل تلك الفئة جل اهتمامه، 
الب�ل�  ن�شر  يف  �شم�ه  �شاهم  اأن  بعد 
م����ن خ�����الل ن������ادي غ���ن���ت����ت يف اآخ����ر 
ال�شرق  م�����ش��ت���ى  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��ع��ي��ن��ات 

االأو�شط واملنطقة.
م�����ش��ارك��ت��ه��م يف مهرجان  ب����اأن  وذك����ر 
ن�����������ادي غ�����ن�����ت������ت اخل�����������ري ت�����اأت�����ي 
خا�ش  واه��ت��م��ام  مبا�شرة  بت�جيهات 
من قائد اخليالة ال�شلطانية العميد 
القادر  ع��ب��د  ب���ن  ال�������رزاق  ع��ب��د  اأول 
اأهداف  كانت  اإذا  خا�شة  ال�شه�رزي 
تلك امل�شاركة اإن�شانية خرية ال فائز 
، لذلك نحن �شعداء  فيها وال خا�شر 

نطاق  يف  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  امل�شاركة  بتلك 
واكت�شاب  االح��ت��ك��اك  ف��ر���ش  ات�����ش��اع 
تت�ا�شل  اأن  ن��اأم��ل  وال��ت��ي  اخل����ربات، 

بني الفريقني ال�شقيقني يف امل�شتقبل 
ن�جه  اأن  ف���ر����ش���ة  وه�����ي  ال���ق���ري���ب، 
رائد  غنت�ت  لفريق  مفت�حة  دع���ة 

وال��ع��رب��ي لزيارة  ال��ب���ل��� اخل��ل��ي��ج��ي 
ال��ت��ع��اون بني  ال��ث��اين ملزيد م��ن  بلده 

الفريقني ال�شقيقني.

كوبيت�صا اأكرث ن�صجًا و�صعادة بالعودة اإىل فورمول 1 
ن�شجا  واأك���رث  �شنا  اأك���رب  ب��اأن��ه  نف�شه  ك�بيت�شا  روب���رت  و���ش��ف 
و���ش��ع��ادة ب��ال��ع���دة اإىل ب��ط���ل��ة ال��ع��امل ل�����ش��ب��اق��ات ف����رم����ال 1 
تقدمي  يف  �شنا  منه  اأ�شغر  زم��الء  اإىل  ان�شم  عندما  لل�شيارات 

�شيارة وليامز اجلديدة اأم�ش االأول اخلمي�ش.
يف  ب�شباق  وال��ف��ائ��ز  ع��ام��ا   33 ع��م��ره  ال��ب��ال��غ  لل�شائق  و�شيك�ن 
امل��ا���ش��ي، ال����ذي ت���رك ال��ري��ا���ش��ة ب��ع��د ���ش��رر يف ذراع����ه االأمي���ن 
الفريق  دور جديد يف   ،2011 ايطاليا  رايل  ح��ادث يف  خ��الل 

الربيطاين ك�شائق احتياطي و�شائق تط�ير.
ويت�شمن ذلك م�شاركته ثالث مرات يف التجارب احلرة االأوىل 
اأيام اجلمعة عندما ينطلق امل��شم باالإ�شافة اإىل مهام اختبارات 

ال�شيارة والعمل على جهاز املحاكاة يف امل�شنع.
االأوىل  احل��رة  التجارب  االأوىل يف  م�شاركته  اإن  ك�بيت�شا  وق��ال 

النم�شا  يف  ثم  اأي��ار  ماي�  يف  الكربى  ا�شبانيا  جائزة  يف  �شتك�ن 
يف ي�لي� مت�ز ورمبا تك�ن االأخ��رة يف نهاية امل��شم يف جائزة 
الكثر  “تغرت  الب�لندي لل�شحفيني  ال�شائق  اأب�ظبي. وقال 
اأن كنت �شغرا مثل زمالئي احلاليني. قبل  من االأ�شياء منذ 
يف بلن�شية.  االأوىل  للمرة  ال�شائقني  تقدمي  ح�شرت  عاما   12
كنت اأبلغ من العمر 21 عاما. اخلربة اأمر جيد. اأملك الكثر 

من اخلربة عما كنت عندما كان عمري 21 عاما.
»اعتقدت اأنني اأعرف كل �شيء عندما كنت �شغرا لكن احلياة 

تعلم الكثر. اأنا �شعيد للغاية ب�ج�دي هنا«.
املا�شي  العام  يف  ال�شابق  ورين�  �شاوبر  بي.ام.دبلي�  �شائق  وب��دا 
قريبا من احل�ش�ل على مكان اأ�شا�شي يف 2018 بعدما عر�ش 
ال�شابق  العامل و�شائق وليامز  املعتزل نيك� روزب��رج بطل  عليه 

الرو�شي �شرجي �شروتكني  النهاية ح�شل  م�شاعدته لكن يف 
ذراعه  ت��اأث��ر  و���ش��ح  ال���ذي  ك�بيت�شا،  ي�����ش��ارك  امل��ق��ع��د. ومل  على 
باحلادث الذي تعر�ش له، يف �شباقات ف�رم�ال 1 منذ 2010. 
وقال “بالطبع كنت اأف�شل اأن اأك�ن هنا ك�شائق اأ�شا�شي لكن ل� 
 12 نظرت اإىل االأمر من وجهة نظر خمتلفة واأين كنت قبل 

�شهرا فلم يت�قع اأحد �شخ�ش اأن اأق�د �شيارة ف�رم�ال 1.
لذا   1 ف���رم���ال  عن  بعيدا  �شن�ات  و�شبع  ط�يلة  رحلة  »كانت 

فال�شع�ر خمتلف قليال«.
ال�شباقات...  يف  امل�����ش��اع��ر  م��ن  ال��ك��ث��ر  ه��ن��اك  “�شتك�ن  وت��اب��ع 
اأمرا  �شتك�ن  حياتي  يف  الكثر  منحتني  التي  االأم��اك��ن  زي���ارة 

ا�شتثنائيا«.
وينطلق امل��شم يف ا�شراليا ي�م 25 مار�ش اآذار املقبل.

�صحب قرعة دولية دبي لتن�س ال�صيدات اليوم 

»اأو�صتابينكو« بطلة فرن�صا املفتوحة ت�صارك يف دولية دبي للتن�ش

انطالق اجلولة الثانية من دوري كاأ�ش زايد اخلري 
للجودو لعام 2018 لفرق حتت 15 �صنة للنا�صئني

يف مباراة ا�صتعرا�صية ثاأرية على كاأ�س يوم الأمل للبولو اخلريي ال�صنوي

فريق نادي غنتوت للبولو ي�صت�صيف فريق اخليالة ال�صلطاين العماين للبولو



السبت   17   فبراير    2018  م   -   العـدد  12252  
Saturday  17   February   2018  -  Issue No   12252

19191919

الفجر الريا�ضي
دفعت االمركية ميكايال �شيفرين ثمن مر�شها فحلت رابعة يف �شباق التعرج، 
وو�شع النم�ش�ي ماتيا�ش ماير حدا لهيمنة الرنوجيني يف التعرج ال�ش�بر ط�يل، 

يف دورة االألعاب االأوملبية ال�شت�ية يف بي�نع ت�شانغ الك�رية اجلن�بية.
9، بفارق ثالث عن كل من الرنوج  املانيا ب�شدارة ترتيب الذهبيات  واحتفظت 
وه�لندا. وعانت �شيفرين حاملة اللقب واملر�شحة بق�ة لنيل الذهبية من املر�ش، 

فح�شدت ال�ش�يدية فريدا هانزدوتر ذهبية �شباق التعرج يف التزلج االلبي.
رابعة يف مرورها االول  العامل،  كاأ�ش  ابنة ك�ل�رادو ومت�شدرة  �شيفرين،  وحلت 
وثالثة يف الثاين. وك�شفت بعد ال�شباق انها عانت من �شيء ي�شبه الفرو�ش، وقد 
تقياأت قبل االنطالق بح�شب املنظمني. وقالت �شيفرين “ال اأعرف، كان مفاجئا. 
كان ي�شبه فرو�ش التقي�ؤ، اأقل من االأع�شاب«. وعن م�شاركتها يف �شباق التعرج 
حل�لها  وبعد  ب��ذل��ك«.  اق���م  لن  �شيفرين” “كال  قالت  ال�شبت،  ط�يل  ال�ش�بر 
ثانية يف املرور االول وراء ال�ش�ي�شرية وندي ه�لدنر �شاحبة الف�شية، ا�شتفادت 
فحلت  الثاين،  امل��رور  يف  اخلام�ش  املركز  اىل  ال�ش�ي�شرية  تراجع  من  هانزدوتر 
الربونزية،  �شاحبة  عاما(   20( غاله�بر  كاتارينا  النم�ش�ية  وراء  اي�شا  ثانية 
لتت�شدر الرتيب العام مبجم�ع 1:38،63 دقيقة، بفارق 5 باملئة من الثانية 

