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القوات امل�سلحة توا�سل ا�ستعداداتها للعر�ض 
الع�سكري ح�سن االحتاد 3 بالعني يف 24 فرباير

•• العني-وام: 

توا�صل القوات امل�صلحة الإماراتية ا�صتعداداتها للعر�ض الع�صكري »ح�صن 
والع�صرين من فرباير اجل��اري يف  الرابع  اإقامته يف  املزمع   ،»3 الحت��اد 

مطار العني الدويل.
واجلوية  الربية  القوات  من  رئي�صة  وح��دات   »3 الحت��اد  »ح�صن  وتنفذ 
على  ال��ق��درة  ذات  ال�صاربة  الع�صكرية  ال��ق��وة  لإظ��ه��ار  الرئا�صة،  وح��ر���ض 
القيام مبهام التدخل ال�صريع مبرونة وكفاءة عالية، وكذلك القدرة على 
الوطن وحماية  للدفاع عن  الع�صكرية  العمليات  وا�صع من  تنفيذ نطاق 

اأمنه بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.  )التفا�صيل �ض3(

امتحان اإعادة للرا�سبني يف الف�سل الدرا�سي الأول
�سابقة مل ي�سهدها امليدان الرتبوي من قبل اإجراء 

االمتحان يف 5 مواد لعدد طالب يقدر باالآالف
•• دبي – حم�شن را�شد 

يف �صابقة مل ي�صهدها امليدان الرتبوي من قبل ، اأعتمدت وزارة الرتبية 
نهاية  اإمتحانات  يف  الرا�صبني  للطلبة  اإع��ادة  اإمتحان  اإج��راء  والتعليم 
الف�صل الدرا�صي الول ، على اأن يكون المتحان خالل الف�صل الدرا�صي 
اجلاري ، ويبداأ الحد 11 من مار�ض املقبل ملدة 5 اأيام تنتهي اخلمي�ض 
15 مار�ض ،  فيما اإمتحان العادة الذي عهدت وزارة الرتبية عليه مع 
نهاية العام الدرا�صي وبعد نتائج اأمتحانات نهاية العام الدرا�صي ، ومل 
ي�صبق اأن عقدت اإمتحانات اإعادة للف�صول الدرا�صية الوىل اأو الثانية ، 
وي�صتهدف المتحان العادة الذي اأقرته وزارة الرتبية الطالب الذين 
الول  ال��درا���ص��ي  الف�صل  ام��ت��ح��ان��ات  يف  بالنجاح  احل��ظ  يحالفهم  مل 
ل�صفوف العا�صر واحلادي ع�صر والثاين ع�صر يف 5  مواد هي الريا�صيات 
، والفيزياء ، والعلوم ال�صحية ، والكيمياء ، والحياء ، حيث �صهدت هذه 
املواد اخلم�ض معدلت ر�صوب كبرية مل ي�صهدها امليدان الرتبوي من 

قبل للف الطالب والطالبات.                               )التفا�صيل �ض5(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:39            
الظهر.......    12:39  
الع�رص........   03:54   
املغرب.....   06:20  
الع�صاء......   07:34

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

وزير اخلارجية الأمريكي خالل موؤمتر �صحفي يف عمان )ا ف ب(

قرقا�ض خالل تروؤ�صه وفد الدولة ملوؤمتر الكويت لعادة اعمار العراق

حممد بن را�صد وحممد بن زايد خالل ح�صورهما حفل زفاف جنل جمعة بن اأحمد البواردي الفال�صي   )وام(

حممد بن را�سد يوجه بانعقاد القمة العاملية 
للحكومات 2019 يف الفرتة من 17 اإىل 19 فرباير

•• دبي -وام:

بناء على توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل اأعلن معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي 
القمة  رئ��ي�����ض  وامل�صتقبل  ال�����وزراء  جمل�ض  ���ص��وؤون  وزي���ر 
ال�صابعة  ال���دورة  انعقاد  م��وع��د  ع��ن  للحكومات  العاملية 
من القمة العاملية للحكومات يف 17 و18 و19 فرباير 

.2019
ال�صاد�صة  ال���دورة  حققته  ال��ذي  الكبري  النجاح  ظ��ل  ويف 
القيادة  اإىل  بال�صكر  ال��ق��رق��اوي  معايل  تقدم  القمة  م��ن 
احلكيمة متمثلة ب�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل واأخيه �صاحب ال�صمو 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
رع���اه اهلل و�صاحب  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م  رئ��ي�����ض جمل�ض 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة.        
 )التفا�صيل �ض2(

حممد بن زايد ي�سدر قرارا باإن�ساء اأكادميية 
�سيف بن زايد للعلوم ال�سرطية واالأمنية

•• اأبوظبي- وام:

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة رئي�ض 
اإن�صاء  ب�����ص��اأن  ق���رارا  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�ض 

اأكادميية �صيف بن زايد للعلوم ال�صرطية والأمنية.
الرتقاء  اإىل  الأك��ادمي��ي��ة  ت��ه��دف  اأن  على  ال��ق��رار  ون�����ض 
بالأداء الوظيفي ملنت�صبي القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي 
وغ��ريه��م م��ن خ���الل ت��وف��ري ال��ت��اأه��ي��ل وال��ت��دري��ب العام 
والتدريب التطبيقي يف خمتلف جمالت ال�صرطة والأمن 

والعلوم امل�صاعدة.                )التفا�صيل �ض2(

ويل عهد اأبوظبي يتفقد مركز خدمات اأبوظبي احلكومية املوحدة.. ويح�سر العر�س اجلماعي لأبناء البحارنة 

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يح�سران حفل زفاف جنل جمعة الفال�سي
•• اأبوظبي-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة  ح�صر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة واإىل 
جانب �صموهما �صمو ال�صيخ حممد بن �صعود بن �صقر القا�صمي ويل عهد راأ�ض 
اخليمة و�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
وزير �صوؤون الرئا�صة .. حفل ال�صتقبال الذي اأقامه �صعادة الفريق ركن جمعة 
ال�صيد  اإىل كرمية  زف��اف جنله حممد  ملنا�صبة  الفال�صي  البواردي  اأحمد  بن 

حميد عبيد باحلاي املن�صوري.
اآل نهيان ويل  ال�صيخ حممد بن زايد  ال�صمو  من جهة اخرى ح�صر �صاحب 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة حفل ال�صتقبال مبنا�صبة  عهد 
العر�ض اجلماعي لأبناء البحارنة الذي اأقيم ع�صر ام�ض يف فندق روتانا بارك 
لهم  ال�صعيدة متمنيا  املنا�صبة  بهذه  وذويهم  العر�صان  �صموه  وهناأ  باأبوظبي. 

حياة �صعيدة وهانئة.
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اطلع  ذل��ك  اىل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة على منظومة خدمات اأبوظبي 

احلكومية املوحدة )مت(.                             )التفا�صيل �ض3-2(

اجلبري: الوجود الإيراين يف العراق مدمر

االإمارات تقدم 500 مليون دوالر م�ساهمة يف اإعادة اإعمار العراق
التحالف يدمر 25 هدفًا مليلي�سيات احلوثي يف �سعدة

ميلي�سيا احلوثي تفر�ض انقالبها على القوانني والت�سريعات

دخول اأول قافلة م�ساعدات اإىل الغوطة ال�سرقية

تيلر�سون يوؤكد �سرورة �سحب اإيران قواتها من �سوريا 

مقرر االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان 
يطالب باإطالق الطفلة عهد التميمي

•• نيويورك -وام:

ط��ال��ب خ���ب���ريان دول���ي���ان يف جمال 
حقوق الإن�صان احلكومة ال�صرائيلية 
الفل�صطينية  الطفلة  عن  ب��الإف��راج 
ع��ه��د ال��ت��م��ي��م��ي ال���ت���ي م��ث��ل��ت اأم����ام 
وقال  اإ�صرائيلية.  ع�صكرية  حمكمة 
املتحدة  الأمم  م��ق��رر  لينك  مايكل 
اخلا�ض املعني بحالة حقوق الإن�صان 
يف الأر�ض الفل�صطينية املحتلة منذ 
حقوق  ات��ف��اق��ي��ة  “اإن   1967 ع���ام 
اإ�صرائيل  ���ص��دق��ت  ال���ت���ي  ال���ط���ف���ل، 
عليها، تن�ض بو�صوح على اأن حرمان 
الأطفال من حريتهم يجب األ يكون 
�صوى اخليار الأخري ولأق�صر فرتة 

ممكنة«.

•• عوا�شم-وكاالت:

هدفاً   25 ال��وط��ن��ي،  للجي�ض  امل�صاند  التحالف  اأ���ص��اب 
على احلوثيني يف حمور �صعدة، تنوعت ما بني مركبات 

ع�صكرية وثكنات ومدفعيات.
وقالت م�صادر اإخبارية يف اليمن اإن طريان التحالف دمر 
25 هدفاً، يف عدة جبهات من �صعدة، خا�صة اجلبهتني 

ال�صمالية، وال�صمالية ال�صرقية، بح�صب قناة »العربية«.
ر�صدت  عندما  الأه���داف  تلك  اأول  اأن  امل�صادر  واأ�صافت 
وعمليات،  ات�����ص��الت  غ��رف��ة  امل�صرتكة  العمليات  غ��رف��ة 
اجلبهات  يف  الع�صكرية  عملياتهم  احلوثيون  فيها  يدير 
التحالف  ط��ريان  معها  وتعامل  عليها،  ي�صيطرون  التي 

وحقق الهدف.
امليلي�صيات  ب��ني تلك الأه����داف م��دف��ع��ان، ح��اول��ت  وم��ن 
ملقاتلة  �صهاًل  هدفاً  كانا  لكن  الأ�صجار،  بني  اإخفاءهما 
باقي  اأم��ا  العمليات.  غرفة  من  توجيهها  بعد  التحالف 
الأهداف التي اأ�صابتها مقاتالت التحالف، فهي مركبات 

ع�صكرية وثكنات واأوكار بني �صخور اجلبال.

الراعي  يحيى  اليمني  ال��ربمل��ان  رئي�ض  ك�صف  ذل��ك،  اىل 
الذين  ل��ل��ن��واب  ال�صعبي  امل��وؤمت��ر  ح���زب  ق��ي��ادي يف  وه���و 
ال�صماد  �صالح  احل��وث��ي  ميلي�صيات  رئي�ض  اأن  التقاهم 
من  اأك��ر  باإ�صافة  فيه  ياأمره  مكتوبا  خطابا  اإليه  وج��ه 
على  وت��ع��دي��الت  ج��دي��دة  ل��ق��وان��ني  م�صروعا  ع�صر  �صتة 
القوانني املعمول بها اإىل جدول اأعمال النواب للموافقة 

عليها.
يف م�صعى جديد ل�صرعة انقالبها داخليا وتعزيز قب�صتها 
تعمل ميلي�صيات احلوثي على فر�ض حزمة جديدة من 
القوانني وا�صدارها حتت ال�صغط والتهديد من جمل�ض 

النواب رغم عدم توفر الن�صاب.
ت�صمل  امليلي�صيات  اأعدتها  التي  والتعديالت  القوانني 
جرائم  ومكافحة  الجتماعية  والرعاية  الزكاة  قوانني 
تقنية املعلومات واإن�صاء �صناديق لدعم وتطوير التعليم 
للتكافل  و���ص��ن��دوق  وال�����ص��ح��ة  ال��ع��ام  والتعليم  ال��ع��ايل، 
قوانني  تعديل  و  الإره��اب  مكافحة  وكذلك  الجتماعي 
اأنواعهاوما ينتج عنها من اإطالق يد  ال�صرائب بجميع 

امليلي�صيات يف مزيد من اأعمال اجلبايات.

اإ�سابة 7 جنود اإ�سرائيليني بانفجار لغم يف الأغوار
حكومة نتنياهو ترتنح على وقع الف�ساد 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

يف  اأر�صي  لغم  انفجار  يف  الأرب��ع��اء،  ام�ض  اإ�صرائيليني،  جنود   7 اأ�صيب 
األغام عن  اإثر دخول مركبتهم حقل  منطقة الأغ��وار قرب نهر الأردن، 
طريق اخلطاأ. واأ�صارت م�صادر طبية اإىل اأن اإ�صابات 5 طفيفة، فيما مت 

نقل اثنني عرب مروحية اإىل امل�صت�صفى.
اىل ذلك، اأكد رئي�ض الوزراء الإ�صرائيلي بنيامني نتانياهو، الأربعاء ان 
ر�صميا  بالتو�صية  ال�صرائيلية  ال�صرطة  قيام  غ��داة  م�صتقرة  حكومته 

بتوجيه اإليه تهم الف�صاد والحتيال وا�صتغالل الثقة.
وقال نتانياهو خالل م�صاركته يف موؤمتر لل�صلطات املحلية يف تل ابيب 
اأي  اأو  اأنا  اأوؤك��د لكم : الئتالف )احلكومي( م�صتقر، ول  ان  “اأ�صتطيع 

اأحد غريي لديه خطط لجراء انتخابات )مبكرة(«.
البالد  يف  العامة  للنيابة  تو�صياتها  ق��د   الإ�صرائيلية  ال�صرطة  وكانت 
بعد  نتانياهو  اإىل  ف�صاد  تهم  بتوجيه  للحكومة  الق�صائي  وللم�صت�صار 

انتهائها من التحقيق يف ق�صيتي ف�صاد �صده.

•• عوا�شم-وكاالت:

م�صاعدات  ق��اف��ل��ة  ام�����ض  دخ��ل��ت 
ال�صرقية  ال��غ��وط��ة  اإىل  اإن�صانية 
امل���ح���ا����ص���رة ق����رب دم�������ص���ق، وهي 
اأ�صهر  م��ن��ذ  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل 
الدموية  ال����غ����ارات  ب��ع��د  وت���اأت���ي 
الأ�صبوع  املنطقة  ا�صتهدفت  التي 
امل��ا���ص��ي، وف���ق م���ا اأع��ل��ن��ت الأمم 

املتحدة.
ال�صوؤون  ت��ن�����ص��ي��ق  م��ك��ت��ب  واأف������اد 
املتحدة  ل��الأمم  التابع  الن�صانية 
موقع  على  تغريدة  يف  �صوريا  يف 
تويرت: عربت اأول قافلة م�صرتكة 
امل���ت���ح���دة  الأمم  وك���������الت  ب�����ني 
والهالل الأحمر العربي ال�صوري 
لهذا العام خطوط النزاع باجتاه 
ال�صرقية  ال��غ��وط��ة  يف  الن�صابية 
غذائية  م��واداً  تقل  اأنها  مو�صحاً 
ل�7200  �صحية  وم�����ص��ت��ل��زم��ات 

�صخ�ض حما�صرين.
م����ن ج���ه���ة اأخ���������رى، اأك�������د وزي����ر 
ريك�ض  الأم�����ريك�����ي،  اخل���ارج���ي���ة 
تيلر�صون، ام�ض اأن على اإيران اأن 

ت�صحب ميلي�صياتها من �صوريا.

اإط�����الق ن���ار ق���رب وك��ال��ة 
االأم���������ن االأم���ري���ك���ي���ة

•• وا�شنطن-وكاالت:

ق���ال���ت و����ص���ائ���ل اإع������الم حم��ل��ي��ة اإن 
ثالثة اأ�صخا�ض اأ�صيبوا بالر�صا�ض 
قرب مقر وكالة الأم��ن القومي يف 
على  القب�ض  اإل��ق��اء  ومت  ماريالند 
قال  اأم��ن��ي  م�����ص��در  وق���ال  �صخ�ض. 
وكالة  اق��ت��ح��ام  ح���اول���ت  ���ص��ي��ارة  ان 
المن القومي يف ماريالند.  ووفقا 
العامة  ال�������ص���وؤون  م��ك��ت��ب  ل�صفحة 
اأُغلق  ت��وي��رت  ع��ل��ى  م��ي��د  ف����ورت  يف 
الطريق ال�صريع القريب من مكان 

الهجوم ب�صبب حتقيقات ال�صرطة.

•• عوا�شم-وام-وكاالت: 

الدولة  وزي��ر  ب��ن حممد قرقا�ض  اأن���ور  ال��دك��ت��ور  اأع��ل��ن معايل 
الإم��ارات لدعم جديد بقيمة  لل�صوؤون اخلارجية تقدمي دولة 
للم�صاهمة يف اجلهد الدويل لإعادة اإعمار  دولر  مليون   500

العراق.
وفد  راأ����ض  على  م�صاركته  خ��الل  كلمته  يف   - معاليه  واأو���ص��ح 
اإعمار العراق  اأعمال موؤمتر الكويت الدويل لإعادة  الدولة يف 
�صندوق  اأمريكي عرب  دولر  مليون   250 ي�صمل  الدعم  اأن   -
اأبوظبي للتنمية مل�صاريع البنية التحتية و 100 مليون دولر 
اأمريكي لدعم ال�صركات الإماراتية يف م�صاريع قطاع الكهرباء 
وحتفيز  ل��دع��م  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ون   100 و  ال���ع���راق  يف 
ال�صادرات الإماراتية اإىل العراق اإ�صافة اإىل 50 مليون دولر 
جهودها  يف  الإماراتي  الأحمر  الهالل  عمليات  لدعم  اأمريكي 
الإن�صانية وم�صاريعها اخلريية يف املناطق الأكر تاأثرا باإرهاب 

داع�ض.  
)التفا�صيل �ض3(
بتخ�صي�ض  الربعاء  للعراق  احلليفة  ال��دول  تعهدت  ذلك  اإىل 
ائتمانية  وت�صهيالت  ق��رو���ض  �صكل  على  ال����دولرات  م��ل��ي��ارات 
وا�صتثمارات للم�صاهمة يف اعادة اعمار البلد اخلارج من حرب 

مع تنظيم داع�ض الرهابي ا�صتمرت لكر من ثالث �صنوات.
ملوؤمتر  الثالث واخلتامي  اليوم  افتتاح  �صاعات قليلة من  وبعد 
اعادة اعمار العراق يف الكويت، و�صلت تعهدات الدول اإىل نحو 

25 مليار دولر. 
العام  الم���ني  ط��ال��ب  م�صاهماتها،  ع��ن  ال���دول  اع���الن  وقبيل 
بتقدمي  ال��دويل  املجتمع  غوتريي�ض  انطونيو  املتحدة  ل��المم 
العامل  العراقيني  خماطبا  وق��ال  وامل����وارد.  بال�صيا�صة  ال��دع��م 
فر�صه  ال��ذي  العاملي  التهديد  �صد  ن�صالكم  ج��راء  لكم  مدين 

اخلال�ض  امتناننا  لظهار  الوقت  حان  م�صيفا  داع�ض،  تنظيم 
والتعبري عن ت�صامننا مع ال�صعب العراقي.

اىل ذلك، حذر وزير اخلارجية ال�صعودي عادل اجلبري من اأن 
التدخالت الإيرانية يف العراق ت�صكل خطرا عليه وعلى وحدته 

وا�صتقراره واأمنه.
وقال اجلبري يف ت�صريحات ل� �صكاي نيوز عربية، على هام�ض 
اإن  اإعمار العراق يف الكويت، الأرب��ع��اء،  ال��دويل لإع��ادة  املوؤمتر 

الوجود الإيراين يف العراق مدمر ولي�ض بّناء.
واأعرب الوزير عن اأمله يف اأن ي�صتطيع العراق بالتعاون مع دول 

اجلوار اأن يبني م�صتقبال اأف�صل ل�صعبه.
رحم  اإرهابية من  تنظيمات  اإىل خطر ظهور  نبه اجلبري  كما 
العراق وحتجيم نفوذه يف  الق�صاء عليه يف  اأن مت  بعد  داع�ض، 
�صوريا. واأ�صاف: متت هزمية داع�ض يف العراق و�صتتم هزميته 

يف �صوريا، لكن التنظيم يتغري ويتحرك ملناطق اأخرى.
بع�ض  ه��ن��اك  ليبيا.  اإىل  ينتقل  اأن  م��ن  خ���وف  ه��ن��اك  وت��اب��ع: 
دول  اإىل  انتقاله  م��ن  خ��وف  وه��ن��اك  الآن.  ليبيا  يف  العنا�صر 

ال�صاحل الأفريقي اأو اإىل مناطق اأخرى.
واأو�صح اجلبري: الهدف من وراء املطالب بتكثيف التعاون بني 
دول التحالف )الدويل �صد داع�ض(، اأن ي�صتمر املجتمع الدويل 
يف مواجهة الإره��اب والتطرف �صواء كان ا�صمه داع�ض اأو غرّي 
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وق��ال خ��الل موؤمتر �صحايف مع 
ال�صفدي  اأمي��ن  الأردين  نظريه 
م���ن ع���م���ان، ق��ب��ي��ل ل��ق��ائ��ه امللك 
جتاه  ق��ل��ق��ة  ب����الده  اإن  الأردين: 
اإ�صرائيل  بني  الأخ��ري  ال�صتباك 

واإيران يف �صوريا.
واأ���ص��اف: احل��ل يف ���ص��وري��ا يجب 
 2254 ال���ق���رار  وف���ق  ي��ك��ون  اأن 

وجنيف.
ا�صتقبال  على  الأردن  �صكر  كما 

الكثري من النازحني ال�صوريني.
اأك����د  ال���ل���ب���ن���اين،  امل����و�����ص����وع  ويف 

الوليات  اأن  الأم���ريك���ي  ال��وزي��ر 
دميقراطياً  لبنان  تدعم  املتحدة 
طرف.  اأي  نفوذ  ع��ن  بعيداً  ح��راً 
خطوات  يتخذ  لبنان  اأن  واعترب 
اإيجابية ب�صاأن عدم م�صاركة حزب 

اهلل يف النزاعات.
اأم����ا ب�����ص��اأن ع��م��ل��ي��ة ال�����ص��الم بني 
والإ�صرائيليني  الفل�صطينيني 
الو�صع  اأن  فاأكد  القد�ض،  وو�صع 
اأمر  وح��دوده��ا  للقد�ض  النهائي 
م�صدداً  املعنية،  ل��الأط��راف  عائد 
ت��رم��ب ملتزم  ال��رئ��ي�����ض  اأن  ع��ل��ى 

القوات امل�سرية تقتل 15 تكفرييا 
�سيناء يف  مطلوبا   153 وتاأ�سر 

•• القاهرة -وام:

امل�صرية  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  اعلنت 
ان���ه���ا دم�����رت 11 ه���دف���ا لإي�����واء 
ب�صيناء  الإره����اب����ي����ة  ال��ع��ن��ا���ص��ر 
ا�صرت  فيما  تكفرييا   15 وقتلت 
اإط���ار  وذل����ك يف  م��ط��ل��وب��ا   153
ال�صاملة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 

�صيناء2018.
امل�صرية  امل�صلحة  القوات  وقالت 
يف ب��ي��ان ا���ص��درت��ه ال���ي���وم ان���ه مت 
عن�صرا   15 على  اأي�صا  الق�صاء 
ت��ك��ف��ريي��ا خ���الل ت��ب��ادل لإط���الق 
النريان مع القوات اأثناء عمليات 
التم�صيط واملداهمة و�صبط عدد 
واأجهزة  والذخائر  الأ�صلحة  من 

اإت�صال ل�صلكية بحوزتهم .
واأ�صار البيان اىل انه مت اإكت�صاف 
وت��دم��ري 2 خم��ب��اأ حت��ت الأر����ض 
ع���ر ب��داخ��ل��ه��م��ا ع��ل��ى اأك����ر من 
 C 4 م�����ادة  م���ن  ك��ج��م   1500
�صديدة   TNT م���ادة  م��ن  وكمية 
الإنفجار وعدد 56 مفجا و 13 
دائ�����رة ك��ه��رب��ائ��ي��ة ت�����ص��ت��خ��دم فى 
ف�صال  النا�صفة  العبوات  �صناعة 
هم اإكت�صاف وتدمري مركز اإر�صال 
اإع��ادة اإذاع��ة على اإح��دى الهيئات 
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد يوجه بانعقاد القمة العاملية للحكومات 2019 يف الفرتة من 17 اإىل 19 فرباير
•• دبي -وام:

بناء على توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
اأعلن معايل  »رع��اه اهلل«  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �صوؤون جمل�ض الوزراء وامل�صتقبل رئي�ض 
القمة  م��ن  ال�صابعة  ال���دورة  انعقاد  موعد  ع��ن  للحكومات  العاملية  القمة 

.2019 فرباير  و19  العاملية للحكومات يف 17 و18 
تقدم  القمة  م��ن  ال�صاد�صة  ال���دورة  حققته  ال��ذي  الكبري  النجاح  ظ��ل  ويف 
ال�صمو  ب�صاحب  متمثلة  احلكيمة  القيادة  اإىل  بال�صكر  القرقاوي  معايل 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه اهلل« واأخيه �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
اآل  ال��وزراء حاكم دبي »رع��اه اهلل« و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 

نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة.
اأكرب  اأن الدورة القادمة للقمة �صت�صهد تغيريات   « واأكد معايل القرقاوي 
لفتاً  احلكومات  عمل  لتطوير  دولية  وحتالفات  �صراكات  تر�صيخ  باجتاه 
توقيع  م��ن  ع��دد  اأك��رب  �صهدت   2018 للحكومات  العاملية  القمة  اأن  اإىل 
وبناء  ا�صت�صراف  جم��الت  يف  التخ�ص�صية  واملنتديات  الدولية  التفاقيات 

امل�صتقبل«.
اأدوات  اأه��م  اأح��د  اأ�صبحت  للحكومات  العاملية  القمة  اأن  القرقاوي  واعترب 
مع  وعالقاتها  احلكومات  خمتلف  مع  عامليا  ال��دول��ة  دبلوما�صية  تر�صيخ 

املنظمات الفاعلة على ال�صاحة الدولية.
دورتها  يف  للحكومات  العاملية  القمة  حققتها  التي  بالنتائج  معاليه  واأ�صاد 
الأخرية .. م�صرياً يف هذا اخل�صو�ض اإىل اأن القمة �صكلت من�صة معرفية 
منها  وال�صتفادة  املميزة  احلكومية  التجارب  ل�صتعرا�ض  حيوياً  ومنرباً 

وبحث اأوجه التعاون مع موؤ�ص�صات ومنظمات دولية ومن القطاع اخلا�ض 
وبناء �صراكات وحتالفات عاملية تلتقي حول هدف رئي�ض يتمثل يف الرتقاء 

بالعمل احلكومي واإيجاد حلول م�صتدامة مل�صكالت م�صتع�صية«.
�صت  خالل  ا�صتطاعت  للحكومات  العاملية  القمة  اأن  اإىل  القرقاوي  ولفت 
ل�صت�صراف  نوعه  م��ن  جتمع  اأك��رب  ت�صبح  اأن  اإطالقها  م��ن  فقط  �صنوات 

امل�صتقبل و�صناعته.
وقال معاليه : اإن ال�صمعة العاملية التي حتظى بها القمة ي�صعنا اأمام حتد 
كبري للدورة ال�صابعة التي يجب الإعداد لها من اليوم على �صوء املخرجات 

والنتائج احلالية.
ل�صتقراء  رئي�صياً  مرجعاً  للحكومات  العاملية  القمة  باتت  لقد  واأ���ص��اف: 
الأفكار  فيها  تلتقي  وموؤ�ص�صة  امل�صتقبلية  العامل  وتوجهات  مالمح  ور�صم 
اأجل  من  والتنموي  واملوؤ�ص�صي  احلكومي  العمل  يف  ال��رائ��دة  والب��ت��ك��ارات 

خدمة الب�صرية يف �صتى القطاعات وخمترباً لتطوير حلول مبتكرة لأبرز 
م�صتقبل  ل�صمان  الإن�صانية  املجتمعات  تواجهها  التي  املختلفة  التحديات 

اأف�صل للمجتمعات.
و�صهدت القمة هذا العام ح�صوراً نوعياً لنخبة من �صناع القرار واملفكرين 
اآلف   4 اأكر من  واملبتكرين مع ح�صور  والباحثني  امل�صتقبل  وم�صت�صريف 
�صخ�صية من بينهم روؤ�صاء حكومات ووزراء وم�صوؤولون حكوميون وعلماء 

وخرباء ميثلون 140 دولة و16 منظمة دولية.
الق�صايا  خم��ت��ل��ف  ب��ح��ث��ت  ج��ل�����ص��ة   120 يف  م��ت��ح��دث��اً   130 ����ص���ارك  ك��م��ا 
اآليات  تطوير  يف  ج��دي��دة  ملرحلة  للتاأ�صي�ض  عاملي  م�صعى  �صمن  احليوية 
وكوادر  ال��ذك��اء  فائقة  بتقنيات  م��دع��وم��ة  ت��ك��ون  بحيث  احل��ك��وم��ي  العمل 
ب�صرية موؤهلة وتعاون دويل اأكر ت�صميماً وذلك لتحقيق اأهداف التنمية 

امل�صتدامة وتلبية تطلعات �صعوب العامل لبناء م�صتقبل اأف�صل.

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يح�سران حفل زفاف جنل جمعة بن اأحمد البواردي الفال�سي

حممد بن زايد يح�سر العر�ض اجلماعي الأبناء البحارنة 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�ض  نائب  اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  ح�صر �صاحب 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
واإىل  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
عهد  ويل  القا�صمي  �صقر  بن  �صعود  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  �صموهما  جانب 
جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  و�صمو  اخليمة  راأ���ض 
الفريق  �صعادة  اأقامه  ال��ذي  ال�صتقبال  .. حفل  الرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر  ال��وزراء 
ركن جمعة بن اأحمد البواردي الفال�صي ملنا�صبة زفاف جنله حممد اإىل كرمية 
ال�صيد حميد عبيد باحلاي املن�صوري. وح�صر احلفل - الذي اأقيم ع�صر ام�ض 
نهيان  ال�صيخ  اأبوظبي - معايل  العا�صمة  امل�صلحة يف  القوات  نادي �صباط  يف 
البواردي وزير  اأحمد  الت�صامح ومعايل حممد بن  اآل نهيان وزير  بن مبارك 
دولة ل�صوؤون الدفاع و�صعادة خليفة �صعيد �صليمان مدير عام دائرة الت�صريفات 
وال�صيافة يف دبي وعدد من ال�صيوخ وال��وزراء وكبار امل�صوؤولني يف الدولة من 
مدنيني وع�صكريني واأقارب العرو�صني. وقد هناأ �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  واأخ��وه  مكتوم  اآل  را�صد  بن 

والدي العرو�صني وباركا الزواج متمنيان للعرو�صني حياة �صعيدة وم�صتقرة .

•• اأبوظبي-وام:

ح�صر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
لأبناء  اجلماعي  العر�ض  مبنا�صبة  ال�صتقبال  حفل 
البحارنة الذي اأقيم ع�صر ام�ض يف فندق روتانا بارك 
باأبوظبي. وهناأ �صموه العر�صان وذويهم بهذه املنا�صبة 

ال�صعيدة متمنيا لهم حياة �صعيدة وهانئة.
فرحتهم  ع��ن  واأهاليهم  العر�صان  ع��رب  جانبهم  م��ن 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وم�صاركة  بح�صور  و�صعادتهم 
حممد بن زايد اآل نهيان لأفراحهم واحتفالهم بهذه 
املنا�صبة مقدمني �صكرهم وتقديرهم على هذه اللفتة 
الكرمية من �صموه. وتخلل حفل ال�صتقبال - الذي 
ح�����ص��ره ع���دد م��ن امل�����ص��وؤول��ني وج��م��ع م��ن املدعوين 
واأقارب واأهل العر�صان - عرو�ض من الفنون ال�صعبية 

والأهازيج واللوحات الرتاثية.

حممد بن زايد ي�سدر قرارًا باإن�ساء اأكادميية 
»�سيف بن زايد للعلوم ال�سرطية واالأمنية«

•• اأبوظبي- وام:

اآل نهيان  ال�صيخ حممد بن زايد  ال�صمو  اأ�صدر �صاحب 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
ب�صاأن  ق��راراً  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض 
اإن�����ص��اء »اأك���ادمي���ي���ة ���ص��ي��ف ب���ن زاي����د ل��ل��ع��ل��وم ال�صرطية 

والأمنية«.
الرتقاء  اإىل  الأك��ادمي��ي��ة  تهدف  اأن  على  ال��ق��رار  ون�ض 
ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ملنت�صبي  ال��وظ��ي��ف��ي  ب�����الأداء 
التاأهيل والتدريب  اأبوظبي وغريهم من خالل توفري 
العام والتدريب التطبيقي يف خمتلف جمالت ال�صرطة 

والأمن والعلوم امل�صاعدة.

الأك��ادمي��ي��ة بو�صع  اأن تخت�ض  ع��ل��ى  ال��ق��رار  ن�����ض  ك��م��ا 
التطبيقي يف خمتلف  والتدريب  العام  التدريب  برامج 
جم����الت ال�����ص��رط��ة والأم�����ن وال��ع��ل��وم امل�����ص��اع��دة وعقد 
ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال�����ص��رط��ي��ة والأم��ن��ي��ة والإداري������ة 
وال��ت��ق��ن��ي��ة وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ع��ل��م��ي وال��ت��دري��ب��ي مع 
وتاأهيل  وتدريب  وتنمية  وال�صرطية  العلمية  املوؤ�ص�صات 
يف  وغريهم  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  منت�صبي 

التخ�ص�صات كافة.
جمل�ض  الأكادميية  اإدارة  يتوىل  ال��ق��رار  ه��ذا  ومبوجب 
كما  التنفيذي  املجل�ض  من  ق��رار  بتعيينه  ي�صدر  اإدارة 
يكون لالأكادميية جمل�ض علمي يعني من قبل جمل�ض 

الإدارة.

انطالق اأعمال جلنة امل�ساورات ال�سيا�سية االإماراتية - البيالرو�سية
•• اأبوظبي -وام:

انطلقت بديوان عام وزارة اخلارجية والتعاون الدويل بالعا�صمة 
 - الإم��ارات��ي��ة  الثالثة  ال�صيا�صية  امل�صاورات  جلنة  اأعمال  اأبوظبي 
البيالرو�صية. تراأ�ض اجلانب الإماراتي �صعادة اأحمد عبدالرحمن 
اجلرمن م�صاعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل ل�صوؤون حقوق 
البيالرو�صي  اجلانب  ت��راأ���ض  حني  يف  ال��دويل  والقانون  الإن�صان 

�صعادة اأندريه دابكيونا�ض نائب وزير اخلارجية البيالرو�صي.
الهتمام  ذات  املوا�صيع  من  عدد  ا�صتعرا�ض  اللقاء  خالل  وجرى 
الثنائية  العالقات  وتطوير  التعاون  تعزيز  �صبل  وبحث  امل�صرتك 
النظر  وج��ه��ات  وت��ب��ادل  امل�صرتكة  امل�صالح  حت�قيق  يف  ي�صهم  مب��ا 
اأحمد  �صعادة  واأ�صاد  والدولية.  الإقليمية  الق�صايا  حول عدد من 
البيالرو�صية   - الإم��ارات��ي��ة  ب��ال��ع��الق��ات  اجل��رم��ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 
هذه  وتطوير  بتعزيز  الإم����ارات  دول��ة  واهتمام  حر�ض  م��وؤك��دا   ..
كال  يف  العليا  القيادة  وتوجهات  طموحات  يعك�ض  مبا  العالقات 
اأن  اإىل  بيالرو�صيا  خارجية  وزي��ر  نائب  نوه  جانبه  من  البلدين. 
من  خا�صة  بعناية  حتظى  الإم��ارات��ي��ة   - البيالرو�صية  العالقات 

فخامة الرئي�ض البيالرو�صي األك�صندر لوكا�صينكو.
واأكد اأن بيالرو�صيا �صتبقى �صريكا موثوقا لدولة الإمارات وتقدر 

عاليا عالقات ال�صداقة والثقة املتبادلة القائمة بينهما و�صتحر�ض 
على تعزيز اأوا�صر العالقات بني البلدين وال�صعبني ال�صديقني.

وثمن �صعادة اأندريه دابكيونا�ض تنظيم الأيام الثقافية الإماراتية 
يف من�صك الذي ياأتي كجزء من الحتفال بالذكرى ال�25 لإقامة 
العالقات الدبلوما�صية بني دولة الإمارات وجمهورية بيالرو�صيا.

ل�صوؤون  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  ب��ارك م�صاعد وزي��ر اخلارجية  ب���دوره 
ح��ق��وق الن�����ص��ان وال��ق��ان��ون ال����دويل ان��ع��ق��اد اج��ت��م��اع��ات اللجان 
اإىل  داعيا   .. موؤخرا  بيالرو�صيا  القن�صلية مع  واللجنة  امل�صرتكة 
املن�صودة م�صيدا  اأهدافها  انعقادها ودميومتها مبا يحقق  �صرورة 
دولة  م��واط��ن��ي  اإع��ف��اء  يف  البيالرو�صية  احل��ك��وم��ة  ب��ق��رار  ومثمنا 

المارات من تاأ�صرية الدخول اإىل بيالرو�صيا.
اأحمد  ���ص��ع��ادة  ال���دول���ي���ة دع����ا  امل���ع���ار����ض  امل�����ص��ارك��ة يف  ويف جم����ال 
اإك�صبو  يف  للم�صاركة  البيالرو�صي  اجلانب  اجلرمن  عبدالرحمن 
وتطلعاته  اأه���داف���ه  يف  اجل��ان��ب��ان  ي��ت�����ص��اط��ر  ال����ذي   2020 دب���ي 

املتج�صدة يف مو�صوعه الرئي�صي توا�صل العقول و�صنع امل�صتقبل.
واأعرب عن تطلعه اإىل العمل عن كثب مع بيالرو�صيا للم�صاهمة 
يف تقدمي حدث مميز يخلف وراءه اإرثا حقيقيا م�صتداما لالأجيال 
�صيا�صة  لتعزيز  البلدين  قيادتي  تطلعات  يعك�ض  ومب��ا  ال��ق��ادم��ة 
القت�صادي  اجل��ان��ب  ويف  النظيفة.  للطاقة  امل�صتدامة  التنمية 

اأكد اجلانب البيالرو�صي اإىل حر�ض بالده على تعزيز العالقات 
الثنائية وفتح حماور جديدة للتعاون القت�صادي تدعم منظومة 
النمو القت�صادي امل�صرتك. واأ�صاد بالتنمية ال�صاملة التي ت�صهدها 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  ق��ط��اع��ات��ه��ا  جميع  يف  الإم������ارات  دول���ة 
وجتاريا  اقت�صاديا  مركزا  جعلتها  التي  والجتماعية  والثقافية 
مهما ومق�صدا اأ�صا�صيا لل�صركات العاملية والإقليمية ومركزا رائدا 
والتنمية  البديلة  الطاقة  وم�صادر  التحتية  البنية  جم��الت  يف 
امل�صتدامة منوها باأنها منوذجا يحتذى به يف املنطقة. من جانبه 
دعا �صعادة اأحمد عبدالرحمن اجلرمن اإىل اأهمية ال�صتفادة من 
امليزات التناف�صية والنمو املميز الذي يحققه اقت�صاد البلدين من 
بتعزيزها  الكفيلة  وال�صبل  امل�صرتك  التعاون  قاعدة  تو�صيع  اأج��ل 
والتجارية  الق��ت�����ص��ادي��ة  خا�صة  امل��ج��الت  جميع  يف  وت��ط��وي��ره��ا 
وال�صياحية والثقافية وتبادل اخلربات وبناء القدرات يف املجالت 
ال�صطناعي  وال���ذك���اء  وال��ت��دري��ب  وامل���ه���ارات  امل��ت��ق��دم��ة  العلمية 
تبادل  ت�صجيع  عن  ف�صال  واملعرفة  التكنولوجيا  ونقل  والبتكار 
املتطورة  الإم��ك��ان��ات  م��ن  ل��ال���ص��ت��ف��ادة  الر�صمية  ال��وف��ود  زي����ارات 
واملحفزة يف كال البلدين والرتقاء بها اإىل م�صتويات اأف�صل واآفاق 
اأرحب ب�صكل يخدم م�صتقبلهما مبا يعزز التوا�صل الثقايف واملعريف 

والإن�صاين بني ال�صعبني ال�صديقيني.

حممد بن را�سد يعزي بوفاة لطيفة 
خليفة بن دروي�ض املزروعي 

•• دبي -وام:

قدم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
واجب العزاء يف وفاة املغفور لها لطيفة خليفة بن دروي�ض املزروعي.

فقد قام �صموه م�صاء ام�ض يرافقه �صعادة خليفة �صعيد �صليمان مدير عام دائرة الت�صريفات وال�صيافة يف دبي بزيارة 
جمل�ض العزاء يف منطقة اأم �صقيم يف دبي وقدم �صادق عزائه وموا�صاته لأ�صقاء واأجنال وذوي الفقيدة راجيا اهلل عز 

وجل اأن يتغمدها بوا�صع رحمته ور�صوانه واأن ي�صكنها ف�صيح جناته - اإنا هلل واإنا اليه راجعون.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ض وزراء قريغيز�ستان ي�سيد مب�ستوى اخلدمات ال�سحية يف االإمارات

•• دبي -وام: 

اأ�صاد معايل �صابار اإي�صاكوف رئي�ض وزراء جمهورية قريغيز�صتان بامل�صتوى 
املتميز الذي ي�صهده القطاع ال�صحي يف الإمارات واخلدمات املتطورة التي 
اأحدث  تقدمها امل�صت�صفيات احلكومية واخلا�صة يف الدولة واعتمادها على 

التقنيات وفق اأعلى املعايري العاملية.
ال�صاد�صة  دورتها  يف  للحكومات  العاملية  القمة  اأعمال  يف  اإي�صاكوف  و�صارك 
احلكومية  القطاعات  خمتلف  يف  متخ�ص�صني  م�صوؤولني  مع  التقى  حيث 
ترحيب  م��وؤك��دا  ب��الده  يف  ال�صحي  القطاع  ال�صتثمار يف  وبحث  ال��دول��ة  يف 

قريغيز�صتان بال�صتثمارات الأجنبية.
الرئي�ض  فاياليل  �صم�صري  بالدكتور  قريغيز�صتان  وزراء  رئي�ض  والتقى 

والع�صو املنتدب ملجموعة يف بي اأ�ض للرعاية ال�صحية يف الإمارات واخلليج 
والهند حيث اطلع على م�صتوى اخلدمات ال�صحية املتطورة التي تقدمها 

املجموعة.
الواحد  اليوم  جلراحة  برجيل  م�صت�صفى  قريغيز�صتان  وزراء  رئي�ض  وزار 
�صفري  اإ�صيمبيكوف  ت�صينغيز  ���ص��ع��ادة  برفقة  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال���رمي  ج��زي��رة  يف 

قريغيز�صتان لدى الدولة.
واطلع خالل هذه الزيارة على اأحدث التقنيات واملمار�صات ال�صحية خ�صو�صا 

ما يتعلق بالطب البديل مبا يف ذلك العالج بتقومي العمود الفقري. 
واأعرب اي�صاكوف عن دعمه لل�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ض ورغبته 
يف ت�صجيع القطاع ال�صحي اخلا�ض على القيام بدور اأكرب يف تطوير النظام 

ال�صحي للرعاية ال�صحية يف قريغيز�صتان.

تد�سني اأول مركز متنقل الإنعا�ض القلب يف الدولة
•• اأبوظبي-وام: 

د�صن اأطباء الإمارات »مركز الإنعا�ض القلبي املتنقل« يف بادرة الأوىل 
اأ�صباب  ب��اأه��م  املجتمعي  ال��وع��ي  زي���ادة  ب��ه��دف  ال��دول��ة  م��ن نوعها يف 
التدريب  اإىل  اإ�صافة  والوقاية  العالج  �صبل  واأف�صل  القلبية  ال�صكتة 

على اآلية اإنعا�ض حالت توقف القلب املفاجئ.
ت��زام��ن��ا م��ع » �صهر الإم�����ارات ل��الب��ت��ك��ار« ومببادرة  ال��ت��د���ص��ني  ي��اأت��ي 
القلبي  لالإنعا�ض  الإم���ارات���ي  واملجل�ض  العطاء  زاي���د  م��ن  م�صرتكة 

وبرنامج الإمارات للجاهزية املجتمعية »جاهزية«.
وقال الدكتور عادل ال�صامري الرئي�ض التنفيذي ملبادرة زايد العطاء 
رئي�ض املجل�ض الإماراتي لالإنعا�ض القلبي - خالل تد�صينه الر�صمي 
للمركز - اإن املركز متنقل وجمهز باأحدث الأجهزة الطبية وي�صتهدف 

احلكومية  امل�صت�صفيات  يف  العاملني  وامل��م��ر���ص��ني  الطبي  ال��ط��اق��م 
تكنولوجيا  با�صتخدام  التدريب  ويت�صمن  املجتمع  واأفراد  واخلا�صة 
وال�صتمرار  ال��رئ��وي  القلبي  الإن��ع��ا���ض  اإج���راء  كيفية  على  امل��ح��اك��اة 
وكيفية  امل�صاب  ال�صخ�ض  لإنقاذ  اإتباعها  الواجب  ال�صليمة  والطرق 
تتطلب  التي  املختلفة  الإ�صابات  مع  ال�صريعة  وال�صتجابة  التعامل 

النعا�ض القلبي الرئوي العاجل.
الإماراتية  اجلمعية  رئي�ض  �صهاب  عبداهلل  الدكتور  اأ�صار  جهته  من 
نظرا  امل��رك��ز  اأهمية  اإىل  الإم����ارات  لأط��ب��اء  التنفيذي  امل��دي��ر  للقلب 
لأن ن�صبة بقاء مر�صى ال�صكتات القلبية على قيد احلياة ل تتجاوز 
خم�صة يف املائة يف حال عدم توفري الإنعا�ض القلبي الفوري للمري�ض 
الفوري  القلبي  الإنعا�ض  املائة يف حال  65 يف  اإىل  .. فيما �صرتتفع 

للمري�ض.

تفقد مركز خدمات اأبوظبي احلكومية املوحدة

حممد بن زايد: االإمارات قطعت اأ�سواطا متقدمة يف بناء اأنظمة حكومية متكاملة تلبي تطورات التنمية ال�ساملة للوطن

القوات امل�سلحة توا�سل ا�ستعداداتها للعر�ض الع�سكري ح�سن االحتاد 3 بالعني يف 24 فرباير

•• اأبوظبي-وام:

اآل  ال�صيخ حممد بن زايد  ال�صمو  اطلع �صاحب 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
للقوات امل�صلحة على منظومة خدمات اأبوظبي 

احلكومية املوحدة )مت(.
وا�صتمع �صموه خالل زيارته ام�ض ملن�صة )مت( يف 
يا�ض مول اإىل �صرح حول اآلية عمل املنظومة يف 
للمتعاملني  تقدمي اخلدمات احلكومية  جمال 

يف اإمارة اأبوظبي واإجناز معامالتهم.

واأكد �صموه خالل حديثه مع موظفي منظومة 
اأنها  ال��ع�����ص��ري��ة  احل��ك��وم��ات  مي��ي��ز  م��ا  اأن  )مت( 
مبتكرة  ب��خ��دم��ات  املتعاملني  ت��وق��ع��ات  ت�صتبق 
ون��وع��ي��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة ذات م��رون��ة ع��ال��ي��ة تخدم 
فئات  جلميع  والقت�صادية  الجتماعية  البيئة 

املجتمع يف الدولة.
واأ�صاف �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان اإن دولة المارات العربية املتحدة بقيادة 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ض الدولة حفظه اهلل قطعت اأ�صواطا مهمة 

ومتقدمة يف بناء اأنظمة حكومية متكاملة تلبي 
اإىل  داعيا  للوطن..  ال�صاملة  التنمية  ت��ط��ورات 
موا�صلة العمل لتكري�ض اأف�صل النظم اخلدمية 
وتعزيز كفاءة الأداء احلكومي من خالل توظيف 
التقنيات الذكية احلديثة وتبني الأفكار املبدعة 
التي ت�صاهم يف اختزال امل�صافات وتوفري الأوقات 

والتي ت�صتهدف ر�صا املتعاملني وراحتهم.
تاأتي من�صة )مت( يف اإطار روؤية حكومة اأبوظبي 
الراحة  �صبل  ك��ل  وت��وف��ري  ت�صهيل  اإىل  الرامية 
م�صتوى  ويعزز  يخدم  للمتعاملني ميا  والنجاح 

كفاءة العمل احلكومي با�صتخدام اف�صل تقنيات 
احلديثة والتكنولوجيا املتقدمة.

ومن خالل املن�صة اجلديدة �صيكون يف ا�صتطاعة 
اإىل ج��م��ي��ع اخل���دم���ات  ال���و����ص���ول  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
موحدة  ات�صال  نقطة  عرب  املطلوبة  احلكومية 
الأجهزة  تطبيق  خ��الل  ومكان من  وق��ت  اأي  يف 
)مت(  ف��روع  اأو  الإلكرتونية  البوابة  اأو  الذكية 
امل�����ص��م��م��ة لإث������راء جت��رب��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني وتوفري 

جتربة �صهلة ومريحة.
معامالتهم  اجن���از  م��ن  املتعاملون  �صيتمكن  و 

املتعددة اإما عرب املن�صات الرقمية اأو من خالل 
�صاملة  ت�صكل حمطات  “مت” التي  ف��روع  زي��ارة 

لتوفري جتربة �صل�صة ومريحة للمتعامل.
ويرتكز منوذج )مت( على البتكار والب�صاطة يف 
الت�صميم ويتيح للمتعاملني تلبية احتياجاتهم 

بكفاءة و�صهولة.
مول  ي��ا���ض  يف  )مت(  من�صة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ال�صتخدامات  م���ت���ع���ددة  رده������ة  م����ن  ت���ت���ك���ون 
ل��ل��زوار م��ن خ��الل��ه��ا ح�����ص��ور الفعاليات  مي��ك��ن 
التعرف  اإىل  بالإ�صافة  الآخرين  مع  والتوا�صل 

اأكر على مبادرة )مت( با�صتخدام تقنية الواقع 
الفرتا�صي.

ذاتية  م��ن��ط��ق��ة  اأي�����ص��ا  وي��ت�����ص��م��ن من����وذج )مت( 
اخل���دم���ة جم���ه���زة ل��ت��م��ك��ني ال������زوار م���ن اإجن����از 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة رق��م��ي��ا ب���الإ����ص���اف���ة اإىل 
منطقة خم�ص�صة لرحلة املتعاملني متكنهم من 

احل�صول على الدعم الالزم من املخت�صني.
واآرائهم  مالحظاتهم  اإب���داء  ل��ل��زوار  ميكن  كما 
التعبريية  والرموز  والن�ض  والفيديو  بال�صوت 

يف منطقة البتكار امل�صرتك.

•• العني-وام: 

»ح�صن  الع�صكري  للعر�ض  ا�صتعداداتها  الإماراتية  امل�صلحة  القوات  توا�صل 
الحتاد 3«، املزمع اإقامته يف الرابع والع�صرين من فرباير اجلاري يف مطار 

العني الدويل.
وتنفذ »ح�صن الحتاد 3« وحدات رئي�صة من القوات الربية واجلوية وحر�ض 
مبهام  القيام  على  القدرة  ذات  ال�صاربة  الع�صكرية  القوة  لإظهار  الرئا�صة، 
نطاق  تنفيذ  على  القدرة  وكذلك  عالية،  وكفاءة  مبرونة  ال�صريع  التدخل 
بالتعاون  اأمنه  وحماية  الوطن  عن  للدفاع  الع�صكرية  العمليات  من  وا�صع 

الوثيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.
املتطورة  القدرات  اإظهار  اإىل  الثالثة  ن�صخته  الع�صكري يف  العر�ض  ويهدف 
واإق��دام وتفاٍن  اأفرادها من �صجاعة  به  البا�صلة، وما يتمتع  امل�صلحة  لقواتنا 
وتقنيات  ما متتلكه من معدات  اإىل  بالإ�صافة  ميدانية،  وخ��ربات  ومهارات 

واحلفاظ  ومكت�صباته،  الوطن  يف حماية  منيعاً  �صداً  منها  ما جعل  حديثة، 
على اأمنه وا�صتقراره يف مواجهة التحديات التي تع�صف باملنطقة والعامل.

وياأتي تنظيم العر�ض الع�صكري ان�صجاماً مع روؤية القيادة احلكيمة يف اإظهار 
البا�صلة يف الدفاع عن حدود  الدور املهم الذي ت�صطلع به القوات امل�صلحة 
والداخلية  اخلارجية  التهديدات  م��ن  وم�صاحله  ال�صعب  وحماية  ال��ب��الد 

بالت�صامن والتعاون مع الوزارات واملوؤ�ص�صات احلكومية الأخرى.
وحتظى القوات امل�صلحة بالدعم الكامل من حيث طبيعة التنظيم، والت�صليح، 
التكنولوجي  التطور  ملواكبة  وتطويرها  ق��درات��ه��ا،  زي���ادة  بغية  وال��ت��دري��ب 
والواقع العملي، حتى غدت قوة داعمة لالأمن وال�صتقرار وال�صالم الإقليمي 
والعاملي، واأداوؤها خري ترجمة لقيمنا احل�صارية والإن�صانية واأ�صالة �صعبنا.

امل�صلحة  ال��ق��وات  حققته  ما  اأن  الع�صكري  للعر�ض  املنظمة  اللجنة  واأك���دت 
الإماراتية من تطورات هائلة جعلتها حتظى بالإعجاب والحرتام يف اأعني 
العامل باأ�صره، فكانت بحق درع الوطن و�صيفه البتار وح�صنه املنيع، وهو ما 

مكنها على الدوام من رد كيد الكائدين واملرتب�صني.
وقالت: »اإننا يف عام زايد ن�صتذكر روؤية القائد املوؤ�ص�ض املغفور له ال�صيخ زايد 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، يف بناء جي�ض وطني ع�صري، والذي  بن �صلطان 
�صناعاتنا  فيه  ت�صد  ال��ذي  اليوم  اإىل  و�صلنا  حتى  بنف�صه  بنائه  عملية  تابع 
الوطنية جانباً من احتياجاتنا الع�صكرية، بالإ�صافة اإىل جهوده، طيب اهلل 
ثراه، يف اإعداد الكوادر والقيادات الع�صكرية الوطنية، فغدت منوذجاً قوياً يف 

كفاءتها وجهوزيتها ويقظتها وعمق انتمائها للوطن وولئها للقيادة«.
ووجهت اللجنة املنظمة للعر�ض الع�صكري دعوة عامة ومفتوحة اإىل اجلمهور 
الكرمي مل�صاركة اأبناء القوات امل�صلحة م�صاعر الفخر وروح الوحدة والعتزاز 
بجي�صهم البا�صل، م�صرية اإىل اأنه ما كان للقوات امل�صلحة الإماراتية اأن ت�صل 
الذي  املجتمعي  والإط���ار  الر�صيدة،  القيادة  دع��م  ل��ول  اإل��ي��ه  و�صلت  م��ا  اإىل 
املجتمعي  التما�صك  يف  تبدى  وال��ذي  والقوة،  التفوق  عنا�صر  كل  لها  يوفر 
التي متيز �صعبنا وكل  القيادة وم�صاعر الولء والنتماء  وال�صطفاف وراء 

من يعي�ض على اأر�ض الإمارات الطيبة.
واأ�صارت اإىل اأن »ح�صن الحتاد 3« �صي�صتمل على العديد من الفعاليات على 
راأ�صها العر�ض الع�صكري امل�صرتك ملختلف ت�صكيالت القوات امل�صلحة، بهدف 
اإبراز التكامل والن�صجام فيما بينها، بالإ�صافة اإىل تنفيذ عمليات ميدانية 
مثل املداهمات احلية التي تعك�ض �صورة واقعية للقدرات والإمكانات القتالية 

لقواتنا امل�صلحة يف تنفيذ عمليات الأمن الداخلي.
العر�ض  �صيحظى مبتابعة  الكرمي  اأن اجلمهور  اإىل  املنظمة  اللجنة  ولفتت 
ال��ذي �صيحت�صن »ح�صن الحتاد  ال��دويل  من قلب احل��دث يف مطار العني 
الحت���اد« عن  »ح��م��اة  ق���درات  على  للتعرف  اأم��ام��ه��م  الفر�صة  يتيح  م��ا   ،»3
الدولة،  املطار من خمتلف مناطق  اإىل  الو�صول  �صهولة  اإىل  قرب، م�صرية 
بالإ�صافة اإىل توفر البنية التحتية الالزمة للعر�ض، كما اأنه يوفر الظروف 
املواتية لتطبيق �صيناريوهات العر�ض الع�صكري، ومناورات القوات امل�صاركة 

ب�صورة فعالة.

الهالل يوزع م�ساعدات غذائية على متعاقدي م�ست�سفى بح�سرموت
•• ح�رضموت -وام:

وزعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ام�ض م�صاعدات غذائية 
اإطار  يف  ح�صرموت،  ب���وادي  ت��رمي  م�صت�صفى  متعاقدي  على 
ال�صرائح  وخا�صة  معاناتهم  م��ن  للتخفيف  الإن�����ص��اين  دوره���ا 

الكادحة يف املجتمع ويف مقدمتها ذوو الدخل املحدود.
ام�����ض، م�صت�صفى  الهيئة �صباح  م��ن  وف��د  زار  الإط���ار  ه��ذا  ويف 
ترمي، للتعرف على احتياجات العاملني فيها من ذوي الدخل 

اإن�صانية من مواد  وتوزيع م�صاعدات  فيها  املتعاقدين  املحدود 
غذائية ا�صا�صية. واأكد ممثل بح�صرموت عبدالعزيز اجلابري 
على حر�ض الهيئة على توزيع هذه امل�صاعدات الإن�صانية ورفع 
معاناتهم م�صاهمة منها يف التخفيف عن ذوي الدخل املحدود 
حملة  ان  اىل  لفتا  �صيئة  اقت�صادية  اأو���ص��اع��ا  يعانون  ال��ذي��ن 
توزيع امل�صاعدات الإن�صانية تاأتي �صمن برنامج مكثف و�صعته 
عام  مع  تزامناً  واملحتاجني  املت�صررين  عن  للتخفيف  الهيئة 
الهيئة  تبذلها  التي  اجلهود  اإىل  نف�صه  الوقت  يف  منوهاً  زاي��د 

اآلف  يف توزيع امل�صاعدات الغذائية يف ح�صرموت عرب تقدمي 
الطرود الغذائية والطبية.

واعرب الكادر الطبي مل�صت�صفى ترمي العام عن ال�صكر والتقدير 
مب�صت�صفى  املتوا�صل  اهتمامها  على  الإم��ارات��ي  الهالل  لهيئة 
ترمي ومنها تقدمي �صيارة ا�صعاف وتنفيذ اعمال ال�صيانة لعدد 
ملتعاقدي  الغذائية  امل�صاعدات  وتقدمي  امل�صت�صفى  مرافق  من 
امل�����ص��ت�����ص��ف��ى. واأع�����رب امل�����ص��ت��ف��ي��دون ع��ن ���ص��ك��ره��م ل��ه��ذا العون 

الإماراتي الذي يخفف من معاناتهم الإن�صانية.

