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قرقا�ش: ثقل ال�سعودية كان 
بارزا يف زيارة لندن التاريخية

•• ابوظبي-الفجر:

اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت���ر اأن����ر ب��ن حممد ق��رق��ا���ش، وزي���ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون 
الزيارة  يف  ب���ارزاً  ك��ان  امل��ح���ري  ال�شع�دية  دور  اأن  على  ام�ش  اخل��ارج��ي��ة، 
التاريخية للأمري حممد بن �شلمان ويل العهد ال�شع�دي اإىل بريطانيا.

وقال قرقا�ش يف تغريدة على ح�شابه على ت�يرت: ثقل ال�شع�دية ودورها 
املح�ري كان بارزا يف جناح زيارة الأمري حممد بن �شلمان التاريخية اإىل 
وال��شطية  التجديد  وروؤي��ة  للعرب،  جناح  ه�  الريا�ش  جناح  بريطانيا، 

ت�شيف اإىل زخم الدور ال�شع�دي وتعززه.
وداًل على  ج��اء معيباً،  املحر�ش  والإي���راين  القطري  ال��دور  اأن  واأ���ش��اف 
الياأ�ش والإفل�ش. واأو�شح معاليه قائًل: واأما الدور القطري والإيراين 
ويائ�شا،  معيبا  فجاء  التاريخية  الزيارة  �شد  للتحري�ش  اله�ام�ش  على 
باإمكانك اأن ت�شاهم يف كتابة التاريخ كما يفعل الأمري حممد بن �شلمان، 

اأو تك�ن مرتبكا من�شيا، ويفيِ احلالة الثانية خري لك اأن ت�شمت.

مركز املنامة يطالب بتعيني مقرر اأممي 
خا�ش بحالة حقوق الإن�سان يف قطر

•• املنامة - وام:

طالب مركز املنامة حلق�ق الإن�شان املجتمع الدويل واجلهات املعنية 
بالأمم املتحدة بتعيني مقرر خا�ش بحالة حق�ق الإن�شان يف قطر.. 
وذلك على خلفية النتهاكات اجل�شيمة حلق�ق الإن�شان التي ميار�شها 

نظام الدوحة �شد م�اطنيه واملقيمني على اأر�ش قطر.
حلق�ق  ال�طنية  اللجنة  ا�شتقللية  ع��دم  ظ��ل  يف  اإن��ه  امل��رك��ز  وق��ال 
ال�شيا�شي  للتنظيم  والقان�نية  املبا�شرة  وتبعيتها  قطر  يف  الإن�شان 
القطري .. فاإنه على الآليات الدولية حلق�ق الإن�شان القيام بدورها 
الغفران  اآلف  ح��ق���ق  ان��ت��ه��اك��ات  يف  امل��ب��ا���ش��ر  بالتحقيق  الأخ���لق���ي 

والعمالة ال�افدة وق�شايا �شحب اجلن�شية ب�شكل تع�شفي.
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اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر ترافق �شاحنات الغاثة خلل تفريغ حم�لتها حتت الق�شف يف الغ�طة ال�شرقية

ت�زع البت�شامات لخفاء املخالب

الأمم املتحدة: حان الوقت لإنهاء ال�شراع ال�شوري لأجل الب�شرية

قافلة اإغاثة ت�سلم امل�ساعدات يف الغوطة املحا�سرة رغم الق�سف 

اأكد اأنها اأخلت مبيثاق �شرف ملواجهة اإيران واخت�شنت اإرهابيني �شد م�شر

عاهل البحرين يك�سف دور قطر وتاآمرها على الأمن العربي 

جرحى يف مواجهات بال�شفة وغزة 

جرمية بحق الن�سانية.. �سهيد 
»اأبكم واأ�سم« بر�سا�ش الحتالل!

•• القد�س املحتلة-وام:

الحتلل  ق���ات  اإط��لق  اإث��ر  فل�شطيني  �شاب  ا�شت�شهد 
الإ�شرائيلي الر�شا�ش عليه مبنطقة باب الزاوية و�شط 

مدينة اخلليل ام�ش.
اإن  احلك�مي  عالية  م�شت�شفى  يف  طبية  م�شادر  وقالت 
متاأثرا  ا�شت�شهد  ع��ام��ا   24 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ال�����ش��اب 
با�شابته اخلطرة التي اأ�شيب بها بر�شا�ش الحتلل يف 

الفم وه� من ذوي الحتياجات اخلا�شة اأبكم واأ�شم.
ي���اأت���ي ذل����ك ف��ي��م��ا ت���ا���ش��ل��ت امل�������ش���ريات وامل���ظ���اه���رات 
للإ�شب�ع  الفل�شطينية  املناطق  مبختلف  ال�شب�عية 

على  واح��ت��ج��اج��ا  للقد�ش  ن�����ش��رة  ال��ت���ايل  ع��ل��ى  ال�14 
اإعلن الرئي�ش الأمريكي دونالد ترمب املدينة املقد�شة 

عا�شمة لإ�شرائيل.
م�شتخدمة  ال�شعبية  امل�شريات  الحتلل  ق�ات  وقمعت 
ب��امل��ط��اط والغاز  ال��ر���ش��ا���ش احل����ي وامل���ع���دين امل��غ��ل��ف 
اأدى  امل�اطنني ما  امل�شيل للدم�ع وقنابل ال�ش�ت جتاه 
جانب  اإىل  املطاطي  بالر�شا�ش  منهم  عدد  اإ�شابة  اإىل 

الع�شرات بحالت اختناق.
اأ�شيب م�اطنان بر�شا�ش الحتلل يف  ويف قطاع غزة 
م�اجهات اندلعت على ط�ل احلدود ال�شرقية للقطاع 

�شمن التظاهرات الراف�شة للقرار الأمريكي.

قمة تاريخية قريبا بني امريكا وكوريا ال�شمالية
كيم جونغ يعد بوقف ايقاظ رئي�ش كوريا 
اجلنوبية من النوم على وقع ال�سواريخ!

•• عوا�صم-وكاالت:

وافق الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب يف اعلن مفاجىء، على عقد قمة تاريخية للمرة الوىل مع 
ي�شكل تط�را كبريا يف  ما  بينهما  بعد حرب كلمية ط�يلة  اون  كيم ج�نغ  ال�شمايل  الك�ري  الزعيم 
احد امللفات الكرث �شع�بة يف العامل. وقال �ش�نغ اوي ي�نغ م�شت�شار المن الق�مي للرئي�ش الك�ري 
"عرب عن رغبته يف لقاء الرئي�ش ترامب يف ا�شرع وقت ممكن.  اجلن�بي ان الزعيم الك�ري ال�شمايل 
دائ��م لل�شلح  اأي��ار ماي� لتحقيق نزع  اأون بحل�ل  اإن��ه �شيجتمع مع كيم ج�نغ  وا�شاف ان ترامب قال 

الن�وي.
يف غ�ش�ن ذلك وعد الزعيم الك�ري ال�شمايل كيم ج�نغ اون بعدم ايقاظ الرئي�ش الك�ري اجلن�بي م�ن 

جاي-ان من الن�م بعد الن على اإنذارات متعلقة باإطلق �ش�اريخ، بح�شب ما ذكرت �شي�ل اجلمعة.
اأجرت بي�نغ يانغ العام املا�شي 20 جتربة لل�ش�اريخ البال�شتية، معظمها يف �شاعات مبكرة �شباحا.

اإيقاظ  اأوق��ات مت فيها  اإثر تلك التجارب جمل�ش الأمن الق�مي للنعقاد ف�را يف  ودائما ما دعا م�ن 
م�ش�ؤولني ودبل�ما�شيني و�شحافيني من ن�مهم.

لكن عندما التقى م�فدو �شي�ل هذا ال�شب�ع، تعهد كيم املرح بعد ايقاظ م�ن من الن�م بعد الن.
ونقل م�ش�ؤول ك�ري جن�بي من الق�شر الرئا�شي عن الزعيم الك�ري ال�شمايل الق�ل اتخذت قراري 

الي�م، لن يتم اإيقاظ الرئي�ش م�ن من الن�م بعد الن بات�شالت يف �شاعة مبكرة �شباحا.

ع�سرات القتلى من احلوثيني يف حجة
•• عوا�صم-وكاالت:

اإثر  املا�شيني خ�شائر فادحة  الي�مني  امليلي�شيات احل�ثية اليرانية خلل  تكبدت 
معارك نفذها اجلي�ش ال�طني اليمني بدعم التحالف مبنطقة الكتف جن�ب جبهة 

ميدي يف حمافظة حجة.
قتيًل   70 م��ن  اأك��رث  اأن  اخلام�شة،  الع�شكرية  املنطقة  يف  ع�شكري  م�شدر  واأك���د 
وجريحاً، بينهم القيادي اأب� الليث الزعكري، �شقط�ا من امليلي�شيات خلل الي�مني 

املا�شيني.
ب�شكل  ا�شتهدف�ا  ال�طني  اجلي�ش  ومدفعية  التحالف  ط��ريان  اأن  امل�شدر  واأو�شح 
دقيق خنادق م�شتحدثة وحتركات امليلي�شيات، ما اأوقع خ�شائر فادحة للميلي�شيات 

يف العتاد والأفراد.
وكان طريان التحالف قد �شن خلل ال� 48 �شاعة املا�شية اأكرث من 9 غارات ج�ية 

يف جبهتي حر�ش وميدي يف املحافظة نف�شها.
اإىل ذلك، و�شل ع�شرات القتلى واجلرحى من عنا�شر امليلي�شيات اإىل م�شايف حجة 
و�شحة  العنا�شر من مديريات  تلك  املدينة، ومعظم  يف مديرية عب�ش وجمه�ري 

وك�شر واملحاب�شة وعب�ش وقفل �شمر.

•• عوا�صم-وكاالت:

املقيم  املتحدة  الأمم  من�شق  ق��ال 
اإن  ال�����زع�����رتي  ع���ل���ي  ����ش����ري���ا  يف 
اإغ��اث��ة ع��ربت خ��ط اجلبهة  قافلة 
ال�شرقية  الغ�طة  ودخلت منطقة 
ت�����ش��ي��ط��ر عليها  ال��ت��ي  امل��ح��ا���ش��رة 
لكنها  اجل��م��ع��ة  ام�������ش  امل��ع��ار���ش��ة 
الق�شف  ب�شبب  ملخاطر  تعر�شت 

و�شط هج�م عنيف للحك�مة.
لل�شليب  الدولية  اللجنة  وقالت 
الأح���م���ر يف ���ش���ري��ا ل���روي���رتز اإن 
ق���اف���ل���ة امل�������ش���اع���دات اأف����رغ����ت كل 
وعادت  دوم��ا  مدينة  يف  حم�لتها 
ل�شيطرة  اخلا�شعة  الأرا���ش��ي  اإىل 

احلك�مة.
ك���ان���ت ال��ق��اف��ل��ة ت��ت��ك���ن م���ن 13 
���ش��اح��ن��ة حت��م��ل اإم���������دادات غ���ذاء 
الثنني  ي����م  اإي�����ش��ال��ه��ا  يت�شن  مل 
عندما اأوقفت قافلة �شابقة تفريغ 
امل�شاعدات وغادرت ب�شبب ا�شتمرار 

القتال.
ال�ش�ري  الر�شمي  التلفزي�ن  وبث 
لقطات تظهر عدة �شاحنات تابعة 
ال�ش�ري  العربي  الأح��م��ر  للهلل 
كانت �شمن القافلة وهي متر من 

خلل معرب ال�افدين.

���ش���ري��ا، فحتى خ��ي��ار ال��ف��رار من 
م��ن��اط��ق ال�������ش���راع ل��ل������ش���ل اإىل 
ب��ر الأم�����ان يف اأج�����زاء اأخ����رى من 
ي��ت��ع��ني �شمان  ي��ت�����ش��اءل.  ال��ب��لد 
اإىل  الإن�����ش��اين  ال������ش���ل  اإمكانية 
ويتعني  امل��ح��ت��اج��ني  الأ���ش��خ��ا���ش 
باملغادرة  ل��لأ���ش��خ��ا���ش  ال�����ش��م��اح 
املدنيني  وحماية  اآم��ن  مكان  اإىل 

الدعم  بت�فري  ثابتة  تعهدات  عنه 
املايل والإمنائي املكثف.

