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قرقا�ش: اللعب َعلى التناق�ضات 
اأ�ضبح اأكرث �ضعوبة وتكلفة لقطر

•• اأبوظبي- الفجر: 

لل�ش�ؤون  الدولة  وزي��ر  قرقا�ش  اأن���ر بن حممد  الدكت�ر  قال معايل 
اخلارجية، اإن الدول املقاطعة لقطر لها الف�شل يف تنازالت الدوحة 
ال�شغط  يف  ا�شتمرارها  م�ؤكدا  االإره���اب،  مت�يل  ملف  يف  ل�ا�شنطن 
عليها لتك�شب تنازالت اإ�شافية �شد التطّرف واالإرهاب حتى واإن جاء 

احل�شاد عرب ع�ا�شم اأخرى. 
التناق�شات  َعلى  اللعب  »ت���ي��ر«،  على  تغريدة  يف  معاليه،  وانتقد 
ال�شيا�شي  ب�»اجلمباز  اإياه  وا�شفا  �شيا�شة قطر،  مّيز  والذي  واإدارتها 
اأكرث �شع�بة وتكلفة،  »اأ�شبح  اأنه  الفاقد للإيقاع والفاعلية«، مبينا 
فالت�ازن بني دعم االإخ�ان وغريهم من املتطرفني وا�شت�شافة قاعدة 

العديد والتنازل عن ال�شيادة الإيران وتركيا اأ�شبح اأكرث �شع�بة«. 
واأ�شاف قرقا�ش اأن »يف دع�ة قطر لنظام اإقليمي ي�شم اإيران وتركيا 
ثان�ي  م��ن الع��ب  دع����ة  اأن��ه��ا  االأوىل  اإ�شكالية،  ال��غ��رب��ي  االإع����لم  يف 
كما  لف�شائهم،  العرب  ال�شتعادة  م�شاد  كم�شروع  تاأتي  اأنها  والثانية 

اأنها تتناق�ش مع الت�جه االأمريكي جتاه طهران«. 

طلبة اجلامعات الإماراتية يبتكرون تطبيقات 
ذكية لتمكني ذوي الإعاقة اقت�ضاديا

•• ال�شارقة -وام:

انطلقت اأم�ش االول مبركز 1971 للت�شميم بجزيرة العلم بال�شارقة 
فعاليات خميم العمل CODE CAMP يف اإطار الدورة الثالثة مل�شابقة 
التطبيقات امل�شاندة التي تنظمها مدينة ال�شارقة للخدمات االإن�شانية 
بالتعاون مع مركز  25 فرباير اجل��اري  اإىل   22 الفرة من  خلل 
جي  اإل  و���ش��رك��ة  ال���ط��ن��ي��ة  ���ش��ي���ؤول  بجامعة  التقنية  احل��ي��اة  ج����دة 
االإعاقة  ذوي  للأ�شخا�ش  اأعمال  ري��ادة  ومركز  اخلليج  اإلكرونيك�ش 
يف ك�ريا DEBC . واأ�شاد الربوفي�ش�ر �شاجن م�نك يل م�ش�ؤول مركز 
الذي  بامل�شت�ى  ال���ط��ن��ي��ة  ���ش��ي���ؤول  بجامعة  التقنية  احل��ي��اة  ج����دة 
تنظيمها.   العاملني يف  كنتيجة منطقية جلهد  امل�شابقة  اإليه  و�شلت 
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احدى �شاحنات القافلة حترق على م�شارف عفرين )ا ف ب(

وزير اخلارجية ال�شع�دي خلل م�شاركته يف جلنة العلقات بالربملان االوروبي

عنا�شر الدفاع املدين تنقذ فتاة ا�شيبت يف ق�شف على مدينة دوما بالغ�طة ال�شرقية  )رويرز( مبنا�سبة العيد الوطني وذكرى التحرير لبالده
رئي�ش الدولة ونائبه وحممد 

بن زايد يهنئون اأمري الكويت 
•• اأبوظبي-وام: 

بعث �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل اأخيه �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر 
و  ال�طني  العيد  وذل��ك مبنا�شبة  ال�شقيقة  الك�يت  دول��ة  اأم��ري  ال�شباح 

ذكرى التحرير لبلده.
كما بعث �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 
�شباح  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  امل�شلحة 

االأحمد اجلابر ال�شباح.

وا�سنطن حتمل مو�سكو امل�سوؤولية.. واأوروبا ت�سغط لوقف اإطالق النار

الق�ضف الدموي يتوا�ضل يف الغوطة ورو�ضيا توؤيد هدنة ب�ضمانات

اتهام 40 ع�ضكريًا يف جنوب ال�ضودان بجرائم حرب
•• نريوبي-رويرتز:

 40 اأك��رث من  اإنهم ح��ددوا ه�يات  قال حمقق�ن من االأمم املتحدة ام�ش اجلمعة 
ارت��ك��اب ج��رائ��م حرب  ع��ن  يك�ن�ن م�ش�ؤولني  ال�����ش���دان رمب��ا  م��ن ج��ن���ب  ع�شكريا 
وجرائم �شد االإن�شانية. ويعد هذا حت�ال كبريا عن تقارير االأمم املتحدة ال�شابقة 

التي كانت ت�ثق اجلرائم لكن ال حتدد املرتكبني.
اإىل  انزلق  ما  �شرعان  لكنه   2011 عام  ال�ش�دان يف  ال�ش�دان عن  وانف�شل جن�ب 
اأرب��ع��ة مليني  اأك��رث من  وف��ر   .2013 ع��ام  االأول  كان�ن  دي�شمرب  اأهلية يف  ح��رب 
م�اطن اأي ثلث ال�شكان من بي�تهم ب�شبب العنف. وقال حمقق�ن من جلنة االأمم 
اإىل  ا�شتندت  حتقيقاتهم  نتائج  اإن  ال�����ش���دان  ج��ن���ب  يف  االإن�����ش��ان  حل��ق���ق  امل��ت��ح��دة 
األف وثيقة ترجع   60 مقابلت مع مئات ال�شه�د و�ش�ر االأقمار ال�شناعية ونح� 
“م�ش�ؤولية  اأ�شباب  ام�ش  �شدر  ال��ذي  التقرير  وي��ح��دد  احل���رب.   ان���دالع  وق��ت  اإىل 
املدنيني” التي  �شد  املمنهجة  اأو  النطاق  وا�شعة  االع��ت��داءات  عن  الفردية  القيادة 
ارتكبها م�ش�ؤول�ن ع�شكري�ن كبار من بينهم ثمانية برتبة لفتنانت جرنال وثلثة 

دفاعات التحالف تعرت�ض �ساروخني بالي�ستيني ا�ستهدفا ماأرب

مواجهات عنيفة بني اجلي�ش اليمني واحلوثيني يف البي�ضاء
اأكد �سرورة التفتي�ض النووي على املواقع الغري املعلنة يف ايران

اجلبري: قطر تختبئ وراء جانب مظلم

اإغ���������اق ح���ق���ل ن��ف��ط��ي 
م�ضلحني  ل���وج���ود  ل��ي��ب��ي 

•• لندن-رويرتز:

قال م�شدر مطلع لرويرز ام�ش 
اجلمعة اإنه مت اإغلق حقل الفيل 
ل��ي��ب��ي��ا ���ش��ب��اح ام�ش  ال��ن��ف��ط��ي يف 
م�شلحة  جمم�عات  وج�د  ب�شبب 

يف املنطقة.
وكان احلقل ينتج 70 األف برميل 

ي�ميا قبل االإغلق.
االأول  اأم�ش  مفاو�شات  واأُج��ري��ت 
بع�ش  اح���ت���ج���اج  الإن����ه����اء  ���ش��ع��ي��ا 
احل��را���ش يف احل��ق��ل، وال���ذي اأدى 
الإجلء امل�ظفني غري االأ�شا�شيني 
ذكرته  ملا  وفقا  ال�شابق،  الي�م  يف 

م�شادر.

•• بروك�شل-وكاالت:

ال�شع�دي،  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ق���ال 
تبدو  ق��ط��ر ال  اإن  اجل��ب��ري،  ع����ادل 
كما يظهرها االإعلم للعامل، فهي 
يدعم  مظلم  ج��ان��ب  وراء  تختبئ 
االإرهاب ومي�له، م�ؤكدا اأن الدول 
امل��ق��اط��ع��ة ت��ري��د م��ن ق��ط��ر اإيقاف 

ذلك والع�دة للح�شن اخلليجي.
ت�شريحات  يف  اجل����ب����ري،  و�����ش����دد 
اأم�����ام  ح���دي���ث���ه  خ�����لل  ب���ه���ا  اأدىل 
اأع�شاء جلنة العلقات اخلارجية 
اأن  ال���ربمل���ان االأوروب���������ي، ع��ل��ى  يف 
االت��ف��اق ال��ن���وي مع اإي���ران يعاين 
املجتمع  من ن�اق�ش، ويجب على 

الدويل تعديل االتفاق.
اتفاق  اأي  ت��دع��م  اململكة  اأن  واأك���د 
اإي�����ران على  ي��ح���ل دون ح�����ش���ل 
اآلية  وي�����ش��م��ن  ن�����وي����ة،  ق�������درات 
اإجراءات  وي�شمل  �شلبة،  تفتي�ش 
ع���ق���اب���ي���ة يف ح������ال ع������دم ال����ت����زام 

طهران.
الت�شريحات  وف��ق  اجل��ب��ري،  وق��ال 
ال����ت����ي ن���ق���ل���ت���ه���ا وك�����ال�����ة االأن�����ب�����اء 
الن�وي  االت���ف���اق  اإن  ال�����ش��ع���دي��ة، 
اأن هذا  اإىل تعديل واأعتقد  يحتاج 
االأمريكي  الرئي�ش  اإدارة  م���ق��ف 
باأن  ونعتقد  اأي�شاً،  ترامب  دونالد 
باالتفاق  املتعلق  التفتي�ش  ن��ظ��ام 
ي�شمل  اأن  وينبغي  الن�وي �شعيف 
معلنة،  غ����ري  ع�����ش��ك��ري��ة  م�����اق����ع 

على  تقت�شر  ال��ت��ف��ت��ي�����ش  فعملية 
امل�اقع املعلنة وهذا لي�ش كافيا الأن 
معظم امل�اقع املرتبطة بالربنامج 
تف�شح عنها  االإي��راين مل  الن�وي 
اإي������ران ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال امل�قع 

القريب من مدينة قم.
ويف �شياق اآخر، اأكد وزير اخلارجية 
امل�����ان����ئ  ج���م���ي���ع  اأن  ال���������ش����ع�����دي 
واأن  مفت�حة  اليمن  يف  واملطارات 
هناك عمل جار على زيادة القدرة 
امل�انئ  م��ن  ع���دد  يف  اال�شتيعابية 

اليمنية.
معل�مات  ه��ن��اك  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
خاطئة لبع�ش االأم�ر، فامليلي�شيات 
الرافعات  بتفجري  تق�م  احل�ثية 
الل�م  من الداخل، والنا�ش يلق�ن 

على التحالف.
وعلى �شعيد االأزمة ال�ش�رية، قال 

اإىل  ت�شتند  بحل�ل  ن�ؤمن  اجلبري 
ق��رار جمل�ش االأم��ن رق��م 2254 
ونعتقد باأنه يجب اأن يك�ن هناك 
جديد  ود���ش��ت���ر  �شيا�شية  عملية 
ل�ش�ريا، كما يجب اأن تك�ن هناك 

انتخابات جديدة.
ه�  �ش�ريا  يف  احل��ل  اأن  اإىل  ولفت 
ا�شتقرار  ووج�������د  ال���ق���ت���ال  وق����ف 
ل��ش�ل  ال�������ش����ري���ة  امل���ن���اط���ق  يف 

امل�شاعدات االإن�شانية.
االإن�شان  ب��ح��ق���ق  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
ال�شع�دية،  يف  الق�شائي  والنظام 
اأكد اجلبري اأن على الدول احرام 
�شيادة اململكة يف نظامها الق�شائي، 
املتحدة  ال����الي���ات  ل���دى  اأن  فكما 
العربية  فاململكة  االإع���دام  عق�بة 
ن��ظ��ام ق�شائي  ل��دي��ه��ا  ال�����ش��ع���دي��ة 

ين�ش على عق�بة االإعدام اأي�شاً.
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وا�ضنطن حتذر العراق من �ضراء منظومة اإ�ش 400
•• وا�شنطن-وكاالت:

حذرت  وزارة اخلارجية االأمريكية  ال�شلطات  العراقية ودوال اأخرى من 
تبعات عقد �شفقات ل�شراء اأ�شلحة رو�شية، وذلك وفقا لقان�ن م�اجهة 

.)CAATSA( اأعداء  اأمريكا  عرب العق�بات
واأكدت الناطقة با�شم  اخلارجية االأمريكية   هيذر ن�يرت  خلل ردها على 
�ش�ؤال ح�ل احتمال اقتناء  بغداد  منظ�مات اإ�ش400- الرو�شية للدفاع 
اجل�ي، لفتت اىل اأن “ال�اليات املتحدة  تتحدث مع دول كثرية، ومنها 
العراق، لت�شرح مغزى القان�ن املذك�ر والتبعات املمكنة لعقد هذه الدول 

�شفقات دفاعية مع  رو�شيا .
العراق  ب��ني  ال�شفقة  ت�قيع  ه��ل مت  تعلم  اأن��ه��ا ال  اإىل  ن���ي��رت  واأ���ش��ارت 

ورو�شيا ب�شاأن منظ�مات اإ�ش400- اأم ال.
رو�شيا  م��ن  الدفاعي  النظام  لذلك  اأجنبي  م�شر  اأول  ال�شني  وك��ان��ت 

مب�جب عقد وقع يف 2014.
ذات  م��ن  �شاروخي  دف��اع  باأنظمة  تركيا  لتزويد  اتفاقا  رو�شيا  ووق��ع��ت 

الطراز يف اأواخر العام املا�شي.

•• بريوت-ا�شطنبول-رويرتز:

باملدفعية  ال��رك��ي  اجل��ي�����ش  ق�شف 
منطقة  اإىل  اجت��اه��ه��ا  اأث��ن��اء  قافلة 
عفرين ال�ش�رية اخلا�شعة ل�شيطرة 
االأكراد قالت اأنقرة اإنها تقل مقاتلني 
واأ�شلحة، لكن الق�ات الكردية قالت 
قادمني  م��دن��ي��ني  تنقل  ك��ان��ت  اإن��ه��ا 

ومعهم طعام واأدوية.
وقال اجلي�ش الركي يف بيان ام�ش 
اجلمعة اإن قافلة ت�شم ما بني 30 
ملقاتلي وحدات حماية  �شيارة  و40 
ال�شعب الكردية اقربت من البلدة 
الرئي�شية يف منطقة عفرين ب�شمال 
غ���رب ���ش���ري��ا. واأ����ش���اف ال��ب��ي��ان اأن 
التي  ال��ق��اف��ل��ة  ا�شتهدفت  امل��دف��ع��ي��ة 

حتمل اإرهابيني واأ�شلحة وذخائر.
ال�شعب  ح���م���اي���ة  وح�������دات  وق����ال����ت 
ال��ت��ي و�شلت  ال��ق��اف��ل��ة  اإن  ال��ك��ردي��ة 
اأم�ش االأول  عفرين يف وقت متاأخر 
ك��ان��ت ت��ن��ق��ل م��دن��ي��ني م���ن منطقة 
ومن  ال�شرق  اإىل  ال�اقعة  اجلزيرة 
الق�ات  �شيطرة  اأخ��رى حتت  بلدات 

الكردية.
الناطق  ح�����ش��ك��ة  ب���رو����ش���ك  وق�������ال 
ال��ر���ش��م��ي ل��ل���ح��دات يف ع��ف��ري��ن اإن 
واأدى  امل��ئ��ات.  ت�شم  ك��ان��ت  ال��ق��اف��ل��ة 
ال��ق�����ش��ف ال���ش��ت��ع��ال ال��ن��ار يف بع�ش 

اأنقرة تقول اإنها مل�سلحني والقوات الكردية تنفي

تركيا تق�ضف قافلة متجهة اإىل عفرين

•• عوا�شم-وكاالت:

اع��ر���ش��ت دف��اع��ات ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي ل��دع��م ال�شرعية يف 
ميلي�شيات  اأطلقتهما  بال�شتيني  �شاروخني  ام�ش،  اليمن، 

احل�ثي على مدينة ماأرب املاأه�لة بال�شكان.
لطريان  ن�عية  عمليات  �شعدة  حمافظة  �شهدت  ذل��ك  اإىل 
التحالف يف االآونة االأخرية، اأدت ملقتل وجرح الع�شرات من 
ا�شتهداف  عرب  ميدانية  ق��ي��ادات  بينهم  احل�ثيني  عنا�شر 
امليلي�شيات  التي تق�م  الع�شكرية احل�ثية  النقاط  عدد من 
يف  عليهم  والت�شييق  امل���اط��ن��ني  ح��ي��اة  بخنق  خللها  م��ن 

تنقلتهم.
ومن تلك العمليات قيام طريان التحالف با�شتهداف نقطة 
اأدت  بغارتني  �شاقني  مديرية  مدخل  يف  للملي�شيات  تابعة 
ملقتل جميع اأفراد النقطة التي كانت ت�شتخدمها امللي�شيات 

للت�شييق على امل�اطنني الداخلني اإىل مدينة �شاقني.
كما قام طريان التحالف با�شتهداف نقطة ح�ثية تقع يف اآل 

عمار جن�ب مدينة �شعدة مما اأدى ملقتل قرابة 15 ح�ثيا 
بينهم قائد النقطة املدع� اأب� طه طاو�ش، وكانت امليلي�شيات 
بقية  ع��ن  �شعدة  حمافظة  ع��زل  يف  النقطة  ه��ذه  ت�شتخدم 
اأبناء  غري  من  امل�اطنني  دخ���ل  ومتنع  اليمنية  املحافظات 

املحافظة.
هذا ويخ��ش اجلي�ش ال�طني، منذ �شباح ام�ش، ا�شتباكات 
عنيفة مع ميلي�شيات احل�ثي االنقلبية يف خمتلف جبهات 

القتال يف مديرية ناطع مبحافظة البي�شاء و�شط اليمن.
باالأ�شلحة  عنيفة  ا�شتباكات  اإن  ع�شكرية  م�����ش��ادر  وق��ال��ت 
ق�ات  ب��ني  اجلمعة  فجر  منذ  اندلعت  واملت��شطة  الثقيلة 
اجل��ي�����ش ال���ط��ن��ي وامل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات يف حم����ر اأع�����ش��ار، تكّبدت 

خللها امليلي�شيات قتلى وجرحى.
باملدفعية  عنيفة  ا�شتباكات  وهبته،  العي�شمة  �شهدت  كما 
تبادل  امل��رك���زة  �شهد حم���ر  ال��ه��اون، فيما  الثقيلة ومدافع 

ق�شف بالعيارات الثقيلة.
واأكدت امل�شادر و�ش�ل قتلى وجرحى من ميلي�شيات احل�ثي 

االنقلبية اإىل م�شت�شفى رداع، �شقط�ا جراء ق�شف مدفعي 
لق�ات اجلي�ش على م�اقع امليلي�شيات يف جبل باعرف املطل 

على ف�شحة.
من جهة اخرى، فر�شت ميلي�شيات احل�ثي االإيرانية على 
ر�ش�م  دف��ع  على  الطلب  اإج��ب��ار  امل��دار���ش  ومعلمات  معلمي 
ذكر  ما  وف��ق  ل�شيطرتها،  اخلا�شعة  املناطق  بكافة  �شهرية 

مرا�شلنا.
وقال اأولياء اأم�ر اإنه طلب من اأوالدهم دفع مبلغ األف ريال 

�شهرًيا لكل طالب مقابل ا�شتمرار تعليمهم.
واأ�شاف�ا اأنهم اجته�ا اإىل مديري املدار�ش ومديري مكاتب 
القان�نية،  غري  الر�ش�م  هذه  فر�ش  �شبب  ملعرفة  الربية، 
م��شحني اأن املخت�شني اأبلغ�هم اأن عليهم الدفع لي�ا�شل 

اأطفالهم احل�ش�ل على التعليم.
اأن هذه هي الت�جيهات واأنهم  اأبلغ�هم  اأن املعلمني  واأك��دوا 
ملا  به،  ال��ذي مي��رون  ال�شيئ  وال��شع  رواتبهم  انقطاع  ل�ال 

كان�ا وافق�ا على فر�ش هذه الر�ش�م.

السبت   24   فبراير   2018  م  -  8 جمادى اآلخرة  1439  العدد  12258    
Saturday  24   February   2018  -  Issue No   12258

•• عوا�شم-وكاالت:

ع�شكرية  م���روح���ي���ات  اأ����ش���ق���ط���ت 
���ش���ري��ة م��ن�����ش���رات ع��ل��ى منطقة 
اخلا�شعة  ال�������ش���رق���ي���ة،  ال���غ����ط���ة 
م�شلحني،  م��ع��ار���ش��ني  ل�����ش��ي��ط��رة 

حتث فيها املدنيني على املغادرة.
املنطقة،  �شكان  املن�ش�رات  وتدع� 
دم�شق،  ال��ع��ا���ش��م��ة  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة 
اإىل الرحيل عرب م�شارات حمددة، 
مع التعهد بت�شكينهم يف خميمات 

م�ؤقتة.
اإلقاء  اإىل  امل��ل�����ش��ح��ني  دع����ت  ك��م��ا 
اأ�شلحتهم والتقدم عرب هذا املعرب 
لت�شليم  اأم���ن���ي���ة  اإج���������راءات  وف����ق 

اأنف�شهم. 
عن  رو�شية  اأن��ب��اء  وك���االت  ونقلت 
وزير اخلارجية �شريجي الفروف 
رو�شيا  اإن  اجل��م��ع��ة،  ام�����ش  ق���ل��ه، 
�شدور  ع��ل��ى  للم�افقة  م�شتعدة 
قرار ملجل�ش االأم��ن ال��دويل ب�شاأن 
�ش�ريا لكنها تريد �شمانات ب�شاأن 

وقف اإطلق النار.
اأي�شا  ق���ل��ه  الف���روف  ع��ن  ونقلت 
وحلفاءها  امل��ت��ح��دة  ال����الي���ات  اإن 
لي�شمل  ال���ق���رار  ت��ع��دي��ل  رف�����ش���ا 
امل�شلح�ن  ي��ح��رم  ب���اأن  ���ش��م��ان��ات 

وقف اإطلق النار.
ال�ش�ري  ال��ن��ظ��ام  ق����ات  ووا���ش��ل��ت 
ام�ش اجلمعة للي�م ال�شاد�ش على 
العنيف  الدم�ي  ق�شفها  الت�ايل 
اإىل  اأدى  م��ا  ال��غ���ط��ة  ب��ل��دات  على 

اأ�شخا�ش على االأقل،  مقتل ت�شعة 
حلق�ق  ال�ش�ري  املر�شد  بح�شب 

االإن�شان.
اإن  االإل����ي����زي����ه  م�������ش���در يف  وق������ال 
اإميان�يل  ال��ف��رن�����ش��ي  ال���رئ���ي�������ش 
االأملانية  وامل�����ش��ت�����ش��ارة  م����اك����رون 
اأجنيل مريكل بعثا خطابا لب�تني 
يطلبان فيه الدعم لقرار جمل�ش 

االأمن الدويل ب�شاأن �ش�ريا.
ال�ش�ري منذ  النظام  وت�شن ق�ات 
م�شب�ق  غ��ري  مكثفا  ق�شفا  اأي����ام 
ال�شرقية  ال��غ���ط��ة  منطقة  ع��ل��ى 
اإىل  اأدى  دم�������ش���ق  م����ن  ال���ق���ري���ب���ة 
قتيل   400 م���ن  اأك�����رث  ���ش��ق���ط 
من املدنيني اأغلبهم من االأطفال 

والن�شاء وكبار ال�شن.

وا�������ش������ت������ه������دف ال����ق���������ش����ف ع�����دة 
اأ�شل  ت��ع��اين  ك��ان��ت  م�شت�شفيات 
من نق�ش االأدوية واملعدات ب�شبب 
احل�شار الذي تفر�شه ق�ات نظام 
الرئي�ش ب�شار االأ�شد على الغ�طة 

منذ �شن�ات.
ون����������ددت ال����ع����دي����د م�����ن ال�������دول 
واملنظمات وال�شخ�شيات بالق�شف 
الغ�طة  له  تتعر�ش  ال��ذي  املكثف 
وط��ال��ب��ت ب���ق��ف ف�����ري الإط���لق 
امل�شاعدات  ب��اإدخ��ال  لل�شماح  النار 
يقطن�ن  �شخ�ش  األف   400 اإىل 
الغ�طة ويعان�ن من نق�ش �شديد 

يف الغذاء جراء احل�شار.
اإن  االإل����ي����زي����ه  م�������ش���در يف  وق������ال 
اإميان�يل  ال��ف��رن�����ش��ي  ال���رئ���ي�������ش 

االأملانية  وامل�����ش��ت�����ش��ارة  م����اك����رون 
اأجنيل مريكل بعثا خطابا لب�تني 
يطلبان فيه الدعم لقرار جمل�ش 

االأمن الدويل ب�شاأن �ش�ريا.
املتحدة  ال�����الي����ات  ون������ددت  ه����ذا 
اخلا�شة  ب��امل�����ش���ؤول��ي��ة  اخل��م��ي�����ش 
ال��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق رو���ش��ي��ا يف 
النظام  ي�����ش��ن��ه  ال������ذي  ال���ق�������ش���ف 
با�شم  املتحدثة  وق��ال��ت  ال�����ش���ري. 
هيذر  االأمريكية  اخلارجية  وزارة 
دعم  ب��دون  لل�شحافيني:  ن���ي��رت 
م���ن رو���ش��ي��ا ل�����ش���ري��ا مل���ا ك����ان قد 
القتلى.  وه���ؤالء  الدمار  هذا  وقع 
يذّكرنا  “هذا  ن���ي��رت:  واأ���ش��اف��ت 
عما  لرو�شيا  اخلا�شة  بامل�ش�ؤولية 

يحدث هناك.

ال�شيارات ومقتل �شخ�ش واإ�شابة ما 
ال يقل عن ع�شرة اآخرين.

القافلة  ل����روي����رز  ح�����ش��ك��ة  وق������ال 
للت�شامن  لعفرين  متجهة  ك��ان��ت 
م���ع اأه�����ايل ع��ف��ري��ن وك���ان���ت حتمل 
اأغذية وم�اد  م�شاعدات مك�نة من 

طبية.
عفرين  على  هج�ما  تركيا  وب���داأت 
وحدات  الإبعاد  �شعيا  املا�شي  ال�شهر 
التي  ال����ك����ردي����ة  ال�������ش���ع���ب  ح���م���اي���ة 
تهديد  م�������ش���در  ت���رك���ي���ا  ت��ع��ت��ربه��ا 
اإ�شابة  اأنقرة  وتنفي  حدودها.  على 

مدنيني خلل الهج�م.

وق����ال اجل��ي�����ش ال���رك���ي ك��م��ا جرت 
اهتمام وح�شا�شية  كل  اأبدينا  العادة 
للأذى.  املدني�ن  يتعر�ش  ال  حتى 
من  التقط  فيدي�  مقطع  وع��ر���ش 
انفجارات  �شل�شلة  فيه  تظهر  اجل��� 
وت�شاعد للدخان من طريق ريفي.

الركي رج��ب طيب  الرئي�ش  وق��ال 
اجلي�ش  اإن  اجلمعة  ام�ش  اإردوغ���ان 
يبذل كل جهد ممكن لتجنب تاأذي 
اأي مدنيني مما يطيل اأمد العملية. 
وو���ش��ف وزي����ر ال���دف���اع ن����ر الدين 
حتدثت  تقارير  قبل  م��ن  جانيكلي 

عن اإ�شابة مدنيني باأنها كاذبة.

يت�ضدى  امل�����ض��ري  اجل��ي�����ش 
�ضيناء يف  اإره��اب��ي  لهجوم 

•• القاهرة-وكاالت:

بتنظيم  مرتبط�ن  م�شلح�ن  �شن 
داع�ش االإرهابي هج�ما على م�قع 
العري�ش  م��دي��ن��ة  يف  ب���ارز  ع�شكري 
ب�شمال �شبه جزيرة �شيناء يف م�شر، 

بح�شب م�شدر اأمني. 
ت�شدت  الق�ات  اأن  امل�شدر  واأو�شح 
للهج�م الذي نفذه اأربعة م�شلحني 
التي   ،101 ال��ك��ت��ي��ب��ة  م��ق��ر  ع��ل��ى 
�شاملة  عملية  قيادة  فيها  تتمركز 
بداأتها ال�شلطات يف وقت �شابق من 

ال�شهر ملكافحة االإرهاب. 
والية  ت�شمى  م��ا  ج��م��اع��ة  واأع��ل��ن��ت 
داع�ش  ل��ت��ن��ظ��ي��م  امل��ن��ت��م��ي  ���ش��ي��ن��اء، 
االإره���اب���ي ا���ش��ت��ه��داف م��رك��ز قيادة 

العمليات يف �شيناء.
وج�����اء ه����ذا ب��ع��د ي�����م م���ن اإع����لن 
���ش��خ�����ش��ا من   71 اجل��ي�����ش م��ق��ت��ل 
على  القب�ش  واإل��ق��اء  التكفرييني 
خم�شة اآخرين، ومقتل 7 من اأفراد 
اجل��ي�����ش واإ���ش��اب��ة 6 اآخ�����رون منذ 
امل�شماة  الع�شكرية  العملية  ب��داي��ة 

�شيناء 2018.
من  التا�شع  يف  ال�شلطات  واأع��ل��ن��ت 
فرباير �شباط اجل��اري بدء عملية 
�شيناء،  وو���ش��ط  ���ش��م��ال  يف  ���ش��ام��ل��ة 
وادي  غ��رب  ال�شحراوي  والظهري 
النيل، وذلك من اأجل الق�شاء على 

العنا�شر االإرهابية.

مل�ضاعدة  تدعو  املتحدة  الأمم 
720 األف طفل من الروهينجا

•• نيويورك-وام: 

دعت منظمة االأمم املتحدة للطف�لة 
عاجلة  ج��ه���د  ب��ذل  اإىل  الي�ن�شيف 
اأك��رث م��ن 720  م��ن اأج��ل م�شاعدة 
املعر�شني  الروهينغا  األف طفل من 
االأعا�شري  م��شم  من  اإم��ا  للتهديد 
واحلرمان  امل�شتمر  ال��ع��ن��ف  م��ن  اأو 
من حق�قهم االأ�شا�شية يف ميامنار. 
�شدر  تقرير  يف  الي�ن�شيف  وق��ال��ت 
اأ�شهر منذ بدء  �شتة  مبنا�شبة مرور 
ال���ن���زوح االأخ�����رية للجئني  م���ج��ة 
بنغلدي�ش  ج��ن���ب  اإىل  ال��روه��ي��ن��غ��ا 
م��شم  عن  الناجمة  الفي�شانات  اإن 
ق����د جتتاح  ال����ق����ادم����ة  االأع����ا�����ش����ري 
ال�شحية  وغ���ري  ال��ه�����ش��ة  امل��خ��ي��م��ات 
والتي يعي�ش فيها معظم اللجئني 
تف�شي  اح���ت���م���ال  اإىل  ي���������ؤدي  مم����ا 
املياه  املنق�لة عن طريق  االأم��را���ش 
التعلم  وم���راك���ز  ال��ع��ي��ادات  واإج���ب���ار 
املخ�ش�شة  امل����راف����ق  م���ن  وغ���ريه���ا 

لرعاية االأطفال على االإغلق.
يقرب من  ما  للتقرير هناك  ووفقا 
ما  الروهينغا  من  طفل  األف   185
راخ����ني يف ميامنار  زال�����ا يف والي����ة 
العنف  م�����ن  خ�������ف  يف  ي���ع���ي�������ش����ن 
الكثريين من  دف��ع  ال���ذي  وال��رع��ب 
اأقاربهم وجريانهم اإىل الفرار فيما 
عن  ي��زي��د  م��ا  بنغلدي�ش  يف  يعي�ش 

طفل من الروهينغا. األف   534
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اأخبـار الإمـارات
تفعيل 1735 موقفا فرعيا جديدا للمركبات يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

تفعيل  املتكامل عن  النقل  النقل متمثلة مبركز  دائ��رة  اأعلنت 
ق��ط��اع غرب4  م��ن��ط��ق��ة احل�����ش��ن  ف��رع��ي��اً يف  م���ق��ف��اً   1735
ومنطقة الزاهية قطاع �شرق12 ومنطقة ال�شعادة قطاع �شرق 
اإطار جه�دها الرامية اإىل ت�فري  41-01 وذلك بدءاً غدا يف 
حل�ل مبتكرة الإدارة م�اقف املركبات ورفع م�شت�ى ال�شلمة 
على الطرق. واأ�شار مركز النقل املتكامل اإىل اأن التفعيل �شمل 
لف�هات  خم�ش�شة  م�اقف   4 منها  فرعيا  م�قفا   1421
احلريق يف ومنطقة ال�شعادة قطاع �شرق 41-01 الذي يحده 
من ال�شمال �شارع ال�شيخ زايد بن �شلطان ومن اجلن�ب �شارع 

مت  حيث  رب��دان  �شارع  وغرباً  ظفري  �شارع  ال�شرق  ومن   20
تخ�شي�ش م�اقف القطاع الأ�شحاب ت�شاريح الفلل باالإ�شافة 

اإىل وج�د م�اقف خا�شعة للر�ش�م.
اأما يف منطقة احل�شن قطاع غرب4 الذي يحده �شماال �شارع 
ال�شيخ  �شارع  و�شرقا  الفلح  �شارع  وجن�باً  االأول  زاي��د  ال�شيخ 
را�شد بن �شعيد اآل مكت�م ومن الغرب �شارع مبارك بن حممد 
قطاع  ال��زاه��ي��ة  منطقة  يف  فرعيا  م�قفا   83 تفعيل  مت  فقد 
�شرق12 الذي يحده من ال�شمال �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد 
و�شرقاً  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  �شارع  اجلن�ب  ومن  نهيان  اآل 
�شارع امليناء ومن الغرب �شارع الك�رني�ش فقد مت تفعيل 231 

م�قفا فرعيا منها 3 م�اقف لذوي الهمم.

ون�ه املركز اأن الهدف من هذا التفعيل ه� ت�فري حل�ل ط�يلة 
وت�شهم  امل��رور  ان�شيابية  على  حتافظ  املركبات  مل�اقف  االأم��د 
يف احل���د م��ن ح���االت ال���ق���ف اخل��اط��ئ واأك����د يف ذات ال�قت 
ب��ال��ل���ن��ني االأ�شفر  امل�����ش��ب���غ  ال��ر���ش��ي��ف  ال���ق���ف مب��ح��اذاة  اأن 
املزدوج  وال���ق���ف  الطريق  منت�شف  يف  وال���ق���ف  وال��رم��ادي 
وكذلك ال�ق�ف ب�شكل يعيق حركة املركبات اأو امل�شاة يف ممرات 
امل�شاة اأو املداخل اأو اأمام ف�هات اإطفاء احلريق ممن�ع منعاً باتاً 
للتاأكد  املذك�رة  القطاعات  اإىل وج�د م�شريف م�اقف يف  الفتاً 
من التزام اجلمه�ر باتباع اأنظمة العمل املتبعة يف “م�اقف” 
واأن جميع املركبات التي ت�جد يف حالة وق�ف خاطئ يف املنطقة 

�شتقع حتت طائلة القان�ن.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
�ضلطان بروناي باليوم الوطني لباده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اىل جللة 
ال�شلطان احلاج ح�شن البلقية معز الدين �شلطان بروناي دار ال�شلم وذلك مبنا�شبة الي�م ال�طني 
لبلده. كما بعث �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 
البلقية  احلاج ح�شن  ال�شلطان  اإىل جللة  تهنئة مماثلتني  برقيتي  امل�شلحة  للق�ات  االأعلى  القائد 

معز الدين.

الرميثي يطلق الرقم الكا�ضيكي الأول �ضمن مهرجان املربعة الرتاثي الثاين 
•• اأبوظبي-الفجر:

اطلق معايل الل�اء حممد خلفان 
ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  الرميثي 
لل�حة  االأول  ال���رق���م  اب����ظ���ب���ي 
�شمن  ال���ك���ل����ش���ي���ك���ي  امل����رك����ب����ات 
فعاليات مهرجان املربعة الراثي 

الثاين مبدينة العني.
لتاريخ   1918 ال���رق���م  وي���رم���ز 
ميلد  املغف�ر له ال�شيخ زايد بن 

�شلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه 
بناء  ل��ت��اري��خ   1948 وال���رق���م   «

قلعة املربعة .
تاأ�شي�ش  لتاريخ   1957 والرقم 

�شرطة اأب�ظبي .
اىل  وي����رم����ز   1971 ال����رق����م  و 
ت���اري���خ  ت��اأ���ش��ي�����ش دول���ة االم����ارات 

العربية املتحدة.
 والرقم 2018 ملئ�ية املغف�ر له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

الكبرية   امل��ك��ان��ة  جت�شد  امل���ب���ادرة  
دوراً   لعبت  والتي  املربعة  لقلعة  
ري��ادي��اً ع��رب ت��اري��خ االإم�����ارات  يف 
االأمن واالأم��ان والطماأنينة   ن�شر 

يف جمتمعنا. 
ال���رقم  اأن  اإىل   واأ����ش�������������������������������ار 
ميثل   1948 االأول  الكل�شيكي 
ت������اريخ ان������شاء قلعة املربعة التي 
جعلها ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
ث����راه« مركزا  ن��ه��ي��ان »ط��ي��ب اهلل 

»طيب اهلل ثراه«.
وت��اأت��ي امل��ب��ادرة اجل��دي��دة يف اإطار 
ح���ر����ش ����ش���رط���ة اأب����ظ���ب���ي على 
املهمة  ال���ت����اري���خ  ه����ذه  ت��ر���ش��ي��خ 
اأجيال  ذاك�����رة  يف  دائ���م���اً  ل��ت��ب��ق��ى 
واأبناء االإمارات ويف اإطار مبادرات 

عام  زايد 2018.
خلفان  ع����ل����ي  ال���ع���م���ي���د  واك���������د 
العمليات  قطاع  مدير  الظاهري 
امل��رك��زي��ة يف ���ش��رط��ة اب���ظ��ب��ي اأن 

لل�شرطة   االمنية ومقرا  ل��لإدارة 
يف مدينة العني.

 واأكد  جناح  املهرجان  يف ت�شليط  
ال��ت��اري��خ القدمي  االأ����ش����اء ع��ل��ى 
اأب�����ظ����ب����ي م����ن خلل  ل�������ش���رط���ة 
ال�شرطي«،  ل��ل��م���روث  »امل��رب��ع��ة 
وع������ر�������ش مل����رك����ب����ات ال�������ش���رط���ة 
ت���ث��ق لتاريخ  ال��ق��دمي��ة، و���ش���راً 
���ش��رط��ة اأب���ظ��ب��ي، وال��ع��دي��د من 

املقتنيات ال�شرطية. 

�ضرطة الظفرة ت�ضارك يف تاأمني املرحلة الأوىل لطواف اأبوظبي 2018
•• اأبوظبي-وام:

الظفرة  ���ش��رط��ة  م��دي��ري��ة  ���ش��ارك��ت 
ب�شرطة  اجل���ن���ائ���ي  االأم������ن  ب��ق��ط��اع 
ت��اأم��ني امل��رح��ل��ة االأوىل  اأب���ظ��ب��ي يف 
 2018 اأب���ظ��ب��ي  م��ن �شباق ط���اف 
للدراجات اله�ائية بن�شخته الرابعة 
جن�م  م��ن  دراج���ا   140 ومب�شاركة 
العامل من نقطة البداية يف جممع 
بين�نة التعليمي مبدينة زايد مرورا 
ال�شم�شية  للطاقة  �شم�ش  مبحطة 
مزيرعة  مدينة  باجتاه  لي�ا  وواح��ة 
ال��ن��ه��اي��ة عند  ن��ق��ط��ة  اإىل  وو����ش����ال 
 189 اأدن�ك مب�شافة بلغت  مدر�شة 

كيل�مرا .
واأ�شاد العميد �شهيل �شعيد اخلييلي 
امل�شاركني  ب��ج��ه���د  امل��دي��ري��ة  م��دي��ر 
اللجنة  وب����دور  الفعالية  ت��اأم��ني  يف 
املنظمة للمهرجان .. م�شريا اإىل اأن 
االإجراءات  اتخذت  اأب�ظبي  �شرطة 
حفاظا  اللزمة  املرورية  والتدابري 

ع��ل��ى ���ش��لم��ة امل��ت�����ش��اب��ق��ني ووف����رت 
وامل���رور  ال�����ش��ري  حل��رك��ة  االن�شيابية 

الإجناح احلدث العاملي.
ط�اف  ل�  الرابعة  الن�شخة  اأن  يذكر 
مدار  ع��ل��ى  ت��ق��ام   2018 اأب���ظ��ب��ي 

687 كم وت�شمل  مل�شافة  5 مراحل 
الظفرة  منطقة   - الفهيم  مرحلة 
يا�ش  ج��زي��رة  وم��رح��ل��ة  ك��م   189
 – ت���اورز  ني�شن  ك��م ومرحلة   154
جزيرة  ومرحلة  كم   133 اأب�ظبي 

مطارات  وم��رح��ل��ة  ك��م   12 امل��اري��ة 
اأب���ظ��ب��ي – ال��ع��ني 199 ك��م وذلك 
 20 م���ن  دراج�����ا   120 مب�����ش��ارك��ة 
فريقا عامليا ميثل�ن 15 دولة و 50 

جن�شية من 5 قارات ح�ل العامل.

�ضرطة اأبوظبي تعقد دورة تدريبية بالتعاون مع نظريتها الفرن�ضية
•• اأبوظبي-وام:

دورة  برنامج  من  اأب�ظبي  �شرطة  منت�شبي  من  كبرية  جمم�عة  ا�شتفادت 
الب�شرية  امل���ارد  بقطاع  التدريب  اإدارة  نظمتها  متخ�ش�شة  اأمنية  تدريبية 
العامة  االإدارة  م��ن  خ���رباء  مب�����ش��ارك��ة  ال��ه��ام��ة  ال�شخ�شيات  ح��م��اي��ة  ح����ل 
لل�شرطة ال�طنية الفرن�شية. واأكد العميد ثاين بطي ال�شام�شي مدير اإدارة 

املتخ�ش�شة  التدريبية  ال��دورات  اأب�ظبي على عقد  التدريب حر�ش �شرطة 
يف  كفاءتهم  رف��ع  من  يعزز  مبا  املنت�شبني  على  تدريبياً  ع��ائ��داً  حتقق  التي 
جمال العمل ال�شرطي واالأمني وذلك �شمن اخلطة اال�شراتيجية ل�شرطة 
اأب�ظبي والتي تهدف اإىل االرتقاء باالأداء مبا يعزز جه�د التح�شني امل�شتمر 
للعمل ال�شرطي. ح�شر التخريج ل�ران ك�زاين امللحق االإقليمي يف �شفارة 

اجلمه�رية الفرن�شية لدى الدولة وعدد من �شباط �شرطة اأب�ظبي.

جمل�ش الداخلية يف العني يناق�ش “ال�ضعادة والإيجابية”
•• العني-وام:

القان�ن  اح���رام  ثقافة  مكتب  نظمه  ال���ذي  الداخلية  وزارة  جمل�ش  ناق�ش 
باالإدارة العامة لل�ش�ؤون التنظيمية بالتعاون مع اإدارة االإعلم االأمني باالإدارة 
العامة للإ�شناد االأمني مفه�م ال�شعادة واالإيجابية ودور اجلهات احلك�مية يف 

تعزيز خدماتها من اجل اإ�شعاد املجتمع ونيل ثقة املتعاملني.
وحتدث يف املجل�ش الذي ا�شت�شافة �شعادة حممد بخيت الكتبي مبدينة العني 
نائب  الفل�شي  خليفة  نا�شر  املقدم  النيادي..  يا�شر  االإعلمي  واأداره  اأم�ش 
مدير اإدارة اإ�شعاد املتعاملني ب�زارة الداخلية والرائد �شعيد حممد الظه�ري 
رئي�ش ق�شم م�ؤ�شرات اخلدمات يف ال���زارة اإىل جانب متحدثني من املجل�ش. 
واأو�شى املتحدث�ن بتعزيز ن�شر مفه�م ال�شعادة واالإيجابية على م�شت�ى جميع 
�شرائح املجتمع ودرا�شة اإدراج مفه�م ال�شعادة واالإيجابية يف املناهج التعليمية 
االإيجابية  ال�شك�ى  ثقافة  ون�شر  الن�شء  االإيجابية بني  املفاهيم  وتعزيز هذه 
كاأداة للتط�ير والتح�شني وحتقيق ال�شعادة اإىل جانب ت�شافر وتكامل اجله�د 

بني اجلهات االحتادية واملحلية يف تط�ير ال�شيا�شات لتحقيق هدف ال�شعادة.

�ضرطة اأبوظبي ت�ضتقبل الكويتيني يف املطار 
بالورود والأعام احتفاء بيومهم الوطني

•• اأبوظبي -وام:

الك�يتني  االأ�شقاء  اأب�ظبي  ب�شرطة  واملنافذ  االأم��ن  �ش�ؤون  قطاع  ا�شتقبل 
ال�شقيقني  البلدين  اأعلم  و  بال�رود  الدويل  اأب�ظبي  اإىل مطار  القادمني 
ابتهاجا مبنا�شبة الي�م ال�طني ال�شابع واخلم�شني لدولة الك�يت ال�شقيقة 

الذي ي�شادف اخلام�ش والع�شرين من فرباير اجلاري.
و �شاركت �شرطة اأب�ظبي االأ�شقاء الك�يتني القادمني عرب املطار فرحتهم 
و باركت لهم احتفاالتهم بهذه الذكرى ال�طنية الغالية.. متمنية لدولة 

الك�يت ال�شقيقة دوام التقدم والرخاء واالزدهار .

•• اأبوظبي-وام: 

ب�شرطة  اخلا�شة  املهام  قطاع  مدير  املهريي  عبداهلل  مبارك  العميد  اأك��د 
اأب�ظبي اأهمية اللياقة البدنية يف تاأهيل منت�شبي ال�شرطة للقيام مبهامهم 
ب�شكل اأف�شل ومتميز ومن�ها باأهمية تدريبات الرماية التي تعتمد ب�شكل 

اأ�شا�شي على ال�شرعة ودقة الرمي.
ال�شن�ية  والرماية  البدنية  اللياقة  اختبارات  يف  املهريي  العميد  و�شارك 
قيا�ش  اإىل  تهدف  والتي   2018 للم��شم  اخلا�شة  املهام  قطاع  ملنت�شبي 
وتط�ير  امليدانية  املهام  تنفيذ  قدراتهم يف  ورفع  القطاع  عنا�شر  جاهزية 
الطارئة  امل�شتجدات  مع  جيد  ب�شكل  التعامل  من  ميكنهم  مبا  مهاراتهم 

واال�شتخدام ال�شليم ملعدات ومهام خمتلف العمليات.
واأو�شح املهريي اأن رجل ال�شرطة اأ�شبح دون غريه من الب�شر بحاجة اإىل 
ج�شم ريا�شي �شليم وم�شت�ى طيب من الكفاءة واللياقة البدنية وامتلك 
قدر من الطاقة واحلي�ية الأداء مهام وظيفته على نح� اأف�شل م�شرياً اإىل 
اأن اختبارات اللياقة البدنية و الرماية ال�شن�ية تهدف للرتقاء مب�شت�ى 
العنا�شر البدنية وتنمية الثقافة الريا�شية وتنمية مفه�م الريا�شة كنمط 

واأ�شل�ب حلياة طيبة.

�ضرطة اأبوظبي توؤكد اأهمية اختبارات اللياقة البدنية والرماية ال�ضنوية
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امل�ست�سفيات 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�سارقة 
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�ض اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
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 ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بله�ل الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
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

�سيدليات 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 بلزا  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�شلم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�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�سرطة / 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

جائزة ال�ضحة ال�ضنوية تعتمد اأ�ضماء الفائزين يف دورة 2018 
•• دبي-وام: 

اعتمدت اللجنة العليا جلائزة ال�شحة اأ�شماء الفائزين من امل�ؤ�ش�شات 
واالأفراد العاملني يف القطاع ال�شحي للدورة 2018 وحددت االإثنني 

القادم م�عدا لتكرميهم.
ج���اء اع��ت��م��اد ق��ائ��م��ة ال��ف��ائ��زي��ن م��ن ب��ني اأك���رث م��ن 300 م��ر���ش��ح من 
خمتلف اإمارات الدولة خلل االجتماع الذي عقدته اللجنة بح�ش�ر 
معايل حميد حممد القطامي رئي�ش جمل�ش االإدارة املدير العام لهيئة 
جمم�عة  رئي�ش  ث�مبي  الدين  وحم��ي  اجل��ائ��زة  راع��ي  بدبي  ال�شحة 

“ث�مبي”.
املا�شي  العام  اإطلقها  مت  التي   - اجل��ائ��زة  اأن  القطامي  معايل  واأك��د 
بحلة جديدة وبتعاون بني الهيئة وجمم�عة “ ث�مبي “ - ت�شتهدف 

م�شت�ى  على  ال�شحية  امل�ؤ�ش�شات  ب��ني  تناف�شية  وبيئة  م��ن��اخ  ت���ف��ري 
الدولة وجميع العاملني.

املحفزات  م��ن  باقة  ت�فري  اإىل  تهدف  اجل��ائ��زة  اأن  اإىل  معاليه  ولفت 
واملراكز  امل�شت�شفيات  من  ال�شحية  امل�ؤ�ش�شات  ارتباط  �شاأنها  من  التي 
العاملية  امل��ع��اي��ري  ب��اأف�����ش��ل  واخل��ا���ش��ة  احل��ك���م��ي��ة  الطبية  وال��ع��ي��ادات 
املعم�ل بها ويف مقدمتها ما يخ�ش ال�شحة امل�شتدامة ورفع م�شت�ى 
ب�جه  ال�شحي  القطاع  املتعاملني مع  ج�دة اخلدمات وحت�شني رحلة 
عام ال�شيما اأ�شحاب الهمم منهم اإىل جانب املعايري املرتبطة بالتزام 

امل�ؤ�ش�شات ال�شحية بالق�انني وال�ش�ابط املعم�ل بها يف الدولة.
املن�شاآت  واإق��ب��ال  اجل��ائ��زة  اإدارة  ر�شدته  ال��ذي  التفاعل  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الطبية والعاملني فيها على مناف�شاتها يف دورتها االأوىل ي�شري ب��ش�ح 
اإىل م�شت�ى ال�عي باأهداف اجلائزة ور�شالتها التي انطلقت من اأجل 

حتقيقها واإىل ما يزخر به القطاع ال�شحي يف الدولة من م�شت�شفيات 
وجناحاتها  متيزها  لها  طبية  وع��ي��ادات  متخ�ش�شة  �شحية  وم��راك��ز 

وخربتها الط�يلة التي ت�شخرها خلدمة املجتمع.
واإ�شهاماتها  “ث�مبي”  جمم�عة  ب��ه  تق�م  ال��ذي  املهم  ال���دور  وثمن 
م�شيدا  ال�شحي  القطاع  اأو���ش��اط  يف  واجل���دة  التميز  ثقافة  تعزيز  يف 
باجله�د الكبرية التي تق�م بها اللجنة العليا للجائزة وجلان التحكيم 

واملبادئ العامة للتقييم التي تق�م على مبداأ ال�شفافية.
يف  اتفاقا  اأبرمتا  “ث�مبي” قد  وجمم�عة  بدبي  ال�شحة  هيئة  كانت 
اأجل  م��ن  اخلا�شة  ال�شحة  ج��ائ��زة  تد�شني  مب�جيه  مت  املا�شي  ال��ع��ام 
تقدير وتكرمي امل�ؤ�ش�شات ال�شحية املتميزة والعاملني املبدعني يف هذا 
االأداء  م�شت�ى  رف��ع  على  اجلميع  حتفيز  جانب  اإىل  احلي�ي  القطاع 
وت�فري خدمات عالية اجل�دة مبا ي�شب يف م�شلحة اأعمال التط�ير 

اجلارية ب�شكل عام ويخدم املر�شى وجمه�ر املتعاملني.
ال��ق��ط��ام��ي اجل��ائ��زة م���ؤ���ش��را مهما  ال�����ش��ي��اق نف�شه اع��ت��رب م��ع��ايل  ويف 
اأن  وخا�شة  االأداء  وتقييم  الطبية  اخلدمات  م�شت�يات  على  لل�ق�ف 

املناف�شة مفت�حة للجميع ولي�شت قا�شرة على اإمارة دبي.
املعايري  م�شت�ى  على  امللم��ش  التط�ر  اإىل  اأ���ش��ارت  قد  اللجنة  كانت 
امل�ؤ�ش�شات  جل���ائ��ز  ج��دي��دة  فئات  على  ا�شتملت  التي  اجل��ائ��زة  وف��ئ��ات 
الهمم  اأ�شحاب  دع��م  يف  م�ؤ�ش�شة  اأف�شل  ج��ائ��زة  اأهمها  وامل�شت�شفيات 
معايري  على  تعديلت  اللجنة  واأدخ��ل��ت  املجتمعي.  االل��ت��زام  وج��ائ��زة 
الف�ز مبا يت�افق والت�جهات العاملية احلديثة املت�شلة بق�اعد ال�شحة 
امليداين  التقييم  اإدخال  امل�شتدامة جمال ال�شحة واال�شتدامة كما مت 
جلميع فئات اجلائزة البالغ عددها 14 فئة كاأحد العنا�شر واملعايري 

اجلديدة للمفا�شلة.

حمد ال�ضرقي ي�ضهد اليوم انطاق مهرجان الفجرية الدويل للفنون بدورته الثانية
من  جم��م���ع��ة  يت�شمن  ال��ف��ج��رية 
الق�شائد ال�طنية لل�شيخ الدكت�ر 
والدكت�ر  ال�شرقي  بن حمد  را�شد 

حممد عبد اهلل �شعيد احلم�دي.
�شعيد  “حممد  ف���ك���رة  ال���ع���ر����ش 
الفنان  واأحل���������ان  ال�شنحاين” 
و�شيناري�  اله�شيم  وليد  االأردين 
الفنان  واإخ�������راج  و���ش��ي��ن���غ��راف��ي��ا 
ال�����������ش������ري م����اه����ر ال�������ش���ل���ي���ب���ي و 
الفنان  ال���غ���ن���اء  جن�����م  مب�����ش��ارك��ة 
اجل�شمي  ح�������ش���ني  االإم��������ارات��������ي 
والفنان  اأن��غ��ام  امل�شرية  والفنانة 
اإ�شافة  ب��شناق..  لطفي  الت�ن�شي 
امل�����ش��رح االإم���ارات���ي عبد  اإىل جن��م 
العام  واالإ�����ش����راف  م�����ش��ع���د..  اهلل 
ال�شنحاين  �شعيد  حممد  ل�شعادة 
و����ش���ع���ادة حم���م���د ���ش��ي��ف االأف���خ���م 
م����دي����ر ع������ام ب���ل���دي���ة ال���ف���ج���رية. 
مهرجان  اف���ت���ت���اح  ح��ف��ل  وي�����ش��ك��ل 
بدورته  للفن�ن  ال��دويل  الفجرية 
والت�ا�شل  للتلقي  ف�شاء  الثانية 
الفنانني  ب���ني  ال��ث��ق��اف��ات  ومت�����ازج 
“الفجرية  واجلمه�ر حتت عن�ان 
 40 مب�����ش��ارك��ة  وذل�����ك  جتمعنا” 
راق�����ش��ا وراق�����ش��ة م��ن ف��رق��ة �شمة 
ي�شم  الأوب��ري��ت  عر�شا  �شيقدم�ن 
التي تعرب  الفقرات  جمم�عة من 

•• عجمان - وام: 

ي�شهد �شاحب ال�شم� ال�شيخ حمد 
املجل�ش  ال�شرقي ع�ش�  بن حممد 
الي�م  ال���ف���ج���رية  ح���اك���م  االأع����ل����ى 
ال�����ش��ب��ت اف��ت��ت��اح ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
الدويل  الفجرية  ملهرجان  الثانية 
للفن�ن التي تقيمها هيئة الفجرية 
للثقافة واالإعلم وت�شتمر حتى 5 
م��ار���ش امل��ق��ب��ل حت��ت رع��اي��ة �شم�ه 

ومب�شاركة عربية ودولية وا�شعة.
املهرجان بدعم من �شم�  ويحظى 
ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد 
ال�����ش��رق��ي ويل ع��ه��د ال���ف���ج���رية و 
من  وم��ب��ا���ش��رة  م�شتمرة  مبتابعة 
ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت���ر را���ش��د ب��ن حمد 
هيئة  رئي�ش  ال�شرقي،  حممد  ب��ن 
الفجرية للثقافة واالإعلم للخروج 
فريدة  ف��ن��ي��ة  اح��ت��ف��ال��ي��ة  ب���ح���ال���ة 
ومتن�ع  راق  ف��ن��ي  مب��ن��ت��ج  حت��ت��ف��ي 
يحاكي مهرجانات الفن�ن الدولية 
احل�����راك  يف  الف���ت���ا  دورا  وي���ل���ع���ب 
الثقايف العاملي. واأكد �شعادة حممد 
ن��ائ��ب رئي�ش  ال�����ش��ن��ح��اين  ���ش��ع��ي��د 
واالإعلم  للثقافة  الفجرية  هيئة 
امل�����ش��رف ال��ع��ام ع��ل��ى امل��ه��رج��ان اأن 
للمهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة 

را�شد  ال���دك���ت����ر  ال�����ش��ي��خ  ب��رئ��ا���ش��ة 
ب��ن ح��م��د ال�����ش��رق��ي ح��ر���ش��ت على 
حتقق  وغنية  مم��ي��زة  دورة  اإق��ام��ة 
وروؤيته  االأ�شا�شي  املهرجان  ه��دف 
الثقايف  ال��ت��ن���ع  اأه��م��ي��ة  اإظ���ه���ار  يف 
ال�شع�ب  ب���ني  ال���ت���ق���ارب  وحت��ق��ي��ق 
اإىل  والتفاعل بني ثقافاتهم الفتا 
التح�شريات واخلطط  اأن مرحلة 
الفجرية  مل���ه���رج���ان  وال������دع�������ات 
مبكرا،  ان��ت��ه��ت  ل��ل��ف��ن���ن  ال������دويل 
وب��ات��ت ال��ف��ج��رية ج��اه��زة لتقدمي 
وم�شرحية  م��شيقية  فنية  م���ادة 
ب��ط��اب��ع خ��ا���ش ومم��ي��ز على  تت�شم 

امل�شت�يني الفني واجلغرايف.
اأن  اإىل  ال�شنحاين  �شعادة  واأ���ش��ار 
دعم ال�شيخ الدكت�ر را�شد بن حمد 
الفجرية  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ش  ال�����ش��رق��ي 
امل�شتقبلية  وروؤي������ت������ه  ل���ل���ث���ق���اف���ة 
على  احل���دث  و�شعت  للمهرجان، 
حر�شه  مثمنا  ال�شحيح  الطريق 
احلالية  ل���ل���دورة  ي���ك����ن  اأن  ع��ل��ى 
م���ن امل���ه���رج���ان ح�����ش���ر مم��ي��ز يف 
للعام  العاملية  املهرجانات  خارطة 
يف  الفتا  دورا  وي�شغل   ..2018

احلراك الثقايف العاملي.
م��دار ع�شرة  املهرجان على  وي�فر 
اأيام مت�ا�شلة حالة احتفالية فنية 

الثقايف  والغنى  املكان  جمالية  عن 
ا�شتعرا�شية  ب���روؤي���ة  ف��ي��ه..وذل��ك 

وجاذبية �شينمائية فريدة.
كبريا  ع��ددا  املهرجان  وي�شت�شيف 
من جن�م التمثيل والغناء والفن�ن 
االدائية حيث يحل اأكرث من 300 
ع��رب��ي��ة �شيفا على   18 م��ن  جن��م 
املهرجان فيما يبلغ عدد ال�شي�ف 
���ش��ي��ف��ا من   70 ن���ح����  االج����ان����ب 
املتحدة  ال���الي��ات  ه��ي  دول���ة   36
وب�ركينا  وال�����ش���ي��د  االأم��ري��ك��ي��ة 
فا�ش� واأرمينيا ورو�شيا و�شل�فينيا 

وفيتنام وليت�انيا واأملانيا واإيطاليا 
وال�شني  و����ش����ي�������ش���را  وق����رب�����ش 
وك��ش�ف�  وال����ي�����ن����ان  و����ش���رب���ي���ا 
اأفريقيا  وج����ن�����ب  وب���ي���لرو����ش���ي���ا 
وبنغلدي�ش  وت��رك��ي��ا  وم��ن��غ���ل��ي��ا 
واململكة املتحدة وب�لندا وج�رجيا 
واأندوني�شيا  و���ش��ري��لن��ك��ا  وال��ه��ن��د 
وك�ريا اجلن�بية واأوغندا ورومانيا 
وكندا والفلبني وبنني ول�ك�شمربغ 
ي�شهد  كما  وفرن�شا..  واأذرب��ي��ج��ان 
املهرجان ويتابع فعالياته اأكرث من 

مائة اإعلمي عربي واأجنبي.