االإمارات تعلن تقدمي 500 مليون دوالر م�ساهمة 
يف اجلهد الدويل الإعادة اإعمار العراق

•• الكويت-وام: 

اأع��ل��ن م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن���ور ب��ن حممد ق��رق��ا���ض وزير 
الدولة لل�صوؤون اخلارجية تقدمي دولة الإمارات لدعم 
500 مليون دولر للم�صاهمة يف اجلهد  جديد بقيمة 
الدويل لإعادة اإعمار العراق. واأو�صح معاليه - يف كلمته 
خالل م�صاركته على راأ�ض وفد الدولة يف اأعمال »موؤمتر 
الكويت الدويل لإعادة اإعمار العراق« - اأن الدعم ي�صمل 
اأبوظبي  ���ص��ن��دوق  ع��رب  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليون   250
دولر  مليون  و100  التحتية  البنية  مل�صاريع  للتنمية 
قطاع  م�صاريع  يف  الإم��ارات��ي��ة  ال�صركات  لدعم  اأمريكي 
الكهرباء يف العراق و100 مليون دولر اأمريكي لدعم 
اإىل  اإ�صافة  العراق  اإىل  الإم��ارات��ي��ة  ال�صادرات  وحتفيز 
50 مليون دولر اأمريكي لدعم عمليات الهالل الأحمر 
الإماراتي يف جهودها الإن�صانية وم�صاريعها اخلريية يف 
ب��اإره��اب داع�����ض. واأ���ص��اد قرقا�ض  ت��اأث��را  املناطق الأك���ر 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  افتتحه  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  خ��الل   -
�صباح الأحمد ال�صباح اأمري دولة الكويت ومعايل حيدر 
غوتريي�ض  واأنطونيو  العراقي  ال��وزراء  رئي�ض  العبادي 
الأم���ني ال��ع��ام ل��الأمم املتحدة - مب��ب��ادرة دول��ة الكويت 

العراق وم�صاعدته  الكبرية لدعم  الدولية  وال�صتجابة 
التاريخي  ال���دع���م  واأك�����د  الإع����م����ار.  اإع������ادة  حت����دي  يف 
الإماراتي للعراق ومن �صمنه قرار اإلغاء �صبعة مليارات 
والتزام  دولر اأمريكي من الديون ال�صابقة عام 2008 
�صيا�صي ودبلوما�صي وا�صح خالل العقد املا�صي. واأ�صار 
اإىل دور الإمارات البارز يف التحالف �صد داع�ض والذي 
دولر  مليون   700 م��ق��داره��ا  مالية  ال��ت��زام��ات  �صمل 
لدعم  اأمريكي  دولر  مليون   60 اإىل  اإ�صافة  اأمريكي 
يف  معاليه  ولفت  املو�صل.  منطقة  يف  الإن�صاين  الو�صع 
اإعادة  يف  الإم��ارات��ي  اخلا�ض  القطاع  جهود  اإىل  عر�صه 
اإع��م��ار ال��ع��راق وع��ل��ى راأ���ص��ه��ا م�����ص��روع ت��ط��وي��ر مع�صكر 
ويوفر  دولر  م��ل��ي��ارات  بخم�صة  ي��ق��در  وال���ذي  الر�صيد 
فر�ض عمل مطلوبة اإ�صافة اإىل بنية حتتية حديثة يف 
العا�صمة العراقية.. م�صريا اإىل ا�صتثمار �صركة موانئ 
ب�  يقدر  وال��ذي  ق�صر  اأم  ميناء  تطوير  يف  العاملية  دب��ي 
500 مليون دولر اأمريكي وم�صاريع اأخرى من القطاع 
ا�صتقرار  اأهمية  كلمتها  يف  الإم����ارات  واأك���دت  اخل��ا���ض. 
الرئي�صي و�صرورة  العربي  بعده  العراق وعلى  وازده��ار 
حتقيق  نحو  ال�صانحة  الفر�صة  وا�صتغالل  معا  العمل 

هذه الأهداف مما يعود باخلري والإيجابية للمنطقة.
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العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

اإعــــــــــالن
لتاأجري  ال�ص�����ادة/اوراجن  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صيارات  رخ�صة رقم:CN 2425451 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حمود �صيف حمود عبداهلل املعمري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف خالد �صيف حمود عبداهلل املعمري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/النهر الدافئ للنقليات 

العامة  رخ�صة رقم:CN 1429384 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ح�صني عبداهلل احمد ال�صفي املح�صار %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف خالد عبداهلل را�صد م�صلم املعمري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

اإعــــــــــالن
للمقاولت  �صعيد  ال�ص�����ادة/وديد  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م  رخ�صة رقم:CN 1159920 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة علي خمي�ض �صالح امل�صجري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ر�صدي ر�صيد مليع جربه %24
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة وديد �صعيد �صدراك عبدال�صهيد %25

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف وديد �صعيد �صدراك عبدال�صهيد
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف فوؤاد عبداهلل ال�صغري �صيف املحمدي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ر�صدي ر�صيد مليع جربه
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

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

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/األ�صكا خلدمات تنظيف  تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان 

املباين وامل�صاكن
رخ�صة رقم:CN 1180351 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة جازيه في�صل عماري %100
تعديل وكيل خدمات/ا�صافة �صعود عبدالعزيز ح�صن حممد بن �صفوان

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف احمد احمد م�صطفى احمد ال�صويفي

تعديل وكيل خدمات/حذف �صعود عبدالعزيز ح�صن حممد بن �صفوان
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

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

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

اإعــــــــــالن
لتاجري  ال�ص�����ادة/ال�صكب  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صيارات  رخ�صة رقم:CN 1004419 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حمود �صيف حمود عبداهلل املعمري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف خالد �صيف حمود عبداهلل املعمري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

اإعــــــــــالن
الدروي�ض  ال�ص�����ادة/هند�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

المارات ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1028580 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء
ا�صافة جا�صم الدروي�ض فخرو من 52.5% اىل %67.5  

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف نا�صر عبدالرحمن دروي�ض فخرو

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/تيك  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اوربيت للتجارة ذ.م.م - فرع ابوظبي 1
رخ�صة رقم:CN 1144322  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بلو هيل 

للمقاولت العامة
رخ�صة رقم:CN 1477835  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/يل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جاتو للحلويات
رخ�صة رقم:CN 1371534  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/اجلزة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة
رخ�صة رقم:CN 1436131  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�ض الرخ�صة 
اك�صرتمي  التجاري  بال�صم    CN رقم:1316523 
واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  للتكنولوجيا 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/تر�صت �صتون للعقارات ذ.م.م

 رخ�صة رقم:CN 2263760 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة جولد�صتون لال�صتثمار التجاري ذ.م.م

gold stone commercial investment LLC
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد زكي عبداهلل زقوت %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف احمد النمر
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد �صالح عو�ض قربان بالليث

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �صارع الكرتا - �صرق 11 ق C115 مكتب 1302 ط 
 C113 13 بناية/حممد احمد البواردي الفال�صي اىل ابوظبي ابوظبي �صرق 11 - ق

- مكتب M2 - ميزانني املالك/�صركة انرتنا�صيونال كابيتال تريدجن ذ.م.م
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية

تعلن الهيئة الحتادية للموا�صالت الربية والبحرية )قطاع 

قد  ذ.م.م  ال�شناعية  للخدمات  /زيرفون  بان  البحري(  النقل 

تقدم بطلب ت�صجيل ال�صفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�صفينة  ه��ذه  ت�صجيل  على  اع��رتا���ض  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�صفن  ت�صجيل  مكتب  مراجعة 

اق�صاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 اإدارة مراكز �شعادة املتعاملني/مركز اأبوظبي

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة االحتادية للموا�شالت الربية والبحرية

�شيا�شة الرتاخي�ص والت�شجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
               زيرفون 2                     --                      --

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

نور االمان لال�ستثمارات العقارية-ذ م م
التجارية  البتدائية-املحكمة  ابوظبي  حمكمة  حكم  على  بناء 

بتاريخ 2017/11/28  بدائرة الق�صاء يف امارة ابوظبي.
 بت�صفية ال�صركة:

 )نور المان لال�ستثمارات العقارية-ذ م م(
عن  احل�صابات-  لتدقيق  ال�صبلي  �صعيد  حممد  مكتب/  يعلن 

ت�صفية ال�صركة املذكورة اعاله.
فعلى من لدية اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�صفى 
 5750 �ض.ب   022222670 022222680فاك�ض:  رقم  هاتف  املعني 
البحر  عرو�ض  بناية  الأول  زايد  –�صارع  اخلالدية  ابوظبي- 
خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�صتندات  واإح�صار  )ميزانني(  الطابق 

مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

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

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

احمد-)م�صري   حممود  ال�صيد  في�صل  ال�صيد/  يعلن  

اجلن�صية( ويحمل بطاقة هوية رقم )784198002530370(

عن اإلغاء الوكالة املمنوحة منه اإىل ال�صيد / اأحمد فوؤاد عفيفي 

حممد عفيفي– )م�صري اجلن�صية(  وال�صيد/ باهي حممد 

عبد النظري عبد اللطيف  )م�صري اجلن�صية(

 2018/02/08 بتاريخ     31696/1/2018  : رقم  حتت  املوثقة 

وعدم  اإلغائها  قررت  اإنني  حيث  بدبي   العدل  الكاتب  لدى 

الإلغاء  تاريخ  بعد  نهائيا  الوكالة  با�صتعمال  الوكيل  قيام 

2018/02/11 كما نحذر كل من يتعامل معه بالوكالة نهائيا 

حتى ل يقع اجلميع حتت م�صوؤولية القانون.

اإلغاء وكالة
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

يعلن ال�صيد/ في�صل ال�صيد حممود احمد-)م�صري  اجلن�صية( 

اإلغاء  عن   )784198002530370( رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 

الوكالة املمنوحة منه اإىل ال�صيد / اأحمد فوؤاد عفيفي حممد 

عبد  حممد  باهي  وال�صيد/  اجلن�صية(   )م�صري  عفيفي– 

النظري عبد اللطيف )م�صري اجلن�صية( 

املوثقة حتت رقم : 31690/1/2018 بتاريخ 2018/02/08 لدى 

الكاتب العدل بدبي  حيث اإنني قررت اإلغائها وعدم قيام الوكيل 

با�صتعمال الوكالة نهائيا بعد تاريخ الإلغاء 2018/02/11

كما نحذر كل من يتعامل معه بالوكالة نهائيا حتى

ل يقع اجلميع حتت م�صوؤولية القانون.

اإلغاء وكالة

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة اخلليج اجلديدة 

رخ�صة رقم:CN 1118620 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صامل علي عي�صى بطي الظاهري %100
تعديل وكيل خدمات/حذف �صامل علي عي�صى بطي الظاهري

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عمر فالينجال بن مويدين
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

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

فلورن�ض للزجاج
 رخ�صة رقم:CN 1126384  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة جم�صيد ر�صا لعمال  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البال�صرت  رخ�صة رقم:CN 1134778 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/موؤ�ص�صة جم�صيد ر�صا لعمال البال�صرت

JAMSHAID RAZA PLASTER WORKS

اىل/موؤ�ص�صة جم�صيد ر�صا لرتكيب احلجر

JAMSHAID RAZA STONES INSTALLATION EST

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون بو�صهاب

رخ�صة رقم:CN 1119746 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة خوله را�صد حممد �صعيد البلو�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف احمد عبداهلل را�صد �صعيد الظاهري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن حم اأول عربي يفوز مبيدالية »غاندي العاملية لالإن�سانية«

•• العني - الفجر

منحت اأ�صرة غاندي العاملية، التابعة لالأمم املتحدة، ميدالية 
بن  م�صلم  حممد  الدكتور  لل�صيخ  لالإن�صانية  غاندي  مهامتا 
الدائم  ال��دويل  املراقب  اإم�صام  عام  اأمني  نائب  العامري،  حم 
باملجل�ض القت�صادي والجتماعي لالأمم املتحدة، و التى تعد 
اأبرز جوائز الن�صانية العاملية، كاأول عربي يفوز بهذه اجلائزة 
الرفيعة، بعدما ح�صلت عليها �صخ�صيات م�صهورة وموؤثرة يف 
العامل مثل: الرئي�ض المريكي الأ�صبق بيل كلينتون ، والدلي 

لما، والرئي�ض الهندي ال�صابق �صري نارايان.
وت�صلم بن حم امليدالية العاملية يف جنيف ب�صوي�صرا من نائب 
رئي�ض اأ�صرة غاندي العاملية، ال�صيد فارما �صاتبال ، وبح�صور 

اأع�صاء املكتب التنفيذي لأ�صرة غاندي.
امللمو�صة يف  ن��ظ��راً جل��ه��وده  اجل��ائ��زة:  وج��اء يف حيثيات منح 
من�صبه  العامل، من خالل  واجل��وع يف  التغذية  �صوء  حماربة 
التطوير  ودوره يف  اإم�����ص��ام،  ع��ام منظمة  لأم��ني  كنائب  ال��ه��ام 
التنفيذية  اللجنة  ق��ررت  العاملي،  لل�صالم  ودع��م��ه  املجتمعي 
حممد  الدكتور  ال�صيخ  �صعادة  منح  غ��ان��دي  املهامتا  جل��وائ��ز 
العاملية  غ��ان��دي  م��ه��امت��ا  ج��ائ��زة   ، ال��ع��ام��ري  ح��م  ب��ن  م�صلم 

لالإن�صانية.
اإن  املنا�صبة:  بهذه  كلمته  يف  ف��ارم��ا  ال�صيد  ق��ال  جانبه  وم��ن 
ارتباط  من  فقط  اأهميتها  تكت�صب  ل  الرفيعة  اجلائزة  ه��ذه 
ا�صمها باملهامتا غاندي فقط بكل ما يعنيه من قيمة اإن�صانية 
ومتحي�ض  فح�ض  بعد  متنح  ج��ائ��زة  ولكنها  ك��ل��ه،  ال��ع��امل  يف 

لنا  و�صبق  ملمو�صة،  جهود  وذات  موؤثرة  اإن�صانية  ل�صخ�صيات 
منحها لبيل كلينتون، والدلي لما، وغريهما.

ب��الج��م��اع منحها  ق���ررت اللجنة  ال����دورة  واأ����ص���اف: ويف ه��ذه 
لالإماراتي ال�صيخ الدكتور حممد م�صلم بن حم ، الذي نعرف 

وندرك حجم جهوده وا�صهاماته الإن�صانية.
وبدوره عرب بن حم عن �صعادته بفوزه بهذه امليدالية الرفيعة، 
موؤكداً اأن �صعادته ت�صاعفت برتافق هذه اجلائزة مع عام زايد 
اخلري، م�صيفاً: »اإننا جميعاً غر�ض زايد، ومن معينه نهلنا كل 

القيم اجلميلة والعطاء الإن�صاين.
الدر�ض  هو  الإن�صاين  والعطاء  العمل  اأن  اإىل  حم  بن  واأ���ص��ار 
الر�صيدة،  ق��ي��ادت��ن��ا  م��ن  اإم���ارات���ي  ك��ل  يتعلمه  ال����ذي  ال��ك��ب��ري 
والعطاء  العاملية  الإغاثة  قائمة  اأعلى  يف  الدولة  جعلت  التي 

لالإن�صانية يف العامل اأجمع.
املتحدة منذ  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ُعرفت  وا���ص��اف بن حم 
وقيادتها  املعطاء  ب�صعبها  وا�صتمرت  اخل��ري«  »بلد  ب�  تاأ�صي�صها 
له  املغفور  اأ�ص�صه  ال���ذي  واخل���ري  العطاء  نهج  على  احلكيمة 
»غاندى  جلائزة  ومنحي  نهيان،  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ 
الدولة  النهج الذي تبنته  اإل م��راآة تعك�ض  لالإن�صانية« ما هو 
للجميع  اخل��ري  وتقدمي  الإن�صاين  العطاء  يف  تاأ�صي�صها  منذ 
اإم�����ص��ام بالأمم  ع���ام منظمة  اأم���ني  ن��ائ��ب  دون م��ق��اب��ل. واك���د 
املتحدة اأن الإمارات اأ�صبحت عن�صراً فاعاًل يف جهود املواجهة 
الدولية للتحديات الإن�صانية وباتت حا�صرة بقوة يف جمالت 
وطويلة  الطارئة  الإغ��اث��ة  وم�صاعدات  الإن�صانية  امل�صاعدات 

الأمد يف مناطق العامل كافة.

امتحان اإعادة للرا�سبني يف الف�سل الدرا�سي الأول

�سابقة مل ي�سهدها امليدان الرتبوي من قبل اإجراء االمتحان يف 5 مواد لعدد طالب يقدر باالآالف
الختبار اإلكرتونيًا 100 % يف 25 �سوؤال اختيار من متعدد

•• دبي – حم�شن را�شد 

اعتمدت   ، ق��ب��ل  م��ن  ال��رتب��وي  امل��ي��دان  ي�صهدها  مل  �صابقة  يف 
وزارة الرتبية والتعليم اإجراء امتحان اإعادة للطلبة الرا�صبني 
يكون  اأن  على   ، الأول  ال��درا���ص��ي  الف�صل  نهاية  امتحانات  يف 
 11 ، ويبداأ الحد  الدرا�صي اجل��اري  الف�صل  المتحان خالل 
من مار�ض املقبل ملدة 5 اأيام تنتهي اخلمي�ض 15 مار�ض ،  فيما 
امتحان الإعادة الذي عهدت وزارة الرتبية عليه مع نهاية العام 
الدرا�صي وبعد نتائج امتحانات نهاية العام الدرا�صي، ومل ي�صبق 
اأن عقدت امتحانات اإعادة للف�صول الدرا�صية الأوىل اأو الثانية 
الرتبية  وزارة  اأق��رت��ه  ال���ذي  الإع�����ادة  الم��ت��ح��ان  وي�صتهدف   ،
امتحانات  يف  ب��ال��ن��ج��اح  احل���ظ  يحالفهم  مل  ال��ذي��ن  ال��ط��الب 
الف�صل الدرا�صي الأول ل�صفوف العا�صر واحلادي ع�صر والثاين 
ع�صر يف 5  مواد هي الريا�صيات ، والفيزياء ، والعلوم ال�صحية 
، والكيمياء ، والحياء ، حيث �صهدت هذه املواد اخلم�ض معدلت 
م��ن قبل لآلف  ال��رتب��وي  امل��ي��دان  ي�صهدها  ك��ب��رية مل  ر���ص��وب 

الطالب والطالبات.
يف  واملنتهية  الأول  ال��درا���ص��ي  الف�صل  نهاية  امتحانات  وك��ان��ت 
مرة  من  لأك��ر  نتائجها  اإع��الن  تاأخر  قد   ، دي�صمرب  منت�صف 
لرتفاع معدلت الر�صوب يف تلك املواد ، اىل اأن مت اعالن النتائج 
على  حر�صت  قد  الرتبية  وزارة  اأن  من  الرغم  وعلى   ، موؤخراْ 
، ومنح الطالب  راأف��ة لأك��ر من مرة  اإخ�صاع الطالب للجان 

لأكر من 30 درجة لي�صلوا اىل درجة النجاح ، اإل اأنه ورغم 
ذلك بات هناك عدد را�صبني يقدر ب��الآلف ، وقيد اأمام اأ�صماء 
هوؤلء الطالب عبارة »غري مكتمل« ، والتي تعني وفق ما ذكرته 
التعليم  ملعايري  الطلبة  من  فئة  حتقيق  ع��دم   ، الرتبية  وزارة 
ولذلك   ، حم��ددة  ول�صفوف  الدرا�صية  امل���واد  لبع�ض  والتعلم 
، لتمكني هذه الفئة  اإع��ادة  اإخ�صاعهم لمتحان  ال��وزارة  ارت��اأت 

من حتقيق م�صتهدفات التعلم .
وتلقت اإدارات املدار�ض اأم�ض تعميم وزارة الرتبية ،  والذي يتم 
الرا�صبني  »العام«  امل�صار  الثانوية،  املرحلة  طلبة  منح  مبوجبه 
الدرا�صي  للعام  الأول،  الدرا�صي  الف�صل  نهاية  امتحانات  يف   ،
اجلاري، مبدار�ض التعليم العام واخلا�ض املطبقة ملنهاج الوزارة 
، فر�صة جديدة لتح�صني معدلتهم يف بع�ض املواد  التي �صهدت 
يتم  امتحان مركزي  تطبيق  ر�صوب مرتفعة، من خالل  ن�صب 

اإجرائه مار�ض املقبل خالل الف�صل الدرا�صي الثاين.
يف وقت اأفرزت عملية حتليل نتائج اأداء الطلبة للف�صل الدرا�صي 
الأول، عدم حتقيق هذه الفئة الطالبية ملعايري التعليم والتعلم 
ال�صفوف ور���ص��د لهم يف  ال��درا���ص��ي��ة،  ولبع�ض  امل���واد  يف بع�ض 
من  الفئة  تلك  متكني  ب��ه��دف   ، مكتمل«  »غ��ري  الأداء  ت��ق��اري��ر 

حتقيق م�صتهدفات التعلم.
الطلبة  دافعية  ال��ق��رار على تعزيز  م��ن خ��الل  ال���وزارة  وت��رك��ز 
التي مت قيا�صها من خالل  التعليم  الذين مل يحققوا معايري 
امتحان الف�صل الدرا�صي الأول ومنحهم فر�صة جديدة، ف�صال 

عن الك�صف عن املهارات املفقودة لهوؤلء الطلبة لو�صع اخلطط 
العالجية املنا�صبة.

وحددت وزارة الرتبية نطاق تطبيق المتحان، حيث ي�صتهدف 
يف  مكتمل«  »غ��ري  التعلم  معايري  يحققوا  مل  ال��ذي��ن  الطلبة 
املواد الدرا�صية »العلوم ال�صحية والريا�صيات والأحياء« لطلبة 
ال�صف العا�صر،  و«ريا�صيات والكيمياء والعلوم ال�صحية« لطلبة 
ال�صف احلادي ع�صر، فيما يوؤدي طلبة الثاين ع�صر المتحان يف 

مادتي الفيزياء والريا�صيات.
%100 يف مدار�ض  اأن يكون المتحان اإلكرتونياً  ومن املقرر 
التعليم العام، من خالل نظام �صويفت اأ�صي�ض، وورقيا يف مدار�ض 
التعليم اخلا�ض املطبقة ملنهاج وزارة الرتيبة والتعليم، والوقت 
املحدد له �صاعتني من »9-11«،  وجمموع الأ�صئلة  25 �صوؤاًل، 
المتحان  ومقرر  متعدد،  من  الختيار  الأ�صئلة  تاأتي  اأن  على 

»الوحدة الأوىل« من مادة الف�صل الدرا�صي الثاين.
ووفقا للربنامج الزمني لالمتحان، من املقرر اأن يوؤدي طلبة 
ال�صف الثاين ع�صر المتحان يف مادة الفيزياء يوم 11 مار�ض 
بينما  ذات��ه،  ال�صهر  من   12 ي��وم  الريا�صيات  م��ادة  ويف  املقبل، 
يوؤدي طلبة احلادي ع�صر المتحان يف مادة ريا�صيات يوم 11 
يوم  ال�صحية  والعلوم  منه،   14 ي��وم  والكيمياء  املقبل،  مار�ض 
فيما يوؤدي طلبة العا�صر المتحان يف  نف�صه،  ال�صهر  من   15
مادة العلوم ال�صحية يوم 12 مار�ض املقبل، ثم الريا�صيات يوم 

مادة الأحياء يوم 15 من نف�ض ال�صهر. واخرياً  منه،   13

توظف  ال��ك��رتون��ي��ا،  الم��ت��ح��ان  التطبيق  م��وج��ه��ات  وت�صمنت 
اأجهزة الطلبة وخمتربات احلا�صوب باملدر�صة، �صرورة اللتزام 
يتم  فيما   ، ال��واح��دة  للمادة  اجل���دول  ح�صب  التطبيق  مبوعد 
تنزيل الإمتحان من نظام SIS عند التطبيق الورقي، ويف حال 
غياب الطالب، يحت�صب له  الدرجة التي ح�صل عليها يف نهاية 

الف�صل الدرا�صي الأول .
المتحان  الطلبة يف  درج���ات  ترحيل  يتم  اإن��ه  ال����وزارة  وق��ال��ت 
يف  للطلبة  الدرجة  وتر�صد  النظام،  من  تلقائيا،  الل��ك��رتوين 
المتحان الورقي يف نظام SIS ح�صب خانات الإدخال لل�صفني 
10-11  40 % يف اجلزء الأول و 60 % يف اجلزء الثاين، 

اأما ال�صف 12 فرت�صد الدرجة يف خانة واحدة.
وحددت الوزارة واجبات ومهام من�صق المتحانات باملدر�صة، اإذ 
ينبغي التاأكد من جاهزية الأجهزة وال�صبكات باملدر�صة بالتن�صيق 
العام على تطبيق  والأ�صراف  املركزية،  الخت�صا�ض  مع جهات 
المتحان الإلكرتوين داخل املدر�صة جلميع املواد، والتاأكد من 
املدر�صة،  خ��ادم  واىل  من  النتائج  وحتميل  المتحانات  تنزيل 
وتوعيه الطالب بكيفية الدخول المتحان واإدخال رمز املرور، 
وتدريب املالحظني بكيفية مراقبه �صري المتحان الكرتونيا . 
واأكدت �صرورة التوا�صل مع الدعم الفني عند حدوث اأي عطل 
اإر�صادات  املعلومات، وتطبيق  تقنيه  اداره  تعليمات  تقني ح�صب 
الهواتف  ا�صتخدام  ع��دم  مثل  المتحانات  و�صريه  خ�صو�صيه 

الذكية وغريها من التعليمات ال�صادرة بهذا ال�صاأن.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ض     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى الأهلى مرد�ض         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى الماراتى الفرن�صى 6265722

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

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

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�صيدلية عجمان                     7446031 
�صيدلية مكة                           7446343 
�صيدلية املدينة                       7468424
�صيدلية المارات                    7474900
�صيدلية الأم                           7429006

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

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

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

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �شاخنة الأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �شاعة

بدعم من القوات امل�سلحة الإماراتية 

» الهالل « يوزع اآالف ال�سالل الغذائية على �سكان مديرية حي�ض اليمنية
•• حي�س – اليمن-وام:

الإم��ارات��ي وبدعم كبري  ف��رق الهالل الأحمر  وزع��ت 
من القوات امل�صلحة الإماراتية اآلف ال�صالل الغذائية 
على  احلديدة  مبحافظة  حي�ض  مديرية  �صكان  على 
ال�����ص��اح��ل ال��غ��رب��ي لليمن وذل���ك ب��ع��د حت��ري��ره��ا من 

ميلي�صيات احلوثي الإيرانية.
مديرية  �صكان  على  الغذائية  ال�صالل  ت��وزي��ع  وج��اء 
املقدمة  والإغاثية  الإن�صانية  الربامج  �صمن  حي�ض 
ال�صقيق  ال��ي��م��ن��ي  ال�����ص��ع��ب  اإىل  الإم������ارات  دول����ة  م��ن 
وجهودها املبذولة لدعم الأ�صقاء يف وقت تعاين فيه 
املمار�صات  نتيجة  اقت�صادية  معوقات  الأ���ص��ر  معظم 
والأو�صاع  الإي��ران��ي��ة  احل��وث��ي  مللي�صيات  الإره��اب��ي��ة 

الإن�صانية ال�صعبة التي مير بها اليمن.
وق������ال را�����ص����د اخل����اط����ري مم���ث���ل ال����ه����الل الأح���م���ر 
ت�صريح  يف  لليمن  ال��غ��رب��ي  ال�����ص��اح��ل  يف  الإم���ارات���ي 
ال�صالل  ت���وزي���ع  اإن   : وام  الإم�������ارات  اأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
�صكان  على  الإغاثية  الإن�صانية  وامل�صاعدات  الغذائية 
واأهايل  لليمن  الغربي  ال�صاحل  يف  امل��ح��ررة  املناطق 
مديرية حي�ض ياأتي يف اإطار حر�ض القيادة الر�صيدة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب 
رئي�ض الدولة »حفظه اهلل« على دعم ال�صعب اليمني 
ال�صقيق وتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
الأ���ص��ق��اء يف  ج��ان��ب  اإىل  ب��ال��وق��وف  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
اليمن ومتابعة �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�ض هيئة الهالل 
امل�صاعدات  ه��ذه  ت��وزي��ع  لعملية  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر 

واأ�صاف  عنهم.  املعاناة  ورفع  اليمنيني  الأ�صقاء  على 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ف��ري��ق  اإن   «  : اخل��اط��ري 
املجاورة  والقرى  حي�ض  مديرية  �صكان  باإغاثة  �صارع 
بعد  الثانية  للمرة  الإن�صانية  امل�صاعدات  لها وتقدمي 
حتريرها من ميلي�صيات احلوثي الإيرانية .. م�صريا 
اإىل اأن الهالل الأحمر الإماراتي ينفذ حمالت اإغاثية 
ت�صتهدف حت�صني احلياة املعي�صية لالأ�صقاء يف اليمن 
عرب توزيع امل�صاعدات الإن�صانية والإغاثية والتنموية 
مل�صاعدتهم على جتاوز الظروف ال�صعبة التي فر�صها 
ممثل  واأ�صار   .« الإيرانية  احلوثي  ميلي�صيات  ح�صار 
الهالل الأحمر الإماراتي يف ال�صاحل الغربي لليمن 
اإىل اأن برامج الهالل يف اليمن ت�صهم يف ا�صتعادة دورة 

احلياة الطبيعية والتي كان لها اأف�صل الأثر يف نفو�ض 
اأبناء ال�صعب اليمني ويعتربوه فزعة من �صقيق قدم 
كل ما يلزم لنجدته وم�صاعدته على جتاوز الظروف 
اأه��ايل مديرية حي�ض بدور  . واأ�صاد  التي ميرون بها 
قافلة  و�صول  تاأمني  يف  الإم��ارات��ي��ة  امل�صلحة  ال��ق��وات 
امل�صاعدات اإىل �صكان املديرية الذين يعانون اأو�صاعا 
اأهايل  وع��رب   . لهم  احل��وث��ي  احل�صار  نتيجة  �صعبة 
اأك���رب م��دي��ري��ة يف حمافظة  ث���اين  م��دي��ري��ة حي�ض - 
املديرية  بتحرير  الغامرة  �صعادتهم  عن   - احلديدة 
دولة  وم�����ص��اه��م��ة  احل��وث��ي��ة  امل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات  قب�صة  م��ن 
الإم��ارات العاجلة يف تخفيف معاناتهم التي ت�صببت 
بال�صكر  الأه��ايل  وتوجه  الإرهابية.  امليلي�صيات  فيها 

والتقدير اإىل دولة الإمارات على دعمها الال حمدود 
املعاناة  رفع  على  امل�صتمر  واحلر�ض  اليمنية  لالأ�صر 
عنهم .. موؤكدين اأن التحالف العربي لدعم ال�صرعية 
يف ال��ي��م��ن ي�����ص��اه��م يف ع����ودة احل���ي���اة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة اإىل 
احلوثي.  ميل�صيات  بعد حتريرها من  اليمنية  امل��دن 
امل�صاعدات  لتقدمي  وامتنانهم  �صكرهم  عن  واأع��رب��وا 
الإغاثية العاجلة التي تاأتي ا�صتمرارا لنهج الإمارات 
وت�صتهدف  اليمن  يف  والتنموي  والإغ��اث��ي  الإن�صاين 
القوات  وت��ق��وم  الغربي.  ال�صاحل  واأ���ص��ر  اأب��ن��اء  اإ�صعاد 
ال�صقيق  لليمن  دعما  كبري  بدور  الإماراتية  امل�صلحة 
عرب  الإره����اب����ي  الإي������راين  امل��خ��ط��ط  م���ن  لتخلي�صه 
ميلي�صيات احلوثي النقالبية حيث يتواكب التحرير 

مع العمليات الإن�صانية الأ�صا�صية وال�صرورية لإغاثة 
الأ�صقاء ودعمهم على جتاوز الظرف الع�صيب الذي 
الإن�صانية  الأع��م��ال  يت�صدر حم��ور  ب��ه حيث  مي��رون 
اليمنيني  الأ���ص��ق��اء  الأول����وي����ات لإغ���اث���ة  والإغ���اث���ي���ة 
امليلي�صيات  فلول  من  بالتطهري  يتبع  التحرير  فكان 
التاأهيل  اإع����ادة  م�����ص��اري��ع  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  الإره��اب��ي��ة 

لت�صتعيد احلياة دورتها الطبيعية.
اململكة  بقيادة  العربي  التحالف  ق��وات  توا�صل  كما 
العربية ال�صعودية جهودها الإن�صانية يف اليمن حيث 
تو�صيل  ب��ت��اأم��ني  الإم��ارات��ي��ة  امل�صلحة  ال��ق��وات  ت��ق��وم 
املحررة  املناطق  للمحتاجني يف  الإن�صانية  امل�صاعدات 

على ال�صاحل الغربي .

الهالل يد�سن م�سروع مياه يخدم 10 اآالف ا�سرة مبحافظة حلج ابني يف  نازحة  اأ�سرة  قافلة م�ساعدات من الهالل الإغاثة 1500 
•• اأبني -وام:

يف  املحلية  ال�صلطة  لنداء  ا�صتجابة  اأب��ني  حمافظة  اإىل  عاجلة  اإغاثية  م�صاعدات  قافلة  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  �صري 
املحافظة بعد ارتفاع اأعداد النازحني فيها من تعز واحلديدة .  ت�صمنت امل�صاعدات اأغذية ومواد اأ�صا�صية توفر الحتياجات 
ال�صرورية لالأ�صر لإعانتها على جتاوز الظروف املعي�صية ال�صعبة.  وتاأتي القافلة كمرحلة ثانية ا�صتهدفت 1500اأ�صرة 

نازحة من حمافظتي تعز واحلديدة �صردتهم حرب ميلي�صيات احلوثي الإيرانية. 
وقال م�صوؤولون يف اأبني اإن امل�صاعدات الإماراتية ال�صخية ت�صاهم ب�صكل كبري يف ا�صتعادة دورة احلياة الطبيعية يف اليمن 
والتخفيف من معاناة اأبنائه وحت�صني الو�صع املعي�صي جراء ال�صيا�صة التدمريية للميلي�صيات احلوثية الإيرانية. واأ�صادوا 
مبا تقدمه الإم��ارات من م�صاعدات وهي �صباقة دائما يف تلبية النداءات العاجلة التي تطلقها ال�صلطات يف العديد من 

املناطق املحررة يف اليمن. واأعرب النازحون عن �صكرهم وامتنانهم لالإمارات وذراعها الإن�صاين الهالل الأحمر.

•• حلج-وام:

منطقة  يف  مياه  م�صروع  ام�ض  �صباح  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  د�صن 
اأ�صرة يف  الف   10 منه  ي�صتفيد  العند مبديرية تنب حماف�����ظة حل������ج 
ال�ص������راع يف كر�ض وال�صاحل  والنازح�����ون من مناطق  العند  كافة قرى 

الغربي.
يت�صمن امل�صروع مد �صبكة اأنابيب بطول 9 كم وتوفري م�صخة غاط�ض، 

العام  اخل���زان  وتاأهيل  وات،  كيلو   26 تولد  �صم�صية  طاقة  ومنظومة 
ب�صعة 30 األف جالون. ومت تد�صني امل�صروع بح�صور وفد مكتب الهالل 
اأحمد عبداهلل  اللواء  الإماراتي بعدن وحمافظ حمافظة حلج  الأحمر 
الرتكي الذي عرب عن �صعادته الغامرة بتد�صني م�صروع مياه العند الذي 

ت�ص�������تفيد منه اآلف ال�صر.
 ووجه ال�صكر لدولة الإم��ارات الرائدة يف الأعمال اخلريية والإن�صانية 

موؤكدا ان هذا لي�ض بغريب على المارات.
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اإعــــــــــالن
كيفك  على  ال�ص�����ادة/م�صبغة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التوماتيكية رخ�صة رقم:CN 1172417 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد الذيب مطر خدمي الظاهري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف جمعه علي �صيف علي النعيمي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

اإعــــــــــالن
بو�صهاب  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة
رخ�صة رقم:CN 1165113 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة خوله را�صد حممد �صعيد البلو�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبداهلل را�صد �صعيد الظاهري

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا خبز ولنب

رخ�صة رقم:CN 1825566 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة خوله را�صد حممد �صعيد البلو�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف احمد عبداهلل را�صد �صعيد الظاهري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15

اإعــــــــــالن
الهرمودي  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
التجارية ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1102690 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة غيث �صعيد �صامل �صعيد الظاهري %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبدالكرمي حممد طاهر د�صتي نزاد الهرمودي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :مطعم اآي ان دي اي توي�صت �ض.ذ.م.م

 BOL GAPPA-BOLLYWOOD.FOOD.GOSSIP:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم  : 268870     بتاريخ : 2017/2/27

باإ�صم :مطعم اآي ان دي اي توي�صت �ض.ذ.م.م
وعنوانه:دبي - حمل رقم 7-3 ملك مرا�ض العقارية ذ.م.م - �صيح �صعيب - دبي - هاتف:0543552446

 silverstar3555808@gmail.com:امييل 
�سورة العالمة

اليواء  وخدمات   - وامل�صروبات  الطعمة  توفري  خدمات   43: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
املوؤقت

باللون  خلفية  على  البي�ض  باللون  مميز  ب�صكل  كبرية  لتينية  بحروف  مكتوبة   BOL العالمة:كلمة  و�صف 
باللون  ب�صكل مميز  GAPPA مكتوبة بحروف لتينية كبرية  ال�صود وكلمة  باللون  اطار  الحمر يحيطهم 
 BOLLYWOOD كلمات  يدنوها  ال�صود  باللون  اطار  الربتقايل يحيطهم  باللون  البي�ض على خلفية 
باللون  على خلفية  البي�ض  باللون  ب�صكل مميز  كبرية  لتينية  بحروف  مكتوبة   GOSSIP و   FOOD و 

الخ�صر يحيطهم اطار باللون ال�صود.
الإ�صرتاطات:.

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ص  15  فرباير  2018 العدد 12251

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :مطعم طربو�ض

 طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية:Tarbouche طربو�ض 
املودعة بالرقم  : 283630     بتاريخ : 2017/11/29

باإ�صم :مطعم طربو�ض
وعنوانه:ابوظبي - ابوظبي - �صارع خليفة - هاتف:026282220 - �صندوق الربيد:4832

 tarbouche_awtar@yahoo.com:امييل 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43 خدمات توفري الطعمة وامل�صروبات - اليواء 
املوؤقت

.Tarbouche و�صف العالمة:العالمة عبارة عن �صكل طربو�ض يدنوه كلمة طربو�ض يدنوها
الإ�صرتاطات:.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���ض  لدية  من  فعلي 
الإقت�صاد اأو اإر�صالة بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديداخلمي�ص  15  فرباير  2018 العدد 12251

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :
 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية 

املودعة بالرقم  : 115230
باإ�صم :�ض.�صاطئ املرجان ل�صناعة منتجات اجلب�ض والديكور ذ.م.م

المارات   - ف��اك�����ض:065695160   - �����ض.ب:62664   - وعنوانه:ال�صارقة 
العربية املتحدة

بتاريخ:2010/4/21  وامل�صجلة حتت رقم:102119 
�سورة العالمة

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اخرى اعتبارا من تاريخ 
انتهاء احلماية يف:2018/6/25 وحتى تاريخ:2028/6/24

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ص  15  فرباير  2018 العدد 12251
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :فندق ويندهام جاردن م.م.ح
 SeaScape:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم  : 282548     بتاريخ : 2017/11/8
باإ�صم :فندق ويندهام جاردن م.م.ح

وعنوانه:عجمان - دولة المارات العربية املتحدة - امارة عجمان املنطقة احلرة - هاتف:0528142488
 magdi.hakim@ramadaajman.com:امييل 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43 خدمات توفري الطعمة وامل�صروبات - اليواء املوؤقت
كلمة  ب��داخ��ل��ه��ا  ب�صكل مم��ي��ز  الزرق  ب��ال��ل��ون  �صمكه  �صكل  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة:ال��ع��الم��ة  و���ص��ف 

مميز. ب�صكل  الزرق  باللون  الالتينية  باللغة   SeaScape
الإ�صرتاطات:.

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ص  15  فرباير  2018 العدد 12251

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
�صو�صن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 270084  بتاريخ :   21/ 3 /2017
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م: �صبرييت للتطوير العقارية )�ض م ك.م(
وعنوانه: �صوق عقارات الكويت- الدور 6- مكتب 601

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اخلدمات العقاريه بكافة ا�صكالها والتي تندرج حتت الفئة 36

بالفئة: 36
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ا�صم SPIRIT  باللون الأزرق وبالحرف الالتينية واحلرف I باللون 
 REAL ESTATE“ الأحمر وا�صفلها كلمة "�صبرييت" باللون الأزرق والحرف العربية وا�صفلها عبارة
DEVELOPMENT CO.” بالون الرمادي والحرف الالتينية ويف اعلى كلمة SPIRIT �صعار 

على �صكل دائرة باللون الأزرق على �صكل مثلثات وواحدة باللون الأحمر
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ص  15  فرباير  2018 العدد 12251

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 102933
با�ص��م: �ض. كالمو�ض هولدينغز، ال ال �صي.  

املتحدة  الوليات   ،60563 ال  اأي  نابرفيلي،  ك��ورت،  كالمو�ض   2020 وعنوانه:  
الأمريكية.

وامل�صجلة حتت رقم : )108285(     بتاريخ:  24/ 10 /2010م
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    19/   11  /  2017  وحتى تاريخ :   19 /  11  / 2027
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ص  15  فرباير  2018 العدد 12251
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 102934
با�ص��م: �ض. كالمو�ض هولدينغز، ال ال �صي.  

املتحدة  الوليات   ،60563 ال  اأي  نابرفيلي،  ك��ورت،  كالمو�ض   2020 وعنوانه:  
الأمريكية.

وامل�صجلة حتت رقم : )108297(     بتاريخ:  24/ 10 /2010م
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    19/   11  /  2017  وحتى تاريخ :   19 /  11  / 2027
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ص  15  فرباير  2018 العدد 12251

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
�صو�صن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 273625  بتاريخ :   21/ 5 /2017
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م: اآر ال جي هولدينجز ليمتد
وعنوانه:  وحدة رقم 5/3204، فندق ميديا ون، مدينة دبي لالعالم، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
ت�صغيل  ال�صحية،  ال��ن��وادي  خدمات  البدنية،  الريا�صة  تعليمات  التعليم(،  اأو  )للرتفيه  ال��ن��وادي  خدمات 

وتطوير نوادي اللياقة البدنية، تقدمي ال�صت�صارات يف جمال اللياقة ال�صحية
الواق�عة بالفئة: 41

و�صف العالمة : العالمة التجارية عبارة عن كلمة METRO باللون الأ�صود والحرف الالتينية وكلمة 
الأحمر واللون  الالتينية  بالأحرف   FITT

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ص  15  فرباير  2018 العدد 12251
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 

�صو�صن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ :   21/ 5 /2017 املودعة حتت رقم : 273624  
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م: دون�صان �صي فود تافرين اإنك
وعنوانه:  11 دون�صان �صرتيت، توروينتو، اأوه ان، كندا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املطاعم، كافيترييا، مقهى،  التموين بالطعام وال�صراب  

الواق�عة بالفئة: 43
وباللون  الالتينية  بالأحرف  مكتوبه   MURAH كلمة  عن  عبارة  التجارية  العالمة   : العالمة  و�صف 

الرمادي وفوقها �صعار على �صكل غيوم باللون الربتقايل
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ص  15  فرباير  2018 العدد 12251

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
�صو�صن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ :   21/ 3 /2017 املودعة حتت رقم : 270082  
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م: التمدين للتطوير العقارية )�ض م ك.م(
وعنوانه: �صوق عقارات الكويت- الدور 6- مكتب

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اخلدمات العقاريه بكافة ا�صكالها والتي تندرج حتت الفئة 36

بالفئة: 36
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ا�صم �صركة  "متدين"  بالأحرف العربية واللون الرمادي وا�صفلها كلمة 
الأخ�صر  باللون  ملون    M و    A واحلرف  الرمادي  وباللون  الالتينية  “TAMDEEN” بالأحرف 

وا�صفلها كلمة “DEVELOPMENT” بالأحرف الالتينية وباللون الأخ�صر
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ص  15  فرباير  2018 العدد 12251

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / �ض. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية /

بتاريخ : 2017/07/11 املودعة حتت رقم : 276248  
با�ص��م:  �صركة احتاد اخلليج لالأغذية

وعنوانه:  ال�صناعية الثالثة – �صارع رقم 201، �ض.ب: 365 الريا�ض 11383، اململكة العربية ال�صعودية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :      

وم�صروبات  الكحولية؛  غ��ري  امل�����ص��روب��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��غ��ازي��ة  املعدنية  امل��ي��اه  ال�صعري(؛  )���ص��راب  ال��ب��رية 
م�صتخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه؛ �صراب وم�صتح�صرات اأخرى لعمل امل�صروبات.

الواق�عة بالفئة:          ) 32 (
و�صف العالمة:  كلمة �صبال�ض بحروف عربية ولتينية ب�صكل مفرغ باللون الأبي�ض، حمددة باللون الأزرق 
الفاحت والغامق على �صريط منحني يعلوهما كلمة اورجنال بحروف عربية ولتينية باللون الأبي�ض على 

خلفية �صريط باللون الأزرق وعليها ر�صم ورقة نبات باللون الأخ�صر.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك، التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ص  15  فرباير  2018 العدد 12251

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / �ض. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية /

املودعة حتت رقم : 271132  بتاريخ : 2017/04/08
با�ص��م:  �صركة اأ�صو�ض بيه ال �صي.

وعنوانه:  الطابق الثاين، جريرت لندن هاو�ض، هامب�صتيد روود، لندن، ان دبليو 1 7 اف بي، يو كيه.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :      

الأعمال  اإدارة  واإع����الن؛  دع��اي��ة  املكتبي؛  الن�صاط  وتفعيل  الأع��م��ال  وت��وج��ي��ه  واإدارة  والإع����الن  ال��دع��اي��ة 
والإ�صراف  املبيعات  واإدارة  تنظيم  الإعالنية؛  اأو  التجارية  للغايات  املعار�ض  تنظيم  تنظيمية؛  واإ�صت�صارات 
والإعالن؛  الدعاية  لغايات  العرو�ض  خدمات  احلا�صوب؛  �صبكات  على  املبا�صرة  والدعاية  الإع��الن  عليها؛ 
اأبحاث  املبا�صر؛  بالربيد  الإع��الن  والإع���الن؛  الدعاية  م��واد  ن�صر  الرتويجية؛  واخل��دم��ات  الت�صويق  اإدارة 
اإدارة امللفات املربجمة؛ جتميع املعلومات يف  الت�صويق؛ درا�صات الت�صويق؛ املعلومات والأخبار عن الأعمال؛ 
قواعد بيانات احلا�صوب؛ جتميع الإح�صائيات؛ خدمات املقارنة بني الأ�صعار؛ حتليل اأ�صعار التكلفة؛ جتميع 
تاأجري  ال�صناعية؛  اأو  التجارية  الأعمال  اإدارة  امل�صاعدة يف  والإع��الن؛  الدعاية  ن�صو�ض  ن�صر  الإح�صائيات؛ 
امل�صاحات الإعالنية؛ عر�ض ال�صلع على و�صائل اإت�صالت لغايات البيع بالتجزئة؛ معلومات جتارية ون�صائح 
للم�صتهلكني؛ ترويج املبيعات لالآخرين؛ خدمات عر�ض عامة؛ توزيع العينات؛ تنظيم ا�صرتاكات ال�صحف 
وخدمات  �صلع  لرتخي�ض  التجارية  الإارة  حما�صبة؛  للبيع؛  اآلت  تاأجري  الوثائق؛  ن�صخ  الن�صخ؛  لالآخرين؛ 

الغري؛ وكالت التوظيف؛ اعداد ك�صوف الرواتب؛ العالقات العامة؛ ا�صت�صارات اإدارة الأعمال.
الواق�عة بالفئة:          ) 35 (

و�صف العالمة:  كلمة " LOOPED" باللغة الالتينية.
لإدارة العالمات التجارية يف وزارة  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك، التقدم به مكتوباً  ال�ص��رتاطات:  

القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ص  15  فرباير  2018 العدد 12251

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / �ض. كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية /

املودعة حتت رقم : 276777  بتاريخ : 2017/07/19
با�ص��م: �صركة "ا�ض. تي. دبونت ا�ض. ايه"

وعنوانه:  روت دي ل جلني 107، 1752 فيالر�ض- �صور-جلني، �صوي�صرا.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :      

ُم�صتح�صرات  املالِب�ض؛  وَك��ي  َغ�صل  يف  ُت�صتعمل  اأُخ��رى  وَم��واد  الأقِم�صة  َتبيي�ض  ُم�صتح�صرات 
َغ�صول  جَتميل؛  ُم�صتح�صرات  ِعطرية؛  وُزي��وت  ُعطور  ابون؛  �صَ وَك�صط؛  وَجلي  قل  و�صَ َتنظيف 

)لو�ِصن( لل�صعر؛ ُمنظفات اأَ�صنان.
الواق�عة بالفئة: ) 3 (

و�صف العالمة:  عبارة " BE EXCEPTIONAL " باللغة الالتينية.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك، التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ص  15  فرباير  2018 العدد 12251
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / �ض. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية /

بتاريخ : 2017/06/22 املودعة حتت رقم : 275541     
با�ص��م:  �صركة/ جري، اإنك.

وعنوانه:  10- 1 روبوجني 6- ت�صوم، ميناتو- كو، طوكيو 106 – 6112، اليابان.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :      

برامج كمبيوتر؛ حتميل  برامج كمبيوتر؛ ت�صميم  اإ�صت�صارات  اأجهزة كمبيوتر؛  تاأجري  الكمبيوتر؛  برجمة 
برامج كمبيوتر؛ �صيانة برامج كمبيوتر؛ حتديث برامج كمبيوتر؛ حتليل اأنظمة كمبيوتر؛ ت�صميم اأنظمة 
كمبيوتر؛ اإن�صاء و�صيانة املواقع على �صبكة الأنرتنت لالآخرين؛ ن�صخ برامج كمبيوتر؛ تزويد حمّرك�ات بحث 

على الأنرتنت.
الواق�عة بالفئة:          ) 42 (

و�صف العالمة:  كلمة " GREE" بحروف لتينية كما يف ال�صكل املو�صح.
لإدارة العالمات التجارية يف وزارة  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك، التقدم به مكتوباً  ال�ص��رتاطات:  

القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ص  15  فرباير  2018 العدد 12251

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
�صو�صن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ :   21/ 3 /2017 املودعة حتت رقم : 270083  
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م: التمدين للتطوير العقارية )�ض م ك.م(
وعنوانه: �صوق عقارات الكويت- الدور 6- مكتب

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اخلدمات العقاريه بكافة ا�صكالها والتي تندرج حتت الفئة 36

بالفئة: 36
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ا�صم �صركة  "متدين"  بالأحرف العربية واللون الرمادي وا�صفلها كلمة 
الأخ�صر  باللون  ملون    M و    A واحلرف  الرمادي  وباللون  الالتينية  “TAMDEEN” بالأحرف 

وا�صفلها كلمة “للتطوير العقاري” بالأحرف العربية وباللون الأخ�صر
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-وام:

جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  د�صن 
الذكي   iProject امل�صاريع  عني  نظام  م��وؤخ��را  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 

وبح�صور الفريق �صيف ال�صعفار وكيل الوزارة وعدد من ال�صباط.
امل�صرتكة يف  امل�صاريع واخلدمات  اإدارة  ط��وره مكتب  ال��ذي  النظام  ويهدف 
اىل  املتخ�ص�صة  املعنية  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد  م��ع  وبالتعاون  الداخلية  وزارة 
تعزيز التعلم املوؤ�ص�صي يف جمال اإدارة امل�صاريع، ويعنى باإدارة كافة امل�صاريع 
ال�صرتاتيجية والتطويرية للموؤ�ص�صة ب�صورة اإلكرتونية تتوافق مع �صعي 
وزارة الداخلية ل�صتخدام اأف�صل التطبيقات البتكارية على نحو ي�صهم يف 
تعزيز العمل املوؤ�ص�صي. كما من �صاأن هذا النظام احداث نقلة ح�صارية يف 
اإدارة وتنفيذ امل�صاريع على م�صتوى القطاعات والقيادات ال�صرطية  جمال 
ويعزز من دور التطبيقات الذكية يف خدمة العمل ال�صرطي وت�صريع عملية 

تنفيذ امل�صاريع واخت�صار الزمن واجلهد يف هذه العملية احليوية.

•• ابوظبي-وام:

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  �صيف بن  ال�صيخ  �صمو  الفريق  التقى 
اأبوظبي يورغن  الداخلية يف  ال��وزراء وزير  رئي�ض جمل�ض 
الدولية لل�صرطة اجلنائية  العام للمنظمة  �صتوك الأمني 
“الإنرتبول”، والوفد املرافق. ومت خالل اللقاء بحث �صبل 

واملنظمة  الداخلية  وزارة  ب��ني  العالقات  وتطوير  تعزيز 
العاملية كما تناول اللقاء عددا من املو�صوعات ذات الهتمام 
ح�صر  وال�صرطية.  الأمنية  امل��ج��الت  يف  خا�صة  امل�صرتك 
الأمني  الظاهري  دمل��وج  ب��ن  حميد  حممد  العميد  اللقاء 
العام بالإنابة ملكتب �صمو نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير 

الداخلية وعدد من �صباط الوزارة.

•• العني - الفجر

يف  القانون  لتدويل  ومعهد لهاي  العدل  وزارة  مع  بالتعاون 
الدول العربية نظمت كلية القانون يف جامعة الإمارات ، ور�صة 
ت�صليط  اجلامعات” بهدف  يف  البتكار  “تعزيز  بعنوان  عمل 
اأن  باعتبار  اجلامعات،  يف  البتكار  تعزيز  اأهمية  على  ال�صوء 
مهمة اجلامعات تعليم وتثقيف وتهيئة جيل ال�صباب لدخول 

�صوق العمل وخدمة املجتمع، 
العدل  الأ�صتاذ عبداهلل املهريي م�صت�صار وكيل وزارة  وعر�ض 
لوزارة  ال�صرتاتيجية  اخلطة  لالبتكار   التنفيذي  والرئي�ض 
العدالة وتقدمي اخلدمات  الريادة يف  العدل، وكيفية حتقيق 
ا�صتعر�ض ثالثة  الق�صائية والقانونية بطريقة مبتكرة، كما 
م�����ص��اري��ع اب��ت��ك��اري��ة رائ����دة م��ن ب��ني جم��م��وع��ة م���ب���ادرات ذكية 
م�صروع  اإن�صاء  ع��رب   ، ل��ل��وزارة  ال�صرتاتيجية  اخلطة  �صمن 
الإم���ارات يف  ري��ادة  تعزيز  بهدف   ،  ، الق�صائي  البتكار  مركز 
موؤ�صر �صيادة القانون اإقليمياً وعامليا، و “املر�صد القانوين”، 

واإ�صدارها  والت�صريعات  ال��ق��وان��ني  تطوير  على  للم�صاعدة 
الق�صائية  لالحتياجات  ا�صتناداً  والبتكار  عاملية،  مب�صتويات 
ب��ن��اء ق��اع��دة بيانات ت�صريعية  يف دول���ة الإم�����ارات، م��ن خ��الل 

اإلكرتونية، بالتعاون مع اجلامعات يف الدولة. 
واأ�صار امل�صت�صار روجه اخلوري-م�صت�صار اأول يف قطاع العدالة-

العربية يف  ال���دول  ال��ق��ان��ون يف  ل��ت��دوي��ل  ممثل معهد له���اي 
اجلامعات  يف  الب��ت��ك��ار  تعزيز  اأه��م��ي��ة  اإىل  التعريفي  عر�صه 
لالأفراد من  الذاتية  القدرات  وبناء  تطوير  املنطقة، عرب  يف 
وطرق  التعليم  مناهج  اإع���داد  يف  املعرفية  الت�صاركية  خ��الل 
التدري�ض القانوين، واإتاحة فر�ض التعّلم امل�صتمر، واحلر�ض 
على التطوير الذاتي، ل�صمان الو�صول اإىل البتكار والإبداع 
م�صابقة  كيفية  اإىل  كما تطرق  وتقدمي اخلدمات،  الإنتاج  يف 
الإن�صان للذكاء ال�صناعي، والتفكري بطريقة تغري من منط 
احلياة، وا�صت�صراف امل�صتقبل ، ومعرفة اإىل اأي مدى ميكن اأن 
تواكب القوانني هذه املتغريات يف ظل الذكاء ال�صناعي و�صورة 

التطوير يف جمال التعليم القانوين ومتطلبات البتكار. 

•• دبي –الفجر:

اجتماعاً  دبي  حماكم  يف  اخلدمة  مراكز  �صوؤون  جلنة  عقدت 
الب�صرية  امل���وارد  وزارة  يف  ت�صهيل  م��راك��ز  ادارة  م��ع  تن�صيقياً 
اإدارة مراكز  ، وذل��ك بهدف الط��الع على خدمات  والتوطني 
ت�صهيل من خالل �صراكتها مع القطاع اخلا�ض وفق معايري 
املمار�صات  اأف�صل  على  والتعرف  املتميزة،  احلكومية  اخلدمة 
اإطار  وذل��ك يف   ، الإدارة  املعنية يف  الأق�صام  العمل لدى  واآلية 
التعاون امل�صرتك بني املحاكم واملوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة 
يف الدولة. واأ�صار �صم�ض الدين عبداملنعم رئي�ض جلنة مراكز 

اخلدمة املعتمدة يف حماكم دبي اإىل اأن الزيارة جاءت للوقوف 
من  لديها  مل��ا  ت�صهيل  مل��راك��ز  ال��ع��ام��ة  الإدارة  عمل  اآل��ي��ة  على 
، وذلك  اإدارة مراكز اخلدمة اخلا�صة  خربة كبرية يف عملية 
تطبيقها  اأج��ل  من  لديها  امل��وج��ودة  املمار�صات  اأف�صل  حل�صر 
يف مراكز اخلدمة التابعة ملحاكم دبي بهدف تقدمي اخلدمة 
لهم بطريقة متميزة و�صريعة وذات كفاءة عالية  للو�صول اإىل 
اأهلي  اأحمد  دبي،  اللقاء من حماكم  وحيث ح�صر  اإ�صعادهم. 
الها�صمي  علي  حممد  وال�صيد  ال��دع��اوى  تنفيذ  ق�صم  رئي�ض 
رئي�ض �صعبة مراجعة الجراءات والر�صوم، ومن مركز ت�صهيل 

ح�صر ، خليل خوري رئي�ض املركز.

بالتعاون مع وزارة العدل ومعهد لهاي لتدويل القانون

جامعة االإمارات تنظم ور�سة عمل حول “تعزيز االبتكار يف اجلامعات”

حماكم دبي تطلع على اأف�سل املمار�سات لدى اإدارة مراكز 
ت�سهيل يف وزارة املوارد الب�سرية والتوطني  

�سيف بن زايد يلتقي اأمني عام »االنرتبول«

•• ال�شارقة -وام:

الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ���ص��در 
���ص��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي ع�صو 
القرار  ال�صارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض 
ب�صاأن  2018م  ل�صنة   2 رق��م  الإداري 
ال�صارقة  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�ض  ت�صكيل 

للقراآن الكرمي وال�صنة النبوية.
اأن ي�صكل جمل�ض  الإداري  القرار  ون�ض 

الكرمي  للقراآن  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  اإدارة 
�صلطان  ال�صيد  برئا�صة  النبوية  وال�صنة 
م���ط���ر ب����ن دمل�������وك، وع�������ص���وي���ة ك����ل من 
حممد  اإبراهيم   1- اأ�صمائهم:  التالية 

عبيد النابودة.
الطنيجي. م�صبح  حمد   2-
اجلروان. حممد  حميد   3-

املحمود. �صامل  �صالح   4-
عائ�صة اأحمد علي احلويدي.  5-

الق�صيمي. خليفة  حممد  اأمل   6-
حممد  ع���ب���ي���د  خ���م���ي�������ض  حم���م���د   7-
املنا�صب  املجل�ض  يوزع  اأن  على  النقبي. 
نائبا  وينتخب  اأع�صائه،  ب��ني  الإداري����ة 
للرئي�ض من بني اأع�صائه وذلك يف اأول 

اجتماع له.
القرار من تاريخ �صدوره،  ويعمل بهذا 
فيما  كل  تنفيذه  املعنية  اجلهات  وعلى 

يخ�صه، وين�صر يف اجلريدة الر�صمية. 

حاكم ال�سارقة ي�سدر قرارا اإداريا بت�سكيل جمل�ض اإدارة 
موؤ�س�سة ال�سارقة للقراآن الكرمي وال�سنة النبوية

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما اأمرييا بتعيني 
مدير عام ل�سندوق ال�سارقة لل�سمان االجتماعي

•• ال�شارقة -وام: 

القا�صمي ع�صو املجل�ض الأعلى  ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد  ال�صمو  اأ�صدر �صاحب 
لل�صمان  ال�صارقة  ل�صندوق  ع��ام  م��دي��ر  تعيني  ب�صاأن  اأم��ريي��ا  مر�صوما  ال�صارقة  ح��اك��م 
حممد  ال�صيد  يعني  اأن   2018 ل�صنة   19 رق��م  الأم��ريي  املر�صوم  ويق�صي  الجتماعي. 
عبيد را�صد ال�صام�صي مديراً عاماً ل�صندوق ال�صارقة لل�صمان الجتماعي بدرجة مدير 
عام على الكادر اخلا�ض حلكومة ال�صارقة. ويعمل بهذا املر�صوم من تاريخ �صدوره وعلى 

اجلهات تنفيذه كل فيما يخ�صه وين�صر يف اجلريدة الر�صمية. 

�سيف بن زايد يد�سن »نظام عني امل�ساريع« بوزارة الداخلية

فوز مواطن اماراتي مبيدالية »مهامتا غاندي لالإن�سانية«

االأر�سيف الوطني يوا�سل مقابالت التاريخ ال�سفاهي يف م�سروع »درا�سة حالة الرعي يف اإمارة اأبو ظبي«

خالل اجتماع جمل�س اإدارة دار زايد للرعاية ال�سرية

�سيف املهريي ... حري�سون على ان تكون دولة  االإمارات رائدة يف جمال الرعاية البديلة
••  العني - الفجر

للرعاية  زاي��د  دار  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  املهريي  اأحمد  �صيف  �صعادة   اأ�صاد 
الر�صيدة،  ال��ق��ي��ادة  م��ن  ال���دار  ب��ه  ال���ذي حتظى  الكبري  بالدعم  الأ���ص��ري��ة 
الرعاية  ف��اق��دي  الأب��ن��اء  لفئة  ال��دع��م  اأوج���ه  ك��اف��ة  بتوفري  وتوجيهاتها 
الأ�صرية،     الأمر الذي �صاهم يف حتقيق النتائج والإجنازات الكبرية التي 
فئة  ملنت�صبيها من  والتاأهيل  الرعاية  �صبل  اأف�صل  لتقدمي  الدار  ت�صجلها 
الأبناء فاقدي الرعاية الأ�صرية جاء ذلك خالل الجتماع الذي عقد يف 
ديوان �صمو ويل العهد يف مدينة اأبوظبي، بح�صور كل من مبارك �صعيد 
ال�صام�صي، وحمد بن نخريات العامري، وفهد مطر بن م�صيعد النيادي، 
للرعاية  زاي���د  دار  ع��ام  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري  ونبيل  الإدارة،  جمل�ض  اأع�����ص��اء 

يف  العمل  فريق  به  يقوم  الذي  املتميز  باملجهود  املهريي  واأ�صاد  الأ�صرية. 
دار زايد للرعاية ال�صرية من خالل عر�ض خمرجات الأداء للعام 2017 
موجها دعوته للجميع بامل�صي قدما نحو النهج الذي ينبع من توجهات 
حكومتنا الر�صيدة والتي تتطلع نحو التميز والإبداع واأكد حر�ض جمل�ض 
اإدارة الدار على ان تكون دولة  الإمارات رائدة يف جمال الرعاية البديلة 
الدورية ملجل�ض  �صل�صة الجتماعات  ياأتي �صمن  باأن هذا الجتماع  واأ�صار 
كافة  ومناق�صة  ال�صابقة  الفرتة  خالل  اإجن��ازه  مت  ما  ل�صتعرا�ض  الإدارة 
الفر�ض والتحديات امل�صتقبلية م�صيدا بدعم القيادة لفئة فاقدي الرعاية 
الأ�صرية حيث ن�صعى لتقدمي احدث الربامج الرتبوية مبا ي�صمن تقدمي 
ابرز  ومن  املجتمعي  والن��دم��اج  ال�صتقاللية  حتقق  بديلة  ا�صرية  رعاية 
املبادرات  واعتمادا  مناق�صة  الجتماع  خالل  عر�صها  مت  التي  املو�صوعات 

اخلا�صة بالدار يف عام زايد زايد بالإ�صافة اإىل مناق�صة اخلطط الرتبوية 
ومن  امل�صتقلة.  ال���ص��ر  وم�����ص��روع  العائلي  الحت�صان  مب�صروع  اخلا�صة 
امل��ج��الت والذين  املتميزين يف كافة  ب��الأب��ن��اء  امل��ه��ريي  اأ���ص��اد  اخ��رى  جهة 
مت تكرميهم يف عدة جمالت تخ�ص�صية بالإ�صافة اىل املتفوقني. واأ�صار 
الجتماع  وناق�ض   ، م�صتمر  ب�صكل  وندعمها  امل��واه��ب  ه��ذه  ن�صتثمر  باأننا 
املو�صوعات املدرجة على جدول الأعمال حيث اأطلع اأع�صاء جمل�ض الإدارة 
على خطط متكني العاملني يف املجال الرتبوي  كما ناق�ض املجل�ض الأداء 
اأداء  مت�صمناً  2017م،  للعام  الداء  وتقارير  للدار  العام  ال�صرتاتيجي 
اخلطة ال�صرتاتيجية، واأداء امل�صاريع والربامج ال�صرتاتيجية واخلطط 
الت�صغيلية وامل�صاريع الرتبوية التطويرية  املقرتحة لعام 2018 واطلع 

الأع�صاء على خطة �صري العمل يف الدار وناق�ض ما ا�صتجد من اأعمال ..