وي����ب����دد ال��������ش���ع اخل���ط���ري داخ����ل 
اآم����ال م��لي��ني اللجئني  ���ش���ري��ا 
ال�ش�ريني الذين يعي�ش�ن يف تركيا 
والعراق  وم�شر  والأردن  ولبنان 
بلدهم  اإىل  ب��ال��ع���دة  وي��ح��ل��م���ن 

عندما ي�شبح ال��شع اآمناً.

ا�شتعاد  اأ�شب�عني  من  اأقل  وخلل 
على  ال�شيطرة  ال�����ش���ري  اجل��ي�����ش 
تقريبا  الزراعية  الأرا���ش��ي  جميع 
يف الغ�طة حتت غطاء من �شربات 
تقريبا،  يت�قفا  مل  وق�شف  ج�ية 
الآن  ت�شيطر  ل  امل��ع��ار���ش��ة  وب��ات��ت 
�ش�ى على جمم�عة بلدات كثيفة 
ال�شكان ت�شكل نح� ن�شف اجليب.

ال�شامي  امل��ف������ش  اأك���د  جانبه  م��ن 
املتحدة ل�ش�ؤون اللجئني،  للأمم 
اجلمعة  ام�����ش  غ���ران���دي،  فيليب� 
للمدنيني  امل�����ش��ت��م��رة  امل���ع���ان���اة  اإن 
ف�����ش��ًل خمزياً  ال�����ش���ري��ني مت��ث��ل 
وم�شت�يات  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ل������لإرادة 
ال�ش�ري  لل�شراع  جديدة  متدنية 

الذي طال اأمده.
هذه  "ت�شببت  غ���ران���دي  واأ����ش���اف 
ب������داأت م��ن��ذ �شبعة  ال���ت���ي  احل�����رب 
اأع�ام مبعاناة اإن�شانية هائلة. لقد 
ح��ان ال���ق��ت لإن��ه��اء ه��ذا ال�شراع 
يحقق  مل  الب�شرية.  لأج��ل  املدمر 
وا�شحاً من احلل  ف���زاً  اأي ط��رف 
اخلا�شر  ولكن  العقيم.  الع�شكري 

ه� بكل و�ش�ح ال�شعب ال�ش�ري".
"حتى خلل  اأنه  واأو�شح غراندي 
احل����روب، ه��ن��اك ق���اع��د ي��ج��ب اأن 
حترتمها جميع الأط��راف. اأما يف 

امل��دن��ي��ة، مب��ا يف  التحتية  وال��ب��ن��ى 
ذلك امل�شت�شفيات واملدار�ش، مهما 

كلف الثمن".
ك��م��ا اأ���ش��ار امل��ف������ش ال�����ش��ام��ي اإىل 
امل�ؤمتر الدويل املقبل ح�ل "دعم 
م�شتقبل �ش�ريا واملنطقة"، الذي 
24 و25  �شُيعقد يف بروك�شل يف 
تنتج  اأن  يجب  اإن��ه  قائل  اأب��ري��ل، 

ر�سميًا  احل�سد  عنا�سر 
ال��ع��راق��ي! اجلي�ش  يف 

•• بغداد-وكاالت:

اأ�������ش������در رئ���ي�������ش ال����������زراء 
العبادي  ح���ي���در  ال���ع���راق���ي 
مر�ش�ماً يدمج فيه ف�شائل 
)ف�شائل  ال�شعبي  احل�شد 
�شمن  ر����ش���م���ي���اً  ����ش���ي���ع���ي���ة( 
البلد،  يف  امل�شلحة  الق�ات 
ال�����روات�����ب  يف  وي�������ش���اوي���ه���ا 

والتقدميات.
وي���ق�������ش���ي امل�����ر������ش������م ب�����اأن 
ي���ح�������ش���ل م���ق���ات���ل���� ق������ات 
الذين  ال�����ش��ع��ب��ي،  احل�����ش��د 
ت��دع��م��ه��م وت��درب��ه��م اإي����ران 
يف الأغلب، على الكثري من 

حق�ق اأفراد اجلي�ش.
ال�����ع�����دي�����د من  وي����خ���������ش����ع 
ف�����ش��ائ��ل احل�����ش��د لإي������ران، 
�ش�اء عرب التم�يل اأو تنفيذ 
كما  وامل��ع��ارك.  الت�جيهات 
اأن طهران حذرت مراراً من 
ال�شعبي. ويف  باحل�شد  امل�ش 
و�شفت  امل��ا���ش��ي،  دي�����ش��م��رب 
احل�شد  ح��ل  اإىل  ال���دع����ات 

بامل�ؤامرة. 
ف�شائل  ات��ه��م��ت  ذل���ك،  اإىل 
�شد  املعارك  خ��لل  احل�شد 
داع�ش، بارتكاب العديد من 
مدنيني  حق  يف  النتهاكات 

عراقيني.

•• القاهرة-وكاالت:

اأكد عاهل البحرين امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليفة تاآمر قطر على المن الق�مي العربي 
م�شيفا يف ح�ار مع �شحيفة الأهرام امل�شرية 
، عن دور قطر يف دعم الإرهاب وتاآمرها على 
الأمن العربي عرب اإدخال الق�ى التخريبية 
اإىل جمتمعاتنا وتلقيها الأوام��ر من اخلارج 

على غرار اإيران ل�شرب ا�شتقرار املنطقة.
وقال ملك البحرين ما �شمي بالربيع العربي 
فنحن  ال�����دول،  وت��ف��ت��ي��ت  لتق�شيم  ت��خ��ري��ب��ًي��ا 
عاًما م�شت،   11 املخطط منذ  واجهنا هذا 
هذه  �شري  يف  كبري  ت�شابه  هناك  وباملنا�شبة 
اأن  و�شحيح  والبحرين،  م�شر  يف  الأح���داث 
ا�شتعادت  لكنها  لفرتة،  ت�ازنها  اختل  م�شر 
واجه  ال��ذي  ال�شعب  بف�شل  وريادتها  ق�تها 
التي  ي���ن��ي���   30 ث������رة  خ����لل  امل������ؤام�����رات 

ا�شتطاعت اأن تعيد ال�شتقرار يف م�شر.
للتخريب  م����ؤي���دة  دول����ة  ق��ط��ر  اأن  اأك����د  ك��م��ا 
للتخريب  م����ؤي���دة  ق��ل��ة  م�����ش��ي��ف��ا  وال���ت���اآم���ر، 
�شد  كانت  العربية  ال��دول  فغالبية  والتاآمر، 
جمتمعاتنا،  اإىل  التخريبية  ال��ق���ى  اإدخ���ال 
وق���ط���ر مل ت�����ش��ت��ط��ع ال�����ش��رب وك�����ش��ف��ت عن 

نف�شها.

والأمة العربية.
اإن  ق���ائ���ل  ع��ي�����ش��ى  ب���ن  ح��م��د  امل���ل���ك  واأردف 
منظ�مة التعاون اخلليجي ما زالت مثالية، 
ي���ؤث��ر عليها؛  ل��ن  ال�شرب  ع��ن  وخ���روج قطر 
ومع  ر���ش��ده��ا..  اإىل  النهاية  يف  �شتع�د  لأن��ه��ا 
جيًدا  ونعرفهم  اأه��ل��ن��ا،  قطر  اأن  اأوؤك���د  ذل��ك 
ي�شتق�ون  ث��لث��ة  اأو  �شخ�شني  لديهم  ل��ك��نَّ 
ق��ط��ر من  خ���روج  امل�شتحيل  وم���ن  ب���اخل���ارج، 
ال�شرب اخلليجي، فمهما اتخذنا من قرارات 
امل�شت�ى،  ه��ذا  اإىل  ت�شل  لن  اأنها  اإل  رادع���ة، 

وتابع وهنا لن نن�شى مبادرة العاهل ال�شع�دي 
الراحل امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، ودع�ته 
 ،2013 امل��خ��اط��ر يف  مل���اج��ه��ة  اج��ت��م��اع  اإىل 
وال�����ش��ب��ب ك���ان امل����ؤام���رة ع��ل��ى م�����ش��ر، فقطر 
تلتزم  ومل  م�شر،  �شد  اإره��اب��ي��ني  احت�شنت 
الجتماع  ع��ق��د  ومت  احل��������ار،  مب���خ���رج���ات 
 13 ت�شمن  وال��ذي   ،2014 ع��ام  التكميلي 
بنًدا، ومل تلتزم بهم اأي�شاً بل و�شل بهم العناد 
قال  وزرائهم  اأحد  اأن  اإىل  واملكابرة  وال�شلف 
ُدفنت  ب��اأن التفاقية  امللك عبداهلل  بعد وف��اة 
�شيًئا،  ت�قع  مل  باأنها  تت�شرف  وب���داأت  معه، 
و�شاروا يف طريقهم املعادي وظن�ا اأنهم على 
لكن  ال�شرب،  درج��ات  باأعلى  �ش�اب، وحتلينا 

الآن ن�شتطيع الق�ل باأن الفر�شة فاتتهم.
جمل�ش  من  قطر  طرد  اإمكانية  وبخ�ش��ش 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، اأج�����اب امل��ل��ك ح��م��د بن 
تغرد  قطر  للأ�شف  قائل  خليفة  اآل  عي�شى 
خ���ارج ال�����ش��رب م��ن��ذ زم���ن ط���ي��ل، وم���ع ذلك 
اخلليجي  التعاون  جمل�ش  م��ن  ط��رده��ا  ف��اإن 
للعروبة  ي��ع���دوا  اأن  وعليهم  وارد،  غ��ري  اأم��ر 
بدًل من  والتكاتف؛  وال�شلم  الإ�شلم  وقيم 
اأن يك�ن�ا مرتبطني مبا ياأتي لهم من اأوامر 
م��ن اخل�����ارج، وامل��ط��ل���ب م��ن��ه��ا اأن ت��غ��ري من 
باخلليج  ارت��ب��اط  لها  لي�شت  التي  �شيا�شتها 

اأ�شخم  ال�شاأن  ه��ذا  يف  الإع��لم��ي  فاحلديث 
ع��ن��دم��ا تتحدى  ال����اق���ع، وق��ط��ر  بكثري م��ن 

م�شر ل ميكنها ال�شتمرار يف ذلك.
وتابع عندما و�شع قادة اخلليج ميثاق �شرف 
مل�اجهة اإي��ران، مل يخل به اأحد �ش�ى قطر، 
فهم يجندون اأكرب �شركات العلقات العامة 
يتلق�نها  ال��ت��ي  الأوام�����ر  لتنفيذ  ال��ع��امل  يف 
البحرين  يف  البع�ش  وط��ال��ب  اخل����ارج،  م��ن 
للعلقات  اث��ن��ت��ني  اأو  ب�����ش��رك��ة  ب��ال���ش��ت��ع��ان��ة 
ال��ع��ام��ة الأج��ن��ب��ي��ة؛ مل���اج��ه��ة ه��ذه املعل�مات 
املغل�طة، ومل يتجاوب اأحد مع هذا املطلب؛ 
لأن تكاتف ال�شعب لدينا يغنينا عن مثل هذه 

ال�شركات.
 وعن دور اإيران يف تخريب املنطقة العربية، 
البحرين احلياة  "يف  البحريني  العاهل  ذكر 
ي��ع��ج��ب جرياننا،  اأم����ر مل  وذل����ك  م��ت��ط���رة، 
ل��ي�����ش م�ج�ًدا  ل��دي��ن��ا  امل����ج����د  ف��الن��ف��ت��اح 
اإي��ران فهم ف�شلة،  واأق�شد هنا  البع�ش  لدى 
ونحن ن�اجه بح�شم اأي تدخلت من �شاأنها 
العربي،  ال��ق���م��ي  والأم����ن  باأمننا  الإ����ش���رار 
التاأييد  ب�شاأن  يق�شروا  مل  العرب  واأ�شقاوؤنا 
الإي���راين،  امل���ليل  ن��ظ��ام  مل�اجهة  والتن�شيق 
اأمر  التخريبي  الإي��راين  فال�شيا�شة والتمدد 

وا�شح، والدفاع عن النف�ش حق �شرعي.

مفو�ض حقوق الإن�شان بالأمم املتحدة : 
رئي�ش الفلبني بحاجة لفح�ش نف�سي !