فريدة ت�شم �شل�شلة من العرو�ش 
وامل��شيقية  امل�����ش��رح��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة 
والت�شكيلية واالأدائية القادمة من 
خمتلف قارات العامل باالإ�شافة اإىل 
االإم���ارات.  دول��ة  �شعبية من  فن�ن 
وبناء على ت�جيهات �شاحب ال�شم� 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
باإعلن  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ش 
دول���ة  زاي�����د يف  ع����ام   2018 ع����ام 

االإم��ارات يخ�ش�ش املهرجان عددا 
من فعالياته الفنية الإحياء ذكرى 
امل��غ��ف���ر ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي����د “رحمه 
اهلل” واالحتفاء بقيمه االإن�شانية، 
وذل���ك ع��رب ب��رن��ام��ج ف��ن��ي خا�ش. 
ويفتتح مهرجان الفجرية الدويل 
م�شاء  �شخم  فني  بعر�ش  للفن�ن 
م�شرح  على  اجل��اري  فرباير   24
�شاطئ  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ري  ال��ك���رن��ي�����ش 

الهوية واجلن�ضية تعر�ش البطاقة ثاثية الأبعاد وب�ضمة الوجه خال �ضهر البتكار بدبي
•• دبي-وام:

لله�ية  االحت��ادي��ة  الهيئة  ك�شفت 
واجل���ن�������ش���ّي���ة ع����ن جم���م����ع���ة من 
االبتكارية  وم�شاريعها  مبادراتها 
�شهر  خلل م�شاركتها يف فعاليات 
دبي  اإم����ارة  يف  للبتكار  االإم�����ارات 
التي انطلقت اأم�ش االأول وت�شتمر 

حتى 28 فرباير اجلاري.
الهيئة  ع���ن���ه  ك�����ش��ف��ت  م����ا  واأب��������رز 
ب��رن��ام��ج ال��ه���ي��ة ال��رق��م��ي��ة الذي 
مي��ك��ن ال��ه��ي��ئ��ة م��ن اإ����ش���دار ه�ية 
رق��م��ي��ة مل��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا م���ن االأف������راد 
ه�اتفهم  ع��ل��ى  حت��م��ي��ل��ه��ا  مي��ك��ن 
الذكّية اأو اأجهزتهم الل�حّية االأمر 
من  التحقق  عملية  ي�شّهل  ال���ذي 
بياناتهم  على  باالعتماد  ه�ياتهم 
واالأرق����ام  “الب�شمات”  احل��ي���ي��ة 
الت�قيع  ل���ه���م  وي���ت���ي���ح  ال�������ش���ري���ة 
عرب  معاملتهم  على  اإل��ك��رون��ي��ا 

الف�شاء الرقمي.
�شعيد  ال����دك����ت�����ر  ����ش���ع���ادة  وق�������ال 
مدير  الغفلي  مطلق  ب��ن  ع��ب��داهلل 
لله�ية  االحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع����ام 
واجلن�شّية اإن الهيئة تعر�ش خلل 
احلدث الذي يقام يف مركز مردف 
لبطاقات  من���ذج��ا  ب��دب��ي  للت�ش�ق 
االأبعاد  ثلثية  امل�شتقبلّية  اله�ية 
ا�شتخدامها  الهيئة  ت��در���ش  ال��ت��ي 
يف اجل��ي��ل اجل��دي��د م��ن البطاقات 
واأنها  خ�����ش������ش��ا  ت�����ش��دره��ا  ال��ت��ي 
تعزز  قيا�شّية  مب���ا���ش��ف��ات  تتمّيز 
اخل�����ا�����ش االأم���ن���ي���ة ل��ل��ب��ط��اق��ة يف 
ال�شخ�شية  ال�ش�رة  اأن  مقّدمتها 

املبتكر الذي ميّكن جميع مقدمي 
بطاقة  مع  التعامل  من  اخلدمات 
اله�ية عرب االأجهزة الذكية وعلى 
اأندرويد  و  “اأبل  املن�شات  جميع 
وكذلك  وويندوز”  ب��لك��ب��ريي  و 
البطاقة  ب��ي��ان��ات  ق�����راءة  ب��رن��ام��ج 
ب��ال��ه���ات��ف امل��ح��م���ل��ة واالأج���ه���زة 
االت�شال  ت��ق��ن��ي��ة  ع���رب  ال��ل���ح��ي��ة 
 NFC اللتلم�شي قريب املدى
الذي يتيح قراءة بيانات ال�شريحة 
با�شتخدام  ل��ل��ب��ط��اق��ة  ال����ذك����ّي����ة 
احل�ا�شيب  اأو  املحم�لة  اله�اتف 
ال����ل�����ح����ي����ة مب���خ���ت���ل���ف اأن�����اع����ه����ا 
وحتميلها على االأنظمة والربامج 
خ��لل ث���ان م��ع��دودة م��ا ي�شهم يف 
اخت�شار ال�قت واجلهد اللزمني 
الإدخال البيانات واإجناز املعاملت 
كامل  ب�شكل  التخّل�ش  عن  ف�شًل 
م��ن االأخ���ط���اء ال��ت��ي حت���دث اأثناء 
بالطرق  البيانات  اإدخ���ال  عمليات 
الغفلي  الدكت�ر  واأ�شار  التقليدية. 
اإىل اأن التفاعل مع اأفراد اجلمه�ر 
الهيئة  مب�������ش���اري���ع  وت���ع���ري���ف���ه���م 
ال��ش�ل  وب��ك��ي��ف��ي��ة  واإجن����ازات����ه����ا 
وكذلك  ب�����ش��ه���ل��ة  خ��دم��ات��ه��ا  اإىل 
التحتية  البنية  ت�فري  يف  بدورها 
ي�شكل  ال��ذك��ّي  للتحّ�ل  االأ�شا�شية 
م��شحا  ل��دي��ه��ا  ك���ب���رية  اأول�����ي����ة 
احلدث  ه���ذا  �شتنتهز  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن 
االإلكرونية  با�شتمارتها  للتعريف 
اجل���دي���دة ا���ش��ت��م��ارت��ي ال��ت��ي تتيح 
للأفراد تقدمي طلباتهم للح�ش�ل 
ببطاقة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  خ��دم��ات��ه��ا  ع��ل��ى 
االإلكروين  م�قعها  عرب  اله�ّية 

امل��خ��زن��ة يف  ���ش���رت��ه  م��ع  مقارنتها 
قاعدة البيانات البي�مرية �شمن 
وبالتايل  ال�شكاين  ال�شجل  ن��ظ��ام 
حت����دي����د ه�����ي����ت����ه وال�����ت�����اأك�����د من 
�شخ�شيته ليمكن بعد ذلك ال�شماح 
اأو جتاوز نقطة معينة  بالعب�ر  له 
املطارات  م��ث��ل  اأم���اك���ن حم���ددة  يف 
وامل�ؤ�ش�شات  احل����دودي����ة  وامل���ع���اب���ر 

الق�شائية وغريها.
الهيئة  اإن  الغفلي  ال��دك��ت���ر  وق���ال 
فر�شة  م��ن�����ش��ت��ه��ا  ل��������زوار  ت����ف���ر 
االط������������لع ع����ل����ى ج�����ه�����از ق��������راءة 
يتيح  ال��ذي  اللتلم�شي  الب�شمة 
ق���راءة ب�شمات االأ���ش��اب��ع م��ن دون 
احلاجة اإىل م�شحها عرب االأجهزة 
الب�شمات  الل��ت��ق��اط  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
الفتا اإىل اأّن ا�شتخدام هذه التقنية 
يف مراكز �شعادة املتعاملني التابعة 
اأن  من  التاأّكد  من  ميّكنها  للهيئة 

ل�������ش���اح���ب ال����ب����ط����اق����ة حم����ف�����رة 
مكّ�ن  اإط��ار  داخ��ل  الليزر  بتقنيات 
داخل  مثبتة  متط�رة  عد�شة  م��ن 
ج�شم البطاقة االأم��ر ال��ذي ميكن 
ب�شكل  ال�ش�رة  عر�ش  خلله  من 
ثلثي االأبعاد، وه� ما يعزز تقنيات 
اله�ّية  م���ن  ال��ت��ح��ق��ق  واأ����ش���ال���ي���ب 
للق�شاء  العاملية  اجل��ه���د  وي��دع��م 
ال�شخ�شّية  ان��ت��ح��ال  ظ��اه��رة  ع��ل��ى 
تقليد  ج���داً  ال�شعب  م��ن  وي��ج��ع��ل 

بطاقة اله�ّية اأو تزويرها.
�شمن  تعر�ش  الهيئة  اأن  واأ���ش��اف 
االبتكار  �شهر  فعاليات  يف  جناحها 
ن��ظ��ام ال��ت��ع��ّرف ع��ل��ى ال��ه���ي��ة من 
يتم  وال����ذي  ال���ج��ه  خ���لل ب�شمة 
م���ن خ���لل���ه ال��ت��ح��ق��ق م���ن ه�ية 
�شريع  ب�شكل  التعرف  ع��رب  ال��ف��رد 
ع��ل��ى خ�����ش��ائ�����ش وج��ه��ه من  واآين 
ثم  واآليات متطّ�رة  تقنيات  خلل 

اله�ية  اإ�شدار بطاقة  مقدم طلب 
م�شبقاّ  م�����ش��ّج��ل  غ���ري  م����رة  الأول 
يف ن���ظ���ام ال�����ش��ج��ل ال�����ش��ك��اين مبا 
ر�شا  م�شت�ى  على  اإيجابا  ينعك�ش 
املتعاملني ويخت�شر الزمن اللزم 

الإجناز معاملتهم.
تعر�شها  التي  امل��ب��ادرات  وتت�شمن 
الهيئة يف الفعالية مبادرة “بياناتي 
ل�شاحب  ت��ت��ي��ح  ال���ت���ي  تتبعني” 
يرغب  ال��������ذي  ال����ه�����ي����ة  ب���ط���اق���ة 
بت�فري  اخل���دم���ة  يف  ب��ال��ت�����ش��ج��ي��ل 
خمتلف  يف  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ب��ي��ان��ات��ه 
والتعليم  ال�����ش��ح��ة  ال���ق���ط���اع���ات 
اخلدمات  مقدمي  ول��دى  وغريها 
ومب����ا مي��ك��ن م�����زود اخل���دم���ة من 
املخزنة  املتعامل  بيانات  ا�شتخدام 
يف نظام ال�شجل ال�شكاين بناء على 
باالإ�شافة  الطرفني  ب��ني  اتفاقية 
اله�ّية  بطاقة  ق��ارئ  برنامج  اإىل 

اله�اتف  ع��ل��ى  ال��ذك��ّي  وتطبيقها 
الل�حّية  واالأج�����ه�����زة  امل���ح���م����ل���ة 
والتي اأ�شافت اإليها الهيئة العديد 
اإمكانية  بينها  وم���ن  امل���ي���زات  م��ن 
الهاتف  تطبيق  م��ن  املعاملة  ب��دء 
الذكي وا�شتكمالها على اال�شتمارة 
وكذلك  وب��ال��ع��ك�����ش  االإل��ك��رون��ي��ة 
خا�شية حفظ املعاملة الطلب بعد 
بدئها واإجناز بع�ش خط�اتها ليتّم 
ا�شتكمالها يف وقت الحق اإىل جانب 
خا�شية الرجمة التلقائية لبع�ش 
احلق�ل واآلية قراءة بيانات بطاقة 

اله�ية على التطبيق الذكي.
فعاليات  خ����لل  ال��ه��ي��ئ��ة  وت�����ش��ع��ى 
اأي�شا  التعريف  اإىل  االبتكار  �شهر 
ب�ابة  ت��ت��ي��ح��ه��ا  ال���ت���ي  ب���اخل���دم���ات 
ت�شمل  وال��ت��ي  ال��رق��م��ي  الت�شديق 
م�����ش��داق��ي��ة بطاقة  م���ن  ال��ت��ح��ق��ق 
و�شلحيتها  و�شعها  ومن  اله�ية 
احلي�ية  البيانات  �شلمة  وتاأكيد 
“البي�مرية” للفرد الذي يتقدم 
با�شتخدام  معينة  خ��دم��ة  بطلب 
“البطاقة” اأو رقم اله�ّية وتغيري 

“الرقم  ال�شخ�شي  التعريف  رق��م 
امل���ع���ل����م���ات  وق�����������راءة  ال�شري” 
بطاقة  يف  امل���دجم���ة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
�شريحتها  على  وامل��خ��زن��ة  ال��ه���ي��ة 
الت�قيع  وخ���دم���ة  االإل���ك���رون���ي���ة 
املفتاح  من  والتحقق  االإل��ك��روين 
ب��االع��ت��م��اد على م��ب��داأ تعدد  ال��ع��ام 
ع�امل التحقق التي ت�شمل الرمز 
واإعادة  الرقمية،  وال�شهادات  �شري 
ال�شخ�شي  ال��ت��ع��ري��ف  رق���م  تفعيل 
الرقمي  ال��ت���ق��ي��ع  م���ن  وال��ت��ح��ق��ق 

وقراءة بيانات خل�شة القيد.
امل�ؤ�ش�شات  الغفلي  ال��دك��ت���ر  ودع���ا 
ة  من�شّ زي���������ارة  اإىل  واالأف��������������راد 
حققته  م��ا  على  ل��لط��لع  الهيئة 
م�����ن اإجن�����������ازات م�������ش���ه����د ل���ه���ا يف 
التعّرف  ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط���ي��ر  جم����ال 
وكذلك  واإث���ب���ات���ه���ا  ال���ه����ي���ة  ع��ل��ى 
اللزمة  التحتية  البنية  تط�ير 
يف  التقنيات  تلك  م��ن  لل�شتفادة 
�شبيل االرتقاء مب�شت�ى اخلدمات 
التحّ�ل  ودع��م  للجمه�ر  املقّدمة 
ال�شامل بها اإىل اإلكرونّية وذكية.

وفد �ضندوق الفرج يزور جمعية بيت اخلري تقديرًا جلهودها اخلريية والإن�ضانية يف 2017
•• اأبوظبي-الفجر: 

قام وفد من �شندوق  الفرج برئا�شة ال�شيد احمد البادي 
ال�شكر  ، لتقدمي  بزيارة اىل جمعية بيت اخلري يف دبي 
يف  اخلريية  جله�دهم  تقديراً  اجلمعية  م�ش�ؤويل  اإىل 

دعم اأن�شطة ال�شندوق خلل عام 2017. 
وت�جه �شعادة الدكت�ر نا�شر �شامل خلريباين النعيمي، 
والتقدير  بال�شكر  الفرج  �شندوق  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
جمعية  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  امل��اج��د،  جمعه  معايل  اىل 
الكبري  االإدارة على اجلهد  بيت اخلري واأع�شاء جمل�ش 
الذي يق�م به يف دعم االعمال اخلريية واالإن�شانية داخل 

وخارج دولة االمارات .
وقال �شعادته ان جمعية بيت اخلري قامت بجه�د مميزة 
2017 و�شاهمت يف  ع��ام   الفرج خ��لل  لدعم �شندوق 
�شركاوؤه  م��ع  جنب  اإىل  جنباً  االن�شانية  م�شريته  دع��م 

اال�شراتيجيني وفاعلي اخلري يف دولة االإمارات.
واأ�شاف قائًل “لقد منح ال�شندوق على مدار ال�شن�ات 
املا�شية االالف من نزالء امل�ؤ�ش�شات العقابية يف الدولة 
بارقة اأمل يف بدء حياة جديدة ولقاء اأحبائهم ومل �شمل 

قيمة  وت�فري  مدي�نياتهم،  �شداد  بعد  وذل��ك  اأ�شرهم. 
تذاكر �شفر الع�دة للمبعدين منهم اإىل بلدانهم”.

 من جانبه اأ�شاد ال�شيد احمد البادي بدور جمعية بيت 
اخلري يف دعم االأ�شر املتعففة واأ�شحاب الدخل املحدود 
اإن��ن��ا ننظر بتقدير واحرام  ال��دول��ة.  وق���ال  اأب��ن��اء  م��ن 
كبريين اىل هذه اجلمعية وكافة العاملني فيها لدورها 
يف دعم �شندوق الفرج ، و تقدمي امل�شاعدات االجتماعية 

والتعليمية  واالإن�شانية للأ�شر املتعففة داخل الدولة .
“بيت  الع��شي، مدير عام  ب��دوره رحب عابدين طاهر 
ال�شركاء  لتكرمي  الفرج”  “�شندوق  مب��ب��ادرة  اخلري” 
الداعمني، واأثنى على دوره يف جندة ال�شجناء الغارمني، 
ال��ع��بء عن  ل���دوره النبيل يف رف��ع  واأك���د دع��م اجلمعية 
امل�شري،  اإىل هذا  العجز   بها  اأودى  التي  ال�شريحة  هذه 
ال�شجناء  الأ�شر  ومعاناة  اأمل  ذل��ك من  على  وم��ا يرتب 
اأ�شر  اجلمعية  و�شعت  لقد  ق��ائ��ًل:  واأ���ش��اف  واأب��ن��اءه��م، 
وراأت  براجمها،  من  امل�شتهدفة  الفئات  �شمن  ال�شجناء 
املدي�نيات  ب��رف��ع  اأ���ش��ره  م��ن  ال�شجني  اإخ���راج  اأن  دائ��م��اً 
والذمم التي كانت �شبباً يف حب�شه اأف�شل هدية تقدمها 
الأ�شرته، لذلك تتعاون ب�شكل دائم مع مبادرات �شندوق 

الفرج،  ومع امل�ؤ�ش�شات العقابية واالإ�شلحية يف خمتلف 
اإمارات الدولة، لت�ش�ية مدي�نيات ال�شجناء والغارمني، 
وقد كان لبيت اخلري �شرف حترير 28 �شجيناً م�اطناً 
عنهم،  دره��م��اً   8.401.446 وت�شديد  اخل��ري،  ع��ام  يف 
اخلط  لنداء  ا�شتجابة  اأدائ��ه��ا،  عن  عجزوا  كمدي�نيات 

ال�شاخن الذي اأطلقته م�شك�رة �شحيفة االإمارات الي�م، 
اأعتاب  امل�اطنني على  االإف��راج عن ه���ؤالء  للم�شاعدة يف 
عيد الفطر املبارك، وهذا من�ذج فريد لتعاون م�ؤ�ش�شات 
للم�ش�ؤولية  ا�شت�شعارها  من  انطلقاً  االإم��ارات  جمتمع 

املجتمعية املناطة بها.

تخريج دورة تخ�ض�ضية 
ب�ضرطة الفجرية

•• الفجرية-الفجر:

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  احتفلت 
الفجرية بتخريج دورة تخ�ش�شية 
���ش��م��ن اخل��ط��ة ال�����ش��ن���ي��ة ل�����زارة 
الرامية  2018م،  لعام  الداخلية 
منت�شبيها  م����ه����ارات  ���ش��ق��ل  اإىل 
وتط�ير قدراتهم يف جمال العمل 
التعامل  ال�شرطي، متثلت يف دورة 

مع النزالء وامل�ق�فني.
ت�شمنت الدورة م�ا�شيع ومفاهيم 
ح��دي��ث��ة ح�����ش��ب ط��ب��ي��ع��ة ال������دورة، 
امل�شاركني  اإك�����ش��اب  ب��ه��دف  وذل����ك 
والنظريات  باملعل�مات  وتزويدهم 
احلديثة التي ت�شاعدهم على رفع 
م�شت�ى اأدائهم يف العمل، وا�شتفاد 
16 م���ن �شف  ال������دورة ع����دد  م���ن 
ال�����ش��ب��اط واالأف�������راد م���ن خمتلف 

قيادات ال�شرطة بالدولة.
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اأخبـار الإمـارات
�ضحة دبي تبحث �ضبل تعزيز التعاون مع املوؤ�ض�ضات ال�ضحية البحرينية 

•• دبي -وام:

العام  املدير  االإدارة  جمل�ش  رئي�ش  القطامي  حممد  حميد  معايل  اأك��د 
اإىل  لل��ش�ل  رحبة  اآف���اق  نح�  تنطلق  الهيئة  اأن  بدبي  ال�شحة  لهيئة 
جمتمع اأكرث �شحة و�شعادة برعاية من �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 ودعم مبا�شر من �شم� ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكت�م 
ويل عهد دبي رئي�ش املجل�ش التنفيذي ومتابعة �شم� ال�شيخ حمدان بن 

را�شد اآل مكت�م نائب حاكم دبي وزير املالية رئي�ش هيئة ال�شحة بدبي.
لتحقيق  وا���ش��ح��ة  ومنهجية  روؤي���ة  متتلك  الهيئة  اأن  معاليه  واأو���ش��ح 
الطفرة الن�عية املطل�بة وت�شعى دائما للطلع على جتارب االآخرين 

وطرح جتاربها الناجحة لتعميم اال�شتفادة، وتبادل اخلربات.

اأجراها معاليه يف مملكة البحرين ي�م  جاء ذلك خلل املباحثات التي 
اأم�ش االول مع معايل الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 
بنت  فائقة  معايل  بح�ش�ر  البحريني  لل�شحة  االأع��ل��ى  املجل�ش  رئي�ش 
�شعيد ال�شالح وزيرة ال�شحة البحرينية وكبار امل�ش�ؤولني بهيئة ال�شحة 

بدبي واملجل�ش االأعلى لل�شحة ووزارة ال�شحة يف البحرين.
دولة  ب��ني  الق�ية  االأخ���ي��ة  ال��ع��لق��ات  ا�شتثمار  اأهمية  احل�ش�ر  اأك���د  و 
االإمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين لتعزيز جماالت التعاون بني 
امل�ؤ�ش�شات ال�شحية البحرينية وهيئة ال�شحة بدبي على وجه التحديد 

اإىل جانب تبادل الزيارات و اخلربات بني الطرفني.
الناجحة  وجتاربها  بدبي  ال�شحة  هيئة  اإمكانيات  اإن  القطامي  وق��ال 
متاجة اأمام املجل�ش االأعلى لل�شحة يف مملكة البحرين لتعزيز ت�جهاته 
اجله�د  جميع  لدعم  اال�شتعداد  لديها  الهيئة  اأن  اإىل  الفتا  واأه��داف��ه 

التط�يرية يف الدول ال�شقيقة وه� منهج عمل ت�شتمده �شحة دبي من 
فكر �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« الذي لطاملا وجه بتعزيز اأطر 
التعاون املثمر مع البلدان ال�شقيقة، و اأعرب معاليه عن �شعادته وال�فد 

املرافق بزيارة البحرين واالإطلع على �شيا�شتها ال�شحية.
وا�شتعر�ش وفد �شحة دبي ت�جهات الهيئة امل�شتقبلية للرتقاء بن�عية 
اخلدمات ال�شحية وج�دتها وفق اأحدث التجهيزات والتطبيقات املتقدمة 
يف  ال�شحية  للمنظ�مة  املتكامل  التط�ير  م�شارات  من  ملمح  وط��رح 
والت��شعات  والتقنيات احلديثة  الذكية  االأنظمة  دبي ال�شيما ما يخ�ش 

ال�شاملة يف املن�شاآت الطبية.
ال�شحي  ال�����ش��م��ان  منظ�مة  ح����ل  تف�شيليا  ع��ر���ش��ا  امل��ب��اح��ث��ات  و���ش��ه��د 
للأنظمة  وا�شتعرا�شا  ال�شاأن  هذا  يف  واملميزة  الناجحة  الهيئة  وجتربة 

االلكرونية من نظم املعل�مات ال�شحية واملالية والرقابية املطبقة على 
ال�شحية  واالعتماد  اجل���دة  اأنظمة  وكذلك  ال�شحي  ال�شمان  م�شت�ى 
احلك�مية  اجل��ه��ات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اآل��ي��ات  ع��ن  ف�شل  متابعتها،  وط���رق 

والقطاع اخلا�ش يف تطبيق ال�شمان ال�شحي.
وجرى التعرف اإىل دور �شركات التاأمني ال�شحي يف النظام و كيف اأوجدت 
الت�ازن بني  ال�شحي يحقق  لل�شمان  بدبي نظاما فريدا  ال�شحة  هيئة 
عملية الت��شع يف اال�شتثمارات ال�شحية اخلا�شة ومن�ها املت�ا�شل ورفع 
م�شت�ى اخلدمات الطبية وخدمة املتعاملني وحتقيق ر�شاهم و�شعادتهم 

.
التن�شيق بني اجلانبني لل�شتفادة من خ��ربات هيئة  االتفاق على  و مت 
ال�شحة بدبي وجتربتها الناجحة يف ال�شمان ال�شحي واملجاالت ال�شحية 

والطبية االأخرى مبا يع�د بالنفع على البلدين ال�شقيقني.

جمل�ش اإدارة موؤ�ض�ضة ال�ضارقة للقراآن وال�ضنة يعقد اجتماعه الأول بعد اإعادة ت�ضكيله
•• ال�شارقة -وام: 

م�ؤ�ش�شة  اإدارة  جم���ل�������ش  اأ������ش�����اد 
وال�شنة  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  ال�شارقة 
والرعاية  الكرمي  بالدعم  النب�ية 
امل�ؤ�ش�شة  تتلقاها  التي  املت�ا�شلة 
ال�����ش��م��� ال�شيخ  م��ن ق��ب��ل ���ش��اح��ب 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت�����ر 
االأعلى  املجل�ش  ع�ش�  ال��ق��ا���ش��م��ي 

حاكم ال�شارقة .
ج��اء ذل��ك خ��لل االج��ت��م��اع االأول 
اإدارة امل�ؤ�ش�شة  الذي عقده جمل�ش 
مب��ق��ره��ا مب��دي��ن��ة ال�����ش��ارق��ة بعد 
باإعادة  االأم����ريي  امل��ر���ش���م  ���ش��دور 
بن  مطر  �شلطان  برئا�شة  ت�شكيله 

دمل�ك.
واأكد اأن تلك الرعاية تعك�ش حر�ش 
�شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة على 
خدمة كتاب اهلل عز وجل واالرتقاء 
القراآين  ل����لأداء  ال��ع��ام  بامل�شت�ى 
حفظا وترتيل وجت�يدا وت�شجيع 
واملقيمني  امل���اط��ن��ني  م��ن  االأب���ن���اء 
يف  بينهم  ال�شريف  التناف�ش  على 
وت��لوت��ه وجت�يده  ال��ق��راآن  حفظ 
وح�����ف�����ظ االأح��������ادي��������ث ال���ن���ب����ي���ة 
القراآنية  ب��احل��ل��ق��ات  واالل���ت���ح���اق 
التي ي�جه �شم�ه دائما بافتتاحها 

يف جميع املناطق واالأحياء.

بن  مطر  �شلطان  االجتماع  تراأ�ش 
االإدارة  جم��ل�����ش  وح�����ش��ره  دمل�����ك 
وحميد  ال��ط��ن��ي��ج��ي  م�شبح  ح��م��د 
حم��م��د اجل������روان و����ش���لح �شامل 
اأح����م����د علي  امل���ح���م����د وع���ائ�������ش���ة 
واأم������ل حم��م��د خليفة  احل����ي���دي 
عبيد  خمي�ش  وحممد  الق�شيمي 

حممد النقبي.
واأع����������رب اأع���������ش����اء امل���ج���ل�������ش عن 
من  الغالية  الثقة  بتلك  �شعادتهم 
ال�شارقة  ح��اك��م  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب 

م�ؤ�ش�شة  ع�ش�ية  يف  الخ��ت��ي��اره��م 
النب�ية  وال�����ش��ن��ة  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن 
متثل  الع�ش�ية  تلك  اأن  م�ؤكدين 
يف  وال���ث����اب  االأج����ر  لنيل  م�شاحة 
اهلل  كتاب  خلدمة  اجل��ه���د  تقدمي 
ترجمة  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل  ع����زوج����ل 
ت���ج��ي��ه��ات ���ش��م���ه ب��ت��ن�����ش��ئ��ة جيل 
الكرمي  ال���ق���راآن  ب���اأخ���لق  يتخلق 
عليه  اهلل  �شلى  امل�شطفى  و���ش��ن��ة 

و�شلم.
ب��ع��ده��ا مت اخ��ت��ي��ار ح��م��ي��د حممد 

اجل������روان ن��ائ��ب��ا ل��رئ��ي�����ش جمل�ش 
ورد  مب��ا  ع��م��ل  ب��ال��ت��زك��ي��ة  االإدارة 
باملر�ش�م من اختيار نائب للرئي�ش 

يف اأول اجتماع .
اأع�شاء  امل��ه��ام على  ت���زي��ع  وج���رى 
عدد  وم��ن��اق�����ش��ة  االإدارة  جم��ل�����ش 
الهيكل  بينها  من  امل��ش�عات  من 
ت�شهده  وم��ا  للم�ؤ�ش�شة  التنظيمي 
حلقاتها  ع����دد  يف  دائ�����م  من����  م���ن 
واإ�شرافها على العديد من اجل�ائز 

القراآنية يف اإمارة ال�شارقة.

تعلن حمكمة راأ�ش اخليمة االبتدائية – دائرة التنفيذ – عن بيع ال�شيارات 
ال�شاعة اخلام�شة م�شاءاً  ���ش.ذ.م.م يف متام  للمزادات  االإم��ارات  �شركة  التالية عن طريق 
ي�م االربعاء امل�افق 28 فرباير 2018 وعلى من يرغب مبعاينة ال�شيارات بزيارة م�قع 
يف  و   WWW.EmiratesAuction.COM االل��ك��روين  امل�قع  بزيارة  اأو  امل��زاد 

حالة االعرا�ش مراجعة ق�شم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�شمي

حمكمة راأ�ش اخليمة البتدائية – دائرة التنفيذ

Customer Name Auto Type Model Type colour Year Code Plate# Emirates Private/Public Car  number

1    2014 11 48924 4703/2018 145000

2     /  2015 15 51792 4655/2018 31000

3      / 2015 14 66294 4664/2018 20000

4   /  2015 14 10418 4658/2018 30000

5     2.5  2017 A 79010  4716/2018 40000

6     5 2013 1 98708 4678/2018 44000

7    2014 14 89207 4672/2018 21000

8   2015 15 51584 4684/2018 11000

9   2014 14 89211 4682/2018 14000

10   2014 14 89212 4680/2018 14000

11    / 2014 14 89217 4677/2018 8000

12    / 2015 15 51580 4701/2018 11000

13    / 2014 14 89213 4661/2018 8000

14   / 2015 15 50582 4666/2018 17000

15       2014 A 86307 4714/2018 21000

16     570   2014 B 10207 4723/2018 150000

17    / 2015 C 73364 4660/2018 62000

18     2014 25796 4657/2018 24000

19      / 2015 A 13748 4685/2018 12000

20    /   2014 B 65442 4651/2018 16000

21    2016 B 2516 4718/2018 40000

22        2014 A 54827 4669/2018 24000

23  2015 15 87806 4696/2018 12000

24   2014 P 81282 4726/2018 15000

25  2015 15 87809 4730/2018 12000

26  2015 15 87812 4727/2018 12000

27    2016 B 34284 4698/2018 36000

28    460   2016 B 37484 4667/2018 95000

29      2013 B 43760 4699/2018 44000

30       2015 B 37967 4695/2018 8000

31   2015 B 21237 4704/2018 12000

32    / 2016 A 51843 4707/2018 14000

33     570  2015 2 95653 4663/2018 170000

34  2015 15 87810 4728/2018 18000

35  2015 14 12614 4724/2018 17000

36   80  2015 9 54348 4713/2018 82000

37     1.5 2013 10 90719 4706/2018 9000

38    2013 12 19475 4720/2018 12000

39     1.6 2014 10 97244 4708/2018 17000

40     1.5 2015 14 18541 4693/2018 13000

41      2400    2014 7 79274 4729/2018 24000

42      / 2014 6 76491 4652/2018 13000

43      / 2014 6 74401 4654/2018 13000

44     1.5 2015 14 18543 4690/2018 13000

45      1.5 2015 14 18544 4700/2018 13000

46    1.6 2015 16 40528 4687/2018 16500

47     2014 10 97013 4737/2018 13000

48    1.5 2014 14 95138 4735/2018 11000

49           2015 5 91545 4683/2018 36000

50     2012 12 58625 4712/2018 10000

51 . .     / 2014 12 56159 4681/2018 83000

52    1.5 2014 14 89017 4736/2018 11000

53     / 2014 14 73471 4688/2018 50000

54        2015 15 19510 4679/2018 36000

55     1.5 2015 15 51579 4640/2018 13000

56    2014 14 95139 4739/2018 13000

57      2013 13 93616 4674/2018 33000

58    2014 14 95141 4738/2018 13000

59    2014 7 96173 4676/2018 14000

60      / 2014 13 50453 4673/2018 13000

61    570  / 2016 17 85172 4671/2018 195000

62         3.5 2015 14 12630 4642/2018 40000

63    570  2014 13 17854 4670/2018 50000

64       2009 62798 4649/2018 23000

65    70  2009 4 38321 4721/2018 15000

66       2013 8 84018 4692/2018 32000

67    2014 10 94908 4647/2018 27500

68     2015 14 22376 4646/2018 105000

69     2013 9 56257 4725/2018 65000

70    2014 14 89201 4641/2018 14000

71   1.6 2014 11 90369 4645/2018 17000

72     -   2015 16 90228 4644/2018 42000

73      1.6 2013 8 51098 4656/2018 12000

74      1.6 2013 8 51269 4648/2018 12000

75      1.6 2013 12 75286 4659/2018 12000

76       1.5 2013 10 90776 4665/2018 9000

77      1.6 2013 8 51058 4662/2018 12000

78     -     2015 15 13949 4705/2018 17000

79     -     2015 15 13921 4711/2018 17000

80     -     2015 15 13922 4639/2018 17000

81     -     2015 15 13924 4668/2018 17000

82     -     2015 15 13946 4709/2018 17000

83     -     2015 15 13923 4697/2018 17000

84     -     2015 15 13937 4702/2018 17000

85   2016 N 1056  4715/2018 25000

86      200  -   2016 C 66453  4643/2018 22000

87      2015 B 31224 4710/2018 65000

88     2014 2 97257 4653/2018 17000

89        2015 49658 4734/2018 16000

90        / / 2013 B 30764 4717/2018 24000

91      2014 14 89196/14 4733/2018 13000

92     2012 6 31053/6 4732/2018 23000

93     2013 A 47438/A 4722/2018 18000

94          2008 4 63258/4 4731/2018 14000

95    2015 B 95514 4691/2018 12000

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/1160
�شلطان  املحامي  ب�كالة  الفردان.  ف��ردان  علي  ح�شني  ملالكها  العقارات  الإدارة  الفردان   : املنذرة 
الع�ي�ش . املنذر اإليه : �شياء نا�شر �شالح اآل رحمة. جمه�ل حمل االإقامة . حيث اأنه مب�جب 
عقد اإيجار م�ثق ا�شتاأجر املنذر اإليه من املنذرة ما ه� عبارة عن حمل رقم 15 باإمارة دبي مقابل 
ايجار �شن�ي 37000 درهم ومل يقم ب�شداد قيمة ال�شيك املرجتع بقيمة 13000 درهم الذي يغطي 
عن الفرة من 14-11-2016 وحتى 14-3-2017 اإ�شافة للإيجار امل�شتجد بناء عليه ينذر املنذر 
اإليه. ب�شرورة �شداد مبلغ 13000 درهم قيمة ال�شيك املرجتع اإ�شافة ل�شداد مبلغ 33916 درهم 
العني  واإخ��لء  امل�شتجد  واالإي��ج��ار   2018-1-14 ولغاية   2017-3-15 من  الفرة  االإي��ج��ار  قيمة 
اإىل  اإ�شفني  �شن�شطر  واإال  االإن��ذار  لهذا  االإع��لن  تاريخ  ي�م من  امل�شتاأجرة خلل مدة ثلثني 
اللج�ء اإىل الق�شاء للمطالبة بتلك املبالغ  مع ما ي�شتجد من اإيجار واإخلء العني امل�ؤجرة مع 

حتميلكم الر�ش�م وامل�شروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/1/1150

البل��شي .جمه�ل  ادم عبد اهلل ح�شن عيد مبارك  اإليه :  املنذر  املنذرة : مي للعقارات �ش ذ م م. 
�شداد مبلغ 25.500 خم�شة  اأوال: ب�شرورة  بالتايل:  اإليها  املنذر  املنذرة على  تنبه   . االإقامة  حمل 
وع�شرون الف وخم�شمائة درهم باالإ�شافة اإىل ما ي�شتجد من القيمة االيجارية وذلك حتى تاريخ 
البنك.  ال�شيكات من  األفان درهم عن غرمات رج�ع  امل�ؤجرة و�شداد مبلغ  الفعلي للعني  االإخ��لء 
ثانيا: اإخلء مكتب رقم 1105 حمل عقد االيجار والكائن بربج مي املقامة على قطعة االأر�ش رقم 
219-231 مبنطقة النهدة االأوىل دبي وت�شليمه للمنذرة خاليا من العي�ب وال�ش�اغل واالأ�شخا�ش 
وذلك باحلالة التي كان عليها وقت اال�شتلم وذلك خلل املدة املحددة بهذا االإنذار. ثالثا: �شداد 
مبلغ وق��دره 3091 دره��م عن ر�ش�م التربيد طبقا للبند رقم 13 من عقد االيجار. وذل��ك خلل 
ثلث�ن ي�ما تبداأ من تاريخ اإعلنكم بهذا االإنذار واإال �ش�ف ت�شطر املنذرة التخاذ كافة االإجراءات 
القان�نية اللزمة ال�شرداد حق�قها طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�شداد واالإخلء مع حتميلكم 

كافة الر�ش�م وامل�شاريف الق�شائية وذلك مع حفظ كافة حق�ق املنذرة االأخرى جتاه املنذر اإليه.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/1/1149

الرخ�شة 677255  رق��م  العامة  للتجارة  بي  ا���ش  ي�  ا���ش  اإلهيا:  .امل��ن��ذر  م  ذم  �ش  للعقارات  امل��ن��ذر: مي 
جمه�ل حمل االإقامة. تنبه املنذرة على املنذر اإليها بالتايل: اأوال: ب�شرورة �شداد مبلغ 54000 اأربعة 
وخم�ش�ن الف درهم باالإ�شافة اإىل ما ي�شتجد من القيمة االيجارية وذلك حتى تاريخ االإخلء الفعلي 
للعني امل�ؤجرة و�شداد مبلغ الفان درهم عن غرامات رج�ع ال�شيكات من البنك. ثانيا: اإخلء مكتب 
االأر���ش رقم 219-231 مبنطقة  املقامة على قطعة  رقم 1104 حمل عقد االيجار والكائن بربج مي 
النهدة االأوىل دبي وت�شليمه للمنذرة خاليا من  العي�ب وال�ش�اغل واالأ�شخا�ش وذك باحلالة التي كان 
عليها وقت االإ�شتلم  وذلك خلل املدة املحددة بهذا االإنذار. ثالثا: مبلغ وقدره 2000 درهم وذلك عن 
غرامة ارجتاع ال�شيكات من البنك وذلك طبقا للبند رقم 12 من عقد االيجار. وذلك خلل ثلث�ن 
ي�ما تبداأ من تاريخ اإعلنكم بهذا االإنذار واإال �ش�ف ت�شطر املنذرة التخاذ كافة االإجراءات القان�نية 
اللزمة ال�شرداد حق�قها طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�شداد واالإخلء مع حتميلكم كافة الر�ش�م 

وامل�شاريف الق�شائية وذلك مع حفظ كافة حق�ق املنذرة االأخرى جتاه املنذر اإليه.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/1137

املنذر : جممع دبي ال�شناعي �ش ذ م م وميثلها ال�شيد- حممد قا�شم مب�جب وكالة رقم ال�شادر 
بتاريخ 28- العدل بدبي  الكاتب  امل�ؤرخة لدى  – املحرر رقم 2017-261060    514353-2017-18

اإليه :  املنذر  املتحدة �ش ب 73311 ت: 97143304444  العربية  االإم��ارات  العن�ان: دبي   2017-11
بلك اير�ش كافية �ش ذ م م فرع  يحمل رخ�شة جتارية رقم 733829 ال�شادرة من دائرة التنمية 
االقت�شادية . وعن�انه : حمل رقم 001 ملك ال�حدات املفروزة يف العقار املقام على االأر�ش �شيح 
�شعيب اإمارة دبي االإمارات العربية املتحدة هاتف 97144483322 – املتحرك 971555197777  �ش 
ب 122224 . يخطر املنذر املنذر اإليها ب�شرورة �شداد متاأخرات االيجار املر�شدة بذمتها على ال�حدة 
رقم 1 الطابق االأر�شي يف البناية رقم 3 الكائنة على قطعة االأر�ش رقم 177-0 ال�اقعة مبنطقة �شيح 
�شعيب 2 اإمارة دبي يف غ�ش�ن ع�شرين ي�ما وذلك من تاريخ ن�شر هذا االإعلن واال �شت�شطر املنذرة 
اإىل اللج�ء للجنة الق�شائية اخلا�شة باملنازعات بني امل�ؤجرين وامل�شتاأجرين باإمارة دبي بغر�ش اإلزام 
املنذر اإليها باإخلء العني امل�ؤجرة و�شداد متاأخرات االإيجار املربة عليها حتى تاريخ االإخلء الفعلي 

مع اإلزامها الر�ش�م وامل�شاريف واأتعاب املحاماة مع حفظ حافة حق�ق املنذرة االأخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10315 بتاريخ 2011/10/20    

الدعوى 2017/403 نزاع تعيني خربة جتاري
ال�شيد املتنازع �شده االأول/ بدر حم�د احلربي

مبا اأن هنالك دع�ى مرف�عة �شدكم من قبل املتنازع – عبد الرحمن عبدالكرمي بن عبد 
اأم��ام حماكم مركز ت�ش�ية املنازعات ال�دية دبي واأن��ه مت تعيينا خريا   . الرحمن اخل�شريي 
اجتماع خربة  ندع�كم حل�ش�ر  فاإننا  به  ال�شادر  اأع��له مب�جب احلكم  بالدع�ى  حما�شبيا 
وذلك ي�م االأربعاء امل�افق 28-2-2018 يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا مقر مكتبنا انرا 
لل�شت�شارات املالية ذلك العن�ان التايل: دبي حمي�شة 4 �شارع بريوت بناية امليزان – الطابق 
الثالث مكتب 303 مقابل مركز كلداري لتعليم قيادات ال�شيارات. وبذات البناية ي�جد بنك 
دبي التجاري تليف�ن 042206899 فاك�ش 042206877 يرجى االإطلع واإح�شار كافة ما لديكم 

من م�شتندات مرجمة اىل العربية واحلر�ش على احل�ش�ر يف امل�عد اأق�شاه. 
اخلبري املحا�سبي وامل�سريف 
د. علي را�سد الكيتوب

اإعالن بالن�سر
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 276

اماراتي   - ال�شفارد  ب�  ي��شف  ال�شيد/ ي��شف حممد جا�شم  بان  للجميع  ليكن معل�ما 
ب�ند  يف:ج�لد   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
للخياطة والتي تا�ش�شت بامارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم:214739 اىل ال�شيد/حممد 

زيل�ر رحمن حممد �شرياج الدين - بنغايل اجلن�شية
تغيري ال�شكل القان�ين من م�ؤ�ش�شة فردية اىل م�ؤ�ش�شة فردية ب�كيل خدمات

وعملبن�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 االعلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 

االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعلن .
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������� /ارم�����������ان 
امريكي   ، اران���دا  ا�شربيت� 
�شفره  ج�����از   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
  )490508248( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  االت�������ش���ال 

 056/4232801

فقدان جواز �سفرت
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�ش اخليمة و ويل عهده يح�ضران اأفراح الزعابي

•• راأ�س اخليمة-وام:

ح�شر �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي ع�ش� املجل�ش االأعلى حاكم راأ�ش اخليمة و �شم� 
ال�شيخ حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�ش اخليمة حفل الزفاف الذي اأقامه �شالح 
عبيد �شالح بن جابر الزعابي مبنا�شبة زفاف جنله يحيى اإىل كرمية �شعادة العميد حممد عبداهلل 

الزعابي مدير اإدارة الدفاع املدين يف راأ�ش اخليمة.
و ح�شر احلفل - الذي اأقيم يف ال�شالة الكربى فى فندق راأ�ش اخليمة - املهند�ش ال�شيخ �شامل بن 
�شلطان بن �شقر القا�شمي رئي�ش دائرة الطريان املدين اإىل جانب عدد من كبار امل�ش�ؤولني واأعيان 

ووجهاء القبائل والبلد وجمع من املدع�ين .
و قدم �شاحب ال�شم� حاكم راأ�ش اخليمة و�شم� ويل عهده و احل�ش�ر التهاين للعري�ش ووالده و اأقارب 

العرو�شني �شائلني اهلل عز وجل اأن يكلل حياة العرو�شني بالرفاه واأن يرزقهما الذرية ال�شاحلة.
وقدمت الفرقة احلربية جمم�عة من االأهازيج ال�شعبية الراثية ابتهاجا بهذه املنا�شبة ال�شعيدة.

عمار النعيمي يتفقد خمترب البتكار البيئي وركن البتكار باحلديقة الريا�ضية يف عجمان 

خالل حلقة »العني ال�ساهرة«

جمعية �ضاعد للحد من احلوادث املرورية تن�ضر التوعية املرورية 

•• عجمان-وام: 

تفقد �شم� ال�شيخ عمار بن حميد 
خلل  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
الريا�شية  ل���ل���ح���دي���ق���ة  زي�����ارت�����ه 
»خمترب  احل���م���ي���دي���ة  مب���ن���ط���ق���ة 
االبتكار  ورك���ن  ال��ب��ي��ئ��ي«  االب��ت��ك��ار 
البلدية  دائ������رة  اأق���ام���ت���ه  وال������ذي 
بالتن�شيق  ب��ع��ج��م��ان  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
�شباب عجمان مبنا�شبة  مع مركز 
�شهر االبتكار وت�شمن العديد من 

االبتكارات اجلديدة.
راف���������ق �����ش����م�����ه خ��������لل اجل�����ل����ة 
التفقدية معايل ح�شة بنت عي�شى 
املجتمع  تنمية  وزي����رة  ح��م��ي��د  ب��� 
م�شبح  �شامل  بنت  جميلة  ومعايل 
ل�ش�ؤون  دول������ة  وزي��������رة  امل����ه����ريي 
بن  را���ش��د  وال�����ش��ي��خ  ال��ع��ام  التعليم 

للدائرة  ال��ع��م��ران��ي��ة  وامل�������ش���اري���ع 
ور���ش��د االخ��ت��لف ال��ع��م��راين بني 
ال�شن�ات واإمكانية تفتي�ش املباين.

ال�شيخ عمار بن حميد  واأك��د �شم� 
اأن   - اجل����ل���ة  ع��ق��ب   - ال��ن��ع��ي��م��ي 
تتبنى  ط��م���ح��ة  اإم�������ارة  ع��ج��م��ان 
احلياة  ك���ل جم����االت  االب���ت���ك���ار يف 
ه�  االب��ت��ك��ار  واأن  اجلميع  الإ���ش��ع��اد 
وال��شيلة  احلالية  املرحلة  عن�ان 
بعجمان  ت��رت��ق��ي  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ة 
لتك�ن يف م�شايف املدن العاملية كما 
والتط�ر  االزده����ار  عجلة  وي��دف��ع 

فيها.
بالك�ادر  �شم�ه عن فخره  واأع��رب 
جهدا  ت���دخ���ر  ال  ال���ت���ي  امل����اط���ن���ة 
احلياة  تط�ير  على  اجل��اد  للعمل 
تت�انى  وال  ج���ان��ب��ه��ا  مب��خ��ت��ل��ف 
االإب���داع���ي وتد�شني  ال��ت��ف��ك��ري  ع��ن 

تدوير النفايات.
وا���ش��ت��م��ع ���ش��م���ه م���ن ���ش��ع��ادة عبد 
مدير  النعيمي  حم��م��د  ال��رح��م��ن 
عام دائرة البلدية والتخطيط اإىل 
�شرح تف�شيلي عما يحت�يه خمترب 
االبتكار  ورك����ن  ال��ب��ي��ئ��ي  االب��ت��ك��ار 
ي�ؤهل  ال���ع���ر����ش  ه����ذا  ان  م�����ؤك����دا 
امل�شابقات  يف  للم�شاركة  املبدعني 
البيئية التي �شتقام خلل » م�ؤمتر 
 « الدويل اخلام�ش للبيئة  عجمان 
على  الركيز  ارت���اأت  ال��دائ��رة  واأن 
حر�شا  النفايات  ت��دوي��ر  م��ش�ع 
ب��ي��ئ��ة نظيفة  ت����ف���ري  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا 
وخالية من مكدرات العي�ش االآمن 
ف�شل على اغتنام امل�ارد الطبيعية 
بدال  منها  اال�شتفادة  على  والعمل 

من اإهدارها بغري وجه حق.
ركن  تفقده  خ��لل  �شم�ه  واأط��ل��ق 

الدكت�ر  و���ش��ع��ادة  النعيمي  ع��م��ار 
���ش��ع��ي��د ���ش��ي��ف امل��ط��رو���ش��ي االأم���ني 
و�شعادة  التنفيذي  للمجل�ش  العام 
املجل�ش  ع�������ش����  ل��ي��ت��ي��م  ع���ائ�������ش���ة 
�شامل  و���ش��ع��ادة  االحت���ادي  ال�طني 
املجل�ش  ع�ش�  ال�شام�شي  عبداهلل 
ي��شف  و�شعادة  االحت��ادي  ال�طني 
اإدارة  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي  حممد 
وروؤ�شاء  وال�����ش��ي��اف��ة  ال��ت�����ش��ري��ف��ات 
ال��دوائ��ر احلك�مية وعدد  وم��دراء 
من ال�شخ�شيات والقيادات البارزة 
م��ن ح��ك���م��ة ع��ج��م��ان وامل���ئ���ات من 

خمتلف فئات املجتمع.
�شباب  مركز  الدائرة  اأ�شركت  وقد 
لل�شتفادة  ال��ت��ن��ظ��ي��م  يف  ع��ج��م��ان 
فئة  م��ن  منت�شبيه  اب��ت��ك��ارات  م��ن 
اأدوات  ال��ط��لب ودع��م��ه��م الب��ت��ك��ار 
اإعادة  ت�شتهدف  بيئية  ون�شاطات 

االبتكار ثلث طائرات بدون طيار 
والتخطيط  البلدية  لدائرة  تابعة 
ت�شتخدم  مبتكرة  ب��اأج��ه��زة  م���زودة 
بينها  وم����ن  امل����ي����داين  ال��ع��م��ل  يف 
الذكي  ال��ب��ي��ئ��ي  للتفتي�ش  ط��ائ��رة 
خمترب  بت�فري  وتتميز  وامل��ت��ط���ر 
املل�ثة  ال���غ���ازات  لقيا�ش  حم��م���ل 
وهي   aibotix ط���ائ���رة  ت��ل��ي��ه��ا 
فيدي�  ببث  م���زودة  رقمية  ط��ائ��رة 
�ش�ر  بالتقاط  تتميز  الدقة  عايل 
اخلرائط  وت��ر���ش��م  ال���دق���ة  ع��ال��ي��ة 
للم�شطحات  بامل�شح اجل�ي  وتق�م 
اجلغرافية اإ�شافة اإىل ر�شم مناذج 
االرتفاعات  م���ع  ل��ل��م��ب��اين   3D
التي   fly sense B ط��ائ��رة  و 
مل�شاحة  اجل����ي  بالت�ش�ير  ت��ق���م 
مربع  م���ر  ك��ي��ل���   45 اإىل  ت�����ش��ل 
اإ�شافة اإىل متابعة م�شاريع الطرق 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

ا�شتعر�ش برنامج »العني ال�شاهرة« 
االإذاعي الذي يبث عرب اأثري اإذاعة 
راأ�ش اخليمة وتعده اإدارة االإعلم 
والعلقات العامة بالقيادة العامة 
اإدارة  دور  اخليمة،  راأ����ش  ل�شرطة 
امل����رور وال���دوري���ات ب��ال��ت��ع��اون مع 
جمعية �شاعد للحد من احل�ادث 
املرورية يف تعزيز الثقافة املرورية 
امل�ش�ؤولية  �شراكات  تعزيز  �شمن 
اأركان  اأحد  تعترب  التي  املجتمعية 
م��ب��ادرة »ع���ام زاي���د« ال��ت��ي اأطلقها 
الدولة  رئ��ي�����ش  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب 
امل�شركة  امل�شالح  لتحقيق  وذلك 

يف خدمة املجتمع املحلي .

خمالفات ال�سائقني: 
ا����ش���ت�������ش���اف ال���ربن���ام���ج ك����ل من 

ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
و�شلط   ، وامل��ت��م��ي��زة  اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
ال�������ش���م ال�������ش����ء ع���ل���ى اجن������ازات 
، وعن   2017 االإدارة خلل عام 
براجمها الت�ع�ية و�شراكتها مع 
االخت�شا�ش  ذات  اجل��ه��ات  جميع 
الثقافة  ت���ع���زي���ز  يف  امل���������ش����رك 
ل���دى اجل��م��ه���ر عم�ماً  امل���روري���ة 

و�شريحة طلبة املدار�ش حتديداً.
الت�عية املرورية :

مداخلته  ع���رب  ال���ع���ام���ري  واأك������د 
الهاتفية على التعاون الكبري بني 
اجلمعية وم��رور راأ���ش اخليمة يف 
وتفعيلها  امل��روري��ة  الت�عية  ن�شر 
ع����رب ب����رام����ج م���ت���ن����ع���ة واأف����ك����ار 
طيلة  ت�شتمر  متميزة  وم��ب��ادرات 
العام والتي �شت�شاهم وب�شكل كبري 
اأكرب  وت���ع��ي��ة  تثقيف  عملية  يف 
ق���در مم��ك��ن م��ن ���ش��رائ��ح املجتمع 

املرورية  املخالفات  واأبرز  املرورية 
التي يقع بها ال�شائق�ن ، متناواًل 
ا�شتعرا�شها من خلل  اإياها عرب 
التي  املعدلة  التنفيذية  اللئحة 
املا�شي  ي�لي�  �شهر  تطبيقها  مت 
ق�اعد  ب�����ش��اأن   2017 ع����ام  م���ن 

العقيد اأحمد ال�شم النقبي مدير 
باالإنابة  وال���دوري���ات  امل���رور  ادارة 
املروري  اخلبري  العامري  وجمال 

واملدير التنفيذي جلمعية �شاعد 
وحتدث ال�شم يف م�شتهل احللقة 
عن اأهم االأ�شباب امل�ؤدية للح�ادث 

اأبرز  ت��ن��اول  كما   ، وامل����رور  ال�شري 
مبادرات االإدارة يف »عام زايد« وما 
وفعاليات  اأن�����ش��ط��ة  م��ن  ت�شمنته 
املنبثقة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  متعلقة 
ت���ربز �شخ�شية  م��ن ع���دة حم���اور 
املغف�ر له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن 

مق�مات  ك��ل  فيها  تت�فر  مثالية 
الذهبية  الفر�شة  ومتنح  االإب���داع 

للمبتكرين.
التي  االب��ت��ك��ارات  اأن  �شم�ه  واأف����اد 
الكامنة  ال��رغ��ب��ة  تعك�ش  �شاهدها 
يف ن��ف������ش اجل��م��ي��ع ع��ل��ى االإب�����داع 

االب���ت���ك���ارات امل��م��ي��زة ال���ت���ي حتقق 
للم�اطنني  وال�����ش��ع��ادة  ال��رف��اه��ي��ة 
وامل��ق��ي��م��ني ب�����االإم�����ارة ك��م��ا حت�ل 
عجمان لب��شلة حي�ية ت�شتقطب 
ال���������زوار وامل�������ش���ت���ث���م���ري���ن الإق���ام���ة 
بيئة  و���ش��ط  الناجحة  م�شاريعهم 

االإيجابي  واالن���ط���لق  واالب��ت��ك��ار 
وال��ت��ف��ك��ري امل��ت��م��ي��ز وت���ربه���ن على 
باإمارة  ال��ن��ه������ش  ع��ل��ى  احل���ر����ش 
عجمان وت�فري كل ما ي�شاعد على 
بحياة  يهنئ  �شعيد  جمتمع  اإيجاد 

رغيدة.

الر�شالة  تلك  لنقل  عال  م�شت�ى 
الت�ا�شل  م���ب���داأ  م���ن  ان���ط���لق���اً 
الفعال الذي ت�شعى اإليه اجلمعية 

مع �شركائها.
ال�شم  اأك�����د   ، احل��ل��ق��ة  خ���ت���ام  ويف 
ت�شعى  اخل��ي��م��ة  راأ�����ش  ���ش��رط��ة  اأن 
التدابري  ك���اف���ة  الت���خ���اذ  ج���اه���دة 
اإمكانياتها  وت���ط����ي���ر  وال�����ش��ب��ل 
جمال  يف  وال�����ش��رط��ي��ة  االأم���ن���ي���ة 
املرور التي من �شاأنها تعزز ال�عي 

وتت�شمن   ، ال���ط���لب  خ�����ش������ش��اً 
ور���ش عمل وحم��ا���ش��رات وندوات 
ال�شتعرا�ش  ت���ع���ي��ة  وح���م���لت 
ال�شليمة  وال���ق����اع���د  االأخ����ط����اء 
النح�  على  التباعها  وال�شحيحة 
ال���ع���ام���ري  ، وت�����ن�����اول  امل����ط����ل�����ب 
اجلمعية  ن�������ش���اأة  ع����ن  احل����دي����ث 
واأه����داف����ه����ا ور����ش���ال���ت���ه���ا ودوره������ا 
، وعن ما ت�شمه من  ال�شاأن  بهذا 
ك���ادر ب�شري م���ؤه��ل وم���درب على 

لدى اأف��راد املجتمع من خلل ما 
برامج  م��ن  وت�شتحدثه  ت��ط��رح��ه 
تدعم  وا�شراتيجيات  وم��ب��ادرات 
يف  ت�شاهم  التي  ال�طنية  اجله�د 
للجمه�ر  امل��روري��ة  الثقافة  رف��ع 
وال�����ش��ع���ر ب���االأم���ن واالأم������ان من 
خ����لل ت����ف���ري ط����رق اآم���ن���ة وفق 
متكاملة  مرورية  اأمنية  منظ�مة 
على م�شت�ى الدولة لدعم ج�دة 

العمل والتميز ال�شرطي.

عمار النعيمي ي�ضهد عر�ضا حول موؤ�ضر ال�ضعور بالأمان يف تنفيذي بعجمان
•• عجمان-وام:

ح�شر �شم� ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان اجتماع املجل�ش 
التنفيذي يف االإمارة وذلك بفندق اأوبروي عجمان والذي �شهد عر�شا قدمه 
العام  القائد  م�شاعد  العبيديل  ع��ب��دال��رزاق  عبدالقدو�ش  الدكت�ر  ال��ل���اء 

ل�ش�ؤون اجل�دة والتميز ب�شرطة دبي ح�ل نتائج م�ؤ�شر ال�شع�ر باالأمان.
وناق�ش االجتماع نتائج درا�شة ا�شتطلع ن�شبة �شع�ر اجلمه�ر باالأمان التي 
االأجندة  مل�ؤ�شرات  وفقا  العبيديل  عبدالقدو�ش  الدكت�ر  الل�اء  ا�شتعر�شها 
ال�طنية للإمارات 2021 الهادفة اإىل و�ش�ل الدولة للمركز االأول عامليا 

يف م�شت�ى ال�شع�ر باالأمان.

» بف�شل اهلل عز وج��ل » ثم حكمة  اأن دول��ة االإم���ارات  اإىل  العبيديل  واأ���ش��ار 
عام  خلل  ال��دويل  امل�شت�ى  على  الثاين  املركز  يف  �شنفت  الر�شيدة  القيادة 
2017 بعد �شنغاف�رة يف هذا ال�شاأن .. وقال اإن اإمارة عجمان حققت ن�شبة 
الهيئة  ا�شتطلعات  وفق  باالأمان  ال�شع�ر  م�ؤ�شرات  يف  املائة  يف  مائة  بلغت 
االحتادية للتناف�شية واالإح�شاء التي مت اختيارها كجهة حمايدة ا�شتهدفت 

عينة ممثلة عن جميع �شرائح املجتمع لتقدمي نتائج حقيقية دقيقة.
�شرطة  اأن  واأثبتت  �شهل  يكن  مل  االأرق���ام  ه��ذه  اإىل  ال��ش�ل  اأن  اإىل  ون���ه 
ودعم  ال��ري��ادة  نح�  هدفها  لتحقيق  ال�شحيح  الطريق  على  ت�شري  عجمان 
الدعم  بف�شل  وذل��ك  امل�ؤ�شر  هذا  يف  االأول  العاملي  الرتيب  لت�شدر  الدولة 
احلك�مي االأمثل يف عجمان لل�شرطة وتكاتف امل�ؤ�ش�شات يف االإمارة مما كان 

له دور اأ�شا�شي يف تف�ق الدولة يف امل�ؤ�شرات العاملية.
والريادة  القمة  على  احل��ف��اظ  يف  هنا  ي��ربز  ال��ت��ح��دي  اأن  �شعادته  واأو���ش��ح 
واال�شتدامة واال�شتمرارية بتقدمي االأف�شل وتكثيف اجله�د بني امل�ؤ�ش�شات 
والتعاون يف تنفيذ امل�شاريع املعززة مل�شت�ى ال�شع�ر باالأمان دعما لت�جيهات 
ال�زراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شم�  الفريق 
وزير الداخلية الذي اأوىل م�شاألة حت�شني م�ؤ�شر ال�شع�ر باالأمان يف االإمارات 
عناية خا�شة انطلقا من ك�نه حجر الزاوية التي تبنى عليه جميع اخلطط 

التط�يرية والتنم�ية يف الدولة.
و وجه �شم� ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي خلل اجلل�شة بت�شكيل الفرق 
يف  الدائمة  اللجان  بني  والتعاون  املعنية  احلك�مية  اجلهات  بني  امل�شركة 

االإمارة ل��شع م�ؤ�شر ال�شع�ر باالأمان �شمن اأهم االأول�يات يف االمارة وتلبية 
احتياجات املجتمع فيما كل ما يتعلق بدعم م�شت�ى ال�شع�ر باالأمان وو�شع 

امل�شاريع اجلديدة الداعمة للم�ؤ�شر يف اإمارة عجمان.
عام  قائد  النعيمي  بن عبداهلل  �شلطان  ال�شيخ  الل�اء  �شعادة  اأكد  من جانبه 
�شاحب  من  امل�شتمر  والدعم  ال�شامية  الت�جيهات  هذه  اأن  عجمان  �شرطة 
ال�شم� ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ش� املجل�ش االأعلى حاكم عجمان 
تعد  الداخلية  وزي��ر  �شم�  م��ن  امل��ق��دم  ال��دع��م  جانب  اإىل  عهده  ويل  و�شم� 
تر�شيخ  م��ن  عجمان  �شرطة  خللها  م��ن  متكنت  التي  االأ�شا�شية  الدعائم 
التقدم يف  املراحل من  اأرق��ى  اإىل  ال��ش�ل  و  االإم���ارة  االأم��ن واال�شتقرار يف 

م�اكبة التط�رات وامل�شتجدات العاملية يف املجال ال�شرطي واالأمني.