•• جنيف-وام:

 - م��ي��دال��ي��ة  م��ن��ح  غ��ان��دي  امل��ه��امت��ا  التنفيذية جل��وائ��ز  اللجنة  ق���ررت 
“ماهامتا غاندي لالإن�صانية “ التابعة لالأمم املتحدة للدكتور حممد 
الدويل  امل��راق��ب   - اإم�صام  ع��ام  اأم��ني  نائب  العامري  بن حم  بن م�صلم 
وقالت   .  - املتحدة  ل��الأمم  والجتماعي  القت�صادي  باملجل�ض  ال��دائ��م 
اللجنة انه مت منح اجلائزة للدكتور حممد بن م�صلم بن حم العامري 
نظرا جلهوده امللمو�صة يف حماربة �صوء التغذية واجلوع يف العامل من 
التطوير  يف  ودوره  اإم�����ص��ام  منظمة  ع��ام  لأم��ني  كنائب  من�صبه  خ��الل 

العاملية  امليدالية  ح��م  اب��ن  وت�صلم  ال��ع��امل��ي.  لل�صالم  ودع��م��ه  املجتمعي 
اأ�صرة  رئي�ض  ن��ائ��ب  �صاتبال  ف��ارم��ا  م��ن  ال�صوي�صرية  جنيف  مدينة  يف 
غاندي العاملية وبح�صور اأع�صاء املكتب التنفيذي لأ�صرة غاندي. وقال 
اإن هذه اجلائزة الرفيعة ل تكت�صب  فارما - يف كلمته بهذه املنا�صبة - 
من  يعنيه  ما  بكل  غاندي  باملهامتا  ا�صمها  ارتباط  من  فقط  اأهميتها 
قيمة اإن�صانية يف العامل كله ولكنها جائزة متنح بعد فح�ض ومتحي�ض 
ل�صخ�صيات اإن�صانية موؤثرة وذات جهود ملمو�صة. و اأعرب ابن حم عن 
ت�صاعفت  �صعادته  اأن  موؤكدا   .. الرفيعة  امليدالية  بهذه  بفوزه  �صعادته 
“اإننا جميعا غر�ض زايد  “ اخلري .. م�صيفا  “ عام زايد  بتزامنها مع 

ومن معينه نهلنا كل القيم اجلميلة والعطاء الإن�صاين«. واأ�صار اإىل اأن 
اإماراتي  العمل والعطاء الإن�صاين هو الدر�ض الكبري الذي يتعلمه كل 
من قيادتنا الر�صيدة التي جعلت الدولة يف اأعلى قائمة الإغاثة العاملية 
ع��ام منظمة  اأم��ني  نائب  واأك��د  اأج��م��ع«.  العامل  لالإن�صانية يف  والعطاء 
املواجهة  جهود  يف  فاعل  عن�صر  الإم����ارات  اأن  املتحدة  ب���الأمم  اإم�����ص��ام 
الدولية للتحديات الإن�صانية وباتت حا�صرة بقوة يف جمالت امل�صاعدات 
الإن�صانية وم�صاعدات الإغاثة الطارئة وطويلة الأمد يف مناطق العامل 
كافة. وممن �صبق ح�صوله على اجلائزة الرئي�ض المريكي الأ�صبق بيل 

كلينتون والدلي لما والرئي�ض الهندي ال�صابق �صري نارايان.

•• ابوظبي-الفجر:

يوا�صل الأر�صيف الوطني لدولة الإم��ارات العربية 
درا�صة  ب�صاأن  ال�صفاهي  التاريخ  مقابالت  املتحدة 
حالة الرعي باإمارة اأبو ظبي قدمياً وحديثاً، وذلك 
– اأب���و ظ��ب��ي.  ويهدف  البيئة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة 
التي ط��راأت على  املتغريات  قيا�ض  اإىل  امل�صروع  هذا 
املراعي الطبيعية يف اإمارة اأبو ظبي، و�صبل احلفاظ 

عليها مبا ي�صمن ا�صتدامة موارد التنوع احليوي.
ويقوم فريق التاريخ ال�صفاهي يف الأر�صيف الوطني 
بالتعاون مع فريق عمل هذا امل�صروع يف هيئة البيئة-
اأبو ظبي بعمل املقابالت مع املواطنني يف اإمارة اأبو 
ظبي للح�صول على املعلومات منهم ب�صاأن اجلوانب 
والرتاثية  والج��ت��م��اع��ي��ة،  واحل���ي���وي���ة،  ال��ب��ي��ئ��ي��ة، 
بالن�صبة  ذل����ك  واأه���م���ي���ة  الإب������ل،  ب��رع��ي  امل��رت��ب��ط��ة 

اإىل  اإ�صافة  املا�صي واحلا�صر.  لالقت�صاد املحلي يف 
معرفة احلالة البيئية للمراعي الطبيعية يف اإمارة 

الجتماعية،  والقيم  الآداب،  ومنظومة  ظبي،  اأب��و 
وي�اأتي  واملا�صية.  الإب��ل،  برعي  املرتبطة  والإن�صانية 

اله��ت��م��ام ب��ال��رع��ي ان��ط��الق��اً م��ن اله��ت��م��ام بالإبل 
التي كانت جزءاً ل يتجزاأ من حياة املجتمع يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة حيث كانت الإبل، وما زالت 
مبنزلة الروة املتعددة الفوائد اإذ ي�صتفاد من لبنها، 
وحلمها، ووبرها، وكانت و�صيلة للنقل يف ال�صحراء 
اأن الأر�صيف  اإىل  الإ�صارة  املا�صي، وجتدر  يف الزمن 
الوطني يف بحثه عن رواة التاريخ ال�صفاهي  يعمد 
�صلطان  م��ه��رج��ان  مثل  ال��رتاث��ي��ة  امل��ه��رج��ان��ات  اإىل 
بن زايد للرتاث يف �صويحان، وغريه من املهرجان 
الوطني  الأر�صيف  الإم��ارات، ويحتفظ  الرتاثية يف 
يجريها  التي  املقابالت  جميع  م��ن  م�صورة  بن�صخ 
التاريخ  بيانات  اإىل قاعدة  املجال؛ لي�صمها  يف هذا 
يف  ل��دوره��ا  ك��ب��رياً  اهتماماً  يوليها  التي  ال�صفاهي 
دولة  يف  امل��ا���ص��ي  ح��ي��اة  علمية  مبنهجية  ال��ت��وث��ي��ق 

الإمارات العربية املتحدة. 

اجتماعية الوطني االحتادي تناق�ض �سيا�سة 
وزارة املوارد الب�سرية والتوطني

•• اأبوظبي -وام:

خالل  الحت��ادي  الوطني  باملجل�ض  الب�صرية  وامل��وارد  وال�صكان  والعمل  الجتماعية  ال�صوؤون  جلنة  ب��داأت 
وزارة  �صيا�صة  مو�صوع  مناق�صة  اللجنة  رئي�ض  الرحومي  اأح��م��د  حمد  �صعادة  برئا�صة  ام�ض  اجتماعها 
املوارد الب�صرية والتوطني واطلعت على التقارير واملعلومات ب�صاأن م�صروع قانون احتادي يف �صاأن العمل 
حممد  ن�صال  ود.  اللجنة  مقررة  �صليم���ان  بن  �صليمان  عزة  من:  كل  �صعادة  الجتماع  ح�صر  التطوعي. 
املوارد  ال�صح����ي. وتناق�ض اللجنة مو�صوع �صيا�صة وزارة  الطنيجي وعائ�ص���ة را�ص�����د ليتي�����م و�صال���م عل����ي 
العمل  �صوق  الب�صرية يف  امل��وارد  لتوطني  العامة  ال�صيا�صة   : اأربعة حماور هي  والتوطني �صمن  الب�صرية 
وال�صراف على تنفيذها وتقدمي ال�صت�صارات والتوجيه املهني لقوة العمل الوطنية ومتابعة وتقييم عملية 

توظيف املواطنني يف القطاع اخلا�ض وبرامج التدريب والتاأهيل للمواطنني الباحثني عن العمل.

فريق همة بلدية منطقة الظفرة ينظم جل�سات �سبابية �سمن �سهر االبتكار
•• الظفرة -الفجر:

ف��ري��دة م��ن نوعها يف منطقة  ب���ادرة  يف 
فريق  ن��ف��ذ  �صبابها،  وب��ج��ه��ود  ال��ظ��ف��رة 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  ه��م��ة  ���ص��ب��اب 
العمراين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع 
ت�صتهدف  ن��ق��ا���ص��ي��ة  ح��ل��ق��ة  وال��ب��ل��دي��ات 
�صباب املنطقة تزامناً مع �صهر البتكار، 
وذلك من خالل تنفيذ جل�صات ع�صف 
ذهني �صمن امل�صاركة مبعر�ض البتكار 

املنفذ مبجمع بينونة التعليمي.
جاء ذلك �صمن روؤية الفريق التي تن�ض 
ل�صت�صراف  ملهمة  �صبابية  همة  على 
وت���خ���ط���ي���ط م�����ص��ت��ق��ب��ل واع������د لإم������ارة 
اأبوظبي ور�صالته التي ت�صهم يف متكني 
طاقة �صباب دائرة التخطيط العمراين 
والبلديات لتخطيط م�صتقبل واعد عن 
طريق تفعيل دورهم القيادي، والداعم، 
وال���ص��ت�����ص��اري خل��دم��ة جم��ت��م��ع اإم����ارة 
اأبوظبي. حيث و�صع الفريق على عاتقه 
دورهم  وتفعيل  ال�صباب  اإ���ص��راك  مهمة 
للتحديات  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول  ت��ق��دمي  يف 
والإ�صهام يف تطوير اأمناط احلياة وفقاً 
للتوجهات  الداعمة  امل�صتقبلية  للروؤية 
ثقافة  مب�صتوى  ل��الرت��ق��اء  احلكومية 
البتكار  حم������اور  خ�����الل  م����ن  ال����ف����رد 

مكانة  يعزز  مب��ا  امل�صتقبل  وا�صت�صراف 
ال���دول���ة ب���ني اأك����ر ال�����دول اب���ت���ك���اراً يف 

العامل.
ب��ت��ن��ف��ي��ذ جل�صتني  ال���ف���ري���ق  ق����ام  وق����د 
�صمت طالب وطالبات معر�ض البتكار 
لدعم  التعليمي،  بينونة  مبجمع  املنفذ 
بكيفية  وال��ت��ع��ري��ف  الب��ت��ك��ار  منظومة 
اأكرب  وح�صد  الأفكار  وت�صنيف  تقدمي 
ت�صجيع  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  م��ن��ه��ا،  ع����دد 
وتناولت  امل��ت��م��ي��زة.  الطالبية  الأف��ك��ار 
يف  “البتكار  حم���ور  الأوىل  اجل��ل�����ص��ة 
توليد  مت  ح���ي���ث  املجتمع”  خ����دم����ة 

على  املجتمع  بخدمة  املتعلقة  الأف��ك��ار 
وم�صتوى  ال���ب���ل���دي  ال���ن���ظ���ام  م�����ص��ت��وى 
والحتادية  املحلية  احلكومية  اجلهات 
ومواكبتها  احل��دي��ث  التقني  باأ�صلوبها 
العامل.  ب��دول  اأ�صوًة  والتح�صر  للتقدم 
الثانية حمور  تناولت اجلل�صة  يف حني 
الطاقة  يف  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  “ا�صت�صراف 
“حيث  البيئية  وال���ص��ت��دام��ة  امل��ت��ج��ددة 
ام���ت���ازت اأف���ك���ار ال��ط��ل��ب��ة ب���اخل���روج عن 
املاألوف يف حمور ال�صتدامة عن طريق 
الطبيعية  للطاقة  الأم��ث��ل  ال�صتغالل 
عدد  اجلل�صات  عن  نتج  وق��د  املتجددة. 

من الأفكار البتكارية املقدمة من قبل 
والزوار  الب��ت��ك��ارات  اأ���ص��ح��اب  املفكرين 
الفكار  م��ن  العديد  ال�صباب،  فئة  م��ن 
ت��خ��دم ع��م��ل احلكومة  ال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة 
الذكية من خالل رفع كفاءة خدماتها 
وحت�����ص��ني ج��ودت��ه��ا ومب���ا ي��ت��ن��ا���ص��ب مع 
اأولويات واحتياجات الوطن امل�صتقبلية. 
وو���ص��ع ف��ري��ق ه��م��ه ع��ل��ى ع��ات��ق��ه مهمة 
العالقة  ذات  للجهات  الب��ت��ك��ارات  رف��ع 
ا�صراكهم  ليتم  البلدية  وخ���ارج  داخ���ل 
بها مبا يخدم امل�صلحة العامة. و�صمن 
باإلقاء  همة  فريق  ق��ام  املعر�ض  فقرات 

املن�صة  على  للجمهور  ترحيبية  كلمة 
املهند�ض  واأك���د  للمعر�ض.   الرئي�صية 
ع��ت��ي��ق خ��م��ي�����ض ح��م��د امل���زروع���ي مدير 
اأن  بالإنابة  الظفرة  منطقة  بلدية  عام 
املبادرة  تنفيذ  يف  همه  ف��ري��ق  م�صاركة 
تطبيقاً  ي���ع���د  الب���ت���ك���ار  ���ص��ه��ر  ���ص��م��ن 
وت�صاهم  ل��ل��ف��ري��ق  ال��ع��ام��ة  ل����الأه����داف 
امل�صتقبلية  ال����دول����ة  روؤي������ة  ت��ع��زي��ز  يف 
املجتمع  دور  وتفعل  لالبتكار،  كمركز 
م��ن خ���الل ا���ص��راك��ه��م يف اي��ج��اد حلول 
مبتكرة للتحديات احلالية وامل�صتقبلية 
احلياة  اأمن���اط  حت�صني  يف  ي�صاهم  مم��ا 
�صيا�صات  باأن  واأ�صاف  وا�صعاد املجتمع.  
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  يف  الب���ت���ك���ار 
مفهوم  حت���وي���ل  اإىل  ت���ه���دف  امل���ت���ح���دة 
موؤ�ص�صية  وث��ق��اف��ة  ع��م��ل  اإىل  الب��ت��ك��ار 
الدولة  مكانة  وتعزيز  ودائ��م��ة،  فّعالة 
كمركز عاملي لالبتكار، وحتفيز اجلهات 
والأفراد  اخل��ا���ض  والقطاع  احلكومية 
م�صيداً  الب��ت��ك��ار.  ممار�صات  تبني  على 
يف  وم�صاركتهم  “همة”  �صباب  بفريق 
ا�صبوع البتكار وجهودهم يف تعزيز دور 
والبلديات  العمراين  التخطيط  دائ��رة 
يف ت��خ��ط��ي��ط م�����ص��ت��ق��ب��ل واع�����د لإم�����ارة 
اأب���وظ���ب���ي، وذل����ك ع���رب ت��ف��ع��ي��ل دوره����م 

القيادي والداعم وال�صت�صاري. 
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العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1851  جتاري كلي
اىل اخل�صم املدخل /1-�صهروز عزيز اهلل قا�صم �صاهي 2- توما�ض كا�صتجني جمهول حمل 
حممد  را�صد  وميثله:جابر  ���ض.م.ع  ال�صالمي  ابوظبي  املدعي/م�صرف  ان  مبا  القامة 
جابر را�صد ال�صالمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بادخالكما يف الدعوى 
املدعي  للم�صرف  ت��وؤدوا  ب��ان  والتكافل  بالت�صامن  جميعا  والزامكم  مت�صامنني  ككفالء 
مبلغ وقدره )5.106.225.135( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�صمول احلكم 
ال�صاعة   2018/2/22 املوافق  يوم اخلمي�ض  لها جل�صة  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ 
9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2479  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /1-فهد علي عبداهلل حممد يو�صف جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/م�صرف الهالل �ض.م.ع - مكتب ادارة  - فرع برج البحر قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3.722.566.58( 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م 
كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2018/3/5 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1066  جتاري كلي
ان  الق��ام��ة مب��ا  ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  ل��الن�����ص��اءات  /1-�صي�صتم  امل��دخ��ل  اىل اخل�صم 
املدعي/بنك دبي التجاري �ض.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب الناخي ال علي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها احلكم بتقرير الق�صاء التزام البنك املدعي النا�صئ 
برد  عليهم  املدعي  ال��زام  مع  التداعي  مو�صوع  اداء  وملحقاتهما  �صمان  �صندي  عن 
ا�صل ال�صندين للبنك املدعي ندب خربة متخ�ص�صة لبيان انه قد مت اجناز امل�صروع 
وامل�صاريف  والر�صوم  للم�صروع  ال�صادرة  الجناز  ت�صليم  ب�صهادات  الثابت  النحو  على 
ال�صاعة  املوافق 2018/2/19  الثنني  يوم  لها جل�صة  املحاماة. وحددت  اتعاب  ومقابل 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1278  جتاري كلي
اىل املدعي عليه /1-هاريت لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م - �صابقا - ال�صم حاليا هاريت للتجارة العامة 
�ض.ذ.م.م 2- كي�صرو وال بانكاج كومار برافني �صاندرا ب�صفته كفيال �صخ�صيا 3-�صركة هاريت للتجارة العامة 
م.م.ح را�ض اخليمة ب�صفتها كفيل 4- �صركة ريالتبل انرتنا�صيونال لتجارة �ض.ذ.م.م 5- �صركة املرحبة للتجارة 
العاة �ض.م.ح را�ض اخليمة 6- �صركة اللوؤلوؤ ال�صود للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية )امل�صرف( فرع دبي وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب 
الناخي ال علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم والتكافل بان 
يوؤدوا للم�صرف املدعي مبلغ وقدره )5.424.265( درهم والفوائد الر�صيد امل�صتحق حتى تاريخ:2016/7/14 
والفوائد بواقع 12% من هذا التاريح وحتى تاريخ رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام. 
فاأنت  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  9.30 �ض  ال�صاعة   2018/2/22 املوافق  اخلمي�ض  يوم  لها جل�صة  وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�صور 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1438  جتاري كلي 
القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �صي  دبليو  دي  تران�صبورت  ايبل  �صركة  عليه/1-  املدعي  اىل 
�صركة  عن  املفو�ض  املدير  وب�صفته  ال�صخ�صية  ب�صفته  الها�صم  �صليم  املدعي/كارلو�ض  ان  مبا 
جوعان للنقل العام �ض.ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بتاريخ:2017/12/18 احلكم التمهيدي التايل حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري وقبل الف�صل يف 
املو�صوع بندب اخلبري احل�صابي املخت�ض �صاحب الدور باجلدول تكون مهمته الطالع على على 
اوراقها وم�صتنداتها وماع�صى ان يقدمه له اخل�صوم والنتقال اىل مقر طريف الدعوى لالطالع 
امل�صتندات والطالع على املرا�صالت الورقية واللكرتونية والزمت  على ما لديهما من ا�صول 
املدعي بايداع ع�صرة الف درهم على خزانة املحكمة على ذمة اتعاب وم�صاريف اخلبري وحددت 
املحكمة  لها  وح��ددت   ، التقرير  لي��داع  وجل�صة:2018/3/5  التقرير  لي��داع  جل�صة:2018/2/7 

 .ch2.E.22:جل�صة يوم الثنني املوافق:2018/3/5 ال�صاعة:09:30 �صباحا يف القاعة
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1595 تنفيذ مدين  
املنفذ �صده/1-  احمد دروي�ض جابر علي �صيفان املهريي جمهول  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عبدالرحمن حممد ح�صني عبداهلل 
اأقام  قد  ال�صويدي   عبداهلل  عبدالوهاب  علي  وميثله:عبداهلل  الري�ض 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة  .وعليه  التنفيذ  وق��دره )376452( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/64  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/الدفعه الكبرية ���ض.ذ.م.م 2-ديباك جاجنو انى ارجون دا�ض جاجنو 
انى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك ابوظبي التجاري )فرع( وميثله:عبداهلل 
خمي�ض غريب الناخي ال علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
والر�صوم  دره��م   )235452.07( وق��دره  مببلغ  والتكافل  والت�صامم  بالت�صامن  عليهم 
ال�صداد  ال��دع��وى وحتى  رف��ع  ت��اري��خ  وال��ف��ائ��دة 12% م��ن  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�صاريف 
التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 
2018/2/26  ال�صاعة:08.30 �ض بالقاعة:ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ص الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/4099  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- موؤ�ص�صة فينك�ض لتاأجري ال�صيارات ملالكها/عبدالرحمن احمد حممد فا�صل )ا�صد( 
ال�صالمي  دب��ي  املدعي/بنك  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ا�صد  فا�صل  حممد  احمد  عبدالرحمن   -2
الدعوى  اق��ام  قد  عامة(  م�صاهمة  )�صركة  ال�صالمي  دبي  املدعي/بنك  ان  مبا  عامة(  م�صاهمة  )�صركة 
التايل حكمت  التمهيدي  ب��ت��اري��خ:2018/2/13 احلكم  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  اعاله وعليه  املذكورة 
املحكمة مبثابة احل�صوري وقبل الف�صل  يف املو�صوع بندب اخلبري امل�صريف �صاحب الدور يف اجلدول ما 
مل يتفق الطرفان على تعيينه خالل ا�صبوع تكون مهمته الطالع على ملف الدعوى ومابه من م�صتندات 
وماع�صى ان يقدم له من ا�صول م�صتندات بيان طبيعة العالقة بني الطراف املدعية واملدعي عليه ومن 
واقع ا�صول امل�صتندات واملرا�صالت املتبادلة باية طريقة كانت وبيان الت�صهيالت التي ح�صل عليها وامل�صدد 
واملرت�صد كال علىحدى وللخبري النتقال اىل اية جهة لالطالع على مابها من م�صتندات و�صماع من 
يرى �صرورة �صماعه دون حلف ميني وبيان املرت�صد بعد ت�صفية احل�صاب وحددت املحكمة مبلغ )خم�صة 
الف درهم( تودع بخزينة املحكمة كامانة حتت ح�صاب اتعاب اخلربة وكلفت املدعي ب�صدادها، وحددت لها 

 .ch1.C.14:املحكمة جل�صة يوم الثالثاء املوافق:2018/2/27 ال�صاعة:08:30 �صباحا يف القاعة
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
اإعالن للح�شور امام مدير ادارة الدعوى بالن�شر

يف الدعوى رقم 2018/193 جتاري جزئي        
بناء على طلب مكتب اإدارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية اإىل املدعي عليها 
– بي جي ام للمقاولت ذ م م . اأقامت املدعية – اركتيك لتجارة املكيفات �ض ذ م م . الدعوى 
رقم 193-2018 جتاري جزئي عجمان. املو�صوع: اإلزام املدعي عليها بتاأديتها للمدعية مبلغ 
وقدره 228.561 درهم مائتان وثمانية وع�صرون الف وخم�صمائة وواحد و�صتون درهم فقط 
مع الفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق يف 1-7-2017 وحتى ال�صداد 
التام وت�صمني املدعي عليها الر�صوم وامل�صاريف واأتعاب املحاماة . اأنت مكلف باحل�صور اأمام 
اإدارة الدعوى مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية يوم الأحد املوافق 25-2-2018 �صخ�صيا 
امل�صتندات  كافة  بها  الدعوى مرفقا  وتقدمي مذكرة جوابية على  وكيل معتمد  بوا�صطة  اأو 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله بو�صفك املدعي عليه 
مكتب اإدارة الدعوى

وزارة العدل 
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
اإعالن احلكم بالن�شر

 يف الدعوى رقم
 02/00114/2017 جتاري ل�شنة 2017 ايجارات

امل��ح��ك��وم ل��ه ط��ال��ب الإع����الن 1- اح��م��د حممد حم��م��ود ال���دلل 2- 
الدلل للعقارات. املحكوم عليه املطلوب- ال�صركة الوردية للتجارة 
العامة �ض ذ م م . منطوق احلكم ال�صادر بجل�صة 6-2-2017. حكمت 
العني  اإخ����الء  عليها.  امل��دع��ي  اإل����زام   : احل�����ص��وري  اللجنة مب��ث��اب��ة 
وت�صليمها للمدعي خالية من ال�صواغل. بقيمة ايجارية للفرتة من 
1-3-2016 وما ي�صتجد حتى الإخالء الفعلي بواقع 300.000 درهم 
�صنويا .بقيمة �صيك ايجار مببلغ 75.000 درهم. ت�صليم براءة ذمة 
من الكهرباء واملياه. بر�صوم وم�صاريف الدعوى. حيث اأن القانون 
قد الزم باإعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه متهيدا لي�صبح نهائيا 

يف حالة عدم الطعن عليه ي املواعيد املقررة .

       

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/369 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1-ام���ري ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ن��وي��ري ع��ب��دال��رح��م��ن جمهول 
التجارية  الرب��ع��ة  الجت��اه��ات  التنفيذ/موؤ�ص�صة  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
وميثله:ب�صار عبداهلل علي ابراهيم امل�صايبة قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12633( درهم  اىل طالب 
املوؤرخة:2017/4/2  الت�صوية  اتفاقية  باحلاق   -2 املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
مبح�صر اجلل�صة واثبات حمتواها فيه وجعلها يف قوة ال�صند التنفيذي وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3379  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- ديندار لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/11/9  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�صالح/ا�صرف امني ح�صن ال�صيد بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ )16164( درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا 
ما مل يكن قد التحق بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها امل�صروفات . حكما 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة 
التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• راأ�س اخليمة-وام:

افتتح �صمو ال�صيخ حممد بن �صعود بن 
�صقر القا�صمي ويل عهد راأ�ض اخليمة 
بو  عي�صى  بنت  ح�صة  معايل  بح�صور 
حميد وزي��رة تنمية املجتمع مبنطقة 
الغيل يف راأ�ض اخليمة فعالية البتكار 
تنمية  ل��وزارة  املجتمعية  اخلدمات  يف 
امل��ج��ت��م��ع ت��زام��ن��ا م��ع ���ص��ه��ر الإم�����ارات 

لالبتكار.
واأطلق �صموه خالل الفتتاح الذي اقيم 
يف مركز �صباب الغيل مبادرة اجلمعيات 
وزارة  تنظمها  التي  املتنقلة  التعاونية 
جمعية  مع  وبالتعاون  املجتمع  تنمية 
القوات امل�صلحة التعاونية وتهدف اإىل 
اأفراد  اإىل  ال�صتهالكية  امل��واد  اإي�صال 
النامية  املناطق  القاطنني يف  املجتمع 
التعاونية  اجلمعيات  ا�صتهدفت  حيث 

اأذن  منطقة  من  كال  الثالث  املتنقلة 
وال�����ص��اع��دي وال��غ��ي��ل يف اإم������ارة راأ����ض 
اخليمة كمرحلة اأولية حيث ي�صتطيع 
القاطنون يف املناطق املذكورة الت�صال 
وطلب  املتنقلة  التعاونية  باجلمعية 
لت�صله  ال���ص��ت��ه��الك��ي��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ه 

باأ�صرع وقت وباأ�صعار تناف�صية.
التعاونية  اجلمعيات  اإط���الق  وي��اأت��ي 
تنمية  وزارة  م����ن  اإمي����ان����ا  امل��ت��ن��ق��ل��ة 
امل�صلحة  ال���ق���وات  وج��م��ع��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع 
اخلدمات  تطوير  باأهمية  التعاونية 
املقدمة ملختلف فئات املجتمع وت�صهيل 
بذلك  لترتجم  اإليها  الو�صول  عملية 
روؤي��ة واأه��داف حكومة دولة الإمارات 
الوطنية  ال���دول���ة  لأج���ن���دة  وحت��ق��ي��ق��ا 

.2021
و���ص��اح��ب الإط�����الق ف��ع��ال��ي��ات وور�ض 
واأطفالهم  لالأ�صر  وتعليمية  ترفيهية 

ك���ور����ص���ة ال����روب����وت����ات وم���ع���ر����ض حي 
مراكز  يف  املنت�صبني  ال�صباب  لبتكار 
راأ�ض اخليمة وخمترب  باإمارة  ال�صباب 
لالأطفال  امل���وج���ه  ال���ص��ت��ط��الع  ح���ب 
فيزيائية  جت��ارب  اإج���راء  اإىل  ويهدف 
وع��ل��م��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة م���رح���ة وج���اذب���ة 

لالأطفال.
وت�صتمر فعاليات وزارة تنمية املجتمع 
ل��الب��ت��ك��ار حيث  الإم���������ارات  ���ص��ه��ر  يف 
�صت�صتهدف الوزارة يف الأ�صبوع الثالث 
ال��ه��م��م م���ن ذوي الإع���اق���ة  اأ����ص���ح���اب 
مع  وبالتعاون  تنظم  حيث  ال�صمعية 
واملجل�ض  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
فعالية  الهمم  لأ�صحاب  ال�صت�صاري 
مر�صى  يف  ل��ل�����ص��م  الب���ت���ك���ار  خم��ت��رب 
ال��ف�����ص��ت��ف��ال ب��دب��ي ال����ذي ي�����ص��م عددا 
والقيادات  ال�صمعية  العاقة  ذوي  من 
ع�صف  جل�صة  يف  املجتمع  من  واأف���راد 

ذه����ن����ي لب����ت����ك����ار اأف�����ك�����ار وم�����ب�����ادرات 
ال��ف��ئ��ة ور���ص��م تطلعاتهم  ه���ذه  ت��دع��م 
للخروج  املجالت  كافة  يف  امل�صتقبلية 
الداعمة  التو�صيات  من  بعدد  بعدها 
بالإ�صافة  الفئة  وتاأهيل هذه  لتمكني 
اإىل ور���ص��ة امل��ر���ص��م احل��ر وور���ص��ة لغة 

الإ�صارة.
اأي�صا خ��الل �صهر  ال���وزارة  كما رك��زت 
الإم��ارات لالبتكار على تعزيز مفهوم 
الإب����داع والب��ت��ك��ار يف رع��اي��ة وتوعية 
كبار ال�صن والأطفال وذلك من خالل 
بالفئتني  ت��ع��ن��ى  م��ت��ن��وع��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
وا�صتخدام  فئة  ك��ل  م��ع  تتنا�صب  مب��ا 
تقنيات حديثة توافق احتياجاتهم يف 
عجمان  ب��اإم��ارة  الريا�صية  احل��دي��ق��ة 
يا�صم�صم  اف��ت��ح  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل����ك 
واأ�صرهم  الأط��ف��ال  توعية  يتم  حيث 
بحقوقهم وحمايتهم التي كفلتها لهم 

اأن�صطة  اإىل  بالإ�صافة  الإم��ارات  دول��ة 
حت��ف��ز ذاك����رة ك��ب��ار ال�����ص��ن م��ن خالل 
الذاكرة  لتن�صيط  امل��ح��ف��زة  الأدوات 

لديهم.
ويف الأ���ص��ب��وع ال���راب���ع ت��ن��ظ��م ال����وزارة 
اأ�صحاب  الب��ت��ك��ار يف مت��ك��ني  ف��ع��ال��ي��ة 
م�صممات  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون  ال���ه���م���م 
ت�صميم  يف  خ�����ربة  ذات  اإم����ارات����ي����ات 
قالدة”   “ م�صروع  لدعم  املجوهرات 
طالبات  ت�صميم  ع��ل��ى  يعتمد  ال����ذي 
الإعاقة  ذوي  الهمم من  اأ�صحاب  من 
الذهنية جموهرات من معادن نقدية 
اإىل  حتويلها  ث��م  وم��ن  تدويرها  يعاد 
للجميع  مي���ك���ن  ح���ي���ث  جم�����وه�����رات 
ت�صميم  يف  الهمم  اأ���ص��ح��اب  م�صاركة 
التي  الور�صة  يف  ودعمهن  املجوهرات 

�صتقام يف حي دبي للت�صميم.
ح�صر الفعالية ال�صيخ �صقر بن حممد 

القا�صمي الرئي�ض العلى لنادي راأ�ض 
اخليمة الريا�صي وال�صيخ �صلطان بن 
علي اخل��اط��ري و���ص��ع��ادة م��ب��ارك علي 
راأ�ض  حكومة  يف  امل�صت�صار  ال�صام�صي 

اإب��راه��ي��م عبدامللك  و���ص��ع��ادة  اخل��ي��م��ة 
العامة للريا�صة  العام للهيئة  الأمني 
و���ص��ع��ادة خ��ال��د امل��دف��ع الأم����ني العام 
ال�صحي  ال��ن��ار  �صامل  و�صعادة  امل�صاعد 

و���ص��ع��ادة اأح��م��د ب��ن دروي�����ض النعيمي 
اأع�صاء  ال�����ص��ره��ان  ن��اع��م��ة  و����ص���ع���ادة 
املجل�ض الوطني الحت��ادي وع��دد من 

ال�صخ�صيات وامل�صوؤولني.

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

�صاحب  وح�������ص���ور  رع����اي����ة  حت����ت 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ع��ود ب���ن �صقر 
الأعلى  املجل�ض  ع�صو  القا�صمي، 
لالحتاد، حاكم اإمارة راأ�ض اخليمة. 
راأ�������ض اخليمة  اإم������ارة  ت�����ص��ت�����ص��ي��ف 
التوايل  ع��ل��ى  ال��ع��ا���ص��رة  ول��ل�����ص��ن��ة 
نخبة من اأف�صل العلماء يف العامل 
املتقدمة  امل�����واد  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ون 
والنانو تكنولوجي. حيث ي�صاركون 
يف الور�صة الدولية العا�صرة للمواد 
ين�صمها  ال��ت��ي   2018 امل��ت��ق��دم��ة 
للمواد  راأ���ض اخليمة  اأبحاث  مركز 
ثالثة  م��دى  على  ومتتد  املتقدمة 
اأي�������ام خ�����الل ف����رباي����ر اجل�������اري يف 
ويحت�صن  اخل��ي��م��ة.  راأ������ض  اإم������ارة 
للمواد  راأ���ض اخليمة  اأبحاث  مركز 
يف  املتقدمة  امل���واد  ع��ل��وم  املتقدمة 
اأو����ص���ع م��ع��ان��ي��ه��ا، م��ن م���واد البناء 
والزجاج  اخلر�صانة  مثل  املعروفة 
التي  امل��ت��ط��ورة  امل����واد  اإىل  و���ص��وًل 
ال�صم�صية،  اخل��الي��ا  ت�صغيل  تدعم 
الكمبيوتر  واأج����ه����زة  وامل����ح����ولت 

والهواتف املحمولة.
ي�����وؤم�����ن رئ����ي���������ض م����رك����ز اأب����ح����اث 
املتقدمة  ل���ل���م���واد  اخل��ي��م��ة  راأ�������ض 
من  ت�صيثام  اأن���ت���وين  ال��ربوف�����ص��ور 
ق�صم علوم املواد املتقدمة يف جامعة 
كامربدج، اأن الن�صخة العا�صرة من 
املتقدمة  للمواد  الدولية  الور�صة 
ك��ب��رياً يف عدة  ت�صهد من���واً  ���ص��وف 
هذا  ت�صيتام:  ق��ال  حيث  جم���الت. 
العام �صيكون لدينا اأكر من 170 
خمتلفة  دول����ة   20 م���ن  م�����ص��ارك��اً 
وه��ذا ع��دد اأك��رب مما ك��ان لدينا يف 
ن�صت�صيف  كما  املا�صية.  ال�صنوات 
ملناق�صة  م��ت��ح��دث��اً   21 ال��ع��ام  ه���ذا 
قمنا  ك��م��ا  متخ�ص�صة.  م��وا���ص��ي��ع 
مثل  للم�صاهمني  دع���وات  بتوجيه 
ال���ربوف�������ص���ور ري��ت�����ص��ارد ك���ان���ر من 
الربوف�صورة  و  كاليفورنيا  جامعة 
ليندا نزار من جامعة واترلو، لكي 
املحتوى  ال��ن��م��و يف  ع��ل��ى  ي�����ص��ه��دوا 
الور�صة  ���ص��ه��دت��ه  ال��ت��ي  والأرق��������ام 
الدولية للمواد املتقدمة على مدى 

ال�صنوات القليلة املا�صية.  
العام  ه����ذا  دورات  يف  و���ص��ي�����ص��ارك 

ال��دك��ت��ور ���ص��ي��ب��ا���ص��ت��ي��ان ب��ي��رت، من 
لالأبحاث  ن���ه���رو  ج����واه����ر  م���رك���ز 
العلمية املتقدمة جنكا�صر بنغالور. 
بيرت هو جزء من الفريق الهندي 
ف��ري��ق ال��ت��ن��ف�����ض ال����ذي ان��ت��ق��ل اإىل 
ال�����دور ال��ن�����ص��ف ن��ه��ائ��ي يف حتدي 
مليون   20 ق��ي��م��ت��ه  ب��ل��غ��ت  ع���امل���ي 
دائ����زة  ك��و���ص��ي��ا  ج���ي  اأر  اأن  دولر، 
ثاين  انبعاثات  لتحويل   ، الكربون 
اأك�صيد الكربون من الغاز الطبيعي 
منتجات  اإىل  ال��ط��اق��ة  وحم���ط���ات 
قابلة لال�صتخدام. و�صوف يتحدث 

الدكتور بيرت عن املو�صوع نف�صه - 
“الوقود واملواد امل�صافة ذات القيمة 
ال�صناعية  النفايات  م��ن  امل�صافة 
الأكادميية  التكنولوجيا من  ونقل 

اإىل ال�صناعة« 
الور�صة  يف  ال���ه���ن���دي  ول��ل��ح�����ص��ور 
انعكا�ض  املتقدمة،  للمواد  الدولية 
م��ت��ني ل��ل��ع��الق��ات امل���ت���داخ���ل���ة بني 
والهند،  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
الهندي  احل���������ص����ور  اأب���������رز  وم������ن 
الربوفي�صور �ض.ن.ر. راو، الرئي�ض 
ال�صت�صاري  ل��ل��م��ج��ل�����ض  ال�����ص��اب��ق 
ال������وزراء ومدير  ل��رئ��ي�����ض  ال��ع��ل��م��ي 
جنكا�صر،  يف  �صقر  ال�صيخ  خمترب 
ينظر  �����ص����وف  ال��������ذي  ب����ن����غ����ال����ور، 
جمال  يف  الأخ���������رية  ال���ن���ت���ائ���ج  يف 
النظائر اجلرافني غري الع�صوية. 
وال����ربوف����ي���������ص����ورة ل���ي���و ب������ن، من 
�صنغافورة،  يف  الوطنية  اجل��ام��ع��ة 
ال��ت��ي مت الع�����رتاف ب��ه��ا م���ن قبل 
توم�صون رويرتز باعتبارها واحدة 
من العقول الأكر تاأثريا يف العامل 
ويف اأعلى %1 من الباحثني عايل 
امل�����واد، وجتدر  الق��ت��ب��ا���ض يف ع��ل��م 

رحلتها   �صتكون  ه���ذه  اأن  الإ����ص���ارة 
اخليمة  راأ������ض  اإم������ارة  اىل  الأوىل 

حل�صور هذا احلدث.
الربوفي�صورة  اأن  امل���وؤ����ص���ف  وم����ن 
علوم  ملكة  در�صيلهاو�ض،  ميلدريد 
ال��ك��رب��ون ل��ن ت��ك��ون ح��ا���ص��رة هذا 
املا�صي  ال��ع��ام  توفيت  حيث  ال��ع��ام، 
الأمريكية.  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف 
لربنامج  قويا  م��وؤي��دا  وباعتبارها 
ذاكرتها  �صت�صتمر  اخل��ي��م��ة،  راأ�����ض 
عنوان  حت���ت  حم���ا����ص���رة  يف  م��ع��ن��ا 
التي  دري�صيلهاو�ض”  “ذكرى 
�صتقدمها ليندا نزار للمرة الأوىل 

هذا العام.
ل��ل��ط��الب اأي�����ص��ا ح�����ص��وراً ق��وي��اً يف 
املتقدمة  للمواد  الدولية  الور�صة 
 98 �صيقدمون   ال��ع��ام، حيث  ه��ذا 
ب���ح���ث���اً، وت�����ص��ع��ة حم����ادث����ات. وكما 
ال�صابقة،  ال�صنوات  يف  احل���ال  ك��ان 
ال�صباب  للعلماء  الفر�صة  �صتتاح 
على  وال������ت������ع������رف  ل�����الخ�����ت�����الط 
ال��ط��راز العاملي،  الأك��ادمي��ي��ني م��ن 
البحثية  م�����ص��اري��ع��ه��م  وم��ن��اق�����ص��ة 

والتعلم منها.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

للقراآن  اخليمة  راأ����ض  موؤ�ص�صة  اأع��ل��ن��ت 
الكرمي وعلومه اعتماد جدول فعالياتها 
للقراآن  اخليمة  راأ���ض  جلائزة  اخلتامية 
الثامنة ع�صرة خالل  الكرمي يف دورتها 
�صهر فرباير اجل��اري، ج��اء ذل��ك خالل 
حميد  ب��ن  خالد  ب��ن  �صقر  ال�صيخ  لقاء 
املوؤ�ص�صة،  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  القا�صمي 
روؤ�صاء اللجان املنظمة للجائزة وبح�صور 
اأحمد حممد ال�صحي مدير عام املوؤ�ص�صة 
يف مقرها. وقال ال�صيخ �صقر بن خالد 
القا�صمي اإنه ملن دواعي فخرنا و�صرورنا 
جلائزة  اخلتامية  الفعاليات  تنطلق  اأن 
راأ�ض اخليمة للقراآن الكرمي يف عام زايد 
ويف دولة اخلري والعطاء، بدعم ورعاية 
كرمية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود 
بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�ض الأعلى 
ح��اك��م راأ�����ض اخل��ي��م��ة، وت��ع��ت��رب اجلائزة 
من اأهم الأحداث الكبرية على م�صتوى 
راأ�����ض اخل��ي��م��ة، وت��ت��ج��دد يف ك��ل ع���ام يف 
اأن تكون هذه  اآملني  حلة جديدة بهية، 
اجلميع  بر�صا  متميزة وحتظى  ال��دورة 

باأن�صطتها وفعالياتها الهادفة.
واأكد اأحمد حممد ال�صحي اأنه مت و�صع 
دقيقة  درا���ص��ة  بعد  املحا�صرات  عناوين 
وفق كل فئة موجهة لها، بحيث تتوافق 
م��ع خم��رج��ات ح��ك��وم��ة ال���دول���ة وروؤي����ة 
وتتفاعل  احل��ك��ي��م��ة  ال��ق��ي��ادة  وت��ط��ل��ع��ات 
م��ع ع���ام زاي����د، ك��م��ا اأن امل��ح��ا���ص��رات مت 
املجتمع  اح��ت��ي��اج��ات  ل��ت��ل��ب��ي  اخ��ت��ي��اره��ا 

امل�صتهدفة،  الفئة  ح�صب  اأطيافه  بكافة 
وت�صم يف طياتها العديد من املحا�صرات 
امل��ت��ن��وع��ة، يف ج���وان���ب خم��ت��ل��ف��ة، منها 
الدينية والأخالقية والأ�صرية  التوعية 
�صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  مناقب  وذك���ر 
وحما�صرات  ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان  اآل 
يف ح����ب ال����وط����ن والن����ت����م����اء وال������ولء 
وال�صعادة  والت�صامح  وال��ق��ي��ادة،  للوطن 

اأحمد  والإي��ج��اب��ي��ة والب���ت���ك���ار. واأ����ص���ار 
اأم�����ني ع����ام جائزة  ���ص��ب��ي��ع��ان  اإب���راه���ي���م 
ورئي�ض  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  اخليمة  راأ����ض 
اأن  اإىل  ل��ه��ا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة حت��ر���ض ���ص��ن��وي��ا على 
ي�صعدهم  املجتمع وتقدمي كل ما  اإف��ادة 
الو�صطية  م��ن��ه��ج  وف���ق  ر���ص��اه��م  وي��ن��ال 
والع�����ت�����دال وال���ت���وع���ي���ة الإي���ج���اب���ي���ة يف 

باقة  اأن  مبينا  احل��ي��اة،  مناحي  خمتلف 
حما�صرة   35 على  ت�صتمل  املحا�صرات 
من  وواع��ظ��ات  وع��اظ  يقدمها  متنوعة 
يت�صمن  ك��م��ا  الخ��ت�����ص��ا���ض،  اأ���ص��ح��اب 
جدول الفعاليات وفق الفئات امل�صتهدفة 
دورة علمية للمجتمع يف م�صجد ال�صيخ 
ملدة  الفكري  التح�صني  دورة  زاي��د وهي 
وطالبات  لطالب  وحما�صرات  اأيام،   3
حما�صرة،   22 ع���دده���ا  ب��ل��غ  امل����دار�����ض 
و4  اجل��ام��ع��ات،  لطلبة  وحم��ا���ص��رت��ني 
حما�صرات  و4  ل��ل��ن�����ص��اء،  حم���ا����ص���رات 
اأن  مبينا  احل��ك��وم��ي��ة،  اجل��ه��ات  ملوظفي 
الت�صامح  قيم  تبث  املنظمة  املحا�صرات 
والت�صامح  والع�����ت�����دال  وال���و����ص���ط���ي���ة 
وم��ك��ارم الأخ����الق وال��ق��ي��م ال��وط��ن��ي��ة يف 
ف��ئ��ة ال�����ص��ب��اب وامل��ج��ت��م��ع. واأ�����ص����اف اأن 
اهتمام  يعك�ض  املحا�صرات  ه��ذه  تنظيم 
القراآنية  ب���اجل���وائ���ز  الإم���������ارات  دول�����ة 
والفعاليات الهادفة وتقدمي الدعم لها 
به على  اأ�صبحت منوذجا يحتذى  حتى 
�صتنطلق  اأن��ه  مو�صحا  العامل،  م�صتوى 
اأوىل فعاليات اجلائزة اليوم اخلمي�ض يف 

م�صجد ال�صيخ زايد.

خمتلفة  دولة   20 من  م�ساركًا   170

راأ�ض اخليمة ت�ست�سيف الور�سة الدولية العا�سرة  للمواد املتقدمة 

اعتبارا من اليوم

جائزة راأ�ض اخليمة للقراآن الكرمي تنظم 35 حما�سرة مب�سجد ال�سيخ زايد 

قائد عام �سرطة راأ�ض اخليمة يلتقي رئي�ض 
جلنة »جائزة وزير الداخلية للتميز«

�سرطة راأ�ض اخليمة تكرم خريجي دبلوم االبتكار 

االآثار ومتاحف راأ�ض اخليمة تعزز مفهوم االبتكار 

•• راأ�س اخليمة -وام:

العام  القائد  النعيمي  علوان  بن  عبداهلل  علي  اللواء  ا�صتقبل 
ل�صرطة راأ�ض اخليمة وفد جلنة “جائزة �صمو وزير الداخلية 
الرزاق  عبد  القدو�ض  عبد  الدكتور  اللواء  برئا�صة  للتميز” 
ال��ع��ب��ي��ديل م�����ص��اع��د ق��ائ��د ع���ام ���ص��رط��ة دب���ي ل�����ص��وؤون التميز 
وال��ري��ادة رئي�ض جلنة اجل��ائ��زة وذل��ك يف م�صتهل عمل جلان 
�صرطة  عام  قائد  واطلع  اجلائزة.  مبعايري  اخلا�صة  التقييم 
راأ�����ض اخل��ي��م��ة م��ن ال��ل��واء ال��ع��ب��ي��ديل ع��ل��ى ج��ان��ب م��ن اأ�ص�ض 

التقييم واملعايري اخلا�صة باجلائزة التي ت�صتند على منظومة 
التميز احلكومي يف الدولة من حيث فئات اجلائزة واملعايري. 
وتعد الزيارة باكورة اأعمال مرحلة تقييم “ جائزة �صمو وزير 
“املجال  فئاتها  بجميع  الرابعة  “ بدورتها  للتميز  الداخلية 
وحتر�ض  ال��وظ��ي��ف��ي«.  وامل��ج��ال  ال�صرطي  وامل��ج��ال  املوؤ�ص�صي 
اجلائزة على تطبيق مفاهيم ومعايري التميز العاملية واأوجدت 
وقيادات  قطاعات  خمتلف  بني  ال�صرطية  املناف�صة  من  روح��ا 
اإبداعاتهم  لإب��راز  لهم  الفر�صة  واأت��اح��ت  وموظفيها  ال���وزارة 

واإجنازاتهم وت�صخريها يف خدمة وتطوير العمل ال�صرطي.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

مبنا�صبة �صهر الإمارات لالبتكار، كّرم �صعادة اللواء علي عبد 
اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �صرطة راأ�ض اخليمة، منت�صبي 
دبلوم  م��ن خريجي  اخل��ي��م��ة،  راأ����ض  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
البتكار، الذي نظمه مركز وزارة الداخلية لالبتكار، بالتعاون 
مع كليات التقنية العليا، ان�صجاماً مع توجيهات القيادة العليا 
وذلك  املجتمع،  يف  البتكار  ثقافة  ون�صر  بالبتكار،  بالهتمام 
بح�صور �صعادة املقدم حممد اإ�صماعيل الهرمودي مدير مركز 
ال�صعيبي  �صلطان  يا�صر  والنقيب  لالبتكار،  الداخلية  وزارة 

رئي�ض ق�صم التطبيقات البتكارية بوزارة الداخلية.
حيث مت تكرمي كل من مالزم اأول مهند�ض جّراح جمال الطري، 

ومالزم اأول بدرية �صليمان، ومالزم اأول مهند�ض اأحمد جمال 
اأول خديجة الطنيجي، �صعياً لدعم ورعاية  الطري، وم�صاعد 
التي  البتكارية،  ومهاراتهم  قدراتهم  يطور  مب��ا  املبتكرين 
املوؤ�ص�صي  الأداء  وت��ط��ور  العمل  خدمة  على  اإيجابياً  تنعك�ض 

بتوفري املعلومات واملعارف عرب التقنيات احلديثة.
واأ�صاد اللواء علي بن علوان النعيمي، بدبلوم البتكار، موؤكداً 
ليكونوا  اخل��ري��ج��ني،  ت��اأه��ي��ل  يف  رئ��ي�����ض  ب����دور  �صي�صهم  اأن����ه 
القيادات  ملنت�صبي  الب��ت��ك��ار  جم��ال  يف  متميزين  حما�صرين 
وتعزيز  ن�صر  يف  ي�صهم  مب��ا  ال��دول��ة،  م�صتوى  على  ال�صرطية 
جهود  مثمناً  متطورة،  علمية  ملعايري  وفقاً  البتكار  مفهوم 
وزارة الداخلية التي تبّنت خطط عمل حتفز جميع منت�صبيها 

على البتكار لالرتقاء مب�صتوى العمل ال�صرطي والأمني.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ا�صتجابة للتوجيهات ال�صامية باأن �صهر فرباير هو �صهر البتكار 
الآثار  دائ��رة  تبتكر” نظمت  “الإمارات  �صعار  الدولة حتت  يف 
، ابتكر”  ، فكر  “ افهم  واملتاحف براأ�ض اخليمة ور�صة بعنوان 
مبادرات  �صمن  امل��دار���ض  وط��ال��ب��ات  ط��الب  ا�صتهدفت  وال��ت��ي 
مدير  الطنيجي  عبيد  اأحمد  و�صرح  البتكار.  ل�صهر  الدائرة 
عام الدائرة باأن هذه الور�صة من اإعداد موظفي الدائرة ل�صهر 
اإي�صال مفهوم البتكار  البتكار حيث هدفت هذه الور�صة اىل 

وحتفيزهم  واملتاحف  الآث��ار  بقطاع  وربطها  امل��دار���ض  لطالب 
بالإ�صافة   ، املجال  التي تخدم هذا  ابتكارية  اأفكار  توليد  على 
املواقع  وحماية  احلفاظ  ب�صرورة  للطلبة  ر�صالة   اإي�صال  اإىل 
الرتاثية  للمباين  ال��رتاث��ي��ة  الهوية  على  واحل��ف��اظ  الأث��ري��ة 
الأفكار  توظيف  اهمية  على  ال��ور���ص��ة  رك���زت  كما   ، والث��ري��ة 
والأ�صاليب والأدوات التكنلوجية والبتكارية احلديثة يف خدمة 
عر�ض  اأ�صاليب  خ��الل  من  وذل��ك  التاريخية  واملباين  املتاحف 
القطع الأثرية واملعلومات التاريخية وتقدميها للجمهور من 
خالل الرتويج عن املواقع الأثرية ب�صورة مبتكرة. وقالت اأمل 

ابراهيم النعيمي مدير مكتب الت�صال املوؤ�ص�صي “ اإن الور�صة 
اعتمدت على عدد من الأ�ص�ض حيث حر�صنا يف بداية الور�صة 
ومراحلة  واأه��م��ي��ت��ه وجم��الت��ه  الب��ت��ك��ار  اإي�����ص��ال مفهوم  على 
و�صفات املبتكر وما هو العائد على الوطن والفرد من خالل 
تبني مفهوم البتكار ، ومن ثم مت فتح املجال للتفكري بطريقة 
مبتكره حول كيفية احلفاظ على املباين الثرية وبيان اأهميتها 
بع�ض  بتطبيق  الطلبة  ق���ام  ال��ور���ص��ة  خ��ت��ام  ويف   ، ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ا�صتخدام  خالل  من  العمل  ور�صة  يف  اكت�صبوها  التي  املهارات 

اأدوات ب�صيطة ل�صنع وابتكار بع�ض النماذج .

•• دبي-وام:

الثانية  الفنية  الور�صة  اجل��اري  الأ�صبوع  مطلع  ال��رتاث  لإحياء  حممد  بن  حمدان  مركز  نظم 
لالأطفال وذلك يف القرية الرتاثية بالقرية العاملية. وت�صمنت الور�صة التي تاأتي �صمن �صل�صلة 
املائية  ا�صتديو” الر�صم بالألوان  “ميداف  بالتعاون مع  املركز  التي ينظمها  الفنية  الور�ض  من 
لأ�صكال فنية م�صتوحاة من القرية الرتاثية.  وتنظم هذه الور�ض الفنية اإىل الأطفال يف اإطار 
اأن  خ�صو�صا  الإب��داع  على  وحثها  ال�صغرية  املواهب  تنمية  بهدف  للمركز  املجتمعية  امل�صوؤولية 
مو�صوع الور�ض يدور حول بع�ض احلرف القدمية مثل النول و�صناعة اخليام وغريه من الفنون 

ذات ال�صلة باملجتمع الإماراتي.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

يف اإطار التعاون القائم و�صبل حت�صني وتطوير اإج��راءات العمل بني القيادة 
العامة ل�صرطة راأ�ض اخليمة ممثلة باإدارة املرور والدوريات بالإدارة العامة 
التقى   ، امل��روري��ة  احل����وادث  م��ن  للحد  �صاعد  وجمعية  امل��رك��زي��ة  للعمليات 
جمال  بالإنابة  وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة  مدير  النقبي  ال�صم  اأحمد  العقيد 
�صامل العامري املدير التنفيذي للجمعية الجتماع بح�صور عددا من روؤ�صاء 
الأق�صام ومدراء الأفرع و�صف ال�صباط والأف��راد ب��الإدارة ، ملناق�صة امكانية 
منع حوادث املرور. وقد ا�صتهل العامري اللقاء بالرتحيب باحل�صور ، م�صيداً 
التنمية،  ، ودعم م�صرية  بجهودهم املبذولة يف �صبيل تعزيز الأم��ن والأم��ان 
وتذليل كافة املعوقات والعقبات وتوفري كافة الحتياجات املطلوبة للو�صول 
اأف�صل النتائج وحتقيق الأهداف املن�صودة عرب اإجراء اللقاءات الدورية  اإىل 

للخروج  املعنيني  ب��ني  والتن�صيق  املعرفية  الثقافة  ون�صر  اخل���ربات  وت��ب��ادل 
باأفكار خالقة ومبادرات مبتكرة ومميزة تعك�ض عمق الهتمام الذي تبديه 
قيادتنا  لتطلعات  وتنفيذاً  البتكار  م�صرية  دف��ع  يف  املعنية  اجل��ه��ات  جميع 
الر�صيدة يف جعل دولة الإم��ارات من اأقوى دول العامل اأمناً واأماناً . وهدف 
اللقاء اإىل بناء وتعزيز التعاون وال�صراكة بني اجلانبني واإيجاد اآلية موحدة 
بني القيادة العامة ل�صرطة راأ�ض اخليمة وجمعية �صاعد للحد من احلوادث 
يتعدد  ال��ذي  امل��روري  بال�صاأن  يتعلق  فيما  العام  ال�صالح  يخدم  املرورية مبا 
ون�صر  اجلمهور  مع  والتوا�صل  التوعوي  املجال  ومنها  وجم��الت��ه  جوانبه 
الأخبار واإقامة الفعاليات مبختلف اأنواعها على مدار العام مبا ي�صهم يف خلق 
ومكت�صبات  اجلميع  اأرواح  على  احلفاظ  عن  وم�صوؤول  وم��درك  واِع  جمتمع 
الدولة واإجنازاتها بالإ�صافة اإىل اإثراء الثقافة املرورية مل�صتخدمي الطريق 
املحاور  م��ن  العديد  على  اللقاء  وت��ن��اول   . اخليمة  راأ����ض  اإم���ارة  ن��ط��اق  على 

امل��ه��ام كاًل  امل��و���ص��وع��ة وت��وزي��ع  املتعلقة بعمل اجل��ان��ب��ني واخل��ط��ط  ال��ه��ام��ة 
، وفتح املجال ل�صتقبال املقرتحات والأفكار البناءة التي  ح�صب اخت�صا�صه 
واأك��د الجتماع   ، اأكمل وجه  التطويرية على  الداخلية  وزارة  اأه��داف  تخدم 
على �صرورة تفعيل بث الر�صائل التوعوية عرب مواقع التوا�صل الجتماعي 
التوعوية  الر�صالة  لو�صول  اإعالمياً  واإب��راز جهود اجلانبني  العامة  للقيادة 
للجميع على النحو املطلوب ، ومت ا�صتعرا�ض اأبرز الحتياجات ومت التن�صيق 
بني اجلانبني لتحقيق جودة اخلدمات وبال�صورة التي تر�صي اجلمهور وتفوق 
توقعاتهم ، ومت مناق�صة �صبل التعاون والتن�صيق ذات الهتمام امل�صرتك. ويف 
وبروح  عالية  وهمة  بجدية  العمل  اأهمية  على  العامري  دع��ا   ، اللقاء  ختام 
الفريق الواحد ، موؤكداً على تطبيق �صيا�صة ونهج وزارة الداخلية يف جمال 
مبا  ال�صرطي  الأداء  مب�صتوى  الرتقاء  بهدف  امل�صتمر  والتح�صني  التطوير 

يتوائم مع الطموحات ويعززها وفق اآلية عمل دقيقة ووا�صحة.

ور�ض عمل فنية لالأطفال يف 
القرية الرتاثية

�سرط��ة راأ�ض اخليم���ة و�س�اع�د ي�سعي��ان ملن��ع ح�وادث امل��رور

ويل عهد راأ�ض اخليمة يفتتح فعالية االبتكار يف اخلدمات املجتمعية لوزارة تنمية املجتمع
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قتلى يف حادث ملوكب الرئي�ض الكونغويل الرئي�ض االأوكراين يعزي بوتني يف �سحايا الطائرة الرو�سية  5
•• مو�شكو-رويرتز:

الرو�صي  ال��رئ��ي�����ض  اإن  ال��ك��رم��ل��ني  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  بي�صكوف  دمي���رتي  ق���ال 
ف���الدمي���ري ب��وت��ني ت��ل��ق��ى ات�����ص��ال ه��ات��ف��ي��ا م���ن ن��ظ��ريه الأوك�������راين بيرتو 
بورو�صينكو. واأ�صاف بي�صكوف يف موؤمتر �صحفي عرب الهاتف اليوم الأربعاء 
اأن بورو�صينكو ات�صل ببوتني وقدم تعازيه يف وفاة 71 �صخ�صا هم �صحايا 

الطائرة التي حتطمت مطلع هذا الأ�صبوع قرب مو�صكو.
يف  اأوك��ران��ي��ا  م��ن  امل�صاعدة  ت��ق��دمي  ع��ر���ض  بورو�صينكو  اإن  بي�صكوف  وق���ال 
التحقيق يف اأ�صباب وقوع احلادث.  وكانت الطائرة اأوكرانية ال�صنع. وحتدث 
تبادل  ملوا�صلة  احلاجة  وناق�صا  البلدين  بني  ال�صراع  عن  اأي�صا  الزعيمان 

ال�صجناء واللتزام الكامل بتنفيذ اتفاق مين�صك لل�صالم.

•• كين�شا�شا-اأ ف ب:

ام�ض  الدميوقراطية  الكونغو  رئا�صة  يف  الت�صال  م�صوؤول  �صرح 
اآخ���رون يف حادث   11 ا�صخا�ض قتلوا وج��رح  ان خم�صة  الأرب��ع��اء 
تعر�ض ل موكب الرئي�ض جوزف كابيال على طريق يف جنوب غرب 
البالد. وقال ايفون رامازاين “على طرق ماتادي عند كيمبي�صي، 

�صدمت اآلية يف املوكب الرئا�صي �صاحنة كانت تنقل ال�صمنت«.
يف  قتلوا  اجلمهوري  احلر�ض  من  ع�صكريني  “ثالثة  ان  وا�صاف 

احلادث اىل جانب �صخ�صني كانا يف املوقع«.
وتابع ان �صبعة ع�صكريني واربعة مدنيني جرحوا، م�صريا اىل ان 

احلادث وقع ب�صبب المطار.

واكد امل�صدر نف�صه ان الرئي�ض كابيال “بقي يف املوقع حتى و�صول 
والقتلى  اجل��رح��ى  اج���الء  ع��ل��ى  �صخ�صيا  وا���ص��رف  الن��ق��اذ  ف���رق 

ب�صيارات ال�صعاف«.
واحلر�ض اجلمهوري هو الوحدة املكلفة حماية كابيال الذي كان 
يف طريق عودته من ماتادي كربى مدن اقليم الكونغو الأو�صط 

)جنوب غرب( حيث كان يقيم منذ عطلة نهاية ال�صبوع.
�صقوط  عن  ت�صفر  �صري  ح��وادث  الدميوقراطية  الكونغو  وت�صهد 
قتلى وتنجم عن ال�صرعة واحلال ال�صيئة للطرق او ال�صيارات التي 

تنقل حمولت زائدة.
وتقع كيمبي�صي على بعد 220 كلم اىل اجلنوب من كين�صا�صا على 

اف�صل طريق يف الكونغو الدميوقراطية.