•• جنيف-رويرتز:

ال�شامي حلق�ق  املتحدة  الأمم  رع��د احل�شني مف��ش  ب��ن  زي��د  الأم���ري  ق��ال 
دوتريتي  رودري��ج���  الفلبيني  الرئي�ش  ت�شرفات  اإن  اجلمعة  ام�ش  الإن�شان 
اإىل  الإن�شان تابعني للمنظمة الدولية ت�شري  مع ن�شطاء يف حق�ق 
حاجته لطبيب نف�شي. واأ�شاف الأمري زيد يف م�ؤمتر �شحفي ل 
ميكن التغا�شي عن هذه الهجمات. جمل�ش حق�ق الإن�شان التابع 

للأمم املتحدة ل بد اأن يتخذ م�قفا.
جاء ذلك بعد اأن �شعت حك�مة دوتريتي لإعلن اأن حمققا من 
الأمم املتحدة وحماميا فلبينيا �شابقا واأربعة ق�شاو�شة كاث�ليك 
اإرهابي�ن. وقال الأمري زيد يحتاج للخ�ش�ع لن�ع  �شابقني 
غري  التعليقات  م��ن  ال��ن���ع  ه��ذا  النف�شي.  الفح�ش  م��ن 

مقب�ل.. غري مقب�ل.

الرئا�شية الرو�شية و�شباق الكرملني:
ك�سينيا �سوبت�ساك، دمية 
متحركة ام خ�سم لبوتني!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

�شلفية،  ه��ي��ل��ت���ن  ب��اري�����ش  ت��ك���ن  اأن  ال�����ش��ع��ب  م���ن 
 ،2 ���ش��ن���ات ع��ل��ى دوم  ب��رام��ج طيلة ث��م��اين  م��ق��دم��ة 
من  الرتكا�ش.  ببع�ش  حتتفظ  ول  �شت�ري،  ول�فت 
جهة اخرى، لئن ارمتت امل��راأة ال�شابة كلّيا يف العمل 
حترير  كرئي�شة  مبكانتها  احتفظت  فقد  ال�شيا�شي، 
جملة خمت�شة يف امل��شة والأزياء الوفي�شيال. "هذا 
لها،  اخللط يف الجنا�ش، ميثل يف جانب ما م�شكلة 
ال�شابقة  المين  الذراع  ليتف�نيفيت�ش،  مارينا  تق�ل 
لغاري كا�شباروف، وان�شمت اإىل فريق حملة ك�شينيا 
ا�شتخدام  من  منعها  اأ�شتطيع  ل  اأن��ا  ثم،  �ش�بت�شاك. 
اإين�شتاغرام ... "خا�شة انه ميكن اأن يغري ال�شريحة 
املتخرجني  امل��دن  �شباب  بالأ�شا�ش:  ت�شتهدفها  التي 

نف�ش  وه��م  اأوروب�����ا.  اإىل  واملتطلعني  اجل��ام��ع��ات  م��ن 
الأ���ش��خ��ا���ش ال���ذي���ن ي���ؤث��ث���ن م��ق��ره��ا ال��رئ��ي�����ش��ي يف 
العا�شمة، ف�شاء غاية يف الناقة يحّليه ديك�ر حديث 
من  واأر���ش��ي��ة  �ش�ئية  و���ش��رائ��ط  معدنية  ب��ع��ار���ش��ات 

اخل�شب اخلام.                    )التفا�شيل �ش13(

الأمم املتحدة تدعو لفتح حتقيق اإبادة جماعية بحق الروهينجا 
•• جنيف -رويرتز: 

بحق�ق  اخلا�شة  املتحدة  الأمم  م��ق��ررة  يل  يانغي  قالت 
الإن�شان يف ميامنار يف تقرير ُن�شر ام�ش اجلمعة اإنها ترى 
جماعية  اإب���ادة  ارت��ك��اب  احتمال  اإىل  ت�شري  متزايدة  اأدل���ة 
جرائم  ارت��ك��اب  ع��ن  امل�ش�ؤولني  مقا�شاة  يف  ترغب  واإن��ه��ا 
تقرير  يف  واأ�شافت  والدينية.  العرقية  الأقليات  حق  يف 
اأنها  املتحدة  التابع للأمم  الإن�شان  �شلمته ملجل�ش حق�ق 
ب���اأن الأح����داث حتمل �شمات  ال��ق��ائ��ل  ل��ل��راأي  ت���زداد ميل 

الإبادة اجلماعية ومن ثم تدع� باأ�شد العبارات املمكنة ملحا�شبة 
مل  التي  الزعامة  حما�شبة  ينبغي  واأ���ش��اف��ت  عنها.  امل�ش�ؤولني 

تفعل �شيئا للتدخل اأو ل�قف اأو اإدانة هذه الأفعال.
من جانبه دعا الأمري زيد بن رعد احل�شني مف��ش الأمم املتحدة 
يعتقد  التي  الفظائع  اإحالة  اإىل  ام�ش  الإن�شان  ال�شامي حلق�ق 
اأنها ارتكبت بحق اأقلية الروهينجا امل�شلمة يف ميامنار للمحكمة 
على  ميامنار  حك�مة  زي��د  الأم��ري  حث  كما  الدولية.  اجلنائية 
ال�شماح بدخ�ل مراقبني ل�لية راخني للتحقيق يف  اأعمال اإبادة 

جماعية ي�شتبه يف ارتكابها بحق الأقلية امل�شلمة.

تفجري  يف  ق��ت��ل��ى  ت�����س��ع��ة 
ان�����ت�����ح�����اري ب���ك���اب���ول

•• كابول-اأ ف ب:

ان��ت��ح��اري نف�شه يف ح��ي يف  ف��ج��ر 
كاب�ل اجلمعة م�قعاً ت�شعة قتلى 
فيما  ج��ري��ح��ا  ع��ل��ى الق���ل و18 
ي��ك��ث��ف امل�����ش��ل��ح���ن ���ش��غ���ط��ه��م يف 

العا�شمة الأفغانية.
الرهابي  داع�����ش  تنظيم  واأع��ل��ن 
تناقلته  ب��ي��ان  يف  ال��ه��ج���م  تبنيه 
م����اق���ع ي���دي���ره���ا م�����ؤي����دوه على 

النرتنت.
با�شم  امل���ت���ح���دث  ن���ائ���ب  واأع����ل����ن 
رحيمي  ن�شرت  الداخلية  وزارة 
الهج�م،  يف  ق��ت��ل  ���ش��رط��ي��ني  ان 
ال�شبعة الخرين هم  القتلى  وان 
 18 اأ�شيب  بينما   ، املدنيني  من 

�شخ�شا بجروح.
ووقع التفجري بالقرب من جتمع 
يف الذكرى ال�شن�ية ال23 ملقتل 
الزعيم ال�شيعي يف طائفة الهزارة 
حركة  بايدي  م��زاري  العلي  عبد 
طالبان. وكان ي�شارك يف التجمع 
بينهم  كبار من  اأفغان  م�ش�ؤول�ن 
التنفيذي عبد اهلل عبد  الرئي�ش 
اهلل ون��ائ��ب��ه حم��م��د حم��ق��ق وه� 

من الهزارة.

برمائية  بندقية  تنتج  رو�سيا 
تطلق 600 ر�سا�سة يف الثانية

•• مو�صكو-وام:

ي���ع���م���ل م�����رك�����ز ال���ب���ح����ث 
وال����ت���������ش����م����ي����م لأ����ش���ل���ح���ة 
ت�ل  م���دي���ن���ة  يف  ال��ق��ن�����ش 
ال����رو�����ش����ي����ة، ع����ل����ى ان����ت����اج 
ب��ن��دق��ي��ة اآل���ي���ة، ق����ادرة على 
الظروف  جميع  يف  العمل 
وميكن ا�شتخدامها يف الرب 

والبحر.
وق����ال م��دي��ر امل��رك��ز ي�ري 
قريبا  ���ش��ي��ت��م  اإن�����ه  اأم���ل���ني 
انتاج دفعة من بندقية اآلية 
يف  تعمل  ج��دي��دة  برمائية 
وت�شتطيع  الظروف  جميع 
يف  ر�شا�شة   600 اط��لق 
قد  اأن���ه  م�شيفا   ، ال��ث��ان��ي��ة 
يتم ت�ريد البندقية الآلية 
بع�ش  اإىل  ال����ربم����ائ����ي����ة 

الدول.
الآلية  ال��ب��ن��دق��ي��ة  وت��ت��م��ي��ز 
ال��ربم��ائ��ي��ة اجل���دي���دة ذات 
مليمرتا   5.45 ع����ي����ار 
ب���ق���درت���ه���ا ع���ل���ى اإ����ش���اب���ة 
ال���ه���دف ع��ل��ى ب��ع��د 900 
الأر�ش  ف���ق  ك��ان  اإذا  م��رت 
حتت  ك���ان  اإذا  م���رتا  و25 

اأطباء فل�شطيني�ن خلل حماولتهم انقاذ ال�شهيد من ذوي الحتياجات اخلا�شة يف م�شت�شفى باخلليل  )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
 حياتك غالية  .. حلقة �سبابية حول حوادث املرور الثنني املقبل

•• اأبوظبي-وام:

املقبل  الثنني  يا�ش  حلبة  على   - اأب�ظبي  �شرطة  �شباب  جمل�ش  يعقد 
�شعار  املرورية حتت  واحل���ادث  الزائدة  ال�شرعة  �شبابية ح�ل  - حلقة 
اأ�شب�ع املرور اخلليجي  “.. وذلك تزامنا مع انطلق  “ حياتك غالية 
اإن  اأب�ظبي،  �شرطة  �شباب  رئي�ش جمل�ش  الرحمي  اأحمد  الرائد  وقال 
احللقة - التي تقام برعاية معايل الل�اء حممد خلفان الرميثي قائد 
عام �شرطة اأب�ظبي - تهدف اإىل متكني ال�شباب من الإ�شهام يف حتديد 
وو�شع  امل��روري��ة  احل����ادث  احل��د من  واأنظمة  اآل��ي��ات  متطلبات تط�ير 
وت�جيهات  يتفق  مبا  زائ��دة  ب�شرعات  مركباتهم  البع�ش  لقيادة  حل�ل 

واأ�شارت  اأب�ظبي.  ل�شرطة  ال�شرتاتيجية  واخلطط  الإم���ارة  حك�مة 
اأن امل�شروع �شيك�ن خمتلفا  النقيب مرمي الزعابي مديرة امل�شروع اإىل 
ال�شباب من جن�شيات  باإ�شراك فئة  اأخ��رى وذلك  �شبابية  اأي حلقة  عن 
التعاون امل�شرتك بني جميع  اأهمية  خمتلفة يف احل���ار لت��شيح مدى 
اجلن�شيات التي تعي�ش على اأر�ش الإمارات احلبيبة بهدف حتقيق اأمن 

و�شلمة الطرقات.
يت�ىل  ال���ذي  لل�شباب  الإم����ارات  جمل�ش  م��ع  بالتعاون  امل��ب��ادرة  وتنفذ 
اجله�د الرامية اإىل ت�فري منرب للت�ا�شل مع ال�شباب ومتكينهم من 
التعبري عن اآرائهم وتطلعاتهم واهتمامهم مبا ي�شهم يف اإيجاد احلل�ل 

للم�شاكل التي ت�اجههم وما يعزز الأمن املجتمع.

30 عاماً  ال�  اأن احللقة ت�شتهدف فئة ال�شباب دون  واأو�شحت الزعابي 
امل�����ش���ؤول��ني و���ش��ب��اب م��ن خمتلف اجلن�شيات  ك��ب��ار  ب��ح�����ش���ر ع���دد م��ن 
طريق  عن  وامل�شجلني  الجتماعي  الت�ا�شل  يف  امل�ؤثرين  و  وم�شاهري 

امل�قع الإلكرتوين اخلا�ش باحللقات ال�شبابية .
روؤى  وت��ق��دمي  امل��روري��ة  اأ���ش��ب��اب احل�����ادث  �شيتم مناق�شة  اأن���ه  وذك���رت 
اإر�شادات  اتباع  باأهمية  ال�شباب  ت�عية  و�شبل  منها  للحد  ومقرتحات 
ال�شلمة املرورية و�شرورة التقيد بال�شرعات املحددة على الطرق.. كما 
ال�شرعة  مبخاطر  ال�عي  م�شت�ى  رفع  على  ال�شبابية  احللقة  �شرتكز 
اأمن  و�شبط  ال�شري  بق�انني  واللتزام  ال�شليمة،  القيادة  وفن  الزائدة 
مع  تفاعلهم  مب�شت�ى  والرت��ق��اء  النا�ش  اأرواح  على  واحلفاظ  الطرق 

املجتمع.
�شرطة  �شباب  جمل�ش  ع�ش�  اجلنيبي  �شالح  عبداهلل  النقيب  واأو���ش��ح 
تهدف  الريا�شية  لل�شيارات  الإم�����ارات  جمل�ش  م�شاركة  اأن  اأب���ظ��ب��ي 
متثل  ك�نها  الريا�شية  وال�����ش��ي��ارات  ال�شرطة  ب��ني  ال��ع��لق��ة  لت��شيح 
القطاع  م��ع  امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  على  وال��ت��ع��رف  ال�شباب  جمتمع 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ب��ال��دول��ة ع��ن ط��ري��ق ح���دث م�شاحب للحلقة  اخل��ا���ش 
GMC وحلبة مر�شى يا�ش ملحاولة ك�شر الرقم القيا�شي لأكرب جتمع 
اأكرب علم يف  اأي�شاً �شحب  �شيارات من نف�ش الن�ع يف العامل كما �شيتم 
الإمارات يحمل �شعار عام زايد ح�ل م�شمار احللبة متا�شيا مع مبادرات 

عام زايد يف الدولة.