يف  رائعا  ت�قيتا  حققت  التي  غاله�بر  عن  الثانية  من  باملئة  و32  ه�لدنر  عن 
ث��اين متزجلة  ع��ام��ا(  ه��ان��زدوت��ر )32  48،83 ث. وا�شبحت  ال��ث��اين  م��روره��ا 
�ش�يدية حترز لقب هذه امل�شابقة بعد انيا بار�ش�ن يف 2006. وهذا لقبها االول 
الكبر بعد حل�لها ثانية مرة يف 2015 وثالثة مرتني يف 2013 و2017 يف 

م�شاركاتها االخرة يف بط�لة العامل.
من جهتها، جتمدت اآمال �شيفرين )22 عاما(، بطلة التعرج يف �ش�ت�شي 2014 
عندما كانت يف الثامنة ع�شرة فقط، يف احراز ذهبية جديدة، بعد تت�يجها ب�شباق 
ن�روفرو�ش  �ش�ي�شريان بفرو�ش  ريا�شيان  وا�شيب  الط�يل اخلمي�ش.  التعرج 
بح�شب ما ذكر م�ش�ؤول�ن، لت�شجل اول ا�شابة بني الريا�شيني. ومل يذكر الفريق 

انهما  قالت  ال�ش�ي�شرية  ا�ش”  تي  “ار  قناة  لن  الريا�شيني،  ه�ية  ال�ش�ي�شري 
فابيان ب��ش واليا�ش امب�هل يف م�شابقة التزلج احلر.

وذكر الفريق ال�ش�ي�شري انهما مل يت�اجدا يف القرية االوملبية ومل تعد اأعرا�ش 
املر�ش تظهر عليهما، امال ان ي�شتعيدا عافيتيهما للم�شاركة يف االلعاب.

وا�شيب اكرث من 200 �شخ�ش يف االلعاب، معظمهم من اأفراد االمن، بالفرو�ش 
�شباق  ذهبية  ماير  ماتيا�ش  النم�ش�ي  واأح��رز  والتقي�ؤ.  باال�شهال  يت�شبب  ال��ذي 

التعرج ال�ش�بر ط�يل لي�شع حدا ل�شيطرة نروجية منذ عام 2002.
د   1:24،57 في�ز  بيات  ال�ش�ي�شري  دقيقة، متقدما   1:24،44 ماير  و�شجل 
والرنوجي كييتيل يان�شرود 1:24،62 د، فيما حل الرنوجي االخر اك�شل ل�ند 

�شفيندال املت�ج بذهبية االنحدار خام�شا. وخلف ماير م�اطنه هرمان ماير كاآخر 
مت�ج غر نروجي يف ن�شخة ناغان� 1998، قبل ان يحرز الرنوجي�ن الذهبيات 
االربع التالية. وا�شبح ماير، املت�ج بذهبية االنحدار يف �ش�ت�شي 2014، ثاين 

ريا�شي بعد �شفيندال يحرز ذهبيتي امل�شابقتني يف االلعاب االوملبية.
ت�شانغ،  بي�نغ  يف  االنحدار  �شباق  يف  �شابعا  حل  ال��ذي  عاما(   27( ماير  وميلك 
كان�ن  يف  كيت�شب�ل  يف  اخرهما  العامل  كاأ�ش  يف  ط�يل  �ش�بر  التعرج  يف  لقبني 
الثاين يناير 2017. وبات الك�ري اجلن�بي ي�ن �ش�نغ-بني اول ريا�شي ا�شي�ي 

يحرز ذهبية الزحافات ال�شدرية، م�شتفيدا من الدعم اجلماهري الكبر.
وح�شم ي�ن املناف�شة ومنح بالده ثاين ذهبية يف االلعاب بعد تت�يج ليم هي�ج�ن 

يف التزحلق ال�شريع على اجلليد.
نيكيتا  علم حمايد  الرو�شي حتت  اأم��ام  كبر  بفارق  ثانية   50،02 ي�ن  وتقدم 

تريغ�ب�ف 50،56 ث والربيطاين دوم بار�ش�نز 50،61 ث.
وتهيمن على القاب هذه الريا�شة عادة ال�اليات املتحدة، النم�شا، كندا، املانيا او 
�ش�ي�شرا، لكن ي�ن قلب املعادلة وذلك بعد احرازه كاأ�ش العامل االخرة يف كان�ن 

الثاين يناير املا�شي.

و�شعت اأندية اأر�شنال االإنكليزي وميالن االإيطايل ومر�شيليا 
ال��ف��رن�����ش��ي ق��دم��ا يف ال����دور ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي مل�����ش��اب��ق��ة ال����دوري 
االأوروبي “ي�روبا ليغ” يف كرة القدم، بعد انت�شارات كبرة يف 
ذهاب الدور الثاين وبنتيجة واحدة هي -3�شفر، فيما خ�شر 

ناب�يل االيطايل امام �شيفه اليبزيغ االملاين 3-1.
وميالن  ال�ش�يدي،  اأو�شر�ش�ند  م�شيفه  على  اأر�شنال  وف��از 
�شيفه  على  ومر�شيليا  البلغاري،  ل�دوغ�ريت�ش  م�شيفه  على 

�شب�رتينغ براغا الربتغايل.
بلقب  التت�يج  نح�  اأر�شنال م�ش�اره  وا�شل  االوىل،  املباراة  يف 
اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  م�شابقة  يف  امل�شاركة  ل�شمان  امل�شابقة 
امل��شم املقبل يف ظل معاناته النهاء امل��شم بني االربعة االوائل 

يف الدوري االنكليزي املمتاز.
واح��ت��اج ال��ف��ري��ق ال��ل��ن��دين اىل 13 دق��ي��ق��ة ف��ق��ط ل��ه��ز �شباك 
م�شيفه عرب املدافع اال�شباين نات�ش� م�نريال، قبل ان ي�شيف 
ال�شديقة عندما  النران  11 دقيقة من  بعد  الثاين  الهدف 
�شجل ال�ش�يدي الي�ناين اال�شل �ش�تري��ش بابايان�ب�ل��ش 
باخلطاأ يف مرمى فريقه. وعزز الدويل االملاين م�شع�د اأوزيل 

تقدم اأر�شنال بهدف ثالث من ت�شديدة من داخل املنطقة.
تاريخي  هدف  لت�شجيل  او�شر�ش�ند  اأم��ام  الفر�شة  و�شنحت 
الدقيقة  له ركلة جزاء يف  يف مرمى �شي�فه عندما احت�شبت 
االوىل من ال�قت بدل ال�شائع �شددها ط�م بير�ش�ن، اال ان 

احلار�ش الك�ل�مبي دافيد اأو�شبينا ت�شدى لها.
لقناة  فينغر  اأر�شني  الفرن�شي  اأر�شنال  م��درب  وق��ال 

�شيطرنا  رائع،  بعمل  “قمنا  �شب�رت”،  تي  “بي 
“عم�ما  ام��ام فريق جيد”، م�شيفا  الكرة  على 
لعبنا مباراة جدية وبالتايل قمنا بعملنا جيدا. 

بدوا مت�ترين وا�شتفدنا من ذلك«.
وميني ار�شنال النف�ش ان يحذو حذو م�اطنه 
املا�شي  ال��ع��ام  ت���ج  ال��ذي  ي�نايتد  مان�ش�شر 
امل�شابقة  يف  م��ك��ان��ه  وح��ج��ز  امل�����ش��اب��ق��ة  ب��ل��ق��ب 
بطل  الأن  ن��ظ��را  امل������ش��م،  ه���ذا  االأم  ال��ق��اري��ة 
دوري  يف  ت��ل��ق��ائ��ي��ا  ي�����ش��ارك  ليغ”  “ي�روبا 

االبطال امل��شم التايل.
ويحتل ار�شنال املركز ال�شاد�ش يف 

ال����دوري ب��ف��ارق 8 ن��ق��اط خلف 
حامل  ت�شل�شي  ال��ل��ن��دين  ج���اره 
الرابع  امل��رك��ز  و�شاحب  اللقب 
دوري  اىل  امل�������ؤه������ل  االخ��������ر 
بخ�شارة  م��ن��ي  وه����  االب���ط���ال، 
ت���ت��ن��ه��ام اخلام�ش  ام����ام ج����اره 

وبات  امل��ا���ش��ي  ال�����ش��ب��ت  �شفر1- 
ن����ق����اط عن   7 ب�����ف�����ارق  ي���ت���خ���ل���ف 

االخر.
ال�شر  ميالن  وا�شل  الثانية،  ويف 
ع���ل���ى ال���ط���ري���ق ذات������ه الأر����ش���ن���ال، 

ب��ع���دت��ه ب���ف����ز غ����ال م���ن اأر�����ش 
ل�دوغ�ريت�ش البلغاري باأهداف 
وال�ش�ي�شري  ك�تروين  باتريك 
وفابي�  رودري����غ����ي����ز  ري�����ك�����اردو 

ب�ريني.
فالر  ���ش��ج��ل  ال���ث���ال���ث���ة،  ويف 
ج����رم����ان وف������ل�������ران ت����ف���ان 

االهداف.
البلجيكي  ال����دويل  وف��ر���ش 
ميت�شي بات�ش�اي املنتقل على 
ت�شل�شي  م��ن  االع����ارة  �شبيل 

دورمت�ند  ب���رو���ش��ي��ا  فريقه  واأن��ق��ذ  جنما  نف�شه  االن��ك��ل��ي��زي، 
االملاين من التعرث اأمام �شيفه اتاالنتا االيطايل.