•• وا�شنطن-وكاالت:

اإن  كبري  باك�صتاين  م�����ص��وؤول  ق��ال 
اإدراج  اق��رتح��ت  املتحدة  ال��ولي��ات 
ق��ائ��م��ة دولية  اأب������اد ع��ل��ى  اإ�����ص����الم 

ملراقبة عمليات متويل الإرهاب. 
حاولت باك�صتان جاهدة يف الأ�صهر 
على  ا�صمها  اإدراج  تفادي  الأخ��رية 
للدول  املالية”  املهام  “قوة  قائمة 
متويل  ب���ق���واع���د  ت���ل���ت���زم  ل  ال���ت���ي 
يخ�صى  اإج��������راء  وه�����و  الإره����������اب، 
ق����د ي�صر  اأن������ه  م�������ص���وؤول���ون م����ن 

القت�صاد.
امل��ت��ح��دة باتخاذ  ال���ولي���ات  وت��ه��دد 
اإج���������راءات ����ص���ارم���ة ���ص��د اإ����ص���الم 
املزعومة  ���ص��الت��ه��ا  ب�����ص��ب��ب  اأب������اد 
وعلقت  اإ���ص��الم��ي��ني،  مب��ت�����ص��ددي��ن 
ترامب  دون����ال����د  ال��رئ��ي�����ض  اإدارة 
ال�صهر املا�صي م�صاعدات لباك�صتان 

بنحو ملياري دولر.
تنفي  ال���ت���ي  اأب�������اد،  اإ�����ص����الم  وردت 
اأفغان�صتان  يف  مت�صددين  م�صاعدة 
التهديدات  على  بغ�صب  وال��ه��ن��د، 
الإجراءات  من  مبزيد  الأمريكية 

العقابية.
اجتماع  ي��ن��ع��ق��د  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
للدول الأع�صاء يف قوة املهام املالية 
الأ���ص��ب��وع امل��ق��ب��ل يف ب��اري�����ض، وقد 
الجتماع  خ���الل  امل��ن��ظ��م��ة  ت��ت��ب��ن��ى 
القرتاح الأمريكي ب�صاأن باك�صتان. 
مقراً  باري�ض  من  املنظمة  وتتخذ 

دولية  حكومية  منظمة  وه��ي  لها، 
الأم����وال  غ�����ص��ل  مب��ك��اف��ح��ة  معنية 
ال��ع��امل��ي��ة ملكافحة  امل��ع��اي��ري  وت�����ص��ع 

التمويل غري امل�صروع.
وق�����ال م�����ص��ت�����ص��ار رئ��ي�����ض ال������وزراء 
املالية  ووزي������ر  امل���ال���ي���ة  ل���ل�������ص���وؤون 
اإ����ص���م���اع���ي���ل، اإن  ال��ف��ع��ل��ي م���ف���ت���اح 
وبريطانيا  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
اأ�صابيع  طرحتا القرتاح منذ عدة 
واأق��ن��ع��ت��ا ف��رن�����ص��ا واأمل��ان��ي��ا يف وقت 
لحق بامل�صاركة يف رعاية القرتاح. 

يتابع  ك���ب���ري  اأم���ري���ك���ي  م�������ص���وؤول 
املنطقة  يف  الأمريكية  ال�صيا�صيات 
اإن باك�صتان كانت دوماً “انتقائية” 
ال����ذي����ن  امل����ت���������ص����ددي����ن  ت���ع���ق���ب  يف 

ي�صتخدمون اأرا�صيها قاعدًة.
لوقف  ال���وق���ت  “حان  واأ������ص�����اف: 
ذلك لذا نعمل مع حلفائنا الذين 
ت���اأث���روا اأي�����ص��اً ع��ل��ى حت���رك فعال 
حقاين  �صبكة  مثل  جماعات  �صد 
اإىل  م�����ص��رياً  طالبان”،  وع��ن��ا���ص��ر 
احلدود  على  يعملون  مت�صددين 

من  الهاتف  ع��رب  اإ�صماعيل  وق���ال 
الوليات  الآن مع  “نعمل  اأوروب��ا: 
املتحدة وبريطانيا واأملانيا وفرن�صا 
م�صيفاً  القرتاح”،  �صحب  ع��ل��ى 
حتى  اأن��ه  يف  الأم���ل  يحدونا  “كما 
املتحدة  ال���ولي���ات  ت�صحب  مل  ل��و 
القرتاح فاإننا �صننجح، ولن ُندرج 

على قائمة املراقبة«.
قائمة  ع��ل��ى  ب��اك�����ص��ت��ان  واأدرج��������ت 
امل���راق���ب���ة ل��ق��وة امل���ه���ام امل��ال��ي��ة من 
وق�����ال   .2015 اإىل   2012

املهام  لقوة  و�صبق  اأفغان�صتان.  مع 
امل��ال��ي��ة اأم ح���ذرت اإ���ص��الم اأب���اد من 
مل  اإذا  املراقبة  قائمة  اإىل  اإعادتها 
تبذل جهوداً لوقف تدفق التمويل 

على املت�صددين.
باك�صتانيون  م�����ص��وؤول��ون  وي���ق���ول 
اإن هذه  غ��رب��ي��ون  ودب��ل��وم��ا���ص��ي��ون 
اخلطوة قد توجه �صفعة لقت�صاد 
على  ال�صعب  م��ن  وجتعل  ال��ب��الد، 
الأجنبية  وال�صركات  امل�صتثمرين 

العمل يف باك�صتان.

•• عوا�شم-وكاالت:

وا����ص���ل���ت ال�����ص��ح��اف��ة الأوروب����ي����ة 
الع�صكرية  بالعملية  اه��ت��م��ام��ه��ا 
الرتكية يف منطقة عفرين �صمال 
ت�صتهدف  اأن��ه��ا  ُم��ع��ت��ربة  ���ص��وري��ا، 
تقاتل  التي  الكردية  املجموعات 
من اأجل احلرية وحُت��ارب تنظيم 
داع�ض الإرهابي، ُمنتقدًة ما ت�صبه 
ال��ع��م��ل��ي��ة م���ن خ�����ص��ائ��ر ك��ب��رية يف 

�صفوف املدنيني.
“اإندبندنت”  �صحيفة  واعتربت 
اأّن تركيا تورطت يف  الربيطانية، 
امل�صيحيني  ي�صمل  عرقي  تطهري 
وعربت  عفرين،  يف  والإيزيديني 
�صفوف  يف  لل�صحايا  اأ�صفها  ع��ن 
املدنيني، عدد كبري منهم اأطفال. 
هيئة  اأ���ص��ارت  مت�صل،  �صياق  ويف 
بي  “بي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  الإذاع��������ة 
الزيتون”  “غ�صن  اأّن  اإىل  �صي”، 
واأب����رزت  امل��دن��ي��ني،  اآلف  ���ص��ردت 
الإذاعة يف ذات الوقت ت�صريحات 
اجلي�ض  ���ص��د  ب���ري���ط���اين  مل��ق��ات��ل 

الرتكي.
واأكدت �صحيفة “تاميز” اأن على 
تاأجيج جمرة  اأن  ُت��درك  اأن  تركيا 
يعود  لن  �صنوات   7 ت�صتمر  حرب 
عليها ل بالأمان ول باخلري، ولن 
يوؤدي اإل اإىل تدمري ثقة احللفاء 
الذين يعتقدون اأن �صراكة الناتو 
ا�صتخدامها من قبل حزب  اأ�صيء 
ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة احل���اك���م يف 

اأنقرة.
اأما ال�صحافة الفرن�صية فما زالت 
الرتكي  اجل��ي�����ض  اأّن  ع��ل��ى  جُت��م��ع 

�صوريا،  يف  الأك���������راد  ي�����ص��ت��ه��دف 
ُم�صريًة اإىل اأنهم حلفاء للتحالف 
داع�ض،  على  الق�صاء  يف  ال���دويل 
وهم من اأطرد التنظيم الإرهابي 
التي  ال�صورية  الرقة  مدينة  من 

كانت معقلهم الرئي�صي. 
تقريراً  اإنفو”  “فران�ض  وب��ّث��ت 
بعنوان “فرن�صيون متطوعون يف 
القوة  جانب  اإىل  يقاتلون  �صوريا 

الكردية �صد داع�ض«.
وياأتي ذلك يف الوقت الذي ُت�صّعد 
لهجتها  الفرن�صية  احلكومة  فيه 
الرتكي،  الع�صكري  التدخل  �صّد 

وانت�صروا  داع�ض  اأط���ردوا  الذين 
من  خ��وف  فهناك  ول��ذل��ك  عليه، 
اإذا  فيما  الإرهابي  التنظيم  عودة 
متكنت تركيا من احتالل ال�صمال 

ال�صوري.
الأملانية  ال�����ص��ح��اف��ة  وان���ت���ق���دت 
دبابات  الرتكي  ا�صتخدام اجلي�ض 
وكتبت  الأمل����ان����ي����ة،  “ليوبارد” 
�صحيفة “بيلد” يف هذا الإطار اأن 
الدبابات الأملانية ُتطلق النار على 
اعتربت  بينما  الأك���راد،  املقاتلني 
جملة �صبيغل اأّن الدبابات الأملانية 
الزيتون”  “غ�صن  امل�صتخدمة يف 

اأن تركيا تنتهك القانون  ُمعتربًة 
الدويل يف عفرين.

�صحيفة  اأك�������دت  ج��ه��ت��ه��ا،  وم�����ن 
اأّن  الأملانية  روند�صه  فرانكفورت 
ال��رئ��ي�����ض ال��رتك��ي اأردوغ������ان يزج 
الأكراد،  لقتال  �صوريا  يف  بجنوده 
الع�صكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  وو����ص���ف���ت 
وذكرت اأن  الرتكية بال� “�صامة”، 
تركيا بداأت هجوماً جديداً، لكّنه 
ي�صتهدف هذه املرة الأكراد ولي�ض 
داع�ض. من جانبها، كتبت �صحيفة 
اأّن  ت�صايتونغ”  “فرانكفورتر 
اأعلنت احلرب �صد الأكراد  تركيا 

داعيًة  باخلطر،  حمفوفة  جت��ارة 
ال�صالح  ب��ي��ع  ع���ن  الم���ت���ن���اع  اإىل 

الأملاين لالأتراك.
وت����ب����ن����ت و����ص�������������������������������ائ���ل الإع��������الم 
مماثاًل  موقفاً  اأي�صاً  الهولندية 
لنظرياتها الأوروبية من تركي�����ا، 
الهولندية  الإذاع�����ة  هيئة  وب��ّث��ت 
الأت�����راك  اإن  ت���ق���ول  ت�����ص��ري��ح��ات 
ف�صلوا،  ����ص���وري���ا  دخ����ل����وا  ال����ذي����ن 
ال���رتك���ي مل  اأّن اجل��ي�����ض  وذك�����رت 
ع��ف��ري��ن رغم  دخ���ول  م��ن  يتمكن 
مدى  على  العنيفة  ال���ص��ت��ب��اك��ات 

الأ�صابيع املا�صية.

�سحف اأوروبية: »غ�سن الزيتون« يف عفرين تطهري عرقي 

•• وا�شنطن-وكاالت:

“فورين  جملة  يف  ل��و���ض  دي  ودان  غ��رام��ر  روب���ي  كتب 
التي  ال��ق��رارات  ك��ل  ب��ني  م��ن  اأن��ه  الأمريكية  بولي�صي” 
تيلر�صون  ريك�ض  الأم��ري��ك��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اتخذها 
ق��رار واح��د ت�صبب  املن�صب،  ع��ام من توليه  على م��دى 
با�صتياء وا�صع يف �صفوف الديبلوما�صيني يف اخلارج، األ 
اأُ�صر  اأف��راد من  وهو التجميد الذي فر�صه على تعيني 

املوظفني..
التي  ال�صفارات،  يف  اليومي  العمل  اأع���اق  ال��ذي  الأم���ر   
اأف��راد من عائالت املوظفني  اأ�صا�صي على  تعتمد ب�صكل 
العاملني يف  وق��ّو���ض معنويات  امل��ه��ام،  م��ن  م��روح��ة  يف 

اخلدمة اخلارجية. 
تراجع  ���ص��ه��راً،   12 ب��ع��د  اأن���ه  اإىل  ال�صحافيان  واأ����ص���ار 
حاليني  م�����ص��وؤول��ني  اأن  اإل  ال��ت��ج��م��ي��د،  ع��ن  ت��ي��ل��ر���ص��ون 
و�صابقني يقولون اإن التعليق وال�صطراب الذي ت�صبب 

بهما، قد اأ�صفرا عن �صرر دائم. 
تراجع ..  وعند اتخاذه قرار التجميد، راأى تيلر�صون 
وقتها اأن الإج��راء �صروري ليعيد تنظيم ال��وزارة. لكن 
التي  الأف��ك��ار  من  الكثري  عن  الوزير  تراجع  �صنة،  بعد 
التنظيم،  لع���ادة  م�صعاه  ب��داي��ة  يف  م�صاعدوه  لها  روج 
وم��ن بينها دم��ج وك��ال��ة ي��و اإ���ض اأي��د ب���وزارة اخلارجية. 
وع��و���ض ذل���ك، ه��ا ه��و ي���روج ل��ت��ع��دي��الت ب�صيطة مثل 
احلو�صبة، وتو�صيع نطاق العمل عن بعد، واإلغاء بع�ض 

مواقع املبعوثني اخلا�صني.
الوزارة  داخل  املنتقدون  ويت�صاءل  املبادرة«..  »تاأثري 
بالدرجة  �صرورياً  التجميد  ك��ان  مل��اذا  اليوم  وخارجها 
ال�صيق  النطاق  الع��ت��ب��ار  يف  الأخ���ذ  مت  م��ا  اإذا  الأوىل، 
فكرة  ع��ن  ال��وزي��ر  تخلى  لقد  التنظيم.  اع���ادة  لطبيعة 
الإ�صالح ال�صامل داخل ال��وزارة. وما جرى تقدميه يف 
يوم من الأيام على اأ�صا�ض اأنه عملية ترقى اإىل “اإعادة 

توا�صعاً  اأك���ر  مقاربة  نحو  ال��ي��وم  ي�صري  الت�صميم”، 
يطلق عليها تاأثري املبادرة.

ي�صّور  الداخلي،  ال�صعيد  واإحباط..وعلى  ت�سوي�س 
لكن  مك�صباً.  ب�صفته  التجميد  رف��ع  ت��رام��ب  م�صاعدو 
بع�ض الديبلوما�صيني غري مقتنعني بهذه الفكرة. وقال 
ديبلوما�صي �صابق تقاعد موؤخراً اأن هذه اخلطوة ترتك 

الإدارة اأ�صواأ مما كانت عليه قبل جتميد التوظيف«. 
اجل��زئ��ي��ة جلرح  امل��ع��اجل��ة  و���ص��ف  اأن���ه ل ميكنك  وراأى 

ت�صببت به لنف�صك، باأنه مك�صب. 
وكان تيلر�صون اأعلن اأول الأمر عزمه رفع قرار جتميد 
تعيني اأُ�صر املوظفني يف 12 دي�صمرب من العام املا�صي 

و�صط عا�صفة من الت�صفيق. 
لكن يف ما بات رمزاً جلهود تيلر�صون يف جمال اإ�صالح 
باملوظفني  ات�����ص��ال  اأي  لح���ق���اً  ي��ح�����ص��ل  مل  ال��������وزارة، 
الت�صوي�ض  زرع  يف  �صاهم  م��ا  التوظيف،  جتميد  ل��رف��ع 

والإحباط. 
لقد  هويته:  حجب  ا�صرتط  ال���وزارة  يف  م�صوؤول  وق��ال 

م�صى على ذلك اأ�صهر ول اأحد يفهم ماذا يجري. 
اأن  ال�����ص��ح��اف��ي��ان  واأ�����ص����اف   .. ملمو�سة  خــطــوات 
من  ملمو�صة  بخطوات  قريباً  ينجلي  ق��د  ال���ص��ط��راب 
اأجاز  وق��د  ال�صهر.  ه��ذا  تيلر�صون  يتخذها  اأن  املتوقع 
اإ���ص��اف��ي��ة ع��ل��ى ج���دول رواتب  2449 وظ��ي��ف��ة  ال��وزي��ر 
التوظيف،  الأويل على  التجميد  ال��وزارة، لريفع فعلياً 
ح�صب متحدث با�صم  الوزارة. وهو يخطط لزيادة عدد 
الوظائف لأفراد ذوي تعليم عاٍل من عائالت املوظفني، 
من  يف ما يعرف ب”برنامج ال�صركاء املهنيني املو�صع”، 

200 اإىل 400 وظيفة. 
“هذا يعيدنا اإىل  اإىل املتحدث با�صم ال��وزارة:  وا�صتناداً 
قال  ذل��ك  رغ��م  ولكن  العادية”.  التوظيف  م�صتويات 
اإن جتميد التوظيف يف وزارة اخلارجية يبقى  امل�صوؤول 

�صارياً.

•• دم�شق-اأ ف ب:

كيميائية  اأ�صلحة  امتالكها  قاطع  ب�صكل  ام�ض  دم�صق  نفت 
وذلك غداة حتذير  معتربة اأن ا�صتخدامها “ل اأخالقي”، 
فرن�صا من اأنها �صتبادر اىل �صن �صربات يف �صوريا اإذا توفرت 
اأدلة دامغة على ا�صتخدام هذه ال�صلحة. وقال نائب وزير 
اإن  دم�صق  يف  �صحايف  موؤمتر  يف  امل��ق��داد  في�صل  اخلارجية 
�صوريا  ام��ت��الك  ق��اط��ع��اً  ن��ف��ي��اً  تنفي  ال�����ص��وري��ة  “احلكومة 
الكيميائية  الأ�صلحة  ذلك  يف  مبا  �صامل  دم��ار  اأ�صلحة  لأي 
و�صلمناه ملنظمة  ب�صكل كامل  الربنامج  حيث تخل�صنا من 
ا�صتخدام  اأن  “نعترب  واأ�صاف  الكيميائية«.  الأ�صلحة  حظر 
الأ�صلحة الكيميائية يف اأي ظرف واأي زمان واأي مكان اأمر ل 
اأخالقي وغري مقبول«. وياأتي ت�صريح املقداد غداة اعالن 
الرئي�ض الفرن�صي اميانويل ماكرون اأمام جمعية ال�صحافة 
الرئا�صية انه يف حال ح�صول فرن�صا على دلئل دامغة عن 
اأ�صلحة كيميائية ممنوعة �صد مدنيني من قبل  ا�صتخدام 
النظام يف �صوريا، فانه “�صن�صرب املكان الذي خرجت منه 

“اإل  م�صيفا  لها”  التخطيط  مت  حيث  او  الأ�صلحة  ه��ذه 
ال��ي��وم ل منلك ب�صكل ت��وؤك��ده اج��ه��زت��ن��ا، ال��دل��ي��ل عن  ان��ن��ا 
�صكان  �صد  التفاقات  حتظرها  كيميائية  ا�صلحة  ا�صتخدام 
مدنيني«. واأعلنت منظمة حظر الأ�صلحة الكيميائية يف 7 
تتوافر  التي  الدع��اءات  “يف كل  اأنها حتقق  �صباط فرباير 
كيميائية  اأ�صلحة  ا�صتخدام  ح��ول  موثوقة”  عنا�صر  فيها 
حقوقية  منظمات  ع��ن  ���ص��ادرة  تقارير  واأف���ادت  �صوريا.  يف 
وم�صادر طبية عن ظهور عوار�ض الختناق و�صيق تنف�ض 
ع��ل��ى م�����ص��اب��ني اث���ر ق�����ص��ف ل��ق��وات ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى الغوطة 
)�صمال  ادل��ب  يف  �صراقب  ومدينة  املا�صي  ال�صهر  ال�صرقية 
غرب( مطلع ال�صهر احلايل. واأثارت موجة العنف الخرية 
بعمل ع�صكري من جانب  تهديدات  ترافق مع  وا�صعاً  قلقاً 
الوليات املتحدة التي جددت اتهاماتها لدم�صق با�صتخدام 
ا�صلحة حمظورة. وتقول وا�صنطن ان �صتة هجمات بالكلور 
ت�صيطر  مناطق  يناير يف  الثاين  كانون  بداية  منذ  �ُصجلت 
ال�صابات  اأفيد عن ع�صرات  عليها ف�صائل معار�صة، حيث 

من جراء الختناق.

تخلى الوزير عن فكرة الإ�سالح ال�سامل داخل الوزارةوا�سنطن تقرتح اإدراج باك�ستان على قائمة دولية ملراقبة متويل االإرهاب

اإحباط ديبلوما�سي اأمريكي من اأ�سواأ قرار اتخذه تيلر�سون 

دم�سق تنفي امتالكها اأ�سلحة كيميائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية       
يف الق�شية رقم 2017/4262  جتاري كلي - ال�شارقة

اعادة اعالن املدعي عليها        
اىل املدعى عليه : 1- �صركة ال�صور لال�صتثمارات �ض.ذ.م.م حيث ان املدعي : بنك دبي 
املحكمة ويطالبكم فيها:  املذكورة اعاله لدى هذه  الدعوى  اقام عليك  التجاري  قد 
بال�صافة  الثانية  عليها  املدعي  اىل  الوىل  عليها  املدعي  ت�صرف  نفاذ  بعد  باحلكم 
للر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.لذلك يقت�صي ح�صورك امام هذه املحكمة 
يف متام ال�صاعة الثامنة والن�صف من �صباح يوم:2018/2/26 وذلك لالطالع والرد على 
الدعوى ويف حالة تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابكم
  قلم اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

          مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية       

يف الق�شية رقم 2017/7620  الدائرة اجلزئية الرابعة
اىل املدعى عليه : 1- عماد خليل ابراهيم �صامرائي - عراقي حيث ان املدعي : مكتب الهاجري 
الدعوى  عليك  اقام  قد  رقم:2017/7620 جزئي   الدعوى  القانونية يف  وال�صت�صارات  للمحاماة 
وقدره  مبلغ  املدعي  اىل  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام  فيها:  ويطالبك  اعاله  رقمها  املذكورة 
احلا�صلة  القانونية  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  درهم   )425000(
املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم  الزامه  مع  ال�صداد  متام  وحتى  يف:2017/10/12 
الدعوى  ادارة  مكتب  امام  ح�صورك  يقت�صي  كفالة.لذلك  وبال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول 
مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية قاعة رقم 5 وذلك بتاريخ:2018/3/6 وذلك لالجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنكم يف 

الوقت املحدد و�صيتم اتخاذ الجراءات القانونية يف غيابكم 
  مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/544  ا�شتئناف مدين    
النا�صر عبدالعزيز الكري جمهول حمل  امل�صتاأنف �صده/ 1- عبد  اىل 
وميثله:حنان  ح�صني  ع��ب��داهلل  علي  /ع��ب��داهلل  امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
���ص��امل ح�صن ال��ب��اي�����ض ق��د ا���ص��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����ص��ادر بالدعوى 
ب��ت��اري��خ:2017/4/20  وح��ددت لها جل�صه  رق��م 2016/839 م��دين جزئي 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة   2018/2/21 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم 
ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر
                       اىل املدعي عليه/ت�صبيح حنيف للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م  

 نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�صة يوم الثنني 2018/2/26 يف ال�صاعة 8:30  

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

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�صية
13369/2017/13
 13372/2017/13
13374/2017/13

م
1
2
3

ا�صم املدعي
�صاه نواز كوجنوبانيكري كوجنوبانيكر

�صوري�ض كومار �صوكوماران
�صاجي �صانكاران

مبلغ املطالبة
24433 درهم �صامل تذكرة العودة

58000 درهم �صامل تذكرة العودة 
58000 درهم �صامل تذكرة العودة
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عربي ودويل

ال��ذي ا�صدره    �صرح رئي�ض جنوب افريقيا جاكوب زوم��ا ان الم��ر 
معتربا  جدا  جائر  بال�صتقالة  له  الفريقي  الوطني  املوؤمتر  حزبه 
انه مل يقم باي عمل يربر ذلك، وذلك يف مقابلة مل يعلن خاللها 

ا�صتقالته لكنه اكد انه �صي�صدر اعالنا يف وقت لحق .
احلكومية  التلفزيون  قناة  مع  مبا�صرة  بثت  مقابلة  يف  زوم��ا  وق��ال 
“من اجل��ائ��ر ج��دا ان يطرح ه��ذا املو�صوع  ان��ه  ب��ي �صي”  اي��ه  “ا�ض 
على  ق���ادر  اح���د  ه��ن��اك  لي�ض  ف��ع��ل��ت؟  “ماذا  واأ����ص���اف  با�صتمرار”. 

م�صريا اىل املوؤمتر الوطني الفريقي. اإعطائي اأ�صباب”، 
ومل يعلن زوما ا�صتقالته يف املقابلة لكنه اأكد انه �صيتحدث يف وقت 

لحق ام�ض الأربعاء.
و�صرح زوما “مل اأفعل اي �صيء �صيء ... ل اتفق مع قرار” املوؤمتر 
ان��ه ل يريدين  غ��دا  الربملان  ق��ال  “اذا  واأ���ص��اف  الوطني الفريقي. 

ف�صاأرحل«.
 

ا�صتبعاد وجود  اإنه ل ميكن  الأربعاء،  الكرملني،  با�صم  قال متحدث 
بالقوات  ل��ه��م  �صلة  اأن ل  اإىل  م�����ص��ريا  ���ص��وري��ا،  يف  رو����ض  م��واط��ن��ني 

امل�صلحة الرو�صية.
ب��وزارة اخلارجية  نقلت عن م�صدر  الرو�صية  الإع��الم  وكالة  وكانت 
قوله الأربعاء اإن التقاريرالإعالمية عن �صقوط مئات القتلى الرو�ض 

خالل املعارك يف �صوريا “ت�صليل معتاد«.
وتاأتى هذه الت�صريحات فى الوقت الذي ظهرت فيه تقارير اإعالمية 
تقول فيها اأن عدداً كبرياً من املواطنيني الرو�ض لقوا م�صرعهم يف 
الغارات اجلوية التي قام بها التحالف الدويل الذي تقوده الوليات 

املتحدة يف �صوريا يوم 7 فرباير املا�صي.

للمرة الوىل  ام�ض  يلديرمي  الرتكي بن علي  ال��وزراء  رئي�ض  �صرح 
الرتكي  الأمل���اين  ال�صحايف  ع��ن  “قريبا”  الإف����راج  يف  “ياأمل”  ان��ه 
دنيز يوجيل املعتقل يف تركيا منذ �صنة، وذلك يف اوج عملية تقارب 
ار دي”  “اآ  �صبكة  يلديرمي يف مقابلة مع  وق��ال  وانقرة.  بني برلني 
لكن  قريبا«.  تطور  �صيح�صل  براأيي  قريبا.  عنه  ُيفرج  ان  يف  “اآمل 
و�صدد  رئي�ض ال��وزراء الرتكي ا�صاف “ل�صت اأنا من يتخذ القرار”. 
على القول اإنها املحاكم، موؤكدا ان تركيا دولة قانون. يذكر ان دنيز 
يوجيل، ال�صحايف يف �صحيفة “دي فيلت” الملانية موقوف يف �صجن 
يف ا�صطنبول منذ 14 �صباط فرباير 2017. وتنوي املانيا ان تقيم 
�صيارات  موكب  منها  الأن�صطة،  من  جمموعة  “املنا�صبة”  ه��ذه  يف 
يعرب �صوارع برلني و�صهرة مع املمثلة حنة �صيغول. و�صيلتقي بن علي 
يلديرمي اخلمي�ض يف برلني امل�صت�صارة الملانية انغيال مريكل. ويعد 
اللقاء مرحلة مهمة يف جهود التقارب بني البلدين ال�صريكني بعد 
اكر من �صنة من اخلالف والتوترات. وتداأب ال�صلطات الأملانية على 
املطالبة بالفراج عن هذا ال�صحايف املعتقل ب�صبب “ان�صطة ارهابية” 
كما تقول انقرة. ومل يت�صلم دنيز يوجيل )44 عاما( الذي و�صع يف 

ال�صجن على �صبيل الحتياط، التهام املوجه اليه بعد.

اأفراد قوات خا�صة باك�صتانية  اأربعة من  اأعلنت م�صادر امنية مقتل 
ام�ض يف كمني تبنته حركة طالبان باك�صتان يف كويتا عا�صمة اإقليم 
بلو�ص�صتان امل�صطرب بجنوب غرب البالد. وقال امل�صوؤول يف ال�صرطة 
ال��رزاق �صيما ان عنا�صر درك احلدود الأربعة تعر�صوا لهجوم  عبد 
للرد،  فر�صة  اي  لديهم  يكن  ومل  حديد  �صكة  يراقبون  كانوا  بينما 
وا�صاف  امل��ك��ان.  يف  ف��ارغ��ة  ر�صا�صة   108 على  ع��ر  ان��ه  مو�صحا 
على  اربعة  ك��ان  املهاجمني  ع��دد  ب��ان  “ن�صتبه  بر�ض  فران�ض  لوكالة 
القل وانهم و�صلوا على منت دراجات نارية«. واكد م�صوؤول يف هذه 
القوة اخلا�صة طريقة تنفيذ الهجوم وح�صيلة القتلى. وكانت حركة 
�صباط فرباير  وقع مطلع  انتحاريا  هجوما  تبنت  باك�صتان  طالبان 
يف ثكنة يف وادي �صوات املنطقة التي �صيطرت عليها لبع�ض الوقت. 

وقتل 11 جنديا يف الهجوم.

عوا�شم

جوهان�سربغ

مو�سكو

ا�سالم اباد

مو�سكو

تيلر�سون يلتقي وفد
 املعار�سة ال�سورية يف عمان

•• عمان-وكاالت:

التقى وزير اخلارجية الأمركي ريك�ض تيلر�صون ام�ض يف عمان وف��داً من 
هيئة التفاو�ض ال�صورية املعار�صة برئا�صة ن�صر احلريري.

اإىل  الكربى  عمان  فنادق  اأح��د  يف  املغلق  الجتماع  املعار�صة يف  وف��د  و�صم 
جانب احلريري كل من ح�صن عبد العظيم رئي�ض هيئة التن�صيق الوطنية 
ال�صورية وعبد الله فهد وعباب خليل وفدوى العجيلي من حتالف قوى 
املعار�صة. وقبل و�صول تيلر�صون التقى ديفيد �صاترفيلد وريت�ض اأوتزن من 
موؤمتر  حول  معهم  وحتدثا  ال�صوري  الوفد  اأع�صاء  الأمريكية  اخلارجية 
 31 يف  اأعماله  اختتم  ال��ذي  الرو�صي  �صوت�صي  منتجع  ال�صوري يف  احل��وار 
باأفكارهم حول  الوزير رحب  باأن  املا�صي واأخربوهم  الثاين(  يناير)كانون 

�صري الأمور.
ثم و�صل تيلر�صون الذي �صافح اأع�صاء الوفد وقال “اأنا �صعيد بلقائكم”، 

والتقط معهم بع�ض ال�صور التذكارية قبل اأن يدخلوا يف اجتماع مغلق.
الأمريكي  وزير اخلارجية  هام مع  “لقاء  اإىل  تغريدة  واأ�صار احلريري يف 
ركزنا فيه على �صرورة البدء الفوري بتطبيق البنود الإن�صانية وحما�صبة 
ال�صالح  ل�صتخدامه  النظام  ملحا�صبة  التحرك  و�صرورة  احل��رب  جمرمي 
باتفاقيات  والل��ت��زام  جنيف  يف  ال�صيا�صية  بالعملية  والل��ت��زام  الكيميائي 
يف  ا�صت�صافت  ال�صوري  للنظام  الداعمة  رو�صيا  وكانت  الت�صعيد«.  خف�ض 
30 يناير )كانون الثاين( املا�صي موؤمتراً للحوار حول �صوريا يف منتجع 
تقوم  ت�صكيل جلنة  امل�صاركون على  فيه  اتفق  الأ�صود،  البحر  �صوت�صي على 

باإعادة �صياغة د�صتور ل�صوريا ما بعد احلرب.

اخلارجية الفل�سطينية: ن�سعى للتحرك خارج الحتكار الأمريكي

م�ستوطنون يطعنون فل�سطينيًا وتوتر يف االأق�سى

املقاتلون االأجانب.. اأبناء الغرب املنبوذون

قتيال يف حادث �ساحنة تقل مهاجرين يف ليبيا    20

�سبهات الف�ساد حتا�سر نتانياهو 

•• طرابل�س-اأ ف ب:
على  م��ه��اج��را  ع�صرين  ح���واىل  ق��ت��ل 
اآخرين  م��ئ��ة  ن��ح��و  وا���ص��ي��ب  الأق�����ل 
ب��ج��روح يف ح���ادث ا���ص��ط��دام �صاحنة 
كانت تقلهم قرب بني وليد على بعد 
طرابل�ض،  ���ص��رق  ج��ن��وب  ك��ل��م   170
م�صت�صفى  م��دي��ر  اأع��ل��ن  م��ا  بح�صب 

املدينة لوكالة فران�ض بر�ض.
مهاجر   300 م�����ن  اأك��������ر  وك��������ان 
وال�صومال  اري��رتي��ا  م��ن  غالبيتهم 
ال�����ص��اح��ن��ة ع��ن��د انقالبها  ع��ل��ى م��نت 
60 كلم من  عند ال�صباح، على بعد 
امل�صت�صفى  م��دي��ر  وق���ال  ول��ي��د.  ب��ن��ي 
�صالح املربوك ان 19 مهاجرا على 
القل لقوا حتفهم يف احلادث، بينهم 
ن�����ص��اء وط��ف��ل. وب���الإج���م���ال، ا�صيب 
بجروح،  الق���ل  على  مهاجرا   124
حتى  ال��ع��الج  يتلقون   78 ي���زال  ول 

منت�صف النهار، كما ا�صاف.
وكان متحدث با�صم امل�صت�صفى �صالح 
ال��ت��وي��ج��ر اع��ل��ن م��ن جهته ع��ن 23 
عن  وحت���دث  ج��ري��ح.  و101  قتيال 
بالعا�صمة.  امل�صت�صفى  يف  “ازمة” 
“عددا  ان  بالقول  ا�صفه  واع��رب عن 
على  يعاجلون  ال�صحايا  م��ن  كبريا 
الر�ض«. وتعد بني وليد نقطة عبور 

وا�سنطن تقدم مليار دوالر م�ساعدات �سنوية لالأردن 
•• عمان-اأ ف ب:

مذكرة  ام�ض  عمان  يف  تيلر�صون  ريك�ض  الأم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ع 
تفاهم مع نظريه الأردين اأمين ال�صفدي تقدم مبوجبها الوليات املتحدة 
اعتبارا  دولر  مليار   1،275 بقيمة  الأردنية  للحكومة  �صنوية  م�صاعدات 

من العام احلايل ولغاية عام 2022.
البلدين منذ تويل دونالد ترامب  وهذه اول مذكرة تفاهم بني حكومتي 
رئا�صة الوليات املتحدة. وهي تت�صمن زيادة �صنوية مبقدار 275 مليون 

دولر من امل�صاعدات اخلارجية المريكية للمملكة عما كانت عليه.
وتن�ض املذكرة على ان تلتزم الوليات املتحدة بتقدمي ما ل يقل عن 750 
كم�صاعدات  دولر  مليون  و350  اقت�صادي  ك��دع��م  �صنويا  دولر  مليون 

ع�صكرية لالأعوام من 2018 لغاية 2022.
وعقب توقيع املذكرة، التقى تيلر�صون بالعاهل الردين امللك عبد اهلل الثاين 
الذي اعرب عن “تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه وا�صنطن لتمكينه من 

تنفيذ برامج تنموية، ومواجهة التحديات الناجمة عن اأزمات املنطقة«.
عملية  وتيلر�صون  الردن  ملك  ان  امللكي  ال��دي��وان  ع��ن  ���ص��ادر  بيان  وق��ال 

ال�صالم والتطورات يف املنطقة.
اإقليميا  اجلهود  تكثيف  “اأهمية  اللقاء  خالل  الثاين  اهلل  عبد  امللك  واك��د 
ودوليا لإعادة اإطالق مفاو�صات بني الفل�صطينيني والإ�صرائيليني ا�صتنادا 
اإىل حل الدولتني، مبا يف�صي اإىل اإقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة عا�صمتها 

القد�ض ال�صرقية«.
ويف  اأزم���ات  من  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  ت�صهده  “ما  اجلانبان  بحث  كما 
اإ�صافة  لها،  �صيا�صية  التو�صل حللول  ال�صورية، و�صرورة  الأزمة  مقدمتها 
اإىل اجل��ه��ود الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة يف احل���رب ع��ل��ى الإره�����اب، �صمن نهج 

�صمويل«.
وي��ع��ت��رب ب��رن��ام��ج امل�����ص��اع��دات الم��ريك��ي��ة ل�����الردن، اح���د ح��ل��ف��اء وا�صنطن 
يف  المريكية  امل�صاعدات  برامج  اكرب  من  الو�صط،  ال�صرق  يف  ال�صا�صيني 
العامل. منذ عام 1951، قدمت الوليات املتحدة اكر من ع�صرين مليار 

دولر كم�صاعدات لالأردن.

الر�صاوى  ه��ذه  وج���اءت  ب��اك��ر.  جيم�ض  ال���ص��رتايل  امللياردير 
وجموهرات  �صمبانيا  وزج���اج���ات  ف��اخ��ر،  �صيجار  هيئة  ع��ل��ى 
حاول  املقابل،  ويف   .2016-2007 ع��ام  بني  ما  الفرتة  يف 
على  بالفائدة  �صيعود  ك��ان  �صريبي  ق��ان��ون  ت��ق��دمي  نتانياهو 
ميلت�صان مباليني الدولرات. ولكن قام وزير املالية يف حينه 

يف ا�صرائيل بالعرتا�ض على هذا القانون.
ان  اج��ل  من  الأمريكية  الإدارة  ل��دى  اي�صا  نتانياهو  وتدخل 
الوليات  ل��دخ��ول  لتاأ�صريته  مت��دي��د  على  ميلت�صان  يح�صل 
بالتدخل لدخال  نتانياهو  ال�صرطة يف قيام  املتحدة. وت�صتبه 
خا�صة  ق��ن��اة  وه���ي  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��ق��ن��اة  اىل  كم�صاهم  ميلت�صان 
والكر �صعبية يف الدولة العربية. وتدخل نتانياهو اأي�صا يف 
اطار من�صبه كوزير لالإعالم بالإ�صافة اىل رئي�ض للوزراء يف 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

الأ�صدقاء...  بني  ترتيبات  �صمبانيا،  زجاجات  فاخر،  �صيجار 
ال�صبهات حتوم حول �صلوك رئي�ض الوزراء الإ�صرائيلي بنيامني 
اليه  بتوجيه  ر�صميا  تو�صية  ال�صرطة  تقدمي  غ��داة  نتانياهو 

تهم الف�صاد والحتيال وا�صتغالل الثقة.
يف ما يلي، بح�صب ال�صرطة، ال�صبهات التي حتوم حول نتانياهو 
والذي خ�صع لال�صتجواب �صبع مرات منذ بداية عام 2017. 
ي�صتبه يف  يف الق�صية الوىل، التي ت�صمى “ق�صية 1000”، 
األف   750 بقيمة  ر�صاوى  عائلته  من  واف��راد  نتانياهو  تلقي 
�صيكل )240 األف دولر(، من املنتج ال�صرائيلي الهوليوودي 
من  دولر(  األ��ف   72( �صيكل  األ��ف   250 و  مليت�صان،  ارن���ون 

ملف يتعلق بالقناة التلفزيونية العا�صرة اخلا�صة، والتي كان 
منطقة  ان�صاء  اأي�صا  نتانياهو  ودعم  فيها.  م�صاهما  ميلت�صان 
امللياردير  مل�صلحة  الأردن،  م��ع  احل���دود  على  خا�صة  جت��اري��ة 
ك��ان يف عالقة عمل مع ميلت�صان.  ال��ذي  تاتا،  رات��ان  الهندي 
باكر،  وقبل  امل��ط��اف.  نهاية  يف  امل�صروع  ه��ذا  عن  التخلي  ومت 
نتانياهو عن طريق  على  تعرف  وال��ذي  ال�صرتايل  امللياردير 

ميلت�صان، مب�صاركة ثمن الهدايا مع املنتج الهوليوودي.
ت�صتبه   ،”2000 “ق�صية  ت�صمى  التي  الثانية،  الق�صية  يف 
مالك  مع  اتفاق  اىل  التو�صل  نتانياهو  حماولة  يف  ال�صرطة 
تقوم  م��وزي�����ض،  ارن���ون  النا�صر  اح��رون��وت  ي��دي��ع��وت  �صحيفة 
ال�صحف  اك��ر  م��ن  وه��ي  الإ�صرائيلية،  ال�صحيفة  مبوجبها 
ومبوجب  عنه.  ايجابية  بتغطية  العربية،  الدولة  يف  توزيعا 

نتانياهو  يتلقى  النتهاء منه،  انه مت  يعتقد  ال��ذي ل  التفاق 
امللحق  غلق  او  تقلي�ض  يف  امل�صاعدة  مقابل  ايجابية  تغطية 
املناف�صة  املجانية  هايوم”  “ا�صرائيل  ل�صحيفة  الأ�صبوعي 

ليديعوت احرونوت، لزيادة مبيعات هذه الخرية.
ملكتب  �صابق  مدير  ه���ارو،  اآري  �صهادة  على  ال�صرطة  وتعتمد 
نتانياهو  �صد  ب�صهادته  الإدلء  على  واف���ق  وال���ذي  نتانياهو 

مقابل الت�صاهل معه يف حال ادانته.
الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ع��دة مرات  ال����وزراء  خ�صع م��ق��رب��ان م��ن رئي�ض 
لال�صتجواب يف الأ�صهر الأخرية من قبل ال�صرطة الإ�صرائيلية، 
ب�صبب �صبهات ف�صاد حمتمل يف ما يتعلق ب�صراء اإ�صرائيل لثالث 
“تاي�صنكروب”  جمموعة  من  املانيا  من  ع�صكرية  غوا�صات 

الأملانية.

اأرقاما  يت�صمن  مل  ال��ذي  التقرير،  وين�ض  كري�صوف. 
الدواع�ض  اأن  على  ب��و���ص��وح  ال��ع��ائ��دي��ن،  ب�����ص��اأن  حم���ددة 
غري  الفئة  حم��ددت��ني،  فئتني  اإىل  ينتمون  ال��ع��ائ��دي��ن 
تهديدا  ت�صكل  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب  عالية  وال��ف��ئ��ة  امل���وؤذي���ة، 

حمتمال لالأوروبيني.
 10 اأن  اإىل  الأملانية  ال�صلطات  اأجرتها  درا�صة  واأ���ص��ارت 
تعر�صوا  اإن��ه��م  ق��ال��وا  العائدين  ال��دواع�����ض  م��ن  املئة  يف 
الأملانية  الدرا�صة  التنظيم. ووجدت  للت�صليل من قبل 
ملتزمني  ي���ظ���ل���ون  ال���ع���ائ���دي���ن  م����ن  امل���ئ���ة  يف   48 اأن 

م�صتويات  اإىل  ول��ف��ت  الق���رتاح���ات.  ب��ه��ذه  خ��ي��ارات��ه��م 
املوّقعة  التفاقات  كل  مراجعة  بينها  للتحرك  جديدة 
اأو�صلو،  ات��ف��اق  فيها  مب��ا  اإ���ص��رائ��ي��ل  بها  تلتزم  مل  ال��ت��ي 
واإمكانية “التوجه اإىل حمكمة العدل الدولية لتحديد 
ن��وع من  اإىل  الإ�صرائيلي حت��ول  الح��ت��الل  ك��ان  اإذا  م��ا 
القانونية عنه  امل�صوؤوليات  اإ�صقاط  ال�صتعمار، ما يعني 
كقوة احتالل، والتحرك على �صعيد تفعيل جلنة اإنهاء 

ال�صتعمار التابعة لالأمم املتحدة«.
ب�صكل  التحرك  ميكنها  ل  “فل�صطني  اإن  املالكي  وق��ال 
منفرد يف ك��ل ه��ذه الجت��اه��ات وم��ن املهم ج��داً تن�صيق 
الأقرب  والدوليني،  الإقليميني  ال�صركاء  مع  مواقفها 

فالأبعد«.
الإ�صرائيلي  ال������وزراء  رئ��ي�����ض  ن��ف��ى  اخ�����رى،  ج��ه��ة  م���ن 

•• عوا�شم-وكاالت:

تنظيم  �صد  ال���دويل  التحالف  دول  دف���اع  وزراء  ف�صل 
داع�������ض يف الت���ف���اق ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع مئات 
املت�صددين الأجانب املحتجزين يف مناطق مت حتريرها 

من التنظيم يف �صوريا والعراق.
وزير  بقيادة  مغلق  اجتماع  الأم��ريك��ي يف  ال��وف��د  وع��رب 
اإقناع احللفاء بتحمل  اأمله يف  الدفاع جيم ماتي�ض عن 

م�صوؤولية اأكرب بالن�صبة للمقاتلني الأجانب.  
املت�صددين  التي ج��رى بحثها هو نقل  واأح��د اخل��ي��ارات 
امل��ح��ت��ج��زي��ن اإىل ب��ل��دان��ه��م الأ���ص��ل��ي��ة مل��ق��ا���ص��ات��ه��م لكن 
ق���ب���ل احللفاء  م����ن  ي���ذك���ر  ق���ب���ول  ي���ل���ق  الق��������رتاح مل 

الغربيني.
وجتدد الهتمام بق�صية املقاتلني الأجانب عندما قال 
م�صوؤولون اأمريكيون اإن “قوات �صوريا الدميقراطية” 
“البيتلز”  با�صم  معروفني  مت�صددين  اأربعة  احتجزت 

ب�صبب لكناتهم الإجنليزية.
وذكرت درا�صة اأعدها مركز الدرا�صات الأملاين “فرييل”،  
اأوروبية  جن�صيات  يحملون  ال��ذي��ن  املقاتلني  ع��دد  اأن 
واأمريكية بلغ 21500، واأن عدد العائدين منهم اإىل 

دولهم بلغ 8500 �صخ�ض.
اأخ���رى ع��دد العائدين ال��دواع�����ض على  وق���درت درا���ص��ة 
البو�صنة  ك��ل م��ن  اإىل   100 اأق���ل م��ن  ال��ت��ايل:  ال��ن��ح��و 
ال�صويد  اإىل   100 وح�����وايل  وال��ن��م�����ص��ا،  وال����دمن����ارك 
اإىل  اإىل فرن�صا و350  اأملانيا و250  اإىل   200 ونحو 

بريطانيا. ويبلغ عدد الأت��راك الذين التحقوا بتنظيم 
5760، وبلغ عدد  25800 تركي، قتل منهم  داع�ض 
380 �صخ�صا، يف حني تقدر درا�صات  املفقودين منهم  
اأخرى عددهم بحوايل 2200 �صخ�صا فقط، عاد منهم 

قرابة 600 �صخ�ض.
اأما عدد ال�صي�صان الذين التحقوا بالتنظيم في�صل اإىل 
21 األف �صخ�ض، قتل منهم 5230 �صخ�صا، فيما بلغ 

عدد املفقودين 1920 مفقودا. 

خطورة العائدين
يف  متفاعلة  ق�صية  العائدون”  “الدواع�ض  وي�صكل 
اأوروب���ا منذ اأك��ر من عامني، اأي بعد ع��ودة اأوائ���ل من 
توجه اإىل العراق و�صوريا لالن�صمام للقتال اإىل جانب 
ويف �صفوف التنظيم الإرهابي، الذي �صيطر قبل اأكر 

من 3 اأعوام على مناطق وا�صعة من هذين البلدين.
ويعتقد خرباء اأن كثريين ممن عادوا منهم اإىل بالدهم، 
خ�صو�صا اإىل الدول الأوروبية، ي�صكلون قنبلة موقوتة 
قد تنفجر يف اأي وقت، بينما تعتقد فئة من اخلرباء اأن 
�صن  عادوا بهدف  العائدين”  “الدواع�ض  بع�ض هوؤلء 

هجمات اإرهابية على وجه التحديد.
“الأوروبيني  ع���دد  اأن  اإىل  ال��ت��ق��دي��رات  ت�صري  وبينما 
5 اآلف �صخ�ض، بع�صهم قتل يف  اأكر من  الدواع�ض” 
املعارك ب�صوريا والعراق، وبع�صهم ما زال يقاتل، بينما 
لتقرير  وف��ق��ا  ب��الده��م،  اإىل  1750 منهم  ق��راب��ة  ع��اد 
ملن�صق مكافحة الإره��اب يف الحت��اد الأوروب���ي جيل دي 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأ�صيب ال�صاب الفل�صطيني م�صطفى املغربي )16 عاماً( 
م�صتوطنني  قيام  بعد  وخطرية  متو�صطة  بني  بجروح 
منطقة  يف  احل��ادة  ب���الآلت  عليه  بالعتداء  متطرفني 
القد�ض  م��دي��ن��ة  يف  ال��ق��دمي��ة  ال��ب��ل��دة  يف  ال�صل�صلة  ب���اب 
الأق�صى  امل�صجد  اقتحام  من  خروجهم  خ��الل  املحتلة 

املبارك حتت حرا�صة م�صددة من عنا�صر ال�صرطة.
امل�صتوطنني  من  ع��دداً  اأن  املدينة  �صهود عيان يف  واأف��اد 
املتطرفني قاموا باأداء �صلوات دينية تلمودية ورق�صات 
الأق�صى  امل�صجد  اأب��واب  اأح��د  ال�صل�صلة  ب��اب  اأم��ام  دينية 
حماولة  يف  فل�صطينيون  �صبان  يحتج  اأن  قبل  امل��ب��ارك، 
ال�صرطة  اأم���ام  عليهم  امل�صتوطنني  هجوم  قبل  ملنعهم 

واإ�صابة املغربي بجروح متو�صطة.
اأ�صيب  امل��غ��رب��ي  اأن  فل�صطينية  طبية  م�����ص��ادر  واأك����دت 
العلوية من  املناطق  نتيجة طعنه يف  بجروح متو�صطة 

ج�صده باآلت حادة.
الأق�صى  امل�صجد  ب��اح��ات  ���ص��دي��د  ت��وت��ر  ���ص��اد  ذل���ك،  اىل 
الأربعاء بني �صرطة  ام�ض  املبارك بعد مناو�صات �صباح 
الحتالل الإ�صرائيلي وحرا�ض امل�صجد الأق�صى املبارك 
طقو�ض  اأداء  من  متطرفني  م�صتوطنني  منعوا  الذين 

دينية وتلمودية فيه.
ال�صخرة  قبة  �صحن  منطقتي  ب��اأن  عيان  �صهود  واأف���اد 
امل�صرفة وباب الرحمة �صهدت توتراً ومناو�صات �صديدة 
ب��ني ح��را���ض دائ����رة الأوق�����اف الأردن���ي���ة، وع��ن��ا���ص��ر من 
متطرفني  م�صتوطنني  حماولة  بعد  الحتالل  �صرطة 
اأداء طقو�ض دينية وترديد �صعائر تلمودية ب�صوت عاٍل 

هناك.
وقالت م�صادر يف دائرة الأوقاف الإ�صالمية يف القد�ض، 
امل�صجد  اقتحموا  املتطرفني  امل�صتوطنني  ع�صرات  اإن 
الأق�صى املبارك من جهة باب املغاربة اخلا�صع لل�صيطرة 
الإ�صرائيلية وقاموا بجولت ا�صتفزازية يف باحاته حتت 
حرا�صة م�صددة من ال�صرطة واأن عدد منهم حاولوا اأداء 

طقو�ض دينية فيه.
هذا واأكد وزير اخلارجية الفل�صطيني ريا�ض املالكي اأن 
اجلانب الفل�صطيني ي�صعى اإىل اأُطر حترك عدة ملواجهة 
تداعيات القرار الأمريكي بالعرتاف بالقد�ض عا�صمة 

لإ�صرائيل، والت�صعيد الإ�صرائيلي املتوا�صل.
وقال يف ت�صريح ل�صحيفة “ال�صرق الأو�صط” اللندنية 
ن�صرته ام�ض الأربعاء اإن “عنا�صر النجاح لت�صكيل اآلية 
تت�صمن  الأو����ص���ط،  ال�����ص��رق  يف  الت�صوية  عملية  لإدارة 
اإط�����الق اإط�����ار ق����ادر ع��ل��ى رع���اي���ة ع��م��ل��ي��ة ����ص���الم، يكون 
متعدد الأطراف وخارجاً عن احتكار وا�صنطن، ويلتزم 
اعتماده  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��دول��ي��ة،  وال���ق���رارات  ال�صرعية 
دولة  تاأ�صي�ض  ه��دف��ه  ي��ك��ون  واأن  ال��دول��ت��ني،  ح��ل  م��ب��داأ 
فل�صطينية، واأن يحدد عمله باإطار زمني وا�صح للعملية 

التفاو�صية«.
خالل  م��ن  ي�صعى  الفل�صطيني  اجل��ان��ب  اأن  واأ����ص���اف 
“الرباعية  اإن�صاج خيارات بينها  ات�صالته الدولية اإىل 
اأو  وجغرافياً”،  واقت�صادياً  �صيا�صياً  وازن���ة  ق��وى  زائ��د 
موؤمتر دويل لل�صالم يف مو�صكو قال اإنه يحظى بتاأييد 
دويل، اأو ا�صتكمال اآلية “موؤمتر باري�ض” الذي انعقد يف 

مايو )اأيار( املا�صي.
يح�صرون  ل  الفل�صطينيني  اأن  على  �صدد  املالكي  لكن 

ات�صال  اأو يبقون على  التنظيم الإرهابي  باأيديولوجية 
مع اأ�صدقائهم املتطرفني.

واأظ���ه���رت ال��درا���ص��ة الأمل��ان��ي��ة اأن 8 يف امل��ئ��ة ف��ق��ط من 
العائدين اإىل اأملانيا عادوا قبل اأن يلتحقوا بالقتال مع 

التنظيم يف �صوريا والعراق.
ون��ظ��را ل��ت��داخ��ل وت�����ص��اب��ك ال��ك��ث��ري م��ن ال��ع��ن��ا���ص��ر معا 
اأو التائبني، خ�صو�صا فيما يتعلق  بخ�صو�ض العائدين 
ب�صدقيتهم، فقد طالب التقرير بو�صعهم قيد املراقبة 

على مدار 24 �صاعة يوميا.

اأن  بعد  خاطئة،  اأف��ع��ال  اأي  ارت��ك��اب  نتانياهو  بنيامني 
يف  اإليه  اتهامات  بتوجيه  الإ�صرائيلية  ال�صرطة  اأو�صت 

اإطار حتقيقني ب�صاأن الف�صاد.
تخل�ض  لن  قائاًل:  ال�صرطة  توجيه  على  نتانياهو  ورد 

التو�صيات اإىل �صيء.
ما  اأن  نتانياهو  م��ن  مقرب  م�صدر  اعترب  جانبه،  م��ن 

حدث اليوم ف�صيحة.
�صابق  وق��ت  يف  الإ�صرائيلية  ه��اآرت�����ض  �صحيفة  وذك���رت 
لرئي�ض  بالر�صوة  اتهامات  بتوجيه  اأو�صت  ال�صرطة  اأن 

الوزراء الإ�صرائيلي يف واقعتني.
واأ�صافت هاآرت�ض اأنه من امل�صتبه اأن نتانياهو كان يتلقى 
اإ�صداء  اأث��ري��اء مقابل  اأع��م��ال  رج���ال  م��ن  ه��داي��ا ثمينة 

خدمات �صيا�صية لهم.

ال�صحراء  م��ن  الآت���ني  للمهاجرين 
جترى  التي  الليبية  ال�صواحل  نحو 
ف��ي��ه��ا ع��م��ل��ي��ات امل���غ���ادرة ال�����ص��ري��ة يف 

البحر املتو�صط اىل اوروبا.
�صيطرة  املدينة اخلارجة عن  وت�صم 
حواىل  اجل��دي��دة  الليبية  ال�صلطات 
�صرعي  غ��ري  اعتقال  مركز  ع�صرين 
قال  ك���م���ا  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن،  جت���م���ع  او 

يحاولوا  ان  ق��ب��ل  م���روره���م  ن��ف��ق��ات 
حياة  عن  بحثا  اوروب���ا  اىل  الو�صول 
املهاجرين  اآلف  وي��ل��ق��ى  اف�������ص���ل. 
ح��ت��ف��ه��م يف ح������وادث غ����رق ك���ل �صنة 
امل��ت��و���ص��ط. ومي����وت مئات  يف ال��ب��ح��ر 
ال�صحراء  ع��ب��وره��م  خ���الل  اآخ�����رون 
الليبية من احلدود ال�صهلة الخرتاق 

يف اجلنوب.
 