•• كيغايل-وام:

ا�شتقبل فخامة ب�ل كاجامي رئي�ش جمه�رية رواندا �شم� ال�شيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل وذلك يف اإطار الزيارة 

الر�شمية التي يق�م بها �شم�ه اإىل رواندا.
ونقل �شم� ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان لفخامة رئي�ش رواندا حتيات 
“حفظه  الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شم�  �شاحب 
رئي�ش  نائب  مكت�م  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  اهلل” 
ال�شم�  اهلل” و�شاحب  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال����زراء  جمل�ش  رئي�ش  الدولة 
الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�شيخ حممد بن 

للق�ات امل�شلحة ومتنيات �شم�هم لرواندا مزيدا من التقدم والنماء.
وحمل فخامة الرئي�ش الرواندي �شم�ه حتياته اإىل �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
ال�شم�  “حفظه اهلل” و�شاحب  الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب  مكت�م  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شم�  “رعاه اهلل” و�شاحب  دبي  ال���زراء حاكم 
اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة ومتنياته 

لدولة الإمارات املزيد من التط�ر والزدهار.
الثنائية  ال��ع��لق��ات  بتعزيز  الكفيلة  ال�شبل  بحث  اللقاء  خ��لل  وج���رى 

وتط�ير اأوجه التعاون امل�شرتك بني البلدين.
الإقليمية  الق�شايا  م��ن  ع��دد  جت��اه  النظر  وج��ه��ات  اجلانبان  ت��ب��ادل  كما 

والدولية ذات الهتمام امل�شرتك وبحثا م�شتجدات الأو�شاع يف املنطقة.
عبداهلل  ال�شيخ  �شم�  ب��زي��ارة  روان���دا  رئي�ش  كاغامي  ب���ل  ورح��ب فخامة 

البلدين واحلر�ش  الثنائية بني  بالعلقات  .. م�شيدا  اآل نهيان  زايد  بن 
امل�شتمر على تعزيزها وت�طيدها يف املجالت كافة.

روؤية  بف�شل  �شاملة  ح�شارية  نه�شة  م��ن  الإم����ارات  حققته  مب��ا  واأ���ش��اد 
قيادتها الر�شيدة.

. متمنيا للدولة املزيد من التقدم والزدهار.
دولة  ح��ر���ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شم�  اأك���د  جانبه  م��ن 
الإمارات على تعزيز اأوجه التعاون امل�شرتك مع رواندا ومع دول الحتاد 

الأفريقي كافة.
ل�ش�ؤون  دول���ة  وزي���رة  الها�شمي  اإب��راه��ي��م  بنت  رمي  م��ع��ايل  اللقاء  ح�شر 

التعاون الدويل.

•• كيغايل -وام:

التعاون  و  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شم�  التقى 
الدويل يف كيغايل معايل ل�يز م��شيكي�اب� وزيرة خارجية رواندا بح�ش�ر 
ومعايل  الرواندي  التعليم  وزي��ر  م�تيم�را  ي�جني  الدكت�ر  كل من معايل 
الرواندي  والتكن�ل�جيا  املعل�مات  تكن�ل�جيا  وزي��ر  روراجن��ريوا  دي�  جان 

ومعايل اأوليفيري ندوه�نغريي وزير دولة.
مت خلل اللقاء ا�شتعرا�ش العلقات الثنائية بني دولة الإمارات وجمه�رية 

رواندا و�شبل تعزيزها وتط�يرها مبا يع�د بالنفع على البلدين ال�شديقني 
خ�ش��شاً يف املجالت القت�شادية وال�شتثمارية والتعليمية اإىل جانب بحث 
اآخر تط�رات الأو�شاع يف املنطقة. ورحبت معايل ل�يز م��شيكي�اب� بزيارة 
تعزيز  على  روان���دا  واأك���دت حر�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شم� 

بها  املجالت وامل�شي  �شتى  الإم��ارات يف  دول��ة  امل�شرتك مع  التعاون  علقات 
قدما نح� اآفاق اأرحب. من جانبه اأكد �شم� ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
حر�ش  اإىل  م�شريا  مميزة  بعلقات  ترتبطان  روان���دا  و  الإم����ارات  دول��ة  اأن 

المارات على تعزيز علقات التعاون امل�شرتك معها يف �شتى املجالت.

التعاون  و  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شم�  و�شهد 
و  لطلبة  درا�شية  منحة   20 لت�فري  تفاهم  مذكرة  على  الت�قيع  ال��دويل 
طالبات رواندا يف جامعة الإمارات و مذكرة تفاهم اآخرى لت�فري التدريب 

املهني املهني ل� 100 امراأة رواندية يف جمال ال�شياحة وال�شيافة.
دولة  وزي���رة  الها�شمي  اإب��راه��ي��م  بنت  رمي  معايل  التفاهم  مذكرتي  وقعت 

ل�ش�ؤون التعاون الدويل ومعايل ل�يز م��شيكي�اب� وزيرة خارجية رواندا.
حممد  ع��ب��داهلل  و�شعادة  الها�شمي  اإب��راه��ي��م  بنت  رمي  معايل  اللقاء  ح�شر 

التكاوي �شفري الدولة غري املقيم لدى رواندا.

رئي�ش رواندا ي�ستقبل عبداهلل بن زايد

عبداهلل بن زايد يلتقي وزيرة خارجية رواندا

•• كيغايل -وام:

اآل نهيان وزير اخلارجية  زايد  ال�شيخ عبداهلل بن  افتتح �شم� 
ال��دول��ة يف كيغايل وذل��ك على  ال���دويل مقر �شفارة  وال��ت��ع��اون 

هام�ش الزيارة الر�شمية التي يق�م بها �شم�ه اإىل رواندا.
ل�يز  وم��ع��ايل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شم�  واأزاح 
م������ش��ي��ك��ي���اب��� وزي�����رة خ��ارج��ي��ة روان�����دا ال�����ش��ت��ار ع���ن الل�حة 

التذكارية اإيذاناً بافتتاح مقر ال�شفارة.
كيغايل  الإم���ارات يف  دول��ة  �شفارة  افتتاح مقر  اأن  �شم�ه  واأك��د 
ياأتي انطلقاً من حر�ش دولة الإمارات على تعزيز العلقات 
الثنائية امل�شرتكة وتنمية اأوجه التعاون مع رواندا يف املجالت 
كافة. من جانبها اأعربت معايل ل�يز م��شيكي�اب� عن �شعادتها 
والذي  كيغايل  الإم���ارات يف  دول��ة  �شفارة  افتتاح مقر  بح�ش�ر 
ال�شديقني  وال�شعبني  البلدين  بني  الت�ا�شل  دع��م  �شاأنه  من 
ال��ت��ي جتمعهما  امل��ت��م��ي��زة  الثنائية  ال��ع��لق��ات  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ 

وتعزيز اأوجه التعاون امل�شرتك يف �شتى املجالت.
الها�شمي  اإب��راه��ي��م  بنت  م��ع��ايل رمي  الف��ت��ت��اح  م��را���ش��م  ح�شر 
حممد  عبداهلل  و�شعادة  ال��دويل  التعاون  ل�ش�ؤون  دول��ة  وزي��رة 
التكاوي �شفري الدولة غري املقيم لدى رواندا وعدد من �شفراء 

الدول العربية املعتمدين يف رواندا.

منت�سبات كليات التقنية للطالبات بدبي 
ينظمن متحف »املراأة الإماراتية«

•• دبي-وام:

العليا  التقنية  كليات  جممع  �شهد 
اف��ت��ت��اح »متحف  ب��دب��ي  اأم�����ش الول 
»ال�����ذي نظمته  الإم���ارات���ي���ة  امل������راأة 
جم���م����ع���ة م����ن ط���ال���ب���ات الإع������لم 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي مب��ن��ا���ش��ب��ة ي�����م امل�����راأة 
ال��ع��امل��ي وب��ال��ت��زام��ن م���ع ع���ام زايد 
وما  امل����راأة  ق����ة  ليعك�ش   ،2018
الروؤية  بف�شل  مكا�شب  من  حققته 
يف  وثقته  امل�ؤ�ش�ش  للقائد  احلكيمة 

قدرة املراأة على العطاء.
واكد الدكت�ر عبداللطيف ال�شام�شي 
العليا  التقنية  كليات  جممع  مدير 
اهمية  ل��ل��م��ت��ح��ف  اف��ت��ت��اح��ه  خ����لل 
ب�شكل  ال�ش�ء  �شلط  ال��ذي  املتحف 
بني  الإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  على  متميز 
ا�شت�شراف  وحتى  واحلا�شر  املا�شي 
الكبرية  ال��ث��ق��ة  ظ��ل  يف  م�شتقبلها 
قيادتنا  ق��ب��ل  م���ن  ل��ه��ا  امل��م��ن���ح��ة 
�شاحب  راأ����ش���ه���ا  وع���ل���ى  احل��ك��ي��م��ة 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم� 
–حفظه  ال����دول����ة  رئ���ي�������ش  ن���ه���ي���ان 
من  ال����لحم����دود  ال���دع���م  و  اهلل-، 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم� 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت������اد  رئ��ي�����ش��ة 
للأم�مة  الأع��ل��ى  املجل�ش  رئي�شة 
والطف�لة الرئي�شة الأعلى مل�ؤ�ش�شة 
التنمية الأ�شرية » اأم الإمارات« التي 
ق���ادت م�����ش��رية امل����راأة ب��اق��ت��دار نح� 
التميز والتمكني، وجعلت للمراأة يف 
الإم��ارات مكانة متميزة خا�شة مع 

الإماراتية  ل��ل��م��راأة  ي���م  تخ�شي�ش 
ك��ل عام،  اأغ�شط�ش م��ن  28 م��ن  يف 
الأ�ش�اء  فيه  ت�شلط  ي���م��اً  ليك�ن 
واجنازاتها  الإم���������ارات  اب���ن���ة  ع��ل��ى 
قيادتنا  ل���دى  مكانتها  يعك�ش  مب��ا 

ال�طنية وفخرها بها.
واأ�����ش����اف ال���دك���ت����ر ال�����ش��ام�����ش��ي اأن 
الحتفال باملراأة يف ي�مها العاملي له 
العام ك�نه يتزامن  خ�ش��شية هذا 
امل�ؤ�ش�ش الذي  مع عام زايد، القائد 
وقدراته  الإم��ارات��ي  بالإن�شان  اآم��ن 
دون تفريق بني رجل وامراأة، فاملراأة 
له  املغف�ر  امل�ؤ�ش�ش  القائد  فكر  يف 
ب����اإذن اهلل ت��ع��اىل، ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
كانت رمز العطاء لل�طن ومنبع كل 
وعملها  بعلمها  �ش�اء  خلقة  طاقة 
اأبنائها  يف  ق��ي��م  م��ن  تبثه  فيما  اأو 
واأ�شرتها، فاإميان ال�شيخ زايد باملراأة 
عزز ق�تها وقادها لل��ش�ل ملرحلة 
ال��ت��م��ك��ني ال��ت��ي ج��ع��ل��ت م��ن��ه��ا الي�م 

من�ذجا عاملياً.
كليات  اأن  ال�شام�شي  الدكت�ر  وذك��ر 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ت��ف��خ��ر ب�����اأن نح� 
الإن����اث،  م��ن  طلبتها  م��ن   62%
اإع���داده���ن كعنا�شر  ي��ت��م  وال��ل���ات��ي 
م���ن���ت���ج���ة ب����اح����رتاف����ي����ة وق����ي����ادي����ة 
ال��ك��ل��ي��ات بذلك  ل��ت�����ش��اه��م   ، ب���اإب���داع 
املطل�بة  الن�شائية  ال��ك���ادر  بناء  يف 
الي�م  ت�����ش��ارك  وال���ت���ي  للم�شتقبل 
يف ال��ت��ن��م��ي��ة يف ك��اف��ة امل���ج���الت مبا 
والهند�شة  والف�شاء  الطريان  فيها 