تدريبية  دورات   »5« يكملون  اخليمة  راأ�ش  ل�ضرطة  منت�ضبا   123
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�شهدت �شرطة راأ�ش اخليمة، حفل تخريج 5 دورات 
 123 �شملت  ال�شرطة،  تدريب  مبعهد  تدريبية 
م�شاركا من منت�شبي ال�شرطة، هي دورة مهارات 
العر�ش والتقدمي وفن االإلقاء واخلطابة، ودورة 
اأ�شاليب التحفيز وقيا�ش الر�شاء ال�ظيفي، ودورة 
اإعداد  ودورة   ، االأول���ي��ات  وترتيب  ال���ق��ت  اإدارة 
وكتابة التقارير االأمنية، ودورة التفكري االإبداعي، 
من منهجية  انطلقاً  ال���دورات  ه��ذه  تاأتي  حيث 
اإىل  تهدف  التي  التدريبية  االحتياجات  حتديد 
ت��دري��ب وت��ط���ي��ر امل������ارد ال��ب�����ش��ري��ة، مب��ا يحقق 
وج���د ك���ادر ب�شرية م�ؤهلة وم��درب��ة ق��ادرة على 

وجه.  اأف�شل  على  وم�ش�ؤولياتها  مبهامها  القيام 
املهريي مدير  �شعيد  �شعيد حممد  العقيد  واأك��د 
معهد تدريب �شرطة راأ���ش اخليمة مدى حر�ش 
وزارة الداخلية على رفع كفاءة جميع العاملني، 
بهدف االرتقاء مب�شت�ى اأدائهم، وتط�ير العمل 
اإىل  الهادفة  الإ�شراتيجيتها  جت�شيداً  ال�شرطي، 
من  لتمكينها  الب�شرية  ال��ك���ادر  وت��دري��ب  تاأهيل 
ال��ت��ي ي�شهدها  امل��ت��غ��ريات وامل�����ش��ت��ج��دات  م���اك��ب��ة 
قادرين على  لي�شبح�ا  كافة،  املجاالت  العامل يف 
العمل بال�ش�رة املطل�بة وعلى اأكمل وجه، م�ؤكداً 
راأ���ش اخليمة متمثلة  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأن 
�شقل  اإىل  �شعت  ق��د  ال�شرطة،  ت��دري��ب  معهد  يف 
وتط�ير مهارات منت�شبيها، بطرح املزيد من مثل 

هذه الدورات يف اإطار اإ�شراتيجيتها الرامية اإىل 
تط�ير واإبراز امل�ارد الب�شرية، لتحقيق اال�شتفادة 
االإ�شراتيجيات  اأح�����دث  بتطبيق  م��ن��ه��ا  املُ��ث��ل��ى 
ال��ت��دري��ب��ي��ة احل��دي��ث��ة ال��ت��ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا حتقيق 

االإنتاجية العالية.
ال��ت��خ��ري��ج دع����ا م���دي���ر م��ع��ه��د تدريب  يف خ���ت���ام 
اإىل تطبيق  راأ�����ش اخل��ي��م��ة، اخل��ري��ج��ني  ���ش��رط��ة 
عملهم،  م���اق��ع  يف  ميدانياً  ال����دورات  مكت�شبات 
ال��ت��دري��ب وحتقيق  املُ��ث��ل��ي م��ن  ال��ف��ائ��دة  لتحقيق 
املطلقة  امل��ه��ن��ي��ة  اجل�������دة  اإىل  ال��������ش����ل  غ���اي���ة 
وظيفي  متيز  اإىل  ال������ش���ل  لتحقيق  واملطل�بة 
منقطع النظري، بانتهاج اأحدث اأ�شاليب التدريب 

والتط�ير.
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العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/عني لندن للخدمات 

CN 1176635:البت�لية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل علي حممد الربيكي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي حممد ح�شن باط�ق

فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري 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 12258 بتاريخ 2018/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جممع عيادات خيرب 

رخ�شة رقم:CN 1018481 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

جمعه زايد خمي�ش املنذري من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

جمعه زايد خمي�ش املنذري من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيد حممد �شادق
فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري 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 12258 بتاريخ 2018/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جني�شز انتجري�شن 

CN 1507787:نت وورك ذ.م.م رخ�شة رقم
 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
عبداجلبار عبداملح�شن احمد ح�شن ال�شايغ من 25% اىل %40

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ط�ين اب� ج�اد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ماثي� فين�شينت

فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري 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 12258 بتاريخ 2018/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل فخر الدين للنجارة 

اليدوية رخ�شة رقم:CN 1055573 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد علي احمد بتال ب� علمة القبي�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيد �شفدر ح�شني
تعديل وكيل خدمات

حذف عبداهلل علي �شيف حممد الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غري 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 12258 بتاريخ 2018/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خط احلماية العمال العزل ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1865900 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خلفان حممد را�شد حممد املن�ش�ري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي خمي�ش �شالح خمي�ش امل�شجري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف وليد عبدالكرمي مل�ك

تعديل ل�حة االعلن/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/خط احلماية العمال العزل ذ.م.م
KHAT AL HIMAYA INSULATION WORKS LLC

اىل/خط احلماية العمال العزل - �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م
KHAT AL HIMAYA INSULATION WORKS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري 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 12258 بتاريخ 2018/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املهند�ش العربي النظمة التحكم  

رخ�شة رقم:CN 1141748 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ل�حة االعلن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/املهند�ش العربي النظمة التحكم

ARABIC ENGINEER CONTROL SYSTEMS LLC

اىل/�شركة املهند�ش العربي للكهرباء وامليكانيك وانظمة التحكم ذ.م.م

ARABIC ENGINEER CONTROL AND ELECTRO MECHANICAL

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

فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية 

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

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24

اإعــــــــــالن
ومت�ين   مطعم  �شيف  ال�ش�����ادة/�ش�بر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1188693 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ل�حة االعلن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/�ش�بر �شيف مطعم ومت�ين

SUPER CHEF RESTAURANT & CATERING

اىل/ج�شت فروت فيج للم�اد التم�ين

JUST FRUIT VEG FOOD STUFF CATERING

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

فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية 

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

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24

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

CN 2227547:للذهب واملج�هرات رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

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

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

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24

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

رولر ك��شر ري�شت�رانت- فرع اب�ظبي 1
 رخ�شة رقم:CN 1842710 قد تقدم�ا الينا بطلب

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

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

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24

العون العقارية- ذ.م.م
مب�جب قرار اجلمعية العم�مية الغري عادية املنعقدة يف تاريخ 
2017/09/17 امل�ثق لدى كاتب العدل بالرقم  1709006978 
يعلن امل�شفي نا�شر خلدمات تدقيق احل�شابات وادارة االعمال 

عن حل وت�شفية �شركة:
)العون العقارية - ذ.م.م(

فعلى من لدية اأي اعرا�ش اأو مطالبة التقدم به اإىل مكتب 
 026584840 فاك�ش:   026584848 رقم:  هاتف  املعني  امل�شفى 
�ش.ب 35966 اب�ظبي  �شارع حمدان بناية جم�هرات احل�شني 

)الطابق 2( مكتب رقم )201( .
 م�شطحبا معه كافة االأوراق وامل�شتندات الثب�تية وذلك خلل 

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

اإع��������ان ت�ضفي�����ة �ضرك��������ة 

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ثريم� امبينت لل�شت�شارات الهند�شية

رخ�شة رقم:CN 1050304 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خليل ابراهيم عبداهلل احلمادي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خليل ابراهيم عبداهلل احلمادي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد زهري حممد هزبي ال�شاين %49

تعديل ل�حة االعلن/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/ثريم� امبينت لل�شت�شارات الهند�شية
THERMO AMBINT CONSULTANT ENGINEERS

اىل/ثريم� امبينت لل�شت�شارات الهند�شية ذ.م.م
THERMO AMBINT CONSULTANT ENGINEERS LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري 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 12258 بتاريخ 2018/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اللين�ش ال�شترياد وت�شدير م�شتلزمات 

التجميل وااللكرونيات رخ�شة رقم:CN 1040068 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة االعلن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري
من/اللين�ش ال�شترياد وت�شدير م�شتلزمات التجميل وااللكرونيات

ALLINCE IMPORTING & EXPORTING COSMTICS
اىل/اللين�ش مل�شتلزمات التجميل

ALLIANCE COSMTICS
املنزلية-  الكهربائية  واالجهزة  والغ�شاالت  الثلجات  بيع  ن�شاط/حذف  تعديل 

بالتجزئة )4759013(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شترياد )4610008(
تعديل ن�شاط/حذف ت�شدير )4610009(

فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري 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 12258 بتاريخ 2018/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خليفة اآل ب�شر لتم�ين امل�اد الغذائية

رخ�شة رقم:CN 1277753 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خليفة ح�شن عبداهلل عبدالرحمن الب�شر من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خليفة ح�شن عبداهلل عبدالرحمن الب�شر من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة رزاق ب�ثياري عبداهلل %49

تعديل راأ�ش املال/من null اىل 150000
تعديل ل�حة االعلن/اجمايل من م�شاحة 0.20*0.50 اىل 50*20

تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/خليفة اآل ب�شر لتم�ين امل�اد الغذائية

KHALIFA AL BESHER FOODSTUFF CATERING
اىل/خليفة اآل ب�شر لتم�ين امل�اد الغذائية ذ.م.م

KHALIFA AL BESHER FOODSTUFF CATERING LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري 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 12258 بتاريخ 2018/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/دائم للخياطة الرجالية 

رخ�شة رقم:CN 1189226 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة را�شد �شعيد خلف �شعيد الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل �شعيد خلف �شعيد الكعبي
دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خياط الت�ا�شل العربي 

رخ�شة رقم:CN 1120148 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة را�شد �شعيد خلف �شعيد الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل �شعيد خلف �شعيد الكعبي
دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24

  اإعــــــــــالن
تعلن وزارة االقت�شاد باأن ال�شادة/جارديان الإدارة الرثوات 
املحدودة- اأب�ظبي فرع �شركة )اململكة املتحدة( مقيدة 
رقم  حتت  ال�زارة  لدى  االجنبية  ال�شركات  �شجل  يف 
)4221( وقد تقدمت ال�شركة اىل ال�زارة بطلب لتعديل 
املايل  للتخطيط  ام  دبلي�  جي  لي�شبح  التجاري  اال�شم 
ال�شركات  بياناتها يف �شجل  اأب�ظبي وتعديل  املحدودة- 

االجنبية تبعا لذلك .
باعرا�شهم  التقدم  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى 
ن�شر  تاريخ  اأ�شب�ع من  يتجاوز  ميعاد ال  ال�زارة يف  اىل 

هذا االعلن. حتريرا يف 2018/02/22
اأحمد علي احلو�سني
مدير اإدارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/رحاب اخلري للنقليات 

العامة رخ�شة رقم:CN 1513635 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 جمعه علي م�شفر �شلطان اخليلي
تعديل �شركاء/حذف جمعه البل��شي

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

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

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24

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

االعلف رخ�شة رقم:CN 1223674 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خالد حممد �شليمان ابراهيم البل��شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف مطر �شامل م�شبح خمي�ش النيادي

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

االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان 

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

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24

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

ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1106323 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي عبداهلل خمي�ش را�شد اجلنيبي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل حمد حممد �شامل ال�شام�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداللطيف دان� مياه
تعديل ل�حة االعلن/اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/م�ؤ�ش�شة عبداللطيف العمال كهرباء ال�شيارات
ABDULLATIF AUTO ELECTRICAL WORKS EST

اىل/كل�ك تامي لت�شليح كهرباء ال�شيارات
CLOCK TIME AUTO ELECTRICAL REPAIRING

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

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

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24

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

 رخ�شة رقم:CN 1129250 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شالح مربوك حم�د عبداهلل العامري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ادري�ش �شكدر حاجي
تعديل وكيل خدمات/حذف نا�شر مره�ن م�شلم را�شد اليحيائي

تعديل ل�حة االعلن/اجمايل من م�شاحة 1*2.50 اىل 1*2.5
تعديل ا�شم جتاري من/بقالة ال��ش�ح

AL WOTHOH GROCERY

اىل/الفزعة لتجارة االدوات الكهربائية ومتديداتها
ALFAZA TRADING OF ELECTRICAL EQUIPMENT AND INSTALLATION

تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب التمديدات والركيبات الكهربائية )4321001(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شلح املربدات والغ�شاالت وال�شخانات )9522001(

تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(
فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

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

•• ال�شارقة-الفجر:

يف  االأوىل  م�شريتها  انطلقة  منذ 
قرينة  من  بت�جيهات   ،2011 عام 
ال�شارقة،  ح���اك���م  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب 
حممد  ب��ن��ت  ج���اه��ر  ال�شيخة  �شم� 
امل�ؤ�ش�ش جلمعية  الرئي�ش  القا�شمي، 
حققت  ال�شرطان،  مر�شى  اأ�شدقاء 
“القافلة ال�ردية”، امل�شرية ال�طنية 
الت�ع�ية التابعة للجمعية، والهادفة 
الثدي،  ب�شرطان  ال�عي  تعزيز  اإىل 
ال�����دوري واملبكر  ال��ك�����ش��ف  وب��اأه��م��ي��ة 
عنه، اإجنازات كبرية على مدار �شبعة 
اأع���ام، �ش�اء على �شعيد تعزيز قيم 
اخل��ري وال��ع��ط��اء، م��ن خ��لل تقدمي 
العمل  �شاعات  م��ن  االآالف  ع�شرات 
القافلة  ت��ع��ت��رب  ال�����ذي  ال��ت��ط���ع��ي، 
اأو  االإم��������ارات،  دول����ة  يف  رواده  اأح����د 
وفرتها  ال��ت��ي  املجانية  الفح��شات 
ل��ل��م���اط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني مب��ا قيمته 

املليني من الدراهم.
اآالف من القاطنني على اأر�ش دولة 
م���ن خدمات  ا����ش���ت���ف���ادوا  االإم��������ارات 
الثدي  �شرطان  عن  للك�شف  القافلة 
يف اأع�امها ال�شبعة، اإذ و�شل عددهم 
االإجمايل مع اختتام م�شرية القافلة 
 48 اإىل  املا�شي  م��ار���ش  يف  ال�شابعة 
وذك�راً،  اإن��اث��اً  �شخ�شاً،  و874  األ��ف��اً 
الطبية  الفح��شات  قيمة  جت��اوزت 
 28.3 لهم  القافلة  قدمتها  ال��ت��ي 

ملي�ن درهم.
هذه النتائج الكبرية مل تكن ممكنة 
التط�عية  اجل���ه����د  ت�����ش��اف��ر  ل�����ال 
لك�ادر القافلة، من اأطباء وممر�شني 
م���ت���خ�������ش�������ش���ني، وجل���������ان اإداري�����������ة 
ومتط�عني،  وف��ر���ش��ان،  واإ���ش��راف��ي��ة، 
ح�شروا من خمتلف مناطق الدولة 
وقدم�ا  اجل��ن�����ش��ي��ات،  ج��م��ي��ع  وم����ن 
 32 ت��ع��ادل  �شاعة،  األ��ف   280 نح� 
ال��ت��ط���ع��ي، خلل  العمل  م��ن  ع��ام��اً 
م�����ش��ريات ال��ق��اف��ل��ة ال�����ش��ب��ع، هدفهم 
الثدي،  ���ش��رط��ان  م��ك��اف��ح��ة  واح�����د.. 
وتبديد  امل��ج��ت��م��ع��ي،  ال����ع���ي  ون�����ش��ر 

املفاهيم املغل�طة ح�له.
التط�ع.. 280 األف �شاعة خري

مت��ك��ن اأب���ط���ال اخل����ري ال�������ردي من 
اأع�ام،  �شبعة  خ��لل  القافلة،  ك���ادر 
من بذل ما جمم�عه 279.4 األف 
���ش��اع��ة، ت��ع��ادل ن��ح��� 32 ع��ام��اً من 
االأطباء  ف��ه���ؤالء  التط�عي،  العمل 

والفر�شان  واملتط�ع�ن  واملمر�ش�ن 
بعطاءاتهم  اأث���ب���ت����ا  واالإداري�������������ن، 
واحة  ه��ي  االإم������ارات  اأن  امل��ت���ا���ش��ل��ة 

اخلري للجميع من دون متييز.
ك�ادر طبية ومتط�ع�ن

وح������ل ج���ه����د ال����ك�����ادر ال��ط��ب��ي��ة يف 
العيادات  فيها  مبا  ال�ردية،  القافلة 
م��ت������ش��ط عددهم  ف��ي��ب��ل��غ  امل��ت��ن��ق��ل��ة، 
�شن�ياً،  �شخ�شاً   83 م�شرية  ك��ل  يف 
ي��ع��م��ل ك����ل م��ن��ه��م مل�����دة ت���زي���د على 
جمم�ع  ليبلغ  الي�م،  يف  �شاعة   15
�شاعات التط�ع لل�شخ�ش ال�احد يف 
165 �شاعة تط�ع، اأي  ال�11 ي�ماً، 
ما جمم�عه 13 األفاً و695 �شاعة 
ت��ط���ع الإج���م���ايل ال���ك���ادر ال��ط��ب��ي يف 
 95 اإىل  ي�شل  ومب��ا  نف�شها،  الفرة 
القافلة  اأع���ام  و865 �شاعة يف  األفاً 
فاأعمالهم  املتط�ع�ن،  اأم��ا  ال�شبعة. 
وجلبها  باخليل  العناية  ب��ني  تتن�ع 
االإ�شطبلت  م���ن  ���ش��ب��اح��اً  ي����م  ك���ل 
اإ�شافة  م�������ش���اء،  اإل���ي���ه���ا  واإرج����اع����ه����ا 
الفر�شان،  م�شرية  يف  امل�����ش��ارك��ة  اإىل 
وامل�����ش��اع��دة يف ت��رت��ي��ب امل���اق��ع التي 
املتنقلة،  ال��ع��ي��ادات  ع��ن��ده��ا  ت��ت���ق��ف 
ف�����ش��ًل ع���ن ت��ق��دمي خم��ت��ل��ف اأن�����اع 
ال���دع���م ال��ل���ج��ي�����ش��ت��ي وال��ف��ن��ي التي 

حتتاجها ط�اقم القافلة.
العمل  ����ش���اع���ات  م���ت��������ش���ط  وي���ب���ل���غ 
للمتط�ع ال�احد نح� 14 �شاعة يف 
�شاعة على   154 اأي  ال�احد،  الي�م 
مدار اأيام القافلة ال�11 يف العام، ويف 
املتط�عني  ع��دد  و�شل  ال��ذي  ال�قت 
الذين �شارك�ا يف القافلة على مدى 

 700 اأكرث من  اإىل  ال�شتة  اأع�امها 
التط�ع  �شاعات  ف��اإن معدل  متط�ع، 
اآالف   107 يتجاوز  لهم  االإجمالية 

و800 �شاعة تط�ع.
فر�سان واإداريون

القافلة  ب���ف���ر����ش���ان  ي��ت��ع��ل��ق  وف���ي���م���ا 
ال�������ردي������ة، ف��ي�����ش��ل م��ت������ش��ط عدد 
���ش��اع��ات ال��ع��م��ل ال��ت��ط���ع��ي اإىل 13 
ما  ال�احد،  الي�م  يف  للفار�ش  �شاعة 
التط�ع  ���ش��اع��ات  مت��شط  اأن  يعني 
من  ي�ماً  ال�11  يف  ال�احد  للفار�ش 
اأن  ومب��ا  �شاعة،   143 يبلغ  امل�شرية 
عدد الفر�شان امل�شاركني يف م�شريات 
القافلة جتاوز 492 فار�شاً وفار�شة 
ح��ت��ى ن��ه��اي��ة امل�����ش��رية ال�����ش��اب��ع��ة، فاإن 
�شاعات  جم����م�����ع  اأن  ي���ع���ن���ي  ذل�����ك 
ال���ت���ي قدمها  االإج���م���ال���ي���ة  ال��ت��ط���ع 
القافلة  اأع����ام  م��دار  على  الفر�شان 
و499  األفاً   70 اإىل  ي�شل  ال�شبعة 

�شاعة.
ومتتد جه�د اخلري كذلك اإىل العمل 
تت�اله  ال����ذي  واالإ�����ش����رايف،  االإداري 
الفرعية  واللجان  االإداري���ة  الهيئات 
امل�����ش��رف��ة ع��ل��ى ع��م��ل ال��ق��اف��ل��ة، حيث 
اجتماعات  وال��ل��ج��ان  الهيئات  تعقد 
من  �شبتمرب  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأ�شب�عية 
�شخ�شاً   15 فيها  ي�����ش��ارك  ع���ام  ك��ل 
االجتماع  م��دة  وت�شتمر  االأق��ل،  على 
ال�احد باملت��شط 5 �شاعات، ما يعني 
اأن االجتماع ال�احد يقدم 75 �شاعة 
تط�عية، ومع انعقاد 10 اجتماعات 
تقريباً يف كل ع��ام، ف��اإن عدد �شاعات 
 750 االجتماعات يف املت��شط تبلغ 

�شاعة يف كل عام، لي�شل عدد �شاعات 
التط�ع يف االجتماعات خلل اأع�ام 

القافلة ال�شبعة اإىل 5250 �شاعة.
فحو�ض طبية

تقدمي  باملجمل  القافلة  ا�شتطاعت 
األفاً   39 اإىل  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ف��ح������ش 
و231 ام��راأة، و9643 رج��ًل، ويف 
الفح�ش  كلفة  ت�شل  ال���ذي  ال���ق��ت 
امل�شت�شفيات  لدى  ال�احد  ال�شريري 
والعيادات  واخل���ا����ش���ة  احل��ك���م��ي��ة 
دره����م����اً،   250 اإىل  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
االأ�شعة  اأو  امل����ام�����غ����رام  وف���ح�������ش 
فاإن  دره����م،   1000 اإىل  ال�ش�تية 
فح��شها  ج��م��ي��ع  ت���ق���دم  ال���ق���اف���ل���ة 

جماناً.
فحو�سات �سريرية

قدمت القافلة ال�ردية خلل عامها 
اآالف   10 ل�  �شريرية  االأول فح��شاً 
بلغت  اإجمالية  بكلفة  �شخ�شاً  و24 
دره��م، ويف  2.5 ملي�ن  املت��شط  يف 
ال��ق��اف��ل��ة من  2012، مت��ك��ن��ت  ع���ام 
فح�ش ما جمم�عه 6751 �شخ�شاً 
تقريباً،  دره��م  ملي�ن   1.68 بكلفة 
مت  من  ع��دد  بلغ  الثالث،  عامها  ويف 
فح�شهم 6102 �شخ�شاً من االإناث 
مت��شطها  ب��ل��غ  ب��ق��ي��م��ة  وال�����ذك������ر، 

درهم. ملي�ن   1.52
الرابع  ال��ع��ام  م�شريتها  دخ���ل  وم��ع 
خدمات  القافلة  قدمت  يف 2014، 
 6072 اإىل  ال�����ش��ري��ري  ال��ف��ح�����ش 
بلغت  ك���ل���ف���ة  ب����اإج����م����ايل  ����ش���خ�������ش���اً، 
و�شلت  ث��م  دره����م؛  م��ل��ي���ن   1.52
 2015 ع����ام  ال��ف��ح������ش يف  ق��ي��م��ة 

اأن  ب��ع��د  دره����م،  م��ل��ي���ن   1.85 اإىل 
ال���ذك����ر  م����ن   7383 ف��ح�����ش  مت 

واالإناث.
ومتكنت القافلة من فح�ش 5059 
ال�شاد�ش،  عامها  يف  �شريرياً  �شخ�شاً 
ملي�ن   1.26 ن��ح���  ب��ل��غ��ت  ب��ق��ي��م��ة 
قدمت   ،2017 ع�����ام  ويف  دره�������م، 
ال��ق��اف��ل��ة ف��ح������ش��ات ���ش��ري��ري��ة اإىل 
كلفة  ب��اإج��م��ايل  ���ش��خ�����ش��اً،   7483

و�شلت اإىل 1.87 ملي�ن درهم.
مام�غرام

اأما فيما يتعلق بفح��ش املام�غرام، 
ف���ق���د ق���دم���ت ال���ق���اف���ل���ة خ�����لل عام 
2011 هذه الفح��ش اإىل 3454 
�شخ�شاً، واإىل 2152 �شخ�شاً خلل 
�شخ�شاً   1197 ث��م  ال��ث��اين،  ال��ع��ام 
العدد  ارت���ف���ع  ث���م   ،2013 ع����ام  يف 
الرابع،  العام  يف  حالة   1546 اإىل 
1722 �شخ�شاً  اإىل  وارتفع جمدداً 

يف العام اخلام�ش.
ويف عام 2016، مت تقدمي فح��ش 
يف  ح��ال��ة،   1665 اإىل  امل���ام����غ���رام 
ارتفاعاً   2017 ال��ع��ام  �شجل  ح��ني 
حالة،   2542 اإىل  و����ش���ل  ك���ب���رياً 
اأك��رب ع��دد ممن  ث��اين  ليك�ن بذلك 
ح�شل�ا على هذه الفح��ش يف تاريخ 
االإجمايل  ال���ع���دد  ل��ي�����ش��ل  ال��ق��اف��ل��ة، 
ل����لأ�����ش����خ����ا�����ش امل�������ش���ت���ف���ي���دي���ن من 
فح��ش املام�غرام على مدار اأع�ام 
القافلة ال�شبعة اإىل 14 األفاً و287 

�شخ�شاً.
الأ�سعة ال�سوتية

ومنذ عام 2011 وحتى نهاية العام 

ال�ردية  ال��ق��اف��ل��ة  ق��دم��ت  امل���ا����ش���ي، 
ال�ش�تية  باالأ�شعة  الفح�ش  خدمات 
عام  ف���ف���ي  ���ش��خ�����ش��اً،   1802 اإىل 
اخلدمة  ه��ذه  م��ن  ا�شتفاد   2011
ا�شتفاد   2012 ويف  �شخ�شاً،   386
العام  ويف  ���ش��خ�����ش��اً،   325 م��ن��ه��ا 
ال��ث��ال��ث ل��ل��ق��اف��ل��ة ا���ش��ت��ف��ادت 189 
العام  ال���ع���دد يف  ارت���ف���ع  ث���م  ح���ال���ة، 
عام  ويف  ح���ال���ة،   286 اإىل  ال���ت���ايل 
ثم  �شخ�شاً،   176 ا�شتفاد   2015
 440 اإىل  كبري  ب�شكل  العدد  ارتفع 
�شخ�شاً ا�شتفادوا من هذه الفح��ش 

يف العام 2016.
قيمة اإجمالية

االإجمالية  الفح��شات  قيمة  وح�ل 
ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا ال��ق��اف��ل��ة ع��ل��ى مدار 
جمم�ع  بلغ  فقد  ال�شبعة،  اأع���ام��ه��ا 
الفح��شات ال�شريرية 12.2 ملي�ن 
فح��شات  قيمة  بلغت  بينما  دره��م، 
املام�غرام االإجمالية 14.3 ملي�ن 
وبلغت  نف�شها،  الفرة  خ��لل  دره��م 
ال�ش�تية  االأ���ش��ع��ة  فح��شات  قيمة 
و�شل  وب��ذل��ك  دره���م،  ملي�ن   1.8
قدمتها  ال��ت��ي  ال��ف��ح������ش  جم��م���ع 
القافلة اإىل 48 األفاً و874 �شخ�شاً 
اإىل نح�  ال�����ش��ب��ع��ة  اأع����ام���ه���ا  خ���لل 

درهم. ملي�ن   28.3
اللجنة  رئي�ش  ك��رم،  بن  رمي  وقالت 
العليا املنظمة مل�شرية فر�شان القافلة 
القافلة  ج��ه���د  “�شكلت  ال�����ردي����ة: 
دعماً   2011 ع����ام  م��ن��ذ  ال�����ردي����ة 
حم�رياً جله�د الدولة الرامية اإىل 
مكافحة ال�شرطان عم�ماً، و�شرطان 

ال���ث���دي ع��ل��ى وج����ه اخل�����ش������ش، اإذ 
املجانية  الطبية  الفح��شات  قدمت 
واملقيمني،  امل���اط��ن��ني  م��ن  ل����لآالف 
اإح�شاءات  وت�����ش��ري  ون�����ش��اء،  رج�����ااًل 
والتزال  كانت  القافلة  اأن  اإىل  الي�م 
رائدة يف العمل اخلريي والتط�عي، 
اأف�شل  يف �شبيل تاأمني حياة �شحية 
مبختلف  االإم�������ارات�������ي  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 

مك�ناته«.
القافلة  تاأ�شي�ش  “قبل  واأ���ش��اف��ت: 
اإىل  املجتمع  ن��ظ��رة  ك��ان��ت  ال����ردي���ة، 
مر�ش �شرطان الثدي حتمل الكثري 
م���ن امل��ف��اه��ي��م امل���غ���ل����ط���ة، م��ث��ل اأن 
املر�ش معٍد، واأنه غري قابل لل�شفاء، 
من  وغ��ريه��ا  ال���رج���ال،  ي�شيب  وال 
وا�شتطاعت  امل���غ���ل����ط���ة،  امل���ف���اه���ي���م 
ال��ق��اف��ل��ة ع��ل��ى م����دار ���ش��ب��ع��ة اأع������ام، 
تعزيز  الكبرية  الت�ع�ية  بجه�دها 
املر�ش،  ب��ط��ب��ي��ع��ة  االأف�������راد  م��ع��رف��ة 
ال��َق��ن��اع��ات اخلاطئة،  ه���ذه  وت��ب��دي��د 
م��ع ال��رك��ي��ز ع��ل��ى اأه��م��ي��ة الفح�ش 
ت�شري  اإذ  امل��ر���ش،  ال���دوري الكت�شاف 
ال�شفاء  ن�شبة  ارتفاع  اإىل  الدرا�شات 
املبكر  الك�شف  ح��ال��ة  يف   98% اإىل 

عن االإ�شابة«.
ترقب  “بينما  ك����رم:  ب���ن  وت��اب��ع��ت 
م�شريتها  انطلق  ال���ردي��ة  القافلة 
اجل����اري  ف���رباي���ر   28 ال��ث��ام��ن��ة يف 
وحتى 6 مار�ش املقبل، فاإننا ن�شتلهم 
يف هذا العام الذي يحمل ا�شم )عام 
املغف�ر  امل�ؤ�ش�ش  ال���ال��د  قيم  زاي���د(، 
ب��اإذن اهلل تعاىل، ال�شيخ زاي��د بن  له 
ب���ذل اخلري  ن��ه��ي��ان، يف  اآل  ���ش��ل��ط��ان 

والعطاء وم�شاعدة االآخرين، وندع� 
امل��ج��ت��م��ع، اأف������راداً وم���ؤ���ش�����ش��ات، اإىل 
وجه�دها،  القافلة  دعم  يف  امل�شاركة 
م��ن خ��لل ال��ت��ربع لها ع��رب اأي من 
�شمن  التط�ع  اأو  املعتمدة،  ال��ط��رق 
اإي�شال  م��ن  تتمكن  حتى  ك����ادره���ا، 
�شريحة  اأو�شع  اإىل  النبيلة  ر�شالتها 
اأر�ش  على  واملقيمني  امل�اطنني  من 

دولة االإمارات«.
الدولة  داخ���ل  �شخ�ش  الأي  ومي��ك��ن 
ال���ردي��ة من  ل��دع��م القافلة  ال��ت��ربع 
اإذ ميكن  العديد من الطرق،  خلل 
التربع عن طريق التح�يل امل�شريف 
املبا�شر اإىل احل�شاب امل�شريف للقافلة 
مل�شرف  الرئي�ش  ال��ف��رع  يف  ال���ردي��ة 
احل�شاب:  رقم  االإ�شلمي،  ال�شارقة 
رقم   ،0034430430003
 AE :احل���������ش����اب ال��������دويل اآي������ب������ان
 .10041000003443043
ع�����ن طريق  ال�����ت�����ربع  ك����م����ا مي����ك����ن 
 sms الق�شرية  الن�شية  الر�شائل 
“وردي”  اإر����ش���ال ك��ل��م��ة  م���ن خ���لل 
 2302 ال���رق���م  اإىل   »Pink« اأو 
دراه��������م، وميكن  ب��خ��م�����ش��ة  ل���ل���ت���ربع 
ك���ذل���ك م���ن خ����لل من�شة  ال���ت���ربع 
“ج�شت  العاملية  االإلكرونية  التربع 
امل�قع  خ�����لل  م����ن  اأو  غيفينغ” 
من  اأو  ال����ردي���ة،  للقافلة  ال��ر���ش��م��ي 
“في�شب�ك«:  ع��ل��ى  ح�شابها  خ���لل 
ThePinkCaravan، اأو عرب 

التطبيق الذكي اخلا�ش باملبادرة.
للقافلة  ال�شن�ية  امل�شرية  وتت�شمن 
اأربعة م�شارات رئي�شة، هي:  ال�ردية 
املتنقلة،  والعيادة  الفر�شان،  م�شرية 
والفعاليات  ال����ت����ربع����ات،  وج����م����ع 
ال���داع���م���ة جل���ه����د ن�شر  ال��ت���ع���ي��ة 
الثدي  �شرطان  مر�ش  ح���ل  ال�عي 
وترى  عنه،  املبكر  الك�شف  و���ش��رورة 
القافلة ال�ردية اأن الت�عية مبخاطر 
���ش��رط��ان ال��ث��دي م�����ش���ؤول��ي��ة وطنية 
على  يت�جب  واإن�شانية،  وجمتمعية 
كل م�ؤ�ش�شة اأو فرد امل�شاركة يف حتمل 

جزء من هذه امل�ش�ؤولية.
املا�شية  ال�����ش��ب��ع��ة  االأع��������ام  وخ����لل 
اأ�شهمت ن�شاطات القافلة الن�عية يف 
ت�شحيح املفاهيم املغل�طة التي تدور 
ح�ل املر�ش، واإزالة حاجزي اخل�ف 
التعامل  ت���ع���ري  ال���ت���ي  واخل����ج����ل 
من  العديد  اإنقاذ  يف  اأ�شهم  ما  معه، 

االأرواح.

•• ال�شارقة - وام:

افتتح ال�شيخ حممد بن حميد القا�شمي 
والتنمية  االإح���������ش����اء  دائ��������رة  م����دي����ر 
االأول  اأم�ش  م�شاء  بال�شارقة  املجتمعية 
للثقافات  القا�شمية  اجلامعة  مهرجان 
يف ن�شخته الثانية والذي تنظمه عمادة 
 “ �شعار  حتت  باجلامعة  الطلبة  �ش�ؤون 

يف قل�ب العامل يا زايد ».
ح�����ش��ر اف��ت��ت��اح امل��ه��رج��ان ال����ذي ي�شلط 
ال�ش�ء على تعدد الثقافات واحل�شارات 
حتت�شنهم  ال�����ذي�����ن  ال�����ط�����لب  ع�����رب 
اجلامعة وميثل�ن 60 جن�شية الدكت�ر 
القا�شمية  اجلامعة  م��دي��ر  ���ش��امل  ر���ش��اد 
وحممد دياب امل��شى امل�شت�شار الرب�ي 
ال�شم�  ل�����ش��اح��ب  االأم������ريي  ب���ال���دي����ان 
حاكم ال�شارقة و�شلطان مطر بن دمل�ك 
ال�شارقة  م�ؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
احلك�مية  وال�����ش��ن��ة  ال���ك���رمي  ل���ل���ق���راآن 
وجمال الطريفي ع�ش� جمل�ش ال�شارقة 
ال�شخ�شيات  ك��ب��ار  م��ن  وع���دد  ل��لإع��لم 

وعقب  ب��ال��دول��ة.  والقنا�شل  وال�شفراء 
حميد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ق��ام  االف��ت��ت��اح 
كبار  و  �شامل  ر�شاد  والدكت�ر  القا�شمي 
املهرجان  باأجنحة  بج�لة  ال�شخ�شيات 
للتعريف  ل��ل��ط��ل��ب��ة  خ�����ش�����ش��ت  ال����ت����ي 
اإىل جانب  وث��ق��اف��ات��ه��م  دول��ه��م  ب���ع���ادات 
اإ�شافة  ال�شعبية  وم��اأك���الت��ه��م  اأزي��ائ��ه��م 
�شمل  ف��ل��ك��ل���ري��ة.  ع��رو���ش  ت��ق��دمي  اإىل 
امل��ه��رج��ان اأج��ن��ح��ة م��ن ال�����ش��ني والهند 
والهر�شك  وال��ب������ش��ن��ة  وب���رك��ي��ن��اف��ا���ش��� 
واأفغان�شتان وال�ش�دان واليمن واجلزائر 
واملغرب وال�شنغال و�شاحل العاج وغينيا 
وفل�شطني  وغانا  وكازاخ�شتان  واألبانيا 
وغريها  وتنزانيا  واأوزبك�شتان  وكرواتيا 
ال����دول. واط��ل��ع ال�شيخ حم��م��د بن  م��ن 
تراث  على  وم��راف��ق���ه  القا�شمي  حميد 
وث���ق���اف���ات ال��ط��ل��ب��ة وم����ا ي��ق��دم���ن��ه يف 
لل�ش�ء  وت�شليط  تعريف  من  اأجنحتهم 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف���ر  اإجن�����ازات  ع��ل��ى 
ثراه  اهلل  طيب   - نهيان  اآل  �شلطان  بن 
وما  دول��ه��م  يف  اخل��ريي��ة  وم�شاهماته   -

بها.  ع��دي��دة  دع��م وم�شاريع  م��ن  ق��دم��ه 
املخ�ش�ش  اجل��ام��ع��ة  ج��ن��اح  يف  وجت�����ل 
لتعريف  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  ل����لإم����ارات 
وتراث  بتاريخ  ال���زوار  و  اجلامعة  طلبة 
وح�شارة االمارات و�شمل ركنا متكامل 
عن املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان. بعدها تابع احل�ش�ر حفل �شهد 
االإماراتية  ال�شعبية  الفن�ن  م��ن  ع���ددا 
الفرقة  ق��دم��ت��ه��ا  زاي�����د  ع����ام  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
اإىل  ل��ل��راث  ال�����ش��ارق��ة  مل��ع��ه��د  ال�شعبية 
وتراث  لفن�ن  متن�عة  ع��رو���ش  ج��ان��ب 
والهند  ال�شني  �شملت  اجل��ام��ع��ة  طلبة 

وغريهما.
ثم األقى عدد من الطلبة كلمات وق�شائد 
م�ؤ�ش�ش  مبناقب  اعجابهم  ع��ن  ع��ربت 
الدولة و اعتزازهم باجلامعة القا�شمية 
وما تتمتع به من انفتاح ح�شاري كبري.

واأ�شاد ال�شيخ حممد بن حميد القا�شمي 
مب��ا ���ش��اه��ده م��ن ف��ع��ال��ي��ات يف مهرجان 
اجلامعة القا�شمية للثقافات واالأجنحة 
امل�شاركة املتن�عة واملميزة للطلبة الإبراز 

مثمنا   .. وثقافاتهم  دول��ه��م  ح�����ش��ارات 
الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  ���ش��اح��ب  روؤي����ة 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�ش� 
ال�شارقة وحر�شه  املجل�ش االأعلى حاكم 
القا�شمية منارة  اأن تك�ن اجلامعة  على 
ل��ل��ع��ل��م واحل�������ش���ارة واالن���ف���ت���اح لتحقق 
التقارب  حتقيق  يف  تتمثل  ه��ام��ة  غ��اي��ة 
واحل�شارات  ال�����ش��ع���ب  ب���ني  االإن�������ش���اين 

ممثل يف الطلبة املنت�شبني للجامعة.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ال��دك��ت���ر ر����ش���اد �شامل 
هذه  مثل  تنظيم  على  اجلامعة  حر�ش 
الفعاليات واالأن�شطة التي تلبي تطلعات 
م�شريتهم  وت��دع��م  الطلبة  واحتياجات 
اجلامعة  اأن  اىل  م�شريا   .. االأك��ادمي��ي��ة 
الثقافات  ب���ت���ع���دد  ت��ت��م��ي��ز  ال��ق��ا���ش��م��ي��ة 
اأكرث  �شقفها  حتت  وجتمع  واحل�شارات 
اأنحاء  م���ن خم��ت��ل��ف  ج��ن�����ش��ي��ة   60 م���ن 
ال�ش�ء على  ي�شلط  ال��ذي  االأم��ر  العامل 
امل��ك��ان��ة ال��ف��ري��دة ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا على 
والعاملية  االإقليمية  و  املحلية  امل�شت�يات 

علوة على التن�ع والتبادل الثقايف.

واأك����د ���ش��ع��ادت��ه ح��ر���ش اجل��ام��ع��ة �شمن 
والت�ا�شل  التفاعل  تعزيز  على  روؤاه���ا 
ب��ني ال��ط��ل��ب��ة وزم��لئ��ه��م ل��ل��ت��ع��رف على 
يغني  ال���ذي  االأم���ر  وقيمهم  تقاليدهم 
ثقافتهم ومعارفهم باحل�شارات االأخرى 
ويفتح لهم اأب�ابا جديدة لبناء �شداقات 

ط�يلة االأمد.
اإعجابه  واأب��دى �شلطان مطر بن دمل���ك 
وم�شت�ى  امل���ه���رج���ان  ب���ف���ك���رة  ال���ك���ب���ري 
لتحقيق  وامل��ت��ك��ام��ل  ال���رائ���ع  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
االآخر  على  االن��ف��ت��اح  تعزيز  يف  اأه��داف��ه 
واإظهار  الثقافية  االختلفات  واح��رام 
التقارب  ال�شمحاء يف  االإ�شلمية  ال��روح 
بني الثقافات ... م�شريا اإىل اأن الطلبة 
اأب���دع����ا يف ع��ر���ش ث��ق��اف��ات دول��ه��م من 
خلل العرو�ش الفلكل�رية التي قدمت 
و االأزياء و بيان التاريخ و اإبراز م�شاريع 
نهيان طيب  األ  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 

اهلل ثراه يف دولهم.
ي���ان من  �شي  فاطمة  الطالبة  واأعربت 
ج��م��ه���ري��ة ال�����ش��ني ع��ن ���ش��ك��ره��ا الإدارة 

اجلامعة وعمادة �ش�ؤون الطلبة لتنظيم 
للثقافات  القا�شمية  اجلامعة  مهرجان 
وال��ذي مكنها مع زميلتها من ال�شني 
للتعريف  جناح  اإع���داد  يف  امل�شاركة  م��ن 
وح�شارتها  وث��ق��اف��ت��ه��ا  ال�����ش��ني  ب��ع��ادات 

اإىل جانب  امل��ن��ت�����ش��رة  االأزي������اء  وت���ق���دمي 
اأ�شهر املاأك�الت املتن�عة واعتربته فر�شة 
ل��ت��ن��م��ي��ة م���ع���ارف ال��ط��ل��ب��ة ع���ن خمتلف 
الدول. واأ�شار الطالب را�شد فالكي من 
الهندية من  اجلالية  اإىل حر�ش  الهند 

املبكر  االع��داد  الطلبة يف اجلامعة على 
للمهرجان وجتهيز اجلناح ليربز ثقافة 
الهند واأ�شهر ما بها ما م�اقع اأثرية اإىل 
جانب ت�شليط ال�ش�ء على ماآثر ال�شيخ 

زايد – طيب اهلل ثراه - يف الهند.

•• ال�شارقة -وام:

االأ�شغال  دائ���رة  نظمتها  التي  امل�شتقبل  مهند�ش  عمل  ور���ش��ة  الق��ت 
العامة يف ال�شارقة �شمن فعاليات �شهر االإمارات للبتكار يف االإمارة 

التي اختتمت اأم�ش قبل االأول اإقباال كبريا من قبل االأطفال.
االأط��ف��ال منذ  ل��دى  الهند�شة  زرع ح��ب مهنة  اإىل  ال���ر���ش��ة  وت��ه��دف 
وي�شهل  ب�شيطة  بطرق  وق���اع��ده��ا  اأ�ش�شها  �شرح  خ��لل  م��ن  ال�شغر 

فهمها .
وعمل املتحدث�ن يف ال�ر�شة وهم املهند�ش ب�شائر املن�ش�ري واملهند�ش 
ال�شغار  الطلبة  ج��ع��ل  ع��ل��ى  ال��زع��اب��ي  واأروى  ال��دي��ن  ع���لء  ���ش��ري��ف 

يجرب�ن بع�ش االأدوات التي ت�شتخدم يف مهنة الهند�شة.
فعاليات  �شمن  وال��ف��ل��ك  الف�شاء  لعل�م  ال�����ش��ارق��ة  م��رك��ز  نظم  كما 

�شهر االإمارات للبتكار ور�شة عمل بعن�ان الفح�ش الذكي للع�ازل 
الكهربائية  الهند�شة  اأ�شتاذ  احل��اج  اأمي��ن  الدكت�ر  قدمها  اله�ائية 

بكلية الهند�شة باجلامعة االأمريكية يف ال�شارقة.
وتهدف ال�ر�شة - التي ح�شرها لفيف من ذوي االخت�شا�ش اإ�شافة 
بطريقة  التعريف  اإىل   - بامل��ش�ع  املهتمني  الطلبة  م��ن  ع��دد  اإىل 
فح�ش ذكية با�شتخدام الذكاء اال�شطناعي خلف�ش التكلفة وتقليل 

اخلط�رة على حياة العاملني يف هذا املجال.
حت�يل  اإىل  ي��ه��دف  ال�����ش��ارق��ة  يف  للبتكار  االإم�����ارات  �شهر  اأن  ي��ذك��ر 
واإىل  املجتمع  على  االإيجابية  اآث��اره  تنعك�ش  م�ؤ�ش�شي  لعمل  االبتكار 
تاأ�شي�ش منهج عمل جلميع اجلهات احلك�مية واالأكادميية باالإمارة 
لت�شكيل  املجتمع  وم�ؤ�ش�شات  اخل��ا���ش  القطاع  ت�شجيع  اإىل  اإ�شافة 

منظ�مة عمل م�حدة تعتمد على االبتكار كاأ�شا�ش للتط�ير.

•• عجمان-وام: 

عجمان  يف  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  ت���ا���ش��ل 
االإم����ارات  �شهر  فعاليات  يف  الناجحة  م�شاركتها 
الر�شيدة  القيادة  لت�جيهات  ا�شتجابة  للبتكار 
ال�ش�ء  م�شلطة  واملبتكرين  باالبتكار  للحتفاء 
على اأحدث ما ت��شلت اإليه وطبقته من ابتكارات 
ن�عية تدعم م�شاعيها احلثيثة للرتقاء باخلدمات 

وت�شهيل رحلة املتعامل يف اإجناز املعاملت.
الدوائر  ك��اإح��دى  جتربتها  ال��دائ��رة  وت�شتعر�ش 

االق��ت�����ش��ادي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ���ش��ب��اق��ة ع��ل��ى م�شت�ى 
الذكية  ال�ثيقة  مبادرة  تطبيق  جمال  يف  الدولة 
القائمة على ا�شتخراج بيانات املتعامل مع التاأكد 
من �شحة البيانات عرب برنامج “ما�شح الت�ش�ير 
يف  للمتعاملني  املرئية  الل�حة  وت��اأت��ي  ال�ش�ئي. 
م��ق��دم��ة امل���ب���ادرات االب��ت��ك��اري��ة ال��ت��ي ت���ف��ر مزايا 
ع����دة ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن وامل��ت��ع��ام��ل��ني، م��ث��ل معرفة 
�شلحية وحالة الرخ�ش التجارية وعدد اإجمايل 

الت�شاريح.
كبري  باهتمام  التلقائي  التجديد  مبادرة  وحتظى 

ك�نها تركز على ت�فري راحة املتعامل عند اإجراء 
مبادرة  ت���ربز  فيما  ال��رخ�����ش��ة  م��ع��ام��لت جت��دي��د 
الت�ا�شل  لتعزيز  حي�ية  ك��اأداة  التفاعلية  االأ�شئلة 
الف�ري  الرد  اإىل نظام تفاعلي قائم على  ا�شتنادا 
املتعاملني  ا�شتف�شارات  على  ال�شريعة  واال�شتجابة 

من قبل القائمني واملعنيني يف الدائرة.
االإم��ارات للبتكار لت�شمل  تتن�ع مبادرات �شهر  و 
اأن�شطة حمفزة للم�ظفني على االإبداع واالبتكار 
وال��ت�����ش��م��ي��م، م���ع م�����ش��ارك��ة م���ن ط��ال��ب��ات جامعة 
عجمان لعر�ش اخراعات وت�شاميهم االبتكارية.

اقت�ضادية عجمان حتتفي مببادراتها املبتكرة يف �ضهر البتكارور�ضة مهند�ش امل�ضتقبل ت�ضتقطب اهتمام الأطفال 

�سخ�سًا يف الدولة ا�ستفادوا من فحو�سها املجانية على مدار 7 اأعوام و874  األفًا   48

»القافلة الوردية« تقدم 280 األف �ضاعة تطوعية وفحو�ضات جمانية بقيمة 28.3 مليون درهم اإماراتي

حممد بن حميد القا�ضمي يفتتح مهرجان اجلامعة القا�ضمية للثقافات



الثالثاء   13   فبراير    2018  م   -   العـدد  12249  
Tuesday  13   February   2018  -  Issue No   1224908

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/475  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جرج�ش عزت للعمال الفنية �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة 
وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  �شرابني جندي  /امي��ن خلف  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )36200 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )3000( 
درهم والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB179234378AE وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�شة ي�م الثلثاء امل�افق 2018/3/13 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 بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/13182  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رويال �شيلفر خلدمات التنظيف �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي /ح�شن ابراهيم خطاب الد�ش�قي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )42.667 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( 
درهم والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB990546432AE وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�شة ي�م الثلثاء امل�افق 2018/3/13 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 بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/12176  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تك�شا�ش تاورز ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة 
ال��دع���ى وم��ش�عها  اأق���ام عليك  ق��د  را���ش��د حكيم علي  امل��دع��ي /حم��م��د  ان  مب��ا 
وتذكرة ع�دة مببلغ )2000(  درهم(  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )6348 
درهم والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB179068421AE وحددت لها 
جل�شة ي�م االربعاء امل�افق 2018/3/7 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 بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/6488  عمايل  جزئي 

حمل  جمه�ل  �����ش.ذ.م.م  البحرية  للهند�شة  البحر  جن��م  ع��ل��ي��ه/1-  املحك�م  اىل 
يف    2017/12/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االقامة 
بان  عليها  املدعي  بالزام  �شاركري  ادري�ش  ل�شالح/خالق  اع��له  امل��ذك���رة  الدع�ى 
الدرجة  على  م�طنه  اىل  ع����دة  وب��ت��ذك��رة  دره���م   )14467( مبلغ  للمدعي  ت����ؤدي 
ال�شياحية عينا او قيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعي 
عليها باملنا�شب من الر�ش�م وامل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه منها ورف�شت 
ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ش�ري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني 
ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا االعلن �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 12258 بتاريخ 2018/2/24   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/6091  عمايل  جزئي 

االقامة  حمل  جمه�ل  ����ش.ذ.م.م  للن�شاءات  فيجن  عليه/1-اك�شز  املحك�م  اىل 
الدع�ى  يف    2017/12/7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ت�ؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  فينكاتارامان  ل�شالح/ماهاديفان  اع��له  املذك�رة 
للمدعي مبلغ )80000( درهم وبتذكرة ع�دة اىل م�طنه على الدرجة ال�شياحية 
عليها  املدعي  وال��زم��ت  اخ��ر  عمل  رب  بخدمة  يلتحق  مل  ما  نقدا  قيمتها  او  عينا 
ما  ورف�شت  منها  ن�شيبه  من  املدعي  واعفت  وامل�شروفات  الر�ش�م  من  باملنا�شب 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ش�ري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني 
ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا االعلن �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 12258 بتاريخ 2018/2/24   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/9543  عمايل  جزئي 
اىل املحك�م عليه/1-جراند ف�ر�ش ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة 
الدع�ى  يف    2017/12/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذك�رة اعله ل�شالح/ك�لديب الل �ش�رجيت الل بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي 
او مقابلها نقدا ما مل  للمدعي مبلغ )16.684( درهم وتذكرة ع�دة مل�طنه عينا 
يكن قد التحق بالعمل لدى �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات 
واعفت املدعي من ن�شيبه منها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة 
لن�شر  التايل  الي�م  اعتبارا من  احل�ش�ري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني ي�ما 
هذا االعلن �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 12258 بتاريخ 2018/2/24   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/4358  عمايل  جزئي 

���ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة نعلنكم  اىل املحك�م عليه/1-اونيك�ش لل�شياحة 
املذك�رة  الدع�ى  بتاريخ 2017/11/2  يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
اعله ل�شالح/عمري احمد ب�شري احمد بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي 
وقت  يكن  مل  م��ا  قيمتها  او  م�طنه  اىل  ال��ع���دة  وت��ذك��رة  دره��م   )82000( مبلغ 
التنفيذ قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات 
واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة 
احل�ش�ري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر 
اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  با�شم  �شدر  االع��لن  ه��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/7522  عمايل  جزئي 
اىل املحك�م عليه/1-�شفازاده لل�شياحه �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/11/15  يف الدع�ى املذك�رة اعله 
للمدعي  ت���ؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  ل�شالح/�شفى اهلل جناتي حممد ي��شف 
مبلغ )51.620( درهم وتذكرة ع�دة اىل م�طنه على الدرجة ال�شياحية عني او نقدا 
ما مل يلتحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من الر�ش�م وامل�شروفات 
واعفت املدعي من ن�شيبه منها . حكما مبثابة احل�ش�ري قابل لل�شتئناف خلل 
ثلثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا االعلن �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 12258 بتاريخ 2018/2/24   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/4964  عمايل  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- كلود �شيفني لتجارة االقم�شة �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة مبا 
ان املدعي/�شلطان حمم�د ريا�ش احمد نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
بتاريخ 2017/9/19  يف الدع�ى املذك�رة اعله ل�شالح/�شلطان حمم�د ريا�ش احمد 
بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ )8000( درهم وبتذكرة الع�دة ل�طنه عينا 
او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �شاحب عمل اخر عند تنفيذ هذا احلكم وباملنا�شب من 
الر�ش�م وامل�شروفات ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ش�ري قابل 
لل�شتئناف خلل ثلثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا االعلن �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 12258 بتاريخ 2018/2/24   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/12848  عمايل جزئي

حمل  جمه�ل  �����ش.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  �شرنث  1-�ش�بر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /حممد مزمل غلم �شرور قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
وتذكرة ع�دة مببلغ وقدره  درهم(  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )22007 
 AE179159730MB:1200( درهم والر�ش�م وامل�شاريف يف ال�شك�ى رقم(
�ش   08.30 ال�����ش��اع��ة   2018/3/15 امل����اف���ق  اخل��م��ي�����ش  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.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/471  عمايل كلي 
اىل املدعي عليه/1- 999 لل��شاطة العقارية جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي/
رمي�شة ي��شف ملك حممد ي��شف  قد اقام الدع�ى املذك�رة اعله وعليه نعلنكم بان 
وقبل  املحكمة  حكمت  التايل  التمهيدي  احلكم  بتاريخ:2018/2/15  حكمت  املحكمة 
لتحلفها  مالكتها  عليها  املدعي  ملمثل  احلا�شمة  اليمني  بت�جيه  امل��ش�ع  يف  الف�شل 
مل  ي��شف  حممد  ملك  رمي�شة  املدعية  ان  العظيم  ب��اهلل  )اق�شم  االت��ي��ة  بال�شيغة 
التي قامت ب�شداد م�شروفات  تقم ب�شداد م�شروفات اقامتها وان املدعي عليها هي 
االقامة اخلا�شة باملدعية والبالغ مقدارها )8000( درهم واهلل على ما اق�ل �شهيد. 
وحددت لها املحكمة جل�شة ي�م اخلمي�ش امل�افق:2018/3/1 ال�شاعة:10:30 �شباحا 

 .ch2.E.22:يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2018/186  تنفيذ عمايل 

جمه�ل  �����ش.ذ.م.م  للن�شاءات  كا�شتل  �شيلفر  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/فيكا�ش رافيندرا  قد اأقام  عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك���رة  التنفيذية  ال��دع���ى 
وقدره )5437( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�ش�م خلزينة  دره��م   )672( مبلغ  اىل 
�شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/5402  تنفيذ عمايل 
بال�شاحنات اخلفيفة �ش.ذ.م.م  العامة  امل���اد  لنقل  ال��رواد  املنفذ �شده/1-  اىل 
جمه�ل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد وحيد اخر حممد �شعيد 
اخر وميثله:بدر عبداهلل خمي�ش عبداهلل  قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية 
املنفذ به وق��دره )15874.5( دره��م اىل  املبلغ  امل��ذك���رة اع��له وال��زام��ك بدفع 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )318( درهم ر�ش�م خلزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

مذكرة اعالن بالن�سر
                        يف  الدعوى 2018/2  ا�ستئناف اأمور م�ستعجلة جتاري    
 -2 ����ش.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ار جي  �شي جي   -1 امل�شتاأنف �شده/  اىل 
�شي جي ار جي للتجاة العامة ���ش.ذ.م.م  جمه�يل حمل االقامة مبا ان 
احلكم  ا�شتاأنف/  قد  ال�شام�شي   بن حرب  علي  �شامل  /عبداهلل  امل�شتاأنف 

ال�شادر بالدع�ى رقم 2018/3 دعاوي م�شتعجلة جتارية     
وحددت لها جل�شه ي�م االربعاء  امل�افق 2018/2/28 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 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 12258 بتاريخ 2018/2/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1844 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  اي�ب علي خان حفيظ الرحمان خان  جمه�ل 
ابراهيم  حمم�د  التنفيذ/ابراهيم  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
العدوي  قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامكم 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )85501( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 
ي�ما من   15 املذك�ر خلل  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1239 تنفيذ جتاري

جمه�ل  �����ش.ذ.م.م  االمنية  للنظمة  جلف  ���ش��ده/1-زي��ن��ث  املنفذ  اىل 
امل��دي��ر/ �����ش.ذ.م.م وميثلها  التنفيذ/كاد  ط��ال��ب  ان  االق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
اأق��ام عليك  اياد حمم�د قيم وميثله:�شلح ح�شن حممد مبا�شري قد 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره���م    )1709602(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2447  ا�ستئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- الر�شا لتجارة م�اد البناء �شّ.ذ.م.م جمه�ل حمل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف / ن�شيب رحمن ا�شلم خان قد ا�شتاأنف/ احلكم 
ال�شادر بالدع�ى رقم 2017/2447 عمايل جزئي بتاريخ:2017/12/21     

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 12258 بتاريخ 2018/2/24   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/446  ا�ستئناف عقاري    
حمل  جمه�ل  ان��ك  بروبرتيز  ج��روب  برميري   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف / لي�ان �ش.ذ.م.م وميثله:علي ا�شماعيل حممد 
عبداهلل الزرع�ين قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدع�ى رقم 95-

2017 عقاري كلي بتاريخ:2017/9/28     
وحددت لها جل�شه ي�م االربعاء امل�افق 2018/2/28 ال�شاعة 10.00 �شباحا 
ميثلكم  م��ن  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/2512 تنفيذ جتاري

الكثريي جمه�ل حمل  املنفذ �شده/1-ملياء احمد عبدالعزيز فرج  اىل 
�ش.م.ع  اال���ش��لم��ي  االم����ارات  التنفيذ/م�شرف  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  بن م�شحار  عبيد  وميثله:احمد مهري خمي�ش 
التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )333963( 
درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خلل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/396 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1-تكن�ل�جيز تراك ام اي منطقة حرة ذ.م.م جمه�ل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�ش�لك�ش العاملية لل�شياحة وال�شفر 
�ش.ذ.م.م وميثلها مديرتها ال�شيدة/جايلي ل�ه قد اأقام عليك الدع�ى 
التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )175657( 
درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خلل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/68 تنفيذ �سرعي

اىل املنفذ �شده/1-دهار ماجان باتريي ك�ماران ت�تاتيل اوتيني جمه�ل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جي�شنا جايا �شاندران وميثله:ريا�ش 
املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  الكبان  حمم�د  عبداملجيد 
اعله والزامك تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم:98/2015 اح�ال 
نف�ش غري م�شلمني ب�شدا املبلغ املنفذ به وقدره )178.255( درهم �شامل 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  اال�شتحقاق وعليه  تاريخ  وامل�شاريف من  للر�ش�م 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خلل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2344  ا�ستئناف جتاري    

ان  االقامة مبا  ك��شا جمه�ل حمل  رزق  رفيق   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
امل�شتاأنف / عادل خليفه احمد العتيبه  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 

بالدع�ى رقم 2017/662 جتاري كلي بتاريخ:2017/12/14     
 10.00 ال�شاعة   2018/2/28 امل���اف��ق  االرب��ع��اء   ي���م  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

      يف الدعوى رقم 2017/1930  تنفيذ عمايل   
جزئي  عمايل  رق����م:2016/2519  العمالية  الدع�ى  يف  ال�شادر  احلكم  الق�شية:تنفيذ  م��ش�ع 
واملعدل باال�شتئناف رقم:2016/1916 ا�شتنئاف عمايل ، ب�شداد املبلغ املننفذ به وقدره )52022( 
درهم ل�شالح العامل باال�شافة اىل مبلغ وقدره )1041( درهم ر�ش�م تنفيذ احلكم ومبلغ )2601( 

درهم ر�ش�م الدع�ى االبتدائية ل�شالح املحكمة.
طالب االإعلن:طالب التنفيذ:روؤفت ال�شحف بن �شياح

املطل�ب اعلنه:املنفذ �شده:1- رعد ح�شن اعرج جمه�ل حمل االقامة
م��ش�ع االعلن: نعلنكم بانه مت احلجز على اال�شهم العائدة اليكم وبياناتها )�شركة ارامك�ش 
للتربيد عدد  ال�طنية  ال�شركة   -  71 اال�شهم  العقاريه عدد  اعمال  �شركة   - اال�شهم 2251  عدد 
اال�شهم 3615 - �شركة مت�يل عدد اال�شهم 87 يف حدود املبلغ املنفذ به - بناءا على قرار املحكمة 

ال�شادر بتاريخ:2017/9/4.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 
يف الطعن 2017/844 طعن جتاري

تدع� دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- ك�ينك� ماركيتينج م.م.ح

وميثله:ح�شن عبدالرحمن ح�شن عبداهلل 
جمه�ل  ليمتد  ري�ش�ر�شيز  جي  ا���ش  بي  �شركة  ���ش��ده:1-  املطع�ن  باعلن 
اأعله  امل��ذك���ر  ال��ط��ع��ن  اأق����ام عليكم  ال��ط��اع��ن  ب���اأن  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل 
�شحيفة  على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�ش�ر  عليكم  ويت�جب 

الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
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•• ال�شارقة –الفجر:

مدينة  يف  ���ش��اح��ي��ة  جمل�ش  اأول  ب��ا���ش��ر 
الزبارة  خ�رفكان وه� جمل�ش �شاحية  
ال�ش�احي  �����ش�����ؤون  ل����دائ����رة  وال���ت���اب���ع 
اأعماله  ال�����ش��ارق��ة  ب��ح��ك���م��ة  وال����ق����رى 
باجتماعه االأول الدي عقده م�شاء اأم�ش 
وانتخب بالتزكية كل من  حممد اأحمد 
النقبي  �شالح  وخ��ل��ف��ان  رئي�شا  ال��غ��اوي 

نائبا للرئي�ش.
وي��خ��ت�����ش جم��ل�����ش ���ش��اح��ي��ة ال����زب����ارة 
اأهايل منطقتي الزبارة وح�شي  ب�ش�ؤون 
املجل�ش  وي��ع��ت��رب  خ���رف��ك��ان  م��دي��ن��ة  يف 
التي ت�شرف  ال�ش�احي  �شاد�ش جمال�ش 
والقرى  ال�ش�احي  �ش�ؤون  دائ��رة  عليها 
�ش�احي  ب��ج��ان��ب جم��ال�����ش  ب��ال�����ش��ارق��ة 
واخلالدية  وم���ي��ل��ح  ووا����ش���ط  م��غ��ي��در 
ان��ع��ق��اد االجتماع  وال��رح��م��ان��ي��ة. وي��اأت��ي 
ال�شيخ  ال�شم�  ���ش��اح��ب  اأ���ش��در  اأن  ب��ع��د 
القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت���ر 
ال�شارقة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�ش  ع�ش� 

ب��ت�����ش��ك��ي��ل جمل�ش  اأم�����ريي�����اً  م���ر����ش����م���اً 
خ�رفكان  م��دي��ن��ة  يف  ال���زب���ارة  ���ش��اح��ي��ة 
وي��ق�����ش��ي امل��ر���ش���م االأم�����ريي رق���م 17 
ل�شنة 2018م اأن ُي�شكل جمل�ش �شاحية 
الزبارة يف مدينة خ�رفكان من االأع�شاء 
وهم خلفان �شالح النقبي وعدنان علي 

الغاوي  اأحمد  ح�شن احل��شني وحممد 
النقبي وخالد م��شى اإبراهيم البل��شي  
النقبي  خمل�ف  �شعيد  حممد  وخلفان 
وعبد العزيز عبد اهلل الك�شار احلمادي  

ورا�شد �شامل عبد اهلل النقبي
الغاوي   اأحمد  حممد  اأك��د  ت�شريح  ويف 

رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ���ش��اح��ي��ة ال����زب����ارة اأن 
جم��ل�����ش ال�����ش��اح��ي��ة ���ش��ي��ع��م��ل ي����دا بيد 
امل�اطنني  خدمة  على  العمل  اأج��ل  من 
والقيام بدور املجل�ش وفق االخت�شا�شات 
واالأهداف لتعزيز الت�ا�شل مع االأهايل 
واأع����رب ع��ن اع���ت���زازه واع���ت���زاز جمل�ش 

حاكم  ال�شم�  �شاحب  بثقة  ال�شاحية 
خدمة  يف  بالعمل  وتكليفهم  ال�شارقة 
االأهايل واأ�شار اإىل اأن جمل�ش ال�شاحية 
واالأعمال  املبادرات  كافة  �شي�شتفيد من 
التي نفدتها املجال�ش االأخ��رى يف كافة 
ب�����ارك خمي�ش  امل����ج����االت. م���ن ج��ان��ب��ه 
�ش�ؤن  دائ��رة  رئي�ش  ال�ش�يدي  �شامل  بن 
ال�����ش���اح��ي وال���ق���رى ان��ت��خ��اب حممد 
�شالح  وخ��ل��ف��ان  رئي�شا  ال��غ��اوي  اأح��م��د 
النقبي نائبا للرئي�ش وكلهما بالتزكية 
يف  ال��ت���ف��ي��ق  وللمجل�ش  ل��ه��م��ا  متمنيا 
م��ه��ام��ه ال��ت��ط���ع��ي��ة ك������اأول جم��ل�����ش يف 
ال�شيخ  ك��م��ا وه���ن���اأ  م��دي��ن��ة خ����رف���ك���ان. 
م���اج���د ب���ن ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي مدير 
رئي�ش  والقرى  ال�ش�احي  �ش�ؤون  دائرة 
من  باالختيار  ال�شاحية  رئي�ش  ونائب 
قبل االأع�شاء م�ؤكدا على اأهمية الدور 
املجل�ش  ع��ات��ق   على  يقع  ال��دي  الكبري 
جمال�ش  اأداء  م��ن��ظ���م��ة  ا���ش��ت��ك��م��ال  يف 
يف  االج��ت��م��اع��ي��ة  وخططها  ال�����ش���اح��ي 

خدمة امل�اطنني وحل م�شاكلهم.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شقيقة  ال��ك���ي��ت  دول����ة   .. االم������ارات  دول����ة  ت�����ش��ارك 
اح��ت��ف��االت��ه��ا ب��ي���م��ه��ا ال���ط��ن��ي ال����ذي ي�����ش��ادف ال�25 
فرباير من كل عام .. يف م�شهد يج�شد عمق العلقات 
امل�شرك  وامل�شري  واملحبة  االأخ���ة  اأوا�شر  و  التاريخية 
ال��ق��ي��ادة احلكيمة  ال��ب��ل��دي��ن يف ظ��ل  ب��ني  ال���ذي يجمع 
ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
�شباح  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م���  و���ش��اح��ب  اهلل،  حفظه  ال���دول���ة 

االأحمد اجلابر ال�شباح اأمري دولة الك�يت ال�شقيقة.
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  غرد  املنا�شبة  وبهذه 
جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  ن��ائ��ب  مكت�م  اآل  را���ش��د 
ال���زراء حاكم دبي رعاه اهلل” عرب ح�شابه على ت�ير 
امل��ح��ب��ة ق��ي��ادة و���ش��ع��ب��ا ك��ل التهنئة  اإىل ك���ي��ت  ق��ائ��ل: 

مبنا�شبة اأعيادكم ال�طنية املجيدة.
فرحة  ومنا�شباتكم  لنا  عيد  اأعيادكم   : �شم�ه  واأ�شاف 
االإن�شانية متنيات  اأم��ري  الأمريكم  و  لكم  ننقل  ل�شعبنا 

�شعب االمارات بدوام العزة و املنعة والرفاه.
اآل نهيان  و هناأ �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد 
ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد االأعلى للق�ات امل�شلحة 
ع���رب ح�����ش��اب��ه ع��ل��ى ت����ي���ر  ال��ك���ي��ت ح��ك���م��ة و�شعبا 
و  ال��ع��زة  دوام  ل��ه��م  متمنيا  ال���ط��ن��ي  ال��ع��ي��د  مبنا�شبة 

الرفعة والرخاء.
الك�يت  اأ�شقائنا يف  اإىل  القلبية  تهانينا   : �شم�ه  وق��ال 
اأفراحهم ال�طنية مقرونة باأمنياتنا الطيبة  مبنا�شبة 

ال��ع��زة وال��رف��ع��ة والرخاء  اأن ي��دمي على ك���ي��ت اخل��ري 
اأمري  راعي نه�شتها  و  قائد م�شريتها  والتقدم يف ظل 

املحبة واالإن�شانية حفظه اهلل.
و احتفلت مطارات الدولة باملنا�شبة من خلل تقدمي 
ال�رود واحلل�ى وال�شيافة  التذكارية وت�زيع  الهدايا 
الك�يتيني  ال����زوار  ع��ل��ى  الك�يتية  واالأع�����لم  ال��ع��رب��ي��ة 

القادمني اإىل االإمارات لق�شاء اإجازاتهم يف رب�عها.
وتنظم عدد من اإمارات الدولة مبنا�شبة الي�م ال�طني 
الك�يتي باقة من العرو�ش الفنية والراثية واحلفلت 
الغنائية التي يحييها مطرب�ن اإماراتي�ن وخليجي�ن.. 
برج  مثل  الدولة  يف  العمرانية  املعامل  اأب��رز  ت�شاء  كما 
بعلم  اأب�ظبي  يف  خليفة  ال�شيخ  وج�شر  دب��ي  يف  خليفة 

دولة الك�يت ال�شقيقة.
م�شت  لعق�د  الك�يتية   - االإماراتية  العلقات  ومتتد 
بالتميز  حافلة  ب���ارزة  حمطات  خللها  البلدان  �شهد 
العلقات  ه���ذه  تر�شيخ  يف  م��ب��ا���ش��رة  ب�����ش���رة  اأ���ش��ه��م��ت 
من  اأو  الثنائي  امل�شت�ى  على  �ش�اء  قدما،  بها  وامل�شي 
ينعك�ش  مبا  اخلليجي،  التعاون  جمل�ش  م�شرية  خلل 

على حتقيق م�شالح البلدين ال�شقيقني.
واأر�شى دعائم هذه العلقة التي جمعت دولة االإمارات 
بن  زاي��د  ال�شيخ  لهما  املغف�ر  الك�يت  دول��ة  و�شقيقتها 
اآل نهيان واأخ���ه ال�شيخ جابر االأحمد ال�شباح  �شلطان 
يف اإطار العلقة االأخ�ية التي تر�شخت عرب عق�د من 
لهما  املغف�ر  جمع  الذي  اللقاء  منذ  وت�طدت  الزمن، 

يف العام 1973.