البلد  ه��ذا  وا�صبح  حملي.  م�����ص��وؤول 
النفطي الغني الذي يعبث به العنف 
وال����ص���ط���راب الم��ن��ي م��ن��ذ �صقوط 
مركزا   ،2011 يف  ال���ق���ذايف  ن��ظ��ام 
افريقيا  م��ن  املهاجرين  اآلف  مل��ئ��ات 

جنوب ال�صحراء.
ليبيا  امل��ه��اج��ري��ن يف  ب��ع�����ض  وي��ب��ق��ى 
لدفع  �صنوات  ب�صع  احيانا  ويعملون 
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 223
يف  يرغب  اجلن�صية  باك�صتاين   - جنيد  حممد  ال�صيد/امني  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/غالم مرت�صى يو�صف 
علي - باك�صتاين اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماه:النماء لتجارة املالب�ض اجلاهزة تاأ�ص�صت 

بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم:723842
�صان  ل�صنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد   . العدل  الكاتب 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 222

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ار�صاد كارابراميات - هندي اجلن�صية يرغب يف البيع 
والتي  البحر  با�صم:بقالة حورية  الرخ�صة  البالغة 100% يف  كامل ح�صته  والتنازل عن 
احمد  حممد  ال�صيد/�صالح  اىل  رقم:558332  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  بامارة  تاأ�ص�صت 

حممد املرزوقي - اماراتي اجلن�صية
تعديالت اخرى:تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ص�صة 
فردية - وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 224

اماراتي اجلن�صية   - الناخي  �صامل  ال�صيد/حممد عبدالرحمن حممد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغبون  اجلن�صية  هندي   - م�صطفى  حممد  الدين  جالل  وال�صيد 
الرخ�صة  يف  وذلك  اجلن�صية  هندي  بيج  ن�صيم  ال�صيد/مريزا  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�صتهم 
امل�صماة با�صم:مغ�صلة امليرنوا �صراكة اعمال مهنية تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة مهنية 

رقم:214987
مت تغيري ال�صكل القانوين من �صركة اعمال مهنية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات 

الكاتب  �صان  يف   2013 ل�صنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض   
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 221

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/احمد �صالح ك�صمك امل�صرخ املازمي - اماراتي اجلن�صية 
ل�صيانة  ال�صراق  ور�صة  يف   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
عبداملناف  موجومدر  ال�صيد/موهو�صني  اىل  رقم:211949  رخ�صة  مبوجب  ال�صيارات 

جممدر - بنغالدي�ض اجلن�صية.
تعديالت اخرى:تنازل مالك الرخ�صة اىل اخر

 وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد   . العدل  الكاتب 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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     الدعوى 2017/3723  جتاري جزئي   

اخلبري املنتدب : يو�صف طاهر اخلاجة 
املدعي : بنك ابوظبي التجاري 

املدعي عليها : جاييتا تابان كومار �صاتريجي 
مت ندبنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى  املذكورة اعاله واملرفوعة من بنك ابوظبي التجاري �صد 
جاييتا تابان كومار �صاتريجي وعليه   ندعوكم حل�صور اجتماع اخلربة  او من ميثلكم قانونا 
والذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�صح ادناه وذلك يوم الثالثاء املوافق 2018/2/20 
يف متام ال�صاعة 00 : 10 �صباحا ، ويرجى منكم اح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم 

عند ح�صوركم لالجتماع  
   1B1 : دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الطابق الول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
يو�شف اخلاجه/خبري ح�شابي وم�شريف       

ح�شور اجتماع خربة
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

     يف الدعوى 2017/569  عقاري كلي   
املدعي عليه:فريدريك اجنيل فراجنوي�ض بورتولوين

   fredericbortoloni@mzc.com:العنوان
بناءا على قرار حمكمة دبي البتدائية بندب اخلبري الهند�صي املخت�ض �صاحب الدور 
يرجى من الطراف املذكورة احل�صور لجتماع اخلربة يوم الحد املوافق:2018/2/25 
ال�صاعة العا�صرة �صباحا:10:00 يف غرفة الجتماعات رقم 4 - الطابق الثاين - املبنى 
B - دائرة التنمية القت�صادية - قرية العمال - بجانب دوار ال�صاعة - يرجى تزويد 

اخلبري مبذكرة �صارحة مع حافظة م�صتندات.
ال�صاعة  املوافق:2018/2/17  ال�صبت  يوم  امل�صروع  مبعاينة  اخلبري  مالحظة:�صيقوم 

احلادية ع�صر والن�صف �صباحا.
اخلبري املهند�ص/علي احمد غافان
       ghafan69@gmail.com:نقال/0506969653 - امييل

اعالن بالن�شر الجتماع خربة

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
     يف الق�شية رقم:5777 ل�شنة 2016 مدين جزئي ال�شارقة   
�صركة   -3 احراري  علي  حممد  ح�صني   -2 الهواتف  لتجارة  بلغاريا  عليهم:1-  املدعي  اليه  املعلن 
اجلزيرة  ن�صمة   -5 هو�صمند  عبدالكرمي  نا�صر   -4 ال�صيارات  وزينة  املتحركة  للهواتف  هو�صمند 
للهواتف املتحركة 6- مرت�صى حممد ح�صني احراري 7- خدمات خان يون�ض لت�صليح الطارات 8- 
نكهدار حممد اميني 9- امر اهلل نور على احراري 10- عبا�ض نا�صر دباغ 11- املنور للتجارة العامة 
12- احراري للهواتف املتحركة يف الق�صية رقم:5777 ل�صنة 2016 مدين جزئي ال�صارقة -بناء على 
تكليفنا من قبل حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية املوقرة لعمال اخلربة امل�صرفية يف الدعوى 
اعاله فقد حددنا يوم الحد املوافق:2018/2/25 الواحدة ظهرا لعقد الجتماع للخربة امل�صرفية 
وذلك مبكتب اخلبري الكائن مبقر مكتب الفكر املثايل لال�صت�صارات الدارية الكائن يف ابوظبي - 
�صارع فاطمة بنت مبارك )النجدة( - بجانب بنك �صتاندرد ت�صارترد - مقابل م�صت�صفى الراحة - برج 
اليا�صات - الطابق 03 - �صتانلي مكتب رقم 24 - لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور 

الجتماع املذكور مع اح�صار كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى.
اخلبري امل�شريف/اجمد دعا�ص - وزارة العدل - رقم القيد 519       

 دعوى حل�شور اجتماع
اخلربة امل�شرفية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
       انذار عديل بالن�شر        

   رقم 2018/1002  
خلدمات  روي��ال  �صركة   : اإليها  املنذر  ذ.م.م.  للعقارات  ال�صفوة  �صركة  املنذر: 
تنظيف املباين ذ.م.م. ان املنذرة تنذر املنذر اليها مبوجب هذا النذار العديل 
امل��ت��اأخ��ر ع��ن غرفتني يف مبنى �صكن العمال يف  ب��دل الي��ج��ار  ���ص��داد  ب�����ص��رورة 
منطقة القوز خالل مهلة )30( يوما التي حددها قانون اليجارات وال فان 
بتح�صيل  الكفيلة  القانونية  الج����راءات  كافة  ملبا�صرة  ت�صطر  �صوف  امل��ن��ذرة 
حقوقها واخالء املنذراليها من العني املوؤجرة وا�صتالمها خاليه من اي �صاغل ، 

بال�صافة اىل حتميل املنذر اليها كافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
تبليغ حكم بالن�شر

يف الدعوى 2016/2655 مدين )كلي ( 
، هاتف  ، منطقة اجل���رف  ع��ل��ي خ��ل��ف��ان/ع��ج��م��ان  :ع��ل��ي خ��ل��ف��ان  امل��ح��ك��وم عليه  اىل 
رق���م:0055715056،  نحيطكم علما بانه بتاريخ 2017/5/30 قد حكمت عليكم هذه 
املحكمة يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�صالح خليفة حممد نعمان القحطاين  بالتايل: 
حق  يف  احل�صوري  ومبثابة  الثانية  عليها  املدعي  حق  يف  ح�صوريا  املحكمة  حكمت 
الول بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي بالت�صامم تعوي�ض قدره ثمانني الف 
الر�صوم  من  واملنا�صب  نهائيا  احلكم  �صريورة  تاريخ  من   %5 بن�صبة  والفائدة  دره��م 
وامل�صروفات وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  - حكما قابال لال�صتئناف خالل 

30 يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�صتالمك هذا التبليغ. حرر بتاريخ:2018/2/7
         مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
تقدمت املواطنة/ مرمي حمد �صليم اجلنيبي  بطلب اىل حمكمة 
اأبوظبي البتدائية- ق�صم التوثيقات بتغيري ا�صمها من )مرمي(

اىل) حمفوظه(  
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�صم املذكور باملحكمة خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر العالن .
بدر احمد احلمادي   القا�شي/�شلطان حممد خمي�ص الكعبي

موثق   قا�شي تركات الدائرة الرابعة         

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

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2015/2570  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اريانا فيجن لل�صياحه وال�صفر �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /و�صيم عبا�ض مالزم ح�صني وميثله:عي�صى حممد 
املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  احلو�صني  ع��ب��داهلل  �صالح 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )107.765 درهم( للمدعي - الزام املدعي عليها 
املوافق 2018/3/14  الربعاء  يوم  لها جل�صة  وامل�صاريف  وحددت  بالر�صوم 
ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/165  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�صتاأنف/ 1- حممد را�صد دعفو�ض را�صد 2- عبيد را�صد دعفو�ض را�صد 3- دعفو�ض 
را�صد دعفو�ض را�صد 4-بدر را�صد دعفو�ض را�صد 5-خالد را�صد دعفو�ض را�صد 6- مرمي 
دعفو�ض  را�صد  ام��اين   / امل�صتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  را�صد   دعفو�ض  را�صد 
قيما  ب�صفتها  الق�صر  و���ص��وؤون  الوق��اف  موؤ�ص�صة  من  مفو�صة  ب�صفتها  املهريي  را�صد 
هزمي  بن  �صامل  �صعيد  وميثله:احمد  املهريي  را�صد  دعفو�ض  را�صد  عليه  املحجوز  على 
كلي  م��دين   2016/241 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف  قد  ال�صويدي  
ال�صاعة 10.00  املوافق 2018/3/5  ب��ت��اري��خ:2017/2/7 وح��ددت لها جل�صه يوم الثنني  
�صباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : براند�س ديبوت �س.ذ.م.م    
العنوان :مكتب رقم 202 ملك ال�صيخ مريه �صهيل بطي ال مكتوم- ديرة- عيال نا�صر  
القيد  الرخ�صة : 649598  رقم  : ذات م�صوؤولية حم��دودة. رقم  القانوين  ال�صكل 
بال�صجل التجاري : 1070919 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
اأعاله،  ال�صركة املذكورة  باإنحالل  ال�صجل التجاري لديها  التاأ�صري يف  باأنه قد مت 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/02/11  واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ  2018/02/11  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�صفي املعني �سركة قايد لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 3408 
 ملك حيدر علي كيد زوهري كيد زوهري بيديف اخلليج التجاري هاتف  044215777 
فاك�ض: 065448819  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/�سركة قايد لتدقيق احل�سابات
 العنوان : مكتب رقم 3408 ملك حيدر علي كيد زوهري كيد زوهري بيديف 
اخلليج التجاري هاتف  044215777 فاك�ض: 065448819مبوجب هذا تعلن 
اأعاله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة 
لت�صفية  براند�س ديبوت �س.ذ.م.م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2018/02/11  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2018/02/11 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2017/90 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الول فرع دبي عنوانه: امارة دبي- ديرة- �صارع ابوبكر ال�صديق- بجوار مركز 
القبائل املنفذ �صده: عامر كمال األطاف ح�صني عنوانه: امارة دبي بردبي يعمل مدير عام لدى �صركة �صل 
الطابق رقم )14( بجوار  تاور )2(  �صيتي  زايد  ال�صيخ  ب�صارع  الكائنة  املحدودة(  الو�صط  )ال�صرق  للت�صويق 
فندق كراون بالزا انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/2/21 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان 
اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه امام اجلهة التي انيط بها البيع )�صركة المارات 
ال�صراء من مواطني  راغبى  وعلى   )www.emiratesauction.ae اللكرتوين  املوقع  وعلى  للمزادات 
الدولة ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على 
البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام 
التالية جلل�صة البيع.وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات : �صقة �صكنية املنطقة الثنية اخلام�صة رقم الر�ض 
912 ا�صم املبنى جمريا باي تاور X1/1 رقم املبنى 1 رقم العقار 2503 امل�صاحة 159.99 مرت مربع املقدره ب� 

2.066.539 درهم لعلى عطاء. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�شر املنفذ �شده

فى الدعوى رقم 2017/90 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الول فرع دبي عنوانه: امارة دبي- ديرة- �صارع ابوبكر ال�صديق- بجوار مركز 
القبائل املنفذ �صده: عامر كمال األطاف ح�صني عنوانه: امارة دبي بردبي يعمل مدير عام لدى �صركة �صل 
الطابق رقم )14( بجوار  تاور )2(  �صيتي  زايد  ال�صيخ  ب�صارع  الكائنة  املحدودة(  الو�صط  )ال�صرق  للت�صويق 
فندق كراون بالزا انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/2/21 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان 
اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه امام اجلهة التي انيط بها البيع )�صركة المارات 
ال�صراء من مواطني  راغبى  وعلى   )www.emiratesauction.ae اللكرتوين  املوقع  وعلى  للمزادات 
الدولة ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على 
البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام 
التالية جلل�صة البيع.وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات : �صقة �صكنية املنطقة الثنية اخلام�صة رقم الر�ض 
912 ا�صم املبنى جمريا باي تاور X1/1 رقم املبنى 1 رقم العقار 2503 امل�صاحة 159.99 مرت مربع املقدره ب� 

2.066.539 درهم لعلى عطاء. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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    الدعوى رقم 2121ل�شنة 2017
لدى حمكمة اأبوظبي االبتدائية- الدائرة التجارية الكلية االأوىل 

املرفوعة من: �صركة دار النه�صة لإدارة العقارات 
�صد:1- �صركة �صبكة الجناز لإدارة العقارات 2- نهلة بدر الدين اأحمد �صراج 

املدعى عليهما: 1- �صركة �صبكة الجناز لإدارة العقارات 2- نهلة بدر الدين اأحمد �صراج 
يوم  عقده  املقرر  اخل��ربة  لجتماع  معتمد  وكيل  بوا�صطة  اأو  �صخ�صياً  للح�صور  مدعوان 
الحد املوافق 2018/2/18 ال�صاعة اخلام�صة م�صاًء وذلك مبقر اخلبري الكائن باأبوظبي- 
واجن  للفولك�ض  اولده  علي  بجانب معر�ض  الثالثة-  ال�صرعة  بناية  الكورني�ض-  �صارع 
 1203 رق��م  ع�صر- مكتب  ال��ث��اين  ال��ط��اب��ق  احل�����ص��اب��ات-  وم��راج��ع��ة  لتدقيق  ام��ان��ة  مكتب 

م�صطحبني معكم كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.   
اخلبري/ وجيهه ابراهيم نا�سد

اإعالن بالن�شر
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    يف الدعوى رقم 2017/2094 جتاري كلي 
املدعي: م�صرف عجمان �ض م ع. املدعي عليهم : 1- وورلد وايد اوك�صنريز ملتد -جافزا. 2- اري�ض 
ليوي�ض مونتاندون.3- وورلد وايد اوك�صنريز ملتد – جزر العذراء الربيطانية. يعلن اخلبري 
الدكتور- عقيل حممد هادي ح�صن الهادي واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية يف الدعوى 
رقم 2094 -2017 جتاري كلي واملقامة من املدعي – م�صرف عجمان �ض. م . ع. وتنفيذا للمهمة 
فاإن املدعي عليهم- وورلد وايد اوك�صنريز ملتد – جافزا واري�ض ليوي�ض مونتاندون و ورلد وايد 
اأوك�صنريز ملتد. جزر العذراء الربيطانية مدعون حل�صور اجتماع اخلربة  امل�صرفية اأو بوا�صطة 
العا�صرة �صباحا  ال�صاعة  املوافق 19-2-2018 يف متام  وكيل معتمد واملقرر عقده يوم الثنني 
موعدا لالجتماع يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة – ديره – بور�صعيد – بناية الو�صل بزن�ض 
�صنرت – بجوار فندق جي 5 فندق روتانا �صابقا- �صارع رقم27 الطابق التا�صع مكتب رقم 902 
رقم مكاين: 94178 32428  لذا نرجو منكم التكرم باحل�صور يف املوعد املحدد اأعاله واإح�صار 

جميع الأوراق وامل�صتندات التي تودون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا .
اخلبري امل�سريف /د.عقيل حممد هادي ح�سن الهادي 

 تكليف االعالن بالن�شر حل�شور
اجتماع اخلربة امل�شرفية
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    يف الدعوى رقم 2017/4073 جتاري جزئي 
– فرع برج البحر. املدعي عليه: عالء عبد  اإدارة  املدعي : م�صرف الهالل �ض م ع مكتب 
الكرمي الطوير. يعلن اخلبري الدكتور عقيل حممد هادي ح�صن الهادي واملعني من قبل 
 – املدعي  واملقامة من  الدعوى رقم 2094-2017 جت��اري كلي  البتدائية يف  حمكمة  دبي 
عليهم  املدعي  ف��اإن  للمهمة  وتنفيذا  البحر  ب��رج  ف��رع  اإدارة  ع مكتب  م  �ض  الهالل  م�صرف 
وكيل  بوا�صطة  اأو  امل�صرفية  اجتماع اخلربة  الطوير مدعو حل�صور  الكرمي  عبد  – عالء 
معتمد واملقرر عقده يوم الثنني املوافق 19-2-2018 يف متام ال�صاعة احلادية ع�صر والن�صف 
�صباحا موعدا لالجتماع يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي ديرة بور�صعيد بناية الو�صل 
بزن�ض �صنرت بجوار فندق جي 5 فندق روتانا �صابقا �صارع رقم 27 الطابق التا�صع مكتب رقم 
902 رقم مكاين: 94178  32428 لذا نرجو منكم التكرم باحل�صور يف املوعد املحدد اأعاله 

واإح�صار جميع الأوراق وامل�صتندات التي تودون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.
اخلبري امل�سريف/د. عيل حممد هادي ح�سن الهادي 

 تكليف االعالن بالن�شر حل�شور
اجتماع اخلربة امل�شرفية
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اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
املدعي باحلق املدين: اورورا لتجارة ال�صفن والقوارب بوكالة املحامي الدكتور 
اندري  عليه:  امل��دع��ي   . القانونية  وال���ص��ت�����ص��ارات  للمحاماة  املعيني  ���ص��رح��ان 
دبي  حمكمة  ق���ررت  الإق���ام���ة.  حم��ل  جم��ه��ول  اجلن�صية  رو���ص��ي   . �صيفن�صكينو 
اإعالن  اإع��ادة  الق�صية اجلزائية رقم 2017-112223  دائرة اجلنح يف  البتدائية 
املدعي عليه املذكورة بالئحة الدعاء وذلك عن طريق الن�صر. حيث اأقام املدعي 
باحلق املدين دعواه املدنية �صد املدعي عليه يطالبه بتعوي�صه موؤقتا بدفع مبلغ 

وقدره 21000 درهم والق�صية موؤجلة جلل�صة 27-2-2018 لورود الإعالن.
رئي�س ق�سم ق�سايا اجلزاء
ماجد عي�سي احلب�سي  

النيابـــة العامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/1006  
املنذر: �صركة لك�صري خلدمات الأ�صراف الإداري جلمعيات املالك ذ.م.م بوكالة املحامية – هند 
الكتبي. املنذر اإليه:ادوزي ازيكوي�صيلي اأجبونا . جمهول حمل العنوان. حيث ا�صتحق عليك ر�صوم 
خدمة الوحدة املذكورة اأعاله وامتنعت عن ت�صديدها على الرغم من مطالبتك بدفعها يف وبعد 
موعد ا�صتحقاقها وحيث �صدر قرار مدير جمعية املالك بتاريخ 10-11-2016 املتعلق بعدم دفع 
الر�صوم امل�صتحقة على الوحدة اأعاله فاإننا نوجه اإليك هذا الإنذار لنخطرك ر�صميا بقرار جمعية 
عليك  امل�صتحق  املبلغ  دفع  اإىل  الإن��ذار  هذا  ن�صر  فور  اأي�صا  ندعوك  واملرفق طيه  املذكور  امل��الك 
اإىل اجلهات  الإن��ذار  زي��ادات  لتجنب جلوء موجه  والبالغ 123721 دره��م وما ي�صتجد عليه من 
العقارات  ملكية  ب�صاأن   2017 ل�صنة   27 رقم  القانون  ن�صو�ض  لأعمال  الق�صاء  فيها  املخت�صة مبا 

امل�صرتكة يف اإمارة دبي واإلزامك بدفع املبلغ املطالب به يف هذا الإنذار .
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/1004  
املنذر: �صركة لك�صري خلدمات الإ�صراف الإداري جلمعيات املالك ذ.م.م بوكالة املحامية – 
هند الكتبي. املنذر اإليه : عفاف ابراهيم تهامي عايد جمهولة العنوان. حيث ا�صحق عليك 
ر�صوم خدمة الوحدة املذكورة اأعاله وامتنعت عن ت�صديدها على الرغم من مطالبتك بدفعها 
يف وبعد موعد ا�صتحقاقها وحيث �صدر قرار جمعية املالك بتاريخ 5-12-2016 واملتعلق بعدم 
الإن��ذار لنخطرك ر�صميا  اإليك هذا  اأع��اله فاإننا نوجه  الوحدة  امل�صتحقة على  الر�صوم  دفع 
بقرار جمعية املالك املذكور واملرفق طيه ندعوك اأي�صا فورا ن�صر هذا الإنذار اإىل دفع املبلغ 
لتجنب جل��وء موجة  زي��ادات  عليه من  ي�صتجد  وم��ا  دره��م   12.232 والبالغ  عليك  امل�صتحق 
الإنذار اإىل اجلهات املخت�صة مبا فيها الق�صاء لأعمال ن�صو�ض القانون رقم 27 ل�صنة 2017 

ب�صاأن ملكية العقارات امل�صرتكة يف اإمارة دبي والزامك بدفع املبلغ املطالب يف هذا الإنذار.
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1005  

املنذر : �صركة لك�صري خلدمات الإ�صراف الإداري جلمعيات املالك ذ م م بوكالة املحامية – هند 
خدمة  ر�صوم  عليك  ا�صتحق  حيث  العنوان.  حمل  جمهول  ريا�ض  حممد   : اإليه  املنذر   . الكتبي 
الوحدة املذكورة اأعاله وامتنعت عن ت�صديدها على الرغم من مطالبتك بدفعها يف وبعد موعد 
ا�صتحقاقها وحيث �صدر قرار مدير جمعية املالك بتاريخ 5-12-2016 واملتعلق بعدم دفع الر�صوم 
امل�صتحقة على الوحدة اأعاله فاإننا نوجه اإليك هذا الإنذار لنخطرك ر�صميا بقرار جمعية املالك 
والبالغ  امل�صتحق عليك  املبلغ  اإىل دفع  الإن��ذار  ن�صر هذا  اي�صا فور  واملرفق طيه ندعوك  املذكور 
اإىل اجلهات  الإن���ذار  زي���ادات لتجنب جل��وء جل��وء موجة  ي�صتجد عليه من  وم��ا  دره��م   125.326
العقارات  ملكية  ب�صاأن   2017 ل�صنة   27 رقم  القانون  ن�صو�ض  لأعمال  الق�صاء  فيها  املخت�صة مبا 

امل�صرتكة يف اإمارة دبي واإلزمك بدفع املبلغ املطالب به يف هذا الإنذار .
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم 2017/707 تنفيذ عقاري

اإن  املنفذ �صده : �صركة متويل �ض م ع �صركة م�صاهمة عامة . جمهول حمل الإقامة. 
طالب التنفيذ – نيليما باغاريا �صاروج باجاريا وميثله :خالد كلندر عبد اهلل ح�صني. 
ال�صادر يف الدعوى رقم 1002-2010 عقاري كلي يوم اخلمي�ض بتاريخ  نعلنكم باحلكم 
13-9-2013 باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك: �صحة ونفاذ عقد بيع الفيال رقم 628 نوع 
�صهيل منطقة املرابع العربية مو�صوع الدعوى وب�صطب عبارة تخ�صع ملكية العقار اإىل 
ترتيبات الإجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الإجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع 
لدى الدائرة( الواردة يف �صهادة ملكية العقار ال�صادرة عن دائرة الأرا�صي والأمالك من 
�صجالت الدائرة. وعليه فاإن املحكمة �صتبا�صر الإجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن. 
رئي�س ال�سعبة
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عربي ودويل

وليام�سون: ال نريد عودة 
املقاتلني الربيطانيني الدواع�ض 

•• لندن-وكاالت:

قال وزير الدفاع الربيطاين جافني وليام�صون ام�ض الأربعاء اإنه ل يريد 
عودة املقاتلني الربيطانيني املنتمني لتنظيم داع�ض اللذين مت احتجازهما، 

لربيطانيا لأنهما مل يعودا جزءاً من 
الدولة.

وكان مت �صوؤال وليام�صون ب�صاأن اآخر 
ينتمون  اأ�صخا�ض  اأربعة  اثنني �صمن 
لداع�ض اأطلق عليهم ذا بيتلز ب�صببب 
لكنتهما الربيطانية، وقامت القوات 

الكردية ال�صورية باعتقالهما.
بروك�صل،  يف  ل��ل�����ص��ح��ف��ي��ني  وق�������ال 
�صمال  حللف  اج��ت��م��اع  يح�صر  حيث 
اأدارا  “لقد  )ال���ن���ات���و(:  الأط��ل�����ص��ي 
ظهورهما لربيطانيا عندما غادراها 
جرائم  وارت���ك���اب  دم����ار  يف  للت�صبب 

كراهية«.
واأ�صاف: “نعتقد اأنه يجب تطبيق العدالة حملياً، وهما مل يعودا جزءاً من 

بريطانيا. الربيطانيون ل يريدون عودتهما«.
الأم��ري��ك��ي جيم�ض ماتي�ض وه��و يف طريقه لربوك�صل  ال��دف��اع  وق��ال وزي��ر 
حل�صور اجتماع الناتو اإن قوات التحالف يف �صوريا والعراق” جتمع املئات 

من املحتجزين«.
واأ�صاف: “الأمر املهم هو اأن تتحمل دول من�صاأهم م�صوؤوليتهم”، مو�صحاً: 

“يف النهاية نحن ل نريد اأن يعودوا لل�صارع«.
عاماً(  29( ال�صيخ  وال�صايف  عاماً(   34( كوتي  الك�صاندا  اعتقال  وكان مت 

عليهما  القب�ض  وهما مطلوب  املا�صي،  الثاين(  )كانون  يناير  منت�صف  يف 
ذكرته �صحيفة  ما  بح�صب  والحتجاز،  رهائن  وقتل  بالتعذيب  لتهامهما 
نيويورك تاميز. والثنان كانا جزءاً من جمموعة موؤلفة من اأربعة رجال 

اأحدهما قتل يف هجوم جوي عام 2015 والآخر مت �صجنه يف تركيا.

م�سوؤولو احلدود يف بريطانيا غري م�ستعدين للخروج من االحتاد 
•• لندن-وكاالت:

اأظهر تقرير للربملان الربيطاين ام�ض الأربعاء، اأن تاأخر اإ�صدار التوجيهات 
غري  ال��ه��ج��رة  واإدارات  احل���دود  موظفي  ت��رك��ا  امل����وارد  ونق�ض  احلكومية 

م�صتعدين خلروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي. 
اأن غياب الو�صوح يف املوقف من الهجرة يخلق قلقاً بني  واأ�صاف التقرير 
الهجرة  اإدارة  م�صوؤويل  وي�صع  بريطانيا،  يف  الأوروب���ي  الحت��اد  مواطني 

امل�صغوطني بالفعل، يف و�صع غري حمتمل.
وقال التقرير: يبدو اأن احلكومة ل تقدر التحدي البريوقراطي ال�صخم 
املطلوبة للتخطيط للخروج من  وامل��وارد  الوقت  اأو كم من  الذي تواجهه 

الحتاد الأوروبي.
العموم  مبجل�ض  الداخلية  ال�����ص��وؤون  جلنة  اأع��دت��ه  ال��ذي  التقرير  وانتقد 

العام خلطط احلكومة  الإط��ار  اإ�صدار من�صور حكومي يو�صح  التاأخري يف 
حول الهجرة يف مرحلة ما بعد اخلروج.

وقال مكتب رئي�صة الوزراء ترييزا ماي اإنه يدر�ض خيارات خمتلفة لنظام 
النتهاء  “عند  اأولية:  التكتل، و�صيطرح خططاً  بعد اخل��روج من  الهجرة 

من اإعدادها«.
لكن اللجنة قالت اإن غياب الأهداف فيما يتعلق بالهجرة �صيحرم الربملان 

واملعنيني بالأمر من مناق�صة هذه اخلطط قبل ا�صتكمالها.
“هذا غري مقبول، كنا نتوقع الإجابة على مثل هذه الأ�صئلة يف  وتابعت: 
اأك��ر واأك��ر وقد ل ي�صدر قبل  املن�صور ال��ذي تاأخر ج��داً لكن ن�صره تاأخر 

نهاية هذا العام على اأقرب تقدير«.
وك��ان��ت م��اي ح���ذرت م��ن اأن م��واط��ن��ي الحت���اد الأوروب�����ي ال��ذي��ن �صياأتون 
بع�صاً  يفقدون  املقبل رمبا  العام  الحت��اد  بعد خروجها من  بريطانيا  اإىل 

خالفات  بوجود  �صتولتنربغ  واأق��ر 
يف وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ل��ك��ن��ه ن��ف��ى اأن 
بني  الثقة  يف  ق�صور  ه��ن��اك  ي��ك��ون 
الأمريكيني والأوروبيني و�صتكلف 
وزي��رة خارجية الحت��اد فيديريكا 

موغرييني تبديد هذه املخاوف.
وق������ال دب���ل���وم���ا����ص���ي اأوروب���������ي “ل 
ب���د م���ن ال��ع��م��ل ق��ل��ي��ال ع��ل��ى �صرح 
املواقف لكن لي�ض هناك اأي م�صكلة 
البع�ض  “اإن  م�صيفا  جوهرية” 
يجد من املنا�صب ال�صارة اىل توتر 
بني الوليات املتحدة والأوروبيني، 

لكن هذا غري �صحيح«.
واأنقرة،  وا�صنطن  بني  التوتر  اأم��ا 
ي�����ه�����دد وح����������دة �صف  ق������د  ف����ه����و 
احل��ل��ف الأط��ل�����ص��ي، واأع���ل���ن وزير 
ريك�ض  الأم������ريك������ي  اخل����ارج����ي����ة 
العملية  اأن  ال��ث��الث��اء  ت��ي��ل��ر���ص��ون 
�صد  �صوريا  يف  الرتكية  الع�صكرية 
ال�صعب  حماية  “وحدات  مقاتلي 
وا�صنطن  مع  املتحالفة  الكردية” 
الدولة  تنظيم  مكافحة  اأ�صعفت 

الإ�صالمية.
وت�صن القوات الرتكية مع ف�صائل 
�صورية موالية لها منذ 20 كانون 
منطقة  يف  ه��ج��وم��اً  يناير  ال��ث��اين 
اإنه  تقول  �صوريا،  ب�صمال  عفرين 
ال�صعب  حماية  وح���دات  ي�صتهدف 
ال���ك���ردي���ة ال���ت���ي ت��ع��ت��ربه��ا اأن���ق���رة 

“اإرهابية«.

اخ����رى م��ث��ل ا���ص��ب��ان��ي��ا، ال��ت��ي راأت 
ذات  ملناطقها  مقلقة  �صابقة  فيه 

النزعات ال�صتقاللية.
كو�صوفو  ا���ص��ب��ح��ت   ،2009 يف 

م��ط��اب��ق��ا ل��ل��ق��ان��ون ال�����دويل. وما 
زالت �صربيا ل تعرتف به، لكنها 
2011 يف  اب���ت���داء م���ن  ت�����ص��ارك 
بروك�صل،  ب���رع���اي���ة  م���ن���اق�������ص���ات 

الدويل  النقد  �صندوق  يف  ع�صوا 
والبنك الدويل.

حمكمة  اع���ت���ربت   ،2010 ويف   
ا�صتقاللها  ال����دول����ي����ة  ال�����ع�����دل 

و�صربيا  ك��و���ص��وف��و  ت��ري�����������د  ف��ي��م��ا 
الأوروبي.  الحتاد  اىل  الن�صمام 
والتقى رئي�صا حكومتيهما للمرة 

الوىل.

•• بروك�شل-اأ ف ب:

اإزاء  الأم���ريك���ي���ة  امل���خ���اوف  ت��ل��ق��ي 
والتوتر  الأوروب��ي��ة  الدفاع  مبادرة 
وتركيا  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات  ب����ني 
ب���ظ���الل���ه���م���ا على  �����ص����وري����ا  ح������ول 
الج���ت���م���اع ال��������وزاري ال�����ذي ب����داأه 
ما  بروك�صل،  يف  الأطل�صي  احللف 
وحدة  على  �صلبا  بالنعكا�ض  يهدد 

التحالف.
للحلف  ال����ع����ام  الم�������ني  و�����ص����رح 
قبل  �صتولتنربغ  ين�ض  الط��ل�����ص��ي 
ت�صجيع  “اإنه  الج����ت����م����اع  ب������دء 
اأجل  من  املزيد  لبذل  لالأوروبيني 

دفاعهم«.
“اإننا بحاجة اإىل املزيد من  وتابع 
وامل�صاهمات”،  وال��ق��درات  الأم���وال 
بزيادة  احل��ل��ف  دول  ت��ع��ه��دت  وق���د 
اإن���ف���اق���ه���ا ال��ع�����ص��ك��ري ل��ي�����ص��ل اإىل 
%2 من اإجمايل ناجتها الداخلي 

بحلول 2024.
الثالثاء  ك���رر  ���ص��ت��ول��ت��ن��ربغ  وك����ان 
الم����ريك����ي����ة،  الدارة  خم��������اوف 
مذكرا احللفاء الأوروبيني بحدود 

مبادرتهم الدفاعية.
الحتاد  ي�صبح  ال  “يجب  وق����ال 
الوروبي بديال ملا يفعله احللف”، 
حم��������ذرا م�����ن اغ��������الق الأ�������ص������واق 
الع�صكرية الأوروبية امام الوليات 
يف  الع�صاء  غري  وال���دول  املتحدة 

ق����درات  اك��ت�����ص��اب  اأو  ال��و���ص��ائ��ل  يف 
دبلوما�صي  وح���ذر  م��ف��ي��دة«.  غ��ري 
ندية،  عالقة  قيام  ينبغي  اأوروب���ي 
ميكنها  ل  الأوروب���ي���ة  ال����دول  لأن 
ت����وف����ري جت����ه����ي����زات دف����اع����ي����ة يف 
ا�صتنكر  فيما  الأمريكية”،  ال�صوق 
“اأن نكون  اآخر  اأوروب��ي  دبلوما�صي 
اأن  ي��ع��ن��ي  ل  احل���ل���ف  اأع�������ص���اء يف 
ال�صلحة  ل�صناعة  الرتهان  علينا 

المريكية«.

ب�صورة  الأم����ريك����ي����ون  وي��خ�����ص��ى 
خ���ا����ص���ة اإغ�������الق اأ������ص�����واق ال���دف���اع 
اأم����ام  الأوروب��������ي  الحت�����اد  دول  يف 
ل�صالح  الم����ريك����ي����ة  ال�������ص���رك���ات 

ال�صركات الأوروبية.
ال�صديدة  ال���ن���ربة  ه����ذه  وف����اج����اأت 
ب��ع�����ض الأوروب�������ي�������ني، ب����ل اأث������ارت 
ا�صتياءهم. واأكد دبلوما�صي اأوروبي 
لالأوروبيني  نية  “ل  بروك�صل  يف 
�صرورية  غ���ري  ازدواج����ي����ة  اأي  يف 

الحتاد الوروبي.
على  ردا  ال��ت�����ص��ري��ح  ه�����ذا  وج������اء 
الوفد  اأع���رب عنها  ال��ت��ي  امل��خ��اوف 
الدفاع  وزي����ر  ب��ق��ي��ادة  الأم����ريك����ي 

جيم ماتي�ض.
وقال الأمني العام للحلف الأطل�صي 
“مبادرة الدفاع  اإن  �صباح الأربعاء 
الأوروبية اإن كانت م�صممة ب�صكل 
توزيع  يف  ت�صاهم  اأن  ميكن  ج��ي��د، 

عادل لالأعباء«.

•• بري�شتينا-اأ ف ب:

ال�صبت  حت��ت��ف��ل  ال���ت���ي  ك��و���ص��وف��و 
ب����ال����ذك����رى ال����ع����ا�����ص����رة لإع������الن 
ث���م���رة تفكك  ه����ي  ا���ص��ت��ق��الل��ه��ا، 

يوغو�صالفيا ال�صابقة.
ول تعرتف �صربيا املدعومة من 
اجلديدة  ال��دول��ة  ب��ه��ذه  مو�صكو، 

التي كانت اقليما تابعا لها.
الثانية،  ال��ع��امل��ي��ة  احل�����رب  ب��ع��د 
كو�صوفو  م��ن��ط��ق�����������������������ة  احل��ق�����������������ت 
غرب  يف  ال��واق��ع  ال�صغري  اجليب 
ت�صكنه  وال��������ذي  ال���ب���ل���ق���ان  دول 
امل�صلمني،  الأل���ب���ان  م���ن  اأك���ري���ة 
ب����الحت����اد ال���ي���وغ���و����ص���اليف ال���ذي 
بروز  جوزيب  ال�صيوعي  يتزعمه 

تيتو.
منطقة  ا���ص��ب��ح��ت   ،1974 يف 
بحكم  يتمتع  “اقليما  ك��و���ص��وف��و 
يف  ع�������ص���وا  ����ص���رب���ي���ا  يف  ذاتي” 

لل�صرب.  و���ص��دم��ة  اإذلل  ت��ب��ق��ى 
من  ال�صربية  ال��ق��وات  وان�صحبت 
يونيو  ح��زي��ران   10 يف  كو�صوفو 
المم  من  بقرار  وو�صع   1999
حتت  الطل�صي  واحل��ل��ف  املتحدة 

احلماية.
التوترات  ا�صتمرت  احل���رب،  بعد 
ب�������ني الأك���������ري���������ة الأل�����ب�����ان�����ي�����ة 
ال�صربية،  والق��ل��ي��ة  الكو�صوفية 
ميرتوفيت�صا  مدينة  يف  خ�صو�صا 
 ،2004 ويف  املق�صومة.  )�صمال( 
ال�صرب  �صد  ا�صطرابات  ا�صفرت 
و����ص���ح���اي���ا من  ق��ت��ي��ال   19 ع����ن 

املجموعتني.
 ،2008 �صباط/فرباير   17 يف 
اعلن برملان كو�صوفو ال�صتقالل، 
ال�����ذي ����ص���رع���ان م���ا اع���رتف���ت به 
الوليات املتحدة وعدد كبري من 
املقابل،  يف  الوروب����ي����ة.  ال��ب��ل��دان 
وبلدان  ورو���ص��ي��ا  �صربيا  رف�صته 

ا����ص���ت���د قمع  ك���و����ص���وف���و ح���ي���ث  يف 
وادى  ميلو�صيفيت�ض  ���ص��ل��وب��ودان 

اىل نزاع مفتوح.
ا�صفرت  و1999،   1998 ب��ني 
النف�صاليني  بني  كو�صوفو  حرب 
ال�صربية  وال������ق������وات  الأل������ب������ان 
قتيل،  ال����ف   13 م���ن  اك����ر  ع���ن 
كو�صويف  ال��ف   11 ح���واىل  منهم 
وال���ف���ي ���ص��رب��ي. وتدفق  األ���ب���اين 
البانيا  اىل  لج��ئ  مليون  ح��واىل 

ومقدونيا.
وب���ع���د جم�����زرة رات�������ص���اك، تدخل 
حلف �صمال الأطل�صي يف كو�صوفو 
ا�صتمرت  من خالل حملة ق�صف 
مواقع  وا���ص��ت��ه��دف��ت  ي���وم���ا،   78

ع�صكرية �صربية.
رايت�ض  ه���ي���وم���ن  م��ن��ظ��م��ة  ل���ك���ن 
مدين   500 ان  ذك������رت  وات���������ض 
قتلوا  األ��ب��اين،  وك��و���ص��ويف  �صربي 
خالل عمليات الق�صف تلك التي 

ال��ي��وغ��و���ص��اليف. ويعترب  الحت����اد 
ال�صرب كو�صوفو التي ت�صم اديرة 
تاريخية،  ارث��وذك�����ص��ي��ة  م�صيحية 

مهد هويتهم وديانتهم.
الرئي�ض  ق���ل�������ض   ،1989 يف 
�صلوبودان  اجل����دي����د  ال�������ص���رب���ي 
الذاتي  احل���ك���م  م��ي��ل��و���ص��ي��ف��ي��ت�����ض 
حد  اىل  القليم  ب��ه  يتمتع  ال��ذي 
احتجاجات  اىل  ادى  مم�����ا  كبري 
ت���ع���ر����ص���ت ل���ق���م���ع ع����ن����ي����ف. ويف 
الألبان  ال���ق���ادة  اع��ل��ن   ،1990
رف�صته  ال��ذي  كو�صوفو  ا�صتقالل 
احل����ك����وم����ة ال�������ص���رب���ي���ة. واق������ام 
الأمة”  “اب  روغ���وف���ا  اب���راه���ي���م 

جمتمعا موازيا.
-1991( كرواتيا  حربا  اطلقت 
-1992( وال��ب��و���ص��ن��ة   )1995

ت���ف���ك���ك  ع�����م�����ل�����ي�����ة   )1995
يوغو�صالفيا.

 ومل ترتافق نهايتهما مع تهدئة 

كان  نيوجري�صي  يف  قنبلة  بو�صع   2016 �صبتمرب  اي��ل��ول 
انطالق  لكن  للجري.  �صباق  ب��دء  عند  تنفجر  ان  يفرت�ض 

ال�صباق تاأخر ومل توؤد القنبلة اىل ا�صرار.
وتوجه رحيمي بعد ذلك اىل نيويورك حيث و�صع قنبلتني 
قلب  يف  ج���دا  امل���زدح���م  ت�صيل�صي  ح���ي  يف  ال�����ص��ن��ع  ي��دوي��ت��ي 
التي  الثانية  لكن  القنبلتني،  اح��دى  تنفجر  ومل  مانهاتن. 
23 ا�صفرت عن جرح  و�صعت يف �صلة للمهمالت يف ال�صارع 
31 �صخ�صا وادت اىل حالة من الهلع يف ثاين مدن الوليات 
اأيلول   11 منذ  اع��ت��داء  ت�صهد  مل  التي  ن��ي��وي��ورك  املتحدة 
تبادل  بعد  يومني  بعد  رحيمي  واوق���ف   .2001 �صبتمرب 
مفكرة  بحوزته  �صبطت  التي  ال�صرطة  م��ع  ال��ن��ار  لإط���الق 
تغطيها الدماء خط فيها مالحظات تتحدث عن ا�صامة بن 

لدن واحد دعاة تنظيم داع�ض.

•• نيويورك-اأ ف ب:

ا�صدر الق�صاء الأمريكي حكما مل يكن مفاجئا، على احمد 
بتفجريات  ادين  الذي  افغاين  ا�صل  الأمريكي من  رحيمي 
اي  يبد  ومل   2016 �صبتمرب  اأي��ل��ول  يف  مانهاتن  يف  وقعت 
ا�صف عما فعله بل اتهم مكتب التحقيقات الفدرايل )اف بي 
اآي( بدفعه اىل التطرف. وقال القا�صي ريت�صارد بريمان بعد 
جل�صة ا�صتمرت اكر من ثالث �صاعات يف حمكمة مانهاتن 
الفدرالية “ل مربر لأي حكم �صوى ال�صجن مدى احلياة«. 
وكانت هيئة حملفني �صعبية راأت يف منت�صف ت�صرين الأول 
اكتوبر ان رحيمي مدان بثماين تهم بينها ا�صتخدام �صالح 

للدمار ال�صامل وزرع قنبلة يف مكان عام.
ال�صابع ع�صر من  ب��داأ يوم  التحقيق ك�صف ان رحيمي  وك��ان 

حوار �سعب حول الدفاع االأوروبي يف اجتماع للناتو

كو�سوفو... من احلرب اىل اال�ستقالل  

ال�سجن مدى احلياة ملنفذ تفجريات مانهاتن 

اطالق نار قرب »وكالة 
االمن القومي االأمريكي« 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

حت���ق���ق ال�������ص���رط���ة الأم����ريك����ي����ة يف 
ن����ار وق����ع يف وق����ت مبكر  اط�����الق 
���ص��ب��اح��ا ق���رب م��ق��ر وك��ال��ة المن 
حميط  يف  الم���ريك���ي���ة  ال���ق���وم���ي 
العا�صمة وا�صنطن بح�صب و�صائل 
البيت  واع����ل����ن  حم���ل���ي���ة.  اع�������الم 
الرئي�ض  اإب�����الغ  مت  ان����ه  الأب���ي�������ض 
النار.  ب���اإط���الق  ت���رام���ب  دون���ال���د 
نيوز”  �صي  ب��ي  “ان  حمطة  وبثت 
ا�صطدمت  ���ص��وداء  ل�صيارة  ���ص��ورا 
باحلواجز التي حتمي هذا املجمع 
امنية  ب���ح���را����ص���ة  ي��ح��ظ��ى  ال������ذي 
وثقت  �صخ�ض  و���ص��وه��د  م�����ص��ددة. 
الر�صيف.  يداه يجل�ض على حافة 
وق����ال ن��اط��ق ب��ا���ص��م وك���ال���ة المن 
القومي ان الو�صع حتت ال�صيطرة. 
 7 ���ص��ي  ب��ي  “اي  وبح�صب حم��ط��ة 
نيوز” املحلية فاإن ثالثة ا�صخا�ض 
توقيف  ب��ال��ر���ص��ا���ض ومت  ا���ص��ي��ب��وا 
يف  الأب��ي�����ض  البيت  وق���ال  م�صبوه. 
باطالق  اب��ل��غ  “الرئي�ض  ان  ب��ي��ان 
افكارنا  م����ي����د.  ف�������ورت  يف  ال����ن����ار 
الأ�صخا�ض  ك����ل  م����ع  و����ص���ل���وات���ن���ا 

الذين تاأثروا«.
ال�صرطة يف منطقة  دائرة  واأعلنت 
حيث  م��اري��الن��د  يف  اآرون����دي����ل  اآن 
يقع مقر الوكالة، على تويرت اأنها 

لي�صت مكلفة بالتحقيق.

املانيا ت�ستنجد بالن�ساء يف مواجهة الفو�سى ال�سيا�سية 
••برلني-اأ ف ب:

م�صبوق  غ��ري  و�صعا  املانيا  ت��واج��ه 
امراأتان  ت��ت��وىل  اأن  ي��ت��وق��ع  ح��ي��ث 
�صيا�صيني،  ح��زب��ني  اأك����رب  رئ��ا���ص��ة 
ال����ص���رتاك���ي  احل�������زب  ي���ع���ت���زم  اإذ 
ال���دمي���وق���راط���ي يف و����ص���ط اأزم����ة 
نالي�ض  اأن����دري����ا  ان��ت��خ��اب  داخ��ل��ي��ة 

رئي�صة جديدة له.
وي����ع����ت����زم احل���������زب ال�����ص����رتاك����ي 
الدميوقراطي تعيني نالي�ض )47 
ع���ام���ا( رئ��ي�����ص��ة ل���ه خ���الل موؤمتر 
اب���ري���ل،  ن��ي�����ص��ان   22 يف  ي���ع���ق���ده 
الرئي�ض  ���ص��ول��ت��ز،  م��ارت��ن  لتخلف 
الذي  الأوروب�����ي  ل��ل��ربمل��ان  ال�صابق 
النك�صة  م���ع  ك��ارث��ي��ة  ���ص��ن��ة  ع����رف 
حلقت  التي  ال�صديدة  النتخابية 

به وتبديله الكثري من مواقفه.
على  ���ص��ي��ط��رح  ت��ع��ي��ي��ن��ه��ا  اأن  غ���ري 
ا�صت�صارتهم ب�صاأن  النا�صطني لدى 
ائتالفية  ح��ك��وم��ة  ت�صكيل  ات��ف��اق 
امل�صت�صارة  بزعامة  املحافظني  مع 
اأن��غ��ي��ال م��ريك��ل، ويف ح��ال رف�صت 
ق��اع��دة احل���زب الت��ف��اق يف عملية 
اأن تكون  ي��ت��وق��ع  ال��ت��ي  ال��ت�����ص��وي��ت 
���ص��ع��ب��ة، ف�����ص��ي��ت��ح��ت��م ع��ل��ي��ه��ا على 
الأرج������ح ال��ت��خ��ل��ي ع���ن ت���ويل هذه 
بالأ�صلوب  ت��وق��ع��ت  وق����د  امل����ه����ام، 
ال�����ص��ري��ح ال�����ذي ت���ع���رف ب���ه “لن 

تف�صل العملية«.
ناد  اإىل  نالي�ض  �صتن�صم  وب��ذل��ك 

�صيق م��ن زع��ي��م��ات الأح����زاب، ويف 
ال���ت���ي تتوىل  م���ريك���ل  ط��ل��ي��ع��ت��ه��ن 
م��ن��ذ ن��ح��و ع��ق��دي��ن ق��ي��ادة الحتاد 

امل�صيحي الدميوقراطي.
اأم���������������ا احل���������������زب ال��������ص�������رتاك�������ي 
ال���دمي���وق���راط���ي، ف��ل��م ي��ع��ه��د مرة 
بقيادته اإىل امراة خالل اأكر من 

150 عاما من تاريخه.
�صودويت�صه  ���ص��ح��ي��ف��ة  وك���ت���ب���ت 
ت�����ص��اي��ت��ون��غ ه����ذا ال����ص���ب���وع “حني 
ن�صتنجد  عندها  ���ص��يء،  ك��ل  ينهار 
على  م���ث���ال  واأ����ص���ه���ر  بالن�صاء”، 
اللواتي  الأن����ق����ا�����ض  ن�������ص���اء  ذل�����ك 
اأزل��ن احلطام بعد احل��رب العاملية 
الثانية لإعادة اإعمار املدن الأملانية 

املدمرة جراء القنابل.
وتولت اأنغيال مريكل قبل ع�صرين 
امل�صيحي  ب��الحت��اد  النهو�ض  عاما 
ال��دمي��وق��راط��ي يف وق��ت ك��ان على 

اأ�صعفته  وق�����د  ال���ه���اوي���ة  ���ص��ف��ري 
ق��ان��وين يف  ف�صيحة مت��وي��ل غ��ري 

عهد هلموت كول.
اإنقاذ احلزب  اأن  ال�صحيفة  وكتبت 
ال���ص��رتاك��ي ال��دمي��وق��راط��ي الذي 
يواجه اأزمة هوية ويرتاجع ب�صكل 
“تلك  حاد يف ا�صتطالعات ال��راأي، 
هي املهمة التي تنتظر الآن اأندريا 

نالي�ض«.
اأن  ���ص��ب��ي��غ��ل  دي������ر  جم���ل���ة  وراأت 
يوما  تكن  مل  الن�صائية  “ال�صلطة 
يف  اليوم”  عليها  هو  التي  بالقوة 

ال�صيا�صة الأملانية.
الراديكايل  وال��ي�����ص��ار  فالبيئيون 
ب��رئ��ا���ص��ة م�����ص��رتك��ة ت�����ص��م ام�����راأة 
“البديل  ح�������زب  ويف  ورج����������ال، 
لأملانيا” اليميني املتطرف، حتظى 
النيابية  للكتلة  امل�صاركة  الرئي�صة 

الي�ض فيدل بنفوذ كبري.
اأنغيال  ب������اأن  ت���ق���اري���ر  ت��ف��ي��د  ك���م���ا 
مريكل تعتزم تنظيم خالفتها بعد 
ل�صالح  املرجحة،  الرابعة  وليتها 
املحلية  زارلن�����د  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����ص��ة 

اأنيغريت كرامب كارنباور.
يف املقابل، تراجع متثيل الن�صاء يف 
جمل�ض النواب اإىل %30،7، اأدنى 
م��ن��ذ ح����واىل ع�صرين  م�����ص��ت��وي��ات��ه 
ع��ام��ا، غ��ري اأن ه���ذه ال��ن��ك�����ص��ة هي 
النتخابي  الخ���رتاق  نتيجة  اول 
ال�������ذي ح���ق���ق���ه ال����ب����دي����ل لأمل���ان���ي���ا 
والن�صاء ل يحظني  والليرباليون، 

واإن  �صفوفهما.  يف  جيد  بتمثيل 
12 عاما  ام��راأة تتوىل منذ  كانت 
اأوروب����ا،  يف  الأول  القت�صاد  اإدارة 
اإل ان الوزارات الأ�صا�صية يف اأملانيا 

بقيت حتى الآن بعهدة رجال.
بداأ  اأي�����ص��ا  ال��و���ص��ع  ه���ذا  اأن  غ���ري 
املحافظة  ت�������ويل  م�����ع  ي����ت����ب����دل، 
اأور�����ص����ول ف���ون دي���ر ل��ي��ان حقيبة 
الدفاع التي يتوقع اأن حتتفظ بها 
يف احلكومة اجلديدة، فيما رجحت 
و�صائل الإعالم تكليف ال�صرتاكية 
باريل  ك��ات��اري��ن��ا  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
وزارة اخلارجية، يف �صابقة بالن�صبة 

لمراأة يف املانيا.
رئي�صة  ك������وب������رز  م�����ون�����ا  وراأت 
ال�صغط  جمموعة  “فرويرنات”، 
الأهم  اأن  الن�صاء،  اأج��ل حقوق  من 
جمل�ض  يف  امل�����ص��اواة  “احرتام  ه��و 
به  وع���د  م��ث��ل��م��ا  املقبل”  ال������وزراء 

الدميوقراطي  ال�صرتاكي  احلزب 
الدميوقراطي،  امل�صيحي  والحتاد 
وهي قاعدة ار�صاها جا�صنت ترودو 
يف ك��ن��دا واإمي��ان��ي��وي��ل م���اك���رون يف 

فرن�صا.
الأولوية  ع��ل��ى  ك��وب��رز  اأث��ن��ت  ك��م��ا 
اأع��ط��ي��ت يف ات��ف��اق الئتالف  ال��ت��ي 
ل��ل��م��ع��رك��ة م��ن اأج����ل امل�����ص��اواة بني 

الرجل واملراأة.
واختيار اأندريا نالي�ض التي ترتاأ�ض 
لال�صرتاكيني  النيابية  املجموعة 
يكن  مل  ال������دمي������وق������راط������ي������ني، 
بال�صدفة. فهي كافحت حني كانت 
وزي���رة للعمل م��ن اأج��ل اإق���رار حد 
ا�صبه بثورة  اأدن��ى لالأجور، ما كان 

م�صغرة يف هذا البلد.
ل��ط��ف��ل��ة يف  الأم  ه����ذه  وا���ص��ب��ح��ت 
اأ�صابيع  ع�����دة  م���ن���ذ  ال�������ص���اد����ص���ة، 
ال�صرتاكي  للحزب  الفعلي  الوجه 
ال������دمي������وق������راط������ي، م������ع ان���ه���ي���ار 
ب��ع��د هزمية  ���ص��ول��ت��ز  م�����ص��داق��ي��ة 
الت�صريعية  النتخابات  يف  احل��زب 

يف 24 اأيلول �صبتمرب.
احلما�صة  ���ص��دي��د  خ���ط���اب  وب���ع���د 
و�صفتها  م��وؤخ��را،  األقته  واللهجة 
باأنها  ال�����ص��ع��ب��ي��ة  ب��ي��ل��د  ���ص��ح��ي��ف��ة 
“الرجل الوحيد على راأ�ض احلزب 
لكن  ال�صرتاكي الدميوقراطي”. 
الواقع اأن �صخ�صيتها احلادة جتلب 
لها  بقدر ما جتلب  لها معار�صني 

موؤيدين.

الفرتة  خ��الل  معاملتهم  ب�صاأن  الحت���اد  م��ع  خ��الف��اً  لت�صعل  حقوقهم  م��ن 
النتقالية قبل مغادرة التكتل.

وكان احلد من تدفق املهاجرين على البالد �صبباً رئي�صياً دفع الربيطانيني 
للت�صويت ل�صالح اخلروج من الحتاد يف 2016، بعد و�صول اأعداد كبرية 
اأوروبا  �صرق  دول  م��ن  ال��ب��الد خا�صة  اإىل  الأوروب����ي  م��ن مواطني الحت���اد 

الأكر فقراً.
الوقت �صوى ما يزيد قلياًل على عام ومع  “مل يتبق من  التقرير:  وق��ال 
ذلك مل تتمكن احلكومة بعد من و�صع تفا�صيل ت�صجيل املقيمني من دول 

الحتاد الأوروبي يف الوقت الراهن«.
وتابع غياب اخُلطط املُف�صلة لت�صجيل الأجانب وللفرتة النتقالية �صيجعل 
نحو  على  بعملهم  القيام  واحل���دود  الهجرة  م�صوؤويل  على  امل�صتحيل  من 

مالئم.
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العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12903  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دار احل�صام للمقاولت البناء ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  ان املدعي /مق�صود علي وحيد اهلل قد 
درهم   )2000( بقيمة  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   12893( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB179305491AE/2017 وحددت 
لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/3/4 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/739  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى لوي�ض جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ت��وين  عبداللطيف  ر���ص��اد  /ع��م��اد 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   10825( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت   MB991628342AE:ال�صكوى رق��م  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم 
جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/3/6 ال�صاعة 11.00 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9236  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-اب����ازر يو�صف نا�صر م��دين جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
�������ض.ذ.م.م وميثله:عبداهلل  امل��وا���ص��الت  امل��دع��ي /ف��ال��رتان�����ض خل��دم��ات وان��ظ��م��ة 
املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  املن�صوري  ح��وف��ان  حممد  م��ب��ارك 
رقم  وامل�������ص���اري���ف  وال���ر����ص���وم  دره������م(   10000( وق����دره����ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�����ص��ت��ح��ق��ات 
اخلمي�ض  يوم  جل�صة  لها  وحددت   MB176134381AE/2017:ال�صكوى
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.10:بالقاعة �ض   09.30 ال�صاعة   2018/2/22 املوافق 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11889  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صفوة الرواد للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /نا�صر عبدالفتاح بدوي ا�صماعيل قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  درهم(  املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )6960 
درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB179217419AE وحددت لها 
ادارة الدعوى  ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب  املوافق 2018/2/28  جل�صة يوم الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11887  عمايل جزئي
����ض.م.ح جمهول حم��ل القامة  اورب�����ض تكنولوجي  امل��دع��ي عليه / 1-دي��ج��ي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  مبا ان املدعي /عبداهلل حممد ه�صام جميل قد 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )53000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
 2018/2/19 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م 
ال�صاعة 09.30 �ض ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/11293  عمايل جزئي

ان  الق��ام��ة مب��ا  �������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  ت��ي��ك  / 1-�صتيف�ض  امل��دع��ي عليه  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  املدعي /�صونيل فادا�صريي كوماران قد 
درهم   )1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   62052( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB178140301AE/2017 وحددت 
لذا   ch1.A.1 �ض   08.30 ال�صاعة   2018/2/19 املوافق  الثنني  يوم  جل�صة  لها 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/13315  عمايل جزئي

مبا  القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  الفنية  للخدمات  يور  1-ات   / عليه  املدعي  اىل 
ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  يون�ض  حممد  اح�صان  /�صارو�ض  املدعي  ان 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  درهم(  املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )7974 
درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB991090002AE وحددت لها 
فاأنت  لذا   ch1.A.2 �ض   08.30 ال�صاعة   2018/3/11 املوافق  الحد  يوم  جل�صة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/162  عمايل جزئي
دبي جمهول  فرع  ���ض.م.ح  للتغليف  بال�صتيك�ض  1-انتيجريتد   / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /حممد خليل اهلل وميثله:فتوح يو�صف حممد ح�صني 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ن�صار 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  )337000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000( درهم 
�ض   09.30 ال�صاعة   2018/3/5 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.B.10:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/202  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- مطعم كو�صينا ين ناناي جمهول حمل القامة مبا 
عليك  اأق��ام   قد  ابيبي   وولدي�صينبيت  التنفيذ/اريجاهيجن  طالب  ان 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���ص��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )7961(
مبلغ )769( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/287  جتاري جزئي

القامة  حمل  جمهول  درون��ا  �صينغ  راغونات  درون��ا  عليه/بهو�صن  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/اميك�ض )ال�صرق الو�صط( �ض.م.ب )م( المارات قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )137.966.42( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�����ص��داد  وح��ت��ى  ال�صتحقاق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.C.12:بالقاعة ���ض  ال�����ص��اع��ة:08.30    2018/2/21
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ص الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/3300  جتاري جزئي 

نف�صه  ع��ن   - نباخته  رم�صان  ذ.م.م2-����ص���ادق  العامة  للتجارة  الوم  �صركة  عليه/1-  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/بنك  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م  العامة  للتجارة  الوم  ل�صركة  مدير  وب�صفته 
�صادرات ايران )الفرع الرئي�صي( قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بتاريخ:2017/11/26 احلكم التمهيدي التايل حكمت املحكمة وقبل الف�صل باملو�صوع بندب اخلبري 
الدعوى وم�صتنداتها  وتكون مهمته كالتي:الطالع على ملف  الدور باجلدول  املخت�ض �صاحب 
وماع�صى ان يقدمه اخل�صوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على 
واللكرتونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�صجالت  وجدت  ان  واللكرتونية  الورقية  املرا�صالت 
وحددت امانة خربة وقدرها ع�صرة الف درهم والزمت املدعي ب�صدادها ، وحددت لها املحكمة جل�صة 

 .ch1.C.14:يوم الحد املوافق:2018/3/4 ال�صاعة:08:30 �صباحا يف القاعة
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2018/88  احوال نف�ص م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- حممد داوود امل�صري جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ نارمني مو�صى حممد برهم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املو�صوع دعوى تطليق لل�صرر والتقرير باحل�صانة. وحددت لها جل�صة 
يوم  الثنني املوافق  2018/3/5   ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )6( يف 
مبنى الحوال ال�صخ�صية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/4208 تنفيذ جتاري

التجميل   وم�صتح�صرات  العطور  ل�صناعة  دزاينز  �صده/1-فراجران�ض  املنفذ  اىل 
�ض.ذ.م.م 2- خالد ح�صني عطر �صيد قادر ح�صني عطر �صيد - ب�صفته كفيل �صامن 
�ض.ذ.م.م  التجميل   وم�صتح�صرات  العطور  ل�صناعة  دزاينز  فراجران�ض  ملديونية 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي الوطني وميثله:حممد 
عي�صى �صلطان ال�صويدي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
بالت�صامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2634763.21( درهم  اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2018/33  تظلم �شرعي
ان  الق��ام��ة مبا  م��روان مو�صى جمهول حمل  / 1-مهند علي  املتظلم �صده  اىل 
التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د  ب��در  احمد  وميثله:نبيه  زي���دان  ع��زت  /ن�صرين  املتظلم 
رقم  عري�صة  على  الم��ر  يف  ال�صادر  القرار  من  تظلم  ومو�صوعه  اع��اله  املذكور 
65/2010 منع �صفر والر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 
2018/2/19   ال�صاعة 11.00 �ض بالقاعة رقم )1( يف مبنى الحوال ال�صخ�صية يف 
منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1413  جتاري  كلي 

اىل املحكوم عليه/1- ا�صد اهلل حممود للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- ا�صد اهلل حاجي حممود 
���ض.ذ.م.م 3- حيات اهلل  - ب�صفته كفيل �صامن ملديونية ا�صد اهلل حممود للتجارة العامة 
حاجي حممود - ب�صفته كفيل �صامن ملديونية ا�صد اهلل حممود للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/11/13  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/بنك ابوظبي التجاري بالزام املدعي عليهم بالت�صامن فيما 
بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )7.670.882.77( درهم ف�صال عن فائدة ب�صيطة 
امل�صروفات  والزامكم  ال�صداد  مت��ام  وحتى  ت���اري���خ:2017/6/14  من  تبداأ  �صنويا   %9 بواقع 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2092  جتاري  كلي 

�صاند  كي�صان  بن  راكي�ض كومار   -2 ذ.م.م  للتجارة  املحكوم عليه/1- فرونت لين  اىل 
القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  للتجارة  لي��ن  فرونت  ملديونية  و�صامن  كفيل  ب�صفته 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/12/25  يف الدعوى املذكورة 
بالت�صامن  عليهما  املدعي  بالزام  دب��ي(  )ف��رع  الوطني  الفجرية  ل�صالح/بنك  اع��اله 
بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )5.101.963( درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ 
درهم  ال��ف  ومبلغ  وامل�صاريف  التام  ال�صداد  وحتى  يف:2017/9/27  احلا�صل  املطالبة 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/200  تنفيذ عمايل 
����ض.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  مل��ق��اولت  ار ان بي  املنفذ ���ص��ده/1-  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/منظور ح�صني بركت اهلل  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���ص��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )8772(
مبلغ )859( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2013/602  تنفيذ عقاري 

���ض.م.ح جمهول حمل  انرتنا�صيونال  تراي بالنت  املنفذ �صده/1-  اىل 
�صعيد  وميثله:�صيف  خان  ا�صلم  جي  التنفيذ/فا  طالب  ان  مبا  القامة 
را�صد الغبار ال�صام�صي  نعلنكم بالقرار ال�صادر من �صعادة قا�صي التنفيذ 
فان  وعليه  دره���م.    )60032( وق���دره  ذمتكم  يف  املرت�صد  ل�صداد  وذل��ك 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/730  تظلم جتاري

اىل املتظلم �صده / 1-كري�صز الدى ديباليوكو�ض جمهول حمل القامة مبا ان 
املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
اع��اله ومو�صوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اأق��ام عليكم  قد  ال�صام�صي  العمران 
القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 1161/2017 منع من ال�صفر والر�صوم وامل�صاريف. 
 : بالقاعة  ال�صاعة 08.30 �ض  املوافق 2018/3/4  الح��د  يوم  لها جل�صة  وح��ددت 
Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/779  تظلم جتاري
حمل  جم��ه��ول  عبداحلليم  رح��م��اين  حهاجنري  1-حم��م��د   / ���ص��ده  املتظلم  اىل 
حمد  وميثله:عبداهلل  ���ض.م.ع  التجاري  ابوظبي  بنك   / املتظلم  ان  مبا  القامة 
عبداهلل عمران العمران ال�صام�صي قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه 
تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 1203/2017 منع من ال�صفر والر�صوم 
وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/3/4 ال�صاعة 08.30 �ض 
بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/775  تظلم جتاري
اىل املتظلم �صده / 1-وليام اجباوا واميل جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
/ ب��ن��ك ام ال��ق��ي��وي��ن ال��وط��ن��ي ������ض.م.ع ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل ح��م��د ع��ب��داهلل عمران 
اع��اله ومو�صوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اأق��ام عليكم  قد  ال�صام�صي  العمران 
والر�صوم  جت��اري  عري�صة  على  امر   855/2017 رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  القرار 
وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/3/4 ال�صاعة 08.30 �ض 
بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2018/2  تظلم جتاري
ال�صم�ض  دار  2-�صركة  رحماتي عبداحلليم  / 1-حممد جهاجنري  �صده  املتظلم  اىل 
)اعمال  والتطريز  للخياطة  املدينة  دار  3-�صركة  ����ض.ذ.م.م  ال�صيارات  غيار  لقطع 
ال��ت��ج��اري �ض.م.ع  اب��وظ��ب��ي  م��دن��ي��ة( جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املتظلم / بنك 
التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ال�صام�صي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل 
املذكور اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 668/2017 حجز 
حتفظي جتاري والر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/3/4 
ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1634  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صونيل كومار كويباليل بونابان كويباليل  جمهول 
الهند�صية  للخدمات  التميمي  �صركة   / امل�صتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
احلكم  ا�صتاأنف/  قد  امل��ط��وع   حممد  ح�صن  وميثله:عبدالرحمن  ذ.م.م 
ال�صادر بالدعوى رقم 2017/1175 عمايل جزئي بتاريخ:2017/8/12     

وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�ض  املوافق 2018/3/8 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

       اإعالن �شحيفة التما�ص اعادة النظر
                 يف  الدعوى 2017/28  التما�ص اعادة نظر عمايل

اىل امللتم�ض �صده / 1- داور ح�صني اظهر ح�صني  جمهول حمل القامة مبا 
نعلنكم  والت�صميم   الن�صائية  للخياطة  عبداهلل  فاطمة  قفطان  امللتم�ض/  ان 
اع��اله وح��ددت لها ملحكمة جل�صة  امل��ذك��ورة  الدعوى  اق��ام عليكم  امللتم�ض  ب��ان 
 ch1.B.10:بالقاعة �ض  ال�صاعة:09:30  امل��واف��ق:2018/2/21  الربعاء  يوم 
لديكم  ما  بتقدمي  لكم احلق  بانه  يتوجب عليكم ح�صورها ونخطركم  والتي 
او م�صتندات موقع عليها منكم ويف حالة تخلفكم عن احل�صور  من مذكرات 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري ، امرت املحكمة بتق�صري مدة العالن.
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال
دبي »ورلد �سنرتال« ي�سجل منوا 6.4 % للم�سافرين و 8.3 باملائة لل�سحن 2017

�صجلت  التي  دب��ي  اإىل  ال�صرقية  اأوروب����ا  دول  م��ن  ال�صفر  حركة 
ارتفاعا بن�صبة 168 باملائة لي�صل اإجمايل عدد الركاب من هذه 

الدول اإىل 452 األفا و631 م�صافرا يف العام 2017.
و برزت رو�صيا باعتبارها اأكرب م�صاهم يف حركة ال�صفر من اأوروبا 
ال�صرقية بنمو ن�صبته 955.4باملائة اأي ما جمموعه 279 األفا 
و100 م�صافر يف عام 2017.. كما �صجلت اأوروبا الغربية اأي�صا 
زيادة يف حركة ال�صفر مع و�صول اأعداد امل�صافرين اإىل 94 الفا 

و452 م�صافرا بارتفاع ن�صبته 34.6باملائة .
وك��ان��ت اأمل��ان��ي��ا اأك����رب م�����ص��اه��م ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد امل�����ص��اف��ري��ن منها 
خطوط كوندور و�صركائها اف تي  قيام  مع  م�صافرا   41671
ربطت  بت�صيري رحالت  اإنرتنا�صونال  بوينت  اي غروب وميتينغ 
�صنرتال ووجهات متعددة يف  ورل��د  دب��ي  من خاللها بني مطار 

•• دبي-وام: 

امل�صافرين  ح��رك��ة  يف  �صنرتال” من��وا  “ورلد  دب��ي  م��ط��ار  �صجل 
باملائة   6.4 بلغت  بن�صبة   2017 املا�صي  العام  خالل  وال�صحن 
التي  بالت�صهيالت  مدفوعا  لل�صحن  باملائة   8.3 و  للم�صافرين 
منحتها ال�صلطات املعنية للمزيد من اجلن�صيات جلهة احل�صول 
الرو�ض.  ال��زوار  ومنها  املطار  اإىل  الو�صول  عند  التاأ�صرية  على 
اجمايل  ارتفع  دبي  مطارات  عن  ام�ض  ال�صادر  التقرير  وح�صب 
م�صافرا  و940  األف   904 اىل  امل��ط��ار  ع��رب  امل�صافرين  اأع���داد 
بزيادة ن�صبتها 6.4 باملائة مقارنة مع 850 األفا و633 م�صافرا 

يف العام 2016.
يف  القيا�صي  ال�صعود  نتيجة  املطار  بحركة  الرت��ف��اع  ه��ذا  وياأتي 

اأملانيا منها فرانكفورت ودو�صلدورف وليبزيغ وهانوفر وكولونيا 
بينما  �صوي�صرا..  يف  ب��ازل  وكذلك  و�صتوتغارت  وبرلني  وميونخ 
تعزيز  يف  كبري  ب�صكل  �صاهمت  ال��ت��ي  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  �صملت 
و رويال  واآزور  وي��ز  ودب��ي كال من خطوط  اأوروب���ا  احلركة بني 

فاليت وكوندور واورال.
مليون  نحو  �صنرتال  ورل��د  دب��ي  ال�صحن عرب مطار  وبلغ حجم 
اإىل  املطار  عرب  املناولة  حجم  ارتفع  حيث  املا�صي  العام  يف  طن 
972 األف طن و 295 كجم بزيادة ن�صبتها 8.3 باملائة مقارنة 
مع 897 األف طن و 998 كجم يف العام 2016 .. فيما �صجل 
املطار منوا قويا يف الربع الرابع من العام املا�صي حيث بلغ حجم 
6 باملائة مقارنة  560 كجم بزيادة  الب�صائع 267 األف طن و 
ال��ف��رتة نف�صها م��ن عام  ك��ج��م يف   300 و  األ���ف ط��ن   252 م��ع 

انخفا�صا  املطار  �صجل  الطائرات  حركة  �صعيد  وعلى   .2016
حيث   2017 العام  يف  الطائرات  بحركة  11.6باملائة  ن�صبته 
األفا   38 األفا و198 حركة مقارنة مع   34 بلغ عدد احلركات 
و670 حركة يف العام 2016.. يف حني ارتفع متو�صط ??حركة 
 2017 ع��ام  خ��الل  باملائة   36.3 بن�صبة  رحلة  لكل  امل�صافرين 

لي�صل اإىل 129 م�صافرا مقابل 94 م�صافرا يف عام 2016.
اأداء  “ ك��ان  وق��ال جمال احل��اي نائب الرئي�ض يف م��ط��ارات دب��ي 
مطار دبي ورلد �صنرتال يف عام 2017 مر�صيا جدا من حيث 
عدد امل�صافرين وحجم ال�صحنات حيث يكت�صب املطار �صعبية بني 
�صركات الطريان العاملة بني وجهات حمددة وذلك بف�صل املزايا 
التكلفة  وك��ف��اءة  ال�صريع  التحول  واأوق���ات  ال��راح��ة  من  الفريدة 

التي تقدم للناقالت وامل�صافرين«.