املتقدمة والتكن�ل�جيا،.
الزعابي  من جانبها عربت طريفة 
للطالبات  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  م��دي��ر 
بدبي عن فخرها بطالبات الكليات 
وقياديات  ف��ت��ي��ات  مي��ث��ل��ن  ال��ل���ات��ي 
واأم������ه������ات امل�������ش���ت���ق���ب���ل، وال����ل�����ات����ي 
الي�م،  م�ش�ؤولياتهن  مت��ام��ا  ي��ع��ني 
الإماراتية  امل���راأة  متحف  فتد�شني 
يف الكلية، يعك�ش تطلعات الطالبات 
ب�شمة  لهن  تكن  ب��اأن  وطم�حاتهن 
يف امل�������ش���ت���ق���ب���ل، ح���ي���ث ع���ر����ش���ن يف 
امل�����راأة  ت���ط����ر دور  ك��ي��ف��ي��ة  امل��ت��ح��ف 
واحلا�شر،  املا�شي  ب��ني  الإم��ارات��ي��ة 
املراأة  وت�شكله  �شكلته  ال��ذي  وال��دور 
دائ���م���ا يف ك���ل م��رح��ل��ة م���ن مراحل 
فكر  بف�شل  ال���دول���ة،  وت��ط���ر  من��� 
الرا�شخ  ونهجها  احلكيمة  القيادة 

منذ التاأ�شي�ش.
واأ���ش��اف��ت ال��دك��ت���رة ال��زع��اب��ي، اأن 
املتحف ا�شتعر�ش مكانة املراأة التي 
ال���ري���ادة وكيف  ال��ي���م اىل  و���ش��ل��ت 
ان��ط��ل��ق��ت يف ذل���ك م��ن ف��ك��ر القائد 
تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغف�ر  امل�ؤ�ش�ش 
نهيان-  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
ق���دم���ن من����اذج  ح���ي���ث  رح���م���ه اهلل، 
امل�ؤ�ش�ش  القائد  واأع��م��ال  اأق���ال  من 
ال�ش�ء  �شلطن  كما  امل����راأة،  دع��م  يف 
ناجحة  من��اذج  على  اإبداعية  بطرق 
من  الإم���ارات���ي���ات  للن�شاء  وق��ي��ادي��ة 
خ���لل م�����ش��روع »ق����ة امل����راأة يف عام 
زايد« الذي نفذته طالبات الإت�شال 

التطبيقي.

عبداهلل بن زايد يفتتح مقر �سفارة الإمارات يف كيغايل
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال ك�مبلك�ش     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بله�ل الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

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

العني
م�شت�شفى ال�احة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
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�سرطة دبي تطلق ثالث مبادرات �سمن برنامج اأقدر
•• دبي-وام:

�شاركت الإدارة العامة لإ�شعاد املجتمع يف �شرطة دبي بثلثة م�شاريع 
مبادرة  يف  متثلت  “اأقدر”،  للتمكني  خليفة  برنامج  �شمن  ابتكارية 
اأقدر  و”اأكادميية  رقمياً”،  الآم��ن��ة  و”املدر�شة  للخري”،  “اأقدر 

الذكية”.
وج���اء اإط���لق ه��ذه امل���ب���ادرات ب��ال��ت��زام��ن م��ع م�شاركة �شرطة دب��ي يف 
انطلق  الذي  الإم��ارات للبتكار  الأ�شب�ع اخلتامي من فعاليات �شهر 

يف ال�”�شيتي ووك” بدبي.
اإدارة خدمة  املعمري، مدير  الدكت�ر عبدالرحمن �شرف  املقدم  وقال 
للتمكني  خليفة  لربنامج  ال��ع��ام  املن�شق  م�شاعد  ب��الإن��اب��ة،  ال��ت��دري��ب 

“اأقدر” اإن الربنامج يهدف لتعزيز امل�شاركة املجتمعية يف اإطار فل�شفة 
واأهداف الربنامج القائمة على دعم البتكار، وتهيئة الفر�ش املنا�شبة 

لكافة الفئات املجتمعية.
واأو�شح امللزم ثاين اأحمد �شامل رئي�ش ق�شم تنفيذ وت�ش�يق الربامج 
يف الإدارة العامة لإ�شعاد املجتمع، اأن املبادرة الأوىل والتي حتمل عن�ان 
“اأقدر للخري” ترفع �شعار “كن كرميا وافعل خريا”، وهي عبارة عن 
تطبيق الكرتوين خريي للطلبة ميكنهم من اإتاحة الفر�شة للآخرين 
لل�شتفادة من كتبهم اأو ملب�شهم اأو اأجهزتهم اللكرتونية اأو اأدواتهم 
املكتبية التي لي�ش�ا بحاجة اإليها، وحتى التربع مب�شروفهم الدرا�شي 
القادرين، وميكن للطلبة املحتاجني حجز  لغريهم من الطلبة غري 

كل ما يلزمهم عرب التطبيق ومن ثم يتم �شحنها اإىل منزلهم.

اللكرتوين  امل�قع  اإن  قال  الذكية”،  اأق��در  “اأكادميية  مبادرة  وح���ل 
تهدف  التي  التدريبية  احلقائب  من  عددا  ي�فر  الذكية  للأكادميية 
اإ�شافة  ال�طني  اإىل متكني الطلب وتط�ير مهاراتهم ورفع ح�شهم 
اإىل حت�شني النا�شئني وتثقيفهم بالف�شائل لتجنب وق�عهم �شحية 
للتحديات داخل ال�شف الدرا�شي وخارجه، وت�فري من�شة تعلم عاملية 
الآراء والبح�ث وتربية جيل  تبادل  العامل  تتيح للطلبة ح�ل  رائ��دة 

من ال�شباب الطم�ح واملخل�ش لدينه ووطنه وقيادته.
واأما عن مبادرة “املدر�شة الآمنة رقميا”، فقال اإن هذه املبادرة تاأتي 
اللكرتونية، وهي  – اجل��رمي��ة  اجل��رائ��م  م��ن  ال�قاية  �شمن حم���ر 
تعنى باإن�شاء نظام تقييم معتمد ومبني على اأ�ش�ش علمية وبناء على 
اأن  م�شيفا  الدولة،  مدار�ش  جميع  على  تطبيقه  ليتم  عاملية  جت��ارب 

الأخطار  ملجابهة  املدر�شة  لقيا�ش مدى جاهزية  ت�شميمه  النظام مت 
والهيئتني  الطلبة  ل��دى  الكايف  ال�عي  وج���د  ول�شمان  اللكرتونية 
الإدارية والتدري�شية، اإ�شافة لقيا�ش وحماية اأجهزة الطلبة عن طريق 

ت�شجيل عمليات الدخ�ل اإىل امل�قع غري الآمنة.
واأو�شح اأن النظام safe 360 يعمل على تقييم املدر�شة من خلل 
حماور رئي�شية تنق�شم اأي�شا اإىل حماور فرعية، فمح�ر ال�شيا�شات   4
اأما  الت�شال،  وتقنيات  وال�شيا�شات  امل�ش�ؤوليات  اإىل  يتفرع  والقيادة 
املرور واخلدمات،  اإىل حم�ري كلمات  التحتية فيتفرع  البنية  حم�ر 
الأطفال  كل من  اإىل  يتفرع  اأن��ه  التعليم جند  اإىل حم���ر  وبالنتقال 
اأول��ي��اء الأم����ر، واأخ��ريا حم���ر املعايري  وال�شباب وامل�ظفني وم��ن ثم 

واملراقبة فيتفرع اإىل حم�ر املراقبة فقط.

املغرب يف اأبوظبي .. وم�سات ملهمة حل�سارات تليدة وعالقات تاريخية

انطالق املنتدى العاملي للمراأة القيادية بالعني

املر يفتتح معر�ش »امل�ست�سرقون اجلدد« يف دبي

•• اأبوظبي-وام:

جت�شد فعالية “املغرب يف اأب�ظبي” 
ع��م��ق ال��ع��لق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة التي 
تربط بني دولة الإم��ارات واململكة 
امل���غ���رب���ي���ة ..ف�����م�����ن وط������ن اخل���ري 
الفعالية  ه���ذه  ت��ق��دم  وال��ت�����ش��ام��ح 
ملهمة  وم�شات  الرثية  الثقافية 
وروابط  تليدة  مغربية  حل�شارات 
لعق�د  متتد  بلدين  ب��ني  تاريخية 

من الزمن.
وتقام فعالية “املغرب يف اأب�ظبي” 
برتحيب من �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
وبرعاية  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
����ش���اح���ب اجل����لل����ة امل���ل���ك حممد 
املغربية  امل��م��ل��ك��ة  ع��اه��ل  ال�����ش��اد���ش 
ال�شم�  �شاحب  وب��دع��م  ال�شقيقة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���ظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

املغرب يف اأب�ظبي حتمل هذا العام 
اأب�ابه”  لكم  يفتح  “املغرب  �شعار 
الإمارات  دول��ة  يف  اإقامتها  وت���ؤك��د 
العلقات  ع��م��ق  ال��ث��ال��ث��ة  ل���ل���دورة 
بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني 
معرباً عن �شعادته بالإقبال الكبري 
من الزوار على هذه الفعالية التي 
الثقافة  على  ثرية  اإط��لل��ة  تقدم 

والتاريخ والرتاث املغربي.
واأو�شح اأن الفعالية ت�شمل العديد 
م��ن الأج��ن��ح��ة ف��ه��ن��اك ج��ن��اح يقام 
ال�شباب  للم�شممني  الأوىل  للمرة 
املبتكرين وي��ربز دوره��م يف تعزيز 
املغربية  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 
الرتاثي  املتحف  اأي�شاً  ي�جد  كما 
امل��غ��رب��ي ال����ذي ي��ت��ي��ح ل�����زواره هذا 
 270 على  الط��لع  فر�شة  العام 
جمم�عة  تت�شمن  اأث��ري��ة  قطعة 
ح���������ش����ري����ة م�������ن امل����خ����ط�����ط����ات 
كمخط�طات  املتن�عة  الإ�شلمية 

هذه الع�امل جمتمعة يف كل �شكل 
م��ن اأ���ش��ك��ال احل��ي��اة ل��دى املجتمع 
امل���غ���رب���ي امل���ع���ا����ش���ر وجت���ل���ى ذلك 
ال�شعبي  الطبخ  فن�ن  يف  ب��ش�ح 
الطهي  ع���ل���ى  ي��ق��ت�����ش��ر  ل  ال������ذي 
فح�شب بل وي�شمل طرق حت�شري 
الطبخ  اأدوات  ا���ش��ت��خ��دام  وق���اع��د 
بح�شب  ال���ط���ع���ام  ت���ن���اول  واأدوات 

املنا�شبة الجتماعية.
�شمي�شة  ال�������ش���ي���ف  اأع�����رب�����ت  ك���م���ا 
بامل�شاركة  �شعادتها  ع��ن  ال�شافعي 
اأب�ظبي”  يف  “املغرب  فعالية  يف 
التي  الإم���ارات  دول��ة  والت�اجد يف 
وثيقة  تاريخية  بعلقات  ترتبط 

مع اململكة املغربية.
وقالت اإنها تقدم خلل م�شاركتها 
يف املطبخ املغربي بالفعالية ي�مياً 
م��ن م�شاهري طهاة  ع��دد  وب��رف��ق��ة 
خمتلفة  درو�شاً  املحرتفني  املغرب 
يف الطهي ويتم تعريف الزوار على 

ومبتابعة  امل�شلحة  للق�ات  الأعلى 
بن  من�ش�ر  ال�شيخ  �شم�  واهتمام 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 