وب���داأ دورمت���ن��د امل��ب��اراة ج��ي��دا واأن��ه��ى ال�����ش���ط االول بهدف 
الطاولة  قلب  اتاالنتا  لكن  �ش�رله،  اأن���دري  ال��دويل  ملهاجمه 
ج��شيب  ال�شل�فيني  ملهاجمه  بهدفني  الثاين  ال�ش�ط  مطلع 

ايلي�شيت�ش.
ي�شجل  ان  قبل   ،65 الدقيقة  يف  ال��ت��ع��ادل  ب��ات�����ش���اي  واأدرك 
ال�شائع،  ب���دل  ال���ق��ت  ال��دق��ي��ق��ة االوىل م��ن  ال��ف���ز يف  ه���دف 
الذي �شجله على  النم�ش�ي بير �شت�يغر  م�ؤكدا ثقة مدربه 
الالئحة االوروبية بعدما ف�شله على ال�افد اجلديد املدافع 

ال�ش�ي�شري مان�يل اأكاجني.
االوروبي  االحت��اد  ق�انني  وتن�ش 

على ت�شجيل الع��ب واح��د فقط 
ال���ذي���ن �شبق  م���ن ال��الع��ب��ني 
ل��ه��م ال��ل��ع��ب يف امل�����ش��اب��ق��ة مع 

ناد اآخر.
 4 ب���ات�������ش����اي غ��ل��ت��ه اىل  ورف������ع 

3 مباريات مع فريقه  اه��داف يف 
اجل���دي���د، ل��ي��ث��ب��ت ن��ف�����ش��ه خر 

بيار  ل���ل���غ���اب����ين  خ���ل���ف 
اأوباميانغ  امي���ري���ك 

املنتقل اىل اأر�شنال.

خطا اليبزيغ و�شيف بطل الدوري االملاين خط�ة كبرة نح� 
الدور ثمن النهائي بف�زه الكبر على م�شيفه ناب�يل 1-3.

وخا�ش ناب�يل، بطل 1989، املباراة يف غياب اكرث من العب 
دري�ش مرتنز  البلجيكي  ال��دويل  ا�شا�شي يف مقدمتهم هدافه 
وذلك لك�ن مدربه ماوري�شي� �شاري يعطي االول�لية للدوري 
ي�فنت��ش  ام���ام  واح���دة  نقطة  ب��ف��ارق  يت�شدره  ال���ذي  املحلي 
ويحلم بالتت�يج بلقبه للمرة الثالثة يف تاريخه واالوىل منذ 
ارماندو  دييغ�  االرجنتيني  اال���ش��ط���رة  بقيادة   1990 ع��ام 

مارادونا.
و���ش��ج��ل اجل���زائ���ري اآدم ون��ا���ش ه���دف ن��اب���يل، وت��ي��م��� فرنر 

والربتغايل بروما اهداف اليبزيغ.
ومل تكن حال الت�شي�، املمثل الثالث للكرة االيطالية، اأف�شل 
ب�خار�شت  �شتي�ا  م�شيفه  ام��ام  وخ�شر  ون��اب���يل  اتاالنتا  من 
يف  غن�هري  ه��ارل��ي��م-اي��دي  الفرن�شي  �شجله  وحيد  بهدف 

الدقيقة 29.
وخطا اتلتيك� مدريد خط�ة كبرة نح� الدور ثمن النهائي 
باربعة  ال��دمن��ارك��ي  ك���ب��ن��ه��اغ��ن  م�شيفه  ع��ل��ى  تغلب  ع��ن��دم��ا 
اهداف ل�شاوول نيغ�يز والفرن�شيني كيفن غامرو وانط�ان 
مقابل  فيت�ل�  ب��ري��ز  مان�شني  وفيكت�ر  غ��ري��زم��ان 

هدف لفيكت�ر في�شر.
وتغلب لي�ن الفرن�شي الذي ي�شت�شيف املباراة 
النهائية للم�شابقة يف 16 اأيار ماي� املقبل، 
بثالثة  اال���ش��ب��اين  ف��ي��اري��ال  �شيفه  على 
الفارو  ن��دوم��ب��ي��ل��ي  ل��ت��ان��غ���ي  اه����داف 
ون��ب��ي��ل ف��ق��ر وال��ه���ل��ن��دي ممفي�ش 
بابل�  ل  ه�����دف  م���ق���اب���ل  دي����ب����اي 

ف�رنال�ش.
بلباو  ات���ل���ت���ي���ك  واق���������رب 
و�شب�رتينغ  اال����ش���ب���اين 
ل�������ش���ب����ن���ة ال���ربت���غ���ايل 
ب��دوره��م��ا م���ن ال���دور 
بف�زيهما  امل���ق���ب���ل 
على  ال���ث���م���ي���ن���ني 
م�������ش���ي���ف���ي���ه���م���ا 
��������ش�������ب�������ارت�������اك 
م��شك� الرو�شي 
وا����������ش���������ت���������ان���������ا 
ين  خ�شتا ز لكا ا
بنتيجة  ال��ت���ايل  على 

واحدة 1-3.
وفرط ني�ش الفرن�شي يف ف�ز يف التناول 
ل���ك���م���ت��ي��ف م��شك�  ع��ل��ى ح�����ش��اب ���ش��ي��ف��ه 
ني�ش  وت���ق���دم   .3-2 خ��ا���ش��را  وخ����رج  ال��رو���ش��ي 
امل�شاك�ش  االإي���ط���ايل  لنجمه  مبكرين  ب��ه��دف��ني 
ب�هاتريك  ال�����ش��ي���ف  ل���رد  ب��ال���ت��ي��ل��ي،  م��اري��� 

للربتغايل فرناندي�ش.
وفاز �شلتيك اال�شكتلندي على �شيفه زينيت 
-1�شفر،  ال���رو����ش���ي  ب��ط��ر���ش��ب���رغ  ����ش���ان 
وخ�شر اأيك اأثينا الي�ناين امام دينام� 
االوك��راين �شفر1-، وتعادل  كييف 
ب��ارت��ي��زان ب��ل��غ��راد ال�����ش��رب��ي مع 
الت�شيكي  ب���ل���زن  ف��ي��ك��ت���ري��ا 
�ش��شييداد  وري��ال   ،1-1
�شيفه  م����ع  اال����ش���ب���اين 
النم�ش�ي  ����ش���ال���زب����رغ 

.2-2

الأمريكية �صيفرين تدفع ثمن مر�صها 

تراجع نروجي يف �صباق التعرج ال�صوبر طويل بالأوملبياد 

�صقوط نابويل على اأر�صه 

اأف�صلية لأر�صنال وميالن ومر�صيليا بثمن نهائي يوروبا ليغ
بعد نتيجتيهما املخيبتني اأوروبيا

نابويل ويوفنتو�ش يحولن تركيزهما اىل الكالت�صيو
ي��ح���ل ن��اب���يل امل��ت�����ش��در وي���ف��ن��ت������ش م��ط��ارده املبا�شر 
تركيزهما اىل ال�شراع املحلي بعد نتيجتيهما املخيبتني 
االوروبي،  وال���دوري  اوروب���ا  ابطال  دوري  م�شابقتي  يف 
اخلام�شة  املرحلة  االح��د  غ��دا  يخ��شان  عندما  وذل��ك 

والع�شرين من الدوري االيطايل لكرة القدم.
وفرط ي�فنت��ش يف تقدمه -2�شفر على �شيفه ت�تنهام 
االنكليزي و�شقط يف فخ التعادل 2-2 الثالثاء يف ذهاب 
وكانت  االوىل،  القارية  للم�شابقة  النهائي  ثمن  ال��دور 
حال ناب�يل اأ�ش�اأ منه عندما تقدم على �شيفه اليبزيغ 
االملاين -1�شفر وخرج خا�شرا 1-3 اخلمي�ش يف ذهاب 