متكني �سيدات الأعمال يف جمال التجارة عرب احلدود

»دبي لل�سادرات« ومركز التجارة العاملية يد�سنان برنامج
 »املراأة يف التجارة الدولية« لدعم الريادة الن�سائية يف املنطقة

خالل انتخابات دميقراطية 

�سيدات اأعمال االمارات ينتخنب جمل�ض اإدارة جديد

ا�ستعر�ست براجمها ومنجزاتها الدولية يف قطاع ال�سياحة

اإقبال الفت على من�سة الكلية االأوربية الدولية يف اأبوظبي

موؤكدا  باملنطقة ،  والفندقي  ال�صياحي  العمل  م�صتقبل  يف 
اأكادمييا  تعليما  توفر  كي  با�صتمرارها  ال�صخ�صي  التزامه 
الأوروبية  امل��دار���ض  وف��ق  الفندقة  اجل���ودة يف جم��ال  ع��ايل 
الكثري  حاليا  الكلية  يف  وي��در���ض  وال�صوي�صرية.  والكندية 
50 جن�صية  وم���ن  الإم�����ارات  م��ن  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  م��ن 
بناء  الكلية يف  ب���داأت  كما  ال��ع��امل  دول  م��ن خمتلف  اأخ���رى 
حرمها اجلامعي اجلديد.  وترتبط الكلية باتفاقات �صراكة 
اأكادميية عاملية راقية مع جامعات �صوي�صرية وكندية يف اإدارة 
الأعمال وال�صيافة التي تقدم للطالب برامج تعليمية على 
والروؤى  لالأفكار  العاملي  التبادل  اإىل  ت�صتند  م�صتوى  اأعلى 
قطاع  يف  املتخ�ص�صة  التعليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ب��ني  وامل��ع��رف��ة 
باأهمية  الكلية  اإدارة  والفنادق.  وتوؤمن  وال�صيافة  الإدارة 
امل�صاركة يف هذه املعار�ض والتي تقوم من خاللها املوؤ�ص�صات 
على  ت��واج��ده��ا  وت��ع��زي��ز  ب��راجم��ه��ا  با�صتعرا�ض  التعليمية 

ال�صعيد املحلي �صمن موؤ�ص�صات التعليم العايل املعروفة.

يف  الدولية  الأورب��ي��ة  الكلية  من�صة   �صهدت 
اأبوظبي مول اإقبال لفتا من الزوار ، وت�صعى 
الكلية من خالل هذه املن�صة ومبنا�صبة عام 
على  اجل��م��ه��ور  اإط�����الع  2018  اإىل  زاي����د 
تطرحها  التي  املتنوعة  الأكادميية  الربامج 
يف خمتلف الأق�صام يف درجات البكالوريو�ض 
قطاع  م��ن  جميعها  وامل��ع��ت��م��دة  وامل��اج�����ص��ت��ري 

التعليم العايل يف وزارة الرتبية والتعليم. 
املميزات  ك��اف��ة  ا���ص��ت��ع��را���ض  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
يف  الدولية  الأورب��ي��ة  الكلية  بها  تزخر  التي 
اأق����دم ج��ام��ع��ة خ��ا���ص��ة يف الدولة   ، اأب��وظ��ب��ي 
على  احل�صول  ا�صتطاعت  وال��ت��ي  واملنطقة، 
كليات وجامعات على  اأف�صل ثالث  ت�صنيف 
يف  الب��ت��ك��ار  يف  متخ�ص�صة  ال��ع��امل  م�صتوى 
التعليم يف تخ�ص�ض اإدارة الفنادق وال�صياحة 
ع�صرات  ف���ي���ه  ����ص���ارك���ت  دويل  حت����د  و����ص���ط 
ال�صيافة  العاملية لإدارة  والكليات  اجلامعات 
اأكادميي دويل غري م�صبوق  اإجن��از  وذلك يف 
وح�صولها  باري�ض  الفرن�صية  العا�صمة  يف 
متكنت  وال���ذي  لل�صيافة  العاملية  باجلائزة 
فيه الكلية من و�صع ب�صمة اأبوظبي عالمة 
الفندقة  لقطاع  العاملية  اخل��ارط��ة  يف  ب���ارزة 
وال�����ص��ي��اف��ة.  واأع����رب ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 

ع��ب��داجل��ل��ي��ل ال��ف��ه��ي��م م��وؤ���ص�����ض ورئ��ي�����ض ال��ك��ل��ي��ة ع��ن فخره 
التي حر�صت  الكلية  مل�صرية  العاملي  الإجن��از  بهذا  واعتزازه 
كل احلر�ض على تطبيق جميع املعايري الدولية يف اجلودة 
الإدارة  يف  املتخ�ص�صة  الأك��ادمي��ي��ة  ب��راجم��ه��ا  يف  والتمييز 
والطالبات  الطلبة  تاأهيل  يتم  حيث  الفندقية  وال�صيافة 
وال��ف��ن��دق��ة.  ونوه  ال�����ص��ي��اح��ة  ق��ط��اع  واإع����داده����م للعمل يف 
اأن  موؤكدا   ، العايل  بالتعليم  الدولة  باهتمام  املنا�صبة  بهذه 
القيادة احلكيمة  اإمارات الدولة حتت  اأبوظبي وبقية  اإمارة 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب 
الدولة »حفظه اهلل« وحكومته الر�صيدة والفريق اأول �صمو 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 
للتعليم.   الأول��وي��ة  يعطون  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
وقال اأن الكلية الأوروبية الدولية يف اأبوظبي توا�صل عملها 
لت�صاهم يف تنمية اقت�صاد اإمارة ابوظبي والدولة ب�صكل عام. 
ودعا الفهيم الهيئات املخت�صة اإىل تفهم دور واأهمية الكلية 

•• دبي-الفجر: 

د�صنت موؤ�ص�صة دبي لتنمية ال�صادرات، 
اإح�����دى م��وؤ���ص�����ص��ات اق��ت�����ص��ادي��ة دبي، 
بالتعاون مع مركز التجارة الدولية، 
الدولية  التجارة  يف  امل���راأة  “برنامج 
و�صمال  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  منطقة   -
تن�صيق  اإىل  ال����ه����ادف  اأفريقيا”، 
وحتفيز اجلهود خللق بيئة حتفيزية 
املنطقة.  يف  الن�صائية  ال��ري��ادة  ودع��م 
هام�ض  ع���ل���ى  الإع����������الن  ه������ذا  ج������اء 
الجتماع الإقليمي ل�”�صبكة املنظمات 
الذي  العربية للتجارة وال�صتثمار”، 
لتنمية  دب����ي  م��وؤ���ص�����ص��ة  ا���ص��ت�����ص��اف��ت��ه 
م����ع مركز  ب���ال�������ص���راك���ة  ال���������ص����ادرات 
املبادرة  من  وبدعم  الدولية  التجارة 

التجارية للدول العربية.
التجارة  يف  امل������راأة  “برنامج  وي��ع��د 
و�صمال  الأو���ص��ط  – ال�صرق  الدولية 
املراأة  “برنامج  م��ن  ج��زء  اأفريقيا” 
يقودها  التي  الدولية”  ال��ت��ج��ارة  يف 
ربط  بهدف  الدولية  التجارة  مركز 
الدولية  ب���الأ����ص���واق  ام������راأة  م��ل��ي��ون 
وي�صعى   ،2020 ع�������ام  ب����ح����ل����ول 
�صانعي  جهود  توحيد  اإىل  الربنامج 
ال�������ص���ي���ا����ص���ات وجم���ت���م���ع الأع�����م�����ال 
من  لال�صتفادة  الن�صائية  واملنظمات 
تلك القنوات لتمكني املراأة يف القطاع 
ذا عائد على  يكونوا  التجاري بحيث 
اأن  البحوث  الكلي.  وتبني  القت�صاد 
الن�صاء العامالت يف البلدان العربية 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ويف 
ي��زدن دخ��ل الأ���ص��رة بن�صبة ت�صل اإىل 
ت�صاوي  اأن  ن���رى  ه��ن��ا  وم���ن   ،25%
الرجال  م��ع  ال��ع��ام��الت  الن�صاء  ع��دد 

الدولية  التجارة  يف  امل���راأة  “برنامج 
– ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا” 
لتنمية  دب��ي  موؤ�ص�صة  م��ع  بال�صراكة 
ال�صادرات، ومقرها يف دولة المارات، 
حيث �صيعزز هذا التعاون من ات�صال 
�صيدات الأعمال يف املنطقة بالأ�صواق 
العديد  الربنامج  و�صيقدم  العاملية. 
من املبادرات لتعزيز منو جتارة املراأة 
واملعرفة  املثالية،  الفر�ض  من خالل 
ال�صوقية، وفتح قنوات ات�صال جديدة 
من خالل اجلهود التي �صتبذل عرب 
حت�صني  يف  ي�صهم  ما  وهو  الربنامج، 
ب�صكل  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ب��ي��ئ��ي  ال��ن��ظ��ام 

عام«.
لتنمية  دب�����ي  م���وؤ����ص�������ص���ة  و���ص��ت��ع��م��ل 
املراأة  برنامج  خ��الل  م��ن  ال�����ص��ادرات 
يف التجارة الدولية - منطقة ال�صرق 
الأو�صط و�صمال اأفريقيا على تن�صيق 
اجلهود الرامية اإىل متكني ال�صيدات 
اأ�صحاب امل�صاريع يف املنطقة من  من 
والتناف�صية  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  امل�����ص��اه��م��ة 
امل�����ص��ت��دام��ة وحت��ق��ي��ق امل����رون����ة، اإىل 
جمموعات  خمتلف  ا�صتقبال  جانب 
�صبل  ل��ب��ح��ث  امل�������ص���ل���ح���ة،  اأ����ص���ح���اب 
والطرق  الن�صائية،  الكفاءات  تطوير 
ت�صاهم  اأن  للمنظمات  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
يف ت��ق��دمي ال��دع��م ل��ل��ربن��ام��ج. وعلى 
ال�صعيد العاملي، يلتزم “برنامج املراأة 
يف التجارة الدولية” ب�صبعة اإجراءات 
ب��ني القطاعني  ال�����ص��راك��ة  ت��ع��زز م��ن 
العام واخلا�ض، هي: جودة البيانات، 
وال�صيا�صات العادلة، وعقود احلكومة 
الأع��م��ال، ومتكني  الآم��ن��ة، و�صفقات 
واخلدمات  الأ����ص���واق،  اإىل  ال��و���ص��ول 

املالية، وحقوق امللكية.

�صيدات  م���ع  وال���ت���وا����ص���ل  الأع����م����ال، 
الأع���م���ال ال��ن��اج��ح��ات، وب��ن��اء  قاعدة 
قوية ت�صمح لهم بالتو�صع والنطالق 

نحو  العاملية«.
واأ�صار القمزي اإىل اأن �صيدات الأعمال 
تراخي�ض  م����ن   %58.5 مي��ت��ل��ك��ن 
اأطلقتها  التي  الإلكرتونية،  التجارة 
ل��ت��م��ك��ني مواطني  دب����ي،  اق��ت�����ص��ادي��ة 
دولة الإمارات ودول جمل�ض التعاون 
اخلليجي املقيمني يف دبي من القيام 
باأعمالهم من خالل مواقع التوا�صل 

الجتماعي. 
ومن جانبها، قالت اأران�صا غونزاليز، 
التجارة  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
باإطالق  ���ص��ع��داء  “نحن  ال���دول���ي���ة: 

الت�صهيالت  وتوفري  اجلهود  ترابط 
التناف�صية  ت��ع��زي��ز  ���ص��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي 
لدى العن�صر الن�صائي. ويعد متكني 
املراأة من الناحية القت�صادية حافزاً 
ي��ع��زز الق��ت�����ص��اد ب��وج��ه ع���ام، ك��م��ا اأن 
ال��دول ترغب يف منو وازدهار  جميع 
اقت�صادها«. واأ�صاف القمزي: “نعلم 
اأو  اأن امل�����راأة ل��دي��ه��ا ب��ع�����ض ال��ع��ق��ب��ات 
التحديات ولكننا نود اأن نحولها اإىل 
اأن  ن��وؤم��ن  ون��ح��ن  ا�صتثنائية.  ف��ر���ض 
الدولية  التجارة  يف  “املراأة  برنامج 
و�صمال  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  منطقة   -
من  ح��ي��وي��اً  دوراً  �صيلعب  اأفريقيا” 
لدعم  نوعية  مبادرات  تطوير  خالل 
ريادة  ع��امل  على  التعرف  يف  الن�صاء 

املحلي  ال���ن���اجت  زي������ادة  اإىل  ����ص���ي���وؤدي 
اإىل  ت�صل  بن�صبة  للدولة  الإج��م��ايل 
اإىل  الأعمال  �صيدات  ومتيل   .12%
ابتكاراً، ويرجع ذلك  اأكر  اأن يكونوا 
الفر�ض  اإدراك  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م  اإىل 
بطريقة خمتلفة. وقال �صعادة �صامي 
دبي:  اقت�صادية  عام  مدير  القمزي، 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  “تكر�ض 
امل��ت��ح��دة ودب���ي ع��ل��ى وج���ه التحديد، 
املجال  يف  امل���������راأة  ل���دع���م  ج���ه���وده���ا 
ال����ت����ج����اري وغ����ريه����ا م����ن امل���ج���الت 
احلوافز  تقدمي  جانب  اإىل  املتنوعة، 
فقط  ن�صعى  ول  التناف�صية.  لتعزيز 
اإىل توفري الفر�ض ل�صيدات الأعمال، 
على  والعمل  التحرك  على  نعمل  بل 

اأ�صحاب  ب���ني  امل��ب��ا���ص��ر  الت�������ص���ال 
ال��ق��رار و���ص��ي��دات الأع��م��ال م��ا من 
التي  التفاهم  �صبل  تعزيز  ���ص��اأن��ه 
الإماراتية  امل�����راأة  م�����ص��رية  ت��دع��م 
يف الأن�����ص��ط��ة الق��ت�����ص��ادي��ة ف�صال 
بكافة  يتعلق  ف��ي��م��ا  ال��ت�����ص��اور  ع��ن 
ميكن  التي  وال�صعوبات  املعوقات 
�صواء  امل�����ص��رية  ه���ذه  ت��ع��رت���ض  اأن 
القانونية  اأو  الإداري���ة  املجالت  يف 
الفنية وكيفية اخل��روج بحلول  اأو 

لها.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

وقائع  راأ�ض اخليمة  �صهدت غرفة 
�صيدات  اإدارة  جمل�ض  ان��ت��خ��اب��ات 
اأعمال الإمارات يف دورته ال�صاد�صة 
واأف��������رزت   ،2020  –  2018
فوز  عن  اأجريت  التي  النتخابات 
ثريا  ال�صرع،  حميد  اآمنة  من  كل 
ع��ب��داهلل ق��م��رب ال��ع��و���ص��ي، ي�صرى 
عبداهلل  حليمة  ال��ي��اف��ع��ي،  ���ص��ال��ح 
عثمان  د.����ص���ل���ط���ان���ة  ال���������ص����ائ����غ، 
العو�صي،  حممد  فاطمة  يو�صف، 
اإىل  اأحمد املطوع، ف�صال  وجنالء 
مر�صحات الغرف كل من ريد حمد 
اأبوظبي،  غرفة  ممثلة  الظاهري 
فريدة العو�صي ممثلة غرفة دبي، 
رغ��دة ت��رمي ع��م��ران ممثلة غرفة 
ال�صارقة، الدكتورة اآمنه خليفة اآل 
علي ممثلة غرفة عجمان، عائ�صة 
القيوين،  اأم  غ��رف��ة  ممثلة  را���ص��د 
القطامي ممثلة  الدكتورة عائ�صة 
وفطيم  اخل���ي���م���ة،  راأ��������ض  غ���رف���ة 
 ، الفجرية  غ��رف��ة  ممثلة  ال�صحي 
اج��ت��م��اع يف  اأن يعقد  امل��ق��رر  وم���ن 
وقت لحق لختيار رئي�ض املجل�ض 

ال����������دورة اجل�����دي�����دة وت����وزي����ع  يف 
املنا�صب. 

واأكدت الدكتورة عائ�صة القطامي، 
راأ�ض  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ض  ع�صو 
اإدارة  جم��ل�����ض  وع�����ص��و  اخل���ي���م���ة، 
���ص��ي��دات اأع���م���ال الإم���������ارات، على 
الدور الذي تلعبه املراأة يف خمتلف 
نواحي احلياة وخا�صة القت�صادية 
القيادة  توليها  التي  والثقة  منها 
ال�صيا�صية بالدولة ملجال�ض �صيدات 
الأع���م���ال مم��ا ي���دل ع��ل��ى الإمي���ان 
ب��ك��ف��اءات وق�����درات امل�����راأة ودوره����ا 

البناء يف املجتمع.
واأ���ص��اف��ت ال��دك��ت��ورة ع��ائ�����ص��ة، باأن 
اإدارة  جمل�ض  �صمن  امل����راأة  وج���ود 
نتيجة  ي��اأت��ي  اخليمة  راأ����ض  غرفة 
احلر�ض النابع من �صاحب ال�صمو 
القا�صمي،  �صقر  بن  �صعود  ال�صيخ 
الأع�����ل�����ى، حاكم  امل��ج��ل�����ض  ع�����ص��و 
راأ���ض اخليمة بها، من خالل دعم 
ل��ق��ط��اع �صيدات  ���ص��م��وه  وم�����ص��ان��دة 

الأعمال يف راأ�ض اخليمة.
العام  الأم�������ني  اأك������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
وال�صناعة  التجارة  غ��رف  لحت��اد 
املراأة  اأن  �صامل،  بن  حممد  حميد 

ال�صاد�صة  ال����������دورة  ان����ت����خ����اب����ات 
الإم����ارات  اأع��م��ال  ���ص��ي��دات  ملجل�ض 
لها خ�صو�صية لدى  زاي��د  ع��ام  يف 
امل���راأة الإم��ارات��ي��ة ك��ون املغفور له 
نهيان  ال  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ 
ثراه(  اهلل  )طيب  الدولة  موؤ�ص�ض 
ودع���م  ب��ت�����ص��ج��ي��ع  ن�����ادى  م���ن  اأول 
امل�����راأة يف م��ن��اح��ي احل���ي���اة، لذلك 
اأعمال  ���ص��ي��دات  جم��ل�����ض  ح���ر����ض 
الإم���������ارات وم���ن���ذ ت��اأ���ص��ي�����ص��ه على 
الإ�صهام يف دعم خطواتها الفاعلة 
موا�صلة  خ����الل  م���ن  وا���ص��ت��ه��دف 
ومكانة  ������ص�����اأن  اإع���������الء  ج�����ه�����وده 
ملواكبة  الأع���م���ال  ق��ط��اع  امل�����راأة يف 
م�صاركتها  وت��ع��زي��ز  ط��م��وح��ات��ه��ا 
للمجتمع،  امل�صتدامة  التنمية  يف 
الإجن����ازات  ت��ع��ددت  فقد  وبالفعل 
وحت��ق��ق��ت ال��ك��ث��ري م���ن الأه�����داف 
الإماراتية  امل��راأة  اأ�صبحت  واليوم 
تلعب دوراً مهماً يف كافة املجالت 
املجالت  ج��ان��ب  اإىل  القت�صادية 
الأ�صرية وال�صيا�صية والجتماعية 

التي تبدع فيها.
املمار�صة  اأن  ���ص��امل،  ب��ن  واأ����ص���اف 
اأ�صبحت  ال���ت���ي  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 

ا����ص���ت���ط���اع���ت خالل  الإم�����ارات�����ي�����ة 
ح�صورها  ت��ث��ب��ت  اأن  ع���ام���اً   47
كل  يف  ال����ف����اع����ل����ة  وم�������ص���ارك���ت���ه���ا 
جمالت احلياة خا�صة يف ممار�صة 
الرت�صيح  يف  ال���د����ص���ت���وري  ح��ق��ه��ا 
والنتخاب و�صجلت خطوة ريادية 
نحو تعزيز دورها يف بناء املجتمع 
ال�صمو  �صاحب  بقيادة  الإم��ارات��ي 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
دب��ي )رع���اه اهلل( و�صاحب  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
اأب��و ظبي ونائب  نهيان، ويل عهد 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ف��اط��م��ة بنت  ال�����ص��ي��خ��ة  ، و���ص��م��و 
الرئي�صة  الم������ارات(  )اأم  م��ب��ارك 
اأعمال  ���ص��ي��دات  ملجل�ض  الفخرية 
الإم�����ارات، ج��اء ذل��ك خ��الل كلمة 
ال�صاد�صة  ال��دورة  لأعمال  افتتاحه 
اأعمال  �صيدات  جمل�ض  لنتخابات 

الإمارات 2018 – 2020.
انعقاد  اأن  �����ص����امل،  ب����ن  واأو������ص�����ح 

جمل�ض ���ص��ي��دات اع��م��ال الم���ارات 
بدورته اخلام�صة كلمة اأكدت فيها 
على اأهمية العمل بجد واخال�ض 
للنهو�ض  امل�صوؤولية  كامل  وحتمل 
كافة  ع���ل���ى  الإم����ارات����ي����ة  ب�����امل�����راأة 
ال�صعد ملوا�صلة امل�صرية مبا ي�صب 
الإمارات  لدولة  العام  ال�صالح  يف 
العربية املتحدة، وتقدمت بال�صكر 
وال���ت���ق���دي���ر ل���ك���ل م����ن ����ص���اه���م يف 
خلدمة  املجل�ض  م�صرية  ا�صتمرار 
ال�صادة  م���ن  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����ص��اد 

امل�صوؤولني واأع�صاء جمل�ض الإدارة 
الأع�صاء  والغرف  الغرف  واحت��اد 
وك����اف����ة امل���وظ���ف���ني ال���ع���ام���ل���ني يف 
الأم�����ان�����ة ال���ع���ام���ة لحت������اد غرف 

التجارة وال�صناعة.
اأعمال  ���ص��ي��دات  جمل�ض  اأن  ي��ذك��ر 
الإمارات تاأ�ص�ض ا�صتنادا للقرار رقم 
اإدارة  ملجل�ض   ،  2001 ل�صنة   10
وال�صناعة  ال��ت��ج��ارة  غ���رف  احت���اد 
اداري  تنظيمي  كهيكل  ب��ال��دول��ة 
حلقات  من  نوع  اإيجاد  على  يعمل 

اأ�صا�صية للمراأة يف املجتمع  حقوقاً 
انتخابات  متثل  والتي  الإم��ارات��ي، 
تعترب  لها  ناجحاً  من��وذج��اً  ال��ي��وم 
اخت�صا�صات  ن��ح��و  ه��ام��اً  م��دخ��اًل 
واأع�����م�����ال واج����ب����ة خل���دم���ة امل������راأة 
للعمل  وح���ف���زه���ا  وم�������ص���ان���دت���ه���ا 
احلر  الق���ت�������ص���ادي  ال���ق���ط���اع  يف 
وممار�صتها لالأن�صطة القت�صادية 

ب�صكل خا�ض.
العو�صي  اهلل  عبد  ف��ري��دة  واأل��ق��ت 
النائب الأول لرئي�ض جمل�ض ادارة 

يف حميط ا�ستاد هزاع بن زايد 

�سركة القطارة لال�ستثمار تك�سف عن املرحلة الثالثة من م�سروع »العني �سكوير«  يف مدينة العني 
•• العني- الفجر

لال�صتثمار  القطارة  �صركة  ك�صفت 
امل���ط���ور ال���ع���ق���اري مل�����ص��روع حميط 
املتعدد  زاي�������د  ب����ن  ه�������زاع  ا�����ص����ت����اد 
ال���ص��ت��خ��دام��ات اأم�����ض ال��ن��ق��اب عن 
»العني  مل�����ص��روع  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رح��ل��ة 
م�صاحتها  ت��ب��ل��غ  وال���ت���ي  ���ص��ك��وي��ر« 
اإ�صافية،  مربع  مرت   238،000
وت�صمل الوحدات ال�صكنية واملرافق 
ومدر�صة  اجل�����دي�����دة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

جيم�ض.
املوؤمتر  ال�صركة خالل  اأطلقت  كما 
اأم�ض  ع���َق���دت���ه  ال������ذي  ال�����ص��ح��ف��ي 
ب��ق��اع��ة امل�����وؤمت�����رات ب���اأ����ص���ت���اد ه���زاع 

ب��ن زاي���د مب�����ص��ارك��ة ع���دد م��ن كبار 
الهيئات  ومم���ث���ل���ى  ال�����ص��خ�����ص��ي��ات 
عن  والعني  اأبوظبي  يف  احلكومية 

الهوية اجلديدة للم�صروع.
وق�������ال �����ص����ع����ادة ����ص���ل���ط���ان امل����ط����ّوع 
التنفيذي  امل�����دي�����ر  ال�����ظ�����اه�����ري 
الثقافة  دائ��رة  يف  ال�صياحة  لقطاع 
الواعدة  الروؤية  »ندعم  وال�صياحة: 
منذ  لال�صتثمار  ال��ق��ط��ارة  ل�صركة 
ت���اأ����ص���ي�������ص���ه���ا، ح���ي���ث ت��ت��م��ا���ص��ى مع 
تطوير  اإىل  الرامية  الأ�صرتاتيجة 
وال�صياحية  ال�����ص��ك��ن��ي��ة  ال���وج���ه���ات 
ليكون  ابوظبى  امارة  امل�صتدامة يف 
هذا امل�صروع الرائد هو الذي يعك�ض 
ت�صهدها  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  ال��ت��ط��ورات 

م��دي��ن��ة ال���ع���ني«.  واأ����ص���اف �صلطان 
مدينة  ب������اأن  ن��ف��خ��ر  ال����ظ����اه����ري: 
على  اإم����ارات����ي  م���وق���ع  اأول  ال���ع���ني 
لئ��ح��ة ال���رتاث ال��ع��امل��ي يف منظمة 
اليون�صكو، ونحر�ض دائماً يف دائرة 
تعزيز  ع��ل��ى  وال�����ص��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
ونثق  والرتاثية،  الثقافية  مكانتها 
الواعدة  ال���ت���ط���ورات  ه����ذه  م���ع  ان 
�صتكون  امل���دي���ن���ة  ت�����ص��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
املقيمني  ت�صتقطب  ج��ذاب��ة  وج��ه��ة 

والزائرين على حد �صواء. 
اأع������رب ك����رمي ناجي  وم����ن ج��ه��ت��ه 
�صركة  يف  الإدارة  جم��ل�����ض  ع�����ص��و 
ال���ق���ط���ارة ل��ال���ص��ت��ث��م��ار ع���ن فخره 
مل�صروع  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رح��ل��ة  ب���اإط���الق 

ي�َصكل جزءاً هاماً من روؤية ال�صركة 
رائدة  وج��ه��ة  تطوير  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
ما  وري��ا���ص��ي��اً،  واجتماعياً  �صياحياً 
والزدهار  النمو  تعزيز  يف  ي�صاهم 
بل  فح�صب  ال��ع��ني  مدينة  يف  لي�ض 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، 
بتقدمي  دائ��م��اً  ال�صركة  تلتزم  كما 
بيئة عمل و�صكن متوازنة ومتميزة 
اإط����ار ذلك  ع��ال��ي��ة، ويف  ذات ج���ودة 
ال�صرتاتيجية  ال�������ص���راك���ة  ت����اأت����ي 
التعليمية،  جيم�ض  م��وؤ���ص�����ص��ة  م��ع 
تعليمية  خ���دم���ات  ت���وف���ري  ب���ه���دف 
ذات م�صتوى عاملي لقاطنى منطقة 
العني �صكوير واأي�صاً مدينة العني، 
كما نوؤمن باأن هذا التطور الواعد 

»العني �صكوير« املَقرر النتهاء منها 
بحلول العام 2022، بعد النتهاء 

من املرحلتني الأوىل يف العام 
 2017 العام  يف  والثانية   2014
تبلغ  طابقية  م�صاحة  اإج��م��ايل  م��ع 
م�صرياً  م��رب��ع.  م��رت   442،835
ع�صرية  حياة  منط  توفري  ان  اإىل 
بني  جت����م����ع  ب���ي���ئ���ة  يف  ل���ل�������ص���ك���ان 
الرفاهيه والرتفيه مبعايري عاملية 
لأهداف  الأ�صا�صية  الركيزة  ميثل 
���ص��رك��ة ال��ق��ط��ارة ل��ال���ص��ت��ث��م��ار منذ 
تاأ�صي�صها. ومن جانبه، اأو�صح اأحمد 
بركات مدير اإدارة الأ�صول يف �صركة 
م�صروع  »ان  لال�صثمار:  ال��ق��ط��ارة 
العني �صكوير املتعدد ال�صتخدمات 

لتقدم  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�������ص���رية  ي���َع���زز 
م�صتقبل  حتقيق  ويدعم  جمتمعنا 

م�صتدام لالأجيال القادمة«. 
وحول ال�صراكة مع �صركة القطارة 
لال�صتثمار، عّلق ظافار راجا رئي�ض 
جيم�ض  جم���م���وع���ة  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات 
بالتعاون  »ن���ف���خ���ر  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: 

لال�صتثمار  ال���ق���ط���ارة  ���ص��رك��ة  م���ع 
م�صاريع  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي 
الرفاهية  ب���ني  جت��م��ع  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
لتقدمي  ونتطلع  العالية،  واجل��ودة 
م�صتوى خدمات تعليمية ذات جودة 
�صكوير،  ال��ع��ني  منطقة  يف  ع��امل��ي��ة 
كما يعك�ض تطوير مدر�صة جيم�ض 

والتزام  حر�صنا  املنطقة  ه���ذه  يف 
املتوا�صل  ال��دع��م  بتقدمي  ال�صركة 

للمجتمع وتلبية احتياجاته«. 
زايد  بن  ه��زاع  ا�صتاد  ان،  اإىل  ي�صار 
َنال جائزة »اأف�صل ملعب يف العامل 
»اأف�صل  وج����ائ����زة    »2014 ل��ع��ام 

ت�صميم ملعب عاملي 2017«. 
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الأعمال، وتنظيم معر�ض لالبتكار 
م�صابقة  اإط�����الق  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
الفكر  ت����ع����زز  ب���امل���ن���ت���دى  خ���ا����ص���ة 
ال��ط��ل��ب��ة، وتكافئ  ل���دى  الب��ت��ك��اري 
املجتمع  ت��ف��ي��د  ال���ت���ي  اب��ت��ك��ارات��ه��م 
التي  والبيئة  فيه،  يعي�صون  ال��ذي 

حتيط بهم.
العامليني  املتحدثني  لئحة  وت�صم 
يف املنتدى ال�صيد دايفيد ماي�صفيلد، 
كووركينج  كانفا�ض  موؤ�ص�صة  رئي�ض 
لدعم  املتخ�ص�صة  توومبا  �صباي�ض 
النا�صئة،  وامل�صاريع  الأع��م��ال  رواد 
والدكتورة عبلة عبداللطيف، رئي�ض 
القت�صادي  ال���ص��ت�����ص��اري  املجل�ض 
م�صر  ج���م���ه���وري���ة  يف  ب���ال���رئ���ا����ص���ة 
يو�صف،  خ��ال��د  وال�����ص��ي��د  ال��ع��رب��ي��ة، 

خمرج وع�صو جمل�ض النواب.
متحدثني  امل����ن����ت����دى  ي�������ص���م  ك���م���ا 
يف  ال����ع����ال����ي����ة  اخل���������ربة  ذوي  م�����ن 
الأعمال،  وري����ادة  الب��ت��ك��ار  جم��ايل 
في�صل  بنت  هند  ال�صيخة  اأب��رزه��م 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ض  ال���ق���ا����ص���م���ي، 
اأمل  والدكتورة  “فيلفيت”،  ملجلة 
كلية  يف  امل�صاعد  الأ���ص��ت��اذ  ع��ل��ي،  اآل 
ال�صارقة،  بجامعة  الأع��م��ال  اإدارة 
البتكار  م��ن��ت��دى  جل��ن��ة  ورئ���ي�������ض 
وري����ادة الأع���م���ال، وال��دك��ت��ور خالد 
امل�صاريع  ت��ن��م��ي��ة  م�����ص��ت�����ص��ار  م��ق��ل��د، 
ال�����ص��غ��رية وري�����ادة الأع���م���ال رواد، 
حما�صر  �صمرا،  اأبو  ر�صا  والأ�صتاذة 
بالإ�صافة  العليا،  التقنية  كلية  يف 
رئي�ض  الربيعان،  �صعد  ال�صيد  اإىل 
دبي،  يف  الكويتي  الأع��م��ال  جمل�ض 
�صلكة  ب�صركة  و���ص��ري��ك  وم�صت�صار 
وال�صيد  الجتماعية  للم�صوؤولية 
واملدير  اأعمال  رائد  جا�صم،  خلفان 

ال�صابق لربنامج جتار دبي. 

•• ال�شارقة-الفجر:

املنتدى  اخل��م��ي�����ض  ال��ي��وم  ينطلق   
ال����دويل ال��ث��ال��ث ل��الب��ت��ك��ار وري����ادة 
الأع���م���ال ال����ذي ي��ق��ام حت��ت رعاية 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من  كرمية 
ب�����ن حممد  ����ص���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 
الأعلى  املجل�ض  ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي، 
والذي  حاكم ال�صارقة “رعاه اهلل”، 
تنظمه كلية اإدارة الأعمال بجامعة 
ال�صارقة بالتعاون مع غرفة جتارة 
و���ص��ن��اع��ة ال�����ص��ارق��ة خ���الل الفرتة 
�صمن  اجل����اري،  ف��رباي��ر   18-15
لالبتكار  الإم����ارات  �صهر  فعاليات 
وال������ص�����ب�����وع امل���خ�������ص�������ض لإم��������ارة 

ال�صارقة.
املنتدى  افتتاح  حفل  يف  و�صي�صارك 
عاملية  م�����رم�����وق�����ة  ����ص���خ�������ص���ي���ات 
كلمات  ���ص��ت��ك��ون  ح���ي���ث  وحم���ل���ي���ة، 
رئ��ي�����ص��ي��ة وت��رح��ي��ب��ي��ة ل��ك��وك��ب��ة من 
كبار ال�صخ�صيات يف اإمارة ال�صارقة 
ال���دك���ت���ورة خولة  ����ص���ع���ادة  وم��ن��ه��م 
ال�صت�صاري  املجل�ض  رئي�صة  امل���ال، 
ال�صارقة، و�صعادة عبداهلل  اإم��ارة  يف 
العوي�ض، رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة 
و�صعادة  ال�صارقة،  و�صناعة  جت��ارة 
ال��ن��ع��ي��م��ي، مدير  ح��م��ي��د جم�����ول 
مولينو،  وفيليب  ال�صارقة،  جامعة 
بجامعة  الأعمال  اإدارة  كلية  عميد 
علي،  اآل  اأم��ل  والدكتورة  ال�صارقة، 
رئي�ض جلنة منتدى البتكار وريادة 

الأعمال.
 12 امل������ن������ت������دى  يف  وي����ت����ن����اف���������ض 
النهائية  للمرحلة  تاأهل  م�صروعاً 
اخلا�صة  الب���ت���ك���ار  م�����ص��اب��ق��ة  م���ن 
 4 اخ��ت��ي��ار  ب��امل��ن��ت��دى، ح��ي��ث �صيتم 
م�صاريع فائزة بامل�صابقة مع اختتام 

عمالئها واأذواقهم.
النهائية  امل��رح��ل��ة  يف  يتناف�ض  كما 
عن  ع��ب��ارة  وه��و  “هالب”  م�صروع 
التجربة  ل��ت��ح�����ص��ني  ذك����ي  ت��ط��ب��ي��ق 
ت�صريع  ع���رب  ل��ل��م��ر���ص��ى  امل��ر���ص��ي��ة 
املر�صية،  وقت ال�صتجابة للحالت 
ال�صرع”  ن��وب��ة  “توقع  وم�����ص��روع 
ال���ذي ه��و ع��ب��ارة ع��ن ن��ظ��ام ي�صمح 
بقيادة  ال�صرع  بنوبات  للم�صابني 
بقيا�ض  ي���ق���وم  ح���ي���ث  ال�������ص���ي���ارات، 
م���وؤ����ص���رات اجل�������ص���م، وع���ن���د توقع 
القيادة  نظام  يتحول  نوبة  ح��دوث 
بال�صيارة اإىل النظام الآيل، لريكن 
ال�����ص��ي��ارة يف اأق���رب م��وق��ف، ويخرب 
اأق����ارب امل��ري�����ض والإ���ص��ع��اف. واآخر 
امل�صاريع املتاأهلة للمرحلة النهائية 
ال�صاحن  م�������ص���روع  امل�����ص��اب��ق��ة  م���ن 

ال��ال���ص��ل��ك��ي وه���و ع���ب���ارة ع���ن نظام 
�صحن ل�صلكي لال�صتخدام من قبل 
والطائرات  الكهربائية  ال�صيارات 
الأجهزة  م���ن  وغ���ريه���ا  ط��ي��ار  ب���ال 

الإلكرتونية.
كافة  ال�صارقة  جامعة  وا�صتكملت 
الذي  املنتدى  لإجن��اح  ا�صتعداداتها 
البتكار  فعاليات  اأب��رز  اأح��د  يعترب 
ت�صمل  ح��ي��ث  ال�����ص��ارق��ة،  اإم������ارة  يف 
للمنتدى   الثالثة  ال���دورة  فعاليات 
ا�صت�صافة  وه��ي  اأ�صا�صية  رك��ائ��ز   5
مرموقني  ع���امل���ي���ني  م���ت���ح���دث���ني 
وا�صت�صافة  الب���ت���ك���ار،  جم����ال  يف 
املجتمع  م���ن  ب����ارزي����ن  م��ت��ح��دث��ني 
الإماراتي، وتنظيم جل�صات نقا�صية 
وخمت�صني  خ�����رباء  م���ع  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
ل��ل��ح��دي��ث ح����ول الب���ت���ك���ار وري�����ادة 

تنوعت  ح��ي��ث  امل���ن���ت���دى،  ف��ع��ال��ي��ات 
امل�صاريع املتاأهلة للمرحلة النهائية 
الطالب،  اأفكار  يف  البتكار  لتعك�ض 

واهتمامهم باملجتمع.
للمرحلة  املتاأهلة  امل�صاريع  وت�صمل 
وهو  “فر�صة”  م�صروع   النهائية 
عبارة عن تطبيق ذكي يوفر فر�صاً 
ت��ط��وع��ي��ة ت��ت��ن��ا���ص��ب م����ع م���ه���ارات 
وتف�صيالتهم  ع��ن��ه��ا  ال���ب���اح���ث���ني 
ل��ت��ع��زي��ز العمل  واأوق���ات���ه���م، وذل����ك 
معياراً  ي��ع��ت��رب  ال�����ذي  ال��ت��ط��وع��ي 
ل���ت���ط���ور امل���ج���ت���م���ع، وت���ف���اع���ل���ه مع 
املتنوعة.  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ق�����ص��اي��ا 
م�صروع  امل�صابقة  يف  يتناف�ض  كما 
تطبيق  عن  عبارة  وه��و  “م�صوار” 
ذكي يعترب من�صة ثرية باملعلومات 
و�صهلة ال�صتخدام مل�صاعدة الطالب 

م�صروع ال�صلم ال�صحري وهو عبارة 
عن درج يتحول اإىل منحدٍر ي�صهل 
ال��ك��را���ص��ي املتحركة  دخ���ول وم���رور 
مما يجعل حياة ذوي الهمم الذين 
املتحركة  ال��ك��را���ص��ي  ي�����ص��ت��خ��دم��ون 
اأكر �صهولة ويوفر امل�صاحة واملال. 
وهناك م�صروع “دواء الروح” الذي 
رباعي  بني  امل��زج  على  فكرته  تقوم 
الطريان  ومفهوم   »4D“ الأب��ع��اد 
“اآي فالي I Fly« لتعزيز العالقة 
وتخفيف  والطبيعة  الإن�����ص��ان  ب��ني 
فكرة  وت����ق����وم  احل�����ي�����اة.  ����ص���غ���وط 
توفري  على  الأفكار  “لعبة  م�صروع 
القادرين  غ��ري  الهمم  ل��ذوي  لعبة 
با�صتخدام  وذل����ك  احل���رك���ة،  ع��ل��ى 
“ِع�صابة للراأ�ض اأو �صماد” ميكنها 
اأف��ك��اره��م وحركات  اإ����ص���ارات  ق���راءة 

دقيقة  ب���اخ���ت���ي���ارات  ال���ق���ي���ام  ع���ل���ى 
وت�صمل  املهني.  مب�صتقبلهم  تتعلق 
م�صروع  النهائية  امل�����ص��اري��ع  قائمة 
تطبيق  عبارة عن  وه��و  “طوارئ” 
ت�صريع  م��ف��ه��وم  ع��ل��ى  ي���ق���وم  ذك����ي 
املزمنة  الأم��را���ض  مر�صى  ح�صول 
عرب  الأط��ب��اء  ملقابلة  مواعيد  على 
وتب�صيط  الن��ت��ظ��ار  وق���ت  تخفيف 
الإج��راءات.  وهناك  م�صروع جهاز 
النقالة  الهواتف  �صا�صات  لت�صليح 
ال�����ذي ه���و ع���ب���ارة ع���ن ج���ه���از عام 
اخللوية  الهواتف  �صا�صات  لت�صليح 
بيع  اآلت  ت�صبه  مبتكرة  بطريقة 
املرطبات واحللويات، وذلك باأ�صعار 
واملال  ال��وق��ت  يوفر  مم��ا  تف�صيلية 

على العميل.
النهائية  ل��ل��م��رح��ل��ة  ت����اأه����ل  ك���م���ا 

ممار�صة  م��ن  ميكنهم  مم��ا  اأعينهم 
فقط  الرتكيز  ع��رب  التحدي  لعبة 

دون احلاجة حلركة اجل�صم.
من  النهائية  للمرحلة  ت��اأه��ل  كما 
الطالب”  “اأوبر  م�صروع  امل�صابقة 
�صبيه  ذك��ي  تطبيق  عبارة عن  وه��و 
بطلبة  خا�ض  ولكنه  اأوب��ر  بتطبيق 
للطلبة  ي��ت��ي��ح  ح��ي��ث  اجل���ام���ع���ات، 
ت�صارك  بع�صهم  بجانب  القاطنني 
اإىل  توجههم  ل���دى  واح����دة  ���ص��ي��ارة 
ال�صخ�ض  يقوم  اأن  على  اجل��ام��ع��ة، 
زميله  �����ص����ي����ارة  ي�������ص���ت���ق���ل  ال��������ذي 
ب���دف���ع اأج������رة م��ع��ي��ن��ة ل���ق���اء ذل���ك. 
“ال�صتايل  م�����ص��روع  ك��ذل��ك  وه��ن��اك 
�صركة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه���و  املنا�صب” 
ت��وف��ر خدمات  اإل��ك��رتون��ي��ة  جت����ارة 
اختيارات  ح�صب  متخ�ص�صة  ت�صوق 

برعاية حاكم ال�سارقة 

انطالق »املنتدى الدويل الثالث لالبتكار وريادة االأعمال« و12 م�سروعًا يتناف�سون للفوز مب�سابقة االبتكار

مع  متا�صيا  اخل��ا���ض  القطاع  يف  للمواطنني  اإ�صافية  وظ��ائ��ف  وت��وف��ري 
القطاع احليوي وتعزيز دوره يف جهود  “ بدعم ه��ذا  “ اأدن���وك  ال��ت��زام 

التنويع القت�صادي ومنو الناجت املحلي الإجمايل يف دولة الإمارات.
وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �صلطان ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر دول���ة الرئي�ض 
وجمموعة   “ اأدن����وك   “ الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول  ل�صركة  التنفيذي 
بتعزيز  ملتزمون  فاإننا  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  م��ع  “متا�صيا   .. �صركاتها 
التعاون مع القطاع اخلا�ض املحلي ودعمه خا�صة واأن “ اأدنوك “ ت�صكل 
اأحد الركائز الأ�صا�صية يف اقت�صاد دولة الإم��ارات وحمفزا للنمو ودعم 

جهود تنويع م�صادر الناجت املحلي الإجمايل ودفع عجلة التوطني«.
واأ�صاف اأن تطبيق ا�صرتاتيجية تعزيز القيمة املحلية امل�صافة ي�صاهم يف 
توطيد �صراكة “ اأدنوك “ مع القطاع اخلا�ض يف الدولة ويخلق املزيد 
للمواطنني يف  املحلية وكذلك فر�ض عمل  لل�صركات  النمو  من فر�ض 

••اأبوظبي-وام:

تطبيق  ب��دء  ام�ض  “اأدنوك”  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب��رتول  �صركة  اأعلنت 
تهدف  والتي  امل�صافة  املحلية  القيمة  لتعزيز  اجلديدة  ا�صرتاتيجيتها 
�صركات  م��ع  التعاون  وتعزيز  املحلي  القت�صاد  يف  امل�صاهمة  زي���ادة  اإىل 

القطاع اخلا�ض.
اأدنوك  ال�صراكات اجلديدة مع  اأ�صبحت جميع  ومبوجب هذه اخلطوة 
ال�صركاء  م�صاهمة  مل���دى  تقييما  ت�صمل  ال��ع��ط��اءات  ت��ر���ص��ي��ة  وع��م��ل��ي��ة 

الدوليني يف تعزيز القيمة وزيادة املحتوى واملنتج املحلي.
وتهدف هذه ال�صرتاتيجية اإىل تعزيز فر�ض م�صاركة القطاع اخلا�ض 
2030 للنمو الذكي  “ اأدن��وك املتكاملة  املحلي يف تنفيذ ا�صرتاتيجية 
املعرفة  وتبادل  والجتماعي  القت�صادي  النمو  تعزيز  يف  ي�صهم  مبا   “

تطبيق  و�صمن  املحليني.  الفرعيني  املقاولني  م�صاهمة  مدى  وكذلك 
ا�صرتاتيجية تعزيز القيمة املحلية امل�صافة �صتنفذ “اأدنوك “ عددا من 
اخلطوات التي ت�صمل التعاون مع املوردين لتطوير ا�صرتاتيجيات بعيدة 
لعقود  خ�صي�صا  م�صممة  ا�صرتاتيجية  وتطوير  القيمة  لتعزيز  امل��دى 
واملتنوع  الكبري  نطاقها  من  لال�صتفادة  والبناء  وامل�صرتيات  الهند�صة 
اأه���داف تعزيز القيمة املحلية  اأدن���ى م��ن  وحجم الإن��ف��اق وحت��دي��د ح��د 

امل�صافة املتوقعة لكل فئة من فئات املوردين.
وت�صمل ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ك��ذل��ك حت��دي��د ف��ئ��ات امل��ن��اق�����ص��ات ال��ت��ي ميكن 
واملتو�صطة  ال�صغرية  املحلية  ال�صركات  على  فيها  امل�صاركة  تقت�صر  اأن 
لتحفيز  امل�صتقبلية  اأدن�����وك  م�����ص��اري��ف  ح���ول  وا���ص��ح��ة  روؤي����ة  وت��وف��ري 
ا�صتثماراتهم املحلية واحلث على توفري  املوردين على تعزيز  وت�صجيع 

برامج تدريب متخ�ص�صة لزيادة فر�ض عمل الكوادر املواطنة.

واملوردين  والقت�صاد  الوطن  م�صلحة  يف  ي�صب  وهذا  اخلا�ض  القطاع 
على حد �صواء.

400 مليار درهم  راأ�صمالية لأدنوك بقيمة  ا�صتثمارات  اعتماد  وي�صهم 
توفري  يف  املقبلة  اخلم�ض  ال�صنوات  مدى  على  والتو�صع  النمو  مل�صاريع 
املزيد من الفر�ض اأمام ال�صركات املحلية من خالل ال�صتفادة من تركيز 
والقطاع  الدولية  ال�صركات  بني  والتعاون  ال�صراكة  تعزيز  على  اأدن��وك 
اخلا�ض املحلي مبا يف ذلك ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة من اأجل زيادة 
ا�صتخدام املحتوى املحلي مبا فيه املنتجات ومرافق الت�صنيع والتجميع 

واخلدمات.
وت�صمل املعايري التي �صيتم تطبيقها لتقييم م�صاهمة املوردين يف تعزيز 
وفر�ض  املحلية  واخل��دم��ات  ال�صلع  م��ن  ك��ال  امل�صافة  املحلية  القيمة 
لهم  املقدمة  التطوير  وب��رام��ج  للمواطنني  توفريها  يتم  التي  العمل 

% مدعومًا بزيادة يف قيمة اأ�سولها نهاية العام بن�سبة 12 

% مقارنة بعام 2016 »اخلليج للمالحة القاب�سة« ترفع اإجمايل اأرباحها بن�سبة 7 
»فالي دبي« تن�سم لربنامج »امتيازات« وتقدم 
خ�سومات ح�سرية ملوظفي احلكومة االحتادية

•• دبي-وام:

اأعلنت الهيئة الحتادية للموارد الب�صرية احلكومية، ان�صمام طريان فالي 
دبي اإىل قائمة �صركات وموؤ�ص�صات القطاعني احلكومي واخلا�ض التي تقدم 
ملوظفي احلكومة  خ�صومات ح�صرية 
برنامج  الحتادية وعائالتهم �صمن 
حممود  ال�صيد  واأو�صح  “امتيازات«. 
الت�صال  اإدارة  م���دي���ر  امل�����رزوق�����ي 
دبي  ف���الي  اأن  الهيئة  يف  احل��ك��وم��ي 
الحتادية  احلكومة  ملوظفي  �صتقدم 
اإىل  ي�������ص���ل  وع����ائ����الت����ه����م خ�������ص���م���اً 
الدرجة  رح��الت  اأ�صعار  على   10%
الأعمال  رج����ال  ودرج�����ة  ال�����ص��ي��اح��ي��ة 
اخلطوط  �صبكة  على  وجهة  اأي  اإىل 

الدولية للناقلة.
اإىل  دبي”  “فالي  ان�صمام  اأن  واأك��د 
برنامج اخل�صومات اخلا�ض مبوظفي 
“امتيازات”  الحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ة 
ميثل اإ�صافة نوعية للربنامج، ويوؤكد 
الأعمال  ال�صركات من خمتلف قطاعات  اهتمام  لل�صك  مبا ل يدع جم��اًل 
وتقدمي  لها،  يتيحها  التي  املميزات  من  لال�صتفادة  للربنامج  بالن�صمام 

خدمات وحوافز ملوظفي احلكومة الحتادية.

املواد  وت��زوي��د  املتكاملة  البحرية 
الالزمة ل�صيانة ال�صفن. 

للمالحة  اخل���ل���ي���ج  اأب�����رم�����ت  ك���م���ا 
م���ع �صركة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ص��راك��ة 
علي واأولده لل�صناعات الهند�صية، 
اأم���ام دخول  امل��ج��ال  �صتفتح  وال��ت��ي 
ال�����ص��رك��ة يف جم���ال خ��دم��ات قطاع 
البحرية.  واحلقول  والغاز  النفط 
وق���د اأع��ل��ن��ت ال�����ص��رك��ة م���وؤخ���راً عن 
النهائية من  اإىل املراحل  الو�صول 
ح�صة  على  ال�صتحواذ  مفاو�صات 
كبرية يف �صركة اأتالنتك للخدمات 
ي�صيف  م��ا  �صنغافورة،  البحرية- 
ق���درات ه��ام��ة يف  ال�صركة  لأ���ص��ول 
جمال �صفن القطر اخلا�صة و�صفن 
اخلدمات البحرية ونقل الطواقم، 
وي��ك��ر���ض م��ك��ان��ة اخل��ل��ي��ج للمالحة 
جمال  يف  �صاملة  ت��وق��ف  كمحطة 

اخلدمات البحرية.

•• دبي - الفجر: 

للمالحة  اخل��ل��ي��ج  ���ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
نتائجها  ع���ن  ��������ض.م.ع  ال��ق��اب�����ص��ة 
 2017 ل����ع����ام  الأول������ي������ة  امل����ال����ي����ة 
اأرباحها  اإج��م��ايل  زي��ادة يف  حمققة 
2016، حيث  7% عن عام  بن�صبة 
مليون   49 اأرب��اح��ه��ا  اإج��م��ايل  بلغ 

درهم اإماراتي. 
النتائج م��وؤك��دة كفاءة  وت��اأت��ي ه��ذه 
والروؤية  ال�صرتاتيجية  اخل��ط��ط 
من  لتكون  ال�صركة  اأطلقتها  التي 
اأك���رب م���زودي اخل��دم��ات البحرية 

املتكاملة يف املنطقة.
وب����ه����ذا الإع��������الن ت���ك���ون الأرب�������اح 
لعام  للمالحة  للخليج  الإجمالية 
مليون   49 ب��ل��غ��ت  ق����د   2017
قدرها  وب����زي����ادة  ام����ارات����ي  دره�����م 
%7 عن اإجمايل الأرب��اح التي مت 
والتي   2016 ال��ع��ام  يف  حتقيقها 
درهم  مليون   45.8 قيمتها  بلغت 

اإماراتي. 
واجلدير بالذكر اأن ال�صركة حققت 
اإجن��������ازات ك���ب���رية يف ع����دة حم���اور 
عام  خ���الل  متكنت  ح��ي��ث  خمتلفة 

وينتهي  ف��رباي��ر   11 بتاريخ  وب���داأ 
يوم 22 فرباير.