ال�زراء وزير �ش�ؤون الرئا�شة.
وم�شارك�ن  م�������ش����ؤول����ن  واأك��������د 
يف  اأب�ظبي”  يف  “املغرب  بفعالية 
اأنباء  ل���ك��ال��ة  خ��ا���ش��ة  ت�شريحات 
انعقاد الدورة  “وام” اأن  الإم��ارات 
يف  “املغرب  ف��ع��ال��ي��ة  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة 
العلقات  ع��م��ق  ي���ؤك��د  اأب�ظبي” 
تربط  ال��ت��ي  الرا�شخة  التاريخية 
بني دولة الإمارات واململكة املغربية 
..م�شريين اإىل اأن الفعالية �شهدت 
كبرياً  اإق�����ب�����اًل  ان���ط���لق���ه���ا  م���ن���ذ 
م��ن ال�����زوار ال��ذي��ن ت����اف���دوا على 
للتعرف  املختلفة  الفعالية  اأروق��ة 
والفن�ن  وال��ث��ق��اف��ة  ال����رتاث  ع��ل��ى 

املغربية.
وقال ر�شيد حمزاوي مدير املكتب 
ال�طني املغربي لل�شياحة اإن فعالية 

يف ال�شناعات التقليدية.
اآيت ب�حل�شن  وقالت ال�شيف زكية 
اإن دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
ترتبطان  امل����غ����رب����ي����ة  وامل����م����ل����ك����ة 
وتعك�ش  را�شخة  تاريخية  بعلقات 
الفعالية  هذه  الإم��ارات  ا�شت�شافة 
عمق  املغربية  والرتاثية  الثقافية 
هذه العلقات معربة عن �شعادتها 
ب���ال���ت����اج���د يف دول�������ة الإم����������ارات 
بها  التي حظيت  الكبري  واحلفاوة 
اأب���ظ��ب��ي على  ف��ع��ال��ي��ة امل���غ���رب يف 

امل�شت�يني ال�شعبي والر�شمي.
املطبخ  يف  م�شاركتها  وا�شتعر�شت 
اإن املطبخ  املغربي بالفعالية قائلة 
لك�ن  نظراً  بتن�عه  يتميز  املغربي 
مك�ناته  يف  م��ت��ع��دد  ب��ل��د  امل���غ���رب 
تاريخه  ع��رب  واحت�شن  الثقافية 
وجمع  متعددة  ح�شارات  الط�يل 
والثقافة  امل��ت������ش��ط  ث��ق��اف��ات  ب���ني 
اأثرت  وق��د  املغاربية  ال�شحراوية 

ال���ك���رمي وك��ت��ب احلديث  ال���ق���راآن 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  النب�ية  وال�����ش��رية 
الفقه  لعلماء  ت��اري��خ��ي��ة  م���ؤل��ف��ات 
واملعاجم  والطب  والتاريخ  واللغة 
اخلالدين  ن��ب��ي��ل  وق����ال  وال�����ش��ع��ر. 
يف  “املغرب  بفعالية  الفن�ن  مدير 
اأب�ظبي” اإن هذا احلدث الذي يقام 
الإمارات  بدولة  الثالثة  دورت��ه  يف 
ال�طيدة  للعلقات  جت�شيداً  ياأتي 
بني دول��ة الإم���ارات وامل��غ��رب �ش�اء 
على امل�شت�ى الر�شمي اأو ال�شعبي.

الإمارات  دولة  اإىل  بال�شكر  وتقدم 
على هذا الهتمام الكبري بفعالية 
ودع����م  اأب�ظبي”  يف  “املغرب 
لإقامة  ال��ر���ش��ي��دة  ال���دول���ة  ق���ي���ادة 
من�شة  وف��رت  التي  الفعالية  ه��ذه 
مثالية للتعريف بالرتاث والثقافة 
ال�ش�ء  ت�شليط  وك��ذل��ك  املغربية 
ع��ل��ى اب���داع���ات ���ش��ب��اب امل��غ��رب عرب 
تخ�شي�ش جناح لعر�ش ابتكاراتهم 

بالإ�شافة  امل��غ��رب��ي  املطبخ  اأ���ش��رار 
�شهية  تقليدية  اأط��ب��اق  اإع���داد  اإىل 

ومتن�عة.
يف  “املغرب  ف����ع����ال����ي����ة  وجت����������دد 
دول���ة  ب�����ش��ك��ان  ال���ل���ق���اء  اأب�ظبي” 
ال��ع��ام بعد دورتني  الإم�����ارات ه��ذا 
�ش�اء  املقايي�ش  بجميع  متميزتني 
يف  ال��ت��ن���ع  اأو  التنظيم  ح��ي��ث  م��ن 
اأو ال��ت��م��ي��ز يف  الأق�������ش���ام امل�����ش��ارك��ة 
ال���ع���رو����ش ال���رتاث���ي���ة امل��غ��رب��ي��ة اأو 
الإقبال اجلماهريي غري امل�شب�ق.

وت�شتمر فعالية املغرب يف اأب�ظبي 
19 مار�ش اجلاري يف مركز  حتى 
للمعار�ش  ال�����ط����ن����ي  اأب�����ظ����ب����ي 
�ش�ؤون  وزارة  وت��ن��ظ��ي��م  ب���اإ����ش���راف 
ت��ع��زي��ز ودعم  اإط����ار  ال��رئ��ا���ش��ة ويف 
والأخ�ية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ع��لق��ات 
التي جتمع دولة الإمارات العربية 
املغربية يف جميع  باململكة  املتحدة 

املجالت.

•• العني - وام:

���ش��ه��د م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د بن 
طحن�ن اآل نهيان اأم�ش على م�شرح 
املنتدى  ان����ط����لق  ال���ع���ني  ب���ل���دي���ة 
ال��ق��ي��ادي��ة الذى  ل���ل���م���راأة  ال��ع��امل��ي 
مبنا�شبة  م��ع��ال��ي��ه  ب��رع��اي��ة  ي��ن��ظ��م 
الي�م العاملي للمراأة وي�شتمر اأربعة 
الدولية  ال�شركة  م��ن  بدعم  اأي���ام، 
الحت�����اد  دول  يف  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن 

الأوروبي.

و�شناعة  ل��ل���ش��ت�����ش��راف  اب��ت��ك��اري��ة 
وطرق  احل��رة  وال��ت��ج��ارة  امل�شتقبل 
مت������ي�����ل امل�����������ش�����اري�����ع ال�������ش���غ���رية 
على  ال�ش�ء  وت�شليط  واملت��شطة 
والنجاحات  الب���ت���ك���ارات  م�����ش��رية 
التي حققتها املراأة العربية وت�فري 
ف��ر���ش ا���ش��ت��ث��م��اري��ة وامل�����ش��ارك��ة يف 
القت�شادي  امل�شتقبل  م�����ش��رع��ات 
العق�د  يف  القان�نية  وال�����ش���اب��ط 
والدولية  امل��ح��ل��ي��ة  والت���ف���اق���ي���ات 
ودور املراأة يف تفعيل ا�شرتاتيجيات 

من�ذجاً يحتذى على نطاق العامل 
يف الإب��������داع وال��ت�����ش��ام��ح وال����ف���اء 
ان  م�شيفا  ال�طنية  املك�نات  لكل 
ال�شيخة  ل�شم�  ال��ك��ب��رية  اجل��ه���د 
مكانة  ع��ززت  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
امل���راأة من خ��لل ال��روؤي��ة احلكيمة 
لكل الق�شايا التي متنحها فر�شة 
امل�شاركة يف نه�شة املجتمع وتاأكيد 
جعلها  م��ا  وه���  ال��زاه��ي  م�شتقبله 
الإماراتيات  الن�شاء  لكل  امللهمة 
على نح� دفعهن لتاأكيد وج�دهن 

تط�ير  معايري  املنتدى  ويناق�ش 
الأعمال  ري���ادة  يف  القيادية  امل���راأة 
لتنظيم  الأ����ش���ا����ش���ي���ة  وال����ق�����اع����د 
وحا�شنات  التجارة  يف  امل���راأة  عمل 
املراأة  متكني  يف  ودوره����ا  الأع��م��ال 
يف  الأع����م����ال  رواد  ودور  ال���ق���ائ���د 
امل�شتدامة وت�ليد  م�شرية التنمية 
واإن���ت���اج احلل�ل  امل��ب��دع��ة  الأف���ك���ار 
واأف�شل  الناجحة  للمراأة  املبتكرة 
بني  ال���ت����ازن  لتحقيق  امل��م��ار���ش��ات 
ال��ع��م��ل والأ�����ش����رة واإن�������ش���اء فر�ش 

مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم� 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  رئ��ي�����ش��ة الحت�����اد 
للأم�مة  الأع��ل��ى  املجل�ش  رئي�شة 
وال���ط���ف����ل���ة ال���رئ���ي�������ش���ة الأع����ل����ى 
واو�شح  الأ�شرية.  التنمية  مل�ؤ�ش�شة 
اأن �شم�ها متثل القدوة لكل ن�شاء 
الدولة لأنها قامت برعاية ق�شايا 
الأ����ش���رة وامل�����راأة وال��ط��ف��ل وعمقت 
والهتمام  باملراأة  الح��رتام  ثقافة 
ان��ط��لق��ة ق�ية  �شكل  م��ا  بها وه��� 
اأ�شبحت  التي  الإم��ارات��ي��ة  للمراأة 

الق�ة الناعمة.
وق�����ال م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د بن 
امل�����راأة يف  اإن  ن��ه��ي��ان،  اآل  ط��ح��ن���ن 
الرجل”  “�شقيقة  الإم���ارات  دول��ة 
وال�شطلع  امل�ش�ؤولية  حتمل  يف 
خدمة  يف  الإي�����ج�����اب�����ي  ب�����دوره�����ا 
من  الغالية  الثقة  بف�شل  املجتمع 
القيادة الر�شيدة التي كرمت املراأة 
الأفكار  ت��ق��دمي  فر�شة  ومنحتها 
املجالت  اخللقة والإب���داع يف كل 
الإمارات”  “اأم  بت�جيهات  م�شيدا 

بالتميز  امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل����ج����الت  يف 
والإبداع والت�شحية لأجل ال�طن 

وقيادته الر�شيدة.
وزراء  جم��ل�����ش  امل��ل��ت��ق��ى  وي����رع����ى 
ال�ش�ؤون  وزراء  وجم��ل�����ش  ال��ع��م��ل 
الجتماعية بدول جمل�ش التعاون 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��م��ع��ي��ة الإم������ارات 
لرعاية وبر ال�الدين فيما تنظمه 
هاندي هي�من لتنظيم الفعاليات 
امليثاق  ل��ربن��ام��ج  م��ن��ت�����ش��ب  ع�����ش��� 

العاملي للأمم املتحدة.

•• دبي-وام

اف�����ت�����ت�����ح حم�����م�����د امل����������ر رئ����ي���������ش 
بن  حم��م��د  م��ك��ت��ب��ة  اإدارة  جم��ل�����ش 
را�شد معر�ش ل�حات )امل�شت�شرق�ن 
يف  الأول  اأم�������ش  م�����ش��اء  اجل�������دد(، 
غ��ال��ريي »ب���ي���ات«، مب��رك��ز وايف يف 
دبي، بح�ش�ر معايل عبدالرحمن 

الت�شكيلية  ب��احل��رك��ة  وامل��ه��ت��م��ني 
الإم����ارات����ي����ة، ون��خ��ب��ة م���ن رج���ال 
ال�شباب  والت�شكيلي�ن  الأع���م���ال، 
للفن  وم���ت���ذوق����ن  الإم���������ارات،  يف 
اأعمال ت�شج  لل�شتمتاع مب�شاهدة 
باحل�ش�ر الب�شري لفنانيني كبار 
ال���ع���امل. وقد  اأن���ح���اء  م��ن خمتلف 
املعرو�شة مناظر  الأعما  ا�شت�حت 

دانييل  اإي���������ران،  م����ن  خم���ت���ارب����ر 
ويجريا من فرن�شا ومارتن غي�شني 
كر�ش�يل  وال��ك�����ش��ن��در  اأمل��ان��ي��ا،  م��ن 
وب��ن ه���ب��ارد م��ن اأم��ري��ك��ا، والذين 
امل�اد  فيها  تعددت  ل�حات  قدم�ا 
امل�شتخدمة مثل األ�ان الزيت واملاء، 
الإماراتية  البيئة  جميعها  وتناول 
والطبيعة،  ال���ع���م���ران  يف  خ��ا���ش��ة 

ال�����ش��ح��ة ومعايل  ال��ع���ي�����ش وزي����ر 
اأن����ر ب��ن حممد قرقا�ش  ال��دك��ت���ر 
اخلارجية  لل�ش�ؤون  ال��دول��ة  وزي���ر 
املجل�ش  ع�ش�  الب�شطي  وع��ف��راء 
من  نخبة  ح�ش�ر  ال�طني وو�شط 
الر�شامني والفنانيني الت�شكيليني 
ال�����ع�����امل�����ي�����ني.  ح���������ش����ر امل����ع����ر�����ش 
ب���اق���ة م���ن ال��ف��ن��ان��ني الإم����ارات����ني 