 زيارات داعمة
وازدادت العلقات الثنائية االأخ�ية بني البلدين مت�شكا 
ور�ش�خا يف ظل القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ 
اهلل،  الدولة، حفظه  رئي�ش  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
ال�شباح  االأحمد اجلابر  ال�شيخ �شباح  ال�شم�  و�شاحب 

اأمري دولة الك�يت ال�شقيقة.
املتاأ�شلة  الق�ية  العلقة مثاال للروابط  و تعترب هذه 
جانب  اإىل  امل�����ش��رك  وتاريخهما  البلدين  وج���دان  يف 
الزيارات املتبادلة بني القيادتني، ومنها الزيارة االأوىل 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  ل�شاحب 
بتاريخ  الك�يت  دول���ة  اإىل  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش 
البلد  يف  احلكم  مقاليد  ت�ليه  بعد   2005  3-  28-
وهي الزيارة التي منحت ق�ة و زخما كبريا للعلقات 

الثنائية بني البلدين.
�شعب  ال��ك���ي��ت م�قعا خا�شا يف وج���دان  دول���ة  وحت��ت��ل 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  االإم����ارات 
اأوىل لها فائق  نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل، والتي 

العناية واالهتمام .
وت�شهد العلقات ال�شيا�شية بني دولة االإم��ارات ودولة 
املتبادل  التن�شيق  يعك�شه  م��ل��ح���ظ��ا  ت��ط���را  ال��ك���ي��ت 
الق�شايا  جتاه  والدولية  االإقليمية  املحافل  يف  بينهما 

ذات االهتمام امل�شرك، مبا يخدم م�شلحة اجلانبني.

اللجنة امل�سرتكة
وت��ت���ي��ج��ا مل��ت��ان��ة ال��ع��لق��ات ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، مت ت�قيع 

العام  الثنائي  للتعاون  امل�شركة  اللجنة  اإن�شاء  اتفاقية 
االأول  االجتماع  عقد  ومت  الك�يت،  مدينة  يف   2006
وتراأ�شه   ،2008 العام  مار�ش  اأول  اأب�ظبي  يف  للجنة 
�شم� ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان، وزير اخلارجية 
رئي�ش  نائب  الك�يتي  اجلانب  ومن  ال��دويل،  والتعاون 
جمل�ش ال�زراء وزير اخلارجية اآنذاك ال�شيخ الدكت�ر 

حممد �شباح ال�شامل ال�شباح.
للجنة  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����دورة  ع��ق��دت   ،2013 ي���ن��ي���  ويف 
ال��ع��ل��ي��ا امل�����ش��رك��ة ومت خ��لل��ه��ا ال��ت���ق��ي��ع ع��ل��ى برامج 
جمال  يف  التفعيلي  ال��ربن��ام��ج  منها  ع���دة،  وات��ف��اق��ي��ات 
التنفيذي  وال��ربن��ام��ج   ،2015-2014 لعام  البيئة 
للتفاق الثقايف والفني بني البلدين للأع�ام 2013 
برنامج  ع��ل��ى  ال��ت���ق��ي��ع  مت  ك��م��ا  و2015،  و2014 
تعاون بني وزارتي خارجية البلدين يف جمال التدريب 
بروت�ك�ل  ت�قيع  اإىل  اإ�شافة  والبح�ث،  الدبل�ما�شي 
الك�يت،  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ب��ني  م�شرك  ت��ع��اون 

واحتاد غرف التجارة وال�شناعة يف االإمارات.
وعقدت الدورة الثالثة للجنة العليا امل�شركة للتعاون 
بني دولة االإمارات ودولة الك�يت يف 14 و15 دي�شمرب 
ال��دويل يف  مقر وزارة اخلارجية والتعاون  يف   2014
ت��ع��اون بني  الت�قيع على م��ذك��رة  االإم����ارات ومت  دول���ة 
هيئة االأوراق املالية وال�شلع يف البلدين، ومذكرة تفاهم 
جمال  يف  للتعاون  تفاهم  ومذكرة  ال�شناعي،  للتعاون 
الطاقات  وم�����ش��ادر  وال��ب��روك��ي��م��اوي��ات  وال��غ��از  النفط 
اجل���دي���دة وامل��ت��ج��ددة، وب��رن��ام��ج ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت��ع��اون يف 

اأب�ظبي  هيئة  بني  والفن�ن  والثقافة  املكتبات  جم��ال 
للثقافة “ حينئذ “ واملجل�ش ال�طني للثقافة والفن�ن 
واالآداب يف دولة الك�يت خلل االأع�ام من 2014 اإىل 

.2017

العالقات الثقافية
وت���رج���ع ج����ذور ال��ع��لق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة بني 
وبنيت  التاريخ  عمق  اإىل  ال�شقيقة  والك�يت  االإم���ارات 
من  البلدين  �شعبي  ب��ني  االجتماعية  ال��ع��لق��ات  على 
خ���لل ال��ب��ح��ث ع��ن م�����ش��ادر ال����رزق وت���ب���ادل اخلريات 
لتبادل  الت�ا�شل  اأدوات  ال�شعبني  الأبناء  اأوج��دت  التي 

الثقافات واخلربات.
ال��ث��ق��اف��ات والعل�م  ت��ط���ر  ال��ع��لق��ة م��ع  ازدادت ه��ذه  و 
فكانت دولة الك�يت �شباقة بني دول اخلليج يف حركات 
التعليم والفكر، حيث ن�شرت العل�م والثقافة ومل تبخل 

بتلك الع�شارة االأدبية والفكرية.
حتى  البلدين  بني  الثقافية  العلقات  زخ��م  وت�ا�شل 
من  العديد  على  الت�قيع  مت  حيث  االحت���اد  قيام  بعد 
بتبادل  بينهما، معززة  والرب�ية  الثقافية  االتفاقيات 
والرب�ية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل���ج���االت  خمتلف  يف  ال���زي���ارات 
ب��غ��ر���ش اال���ش��ت��ف��ادة م��ن اخل�����ربات، وت��ط���ي��ر جماالت 

التعاون .
و���ش��ه��د ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م يف ال��ب��ل��دي��ن ت��ط���را يف جميع 
مراحله، كما اأن رغبة اأبناء ال�شعبني يف حت�شيل العلم 

واملعرفة �شاهد على ازدياد عدد املدار�ش واجلامعات.

ف��ق��د ف��ت��ح��ت اجل��ام��ع��ات اخل��ا���ش��ة يف دول����ة االإم�����ارات 
الطلبة  ا�شتقطاب  اأم��ام  وا�شعا  جماال  املتحدة  العربية 
ال��ك���ي��ت��ي��ني ال��ذي��ن وج����دوا ف��ي��ه��ا ب��دي��ل م��ن��ا���ش��ب��ا عن 
اأوروبا  اإىل  بهم  تذهب  كانت  التي  الدرا�شية  اجل��ه��ات 
اجل��ام��ع��ات اخلا�شة يف  اأع��داده��م يف  وت�شهد  واأم��ريك��ا 
املعاهد  ت�شهده  ما  اإىل  اإ�شافة  م�شتمرا  تزايدا  الدولة 
والكليات واجلامعات الك�يتية من ت�اجد لطلبة دولة 

االإمارات بها.

العالقات القت�سادية
وت��ت��م��ي��ز ال��ع��لق��ات االق��ت�����ش��ادي��ة ب��ني دول���ة االإم�����ارات 
العربية املتحدة ودولة الك�يت مبتانتها و م�شدر ذلك 
عمق الروابط االأخ�ية التي جتمع البلدين و�شعبيهما 
ال�شقيقني، والتي متتد جذورها اإىل املا�شي البعيد قبل 

ظه�ر النفط والتي تط�رت بعد اكت�شافه.
وت���ؤك��د م�����ش��رية ال��ت��ع��اون االق��ت�����ش��ادي وال��ت��ج��اري بني 
القليلة  االأع������ام  خ���لل  ال�شيما  ال�شقيقني  ال��ب��ل��دي��ن 
البلدين  اقت�شاد  وت��ك��ام��ل  ال��ع��لق��ات  متانة  امل��ا���ش��ي��ة، 
فاالإمارات والك�يت ت�ؤمنان باأهمية التعاون االقت�شادي 
والتجاري بينهما وتفعيل ذلك من خلل زيادة التبادل 
يف  الثنائية  االقت�شادية  ال��ع��لق��ات  وتعزيز  ال��ت��ج��اري 
والتجارية  وال�شناعية  االقت�شادية  املجاالت  خمتلف 
واال�شتثمارية على ال�شعيدين اخلا�ش والعام، ما ينبئ 
مب�شتقبل زاهر ينتظر م�شرية هذا التعاون الذي ي�شب 

يف خدمة البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

جت�ضيدا لأوا�ضر الأخوة وامل�ضري امل�ضرتك .. الإمارات ت�ضارك الكويت احتفالتها بيومها الوطني

•• راأ�س اخليمة – الفجر

انطلقت ام�ش اأول رحلة جتريبية لعملية الفح�ش الفني الثقيل 
افتتاحه  املقرر  ال�شاعدي والذي من  املبنى اجلديد مبنطقة  يف 
الدوام  ا�شتئناف  اأن يتم  2018 على  املقبل  �شهر مار�ش  ر�شمياً 
فيه وا�شتقبال املعاملت بدءا من ي�م غد االأحد امل�افق 2-25-
2018 كخط�ة متهيدية ت�ؤكد على جاهزيته وا�شتعداده الكامل 

لتحقيق مردود اإيجابي قبل االإعلن عن الت�شغيل الفعلي له.
اجلديد  للمبنى  ب��زي��ارة  الفني  الفح�ش  اف��ت��ت��اح  جلنة  وق��ام��ت 
وت�شغيل كافة االأجهزة واالأنظمة اخلا�شة بذلك ب�ج�د امل�ظفني 
املعنيني الذين قام�ا بتجربة وتفعيل اآلية العمل بتلك االأجهزة 
والتاأكيد من عملها بكل دقة عالية ل�شمان اخلروج بخدمات ذات 

ج�دة وكفاءة للمتعاملني وباأ�شرع وقت ممكن ، وفقاً للت�جيهات 
الرامية اإىل دعم اجله�د نح� االبتكار .

هيئة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  الطري  اأحمد  جمال  �شعادة  واأ���ش��رف 
مدير  الغي�ش  علي  ع��ادل  العقيد  �شعادة  يرافقه  العامة  امل����ارد 
وعدد  اخليمة  راأ���ش  ب�شرطة  وال�شائقني  االآليات  ترخي�ش  اإدارة 
املبنى  يف  العمل  اإج����راءات  على  اللجنة  واأع�����ش��اء  ال�شباط  م��ن 
مراحل  يف  مهمة  تعترب  اخل��ط���ة  ه��ذه  ب���اأن  م���ؤك��داً   ، �شخ�شياً 
الت�شغيل التجريبي وتقدم �شري العمل يف م�شروع مبنى الفح�ش 
للمبنى  الفعلي  الت�شغيل  فيه حماكاة  الذي متت  الثقيل  الفني 
من خلل مرور ال�شاحنات واإجراء الفح��شات الفنية اللزمة 
با�شتخدام  للفح�ش  امل��ع��ت��ادة  امل��راح��ل  بجميع  عليها  وال��ك��ام��ل��ة 
جميع املرافق واالأجهزة واالأنظمة اخلا�شة بذلك، بهدف التاأكد 

النهائي من تكامل جميع االأنظمة حتى الت�شغيل الفعلي للمبنى 
يف �شهر مار�ش.

املبذولة من  ياأتي نتيجة للجه�د  النجاح  اأن هذا  وم�شى قائًل 
الربامج  وجن��اح  املبنى  اأنظمة  اختبار  على  القائمني  كافة  قبل 
التجريبية الذي عك�ش اال�شتعدادات اجليدة الفتتاح املبنى الذي 
ال�شاحنات  �شري  عملية  تعزيز  يف  وفعلي  كبري  وب�شكل  �شي�شهم 
وتخلي�ش معاملتها والتقليل من االزدحامات واخت�شار ال�قت 
واجل��ه��د و���ش���اًل بتحقيق ه��دف ت���اف��ر االأم���ن واالم���ان واإ�شعاد 
حركة  على  اي��ج��اب��ي��اً  تنعك�ش  متكاملة  منظ�مة  ع��رب  اجلميع 
واأنظمة  م��راف��ق  م��ن  ���ش��اه��ده  مب��ا  �شعادته  م�شيداً   ، ال�شاحنات 
يحت�يها املبنى اجلديد الذي �شي�شكل اإ�شافة جديدة ون�عية يف 

دفع عجلة من� القطاع االقت�شادي.

مبنى الفح�ش الفني اجلديد بال�ضاعدي يطلق خدماته

•• املنامة –الفجر:

العربية  االإم����ارات  دول���ة  ج��ن��اح  ي�شهد 
امل����ت����ح����دة مم���ث���ل���ة ب���ج���ه���از اأب����ظ���ب���ي 
ال��غ��ذائ��ي��ة وم���رك���ز خدمات  ل��ل��رق��اب��ة 
املزارعني باأب�ظبي يف فعاليات معر�ش 
 2018 للحدائق  ال���دويل  البحرين 
لتنمية  ال�طنية  املبادرة  تنظمه  الذي 
القطاع الزراعي باملنامة خلل الفرة 
حتت �شعار  اجلاري  فرباير   25-21
»�شلمة الغذاء و�شحة االن�شان«، اإقباال 
كبرياً من قبل اآالف ال��زوار واملهتمني 
بقطاع الزراعة واالأغذية وامل�شتثمرين 

وطلبة املدار�ش واجلامعات.
القا�شمي  را���ش��د  ثامر  املهند�ش  واأك���د 
املتحدث الر�شمي با�شم جهاز اأب�ظبي 
م�شاركة  اأن  ال����غ����ذائ����ي����ة،  ل���ل���رق���اب���ة 
كم�ؤ�ش�شة  دوره  لتعزيز  ج��اءت  اجلهاز 
الزراعة  جم��ال  يف  دول��ي��اً  بها  معرف 
رفاهية  يف  ت�شاهم  االأغ��ذي��ة  و�شلمة 
امل��ج��ت��م��ع، و���ش��م��ن ا���ش��رات��ي��ج��ي��ت��ه يف 
يف  م�شتدامة  تنمية  ذو  قطاع  تط�ير 
من  االأغذية  و�شلمة  الزراعة  جمال 
للممار�شات  االأم��ث��ل  ال��روي��ج  خ���لل 
على  ال�شليمة  وال���زراع���ي���ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
وتنفيذ  وال��ع��امل��ي،  املحلي  ال�شعيدين 
متكاملة  ت����ع����ي���ة  وب����رام����ج  خ���ط���ط 
الزراعية  اال�شتدامة  حتقيق  يف  ت�شهم 
مراحل  كافة  يف  الغذائية  وال�شلمة 
ال�شل�شلة الغذائية، وجت�شيداً حلر�شه 
على اإبراز �شمعة ومكانة اإمارة اأب�ظبي 
ب��ي��ئ��ة مثالية  ب��اع��ت��ب��اره��ا  احل�����ش��اري��ة 

للعي�ش وريادة االأعمال.
اجلناح  اأن  اإىل  ال���ق���ا����ش���م���ي  واأ������ش�����ار 
املعر�ش  يف  امل���������ش����ارك  االإم��������ارات��������ي 
التي  ال��ك��ب��رية  االإجن�����ازات  ي�شتعر�ش 
االإم���������ارات يف جمال  ح��ق��ق��ت��ه��ا دول�����ة 
ال���زراع���ة و���ش��لم��ة االأغ���ذي���ة، ويعرف 
التي  امل�����ش��اري��ع  ب���اأه���م  امل��ع��ر���ش  رواد 
ن��ف��ذه��ا اجل���ه���از يف ه����ذا امل���ج���ال، اإىل 

جانب ت�شليط ال�ش�ء على دور املغف�ر 
له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه يف املحافظة على 
البيئة واهتمامه بالزراعة والت�شجري، 
واإ�شهاماته الكبرية يف حتقيق النه�شة 
الزراعية الفريدة التي حققتها الدولة 
امل��ا���ش��ي��ة، عرب  القليلة  ال��ع��ق���د  خ��لل 
امل�شتدامة  البيئة  لعنا�شر  تر�شيخها 
املمار�شات  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��ا 
وابتكارها  اجليدة،  والبيئية  الزراعية 

لربامج تنمية ودعم املزارعني.
اجلهاز  م�����ش��ارك��ة  اأن  ال��ق��ا���ش��م��ي  وب���ني 
تخللها ت�زيع اآالف الن�شرات الت�ع�ية 
الكرت�ين  للفيلم  املدجمة  واالأقرا�ش 

ب��اإن��ت��اج��ه م�ؤخراً  ق���ام اجل���ه���از  ال����ذي 
لن�شر  ال��ن�����شء  فئة  م�شتهدفاً  »زادن����ا« 
والزراعية  البيئية  باجل�انب  ال���ع��ي 
مل�ا�شيع  م��ع��اجل��ت��ه  ع��رب  وال��غ��ذائ��ي��ة، 
الغذائية  ال�شلمة  كاأ�شا�شيات  مهمه 
الذكي  وال��ت�����ش���ق  املنزلية  واحل��دي��ق��ة 
الغذائية،  ل��ل��م���اد  االآم����ن  وال��ت��خ��زي��ن 
ال�شلة  ذات  امل�ا�شيع  اأه��م  جانب  اإىل 
كاالأمرا�ش  احلي�انية  ال��رثوة  بقطاع 
امل�شركة بني االإن�شان واحلي�ان و�شبل 
ال�قاية منها واالأ�شاحي وغريها من 

امل�ا�شيع املهمة.
الدولة  ب����ان ج��ن��اح  ال��ق��ا���ش��م��ي  واأف������اد 
االأوىل  امل��ع��ر���ش  اأي����ام  خ���لل  ا�شتقبل 

واملهتمني  ال��������زوار  ك���ب���ار  م����ن  ن��خ��ب��ة 
الزراعة، حر�ش  وامل�شتمرين يف قطاع 
بالفر�ش  ت��ع��ري��ف��ه��م  ع���ل���ى  اجل����ه����از 
والبنية  ال�����ش��خ��م��ة  اال����ش���ت���ث���م���اري���ة 
ت�فرها  ال��ت��ي  امل��ت��ط���رة  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
ودولة  خ��ا���ش  ب�شكل  اأب���ظ��ب��ي  اإم�����ارة 
االإم��ارات ب�شكل عام لقطاعي الزراعة 
ال��غ��ذائ��ي��ة، حيث جنحت  وال�����ش��ن��اع��ات 
ال���ع���دي���د من  ت����ط���ني  االإم�����������ارات يف 
مما  املهمة،  اال�شراتيجية  ال�شناعات 
لدولة  العاملية  املكانة  تعزيز  يف  اأ�شهم 
العربي  اخل��ل��ي��ج  وم��ن��ط��ق��ة  االإم�������ارات 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ح��ا���ش��ن��ة وم��ن��ط��ل��ق��اً الأهم 

ال�شناعات الغذائية.

واأ�شاف القا�شمي اأن معر�ش البحرين 
مهماً  ج�شراً  ميثل  للحدائق  ال���دويل 
امل�ؤ�ش�شات  م���ع  وال��ت���ا���ش��ل  ل��ل��ت��ع��اون 
الزراعي  االب��ت��ك��ار  ال���رائ���دة يف جم���ال 
لتبادل  ث��م��ي��ن��ة  وف��ر���ش��ة  وال���غ���ذائ���ي، 
اال�شتدامة  جم�������االت  يف  اخل��������ربات 
جهاز  اأن  م���ؤك��داً  وال��زراع��ي��ة،  البيئية 
بالتعاون  الغذائية  للرقابة  اأب���ظ��ب��ي 
باأب�ظبي  املزارعني  مع مركز خدمات 
عمد اإىل الرويج من خلل م�شاركته 
ملعر�ش �شيال ال�شرق االأو�شط واملنتدى 
اللذان  ال��زراع��ي��ة  ل��لب��ت��ك��ارات  العاملي 
عام،  كل  اأب�ظبي  اإم���ارة  ت�شت�شيفهما 
ب��اع��ت��ب��اره��م��ا احل���دث���ني االأك�����رب على 

الغذاء  جم����ال  يف  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت���ى 
والزراعة.  ومن جانبه اأكد علي ي��شف 
ال�شعد مدير االت�شال مبركز خدمات 
املزارعني باأب�ظبي، اأن م�شاركة املركز 
اإب������راز حجم  اإىل  ت��ه��دف  امل��ع��ر���ش  يف 
اجل��ه���د ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا امل��رك��ز لتطبيق 
ال���روؤي���ة ال��ع��ام��ة حل��ك���م��ة اأب���ظ��ب��ي يف 
جمال الزراعة وبناء قدرات املزارعني 
اأف�شل  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  وم�����ش��اع��دت��ه��م 
املمار�شات الزراعية واإدارة امل�ارد بكفاءة 
املقبلة.  للأجيال  ا�شتدامتها  ت�شمن 
واأ�شاف “عمل املركز منذ اإن�شائه على 
ن�شر ثقافة الزراعة امل�شتدامة وحتفيز 
ممار�شات  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ل���ى  امل�����زارع�����ني 

ال����زراع����ة وف����ق معايري  ت�����ش��م��ن ل��ه��م 
م�شدر  امل���زرع���ة  ت��ك���ن  بحيث  رب��ح��ي��ة 
الأ�شحابها،  وم��ت��ن��ام��ي  حقيقي  دخ���ل 
اأن املركز ي�فر حزمة من  اإىل  م�شرياً 
على  املزارعني  ت�شاعد  التي  اخلدمات 
الزراعة  االأ�شاليب احلديثة يف  اعتماد 
ت�شمن  بطريقة  منتجاتهم  وت�ش�يق 
ال�ش�ق،  يف  امل��ح��ل��ي  امل��ن��ت��ج  ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
ك��م��ا  ي�����ش��اع��د امل���زارع���ني ع��ل��ى التاأهل 
جاب  ج��ل���ب��ال  ���ش��ه��ادة  على  للح�ش�ل 
التح�ل نح�  العاملية، وي�شجعهم على 
الزراعة الع�ش�ية وفق برنامج طم�ح 
لتح�يل 100 مزرعة خلل ال�شن�ات 
معر�ش  اأن  واأو���ش��ح  املقبلة.  االأرب��ع��ة 

من  يعد  للحدائق  ال���دويل  البحرين 
املنطقة  يف  املتخ�ش�شة  املعار�ش  اأب��رز 
املعنيني  م��ن  لكثري  وجهة  ميثل  وه��� 
ب�ش�ؤون الزراعة، وبالتايل فه� فر�شة 
للتعرف على جتارب وخ��ربات جديدة 
والرويج  الزراعة  ومتميزة يف جمال 
اأب�ظبي  تبذلها حك�مة  التي  للجه�د 
حتديث  جه�د  ال�شيما  املجال،  هذا  يف 
االعتماد  يف  والت��شع  ال��زراع��ة  اأنظمة 
املحمية  ال���ب���ي����ت  يف  ال�����زراع�����ة  ع���ل���ى 
ت�شمن  التي  املائية  ال��زراع��ة  واأنظمة 

اال�شتخدام االأمثل للم�ارد.
جناح  �شمن  مبن�شة  امل��رك��ز  وي�����ش��ارك 
الغذائية حيث  اأب�ظبي للرقابة  جهاز 
الزراعة  امل��م��ار���ش��ات  الأف�����ش��ل  ي��ع��ر���ش 
اأب�ظبي، كما  اإم��ارة  املطبقة يف م��زارع 
التي  يعر�ش منتجات ح�شاد مزارعنا 
متثل فخر الزراعة يف االإمارة وكذلك 
يعمل على اإبراز مزايا املنتجات املحلية 
ل�شل�شة  وال�����روي�����ج  ع���ام���ة  ب�������ش����رة 

الت�ريد من املزرعة اإىل املائدة.
واأج��������رى ال�����ف����د االإم������ارات������ي خلل 
لنخبة  م��ي��دان��ي��ة  زي������ارات  م�����ش��ارك��ت��ه 
م��ن امل���زارع و���ش���ق امل��زارع��ني للتعرف 
ع��ل��ى ال������ش��ائ��ل احل���دي���ث���ة امل��ت��ب��ع��ة يف 
للمنتجات  والرويج  الزراعة  عمليات 
ال��زراع��ي��ة، واط��ل��ع ك��ذل��ك ع��ل��ى جه�د 
الت�ش�يق  جم��ال  يف  البحرين  مملكة 

الزراعية وال�شلمة الغذائية.
معر�ش  اأن  اإىل  االإ��������ش�������ارة  جت������در 
ال���ب���ح���ري���ن ال�������دويل ل���ل���ح���دائ���ق منذ 
اأن  ا����ش���ت���ط���اع   2004 ع�����ام  اإن�������ش���ائ���ه 
على  وال��ه���اة  للخرباء  من�شة  ي�شبح 
���ش���اء لتط�ير خ��ربات��ه��م يف هذا  ح��د 
للم�شتثمرين  مهماً  وملتقى  امل��ج��ال، 
لل�شتثمار  ف���ر����ش  ع����ن  ال���ب���اح���ث���ني 
الزراعي، وجامعاً للمنظمات الزراعية 
وال�شركات ذات ال�شلة من �شتى اأنحاء 
العامل لعر�ش منتجاتهم وابتكاراتهم 

وتبادل اخلربات يف هذا االإطار.

اطلعوا على جهود الدولة يف جمال الزراعة وال�سالمة الغذائية

اآلف الزوار يتوافدون اإىل جناح الإمارات يف »البحرين الدويل للحدائق«
ثامر القا�سمي: حر�سنا على تعريف الزوار باإ�سهامات ال�سيخ زايد يف حتقيق النه�سة الزراعية

جمل�ش �ضاحية الزبارة يف خورفكان  يعقد اجتماعه الأول وينتخب بالتزكية كل من 
حممد اأحمد الغاوي رئي�ضا وخلفان �ضالح النقبي نائبا للرئي�ش 

•• ال�شارقة -وام:

انطلقت اأم�ش االول مبركز 1971 للت�شميم بجزيرة العلم 
يف   CODE CAMP العمل  خميم  فعاليات  بال�شارقة 
اإطار الدورة الثالثة مل�شابقة التطبيقات امل�شاندة التي تنظمها 
 22 من  الفرة  خلل  االإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة  مدينة 
ج����دة احلياة  م��رك��ز  م��ع  بالتعاون  اجل���اري  ف��رباي��ر   25 اإىل 
التقنية بجامعة �شي�ؤول ال�طنية و�شركة اإل جي اإلكرونيك�ش 
اخلليج ومركز ريادة اأعمال للأ�شخا�ش ذوي االإعاقة يف ك�ريا 

.DEBC
واأ�شاد الربوفي�ش�ر �شاجن م�نك يل م�ش�ؤول مركز ج�دة احلياة 
التقنية بجامعة �شي�ؤول ال�طنية بامل�شت�ى الذي و�شلت اإليه 
امل�شابقة كنتيجة منطقية جلهد العاملني يف تنظيمها وحر�ش 
اإىل  بفعالية  فيها  امل�شاركة  على  االإم��ارات��ي��ة  اجلامعات  طلبة 
جانب زملئهم الك�ريني وت�شميم التطبيقات املميزة بهدف 

التح�شني من ج�دة حياة االأ�شخا�ش ذوي االإعاقة.
اأن القائمني على امل�شابقة يحث�ن الطلب على بذل  واأو�شح 
وابتكار  لت�شميم  املخيم  اأي��ام  خلل  ا�شتطاعتهم  قدر  اجلهد 
اإىل  ت�شعى  التي  النتائج  اأف�شل  وتقدمي  امل�شاندة  التطبيقات 
اإىل  م�شريا   .. االإع��اق��ة  ذوي  االأ�شخا�ش  حياة  ج���دة  حت�شني 
اأن التطبيقات التي مت ت�شميمها خلل الدورتني ال�شابقتني 
تعد مب�شتقبل م�شرق. واأكد الربوفي�ش�ر يل اأهمية التقنيات 

امل�شاندة وما تقدمه من خدمات جليلة متكن االأ�شخا�ش ذوي 
االإعاقة من االعتماد على اأنف�شهم وتتيح اأمامهم �شبل جديدة 

للت�ا�شل واالندماج مع املجتمع ب�شكل اإيجابي وفعال.
وق����ال م�����ش���ؤول م��رك��ز ج�����دة احل���ي���اة : اإن���ن���ا ن��ع��ي�����ش يف زمن 
اأمام  الفر�شة  اإت��اح��ة  م��ن  ب��د  وال  والتقنيات  املعل�مات  ث���رة 
من  ويحقق�ا  منها  ج��زءا  ليك�ن�ا  االإع��اق��ة  ذوي  اال�شخا�ش 
بكل  اجل��دي��رة  وط��م���ح��ات��ه��م  تطلعاتهم  م��ن  بع�شا  خ��لل��ه��ا 
اليافعي  الكرمي  اأكدت منى عبد  احرام وتقدير من جانبها 
 45 م�شاركة  االإن�����ش��ان��ي��ة  للخدمات  ال�����ش��ارق��ة  مدينة  م��دي��ر 
طالبا من اجلامعات االإماراتية ي�شكل�ن 9 فرق ل� 7 جامعات 
ايريك �شيفري من  ال��ذي �شيق�م بتي�شريه كل من  املخيم  يف 
وي�شهد  الق�شاب  عبداهلل  واملهند�ش  ال�طنية  �شي�ؤول  جامعة 
الك�رية  اجلامعات  من  ط��لب   10 ل�  مميزة  م�شاركة  اأي�شا 
بهدف تبادل اخلربات املعرفية والتعاون مع طلب اجلامعات 
االإماراتية يف ابتكار التطبيقات امل�شاندة امل�جهة للأ�شخا�ش 

ذوي االإعاقة .
ابتكار  على  �شيك�ن  املخيم  يف  ال��ط��لب  تركيز  اإن   : وق��ال��ت 
التمكني االقت�شادي  امل�شاهمة يف  �شاأنها  التي من  التطبيقات 
للأ�شخا�ش ذوي االإعاقة وه� املح�ر االأ�شا�شي للمخيم الذي 
الت�جه  م��ع  وان�شجاما  الكبرية  الأهميته  ن��ظ��را  اع��ت��م��اده  مت 
كثقافة  وتعزيزه  االبتكار  ت�شجيع  يف  االإم����ارات  ل��دول��ة  ال��ع��ام 

جمتمعية.

طلبة اجلامعات الإماراتية يبتكرون تطبيقات 
ذكية لتمكني ذوي الإعاقة اقت�ضاديا
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انتخابات نيابية يف جيبوتي وحزب جيله الأوفر حظا 

هايتي تعلق ن�ضاطات الفرع الربيطاين لأوك�ضفام  
•• بور او برن�س-اأ ف ب:

احلك�مية  غ��ري  للمنظمة  ال��ربي��ط��اين  ال��ف��رع  ن�شاطات  ل�شهرين  هايتي  علقت 
اوك�شفام انرنا�شي�نال، بعد الك�شف عن ح�ادث ا�شتغلل جن�شي من قبل بع�ش 
انها  بيان  يف  الهايتية  اخل��ارج��ي  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزارة  وق��ال��ت  م�ظفيها. 
قررت تعليق ن�شاط اوك�شفام بريطانيا ب�شبب خطاأ فادح ارتكبته وي�شكل “م�شا�شا 
اخلارجي  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزي��ر  وق��ال  الهايتي«.  ال�شعب  بكرامة  خطريا 
حك�مية”.  غري  منظمات  جمه�رية  تعد  مل  “هايتي  ان  فل�ران  افي�ل  الهايتي 
واأ�شاف ان كرامة ال�شعب الهايتي ال تقدر بثمن. وا�شاف “بني 2010 و2011 
املنظمة  يف  م�ش�ؤول�ن  وقام  الزلزال  الطبيعية  الكارثة  بعد  �شعيفة  البلد  كانت 
غري احلك�مية بات�شغلل جن�شي واعتداءات جن�شية على اطفال وهذا ما نعتربه 
جرمية خطرية«. وجاءت ت�شريحات ال�زير الهايتي بعد لقاء مع املدير االقليمي 

الوك�شفام انرنا�شي�نال الأمريكا اللتينية والكاريبي �شيم�ن تاي�شهر�شت.

•• جيبوتي-اأ ف ب:

دعا  نيابية  انتخابات  يف  باأ�ش�اتهم  اجليب�تي�ن  ي��ديل 
ق�شم كبري من املعار�شة اىل مقاطعتها، ويت�قع اأن تعزز 
�شلطة حزب الرئي�ش ا�شماعيل عمر جيله الذي يت�ىل 

من�شبه منذ 1999.
باأ�ش�اتهم  االإدالء  اىل  ناخب  ال��ف   194 ح���اىل  دع��ي 
الخ��ت��ي��ار 65 ن��ائ��ب��ا. واك���د ع��ب��دو ق���ادر دوال��ي��ه في�شي، 
اأحد الناخبني القلئل يف مركز اقراع يف جيب�تي، ان 
“النا�ش على اطلع تام، يعرف�ن جيدا كيف ي�ش�ت�ن، 
ال��ع��ادة، على ما  ان االم����ر �شتجرى، كما ه��ي  واأع��ت��ق��د 

يرام«.
وهذه االنتخابات يف هذه امل�شتعمرة الفرن�شية ال�شابقة 
1977، وحتتل م�قعا ا�شراتيجيا  التي ا�شتقلت منذ 
على مدخل البحر االحمر، قد ت�شهد يف ال�اقع حركة 

امتناع عن الت�ش�يت.
فاملعار�شة منق�شمة، كما ح�شل يف االنتخابات الرئا�شية 
 86،68% ب�شه�لة  جيله  ب��ه��ا  ف���از  ال��ت��ي   2016 يف 
املعار�شة، وهذا ما  وقاطعها تلك االنتخابات ق�شم من 

يتكرر مرة اخرى مع االنتخابات النيابية.

ال���دمي����ق���راط���ي وال��ت��ج��م��ع للعمل  ال���ت���ج���دد  ف��ح��رك��ة 
والدمي�قراطية والتنمية البيئية والتحالف اجلمه�ري 
للتنمية، قررت اأال تقدم اي مر�شح. لكن احزابا معار�شة 
اأخرى اختارت امل�شاركة وان مل يكن لديها مر�شح�ن اإال 
الدمي�قراطي  اجليب�تي  فاملركز  االم��اك��ن:  بع�ش  يف 
امل���ح��د يف ع��ل��ي �شبيح )ج���ن����ب(، واالحت�����اد م��ن اجل 
للتنمية  اجليب�تي  وال��ع��دال��ة-احل��زب  الدمي�قراطية 
يف جيب�تي املدينة، والفرع االآخر للتحالف اجلمه�ري 

للتنمية يف تاج�را )و�شط(.
واحلزب احلاكم )االحتاد من اجل االكرثية الرئا�شية( 
ممثل يف كل دائ��رة. ويرى من يدع�ن اىل املقاطعة ان 
ه��ذه االنتخابات ال ميكن يف اي ح��ال م��ن االح����ال ان 
تك�ن عادلة و�شفافة، وان احزاب املعار�شة التي ت�شارك 

فيها ال تق�م اإال بتاأييد النظام.
من  التجمع  رئي�ش  جيله،  حممد  الرحمن  عبد  وق��ال 
اجل العمل والدمي�قراطية والتنمية البيئية، والعمدة 
ال�شابق جليب�تي، ان “احزابا تق�ل انها معار�شة تق�م 
ان هذه  ا�شايف على  النظام. هذا دليل  باالإ�شادة مبزايا 
االنتخابات  االح��زاب م�الية للئتلف احلاكم. وهذه 

لن ت�ؤدي اىل �شيء«.

بينهم  م��دن��ي��ني  ت�شعة  مقتل  ع��ن 
املر�شد  وث����ق  م���ا  وف����ق  ط���ف���لن، 
ب��ذل��ك ح�شيلة  ال�����ش���ري. وب��ل��غ��ت 
ال��ق��ت��ل��ى م��ن��ذ ي�����م االأح������د 426 
96 ط���ف���ًل، كما  ب��ي��ن��ه��م  م���دن���ي���اً، 
األ��ف��ني اآخرين  اأك���رث م��ن  اأ���ش��ي��ب 

بجروح.
فيها  قتل  التي  دوم���ا،  مدينة  ويف 
ام�ش اجلمعة خم�شة مدنيني، اأفاد 
انت�شار  عن  بر�ش  فران�ش  مرا�شل 
الق�شف،  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  احل���رائ���ق 
م�شرياً اإىل اأن عربات االإطفاء غري 

قادرة على اإخمادها جميعاً.
ويف اأح��د االأح��ي��اء، ب��ادر �شكان اإىل 
الإخماد  ال��ط��ب��خ  اأواين  ا���ش��ت��خ��دام 

حريق يف اأحد املنازل.
امل�����ش��ت��م��ر، جلاأ  ال��ق�����ش��ف  ويف ظ���ل 
االأق���ب���ي���ة  اإىل  ال�������ش���ك���ان  م���ع���ظ���م 
ت��ن��ع��دم احلاجات  وامل��لج��ئ ح��ي��ث 
منهم،  البع�ش  يخرج  االأ�شا�شية. 
م�������ش���ت���غ���ًل دق����ائ����ق م����ن ال����ه����دوء 
الإح�������ش���ار ب��ع�����ش احل���اج���ي���ات اأو 
الكهرباء  انقطاع  ظ��ل  يف  الطعام 
بعد تقطع اأ�شرطة االمدادات عن 

امل�لدات.
ويف اأح�����د �����ش�����ارع م��دي��ن��ة دوم����ا، 

•• دوما-اأ ف ب:

ل��ل��ي���م ال�������ش���اد����ش ع��ل��ى ال���ت����ايل، 
ال�ش�ري  ال��ن��ظ��ام  ق�����ات  ت��ق�����ش��ف 
قرب  املحا�شرة  ال�شرقية  الغ�طة 
اأن يدع�  ي��ت���ق��ع  دم�����ش��ق يف ح��ني 
اإقرار  اإىل  ال��دويل  االأم��ن  جمل�ش 
ه��دن��ة ل���ق��ف م��ع��ان��اة م��ئ��ات اآالف 

املدنيني.
ومنذ ي�م االأحد، قتل 426 مدنياً 
بينهم 96 طفًل يف غ��ارات ج�ية 
طال  ومدفعي  �شاروخي  وق�شف 
ال�شرقية،  ال��غ���ط��ة  وب��ل��دات  م��دن 
قرب  امل��ع��ار���ش��ة  ال��ف�����ش��ائ��ل  معقل 
االأكرث  بني  من  اأ�شب�ع  يف  دم�شق، 
بدء  منذ  املنطقة  ه��ذه  يف  دم���ي��ة 

النزاع يف العام 2011.
الذين  ال��ق��ت��ل��ى  اإىل  وب���االإ����ش���اف���ة 
حلق�ق  ال�����ش���ري  امل��ر���ش��د  وثقهم 
ال���ك���ث���ريون  ي�������زال  االإن�����������ش�����ان، ال 
االأبنية  اأن���ق���ا����ش  حت���ت  ع���ال���ق����ن 
امل���دم���رة واآخ�������رون م��ن��ت�����ش��رون يف 
امل�شت�شفيات واملرافق الطبية التي 

مل ت�شلم من الق�شف.
ومل يتمكن جمل�ش االأمن الدويل 
اخلمي�ش من االتفاق على م�شروع 
النار  الإط��لق  وقفاً  يفر�ش  ق��رار 
يف �ش�ريا ملدة �شهر، بعدما طالبت 
رو�شيا باإجراء تعديلت عليه، وهي 
التي ت�شارك طائراتها احلربية يف 

ق�شف الغ�طة ال�شرقية.
اجلمعة  امل�شتمر  الق�شف  واأ�شفر 

ال�شرقية  االأح��ي��اء  م��ن  وامل��دن��ي��ني 
التي ح��شرت الأ�شهر عدة، وذلك 
عنيف  وت�شعيد  ب��ري  ه��ج���م  بعد 

للق�شف.
الف�شائل  اأن  م������ش��ك���  واأع���ل���ن���ت 
ال�شرقية  ال��غ���ط��ة  يف  امل��ع��ار���ش��ة 
رف�شت اتفاقاً مماثًل ملا ح�شل يف 
حلب ين�ش على خروجها من هذه 

املنطقة.
م��شك�  وا�����ش����ن����ط����ن  وح�����ّم�����ل�����ت 
م�����ش���ؤول��ي��ة خ��ا���ش��ة مل���ا ي��ح�����ش��ل يف 
اإياها  متهمة  ال�شرقية،  ال��غ���ط��ة 
ب���������ش��ع ال��ع�����ش��ي ب���ال���دوال���ي���ب يف 

مفاو�شات وقف اطلق النار.
تدخلها  م���ن���ذ  م������ش��ك���  وغ������ريت 
العام  يف  ����ش����ري���ا  يف  ال��ع�����ش��ك��ري 
على  الق�ى  م�ازين  من   2015
النظام،  ق������ات  ل�����ش��ال��ح  االأر�������ش 
انت�شارات  حت��ق��ي��ق  يف  و���ش��اه��م��ت 
ع���دي���دة ل�����ش��احل��ه��ا ك����ان اأب���رزه���ا 
ال�شيطرة على كامل مدينة حلب.

وخ�����لل اج��ت��م��اع جم��ل�����ش االأم����ن 
ال�ش�ري  امل��ب��ع���ث  ذك��ر  اخلمي�ش، 
لدى االأمم املتحدة ب�شار اجلعفري 
وقذائف  ال�ش�اريخ  من  مئات  ان 

الهاون ت�شقط على دم�شق.
ا�شتمرت  م���داخ���ل���ة  يف  وا�����ش����اف 
�شت�شبح  “نعم،  دق��ي��ق��ة  ع�����ش��ري��ن 
اخرى”  حلباً  ال�شرقية  ال��غ���ط��ة 
لكن حلب الي�م بالن�شبة له “هي 
مليني النا�ش الذين يعي�ش�ن يف 

�شكل طبيعي متاماً«.

بو�سعها القيام بهجمات اإلكرتونية وعمليات �سرية
الوليات املتحدة تبحث 

عن ا�ضرتاتيجية لردع اإيران 
•• وا�شنطن-وكاالت:

معهد  ل���دى  مقيم  ب��اح��ث  ب�����الك،  كينيث  كتبها  امل��ق��االت  م��ن  �شل�شلة  يف 
ح�ل كيفية تطبيق ا�شراتيجية ناجحة ملحاربة  اإنربرايز”،  “اأمرييكان 
اإي��ران وم�شاحلها يف اأكرث من مكان، راأى اأن العمل على تغيري النظام يف 
باأن  االع���راف  املتحدة  ال���الي��ات  على  واأن  ذل��ك،  �شلب  يف  يندرج  طهران 
خط�ة كهذه قد تك�ن �شرورة على املدى الط�يل، الأن نظام املليل ي�ا�شل 
تعريف نف�شه باأنه عدو الأمريكا، ويت�شرف بعدوانية مبا يتنا�شب مع ذلك 

الت��شيف الذاتي. 
ولكن، براأي كاتب املقال، الأجل حتقيق تلك الغاية ال بد من اإدراك بع�ش 
احلقائق، من اأبرزها �شع�بة تغيري النظام يف اإيران. فاإن نظام املليل قد 
ال يحظى بدعم �شعبي وا�شع، ولكن االإيرانيني عندهم �شع�ر ق�مي جارف، 
وهم يقف�ن عادة خلف حك�متهم، حاملا وجدوا باأنها مهددة من قبل ق�ى 

خارجية. 
وهناك نقطة اأكرث اأهمية، بح�شب ب�الك، وتكمن يف تقييد النظام ال�شديد 
م��راراً من  العامل اخلارجي. لذلك، متكنت طهران  الت�ا�شل مع  ل��شائل 
النظام  ا�شتطاع  ال��ط��ري��ق��ة،  وبنف�ش  ب�شه�لة.  �شعبية  انتفا�شات  �شحق 
اأي مترد  اأجنبية. كما جنح ب�شحق  االإي��راين الق�شاء على �شبكات جت�ش�ش 

جرى و�شط ط�ائف واأقليات اإيرانية م�شح�قة. 
من جهة ثانية، يلفت الكاتب ال�شتبعاد اإمكانية غزو اأمريكا الإيران من اأجل 
ملا �شيرتب عن ذلك من خ�شائر مادية وب�شرية، وتكاليف  النظام،  تغيري 
اإعادة اإعمار، كما ح�شل يف العراق، ف�شًل عن احتمال وق�ع اإيران يف اأيدي 
يف  ج��رى  م��ا  ول��رمب��ا  وج���دت.  اأينما  اأمريكية  ق���ات  يلحق�ن  مت�شددين 

العراق واأفغان�شتان وال�ش�مال ميثل اأمثلة وا�شحة. 
اإنه ب��شع اأمريكا فر�ش عق�بات اقت�شادية جديدة، ف�شًل  ويق�ل الكاتب 
عن �شن هجمات الكرونية عدوانية، وعمليات �شرية للت�شجيع على زعزعة 
النظام.  �شد  باالنتفا�شة  اإيرانية  اأقليات  واإقناع  اإي��ران،  داخ��ل  اال�شتقرار 
وي�شيف الكاتب اأنه من اأجل حتقيق ال�اليات املتحدة غايتها يف قلب نظام 
احلكم يف اإيران باأقل اخل�شائر املمكنة، ما عليها �ش�ى العمل على تقلي�ش 

النف�ذ االإيراين عرب ال�شرق االأو�شط.
االإيراين  النظام  ي�شطر  و�ش�ريا،  العراق  يف  بنف�ذه  االحتفاظ  اأجل  ومن 
اأم�ال فائ�شة، ف�شًل عن ن�شر ع�شكريني  لبذل جه�د كبرية، وتخ�شي�ش 

وميلي�شيات �شيعية تكلف ميزانيتها اأم�ااًل كثرية. 
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، ي���رى ك���لرك اأن���ه م��ن ���ش��اأن اب����داء ال����الي���ات املتحدة 
ا�شتعدادها للتحرك داخل العراق و�ش�ريا اأن يعترب مبثابة ب�ادر للتحرك 
�شد النظام االإي��راين نف�شه. وتفيد تلك اال�شراتيجية يف جتنب ت�شعيد 
اإي��ران عن غري  املتحدة على غ��زو واحتلل  ال���الي��ات  غري مق�ش�د يجرب 

ق�شد.
اأمريكا عازمة  اأن  اأن��ه كلما اعتقدت طهران  ورغ��م ذل��ك، يرى كاتب املقال 
وحماربة  جه�دها  تكثيف  على  عملت  كلما  فيها،  احلكم  نظام  قلب  على 

ال�اليات املتحدة وم�شاحلها اأينما وجدت. 
ونظراً اإىل كل ما �شبق، يق�ل الكاتب اإن احلكمة تقت�شي بعدم الياأ�ش من 

تغيري النظام، بل ا�شتبداله مبا يعرف ب�شيا�شة الردع.
لربنامج  وا�شنطن  “معهد  م��دي��ر  اإزين�شيندات،  مايكيل  ا�شتفا�ش  وق��د 
يف �شرح وجهة نظره ب�شاأن كيفية حماربة  الدرا�شات الع�شكرية واالأمنية”، 
بخيار  دوم���اً  حتتفظ  اأن  وا�شنطن  على  اإن���ه  اإزين�شيندات  وي��ق���ل  اإي����ران. 
اإيران لردعها عن تنفيذ عمليات انتقامية �شد م�شالح اأمريكية  مهاجمة 

يف اأي مكان كانت.   

واأ�شيب  ���ش��خ�����ش��اً   20 ن��ح���  ق��ت��ل 
جراء  دم�شق  يف  بجروح  الع�شرات 

ق�شف الف�شائل.
ويتفق حملل�ن اأن النظام ال�ش�ري 
يتجه نح� احل�شم يف هذه املنطقة 

التي ُتعد اإحدى ب�ابات دم�شق.
وي���ت���زام���ن ال��ت�����ش��ع��ي��د ح���ال���ي���اً مع 
حميط  يف  ع�����ش��ك��ري��ة  ت����ع����زي����زات 
ُت��ن��ذر بهج�م  ال�����ش��رق��ي��ة  ال��غ���ط��ة 

بري و�شيك لق�ات النظام.
بع�ش  ع���ل���ت  ال��ت�����ش��ع��ي��د  واأم���������ام 
االأ������ش������ات يف امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل 
واإنهاء  ال��ق�����ش��ف  ب���ق��ف  امل��ط��ال��ب��ة 

املعاناة.
وبعد ف�شل جمل�ش االأمن الدويل 
م�شروع  على  االتفاق  يف  اخلمي�ش 
�شهر  مل��دة  ه��دن��ة  ق���رار ين�ش على 
ل���ل�������ش���م���اح ب�����دخ������ل امل�������ش���اع���دات 
االإن�شانية واإجلء اجلرحى، اأعلن 
ديبل�ما�شي�ن اأن املجل�ش �شيجتمع 
ال�شاعة  عند  للت�ش�يت  اجلمعة 
16،00 ت غ على م�شروع معدل.

ال�شيغة االأخ��رية لهجة  وتت�شمن 
الرئي�شية  ال��ب��ن���د  الح���د  خمففة 
يطالب  املجل�ش  ان  على  ين�ش  اذ 
ب����ق���ف الإط������لق ال���ن���ار ب����دال من 

�شاهد مرا�شل فران�ش بر�ش اأهايل 
ومنازلهم  م��ت��اج��ره��م  ي��ت��ف��ق��دون 
بال�ش�اريخ  الق�شف  يبداأ  اأن  قبل 
ناحية  ك���ل  يف  ب���اجل���ري  ف����ب����داأوا 

للختباء.
اأب�  ق���ال  دوم����ا،  يف  م�شت�شفى  ويف 
ُيبكي  معنا  يحدث  “ما  م�شطفى 
اأح����د ال يفقد  ي���ج��د  احل���ج���ر، ال 
اث����ن����ني من  او  ���ش��خ�����ش��اً  ي����م���ي���اً 
كل  ن��ن��ام،  اأن  ن�شتطع  ال  ع��ائ��ل��ت��ه. 
الرباميل  تلقي  مروحيات  ال�قت 
لي�ش  ف�قنا.  الرو�شية  والطائرات 

لدينا �ش�ى اهلل«.
الغ�طة  ت�����ش��ك��ل  �����ش����ن�����ات،  م���ن���ذ 
ال�������ش���رق���ي���ة اخل����ا�����ش����رة ال����رخ�����ة 
�شم�د  م����ع  ال���������ش�����ري،  ل���ل���ن���ظ���ام 
وقدرتها  فيها  املعار�شة  الف�شائل 
العام  منذ  املحكم  احل�شار  برغم 
العا�شمة  ا�شتهداف  على   2013

بالقذائف.
وقتل �شخ�ش واأ�شيب 15 اآخرون 
ا�شتهداف  ب��ع��د  اجل��م��ع��ة  ب���ج���روح 
اأح��ي��اء يف دم�����ش��ق، وف��ق م��ا اأوردت 
الر�شمية  ال�ش�رية  االأن��ب��اء  وكالة 

)�شانا(.
وم���ن���ذ ب�����دء ال��ت�����ش��ع��ي��د االأخ������ري، 

•• عوا�شم-وكاالت:

رايت�ش  ه��ي���م��ن  م��ن��ظ��م��ة  ات��ه��م��ت 
ووت�ش، تركيا، با�شتهداف مدنيني 
عمليتها  خ�������لل  واإي�������ذائ�������ه�������م، 
منطقة  على  امل�شتمرة  الع�شكرية 
ل�شيطرة  واخل���ا����ش���ع���ة  ع���ف���ري���ن 

االأكراد يف �ش�ريا.
ام�����ش اجلمعة،  ���ش��در  ت��ق��ري��ر  ويف 
ف�شلت  ت��رك��ي��ا  اإن  امل��ن��ظ��م��ة  ق��ال��ت 
اللزمة  االح��ت��ي��اط��ات  ات���خ���اذ  يف 
�شف�ف  يف  خ�شائر  وق����ع  لتجنب 
امل��دن��ي��ني يف ث����لث ه��ج��م��ات منذ 
بدء عملية “غ�شن الزيت�ن” قبل 
اأكرث من �شهر. وقالت نائبة مدير 
هي�من  يف  االأو���ش��ط  ال�شرق  ق�شم 
راي��ت�����ش ووت�����ش، مل��ا ف��ق��ي��ه: “يبدو 
ي�اجه�ن  ال�����ش��ع��ف��اء  امل��دن��ي��ني  اأن 
النزوح وامل�ت ب�شبب طريقة تركيا 

يف �شن هج�مها االأخري«.
واأكدت املنظمة اأن الهجمات، التي 
الركية،  امل�شلحة  ال��ق���ات  �شنتها 
من  26 مدنياً  مقتل  اأ�شفرت عن 

بينهم 17 طفًل حتى االآن.
املتحدة،  االأمم  لتقديرات  ووف��ق��اً 
ف������اإن ع�����دد ال�������ش���ك���ان امل���دن���ي���ني يف 
األف   323 ح����ايل  يبلغ  ع��ف��ري��ن 

ن�شمة.
وم��������ن ج����ان����ب����ه����ا، ن����ف����ت ت���رك���ي���ا 
ا�شتهدافها للمدنيني اال اأن م�شادر 
كردية ومراقبني تابعني للمر�شد 
ال�ش�ري حلق�ق االإن�شان املعار�ش، 
مقراً  بريطانيا  من  يتخذ  وال��ذي 
له، قال�ا اإن اأكرث من 100 مدين 

)كان�ن  ي��ن��اي��ر   20 م��ن��ذ  ق��ت��ل���ا 
الثاين( املا�شي.

اإنها  ووت�ش  رايت�ش  وقالت هي�من 
الدفاع  وزي����ر  اإىل  ب��ر���ش��ال��ة  ب��ع��ث��ت 
)كان�ن  ي��ن��اي��ر   26 يف  ال���رك���ي 
ال����ث����اين(، مب���ا ت������ش��ل��ت اإل���ي���ه من 
لكنها  املدنيني،  مقتل  ب�شاأن  نتائج 

مل تتلق اأي رد.
وتابعت اأن “ق�انني احلرب حتظر 
ت�شتهدف  ال��ت��ي  ال��ه��ج��م��ات،  ب�شدة 
مل  ما  املدنية،  املن�شاآت  اأو  املدنيني 
تكن ت�شتخدم يف اأغرا�ش ع�شكرية، 
وحتظر الهجمات الع�ش�ائية التي 
الع�شكرية  االأه����داف  ب��ني  متيز  ال 

اخلارجية االأمريكية هيذر ن�يرت 
ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني: ب������دون دع�����م من 
رو�شيا ل�ش�ريا ملا كان قد وقع هذا 
الدمار وه�ؤالء القتلى. وقتل ما ال 

يقل عن 46 مدنياً اخلمي�ش.
يذّكرنا  ه����ذا  ن����ي���رت:  واأ����ش���اف���ت 
عما  لرو�شيا  اخلا�شة  بامل�ش�ؤولية 

يحدث هناك.
وت����اأت����ي ه����ذه ال��ت�����ش��ري��ح��ات بعد 
م�شروع  تبني  ف�شل  ع��ل��ى  ���ش��اع��ات 
ق����رار يف جم��ل�����ش االأم�����ن ال����دويل 
اإن�شاين  وق���ف  ف��ر���ش  اإىل  ي��ه��دف 
الإط����لق ال��ن��ار مل���دة 30 ي���م��اً يف 

�ش�ريا.

واملدنية«.
ودعت هي�من رايت�ش ووت�ش تركيا 
ال���غ���ارات،  ه����ذه  ال��ت��ح��ق��ي��ق يف  اإىل 
وان�شاف  ع��ل��ن��ي��ة،  ال��ن��ت��ائ��ج  وج��ع��ل 
وتقدمي التع�ي�ش الكايف لل�شحايا 

املدنيني اأو اأ�شرهم.
اىل ذل��ك، ن��ددت ال���الي��ات املتحدة 
بامل�ش�ؤولية  اخلمي�ش  االأول  ام�ش 
اخل���ا����ش���ة ال���ت���ي ت���ق���ع ع���ل���ى عاتق 
ي�شنه  ال�����ذي  ال��ق�����ش��ف  يف  رو���ش��ي��ا 
اأك��رث من  واأوق��ع  ال�ش�ري،  النظام 
400 قتيل منذ االأحد يف الغ�طة 

ال�شرقية ب�ش�ريا.
وزارة  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث���ة  وق����ال����ت 

تطبق  ال  ال��ه��دن��ة  اأن  ك��م��ا  ي���ق���رر، 
على اأ�شخا�ش وجماعات وتعهدات 
بتنظيمي  م���رت���ب���ط���ة  وك����ي����ان����ات 
اال�شلمية.  وال����دول����ة  ال���ق���اع���دة 
عن  تتحدث  �شابقة  �شيغة  وكانت 

التنظيمني فقط.
وبرغم التعديلت، مل يت�شح بعد 
ما اذا كانت رو�شيا، التي عطلت يف 
ال�شابق قرارات عدة تدين النظام 

ال�ش�ري، �شتدعم م�شروع القرار.
ال�شرقية  الغ�طة  اأهايل  يعلق  وال 
الدويل  اآم��ااًل كثرية على املجتمع 

واالأمم املتحدة.
وقال اأب� م�شطفى، اأثناء مرافقته 
دوما،  اأح��د اجلرحى يف م�شت�شفى 
مل يقدم�ا لنا �شيئاً، االأمم املتحدة 
ق��ل��ق��ة وت���ط���ال���ب ب����ق���ف الإط����لق 
تقدم  وال  ت�شتنكر  فرن�شا  ال��ن��ار، 
�شيئاً، م�شيفاً كل دولة تبحث عن 
ال�شعب  م�شالح  ولي�ش  م�شاحلها 

ال�ش�ري.
واأ�شاف االأمم املتحدة متخاذلة.

الغ�طة  يف  ي��ح�����ش��ل  م���ا  وُي����ّذك����ر 
ال�����ش��رق��ي��ة مب��ع��رك��ة م��دي��ن��ة حلب 
انتهت  ال���ت���ي   ،2016 ال���ع���ام  يف 
املعار�شني  املقاتلني  اآالف  باإجلء 

ب���شع  م������ش��ك���  ن���ي��رت  وات��ه��م��ت 
وقف  مفاو�شات  بدواليب  الع�شي 

اإطلق النار.
وقالت اإن وج�د 400 قتيل يعك�ش 
اأ���ش��ت��ان��ة ال��ت��ي مت  ف�شل حم���ادث���ات 
خللها االتفاق بني تركيا واإيران 
اإن�شاء مناطق خف�ش  ورو�شيا على 

ت�تر للحد من العنف يف �ش�ريا.
يظهر  “ذلك  اأن  ن�يرت  واعتربت 
ال���ت����ت���ر هي  خ��ف�����ش  م��ن��اط��ق  اأن 

مزحة«.
م�شم�لة  ال�������ش���رق���ي���ة  وال����غ�����ط����ة 
مب��ن��اط��ق خف�ش ال��ت���ت��ر ال��ت��ي مت 

االتفاق عليها العام املا�شي.

حمللون: النظام ال�سوري يتجه نحو احل�سم 

جل�ضة جمل�ش الأمن تنعقد على وقع جمازر الغوطة 

وا�سنطن حتمل رو�سيا م�سوؤولية الق�سف يف الغوطة

هيومن رايت�ش تتهم تركيا با�ضتهداف املدنيني يف �ضوريا

تركيا ت�ضتدعي قائم باأعمال هولندا  
•• انقرة-اأ ف ب:

ا�شتدعت اأنقرة ام�ش القائم باالأعمال اله�لندي وعربت له عن اإدانتها 
االعراف  اإىل  تدع�  مذكرة  على  اله�لندي  الربملان  ت�ش�يت  غ��داة 
بينما  ع��ام،  العثمانية قبل نح� مئة  ال�شلطنة  االرم��ن يف عهد  باإبادة 

ت�شهد العلقات بني البلدين ت�ترا يف االأ�شل.
و�شادق برملان ه�لندا باأغلبية 142 �ش�تا مقابل ثلثة ا�ش�ات على 
ت��شية باأن يتحدث الربملان بعبارات وا�شحة عن االإبادة االرمنية، يف 

خط�ة جديدة على طريق االعراف باالإبادة االرمنية.
كما وافق على ايفاد ممثل حك�مي اىل يريفان يف 24 ني�شان ابريل يف 

ذكرى املجازر التي ارتكبت بني 1915 و1917.
لكن ال�شلطة التنفيذية ناأت بنف�شها عن قرار جمل�ش الن�اب. وقالت 

يف  الرغبة  “نتقا�شم  اخلارجية  وزي��ر  مبهام  تق�م  التي  ك��اغ  �شيغريد 
عقد م�شاحلة بني االأط��راف املعنيني لكن احلك�مة ترى ان طريقة 
الت��شل اىل ذلك خمتلفة عن املذكرة التي طرحت«. واأ�شافت نحيي 
ان  م�ؤكدة  االأقليات،  تطال  التي  املجازر  كل  �شحايا  واأه��ايل  �شحايا 

احلك�مة لن حتكم على االمر ما اذا كان ابادة ام ال.
وتتحدث  “ابادة”  ك��ل��م��ة  ا���ش��ت��خ��دام  ق��اط��ع  ب�شكل  ت��رك��ي��ا  وت��رف�����ش 
با�شتمرار عن جمازر متبادلة خلل حرب اهلية وجماعة اودتا بحياة 

مئات االآالف من االأ�شخا�ش يف اجلانبني.
الربملان  ق��رار  اأوغ��ل���  ت�شاو�ش  م���ل���د  ال��رك��ي  وزي��ر اخلارجية  ودان 
اله�لندي وو�شفه باأنه �شعب�ي غري ملزم ويعك�ش العن�شرية، وم�شاعر 
العداء املتنامي للأتراك واالإ�شلم يف اأوروبا. واأ�شاف ان القرار �شيء 
وقائم على معل�مات غري م�شت�فاة. و�شّرح ال�زير الركي لل�ش�ؤون 

االوروبية عمر جيليك اجلمعة اأمام ال�شحافيني “ندين القرار الذي 
واأ�شار  اتخذه الربملان اله�لندي، بالن�شبة لنا انه قرار �شيء وباطل”. 
الربملان  ق��رار  عن  بنف�شها  ن��اأت  اله�لندية  احلك�مة  اأن  اىل  جيليك 

وهذا مهم.
االأرميني  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال  بالقرار،  ارمينيا  رحبت  املقابل،  يف 
اله�لندي  ال��ربمل��ان  اك��د  االإج���راء  بهذا  ان��ه  بيان  يف  نلبنديان  ادوارد 
اإبادات  وق���ع  منع  يف  املتمثلة  النبيلة  واملهمة  العاملية  بالقيم  التزامه 

وجرائم �شد االإن�شانية.
الغالب على  االب��ادة  2004 بطابع  اله�لندية يف  اعرفت احلك�مة 
املجازر وعمليات التهجري التي وقعت بني 1915 و1917، وتتحدث 
اإب����ادة االرم����ن. وق��ال��ت ك���اغ ان االم���ر �شيبقى  ب��ا���ش��ت��م��رار ع��ن ق�شية 

كذلك.
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عربي ودويل

اأفرج عن م�اطن املاين م�شج�ن يف تركيا الأ�شباب �شيا�شية، كما اعلن 
ام�ش اجلمعة متحدث با�شم وزارة اخلارجية االأملانية.

وق��د �شكل االإف����راج ع��ن ه��ذا امل���اط��ن االأمل����اين م���ؤ���ش��را ج��دي��دا اىل 
االنفراج ال�شيا�شي بني انقرة وبرلني.

اإي�شاح عن ه�ية هذا ال�شخ�ش، وال عن تاريخ  ومل تقدم برلني اي 
وا�شباب اعتقاله وظروفه، لكنها ذكرت ان لي�ش م�شم�حا له مغادرة 

االأرا�شي الركية.
لكن املتحدث قال ان االأملان امل�شج�نني الأ�شباب �شيا�شية بات�ا اأربعة 

يف البلد.
ال�شحايف  ع��ن  االإف�����راج  م��ن  اأ���ش��ب���ع  ب��ع��د  االإف�����راج  عملية  وح�شلت 
“االرهاب”  االأملاين-الركي دنيز ي�جيل الذي وتر اعتقاله بتهمة 

ط�ال �شنة، العلقات بني ال�شريكني يف حلف �شمال االأطل�شي.
 

على  احتجاجا  ام�ش  اجلن�بية  ك�ريا  يف  املعار�شة  يف  ن���اب  تظاهر 
االأوملبية  االأل��ع��اب  دورة  اختتام  حفل  �شمايل  ك���ري  ج��رنال  ح�ش�ر 
ال�شت�ية يف بي�نغ ت�شانغ االحد، معتربين انه جمرم حرب ي�شتحق 
امل�ت ب�شبب اإ�شداره االأمر بن�شف ال�شفينة احلربية الك�رية اجلن�بية 

�شي�نان يف 2010.
و�شيق�د كيم ي�نغ �ش�ل ال�فد الر�شمي الك�ري ال�شمايل الذي يتاألف 
اىل  ادت  التي  االأوملبية  االألعاب  اختتام  حفل  يف  اع�شاء  ثمانية  من 

بع�ش االنفراج يف �شبه اجلزيرة الك�رية بعد �شنتني من الت�تر.
كما �شتح�شر حفل االختتام ايفانكا ترامب ابنة الرئي�ش االمريكي 
ال  انها  اذ  للمنظمني  ال�شع�بات  بع�ش  ي�شبب  م��ا  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
ت�ىل  �ش�ل  ي�نغ  كيم  ان  ويعتقد  ال�شمايل.  بال�فد  االجتماع  تن�ي 
لفرة رئا�شة املكتب العام لل�شتطلع الذي يدير العمليات الك�رية 
ال�شمالية للتج�ش�ش وامر بن�شف ال�شفينة احلربية الك�رية اجلن�بية 
46 قتيل. وتظاهر نح�  ا�شفر عن �شق�ط  2010 ما  �شي�نان يف 
�شبعني برملانيا من حزب حرية ك�ريا املعار�ش املحافظ، اجلمعة امام 
مقر الرئا�شة الك�رية اجلن�بية ملطالبة الرئي�ش م�ن جاي ان بعدم 

ال�شماح بقدوم ال�فد ال�شمايل.
وقال زعيم كتلة احلزب يف الربملان كيم �ش�نغ تاي يف بيان ان “كيم 
ي�نغ �ش�ل جمرم حرب �شيطاين هاجم اجلن�ب وي�شتحق ال�شنق يف 
ال�شارع«. واأ�شاف كيم �ش�نغ تاي “ال ميكننا القب�ل بدع�ة جمرم على 
هذه الدرجة من الفظاعة ويجب تقطيعه، اىل حفل ختام االألعاب 
االأوملبية«. وقال الناطق با�شم وزارة الت�حيد الك�رية ال�شمالية بايك 
تاي هي�ن ان احلك�مة تدرك املعار�شة التي تثريها زيارة اجلرنال 
“فر�شة لتح�شني العلقات  الك�ري ال�شمايل لكنها راأت انها ت�شكل 

بني الك�ريتني«.