الدور الثاين مل�شابقة الدوري االوروبي “ي�روبا ليغ«.
للم�شابقة  ك��ب��را  اه��ت��م��ام��ا  ي����يل  ي�فنت��ش  ك���ان  واذا 
القارية التي حل و�شيفا فيها مرتني يف امل�ا�شم الثالثة 
ريال  ام��ام  خ�شر  عندما  املا�شي  امل��شم  بينها  االخ��رة 
مدريد اال�شباين 1-4، فان االمر لي�ش كذلك بالن�شبة 
اىل ناب�يل الذي يعطي م�ش�ؤول�ه ومدربه ماوريت�شي� 
الظفر  اىل  ال�شاعي  املحلي  ل��ل��دوري  االول���ي��ة  ���ش��اري 
بلقبه للمرة الثالثة يف تاريخه واالوىل منذ عام 1990 

بقيادة اال�شط�رة االرجنتيني دييغ� ارماندو مارادونا.
وبدا وا�شحا من خالل الت�شكيلة التي دفع بها �شاري امام 
اليبزيغ حيث غاب اكرث من العب ا�شا�شي يف مقدمتهم 
�شاري  ان  كما  مرتنز،  دري�ش  البلجيكي  ال��دويل  هدافه 
اأخرج العبني بارزين يف املباراة امام الفريق االملاين هما 
االلباين  واملدافع  هام�شيك  ماريك  ال�شل�فاكي  القائد 
الت�شجيل  افتتاحه  م��ن  دقيقتني  بعد  هي�شاي  ال�شيد 
الثمن غاليا حيث رد  اآدم ونا�ش، فدفع  عرب اجلزائري 

ال�شي�ف بثالثة اهداف.
وبات الفريق اجلن�بي مهددا بت�ديع امل�شابقة اخلمي�ش 
“ريد  ملعب  على  االي��اب  مباراة  يخ��ش  عندما  املقبل 

ب�ل ارينا” يف اليبزيغ.
لالعبيه  ال�شيء”  “الت�شرف  ب�����ش��دة  ���ش��اري  وان��ت��ق��د 
اىل  افتقرنا  �شيئة،  ه��زمي��ة  “كانت  وق���ال:  امل���ب���اراة،  يف 

احلما�ش والقتالية والت�شميم«.
ال�شحيح  ب��ال��ت�����ش��رف  ال��ف��ري��ق  يلعب  “مل  واأ����ش���اف: 
اأزعجني  النادي وتاريخه، وهذا ما  األ���ان  للدفاع عن 
دائما  العقلية  ت��ك���ن  اأن  “يجب  م������ش��ح��ا:  كثرا”، 
�شحيحة، ميكن الف�ز او اخل�شارة يف املباريات، ولكن 

العقلية يجب اأن تك�ن دائما �شحيحة«.
وتابع �شاري الذي خرج فريقه من دور املجم�عات 

“من  اوروب������ا:  اب���ط���ال  دوري  مل�����ش��اب��ق��ة 
االأ�شا�شي  ال���ه���دف  اأن  ال����ا����ش���ح 

ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ن���ا ه����� ال�������دوري 
امل���ح���ل���ي، ول���ك���ن يف اأوروب������ا 

اأن���ن���ا  ن���ف���ه���م  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 
اأداء  اإىل  ب���ح���اج���ة 

لتجنب  ث���اب���ت 
االن�������ط�������ب�������اع 

ال�شيء«.
وي������ت�������������ش������در 

ترتيب  ن����اب�����يل 
واحدة  نقطة  بفارق  اأ”  “�شري 

ام�����ام ي���ف��ن��ت������ش ح���ام���ل ال��ل��ق��ب يف 
ان  وي��ب��دو  االخ����رة،  ال�شتة  االع�����ام 
ك�نهما  ح��ال��ه  ع��ل��ى  �شيبقى  ال������ش��ع 

ن�شبيا  �شهلني  اخ��ت��ب��اري��ن  ي��خ������ش��ان 
خ�ش��شا ناب�يل الذي ي�شت�شيف �شبال 

الثامن ع�شر، فيما ينتظر فريق “ال�شيدة 
ام��ام ج��اره ت�رين�  املدينة  العج�ز” درب��ي 

التا�شع.
عاملي  ا�شتغالل  اجلن�بي  الفريق  و�شيحاول 

االر�ش واجلمه�ر لتحقيق ف�زه التا�شع ت�ليا 
حمليا مل�شاحلة ان�شاره و�شحن معن�ياته قبل 

م�اجهته اليبزيغ اخلمي�ش املقبل.
من جهته، مل يكن مدرب ي�فنت��ش ما�شيميليان� 
األ��ي��غ��ري را���ش��ي��ا ع��ن ت��ع��ادل فريقه ام���ام �شيفه 
ب���ق����ة الفريق  اأي�����ش��ا  ل��ك��ن��ه اع�����رف  ت���ت��ن��ه��ام، 

اللندين.
العبيه  بخ�ش��ش  جيدة  اأخبارا  اليغري  وتلقى 
امل�شابني الذين �شيع�دون جميعا اىل التدريبات 
اجلماعية اجلمعة وهم االرجنتيني باول� ديباال 
واالملانيان بينيديكت ه�فيدي�ش و�شامي خ�شرة 
يزال  ال  فيما  ماندزوكيت�ش،  ماري�  والكرواتي 

ا�شابة  من  يتعافى  مات�يدي  بليز  الفرن�شي 
ع�شلية.

وق��������ال ال����ي����غ����ري: ����ش���ي���ك����ن دي���ب���اال 
وميبلي  مل��ب��اراة  جاهزين  وم��ات���ي��دي 
النهائي يف  ثمن  اإي���اب  اىل  ا���ش��ارة  يف 
ولكن  املقبل، م�شيفا:  مار�ش  اآذار   7

االآن يجب و�شع هذه املباراة جانبا حتى 

على  والبقاء  املحلي  ال��دوري  على  الركيز  من  نتمكن 
مقربة من ناب�يل.

التا�شع  ف�زه  ي�فنت��ش اىل  ي�شعى  ناب�يل،  وعلى غرار 
ت�رين�  ام��ام  �شهلة  تك�ن  ل��ن  املهمة  لكن  ال��ت���ايل  على 
ال�شاعي اىل الثاأر خل�شارتيه هذا امل��شم امام جاره، على 
ملعب “اليانز �شتادي�م”، االوىل برباعية نظيفة يف 23 
ربع  بثنائية نظيفة يف  والثانية  املا�شي،  �شبتمرب  ايل�ل 

نهائي م�شابقة الكاأ�ش يف 3 كان�ن الثاين يناير املا�شي
وي�شعى انر ميالن اىل م�ا�شلة �شح�ته عندما يحل 

�شيفا على جن�ى غدا ال�شبت يف افتتاح املرحلة.
6 تعادالت  وا�شتعاد انر ميالن نغمة االنت�شارات بعد 
وخ�شارتني عندما تغلب على ب�ل�نيا 2-1 حمققا ف�زه 
االأول منذ 3 كان�ن االأول دي�شمرب املا�شي عندما تغلب 

على كييف� فرونا -5�شفر.
وان��ت��زع ان��ر م��ي��الن امل��رك��ز ال��ث��ال��ث م��ن الت�شي� الذي 
تراجع اىل املركز اخلام�ش بخ�شارته امام ناب�يل وكانت 

الثالثة له ت�اليا.
نقطة   48 بر�شيد  الثالث  املركز  ميالن  ان��ر  ويحتل 
امام  ال��راب��ع ونقطتني  ام��ام روم��ا  بفارق نقطة واح��دة 

الت�شي�.
وتنتظر روما مهمة �شعبة امام م�شيفه اودينيزي غدا 
املركز  ان��ت��زاع  اىل  خاللها  م��ن  ي�شعى  م��ب��اراة  يف  اي�شا 
الثالث ول� م�ؤقتا ك�نه يلعب قبل انر ميالن بنح� 6 

�شاعات.
ب�خار�شت  �شتي�ا  ام���ام  خ�شر  ال���ذي  الت�شي�  ويختتم 
الروماين �شفر1- اخلمي�ش يف ذهاب الدور الثاين من 
م�شابقة الدوري االوروبي، املرحلة مب�اجهة �شهلة امام 

�شيفه فرونا االثنني املقبل.
م�شيفه  على  الكبر  ب��ف���زه  املنت�شي  ميالن  ويخ��ش 
يف  اخلمي�ش  نظيفة  بثالثية  البلغاري  ل�دوغ�ريت�ش 
�شعبا  اختبارا  ليغ،  ي�روبا  مل�شابقة  الثاين  ال��دور  ذهاب 

امام �شيفه �شمبدوريا.
وي���ح���ت���ل م����ي����الن امل���رك���ز 
ال�����������ش�����اب�����ع ب���ر����ش���ي���د 
بفارق  ن��ق��ط��ة   38
خلف  ن������ق������اط   3
ال�شاد�ش،  �شمبدوريا 
بالن�شبة  ف��ر���ش��ة  وه����ي 
ل���ل���ف���ري���ق ال���ل����م���ب���اردي 
ل������الق������راب اك����رث 
م�������ن �����ش����ي����ف����ه يف 
حجز  اىل  �شعيه 
بطاقة اوروبية، 
واالب���������ت���������ع���������اد 
ع����ن م����ط����ارده 
اتاالنتا الثامن 
نقطة(   37(
تنتظره  وال��ذي 
تخل�  ال  م��ه��م��ة 
م���ن ���ش��ع���ب��ة ام���ام 
في�رنتينا  ���ش��ي��ف��ه 

احلادي ع�شر.
وخ���������ش����ر ات����االن����ت����ا 
ب���������ش����ع�����ب����ة ام������ام 
م�شيفه ب�رو�شيا 
دورمت��������������ن�������������د 
 3-2 االمل�����اين 
اخل����م����ي���������ش يف 
ذه������������اب ال���������دور 

الثاين لي�روبا ليغ.
وي��������ل��������ع��������ب اي�����������ش�����ا 
كالياري،  م���ع  ك��ي��ي��ف��� 
واالح�����������د ب����ل����ن���ي���ا 
م�����ع ����ش���ا����ش����ول����، 
مع  وبينيفينت� 

كروت�ين.