وق���د اأع��ل��ن��ت اخل��ل��ي��ج ل��ل��م��الح��ة يف 
متح�صالت  اأن  الك���ت���ت���اب  ن�����ص��رة 
لدعم  ا�صتخدامها  �صيتم  الكتتاب 
لل�صركة  ال�صرتاتيجية  اخل��ط��ط 
والتي  م�صبقاً  عنها  اأع��ل��ن��ت  ال��ت��ي 
اأ�صطولها  حجم  زي���ادة  اىل  تهدف 
لي�صل اإىل 20 �صفينة بحلول العام 
الطلب  تلبية  اأج���ل  م��ن   ،2020
امل�صتقات  ���ص��ح��ن  ع���ل���ى  امل����ت����زاي����د 
البرتوكيماوية،  وامل��واد  البرتولية 
وال�����ذي اأع��ل��ن��ت ع��ن��ه ال��ع��دي��د من 
املنطقة  يف  ال���ق���ي���ادي���ة  ال�������ص���رك���ات 

اأهمها اأرامكو ال�صعودية واأدنوك.
جدير بالذكر اأن اخلليج للمالحة 
ق��د مت��ك��ن��ت خ���الل ع��م��ل��ي��ات اإع����ادة 
�صم  م��ن  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الهيكلة 
املالحية  ال���ك���ف���اءات  م���ن  ال��ع��دي��د 
واحل���ائ���زة  ال���دول���ي���ة  اخل�����ربة  ذات 
كما  مرموقة،  تقدير  ج��وائ��ز  على 
ع����دداً   2017 ال���ع���ام  يف  اأط���ل���ق���ت 
ال�صرتاتيجية؛  ال�����ص��راك��ات  م���ن 
ال�صراكة مع �صركة بوليمار  اأهمها 
اخلدمات  ت��ق��دمي  يف  املتخ�ص�صة 

القت�صاد  ت��ن��وي��ع  يف  رئ��ي�����ص��اً  ج����زءاً 
م��ا حققناه  بكل  ون��دي��ن  ال��وط��ن��ي، 
من جناح واإجناز اإىل دعم وتوجيه 
جمل�ض اإدارة ال�صركة، الذي يدفعنا 
ال�صرتاتيجية  خطتنا  تبني  ع��رب 
عالية  ال���ت���ج���اري���ة  الآف����������اق  ذات 
امل������������ردود ل���ت���ح���ق���ي���ق امل������زي������د من 
و�صركائنا  مل�����ص��اه��م��ي��ن��ا  ال���ع���وائ���د 
�صكراً  ون���وج���ه  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني، 
لال�صتثمار  ت��ب��ارك  ل�صركة  خا�صاً 
امل�������ص���اه���م���ني على  وك����ذل����ك ك���ب���ار 
على  وبقدرتنا  بنا  الكبرية  ثقتهم 
حتقيق املزيد من النجاح لل�صركة. 
ال�صركة  ج����ه����ود  ����ص���اه���م���ت  وق������د 
ال�صرتاتيجية  وخططها  احلثيثة 
ت�����ص��ج��ي��ع كبار  ع���ل���ى  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ال�صرتاتيجيني  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
زيادة  على  ال�صركة  يف  وامل�صاهمني 
حقوق  يف  والك���ت���ت���اب  ح�����ص�����ص��ه��م 
من  ل��ه��ا؛  منحتهم  ال��ت��ي  الأول���ي���ة 
التي يح�صلون  العوائد  زيادة  اأجل 
عليها نتيجة الأرباح املتزايدة. هذا 
وت��ت��م زي���ادة راأ����ض امل���ال لي�صل اىل 
اكتتاب  ع��رب  اإم��ارات��ي  دره��م  مليار 
ال�صركة،  ط��رح��ت��ه  اأول���وي���ة  ح��ق��وق 

خ��دم��ات��ه��ا ل��ه��ا. وم���ن ج��ه��ة اأخرى 
خف�ض  م����ن  امل���ج���م���وع���ة  مت���ك���ّن���ت 
نفقاتها الت�صغيلية مبا يعادل 5.5 
اإم���ارات���ي خ��الل عام  مليون دره���م 
دورة  ه��ي��ك��ل��ة  اإع�����ادة  ع���رب   2017
ال��ع��م��ل ال��داخ��ل��ي��ة يف ال��ع��دي��د من 
درجة  اأع��ل��ى  لتحقيق  ال��ق��ط��اع��ات 
والتجارية  الت�صغيلية  الكفاءة  من 

وباأقل التكاليف.
�صرح  النتائج،  ه��ذه  على  وتعليقاً 
�صعادة خمي�ض جمعة بوعميم، ع�صو 
املنتدب،  الع�صو  الإدارة،  جمل�ض 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال���رئ���ي�������ض 
قائاًل:  القاب�صة  للمالحة  اخلليج 
واخلدمات  ال�صحن  قطاع  “ميثل 
اأهم  اأح����د  منطقتنا  يف  ال��ب��ح��ري��ة 
واملجدية جتارياً  الواعدة  املجالت 
وميتلك  ا���ص��ت��غ��الل��ه  ي��ح�����ص��ن  مل���ن 
ا�صرتاتيجية  ب����ن����اء  يف  اخل�������ربة 
هذه  يف  العديدة  الفر�ض  ت�صتثمر 
اأننا  ب��ال��ف��خ��ر  ون�����ص��ع��ر  ال�����ص��ن��اع��ة، 
املجال،  ه���ذا  ق�صة جن���اح يف  من��ث��ل 
ل�صيما واأننا �صركة املالحة الأوىل 
وال��وح��ي��دة امل���درج���ة يف ���ص��وق دبي 
نكون  ب��اأن  ملتزمون  ونحن  امل��ايل، 

النظري  منقطع  وب��ن��ج��اح   2016
لكافة  جدولة  واإع���ادة  ت�صديد  من 
اإىل معاجلة  اإ�صافة  املالية  الديون 
والتي  العالقة  القانونية  الق�صايا 
كانت قد احتجزت لها خم�ص�صات 
انعك�ض  ال��ذي  الأم��ر  م�صبقاً  مالية 
لعام  الأرب���اح  �صايف  على  بالإيجاب 
 136،573 بلغت  والتي   2016
مقابل  اإم������ارات������ي  دره������م  م���ل���ي���ون 
اإم����ارات����ي  دره������م  م���ل���ي���ون   40.7
تلك  لإع����ادة  نتيجة   2017 ل��ع��ام 
ال�صركة.    ح�صابات  اىل  املخ�ص�صات 
كما عملت ال�صركة على �صم ناقلتي 
اإىل  ب���رتوك���ي���م���اوي���ات ج���دي���دت���ني 
قيمة  رف��ع  يف  �صاعد  ما  اأ�صطولها، 
بن�صبة   2017 نهاية  مع  اأ�صولها 
مليار   1،076 اإىل  لت�صل   12%
درهم اإماراتي مقابل 959 مليون 
بزيادة   2016 عام  اإماراتي  درهم 
قدرها 117 مليون درهم اإماراتي، 
مما �صي�صاهم ب�صكل كبري يف زيادة 
ال�صحن  خ����دم����ات  م����ن  ال����ع����وائ����د 
البرتوكيماوية  ل��ل��م��واد  ال��ب��ح��ري 
اإىل  اإ�صافة  البرتولية،  وامل�صتقات 
تقدم  التي  الأ���ص��واق  نطاق  تو�صيع 

»خدمات املزارعني« يفتتح فرعا جديدا لبيع املنتجات املحلية مبدينة زايد
•• اأبوظبي-وام:

اأب���وظ���ب���ي فرعا  اف��ت��ت��ح م���رك���ز خ���دم���ات امل����زارع����ني يف 
جديدا لبيع املنتجات املحلية من اخل�صروات واللحوم 
وارتفع  ال��ظ��ف��رة.  مبنطقة  زاي���د  مدينة  يف  وال��دواج��ن 
ب��ذل��ك ع����دد ف����روع ب��ي��ع امل��ن��ت��ج��ات امل��ح��ل��ي��ة حت���ت ا�صم 
فرعا   11 اإىل  مزارعنا”  “ح�صاد  التجارية  العالمة 
ف��روع يف مدينة  �صتة  ب��واق��ع  اأبوظبي م��وزع��ة  اإم���ارة  يف 
اأبوظبي واأربعة فروع يف العني اإ�صافة اإىل فرع الظفرة 
جديدين  فرعني  افتتاح  يتم  اأن  املتوقع  ومن  اجلديد. 
ليوا  م��ن  ك��ل  يف  ال��ق��ادم��ة  القليلة  الأ�صابيع  غ�صون  يف 
بالظفرة واأبوظبي وذلك يف اإطار خطة املركز للتو�صع يف 
افتتاح منافذ للت�صويق لبيع املنتجات املحلية الطازجة 
امل�صتهلكني  من  �صريحة  لأك��رب  الو�صول  بهدف  وذل��ك 

ودعم املنتج املحلي حتقيق تناف�صيته يف ال�صوق.

ومتثل فروع بيع املنتجات املحلية التابعة ملركز خدمات 
املزارعني اإحدى قنوات البيع التي يتم ت�صويق املنتجات 
املحلية ومنتجات “ ح�صاد مزارعنا” من خاللها حيث 
للت�صويق منها  اأخرى كثرية  املركز و�صائل  تتوفر لدى 
الأ�صواق املو�صمية التي تقام خالل املو�صم ال�صتوي من 
نوفمرب اإىل مايو وهي ثالثة اأ�صواق مو�صمية للمزارعني 
ومنطقة  باأبوظبي  ي��ا���ض  وب��ن��ي  ال�صهامة  منطقتي  يف 
املزارع  اأ�صحاب  للت�صهيل على  وذلك  بالظفرة  مزيرعة 
بيع منتجاتهم الزراعية واحليوانية للجمهور مبا�صرة 
ال�صبت.  اإىل  الأ�صبوع من اخلمي�ض  نهاية  خالل عطلة 
كما يوجد لدى املركز عدة منافذ لبيع املنتجات املحلية 
من  امل�صتهلكني  لتمكني  احلكومية  املوؤ�ص�صات  بع�ض  يف 
اإ�صافة  تناف�صية  باأ�صعار  املحلية  املنتجات  اإىل  الو�صول 
اإىل ال�صيارات املتنقلة التي تتواجد اأمام عدد من امل�صاجد 

وتبيع املنتجات عقب �صالة اجلمعة من كل اأ�صبوع.

فقدان جواز �شفرت
وليد  /حممد  املدعو  فقد 

لبناين   ، احل����ف����ار  ب�����ص��ري 

اجلن�صية - جواز �صفره رقم 

)2769019(  من يجده 

عليه الت�صال بتليفون رقم 

 050/3358019

فقدان جواز �شفرت
ف����ق����دت امل�����دع�����وة /زي���ن���ب 
اثيوبيا   ، اي��ج��ي��ن��و  حم��م��د 
�صفرها  ج���واز   - اجلن�صية 
  )3439715( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 056/7640012

فقدان جواز �شفرت
فقدت امل��دع��وة /ران��ي��ه حممد 

اردنية   ، اب���وج���ام���ع  ح�����ص��ن��ني 

�صفرها  ج������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 

و    )872959T( رق�������م 

يجده  م��ن   )  311956T(

عليه ت�صليمه اىل اقرب مركز 

�صرطة او ال�صفارة الردنية 

فقدان جواز �شفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /راج�����ي�����������ض 

هندي   ، راغ������اف������ان  ك�����وم�����ار 

رقم  �صفره  ج���واز   - اجلن�صية 

يجده  من   )9729840L(

عليه ت�صليمه اىل اقرب مركز 

�صرطة او ال�صفارة الهندية 
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العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/86 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1-  جنيم ابهيال�ض حميد حميد حممد كو�صماداتيل 
ال�صيارات  لتاأجري  التنفيذ/الي�ض  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
عليك  اأق��ام  قد  توما   بطر�ض  ال�صيد/فوؤاد  مديرها  وميثلها  ����ض.ذ.م.م 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)5426( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/108 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1-  �صلمى �صكور جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/�صلمى بنت حممد مويهبي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2860( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2018/1  تظلم مدين

املتظلم �صده / 1-�صيد دان�ض ح�صني مقبول ح�صني جمهول حمل القامة  اىل 
مبا ان املتظلم / نومان علم خان نواب علم خان قد اأقام عليكم التظلم املذكور 
اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف المر على عري�صة رقم 2017/484 
ال�صاعة 11.00 �ض  املوافق 2018/2/20  الثالثاء  مدين. وحددت لها جل�صة يوم 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.C.15  : بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
       اإعالن �شحيفة التما�ص اعادة النظر

                 يف  الدعوى 2017/27  التما�ص اعادة نظر عمايل
اىل امللتم�ض �صده / 1- ج�صر اخلليج لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان امللتم�ض/ ويل رحمان حممد يو�صف خان  نعلنكم 
ب��ان امللتم�ض اق��ام عليكم ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع��اله وح��ددت لها ملحكمة 
جل�صة ي��وم الرب��ع��اء امل����واف����ق:2018/2/28 ال�����ص��اع��ة:08:30 ���ض مبكتب 
ادارة الدعوى والتي يتوجب عليكم ح�صورها ونخطركم بانه لكم احلق 
بتقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات موقع عليها منكم ويف حالة 

تخلفكم عن احل�صور فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/122  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- اخلرباء لتجارة مواد البناء ���ض.ذ.م.م 2- راجي�ض 
كونكريت  فينيك�ض   / امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  بيالنكو  
حبيقه   ج��ورج  وميثله:روكز  ����ض.ذ.م.م  ال�صناعية  وايف  من  ف��رع  برودكت�ض 
جزئي  جت��اري   2017-2974 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم   / ا�صتاأنف  ق��د 
املوافق 2018/3/5  ي��وم الثنني   ب��ت��اري��خ:2018/1/20  وح��ددت لها جل�صه 
ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/18  مدين جزئي
�صمري  ���ض.ذ.م.م 2-عبدالوهاب  التجارية  للو�صاطة  ال�صاطع  املدعي عليه/ال�صهاب  اىل 
الن�صاء  م��دار  �صركة  امل��دع��ي/ف��رع  ان  الق��ام��ة مبا  اب�صر جمهول حمل  حممد عثمان 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الزعابي  عبداهلل  مطر  وميثله:عبداهلل  والتجارة  للمقاولت 
وقدره  مببلغ  وال��ت�����ص��امم  بالت�صامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا 
)298.834.68( ريال �صعودي او ما يعادله مبلغ )298.834.68( درهم اماراتي والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام. وحددت 
 ch2.D.18:لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/2/22  ال�صاعة:08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ص الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2800  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/جمال علي خليفه علي ال�صام�صي جمهول حمل القامة 
اأق���ام عليك الدعوى  مب��ا ان امل��دع��ي/اوراجن��زي��ب خ��ان �صامبيل ج��ل ق��د 
ومو�صوعها املطالبة مببلغ وقدره )105025( درهم والر�صوم وامل�صاريف. 
وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2018/3/12  ال�صاعة:08.30 �ض 
بالقاعة:ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ص الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/12  مدين كلي

اىل املدعي عليه/حممد علي ك�صكار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ليمى 
ليو قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا 
للمدعي مبلغ )700000( درهم للمدعية والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
ال�صتحقاق لل�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
املوافق 2018/2/20  ال�صاعة:09.30 �ض بالقاعة:ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ص الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3344  جتاري  جزئي 
القامة  حم��ل  جمهول  ذ.م.م  للمقاولت  ار  ام  �صي  �صركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2017/11/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
ال�صناعية  وايف  م��ن  ف��رع  برودكت�ض  كونكريت  ل�صالح/فينيك�ض  اع��اله  امل��ذك��ورة 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ )34762( درهم وفوائده  بان  املدعي عليها  بالزام  ���ض.ذ.م.م 
امل�صروفات  والزمتها  ال�صداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية 
وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/94  جتاري جزئي

ان  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  البناء  اىل املدعي عليه/اك�صنت لتجارة مواد 
املدعي/المانة للتوريدات الفنية �ض.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )96155( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى 
ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.C.14:بالقاعة ���ض  ال�����ص��اع��ة:08.30    2018/2/27 امل��واف��ق 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ص الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

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

اىل املدعي عليه/�صركة الطيار للتجارة العامة ذ.م.م 2- حممود �صيتوكوندو عبداهلل حاجي 
�صيتوكوندو - الكفيل ال�صخ�صي ل�صركة  الطيار للتجارة العامة ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/م�صرف الهالل �ض.م.ع وميثله:خليفة يو�صف حممد علي بن عمري قد اأقام 
مببلغ  والتكافل  بالت�صامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
وقدره )1.346.768.24( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2018/2/26  ال�صاعة:08.30 �ض 
بالقاعة:ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، وذلك بعد 

احالة الدعوى من الدائرة الكلية للدائرة اجلزئية. 
رئي�ص الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/234  جتاري جزئي

لقطع  ال�صم�ض  دار  2-�صركة  عبداحلليم  رحماين  جهاجنري  عليه/حممد  املدعي  اىل 
مدنية(  )اعمال  والتطريز  للخياطة  املدينة  دار  �صركة   -3 ����ض.ذ.م.م  ال�صيارات  غيار 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك ابوظبي التجاري �ض.م.ع وميثله:عبداهلل 
حمد عبداهلل عمران العمران ال�صام�صي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
املدعي عليهم مببلغ وقدره )155.742.41( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب  بالزام 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة 
لذا   ch1.C.12:بالقاعة ���ض  ال�����ص��اع��ة:08.30    2018/2/20 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ص الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/302  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/ب��وجن��ان��ى ل��وي��ز م��ث��ون��زا جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/
اأق��ام عليك  لوتاه قد  ���ض.ذ.م.م وميثله:ح�صني علي عبدالرحمن  رينتال  كار  باحل�صا 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )35.000( درهم الزام 
واتعاب  وامل�صاريف  الر�صوم  مع  دره��م   )1.000( مبلغ  املدعي  ي��وؤدي  بان  عليها  املدعي 
املوافق  التام.وحددت لها جل�صة يوم الثنني  ال�صداد  والفائدة 9% من وحتى  املحاماة 
2018/2/26  ال�صاعة:08.30 �ض بالقاعة:ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ص الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2015/476  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- مهند وجيه ح�صن كتوم جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/تونتي 
فور ات�ض لوجي�صتك�ض م.م.ح وميثلها املدير امل�صئول/م�صطفى �صليمان حم�صو وميثله:را�صد 
عبدالرزاق حممد تهلك نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2015/8/17  
املدير  وميثلها  م.م.ح  لوجي�صتك�ض  ات�ض  ف��و  ل�صالح/تونتي  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
للمدعية مبلغ )ثمانون  يوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  �صليمان حم�صو  امل�صئول/م�صطفى 
تاريخ  من  �صنويا   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  دره��م(  و�صتون  وواح��د  وخم�صمائة  ال��ف 
املطالبة احلا�صل يف:2015/4/2 وحتى ال�صداد التام والزمت املدعي عليه امل�صاريف ومبلغ 
املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل  اتعاب  خم�صمائة درهم مقابل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/4172  جتاري جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  كون�صرتاك�صن  بروب�ض  ان��د  /1-بيت�ض  عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/جو�صيف جيب�صون جوميز - ب�صفته املالك ال�صابق ملوؤ�ص�صة حول المارات 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  خم��ري  ع��ب��داهلل  عمر  وميثله:عبدالرحمن  الفنية  للمقاولت 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )195.652( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
التام و�صمول احلكم  ال�صداد  ال�صتحقاق وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب 
ال�صاعة   2018/2/19 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3629  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1-�صركة براك�صي�ض انريجي ايجنت�ض م.د.م.�ض جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/�صركة انرتنا�صيونال فيول �صاباليرز ليمتد وميثله:�صالح احمد يو�صف �صالح 
العبيديل قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دولر   )84380.37( يعادله  اوم��ا  دره��م   )309920(
والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
املوافق 2018/2/20 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2379  جتاري كلي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/ف��اط��م��ة ع��ب��داهلل اح��م��د جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�صام�صي  ع��ب��داهلل  ح��م��دان  املدعي/حممد  ان 
وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب��ح��ل وت�����ص��ف��ي��ة وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف ومقابل 
امل��واف��ق 2018/2/28   ي��وم الرب��ع��اء  امل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�صة  ات��ع��اب 
اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.8:بالقاعة �ض  ال�صاعة:09.30 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ص الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3209  جتاري جزئي
املدعي/ ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  علي  را�صد  املدخل/علي  اخل�صم  اىل 

قد  مبا�صري  حممد  ح�صن  وميثله:�صالح  ب�صي�صو  توفيق  حممد  ا�صامة  ربيع 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )200000( وق��دره  مبلغ 
9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض 
فاأنت  ل��ذا   ch1.C.14:بالقاعة ���ض  ال�����ص��اع��ة:08.30    2018/2/22 امل��واف��ق 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ص الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/165  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/ماكولت بون ذ.م.م 2-ابوبكر فالياكات �صديق جمهول حمل القامة 
املهري قد  �صامل احمد احلر�صي  ���ض.م.خ وميثله:عي�صى  للتمويل  املدعي/موارد  ان  مبا 
بالت�صامن  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )221.829.41( وقدره  بينهما مببلغ  فيما  والتكافل 
بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة 
املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/3/1  ال�صاعة:08.30 �ض 
بالقاعة:ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/58  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/�صركة بريدمانيا ل�صناعة اخلبز ذ.م.م جمهول حمل القامة 

مبا ان املدعي/خمبز �صيد حليم زاده قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 

مببلغ وقدره )41619( درهم والفائدة والر�صوم وامل�صاريف.وحددت لها جل�صة 

 ch1.C.13:بالقاعة �ض  ال�صاعة:08.30    2018/2/28 املوافق  الربعاء  يوم 

لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 

رئي�ص الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/188  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1-�صيد عبد احلي جيالين جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ارم خان حممد �صليمان قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
امل��ط��ال��ب��ة ب���اخ���راج ���ص��ري��ك. وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ص��ة ي����وم الح����د املوافق 
2018/2/18 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
الأق��ل ويف حالة  اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3905  جتاري جزئي 
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ط���ارق خ��ال��د توفيق �صليمان جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/

ب��ان املحكمة حكمت  اع��اله وعليه نعلنكم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  ق��د  بنك الحت���اد الوطني 
بتاريخ:2018/2/8 وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب اخلبري امل�صريف �صاحب الدور باجلدول ما 
مل يتفق الطرفان على تعيينه خالل ا�صبوع تكون مهمته الطالع على ملف الدعوى ومابه 
من م�صتندات وماع�صى ان يقدم له من ا�صول م�صتندات بيان طبيعة العالقة بني الطراف 
و�صماع  املهمة  ب�صبب  اليها  النتقال  �صرورة  يرى  جهة  اي  اىل  بالنتقال  للخبري  و�صرحت 
اق��وال من يرى �صرورة �صماع اقواله وح��ددت املحكمة مبلغ ثالثة الف دره��م ت��ودع خزينة 
املحكمة على ذمة اتعاب وم�صاريف اخلبري الزمت املدعي بها ، وحددت لها املحكمة جل�صة يوم 
عدم  حال  يف   ch1.C.14:اخلمي�ض املوافق:2018/2/22 ال�صاعة:08:30 �صباحا يف القاعة

�صداد المانة وجل�صة:2018/3/29 يف حال �صدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2407  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- ازياء �صناء �ض.ذ.م.م 2-ا�صماعيل حممد حممد باي عبداحل�صني 3-حذيفه 
كوربوي�صن  زد   3  -6 ا�صماعيل حممد  5- مف�صل  ا�صماعيل حممد  ا�صماعيل حممد 4- حممد 
�ض.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/دبي ال�صالمي �ض.م.ع قد اقام الدعوى املذكورة 
التايل حكمت  التمهيدي  ب��ت��اري��خ:2018/2/12 احلكم  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  اعاله وعليه 
�صوؤون  املخت�ض يف  امل�صريف  بندب اخلبري  املو�صوع  الف�صل يف  وقبل  املحكمة مبثابة احل�صوري 
التمويل بالبنوك ال�صالمية �صاحب الدور باجلدول الطالع على ملف الدعوى وم�صتنداتها 
وماع�صى ان يقدمه اخل�صوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على 
املرا�صالت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�صجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية 
وحددت امانة خربة وقدرها ع�صرون الف درهم والزمت املدعي ب�صدادها ، وحددت لها املحكمة 

 .ch1.B.8:جل�صة يوم الثنني املوافق:2018/2/19 ال�صاعة:09:30 �صباحا يف القاعة
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12251 بتاريخ 2018/2/15   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1835  جتاري كلي 

املدخل/2-  اخل�صم  ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  الذهبي  ال�صندوق  عليه/1-  املدعي  اىل 
ايران  املدعي/بنك �صادرات  ان  القامة مبا  ق��درت اهلل جميد مع�صورى جمهول حمل 
الفرع الرئي�صي وميثله:ابراهيم حممد احمد حممد القا�صم مبا ان املدعي/بنك �صادرات 
ايران الفرع الرئي�صي قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
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يبداأ لعب التن�ض البلغاري غريغور دميرتوف، بطل نهائيات اجلولة 
اأ�صبوعني  نحو  بعد  عاملياً،  ال��راب��ع  وامل�صنف  التن�ض  ملحرتيف  العاملية 
الرجال،  لتن�ض  احلرة  دبي  �صوق  بطولة  كاأ�ض  لنتزاع  �صعباً  م�صواراً 

التي تقام خالل الفرتة من 26 فرباير- 3 مار�ض.
وتنتظر دميرتوف يف دبي حتديات كبرية تفر�صها قائمة ت�صم اأ�صماء 
بارزة يف عامل الكرة ال�صفراء مثل الفرن�صي املتاألق لوكا�ض بويل، الذي 
24 ع�صية م�صاركته يف بطولة دبي، والقادم  ال�  يحتفل بعيد ميالده 
بخام�ض لقب له يف  تتويجه موؤخراً  اإثر  اإىل دبي مبعنويات مرتفعة 
مونتبيلييه بعد اأن اأطاح باثنني من مواطنيه، جو ويلفريد ت�صونغا يف 

ن�صف النهائي، وريت�صارد غا�صكيه يف النهائي 6-7 )2( 4-6.
�صق بويل طريقه بقوة اإىل القرعة الرئي�صية لبطولة دبي عرب الأدوار 
2015 و2016، وو�صل املو�صم املا�صي اإىل ن�صف  املوؤهلة يف عامي 
النهائي، متجاوزاً يفغيني دون�صكوي الذي اأق�صى روجيه فيدرر، قبل 
اأن يخ�صر اأمام اآندي موري الذي ُتوج لحقاً باللقب. واأ�صاف النجم 
األقاب، ويتمتع حالياً  املا�صي ثالثة  العام  اإىل ر�صيده  ال�صاعد بويل 

مب�صتوى عال من الأداء، و�صي�صكل تهديداً جدياً جلميع خ�صومه.
من جانبه اأنهى غا�صكيه، الذي ي�صارك يف دولية دبي اإىل جانب بويل، 
اإىل  وو�صل  لقباً،   14 ب�  تتويجه  �صهد  املا�صي،  العام  ناجحاً  مو�صماً 
نهائي 15 بطولة دولية، وحل يف الت�صنيف ال�صابع عاملياً، وبلغ ن�صف 
نهائي بطولتي وميبلدون والوليات املتحدة املفتوحة، و�صاهم يف فوز 
اإ�صافة  لندن،  اأوملبياد  الزوجي يف  وُتوج بربونزية  ديفز،  بكاأ�ض  بالده 

اإىل فوزه ببطولة فرن�صا املفتوحة يف فئة الزوجي املختلط. 
ومن اأبرز مناف�صي دميرتوف الآخرين على اللقب، الإ�صباين روبريتو 
ال�صابع  باإ�صافة اللقب  ا�صتهل مو�صمه احلايل  اآغوت، الذي  بواتي�صتا 

ب��ورت��و، بطل  دي��ل  ب� ج��وان مارتن  الهزمية  اأن��زل  يف م�صريته عندما 
دورة الوليات املتحدة املفتوحة، يف نهائي بطولة اأوكالند يف مواجهة 
قوية من ثالث جمموعات. وي�صارك روبريتو يف بطولة دبي لل�صنة 
ال�صاد�صة على التوايل. وخالل م�صاركته يف ال�صنة الأوىل والثانية مل 
الثاين، كذلك خرج  ال��دور  يتمكن من جتاوز نوفاك ديوكوفيت�ض يف 
اأي�صاً،  الثاين  ال��دور  الثالثة على يد ري�صارد غا�صكيه يف  يف م�صاركته 

ماركو�ض  اأم���ام  ي�صقط  اأن  قبل   2016 يف  النهائي  رب��ع  اإىل  وو���ص��ل 
بكدادي�ض، وتوىل فرناندو فريدا�صكو مهمة اإق�صائه عن املناف�صة العام 

املا�صي بعد تغلبه عليه يف الدور الثاين.
كذلك ي�صكل الأملاين فيليب كول�صرايرب عقبة �صعبة اأمام الطاحمني 
دبي  بطولة  ل��ه يف  م�صاركات  ث��الث  اآخ���ر  يف  اإذ جن��ح  اللقب،  لن��ت��زاع 
 2016 بطولتي  نهائي  ورب��ع   ،2014 بطولة  نهائي  ن�صف  ببلوغ 

و2017.
الكرواتي بورنا كوريت�ض  اأي�صاً   وت�صم قائمة امل�صاركني يف تن�ض دبي 
اأمام جميع من يواجهه بعد العرو�ض  املتوقع اأن ي�صكل حتدياً �صعباً 
القوية التي قدمها يف بطولت دبي ال�صابقة، فبالرغم من �صقوطه يف 
القرعة  2015، جنح يف حجز مكان له يف  التاأهيلي لبطولة  ال��دور 
من  ومتكن  املحظوظ،  اخلا�صر  بطاقة  على  ح�صوله  بعد  الرئي�صية 
الو�صول اإىل ن�صف النهائي بعد اأن اأطاح بالربيطاين اآندي موريريف 
نهائي  تغلبه يف  بعد  له  ب��اأول لقب  املا�صي  املو�صم  وف��از  النهائي،  ربع 
بت�صجيله  تاألقه  ووا���ص��ل  كول�صرايرب،  الأمل���اين  على  مراك�ض  بطولة 
اآن��دي موري،  ب�  اأن��زل هزمية مفاجئة  ف��وز يف م�صريته عندما  اأق��وى 
امل�صنف الأول عاملياً، ليتاأهل اإىل ربع نهائي بطولة املا�صرتز 1000 

يف مدريد. 
الإدارة  جمل�ض  لرئي�ض  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  ك��ومل  وق���ال 
الالعبني  من  الكثري  حقق  احل��رة:  دب��ي  ل�صوق  التنفيذي  والرئي�ض 
امل�����ص��ارك��ني يف ب��ط��ول��ة دب���ي ن��ت��ائ��ج مم��ت��ازة ه��ن��ا وح���ول ال��ع��امل، �صواء 
بكاأ�ض  ال�صاعدين، وجميعهم يتطلعون للظفر  اأو  املخ�صرمني منهم 
ونتمنى  الأ���ص��م��اء،  لأمل���ع  غ��ري م�صمون حتى  يبقى  ال���ذي  ال��ب��ط��ول��ة، 

التوفيق للجميع.

جتاوبا مع مبادرة �صاحب ال�صمو رئي�ض 
الدولة )حفظه اهلل( بجعل عام 2018 
ع���ام زاي���د اخل���ري وب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ف��الح  ال�صيخ  �صمو 
رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي غنتوت ل�صباق 
ن����ادي غنتوت  اخل��ي��ل وال���ب���ول���و ي��ن��ظ��م 
ل�صباق اخليل والبولو يوم غد اجلمعة 
اخل���ريي  ال�صنوي  للبولو  الأم����ل  ي���وم 
،ال���ذي ي��ع��ود ري��ع��ه  لدعم م��رك��ز العني 
الحتياجات  ذوي  وت���اأه���ي���ل  ل���رع���اي���ة 
الودية  امل����ب����اراة  خ����الل  م���ن  اخل���ا����ص���ة 
غنتوت  ن���ادي  فريقي  ب��ني  جتمع  ال��ت��ي 

واخليالة ال�صلطاين العماين للبولو.
ح���وف���ان  املن�صوري  ب���ن  ���ص��ع��ي��د  وث��م��ن 
له  ت�صريحات  يف  ال��ن��ادي  رئي�ض  ن��ائ��ب 
رعاية ودعم واهتمام �صمو رئي�ض النادي 
ل��ل��م��ه��رج��ان ال�����ص��ن��وي ، م���وؤك���دا حر�ض 
النادي علي تنظيم يوم الأمل اخلريي 
ال�صنوي املجتمعي متا�صيا مع توجيهات 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل ، بجعل 
عام 2018 يف دولة الإم��ارات هو »عام 
زاي��د اخل��ري« وال���ذي ميثل اأه��م �صمات 
خدمة  ل��ت��ك��ون  الإم��ارات��ي��ة  ال�صخ�صية 
الوطن رديفا دائما حلب الوطن الذي 
اأبناء  قلوب  كافة  يف  عقود  ع��رب  تر�صخ 
حيث  اأر�صها،  على  واملقيمني  الإم���ارات 
كان املوؤ�ص�ض )رحمه اهلل( داعيا لأعمال 

اخلري التي جتاوزت حدود الوطن.
غنتوت  ن���ادي  ر���ص��ال��ة  تعترب    - واأ����ص���ار 
اإ�صهاره  م��ن��ذ  وال��ب��ول��و  اخل��ي��ل  ل�����ص��ب��اق 
من اأجل ن�صر الوعي ال�صحي مبختلف 
اأ���ص��ك��ال��ه جت���اه ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة، م��ن خالل 

بهدف  القطاعات  خمتلف  مع  �صراكات 
ت���ق���دمي خ���دم���ة ج��ل��ي��ل��ة مل��ج��ت��م��ع دول���ة 
من  واملقيمني  املواطنني  من  الإم���ارات 
الأ���ص��ق��اء والأ����ص���دق���اء، ح��ي��ث يحر�ض 
للرعاية  العني  مركز  دعم  علي  النادي 
لكونها من�صاأة  التاأهيل  واإعادة  اخلا�صة 
ت���ق���دم خم��ت��ل��ف خدمات  رب��ح��ي��ة  غ���ري 
ذوي  من  لالأطفال  والرعاية  التاأهيل 
الدولة  داخ����ل  اخل��ا���ص��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
وغريها،  وي��ع��د امل��رك��ز ه��و الأك���رب من 
ن���وع���ه ع��ل��ي م�����ص��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة ، وقد 
ت��وا���ص��ل اله��ت��م��ام ب��ه ب��ه��دف احت�صان 
كل من يطرق بابه للعالج اأو التاأهيل اأو 

الرعاية ال�صحية من تلك الفئة .
غنتوت،  ن����ادي  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب   واختتم 

املجتمعية  امل�صوؤولية  من  انطالقا  اأن��ه 
هذه  م��ث��ل  تنظيم  اإىل  ن�صعى  ل��ل��ن��ادي 
كحال   ، ال�صنوية  املجتمعية  الفعاليات 
الإن�صانية  امل�������ص���اه���م���ات  م����ن  ال���ك���ث���ري 
علي  ال����ن����ادي  درج  ال���ت���ي  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
تنظيمها اأو امل�صاركة فيها اأو ا�صت�صافتها 
اإىل كل  ال�صكر  اأن نزجي  ملنا�صبة  ،واإنها 
النادي  فعاليات  اإجن���اح   يف  �صاهم  م��ن 
بينها  ومن  املو�صم  هذا  خالل  املختلفة 
ونخ�ض  النبيل   الإن�صاين  احل��دث  هذا 
فريق  و�صكر  ظبي  اأب��و  جمل�ض  بال�صكر 
اخل��ي��ال��ة ال��ع��م��اين ع��ل��ى م�����ص��ارك��ت��ه يف 

احلدث الريا�صي اخلريي الإن�صاين.
من جهته-  قال ال�صيد احمد النعيمي 
مدير عام النادي بان اأكمل ا�صتعداداته 

ل��ت��ن��ظ��ي��م ت��ل��ك امل����ب����اراة اخل���ريي���ة التي 
العني  ن�����ادي  م�����ص��رية  دع����م  ت�����ص��ب يف 
التاأهيل،  واإع�������ادة  اخل��ا���ص��ة  ل��ل��رع��اي��ة 
موا�صلة للنجاحات الفنية والتنظيمية 
مالعب  �صهدتها  ال��ت��ي  واجل��م��اه��ريي��ة 
اآخرها  املا�صية  ال��ف��رتة  خ��الل  ال��ن��ادي 
الدولة  رئي�ض  ال�صمو  �صاحب  بطولة 
للبولو والتي نال لقبها فريق اأبو ظبي 

للبولو.
واأ����ص���اف ل��ق��د ف��رغ��ت ال��ل��ج��ن��ة املنظمة 
برنامج  اإع��داد  للمهرجان اخلريي من 
الحتفال الذي ي�صتمل علي العديد من 
الفقرات الحتفالية الرتفيهية جلميع 
اأفراد العائلة، حيث ياأتي املهرجان من 
ت�صويقية مميزة من عدة  خالل رعاية 

ه��ي��ئ��ات وم��وؤ���ص�����ص��ات و���ص��رك��ات وطنية 
عاملية م�صاركة يف اإجناح احلدث اخلريي 
يف مقدمتها جمل�ض اأبو ظبي الريا�صي 
و�صركاء  ال��ن��ادي  مل�صرية  الأول  ال��داع��م 
برميري  �صركة  مقدمتهم  ويف  النجاح 
ل�صيارات  ال��ر���ص��م��ي  ال��وك��ي��ل  م���وت���ورز، 
،وجمموعة  ظ��ب��ي  اأب�����و  يف  م���ازي���رات���ي 
يا�ض  و�صركة  واملنتجعات  للفنادق  جنة 
العقارية و انفا�صك دخون من جمموعة 
�صكيور  ا�����ض  دي  اي  و  ه����الل  حم��م��د 
و  مركز بفريل هيلز  الطبي و مبادرة 
اأفكاري التي ا�صتحقت ال�صكر والتقدير 
املنا�صبة  يف  وم�����ص��اه��م��ت��ه��ا  مل�����ص��ارك��ت��ه��ا 
يف  للم�صاهمة  للجميع  الدعوة  وموجه 
، ور�صد النادي  املباراة اخل��ريي  اإجن��اح 
يتم  التي  للح�صور  وال��ه��داي��ا  اجل��وائ��ز 

توزيعها يف ختام الحتفال.
برنامج املهرجان

اأبوابه  اآخ����ر ي��ف��ت��ح ال���ن���ادي  م��ن ج��ان��ب 
باملجان اعتبارا من ال�صاعة الثانية بعد 
انطالقة  م��ع   ، اجلمعة  غ��د  ي��وم  ظهر 
الرتفيهية  الأن�����ص��ط��ة  ك��اف��ه  ف��ع��ال��ي��ات 
واخل���دم���ي���ة امل��ج��ان��ي��ة ،واع����ت����ب����ارا من 
النادي �صيوف  ي�صتقبل  الرابعة ع�صرا 
مرا�صم  وباكتمال   )V.I.P( املهرجان
اإيذانا  املهرجان يعزف الن�صيد الوطني 
ب��و���ص��ول راع����ي امل��ه��رج��ان ،م���ع تقدمي 
املباراة  تبداأ  اخلام�صة  ويف   ، الالعبني 
والن�صف  ال�صاد�صة  ويف   ، ال�صتعرا�صية 
وال�صحوبات  ال��ت��ت��وي��ج  م��را���ص��م  ت���ب���داأ 
ع��ل��ى اجل��وائ��ز وال��ه��داي��ا ال��ت��ي ر�صدها 
الحتفال  خ��ت��ام  يف  ل��ل��ج��م��ه��ور  ال���ن���ادي 

اجلماهريي. 

مكتب الدعم املوؤ�س�سي بنادي ال�سارقة الريا�سي يطلع على 
متطلبات احلكومة الريا�سية ل�سركة كرة القدم

اجتماعاته  الريا�صية  ال�صارقة  لنادي  املوؤ�ص�صي  الدعم  مكتب  وا�صل 
التح�صني  ب��ه��دف  املختلفة  ال��ن��ادي  اإدارات  اأع��م��ال  ملتابعة  ال���دوري���ة 
والتطوير امل�صتمر من خالل الجتماع  مع �صركة نادي ال�صارقة لكرة 

القدم.
ملجل�ض  ال��ع��ام  الأم���ني  ال��ن��وم��ان  عبدالعزيز  ���ص��ع��ادة  الج��ت��م��اع  ح�صر 
ال�صارقة الريا�صي وحممد بن هندي نائب رئي�ض جمل�ض ادارة نادي 
ال�صارقة الريا�صي وعبيد ال�صام�صي ع�صو جمل�ض اإدارة نادي ال�صارقة 
ال�صارقة  ن���ادي  اإدارة  جمل�ض  ع�صو  عف�صان  ب��ن  ون��ا���ص��ر  ال��ري��ا���ص��ي 
الدعم  مكتب  اأع�صاء  ب�صفتهما  للنادي  التنفيذي  املدير  الريا�صي 

املوؤ�ص�صي ومثل �صركة كرة القدم عبداهلل العجلة ع�صو جمل�ض اإدارة 
نادي ال�صارقة الريا�صي رئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة نادي ال�صارقة لكرة 

القدم.
ب��الأم��ني العام  ب��داي��ة الج��ت��م��اع رح��ب حممد جمعه ب��ن ه��ن��دي  ويف 
ال�صارقة  ن���ادي  اإدارة  جمل�ض  وب��اأع�����ص��اء  الريا�صي  ال�صارقة  ملجل�ض 
الدورية  الجتماعات  �صياق  يف  ياأتي  الجتماع  اأن  م��وؤك��دا  الريا�صي 
للوقوف  الإدارات  مع  وتفاعله  املوؤ�ص�صي  الدعم  مكتب  اط��الع  بهدف 
واعتماد  لو�صع  امل�صتويات  كافة  يف  والتحديات  امل�صتجدات  اأه��م  على 

اأوجه املعاجلة.

وجرى خالل الجتماع تناول وبحث كافة متطلبات تطبيق احلوكمة 
الريا�صية يف كافة �صوؤون واأعمال اإدارة �صركة كرة القدم بهدف تعزيز 

القدرة التناف�صية لل�صركة وتطوير م�صريتها.
الريا�صي  ال�صارقة  ملجل�ض  العام  الأمني  النومان  عبدالعزيز  وتطرق 
اإىل  الريا�صية  املوؤ�ص�صات  مع  توا�صله  خالل  من  املجل�ض  حر�ض  اإىل 
النادي  ���ص��وؤون  كافة  يف  الريا�صية  احلوكمة  بتطبيق  ال��ب��دء  ���ص��رورة 
وذات  ق���رارات مدرو�صة  اتخاذ  ال��ق��دم  مبا يحقق  ك��رة  �صركة  ل�صيما 
جدوى عالية تنعك�ض على الأداء الداري والفني للنادي ومبا ين�صجم 

مع التوجهات احلكومية ذات ال�صاأن.

ت��و���ص��ع��ت ف��ع��ال��ي��ات ك���اأ����ض الإم������ارات 
للمدار�ض يف اإمارة العني لت�صمل اأيام 
لإقبال  ن��ظ��ًرا  الأ���ص��ب��وع  منت�صف  يف 
يف  املُ�����ص��ارك��ة  على  ال�صباب  الالعبني 
العا�صمة  ���ص��ه��دت  بينما  ال��ب��ط��ول��ة، 
اأبوظبي اأ�صبوًعا جديًدا من املُباريات 
للمدار�ض  الإم����ارات  لكاأ�صي  املُكثفة 
والفرجان ليحجز الالعبني ال�صباب 
البطولة  نهائيات  ن�صف  يف  اأماكنهم 
اأمام  جعبتهم  يف  م��ا  اأف�صل  وي����وؤدون 

ك�صايف الدوري الإ�صباين “ل ليجا«.
ليجا  ل  ك�صاف  جيل  راف��اي��ي��ل  وع��ل��ق 
يف  ال�صباب  الالعبني  م�صتويات  على 
اأبوظبي قائاًل: نحن ُنتابع الالعبني 
الإم���ارات  اأن��ح��اء  خُمتلف  يف  ال�صباب 
�صنوات.   3 ُم��ن��ذ  املُ���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
لكرة  دو  اأب��ط��ال  خ��الل من�صة  وم��ن 
نوعها  والفريدة من  الك�صفية  القدم 
ن�صتطيع اأن نرى اأن الالعبني ال�صباب 
اأعلى من  اأك��ر ودرج��ة  يعملون بجد 
القدم،  ُك���رة  نحو  وال�صغف  الل��ت��زام 
ال��ع��ام م�صتويات  ه���ذا  ���ص��اه��دن��ا  ل��ق��د 
الإم���ارات  كاأ�صي  يف  ج��ًدا  عالية  لعب 
للمدار�ض والفرجان ور�صدنا بالفعل 
بع�ض املواهب التي نرغب يف روؤيتها 
النهائية  ال��ت��ج��ارب  يف  اأخ�����رى  م���رة 
ليجا  ل  دو  م��رك��ز  اإىل  ل��الن�����ص��م��ام 

للكفاءات العالية يف اإبريل القادم.

حققتها  ال��ت��ي  النتائج  على  وتعليقاً 
عبد  قال  الالعبني،  ومهارات  الفرق 
التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  ج��م��ع��ة،  ال���واح���د 
للرئي�ض لالإعالم والت�صال املوؤ�ص�صي 
قبل  اإط���الق���ه���ا  مت  اأن  م��ن��ذ  دو:  يف 

اأبطال  من�صة  �صاهمت  �صنوات،  ع��دة 
العديد  ب��اك��ت�����ص��اف  ال���ق���دم  ل��ك��رة  دو 
�صاأن  لها  �صيكون  ال��ت��ي  امل��واه��ب  م��ن 
وباتت  القدم،  ك��رة  م�صتقبل  يف  كبري 
املن�صات  اأه�����م  م���ن  واح������دة  امل��ن�����ص��ة 

الك�صفية بدولة الإمارات. وقد اأظهر 
هذا  ن�صخة  يف  امل�صاركون  ال��الع��ب��ون 
ال��ع��ام م��ه��ارات ف��ري��دة ن��ال��ت اإعجاب 
اأن  دو  ون��ود يف  وامل��راق��ب��ني.  املتابعني 
نهنئ جميع الفرق التي بلغت الأدوار 

م�صتقباًل  ل��ه��م  ون��ت��م��ن��ى  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
باهراً يف اأكر الريا�صات �صعبية على 

م�صتوى العامل.
اأف�سل املواهب 

كثف ك�صايف ل ليجا هذا العام بحثهم 

عن املواهب ال�صتثنائية التي متتلك 
القدم  ب��ُك��رة  ك��ب��رية  وم��ع��رف��ة  �صغًفا 
البدنية.  والقوة  املهارات  ف�صاًل عن 
وبرز من املواهب التي مت اكت�صافها 
يف اأب��وظ��ب��ي ه���ذا الأ���ص��ب��وع ك���اًل من 

حازم من فيوت�صر �صتارز وعبدالهادي 
املهارات  اأ�صحاب  �صي  اإف  بي  اإن  من 
وا�صتالم  البديهة  و���ص��رع��ة  العالية 
وت�����ص��ل��ي��م ال����ك����رة املُ���ن�������ص���ب���ط حتت 
ال�صابة  املواهب  اأث��ارت  كما  ال�صغط 

���ص��ادق من  ح��م��دان وحممد  يو�صف 
ف��ري��ق ال��ظ��ف��رة حت��ت 12 ع��اًم��ا من 
العني اإعجاب ك�صايف ل ليجا بف�صل 
والتزامهم  اجلماعي  للعب  اإتقانهم 

باخلطة والتكتيكات يف امللعب.
كاأ�ض الإمارات للمدار�ض

ح���ق���ق���ت ف�����رق م���در����ص���ة الإم���������ارات 
16 ع��اًم��ا و  اخلا�صة م��ن فئة حت��ت 
م��ن فئة  زاي���د  ب��ن  �صلطان  م��در���ص��ة 
الظفرة  وم��در���ص��ة  ع��اًم��ا   14 حت��ت 
املطلوب  ع��اًم��ا   12 حت��ت  اخل��ا���ص��ة 
اأك���م���ل وج����ه وت���اأه���ل���ت لن�صف  ع��ل��ى 

النهائي.
املُناف�صة  فاحتدمت  اأبوظبي  يف  اأم��ا 
يف فئة حتت 16 عاًما والتي اأ�صفرت 
اإنرتنا�صيونال  م��ن  ُك���اًل  ت��اأه��ل  ع��ن 
ك����وم����ي����ون����ت����ي �����ص����ك����ول وم����در�����ص����ة 
ت�صدروا  وال��ذي��ن  الدولية  اأبوظبي 
العالمة  وح���ق���ق���وا  جم���م���وع���ات���ه���م 

الكاملة.
اأما يف فئة حتت 14 عاًما فقد تاأهل 
ف��ري��ق م��در���ص��ة ال�����ص��ق��ور ج��ن��ًب��ا اإىل 
جنب مع مدر�صة الإم��ارات اخلا�صة 
ف���رع ب��ن��ي ي��ا���ض ب��ع��د حت��ق��ي��ق نتائج 
ف��ري��ق مدر�صة  ب��ي��ن��م��ا ح��ق��ق  رائ���ع���ة 
مناف�صات  يف  ال���ت���اأه���ل   7 ال���ظ���ف���رة 
�صباك  اأمطر  بعدما  عاًما   12 حتت 

اخل�صوم ب 22 هدًفا.

تاأهل اأف�سل الفرق يف منطقة العني لن�سف النهائي.. وك�سافو ل ليجا اأبدوا اإعجابهم مبواهب فرق الفرجان

العبو اأبوظبي والعني يتناف�سون يف رحلة الو�سول لنهائيات من�سة دوري اأبطال دو لكرة القدم

�صمو  12 من مهرجان  ال�  الن�صخة  فعاليات  ام�ض  انطلقت 
القدرة  ل��رك��وب  ال���دويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ 
�صلطان  ال�صيخ  �صمو  برعاية  يقام  ال��ذي   2018 والتحمل 
بن زايد اآل نهيان ممثل �صاحب ال�صمو رئي�ض الدولة رئي�ض 
نادي تراث الإم��ارات وتطلقه قرية بو ذيب العاملية للقدرة 
احتاد  م��ع  بالتعاون  اأي���ام  اأرب��ع��ة  م��دى  على  للنادي  التابعة 
الإمارات للفرو�صية مب�صاركة كبرية من نخبة من الفر�صان 

الدوليني وح�صور دويل مميز للمعنيني بالفرو�صية.
ال���دويل الثاين  امل��وؤمت��ر  امل��ه��رج��ان  ب��اك��ورة فعاليات  وك��ان��ت 
“ بروتوكول  ع��ن��وان  ال��ذي حمل  ال��ق��درة والتحكم  ل��رك��وب 
والتحمل  القدرة  رك��وب  نظرية  وتغيري  الإ�صافة   : بوذيب 
احل��ال��ي��ة “ و���ص��ه��د م�����ص��ارك��ة ع���دد م���ن اخل�����رباء واحلكام 
ال��دول��ي��ني وال��ب��ي��ط��ري��ني وال��ق��ان��ون��ي��ني وح�����ص��ور ك��ب��ري من 
امل��ع��ن��ي��ني ب��ال��ف��رو���ص��ي��ة وب��ري��ا���ص��ة رك����وب ال���ق���درة والتحكم 
واملدراء التنفيذيني ومدراء الإدارات يف نادي تراث الإمارات 

ومركز �صلطان بن زايد.
التنفيذي  امل���دي���ر  امل���ه���ريي  اأح���م���د  ���ص��ن��ان  ���ص��ع��ادة  واأل���ق���ى 
لالأن�صطة والفعاليات يف النادي رئي�ض اللجنة املنظمة العليا 
للمهرجان كلمة افتتاحية يف املوؤمتر رحب فيها بامل�صاركني 
اأخذت على  واحل�صور يف قرية بوذيب العاملية للقدرة التي 
عاتقها تبّني ممار�صة ريا�صة ركوب اخليل بكل ما من �صاأنه 
املحافظة على �صحة و�صالمة اخليل وبناء فر�صان امل�صتقبل 

وفق اأ�ص�ض �صحيحة.
وقال : “ اإن برتوكول بوذيب لركوب القدرة والتحمل بات 
ي�صكل اليوم ثقافة جديدة يف ريا�صة ركوب القدرة والتحمل 
وتتواىل اآثاره الطيبة با�صطراد .. م�صيدا بالنخبة املتميزة 
املزيد من  يوؤمل منه منح  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  امل�صاركني يف  من 
للو�صول  ب��وذي��ب  برتوكول  ق��اع��دة  وتو�صيع  لن�صر  الأف��ك��ار 
على  والق�صاء  اخليول  و�صالمة  رعاية  معايري  اأف�صل  اإىل 

املمار�صات ال�صلبية«.
العام لحتاد  الأم��ني  الهاجري  د.غ��امن حممد  كما حت��دث 
الإمارات للفرو�صية وال�صباق يف كلمة له ببداية املوؤمتر حول 
اأهمية املوؤمتر وغريه من املوؤمترات التي تعمل على الرتقاء 

بالفرو�صية وبريا�صة ركوب القدرة والتحمل .
وثمن الهاجري جهود �صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد اآل نهيان 
والتحمل وحر�ض  ال��ق��درة  رك��وب  �صباقات  ورع��اي��ة  دع��م  يف 
�صموه على العمل بكل ما من �صاأنه الرتقاء بهذه الريا�صة 

.
واأكد دعم احتاد الإمارات للفرو�صية ملثل هذه املوؤمترات التي 
جتمع اخلرباء واملخت�صني واملعنيني وتتيح لهم مناق�صة كل 
الحتاد  اأن  اإىل  م�صرياً   .. الريا�صة  ه��ذه  م�صلحة  فيه  م��ا 

ي�صتعد لعقد موؤمتر يف �صهر ابريل القادم للغايات نف�صها.
واأ�صاد د.الهاجري بربوتوكول بوذيب وما يحمله من اأهداف 
“ اإننا يف   : .. وق��ال  للحفاظ على �صالمة اخليل والفار�ض 
ب�صالمة  اخليل  رك��وب  على  حر�صاً  النا�ض  اأك��ر  الإم����ارات 
واأكر النا�ض التزاماً بقوانني ريا�صة ركوب القدرة والتحمل 
اخليل  �صالمة  على  احلفاظ  على  حت�ض  ثقافة  اأبناء  لأننا 
هذه  ح��ول  معمقة  بدرا�صات  القيام  �صرورة  على  و�صدد   .  «
وتفا�صيل  فيها  امل�صاركة  اخليول  �صالمة  وح��ول  الريا�صة 
الإ�صابات التي حتدث يف �صباقاتها .. م�صرياً اإىل اأن الحتاد 
نتائجها  ن�صر  و�صيتم  ح��ال��ي��اً  ال��درا���ص��ات  ه���ذه  مب��ث��ل  ي��ق��وم 
من  الأرق����ام  حتليل  وب��ع��د  اإح��داه��ا  اأث��ب��ت��ت  حيث  م�صتقباًل 
كافة �صباقات القدرة يف الإمارات بطريقة علمية اأن الن�صبة 
الأك��رب من امل�صاكل حتدث يف الفئات الأق��ل م�صتوى ولي�ض 

بني نخبة الفر�صان واخليل التي يف طليعة الريا�صة.
 – “املن�صطات  ب��ع��ن��وان  امل��وؤمت��ر ع��ق��دت ور���ص��ة عمل  وع��ِق��ب 
والتوعية يف ا�صتعمال الأدوية البيطرية” �صارك فيها عدد 
ممن مثلوا مالك اخليل والفر�صان واملدربني. واأدار احلكم 
الور�صة  ه��ذه  احل�صرمي  علي  حممد  الإم���ارات���ي  ال���دويل 
املوؤمتر الذي ا�صتمل على حمورين بيطري وقانوين حتدث 
فيه عدد من اخلرباء واملخت�صني الدوليني و�صارك فيه عدد 

من املخت�صني من الحتاد الدويل للفرو�صية اإىل جانب عدد 
ممن مثلوا مالك اخليل والفر�صان واملدربني.

الفرن�صي  البيطري  الطبيب  م��ن  ك��ل  امل��وؤمت��ر  يف  وحت���دث 
د.اأن�ض  الأردين  ال�����دويل  ال��ب��ي��ط��ري  وامل��ح��ك��م  ل���وي  ج���ون 
لوزانو  كري�صتيان  ال�صيد  الفرن�صي  ال��دويل  واحلكم  ح�صن 
وال�صيد حممد الزيود رئي�ض ق�صم القدرة يف احتاد الإمارات 

للفرو�صية وال�صباق.
ركوب  حتكم  التي  القواعد  ل��وزان��و  كري�صتيان  وا�صتعر�ض 
الذي  ال��ع��ايل  اله��ت��م��ام  مبيناً  وف�صلها  والتحمل  ال��ق��درة 
وعدد  بينه  النقا�صات  دارت  حيث  و�صالمتها  للخيل  توليه 

من احل�صور بهذا اخل�صو�ض. 
اأنحاء  ذات مهنية يف جميع  اإ�صطبالت  هناك  “ اإن   : وق��ال 
حيث  م��ن  الإم������ارات  يف  ال��ت��ي  كتلك  لي�صت  لكنها  ال���ع���امل، 
امل�صتخدمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأن  م���وؤك���داً  ب��اخل��ي��ل  اه��ت��م��ام��ه��ا 
يف ال��دول��ة ه��ي الأف�����ص��ل على الإط����الق يف جم��ال �صباقات 
القدرة والتحمل، كما اأن الإمارات تعد مهمة جداً بالن�صبة 
اإىل �صباقات اخليل والأف�صل يف ما يتعلق ب�صحة و�صالمة 

ورفاهية اخليل«.
امل�����ص��ارات الطبيعية التي جترى  ل��وي ح��ول  وحت��دث ج��ون 
فيها ال�صباقات وميزاتها الن�صبية .. اأما الدكتور اأن�ض ح�صن 
خمتلف  من  للفر�صان  بوذيب  اأكادميية  ا�صتقطاب  فتناول 
اأنحاء الدولة وفقاً لتوجيهات �صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد 
الذين  الفر�صان  اأثمر تخريج عدد كبري من  اآل نهيان مما 
الذي  العايل  للتاأهيل  نتيجة  املجال  حازوا جوائز عاملية يف 
اإىل  و�صملوا  ذل��ك  تقدموا يف  اإنهم  وق��ال  ب��وذي��ب.  تلقوه يف 
جانب تعليم الفار�ض تعليم املالك واملدربني ل�صمان �صالمة 
اخليل، وظهرت نتائج التعليم هذه يف احلر�ض الذي �صارت 

اخليل حتظى به ممن لهم عالقة بها جميعهم.
ب��وذي��ب حقق  ب��روت��وك��ول  اإن  ال��زي��ود،  ال�صيد حممد  وق���ال 
اأمر  اأج��ل��ه��ا، واإن��ه��م �صينظرون يف  اأه��داف��ه ال��ت��ي و���ص��ع م��ن 
املو�صم  ال�صرعة، ورمبا يجربون  النظر يف  واإع��ادة  التطوير 
املقبل �صباقات بدون حتديد ال�صرعة، وحتدث الزيود كذلك 
عن اإمكانية ت�صنيف اخليول اإىل جمموعات بح�صب امل�صتوى 

من اأجل مزيد من التكافوؤ.
امل�صاركون  اأو�صى  العمل،  وور�صة  املوؤمتر  نهاية كل من  ويف 
ب����اإع����ادة ال��ن��ظ��ر يف حت��دي��د ال�����ص��رع��ة ال��ب��ال��غ��ة ح��ال��ي��اً 20 
كيلومرتاً بغر�ض التوافق مع ال�صرعات والقوانني املعتمدة 
الربوتوكول  اأن  ل�صيما  للفرو�صية  ال���دويل  الحت���اد  ل��دى 
واختفاء  اخل��ي��ل،  و���ص��الم��ة  و�صحة  لرفاهية  غ��اي��ات��ه  حقق 
جتريبية  �صباقات  هناك  تكون  اأن  على  البليغة،  الإ�صابات 

قبل العتماد.
القدرة  مو�صم  نهاية  يف  �صنوية  جائزة  باعتماد  اأو�صوا  كما 
يف ال���دول���ة لأف�����ص��ل ن��ت��ائ��ج ح��ق��ق��ه��ا ال��ف��ر���ص��ان وامل���درب���ون 
والإ�صطبالت، �صمن معايري حمددة يتم ن�صرها بداية كل 
واأو�صوا   .. كافية  اإعالمية  تغطية  احل��دث  واإعطاء  مو�صم 
فئات  اإىل  اخليول  توزيع  فيه  يتم  للخيل  بت�صنيف  كذلك 
وف��ق��اً ل��ك��ف��اءت��ه��ا وق��درات��ه��ا ب��ح��ي��ث ت�����ص��م ك��ل ف��ئ��ة اخليول 

املتقاربة يف امل�صتوى.
العقوبات  بت�صديد  ال��ع��م��ل  ور���ص��ة  يف  امل�����ص��ارك��ون  واأو����ص���ى 
حيال تعاطي املن�صطات والأدوي��ة املحرمة واإع��ادة النظر يف 
مو�صوعية حتديد امل�صوؤولية يف ذلك لكل حالة خيل تخالف 
امل��ع��اي��ري، لكل م��ن ال��ف��ار���ض وامل���درب والإ���ص��ط��ب��ل والطبيب 

البيطري واعادة النظر يف قيمة اجلوائز.
والفعاليات  العمل  ور���ض  زي���ادة  على  بالتاأكيد  طالبوا  كما 
والدولية  املحلية  ال��ق��وان��ني  ح��ي��ال  وال��ت��وع��وي��ة  التثقيفية 
ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة ول��ري��ا���ص��ة رك�����وب ال���ق���درة وال��ت��ح��م��ل ب�صفة 
املحرمة  ب�صقيها  والأدوي���ة  املن�صطات  تعاطي  ولبنود  عامة 

واملحظورة واملراقبة بخا�صة.
و�صرتفع هذه التو�صيات واملخرجات ملوؤمتر القدرة والتحمل 
الإمارات  ال��دويل للفرو�صية بدولة  �صينظمه الحت��اد  الذي 

العربية املتحدة يف �صهر اأبريل املقبل.