اتهم ل�بي االأ�شلحة الق�ي يف ال�اليات املتحدة منتقديه با�شتغلل 
حادثة اإطلق النار الدامية يف مدر�شة يف فل�ريدا لتحقيق مكا�شب 
بت�شديد  ملطالبات  ترامب  دون��ال��د  الرئي�ش  ا�شتجاب  فيما  �شيا�شية 

ق�انني حيازة االأ�شلحة مع دع�ة مثرية للجدل لت�شليح اال�شاتذة.
و�شفه  على  البيري  واي��ن  للبنادق”  ال�طنية  “اجلمعية  رئي�ش  ورد 
وتزايد  حا�شدة  لتظاهرات  ت�شديه  يف  للماأ�شاة  املخجل  بالت�شيي�ش 

االأ�ش�ات املطالبة بت�شديد ق�انني حيازة االأ�شلحة املت�شاهلة.
ويف تعليقاته االأوىل على املجزرة التي وقعت ي�م عيد احلب واأودت 
17 �شخ�شا يف ثان�ية يف فل�ريدا، كرر البيري اتهامات طاملا  بحياة 
ي�شع�ن  باأنهم  اال�شلحة  حيازة  ق�انني  بت�شديد  للمطالبني  وجهها 

الإلغاء احلق الد�شت�ري الذي يكفل حق حيازة وحمل ال�شلح.
وق����ال اأم�����ام م����ؤمت���ر ���ش��ن���ي ل��ل��م��ح��اف��ظ��ني ق����رب وا���ش��ن��ط��ن “اإنها 
منتقدا  بال�شم”  تن�شح  حركة  تطرحها  كل�شيكية  ا�شراتيجية 
ب��شائل  ي�شمى  وم��ا  ال�شيا�شي  الي�شار  يف  مفر�شني  ا���ش��راك��ي��ني 

االإعلم االإخبارية ال�طنية.
بل هي ق�شية  بال�شلمة  تتعلق  لهم، ال  “بالن�شبة  امل�شاألة  ان  وق��ال 
الثاين  التعديل  ويكره�ن  االأ�شلحة  جمعية  يكره�ن  انهم  �شيا�شية 

ويكره�ن احلرية الفردية«.

عوا�شم

برلني

وا�شنطن

�شيول

البحرية الرتكية تهدد با�ضتخدام القوة 
�ضد �ضفينة حفر ايطالية قبالة قرب�ش 

•• نيقو�شيا-اأ ف ب:

هددت خم�ش ب�ارج حربية تركية مب�اجهة �شفينة حفر ايطالية اجلمعة 
قبالة  ال��غ��از  ع��ن  للتنقيب  والتقدم  عليها  املفرو�ش  احلظر  ك�شر  ح��اول��ت 

�ش�احل قرب�ش، بح�شب ما اأفاد م�ش�ؤول�ن قبار�شة.
بابادوب�ل��ش  فيكت�را�ش  القرب�شية  احلك�مة  با�شم  املتحدث  نائب  وق��ال 
التقدم  حاولت  للطاقة  االيطالية  ايني  ل�شركة  التابعة  احلفر  �شفينة  اإن 
للجزيرة  اجلن�بي  ال�شاحل  قبالة   3 بل�ك  منطقة  يف  الغاز  عن  للتنقيب 
املت��شطية، رغم احل�شار الذي تفر�شه ال�شفن احلربية الركية على هذه 
ل�كالة  بابادوب�ل��ش  وا���ش��اف  ف��رباي��ر.  �شباط  م��ن  التا�شع  منذ  املنطقة 
بل�ك  نح�  للحفر  ايني  �شركة  �شفينة  ت�جه  اثناء  اإن��ه  القرب�شية  االأنباء 
بعدما  الراجع  اإىل  فا�شطرت  تركية  حربية  ب���ارج  خم�ش  اعر�شتها   3
هددت )الب�ارج( با�شتخدام الق�ة وم�اجهتها رغم ال�شجاعة التي اأظهرها 
اأهمية  من  قلل  دي�شكالزي  كلودي�  ايني  جمم�عة  رئي�ش  لكن  قبطانها. 
اإن  ايطاليا  يف  لل�شحافيني  ق��ال  حيث  اأ�شب�عني،  منذ  امل�شتمر  اخل��لف 
�شركته لن تتخلى عن عمليات التنقيب التي جتريها قبالة قرب�ش، لكنها 
على  اعتدنا  وق��ال  عملياتها.  لبدء  دبل�ما�شي  حل  اإىل  الت��شل  �شتنتظر 
احتمال اندالع نزاعات. مل نرك ليبيا او اي دولة اأخرى حيث كانت هناك 
واأكد  يقلقني. نحن مطمئن�ن متاما.  اآخ��ر ما  االأم��ر  او�شاع معقدة. هذا 
دي�شكالزي هناك احتمال كبري باأن ن�شطر يف االأيام القليلة املقبلة اإىل نقل 

ال�شفينة لدولة اأخرى كما كان خمططا يف البداية.

وا�ضنطن تتحدث عن خطة �ضام بني الفل�ضطينيني واإ�ضرائيل

حماكمة بطيئة للمتطرفني الأجانب لدى اأكراد �ضوريا

ايزيديون يخ�ضون من اإبادة جديدة يف العراق 

ف�ضائح ف�ضاد.. متى ي�ضقط نتانياهو؟

•• جنيف-اأ ف ب:

ت��ق���ل ف��ري��دة عبا�ش خلف وه��ي واح���دة من 
خطفهن  ال��ل���ات��ي  االي��زي��دي��ات  الن�شاء  اآالف 
متطرف� تنظيم داع�ش واغت�شبهن وعاملهن 
انه  يعني  ال  اجل��ه��ادي��ني  ه��رب  ان  ب�ح�شية، 
وعلى هام�ش  العراق.  اىل  الع�دة  املمكن  من 
نا�شط�ن  ف��ي��ه  ي�������ش���ارك  ج��ن��ي��ف  يف  م����ؤمت���ر 
االن�شان،  حق�ق  عن  ومدافع�ن  ومعار�ش�ن 
ق��ال��ت يف م��ق��اب��ل��ة ه����ذا اال����ش���ب����ع م���ع وكالة 
اال�شخا�ش  ���ش��يء.  يتغري  “مل  بر�ش  فران�ش 
اأنف�شهم الذين ان�شم�ا اىل تنظيم داع�ش ما 

زال�ا هناك.
 كيف ميكننا ان نع�د ونثق بهم من جديد؟«. 
وت�شاءلت “من �شي�شمن ان ابادة جديدة لن 
ي�شتخدم�ن  جم��رم��ني  اي����دي  ع��ل��ى  حت�����ش��ل 
الثامنة ع�شرة  اآخ��ر؟«. وك��ات فريدة يف  ا�شما 
م���ن ال��ع��م��ر ع��ن��دم��ا و���ش��ل االإره���اب���ي����ن اىل 
ك���ج��� يف م��ن��ط��ق��ة �شنجار  ال��ه��ادئ��ة  ب��ل��دت��ه��ا 
اغ�شط�ش  اآب  من  الثالث  يف  ال��ع��راق(  )�شمال 

اأح���دا، ومل نتعر�ش الأح��د مل نكن  ن���ؤذ  “مل  2014. وق��ال��ت 
الذين  باأمان و�شلم«. لكن االيزيديني،  ان نعي�ش  نريد �ش�ي 
ما  �شرعان  ت�حيدية  ديانة  ويتبع�ن  الكردية  اللغة  يتحدث�ن 
داع�ش  تنظيم  يف  ال�شنة  النا�شطني  الأح��ق��اد  اه��داف��ا  ا�شبح�ا 
“الكافرة«.  االأقلية  �شد هذه  ا�شطهاد  قام�ا بحملت  الذين 
وع��ن��دم��ا ���ش��ي��ط��ر امل��ت��ط��رف���ن ع��ل��ى ق��ري��ت��ه��ا، ام��ه��ل���ا �شكانها 

الثامنة  يف  ك�����ن  ب����ال����ك����اد  وف����ت����ي����ات 
ال���ع���م���ر«. وق����د اق��ت��ي��دت فريدة  م���ن 
اخلا�شعة  ال��ع��ب��ي��د  ا����ش����اق  اإح����د  اىل 
ن�شاء  بيعت  وح��ي��ث  داع�����ش،  لتنظيم 
يف  للجن�ش  عبيدا  ايزيديات  وفتيات 
جانب  من  اعلنها  التي  “اخللفة” 
والعراق.  �ش�ريا  املتطرف�ن يف  واحد 
وتتذكر ما كان يح�شل وتق�ل “كان�ا 
يريدونهن،  ك��ن  ال��ل���ات��ي  ي��خ��ت��ارون 
ك��م��ا ي��ح�����ش��ل يف ���ش���ب��رم��ارك��ت او يف 
���ش���ق امل���ا���ش��ي«. ويف االأ���ش��ر، متكنت 
رغم  على  ق�ية  تبقى  ان  من  فريدة 
االالم التي يتعذر و�شفها، من خلل 
املعتقلت  ودع��م  باإميانها  االعت�شام 

اال�شغر منها.
وقالت انها مل تكف ابدا عن التفكري 
يف الهرب. وبعد اربعة ا�شهر، ا�شتفادت 
من باب غري مقفل باإحكام، من اجل 
الفرار مع فتيات اخريات. ويف نهاية 
باملخاطر،  وحم��ف���ف��ة  ط���ي��ل��ة  رح��ل��ة 
من  اك��رث  ا�شتقبلت  التي  املانيا  يف  اللج�ء  م��ن  اخ��ريا  متكنت 
الف ايزيدي. وتخ�ش�ش الي�م وقتها للحديث عن االبادة التي 

ارتكبها اجلهادي�ن و”اقتياد داع�ش اىل العدالة«.
اجلهاديني.  هزمية  بغداد  اعلنت  االول/دي�شمرب،  كان�ن  ويف 
لكن ذلك غري كاف يف نظر فريدة. وقالت “اريد ان ارى الذين 

اقرف�ا هذه اجلرائم امام حمكمة دولية«.

الثانية  تبلغ  التي  فريدة  وروت  االإ���ش��لم.  العتناق  ا�شب�عني 
عن�ان  كتاب يحمل  الي�م، جتربتها يف  والع�شرين من عمرها 

“الفتاة التي هزمت داع�ش«.
وقالت انه بعد ا�شب�عني “جمع�نا كلنا يف القرية وطلب�ا منا 
وا�شافت  الرجال”.  بقتل  فبداأوا  رف�شنا،  اال�شلم.  نعتنق  ان 

“يف هذا الي�م االول، قتل�ا اكرث من 450 رجل و�شبيا«.
ومراهقات  الن�شاء  “اغت�شب�ا  بالق�ل  روايتها  فريدة  تابعت 

خم�شة اأيام. وقد اأ�شيع، على نطاق وا�شع، اأنه من بني املعتقلني 
نتانياه�،  م��ن  مقرب�ن  كبار  م�ش�ؤول�ن  هناك  ك��ان  ال�شبعة، 
ات�شاالت  �شركة  )اأك���رب  بيزنيك  يف  رف��ي��ع  م�����ش���ؤول  واأح��ده��م 
اإ�شرائيلية(. وقد منعت و�شائل االإعلم، الأكرث من 48 �شاعة، 
من الك�شف عن اأ�شماء املتهمني. وعند منت�شف ليلة االأربعاء، 
معظمهم  اأن  تبني  وق��د  املعتقلني.  ه�يات  عن  النقاب  ك�شف 

عامل�ن يف �شركة بيزنيك.
وبح�شب �ش�ملان، يبدو اأن التهمة املت�قعة �شد اأولئك املتهمني 
تتعلق مبنح �شركة بيزنيك معاملة خا�شة من قبل فيلرب، يف 
مقابل تغطية اإيجابية لكل من نتانياه� وزوجته، عرب “واال” 

اأ�شهر امل�اقع االإخبارية، واأو�شعها انت�شاراً يف اإ�شرائيل. 
ال�شابق  العام  املدير  اأو�شك  فقد  اإ�شافيتان.  حقيقتان  وهناك 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ال�زراء  رئي�ش  ي�شتطيع  متى  اإىل  م���ؤرخ،  �ش�ملان،  م��ارك  �شاأل 
ال�شيناري�  ه���  وم���ا  بال�شلطة،  التم�شك  نتانياه�  بنيامني 

االأرجح النتهاء عهده كرئي�ش للحك�مة االإ�شرائيلية؟.
مفاجاأة  ح��دث��ت  “ني�زويك”،  جملة  يف  ���ش���مل��ان،  كتب  وك��م��ا 
ال��ت��اري��خ الق�شائي  ال���ف���رات ا���ش��ط��راب��اً يف  اأك����رث  ت��ن��ه��ي  ق���د 
يف  ع��ام  مدير  فيلرب،  �شل�م�  وق��ع  فقد  الإ�شرائيل.  ال�شيا�شي 
وزارة االت�شاالت، اتفاقاً لكي ي�شبح �شاهداً ر�شمياً �شد رئي�ش 
االأوىل من  ال�شاعات  ملا ج��رى يف  املقال  كاتب  ال����زراء. ولفت 
ومثل�ا  اأ���ش��خ��ا���ش،  �شبعة  اعتقل  عندما  امل��ا���ش��ي،  االأح���د  ي���م 
اأعيدوا اإىل ال�شجن ملدة  اآخر، ومن ثم  تل�  اأمام قا�ٍش، واحداً 

اأن  �شاأنها  كان من  اإ�شلحات  تطبيق  على  االت�شاالت  ل���زارة 
تكلف �شركة بيزنيك املليني.  ومن جهة ثانية، عندما �شكل 
2015، ات��ف��ق مع  ن��ت��ان��ي��اه��� ح��ك���م��ت��ه االأح�����دث، يف م��ار���ش 
�شركائه يف االئتلف احلك�مي باأن تك�ن له حرية اتخاذ قرار 
اإعلم(. وعني نتانياه�  يف ق�شايا االت�شاالت) وت�شم و�شائل 
نف�شه وزيراً للت�شاالت، وكان اأول ما قام به اإقالة املدير العام 
ال�شابق، وتعيني �شديقة فيلرب مكانه. وعلى الف�ر جمد فيلرب 

االإ�شلحات التي كان من املقرر اأن تدخل حيز التنفيذ.
زافا  بها  تقدم  �شك�ى  بعد  اإال  عنه،  الك�شف  يتم  مل  م��ا  لكن، 
نتانياه�  اأن  ه�  مرييت�ش،  حزب  عن  الكني�شت  ع�ش�  غال�ن، 
واإيل�فيت�ش، رئي�ش جمل�ش اإدارة �شركة بيزنيك، كانا �شديقني. 
اإ�شرائيل باأن نتانياه� مل يعد  وعندها ق�شى املدعي العام يف 

ولكن  بال�شركة.  تتعلق  ق�شايا  اأية  مع  بالتعامل  له  م�شم�حاً 
�شدور ذلك احلكم تاأخر ملدة عام.

وتق�ل كاتبة املقال، اإن فيلرب، الذي حتى تاريخه ادعى اأن كل 
ما قام به كان نتيجة اعتقاده باأنه كان يعمل ل�شالح االقت�شاد 
رغ��م نفي جميع اخل��رباء يف وزارت��ه �شحة ذل��ك، فاإنه يت�قع 
قبل  من  �شريحة  ت�جيهات  نفذ  باأنه  لل�شرطة  يب�ح  اأن  منه 

نتانياه�. 
وباعتقاد كارلني، ال �شك يف امتلك فيلرب للعديد من االأ�شرار، 

نظراً الأنه عمل مع نتانياه� الأكرث من ع�شرين عاماً. 
بعد  الق�شائي  نتانياه�  م�شري  تقرر  املحللني،  جميع  وب��راأي 
تتعلق  ق�شايا  يف  دول���ة  �شاهد  ي��ك���ن  اأن  على  فيلرب  م���اف��ق��ة 

باتهامات بالف�شاد وجهت �شد رئي�ش ال�زراء االإ�شرائيلي. 

اإقليم  يف  الذاتية  االدارة  يف  اخلارجية  العلقات  هيئة 
اجلزيرة )حمافظة احل�شكة(، مع�شلة كربى لل�شلطات 
اأخرى،  اأول���ي��ات  راه��ن��اً  ت�شغلها  التي  املحلية  الكردية 
�ش�رية  ف�شائل  مع  تركيا  ت�شنه  ال��ذي  الهج�م  اأبرزها 
م�الية لها على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية 
يف �شمال �ش�ريا. وي��شح خليل بدوره “نريد اأن يحاكم 
االرتباك  لتجنب  بلدانهم”  يف  االج��ان��ب  اجل��ه��ادي���ن 

القان�ين والل�ج�شتي يف اآن معاً.
على   ،2012 ال��ع��ام  منذ  االأك����راد  املقاتل�ن  وي�شيطر 
م�شاحات وا�شعة يف �شمال و�شمال �شرق �ش�ريا ق�شم�ها 
اأق��ال��ي��م ه��ي اجل���زي���رة حم��اف��ظ��ة احل�شكة  اىل ث��لث��ة 

•• القام�شلي-اأ ف ب:

العراق  يحاكم  منهم،  االآالف  على  القب�ش  اإلقاء  بعد 
�شريع  ب�شكل  االأجانب  االإرهابي  داع�ش  تنظيم  عنا�شر 
معرفة  ينتظرون  �ش�ريا  يف  امل���ق���ف���ن  ي���زال  ال  فيما 
اىل  ترحيلهم  الكردية  الق�ات  تف�شيل  مع  م�شريهم 

دولهم ملحاكمتهم فيها.
جرى  الذين  الفرن�شيني  من  الكبري  العدد  وبخلف 
وق���ع هزمية  ع��ل��ى  االأخ����رية  االأ���ش��ه��ر  ت�قيفهم خ���لل 
الفرن�شية  ح�كمت  و�ش�ريا،  ال��ع��راق  يف  داع�ش  تنظيم 
العراق  يف  �شريع  ب�شكل  ع��ام��اً(   27( ب�غدير  ميلينا 

و�شرحل قريباً اىل بلدها.
وحكم الق�شاء العراقي االثنني ب�شجن ب�غدير ل�شبعة 
ال�شجن.  يف  ق�شتها  التي  الت�قيف  م��دة  وه��ي  اأ���ش��ه��ر، 
واك��ت��ف��ى ب��اإدان��ت��ه��ا ل��دخ���ل��ه��ا ال���ع���راق ب��ط��ري��ق��ة غري 

�شرعية. 
احتجازها  يتم  ان  على  ق��ري��ب��اً  ��ل  ت��رَحّ اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
لل�شتماع اليها من قبل دوائر مكافحة االرهاب لدى 

و�ش�لها اىل باري�ش.
وب�غدير واحدة من اآالف املعتقلني االأجانب الذين مت 
ت�قيفهم يف العراق و�ش�ريا ل�شلتهم بتنظيم داع�ش من 

قريب اأو من بعيد.
األ��ف �شخ�ش بينهم  اأك��رث من  يف العراق وح��ده، اعتقل 
560 ام��راأة واأك��رث من 600 طفل، وتتم حماكمتهم 

تباعاً على غرار ب�غدير.
خ����لل ���ش��ه��ر ك���ان����ن ال���ث���اين/ي���ن���اي���ر، ح��ك��م��ت بغداد 
ب�”الدعم  اإدانتها  بعد  ب��االإع��دام،  اأملانية  م�اطنة  على 
الل�ج�شتي وم�شاعدة تنظيم اإرهابي يف ارتكاب عمليات 

اأ�شدرت االأحد عق�بة االع��دام بحق امراأة  كما  قتل”. 
تركية. واأعربت باري�ش عن تاأييدها ملحاكمة م�اطنيها 
امل��ع��ت��ق��ل��ني يف ك���ل م���ن ال���ع���راق و����ش����ري���ا، م�����ش��رية اىل 
بحقهم،  االع���دام  عق�بة  ان��زال  ح��ال  يف  �شتتدخل  اأنها 
واملحامني  امل���ق���ف��ني  ع��ائ��لت  مطالبة  ب��رغ��م  وذل���ك 

مبحاكمتهم يف فرن�شا.
ب��ا���ش��رداد رعاياه،  ال��ب��ل��دان  ع���دد قليل م��ن  وي��ط��ال��ب 
خ�ش��شاً يف اأوروب��ا حيث نفذ التنظيم هجمات دم�ية 

اأرعبت الراأي العام يف ال�شن�ات االأخرية.
اىل  بالن�شبة  ا�شكالية  املتطرفني  حماكمة  تطرح  وال 
ال�شلطات العراقية التي اأعلنت يف كان�ن االأول دي�شمرب 
من  ���ش��ن���ات  ث��لث  بعد  داع�����ش  تنظيم  على  االنت�شار 

�شيطرته على م�شاحات �شا�شعة يف العراق.
وي��شح املتحدث الر�شمي با�شم جمل�ش الق�شاء االأعلى 
يف العراق القا�شي عبد ال�شتار بريقدار ل�كالة فران�ش 
الن�شاء  وا���ش��ت��ع��ب��دوا  قتل�ا  اال���ش��خ��ا���ش  “ه�ؤالء  ب��ر���ش 
العراقية،  االرا���ش��ي  على  ح��رب  ج��رائ��م  وارت��ك��ب���ا   ...
والقان�ن العراقي ي�شري” عليهم. يف اجلهة ال�ش�رية 
م��ن احل����دود، ت��ب��دو ال�����ش���رة اأق���ل و���ش���ح��اً ع��ل��ى رغم 
اع��ت��ق��ال ق����ات ���ش���ري��ا ال��دمي���ق��راط��ي��ة، وه���ي ف�شائل 
ك��ردي��ة وع��رب��ي��ة م��دع���م��ة م��ن وا���ش��ن��ط��ن، ع����دداً اأكرب 
عائلتهم،  م��ع  بهم  امل�شتبه  االأج��ان��ب  املتطرفني  م��ن 
م�ش�ؤول  وي��ق���ل  االأق����ل.  على  فرن�شياً   40 و�شمنهم 
مكتب العلقات العامة يف ق�ات �ش�ريا الدمي�قراطية 
ريدور خليل ل�كالة فران�ش بر�ش “اعتقلنا االآالف من 
من  اأك��رث  من  يتحدرون  الذين  االجانب”  املتطرفني 

40 دولة ون�ا�شل عمليات االعتقال كل ي�م.
الكرمي عمر، م�ش�ؤول  ويطرح وج���د ه���ؤالء وف��ق عبد 

وال���ف���رات ت�����ش��م اأج�����زاء م���ن حم��اف��ظ��ة ح��ل��ب واخ���رى 
حلب.  حمافظة  يف  تقع  وعفرين  الرقة  حمافظة  من 
وتت�ىل االدارة الذاتية ت�شيري �ش�ؤون هذه املناطق من 
لنظام  عملياً  وتفتقد  نا�شئة  ت��زال  ال  م�ؤ�ش�شات  خ��لل 

ق�شائي معرف به على ال�شعيد الدويل.
�شنحاكمهم؟”،  قان�ن  اأي  على  “بناء  خليل  ويت�شاءل 
م�شيفاً “لي�ش لدينا �شج�ن كبرية” اليداع املتطرفني 

بعد حماكمتهم.
االجانب  التنظيم  �شجناء  ت�شليم  “نريد  وي��شح عمر 
ذلك  ب�شاأن  اتفاقيات  امتام  اىل  م�شريا  بلدانهم”،  اىل 

مع رو�شيا واندوني�شيا.

•• عوا�شم-اأ ف ب:

يف  االأم��ريك��ي��ة  ال�شفرية  �شرحت 
ان  ه��اي��ل��ي  ن��ي��ك��ي  امل��ت��ح��دة  االأمم 
اقراح خطة ال�شلم بني اإ�شرائيل 

والفل�شطينيني اكتمل تقريبا.
�ش�ؤال عن  على  ردا  هايلي  وقالت 
ال�شيا�شات  معهد  يف  اخلطة  ه��ذه 
يف  اننا  “اعتقد  �شيكاغ�  بجامعة 

ط�ر اإجنازه«.
وطلب مبع�ثا الرئي�ش االأمريكي 
ت���رام���ب، ���ش��ه��ره جاريد  دون���ال���د 
ال�شرق  اىل  وم������ف�����ده  ك��������ش���رن 
االو�شط جي�ش�ن غرينبلت دعم 
اأكدا  �شلم  خلطة  املتحدة  االأمم 

انها �شتنجز قريبا.
الطلب  ت����رام����ب  م�����ف����دا  وق������دم 
ت��شيحات  ب���اأي  ي��رف��ق  ال���ذي مل 
او م�عد  م�����ش��م���ن اخل��ط��ة  ع���ن 
اجتم��������اع  خ��������������������لل  ن�����ش��ره��������������ا، 
م�شبقا  م����ق����ررا  ي���ك���ن  مل  م��غ��ل��ق 
الثلث������اء  االم��ن  جمل�ش  عقده 
فيه�ا  وب��������دا  �����ش����اع����ة  وا�����ش����ت����م����ر 
“ودودين  االمريكيان  املبع�ث�����ان 
م�شدر  وف��ق  للغاية”،  ولطيفني 

دبل�ما�شي.
“ما زلنا ندر�شها”  وقالت هايلي 
عن  تفا�شيل  اي  ت��ذك��ر  ان  ب���دون 
واأ�شافت  م�عد عر�ش االقراح. 
باخلطة  يعجبا  لن  الطرفني  ان 

وغري ذلك من املنظمات الدولية 
واالإقليمية«.

�شتتجاوب  انها  “اعتقد  واأ���ش��اف 
م�����ع ه������ذه ال����ف����ك����رة خ���ا����ش���ة ان 
م�شتحيل،  ل��ي�����ش  ط���ل���ب���ن���اه  م����ا 
الدولية  ال�����ش��رع��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق  ه���� 
متعددة  ال��ي��ة  ه��ن��اك  ت��ك���ن  واأن 

للإ�شراف على املفاو�شات«.
وقال ان قرار الرئي�ش االمريكي 
دون�������ال�������د ت������رام������ب االع����������راف 
الإ�شرائيل،  ع��ا���ش��م��ة  ب��ال��ق��د���ش 
ميثل “اعلناً بان�شحاب ال�اليات 
امل����ت����ح����دة م����ن مم����ار�����ش����ة ال������دور 
العق�د  خ��لل  تلعبه  كانت  ال��ذي 
املا�شية يف رعاية عملية ال�شلم” 
يقبل�ا  ل���ن  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  وان 
ب���ال����الي���ات امل��ت��ح��دة ك������ش��ي��ط يف 
ا�شرائيل  م��ع  ال�����ش��لم  حم��ادث��ات 
بانها  ا����ش���رائ���ي���ل  اي�������ش���ا  م��ت��ه��م��ا 
امل�قعة  او�شل�  اتفاقات  “انهت” 

يف 1993.

م�ضوؤول نيجريي: التلميذات 
املختطفات مل يظهرن بعد 

•• دابات�شي-رويرتز:

ق��ال ح��اك��م والي���ة ي���ب��ي النيجريية 
ل�شكان يف قرية دابات�شي اإن التلميذات 
ال�شت وال�شبعني املخط�فات اللتي 
اأنقذهن  اجلي�ش  اإن  ت��ق��اري��ر  ذك���رت 
املت�شددة مل  ب�ك� حرام  من جماعة 
يظهرن بعد يف واق��ع االأم��ر. وكانت 
االأربعاء  ي�م  اأعلنت  ال�الية  حك�مة 
اأ�شاع  مما  الفتيات،  اأنقذ  اجلي�ش  اأن 
حالة من البهجة دفعت البع�ش اإىل 
اأربعة  ل��ك��ن  ال�����ش���ارع.  االح��ت��ف��ال يف 
ممن �شمع�ا حديث احلاكم اإبراهيم 
جيدام اأم�ش اخلمي�ش قال�ا اإنه اأبلغ 
اإن��ق��اذ اأحد.  ب��اأن��ه مل يتم  ال��ق��روي��ني 
يعي�ش يف  ال��ذي  وق��ال علي مايدويا 
العث�ر  اأعلنت  “احلك�مة  دابات�شي 
على الفتيات واالآن يق�ل احلاكم اإن 
ملاذا  اجلن�د مل يعرثوا عليهن بعد. 

كذب�ا علينا؟«.
�شاحنات  ح��رام  ب�ك�  متمردو  وق��اد 
اإىل دابات�شي م�شاء االثنني وبع�شهم 
كان يحمل �شلحا ثقيل ثم هاجم�ا 
هرب  يف  ت�شبب  مما  للبنات  مدر�شة 

مئات التلميذات.

لكن ايا منهما لن يرف�شها. لكنها 
جمرد �شيغة لبدء احلديث.

وج�����اءت ت�����ش��ري��ح��ات ه��اي��ل��ي ردا 
ديفيد  ط���رح���ه���ا  ا����ش���ئ���ل���ة  ع���ل���ى 
لدى  ال�شابق  امل�شت�شار  اك�شلرود 
قرار  ب�����ش��اأن  اوب��ام��ا،  ب���اراك  اإدارة 
الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب 
املثري للجدل االعراف بالقد�ش 

عا�شمة الإ�شرائيل.
“الك�نغر�ش  ان  ه��اي��ل��ي  وق���ال���ت 
اعتبار  ع���ل���ى  ب���ح���م���ا����ش  �����ش�����ت 

اىل ذلك، اأكد الرئي�ش الفل�شطيني 
يتمتع  ان��ه  ام�����ش  عبا�ش  حم��م���د 
خ�ش�عه  ب���ع���د  ج����ي����دة  ب�����ش��ح��ة 
ال�اليات  يف  روتينية  لفح��شات 
يت�اجد  حيث  االمريكية  املتحدة 

حاليا.
م��ع��ه فجراأ  اأج���راه���ا  م��ق��اب��ل��ة  ويف 
ق���ال  فل�شطني”  “تلفزي�ن 
ع���ام���ا(   82( ع���ب���ا����ش  حم����م�����د 
يف  دوري������ة  ف��ح������ش��ات  “اأجريت 
تقارير  نافيا  املتحدة”،  ال�اليات 

ونقل  الإ�شرائيل  عا�شمة  القد�ش 
�شفارتنا اىل القد�ش«.

وا���ش��اف��ت ان ع����ددا م���ن ال������زراء 
اأن  “وهم خ��ائ��ف���ن م��ن  ك��اف��ح���ا 
اذا  االأر�ش”  على  ال�شماء  تطبق 

�شدر اعلن من هذا الن�ع.
يف  زال��ت  م��ا  “ال�شماء  ان  وتابعت 
ما  “االآن  واأ����ش���اف���ت  مكانها”. 
ل��دي��ن��ا ه���� ال����ق���ت ال�����ذي ميكن 
امل���ف���او����ش���ات بني  ف���ي���ه  ت����ب����داأ  ان 

اال�شرائيليني والفل�شطينيني«.

حتدثت عن نقله اىل امل�شت�شفى.
فر�شة  “كانت  ع��ب��ا���ش  واو����ش���ح 
ال�اليات  يف  هنا  وج�دنا  منا�شبة 
املتحدة لنجري بع�ش الفح��شات 
ال���ط���ب���ي���ة، وف���ع���ل اأج����ري����ت هذه 
خرجنا  واالن  ال����ف����ح����������ش����ات، 
ايجابية  النتائج  ك��ل  هلل  واحل��م��د 
اهلل  ف�����ش��ل  م��ن  وه����ذا  ومطمئنة 

�شبحانه وتعاىل«.
التي  امل���ب���ادرة  ان  ال��رئ��ي�����ش  واك����د 
طرحها يف جمل�ش االمن م�ؤخرا، 
“القت جتاوبا جيدا على م�شت�ى 
امل�شت�ى  وع���ل���ى  االم�����ن  جم��ل�����ش 

العربي واالقليمي واملحلي«.
ع���ر����ش ع��ب��ا���ش يف خ��ط��اب��ه ام���ام 
الثلثاء  ال���دويل  االم���ن  جمل�ش 
ال�شلم  عملية  ل��ت��ح��ري��ك  خ��ط��ة 
املتعرثة مع اال�شرائيليني تت�شمن 
متعددة  دول����ي����ة  اآل����ي����ة  ت�����ش��ك��ي��ل 
االأط������راف ت�����ش��اع��د اجل��ان��ب��ني يف 
ج��م��ي��ع ق�شايا  امل��ف��او���ش��ات حل���ل 
ال��شع الدائم ح�شب اتفاق اأو�شل� 
وه��ي ال��ق��د���ش واحل����دود واالأم���ن، 
وامل�شت�طنات، واللجئ�ن، واملياه، 

واالأ�شرى.
وق�����������ال ع�����ب�����ا������ش ل���ل���ت���ل���ف���زي����ن 
ان  اي�����ش��ا  “يهمني  الفل�شطيني 
قدمناه،  عما  را�شيا  �شعبنا  يك�ن 
ويف نف�ش ال�قت اجلامعة العربية 
اال�شلمي،  امل�����ؤمت����ر  وم��ن��ظ��م��ة 
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العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24

تنويه
باال�شارة اىل االعلن ال�شادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12225 بتاريخ 2018/01/16 
خلدمات  ناديا  التجاري:  باال�شم   )CN-1001118( التجارية  الرخ�شة  بخ�ش��ش 

الت�ريد العمال.
تن�ه دائرة التنمية االقت�شادية بت�شحيح االعلن امل�شار اليه:

تعديل راأ�ش املال/ من null اىل 150000
تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م

فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل 14 ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري 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 12258 بتاريخ 2018/2/24   
اإخطار عديل رقم 3845 /2018

مطالبة مببلغ 23273.43 درهم
اجلن�شية  �ش�داين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  ب�كالة/  اال�شلمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
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 تنجل للملني�م ذ.م.م- اب�ظبي- م�شفح ال�شناعية- املالك/ ورثة نا�شر 
حممد عبداهلل النعيمي حمل 11- 025548360. 2- بازبلكال ك�تي فيجايان- هندي اجلن�شية 
ب�شفته مالك- 0505965307. مب�جب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد 
املبلغ املر�شد بذمته وقدره )23273.43( درهم )ثلث وع�شرون الفا ومائتان وثلث و�شبع�ن 
درهما وثلث واربع�ن فل�شا( وذلك خلل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإعلن - واإال �شي�شطر 
اليه واملره�نة للمنذر ) ت�ي�تا ك�روال 1.6- �شال�ن -  املنذر  املنذر التخاذ اج��راءات بيع �شيارة 
رمادي - 2015( رقم )8/42398/اأب�ظبي/ خ�ش��شي( طبقا لن�ش املادة 172 & 175 من قان�ن 

املعاملت التجارية. مع حفظ كافة حق�ق املنذر االخرى
                                                                                                                                          املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
اإخطار عديل رقم 3839 /2018

مطالبة مببلغ 8831 درهم
اجلن�شية  �ش�داين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  ب�كالة/  اال�شلمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
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
اللهام  ���ش��امل  بناية  ال�ش�ق  ال��ع��ني  وامل��ظ��لت-  للخيام  امللكية  ال��ظ��لل  �شركة   -1  : اليهم  امل��ن��ذر 
�شفته  اجلن�شية-  ام��ارات��ي  ال��را���ش��دي-  �شل�م  حممد  عبيد  �شيف   -2  .037800109 ال��ظ��اه��ري- 
مالك- 0506432240. مب�جب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ 
دره��م��ا( وذلك  وث��لث���ن  وواح��د  دره��م )ثمان االف وثمامنائة  وق��دره )8831(  بذمته  املر�شد 
خلل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإعلن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اج��راءات بيع �شيارة 
املنذر اليه واملره�نة للمنذر ) ت�ي�تا هايل�ك�ش- بيك اب كابينه مزدوجة - ابي�ش - 2012( رقم 
)15/65693/اأب�ظبي/ خ�ش��شي( طبقا لن�ش املادة 172 & 175 من قان�ن املعاملت التجارية. 

مع حفظ كافة حق�ق املنذر االخرى
                                                                                                                                          املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
اإخطار عديل رقم 3775 /2018

مطالبة مببلغ 44402.08 درهم
اجلن�شية  �ش�داين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  ب�كالة/  اال�شلمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
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
 11 C43- �شرق  املنذر اليهم : 1- �شركة اليت كل�ش لتاجري ال�شيارات- اب�ظبي �شارع الكرا- 
املالك: ح�شه حممد عبداهلل املاجد 026329094. 2- عبيد حميد مطر دلب�ي املن�ش�ري- اماراتي 
اليه  املنذر  يخطر  املنذر  ف��ان  االخ��ط��ار-  ذل��ك  مب�جب   .0506661834 مالك  ب�شفته  اجلن�شية- 
واربعمائة  الفا  واربع�ن  )ارب��ع  دره��م   )44402.08( وق��دره  بذمته  املر�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة 
ودرهمني وثمان فل�ش( وذلك خلل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإعلن - واإال �شي�شطر املنذر 
التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملره�نة للمنذر ) مر�شيد�ش يل 250- �شال�ن- ابي�ش - 
2013( رقم )11/27098/اأب�ظبي/ خ�ش��شي( طبقا لن�ش املادة 172 & 175 من قان�ن املعاملت 

التجارية. مع حفظ كافة حق�ق املنذر االخرى
                                                                                                                                          املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
اإخطار عديل رقم 3834 /2018

مطالبة مببلغ 42130.75 درهم
اجلن�شية  �ش�داين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  ب�كالة/  اال�شلمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
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. 
املنذر اليهم : 1- فتيحه كامل �شادق م��شى- اجلن�شية م�شر- 0505614924 اب�ظبي �شارع زايد 

االول بناية مطر خمي�ش خلفان املزروعي.
املبلغ املر�شد بذمته  ���ش��داد  ب�����ش��رورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر يخطر  ف��ان  ذل��ك االخ��ط��ار-   مب�جب 
فل�شا(  و�شبع�ن  وخم�ش  درهما  وثلث�ن  ومائة  الفا  واربع�ن  )اثنان  دره��م   )42130.75( وق��دره 
وذلك خلل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإع��لن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اج��راءات بيع 
ابي�ش - 2010( رقم )89735/ ت�ي�تا ف�ر�شرن- �شال�ن-   ( للمنذر  واملره�نة  اليه  املنذر  �شيارة 

خ�ش��شي/اأب�ظبي/ 10( طبقا لن�ش املادة 172 & 175 من قان�ن املعاملت التجارية. مع حفظ 
كافة حق�ق املنذر االخرى

                                                                                                                                          املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
اإخطار عديل رقم 3823 /2018

مطالبة مببلغ 13219.34 درهم
اجلن�شية  �ش�داين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  ب�كالة/  اال�شلمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
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. 
املنذر اليهم : 1- جريالد ج�مباك�مبا- اجلن�شية زميباب�ي 0566529905 اب�ظبي م�شفح بناية 

.c20 الزعابي
 مب�جب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املر�شد بذمته وقدره 
)13219.34( درهم )ثلث ع�شر الفا وائتان وت�شعه ع�شر درهما واربع وثلث�ن فل�شا( وذلك خلل 
مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإعلن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه 
واملره�نة للمنذر ) ت�ي�تا ياري�ش- هات�شباك- ف�شي - 2010( رقم )53751/خ�ش��شي/اأب�ظبي/ 
& 175 من قان�ن املعاملت التجارية. مع حفظ كافة حق�ق املنذر  امل��ادة 172  11( طبقا لن�ش 

االخرى
                                                                                                                                          املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
اإخطار عديل رقم 3800 /2018

مطالبة مببلغ 83772 درهم
اجلن�شية  �ش�داين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  ب�كالة/  اال�شلمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
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. 
املنذر اليهم : 1- �شع�د را�شد علي بن حميدين املزروعي- اماراتي اجلن�شية- 0503680030 را�ش 

اخليمة بالقرب من مدر�شة اذان.
 مب�جب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املر�شد بذمته وقدره 
)83772( درهم )ثلث وثمان�ن الفا و�شبعمائة واثنان وع�شرون درهماً( وذلك خلل مدة �شبعة 
ايام من تاريخ هذا االإعلن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملره�نة 
للمنذر ) كيا اوبتيما- �شال�ن- رمادي - 2015( رقم )80030/خ�ش��شي/را�ش اخليمة/ s( طبقا 

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

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
اإخطار عديل رقم 3809 /2018

مطالبة مببلغ 242634 درهم
اجلن�شية  �ش�داين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  ب�كالة/  اال�شلمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
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. 
املنذر اليهم : 1- عائ�شة را�شد بطي را�شد الظاهري- اجلن�شية االمارات- 0508888939 اب�ظبي 

�شارع ال�شلم.
 مب�جب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املر�شد بذمته وقدره 
وذل��ك خلل  دره��م��ا(  وث��لث���ن  وارب��ع  و�شتمائة  الفا  وارب��ع���ن  وثنان  دره��م )مائتان   )242634(
مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإع��لن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اج��راءات بيع �شيارة املنذر 
/89505( رقم   )2016  - ل�ؤل�ؤي  ابي�ش  ا�شتي�شن-  ك��روزر-  الند  ت�ي�تا   ( للمنذر  واملره�نة  اليه 
خ�ش��شي/اب�ظبي/ 6( طبقا لن�ش املادة 172 & 175 من قان�ن املعاملت التجارية. مع حفظ 

كافة حق�ق املنذر االخرى
                                                                                                                                          املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
اإخطار عديل رقم 3804 /2018

مطالبة مببلغ 56448.60 درهم
اجلن�شية  �ش�داين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  ب�كالة/  اال�شلمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
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. 
املنذر اليهم : 1- ني�شاد امبلتفيتيل حممد علي هندي اجلن�شية 0505822810 ال�شارقة �شناعية 

ال�شارقة بالقرب من �شكن العاملت.
 مب�جب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املر�شد بذمته وقدره 
وذلك  فل�شا(  و�شت�ن  درهما  واربع�ن  وثمان  واربعمائة  الفا  وخم�ش�ن  )�شت  درهم   )56448.60(
خلل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإعلن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اج��راءات بيع �شيارة 
/14025( رق��م   )2015  - احمر  �شال�ن-  الن�شر-  ميت�ش�بي�شي   ( للمنذر  واملره�نة  اليه  املنذر 
خ�ش��شي/ال�شارقة/ 1( طبقا لن�ش املادة 172 & 175 من قان�ن املعاملت التجارية. مع حفظ 

كافة حق�ق املنذر االخرى
                                                                                                                                          املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
اإخطار عديل رقم 3837 /2018

مطالبة مببلغ 45297 درهم
اجلن�شية  �ش�داين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  ب�كالة/  اال�شلمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
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. 
املنذر اليهم : 1- �ش�زانه فكياك�فا- �ش�لفاكيا اجلن�شية 0508067817 ال�شارقة البطينة.

 مب�جب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املر�شد بذمته وقدره 
)45297( درهم )خم�ش واربع�ن الفا ومائتان و�شبع وت�شع�ن درهماً( وذلك خلل مدة �شبعة ايام 
من تاريخ هذا االإع��لن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اج��راءات بيع �شيارة املنذر اليه واملره�نة 
للمنذر )كيا ري�- �شال�ن- ف�شي - 2014( رقم )35095/خ�ش��شي/ال�شارقة/ 2( طبقا لن�ش املادة 

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

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
اإخطار عديل رقم 3766 /2018

مطالبة مببلغ 71473 درهم
�ش�داين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  ب�كالة/  اال�شلمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
دبي،  ال��ع��دل  ك��ات��ب  ل��دى  م�شدقة   )2009-1-1823( رق��م  ال���ك��ال��ة  مب���ج��ب  اجلن�شية 
رقم  وك��ال��ة  مب�جب  اجلن�شية  ���ش���ري  ���ش���ع��ان-  عبدالكرمي  م�شطفى  قان�نا  وميثله 
العن�ان:  دب���ي.  ال��ع��دل  ك��ات��ب  ل��دى  م�شدقة   2017/11/19 بتاريخ   2017/1/251818

النخيل- راأ�ش اخليمة هاتف: 0551457555
املنذر اليهم:1- �شركة البطل الكمبي�تر ذ.م.م- را�ش اخليمة- النخيل �شارع منت�شر- 
0529544378. مب�جب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ 
املر�شد بذمته وقدره )71473( درهم )واحد و�شبع�ن الفا واربعمائة وثلث و�شبع�ن 
درهماً( وذلك خلل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا االإعلن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ 
اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملره�نة للمنذر ) ني�شان اك�ش تريل- ا�شتي�شن - اخ�شر 
- 2015( رقم )A/38781/را�ش اخليمة/ خ�ش��شي( طبقا لن�ش املادة 172 & 175 من 

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

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
اإخطار عديل رقم 3840 /2018

مطالبة مببلغ 21929 درهم
اجلن�شية  �ش�داين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  ب�كالة/  اال�شلمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
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 الق�ارب ل�شناعة االخ�شاب م م ح- ال�شارقة- املنطقة احلرة باحلمرية- 

065269229. 2- بدر اأحمد حممد املرزوقي- اماراتي اجلن�شية- ب�شفته مدير- 0502385443. 
مب�جب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املر�شد بذمته وقدره 
)21929( درهم )واحد وع�شرون الفا وت�شعمائة وت�شع وع�شرون درهما( وذلك خلل مدة �شبعة 
ايام من تاريخ هذا االإعلن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملره�نة 
لن�ش  )1/86814/ال�شارقة/ خ�ش��شي( طبقا  رقم   )2015 برتقايل-  رافعة-  اي�ش�زو-   ( للمنذر 

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

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3768 /2018

مطالبة مببلغ 31369.55 درهم
اجلن�شية  �ش�داين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  ب�كالة/  اال�شلمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
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
 2 رقم  ال�شناعية حمل  اب�ظبي م�شفح  ال�شيارات-  لتاأجري  زيد  ت�  اي  فرم  �شركة  اليهم:1-  املنذر 
حممد  فاطمة   -2  029467720 املن�ش�ري-  �شيف  حممد  خمي�ش  عبداهلل  البناية  مالك   11 م   47 ق 
اماراتية اجلن�شية- ب�شفتها مالك- 0559725370. مب�جب ذلك االخطار-  املنهايل-  احمد هداف 
فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املر�شد بذمته وقدره )31369.55( درهم )واحد 
وثلث�ن الفا وثلثمائة وت�شع و�شت�ن درهماً وخم�ش وخم�ش�ن فل�شا( وذلك خلل مدة �شبعة ايام 
من تاريخ هذا االإعلن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملره�نة للمنذر 
) هاي�نداي النرا- �شال�ن - ف�شي - 2014( رقم )80439/الفئة الثالثة ع�شر/اأب�ظبي/ خ�ش��شي( 

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

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
اإخطار عديل رقم 3844 /2018

مطالبة مببلغ 21929 درهم
اجلن�شية  �ش�داين  عبداهلل-  ال�شريف  حممد  عمر  ب�كالة/  اال�شلمي  االم��ارات  م�شرف  املنذر: 
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 الق�ارب ل�شناعة االخ�شاب م م ح- ال�شارقة- املنطقة احلرة باحلمرية- 

065269229. 2- بدر اأحمد حممد املرزوقي- اماراتي اجلن�شية- ب�شفته مدير- 0502385443. 
مب�جب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املر�شد بذمته وقدره 
)79723( درهم )ت�شع و�شبع�ن و�شبعمائة وثلث وع�شرون درهم( وذلك خلل مدة �شبعة ايام من 
تاريخ هذا االإعلن - واإال �شي�شطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �شيارة املنذر اليه واملره�نة للمنذر 
) تاتا- قاطرة- ابي�ش- 2015( رقم )1/61560/ال�شارقة/ خ�ش��شي( طبقا لن�ش املادة 172 & 

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

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
اىل من يهمه الأمر

نحن: يزر يا�شت�ش منطقة حرة- ذ م م �شركة  منطقة حرة ذات م�ش�ؤولية حمدودة 
تاأ�ش�شت وفقا لقان�ن ال�شركات اخلا�شة يف منطقة دبي احلرة للتكن�ل�جيا واالعلم  
2003 )قان�ن ال�شركات اخلا�شة( ن�د االخطار باأنه ومب�جب البند رقم 9 من قان�ن 

ال�شركات اخلا�شة، قررنا تغيري ا�شم ال�شركة اىل:
يزر �سلت منطقة حرة- ذ م م

على من يرغب باالعرا�ش على هذا التغيري ان يقدم اعرا�شه كتابة خلل اربعة 
ع�شر)14( ي�ما من تاريخ ن�شر هذا اال�شعار على العن�ان التايل:

دائرة  الت�شجيل والراخي�ش
�شلطة دبي للمجمعات االبداعية �ش ب: 478844

info@dcca.gov.ae :دبي االمارات العربية املتحدة. الربيد االلكروين
يزر يا�شت�ش منطقة حرة- ذ م م

لعناية مدير الت�سجيل والرتاخي�ض

ا�سعار تغيري ا�سم �سركة
 منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة  

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

اإلغاء وكالة كلي
رقم  اجلن�شية  ام��ارات��ي��ة  ف����زي  حممد  انت�شار  ال�����ش��ي��دة/  تعلن 
املمن�حة  ال���ك��ال��ة  اإل��غ��اء  ع��ن   784197093925168 ال��ه���ي��ة 
منها اإىل/ علي حممد ف�زي ب�شري �ش�ري اجلن�شية رقم ال�كالة: 
)1605032002( تاريخ الت�شديق 2016/11/20 لدى الكاتب 
اإلغائها  ق��ررت  اإن��ن��ي  حيث  اب�ظبي  يف   - الق�شاء  ب��دائ��رة  ال��ع��دل 
االإلغاء  تاريخ  بعد  نهائيا  ال�كالة  با�شتعمال  ال�كيل  قيام  وع��دم 
2018/02/08 كما نحذر من التعامل معه  بال�كالة نهائيا حتى 

ال يقع اجلميع حتت م�ش�ؤولية القان�ن.

اإمارة اأبوظبي- دائرة الق�ساء
اإدارة الكاتب العدل والتوثيقات

ق�سم الكاتب العدل

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

اإلغاء وكالة
يعلن ال�شيد/ حممد حمد را�شد حمد الهاجري اماراتي اجلن�شية رقم اله�ية 
784198161472463 ب�شفتي وكيل عن ال�شيد حمد را�شد حمد الهاجري 
رقم  ت�كيل  مب�جب   784194595326490 رقم  ه�ية  االم��ارات  اجلن�شية 
1708000183 بتاريخ 2017/01/11 عن اإلغاء ال�كالة املمن�حة منها اإىل/ 
عادل حممد حمم�د علي م�شري اجلن�شية رقم ال�كالة: )1301005041( 
يف  الق�شاء-  ب��دائ��رة  ال��ع��دل  الكاتب  ل��دى   2013/03/07 الت�شديق  ت��اري��خ 
اب�ظبي حيث اإنني قررت اإلغائها وعدم قيام ال�كيل با�شتعمال ال�كالة نهائيا 
بعد تاريخ االإلغاء 2018/02/15 كما نحذر من التعامل معه  بال�كالة نهائيا 

حتى ال يقع اجلميع حتت م�ش�ؤولية القان�ن.

اإمارة اأبوظبي- دائرة الق�ساء
اإدارة الكاتب العدل والتوثيقات

ق�سم الكاتب العدل
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

اإلغاء وكالة
يعلن ال�شيد/ حممد حمد را�شد حمد الهاجري اماراتي اجلن�شية 
رقم اله�ية 784198161472463 عن اإلغاء ال�كالة املمن�حة 
م��ن��ه اإىل/ ع����ادل حم��م��د حم��م���د ع��ل��ي م�����ش��ري اجل��ن�����ش��ي��ة رقم 
 2013/03/07 الت�شديق  تاريخ   )1301005040( ال�كالة: 
لدى الكاتب العدل بدائرة الق�شاء- يف اب�ظبي حيث اإنني قررت 
تاريخ  بعد  نهائيا  ال�كالة  با�شتعمال  ال�كيل  قيام  وع��دم  اإلغائها 
بال�كالة  معه   التعامل  من  نحذر  كما   2018/02/15 االإل��غ��اء 

نهائيا حتى ال يقع اجلميع حتت م�ش�ؤولية القان�ن.

اإمارة اأبوظبي- دائرة الق�ساء
اإدارة الكاتب العدل والتوثيقات

ق�سم الكاتب العدل

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خ�رفكان:
 ال�شيد/حممد عامر ح�شني غيث الدين اجلن�شية بنغلدي�ش وطلب الت�شديق على حمرر 
يت�شمن )تنازل( يف ح�شته البالغه 100% يف اال�شم التجاري �شقر اخل�ر للخياطة ن�شاط 
الرخ�شة خياطة امللب�ش الرجالية واملرخ�ش من دائرة التنمية االقت�شادية يف خ�رفكان 
االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  ب��ت��اري��خ:2011/9/11 يف  ال�شادر  رق���م:614946  رخ�شة مهنية 
ليكن  بنغلدي�ش.  اجلن�شية  علي  �شرابت  حممد  اال���ش��لم  ال�شيد/قمر  اىل  بخ�رفكان 
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 اربعة ع�شر ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 277
اجلن�شية  هندي   - انط�ين  انط�ين  ال�شيد/ج��ش  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
ال�شيدة/جايا  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
با�شم  املهنية  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  هندية  كري�شنان  �شريك�مارفيلب�دان  �شري 
با�شم:الف�شتان االبي�ش للخياطة والتطريز تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة 

مهنية رقم:754101
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة 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 12258 بتاريخ 2018/2/24   
  اإعالن

 تعلن وزارة االقت�شاد باأن ال�شادة/ مارين تيكن�ل�جيز ليمتد فرع ال�شركة 
رقم  حت��ت  وزارة  ل��دى  االجنبية  ال�شركات  �شجل  يف  مقيدة  )ف��ان���ات���( 
)1792( وقد تقدمت ال�شركة اىل ال�زارة بطلب لتعديل اال�شم التجاري 
لي�شبح )او�شنريينج مارين تكن�ل�جيز ليمتد( وتعديل بياناتها يف �شجل 

ال�شركات االجنبية تبعا لذلك.
ال  ميعاد  يف  ال����زارة  اىل  باعرا�شهم  احل��ق  اأ�شحاب  ال�شادة  من  يرجى 

يتجاوز اأ�شب�ع من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
اأحمد على احلو�سني
مدير ادارة الت�سجيل التجاري 

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر  

                             اىل املدعي عليه/ر�شا عبدالعظيم للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م نعلنكم 
لها  املحكمة  اأدن��اه وح��ددت  املذك�رة  العمالية  الدعاوي  اقام� عليكم  املدعيني قد  باأن 

جل�شة:2018/3/4 ال�شاعة 8:30

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قان�نا  ميثلكم  من  او  باحل�ش�ر  مكلف�ن  فانتم  لذا 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل ويف حالة تخلفكم فان احلكم �شيك�ن 

مبثابة ح�ش�ري.  باال�شافة اىل الر�ش�م وامل�شاريف. 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 13052/2017 عمايل جزئي
13045/2017 عمايل جزئي
13056/2017 عمايل جزئي
13058/2017 عمايل جزئي

م
1
2
3
4

ا�شم املدعي
حممد عبدال�شلم رزق حممد رزق زيد

مايكل ماهر ي��شف مرى
نادر نا�شف منري ف�ؤاد

روماين نبيل ف�ؤاد عبيد 

مبلغ املطالبة
14240 درهم + تذكرة الع�دة

11480 درهم + تذكرة الع�دة
15800 درهم + تذكرة الع�دة

14360 درهم + تذكرة الع�دة

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       اىل املدعي عليه/علي عبدالعزيز للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م  نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقام�ا عليكم الدعاوي العمالية املذك�رة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة 

2018/3/4 ال�شاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قان�نا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�ش�ر  مكلف�ن  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل ويف حالة تخلفكم 

فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري باال�شافة اىل الر�ش�م وامل�شاريف .
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
12661/2017 عمايل جزئي
12662/2017 عمايل جزئي 
12570/2017 عمايل جزئي

م
1
2
3

ا�شم املدعي
حممد لقمان اكرب حممد اكرب

حممد عدنان عبدال�شتار
�شيد حممد �شاه بهادر �شاه

مبلغ املطالبة
6073 درهم + تذكرة الع�دة
9154 درهم + تذكرة الع�دة 
10278 درهم + تذكرة الع�دة

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

اإعادة اإعالن بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/4106  جتاري جزئي 

اإىل املدعى عليه  / 1- برودواي للتجارة الدولية – �ش.ذ.م.م   املدعى عليه  / 2- اني�ش ماناكات� 
اوالنان – �شامن و متعهد   املدعى عليه   / 3- جاي ك�رياك��ش – �شامن و متعهد  جمه�يل 
حمل االإقامة  مبا اأن املدعي    / �شركة اخلليج للتم�يل  - �ش. م. خ  و ميثله   / اإبراهيم ح�شن 
اإبراهيم املل  قد اأقام عليك� الدع�ى و م��ش�عها املطالبة باإلزام املدعى عليها مببلغ و قدره 
)220،535/20 درهم( و الفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ املطالبة و حتى ال�شداد التام و 
الر�ش�م و امل�شاريف و االتعاب.  و حددت لها جل�شة ي�م االأربعاء امل�افق 2018/02/28 ال�شاعة 
08:30 �شباحاً بالقاعة Ch 1 . C . 14 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نياً و 
عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل، 

و يف حالة تخلفك� فاإن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
 رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
اتهامات جديدة مل�ضت�ضارين �ضابقني حلملة ترامب 

•• وا�شنطن-رويرتز:

وجه امل�شت�شار االأمريكي اخلا�ش روبرت م�لر اتهامات جنائية جديدة 
اإىل ب�ل ماناف�رت وريك جيت�ش امل�شت�شارين ال�شابقني حلملة دونالد 
ترامب يف انتخابات الرئا�شة ت�شمنت االحتيال امل�شريف وال�شريبي، يف 

ت�شعيد لل�شغ�ط يف معركة قان�نية تفجرت العام املا�شي.
وجهها  اأخ���رى  جنائية  اتهامات  بالفعل  وجيت�ش  م��ان��اف���رت  وي���اج��ه 
لهما مكتب م�لر يف املحكمة اجلزئية مبقاطعة ك�ل�مبيا. وتت�شمن 
االتهامات التاآمر لغ�شل اأم�ال والتاآمر للحتيال على ال�اليات املتحدة 
وعدم ت�شجيل ا�شميهما كعميلني يف اخلارج لعمل �شيا�شي نفذاه ل�شالح 

حزب �شيا�شي اأوكراين م�ايل لرو�شيا.
اأول من ي�جه لهم االتهام يف اإطار حتقيق م�لر  وكان االثنان �شمن 

رو�شيا  م��ع  ت���اط��اأت  ق��د  االنتخابية  ت��رام��ب  حملة  كانت  اإذا  م��ا  ب�شاأن 
 .2016 عام  اأجريت  التي  الرئا�شية  االنتخابات  نتائج  على  للتاأثري 
وتنفي رو�شيا التدخل يف احلملة، كما ينفي ترامب حدوث ت�اط�ؤ من 

اأي ن�ع.
ومل ت�شر االتهامات االأخ��رية �شد ماناف�رت الذي ظل مديرا حلملة 
اإىل  له  نائبا  ال��ذي كان  2016 وجيت�ش  اأ�شهر يف  ترامب ملدة خم�شة 
عملهما يف حملة ترامب، ولكنها قد ت�شعد ال�شغط عليهما لل��ش�ل 
اإىل تفاهم مع االدعاء والتعاون يف التحقيق الذي خيم على العام االأول 

من رئا�شة ترامب.
ومل  اجل��دي��دة.  االت��ه��ام��ات  على  م��ان��اف���رت  با�شم  متحدث  يعلق  ومل 

يت�شن االت�شال مبحامي جيت�ش.
يف  اإليهما  املن�ش�بة  االتهامات  من  برباءتهما  دفعا  قد  االث��ن��ان  وك��ان 

واأقام ماناف�رت  االأول.  اأكت�بر ت�شرين  حمكمة مقاطعة ك�ل�مبيا يف 
هذا العام دع�ى مدنية �شد مكتب م�لر قال فيها اإن امل�شت�شار اخلا�ش 
بانتخابات  منها  الأي  علقة  ال  ل��ه  اتهامات  بت�جيه  �شلطاته  جت��اوز 

.2016
تاي  االأبي�ش  البيت  ق��ال حمامي  االأخ��رية  االتهامات  على  تعليق  ويف 
ك�ب “البيت االأبي�ش اأحجم مرارا عن التعليق على م�شاألة ماناف�رت 

وجيت�ش حيث ال �شاأن لها بالبيت االأبي�ش اأو باحلملة«.
اخلمي�ش  اأم�����ش  عنها  ال��ل��ث��ام  اأُم��ي��ط  ال��ت��ي  االت��ه��ام  الئ��ح��ة  وتت�شمن 
من  باأكرث  قرو�ش  على  وجيت�ش  ماناف�رت  بح�ش�ل  تتعلق  خمالفات 
20 ملي�ن دوالر عرب ت�شخيم دخل ماناف�رت وعدم الك�شف عن دي�ن 
ح�شابات  عرب  االأم����ال  حت�يل  اإىل  االتهامات  وت�شري  بالفعل.  قائمة 

م�شرفية خارجية وم�ؤ�ش�شات يف دول مثل قرب�ش.

•• وا�شنطن-رويرتوز:

يف  امل�ش�ؤولني  كبار  من  اأربعة  ق��ال 
خلفات  اإن  االأم��ري��ك��ي��ة،  االإدارة 
ق���ائ���م���ة م���ن���ذ ف�����رة ط����ي���ل���ة بني 
ال��رئ��ي�����ش دون��ال��د ت��رام��ب واثنني 
م�شت�شار  هما  معاونيه  ك��ب��ار  م��ن 
ال��ق���م��ي وك��ب��ري م�ظفي  االأم�����ن 
يف ال��ب��ي��ت االأب��ي�����ش، ت���زاي���دت اإىل 
كليهما  اأو  اأحدهما  يدفع  قد  حد 

لل�شتقالة قريباً.
مكما�شر  ات�������������ش.اآر.  واالث�����ن�����ان 
وج�����ن ك��ي��ل��ي م���ن رج����ال اجلي�ش 
�شيا�شي�ن  م��راق��ب���ن  ويعتربهما 
اأمريكي�ن من الع�امل املهدئة يف 
من  وذل���ك  الرئي�ش  على  ال��ت��اأث��ري 

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأن”  اأن  “�شي  ����ش���ب���ك���ة  اأوردت 
االأم���ري���ك���ي���ة ع���ل���ى م���ق��ع��ه��ا على 
�شمال  يف  متطرفني  اأن  االإن��رن��ت 
�ش�ريا يعر�ش�ن للبيع، عرب م�قع 
ال�اليات  كانت  اأ�شلحًة  “تلغرام”، 
بها  دت  زوَّ االأم����ريك����ي����ة  امل���ت���ح���دة 
معتدلة،  معار�شة  �ش�رية  ف�شائل 
ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا ���ش��د تنظيم  ب��ه��دف 

داع�ش وجهاديني اآخرين.
ا�شماً  ا���ش��ت��خ��دم��ت  اأن���ه���ا  وق���ال���ت 
ت  وتلقَّ “تلغرام”،  ع��رب  م�شتعاراً 
عر�شاً ل�شراء بندقية هج�مية من 
م��ن م���اط��ن يف   ”16 “اإم  ط���راز 
ل�شيطرة  اخلا�شعة  اإدل���ب،  مدينة 
اإىل  ، م�شرية  ال�����ش���ري��ة  امل��ع��ار���ش��ة 
للبندقية،  الت�شل�شلي  ال��رق��م  اأن 
التي اأر�شل البائع �ش�راً لها، يفيد 

باأنها كانت ج��زءاً من جهد مم�ل 
االأمريكيني،  املكلفني  اأم����ال  م��ن 
للق�شاء على املت�شددين يف املنطقة. 
اأن  ال�شبكة،  وف���ق  ال��ب��ائ��ع،  واّدع����ى 
البندقية جزء من اأ�شلحة اأر�شلتها 
وا����ش���ن���ط���ن مل�������ش���اع���دة ف�����ش��ي��ل يف 
املعار�شة ال�ش�رية املعتدلة، ملحاربة 
تنظيم داع�ش ومتطرفني اآخرين. 
واأ�شاف البائع اأن ال�شلح م�شدره 
جزءاً  كانت  التي   ،”30 “الفرقة 
دوالر  ملي�ن   41 ك��ًل��ف  جهد  م��ن 
نخبة  وجتهيز  لتدريب  اأم��ريك��ي، 
مقاتلني بهدف حماربة مت�شددين. 
ما  �شمن  ك��ان��ت   ”30 و”الفرقة 
ي�شمى جي�ش �ش�ريا اجلديد، وه� 
لت�شكيل  اأمريكي  ع�شكري  م�شروع 
ق�ات معتدلة، عام 2015، بهدف 
حم��ارب��ة داع�����ش وف�����ش��ائ��ل اأخرى 
تفكَّكت  م���ا  و����ش���رع���ان  م��ت��ط��رف��ة، 

ور�شا�شات،  ي��دوي��ة،  قنابل  ق��اذف��ات 
ومناظري قن�ش حرارية، و�شرات 

واقية من الر�شا�ش.
الباحث  ���ش��ب��ل��ي��رز،  دام����ني  وق����ال 
النزاعات  “اأبحاث  جم��م���ع��ة  يف 
اأ�شهراً  اأم�������ش���ى  اإن�����ه  امل�شلحة” 
يف ج��م��ي��ع ب��ي��ان��ات وحت��ل��ي��ل��ه��ا عن 
املنت�شرة  ال�������ش���غ���رية  االأ����ش���ل���ح���ة 
اأن  يف ���ش���ري��ا وال����ع����راق، م�����ش��ي��ف��اً 
قدمه  ال���ذي  الت�شل�شلي  “الرقم 
لرقم  قريب  اإم16  البندقية  بائع 
مت  م�شابه،  ل�شلح  اآخ���ر  ت�شل�شلي 
ا����ش���رداده م��ن مقاتلي داع�����ش يف 
االإخبارية  ال�شبكة  وقالت  �ش�ريا«. 
االأمريكية،  امل��رك��زي��ة  ال��ق��ي��ادة  اإن 
مقاتلي  ت��زوي��د  وراء  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
بهذه  املعتدلة  ال�ش�رية  املعار�شة 
االأ���ش��ل��ح��ة، رف�����ش��ت ال��ت��ع��ل��ي��ق على 

االأمر.