 نفى مدرب مان�ش�شر ي�نايتد االإنكليزي لكرة القدم 
التي  ال�شائعات  بغ�شب  م�ريني�  ج���زي��ه  الربتغايل 

حت��دث��ت ع��ن ت���ردي ع��الق��ت��ه ب��الع��ب ال��شط 
باأنها  اياها  وا�شفا  ب�غبا  ب���ل  الفرن�شي 

اكاذيب.
الفرن�شية  ل��ي��ك��ي��ب  ���ش��ح��ي��ف��ة  وك�����ش��ف��ت 
الريا�شية يف عددها ال�شادر ام�ش االأول 
اخلمي�ش باأن ب�غبا لي�ش �شعيدا باملركز 

الدفاعي الذي اوكله اليه م�ريني�.
وت���راج���ع م�����ش��ت���ى ب���غ��ب��ا ال����ذي ع���اد اىل 
ي�فنت��ش  م��ن  ق��ادم��ا  ي�نايتد  مان�ش�شر 

اب  يف  ي������رو  م��ل��ي���ن  5ر100  م��ق��اب��ل 
اغ�شط�ش 2016، يف اال�شابيع االخرة 

وقد ا�شتبدله مدربه مرتني يف اخر 
م�ريني�  ان  ب��ي��د  م��ب��اري��ات،  ث���الث 
بينه  م�شكلة  اي  وج����د  ب�شدة  نفى 

وبني الدويل الفرن�شي.
�شحايف  م���ؤمت��ر  يف  م�ريني�  وق���ال 
ع�شية م�اجهة فريقه لهادر�شفيلد 
كاأ�ش  م�����ش��اب��ق��ة  ن���ه���ائ���ي  ث���م���ن  يف 
ال�شحافيني  اىل  مت�جها  انكلرا 

باأ�شئلتكم  لطفاء  ب��اأن��ك��م  “اعتقد 
الكثر  وج����د  ع��ن  تتحدث�ن  عندما 
تق�ل�ا  ان  واال����ش���ح  ال�����ش��ائ��ع��ات  م��ن 

الكثر من االكاذيب«.
وا�شاف “ا�شتطيع احلديث بالنيابة 

باأنه مل  ب���ل  اأق��ر  ب���ل من دون اي م�شكلة. لقد  عن 
يلعب جيدا يف املباريات االأخرة وهذا كل ما يف االمر«. 
وتابع “لكن معظم ما تقروؤونه وت�شتمع�ن اليه 
ميكن و�شفه باالأكاذيب ويجب اال ت�شتح�ن 

من ق�ل ذلك«.
اتكلم  ان  علي  يتعني  “ال  ان��ه  واو���ش��ح 
ت��دور بيني  التي  معكم ع��ن االح��ادي��ث 
وبني العبي فريقي، ال يتعني علي ان 
انها م�شكلتي.  ���ش��يء.  ك��ل  لكم  اق���ل 
الق�ل  ال��الع��ب��ني.  م�����ش��ك��ل��ة 
باأن عالقتنا لي�شت جيدة 
ه������ي ك�����ذب�����ة ك����ب����رة. 
باننا  ك���ب���رة  ك���ذب���ة 
احلديث،  ن��ت��ب��ادل  ال 
باننا  ك���ب���رة  ك���ذب���ة 
املركز  على  نتفق  ال 
وم�����������ش�����اه�����م�����ت�����ه يف 

دينامية الفريق«.
م�ريني�  واع������رف 
بان ب�غبا “مل يلعب 
املباريات  يف  جيدا” 
االخ���رة وق��ال “االن، 
وم�شكلة  م�شكلتي  ان��ه��ا 
ب�����ل ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع هذا 
تط�ير  مل���ح���اول���ة  االم�����ر 

عرو�شه«.

كارف��الي�او: �صان�صيز مورينيو يكذب �صائعات تردي عالقته ببوغبا 
ق��د يع��ود لت�صكيل��ة 

�صوان������زي 
ت�قع كارل��ش كارفالياو مدرب �ش�انزي �شيتي ع�دة العب ال��شط رينات� 
�شان�شيز امل�شاب يف ع�شالت الفخذ اخللفية ل�شف�ف فريقه املناف�ش يف 

الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم يف مار�ش اآذار املقبل.
وان�شم �شان�شيز )27 عاما( اإىل �ش�انزي �شيتي على �شبيل االإعارة ملدة 
م��شم واحد قادما من بايرن مي�نيخ االأملاين قبل اأن ي�شاب يف التعادل 
مع ن�ت�ش كاونتي يف كاأ�ش االحتاد االجنليزي ال�شهر املا�شي لكن املدرب 

اأكد اأن االإ�شابة لن تت�شبب يف غيابه لفرة ط�يلة عن املالعب.
قال  يتعافى.  “الالعب  االإن��رن��ت  على  ال��ن��ادي  مل�قع  كارفالياو  وق��ال 
اأعتقد  لكنني  ط�يلة  لفرة  تبعده  قد  االإ�شابة  اإن  البداية  يف  االأطباء 
اأنه �شيع�د يف ال�شهر املقبل. »هذا ما اأ�شعر به. اأعتقد اأنه �شيع�د يف وقت 
اأق���رب مم��ا كنا ن��ت���ق��ع«. واأخ��ف��ق ال��الع��ب ال���دويل ال��ربت��غ��ايل يف تعزيز 
مركزه مع الفريق ال�يلزي حيث ت�شببت االإ�شابات املتكررة يف حرمانه 
ال��دوري. كما يعاين انخيل رانخيل  12 مباراة يف  اللعب با�شتثناء  من 
قائد الفريق من اإ�شابة يف الفخذ واملهاجم ويلفريد ب�ين من اإ�شابة يف 
الركبة بينما ي�شابق لي�ن بريت�ن العب ال��شط الزمن ليلحق مبباراة 
اأمام  ال�شبت  الي�م  ال��دوري،  16 يف  املركز  ال��ذي يحتل  �شيتي،  �ش�انزي 

�شيفيلد ونزداي يف كاأ�ش االحتاد.



طالق جماين للفائزين مب�صابقة الفالنتاين 
تقيم �شركة حماماة اأمريكية يف والية اأركن�شا�ش، م�شابقة مبنا�شبة 
عيد احلب يتلقى فيها الفائز هدية مميزة تتمثل يف ت�يل ال�شركة 

اإجراءات طالقه جماناً. 
ن�شرت �شركة ويل�ش�ن اآند ه�برت للمحاماة اإعالناً على �شفحتها 
م�شابقة  يف  للدخ�ل  ال�شركة  م�قع  زوار  يدع�  ب���ك،  في�ش  على 

للف�ز بطالق جماين قيمته 985 دوالراً اأمريكياً. 
�شركتنا  �شتمنح  الفالنتاين،  عيد  "مبنا�شبة  االإع���الن:  يف  وج��اء 
الفائز يف امل�شابقة فر�شة للتخل�ش من تكاليف اإجراءات الطالق، 
اأ�شدقائك  اإخبار  ميكنك  امل�شابقة.  بهذه  امل�شاركة  يف  ترغب  فهل 
عن م�شابقتنا". ودعت ال�شركة االأ�شخا�ش الذين ي�شع�ن لت�فر 
تكاليف الطالق، للتقدم بطلب نيابة عن اأ�شدقائهم اأو اأحد اأفراد 
ه�برت  اأند  ويل�ش�ن  م�قع  على  الطلب  ا�شتمارة  وتعبئة  االأ�شرة، 
جائزة  ي�شتحق�ن  اأن��ه��م  يعتقدون  مل���اذا  وي�شرح�ن  االإل���ك���روين، 
الطالق املجاين.  وبالفعل فقد تلقت ال�شركة زهاء 40 طلباً حتى 
االآن، وتق�م حالياً بتقييم هذه الطلبات الختيار الفائز باجلائزة، 

وفق ما ورد يف م�قع "ي� بي اآي" االإلكروين. 