اخللفيات  ت���ع���دد  ع��ك�����ش��ت  ب��ح��ي��ث 
للفنانني  الإب���داع���ي���ة  وامل����دار�����ش 
با�شكيه  وديفيد  وه���م:  امل�شاركني 
هاري�ش  وج�ن  كروك�شف�رد  جيني 
فان  ول���ي جان�شن  بارتلت  وج���ن 
ونكل  ك����رودن،  ت��ن  ولينيت  ف����رن، 
وا  وتريف�ر  تارت،  و�شبن�شر  با�شل، 
م�شهد  وف���ارام���ارز  بريطانيا،  م��ن 

وجماليات الطبيعة والعمران التي 
تزخر بها دولة الإم��ارات، وعك�ش�ا 
م���ن خ��لل��ه��ا ال�����رتاث الإم����ارات����ي 
ال�����ع�����ري�����ق م������ن خ��������لل ل�����ح����ات 
الأحياء  كذلك ا�شت�حت  ا�شت�حت 
اإمارات  وخمتلف  دبي  يف  القدمية 
الفنية  الأع��م��ال  وتن�عت  ال��دول��ة. 
ال��ت��ي ق��دم��ت م��ن خ���لل املعر�ش، 

وال�شحارى  اجل���ب���ال  م�����ش��ت���ح��ني 
والبحر، كذلك كانت هنالك اأعمال 
ا�شت�حت الأحياء القدمية يف دبي 
وعك�ش  ال��دول��ة،  اإم���ارات  وخمتلف 
الإماراتية  اجل��م��ال��ي��ات  ال��ف��ن��ان���ن 
وف���ق م��ن��ظ���ر ب�����ش��ري ب��دي��ع وجد 
احل�ش�ر  م���ن  ك��ب��ريا  ا���ش��ت��ح�����ش��ان��ا 

والفنانيني املحليني.

تخريج ثالث دورات تخ�س�سية يف �سرطة الفجرية
•• الفجرية - وام:

احتفلت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية بتخريج ثلث دورات تخ�ش�شية �شمن اخلطة ال�شن�ية ل�زارة الداخلية 
2018م، الرامية اإىل �شقل مهارات منت�شبيها وتط�ير قدراتهم يف جمال العمل ال�شرطي، متثلت يف دورة  لعام 

التحقيق والتحري يف جرائم القتل ودورة تخطيط احل�ادث البليغة ودورة ا�شت�شراف امل�شتقبل.
وتزويدهم  امل�شاركني  اإك�شاب  بهدف  وذلك  دورة،  كل  طبيعة  ح�شب  حديثة  ومفاهيم  م�ا�شيع  ال��دورات  وت�شمنت 
باملعل�مات والنظريات احلديثة التي ت�شاعدهم على رفع م�شت�ى اأدائهم يف العمل، وا�شتفاد من الدورات عدد 56 

من ال�شباط و�شباط ال�شف والأفراد من خمتلف قيادات ال�شرطة بالدولة.
ال�شهادات  بت�شليم  التدريب  معهد  مدير  الطنيجي  نايع  ب��ن  را���ش��د  علي  الدكت�ر  العقيد  ق��ام  احلفل  نهاية  ويف 

للم�شاركني وكرم املحا�شرين.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املزرعة 

املتط�رة للم�ا�شي والغنام
رخ�شة رقم:CN 1528614  قد تقدم�ا الينا بطلب

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

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مكتب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

حممد ال�شايغ للمحاماه وال�شت�شارات القان�نية
رخ�شة رقم:CN 2083605  قد تقدم�ا الينا بطلب

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

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�ش��ش الرخ�شة 
رقم:CN 1017755 بال�شم التجاري �شال�ن النخبة 
كان  كما  ال��شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �شابقاً
العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10

اإعــــــــــالن
للت�شميم  مارون  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والديك�ر ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1076416 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة �شميه ابراهيم �شلطان عي�شى الزعابي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة رند عبداجلليل حممد %49 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ا�شماعيل ح�شن عبداهلل علي املن�ش�ري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف رند عبداجلليل حممد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للعمال  ال�شرق  ال�ش�����ادة/جنم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1049341:الكهربائية وال�شحية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
�شيد افتخار علي �شيد �شكندر علي من 25% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شجاد علي �شكندر علي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دراي كلني البي�ش 

CN 1051098:وال�ش�د ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
فر�شيد روحاين علي من 24% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ذكر اهلل خليل غفراين

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امل��شيقى النا�شئ

 رخ�شة رقم:CN 1005038 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ي��شف ح�شني ح�شني البريق الل�غاين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد جا�شم عبيد اله�يل الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة مارون لل�شيانة 

العامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1086554 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شميه ابراهيم �شلطان عي�شى الزعابي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ا�شماعيل ح�شن عبداهلل علي املن�ش�ري
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
الهند�شية  لل�شت�شارات  ال�ش�����ادة/�ش�اي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2059596 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شيف بدر عامر م�شلم ال�شيعري من 99% اىل %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ايليت كابيتال لل�شتثمار- �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م 
 ELITE CAPITAL INVESTMENT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل بدر عامر م�شلم ال�شيعري

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جل�بال خلدمات امللحة 

اجل�ية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2267973 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة العلن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/جل�بال خلدمات امللحة اجل�ية ذ.م.م
GLOBAL AIR NAVIGATION SERVICES LLC

اىل/كان�ب��ش انرتنا�شي�نال خلدمات الطريان ذ.م.م
CANOPUS INTERNATIONAL AVIATION SERVICES LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شال�ن ك�ل�ري�شتا لل�شيدات 

رخ�شة رقم:CN 2436534 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة العلن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/�شال�ن ك�ل�ري�شتا لل�شيدات

COLORISTA LADIES SALOON

اىل/�شال�ن ك�ل�ري�شتا ل�شيدات ذ.م.م
COLORISTA LADIES SALOON LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان  القت�شادية خلل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة ا�شرتاكيم الزراعية ملالكها خالد 

CN 2122166:بن �شبيح امل�شري- �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م رخ�شة رقم
 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جممع ا�شرتا ال�شناعية لل�شمدة واملبيدات الزراعية 
Astra Industrial Complex for Fretilizers and Agrochemicals L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد بن �شبيح بن طاهر امل�شري
تعديل ل�حة العلن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

امل�شري-  �شبيح  بن  ملالكها خالد  الزراعية  ا�شرتاكيم  ا�شم جتاري من/�شركة  تعديل 
�شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م 

 ASTRACHEM AGRICUL TURAL OWNED BY KHALED SABIH MASRI-

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/�شركة ا�شرتاكيم الزرعية ذ.م.م- �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م
ASTRACHEM AGRICUL TURAL LLC- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

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

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ج�لد بلنيت ل�شلح امل�لدات 

الكهربائية رخ�شة رقم:CN 1079535 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد بارفيز عبداملنان %100
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة احمد علي عبدالرحيم علي ح�شن احل��شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل حممد عبداهلل حممد الن�شاري
التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/العابري للن�شاءات والتط�ير

رخ�شة رقم:CN 1021405 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/علي حمد �شيف نا�شر العربي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد �شعيد احمد ابراهيم من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف زياد عبدالعزيز طالب

تعديل ل�حة العلن/اجمايل من م�شاحة 0.90*0.70 اىل 1*1
تعديل �شكل قان�ين/من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/العابري للن�شاءات والتط�ير
AL ABRI CONSTRUCTION & DEVELOPMENT

اىل/العابري للن�شاءات والتط�ير- �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م
AL ABRI CONSTRUCTION & DEVELOPMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

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

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جم�هرات امل�شع�د ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1023245 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة العلن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*5

تعديل ا�شم جتاري من/جم�هرات امل�شع�د ذ.م.م
AL MASAOOD JEWELLERY LLC

اىل/جم�هرات عبداهلل امل�شع�د واولده ذ.م.م
ABDLLA AL MASAOOD & SONS JEWELLERY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�ش��ش الرخ�شة 
رقم:CN 2314940 بال�شم التجاري فيل� ف�ن لله�اتف 
املتحركة بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة ال��شع 

كما كان عليه �شابقاً
العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�ش��ش الرخ�شة 
رقم:CN 1135624 بال�شم التجاري م�ؤ�ش�شة ال�شراد 
لعمال ال�شباغ بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

ال��شع كما كان عليه �شابقاً
العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة حممد �شم�ش العلم للحدادة

رخ�شة رقم:CN 1102080 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد را�شد ح�شن حممد ال�شام�شي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف عيدور�ش احمد اب�بكر النفيب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شم�ش العامل ا�ش� مياه

تعديل ل�حة العلن/اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*3
تعديل ا�شم جتاري من/ور�شة حممد �شم�ش العلم للحدادة

MOHAMMAD SHAMSULALAM SMITHERY WORKSHOP

اىل/�شاين بروف�شينال للحداده
SHANE PROFESSIONAL BLACKSMITH

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

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

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10

اإعــــــــــالن
مقاولت  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1105254:اخلليج ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة بدر حممد غلم حممد %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفة �شامل عبداهلل النعيمي

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

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

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  املالك : ل�زان فا�شن ذ.م.م

للع�د  ع��شه   OUSHA OUD : طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية
امل�دعة بالرقم : 286152  بتاريخ : 2018/1/17

با�شم: ل�زان فا�شن ذ.م.م
الربيد 90553  التخطيط هاتف: 03755255 فاك�ش: 0722013903 �شندوق  �شارع  العني  العني-   : وعن�انة 

   hr@louzanfashion.com :المييل
�شورة العالمة

واملنتجات  املقلدة  املدب�غة  املدب�غة واجلل�د  :18 اجلل�د  بالفئة  ال�اقعة  اأو اخلدمات  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
امل�شن�عة من هذه امل�اد غري ال�اردة يف فئات اخرى جل�د احلي�انات اخلام او املدب�غة ال�شناديق واحلقائب 

ال�شفرية املظلت وال�شما�شي والع�شي ال�شياط واطقم احلي�انات وال�شروج.
و�شف العلمة : عبارة عن كلمة ع��شه يقابلها من الناحية الخرة ousha يف املنت�شف �شكل دائرة.

ال�شرتاطات :
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  10  مار�س 2018 العدد 12270
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اأخبـار الإمـارات
جمل�ش �ساحية اخلالدية ينظم اللقاء الثاين لأهايل ال�ساحية  �سمن مبادرة »يل�ستنا« ويوؤكد على تعزيز الروابط الأ�سرية 

•• ال�صارقة –الفجر: 

وتق�ية  الأ���ش��ري��ة  ال��رواب��ط  تعزيز  يف  دوره  منطلق  م��ن 
ال�����ش��لت الج��ت��م��اع��ي��ة ب���ني امل����اط���ن���ني وا����ش���ل جمل�ش 
�شاحية اخلالدية التابع لدائرة �ش�ؤون ال�ش�احي والقرى 

بحك�مة ال�شارقة تنظيمه ملبادرة  يل�شتنا.
ويعد اللقاء الثاين والتجمع بني اأهايل �شاحية اخلالدية 
الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  ���ش��اح��ب  روؤى  لتحقيق  ف��ر���ش��ة 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��� امل��ج��ل�����ش الأعلى 
للحتاد حاكم ال�شارقة _ حفظه اهلل ورعاه _ يف اإطار 

روؤية ترجمة ت�جيهات �شم�ه يف تعزيز الت�ا�شل واأن تك�ن 
جمال�ش ال�ش�احي همزة و�شل بني احلك�مة وامل�اطنني.
جمل�ش  رئي�ش  ن��ائ��ب  امل���ري  �شعيد  خلفان  ال��ل��ق��اء  ح�شر 
�شاحية اخلالدية وحممد را�شد بن جر�ش وعبداهلل جرب 
ال�شري  وحممد بن هده ال�ش�يدي وعلي حمد بن �شيفان 
و اأع�شاء جمل�ش �شاحية اخلالدية بجانب عدد من اأهايل 

الأحياء ال�شكنية يف اللية واخلالدية.
�ش�ؤون  دائ����رة  اأه����داف  اإط����ار  يف  »يل�شتنا«  م��ب��ادرة  وت��اأت��ي 
ال�ش�احي والقرى بتعزيز الرتابط الجتماعي والت�ا�شل 
اللقاء رحب  بداية  ال�شكنية. يف  الأح��ي��اء  الأه���ايل يف  بني 

خلفان �شعيد املري نائب رئي�ش جمل�ش �شاحية اخلالدية 
دوره  م�ا�شلة  يف  املجل�ش  ح��ر���ش  على  واأك���د  باحل�ش�ر 
الجتماعي يف تنظيم اللقاءات بني الأهايل بهدف تعزيز 
الت�ا�شل فيما بينهم والتعرف على دور جمل�ش ال�شاحية 
واأن�شطته وفعالياته ومناق�شة املقرتحات والآراء والق�شايا 

التي تخدم الأهايل وال�شاحية.
ورفع  الجتماعية  امل��ش�عات  من  ع��دد  مناق�شة  وج��رى 
ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  ل�شاحب  والثناء  ال�شكر  احل�ش�ر 
ت�فري  على  وحر�شه  للم�اطنني  ال�شخية  مكارمه  على 

مق�مات العي�ش الكرمي يف اإمارة ال�شارقة.