ومعداتها  ه���ي  اع���را����ش���ه���ا  ب��ع��د 
التي  الن�شرة،  جبهة  م�شلحي  من 
اندجمت حالياً مع ف�شائل اأخرى 
ال�شام«.  حترير  “هيئة  ا�شم  حتت 
اأن  االأم��ريك��ي��ة  ال�شبكة  واأو���ش��ح��ت 
على  دوالراً  ب�850  تباع  االأ�شلحة 
من  ت��ل��غ��رام،  يف  مت�شددة  من�شات 

م�اطنني �شمايل �ش�ريا.
ون�������ش���رت ع��ل��ى م���ق��ع��ه��ا حمت�ى 
ال����ر�����ش����ائ����ل ب���ي���ن���ه���ا وب�������ني ب���ائ���ع 
االأ�شلحة  الأن���اع  و�ش�راً  االأ�شلحة، 
التي يبيعها. واأعرب مراقب�ن عن 
خماوفهم من احتمال و�ش�ل تلك 
منظمات  اإىل  االأمريكية  االأ�شلحة 
اإرهابية، مثل داع�ش وحزب العمال 

الكرد�شتاين، عرب تهريبها اإليهم.
الع�شكرية  واملعدات  االأ�شلحة  ومن 
من�شات  ع��ل��ى  ل��ل��ب��ي��ع  امل���ع���رو����ش���ة 
االإنرنت، ح�شبما اأظهرت ال�ش�ر: 

•• نا�شيونال هاربر-اأ ف ب:

عادت ماري�ن ماري�شال ل�بن جنمة 
ال��ي��م��ني ال���ق����م���ي ال��ف��رن�����ش��ي، اىل 
خلل  اخلمي�ش  ال�شيا�شية  ال�شاحة 
يف  االمريكيني  للمحافظني  جتمع 
بالرئي�ش  خ��لل��ه  ا���ش��ادت  وا�شنطن 
رغبتها  عن  وع��ربت  ترامب  دونالد 

يف ان تعيد لفرن�شا عظمتها.
البالغة  ال�����ش��اب��ق��ة  ال��ن��ائ��ب��ة  وق���ال���ت 
م��ن ال��ع��م��ر 28 ع��ام��ا وال��ت��ي كانت 
ا�شعر  “ال  ب��االإن��ك��ل��ي��زي��ة  ت��ت��ح��دث 
الرئي�ش  ا���ش��م��ع  ع��ن��دم��ا  ب��اال���ش��ت��ي��اء 
اأوال”،  اأمريكا  دونالد ترامب يق�ل 
و�شط ت�شفيق امل�شاركني يف “م�ؤمتر 

العمل ال�شيا�شي املحافظ«.
وا�شافت ماري�ن ماري�شال ل�بن يف 
دقائق  ع�شر  ا�شتمرت  التي  كلمتها 
ب���ع���د ك��ل��م��ة نائب  ام������ام احل�������ش����ر 
الرئي�ش مايك بن�ش “يف ال�اقع، اأريد 
اأمريكا اأوال لل�شعب االمريكي، اأريد 
الربيطاين،  لل�شعب  اأوال  بريطانيا 

اأريد فرن�شا اأوال لل�شعب الفرن�شي«. 
لرامب  اآخ��ر  �شعارا  مكررة  وقالت 
يف خ��ط��اب��ه��ا ال������ذي ق����ط���ع م����رات 
فرن�شا” باللغة  “حتيا  بهتاف  ع��دة 
ان  ن��ري��د  مثلكم  “نحن  الفرن�شية 
ماري�ن  وك��ان��ت  اإل��ي��ن��ا«.  بلدنا  يع�د 
���ش��ق��ي��ق��ة مارين  اب���ن���ة  ل����ب���ن وه����ي 
ل�بن زعيمة حزب اجلبهة ال�طنية 
�شهر  قبل  اأعلنت  املتطرف  اليمني 
التي  الت�شريعية  االن��ت��خ��اب��ات  م��ن 
من  ان�����ش��ح��اب��ه��ا   2017 يف  ج����رت 

احلياة ال�شيا�شية.
املحافظني  ام�����ام  خ��ط��اب��ه��ا  وي���ث���ري 
ان�شاء  عن  نف�شه  الي�م  يف  واعلنها 
ال�شيا�شية”  ال��ع��ل���م  “اكادميية 
احلياة  اىل  ع����دت���ه���ا  ع���ن  ت��ك��ه��ن��ات 

ال�شيا�شية الفعلية.
وعددت هذه االم ال�شابة الكاث�ليكية 
االكرث  مب�اقفها  واملعروفة  امل�ؤمنة 
تطرفا من م�اقف مارين ل�بن يف 
معظم االحيان، يف ال�اليات املتحدة 
وا�شارت  ل��دي��ه��ا.  املف�شلة  الق�شايا 

امل����ا����ش���ف���ات امل���رغ����ب���ة، وان�����ه يحق 
لنا  ويحق  ام���راأة  رح��م  ا�شتئجار  لنا 

حرمان طفل من اأم اأو من اأب.
وع��ربت ع��ن املها يف احت��اد الق�ى 
واالوروب��ي��ة يف  املحافظة االمريكية 
نايجل  اي�شا  ح�شره  الذي  التجمع 

فاراج الذي قادة حملة بريك�شت.
اأج���اء احتفالية  امل�ؤمتر يف  ويجري 
كربى  و�شا�شات  م��شيقية  بعرو�ش 
ي�م،  و�شل�ات عند بدء اجلل�شة كل 
�شيا�شي�ن  م�����ش���ؤول���ن  وي��ح�����ش��ره 
اال�شلحة  حيازة  ي�ؤيدون  ونا�شط�ن 

و�شخ�شيات حمافظة.
ماري�شال  م���اري����ن  خ��ط��اب  وي���اأت���ي 
ل���ب��ن ق��ب��ل ا���ش��ب���ع��ني م���ن م�ؤمتر 
ان  يفر�ش  الذي  ال�طنية  اجلبهة 
احلزب  تاأ�شي�ش  اإع���ادة  تفعيل  يعلن 
هزمية  ب��ع��د  امل��ق��ب��ل  م��ار���ش  اآذار  يف 
الثانية من  ال��دورة  مارين ل�بن يف 
م�اجهة  يف  الرئا�شية  االن��ت��خ��اب��ات 
 33( م��اك��رون  امي��ان���ي��ل  ال��شطي 

باملئة مقابل 66 باملئة(.

اوال اىل االحت���اد االوروب����ي. وقالت 
ان “حريتنا الي�م باتت بني اأيدي” 
هذه امل�ؤ�ش�شة “التي تق�م بقتل امم 
وا�شافت  ال�شنني”.  اآالف  عمرها 
واكرر  باملئة،   80 بلد  يف  “اعي�ش 
يفر�شها  ق�انينه  م��ن  ب��امل��ئ��ة،   80
االحتاد االوروبي”، مثرية �شيحات 
ا�شتهجان حيال االحتاد االأوروبي يف 
اأريده  م��ا  “كل  ان  وتابعت  القاعة. 
ه���� ب��ق��اء اأم���ت���ي ب��ع��د ارب���ع���ني عاما 
م���ن ال���ه���ج���رة ال��ك��ث��ي��ف��ة وال���روي���ج 
ال�شيا�شية،  وامل����راع����اة  االإ����ش���لم���ي 
تنتقل فرن�شا من ك�نها االبنة البكر 

للكني�شة اىل ابنة �شقيقة اال�شلم.
وتناولت امل��ش�ع االآخر العزيز على 
والنائبة  االم���ريك���ي  ال��ي��م��ني  ق��ل��ب 
-2012 ف����ك���ل����ز  ع����ن  ال�����ش��اب��ق��ة 
2017 وهي الفكرة التي تق�ل انه 

حتى االأطفال ا�شبح�ا �شلعة.
وق���ال���ت م����اري�����ن م���اري�������ش���ال ل�بن 
النقا�شات  يف  االآن  ن�شمع  با�شتياء 
العامة انه ميكننا طلب طفل ح�شب 

ك�احد  العمل  با�شتمرار  لك��شرن 
من كبار م�شت�شاري ترامب.

الق�انني  اأن  امل�شدر  ه��ذا  واأ���ش��اف 
ال�قت  يف  ال�������ش���اري���ة  وال����ق�����اع����د 
احلايل تق�شي باأن للرئي�ش �شلطة 
امل�افقات  م��ن  م�����ش��ت���ى  اأي  م��ن��ح 
اأن  ملن يختاره. ولي�ش من املت�قع 

يرك ك��شرن عمله.
وام��ت��ن��ع ك��ي��ل��ي ع���ن ال��ت��ع��ل��ي��ق على 
الأ�شخا�ش  االأم���ن���ي���ة  امل�����اف����ق����ات 
اأبلغ  اإن����ه  ب��ي��ان  ب��ع��ي��ن��ه��م وق����ال يف 
اأن������ه يحظى  اأي�������ام  ك��������ش���رن ق���ب���ل 
ق���درت���ه  يف  ال���ك���ام���ل���ة  “بالثقة 
واج���ب���ات���ه يف  اأداء  م���ا���ش��ل��ة  ع��ل��ى 
ال�شيا�شة  يف  ب��ه��ا  امل��ك��ل��ف  م��ه��ام��ه 

اخلارجية«.

اأ�شل�ب حمدد ل�شري  خلل فر�ش 
العمل يف البيت االأبي�ش.

باأهمية  ترامب  االثنان  اأقنع  كما 
�شيما  وال  ال���دول���ي���ة  ال��ت��ح��ال��ف��ات 
ح���ل���ف ����ش���م���ال االأط���ل�������ش���ي ال����ذي 
امل�شاركة  ل��ع��دم  ال��رئ��ي�����ش  ان��ت��ق��ده 
فيما تتحمله ال�اليات املتحدة من 

اأعباء.
غري اأن امل�ش�ؤولني االأربعة �شارع�ا 
اإىل الق�ل اإن الت�ترات قد تتبدد، 
ع��ل��ى االأق������ل يف ال����ق���ت احل����ايل، 
من  �شابقة  ف�ش�ل  انتهت  مثلما 
وم�ش�ؤولني  الرئي�ش  بني  اخللف 
اآخرين فقدوا احلظ�ة عنده  كبار 
وزي����ر اخل���ارج���ي���ة ريك�ش  وم��ن��ه��م 
ت��ي��ل��ر���ش���ن ووزي������ر ال���ع���دل جيف 

�شي�شنز.
البيت  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث  ���ئ���ل  و����شُ
ذكرته  ع���م���ا  ����ش���اه  راج  االأب���ي�������ش 
ا�شتقالة  اح���ت���م���ال  م���ن  امل�������ش���ادر 
م�شت�شار االأمن الق�مي مكما�شر 
االأبي�ش  البيت  م�ظفي  كبري  اأو 
اأم�ش  ف���ق���ال  ك��ل��ي��ه��م��ا  اأو  ك��ي��ل��ي 

ا�ضتقالة نائب رئي�ش 
وزراء اأ�ضرتاليا 

•• �شيدين-رويرتز:

رئي�ش  ن��ائ��ب  ب��ارن��ب��ي ج�ي�ش  ق��ال 
وزراء اأ�شراليا ام�ش اإنه �شي�شتقيل 
ومن من�شبه يف  زعامة حزبه  من 
�شغ�ط  ب���ع���د  وذل������ك  احل���ك����م���ة، 
م�شتمرة منذ اأ�شابيع ب�شبب علقة 

ربطته مب�ظفة �شابقة.
وقال ج�ي�ش اإنه �شيقدم ا�شتقالته 
ي����م االث���ن���ني م���ن زع���ام���ة احلزب 
االأ�شغر  ال�����ش��ري��ك  ال���ط��ن��ي، وه���� 
بزعامة  ال��شط  ميني  ائتلف  يف 
ترنب�ل.  مالك�مل  ال����زراء  رئي�ش 
بالربملان  ع�ش�ا  ج�ي�ش  و�شيبقى 
التي  ال�شعيفة  االأغلبية  حلماية 
ب��ف��ارق مقعد  ت��رن��ب���ل  ب��ه��ا  يتمتع 
 24 منذ  م��ت��زوج  وج�ي�ش  واح���د. 
ع���ام���ا وان���ت���خ���ب ب���ع���د ح��م��ل��ة روج 
خللها للقيم االأ�شرية، لكنه وقع 
لل�شتقالة  ك���ب���ري  ���ش��غ��ط  حت����ت 
ب�شكرتريته  ربطته  علقة  ب�شبب 
حتمل  ال��ت��ي  ال�شابقة  االإع��لم��ي��ة 

االآن طفل منه.
وق���رر ج���ي�����ش اال���ش��ت��ق��ال��ة ب��ع��د اأن 
ب���ح���دوث حتر�ش  ت�����رددت م���زاع���م 
م����ن جانبه  ن���ف���ى  وق�����د  ج���ن�������ش���ي. 

ارتكابه اأي اعتداء.

جنوب ال�ضودان يحكم 
باإعدام جنوب افريقي 

•• جوبا-اأ ف ب:

ال�ش�دان  جن�ب  يف  حمكمة  ق�شت 
ام�ش باإعدام جندي جن�ب افريقي 

ملحاولته االإطاحة باحلك�مة.
وق�شت املحكمة باإعدام الك�ل�نيل 
عاما(   55( اينديل  وليام  ال�شابق 
“�شنقا” بتهمة التج�ش�ش والتاآمر 
ل���لإط���اح���ة ب���احل���ك����م���ة، وف���ق���ا ملا 
اأعلن القا�شي ارمييني� �شك�ات يف 

حمكمة بالعا�شمة ج�با.
ب�شجن  ك���ذل���ك  امل��ح��ك��م��ة  وق�����ش��ت 
باإمكانه  ي��زال  ال��ذي ال  اينديل -- 
الطعن يف احلكم -- لت�شع �شن�ات 
ق�شايا  خلفية  على  اأ�شهر  واأرب��ع��ة 
ذاتها  بالق�شية  مرتبطة  اأخ����رى 
تنفيذها  ع��ل��ي��ه  ���ش��ي��ن��ب��غ��ي  وال���ت���ي 
املتهم اجلن�ب  اإع��دام��ه. عني  قبل 
م�شت�شارا   2016 ع���ام  اف��ري��ق��ي 
ال�����ش��اب��ق وزعيم  ال��رئ��ي�����ش  ل��ن��ائ��ب 
دمج  ب�شاأن  م�شار  ري��اك  املتمردين 
الق�ى املتمردة يف اجلي�ش ال�طني 

مب�جب اتفاق �شلم اأبرم اآنذاك.
واع��ت��ق��ل اي��ن��ديل بعد اأ���ش��اب��ي��ع من 
انهيار اتفاق ال�شلم خلل اأيام من 
القتال الكثيف الذي هز العا�شمة 

يف مت�ز ي�لي� 2016.

مهينة لهما.
اأق���ى م�شدر  اإن  امل�ش�ؤول�ن  وق��ال 
احل���ايل ه�  ال���ق��ت  للحتكاك يف 
مكما�شر  من  بتاأييد  كيلي  �شعي 
الذين  االإدارة  م���������ش�����ؤويل  مل���ن���ع 
م�����اف����ق����ات  ع����ل����ى  ي���ح�������ش���ل����ا  مل 
اأم��ن��ي��ة دائ��م��ة ع��ل��ى م�����ش��ت���ى عال 
م���ن االإط�������لع ع��ل��ى اأه�����م اأ����ش���رار 

احلك�مة.
ال�شغ�ط  حت�����ت  ك���ي���ل���ي  وع����م����د 
اإىل تعزيز عملية  املا�شي  االأ�شب�ع 
امل�افقة االأمنية رداً على ف�شيحة 
امل�ش�ؤول  ب���رت��ر  روب  بطلها  ك���ان 
زوجتاه  ات��ه��م��ت��ه  ال�����ذي  ال�����ش��اب��ق 
معاملتهما.  ب��اإ���ش��اءة  ال�����ش��اب��ق��ت��ان 
الي�م  ���ش��ت��ل��غ��ى  ذل�����ك  ومب�����ج����ب 
امل�ؤقتة  االأمنية  امل�افقات  اجلمعة 
ي�ني�  منذ  ح�شمها  يتم  مل  ال��ت��ي 

حزيران املا�شي.
و�شيحرم ذلك جاريد ك��شرن �شهر 
من  وم�شت�شاره  ت��رام��ب  الرئي�ش 
االطلع على تقرير اال�شتخبارات 
الي�مي الذي يعر�ش على الرئي�ش 

الثقة  لديه  “الرئي�ش  اخلمي�ش: 
يف كل ع�ش� من اأع�شاء الفريق«.

وي�م الثلثاء قالت �شارة �شاندرز 
بالبيت  ال�����ش��ح��ف��ي��ة  ال�����ش��ك��رت��رية 
يثق  “مازال  ت��رام��ب  اإن  االأب��ي�����ش 

باجلرنال مكما�شر«.
على  مكما�شر  اأو  كيلي  ي��رد  ومل 
كانا  اإذا  م��ا  على  للتعليق  طلبات 

�شيبقيان يف االإدارة االأمريكية.
وك������ان ت����رام����ب وج�����ه ل��ط��م��ة اإىل 
مكما�شر يف تغريدة بعد التعليقات 
التي اأدىل بها يف م�ؤمتر اأوروبي يف 
العطلة االأ�شب�عية ال�شابقة، وقال 
فيها اإنه واثق اأن رو�شيا تدخلت يف 
عام  االأمريكية  االنتخابات  حملة 
2016 وه� االأم��ر الذي يرف�ش 

ترامب الت�شليم به.
وق���ال امل�����ش���ؤول���ن االأرب��ع��ة الذين 
اإن  اأ�شمائهم  ن�شر  ع��دم  ا�شرط�ا 
غ�شب  انتابهما  ومكما�شر  كيلي 
�شديد من معاملة ترامب لهما يف 
يعتربان  واإنهما  والعلنية  ال�شر 
ه���ذه امل��ع��ام��ل��ة يف ب��ع�����ش االأوق����ات 

االأحيان  م��ن  ك��ث��ري  يف  ويت�شمن 
�شرية  ع��م��ل��ي��ات  ع����ن  م���ع���ل����م���ات 
باالأقمار  جمعها  مت  وا�شتخبارات 
ال�شناعية ومن خلل اجل�ا�شي�ش 
لل�اليات  املقربني  احللفاء  وم��ن 

املتحدة.
االأربعة:  امل�����ش���ؤول��ني  اأح����د  وق����ال 
ترامب  ب���ني  م�����ش��ت��م��رة  “املعارك 
ج����رنال  وك���ي���ل���ي  وجرناالته”. 
البحرية  م�������ش���اة  م����ن  م���ت���ق���اع���د 
�شابطاً  م��ك��م��ا���ش��ر  ك�����ان  ب��ي��ن��م��ا 
باجلي�ش  ج���رنال  لفتنانت  برتبة 

االأمريكي.
عملية  “لكن  امل���������ش�����ؤول  وت����اب����ع 
�شخ�شية  م�شاألة  االأمنية  امل�افقة 
خا�شة  ق���اع��د  ت��رام��ب  و�شع  واإذا 
مما  واثقاً  فل�شت  اأ�شرته  الأع�شاء 
�شيقران  ومكما�شر  كيلي  كان  اإذا 

ذلك«.
وق�����ال م�����ش��در اآخ�����ر م��ط��ل��ع على 
ال������ش��ع ط��ل��ب اأي�������ش���اً ع����دم ن�شر 
االأبي�ش  البيت  اإن م�ش�ؤويل  ا�شمه 
ت�شمح  ت�����ش���ي��ة  ي��ع��م��ل���ن الإي���ج���اد 

ب�سبب توترات مع ترامب.. 

اثنان من كبار م�ضت�ضاري البيت الأبي�ش قد يرحان

ميامنار تهدم قرى للروهينجا بعد حملة »تطهري«  ا�ضتقالة ال�ضابط املكلف بتاأمني املدر�ضة يف فلوريدا 

قاذفات ور�سا�سات ومناظري حرارية و�سرتات واقية  

»�ضي اأن اأن«: داع�ش يبيع اأ�ضلحة اأمريكية...على الإنرتنت!

•• ياجنون-رويرتز:

قالت منظمة هي�من رايت�ش ووت�ش ام�ش بعد مراجعة 
اإن ميامنار هدمت  ال�شناعية  باالأقمار  التقطت  ل�ش�ر 
اإخلئها من �شكانها من  55 قرية بعد  ما ال يقل عن 
بداأت  التي  العنف  اأع��م��ال  خ��لل  امل�شلمني  الروهينجا 

العام املا�شي.
وقالت املنظمة اإن اأعمال الهدم يف ال�شطر ال�شمايل من 
والية راخني رمبا اأدت لتدمري اأدلة عن فظائع ارتكبها 
اأن هاجم مت�شددون  القرى بعد  جن�د عندما اجتاح�ا 
للجي�ش  وقاعدة  لل�شرطة  م�قعا   30 الروهينجا  من 

ي�م 25 اأغ�شط�ش اآب.
 688 اآب  اأغ�شط�ش  هجمات  مع  اجلي�ش  تعامل  ودف��ع 
األفا لعب�ر احلدود اإىل بنجلد�ش. وحتدث كثري منهم 
عن اأعمال قتل واغت�شاب وحرق نفذها اأفراد ال�شرطة 

واجلي�ش يف ميامنار.
اإل��ي��ه��ا ه��ي���م��ن رايت�ش  ال��ت��ي خل�شت  ال��ن��ت��ائ��ج  ون�����ش��رت 
ووت�ش ومقرها ني�ي�رك بعد اأن اأبرمت ميامنار اتفاقا 

ترامب يتجه لإعان عقوبات على بيوجنياجن 
•• �شول-وا�شنطن-رويرتز:

على  العق�بات  من  جمم�عة  اأك��رب  املتحدة  ال���الي��ات  تعلن  اأن  املقرر  من 
ك�ريا ال�شمالية حتى االآن لزيادة ال�شغ�ط عليها لتقييد براجمها الن�وية 
مزيد  الإج��راء  اجلن�بية  ك�ريا  فيه  تتاأهب  ال��ذي  ال�قت  يف  وال�شاروخية 
العق�بات  ت�شديد  يعر�ش  ورمبا  ال�شماليني.  امل�ش�ؤولني  مع  املحادثات  من 
للخطر ال�فاق االأخري بني الك�ريتني، الذي ظهر يف م�شاركة بي�جنياجن 
يف دورة االألعاب االأوملبية ال�شت�ية يف اجلن�ب، و�شط ا�شتعداداتهما لتهيئة 
اأون  ال�شمالية كيم ج�جن  الظروف مبا ي�شمح بعقد قمة بني زعيم ك�ريا 
ب���االإدارة  م�����ش���ؤول كبري  ك���ري��ا اجلن�بية م���ن ج��ي��ه-اإن. وو���ش��ف  ورئي�ش 
االأمريكية م�شرطا اإخفاء ه�يته العق�بات اجلديدة باأنها “اأكرب جمم�عة 
من العق�بات على نظام ك�ريا ال�شمالية” ومل يخ�ش يف التفا�شيل. وكان 
مايك بن�ش نائب الرئي�ش االأمريكي قد اأملح اإىل هذه اخلطة قبل اأ�شب�عني 
دورة  افتتاح  حل�ش�ر  اجلن�بية  ك�ريا  زي��ارة  قبل  ط�كي�  يف  ت�قفه  خ��لل 
االألعاب االأوملبية ال�شت�ية. ويف العام املا�شي اأجرت ك�ريا ال�شمالية ع�شرات 
ال�شاد�شة واالأكرب  الن�وية  واأج��رت جتربتها  ال�ش�اريخ  اإطلق  من جتارب 
اأنه  املتحدة. غري  ب��االأمم  االأم��ن  ق���رارات جمل�ش  االإط���لق متحدية  على 
يف  ال�ش�اريخ  اإط���لق  عمليات  اأح���دث  منذ  االآن  �شهرين  م��ن  اأك��رث  م�شى 
اإنه  ال�شمايل  الك�ري  الزعيم  املا�شي. وقال  الثاين  اأواخر ن�فمرب ت�شرين 
مع ك�ريا اجلن�بية، التي  “مناخ امل�شاحلة واحل�ار الدافئ”  يريد تعزيز 
رفيع  وف��د  ع���دة  بعد  االأمريكية،  الق�ات  من  و500  األفا   28 ت�شت�شيف 
م�ا�شلة  اإط���ار  ويف  االأومل��ب��ي��ة.  االأل��ع��اب  دورة  م��ن  �شقيقته،  �شم  امل�شت�ى، 
حمادثات  عقد  على  اجلمعة  ام�ش  ال�شمالية  ك�ريا  وافقت  التقارب  ه��ذا 
)الباراملبية( يف  اخلا�شة  ال�شت�ية  االألعاب  دورة  ب�شاأن  املقبل  الثلثاء  ي�م 
بي�جنت�شاجن يف قرية بامن�جن�م ال�اقعة على جانب ك�ريا ال�شمالية من 
احلدود. و�شتعلن العق�بات االأمريكية اجلديدة يف ال�قت الذي تزور فيه 
الرئي�ش  مع  ع�شاء  حل�ش�ر  اجلن�بية  ك�ريا  ترامب  الرئي�ش  ابنة  اإيفانكا 

م�ن بعد اجتماع مغلق معه وحفل ختام االألعاب االأوملبية.

•• فورت لودرديل-رويرتز:

ا�شتقال �شابط ال�شرطة امل�شلح الذي كان مكلفا بتاأمني 
والية  يف  طالبا   17 فيها  ُقتل  هج�ما  �شهدت  مدر�شة 
وذلك  العمل،  اإيقافه عن  من  بدال  االأمريكية  فل�ريدا 
بعدما اأظهر حتقيق داخلي اأنه مل يدخل امل�قع مل�اجهة 
امل�شلح. وقال �شك�ت اإزرايل قائد �شرطة منطقة بروارد 
الذي  ب��ي��ر���ش���ن  ���ش��ك���ت  ال�����ش��اب��ط  اإن  اأم�����ش اخلمي�ش 
اإنفاذ  ك��ان يف اخل��دم��ة وق��ت ال��ه��ج���م، ك��ان ه��� �شابط 
القان�ن ال�حيد امل�ج�د يف مدر�شة مارج�ري �شت�منان 
دوج��ل���ش ال��ث��ان���ي��ة ح��ني فتح امل��ه��اج��م ال��ن��ار ي���م 14 

فرباير �شباط.
الهج�م  وق��ت  بير�ش�ن  حتركات  الكامريات  ور���ش��دت 
الذي يعد ثاين اأ�ش�اأ هج�م يف تاريخ املدار�ش االأمريكية 
والذي اأطلق فيه املهاجم نريان بندقية ن�شف اآلية من 
راأيته ه� و�ش�ل  “ما  اإزرائيل  وقال  اإيه.اآر-15.  طراز 
واتخاذه   12 املبنى  م��ن  ال��غ��رب��ي  اجل��ان��ب  اإىل  �شابط 
اإىل  م�شريا  املكان على االإطلق”  م�قعا وعدم دخ�له 

مع االأمم املتحدة واليابان لتقدمي االإغاثة للمنطقة يف 
احلك�مة  بني  املت�ترة  العلقات  يف  حت���ل  على  م�ؤ�شر 

واالأمم املتحدة.
وو�شفت االأمم املتحدة وال�اليات املتحدة احلملة �شد 
الروهينجا باأنها تطهري عرقي لكن حك�مة اأوجن �شان 
�ش� كي احلائزة على جائزة ن�بل لل�شلم منعت حمققي 
امل�شتقلني من  امل��راق��ب��ني  م��ن  امل��ت��ح��دة وغ��ريه��م  االأمم 

دخ�ل منطقة ال�شراع.
�شد  م�شروعة  حملة  ت�شن  ق�اتها  اإن  ميامنار  وت��ق���ل 

اإرهابيني م�شلمني.
وقالت هي�من رايت�ش اإن 362 قرية يف املجمل دمرت 
جزئيا اأو كليا منذ اأغ�شط�ش اآب. واإن بع�ش هذه القرى 

�ش�يت باالأر�ش.
من  “الكثري  اآ�شيا  يف  املنظمة  مدير  اآدام���ز  ب��راد  وق��ال 
وكان  الروهينجا  �شد  لفظائع  م�شرحا  ك��ان��ت  ال��ق��رى 
الذين  اخل���رباء  ي�شتطيع  حتى  عليها  احل��ف��اظ  ينبغي 
اأن  االن��ت��ه��اك��ات  ه���ذه  ل��ت���ث��ي��ق  امل��ت��ح��دة  االأمم  عينتهم 

يقيم�ا ب�شكل ملئم االأدلة وحتديد امل�ش�ؤولني«.

مبنى يف املدر�شة قالت ال�شلطات اإن اجلانب االأكرب من 
الهج�م وقع فيه. واأ�شاف اإزرايل قائل لل�شحفيني اإن 
و�شل  بير�ش�ن  واإن  دق��ائ��ق  �شت  ا�شتمر  ال��ن��ار  اإط���لق 
الر�شا�شة  ثانية من انطلق   90 املبنى بعد نح�  اإىل 
اأرب��ع دقائق على االأقل.  االأوىل ولكنه تباطاأ يف اخل��ارج 
و�شئل عما كان يتعني على ال�شابط فعله فقال “يدخل 
ويتعامل مع القاتل. يقتل القاتل«. ومل يعط بير�ش�ن 

�شببا لعدم دخ�له املبنى ح�شبما قال اإزرايل.
واأ�شاف اأنه لن يذيع الفيدي� يف ال�قت احلايل وقد ال 
اإج��راءات الق�شاء والق�شية  “ح�شب  يفعل ذلك مطلقا 
اجلنائية” �شد امل�شلح نيك�ال�ش كروز البالغ من العمر 

19 عاما والذي كان طالبا �شابقا باملدر�شة.
ال����ذي وق���ع مب��در���ش��ة م���ارج����ري �شت�منان  واحل�����ادث 
اأك��رب هج�م  ث��اين  باركلند ه�  الثان�ية يف  دوج��ل���ش 
ب�شلح ناري من حيث عدد القتلى يف مدر�شة حك�مية 
الطبقة  ت�شكنها  وباركلند منطقة  املتحدة.  بال�اليات 

املت��شطة على م�شافة 72 كيل�مرا �شمايل ميامي.
ووقع الهجزوم قبل قليل من م�عد االن�شراف.

لوبن توؤكد »فرن�ضا اأول« يف موؤمتر املحافظني 
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اليورو يتجه لثاين اأكرب خ�ضارة اأ�ضبوعية منذ اأكتوبر الذهب يتجه لأكرب خ�ضارة اأ�ضبوعية منذ اأوائل دي�ضمرب
•• لندن-رويرتز:

تراجع الي�رو ام�ش متجها لتكبد ثاين اأكرب خ�شارة اأ�شب�عية يف نح� اأربعة اأ�شهر مع تقلي�ش امل�شتثمرين ملراكزهم 
قبل اأ�شب�ع مهم الأ�ش�اق العملت العاملية على �شعيد االأحداث ال�شيا�شية يف اأوروبا.

ومن املنتظر اإعلن نتائج االنتخابات العامة االإيطالية يف الرابع من مار�ش اآذار كما �شيجري احلزب الدميقراطي 
اال�شراكي االأملاين يف ذلك الي�م ت�ش�يتا الأع�شائه على االن�شمام حلك�مة ائتلفية اأخرى مع املحافظني بزعامة 

امل�شت�شارة اأجنيل مريكل، وهما حدثان قد يثريان تقلبات جديدة يف ال�ش�ق.
ال�شيا�شة  جلنة  عقدته  ال��ذي  االجتماع  وحم�شر  االأخ���رية  االآون���ة  يف  نتائجها  ن�شرت  م�ش�ح  اأظهرته  ما  ظل  ويف 
ب�شاأن  ال�شيا�شات احلذر  الثاين من علمات على ت�خي �شناع  يناير كان�ن  االأوروب��ي يف  املركزي  بالبنك  النقدية 
االآفاق االقت�شادية للمنطقة يف �ش�ء ق�ة الي�رو، يبحث امل�شتثمرون عن حمفزات جديدة ل�شراء العملة امل�حدة 
اأمام �شلة من �شت عملت رئي�شية،  اأداء العملة االأمريكية  ال��دوالر، الذي يقي�ش  ودفعها للرتفاع. وارتفع م�ؤ�شر 

بن�شبة 0.2 باملئة اإىل 89.873.

االأمريكية  العملة  اأداء  يقي�ش  الذي  ال��دوالر،  م�ؤ�شر  وارتفع 
مع   90.027 اإىل  باملئة   0.3 بن�شبة  ع��م��لت،  �شلة  اأم���ام 
االأعلى  االأ�ش�ل  �شراء  اإىل  العامليني بحذر  امل�شتثمرين  ع�دة 
اأعلى م�شت�ياته يف ع�شرة  ال��دوالر  خماطرة. والم�ش م�ؤ�شر 
اأيام عند 90.235 اأم�ش اخلمي�ش بعدما بلغ اأدنى م�شت�ى 
املا�شي،  اأواخ��ر االأ�شب�ع   88.253 له يف ثلث �شن�ات عند 
بني  وم��ن  االأ���ش��ب���ع.  ه��ذا  باملئة  واح��د  نح�  لل�شع�د  ويتجه 
املعاملت  يف  الف�شة  ت��راج��ع��ت  االأخ�����رى،  النفي�شة  امل��ع��ادن 

الف�رية 0.3 باملئة اإىل 16.57 دوالر للأوقية.
دوالر   1039.74 اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.1 ال���ب���لدي����م  وارت���ف���ع 
للأوقية بينما زاد البلتني 0.1 باملئة اإىل 994.20 دوالر 

للأوقية.

•• وا�شنطن-رويرتز:

خ�شائرها  اأك��رب  لتكبد  وتتجه  ام�ش،  الذهب  اأ�شعار  تراجعت 
الدوالر  ارت��ف��اع  م��ع  ال�شهر  ون�شف  �شهرين  يف  االأ�شب�عية 
خلل االأ�شب�ع. وبحل�ل ال�شاعة 0741 بت�قيت جرينت�ش، 
ب��امل��ئ��ة اإىل   0.4 ال��ف���ري��ة  امل��ع��ام��لت  ال���ذه���ب يف  ان��خ��ف�����ش 
للهب�ط  متجها  )االأون�����ش��ة(،  للأوقية  دوالر   1326.65
االأ�شفر  املعدن  وفقد  جل�شات.  �شت  بني  اخلام�شة  للجل�شة 
اأك��رب هب�ط من  1.6 باملئة منذ بداية االأ�شب�ع احل��ايل، يف 
كان�ن  دي�شمرب  م��ن  الثامن  يف  املنتهي  االأ���ش��ب���ع  منذ  ن�عه 
االآجلة  االأمريكية  العق�د  يف  الذهب  ون��زل   .2017 االأول 

0.3 باملئة اإىل 1328.40 دوالر للأوقية.

»الفجرية لل�ضناعة البرتولية و»اإ�ش اآند بي جلوبال بات�ش« توقعان اتفاقية تد�ضني �ضبكة »بلوك ت�ضني«
•• لندن-وام:

اأكد ال�شيخ الدكت�ر را�شد بن حمد 
الفجرية  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ش  ال�����ش��رق��ي 
رئي�ش  ن���ائ���ب  واالإع�������لم  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
الفجرية  م��ن��ط��ق��ة  اإدارة  جم��ل�����ش 
اأهمية  ال����ب����رول����ي����ة  ل���ل�������ش���ن���اع���ة 
احلديثة  التقنيات  اأف�شل  م�اكبة 
تطراأ  التي  املت�شارعة  وال��ت��ط���رات 
على قطاع جتارة وتخزين م�شتقات 

مدير  راي��ل��ت  جيم�ش  ق���ال  ب����دوره 
الرقمية  واال�شراتيجيات  االإب��داع 
اآن��د بي جل�بال بلت�ش انه  اإ���ش  يف 
كانت هناك حماوالت �شابقة هامة 
البل�ك  تقنية  ا�شتخدام  اأج��ل  م��ن 
ت�����ش��ني يف اأ����ش����اق ال��ط��اق��ة وامل�����اد 
هذا  م�شروعنا  اأن  ونعتقد  االأولية 
الفجرية  �شركائنا يف  مع  بالتعاون 
“بل�ك  لتقنية  تطبيق  اأول  ي��ع��د 

ت�شني” يف اأ�ش�اق النفط.

الدكت�ر  واأو����ش���ح  ف��ي��دك���م.  ب��ا���ش��م 
لعقد  ت�شعى  ف�ز”   “ ان  ال�شرقي 
اإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة يف جمال  ���ش��راك��ات 
وال��ن��ف��ط لر�شيخ  ال���غ���از  ���ش��ن��اع��ة 
عاملي  كمركز  الفجرية  اإم���ارة  دور 
لتخزين وتداول النفط وم�شتقاته 
�شركة  مع  التعاون  اأن  اإىل  م�شرياً 
اآن��د بي جل�بال بلت�ش �شاهم  اإ���ش 
يف ا���ش��ت��م��راري��ة اإم����ارة ال��ف��ج��رية يف 
تعزيز مكانتها يف االأ�ش�اق العاملية.

مارتن  م��ع  وذل��ك  ت�شني”  “بل�ك 
بي  اآن��د  اإ���ش  �شركة  رئي�ش  فرينكل 

جل�بال بلت�ش العاملية.
ت�شني”  “بل�ك  ���ش��ب��ك��ة  وت�����ف����ر 
الفجرية  منطقة  يف  للم�شركني 
“ف�ز”  ال���ب���رول���ي���ة  ل��ل�����ش��ن��اع��ة 
تتبع  اأجل  و�شهلة من  اآمنة  و�شيلة 
النفطية  امل��خ��زون��ات  ب��ي��ان��ات  �شري 
وجت��م��ي��ع��ه��ا ب�����ش��ك��ل اأ���ش��ب���ع��ي من 
خلل جلنة بيانات الطاقة املعروفة 

و�شع  ���ش��رورة  اإىل  م�شرياً  النفط 
لقطاع  ال�شليم  للتخطيط  اال�ش�ش 
التحديات  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل  ال��ط��اق��ة 
من  النفطي  للقطاع  امل�شتقبلية 
خلل ت�فري بيئة م�شجعة ت�شاعد 
دولة  اإىل  امل�شتثمرين  ج��ذب  على 
االإم��ارات. جاء ذلك خلل ت�قيعه 
ع���ل���ى ه���ام�������ش ح�������ش����ره ال�������دورة 
الدويل  البرول  الأ�شب�ع  ال�شن�ية 
�شبكة  ت��د���ش��ني  ات��ف��اق��ي��ة  ل��ن��دن  يف 

ال�شيخ  االت��ف��اق��ي��ة  ت���ق��ي��ع  ح�����ش��ر 
�شلطان بن �شالح ال�شرقي ومعايل 
���ش��ه��ي��ل ب����ن حم���م���د ف�����رج ف���ار����ش 
وال�شناعة  الطاقة  وزي��ر  املزروعي 
وم��ع��ايل ط���ارق امل��ل وزي���ر الطاقة 
الفل�شي  �شيف  و���ش��ع��ادة  امل�����ش��ري 
ملجم�عة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ش 
���ش��رك��ات اي��ن���ك وع���دد م��ن مدراء 
حك�مة  يف  االقت�شادية  امل�ؤ�ش�شات 

الفجرية.

حتت �سعار »ا�سرتاتيجية الهند اجلديدة لالندماج العاملي«

»القت�ضاد« ترتاأ�ش وفد الدولة يف قمة ال�ضراكة العاملية بالهند 2018
131.7 مليار درهم قيمة التبادل التجاري غري النفطي بني الإمارات والهند

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�شارك دولة االإمارات العربية املتحدة الي�م ال�شبت يف فعاليات واأعمال قمة 
ال�شراكة العاملية  يف الهند، ب�فد من الدولة برئا�شة وزارة االقت�شاد، حيث 
التجارة  ل�ش�ؤون  االقت�شاد  وزارة  وكيل  �شالح،  اآل  اهلل  عبد  �شعادة  يراأ�ش 
وال�شركات  امل�ؤ�ش�شات  م��ن  العديد  ي�شم  وال���ذي  ال��دول��ة،  وف��د  اخل��ارج��ي��ة 
االإماراتية البارزة من القطاعني احلك�مي واخلا�ش، وذلك خلل الفرة 
من 24 اىل 26 من �شهر فرباير اجلاري، يف والية اندرا برادي�ش، وذلك 
بدع�ة من وزارة التجارة وال�شناعة الهندية، حيث تعد القمة منربا ًعاملياً 
للح�ار يف دورتها الرابعة والع�شرون، و�شيتم طرح نقا�شات مب�شاركات عاملية 
متعددة ح�ل اأف�شل �شبل التعاون بني االقت�شادات النا�شئة والنامية لبناء 
على  ف�شًل  وال��ع��ادل،  امل��ت���ازن  النم�  لتحقيق  تهدف  ال�شراكة  من  ج�ش�ر 
ت�حيد ال�شيا�شات ملعاجلة التحديات العاملية، وبح�ش�ر قيادات عاملية، حيث 
تنعقد القمة هذا العام حتت �شعار “ا�شراتيجية الهند اجلديدة للندماج 
ال��دويل يف ظل ما  املحفل  االإم���ارات يف ذلك  دول��ة  العاملي«.وتاأتي م�شاركة 
واال�شتثمارية  والتجارية  االقت�شادية  ال�شراكة  ع��لق��ات  جممل  ت�شهده 
بني دولة االإمارات وجمه�رية الهند الدميقراطية تاأ�ش�شاً على الت�جيهات 
البلدين، من تط�رات متنامية، ت�شايراً  الر�شيدة يف كل  ال�شامية للقيادة 
التاريخية ال�طيدة وامل�شركة بني اجلانبني وعلى خمتلف  مع العلقات 

ال�شعد.

•• اأبوظبي-وام:

املاأه�لة  االأنظمة غري  العاملية يف جمال  االبتكارات  اأب��رز  �شركة   122 تعر�ش 
واملحاكاة والتدريب خلل فعاليات الدورة الثالثة من معر�شي االنظمة غري 
مركز  يف  االح��د  غ��دا  “�شيمتك�ش”  والتدريب  واملحاكاة  “ي�مك�ش”  املاأه�لة 

اأب�ظبي ال�طني للمعار�ش.
ويعد احلدث الذي يتم تنظيمه من قبل �شركة اأب�ظبي ال�طنية للمعار�ش” 
5 معار�ش  اأف�شل  اأحد  امل�شلحة  للق�ات  العامة  القيادة  بالتعاون مع  اأدنيك” 

عاملية فيما تنفرد اأب�ظبي باإقامة املعر�شني على م�شت�ى ال�شرق االأو�شط. 
حملية  �شركة   32 بت�اجد  املعر�ش  يف  ح�ش�رها  ال�طنية  ال�شركات  وت��ع��زز 
امل�شاحة  وارتفعت  العار�شني.  اإج��م��ايل  من  باملائة   26 ي�شكل  ما  متخ�ش�شة 
 17 اإىل  لت�شل   2016 بالعام  مقارنة  باملئة   24 بن�شبة  للمعر�شني  الكلية 
القيا�شي من  األ��ف مر مربع..يف ظل االقبال   13 ب�  األ��ف مر مربع مقارنة 
قبل كربيات ال�شركات العاملية واملحلية املتخ�ش�شة يف هذه القطاعات احلي�ية. 
وياأتي التط�ر يف عدد ال�شركات امل�شاركة والزيادة امللح�ظة يف م�شاحة العر�ش 
نتاجا طبيعيا للجه�د امل�شاعفة التي بذلتها �شركة اأب�ظبي ال�طنية للمعار�ش 
يف تنفيذ حملت الت�ش�يق واملبيعات والتي �شملت اأكرث من 15 معر�شا دوليا 
العليا  املنظمة  للجنة  كان  كما  اال�شراتيجيني  ال�شركاء  مع  ال��دوؤوب  والعمل 
وجلانها الفرعية دور رئي�شي يف دعم املعر�شني يف �شبيل حتقيق هذه النجاحات. 
ويك�شف املعر�شان هذا العام عن العديد من االنظمة التي تعر�ش الأول مرة يف 
البحرية  وبحرا وج�ا مثل االليات وال�شفن  املاأه�لة براً  جمال االنظمة غري 
ومكافحة  االنقاذ  جماالت  يف  االغرا�ش  متعددة  ورب�تات  امل�شرية  والطائرات 
احل���دود ومكافحة  ج��دي��دة يف جم��االت مراقبة  اأنظمة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  احل��رائ��ق 
االرهاب. وي�شهد معر�ش ي�مك�ش للمرة االأوىل هذا العام عرو�ش حية داخلية 
االأنظمة من قدرات  ال��زوار على ما تتميز به هذه  امل�شاركة الطلع  لل�شركات 
واإم��ك��ان��ي��ات مم��ي��زة وم��ت��ط���رة ب��االإ���ش��اف��ة الإق��ام��ة ال��ع��رو���ش احل��ي��ة اخلارجية 
للطائرات غري املاأه�لة يف مطار العني الدويل الذي ت�شتعر�ش فيه عدد من 

ال�شركات العاملية قدرات معداتها من خلل من�شات ثابتة وا�شتعرا�شات ج�ية. 
�شتقام يف مطار  التي  العرو�ش احلية  اأدا�شي عن م�شاركتها يف  �شركة  واأعلنت 
العني يف الي�م الثالث ملعر�ش ي�مك�ش من خلل عر�ش النظام” اإ�ش100” 
والتي  طيار  ب��دون  الطائرات  جمال  يف  امل�شتخدمة  االأنظمة  اأف�شل  اأح��د  وه� 
تتميز بقدرتها العالية على املناورة والعمل �شمن اأق�شى الظروف العملياتية.

ويعترب ي�مك�ش و�شيمتك�ش فر�شة مثالية اللتقاء كبار �شناع القرار واخلرباء 
ومناق�شة  املعرو�شة  التكن�ل�جيا  اأح��دث  على  للطلع  العار�شة  وال�شركات 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت����اج���ه ق��ط��اع ���ش��ن��اع��ة االأن��ظ��م��ة ال��غ��ري م��اأه���ل��ة واأنظمة 
هذا  يف  واالأك��ادمي��ي  العلمي  للجانب  الكبرية  وللأهمية  وال��ت��دري��ب.  املحاكاة 
“ م�شتقبل  عن�ان  حتت  يعقد  متخ�ش�ش  م�ؤمتر  املعر�شني  ي�شاحب  القطاع 
ي�شم ك�كبة من اخلرباء  امل�شتقبل”  تهديدات  مل�اجهة  القادم  تقنيات اجليل 
الع�شكريني واالأكادمييني وكبار امل�ش�ؤولني يف ال�شركات امل�شنعة لهذه االنظمة 
و�شناع القرار الذين يناق�ش�ن من خلل امل�ؤمتر العديد من امل��ش�عات مثل 
حتديد م�شتقبل االنظمة غري املاأه�لة ومتطلبات التدريب وت�ظيف التقنيات 

امل�شتقبلية لتح�شني قدرات املحاكاة والتدريب.
املعار�ش  ب�شناعة  املرتبطة  القطاعات  العديد من  دعم  املعر�شني يف  وي�شاهم 
واملطاعم”  “الفنادق  ال�شياحي  والقطاع  وال��ربي  النقل اجل�ي  مثل قطاعات 
وتن�يع  االقت�شادية  التنمية  عجلة  ودف���ع  االأخ���رى  القطاعات  م��ن  وغ��ريه��ا 
 ،  2030 اب�ظبي  روؤي��ة  حددتها  التي  القطاعات  يف  وخا�شة  الدخل  م�شادر 
اقليميا ودوليا  اب�ظبي  املعر�شني دوراً مهما يف الرويج الإم��ارة  كذلك يلعب 
االعمال  ل�شياحة  عاملية  ك�جهة  ال��دول��ي��ة  الفعاليات  خ��ارط��ة  على  وو�شعها 
واملعار�ش. وتعكف فرق العمل يف �شركة اأب�ظبي ال�طنية للمعار�ش” اأدنيك” 
امل�شاركني  ال�شتقبال  املختلفة  مرافقها  لتجهيز  النهائية  اللم�شات  و�شع  على 
بال�شكل  العاملية  امل�شت�يات  اأعلى  وفق  اخلدمات  وتقدمي  للمعر�شني  وال��زوار 
الذي يلبي ويف�ق ت�قعاتهم علما اأنه مت ت�فري مركز �شحفي متكامل ملمثلي 
و�شائل االإعلم املحلية والدولية ي�شم معدات وجتهيزات متط�رة �شت�شاهم يف 

ت�شهيل عملهم.

•• طوكيو-رويرتز:

ارتفعت االأ�شهم اليابانية ام�ش يف تداوالت حمدودة مع 
الفائدة  اأ�شعار  رفع  وترية  ت�شارع  من  املخاوف  انح�شار 
االأمريكية مما دعم املعن�يات، و�شجلت االأ�شهم الدفاعية 

مثل �شركات البناء واملرافق اأداء يف�ق ال�ش�ق.
عند  باملئة   0.7 مرتفعا  القيا�شي  نيكي  امل�ؤ�شر  واأغلق 
�شعد  االأ����ش���ب����ع  م���دى  وع��ل��ى  ن��ق��ط��ة.   21892.78
امل�ؤ�شر 0.8 باملئة حمققا ثاين مكا�شبه االأ�شب�عية على 
الت�ايل. وزاد امل�ؤ�شر ت�بك�ش االأو�شع نطاقا 0.8 باملئة 
هزيلة،  كانت  التعاملت  لكن  نقطة،   1760.53 اإىل 

حيث مل يجر تداول �ش�ى 1.19 مليار �شهم وه� اأدنى 
م�شت�ى للتداوالت منذ اأواخر دي�شمرب كان�ن االأول.

وتاي�شي  ك���رب  كاجيما  البناء  �شركتا  اأ�شهم  و�شعدت 
زادت  بينما  ال��رت��ي��ب،  ع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة  و2.9   3.4 ك����رب 
وقفزت  باملئة   1.8 الكهربائية  للطاقة  ط�كي�  اأ�شهم 

اأ�شهم كان�شاي للطاقة الكهربائية خم�شة باملئة.
ال��ت��ع��دي��ن، م��ع �شع�د �شهم  اأ���ش��ه��م ق��ط��اع  ارت��ف��ع��ت  كما 
باملئة   2.1 اإك�شبل�ري�شن  ب��رول��ي���م  وج��اب��ان  اإنبك�ش 
و1.1 باملئة على الرتيب، بعدما �شعدت اأ�شعار النفط 
قبل  اخلمي�ش  اأم�ش  اأ�شب�عني  يف  م�شت�ياتها  اأعلى  اإىل 

اأن تراجع.

وي�شم وفد الدولة ممثلي عدد من اجلهات وامل�ؤ�ش�شات الريادية وكيانات 
للم�شتثمرين  االإم�����ارات  جمل�ش  تت�شمن  وال��ت��ي  اال�شتثمارية،  االأع��م��ال 
دبي  و�شركة   ،”2020 و”اأك�شب�  م�شدر،  �شركة  اأدن����ك،  �شركة  ب��اخل��ارج، 
اجلن�ب، و”م�انئ دبي” وهيئة ال�شارقة لل�شتثمار “�شروق”، وجمم�عة 
الدولية،  بي  اأيديل  وم�ؤ�ش�شة  االإ�شلمي،  ال�شارقة  الدولية، م�شرف  ل�ل� 

ف�شًل على العديد من ال�شركات االأخرى وكيانات االأعمال االأخرى.
و�شيت�شمن جدول م�شاركة وفد الدولة يف فعاليات القمة، اإلقاء كلمة من 
وا�شتعرا�ش  الثنائية،  العلقات  تعزيز  تتناول  �شالح،  اآل  اهلل  عبد  �شعادة 
قدرات دولة االإمارات على اخلارطة التجارية واال�شتثمارية العاملية، ف�شًل 
االأعمال  وكيانات  ال�شركات  ممثلي  بني  متعددة،  نقا�شية  حلقات  عقد  عن 
اأف�شل  ح�ل  والت�شاور  وافكار  �شبل  طرح  ت�شتهدف  والهندية،  االإماراتية 
بني  التجارية  العلقات  وتط�ير  االقت�شادي  التقارب  لتعزيز  امل�شتجدات 
البلدين.وعلى �شعيد م�ؤ�شرات ال�شراكة التجارية بني البلدين، فقد بلغت 
قيمة التجارة غري النفطية بني االإمارات الهند، ما يناهز 131.7 مليار 
بنح�  الهند  من  الدولة  واردات  فيها  ا�شتاأثرت   ،2016 العام  عن  دره��م 
82.9 مليار درهم، و�شادرات الدولة اإىل الهند ما يقارب 18 مليار درهم، 
فيما �شهدت قن�ات وم�شارات ال�شراكة طيلة العق�د املا�شية ت�قيع العديد 
من اتفاقيات التعاون وال�شراكة على كافة ال�شعد، ف�شًل على ت�شابه روؤية 
الدولتني على �شعيد تعزيز االنفتاح العاملي، وت�شييد ج�ش�ر من ال�شراكة 

االقت�شادية املثمرة مع كافة البلدان والتكتلت.

وزير الطاقة ال�ضعودي: �ضوق النفط ت�ضتعيد توازنها 
•• نيودلهي-رويرتز:

ت�شتعيد  النفط  اأ�ش�اق  اإن  ام�ش  الفالح  خالد  ال�شع�دي  الطاقة  وزير  قال 
ت�ازنها، واإنه يت�قع ا�شتمرار تراجع املخزونات هذا العام.

“من  اأم�ش اخلمي�ش زيارة للهند ت�شتمر ي�مني  واأ�شاف الفالح الذي بداأ 
ال�ا�شح اأن اأ�ش�اق النفط ت�شتعيد ت�ازنها«.

الع�امل  ب�شبب  نعلم جميعا  كما  الطلب  ب�شعف  تت�شم  “هذه فرة  وتابع 
اال�شتهلكي منخف�ش  والطلب  امل�شايف تخ�شع الأعمال �شيانة  امل��شمية. 

لكن البيانات تتحدث عن نف�شها«.
اأن  واأعتقد  املخزونات  انخفا�ش  وثق  امل�ؤ�ش�شات  من  “الكثري  الفالح  وقال 

معربا عن اأمله باأن ت�شتقر االأ�ش�اق. ذلك �شي�شتمر يف 2018”، 
 

احتياطي تون�ش الأجنبي يهبط مل�ضتويات حرجة 
•• تون�س-رويرتز:

 82 اإىل ما يغطي واردات  هبطت احتياطيات ت�ن�ش من العملة االأجنبية 
16 عاما مع تعطل �شادرات الف��شفات ب�شبب  ي�ما فقط الأول مرة منذ 
الذي  اجلديد  املركزي  البنك  حمافظ  ي�اجه  اختبار  اأول  يف  احتجاجات، 
تعهد هذا ال�شهر باتخاذ “اإجراءات ا�شتثنائية ملعاجلة م�ؤ�شرات اقت�شادية 

خميفة«.
العملة وا�شل  اإن احتياطي  املركزي يف م�قعه على االإنرنت  البنك  وقال 
هب�طه اإىل 11.596 مليار دينار )4.85 مليار دوالر( مبا يكفي لتغطية 
 116 13.702 مليار دينار تكفي واردات  82 ي�ما، مقارنة مع  واردات 
ميثل  ال��ذي  الف��شفات،  واإن��ت��اج  املا�شي.  العام  من  نف�شها  الفرة  يف  ي�ما 
ب�شبب  �شهر  منذ  كامل  ب�شكل  مت�قف  االأجنبية،  للعملة  رئي�شيا  م�شدرا 
بجن�ب  املنجمي  احل������ش  منطقة  يف  عمل  بفر�ش  تطالب  اح��ت��ج��اج��ات 

البلد، مما عطل �شادرات البلد من الف��شفات.
وبلغ العجز التجاري لت�ن�ش م�شت�ى قيا�شيا اأي�شا يف نهاية العام املا�شي، 

حيث و�شل اإىل 6.25 مليار دوالر.
ويحذر حملل�ن من اأن هذا امل�شت�ى احلرج للحتياطي يهدد قدرة البلد 

على ت�شديد دي�نها وا�شترياد بع�ش امل�اد مثل الطاقة واالأدوية والغذاء.
تعهد مروان العبا�شي حمافظ البنك املركزي اجلديد هذا ال�شهر يف جل�شة 
م�ؤ�شرات  مل�اجهة  ا�شتثنائية  اإج����راءات  باتخاذ  ال��ربمل��ان  اأم���ام  الثقة  لنيل 

اقت�شادية و�شفها باأنها “خميفة«.
واأظهرت اأرقام ر�شمية اأن حجم تداول ال�شي�لة خارج القطاع البنكي ارتفع 
من  كبرية  مبالغ  بينها  من  دينار،  مليار   12.5 بلغ  قيا�شي  م�شت�ى  اإىل 
اأول�يات  اإن  لرويرز  زع��رة  ح��امت  امل��ايل  املحلل  وق��ال  االأجنبية.  العملت 
املحافظ اجلديد يجب اأن تت�شمن احلد من تداول هذه املبالغ الكبرية من 

ال�شي�لة والعملة االأجنبية يف ال�ش�ق ال�ش�داء.
بالعملة  البنكية  احل�شابات  ك��ل  لتحرير  االأوان  اآن  اأن��ه  “اأعتقد  واأ���ش��اف 
االأم�ال  ال�شرف ال�شتقطاب مزيد من  واإق��رار عف� عن جرائم  االأجنبية 
من ال�ش�ق ال�ش�داء«. واأ�شار اإىل اأن البنك املركزي ميلك االأدوات اللزمة 
“ل�قف هذا النزيف اأي�شا من خلل �شحب بع�ش االأوراق املالية والركيز 
على العمليات امل�شرفية عرب اله�اتف املحم�لة اإ�شافة ل��شع �شقف حمدد 

للتعامل بال�شي�لة«.

•• دبي-الفجر: 

العا�شرة  ال���دورة  فعاليات  تنطلق 
لتكن�ل�جيا  دب����ي  م��ع��ر���ش  م���ن 
امل�������ش���روب���ات ي������م ال���ث���لث���اء 27 
مار�ش   1 لغاية  وت�شتمر  فرباير 
ال����دويل  دب����ي  م���رك���ز  يف   2018
للم�ؤمترات واملعار�ش، وي�شارك يف 
وامل�ردين  امل�شنعني  اأبرز  املعر�ش 
وال��ع��ام��ل��ني يف جمال  واخل������رباء 
املنطقة  امل�����ش��روب��ات م��ن  ���ش��ن��اع��ة 
م�شاحة  ت��ب��ل��غ  ح���ي���ث  وال�����ع�����امل، 
 2،200 ال����ع����ام  ل���ه���ذا  امل���ع���ر����ش 
م�شاركة  وي�������ش���ه���د  م����رب����ع  م����ر 

100 �شركة حملية وعاملية ومن 
احل����دث  ي�����ش��ت��ق��ط��ب  اأن  امل���ت����ق���ع 
خلل  وم�������ش���ارك  زائ����ر   2،500
اأ���ش��ب��ح معر�ش  اأي�������ام.   ال��ث��لث��ة 
اأحد  امل�شروبات  لتكن�ل�جيا  دب��ي 
منطقة  يف  االأعمال  فعاليات  اأه��م 
اأفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق 
امل�شروبات،  ل��ق��ط��اع  واملخ�ش�شة 
لطرح  فعالة  من�شة  ي���ف��ر  حيث 
والتقنيات  اجل����دي����دة  االأف�����ك�����ار 
امل��ب��ت��ك��رة واحل����ل�����ل ال�����ش��ام��ل��ة يف 
اإن��ت��اج امل�����ش��روب��ات - بداية  جم��ال 
والع�شائر  الغازية  امل�شروبات  من 
الطاقة  وم�شروبات  املعبئة  واملياه 

)الفر�ش،  امل�����ش��روب��ات  “�شناعة 
وي�شم  واال�شتدامة(”  ال��ت��ن��ق��ل 
امل���ل���ت���ق���ى ع�������دد م�����ن اجل���ل�������ش���ات 
م�ا�شيع  تناق�ش  والتي  احل�ارية 
الراهنة  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن��ه��ا  ع����دة 
امل�شروبات،  �شناعة  ت���اج��ه  ال��ت��ي 
واآخ����ر االب���ت���ك���ارات وال��ت��ق��ن��ي��ات يف 
�شناعة وتعبئة وتغلفه امل�شروبات، 
وم������ش���ع ال��ت��خ��ل�����ش االآم�����ن من 
واال�شتدامة  الت�شنيع،  خملفات 
والت�جهات  امل�شروبات  �شناعة  يف 
امل�شروبات  ���ش��ن��اع��ة  يف  ال��ع��امل��ي��ة 

والكثري غريها. 
ه���������ذا وي�����ن�����ظ�����م م�����ع�����ر������ش دب�����ي 

القه�ة  وحتى  االأل��ب��ان  ومنتجات 
امل�شروبات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال�����ش��اي 

املعدة لل�شتهلك الف�ري.
ك������م������ا ي�������ق�������دم م������ع������ر�������ش دب������ي 
فر�شة  امل�����ش��روب��ات  ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
يف  والعاملني  ني  للمخت�شّ مثالية 
اأفكارهم  لطرح  امل�شروبات  قطاع 
االبتكارات  اآخر  وعر�ش  اجلديدة 
انتاج  ال�شاملة يف جمال  واحلل�ل 

امل�شروبات.
معر�ش  فعاليات  م��ع  وبالتزامن 
امل�شروبات،  ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  دب�����ي 
بقطاع  املتخ�ش�ش  امللتقى  ي��ق��ام 
�شعار  حت��ت  ال��ع��ام  ه��ذا  امل�شروبات 

�شركة  امل�����ش��روب��ات  ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
واملعار�ش  ل��ل��م���ؤمت��رات  ان��دك�����ش 
القاب�شة  ان���دك�������ش  يف  ع�����ش���   –
الهيئة  ب���دع���م  احل�����دث  وي��ح��ظ��ى 
امل�شروبات  لتكن�ل�جيا  ال��دول��ي��ة 
االأمريكية للم�شروبات  واجلمعية 
وجمل�ش ال�شاي يف الهند واالحتاد 
للم�شروبات  االآ����ش���ي����ي  ال��ع��رب��ي 
وغ�����رف�����ة االإم���������������ارات ل���ل���ت���ج���ارة 
لتنمية  دبي  وال�شناعة، وم�ؤ�ش�شة 
ال�������ش���ادرات وامل��ن��ط��ق��ة احل�����رة يف 
التجارة  غ��رف  واحت���اد  علي  جبل 
وال�������ش���ن���اع���ة يف دول������ة االإم��������ارات 

العربية املتحدة.
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�ضركة حملية وعاملية يف  »يومك�ش« و »�ضيمتك�ش« اأبوظبي 2018  122

الأ�ضهم اليابانية تغلق مرتفعة يف تداولت هزيلة 
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املال والأعمال
الهند ت�ضعى للح�ضول على �ضعر »معقول« للنفط من ال�ضعودية 

الهند.
واأ�شبحت اآ�شيا اأكرب واأهم م�شر للنفط اخلام من اأرامك� ال�شع�دية، وتريد 
�شركة النفط �شمان االأ�ش�اق االآ�شي�ية يف االأجل الط�يل يف ال�قت الذي 

ت�اجه فيه مناف�شة من م�ردين مثل رو�شيا وال�اليات املتحدة.
ال��ه��ن��د عر�شت  اإن  ب����رادان  ق���ال  ���ش��ع���دي��ة،  ا���ش��ت��ث��م��ارات  ويف م�شعى جل���ذب 
االحتياطيات  من�شاأة تخزين  الثانية من  املرحلة  ال�شع�دية ح�شة يف  على 

النفطية اال�شراتيجية للبلد.
وتبني الهند احتياطات نفط ا�شراتيجية قدرها �شتة مليني طن. ومتلك 
طن  م��لي��ني  خم�شة  ق��دره��ا  ا�شراتيجية  احتياطيات  بالفعل  ني�دلهي 

خمزنة يف ثلثة م�اقع.
�شركة برول  اأدن���ك  اتفاقا مع  بها  اأبرمنا  التي  “الطريقة  ب��رادان  وق��ال 

•• نيودلهي-رويرتز:

قال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان ام�ش اإن الهند ت�شعى للح�ش�ل 
على �شعر معق�ل للنفط اخلام من ال�شع�دية، يف خط�ة قد ت�شاعد الريا�ش 
على ا�شتعادة �شدارتها لقائمة امل�ردين اإىل ثالث اأكرب م�شتهلك للنفط يف 

العامل.
“ميكن  وقال برادان بعد اجتماع مع وزير الطاقة ال�شع�دي خالد الفالح 

تط�ير بع�ش االآليات كي يك�ن الت�شعري منا�شبا لكلينا«.
البرول  وغ��از  اخل��ام  للنفط  �شعر معق�ل  اأن نح�شل على  واأ���ش��اف يجب 

امل�شال.
اإىل  للنفط  م���رد  اأك��رب  لي�شبح   2017 يف  ال�شع�دية  على  ال��ع��راق  تف�ق 

ارتفاع واردات ال�ضني من الغاز 
امل�ضال مل�ضتوى قيا�ضي يف يناير

•• بكني -وام: 

م�شت�ى  اإىل  امل�شال  الطبيعي  ال��غ��از  م��ن  ال�شني  واردات  ارتفعت 
العامة  االإدارة  بيانات  واأظ��ه��رت  امل��ا���ش��ي.  يناير  �شهر  يف  قيا�شي 
للجمارك يف ال�شني ام�ش اأن اإجمايل واردات البلد من الغاز امل�شال 
بلغ 5.18 ملي�ن طن مقارنة مع امل�شت�ى القيا�شي ال�شابق البالغ 
5.03 ملي�ن طن امل�شجل يف دي�شمرب ومبا ميثل ارتفاعا ن�شبته 
و زادت امل�شريات لتغطية ارتفاع  51.2 باملائة عن يناير 2017. 
الطلب يف اإطار جه�د بكني الرامية الإحلل الغاز حمل الفحم يف 
املنازل وامل�شانع.. وتاأثرت ال�اردات بت�قيت الربيع الذي حل هذا 

العام يف �شهر فرباير ال يف يناير مثلما حدث يف 2017.