حذاًء لالنتقام من احلبيب ال�صابق
الع�شاق،  بني  الهدايا  وتبادل  لالحتفال  منا�شبة  الفالنتاين  عيد 
باحلزن  ي�شعرون  للذين  بالن�شبة  خمتلفاً  يك�ن  ق��د  االأم���ر  لكن 
بعد ف�شل عالقة عاطفية، وهذا ما دفع �شركة اأمريكية، اإىل ابتكار 

طريقة فريدة من ن�عها لالنتقام من احلبيب ال�شابق. 
واأطلقت �شركة ب�مبا�ش اآند بار ا�شم احلذاء امل�شاد للفالنتاين على 
ابتكارها اجلديد، الذي مينح م�شتخدمه فر�شة االنتقام، بدو�ش 

�ش�رة ال�شريك ال�شابق.
ول��ل��ح�����ش���ل ع��ل��ى ه���ذا احل����ذاء ال��ف��ري��د م��ن ن���ع��ه، يكفي تزويد 
اال�شتدي� ب�ش�رة للحبيب ال�شابق، ليطبعها على زوج من االأحذية، 
يرتديه،  م��رة  كل  ال�ش�رة، يف  دو���ش  احل��ذاء من  ليتمكن �شاحب 

بح�شب م�قع اأوديتي �شنرال.

اأنهت 7 �صباقات ب� 7 قارات على كر�صي متحرك
حتقيق  من  االأ�شرالية  �شيدين  مدينة  من  معاقة  ام��راأة  متكنت 
اإجناز مهم بعدما جنحت يف اإنهاء �شبعة �شباقات ماراث�ن يف �شبع 
قارات خالل �شبعة اأيام. اأ�شبحت ج�هانا غارفني )26 عاماً( اأول 
امراأة تكمل جمم�عة من �شباقات املاراث�ن يف غ�ش�ن �شبعة اأيام، 

قطعت فيها م�شافة 259 كم على كري�شها املتحرك.
االأ�شراليني  العدائني  من  والدعم  امل�شاعدة  ج�هانا  تلقت  وقد 
املتحرك  كر�شيها  دفعا  اللذين  برين،  و�شتيف  األدر�ش�ن  جيم�ش 

ط�ال املاراث�ن بالتناوب. 
اأول  "اأنا  ب���ك:  في�ش  على  جتربتها  عن  متحدثة  ج�هانا  وقالت 
اأ�شرالية تتمكن من اإجناز حتد مبثل هذه ال�شع�بة، متكنت من 

اإنهاء املاراث�ن العاملي املتعدد على كر�شي متحرك".
ملنحي  وجيم�ش  ب��رين  ل�شتيف  اجلزيل  �شكري  "اأقدم  واأ�شافت: 

هذه الفر�شة الفريدة. كان اإجنازاً رائعاً بالن�شبة يل"
ويعترب هذا املاراث�ن الذي �شارك فيه 51 عداء، واحداً من اأ�شعب 
ال�شباقات العاملية التي حتتاج ملهارات ج�شدية فائقة، وقدرة كبرة 
على التحمل.  وقد ا�شتغرق الثالثي ما بني اأربع اإىل خم�ش �شاعات 
ديلي  وفق �شحيفة  ال�شبعة،  ال�شباقات  كل مرحلة من  ال�شتكمال 

ميل الربيطانية. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

هكذا يحمي اجل�صم نف�صه من الربد
بطرقه  اأي�شاً  يعمل اجل�شم  الثقيلة،  واملالب�ش  ال�شاخنة  بامل�شروبات  نف�شه  تدفئة  االإن�شان  الذي يحاول  ال�قت  يف 
اخلا�شة حلماية نف�شه من الربد. فمع االنخفا�ش درجات احلرارة، يحاول اجل�شم ال�شيطرة على حرارة مثالية. 
وعندما يك�ن اجل� بارداً يف اخلارج، يحمي اجل�شم نف�شه بالنزول اإىل درجة حرارة منخف�شة للغاية اأي هايب�ثرميا.  

وهناك طرق عدة ُي�شيطر بها اجل�شم على حرارته الداخلية املثالية، اأي  يف حدود  37 درجة مئ�ية، ومنها:
ال�شعر  وق���ف  يف  يت�شبب  ما  ال��ذراع��ني،  على  ال�شعر  بب�شيالت  امللحقة  ال�شغرة  الع�شالت  الق�شعريرة:تنقب�ش 
ُتفقد  ال�شطحية للجلد، ونتيجة لذلك،  املنطقة  االإوز، والهدف من ذلك، تقليل  اأ�شبه بجلد  وي�شر �شكل اجللد 

بع�ش احلرارة يف اله�اء املحيط.
مثل  ح���رارًة،  اجل�شم  يف  ي�لد  الع�شالت  فتحريك  اأي�شاً،  االأ�شنان  ت�شطك  ورمب��ا  قلياًل  اجل�شم  االرجتاف:يهتز 

الن�شاط البدين الق�ي اأي�شاً.
احمرار اجللد:غالباً ما يتح�ل ل�ن اليدين اأو ال�جه اإىل االأحمر يف الطق�ش البارد. وحلماية اجللد من اإ�شابات 

الربد، تتمدد االأوعية الدم�ية القريبة من ال�شطح، ما يزيد تدفق الدم الدافئ اإىل املنطقة. 
االأيدي الباردة:درجة حرارة الدم داخل اجل�شم تك�ن اأدفاأ من اخلارج، ولكن الدم القريب من ال�شطح اأكرث تاأثراً 
بدرجة احلرارة اخلارجية، وبالتايل عندما تراجع حرارة االأنف واالأذنني، تبقى االأع�شاء الداخلية دافئًة، وه� اأمر 

حي�ي، ويت�ىل اجل�شم حمايتها ب�شكل جيد. 
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ماذا تعرف عن جتميد الدهون؟ 
ال��ده���ن واحل�ش�ل  م��ن  التخل�ش  اأن��ه ميكن  االأمل��ان��ي��ة  اإي��ل��ي  اأوردت جملة 
اأو  الريا�شة  مم��ار���ش��ة  اأو  غ��ذائ��ي��ة  حمية  دون  ومم�����ش���ق  ر�شيق  ق����ام  على 
عملية ل�شفط الده�ن، وذلك ب�ا�شطة تقنية جديدة تعرف با�شم جتميد 
الده�ن Cryolipolysis. واأو�شحت املجلة املعنية بال�شحة واجلمال اأن 
هذه التقنية تعني كما يت�شح من ا�شمها، تفتيت اخلاليا الدهنية ب�ا�شطة 
الربد، م�شرة اإىل اأن هذه الطريقة املعروفة اأي�شاً با�شم النحت بالتربيد 

"Cool Sculpting وتعد تقنية حتفظية، ولي�شت عملية جراحية. 
وتق�م فكرة هذه التقنية العالجية احلديثة على اأن اخلاليا الدهنية حتت 
اجللد تتاأثر بالربودة ب�شكل اأكرب من االأن�شجة العادية. لذا ميكن بالتربيد 
تفتيت الكتل الدهنية يف جميع اأنحاء اجل�شم.  وتعتمد هذه التقنية على 
تربيد االأن�شجة الدهنية العميقة بدرجة حرارة ت�شل اإىل ح�ايل 4 درجات، 
وتراجع  ت�شريفها،  اجل�شم  ويت�يل  قبل حتللها  الدهنية،  لتم�ت اخلاليا 
الطبقة الدهنية ب�شكل وا�شح.  وتراوح مدة اجلل�شة بني 30 و60 دقيقة. 
وتبعاً ملدى �شرعة ت�شريف اجل�شم للخاليا الدهنية، ميكن روؤية النتيجة 
اأق�شى تقدير.  وبعد العالج مبا�شرة يك�ن  اأ�شب�عاً على   12 النهائية بعد 
اجللد يف امل�ا�شع اخلا�شعة للعالج بارداً ويتعر�ش لالحمرار، مع الكدمات 

اأو االإح�شا�ش باخلدر اخلفيف، لكن االآثار اجلانبية تزول ب�شرعة.  