انطالق مهرجان �سلطان بن زايد الدويل 
لركوب القدرة والتحمل 2018 

برعاية فالح بن زايد اآل نهيان

غنتوت ينظم يوم االأمل للبولو لدعم مركز العني للرعاية والتاأهيل غدًا

مواجهات �سعبة تنتظر دميرتوف وبويل  يف دولية دبي للتن�ض
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الفجر الريا�ضي

•• العني – الفجر

ح��م��اد، ع�صو جمل�ض  اأك��د حممد عبيد 
القدم،  ل��ك��رة  ال��ع��ني  ن���ادي  ���ص��رك��ة  اإدارة 
اأن  وال����ردي����ف،  الأول  ال��ف��ري��ق  م�����ص��رف 
املباراة  اإدارة  يف  يوفق  مل  ال�صاحة  حكم 
ب��امل�����ص��ت��وى امل��ط��ل��وب، م��و���ص��ح��اً: بع�ض 
القرارات التحكيمية كانت م�صتفزة، كما 
اأ�صلوب التعامل  اأنه مل ينجح يف اعتماد 
م���ع لع���ب���ي ف���ري���ق ال���ع���ني ع��ل��ى �صعيد 
ال��ت��خ��اط��ب ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ال��ت�����ص��رع يف 
تعامله مع  البطاقات على عك�ض  اإ�صهار 

الفريق املناف�ض على الأر�ض.
واأك����م����ل: اأ���ص��ه��ر احل��ك��م اإن�������ذاراً ملحمد 
عبدالرحمن من اأول احتكاك له بالعب 
املباراة ومل يحت�صب  الهالل ومع بداية 
حالة ت�صلل وا�صحة �صد الفريق املناف�ض 
كانت من املمكن اأن تثمر عن هدف ويف 
اعتقادي اأن مثل تلك الأمور ت�صتفز اأي 
فريقه  م�صلحة  ع��ل��ى  ح��ري�����ض  م����درب 
توزيع  يف  اإف����راط����ه  ظ���ل  يف  خ�����ص��و���ص��اً 
البطاقات الأمر الذي رمبا يوؤدي افتقاد 
الالعبني  م����ن  ع�����دد  جل���ه���ود  ال���ف���ري���ق 
يف م���راح���ل ح��ا���ص��م��ة م���ن امل�����ص��اب��ق��ة اإثر 

ح�صولهم على اإنذارات غري م�صتحقة.
كرة  �صركة  اإدارة  جمل�ض  ع�صو  واأو���ص��ح 
الهالل  مواجهة  دخ��ل  العني  اأن  القدم، 
النقاط  وح�����ص��د  ال���ف���وز  ه���دف���ه  وك�����ان 
الثالث، موؤكداً اأن النقطة خارج الأر�ض 
�صيئة  لي�صت  القاري  امل�صوار  م�صتهل  يف 
وذل����ك ق��ي��ا���ص��اً ب��امل�����ص��ت��وى ال����ذي قدمه 
خالل  اأه��دره��ا  التي  وال��ف��ر���ض  الفريق 
كان  ال��ع��ني  اأن  واأع��ت��ق��د  الأول  ال�����ص��وط 

باإمكانه الفوز بنتيجة املباراة.
ال��ه��الل، قال:  اأم����ام  ال��ع��ني  اأداء  وح���ول 
كفة الفريقني يف املباراة كانت مت�صاوية، 
غري اأن فر�ض العني كانت من حماولت 
اأن  ب��ي��د  و���ص��ري��ح��ة،  منظمة  ه��ج��وم��ي��ة 
مهاجمي  ي��ح��ال��ف  مل  ال��ت��وف��ي��ق  ع��ام��ل 
الفريق يف اأكر من منا�صبة، وكما ذكرت 
خ�صو�صاً  ج��ي��دة،  تعترب  النتيجة  ل��ك��م 
والعني  بالتعادل.  انتهت  امل��ب��ارات��ني  اأن 
امل�صابقة  من  املقبلة  املراحل  يف  مطالب 
ال���ق���اري���ة ب��ا���ص��ت��ث��م��ار ع���ام���ل���ي الأر�������ض 

واجلمهور.
مع  ال��ف��ري��ق  تعامل  ا�صرتاتيجية  وع��ن 
�صغط املباريات يف الوقت احلايل، قال: 
اأن العني با�صمه الكبري وتاريخه  املوؤكد 
يف  اإط��الق��اً  يفكر  ل  العري�ض  ال��ك��روي 

اأي مربرات توؤثر �صلباً على  البحث عن 
خ�صو�صاً  التحديات،  جميع  يف  اأه��داف��ه 
واأن الفريق يت�صلح بعدة عوامل ملواجهة 
ك��ل ال��ظ��رف ب��داي��ة ب��اخل��ربة الكبرية يف 
والآلية  امل��ب��اري��ات  �صغط  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
والطاقم  الفني  اجلهاز  يعتمدها  التي 
الطبي يف اإحداث التوازن املطلوب خالل 
العقلية  اإىل  بالإ�صافة  املقبلة  املرحلة 
الحرتافية لالعبي العني يف املحافظة 
على جهودهم وكل تلك املعطيات تن�صب 
علينا  وي��ت��وج��ب  ال��ف��ري��ق  م�����ص��ل��ح��ة  يف 
لتحقيق  املطلوبة   بال�صورة  ا�صتثمارها 

الطموحات املرجوة يف املو�صم احلايل.
اأكد اأن التعادل عادل

ولكنه  ع�����ص��ب��ي��اً  ل��ي�����ض  زوران  ك���ريك���ي: 
يعي�ض مباريات فريقه بكل اأحا�صي�صه

»كريكي«،  كرزنار  دامري  الكرواتي،  اأكد 
لكرة  الأول  ال���ف���ري���ق  م�����درب  م�����ص��اع��د 
القدم بنادي العني والذي ح�صر املوؤمتر 
التقييمي للمباراة بدًل عن زوران ح�صب 
الالئحة ب�صبب طرد الأخري، اأن النتيجة 
اأمام  فريقه  م��ب��اراة  عليها  انتهت  التي 
م�صواره  م�صتهل  يف  ال�����ص��ع��ودي  ال��ه��الل 
م�صابقة  ���ص��م��ن  امل��ج��م��وع��ات  مب��رح��ل��ة 

دوري اأبطال اآ�صيا كانت عادلة.
ك��م��ا كان  ق��وي��ة  امل��واج��ه��ة  وزاد: ج����اءت 
�صهلة  امل��ه��م��ة  ت��ك��ن  اإذ مل  ل��ه��ا،  م��ت��وق��ع��اً 
الأوىل  اجل��ول��ة  يف  للفريقني  بالن�صبة 
عقدنا  واإذا  امل��ج��م��وع��ات  م��رح��ل��ة  م���ن 
مقارنة ما بني ال�صوطني جند اأن العني 
املباراة يف  بنتيجة  الفوز  من  قريباً  كان 
فر�صتني  لنا  ت�صنت  اإذ  الأول  ال�����ص��وط 
حمققتني من هجمتني �صريحتني على 
كان  الثانية  احل�صة  ويف  الهالل  مرمى 
مرمانا،  على  للت�صجيل  اأق���رب  ال��ه��الل 
ل��ذل��ك اأك����رر ل��ك��م ب����اأن ال��ت��ع��ادل نتيجة 
�صبب  ح����ول  ����ص���وؤال  ع��ل��ى  ورداً  ع���ادل���ة. 
على  من  زوران  اأظهرها  التي  الع�صبية 
قال:  ل��ط��رده،  اأدى  م��ا  الفنية  املنطقة 
هي  تلك  زوران  ح��ول  ���ص��راً  لكم  �صاأقول 
طبيعته، اإذ مل يكن ع�صبياً ولكنه يعي�ض 
بكل اأحا�صي�صه مباريات فريقه ويتفاعل 
التفا�صيل  ب����اأدق  ال��ل��ع��ب  جم��ري��ات  م��ع 
وتلك هي طريقته يف التعامل مع جميع 

املواجهات.
عبدالرحمن،  ع��م��ر  ا���ص��ت��ب��ع��اد  وح�����ول 
زوران يف  امل����درب  ذك���ر  واأن  ���ص��ب��ق  ق����ال: 
املوؤمتر ال�صحفي التقدميي للمباراة اأن 

وغيابه  الأول  اآ�صيا  »ع��م��وري«، هو جنم 
اأهم  اأح����د  ف��ري��ق لأن����ه  اأي  ي���وؤث���ر ع��ل��ى 
الهالل  مواجهة  ع��ن  وغيابه  العنا�صر 
جاهزيته  اك���ت���م���ال  ع�����دم  ب�����ص��ب��ب  ك�����ان 
التجهيز   م��رح��ل��ة  يف  ال���الع���ب  وح��ال��ي��اً 
وق��رار عدم  املقبلة  فريقه  ل�صتحقاقات 
م�����ص��ارك��ت��ه ك���ان ب��ه��دف امل��ح��اف��ظ��ة على 
يقاتل  الفريق  واأن  خ�صو�صاً  ال��الع��ب، 
ع��ل��ى ع���دة ج��ب��ه��ات يف امل��و���ص��م احل���ايل، 
بداية ب��دوري الأب��ط��ال وال���دوي املحلي 

والكاأ�ض.
عجب: النقطة لي�ست �سيئة

قال الدويل حممد عبدالرحمن، عجب، 
اإن  العني،  بنادي  امليدان  لعب متو�صط 
احل�صول  بهدف  املواجهة  دخ��ل  فريقه 
النقطة  اأن  غ��ري  ال��ث��الث،  النقاط  على 
ال��ت��ي خ��رج بها م��ن ملعب ال��ه��الل على 

وبني جماهريه تعترب اإيجابية.
اختيار  ال��ذي وق��ع عليه  واأع���رب عجب، 
الحت�����اد الآ����ص���ي���وي ك��اأف�����ص��ل لع����ب يف 
ت���ق���دي���ره لزمالئه  ب���ال���غ  ع���ن  امل����ب����اراة، 
الالعبني على اجلهود التي بذلوها على 
الأر�����ض واإظ��ه��اره��م ال��رغ��ب��ة ال��ق��وي��ة يف 
مو�صحاً:  الإيجابية،  بالنتيجة  اخلروج 

يف  م�صاهمتهم  ع��ل��ى  ك��ذل��ك  »اأ���ص��ك��ره��م 
ح�����ص��ويل ع��ل��ى ل��ق��ب »جن����م امل����ب����اراة«، 
يف  للفريق  ال�صادقة  الأم��ن��ي��ات  ك��ل  م��ع 
ال��ن�����ص��خ��ة احل��ال��ي��ة م��ن م�����ص��اب��ق��ة دوري 
بتحقيق  ال����ق����دم  ل���ك���رة  اآ����ص���ي���ا  اأب����ط����ال 

طموحات جماهريه.
دياز: الهالل قدم اأداًء مقنعًا اأمام العني
ق��ال الأرج��ن��ت��ي��ن��ي، رام���ون دي���از، مدرب 
نادي الهالل ال�صعودي، اإن مباراة فريقه 
���ص��ج��اًل حقيقياً بني  ال��ع��ني ك��ان��ت  اأم���ام 
ظل  يف  ق��وي��ة  وج���اءت  كبريين  فريقني 
ح�صور جماهريي م�صرف، مو�صحاً: يف 
ال�صوط الأول كانت الأف�صلية للمناف�ض 
ويف احل�����ص��ة ال��ث��ان��ي��ة ك���ان ال���ه���الل هو 
ال��ف��ري��ق الأف�����ص��ل والأك����ر حتكماً على 

جمريات اللعب.
كان  ان  ح�����ول  ������ص�����وؤال  ع���ل���ى  وت���ع���ل���ي���ق���اً 
جاءت  التي  اجلماهري  خذل  قد  فريقه 
ملعبه اجلديد،  بافتتاح  معه  لالحتفال 
بامل�صتوى  ن��ظ��ه��ر  مل  احل��ق��ي��ق��ة  ق�����ال: 
بظروف  مي��ر  الفريق  اأن  بيد  املطلوب، 
نعي�ض  كما  الغيابات  يف  متمثلة  �صعبة 
قدمنا  ولكننا  امل��ب��اري��ات  �صغط  ح��ال��ي��اً 
�صعيد مبردود  و�صخ�صياً  م�صتوى جيداً 

والواقع  ق��وي  مناف�ض  اأم���ام  ال��الع��ب��ني 
الالعبني  جميع  جتهيز  علينا  يفر�ض 
اأج������ل حتقيق  امل��ق��ب��ل��ة م����ن  ل��ل��م��رح��ل��ة 

طموحاتنا املرجوة.
مــهــنــد الـــعـــنـــزي: الـــعـــني مير 

مبرحلة ممتازة
العنزي، لعب  ال��دويل مهند �صامل  اأكد 
نادي العني اأن الفريقني قدما م�صتوى 
اأم������ام ح�����ص��د ج���م���اه���ريي كبري،  ج���ي���داً 
الفوز  بهدف  املواجهة  دخلنا  مو�صحاً: 
الثالث  بالنقاط  ال��دول��ة  اإىل  وال��ع��ودة 
روح  واإظهار  العايل  بالرتكيز  وتعاملنا 
القتال وهياأ الفريق حماولت هجومية 
الوقت  يف  املناف�ض  مرمى  على  منظمة 
�صباكنا  نظافة  على  فيه  حافظنا  ال��ذي 

ومل ن�صتقبل اأي هدف على مرمانا.
مرحلة  يف  الأه���م  اأن  اإىل  مهند  واأ���ص��ار 
وح�صد  ال��ف��وز  حتقيق  ه��و  امل��ج��م��وع��ات 
النقاط الثالث على ملعبنا والعمل على 
اخلروج بالنتائج الإيجابية خارج اأر�صنا 
ويف اعتقادي اأن بدايتنا مميزة والفريق 
ب���اخل���ري وال���ع���ني مي���ر مبرحلة  ي��ب�����ص��ر 
القوية  بنتائجه  قيا�صاً  ح��ال��ي��اً  مم��ت��ازة 
الأف�صل  ول��دي��ه  امل��ح��ل��ي  ال�صعيد  ع��ل��ى 

بالتاأكيد ونحن را�صون عن الأداء الذي 
قدمناه اأمام الهالل يف الريا�ض.

اأن  املوؤكد  ق��ال:  املباريات،  وح��ول �صغط 
فكراً  ميتلك  ماميت�ض،  زوران  امل����درب 
وق������ادر ع��ل��ى توظيف  ع���ال���ي���اً  ت��دري��ب��ي��اً 
املطلوبة  ب��ال�����ص��ورة  ال��ف��ري��ق  م���ق���درات 
فرتة  خ���الل  ال��ت��ح��دي��ات  جميع  لك�صب 
العني  لع��ب��ي  اأن  كما  امل��ب��اري��ات،  �صغط 
�صتعينهم  اح��رتاف��ي��ة  عقلية  مي��ت��ل��ك��ون 
جهودهم  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة  يف  ك����ث����رياً 

ل�صتحقاقات الفريق املقبلة.
كايو: �سنقاتل من اأجل اإ�سعاد اجلماهري 

بالتزامن يف اليوبيل الذهبي
اأك����د ال���ربازي���ل���ي، ك��اي��و ل��وك��ا���ض، لعب 
قوياً  اأداًء  ق��دم  فريقه  اأن  ال��ع��ني،  ن���ادي 
امل��و���ص��م املا�صي،  اآ���ص��ي��ا يف  اأم����ام و���ص��ي��ف 
مو�صحاً:  جماهريه،  وب��ني  ملعبه  على 
لدينا  م��ا  اأف�����ص��ل  اإظ���ه���ار  ع��ل��ى  �صنعمل 
خالل ال�صتحقاقات القادمة، خ�صو�صاً 
يدركون  ال��ف��ري��ق  ع��ن��ا���ص��ر  ج��م��ي��ع  واأن 
املو�صم  يف  م��ن��ه��م  امل���ط���ل���وب  م���ا  ج���ي���داً 
الكروي احلايل. واأكمل: نحن مطالبون 
النقاط  بح�صد  املقبلة  مبارياتنا  خالل 
مرحلة  اإىل  ال���ت���اأه���ل  ل��ن��ا  ت��ك��ف��ل  ال���ت���ي 

دوري  م�صابقة  يف  امل��ج��م��وع��ات  ب��ع��د  م��ا 
الهالل  م��ب��اراة  ملف  و�صنغلق  الأب��ط��ال 
حالياً ونركز على مواجهتنا املقبلة التي 
�صنخو�صها على ملعبنا وبني جماهرينا. 
ت�����ص��ن��ت له  ال��ع��ني  ان  اإىل  ك��اي��و  واأ����ص���ار 
فريق  مرمى  اأم��ام  الفر�ض  من  العديد 
اإل  امل��ب��اراة،  ال�صعودي يف  ال��ه��الل  ن���ادي 
انهم مل ينجحوا يف ا�صتثمارها بال�صورة 
جيدة  مباراة  »قدمنا  موؤكداً:  املطلوبة، 
يف  الأف�صل  تقدمي  على  �صنعمل  ولكننا 
من  خ��الل��ه��ا  و�صنقاتل  املقبلة  اجل��ول��ة 
اأج����ل ح�����ص��د ال��ن��ق��اط ال���ث���الث. وحول 
بعد  الرابعة  املجموعة  الفريق يف  و�صع 
اجلولة الأوىل، قال: العني فريق كبري 
باإظهار  م��ط��ال��ب  جت����ده  دائ���م���اً  ل��ذل��ك 
ي�صعد  الفوز حتى  اأج��ل  القتال من  روح 
حاجة  يف  الفريق  اأن  وامل��وؤك��د  جماهريه 
جماهريه  ق��ب��ل  م��ن  ال��ق��وي��ة  للم�صاندة 
دخل  امل��و���ص��م  واأن  خ�����ص��و���ص��اً  ال���وف���ي���ة، 
الثمار  بجني  ومعنية  حا�صمة  مرحلة 
حتى  نقطة  اأي  يف  للتفريط  جم��ال  ول 
نتمكن من اإ�صعادهم يف جميع التحديات 
العام  هذا  يف  طموحاتنا  ونحقق  املقبلة 
اليوبيل  مع  يتزامن  والذي  ال�صتثنائي 
تاأ�صي�ض  على  عاماً   50 مب��رور  الذهبي 

النادي.
اأجل  من  اجتهدنا  �سرقي:  بن 

الفوز على العني
اأ���ص��رف ب��ن �صرقي، لعب  اأك���د امل��غ��رب��ي، 
اأداًء  ق��دم  فريقه  اأن  ال�صعودي،  الهالل 
م�صواره  م�صتهل  يف  ال��ع��ني  اأم���ام  ج��ي��داً 
قاتلنا  مو�صحاً:  امل��ج��م��وع��ات،  مبرحلة 
الثالث  النقاط  الفوز وح�صد  اأجل  من 
ال�صلبي  بالتعادل  انتهت  امل��ب��اراة  ول��ك��ن 
و�صنعمل  �صيئة  لي�صت  نقطة  وح�صدنا 
النقاط خالل  ر�صيدنا من  تعزيز  على 

املراحل املقبلة من امل�صابقة.
ك��ان يلعب يف  ان  ���ص��وؤال ح��ول  ورداً على 
م��رك��زه الأ���ص��ا���ص��ي ك��م��ه��اج��م ���ص��ري��ح اأم 
ت��غ��ري ال��و���ص��ع ب��ع��د ان�����ص��م��ام��ه للهالل 
ال�صعودي، قال: »اإن مدرب الفريق دياز، 
ي��ك��ل��ف ال��الع��ب��ني ب������اأدوار حم����ددة على 
الأر�ض ونحن مطالبون بتنفيذها على 
الإيجابية  النتيجة  لتحقيق  وجه  اأكمل 
من  ه��ج��وم��ي��ة  ب�����اأدوار  اأق����وم  و�صخ�صياً 
العمق والأطراف والأمر الأهم بالن�صبة 
العمل  هو  الهالل  ب�صفوف  كالعب  يل 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق الإ���ص��اف��ة وامل�����ص��اه��م��ة مع 

زمالئي يف تقدمي اأف�صل اأداء.

نادي االإمارات يروج ال�ست�سافة بطولة راأ�ض 
اخليمة الدولية ملحرتيف اجلوجيت�سو

عهد  ويل  القا�صمي  �صعود  ب��ن  حممد  ال�صيخ  �صمو  رع��اي��ة  حت��ت 
راأ�ض  بطولة  من  الرابع  املو�صم  مناف�صات  تنطلق  اخليمة،  راأ���ض 
اخليمة الدولية ملحرتيف اجلوجيت�صو، يوم غد اجلمعة، وت�صتمر 
اخليمة  راأ���ض  مبنطقة  الريا�صية  ال�صالة  يف  يومني  م��دار  على 
تقام  وال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  اخليمة  راأ����ض  بطولة  وتعترب  التعليمية. 
ي�صت�صيفها  والتي  املقبلني،  وال�صبت  اجلمعة  يومي  م��دى  على 
الإمارات  الريا�صي لحت��اد  املو�صم  اأجندة  الإم��ارات �صمن  ن��ادي 
للجوجيت�صو 2017 – 2018 وت�صنيفه العاملي، الذي ي�صعى 
جاهداً لرت�صيخ هذه الريا�صة املتميزة لدى جميع فئات املجتمع، 

الريا�صة  هذه  تتلقاها  التي  الكبريين  والدعم  الرعاية  ظل  يف 
ومنت�صبيها من قبل القيادة الر�صيدة وعلى راأ�صها �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
والجتماعية  الثقافية  اللجنة  واأع��دت  امل�صلحة.  للقوات  الأعلى 
بنادي الإمارات خطة ترويجية لهذا احلدث العاملي انطلقت يف 
�صونينغ  الإم��ارات وجياجن�صو  التي جمعت فريق  الودية  املباراة 
الإم��ارات، وت�صتمر احلملة لت�صمل  الأول مبلعب  اأم�ض  ال�صيني 
املراكز التجارية يف الإم��ارة وذلك جلذب  املدار�ض واأي�صاً  بع�ض 

اجلماهري حل�صور البطولة.

اأكد اأن قرارات حكم مباراة الهالل كانت م�ستفزة

حماد: العني لن يبحث عن اأي مربرات توؤثر �سلبًا على طموحاته يف املو�سم احلايل

فرط يوفنتو�ض اليطايل بفوز كان يف متناوله وتعادل مع 
�صيتي  مان�ص�صرت  وق�صا   ،2-2 النكليزي  توتنهام  �صيفه 
هزمه  ع��ن��دم��ا  ال�صوي�صري  ب���ازل  م�صيفه  ع��ل��ى  الن��ك��ل��ي��زي 
يف ذهاب ثمن نهائي م�صابقة دوري ابطال اوروبا  -4�صفر 

لكرة القدم.
يف املباراة الوىل، �صجل الرجنتيني غونزالو هيغواين 
)2 و9 من ركلة جزاء( هديف يوفنتو�ض، وهاري كاين 
اريك�صن )72( هديف  )35( والدمناركي كريت�صيان 

توتنهام.
اىل  بالن�صبة  احلقيقية  امل��ن��اف�����ص��ة  وب�����داأت 

�صتاديوم”  “اليانز  الفريقني من ملعب 
منهما  اي  يتمكن  ان  دون  ت��وري��ن��و  يف 
امالة الكفة ل�صاحله، وتاأجل احل�صم 
اآذار مار�ض   7 الي���اب يف  م��ب��اراة  اىل 

على ملعب وميبلي يف لندن.
ومل ترجح اخل��ربة الوروب��ي��ة كفة 
الذي  العجوز”  “ال�صيدة  ف��ري��ق 
عامي  القارية  امل�صابقة  لقب  اأح��رز 
و�صيفا  وح���ل  و1996،   1985

املوا�صم  يف  م���رت���ان  م��ن��ه��ا  م�����رات  ���ص��ب��ع 
ب��ل��غ الفريق  ب��ي��ن��م��ا  ال��ث��الث��ة الخ������رية، 

واحدة،  م��رة  النهائي  ن�صف  النكليزي 
وذلك عام 1962.

وحافظ يوفنتو�ض على �صجله خاليا من 
27 مباراة اوروبية على  اآخر  اخل�صارة يف 
الخرية  ان��ت�����ص��ارات��ه  �صل�صلة  لكن  ار���ص��ه، 

توقف عن 11 يف خمتلف امل�صابقات، فيما 
وقفت �صل�صلة توتنهام عند 12 فوزا.

ورغ����م ه���ذا ال��ت��ع��ادل غ���ري امل��ط��م��ئ��ن، وبعد 
انتهاء احللم املونديايل للحار�ض اليطايل 

مب�صاركة  بوفون  جانلويجي  املخ�صرم 
لعدم  ال����ع����امل  ك����اأ�����ض  يف  ج����دي����دة 

“رو�صيا  اىل  بالده  منتخب  تاأهل 
ال�  ابن  حلم  يزال  ل   ،”2018

م�صتمرا  الوروبي  عاما   40
دوري  يف  ب�����ال�����ت�����ت�����وي�����ج 
الوحيد  اللقب  الب��ط��ال، 
عن  يغيب  ال���ذي  تقريبا 

ان  بعد  ج��دا  الغني  �صجله 

بر�صلونة )2015( وريال مدريد  حل و�صيفا لال�صبانيني 
.)2017(

البو�صني  لعبه  ح�صول  بعد  الت�صجيل  يوفنتو�ض  وافتتح 
بنف�صه  نفذها  حرة  ركلة  على  بيانيت�ض  مرياليم 
وتابعها هيغواين “طائرة” بعد ان قام بن�صف 
ل��ف��ة لم�����ص��ت ي���د احل���ار����ض ال��ف��رن�����ص��ي هوغو 

لوري�ض و�صكنت ا�صفل الزاوية اليمنى )2(.
ركلة  على  العجوز”  “ال�صيدة  ف��ري��ق  وح�صل 
جزاء بعد خما�صنة بن ديفي�ض ملاتيا دي �صيليو 
داخل املنطقة انربى لها هيغواين على ميني 

احلار�ض لوري�ض )9(.
وت����راج����ع لع���ب���و ي���وف���ن���ت���و����ض ق��ل��ي��ال اىل 
الذي  توتنهام  فورة  لمت�صا�ض  منطقتهم 
ا���ص��ب��ح يف م���وق���ف خ��ط��ر ف���ان���دف���ع اىل 
وق����ام لع��ب��وه مبحاولت  ال��ه��ج��وم 
بوفون  على  خطورة  حملت  ع��دة 
اإري��ك�����ص��ن )12(  وم���رم���اه ع���رب 

وكاين )13(.
كاين  افلت  توتنهام،  �صغط  ا�صتمرار  ومع 
وارتقى  الدفاعية  الكما�صة  م��ن  “العمالق” 
ع��ال��ي��ا ل��ك��رة ع��ال��ي��ة رف��ع��ه��ا اري��ك�����ص��ن وتابعها 
قذيفة  م����رت  ث���م   ،)26( ب���وف���ون  ����ص���در  يف 
نحو  من  الي�صر  القائم  بجوار  الدمناركي 

.)29( مرتا   40
وف���وت ه��ي��غ��واي��ن ف��ر���ص��ة ل ت��ت��ك��رر لزيادة 
�صعوبة مهمة ال�صيوف من هجمة مرتدة 
تاأخذه  ان  ق��ب��ل  ال��ت�����ص��دي��د  ت��ل��ك��اأ يف  ب��ع��دم��ا 
القائم  ب��ج��ان��ب  ب��ال��ك��رة  وي��ط��ي��ح  احل�����رية 

المين )33(.
�صباك  اهتزت  عنا�صره،  بكامل  دفاعه  ورغ��م 
وتلقف  الت�صلل  كاين  ك�صر  ان  بعد  يوفنتو�ض 
اآيل وهرب  ديلي  ال��دف��اع من  بينية خلف  ك��رة 
م���ن ب���وف���ون ودح���رج���ه���ا اىل امل���رم���ى اخل���ايل 
الفريق  �صباك  الول يف  الهدف  )35(، م�صجال 

اليطايل.
والهدف هو ال�صابع لكاين يف دوري ابطال اوروبا 

وال� 33 يف خمتلف امل�صابقات هذا املو�صم.
منطقته  يف  ال  ال�صا�صة  عن  يوفنتو�ض  وغ��اب 
توتنهام  ����ص���غ���ط  وت�����ك�����رر  ال����دف����اع����ي����ة، 

وحماولت لعبيه، وهدد كاين واريك�صن واآيل مرمى بوفون 
با�صتمرار خالل الدقائق الع�صر الخرية من ال�صوط الول 
قبل ان ي�صيع هيغواين يف الوقت ال�صايف فر�صة هدف ثالث 
عليها  ح�صل  ج��زاء  ركلة  م��ن  العار�صة  يف  ال��ك��رة  بت�صديده 
العاجي  قبل  م��ن  اث��ر عرقلته  كو�صتا  دوغ��ال���ض  ال��ربازي��ل��ي 

�صريج اورييه )2+45(.
اىل حد لف��ت مع  الداء  �صرعة  تدنت  ال��ث��اين،  ال�صوط  ويف 
مرماه  لوري�ض  وان��ق��ذ  لل�صيوف،  ن�صبية  ميدانية  �صيطرة 
فيديريكو  ت�صديدة  بتحويله  ليوفنتو�ض  ثالث  ه��دف  م��ن 
ماريو  ال��ك��روات��ي  راأ�صية  ام�صك  ث��م  ركنية  اىل  برنادي�صكي 
مفعول  بوفون  وابطل   ،)55( تنفيذها  بعد  ماندزوكيت�ض 

ت�صديدة بعيدة املدى لكاين )70(.
كييليني  وج��ورج��و  بنعطية  امل��ه��دي  امل��غ��رب��ي  ك��اي��ن  واره����ق 
حرة  رك��ل��ة  على  وح�صل  الخ��ط��اء،  ارت��ك��اب  على  وارغمهما 
عند م�صارف املنطقة انربى لها اريك�صن على ميني بوفون 

.)72(
وق�صا �صيتي على بازل برباعية تعاقب على ت�صجيلها الملاين 
�صيلفا  برناردو  والربتغايل  و53(   14( غوندوغان  اإيلكاي 

)18( والرجنتيني �صريخيو اأغويرو )23( الهداف.
وح�صم مان�ص�صرت �صيتي النتيجة يف ال�صوط الول بت�صجيله 
ال��ذي �صاهم  ثالثية قبل ان يعزز بهدف راب��ع ف��وزه الكبري 

فيه غوندوغان ب�صكل كبري بت�صجيله ثنائية.
وجنح مدرب مان�ص�صرت �صيتي، ال�صباين جو�صيب غوارديول 
بارك” يف  ج��اك��وب  “�صانت  ملعب  على  حققه  م��ا  ت��ك��رار  يف 
حينذاك  فريقه  ق��اد  عندما   2009-2008 مو�صم  ب��ازل 
بر�صلونة اىل الفوز على بازل -5�صفر ذهابا يف عقر داره يف 
1-1 على ملعبه  ايابا  دور املجموعات، قبل ان يتعادل معه 
كامب نو، وحقق حينها الثالثية بعد فوزه باللقب الوروبي 

ولقبي الدوري والكا�ض املحليني.
يف  �صيتي  مع  األقابه  باكورة  حتقيق  اىل  غ��واردي��ول  وي�صعى 
مو�صمه الثاين معه، ويناف�ض على اأربعة األقاب هي الدوري 

والكاأ�ض وكاأ�ض الرابطة يف انكلرتا، ودوري اأبطال اأوروبا.
راأ�صية  ب�صربة  �صيتي  ملان�ص�صرت  التقدم  غ��ون��دوغ��ان  ومنح 
بعد  للحار�ض  اليمنى  ال��زاوي��ة  اأ�صكنها  قريبة  م�صافة  م��ن 
البلجيكي كيفن دي بروين  ال��دويل  ان��ربى لها  ركلة ركنية 

.)14(
وعزز برناردو �صيلفا بالهدف الثاين عندما تلقى كرة عر�صية 
داخل املنطقة من رحيم �صرتلينغ هياأها لنف�صه على �صدره 

و�صددها بي�صراه يف الزاوية اليمنى البعيدة )18(.

مان�س�سرت �سيتي على اأبواب ربع النهائي 

تعادل غري مطمئن ليوفنتو�ض يف دوري االأبطال 
�سعبة لنابويل ودورمتوند 

اختبارات �سهلة البرز املر�سحني يف يوروبا ليغ  
تخو�ض الفرق املر�صحة لنيل لقب م�صابقة الدوري الوروبي 
يوروبا ليغ لكرة القدم خ�صو�صا ار�صنال النكليزي وميالن 
اليطايل واتلتيكو مدريد ال�صباين اختبارات �صهلة اليوم 
مواجهتان  ت��ربز  فيما  ال��ث��اين،  ال���دور  ذه���اب  يف  اخلمي�ض 
ايطالية-املانية، الوىل بني نابويل وليبزيغ، والثانية بني 

بورو�صيا دورمتوند واتالنتا.
وت��ل��ع��ب ان��دي��ة ار���ص��ن��ال وم��ي��الن وات��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د خارج 
او�صرت�صوند  على  �صيفا  الول  يحل  حيث  غ��دا  قواعدها 

البلغاري،  ل��ودوغ��وري��ت�����ض  ع��ل��ى  وال���ث���اين  ال�����ص��وي��دي، 
والثالث على كوبنهاغن الدمناركي.

امل�صابقة  بلقب  الظفر  على  ك��ث��ريا  ار���ص��ن��ال  وي��ع��ول 
ل�صمان امل�صاركة يف م�صابقة دوري ابطال اوروبا يف 

ظل معاناته لنهاء املو�صم بني الربعة الوائل يف 
الدوري املمتاز، على غرار مواطنه مان�ص�صرت 

املا�صي وحجز  العام  توج  ال��ذي  يونايتد 
الم هذا  ال��ق��اري��ة  امل�����ص��اب��ق��ة  م��ك��ان��ه يف 

املو�صم.
يذكر ان بطل م�صابقة الدوري الوروبي 
يف  الب��ط��ال  دوري  يف  تلقائيا  ي�����ص��ارك 

املو�صم التايل.
وي��ح��ت��ل ار���ص��ن��ال امل��رك��ز ال�����ص��اد���ض يف 
8 نقاط خلف جاره  بفارق  ال��دوري 
اللقب  ح���ام���ل  ت�����ص��ل�����ص��ي  ال���ل���ن���دين 
ال���راب���ع الخري  امل���رك���ز  و���ص��اح��ب 
وهو  الب���ط���ال،  دوري  اىل  امل��وؤه��ل 
توتنهام  امام جاره  بخ�صارة  مني 
ال�صبت  �صفر1-  اخل����ام���������ض 

بفارق  يتخلف  وب��ات  املا�صي 
7 نقاط عن الخري.

ار�صني  الفرن�صي  مدربه  واك��د 
يف  “املدفعجية”  فريق  اآم���ال  ان  فينغر 

ان��ه��اء املو�صم ب��ني الرب��ع��ة الوائ���ل يف خطر، 
وقال “انها مباراة مل نكن لن�صمح بخ�صارتها، 
بالن�صبة  �صعوبة  اأك���ر  الم���ور  جعلت  لن��ه��ا 
“علينا اأن نقاتل، كانت هناك  لنا”، م�صيفا: 
رهانات كثرية يف هذه املباراة اأكر من جمرد 

دربي«.
لأن  ل��الآم��ال  ج��دا  خميبة  كانت  “اإنها  واعترب 

ن�صمن مقعدنا يف  اأن  لنا هي  بالن�صبة  الأولوية 
بني  التواجد  ع��رب  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  م�صابقة 

الربعة الوائل يف الدوري. ل�صت من ان�صار حتقيق 
ليغ، ولكنها فر�صة  يوروبا  بلقب  التتويج  ذلك عرب 

ويتعني علينا ا�صتغاللها«.

ولن يجد ار�صنال اي �صعوبة يف تخطي عقبة او�صرت�صوند 
الذي تاأ�ص�ض يف 31 ت�صرين الول/اكتوبر 1996، اي بعد 
“املدفعجية”، على  ا�صتالم فينغر مهمة تدريب  �صهر من 
الدويل  مهاجمه  خدمات  �صيفتقد  الفريق  ان  من  الرغم 
الفرن�صي الك�صندر لكازيت من 4 اىل 6 ا�صابيع خل�صوعه 

لعملية جراحية يف الركبة.
�صويديا  ار�صنال فريقا  يواجه فيها  التي  الوىل  املرة  وهي 
يف امل�صابقات القارية منذ لقائه ايك �صولنا مو�صم 
مل�صابقة  املجموعات  دور  يف   1991-1990

ابطال اوروبا.
وي�صرف املدافع النكليزي ال�صابق غراهام 
بوتر على تدريب او�صرت�صوند منذ كانون 
يلعب  كان  عندما   2010 الول/دي�صمرب 
ملدة  وتعاقد معه  الرابعة،  الدرجة  يف 
3 اعوام مددها اىل ثالثة اخرى 
بعدما قاده اىل الدرجة الثانية 

عام 2013.
ق��ي��ادة فريقه  ب��وت��ر يف  وجن���ح 
للمرة  الوىل  ال����درج����ة  اىل 
الوىل يف تاريخه عام 2015، 
تاريخه  يف  الول  لقبه  اىل  ثم 
ت���وج معه  2017 ع��ن��دم��ا  ع���ام 

بلقب كاأ�ض ال�صويد.
وداف�����ع ب��وت��ر ���ص��اب��ق��ا ع���ن ال����وان 
ان����دي����ة ان��ك��ل��ي��زي��ة ع�����دة اب���رزه���ا 
�صيتي  وبرمنغهام  �صاوثمبتون 
و�صتوك �صيتي وو�صت بروميت�ض 

البيون.
وحالة  طموحات  تختلف  ول 
م��ي��الن ع���ن ار���ص��ن��ال حيث 
يوروبا  م�صابقة  من  يجعل 
امل�صابقة  اىل  ل��ل��ع��ودة  ه���دف���ا  ل��ي��غ 
القارية الم خ�صو�صا يف ظل تباين نتائجه 
ال�صابع  املركز  ال��دوري املحلي، حيث يحتل  يف 
بفارق 9 نقاط خلف جاره روما �صاحب املركز 

الرابع الخري املوؤهل لدوري البطال.
وحت�صنت نتائج ميالن ن�صبيا يف الونة الخرية، 
مع  الأوىل  اخلم�ض  مبارياته  يف  وحيد  ف��وز  فبعد 
مدربه اجلديد لعب و�صطه الدويل ال�صابق جنارو 
غاتوزو، حت�صن اداء ميالن تدريجيا وحقق ال�صبت 
الرابع يف مبارياته اخلم�ض الأخ��رية )املباراة  فوزه 
بالتعادل( عندما  انتهت  ال�صل�صلة  الأخ��رى يف هذه 

تغلب على م�صيفه �صبال برباعية نظيفة.



طبيب يرق�ض مع احلوامل اأثناء املخا�ض!
طبيباً  يظهر  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�صل  م��واق��ع  على  فيديو  انت�صر 
ي��رق�����ض م��ع م��ري�����ص��ة ح��ام��ل اأث���ن���اء امل��خ��ا���ض، ع��ل��ى اأن���غ���ام اأغنية 

دي�صبا�صيتو، بهدف ت�صتيت انتباهها عن اأمل الولدة!
ويرق�ض الطبيب الربازيلي فريناندو غيدي�ض دا كونا مع احلوامل، 
بهدف التخفيف من حدة اآلم املخا�ض والولدة، وت�صهيل عمليات 
واملرح،  ال�صرتخاء،  على  احلوامل  وم�صاعدة  الطبيعية،  ال��ولدة 

وت�صتيت انتباههن لن�صيان الآلم.
حركات  ويخرتع  احلوامل،  الأمهات  مع  يرق�ض  الطبيب  ان  كما 

رق�ض جديدة، ت�صاعد يف ت�صهيل عملية الولدة.
العالج  واأن�صطة  وامل�صي،  الرق�ض،  اإن  الن�صائي  الطبيب  وي��ق��ول 
خالل  اجل��ن��ني  و�صعية  حت�صن  القرف�صاء،  وو�صعية  الطبيعي، 
على  م�صى  وق��ت  اأي  م��ن  اأك��ر  ال��ي��وم  “نعمل  م�صيفاً:  املخا�ض، 
اإن�صانية من اأجل م�صاعدة الن�صاء احلوامل على  تطبيق اإجراءات 

الولدة الطبيعية.”
اأن  اإّل  ال�صيء،  بع�ض  غريباً  يبدو  قد  كونا  دا  يفعله  ما  اأن  ورغ��م 
الدرا�صات العلمية تظهر اأن احلركة قبل الولدة وخالل املخا�ض 
تقلل من ت�صنجات املخا�ض، وت�صهل وت�صرع عملية الولدة التي قد 
ت�صتغرق وقتاً طوياًل جداً يف بع�ض الأحيان. حيث بداأ العديد من 
والتدريبات  الرق�ض  بدمج  الطبيعية،  للولدة  املوؤيدين  الأطباء 
الريا�صية الأخرى يف جدول التح�صري للولدة، كما يعتمد العديد 
من الريا�صيني وموؤيدي اأ�صاليب احلياة الطبيعية، على الرق�ض 
كن�صاط اأ�صا�صي يف فرتة احلمل. وتعترب الراق�صة وعار�صة الأزياء 
“احلمل  الأ�صخا�ض �صهرة يف جمال  اأك��ر  جيما مارين، من بني 
ت�صارك  كانت  اإذ  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  على  والرق�ض،” 
امل�صجلة خالل رق�صها مع  الفيديو  العديد من مقاطع  متابعيها 
وهي  لها  �صوراً  اأي�صاً  ن�صرت  اأنها  كما  حملها،  فرتة  اأثناء  زوجها 

ترق�ض من داخل غرفة الولدة، اأثناء املخا�ض.

طبق ف�سائي يف علبة �سجائر
مت العثور على قطع معدنية �صغرية يعتقد باأنها من طبق ف�صائي، 

داخل علبة لل�صجائر يف اأحد املخازن يف متحف لندن للعلوم. 
اكت�صاف  عن   ،1957 يف  اأعلنت  قد  الربيطانية  ال�صلطات  وكانت 
لقمر  رو�صيا  اإط��الق  من  قليلة  اأ�صابيع  بعد  منمنم  ف�صائي  طبق 
فقدت  الطبق  ه��ذا  م��ن  قطعاً  ب���اأن  وادع���ت  ال�صناعي،  �صبوتنيك 

اآنذاك. 
وادعت ال�صلطات باأن اختبارات مت اإجراوؤها على الطبق الذي بلغ 
وزنه 14 كغ، بعد العثور عليه قبل �صتني عاماً. وتقول املزاعم باأن 
نق�ض  17 �صفحة نحا�صية  ر�صالة مكونة من  احتوى على  الطبق 
عليها 2000 كلمة حذر فيها رجال الف�صاء الب�صر من خطر اإنتاج 

الأ�صلحة النووية. 
وقال الدكتور ديفيد كالرك من جامعة �صيفلد هالم، بعد روؤيته 
ب��اأن قطعاً من  اأح��د موظفي املتحف  " اأخ��ربين  للقطع املعدنية: 
عقود  ل�صتة  �صجائر  علبة  داخ��ل  بها  الحتفاظ  مت  ف�صائي  طبق 
من الزمن." واأ�صاف "توجهنا اإىل املخزن وفتحنا علبة ال�صجائر، 
�صغرية  معدنية  قطع  على  عثوري  ل��دى  كبرية  �صدمتي  وكانت 
من  فريق  قام  املعدنية،  القطع  على  العثور  وبعد  العلبة".  داخ��ل 
باإجراء اختبارات عليها وخل�صت  اخلرباء من جامعة مان�ص�صرت، 

الختبارات اإىل اأن الكت�صاف ما هو اإل خدعة متقنة. 
ال�صحن  م�صداقية  يف  �صككت  الخ��ت��ب��ارات  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
الطائر املزعوم، اإل اأنها ك�صفت باأن النحا�ض امل�صتخدم يف �صناعته 
ورد يف �صحيفة  ما  النقاء، بح�صب  بدرجة غري عادية من  يتمتع 

ديلي ميل الربيطانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

في�سبوك يخ�سر ماليني امل�ستخدمني 
ك�صف تقرير حديث ملوؤ�ص�صة "اإي ماركتري" اأن ال�صبكة الجتماعية الوىل يف العامل، في�صبوك، تخ�صر املاليني من 

امل�صتخدمني ال�صباب وب�صورة اأ�صرع مما كان متوقعا.
واأو�صح التقرير اأن ال�صريحة العمرية مل�صتخدمي في�صبوك يف الوليات املتحدة بني 12 و17 عاما انخف�صت يف عام 

2017 بن�صبة %9.9، اأي 1.4 مليون م�صتخدم.
الن�صبة فاقت توقعات ال�صركة لعام 2017، بنحو 3 اأ�صعاف، حيث توقعت اأن يكون النخفا�ض بن�صبة %3.4 فقط، 

وفقا ملا اأورده موقع "ريكورد"، املتخ�ص�ض.
ي�صار اإىل اأنها كانت املرة الأوىل التي تتوقع فيها " اإي ماركتري"، املتخ�ص�صة يف جمال اأبحاث ال�صوق، انخفا�صا يف 

ا�صتخدام في�صبوك من قبل اأي فئة عمرية.
وب�صكل اإجمايل خ�صرت �صبكة في�صبوك 2.8 مليون م�صتخدم اأقل من 25 عاما يف الوليات املتحدة العام املا�صي.

مليون   2.1 بواقع  العمرية  الفئة  نف�ض  يف  لفي�صبوك  اخل�صارة  من  املزيد   2018 ع��ام  ي�صهد  اأن  التقرير  وتوقع 
م�صتخدم. واأرجعت "اإي ماركتري" اأ�صباب تراجع ا�صتخدام هذه الفئة العمرية لفي�صبوك اإىل عوامل عدة اأبرزها، 
فقدان في�صبوك لربيقه واأي�صا ظهور العديد من التطبيقات وال�صبكات التي تلبي حاجات فئة ال�صباب ب�صكل اأكرب 

من في�صبوك.
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تتعرق دمًا من وجهها
ق دماً من وجهها،  اأ�صيبت فتاة هندية تدعى جيتا مبر�ض نادر، يجعلها تتعرَّ
النا�ض حتى ل يعاملوها  اأنظار  تبتعد عن  وتنزف من عينيها، ما يجعلها 
بدم  ع��ام��اً،   21 العمر  م��ن  البالغة  جيتا،  فوجئت  التفا�صيل،  ويف  ب�صوء. 
رت حالتها ليغطي الدم وجهها يف العام املا�صي،  ينزف من عينيها، ثم تطوَّ
منها، ومازالت جيتا تبحث عن  يتجنَّبونها خوفاً  �صكان مدينتها  ما جعل 
"ذا  �صحيفة  بح�صب  مر�صها.  من  العالج  يف  م�صاعدتها  ي�صتطيع  طبيب 

�صن" الإجنليزية.
من  ���ص��ي��ن��غ،  ك��وم��ار  ف��ي��ن��اي��اك  ي��دع��ى  ط��ب��ي��ب��اً  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ����ص���ارت 
ى  م�صت�صفى �صادار قام بت�صخي�ض حالتها، وقال: اإنها م�صابة مبر�ض ي�صمَّ
"هيماتوهرو�صي�ض"، الذي ي�صيب �صخ�صاً واحداً فقط من كل 10 ماليني 
�صخ�ض، ويوؤدي اإىل متزق الأوعية الدموية، فيندفع الدم على �صطح الوجه 

�ض املري�ض اإىل التوتر والقلق. وباقي اأجزاء اجل�صد، كلما تعرَّ

العثور على فئران تزن 9 كيلوغرامات!
ت��ق��ري��ب��اً( يف مقاطعة  ك��غ��م  20 رط����اًل )9  وزن����ه  ي��ب��ل��غ  ق���ار����ض  ��ف  اك��ُت�����صِ

�صتاني�صالو�ض بولية كاليفورنيا الأمريكية.
ويبلغ طول هذا الكيب )حيوان قار�ض( نحو 76 �صم، وميتلك ذياًل طوله 
املائية،  واحل��واج��ز  ال��ط��رق،  على تخريب  ال��ق��درة  ول��دي��ه  �صم،   30.5 نحو 

والأرا�صي الرطبة، وفق ما ذكرت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
بة  تكون خُمرِّ اأن  بالقرب منها، وميكن  اأو  املياه  القوار�ض يف  تلك  وتعي�ض 
لالأ�صماك  الأم��ريك��ي��ة  املوؤ�ص�صة  با�صم  املتحدث  ت��ريا،  بيرت  وق��ال  للغاية. 
ال�صخرية  ب��احل��واج��ز  يختبئون  اإن��ه��م  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا:  يف  ال��ربي��ة  واحل��ي��اة 
وال�صدود، وخطوط ال�صكك احلديدية املر�صوفة باحل�صى؛ لذلك ُي�صعفون 
البنية التحتية، وهو ما ميّثل م�صكلة بالن�صبة لأنظمة الت�صدي للفي�صانات. 
الأ�صماك واحلياة الربية يف ولية كاليفورنيا  اأنَّ هيئة  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
كانت قد اأ�صدرت حتذيراً هذا الأ�صبوع، من تدفق هذه القوار�ض؛ اإذ ُوِجد 

اأنَّها تتكاثر داخل وادي �صان خواكني.
وميكن اأن تت�صبب قوار�ض الكيب يف اإحداث دمار هائل باحلياة الربية؛ اإذ 
با�صتطاعتها ا�صتهالك ما يعادل 25 يف املائة من وزن اأج�صامها يومياً، من 

الغطاء النباتي الذي يك�صو الغابات.
يف �صوء ذلك، يقول تريا: ُت�صِعف القوار�ض البنية التحتية، وهو ما ُي�صبِّب 

م�صكلة لأنظمة الت�صّدي للفي�صانات.
الكيب يف مقاطعات  م��ن  ق��ار���ص��اً   20 اأك���ر م��ن  ��د  ُر���صِ  ،2017 وم��ن��ذ ع��ام 
�صتاني�صالو�ض ومري�صيد وفري�صنو بولية كاليفورنيا. ومع ذلك، قد يزيد 
هذا العدد اإذا مل يتم التعامل مع الأمر ب�صرعة؛ لأن با�صتطاعتها اأن تلد ما 

ي�صل اإىل 200 قار�ض جديد كل عام.

ق�ساب ي�ست�سيف 
اأطفال ال�سرطان جمانا

زينب  ال�صيدة  ح��ي  يف  ق�صاب  ي��ق��دم 
جمانية،  اإقامة  بالقاهرة  التاريخي 
م��ن��ذ ث���الث ���ص��ن��وات، ل��الأُ���ص��ر التي 
تعالج اأطفالها يف م�صت�صفى معروف 
بالعا�صمة  الأط��ف��ال  �صرطان  لعالج 
امل�صرية. وقرر الق�صاب �صيام عبده، 
ع��م ظ��اظ��ا، م�صاعدة  با�صم  امل��ع��روف 
الأُ�صر املنا�صلة التي ت�صافر للقاهرة 
باأطفالها املر�صى بانتظام لعالجهم 
يقدم  ال���ذي   57357 م�صت�صفى  يف 
لهم جل�صات عالج كيماوي واإ�صعاعي 
اأكرب  هو  امل�صت�صفى  وه��ذا  اأ�صبوعيا. 
الأطفال  �صرطان  لعالج  م�صت�صفى 
�صقة  ال��ق�����ص��اب  وي��ت��ي��ح  م�����ص��ر.  يف 
�صكنية يف بيت ميلكه اأمام امل�صت�صفى، 
م��ر���ص��ى يف  ل�صبعة  ال�����ص��ق��ة  وت��ت�����ص��ع 
وق��ت واح��د. ودور الإق��ام��ة املجانية 
املر�صى  الأطفال  لأ�صر  تتوفر  التي 
ب��ع��ي��دة وغ����ري م��ري��ح��ة يف ح���ني اأن 
اأماكن الإقامة حول امل�صت�صفى عادة 
ب�صبب غلو  الثمن  ما تكون مرتفعة 
الإيجارات باملنطقة. ويتيح الق�صاب 
املر�صى  الأط�����ف�����ال  لأ�����ص����ر  ظ����اظ����ا 
الإقامة يف �صقته جمانا طاملا يتلقى 
ول  بامل�صت�صفى،  ع��الج��ا  اأط��ف��ال��ه��م 
ي�صرتط عليهم �صوى تقدمي �صهادة 
طبية من امل�صت�صفى وبطاقة الهوية 
وق������ال ظاظا  ال����ق����وم����ي(.  )ال����رق����م 
ل��ت��ل��ف��زي��ون روي������رتز ج���ت )ج�����اءت( 
)اأجد(  باألقي  ملا  باأزعل  اإين  الفكرة 
�صرير،  اأو  �صقة  ملري�ض  بيوؤجر  ح��د 
لأن هنا بياأجروا بال�صرير وبياأجروا 
بال�صهر مببالغ يعني. فطبعا قلت لأ 
وبدون  جمانا  بقة  حاجة  اأع��م��ل  اأن��ا 
النا�ض ما بتعاين من  تربعات، بدل 
املر�ض وكمان هتعاين من امل�صاريف. 

لقطة لروبوتني من 
غوغل تذهل اجلميع

ن�������ص���ره موقع  اأظ����ه����ر م��ق��ط��ع ف���ي���دي���و، 
ما�صابل، روبوت كلب يفتح الباب بطريقة 
ت�صبه الإن�صان، يف لقطة تتجاوز املاألوف 

م�صتوحاة من فيلم تريميناتور.
ديناميك�ض،  ب��و���ص��ط��ن  ���ص��رك��ة  وك�����ص��ف��ت 
الفيديو الذي  اململوكة من قبل غوغل، 
يظهر الروبوت �صبوت ميني وهو يتجول 
داخ����ل م��ن��زل م��ع روب����وت اآخ����ر، ق��ب��ل اأن 
ميران  ث��م  ويفتحها  ال��ب��اب  نحو  يتوجه 

معا.
اأزيح  ال��ذي  ال��روب��وت،  اإن  وق��ال ما�صابل 
ميكنه  امل��ا���ص��ي،  نوفمرب  يف  عنه  ال�صتار 
الكلب  املنزل مثل  اأرج��اء  التجول يف كل 
املنزيل، كما بات باإمكانه الآن فتح وقفل 

الأبواب.
و�صبو متيني هو عبارة عن روبوت �صغري 
اأرجل  اأرب����ع  ذي  ك��ل��ب  �صكل  ع��ل��ى  �صمم 

ويزن حوايل 25 كيلوغراما.

�سرطية بزي مدين توقع مرتكب جرمية 
متكنت حتريات �صرية ل�صرطة مدينة فرانكفورت الأملانية 
اأن ظلت  من الإيقاع مبرتكب جرمية جن�صية، وذلك بعد 
الرجل  وج��ود هذا  اأ�صابيع من  م��دار  ال�صرطة حتذر على 
بالقرب من احلرم اجلامعي يف املدينة. وقال فالرت زويربت 
 28 اإن الرجل الذي يبلغ  نائب رئي�ض ال�صرطة يف املدينة 
واأو�صح  املا�صي.  ال�صبت  م�صاء  عليه  القب�ض  ج��رى  عاماً 
يف  ب�صرطية  بال�صتعانة  جاء  بالرجل  الإيقاع  اأن  زوي��ربت 
لبا�ض مدين، وقد اقرتب الرجل من ال�صرطية على اأحد 
وعندئذ  جن�صية،  اإي��ح��اءات  لها  ووج��ه  حديقة  يف  املقاعد 
عليه.  القب�ض  واألقت  �صخ�صيتها  عن  ال�صرطية  اأف�صحت 
اأبدى  عليه،  القب�ض  اأعقاب  يف  الرجل  اأن  زوي��ربت  وتابع 
ا�صتعداده اأن يعطي عينة لعاب، م�صرياً اإىل اأن " هذه العينة 
توافقت، بدون �صك، مع اأثر من حام�ض نووي حلادث وقع 
اإىل  زوي��ربت  واأ�صار   ."2017 الأول(  )ت�صرين  اأكتوبر  يف 
اأنه يتعني البحث فيما اإذا كان الرجل متورطاً يف تعديات 
جن�صية اأخرى، وك�صف اأن الرجل مل يكن معروفاً لل�صرطة 
يف ج��رائ��م م��ن ه��ذا ال��ن��وع حتى ذل��ك ال��وق��ت. و���ص��در اأمر 
اعتقال بحق الرجل اأول من اأم�ض الأحد لتهامه بارتكاب 
العام  املحامية  اأعلنت  م��ا  ح�صبما  جن�صي،  اإك���راه  جرمية 
الذي  املولد،  الهندي  الرجل  نيزن. ومل يدل  ناديا  العليا 
التهامات  عن  ب��اأق��وال  اأملانيا،  يف  عامني  نحو  منذ  يعي�ض 

املوجهة اإليه، اأمام قا�صي التحقيقات. 

فتاة عربية تطلب يد �سديقها على املالأ
ت���داول���ت م��واق��ع ���ص��وري��ة حم��ل��ي��ة خ����رباً ع��ن ق��ي��ام اإح���دى 
للزواج  �صديقها  ي��د  طلبت  حيث  غ��ري��ب،  بفعل  الفتيات 
اأمام �صديقاتها" باجلامعة، ما اأثار اإعجاب بع�ض املتابعني 
واندها�ض البع�ض الآخر. ون�صرت عدة �صفحات على و�صائل 
التوا�صل الجتماعي �صور الفتاة حتت عنوان فتاة تتمرد 
�صديقها  ي��د  وتطلب  ال�صرقية  التقاليد  و  ال��ع��ادات  على 
اأن  ال�صفحات  بع�ض  واأك��دت  اجلامعة.  يف  اأ�صدقائها  اأم��ام 
تلك احلادثة وقعت يف جامعة البعث يف مدينة حم�ض يف 
و�صط البالد. لكن مواقع اأخرى اأكدت اأن احلادثة جرت يف 
تون�ض، واأن الأمر برمته كان جمرد خدعة من اأحد حمالت 
بهذا  ملنتجاتهم  ل��ل��رتوي��ج  التون�صية  وال��ه��داي��ا  امل��الب�����ض 
الإعالن. كما اأن العديد من املتابعني نفوا ادعاء ال�صفحات 
املتمثل  يف كون هذا الفعل قد ح�صل يف �صوريا، معلقني: 
ملا ذكر موقع  �صوريا، وفقا  الأ�صياء ل حتدث يف  مثل هذه 
الفكرة معتربين  بهذه  اآخ��رون  ببنما رحب  لي��ف.  �صوريا 
باأن احلب ي�صنع املعجزات، واأبدى البع�ض اإعجابهم بجراأة 

الفتاة و�صجاعتها يف طلب الزواج مبن حتب.

اأ�سود تلتهم �سيادا وتبقي راأ�سه
اأقدمت جمموعة من الأ�صود يف حممية بجنوب اأفريقيا 

على التهام �صياد كان ي�صعى خلف قتلها على ما يبدو.
ووق���ع���ت احل���ادث���ة يف حم��م��ي��ة ك���روج���ر ال��ت��ي ت��ع��د اأكرب 
م�صاحة  وتغطي  اأفريقيا،  جنوب  يف  الوطنية  املتنزهات 

قدرها 18.989 كم مربع
وب��ح�����ص��ب م��ا ذك���ر م��وق��ع ���ص��ك��اي ن��ي��وز مل ي��ب��ق م��ن جثة 

ال�صياد اإل راأ�صه وبع�ض الأ�صالء. املمثلتان ناتايل بورمتان وجينا رودريغيز ت�سالن حل�سور العر�س الأول لفيلم "البادة" يف لو�س اجنلي�س.  )ا ف ب(

ملاذا ن�ساهد نقاطًا ملونة 
عند فرك اأعيننا؟

ل �صك واأنك مررت بهذه التجربة 
عند فرك عينيك باأ�صابعك، حيث 
ت��ظ��ه��ر جم��م��وع��ة م��ن ال��ن��ق��اط اأو 
اأم�����ام عينيك،  امل��ل��ون��ة  ال����دوام����ات 

ولكن ما �صبب ذلك؟ 
الظاهرة  هذه  على  العلماء  يطلق 
عندما  وحتدث  فو�صفهين�ض،  ا�صم 
الإح�صا�ض  بتجربة  العينان  مت��ر 
بال�صوء، دون اأن يكون هناك �صوء 
وهناك طرق عديدة  فعلي.  ب�صكل 
لتجربة هذه الظاهرة، مثل �صرب 
فرك  اأو  م��ف��اج��ئ،  ب�صكل  ال���راأ����ض 

العينني اأو ال�صغط عليهما.
وتوجد يف العينني خاليا ع�صبية، 
ال�صبكية،  ال��ع��ق��دة  خ��الي��ا  ت�صمى 
ت��ت��ل��ق��ى م���ع���ل���وم���ات ب�����ص��ري��ة من 
العني،  �صبكية  املب�صرة يف  اخلاليا 
وت�صاهم يف حا�صة الب�صر، وت�صتقبل 
هذه اخلاليا معلومات من اخلاليا 

امل�صتقبلة عند حتفيزها بال�صوء.
ال�صبكية  خ��الي��ا  حت��ف��ي��ز  ومي��ك��ن 
ال�صغط،  اأي�صاً عن طريق تطبيق 
التي  الطريقة  بنف�ض  تعمل  حيث 
بال�صوء،  حتفيزها  عند  بها  تعمل 
الع�صبي  اجل����ه����از  خ�������داع  وي����ت����م 
لالعتقاد باأن العينني مفتوحتني.

وميكن اأي�صاً اختبار هذه الظاهرة 
الن�صفي،  بال�صداع  ال�صعور  عند 
لي�صوا  العلماء  اأن  الرغم من  على 
واثقني بعد من �صبب حدوث لك، 
الن�صاط  ع���ن  ن���اجت���اً  ي���ك���ون  وق����د 
من  معينة  اأج�����زاء  يف  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 

الدماغ.  

ا�ستيقظ من نومه فوجد اإ�سبعه مبتورة
���ص��اع��ات، حاول  اأرب���ع  دام��ت  اإغ��م��اء  بحالة  اإ�صابته  بعد 
ر ما حدث له ليلة الثالث من نوفمرب ت�صرين  �صاب َتَذكُّ
الثاين �صنة 2017. عا�ض دواين طوم�صون، البالغ من 
العمر 26 �صنة، اأغرب ق�صة يف حياته، اإذ ل يتذكر هذا 
املطاعم  اأح��د  فيها  غ��ادر  التي  الليلة  م��ن  ال��ربي��ط��اين 
اأ�صدقائه، يف  اإنكلرتا( رفقة  يف مدينة لي�صرت )�صرقي 
الثالث من نوفمرب ت�صرين الثاين 2017، �صوى اأنه قام 
بالتقاط �صورة له على ال�صاعة العا�صر والن�صف لياًل، 
ثم ل �صيء. وعندما عاد ال�صاب اإىل وعيه، وجد نف�صه 
حافالت  حمطة  م��ن  بالقرب  الأر�����ض،  على  م�صتلقياً 
ق��دمي��ة يف اآب���ي ب����ارك. وق���د ك��ان��ت ال�����ص��اع��ة ت�صري اإىل 
جزءاً  اأن  اإىل  تفطن  عندما  �صباحاً،  والن�صف  الثانية 
من اإ�صبعه الو�صطى الي�صرى قد اختفى والدم يتدفق 
الفرن�صية.   L’essentiel يده، بح�صب �صحيفة  اأ�صفل 
 ،"Leicester Mercury" وح�صب ما نقلته �صحيفة
بالإ�صافة اإىل هذه الإ�صابة الغريبة، كان دواين يعاين 
م��ن ب��ع�����ض اخل���دو����ض ع��ل��ى اإح����دى ���ص��اق��ي��ه، ك��م��ا وجد 
قمي�صه ممزقاً من اخللف. وبعد مرور اأكر من ثالثة 
اأ�صهر على احلادثة، ل يزال ال�صاب الربيطاين يحاول 

ل  لكنه  الليلة،  تلك  يف  له  ح��دث  ما  فهم  يائ�ض  ب�صكل 
"اآبي  حمطة  تظهر  هاتفه  يف  �صور  ب�صع  �صوى  ميلك 
بارك"، وهي متثل العنا�صر الوحيدة التي يعتمد عليها 

يف ت�صكيل الأحداث خالل تلك ال�صاعات الغام�صة.
البارز من  خ�صع دواين لعملية جراحية لإزالة اجلزء 
الأمل  زال  ما  اليوم،  وحتى  املبتورة.  اإ�صبعه  يف  العظم 

يعيقه عن مبا�صرة عمله ما زاد و�صعه �صوءاً.
كما ت�صببت هذه احلادثة يف وقوع م�صكالت يف عالقته 
خالل  ل��ه  ح���دث  م��ا  مب��ع��رف��ة  طالبته  ال��ت��ي  برفيقته، 
ال�صاعات الأربع، التي زعم فيها اأنه كان فاقداً للوعي، 

متهمة اإياه باأنه مل يكن خمل�صاً لها.
بعد  ب��ه  ات�صلت  ب��اأن��ه��ا  ال�صابة  ادع���ت  ذل���ك،  ج��ان��ب  اإىل 
اختفائه من املطعم، اإل اأن دواين ل يتذكر هذا التف�صيل 
اأي�صاً. واأماًل يف اكت�صاف احلقيقة يف نهاية املطاف، روى 
دواين ق�صته لل�صرطة. ويف هذه احلالة، �صيتم التثبت 
من اأ�صرطة كامريات املراقبة، ولكن بع�ض املحفوظات 
ل تعود اإىل �صهر نوفمرب/ت�صرين الثاين �صنة 2017. 
ومع ذلك، مل يفقد ال�صاب الأمل، قائاًل "اأريد اأن اأثبت 

اأنني مل اأفعل اأي �صيء م�صني".

بيون�سيه تهدد ممثلة 
توددت لزوجها 

بني  ح�صلت  طريفة  ح��ادث��ة  ع��ن  هادي�ض  تيفاين  الأم��ريك��ي��ة  املمثلة  ك�صفت 
الفنانة  بيون�صيه  وممثلة مل يتم ذكر ا�صمها.

ويف التفا�صيل، ان املمثلة حاولت التودد ملغني الراب وزوج بيون�صيه جي زي بعد 
انتهاء حفله الغنائي، وروت تيفاين تفا�صيل املوقف املحرج الذي ح�صل بني 
بيون�صيه واملمثلة: كنت اأحتدث اإىل جي زي قلياًل، وكان هنالك ممثلة اأخرى 
ا..مل�صت املمثلة �صدر جي زي، وتقدمت بيون�صيه على  كانت تتحدث اإليه اأي�صً
الفور باجتاههما وكاأنها تقول اأيتها العاهرة، لكنها مل تتفوه بهذا، وامنا لغة 
ج�صد بيون�صيه دلَّت على رد الفعل هذا. وتابعت: بعدها بداأت بيون�صيه احلديث 

اإىل املمثلة، وجرت بع�ض الأمور، لكنني لن اأف�صح عن اأكر من ذلك.