التي  الطريقة  نف�ش  ه��ي  التخزين  من�شاأة  بخ�ش��ش  ال�طنية  اأب�ظبي 
نناق�شها مع اأرامك� ال�شع�دية«.

اال�شتثمار  فر�ش  اأي�شا  ال�شع�دية  مع  ناق�شت  احلك�مة  اأن  ب���رادان  وذك��ر 
ال�شاحل  1.2 ملي�ن برميل ي�ميا على  يف م�شفاة نفط مقرحة بطاقة 
بجن�ب  ك��اك��ي��ن��ادا  مدينة  يف  للبروكيماويات  وم�����ش��روع��ا  للهند  ال��غ��رب��ي 

الهند.
االأ�شا�شية  ال��ع��ن��ا���ش��ر  ن��ن��اق�����ش  ن��ح��ن  م��ه��ت��م��ني،  م���ن  اأك����رث  “اإنهم  وق����ال 

للم�شاريع«.
ت�شتثمر اأرامك� ال�شع�دية، اأكرب منتج للنفط يف العامل، يف م�شايف باخلارج 
قبل  ال�ش�قية  ح�شتها  وتعزيز  خامها  على  الطلب  ت��اأم��ني  يف  للم�شاعدة 

طرحها العام االأويل املزمع.

كهرباء دبي تبحث التعاون مع �ضركة » فيوليا« العاملية

موا�ضفات تختتم م�ضاركتها يف »غلفود« 

عامليًا وفدًا  اأبوظبي تر�سخ مكانتها كوجهة رائدة ل�سياحة الأعمال با�ست�سافة 230 

البا�ضيفيك »باتا«  يف معر�ش وموؤمتر �ضفر املغامرات وال�ضياحة امل�ضوؤولة 2018 يف منطقة العني لدول  ال�ضفر  وكالت  احتاد  ميثلون  م�ضاركًا   43

نتائج اأعمال خميبة توؤثر على اأ�ضهم اأوروبا 
•• ميالنو-رويرتز:

ام�ش  املبكرة  التعاملت  يف  يذكر  تغري  دون  االأوروب��ي��ة  االأ�شهم  ا�شتقرت 
و�شط جمم�عة من تقارير نتائج االأعمال اأخذها امل�شتثمرون يف اعتبارهم، 
اأوف  وجاء �شهما فالي� الفرن�شية ل�شناعة مك�نات ال�شيارات ورويال بنك 

�شك�تلند اآر.بي.اإ�ش من بني اأكرب اخلا�شرين.
وه�ى �شهم فالي� ت�شعة باملئة اإىل اأدنى م�شت�ياته يف �شتة اأ�شهر مع تراجع 
ال�شرف  اأ�شعار  ب�شبب  املا�شي  العام  من  الثاين  الن�شف  يف  ال�شركة  اأرب��اح 
باملئة  اأربعة  اآر.ب��ي.اإ���ش  امل�اتية، بينما هبط �شهم  امل���اد اخلام غري  واأ�شعار 
بعدما حقق البنك اأول ربح �شن�ي له منذ عام 2007. وقال متعامل�ن اإن 

النتائج االأ�شا�شية جاءت دون الت�قعات.
عن  اأن��ب��اء  بعد  باملئة   6.3 النفطية  للخدمات   7 �شي  �شب  �شهم  وق��ف��ز 

حمادثات بخ�ش��ش م�شروع م�شرك مع مناف�شتها الكربى �شل�مربجر.
وقاد قطاع االت�شاالت القطاعات الرابحة حيث �شعد م�ؤ�شره واحدا باملئة 
الهيئة  اأعلنت  اأن  بعد  باملئة   3.1 �شهم جمم�عة بي.تي  ارتفاع  بدعم من 
زيادة  على  ت�شجع  مف�شلة  ق�اعد  بريطانيا  يف  االت�شاالت  بتنظيم  املعنية 
اال�شتثمار يف قطاع االنرنت الفائق ال�شرعة الذي ي�شتخدم تقنية االألياف 

ال�ش�ئية.
 600 �شت�ك�ش  امل�ؤ�شر  ا�شتقر  بت�قيت جرينت�ش   0817 ال�شاعة  وبحل�ل 
للأ�شهم االأوروبية بالن�شبة املئ�ية، بينما انخف�ش امل�ؤ�شر فاينن�شال تاميز 

100 الربيطاين 0.2 باملئة وا�شتقر امل�ؤ�شر داك�ش االأملاين.
االأ�ش�اق  ا�شتقرار  م��ع  م�شتقرا  االأ���ش��ب���ع  الإن��ه��اء  �شت�ك�ش  امل���ؤ���ش��ر  ويتجه 
اإىل  للنزول  امل�ؤ�شر  دفعت  لل�شهر  بداية م�شطربة  بعد  التقلبات  وانح�شار 
اأدنى م�شت�ياته يف نح� �شتة اأ�شهر. ويزيد امل�ؤ�شر حاليا 3.5 باملئة عن ذلك 

امل�شت�ى املتدين.

الحتاد الأوروبي يناق�ش 
ميزانية ما بعد بريك�ضت 

 •• بروك�شل-اأ ف ب:
للمرة  االأوروب��ي���ن  ال��ق��ادة  يناق�ش 
االأوىل م���ازن��ة االحت���اد االأوروب���ي 
وان�������ش���ح���اب   2020 ع�������ام  ب����ع����د 
ب��ري��ط��ان��ي��ا وط��ري��ق��ة ت��ع��ي��ني خلف 
جل�����ان ك����ل�����د ي����ن���ك���ر ع���ل���ى راأ������ش 
ق�شية  وه��ي  االأوروب��ي��ة،  املف��شية 

تثري االنق�شام.
وي�شتعّد االحتاد االأوروبي لتجهيز 
مل�اجهة  املنا�شب  بالتم�يل  نف�شه 
يف  ب����داأت  م�شب�قة  غ��ري  حت��دي��ات 
ال�شن�ات االأخرية، يف جمال االأمن 

الداخلي واأزمة الهجرة.
اأوروب���ي كبري طلب  وق��ال م�ش�ؤول 
عدم الك�شف عن ه�يته �شاخرا اإن 
لطاملا  االوروب���ي  االحت���اد  ميزانية 
االنق�شامات.  تثري  م�شاألة  ك��ان��ت 
و���ش��ت��ب��ق��ى ك��ذل��ك ل��ك��ن م���ع خروج 
امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ق��د ي��ك���ن هناك 

انق�شامات اأقل.
وي��اأت��ي ط���رح م�����ش��األ��ة مت���ي��ل هذه 
ال��ت��داب��ري اجل���دي���دة ف��ي��م��ا تخ�شر 
م�شاهميها  اأح��د  االحت��اد  ميزانية 
الرئي�شيني اأي نح� ع�شرة مليارات 
املجل�ش  ب��ح�����ش��ب  ����ش���ن����ي���ا  ي��������رو 

االأوروبي.
اأن ما  اأوروب��ي اآخر  واعترب م�شدر 
ي��ح��دث ه��� مت��ري��ن غ��ري م�شب�ق 
بالن�شبة للمجل�ش مبا اأن املف��شية 
اقراحاتها  ت�شع  ل��ن  االأوروب���ي���ة 
ع��ل��ى ال���ط���اول���ة ق��ب��ل ب���داي���ة اأي����ار 
ن��ق��ا���ش �شيا�شي  ���ش��ك��ل  م��اي���، ع��ل��ى 
من املت�قع اأن مينح بع�ش االأفكار 

للمجل�ش.
للحتاد  احلالية  امليزانية  ومتتد 
على �شبع �شن�ات من 2014 حتى 
2020. وبالن�شبة مليزانية ما بعد 
2020، تركز املف��شية على فكرة 
حتديد االول�يات وتعديل امليزانية 

فيما بعد.

•• دبي-وام:

“في�ليا”  بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي مع وفد من �شركة 
والطاقة  البيئية  اخل��دم��ات  جم���ال  يف  املتخ�ش�شة  ال��ع��امل��ي��ة 
اأف�شل  وتبادل  التعاون  تعزيز  �شبل  واإدارت��ه��ا  املياه  وام���دادات 

التجارب واخلربات واملمار�شات العاملية.
جاء ذلك خلل ا�شتقبال �شعادة �شعيد حممد الطاير الع�ش� 
مبقر  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ش  املنتدب 
الهيئة وفدا رفيع امل�شت�ى من �شركة “في�ليا” �شم باتري�ش 
ف�نلدو�شا الرئي�ش واملدير التنفيذي ملنطقة ال�شرق االأو�شط 
وافريقيا واأن�ش دراز مدير ال�شراكات اال�شراتيجية يف ال�شرق 

حتتية ق�ية وقدرات م�ؤ�ش�شية ن�عية لرفع قدراتها االإنتاجية 
الكهرباء  م��ن  م��ي��ج��اوات   10200 اإىل  ح��ال��ي��ا  ت�����ش��ل  ال��ت��ي 
بذلك  لتفي  ي�ميا  امل��ح��لة  امل��ي��اه  م��ن  ج��ال���ن  و470 ملي�ن 
ال�شيما  دبي  الإمارة  للمياه  وامل�شتقبلية  احلالية  باالحتياجات 
يف ظل الت��شعات العمرانية واالإزده��ار والنه��ش االجتماعي 

واالقت�شادي الذي ت�شهده االإمارة.
اخلدمات  على  الطاير  �شعادة  في�ليا  وف��د  اأط��ل��ع  جهته  م��ن 
التي تقدمها ال�شركة يف دولة االإمارات والتي ت�شمل جمم�عة 
من احلل�ل يف جمال حتلية املياه واخلدمات البيئية املبتكرة 
وتنقية مياه ال�شرف ال�شحي وغريها .. معربا عن رغبته يف 

امل�شاركة يف م�شروعات ومبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي.

االأو�شط وكزافيري ج�زيف املدير التنفيذي يف ال�شرق االأو�شط 
االأو�شط  ال�شرق  يف  االأع��م��ال  تط�ير  مدير  م�شلم  والك�شندر 
للرئي�ش  التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  �شلمان  ول��ي��د  املهند�ش  بح�ش�ر 

لقطاع تط�ير االأعمال والتميز.
واأكد الطاير خلل اللقاء اأهمية التعاون املثمر بني اجلانبني 
وا���ش��ت��ع��ر���ش ب��رام��ج وخ��ط��ط وم�����ش��اري��ع الهيئة ال��ه��ادف��ة اإىل 
حتقيق ت�جيهات القيادة الر�شيدة لتعزيز ريادة دولة االإمارات 
عامليا حيث تعمل الهيئة على ت�فري خدمات الكهرباء واملياه 
وفق اأعلى معايري الت�افرية واالعتمادية والكفاءة مبا يحقق 

�شعادة املتعاملني وجميع املعنيني.
بنية  ت��ط���ي��ر  ع��ل��ى  م�شتمر  ب�شكل  تعمل  الهيئة  اأن  واأو����ش���ح 

•• دبي-وام:

“م�ا�شفات”  واملقايي�ش  للم�ا�شفات  االإم���ارات  هيئة  اختتمت 
“ غلف�د  للأغذية  اخلليج  فعاليات معر�ش  م�شاركتها يف  اأم�ش 
اأحد اأكرب املعار�ش على م�شت�ى العامل و�شط  الذي يعد   2018
الر�شمية وقطاع  ال���ف���د  م��ن  ال��زائ��ري��ن  م��ن مئات  اإق��ب��ال كبري 

االأعمال وامل�شتثمرين وامل�شتهلكني.
اأيام املعر�ش فرق عمل متخ�ش�شة  وخ�ش�شت الهيئة على مدار 
وامل�ا�شفات  امل��ط��اب��ق��ة  و����ش����ؤون  ال���ط��ن��ي  االع��ت��م��اد  اإدارات  م��ن 
على  للإجابة  االإداري��ة  وال�ش�ؤون  الفنية  والت�شريعات  واملقايي�ش 
عر�ش  ب���اأدوات  متيزت  التي  املن�شة  زوار  وا�شتف�شارات  ت�شاوؤالت 
باأكرث  والبيانات  باملعل�مات  ذكية وور�ش عمل و�شريط متحرك 

وامل�ا�شفات ذات العلقة بقطاع االأغذية وامل�شروبات .. وكان اأكرث 
املعيني  �شعادة عبد اهلل  والتقى   . اأجنبية  دول  اال�شتف�شارات من 
االأجانب  احلك�ميني  امل�����ش���ؤول��ني  م��ن  ع���ددا  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر 
ووف�دا دولية وخرباء وممثلني عن قطاع االأعمال وامل�شتثمرين. 
رئي�ش  االقت�شاد  وزير  املن�ش�ري،  �شعيد  بن  �شلطان  وزار معايل 
جمل�ش اإدارة هيئة االإمارات للم�ا�شفات واملقايي�ش “م�ا�شفات” 
الفنية  والل�ائح  االأنظمة  على  اطلع  و  املعر�ش  يف  الهيئة  جناح 
زارت معايل  فيما  ل��ل��زوار  وفرتها  ال��ت��ي  االإر���ش��ادي��ة  وامل��ع��ل���م��ات 
مرمي بنت حممد �شعيد حارب املهريي وزيرة دولة م�شئ�لة عن 
م�شروعات  تط�رات  على  واطلعت  املن�شة  الغذائي  االأم��ن  ملف 
الهيئة فيما يخ�ش جمال دعم �شناعة احللل عامليا واملنتجات 

الغذائية.

من  وفريق  للزوار  تعريفية  كتيبات  ت�فري  اإىل  اإ�شافة  لغة  من 
املتط�عني امل�اطنني بالتزامن مع “عام زايد«.

و على مدى خم�شة اأيام اأبدى عدد كبري من امل�ش�ؤولني واخلرباء 
تقدمه  مبا  اهتمامهم  الهيئة  من�شة  زاروا  الذين  وامل�شتثمرين 
من خدمات مميزة وقيمة م�شافة تنعك�ش على ال�شركات العاملة 
امل�ؤ�ش�شات من قطاع االأعمال التي ترغب  فيها باعتبارها وجهة 
يف احل�ش�ل على معل�مات ح�ل علمة اجل�دة االإماراتية التي 
ت�شدرها الهيئة وعلمة احللل ال�طنية للأغذية وال�شناعات 
احلجم  كبرية  �شا�شات  يف  الهيئة  عر�شت  كما   .. بها  املرتبطة 
فيدي� تعريفيا عن من�شة حلل التفاعلية التي اأطلقتها الهيئة 
قبل اأيام. و تلقى فريق العمل يف “م�ا�شفات” ما يناهز 700 
ا�شتف�شار وطلب معل�مات وبيانات ح�ل االأنظمة والل�ائح الفنية 

ق��دم��اً. وواق���ع االأم���ر اأن ه��ن��اك ك��م ه��ائ��ل م��ن اخل���ربات ل��دى جميع االأط����راف، 
اقت�شاداتنا  ملا فيه �شالح  ومن ال�شروري االإطلع عليها وتبادلها، والعمل معاً 
خللها  يتم  ميدانية،  بج�الت  الي�م،  املعر�ش  فعاليات  وتختتم  وجمتمعاتنا. 
اأرج��اء مدينة العني، للتعرف على  امل�شاركة يف زي��ارات جت�ب  ا�شطحاب ال�ف�د 
ما لدى اأب�ظبي من قدرات جذب �شياحية، ثقافية وترفيهية، من بينها متحف 
با�شم )متحف ق�شر ال�شيخ  اأي�شاً  العني ال�طني، ومتحف ق�شر العني املعروف 

زايد(، وامل�اقع الثقافية والراثية يف جبل حفيت وم�شمار �شباق الهجن. 

م�ؤمتر �شفر املغامرات وال�شياحة امل�ش�ؤولة باتا هذا العام. وي�ؤكد ا�شت�شافة هذا 
ل�شياحة  رائ��دة  ك�جهة  مكانتها  بالتحديد  العني  و منطقة  اأب�ظبي  يف  احل��دث 
وال�شفر على م�شت�ى  ال�شياحة  ل�شّناع  امل���ؤمت��رات  اأه��م  اأن��ه من  االأع��م��ال، حيث 
وامل�ؤ�ش�شات  وال�شركات  الهادئ، ويقدم من�شة مهمة للجهات  اآ�شيا واملحيط  دول 
املعنية ب�شناعة ال�شياحة وال�شفر للقاء امل�ش�ؤولني و�شّناع القرار، والتعرف على 
�شركاء جدد اأو حمتملني من العملء وال�شركات. ولدينا قناعة را�شخة باأهمية 
اإيجاد �شراكات ق�ية بني القطاعني العام واخلا�ش لدفع �شناع ال�شفر ال�شياحة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

امل�شاحب  املعر�ش  فعاليات  فرباير   23 اجلمعة  ام�ش  العني  منطقة  يف  اأقيمت 
مل���ؤمت��ر ���ش��ف��ر امل��غ��ام��رات وال�����ش��ي��اح��ة امل�����ش���ؤول��ة - احت����اد وك����االت ال�����ش��ف��ر لدول 
 – وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  ت�شت�شيفه  ال���ذي   ،”2018 )ب��ات��ا(  البا�شيفيك 
اأب�ظبي. وي�ؤكد اختيار منطقة العني ال�شت�شافة هذا احلدث الكبري، على املكانة 
التي حتظى بها اإمارة اأب�ظبي ك�جهة عاملية رائدة ال�شت�شافة كربى الفعاليات 

وامل�ؤمترات العاملية.  واجتذب معر�ش “�شفر املغامرات وال�شياحة امل�ش�ؤولة” اأكرث 
من 230 م�شاركاً ميثل�ن 43 احتاد وكاالت ال�شفر لدول البا�شيفيك باتا ومن 
التعارفية،  اللقاءات  لعقد  فريدة  من�شة  املعر�ش  لهم  ق��دم  حيث  العامل،  ح���ل 
واالجتماعات، واإبرام االتفاقيات، وتبادل عر�ش اخلدمات واملنتجات من البائعني 
�شلطان  �شعادة  العامل.  وقال  اأنحاء  امل�شاركني يف احلدث من جميع  وامل�شرين 
الثقافة وال�شياحة  ال�شياحة يف دائرة  التنفيذي لقطاع  املط�ع الظاهري، املدير 
نت�جه بجزيل ال�شكر اإىل جميع ال�ف�د التي �شاركت يف اجتماعات  – اأب�ظبي: 

الت�ضخم يف منطقة اليورو يتباطاأ يف يناير  
•• بروك�شل-رويرتز:

اأظهرت بيانات مكتب االإح�شاءات التابع للحتاد االأوروبي )ي�رو�شتات( ام�ش اأن 
لكن  الثاين،  كان�ن  يناير  قليل يف  تباطاأ  الي�رو  امل�شتهلكني مبنطقة  اأ�شعار  من� 
م�ؤ�شر الت�شخم االأ�شا�شي الذي يحظى مبتابعة وثيقة من البنك املركزي االأوروبي 
ارتفع الأول مرة خلل اأ�شهر. وقال ي�رو�شتات اإن اأ�شعار امل�شتهلكني يف دول منطقة 
اأ�شا�ش �شهري يف يناير  0.9 باملئة على  19 دولة انخف�شت  الي�رو البالغ عددها 
تقديرات  ي�ؤكد  ما  وه�  �شن�ي،  اأ�شا�ش  على  باملئة   1.3 زادت  بينما  الثاين  كان�ن 
غري  االأغ��ذي��ة  اأ�شعار  لكن  ال�ش�ق.  ت�قعات  م��ع  ويتما�شى  �شابق  وق��ت  يف  ���ش��درت 
امل�شنعة زادت 0.7 باملئة على اأ�شا�ش �شهري و1.1 باملئة على اأ�شا�ش �شن�ي وقفزت 
اأ�شعار الطاقة 1.8 باملئة خلل يناير كان�ن الثاين لت�شجل ارتفاعا �شن�يا قدره 
2.2 باملئة. وبا�شتبعاد اأ�شعار االأغذية غري امل�شنعة والطاقة ال�شديدة التقلب، فيما 
االأ�شا�شي ويراقبه التخاذ قرارات  الت�شخم  االأوروب��ي  املركزي  البنك  يطلق عليه 
ال�شيا�شة النقدية يف �ش�ئه، انخف�شت االأ�شعار 1.3 باملئة على اأ�شا�ش �شهري وزادت 

1.2 باملئة على اأ�شا�ش �شن�ي ارتفاعا من 1.1 باملئة يف االأ�شهر الثلثة ال�شابقة.

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 274
اجلن�شية  هندي   - احمد  بيديكال  ب�تن  الدين  ال�شيد/�شرف  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% قي مطعم ركن ال�شاحل مب�جب 

رخ�شة رقم:524261 اىل ال�شيد/�شليم ب�تان بيدياكال ح�شينار - هندي اجلن�شية
تعديلت اخرى:تنازل �شاحب الرخ�شة اىل اخر تغيري وكيل خدمات

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة 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 12258 بتاريخ 2018/2/24   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 275

اجلن�شية  هندية   - ب��شاباتي  ديفي  ال�شيدة/فيماال  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 100% اىل ال�شيدة/�شاجيتا بين� 
�شداناندان - هندية اجلن�شية مب�جب رخ�شة رقم:617015 با�شم/�شال�ن �شياء 
ال�شم�ش لل�شيدات - وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من القان�ن االحتادي رقم 
للعلم  االعلن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة    )4(
امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا  وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على االجراء 
اي اعرا�ش حيال ذلك عليه تقدمي طلب االعرا�ش لدى  االعلن فمن لديه 

مكتب الكاتب العدل املذك�رة 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 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اإعالن ح�سور مدعى عليه بالن�سر

يف اللتما�س 25 ل�سنة 2018
اإىل امللتم�ش �شدها – اربيان جلف لل�شقق الفندقية الرب�شاء  �ش ذ م م 
مبا اإن امللتم�ش – عبدالقادر م�شطفى قدور – عبد الغني حممد �شلح 
املركز  اأم��ام  اي��ج��ارات  ل�شنة 2018   25 رق��م  االلتما�ش  اأق��ام �شدكم  قد   .
اإلزام امللتم�ش �شدها ب�شداد مبلغ  بطلب الزامكم ف�شخ عقد االيجار  + 
66000 درهم للمدعي كتع�ي�ش عن قيمة فرق اخلدمات وفرق القيمة 
�شكنية  وح��دات  اإىل  فندقية  من  ال�شقق  حت�يل  بعد  للعقار  االيجارية 
عادية + اإلزام امللتم�ش �شدها بر�ش�م وم�شاريف الدع�ى. وقررت اللجنة 
الق�شائية اإعلنكم بالن�شر للح�ش�ر بجل�شة ي�م الثلثاء امل�افق 2-27-
2018 ال�شاعة 2:00 اأمام اللجنة الق�شائية اال�شتئنافية الثانية واملنعقدة 
اأمر بتق�شري مدة امل�شافة  مبقر املركز بدائرة االأرا�شي واالأم��لك وقد 
اأو من ميثلك  الن�شر. فاأنت مكلف باحل�ش�ر  اأيام من تاريخ  اإىل ثلثة 

قان�نا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات.
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/975  ا�ستئناف مدين    
جمه�ل  الدين  �شم�ش  تيادات  ب�  الدين  وجيه   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف / �شركة الفجرية ال�طنية للتاأمني �ش.م.ع 
وميثله:مارون وديع مطر  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدع�ى 

رقم 1852/2016 مدين جزئي بتاريخ:2017/7/16     
وحددت لها جل�شه ي�م االحد  امل�افق 2018/4/1 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/446  ا�ستئناف عقاري    

حمل  جمه�ل  اإن��ك  بروبرتيز  ج��روب  برميري   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف / لي�ان �ش.ذ.م.م وميثله:على ا�شماعيل حممد 
عبداهلل الزرع�ين  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدع�ى رقم 95-

2017 عقاري كلي بتاريخ:2017/9/28     
 10.00 ال�شاعة   2018/2/28 امل���اف��ق  االرب��ع��اء   ي���م  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2017/197 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �شده/1- �شيدكاو�ش �شراج ك�شبي جهرمي جمه�ل حمل االقامة 
وميثله:حممد  ����ش.م.ع  ال�طني  اخليمة  راأ���ش  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا 

عي�شى �شلطان ال�ش�يدي.
نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�شة وهي عبارة عن �شقة �شكنية - 
املنطقة:رقة البطني - رقم االر�ش:411 - رقم املبنى:2 - ا�شم املبنى:اعمار 
مربع  قدم  امل�شاحة:1812   - الطابق:13  رقم   -1306 ال�حدة:  رقم   -2 ت��اور 
وفاءا للمبلغ املطالب به )1.326.065/83( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ 

مفع�له قان�نا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/30  مدين جزئي

ان  االق��ام��ة مبا  ب�يراتي جمه�ل حمل  /1-رح��ي��م ح�شني  عليه  املدعي  اىل 
املدعي/علي حم�شن علي زماين كاوكانى قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
وامل�شاريف.  وال��ر���ش���م  وال��ف��ائ��دة  دره���م   )170655( وق���دره  مببلغ  املطالبة 
وحددت لها جل�شة ي�م االثنني امل�افق 2018/3/5 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.18
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/42  مدين جزئي
ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه���ل  ح�شني  �ش�كت  ح�شن  عليه/فرحت  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  قد  الريامي  مطر  علي  وميثله:ح�شن  االداي��ة  لل�شت�شارات  امل��دع��ي/اك���رد 
عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )22.327( 
وحتى  اال�شتحقاق  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  درهم 
ال�شداد التام و�شم ملف النزاع رق��م:2351/2017 نزاع مدين. وحددت لها جل�شة 
 ch.2.D.17:بالقاعة ال�����ش��اع��ة:08:30���ش  امل�����اف����ق:2018/2/25  االح���د  ي���م 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  اأو من ميثلك  باحل�ش�ر  فاأنت مكلف  لذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/60 عقاري كلي

حمل  جمه�ل  ا���ش��راين  كي�شاندا�ش  رامي�ش  ا���ش��راين  عليه/راجي�ش  امل��دع��ي  اىل 
���ش.م.ع وميثله:احمد مهري خمي�ش  االقامة مبا ان املدعي/بنك دبي اال�شلمي 
اتفاقية  املطالبةبف�شخ  وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  م�شحار  ب��ن  عبيد 
االجارة املنتهية بالتملك وامل���ؤرخ:2008/2/28 م��ش�ع الدع�ى والتع�ي�ش مبلغ 
وقدره )585.489.27( درهم كتع�ي�ش عن العجز يف املبالغ امل�شلمه وعن ال�شرر 
وحددت  املعجل.  بالنفاذ  احلكم  و�شم�ل  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�ش�م 
 ch.1.B.8:بالقاعة ال�شاعة:11:00  امل���اف��ق:2018/3/4  االحد  ي�م  جل�شة  لها 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  اأو من ميثلك  باحل�ش�ر  فاأنت مكلف  لذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/104  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1-مطعم كنج ك�شري �ش.ذ.م.م 2- منت�شر حممد �شيد عبداملنعم ب�شفته 
املدعي/ارامك�ش  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمه�ل  ����ش.ذ.م.م  ك�شري  كنج  مطعم  �شركة  مدير 
االمارات �ش.ذ.م.م وميثله:امل عمري ال�شبيعي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
بالزام املدعي عليهما االوىل والثاين بالت�شامن والت�شامم فيما بينهما بان ي�ؤديا للمدعية 
ال�اقع  اال�شتحقاق  تاريخ  9% من  ب�اقع  القان�نية  الفائدة  درهم مع  وق��دره )7.969(  مبلغ 
امل�افق  الثلثاء  ي���م  جل�شة  لها  وح���ددت  واالت��ع��اب.  وامل�شروفات  وال��ر���ش���م  يف:2013/3/8 
من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ش   8.30 ال�شاعة   2018/2/27
للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قان�نيا وعليك  ميثلك 

بثلثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/292  جتاري جزئي

ج�رج  اأين   -2 ������ش.ذ.م.م  �شريفي�شز  دي��زاي��ن��ز  ان���د  ورك�����ش  /1-درمي  عليه  امل��دع��ي  اىل 
للعقارات  احمد عبداهلل  املدعي/م�ؤ�ش�شة  ان  االقامة مبا  ج�رج جابريل جمه�ل حمل 
وميثله:هاين رجب م��شى عبداهلل اجل�شمي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
درهم   )154.208( وق���دره  مبلغ  ب�شداد  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م 
بالقاعة  �ش   8.30 ال�شاعة   2018/2/28 امل�افق  االربعاء  ي�م  جل�شة  لها  وح��ددت  التام. 
ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/74  جتاري كلي
اىل املدعي عليه/رابت�ر للكمبي�تر �ش.ذ.م.م 2- جيفانا دهارا ك�شاملكي �شتي - ب��شفه 
ان  ���ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة مبا  رابت�ر للكمبي�تر  مدير وكفيل لدين �شركة 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  عامة  م�شاهمة  �شركة   - اال�شلمي  اب�ظبي  املدعي/م�شرف 
وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )780.673.98( درهم والر�ش�م 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة وتع�ي�ش و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت 
 ch1.C.15:بالقاعة ال�شاعة:09:30�ش  امل�افق  :2018/3/4  لها جل�شة ي�م االحد 
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1787  جتاري كلي

�شاتي�شا ك�مبا�شى جاجاناث  ���ش.ذ.م.م 2- مامتا  التجارية  املدعي عليه/�شركة �شيلي ويلي  اىل 
امانا  فينكاتر  �شاتي�شا   -4 )ف��رع(  ����ش.ذ.م.م  اند�شريز  بيفرياج  اند  ف�د  ويلي  �شيلي  �شركة   -3
جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك الفجرية ال�طني )فرع دبي( وميثله:علي ا�شماعيل 
ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن 
بالت�شامن  عليهم  امل��دع��ي  وت�شمني   )2.260.185.49( وق���دره  مببلغ  بينهم  فيما  والت�شامم 
والت�شامم فيما بينهم الر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدع�ى 
ال�شاعة:09:30�ش   2018/3/5: امل���اف��ق  االثنني  ي���م  جل�شة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�شداد  وحتى 
ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch2.E.21:بالقاعة

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/267  جتاري كلي

االقامة  انرنا�شي�نال جمه�ل حمل  ف�ر�شتايل  انيزياتيف  عليه/فينف�ر  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/االمارات �شرونغ ف�ر�ش لتق�يه اخلر�شانه وميثلها مالكتها/امال احمد 
وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  اب�جريدة  عزب  حجاج  وميثله:حمم�د  حمم�د 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )594.645.20( درهم والر�ش�م وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة ي�م 
االحد امل�افق :2018/3/4 ال�شاعة:09:30�ش بالقاعة:ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ش�ر 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2493  جتاري كلي
اىل املدعي عليه /1-اي تي ايه �شتار ه�لدينجز ليمتد جمه�ل حمل االقامة مبا 
ان املدعي/بنح اخلليج التجاري قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام 
املدعي عليهم بالت�شامن واالنفراد مببلغ وقدره )78134630.80( درهم والر�ش�م 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اقامة الدع�ى وحتى ال�شداد 
التام. 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  Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/15  جتاري كلي

حامد  خمتار  احمد  حامد   -2 ����ش.ذ.م.م  لل�شتثمار  كابيتال  /1-ف�رتر�ش  عليه  املدعي  اىل 
حممد - ب�شفته ال�شخ�شيه وب�شفته املمثل القان�ين/ف�رتر�ش كابيتال لل�شتثمار �ش.ذ.م.م 
جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي/يحيى جمعة م��شى علي العطار وميثله:فهد �شلطان 
بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ل�تاه  علي 
من   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش���م  دره��م   )550.770( وق���دره  مببلغ 
تاريخ:2015/12/28 وما فاته من ك�شب وما حلق به من خ�شاره. وحددت لها جل�شة ي�م االحد 
امل�افق 2018/3/4 ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من 
للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قان�نيا وعليك  ميثلك 

بثلثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2081  جتاري كلي
اىل اخل�شم املدخل /1-م�ؤ�ش�شة ازياء �شناء ملالكها �شيف حميد �شيف طار�ش الفل�شي 
2- م�ؤ�ش�شة ازياء �شناء ملالكها �شيف حميد �شيف طار�ش الفل�شي جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي/بنك اب�ظبي التجاري )فرع( وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن 
قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم واخل�ش�م املدخلني 
بالت�شامن والت�شامم فيما بينكم بان ي�ؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )45.301.733.33( 
الدع�ى  رف��ع  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م 
ال�شاعة 9.30  امل�افق 2018/3/5  التام. وحددت لها جل�شة ي�م االثنني  ال�شداد  وحتى 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر  �ش بالقاعة 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/638  جتاري كلي 
ان  مبا  االقامة  حمل  جمه�ل  ����ش.ذ.م.م  برول�جيك�ش  عليه/1-  املدعي  اىل 
الفنية  جلف  املدعي/مطبعة  ان  مبا  التجارية  الفنية  جلف  املدعي/مطبعة 
التجارية قد اقام الدع�ى املذك�رة اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بتاريخ:2018/1/29 احلكم التمهيدي التايل وقبل الف�شل يف امل��ش�ع بندب 
احد اخلرباء احل�شابيني املخت�شيني من املقيدين بجدول اخلرباء باملحكمة 
الطرفان  له  ان يقدمه  الدع�ى وم�شتنداتها وماع�شى  اوراق  للطلع على 
امل�افق:2018/3/26  املحكمة جل�شة ي�م االثنني  من م�شتندات. وحددت لها 

 .ch2.E.22:ال�شاعة:09:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

اعادة اإعالن بالن�سر 
يف الق�سية رقم 2017/7461         

اىل املدعى عليه: �شيد ر�شا طالب ح�شن امل��ش�ي 
 2017/7461  : رقم  الدع�ى  يف  املرزوقي   ابراهيم  حممد  عبداهلل  املدعي:عمر  باأن  نعلمكم 
الدائرة املدنية اجلزئية االوىل قد رفع الدع�ى املذك�رة اأعله ويطالب فيها :الزام املدعي عليه 
ب�شداد مبلغ وقدره )239.000( مائتان وت�شعه وثلث�ن الف درهم والفائدة القان�نيه ب�اقع %9 
واتعاب  وامل�شاريف  بالر�ش�م  عليها  املدعي  والزام  التام  ال�شداد  وحتى  الدع�ى  رفع  تاريخ  من 
املحاماة و�شم ملف االمر على عري�شة رقم 2017/5953 اىل ملف هذه الدع�ى. لذا يقت�شي 
ح�ش�رك امام حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد وتقدمي 
مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك ي�م االحد امل�افق:2018/3/11 
الدع�ى  يف  لنظر  وذلك  �شباحا   08:30  ، القاعة:137  االوىل  اجلزئيه  املدنيه  الدائرة  امام 
املذك�ر امل�شار اليها اعله - ب��شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ش�رك �شيتم اتخاذ االجراءات 

القان�نية بحقك غيابيا
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 الحتادية البتدائية

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
          مذكرة اعالن املدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       
يف الق�سية رقم 2017/7758  الدائرة اجلزئية الرابعة        

اىل املدعى عليه : 1- الب�شتان للعقارات حيث ان املدعي : ات�رنت لتاأجري ال�شيارات يف 
ويطالبك  اعله  رقهما  املذك�ر  الدع�ى  عليك  اقام  قد  جزئي   الدع�ى:2018/7758 
القان�نية  الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ )33.500( درهم والفائدة  فيها 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�ش�م  الزامه  مع  الدع�ى  رفع  تاريخ  من   %9 ب�اقع 
املحاماة.لذلك يقت�شي ح�ش�رك امام مكتب ادارة الدع�ى مبحكمة ال�شارقة االحتادية 
االبتدائية مكتب 5 وذلك بتاريخ:2018/3/20 وذلك للجابة على الدع�ى وتقدمي ما 
لديكم من بينات ، ويف حالة تخلفكم عن احل�ش�ر او عدم ار�شال وكيل عنكم يف ال�قت 

املحدد و�شيتم اتخاذ االجراءات القان�نية يف غيابكم 
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

          مذكرة اعالن املدعي عليه بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       

يف الق�سية رقم 2018/162  الدائرة اجلزئية الرابعة        
اىل املدعى عليه : 1- حممد جميل م�شطفى حممد - �ش�ري اجلن�شية حيث ان املدعي : 
الدع�ى  عليك  اقام  قد  جزئي   الدع�ى:2018/162  يف  ال�شحية  للخدمات  عنايتي  مركز 
املذك�ر رقهما اعله ويطالبك فيها الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي اىل البنك مبلغ )102.840( 
درهم مع الفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ رفع الدع�ى وحتى متام ال�شداد مع الزامه 
ادارة  مكتب  امام  ح�ش�رك  يقت�شي  املحاماة.لذلك  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�ش�م 
وذلك  بتاريخ:2018/3/13  وذلك   5 قاعة  االبتدائية  االحتادية  ال�شارقة  الدع�ى مبحكمة 
للجابة على الدع�ى وتقدمي ما لديكم من بينات ، ويف حالة تخلفكم عن احل�ش�ر او عدم 

ار�شال وكيل عنكم يف ال�قت املحدد و�شيتم اتخاذ االجراءات القان�نية يف غيابكم 
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       

يف الق�سية رقم 2017/7326  مطالبات ب�سيطة - ال�سارقة        
اىل املدعى عليه : 1- ه�شام حممد احمد كامل   حيث ان املدعي : احمد احمد حممد 
املحكمة ويطالبك  املذك�رة رقمها اعله  لدى هذه  الدع�ى  اقام عليك  اخل�يل  قد 
فيها: باداء مبلغ وقدره )10000( درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 12% �شن�يا من تاريخ 
رفع الدع�ى وحتى متام ال�شداد باال�شافة اللزامكم بالر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة ، لذلك يقت�شي ح�ش�رك امام هذه املحكمة )دائرة املطالبات الب�شيطة( قاعة 
رقم:154 يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح ي�م:2018/2/26 وذلك للجابة 
على الدع�ى وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة تخلفك عن احل�ش�ر او عدم ار�شال 

وكيل عنك يف ال�قت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدع�ى يف غيابك. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

امني ال�سر 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 291

اماراتي   - الزرع�ين  علي  عبداهلل  حممد  عبداهلل  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
الرخ�شة  يف   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
رقم:747466  رخ�شة  مب�جب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  للنقليات  اخلليج  امل�شماة:طريق 

وذلك اىل ال�شيد/عبداهلل مهدي عبداهلل ب�دب�ش - اماراتي اجلن�شية
وعملبن�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 االعلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 

االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعلن .
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 290
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/حامد احمد غل�م احمد باقر - اماراتي اجلن�شية يرغب يف 
بنغايل   - �شيخ  ما�شيم  ال�شيد/را�شد  اىل  وذلك   %51 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
اجلن�شية وال�شيد/ماثي� ب�ليم�تيل جي�رج - هندي اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
وال�شيد/جميب  اجلن�شية  بنغايل   - �شيخ  ما�شيم  ال�شيد/را�شد  اىل  وذلك   %24 البالغة  ح�شته 
البالغة %25  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  عبدالرحمن ك�تي - هندي اجلن�شية يرغب يف 
وذلك اىل ال�شيد/را�شد ما�شيم �شيخ - بنغايل اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم:ور�شة امللح ل�شيانة 
ال�شيارات ذ.م.م تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم:51637 ال�شادرة من دائرة التنمية 
االقت�شادية ال�شارقة - وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرا�ش حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة 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 12258 بتاريخ 2018/2/24   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 289

ليكن معل�ما للجميع بان كل من ال�شيدة/حنان ح�شن �شعبان حمم�د - م�شرية اجلن�شية 
ح�شتهما  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغبان  اجلن�شية  مغربية   - و�شن  وال�شيدة/حنان 
البالغة 100% يف:�شال�ن املا�شة الزرقاء لل�شيدات مب�جب رخ�شة رقم:752552 وذلك اىل 

ال�شيدة/ي�شرا رم�شان عبدالفتاح ال�شيد - م�شرية اجلن�شية
تعديلت اخرى:تنازل ا�شحاب الرخ�شة اىل اخر

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة 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 12258 بتاريخ 2018/2/24   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 288

ال�شيد/اوهاني�ش ارتني متاميان - ارميني اجلن�شية يرغب يف  ليكن معل�ما للجميع بان 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/اليا�ش نخلة نخلة - �ش�ري 
اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم:ور�شة تالني مليكانيك وكهرباء ال�شيارات تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة 

مب�جب رخ�شة رقم:218962 ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية ال�شارقة
�شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  االحتادي  القان�ن  من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�ش 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرا�ش حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة 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 12258 بتاريخ 2018/2/24   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 287

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ي��شف حممد عبدالرحيم عبدالكرمي النمر - اماراتي 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/�شامل 
را�شد حميد را�شد الكتبي - اماراتي اجلن�شية يف الرخ�شة التجارية امل�شماة:ال�شادة لتاأجري 

ال�شيارات مب�جب رخ�شه رقم:623619
تعديلت اخرى:تنازل مالك الرخ�شة ال�شابق ملالكها احلايل

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

طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذك�رة 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
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يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 273292                          15 /05 / 2017
با�شم : اأدفين�شر فا�شيليتي ك�ن�شيب�شت�ش اأند منجمنت اأو اأو دي.

وعن�انه: بلغاريا، مدينة �ش�فيا 1715، �شارع "اأرخز ب�غدان ت�ماليف�شكي" رقم 10.
التعليم  والثقافية،  الريا�شية  االأن�شطة  الرفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم  الب�شائع/  لتمييز  وذل��ك 
ت�شهيلت  ت�فري  الت�شلية،  امللهي،  حدائق  والثقافية،  الريا�شية  االأن�شطة  الرفيه،  التدريب،  والتهذيب، 
ريا�شية، خدمات امل�شيف، الرفيه، ت�فري ت�شهيلت االإ�شتجمام، تنظيم حفلت )ترفيه(، تعليمات الريا�شة 
البدنية، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�شية، تاأجري امللعب الريا�شية، التدريب العملي )اإ�شتعرا�ش(.وال�اقعة 

يف الفئة )41(. 
ال��شف كلمة "Funtopia" كتبت باأحرف التينية مميزة، واإىل جانبها ر�شم هند�شي مميزة لبقعة بالل�ن 

االأحمر.
فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خلل ثلثني ي�ما من تاريخ هذا االعلن.                    
ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  24  فرباير 2018 العدد 12258

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 272945                          09 /05 / 2017
با�شم : �شيف�د انرنا�ش�نال وان �ش م ح.

وعن�انه: مكتب رقم اف زد جاي اأو ايه 1317، جافزا وان، املنطقة احلرة جلبل علي، دبي، االإمارات العربية 
املتحدة.

اللحم، ف�اكه وخ�شروات  وال�شيد، خل�شات  الدواجن  واالأ�شماك وحل�م  اللح�م  الب�شائع/  لتمييز  وذلك 
حمف�ظة وجمففة ومطه�ة، هلم )جيلي( ومربيات وف�اكه مطب�خة بال�شكر، البي�ش واحلليب ومنتجات 
احلليب، الزي�ت والده�ن ال�شاحلة للأكل؛ �شمك االأن�ش�فة؛ حلزون �شديف )غري حي(؛ �شرطان النهر )غري 
حي(؛ ق�شريات )غري حية(؛ �شرائح �شمك طرية )فيليه(؛ منتجات غذائية ُمعدة من ال�شمك؛ وجبات �شمك 
رة؛ �شمك  لل�شتهلك الب�شري؛ م��شية االأ�شماك؛ �شمك غري حي؛ �شمك حمف�ظ؛ بطارخ ال�شمك، حم�شّ
مملح؛ بي�ش ال�شمك املعالج؛ �شمك معلب؛ �شمك ف�شيخ؛ �شمك ف�شيخ، غري حّي؛  اأع�شاب بحرية حمم�شة؛ 
�شرطان بحري )غري حي(؛ جراد بحري )غري حي(؛ بلح البحر )غري حي(؛ حمار )غري حي(؛ قريد�ش 
)غري حي(؛ �شلم�ن؛ �شلم�ن، غري حّي؛ �شردين؛ �شردين، غري حّي؛ خيار البحر، غري حي؛ م�شتخل�شات 
االأع�شاب البحرية للأغذية؛ اأ�شماك ق�شرية، غري حية؛ جمربي، غري حي؛ اأع�شاب بحرية حمم�شة؛ كماأة 

حمف�ظة؛ �شمك ت�نا؛ ت�نا، غري حّي.وال�اقعة يف الفئة )29(. 
ال��شف كلمة Sirona كتبت باحرف التينية.

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خلل ثلثني ي�ما من تاريخ هذا االعلن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  24  فرباير 2018 العدد 12258

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم:274532                          06 /06 / 2017
با�شم : اإل�مينا، اإنك.

وعن�انه: 5200 اإل�مينا واي، �شان دييغ�، كاليف�رنيا 92122، ال�اليات املتحدة االأمريكية.
تاريخ االول�ية: 2016-12-09 العلمة م�شجلة مع اولية:رقم االول�ية: 71421 

بلد االول�ية: جامايكا
وذلك لتمييز الب�شائع/ االأجهزة واالأدوات العلمية وامللحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�ش�ير الف�ت�غرايف وال�شينمائي 
واأدوات  اأجهزة   ، والتعليم  واالإن��ق��اذ  )االإ���ش��راف(  واملراقبة  واالإ���ش��ارة  والقيا�ش  ال���زن  واأدوات  الب�شرية  واالأدوات  واالأج��ه��زة 
ال�ش�ت  ن�شخ  اأو  اإر�شال  اأو  ت�شجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  التحكم يف  اأو  تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  اأو حت�يل  فتح  اأو  ل��شل 
و�شائط  اأقرا�ش فيدي�ية رقمية وغريها من  اأقرا�ش مدجمة،  ت�شجيل،  اأقرا�ش  بيانات مغناطي�شية،  ال�ش�ر، حاملت  اأو 
البيانات،  اآالت حا�شبة، معدات معاجلة  النقد،  ت�شجيل  اآالت  النقد،  التي تعمل بقطع  اآليات للأجهزة  الرقمية؛  الت�شجيل 
اأجهزة الكمبي�تر؛ برامج كمبي�تر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.اأجهزة الكمبي�تر والربجميات امل�شتخدمة يف جماالت ت�شل�شل 
الطبية،  االأب��ح��اث  ال�شريري،  الت�شخي�ش  البيطري،  الت�شخي�ش  الطبي،  الت�شخي�ش  ال���راث��ي،  النمط  ال��ن���وي،  احلم�ش 
االأبحاث البيطرية، االأبحاث الت�شخي�شية، االأبحاث ال�شريرية، تط�ير العقاقري، بح�ث تط�ير العقاقري، اأبحاث املختربات 
الزراعة،  احلي�ية،  التكن�ل�جيا  الدقيقة،  االحياء  علم  االحياء،  علم  احلياة،  عل�م  البيطرية،  والبح�ث  العل�م  الطبية، 
التحاليل اجلنائية، �شلمة الغذاء، علم اجلينات املتقدمة (امليتاجين�مك�ش) ، علم ال�راثة؛ اأدوات واأجهزة علمية على وجه 
الت�شخي�ش  ال�راثي،  النمط  الن�وي،  احلم�ش  ت�شل�شل  جماالت  يف  امل�شتخدمة  الن�وي  احلم�ش  مت�شل�شلت  اخل�ش��ش: 
الطبي، الت�شخي�ش البيطري، الت�شخي�ش ال�شريري، االأبحاث الطبية، االأبحاث البيطرية، الت�شخي�ش، االأبحاث ال�شريرية، 
علم  احل��ي��اة،  عل�م  البيطرية،  والبح�ث  العل�م  الطبية،  املختربات  اأب��ح��اث  العقاقري،  تط�ير  بح�ث  العقاقري،  تط�ير 
االحياء، علم االحياء الدقيقة، التكن�ل�جيا احلي�ية، الزراعة، التحاليل اجلنائية، �شلمة الغذاء، علم اجلينات املتقدمة (

امليتاجين�مك�ش) ، علم ال�راثة. وال�اقعة يف الفئة )9(. 
ال��شف كلمة "NOVASEQ" كتبت باأحرف التينية مميزة.

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد او ار�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اليه وذلك خلل ثلثني ي�ما من تاريخ هذا االعلن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  24  فرباير 2018 العدد 12258

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 274189                          30 /05 / 2017
با�شم : انترينال درايف انك�رب�رايتد، دي/بي/اي اي دي تيك كامب�ش.

وعن�انه: 910 اي. هاميلت�ن افيني�، �ش�يت 300 كامبيل، كاليف�رنيا 95008، ال�اليات املتحدة االمريكية.
درا�شية  وب��رام��ج  دورات  وتنفيذ  تنظيم  باالخ�ش  والتعليم؛  الربية  "خدمات  الب�شائع/  لتمييز  وذل��ك 
املتعددة  االإع���لم  و�شائل  وتكن�ل�جيا  الكمبي�تر  عل�م  االإلكرونية  امل���اق��ع  وت�شميم  العل�م  جم��االت  يف 
االأفلم  وت�ش�ير  الهزلية  االأف��لم  واإن�شاء  الفيدي�  األعاب  وت�شميم  الفيدي�  وحترير  االألعاب  وتكن�ل�جيا 
والر�ش�م  البيانية،  الر�ش�م  ت�شميم  االف��را���ش��ي،  وال���اق��ع  الكهربائية  والهند�شة  احلا�ش�بية  وال��ربجم��ة 
ترفيهية  وخ��دم��ات  برامج  ت�فري  وال��روب���ت��ات.  الف�ت�غرايف،  والت�ش�ير  االب��ع��اد  ثلثية  من��اذج  املتحركة، 
وتعليمية، باالخ�ش ت�فري املخيمات ال�شيفية واملخيمات ال�شباحية اخلا�شة مبجاالت العل�م وتكن�ل�جيا 
االأفلم  واإن�شاء  الفيدي�  األعاب  وت�شميم  الفيدي�  وحترير  االأل��ع��اب  وتكن�ل�جيا  املتعددة  االإع��لم  و�شائل 
الهزلية وت�ش�ير االأفلم والربجمة احلا�ش�بية والهند�شة الكهربائية وال�اقع االفرا�شي، ت�شميم الر�ش�م 

البيانية، والر�ش�م املتحركة، مناذج ثلثية االبعاد والت�ش�ير الف�ت�غرايف، والروب�تات.
وت�فري درو�ش على االنرنت يف جماالت العل�م وت�شميم امل�اقع االإلكرونية عل�م الكمبي�تر وتكن�ل�جيا 
االأفلم  واإن�شاء  الفيدي�  األعاب  وت�شميم  الفيدي�  وحترير  االأل��ع��اب  وتكن�ل�جيا  املتعددة  االإع��لم  و�شائل 
الهزلية وت�ش�ير االأفلم والربجمة احلا�ش�بية والهند�شة الكهربائية وال�اقع االفرا�شي، ت�شميم الر�ش�م 

البيانية، والر�ش�م املتحركة، مناذج ثلثية االبعاد والت�ش�ير الف�ت�غرايف، والروب�تات.
وت�فري درو�ش يف �شف�ف كاي – 12 للمناهج العامة.وال�اقعة يف الفئة )41(. 

ال��شف عبارة "ID TECH CAMPS" كتبت باحرف التينية.
فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خلل ثلثني ي�ما من تاريخ هذا االعلن.                    
ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  24  فرباير 2018 العدد 12258

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 272860                          08 /05 / 2017
با�شم : �شيف�د انرنا�ش�نال وان �ش م ح.

وعن�انه: مكتب رقم اف زد جاي اأو ايه 1317، جافزا وان، املنطقة احلرة جلبل علي، دبي، االإمارات العربية 
املتحدة.

اللحم، ف�اكه وخ�شروات  وال�شيد، خل�شات  الدواجن  واالأ�شماك وحل�م  اللح�م  الب�شائع/  لتمييز  وذلك 
حمف�ظة وجمففة ومطه�ة، هلم )جيلي( ومربيات وف�اكه مطب�خة بال�شكر، البي�ش واحلليب ومنتجات 
احلليب، الزي�ت والده�ن ال�شاحلة للأكل؛ �شمك االأن�ش�فة؛ حلزون �شديف )غري حي(؛ �شرطان النهر )غري 
حي(؛ ق�شريات )غري حية(؛ �شرائح �شمك طرية )فيليه(؛ منتجات غذائية ُمعدة من ال�شمك؛ وجبات �شمك 
رة؛ �شمك  لل�شتهلك الب�شري؛ م��شية االأ�شماك؛ �شمك غري حي؛ �شمك حمف�ظ؛ بطارخ ال�شمك، حم�شّ
مملح؛ بي�ش ال�شمك املعالج؛ �شمك معلب؛ �شمك ف�شيخ؛ �شمك ف�شيخ، غري حّي؛  اأع�شاب بحرية حمم�شة؛ 
�شرطان بحري )غري حي(؛ جراد بحري )غري حي(؛ بلح البحر )غري حي(؛ حمار )غري حي(؛ قريد�ش 
)غري حي(؛ �شلم�ن؛ �شلم�ن، غري حّي؛ �شردين؛ �شردين، غري حّي؛ خيار البحر، غري حي؛ م�شتخل�شات 
االأع�شاب البحرية للأغذية؛ اأ�شماك ق�شرية، غري حية؛ جمربي، غري حي؛ اأع�شاب بحرية حمم�شة؛ كماأة 

حمف�ظة؛ �شمك ت�نا؛ ت�نا، غري حّي.وال�اقعة يف الفئة )29(. 
ال��شف كلمة Cirona كتبت باحرف التينية.

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خلل ثلثني ي�ما من تاريخ هذا االعلن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  24  فرباير 2018 العدد 12258

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 274534                          06 /06 / 2017
با�شم : اإل�مينا، اإنك.

وعن�انه: 5200 اإل�مينا واي، �شان دييغ�، كاليف�رنيا 92122، ال�اليات املتحدة االأمريكية.
تاريخ االول�ية: 2016-12-09 العلمة م�شجلة مع اولية:رقم االول�ية: 71421 

بلد االول�ية: جامايكا
واأ�شنان  وعي�ن  اأط��راف  وبيطرية،  اأ�شنان  وط��ب  وطبية  جراحية  واأدوات  اأجهزة  الب�شائع/  لتمييز  وذل��ك 
وجه  على  والطبي  ال�شريري  الت�شخي�ش  اأدوات  اجل��روح.  درز  اأو  خياطة  م���اد  جتبري،  اأدوات  اإ�شطناعية، 

اخل�ش��ش: مت�شل�شلت احلم�ش الن�وي. وال�اقعة يف الفئة )10(. 
ال��شف كلمة "NOVASEQ" كتبت باأحرف التينية مميزة.

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خلل ثلثني ي�ما من تاريخ هذا االعلن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  24  فرباير 2018 العدد 12258

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 275142                          15 /06 / 2017
با�شم : نيداك ك�نرول تيكنيك�ش ليمتد.

وعن�انه: ذو غرو، ب�ل روود، ني�تاون، ب�يز ا�ش واي 16 3 بي اي، اململكة املتحدة.
اآلية، حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، قارنات  وذلك لتمييز الب�شائع/ اآالت وعدد 
 ، باليد(  ي��دار  ما  )ع��دا  زراعية  ، معدات  الربية(  للمركبات  كان منها  ما  )ع��دا  نقل احلركة  اآلية وعنا�شر 
حتكم  مفاتيح  الطاقة،  حت�يل  معدات  حمركات،  حمركات،  اأوت�ماتية.   بيع  اآالت  البي�ش؛  تفقي�ش  اأجهزة 
املبا�شر،  التيار  حمركات  امل����ؤازرة،  حمركات  البديل،  التيار  حمركات  �شناعية؛  ا�شت�شعار  واأجهزة  �شناعية 
حمركات لت�شنيع الت�شغيل االيل، اأنظمة املحركات؛ حمركات مغناطي�شية دائمة؛ حمركات خطية؛ م�شفرات 
وحمللت ال�شتخدامها باالآالت؛ ناقل احلركة لل�شرعة، مفاتيح حتكم بعزم الدوران وامل�قع؛ اأجهزة اإقلع 

للمحركات الكهربائية؛ قطع غيار ومعدات جلميع ال�شلع املذك�رة اأعله .وال�اقعة يف الفئة )7(. 
ال��شف عبارة CONTROL TECHNIQUES كتبت باحرف التينية مميزة.

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خلل ثلثني ي�ما من تاريخ هذا االعلن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  24  فرباير 2018 العدد 12258

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم:274526                          06 /06 / 2017
با�شم : اإل�مينا، اإنك.

وعن�انه: 5200 اإل�مينا واي، �شان دييغ�، كاليف�رنيا 92122، ال�اليات املتحدة االأمريكية.
تاريخ االول�ية: 2016-12-09 العلمة م�شجلة مع اولية: رقم االول�ية: 71421 

بلد االول�ية: جامايكا
وذلك لتمييز الب�شائع/ الكيماويات امل�شتخدمة يف ال�شناعة والبحث العلمي والت�ش�ير الف�ت�غرايف وكذلك 
اأ�شمدة،  معالج،  غري  بل�شتيك  معاجلة،  غري  ا�شطناعية  راتنجات  الغابات،  وزراع��ة  والب�شتنة  الزراعة  يف 
مركبات اإخماد الن�ريان، م�شتح�شرات �شقي وحلام املعادن، م�اد كيميائية حلفظ امل�اد الغذائية، م�اد دب�اغة، 
كيماويات،  اإن��زمي��ات،  النقاوة،  فح��شات  الكيمياء،  يف  م��ادة  كا�شف  ال�شناعة.   يف  امل�شتخدمة  الل�شق  م���اد 
م�شتح�شرات بي�ل�جية والن�كلي�تيدات ال�شتخدامها يف جماالت ت�شل�شل احلم�ش الن�وي، النمط ال�راثي، 
الت�شخي�ش، االأبحاث ال�شريرية، تط�ير العقاقري، بح�ث تط�ير العقاقري، اأبحاث املختربات الطبية، العل�م 
والبح�ث البيطرية، عل�م احلياة، علم االحياء، علم االأحياء الدقيقة، علم اجلينات املتقدمة (امليتاجين�مك�ش) 
، التكن�ل�جيا احلي�ية، الزراعة، التحاليل اجلنائية، �شلمة الغذاء، علم ال�راثة؛ اأطقم تتاألف ب�شكل اأ�شا�شي 
واالإنزميات  البي�ل�جية  وامل�شتح�شرات  والكيماويات،  والع�ازل،  والركائز،  والك�ا�شف،  الن�كلي�تيدات،  من 
امل�شتخدمة يف جماالت ت�شل�شل احلم�ش الن�وي، النمط ال�راثي، الت�شخي�ش، االأبحاث ال�شريرية، تط�ير 
العقاقري، بح�ث تط�ير العقاقري، اأبحاث املختربات الطبية، العل�م والبح�ث البيطرية، عل�م احلياة، علم 
الزراعة،  التكن�ل�جيا احلي�ية،   ، (امليتاجين�مك�ش)  املتقدمة  الدقيقة، علم اجلينات  االحياء، علم االحياء 

التحاليل اجلنائية، �شلمة الغذاء، علم ال�راثة.وال�اقعة يف الفئة )1(. 
ال��شف كلمة "NOVASEQ" كتبت باأحرف التينية مميزة.

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خلل ثلثني ي�ما من تاريخ هذا االعلن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  24  فرباير 2018 العدد 12258

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 274535                          06 /06 / 2017
با�شم : اإل�مينا، اإنك.

وعن�انه: 5200 اإل�مينا واي، �شان دييغ�، كاليف�رنيا 92122، ال�اليات املتحدة االأمريكية.
تاريخ االول�ية: 2016-12-09 العلمة م�شجلة مع اولية:رقم االول�ية: 71421 

بلد االول�ية: جامايكا
التحاليل  خدمات  بها،  املتعلقة  والت�شميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات  الب�شائع/  لتمييز  وذلك 
واالأبحاث ال�شن�اعية، خدم�ات ت�شميم وتط�ير عتاد وبرامج الكمبي�ت�ر.  تزويد برامج حمّركات بحث على االإنرنت 
غري قابلة للتنزيل؛  ت�فري برامج على االإنرنت غري قابلة للتنزيل ت�فر الت�شاميم )اخلا�شة(  وطلبات متعلقة 
اال�شت�شافة  برامج  الربجمة على وجه اخل�ش��ش:  والك�ا�شف؛  خدمات  الن�وية  واالأحما�ش  النقاوة  بفح��شات 
لل�شتخدام من قبل االآخرين يف جماالت ت�شل�شل احلم�ش الن�وي، النمط ال�راثي، الت�شخي�ش الطبي، الت�شخي�ش 
البيطري، الت�شخي�ش ال�شريري، االأبحاث الطبية، االأبحاث البيطرية، االأبحاث الت�شخي�شية، االأبحاث ال�شريرية، 
تط�ير العقاقري، بح�ث تط�ير العقاقري، اأبحاث املختربات الطبية، العل�م والبح�ث البيطرية، عل�م احلياة، علم 
علم اجلينات  الغذاء،  �شلمة  اجلنائية،  التحاليل  الزراعة،  التكن�ل�جيا احلي�ية،  الدقيقة،  االحياء  علم  االحياء، 
املتقدمة (امليتاجين�مك�ش) ، علم ال�راثة؛  خدمات ت�شل�شل وحتليل االأحما�ش الن�وية؛  خدمات ت�شل�شل وحتليل 
وق�اعد  الك�مبي�تر  برامج  و�شيانة  تركيب  ؛   باجلينات  املتعلقة  التقارير  وتقدمي  حتليل  وخ��دم��ات   ، اجلين�م 
الطبي،  الت�شخي�ش  ال���راث��ي،  النمط  ال��ن���وي،  احلم�ش  ت�شل�شل  جم���االت  يف  ال�شتخدامها  ل��لآخ��ري��ن  البيانات 
العقاقري، بح�ث  ال�شريرية، عل�م احلياة، علم االحياء، تط�ير  االأبحاث  الطبية،  االأبحاث  ال�شريري،  الت�شخي�ش 
التحاليل اجلنائية، علم  الزراعة،  التكن�ل�جيا احلي�ية،  املخربي،  الطب  الت�شخي�ش اجلزيئي،  العقاقري،  تط�ير 

ال�راثة. وال�اقعة يف الفئة )42(. 
ال��شف كلمة "NOVASEQ" كتبت باأحرف التينية مميزة.

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد او ار�شاله بالربيد 
امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خلل ثلثني ي�ما من تاريخ هذا االعلن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  24  فرباير 2018 العدد 12258

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 275143                          15 /06 / 2017
با�شم : نيداك ك�نرول تيكنيك�ش ليمتد.