»ال�صقف« يفوز بجائزة »اأوال« يف البحرين 
اأوال  ملهرجان  الكربى  باجلائزة  )ال�شقف(  الت�ن�شي-الكندي  العر�ش  فاز 
يف  عليها  ال�شتار  اأ���ش��دل  التي  ع�شرة  احل��ادي��ة  دورت���ه  يف  ال���دويل  امل�شرحي 

البحرين.
العر�ش ماأخ�ذ عن فكرة للفنان الت�ن�شي الراحل عز الدين قن�ن واإخراج 

ابنته �شرين قن�ن واللبناين جمدي ب�مطر.
لكلمة  ال��دارج��ة  الت�ن�شية  اللهجة  م��ن  )ال�شقف(  ا�شمه  العر�ش  وي�شتق 
دول  من  ال�شرعيني  غر  املهاجرين  من  جمم�عة  رحلة  ويتناول  املركب، 

خمتلفة داخل قارب �شغر ي�شق البحر باجتاه �ش�احل اإيطاليا.
وع�ش�ية  الغرباوي  م��ازن  امل�شري  املخرج  برئا�شة  التحكيم  جلنة  ت�شكلت 
املخرج امل�شرحي ال�شع�دي ن�ح اجلمعان واملخرج امل�شرحي البحريني جمال 

ال�شقر.
ومنح املهرجان �شت ج�ائز متيز فردية يف فن�ن امل�شرح ذهبت اإىل املمثلة 
واالإماراتي  )ال�����ش��ق��ف(  ع��ر���ش  يف  دوره����ا  ع��ن  احلم�شي  ن���دى  الت�ن�شية 
اأحمد  وال�����ش��ع���دي  )ال��ب������ش��ي��ة(  مل�شرحية  تاأليفه  ع��ن  اهلل  عبد  اإ�شماعيل 
اجلن�بية  والك�رية  )ت�شابك(  عر�ش  �شين�غرافيا  ت�شميم  عن  االأحمري 

ه�ان ي� عن ت�شميم �شين�غرافيا عر�ش )ذكريات(.

�صّر ليفلي الذي جعلها 
تخ�صر 27 كيلوغراما

ال�شّك يف اأن اأكرثية الن�شاء يرتابهن 
وزنهّن  زي���ادة  بعد  واالإن��زع��اج  القلق 
ب�شبب احلمل والذي ه� اأمر طبيعي، 
ولكن االأمر ي�شبح اأكرث �شع�بة بعد 
الإعادة  بجهد  يعملن  حيث  ال����الدة، 
للظه�ر  ع��ل��ي��ه  ك���ان  م��ا  اإىل  وزن���ه���ّن 
بالق�ام املثايل. وهذا االأمر بالطبع 
وامل�شاهر  النجمات  عن  يختلف  ال 
الذين بدورهّن يهتممن بهذا االأمر، 
ول��ع��ل اأب����رز م��ث��ال ن��اج��ح ع��ل��ى ذلك 
التي  ليفلي  بليك  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ث��ل��ة 
اكت�شبتها  ك��ي��ل���غ��رام��ا   27 ف��ق��دت 
بهذه  االأم��ر  يكن  ومل  حملها.  اأثناء 
اأو�شلها  فعلته  م��ا  اإن  ب��ل  ال�شه�لة، 
 8 يف  يتمثل  وال���ذي  النتيجة  ل��ه��ذه 
خط�ات هي: االهتمام دائما لن�عية 
ال��ب��دن��ي��ة، معرفة  ال��ل��ي��اق��ة  ال���غ���ذاء، 
تك�ين ج�شمك اأف�شل من اأي �شخ�ش 
احلرارية  ال�����ش��ع��رات  ح�����ش��اب  اآخ�����ر، 
البعد  ب�شكل �شحي،  ال�زن  الإنقا�ش 
واملعكرونة،  ال��ب��ي��ت��زا،  ال��ك���ك��ي��ز،  ع��ن 
اإزالة الطعام من املنزل ولي�ش فقط 
ما حتبينه، تنظيم ال�جبات لتح�يل 

اجل�شم لفرن حارق للده�ن.

بطل جيم�ش بوند يبيع 
�صيارته لدعم التعليم

قرر املمثل االإنكليزي  دانيال كريغ  الذي 
ا�شتهر بدور العميل ال�شري الربيطاين  
يف  للبيع  �شيارته  عر�ش  ب�ند ،  جيم�ش 
املزاد، وذلك من اأجل جمع املال وتقدميه 
للطلبة يف املجتمعات الفقرة مل�شاعدتهم 
على حتقيق اأهدافهم اجلامعية واملهنية 
تعنى  التي  اخلرية  للجمعية  وحتديداً 
اأوب�رتي�نيتي  ذا  وت��دع��ى  ال�����ش��اأن  ب��ه��ذا 
املزاد  على  القيمي�ن  واأو���ش��ح  نت�يرك. 
اأنها  اإىل  ال�������ش���ي���ارة،  ���ش��ت��ع��ر���ش  ح���ي���ث 
ت��ع��د م��ن ط���راز حم���دود ال��ع��دد وق���د مّت 
م���ن ق��ب��ل �شركة  ت�����ش��ن��ي��ع��ه��ا خ�����ش��ي�����ش��اً 
���ش��ي��ارات م�����ش��ه���رة ق��ب��ل ح����ايل االأربعة 
اأع�ام. وتراوح قيمة ال�شيارة بني 400 
و�شتعر�ش يف معر�ش  دوالر  الف  و600 
يف م��دي��ن��ة ل������ش اأجن��ل������ش ب��ني الفرة 
اجلاري  فرباير  �شباط   27 من  املمتدة 

اإىل ال�3 من اآذار مار�ش املقبل.

ر�صني لإجبارهما على تطعيم ال�صكان يخطف مممُ
اأق��دم اأح��د اأخطر جمرمي وجت��ار املخدرات يف مدينة ري� 
دي جانرو الربازيلية، على اختطاف اثنني من املمر�شني، 
واإجبارهما على تطعيم ال�شكان الفقراء، �شد مر�ش احلمى 
ال�شفراء.  تعاين الربازيل منذ عدة اأ�شهر من وباء احلمى 
ورغم  ال��ب��الد،  يف  الع�شرات  ب�فاة  ت�شبب  ال��ذي  ال�شفراء، 
اأن  اإال  امل��ر���ش،  تف�شي  الح��ت���اء  املخت�شة  ال�شلطات  خطة 
مراكز التح�شني، ال تزال تكافح مل�اكبة العدد املرتفع من 
املر�شى، وكثراً ما يتم جتاهل املجتمعات املحلية الفقرة 
املناطق  اأ�شد  من  تعد  التي  �شالغ�يرو  منطقة  اأن  ويبدو 
فقراً يف ري� دي جانرو، مل حت�شل على االهتمام املطل�ب، 
فما كان من ت�ما�ش فيرا غ�ميز، الذي تركز عملياته يف 
هذه املنطقة، اإال اأن جلاأ اإىل اختطاف ممر�شني، لتطعيم 

ال�شكان.
ويف 27 يناير )كان�ن الثاين( املا�شي، قاد غ�ميز عدداً من 
زمالئه، وت�قف�ا اأمام عيادة حملية تديرها الدولة، و�شط�ا 
ال��ت��ي عرثوا  اللقاح  وج��رع��ات  احل��ق��ن  م��ن  على جمم�عة 
عليها، قبل اأن يختطف�ا اثنني من املمر�شني، ويجربوهما 
ع��ل��ى ت��ط��ع��ي��م ال�����ش��ك��ان ع��ل��ى م���دى ع���دة ���ش��اع��ات، بح�شب 
اأن  تقريرهما،  يف  املمر�شان  وذكر  �شنرال.  اأوديتي  م�قع 
اخلاطفني مل يت�شرف�ا ب�شكل عدواين، واأقدم�ا على هذه 
العملية، الأن العديد من �شكان �شالغ�يرو مل يح�شل�ا على 
اللقاح.  ومل ُتبلغ �شرطة ري� دي جانرو باالختطاف، بيد 

اأن اإدارة ال�شحة البلدية قالت اإنها �شتحقق يف الق�شية. 

قطة تلقي التحية
ن�شر ملجاأ للحي�انات يف مدينة مان�ش�شر الربيطانية، 
ت�����ش��ج��ي��اًل م�����ش���راً رائ���ع���اً ي��ظ��ه��ر اإح�����دى ال��ق��ط��ط التي 

ي�شت�شيفها وهي تردد كلمة مرحباً باللغة االإنكليزية.
واأظ���ه���ر ال��ف��ي��دي��� ال����ذي ت��داول��ت��ه ال��ع��دي��د م���ن م�اقع 
امللجاأ وهي تلقي  اإحدى م�ظفات  الت�ا�شل االجتماعي، 
مرات  ع��دة  ه��ال���  كلمة  رددت  ال��ت��ي  القطة  على  التحية 
اإن  وي��د  ك��اري��ن  امللجاأ  م��دي��رة  وق��ال��ت  بطريقة مده�شة. 
اإحدى  هي  عاماً   16 العمر  من  تبلغ  التي  روب��ي  القطة 
اأذك����ى ال��ق��ط��ط يف امل��ل��ج��اأ، اإن��ه��ا ح��ق��اً ق��ط��ة ودودة وحتب 
الت�ا�شل مع االآخرين ب�شكل دائم. واأ�شافت حتب روبي 
اأح��د من  اإل��ي��ه��ا، فعندما يقرب  االآخ��ري��ن  انتباه  ج��ذب 
�شعادتها.  اأ�ش�ات تدل على  واإ�شدار  بامل�اء  تبداأ  قف�شها 
ولكنها  قبل،  من  املميزة  القطط  من  العديد  لدينا  كان 
مل تكن مثل روبي. من اجلدير بالذكر باأن القطة روبي 
األيفاً،  350 حي�اناً  اإىل امللجاأ الذي يحت�ي على  و�شلت 
قبل �شتة اأ�شابيع بعدما انتقل مالكها للعي�ش يف اأ�شراليا، 

وفق ما ورد يف �شحيفة ديلي مرور الربيطانية. 