وعن�انه: ذو غرو، ب�ل روود، ني�تاون، ب�يز ا�ش واي 16 3 بي اي، اململكة املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع/ االأجهزة واالأدوات العلمية وامللحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�ش�ير الف�ت�غرايف وال�شينمائي 
واالأجهزة واالأدوات الب�شرية واأدوات ال�زن والقيا�ش واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف( واالإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات ل��شل 
اأو فتح اأو حت�يل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�ش�ت اأو ال�ش�ر، 
الت�شجيل  و�شائط  من  وغريها  رقمية  فيدي�ية  اأقرا�ش  مدجمة،  اأقرا�ش  ت�شجيل،  اأقرا�ش  مغناطي�شية،  بيانات  حاملت 
اأجهزة  البيانات،  معاجلة  معدات  حا�شبة،  اآالت  النقد،  ت�شجيل  اآالت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  للأجهزة  اآليات  الرقمية؛ 
الكمبي�تر؛ برامج كمبي�تر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.برجميات؛ برجميات للت�شغيل والتحكم مبحركات الطاقة االإلكرونية، 
اأجهزة �شريف� وحم�الت: برجميات لتعريف ور�شد وحتليل وتنظيم وت�جيه وربط حمركات الطاقة االإلكرونية، اأجهزة 
�شريف� وحم�الت؛ مفاتيح حتكم اإلكرونية للمحركات واأدوات االآالت؛ مفاتيح حتكم اإلكرونية للم�اقع ملحركات امل�ؤازرة؛ 
عد�شات �شريف� م�شخمة؛ اأجهزة حتكم باحلركة؛ اأجهزة حتكم ل�جيك قابلة للربجمة؛ اجهزة مراقبة ال�شرعة وامل�اقع؛ 
اجهزة التحكم باحلركة؛ حمركات كهربائية؛ حمركات كهربائية قابلة لربجمة التيار البديل واملبا�شر وال�شريف� للتحكم  
مات عك�شية كهربائية؛ اأجهزة ال�شلمة؛ كابلت كهربائية؛ مر�شحات كهربائية  باالآالت واالأجهزة ال�شناعية والتجارية؛ مق�ِّ
ال�شل�شلة،  ات�شال  مربعات  التعادل،  ل�شبكة  �ش�ئية  كهربائية  عك�شية  مات  مق�ِّ واالإ�شعاعات؛  الكهربائية  ال�ش��شاء  لقمع 
�شقيفة، حم�الت ومفاتيح النقل؛ مفاتيح حتكم منطقية قابلة للربجمة، حم�الت الطاقة، اجهزة التحكم باحلركة، اجهزة 
التحكم باالالت، اآالت التفاعل الب�شرية، اأجهزة االأمان للمح�الت ال�شناعية واأجهزة التحكم؛ مفاتيح ادخال/اخراج واجهزة 

الكمبي�تر ال�شناعية، وحدات التحكم عن بعد؛ قطع الغيار ومعدات جلميع ال�شلع املذك�رة اأعله .وال�اقعة يف الفئة )9(. 
ال��شف عبارة CONTROL TECHNIQUES كتبت باحرف التينية مميزة.

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد او ار�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اليه وذلك خلل ثلثني ي�ما من تاريخ هذا االعلن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  24  فرباير 2018 العدد 12258

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 274528                          06 /06 / 2017
با�شم : اإل�مينا، اإنك.

وعن�انه: 5200 اإل�مينا واي، �شان دييغ�، كاليف�رنيا 92122، ال�اليات املتحدة االأمريكية.
تاريخ االول�ية: 2016-12-09 العلمة م�شجلة مع اولية:رقم االول�ية: 71421 

بلد االول�ية: جامايكا
وذلك لتمييز الب�شائع/ م�شتح�شرات �شيدالنية وبيطرية، م�شتح�شرات �شحية لغايات طبية، م�اد واأغذية 
حمية معدة للإ�شتعمال الطبي اأو البيطري واأغذية للر�شع واالأطفال، مكملت للحمية الغذائية للإن�شان 
الإبادة  م�شتح�شرات  مطهرات،  االأ�شنان،  طب  و�شمع  االأ�شنان  ح�ش�  م�اد  �شماد،  وم���اد  ل�شقات  واحلي�ان؛ 
احل�شرات واحلي�انات ال�شارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�شاب. الك�ا�شف، وك�ا�شف الت�شخي�ش ال�شريري، 
وفح��شات النقاوة، اإنزميات، والن�كلي�تيدات، والع�ازل، والكيماويات، وامل�شتح�شرات البي�ل�جية امل�شتخدمة 
املخربي،  الطب  البيطري،  البحث  الطبي،  البحث  البيطري،  الت�شخي�ش  الطبي،  الت�شخي�ش  جم��االت  يف 
الطب البيطري، التحاليل اجلنائية، علم االحياء الدقيقة، علم اجلينات املتقدمة (امليتاجين�مك�ش) ، علم 
اأ�شا�شي من والك�ا�شف،  الن�كلي�تيدات، والركائز، والع�ازل،  ال�راثة؛ اأطقم الت�شخي�ش التي تتاألف ب�شكل 
والكيماويات، واالإنزميات امل�شتخدمة يف جماالت الت�شخي�ش الطبي، الت�شخي�ش البيطري، البحث الطبي، 
البحث البيطري، الطب املخربي، الطب البيطري، التحاليل اجلنائية، علم االحياء الدقيقة، علم اجلينات 

املتقدمة (امليتاجين�مك�ش)، علم ال�راثة. وال�اقعة يف الفئة )5(. 
ال��شف كلمة "NOVASEQ" كتبت باأحرف التينية مميزة.

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خلل ثلثني ي�ما من تاريخ هذا االعلن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  24  فرباير 2018 العدد 12258

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�ش��ش الرخ�شة 
امللكي  خياط  التجاري  باال�شم   CN رقم:2265644 
اخلا�ش للرجال بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

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

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

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ن�ا�شي 

 CN 1407715:لل�شيلة والعبايا رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

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

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

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24

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

 CN 1230106:نايا للمقاوالت العامة رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

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

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

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24

اإعــــــــــالن

يعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن:
ال�شادة/م�سنع موزان للخياطة والتطريز- فرع

IN - 1001650 :رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل االآتي:

الغاء الرخي�ش ال�شناعية
اعله  املذك�ر  االجراء  على  اعرا�ش  لديه  من  كل  وعلى 
اأ�شب�ع من تاريخ ن�شر  مراجعة مكتب تنمية ال�شناعه خلل 
االإعلن ، واإال فلن يقبل املكتب اأي اعرا�ش بعد انق�شاء مدة 

االإعلن .
مكتب تنمية ال�سناعة

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

�شركة اخلدمات التعليمية والتدريبية الأمريكا وال�شرق االأو�شط- اأب�ظبي
امدي�شت   AMIDEAST:طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

امل�دعة بالرقم  : 279610     بتاريخ : 2017/9/14
باإ�شم :�شركة اخلدمات التعليمية والتدريبية الأمريكا وال�شرق االأو�شط- اأب�ظبي

info@ppg.ae وعن�انه:اب�ظبي- جزيرة اب�ظبي هاتف: 024456720 �شندوق الربيد: 113014 امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :41 التعليم والتهذيب التدريب الرفيه االن�شطة الريا�شية 
والثقافية.

و���ش��ف ال��ع��لم��ة:ع��ب��ارة ع���ن ال��ك��ل��م��ة )ام��دي�����ش��ت( م��ك��ت���ب��ة ب��ال��ع��رب��ي��ة ب�����ش��ك��ل ف��ن��ي مم��ي��ز وك��ت��ب اعلها 
)AMIDEAST( باللتينية ب�شكل مميز والعلمة بالل�ن االزرق

االإ�شراطات:  
فعلي من لدية اإعرا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعلن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  24  فرباير 2018 العدد 12258
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : كابيتال فيتن�ش ه�لدينج ليميتد
 CAPITAL FITNESS:طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

امل�دعة بالرقم  : 279668     بتاريخ : 2017/9/17
باإ�شم :كابيتال فيتن�ش ه�لدينج ليميتد

info@ppg.ae :وعن�انه:اب�ظبي- �ش�ق اب�ظبي العاملي- هاتف: 024456720 �شندوق الربيد: 113014 امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :41 التعليم والتهذيب التدريب الرفيه االن�شطة الريا�شية 
والثقافية.

 )CAPITAL FITNESS( باللتينية كتب ادناه )CF( و�شف العلمة:عبارة عن ر�شم مميز للحرفني
باللتينية والعلمة بالل�ن البني

 CAPITAL الكلمات  عن  ح�شري  بحق  املطالبة  ع��دم  مع  جمملها  يف  للعلمة  االإ�شراطات:احلماية 
FITNESS كل على حده يف ال��شع العادي.

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  24  فرباير 2018 العدد 12258
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل: �شالح االأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 243134   بتاريخ : 11/05/ 2015م                               
با�ش��م: �شركة ترانك�يني جي اأم بي اأت�ش

العن�ان: �ش�يندجا�شي 25/19، اأيه – 1040 فينا، النم�شا )اأيه تي(.
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات

امل�شروبات غري الكح�لية وخا�شة م�شروبات الريا�شة وم�شروبات الطاقة وع�شائر الف�اكه وع�شائر اأ�شا�شها 
الفاكهة وم�شروبات االإ�شرخاء التي يف �شكل مرطبات كرب�نية ومرطبات غري كرب�نية حتت�ي على عنا�شر 

ت�شاعد على االإ�شرخاء )م�شروبات غري كح�لية واردة بالفئة 32(.
ال�اق�عة بالفئة: 32

و�شف العلمة:  
العادي  واالأزرق  واالأبي�ش  االأزرق  الزيتي  ب��االأل���ان  راأ�شي  م�شتطيل  خلفية  على  االأزرق  بالل�ن  نبتة  ر�شم 

بالرتيب من اأعلى اىل اأ�شفل كما يف ال�شكل امل��شح.
اال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  24  فرباير 2018 العدد 12258
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / اإ�شناد للملكية الفكرية .

SHAKESPEARE PERFUME :بطلب لت�شجيل العلمة التجارية

امل�دعة حتت رقم :283502   بتاريخ :  26/ 2017/11
تاريخ اإيداع االأول�ية:  /  /  20م

باإ�ش��م:   �شك�شبري للعط�ر .
وعن�انه : دبى  – االمارات العربية املتحدة.  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات
 االإعلن واالأعمال التجارية واالإدارة العامة واإدارة املكاتب وخدمات اال�شترياد والت�شدير.

ال�اق�عة بالفئة :   ) 35 (
ب��ح��روف التينية   ل��ل��ع��ط���ر( م��ك��ت���ب��ة  امل���ؤ���ش�����ش��ة ) �شك�شبري  اإ���ش��م  ال��ع��لم��ة ع��ب��ارة ع��ن  ال��ع��لم��ة :  و���ش��ف 
كما   ، وا�شح  وبخط  االأ�ش�د  بالل�ن  زخ��ريف مميز،  �شكل  و�شط    )SHAKESPEARE PERFUME(

ه� م��شح بال�شكل العام للعلمة .          
  SHAKESPEARE PERFUME

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  24  فرباير 2018 العدد 12258

العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   
اإعالن حكم بالن�سر

     اإعالن حكم غيابي يف 2017/0209646 ايجارات

املحك�م له طالب االإع��لن : عيد غامن عبد الرحمن املطي�عي . 

العن�ان: اإمارة دبي – �شارع االحتاد بناية �شيتي افيني�ا . املحك�م 

اأحمد  م وميثلها  م  ذ  ال��ك��رزون �ش  �شركة  اإع��لن��ه:  املطل�ب  عليه 

�شالح اأحمد اأب� عبيدة . العن�ان: جمه�ل حمل االإقامة. حكمت 

اللجنة مبثابة احل�ش�ري: اإلزام املدعي عليها ب�شداد قيمة ال�شيكات 

مبلغ 78750 درهم. اإلزام املدعي عليها مب�شروفات الدع�ى. وحيث 

اأن القان�ن قد باإعلن احلكم الغيابي للمحك�م عليه ليمكنه من 

عدم  حالة  نهائي  لي�شبح  متهيدا  باحلكم  نعلنكم  لذلك  الطعن 

الطعن عليه يف امل�اعيد القان�نية . 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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كرم احتاد االمارات العربية املتحدة 
احلمرية  بلدية  اله�ائية  للدراجات 
���ش��ب��اح ام�����ش ت��ق��دي��را جل��ه���ده��ا يف 
ل�شباق  االحت�������اد  ف���ع���ال���ي���ات  اإجن�������اح 
الدراجات اله�ائية ف�شل عن ت�فري 

كافة اأ�شكال الدعم الل�ج�شتي.
احتاد  ع�ش�  جكه  عبدالعزيز  وق��ام 
بتكرمي  ل�����ل�����دراج�����ات  االم��������������ارات 
ال��ب��ل��دي��ة يف ن��ه��اي��ة ال�����ش��ب��اق واأع���رب 
بلدية احلمرية  تقديره جله�د  عن 
ال�شام�شي  را���ش��د  م��ب��ارك  ومل��دي��ره��ا 
وك��اف��ة ك�����ادر ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى تقدمي  
التي  وال���ت�������ش���ه���ي���لت  اخل������دم������ات 
�شباق  الإجن�������اح  ال���ب���ل���دي���ة  ق��دم��ت��ه��ا 
انطلقت  ال��ذي  اله�ائية  ال��دراج��ات 
باحلمرية.  ام�ش  �شباح   مناف�شاته 
من جهته قال مدير بلدية احلمرية 
مبارك را�شد ال�شام�شي باأن البلدية 
التدخر جهدا يف دعم كافة الفعاليات 
ال�طنية وامل�شاهمة يف اإجناحها وفق 
ما يت�افر لها من اإمكانات وطاقات.

تقدمي   اإىل  �شعينا  ال�شام�شي  واأ�شار 

�شباق  الإجن������اح  ال��ت�����ش��ه��ي��لت  ك���اف���ة 
اله�اة للدراجات اله�ائية باحلمرية 
الحت��اد االم��ارات للدراجات يف اإطار 
م���ا اأن�����ش��ط��ة االحت�����اد وال���ت���ي حتظى 

بالنجاح.
احلمرية  بلدية  اأن  ال�شام�شي  واأك��د 
ل����ن ت����األ�����ا ج���ه���دا يف ال���ت���ع���اون مع  
لتنظيم  الريا�شية  االحت���ادات  كافة 
ريا�شية  اأح������داث  اأي����ة  م�����ش��ارك��ة  اأو 
جنبا  جه�دها  وت�شافر  باحلمرية 
بها  ل��ل������ش���ل  املنظمني  م��ع  بجنب 

املن�ش�د. ال��ن��ج��اح  م��رات��ب  اأع��ل��ى   اإىل 
احلمرية  بلدية  روؤي��ة  اأن  اإىل  واأ�شار 
احلمرية  ب���ل���دي���ة  اأن  يف  ت��ت��م��ح���ر 
ا�شراتيجي  �شريك  ك���ادره��ا  بكافة 
ال�شارقة  وجمل�ش  احلمرية  ل��ن��ادي 

الريا�شي بحك�مة ال�شارقة والهيئة 
االحتادات  وك��اف��ة  للريا�شة  العامة 
البط�الت  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة  
و�����ش����ت����ى امل����ن����اف���������ش����ات واالأح������������داث 
وذلك  والدولية  املحلية  الريا�شية 

التي  ال���ري���ا����ش���ات  مل��ن��ظ���م��ة  دع���م���اً 
احلمرية  منطقة  اأب���ن���اء  ت�شتهدف 
وت��ن��م��ي م���ن م���اه��ب��ه��م وت���زي���د من 
املحلية  امل�������ش���ارك���ات  يف  ح��ظ���ظ��ه��م 

والدولية.

خليفة  ال�شاعد  االإم���ارات  منتخب  الع��ب  يخ��ش 
اأوىل م��ب��اري��ات��ه حتت  ال�����ش��ب��ت  ال���ي����م  احل������ش��ن��ي 
�شلم  »ج����ران����د  ب��ط���ل��ة  ت�����ش��ف��ي��ات  يف   73 وزن 
2018، التي تقام يف  دو�شلدوروف للج�دو« لعام 
 25 الفرة من -23  دو�شلدوروف خلل  مدينة 
فرباير احلايل مب�شاركة 446 العب والعبه من 
6 دول عربية والتي تتناف�ش  65 دولة من بينها 
على 7 اأوزان على م�شت�ى الرجال والتي تتمثل يف 
حتت 60 كجم ، 66، 73، 81، 90، 100وف�ق 
وتاأتي  لل�شيدات،  اأوزان   7 بجانب   ، كجم   100
مباراة احل��شني الي�م اأمام بطل اأرمينيا كاربتني 
اأ�شعب  يعترب  ال���ذي   73 حت��ت  وزن  يف  ف��ردي��ان��د 
بارزين  الع��ب��ني  م��ن  ي�شمه  مل��ا  اجل����دو  مناف�شات 

على م�شت�ى العامل.
وكانت قرعة البط�لة قد جرت م�شاء اأم�ش االأول 
نا�شر  بح�ش�ر  االأمل��ان��ي��ة  دو���ش��ل��دوروف  مدينة  يف 
�شندوق  اأم���ني  ل��لحت��اد  ال��ع��ام  االأم����ني  التميمي 
االحت�����اد ال�����دويل ل��ل��ج���دو وحم��م��د ج��ا���ش��م اأمني 
اإداري البعثة خلل  ال�شر امل�شاعد م�شرف اجل�دو 
العبني   3 م�شاركة  ت�شهد  التي  البط�لة  فعاليات 
من منتخبنا من بينهم احل��شني واللعب فيكت�ر 
الذي ي�شارك يف وزن حتت 73 كجم  والذي ي�اجه 
يف اأوىل مبارياته العب منتخب كازاخ�شتان زان�شي 
�شماغك�ف، ،فيما يلعب اللعب مهيل يف وزن حتت 

فيكت�ر. اهيف�ر  الغاين  اللعب  مع  كجم   90
جل�دو  م��ي��دال��ي��ة  بتحقيق  ميهيل  الع��ب��ن��ا  ووع����د 
االإم������ارات ب��ع��د ف����زه يف ال��ب��ط���ل��ة ال��دول��ي��ة التي 

اأبطال  على  ف���زه  بعد  النم�شا  يف  م�ؤخرا  اختتمت 
ج�رجيا وايطاليا واملجر واأملانيا وخ�شر  يف اجل�لة 

اخلتامية على ذهبية ال�زن اأمام بطل اليابان �ش�ه� 
، فيما يتطلع اللعب فيكت�ر للف�ز مبيدالية بعد 

اأن جنح يف حتقيق ف�شية وزنه يف بط�لة اجلراند 
بري يف زاغرب االأ�شب�ع املا�شي.

ال���درع���ي رئي�ش   وقد ح��ر���ش حم��م��د ب��ن ث��ع��ل���ب 
بالبعثة  االت�شال  على  واجل����دو،  امل�شارعة  احت��اد 
امل�شاركة  ال�ف�د  بجانب  وانتظامها  و�ش�لها  ف�ر 
يف  وانتظامها  ال��ش�ل  �شلمة  على  اأطماأن  حيث 
غراند  بط�الت  اأوىل  تعترب  التي  البط�لة  اأروق��ة 
���ش��لم اجل����دو ب��اإ���ش��راف االحت���اد ال���دويل للج�دو 
بعد اأن متت ترقية البط�لة االأملانية من اجلائزة 
اأكرب  �شمن  لت�شبح  �شلم  اجل��ران��د  ملقام  الكربى 
ومن  البط�لة  تلك  ت�شت�شيف  العامل  يف  حمطات 
بينها عا�شمة دولة االإم��ارات اأب� ظبي والتي تقام 

ب�شالة ت�شع اإىل 14 األف متفرج.
�شلم  »ج��ران��د  ب��اأن بط�لة  االحت��اد  رئي�ش  و�شرح 
بروؤية  االحت���اد  لها  ينظر  للج�دو«  دو���ش��ل��دوروف 
ج���دي���دة يف ب���داي���ة ال��ت��ح�����ش��ري واالإع�������داد للعب 
ال�������ش���اع���د خ��ل��ي��ف��ة احل��������ش���ن���ي ل��ت��م��ث��ي��ل اجل������دو 
االإماراتي الذي �شهد له امل��شم املن�شرم العديد من 
الفر�شة  له  اأت��اح  مما  واالإقليمية  املحلية  االألقاب 
لرفع ر�شيده من النقاط الدولية وبالتايل تقدم 
الدولية  امل�شاركة  تلك  وت�شهم   ، ال��دويل  ت�شنيفه 
اأبرز  اأم��ام  احلالية يف اكت�شاب املزيد من اخل��ربات 
اليابان  بطل  مقدمتهم  ويف  ال��ع��امل  يف  امل�شنفني 
)جني(  �ش�هي  اأون���  وزميله  ما�ش�  بيكر  االأومل��ب��ي 
وغريهم من اأبطال اأملانيا والعامل وه� ما يخطط  
ل����دورة االأل���ع���اب االوملبية  ا���ش��ت��ع��دادا  ل��ه االحت����اد 

.) )ط�كي� 2020 

جمل�ش اإدارة نادي ال�ضارقة الريا�ضي يقدم ال�ضكر والعرفان حلاكم ال�ضارقة على 
دعمه الاحمدود للنادي ويناق�ش اأداء اإدارات و�ضركات النادي

والعرفان  بال�شكر  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�ش  تقدم 
ملقام �شاحب ال�شم� الدكت�ر ال�شيخ �شلطان بن حممد القا�شمي 
كافة  وتذليل  الريا�شي  ال�شارقة  لنادي  ال��لحم��دود  دعمة  على 
ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ق��د ت���اج��ه ال��ن��ادي يف اداء م��ه��ام��ه وك���ان اخرها 
مكرمة �شم�ه باإن�شاء �شالة ريا�شة وم�شبح اوملبي .كما قدم �شكره 
ملجل�ش ال�شارقة الريا�شي على متابعته وحر�شه على تلبية كافة 

احتياجات النادي. 
جاء ذلك خلل اجتماعه الدوري الذي عقده م�شاء اأم�ش مبقر 
الجتماع  تروؤ�شة  خ��لل  ال�شام�شي  احل�شان  �شامل  ودع��ا  ال��ن��ادي. 

اأهمية  اإىل  االإدارة  جمل�ش  اأع�شاء  كافة  بح�ش�ر  االإدارة  جمل�ش 
م�ا�شلة العمل يف كافة االألعاب اجلماعية والفردية وكذلك كرة 
القدم واالأن�شطة االإدارية املرتبطة بها لتحقيق االأهداف املرحلية 

املخطط لها م�شبقا.
واأكد املجتمع�ن اأهمية هذه املرحلة  من امل��شم الريا�شي للتقييم 
كل  وت�شخري  جه�دهم  كل  بذل  على  اجلميع  وحر�ش  واملراجعة 
وحمب�  وجماهري  امل�����ش���ؤول���ن  ل��ه  يتطلع  م��ا  لتحقيق  خرباتهم 
حتقيقه  مت  ملا  عر�ش   وال�شركات  االدارات  روؤ�شاء  وق��دم  النادي. 
من اهداف مرحلية متهيدا ل��شع واعتماد ا�شراتيجية النادي 

ال�شاملة للفرة القادمة. وتخلل االجتماع تقييم الفرة ال�شابقة 
ل��ل���ق���ف ع��ل��ى م��ا حت��ق��ق م��ن اإجن�����ازات وم�����ش��ارك��ات ف�����ش��ل عن 
التحديات ومتطلبات املرحلة املقبلة والتي تعد احدى املدخلت 
القادمة  لل�شن�ات  ال�شاملة  النادي  ا�شراتيجية  واعتماد  ل��شع 
كافة  ال��دول��ة يف  االأن��دي��ة على م�شت�ى  ال��ن��ادي يف طليعة  ليك�ن 
للخطة  االوىل  امل�����ش���دة  املجل�ش  اعتمد  ذل��ك  بعد   . ال��ري��ا���ش��ات 
وقيم  ور���ش��ال��ة  روؤي���ة  م��ن  ا�شتملته  وم��ا  ل��ل��ن��ادي  اال�شراتيجية 
با�شتكمال  بالنادي  اال�شراتيجية  االدارة  ت�جيه  ومت  واه���داف 

العمل نح� اعتمادها ر�شميا.

�سمن ت�سفيات بطولة »جراند �سالم دو�سلدوروف للجودو«

لعب منتخب الإمارات ال�ضاعد خليفة احلو�ضني يخو�ش اأوىل مبارياته حتت وزن 73

ب���ح�������ش����ر ����ش���م���� ال�������ش���ي���خ حم���م���د بن 
ح��م��د ب��ن حم��م��د ال�����ش��رق��ي، ويل عهد 
الفجرية، انطلقت �شباح ام�ش اجلمعة 
االأوىل  الن�شخة  فعاليات  فرباير   23
لل�شيد  ال�������ش���رق���ي  م���ك���ت����م  ل���ب���ط����ل���ة 
التل�اح يف �شاحة االحتفاالت  بال�شق�ر 
تقام  والتي  الفجرية،  م�شب  مبنطقة 
بن  ح���م���دان  م��رك��ز  واإ�����ش����راف  بتنظيم 
حم��م��د الإح���ي���اء ال�����راث، وج����اء الي�م 
االأول حافل على �شعيد اأعداد امل�شاركة 
طرياً   300 اإىل  و�شلت  التي  الكبرية 
والتناف�ش الق�ي للح�ش�ل على املراكز 
االأول وك�شب اجل�ائز املالية التي تبلغ 
460 األ��ف دره��م ت���زع على 4 اأ�ش�اط 
بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  واأك��د  رئي�شية. 
ح��م��د ب���ن حم��م��د ال�����ش��رق��ي ويل عهد 
اإم����ارة ال��ف��ج��رية ع��ل��ى اأه��م��ي��ة احلفاظ 
من  االإم���ارات���ي  ال���راث  على  مفردات 
خلل ح�ش�رها الدائم  داخل  املجتمع 
ت���ر����ش���ي���خ  ال�����ع�����ادات  و  االإم���������ارات���������ي، 
وال���ت���ق���ال���ي���د  امل����ت�����ارث����ة  ع����ن االآب�������اء 

واالأجداد.
بط�لة  �شم�ه  افتتاح  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
بال�شق�ر  ل��ل�����ش��ي��د  ال�����ش��رق��ي  م��ك��ت���م 
االحتفاالت  ���ش��اح��ة  يف  التل�اح ام�ش 
بح�ش�ر  ال���ف���ج���رية،  م�����ش��ب  مب��ن��ط��ق��ة 
ال�شرقي  حمد  بن  مكت�م  ال�شيخ  �شم� 
رئي�ش نادي الفجرية الريا�شي الثقايف 
وال�����ش��ي��خ ع��ب��د اهلل ب��ن ح��م��د ب��ن �شيف 
لبناء  االإم����ارات  احت��اد  رئي�ش  ال�شرقي 
و�شعادة  ال��ب��دن��ي��ة  وال��ل��ي��اق��ة  االأج�����ش��ام 
�شامل الزحمي مدير مكتب ويل العهد 
دروي�ش  مدير  اإبراهيم  �شعاد  وال�شيدة 
حمدان  م���رك���ز  يف  ال���ب���ط����الت  اإدارة 
و�شعادة  ال�����راث  الإح���ي���اء  حم��م��د  ب���ن 
الطنيجي  ن���اب���ع  ب���ن  حم��م��د  ال��ع��م��ي��د 

للبط�لة.  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������ش 
ال�شيد  ريا�شة  اأن  اإىل  واأو���ش��ح  �شم�ه 
العربية  الريا�شات  اأه��م  من  بال�شق�ر 
يف منطقة اخلليج العربي، التي كر�شها 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغف�ر 
تر�شيخ  الدائم  على  واهتمامه  نهيان، 
ك��شيلة  ب��ال�����ش��ق���ر  ال�����ش��ي��د  ري���ا����ش���ة 
وحب  ال�شعبي  امل�����روث  على  للحفاظ 
االنتماء لل�طن. وثمن �شم� ويل عهد 
تنظيم  على  القائمني  جه�د  الفجرية 
جناحها من  على  وحر�شهم  البط�لة 
خلل تاأكيد دور دولة االإمارات العربية 
اأب��رز  البط�الت  ا�شت�شافة  يف  الريادي 

الراثية يف املنطقة.
عبداهلل  ال�شيخ  املناف�شات  ح�شر  كما 
ب���ن ح��م��د ب���ن ���ش��ي��ف ال�����ش��رق��ي رئي�ش 
احتاد االإمارات لبناء االأج�شام واللياقة 
القائمني  بجه�د  اأ�شاد  ال��ذي  البدنية، 
ت�فر  اإنها  البط�لة م��شحا  على هذه 

واحدة  ملمار�شة  اجلديد  للجيل  فر�شة 
نفتخر  التي  الراثية  الريا�شات  م��ن 
ومهاراتهم  ق��درات��ه��م  م��ن  وت��ع��زز  ب��ه��ا 
احلميدة  اخل�شال  من  العديد  وتنمية 
اللجان  ال�شرقي جميع  لديهم. وخ�ش 
املنظمة،  ل��ل��ج��ن��ة  ال���ت���اب���ع���ة  ال���ع���ام���ل���ة 
وحت����دي����دا ال��ل��ج��ن��ة االإع����لم����ي����ة وما 
حت��ظ��ى ب���ه ال��ب��ط���ل��ة م���ن اه��ت��م��ام من 
الريا�شة  لهذه  الرويج  يعزز  اأن  �شاأنه 
ن�شختها  يف  البط�لة  ويدعم  الراثية 
االأوىل للمزيد من التط�ر واالنطلق 

نح� املزيد من النجاحات.
ابراهيم  ���ش��ع��اد  رح���ب���ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
دروي�ش، مدير اإدارة البط�الت يف مركز 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د الإح���ي���اء ال����راث، 
ب�شم� ال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي 
ال�شيخ  و����ش���م����  ال���ف���ج���رية  ع���ه���د  ويل 
نادي  رئي�ش  ال�شرقي،  حمد  بن  مكت�م 
الفجرية وال�شيخ عبداهلل بن حمد بن 

االإم���ارات  احت��اد  رئي�ش  ال�شرقي  �شيف 
حتفيز  يف  ����ش���اه���م  مم����ا  ب���ح�������ش����ره���م 
املت�شابقني ورفع معن�ياتهم، م�ؤكدة باأن 
املركز ي�شعى ملد ج�ش�ر التعاون لتعزيز 
مناطق  جميع  يف  الراثية  الريا�شات 
البط�لة  ه����ذه  ت���اأت���ي  ح��ي��ث  ال����دول����ة، 
من  انطلقت  التي  للبط�الت  ام��ت��دادا 
دبي، واأقيمت ال�شهر املا�شي يف عجمان 
وحاليا ن�شل الفجرية، وباملح�شلة فاإن 
ه���ذه ال��ب��ط���الت ت��خ��دم اأب���ن���اء ال�طن 
للمركز  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��غ��اي��ات  وحت��ق��ق 
الذي يتطلع دائما لدعم ريا�شة ال�شيد 
االإرث  وتعزيز  وال�شقارين،  بال�شق�ر 
للأجيال  نقله  على  وال��ع��م��ل  ال�شعبي 
الدعم  ت��ق��دمي  ع��رب  وال�����ش��اب��ة  النا�شئة 
وت�شجيع  ال��لزم��ة،  امل��ه��ارات  الإكت�شاب 
هذه الفئات على امل�شاركة يف البط�الت 

الراثية.
ف��ي��م��ا ع���رب ال��ع��م��ي��د حم��م��د را����ش���د بن 

نايع الطنيجي، رئي�ش اللجنة املنظمة، 
الذي  الر�شمي  باحل�ش�ر  اع��ت��زازه  عن 
اأف�شل  يعترب  وال��ذي  البط�لة  �شهدته 
التي  للبط�لة  االأوىل  الن�شخة  يف  دعم 
ول����دت ك��ب��رية م��ن��ذ ب��داي��ت��ه��ا، وه���� ما 
لتكثيف  امل�ش�ؤوليات  من  الكثري  يحمل 
الي�م  اأف�شل ختام يف  اأجل  اجله�د من 
يف  للبط�لة  املقبلة  الن�شخ  ويف  الثاين، 

ال�شن�ات املقبلة.
وك�شف اأن البط�لة مل ت�شهد اأي حاالت 
اجلميع،  اأن�شف  والتحكيم  اعرا�شات 
ال��شائل  ب��اأح��دث  الت�قيت  ر���ش��د  ومت 
بكل  امل�شاركة  الطي�ر  على  والتدقيق 
امل�شاركني  ج���ع���ل  م����ا  وه������  ���ش��ف��اف��ي��ة، 
ي��ت��ف��رغ���ن ل��ل��ت��ن��اف�����ش وت���ق���دمي اأق�����ى 
ال��ع��رو���ش ع���رب اأف�����ش��ل ال��ط��ي���ر التي 
هذه  القيمة  باجل�ائز  للف�ز  اختاروها 

البط�لة.
وع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ال��ن��ت��ائ��ج ال��ف��ن��ي��ة للي�م 

االأول، �شهد �ش�ط لفئة بي�ر جري فرخ، 
امل��ن�����ش���ري باملركز  ���ش��ع��ي��د ه���لل  ف����ز 
الذي  “ذهب”  الطري  ب�ا�شطة  االأول 
ثانية،   18.573 بزمن  امل�شافة  قطع 
وج�����اء ب���امل���رك���ز ال���ث���اين ���ش��ه��ي��ل هلل 
ب���ن ط�����راف ب���ا���ش��ط��ة �����ش����رداب بزمن 
الثالث  وب���امل���رك���ز  ث��ان��ي��ة،   18.737
“نهار”  ب���ا���ش��ط��ة  امل����زروع����ي  اأح���م���د 
�ش�ط  ويف  ث��ان��ي��ة.   18.902 ب��زم��ن 
جري �شاهني الفرخ، ك�شب املركز االأول 
فريق اأت�ش بي تي ب�ا�شطة زلزال الذي 
ثانية،   18.546 بزمن  امل�شافة  قطع 
وباملركز الثاين حامد حممد القبي�شي 
ب�ا�شطة “اأ�ش اأم 9” بزمن 19.065 
نا�شر  ح�شني  الثالث  وب��امل��رك��ز  ثانية، 
بزمن   62 األ  اأت�������ش  ب���ا���ش��ط��ة  ل����ت���اه 

ثانية.  19.387
وت�����ش��ت��ك��م��ل م��ن��اف�����ش��ات ال��ب��ط���ل��ة ي�م 
�ش�طي  ب��اإق��ام��ة  ف��رباي��ر   24 ال�����ش��ب��ت 

وذلك  ف���رخ،  تبع  وج��ري  ف��رخ  قرم��شة 
اأن �شاحب املركز  يف نف�ش امل�قع، علما 
االأول يف كل �ش�ط يح�شل على جائزة 

نقدية تبلغ 50 األف درهم.
التغلب على الوعكة ال�سحية

ك�����ش��ف ال�����ش��ق��ار ع��م��ري امل���ه���ريي الذي 
االأول يف �ش�ط  املركز  بالف�ز يف  �شاهم 
ب��ي���ر ج��ري ف����رخ، اأن ط���ريه ع��ان��ى من 
م�ؤخرا مل جتعله يحقق  وعكة �شحية 
اأرقامه املعتادة، لكنه جتاوز هذه املر�ش 
املركز  ليك�شب  امل��رة  هذه  بق�ة  وانطلق 
اإنه  االأول بكل جدارة. واأو�شح املهريي 
�شارك بثلث طي�ر يف املناف�شات وحقق 
املركز االأول واملركز العا�شر فيما هناك 
طري مل يحالفه الت�فيق، لكنه باملجمل 
مع  ال�شقارين  م��ع  للقاء  يتطلع  ك��ان 
البط�لة  ه���ذه  وال��ت��ج��م��ع يف  ال��ف��ج��رية 
االأخ�ية التي حتقق مكا�شب اجتماعية 

اإىل جانب التناف�ش الريا�شي.

انت�سار اأول
اأو����ش���ح ال�����ش��ق��ار ���ش��امل ال���ه��ي��ب��ي من 
ف��ري��ق »اأت�����ش ب��ي ت��ي« اأن ف����زه باملركز 
االأول يف �شباق جري �شاهني فرخ، يعترب 
االأول له هذا امل��شم، وقال: �شاركت يف 
ب��ط���الت يف اأب���ظ��ب��ي ودب��ي ه��ذا العام، 
االأوىل،  الع�شر  املراكز  يف  اأت���اج��د  كنت 
يف  هنا  ب��ال��ف���ز  الت�فيق  حالفني  لكن 
قمنا  بطري  �شاركت  وت��اب��ع:  الفجرية. 
فقط،  اأي����ام   6 اأو   5 ن��ح���  ق��ب��ل  ب�شمه 
ن���ع جيد للغاية وم��ن خلل  لكنه من 
جاهزيته  اأدرك��ن��ا  الي�مية  ال��ت��دري��ب��ات 
ونعترب  ال�����ش��ب��اق،  يف  بت�شجيله  وق��م��ن��ا 
هذا الف�ز فاحتة خري علينا للم�شتقبل 
التنظيم  ن�����ش��اه��م يف  م���ن  ك���ل  ون�����ش��ك��ر 

االأنيق للبط�لة.
م�ساركة اأوىل وت�سجيع

اأو����ش���ح ال�����ش��ق��ار اأح��م��د امل���زروع���ي من 
يف  االأوىل  للمرة  ي�شارك  اإن��ه  الفجرية 
م�شابقات ال�شيد بال�شق�ر، بعدما كان 
على  و�شجعه  �شابقا،  باملقنا�ش  يكتفي 
ذلك ال�شقار ن�اف املطرو�شي من دبي، 
امل��زروع��ي ميتلك  اأن  ت��اب��ع  وذل���ك حينا 
ع���دد ج��ي��د م���ن ال��ط��ي���ر ال���ق���ادرة على 

التناف�ش يف هذا الن�ع من ال�شباقات.
ت�ا�شل  اإن��ه  كا�شفا  املطرو�شي  وحت��دث 
مع نح� 60 اإىل 70 �شقار، و�شجعهم 
على امل�شاركة يف هذه البط�لة التي تقام 
للمرة االأوىل يف الفجرية، حيث ح�شر 
ووجد  �شباحا،  ال�شاد�شة  ال�شاعة  منذ 
القدرات والطي�ر  اأعداد كبرية متتلك 
واإقامة  للتحفيز  لكنها بحاجة  اجليدة 
مناطق  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ب���ط����الت  ه����ذه 
احل��ال حاليا، معتربا  ه���  كما  ال��دول��ة 
كافة  على  عاملي  البط�لة  م�شت�ى  اأن 

املقايي�ش التنظيمية.

ويل عهد الفجرية يفتتح املناف�سات

»التلواح« بال�ضقور  لل�ضيد  ال�ضرقي  مكتوم  لبطولة  الأوىل  الن�ضخة  تد�ضن  طري   300

ال�سام�سي : بلدية احلمرية لن تاألوا جهدا يف دعم واإجناح اأي حدث ريا�سي 

احتاد الدراجات يكرم بلدية احلمرية تقديرا جلهودها يف تقدمي الدعم اللوج�ضتي  
نادي  ���ش��ب��اق اخل��ي��ل يف  ع��ل��ى م�����ش��م��ار  ال��ي���م  تنطلق 
�شاحب  ك��اأ���ش  �شباق  مناف�شات  للفرو�شية  ال�شارقة 
ال�شم� حاكم ال�شارقة للخي�ل العربية االأ�شيلة التي 
ل�شباق  االإم���ارات  هيئة  مع  بالتعاون  النادي  ينظمها 
اخليل وبرعاية �شركة ل�جنني الراعي الر�شمي مل��شم 

. ال�شباق 2017 -2018 
وي�شهد ال�شباق - الذي يتك�ن من 6 اأ�ش�اط ملختلف 
امل�شافات وامل�شت�يات - م�شاركة ق�ية للخي�ل العربية 
املهجنة  املحلي واخل��ي���ل  االإن��ت��اج  االأ���ش��ي��ل��ة وخ��ي���ل 

االأ�شيلة مبجم�ع 103 جياد.
ل�جنني  كل�شيك  غ��ران��د  االأول  ال�����ش���ط  وخ�ش�ش 
للخي�ل العربية االأ�شيلة املبتدئة من االإنتاج املحلي 
بعمر 4 �شن�ات فاأكرب مل�شافة 1200 م بج�ائز قدرها 
40 األف درهم وم�شاركة 16 ج�ادا مع وج�د 4 جياد 

على االحتياط .
ل�جنني  كل�شيك  غ��ران��د  ال��ث��اين  ال�����ش���ط  و�شيك�ن 
 4 لل�شيدات للخي�ل العربية االأ�شيلة امل�شنفة بعمر 
اإىل  ت�شل  وبج�ائز  م   1200 مل�شافة  فاأكرب  �شن�ات 
30 األ���ف دره���م وم�����ش��ارك��ة 16 ج�����ادا م��ع وج����د 4 

ل�جنني  الثالث  ال�ش�ط  اأم��ا  االح��ت��ي��اط.  على  جياد 
املهجنة  للخي�ل  �ش�ط  “ فه�  كل�شيك  ك�نك�ي�شت 
م   1200 مل�شافة  ف��اأك��رب  ���ش��ن���ات   3 بعمر  امل�شنفة 
وب��ج���ائ��ز 35 األ���ف دره���م وم�����ش��ارك��ة 16 ج����ادا مع 

وج�د 4 جياد على االحتياط .
ويف ال�����ش���ط ال���راب���ع “ ���ش���ط غ��ران��د ك��ل���ش��ي��ك دي 
االأ�شيلة  العربية  اخلي�ل  م�شاركة  تاأتي   “ ل�جنني 
م   1700 مل�شافة  ف��اأك��رب  ���ش��ن���ات   4 بعمر  امل�شنفة 
وب��ج���ائ��ز 40 األ���ف دره���م وم�����ش��ارك��ة 16 ج����ادا مع 

وج�د 4 جياد على االحتياط .
ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  كاأ�ش  �ش�ط  وخ�ش�ش 
برعاية �شركة ل�جنني للخي�ل العربية االأ�شيلة من 
االإنتاج املحلي بعمر 5 �شن�ات فاأكرب مل�شافة 1700 م 

بج�ائز 150 األف درهم وم�شاركة 13 ج�ادا .
برعاية  ال�����ش��ارق��ة  م��ارث���ن  ب�ش�ط  ال�شباق  ويختتم 
للخي�ل  خم�ش�ش  تكاف�ؤ  �ش�ط  وه�  ل�جنني  �شركة 
ب��ع��م��ر خ��م�����ش �شن�ات  ال��ع��رب��ي��ة االأ���ش��ي��ل��ة امل�����ش��ن��ف��ة 
درهم  األ��ف   50 بج�ائز  م   2700 مل�شافة  ف���ق  فما 

وم�شاركة 10 جياد.

انطاق �ضباق كاأ�ش حاكم ال�ضارقة 
للخيول العربية الأ�ضيلة 
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الفجر الريا�ضي

النهائي  ال��دور ثمن  اأ�شفرت قرعة 
من الدوري االأوروبي )ي�روبا ليغ( 
لكرة القدم عن م�اجهة كل�شيكية 
وار�شنال  االإي����ط����ايل  م��ي��لن  ب���ني 

االإنكليزي.
وكان ميلن الذي بداأ يعي�ش فرة 
جنم  تدريبه  ا�شتلم  ان  منذ  جيدة 
خط و�شطه ال�شابق جينارو غات�زو 
بعدم خ�شارته يف اآخر 10 مباريات 
امل�����ش��اب��ق��ات، تخطى  ل��ه يف خمتلف 
برباعية  ال��ب��ل��غ��اري  ل���دوغ���رت�����ش 
ن��ظ��ي��ف��ة يف جم��م���ع امل���ب���ارات���ني يف 

الدور ال�شابق.
ه����زم  ان  وب�����ع�����د  ار������ش�����ن�����ال  اأم����������ا 
املغم�ر  ال�����ش���ي��دي  او���ش��ر���ش���ن��د 
االخ����ري،  دار  ع��ق��ر  يف  -3�شفر 
ملعب  على  اخلمي�ش  امامه  خ�شر 

االمارات 2-1.
الفريقني  ب���ني  ل���ق���اء  اخ����ر  وك�����ان 
م��شم  اوروب�������ا  اب���ط���ال  دوري  يف 
ف����از  ح����ي����ث   ،2012-2011
نظيفة،  ب��رب��اع��ي��ة  ذه���اب���ا  م���ي���لن 
اق�شى  ال��ل��ن��دين  ب��ال��ف��ري��ق  ملحقا 
القاري،  ال�شعيد  على  ل��ه  ه��زمي��ة 
قبل ان يرد فريق الفرن�شي ار�شني 

فينغر اعتباره بع�ش ال�شيء بف�زه 
بثلثة اهداف على ملعبه دون ان 
ربع  اىل  للتاأهل  كافيا  ذل��ك  يك�ن 

النهائي.
العريقة،  االأخ�������رى  ال���ف���رق  اأ����م���ا 

ق�ية،  م�اجهة  القرعة  فجنبتها 
مدريد  ات��ل��ت��ي��ك���  ي���خ��������ش  ح���ي���ث 
دوري  نهائي  بلغ  ال���ذي  اال���ش��ب��اين 
اأوروب���ا مرتني يف اخ��ر اربع  ابطال 
�شهلة  م�اجهة  فيخ��ش  ���ش��ن���ات، 

الرو�شي،  م��شك�  ل�ك�م�تيف  مع 
الفرن�شي  ل����ي�����ن  ي���ل���ع���ب  ف���ي���م���ا 
مع  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���ب���اراة  م�شت�شيف 

�ش�شكا م��شك� الرو�شي.
ب����رو����ش���ي���ا  ي���ل���ت���ق���ي  امل�����ق�����اب�����ل،  يف 

النم�ش�ي  االأمل��اين جاره  دورمت�ند 
�شالزب�رغ االأقل خربة منه قاريا.

يذكر اأن الفائز بهذا اللقب يتاأهل 
اأوروب���ا  اب��ط��ال  دوري  اىل  مبا�شرة 

امل��شم املقبل.

ليفربول يتحني الفر�سة لنتزاع املركز الثاين 

قمة مثرية بني ت�ضيلي ويونايتد.. ومورينيو وكونتي

�ضاري : �ضيطرة يوفنتو�ش على 
الكالت�ضيو باتت معدودة

تتويج »مديرية الظفرة« ب�ضرطة 
اأبوظبي ببطولة األعاب القوى 

ت����ج���ت م���دي���ري���ة ����ش���رط���ة ال���ظ���ف���رة ب���ق���ط���اع االأم�����ن 
الق�ى  األ��ع��اب  ببط�لة  اأب���ظ��ب��ي  �شرطة  يف  اجل��ن��ائ��ي 
االأم�����ن اجلنائي  ق��ط��اع  م��دي��ر  درع  ب���ط����الت  ���ش��م��ن 
على  العني  �شرطة  مديرية  وح�شلت   ..2018 لعام 
والتحقيقات  التحريات  مديرية  وحلت  الثالث  املركز 

اجلنائية ثالثاً.

قطاع  يف  الريا�شة  من�شق  احل��م��ادي  عبداهلل  واأو���ش��ح 
�شباق  �شملت  الق�ى  األعاب  اأن بط�لة  االأمن اجلنائي 
1500 و800 و400 و 200 و 100 مر وال�ثب 
الط�يل و�شباق التتابع الذي ت�جت به اأي�شا مديرية 
العني  �شرطة  مديرية  ثانيا  وح��ل��ت  الظفرة  �شرطة 

وثالثا مديرية التحريات والتحقيقات اجلنائية.

من  ي�فنت��ش  �شاري  ماوريت�شي�  ناب�يل  مدرب  حذر 
لكرة  االإي��ط��ايل  ال���دوري  لقب  �شيطرته على  اأي���ام  اأن 
القدم باتت معدودة ك�ن الفريق اجلن�بي �شريكز كل 
االأوىل  للمرة  املحلي  باللقب  التت�يج  على  اهتمامه 
م��ن��ذ ن��ح��� 30 ع��ام��ا وذل���ك ب��ع��د خ��روج��ه م��ن الدور 
الثاين مل�شابقة الدوري االأوروب��ي “ي�روبا ليغ” لكرة 

القدم.
اليبزيغ  م�شيفه  على  فريقه  ف���ز  عقب  �شاري  وق��ال 
الثاين  ال�����دور  اي����اب  يف  اخل��م��ي�����ش  -2�شفر  االمل�����اين 
ذهابا:   3-1 ار�شه  على  خل�شارته  امل�شابقة  وت�ديعه 
ال�شت االخرية مل يق� اي  ال�شن�ات  “يف ايطاليا، ويف 

فريق على مناف�شة ي�فنت��ش«.
ليغ،  ي�روبا  م�شابقة  من  خلروجنا  “ناأ�شف  وا�شاف 
اال ان اجلانب االيجابي ه� اننا �شنك�ن قادرين على 
القتال من اجل �شيء مهم يف البط�لة املحلية وه� 
الهدف الذي مل يكن احد يناف�ش عليه ي�فنت��ش 

بعد �شهر �شباط فرباير«.
وهيمن ي�فنت��ش على لقب الدوري يف ال�شن�ات 

ال�����ش��ت االخ�����رية. وي��ت�����ش��در ناب�يل 
الرتيب حاليا بفارق نقطة واحدة 

“ال�شيدة العج�ز”  امام فريق 
الثالث  ل��ق��ب��ه  اىل  �شعيه  يف 

منذ  واالول  ت��اري��خ��ه  يف 
بقيادة   1990 ع��ام 

اال�شط�رة  جنمه 
االرج����ن����ت����ي����ن����ي 
ارماندو  دييغ� 

مارادونا.
ويحل ناب�يل �شيفا 

ك��ال��ي��اري اخل��ام�����ش ع�شر  على 
املرحلة  ختام  يف  املقبل  االثنني 

الثاين  املركز  وقد يجد نف�شه يف 
اتاالنتا  ي�شت�شيف  ي�فنت��ش  ك�ن 

برغام� االحد.
اتاالنتا  م����ع  ي���ف��ن��ت������ش  وي��ل��ت��ق��ي 

االربعاء املقبل يف اياب م�شابقة كاأ�ش 
اي��ط��ال��ي��ا ب��ع��دم��ا ح�����ش��م رج����ال امل����درب 

الذهاب  م��ب��اراة  األ��ي��غ��ري  ما�شيميليان� 
خارج الق�اعد بهدف وحيد، قبل ان يحل 

�شيفا على الت�شي� يف 3 اآذار مار�ش املقبل، 
ثم على ت�تنهام االنكليزي يف ال�شابع منه 
يف اياب الدور ثمن النهائي مل�شابقة دوري 

ابطال اوروبا )2-2 ذهابا يف ت�رين�(.
مهاجميه  ا���ش��اب��ة  م��ن  ي�فنت��ش  وي��ع��اين 

وفيديريك�  هيغ�اين  غ�نزال�  االرجنتيني 
امام  ال��درب��ي  يف  ل��ه��ا  تعر�شا  ب��رن��اردي�����ش��ك��ي 

كاحله  يف  االول  امل��ا���ش��ي،  اال���ش��ب���ع  ت���ري��ن��� 
والثاين يف ركبته، وبالتايل يح�م ال�شك ح�ل 
م�شاركتهما اىل جانب املدافع ماتيا دي �شيلي�، 
فيما يع�د العب ال��شط الدويل الفرن�شي بليز 

مات�يدي بعد تعافيه.
ا�شتغلل  ي�فنت��ش  و���ش��ي��ح��اول 
عاملي االر�ش واجلمه�ر لزيادة 

حمن اتاالنتا الذي خرج من الدور 
على  االأوروب���ي  ال���دوري  مل�شابقة  الثاين 

تعادال  بعدما  االمل��اين  دورمت�ند  ب�رو�شيا  يد 
يف اتلنتا )1-2 ذهابا يف  ايابا  اخلمي�ش   1-1

ال�شاعي على غرار  ناب�يل  وتبدو مهمة  دورمت�ند(. 
ي�فنت��ش اىل ف�زه العا�شر على الت�ايل، �شهلة امام 
كالياري الذي يعاين االمرين يف املراكز املتاأخرة وحقق 
ف�زا واحدا يف مبارياته ال�شت االخرية )تعادالن و3 
الت�شي�  وج��اره  روم��ا  بني  ال�شراع  ويحتدم  ه��زائ��م(. 
امل�ؤهلني  والرابع  الثالث  املركزين  وانر ميلن على 

للم�شابقة القارية االم امل��شم املقبل.
50 نقطة بفارق  ويحتل روما املركز الثالث بر�شيد 
ن��ق��ط��ة واح�����دة ام�����ام الت�����ش��ي��� ون��ق��ط��ت��ني ام�����ام انر 

ميلن.
ميلن  م�شيفه  ام��ام  �شعبا  اختبارا  روم��ا  ويخ��ش 

ال�شابع يف قمة املرحلة االحد.
وا����ش���ت���ع���اد م���ي���لن ت�����ازن����ه يف 
الفرة االخ��رية وحقق الف�ز 
ال�شبع  مبارياته  يف  مرات   5
اللقاء  ي��دخ��ل  وه����  االخ����رية 
حجزه  بعد  عالية  مبعن�يات 
النهائي  ال��دور ثمن  مقعدا يف 
مل�����ش��اب��ق��ة ال�������دوري االوروب������ي 
فيما  ليغ”،  “ي�روبا 
ي���ر����ش���د روم�������ا ال���ف����ز 
الرابع ت�اليا للحفاظ 
يف  الثالث  امل��رك��ز  على 
الق�ية  امللحقة  ظ��ل 
الت�شي�  ج��������اره  م�����ن 
الذي يحل �شيفا على 
منت�شي  وه�  �شا�ش�ول� 
نهائي  ببل�غه ثمن  ب��دوره 

م�شابقة ي�روبا ليغ.
ان���ر م��ي��لن فر�شة  ومي��ل��ك 
ذه���ب���ي���ة ال����ش���ت���ع���ادة ال����ت�����ازن 
ع���ن���دم���ا ي�����ش��ت�����ش��ي��ف غ���دا 
االخري  بينيفينت�  ال�شبت 
وقائده  ه��داف��ه  غياب  يف 
االرج����ن����ت����ي����ن����ي م�������اورو 

ايكاردي امل�شاب.
اي�شا  ال�������ش���ب���ت  وي���ل���ع���ب 
فيما  ج��ن���ى،  م��ع  ب�ل�نيا 
يلتقي غدا االحد كروت�ين 
وفي�رنتينا  ����ش���ب���ال،  م����ع 
مع  وف��ريون��ا  كييف�،  م��ع 
ت�رين�، و�شمبدوريا مع 

اودينيزي.

امل���درب���ني ال���ربت���غ���ايل ج����زي���ه م�ريني�  امل����اج���ه���ة ب���ني  ت��ط��غ��ى 
فريقيهما  جتمع  ال��ت��ي  القمة  على  ك�نتي  انت�ني�  واالي��ط��ايل 
الثامنة  امل��رح��ل��ة  يف  االح���د  غ���دا  وت�شل�شي  ي���ن��اي��ت��د  مان�ش�شر 

والع�شرين من الدوري االنكليزي لكرة القدم.
و�شتك�ن االنظار �شاخ�شة على دكة بدالء الفريقني، اذ انه قبل 
نح� عام، ف�شل احلكم الرابع بني املدربني اللذين دخل يف حرب 
كلمية يف كان�ن الثاين يناير حني اتهم م�ريني� مناف�شه باأنه 
امل��ح اىل علقة  ان��ه  امللعب، كما  امل��ه��رج على خ��ط  يت�شرف مثل 
ك�نتي بالتلعب بنتائج املباريات يف ايطاليا، لكن االخري اكد انه 

لن ين�شى تعليقات مناف�شه.
واق���ي���ل م���ري��ن��ي��� م���ن ت���دري���ب ت�����ش��ل�����ش��ي قبل 
اىل  لينتقل  النتائج  ���ش���ء  ب�شبب  ع��ام��ني  نح� 
كاأ�ش  لقب  اىل  ق��اده  حيث  ي�نايتد  مان�ش�شر 
انكلرا ثم لقب الدوري االوروبي “ي�روبا ليغ 

يف امل��شم املا�شي.
يف  مل�ريني�  خلفا  املهمة  ك�نتي  ت���ىل 

لقب  اىل  وق������اده  ت�����ش��ل�����ش��ي 
ال�����������دوري االن����ك����ل����ي����زي يف 
الفريق،  مع  االول  م��شمه 
�شغ�طات  ي�����اج����ه  ل��ك��ن��ه 

كبرية هذا امل��شم ب�شبب 
تذبذب النتائج.

اق�������������راب  ظ����������ل  ويف 
م��ان�����ش�����ش��ر ���ش��ي��ت��ي من 
بابتعاده  اللقب  اح���راز 
 16 بفارق  ال�شدارة  يف 
مان�ش�شر  ع���ن  ن��ق��ط��ة 
ي�نايتد اقرب مناف�شيه، 

“اولد  ق�������م�������ة  ف�������������ان 
مهمة  �شتك�ن  تراف�رد” 
املراكز  ع��ل��ى  ال�����ش��راع  يف 
والرابع،  والثالث  الثاين 
حامل  ت�شل�شي  يحتل  اذ 
ال���ل���ق���ب امل����رك����ز ال���راب���ع 

بر�شيد 53 نقطة.
ويف�شل ليفرب�ل بني 
ي�نايتد وت�شل�شي وله 

نقطة.  54
مان�ش�شر  وي���خ��������ش 

�شيتي مباراة قمة يف هذه املرحلة 
املقبل يف  لكنها مقررة اخلمي�ش 
وذلك  ال�شاد�ش،  ار�شنال  �شيافة 
نهائي  يف  االحد  لقائهما  ب�شبب 

االنكليزية  االندية  رابطة  كاأ�ش 
املحرفة على ملعب وميبلي.

ي�نايتد  بني  القمة  م��ب��اراة  وت��اأت��ي 
منا�شب  غ���ري  ت���ق��ي��ت  يف  وت�����ش��ل�����ش��ي 

ني�كا�شل  ام���ام  خ�شارته  بعد  ل���لول، 
وهي  �شفر1-.  امل��ا���ش��ي��ة  امل��رح��ل��ة  يف 
يف  م�ريني�  لفريق  الثانية  اخل�����ش��ارة 
اآخر ثلث مباريات يف الدوري بعد ان 
�شقط امام ت�تنهام يف املرحلة اخلام�شة 

والع�شرين بالنتيجة ذاتها.
ك��م��ا ت���اأت���ي يف ظ���ل ت���ت��ر ال��ع��لق��ة بني 
ب�غبا،  ب�ل  الفرن�شي  وجنمه  م�ريني� 

مباراة  ع���ن  اب���ع���ده  ان  ف��ب��ع��د 
قبل  املرحلة  يف  هادر�شلفيد 
مت�ا�شع  اداء  ب��ع��د  امل��ا���ش��ي��ة 

ام������ام ت����ت���ن���ه���ام، ا����ش���رك���ه يف 
ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ة اال����ش���ا����ش���ي���ة ام����ام 

كاريك  مايكل  وادخ���ل  ال��ث��اين  ال�ش�ط  يف  اخ��رج��ه  ث��م  ني�كا�شل 
بدال منه. وكان م�ريني� نفى ال�شائعات التي حتدثت عن تردي 

علقته بلعب ال��شط الفرن�شي وا�شفا اإياها باأنها اأكاذيب.
الذي عاد اىل مان�ش�شر ي�نايتد قادما  وتراجع م�شت�ى ب�غبا 
اغ�شط�ش  اب  يف  ي����رو  ملي�ن  5ر100  مقابل  ي�فنت��ش  م��ن 
مدربه مرتني يف  ا�شتبدله  وقد  االخرية  اال�شابيع  يف   ،2016
اخر ثلث مباريات، بيد ان م�ريني� نفى ب�شدة وج�د اي م�شكلة 

بينه وبني الدويل الفرن�شي.
لطفاء  بانكم  اعتقد  ال�شحافيني  اىل  مت�جها  م�ريني�  وق��ال 
ال�شائعات  من  الكثري  وج���د  عن  تتحدث�ن  عندما  باأ�شئلتكم 

واالأ�شح ان تق�ل�ا الكثري من االكاذيب«.
ب����ل م��ن دون  ب��ال��ن��ي��اب��ة ع��ن  “ا�شتطيع احل��دي��ث  وا���ش��اف 

باأنه  ب�����ل  اأق����ر  ل��ق��د  م�����ش��ك��ل��ة.  مل اي 
امل����ب����اري����ات  ي���ل���ع���ب ج����ي����دا يف 

االخ���رية وه���ذا ك��ل م��ا يف 
االمر«.

بان  واعرف م�ريني� 
ب�غبا مل يلعب 
ج������ي������دا يف 

ب�ل  وم�شكلة  م�شكلتي  ان��ه��ا  “االن،  وق���ال  االخ����رية  امل��ب��اري��ات 
للتعامل مع هذا االمر ملحاولة تط�ير عرو�شه«.

نغمة  امل��ا���ش��ي��ة  امل��رح��ل��ة  يف  ت�شل�شي  ا���ش��ت��ع��اد  االخ����ر،  امل��ق��ل��ب  يف 
و�شت  على  تغلبه  اث��ر  متتاليتني،  خ�شارتني  بعد  االن��ت�����ش��ارات 

بروميت�ش البي�ن متذيل الرتيب -3�شفر.
وخفف الف�ز من ال�شغ�ط على كاهل ك�نتي حمليا بعد النتائج 
املخيبة يف االآونة االأخرية، اذ ان تقارير اعلمية عدة حتدثت عن 
قرب اقالته وطرحت اكرث من ا�شم خللفته، لكنه بقي متما�شكا 

واكد الفا�شل ه� من يبحث عن االعذار.
ذهاب  الثلثاء يف  اال�شباين  بر�شل�نة  ام��ام  ت�شل�شي جيدا  وق��دم 
الدور الثاين من دوري ابطال اوروبا حيث تقدم بهدف لنجمه 
الربازيلي ويليان، قبل ان ينقذ االرجنتيني لي�نيل مي�شي فريقه 

من اخل�شارة.
ويلتقي الفريقان يف ا�شبانيا يف 14 اذار مار�ش.

ويتحني ليفرب�ل �شاحب العرو�ش الهج�مية اجليدة يف الفرة 
االخرية بقيادة الهداف امل�شري حممد �شلح الفر�شة النتزاع 
املركز الثاين من مان�ش�شر ي�نايتد، وه� �شيخ��ش اختبارا يف 

املتناول مع �شيفه و�شت هام الثاين ع�شر.
ويحل ت�تنهام اخلام�ش بر�شيد 52 نقطة �شيفا على كري�شتال 
نادي  اىل  للدخ�ل  خللها  م��ن  ي�شعى  �شهلة  م��ب��اراة  يف  ب��اال���ش 

االربعة االوائل.
ويلتقي ال�شبت لي�شر �شيتي مع �شت�ك �شيتي، 
وبرايت�ن مع �ش�ان�شي �شيتي، وبرينلي مع 
�شاوثمبت�ن، وب�رمن�ث مع ني�كا�شل، 
وو�شت بروميت�ش البي�ن مع 
وواتف�رد  هادر�شفيلد، 

مع ايفرت�ن.

مواجهة كا�ضيكية بني ميان وار�ضنال يف يوربا ليغ

توا�ضل مناف�ضات بطولة »عام زايد لتحدي اجلوجيت�ضو 2018« يف اأبوظبي
ت�ا�شلت مناف�شات بط�لة “عام زايد لتحدي اجل�جيت�ش� 
االول يف �شالة مبادلة اأرينا  اأم�ش  انطلقت  2018” التي 

مبدينة زايد الريا�شية باأب�ظبي.
ت����راوح  اآالف الع����ب والع���ب���ة   3 ال��ب��ط���ل��ة  وي�������ش���ارك يف 
من�شة  البط�لة  متثل  حيث  �شنة  و17   4 ب��ني  اأع��م��اره��م 
اأب�ظبي  مكانة  وتعزيز  ال�طنية  املبادرات  لتج�شيد  مهمة 
عاملية  عا�شمة  باعتبارها  العاملية  الريا�شة  خ��ارط��ة  على 

لهذه الريا�شة الدولية.
وحتمل الن�شخة الرابعة من هذه البط�لة ا�شم “عام زايد” 
احتفاًء بذكرى املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان - طيب 
اهلل ثراه” - والتي تعترب مبادرة يفخر بها كافة امل�اطنني 
التقدير  عن  للتعبري  وفر�شة  االإم���ارات  بدولة  واملقيمني 

وال�فاء االمتنان جتاه ال�الد امل�ؤ�ش�ش وجمتمع اللعبني 
الريا�شيني.

لنزاالت  اأم�����ش  ال��ب��ط���ل��ة  يف  االأول  ال��ي���م  تخ�شي�ش  ومت 
اللعبني واللعبات االأطفال حتت �شن 10 �شن�ات.

ن��ائ��ب رئي�ش احتاد  ال��ظ��اه��ري  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة حممد  واأك���د 
زاي�����د لتحدي  ع����ام  ب��ط���ل��ة  اإن  ل��ل��ج���ج��ي��ت�����ش���  االإم��������ارات 
اجل�جيت�ش� 2018 تعترب مثااًل حقيقياً على وحدة اأبناء 
ال�طن حتت راية القيادة الر�شيدة وتاريخنا امل�شرف حيث 
م�����ش��ارك��ة متط�عني من  ال��ب��ط���ل��ة  ال��ع��ام م��ن  ه���ذا  ت�شهد 
يف  وذل��ك  البط�لة  حتكيم  يف  للم�شاهمة  الدولة  م�اطني 
مبادرات  لتعزيز  للج�جيت�ش�  االإم���ارات  احت��اد  �شعي  اإط��ار 

التط�ع.



بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره
نتقدم بخال�ض العزاء و�سادق املوا�ساة 

اىل اأ�سحاب ال�سعادة

عبيد حميد املزروعي
را�ضد حميد املزروعي

عبد اهلل حميد املزروعي 
لوفاة املغفور لها باذن اهلل تعاىل

 �ضقيقتهم
كما نتقدم بالعزاء اىل اأ�سرة وعموم اأهل الفقيدة �سائلني 

اهلل تعاىل اأن يتغمدها بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح 
جناته ويلهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

{ اإنا هلل  واإنا اليه راجعون}

دار الفجر لل�ضحافة والطباعة والن�ضر
جمموعة »اخلليج لالكرتونيات«