دراجون ي�صورون خملوقًا ف�صائيًا
بينما كان يف ج�لة يف منطقة ريفية على دراجته النارية 
عاماً(   59( داون���ز  ج���ن��اث��ان  �شاهد  ل��ه،  �شديق  برفقة 
خمل�قاً غريباً يجمع بني �شفات االإن�شان والقرد يتج�ل 
يف املكان.  ويذكر باأن ج�ناثان الذي كر�ش حياته للقيام 
ف�شائية  خمل�قات  وج���د  �شحة  من  للتحقق  بدرا�شات 
اأو غريبة على �شطح االأر���ش، قد �شادف هذا املخل�ق يف 

منطقة ريفية يف جزيرة �ش�مطرة االإندوني�شية.  الأطفال يطريون الطائرات الورقية خالل احتفالت ال�صنة القمرية اجلديدة ب�صاحة كيم ايل �صونغ يف بيوجنياجن. )ا ف ب(

مطعم يدخل 
غيني�ش باأكرب بيتزا 
دخ�����ل م��ط��ع��م خم��ت�����ش ب����اإع����داد 
ب�الية  البيتزا  وفطائر  املعجنات 
م��ش�عة  االأم��ري��ك��ي��ة  مي�شيغان 
باأكرب  القيا�شية،  غيني�ش لالأرقام 
ت��شيلها  ي���ت���م  ب���ي���ت���زا  ف����ط����رة 

للزبائن يف العامل. 
وقاد �شتيف مايل، �شاحب مطعم 
مايل �شب�رت يف �ش�اثغيت، فريقاً 
املا�شي،  االأرب�����ع�����اء  ال���ط���ه���اة  م���ن 
ال�شخمة  ال����ف����ط����رة  الإع�����������داد 
الذي  ال���ف���رن  ن��ف�����ش  وط��ه��ي��ه��ا يف 
�شطرة  اأك���رب  لطهي  ا�شتخدمه 
ال�شيف  ال����ع����امل،  يف  ه���ام���ربغ���ر 

املا�شي.
وق��������ال ����ش���ت���ي���ف ب��������اأن ال���ف���ط���رة 
العمالقة التي يبلغ ط�ل قطرها 
امل���ري���ن وال���ت���ي حطمت  ح������ايل 
ال���رق���م ال�����ش��اب��ق ال����ذي ب��ل��غ 137 
�شرطة  الإدارة  بها  التربع  مت  �شم، 

�شاوثغيت. 
واأ�شاف �شتيف باأن اجلزء االأ�شعب 
من هذه العملية ه� نقل الفطرة 
البيتزا  قطر  ط�ل  حدد  فقد  لذا 
عمال  ليتمكن  ال��ن��ح���  ه���ذا  ع��ل��ى 
ب�شه�لة  اإدخ��ال��ه��ا  م��ن  الت��شيل 

من باب اإدارة ال�شرطة. 
باإنتاج  ب����داأ  امل��ط��ع��م  ب����اأن  وي���ذك���ر 
ب���ه���ذا احلجم  ال���ب���ي���ت���زا  ف���ط���ائ���ر 
 300 ب�شعر  ل��ل��زب��ائ��ن  واإي�����ش��ال��ه��ا 
يف  ورد  م���ا  وف���ق  اأم���ري���ك���ي،  دوالر 

م�قع ي� بي اآي االإلكروين. 

وثائقي مبهرجان برلني عن حياة الالجئني 
تفتح ح��دوده��ا على  اأمل��ان��ي��ا  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا   2015 يف 
م�شراعيها اأمام ملي�ن الجئ.. ا�شتغلت برلني مطارا 
لن�شاأة قرية  اأدى  خ��ارج اخلدمة الإي���اء بع�شهم مما 
فيلم  ت�ش�ير  م�قع  باتت  الغر�ش  لهذا  خم�ش�شة 
ال�شينمائي  يعر�ش للمرة االأوىل يف مهرجان برلني 

الدويل.
املعماري  املهند�ش  �شبر  األ���ربت  اأوام����ر  على  وب��ن��اء 
بال�شخرة مطار متبله�ف  �شيد عمال  الأدول��ف هتلر 
الذي يعد مراآة تعك�ش تاريخ املدينة التي كانت منفذا 
لالإمدادات الأملانيا الغربية خالل احل�شار ال�ش�فيتي 

يف 1948.
واأغلق املطار يف 2008 وحت�لت مدارجه اإىل حديقة 

مب�شاحة متنزه �شنرال بارك يف ني�ي�رك.
ويف 2015 حت�لت حظائر املطار، وهي م�قع ت�ش�ير 
اإىل  اإيرب�رت متبله�ف(،  ال�ثائقي )�شنرال  الفيلم 
م����اأوى الأك���رث م��ن األ��ف��ني م��ن امل��ل��ي���ن الج���ئ الذين 
و�شل�ا اأملانيا فرارا من احلرب واال�شطهاد يف ال�شرق 

االأو�شط واأفريقيا.
وي�ثق الفيلم، وه� من اإخراج الربازيلي كرمي اآين�ز، 
حياة �شكان املطار اجلدد ويقارنهم ب�شكان برلني وهم 
التناق�ش يف  ميرح�ن يف متنزه وا�شع جماور ليربز 

و�شع الالجئني.
املهم حقا  اأن من  تناق�ش ظننت  "هناك  اآين�ز  وق��ال 

ت�ثيقه".
وخ�����ش�����ش امل��ه��رج��ان دورت����ه ل��الج��ئ��ني وال��ه��ج��رة يف 
2016 تزامنا مع ذروة اأزمة الهجرة اإىل اأوروبا. اأما 
ال�شاد�شة  دورت���ه  يف  امل��ه��رج��ان  ف�شيعر�ش  ال��ع��ام  ه��ذا 

والثمانني جانبا اآخر من رحلة الالجئني.
اأكرب  "االأمر  ك��شليك  ديتر  املهرجان  مدير  وق��ال 
بكثر عندما تنظر االآن اإىل ما يفعله الالجئ�ن بعد 

و�ش�لهم اإىل اأوروبا. ما ه� م�شتقبلهم؟".
املا�شية  الليلة  ال�شينمائي  برلني  مهرجان  وافتتح 
خالله  وي��ع��ر���ش  �شباط  ف��رباي��ر   25 حتى  وي�شتمر 

نح� 400 فيلم.

انف�صال جينيفر اأني�صتون وجا�صتني ثريو 
اأع�ام  اأقل من ثالثة  انف�شالهما بعد  اأني�شت�ن وزوجها جا�شنت ثرو  النجمة جينيفر  اأعلنت 
من زواجهما وه� االأمر الذي اأثار تكهنات باأن بطلة م�شل�شل )فريندز( ال�شابقة رمبا تع�د اإىل 

زوجها االأول املمثل براد بيت.
واُتخذ  القرار م�شرك  واأ�شافا  انف�شالنا.  اإع��الن  لقد قررنا  بيان م�شرك  الزوجان يف  وقال 
بحب نهاية العام املا�شي. وتزوجت اأني�شت�ن )49 عاما( و ثرو الذي ي�شغرها بثالثة اأع�ام يف 

اأغ�شط�ش اآب 2015. ومل ي�شر البيان اإىل اأ�شباب االنف�شال.
وقال البيان "نحن �شديقان حميمان قررنا االنف�شال كزوجني لكننا نتطلع لالحتفاظ 

ب�شداقتنا العزيزة. بطبيعة احلال كنا نتمنى اإمتام االأمر �شرا لكن يف ظل اأن �شناعة 
النميمة ال ت�شتطيع مقاومة الفر�شة للتكهن والتاأليف فاإننا قررنا ت��شيل احلقيقة 

مبا�شرة".
وانتهى زواج اأني�شت�ن من بيت بالطالق وهي واحدة من اأكرث امل�شاهر االأمريكيني 

�شعبية.
و�شريعا ما اأ�شبح اخلرب امل��ش�ع االأكرث تداوال على م�قع ت�ير الذي اأغرقه 

املعجب�ن بالتعليقات عن احتمال اأن يلتئم �شمل بيت واأني�شت�ن من جديد.