وكيل دائرة الطاقة: املراأة تركت ب�سمتها واأطلقت العنان لإبداعها يف جميع املجالت
•• ابوظبي-وام:

اك������د ����ش���ع���ادة حم���م���د ج���م���ع���ة بن 
ج���ر����ش ال���ف���ل����ش���ي وك���ي���ل دائ�����رة 
الطاقة باأب�ظبي ان دولة الإمارات 
العربية املتحدة، منذ قيامها كانت 
اأولت املراأة  يف مقدمة الدول التي 
منا�شب قيادية يف جميع املجالت 
ح���ت���ى اأ����ش���ب���ح���ت اأي����ق�����ن����ة جن���اح 

ومتيز.
ي�م  مبنا�شبة  ك��ل��م��ة  ف��ى  وا����ش���اف 
املراأة العاملي ان هذه الثقة ا�شتمدت 
زايد  ال�شيخ  له  املغف�ر  اإمي��ان  من 
ال���دول���ة ط��ي��ب اهلل ثراه  م���ؤ���ش�����ش 
املجتمع  يف  امل�������راأة  دور  ب��اأه��م��ي��ة 
القيام  يف  اأ�شا�شي  دور  للمراأة  واأن 
امل��ج��ت��م��ع فيما  ال��ت��ط���ر يف  ب��رك��ب 
ال��ب��ن��اءة �شاحب  م�����ش��ريت��ه  اأك���م���ل 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم� 
اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�ش  نهيان 

حكام  ال�شم�  اأ���ش��ح��اب  واإخ���ان��ه��م 
املجال  ات��اح��ة  اأن  ك��م��ا  الإم�������ارات. 
م�شارات  ت�شلك  وج��ع��ل��ه��ا  ل��ل��م��راأة 
اإىل  جنباً  واملهني  ال��ذات��ي  التط�ر 
جنب وبامل�شاواة مع الرجل وت�فري 
نق�شان مما  دون  الكاملة  حق�قها 
ب���ذل ج��ه��ده��ا يف ترك  اإىل  دف��ع��ه��ا 
لإبداعها  العنان  واأط��ل��ق  ب�شمتها 
يف ج��م��ي��ع امل����ج����الت. واع���ت���رب ان 
ه�  الآن  اإىل  امل�������راأة  ح��ق��ق��ت��ه  م���ا 
عن  ونتج  جميعاً  لنا  فخر  م�شدر 
م�شرية دعم ومتكني واإرادة كامنة 
وجه�دهن  اأن��ف�����ش��ه��ن  ال��ن�����ش��اء  يف 
امل�شتمرة وا�شتعدادهن لتحمل قدر 
عايل من امل�ش�ؤولية.? واعربت عن 
دائرة  العاملت يف  تثمينه جله�د 
الطاقة يف اأب�ظبي اللتي ي�شكلن 
ال��ع��ام��ل��ة يف  ال���ق����ى  م���ن   37%
الدائرة وي�شغلن املنا�شب القيادية 
والتنفيذية والت�شغيلية والإدارية.

و���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�ش  ن��ائ��ب  مكت�م  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال������زراء 
و�شاحب  اهلل«  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 
نائب  اأب���ظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق���ات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 

الرميثي ي�ستعر�ش دور ال�سرطة يف احلفاظ على الأمن الداخلي 
•• ابوظبي -وام:

اأب�ظبي  ل�شرطة  العام  القائد  الرميثي  خلفان  حممد  الل�اء  معايل  اأك��د 
حر�ش �شرطة اأب�ظبي على تعزيز ال�قاية من اجلرمية باأ�شاليب معا�شرة 
ووفق اف�شل املمار�شات املتقدمة عامليا م�شددا على اهمية تعزيز ال�شراكات 
انعك�ش  وال��ذي  والتط�ير  للتح�شني  اجله�د  وم�شاعفة  الأمنية  واللجان 

اإيجابيا يف زيادة م�ؤ�شر ال�شع�ر بالأمان وفق خطط وبرامج دقيقة.
اأب�ظبي ح�ل  ال�طني يف  الدفاع  كلية  وا�شتعر�ش معاليه يف حما�شرة يف 
ال�شرطة يف  الداخلي جه�د  الأم��ن  على  احلفاظ  الأمنية يف  الأجهزة  دور 
وتعزيز  واجلرمية  امل��خ��درات  مكافحة  خ��لل  الداخلي من  الأم��ن  حتقيق 
احدث  وا�شتخدام  وامل��ط��ارات  واحل���دود  املنافذ  وت��اأم��ني  امل��روري��ة  ال�شلمة 

النظم يف الأدلة اجلنائية.
ترتكز  ال��ت��ي  ال�شرتاتيجية  والأه�����داف  الأول����ي���ات  ع��ن  معاليه  وحت���دث 
الأمثل  ال�شتخدام  عرب  اجلرمية  من  ال�قاية  يف  اأب�ظبي  �شرطة  عليها 
للمعل�مات الأمنية والأدلة اجلنائية وجعل الطرق اكرث اأمانا وزيادة ثقة 
ج�دة  على  بالرتكيز  ال�شرطة  تقدمها  التي  اخلدمات  عن  املجتمع  ور�شا 

اخلدمة والحرتافية.
ح�شر املحا�شرة الل�اء الركن طيار ر�شاد حممد �شامل ال�شعدي قائد كلية 
ال�طني  ال��دف��اع  دورة  ومنت�شبي  الت�جيه  هيئة  واأع�شاء  ال�طني  ال��دف��اع 

اخلام�شة.

طالبات مركز اللغات باجلامعة القا�سمية ي�ساركن يف » يوم املراأة العاملي« مبتحف ال�سارقة للخط
•• ال�صارقة –الفجر:

يف اإطار الحتفال بالي�م العاملي للمراأة �شاركْت طالبات مركز 
اأقامها  اللغات باجلامعة القا�شمية يف فعاليات الحتفال التي 

متحف ال�شارقة للخط ظهر اأم�ش.
وتاأتي الفعالية يف اإطار حر�ش اجلامعة على اإ�شراك الطالبات 
للتعرف على ما تقدمه امل��راأة من  بناء املجتمع واإب��راز الدعم 
الكبري الدي ت�ليه القيادة لتمكنييِ املراأةيِ والنه��ش بها علمًيا 

وثقافًيا وجمتمعًيا.

�شعيد  فاطمة  متها  قدَّ ح���اري��ة  جل�شة  الفعاليات  نت  وت�شمَّ   
اأّول خليجية حت�شل على الإج��ازة يف فن اخل��طِّ العربي  وهي 
ثت فيها عن جتربتها يف تعلُّم فّن اخلّط العربي وَدعتيِ  وحتدَّ
احل�ش�ر لل�شعي لدرا�شة هذا الفنِّ اجلميل والتحلِّي بال�شرب 

يف درا�شته، ليتحقق الإبداع والإجناز.
كما �شارَكت يف اجلل�شة جمم�عة كبرية من ال�شيدات املتميزات 

يف املجتمع الإماراتي.
الر�شا�شي  ب��ث��ي��ن��ة  امل��ت��ح��ف  اأْج�������َرْت م���دي���رة  وع��ق��ب اجل��ل�����ش��ة 
جمم�عة من احل�ارات الق�شرية مع طالبات املركز وهن من 

ثن عن  جن�شيات متن�عة وعّرفت فيها ُكل طالبة بنف�شها وحتدَّ
َدْور املراأة يف نه�شة جمتمعاتهن.

�شاركْت  يف الفعالية �شيماء متيم املحا�شرة مبركز اللغات. ويف 
ختام الفعالية، ح�شرت الطالبات ور�شة كتابة الأ�شماء باخلط 

العربي.
�شعادتهن  القا�شمية  اللغات يف اجلامعة  واأب��دت طالبات مركز 
للخط  ال�شارقة  مبتحف  العاملية  املنا�شبة  ه��ده  يف  بامل�شاركة 
كافة  يف  الكبري  واإ�شهامها  امل���راأة  دور  على  وتعرفهن  العربي 

املجالت .

يف احللقة اخلام�شة من الربنامج

منى احلو�سني وعائ�سة حفيت تتاأهالن اإىل ن�سف 
نهائي من�سد ال�سارقة ال�سغري 4

•• ال�صارقة-الفجر:

الإماراتيتان  املت�شابقتان  جنحت 
م���ن���ى ����ش���ل���م���ان احل��������ش���ن���ي من 
بال�شارقة،  احل�������رية  م����در�����ش����ة 
وع���ائ�������ش���ة حم���م���د ح���ف���ي���ت من 
عبدامللك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  م��در���ش��ة 
بطاقتي  خ����ط����ف  يف  ب����ك����ل����ب����اء، 
النهائي  ن�����ش��ف  ل���ل���دور  ال���ت���اأه���ل 
ال�شارقة  من�شد  م��ن��اف�����ش��ات  م��ن 
ال�شغري يف ن�شخته الرابعة، الذي 
تنتجه وتقدمه م�ؤ�ش�شة ال�شارقة 
ل����لإع����لم، ب���رع���اي���ة ك���رمي���ة من 
الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 
القا�شمي،  حم��م��د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
الأع����ل����ى حاكم  امل��ج��ل�����ش  ع�����ش��� 

ال�شارقة.
جاء ذلك خلل احللقة اخلام�شة 
ن�عه  م��ن  الأول  ال��ربن��ام��ج  م��ن 
ع��رب��ي��اً، وال��ت��ي ُب��ث��ت اأم�����ش الأول 
تلفزي�ن  ���ش��ا���ش��ة  ع��ل��ى  اخل��م��ي�����ش 
�شمن  احللقة  وج��اءت  ال�شارقة، 

من  الأوىل  امل��رح��ل��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
ي�������ش���ارك فيها  ال���ت���ي  ال���ربن���ام���ج 
ي��ت��ن��اف�����ش���ن من  م��ت�����ش��اب��ق��اً،   56
ن�شف  ال�����دور  اإىل  ال��ت��اأه��ل  اأج����ل 
تناف�ش  �شي�شهد  ال���ذي  النهائي، 
 8 منهم  يتاأهل  مت�شابقاً،   16

متناف�شني للحلقة النهائية.
و�شهدت احللقة تناف�شاً ق�ياً بني 
�شارك  ح��ي��ث  مت�شابقني،  �شبعة 
اإىل جانب املت�شابقتني املتاأهلتني، 
كل من حمدان �شعيد حممد من 
ويحيى  بكلباء،  ال��ق��دوة  مدر�شة 
عادل مهدي من مدر�شة الأهلية 
اخل���ا����ش���ة ب���ال�������ش���ارق���ة، واإ�����ش����راء 
احل�ر  مدر�شة  من  اأم��رية  ح�شن 
النم�ذجية بدبا احل�شن، وعلياء 
الروي�شة  م��در���ش��ة  م���ن  م��ن�����ش��ر 
خان  اأي����ب  وع��ب��داهلل  بال�شارقة، 
العاملية  الأن�������ش���ار  م��در���ش��ة  م���ن 

بال�شارقة.
املتاأهلتان،  املت�شابقتان  وق��دم��ت 
وعائ�شة  احل��شني  �شلمان  منى 
اإن�شادية  ف�ا�شل  حفيت،  حممد 
مم���ي���زة جن��ح��ت��ا م���ن خ��لل��ه��ا يف 
واإ�شادة  اجلمه�ر  اأ���ش���ات  ح�شد 
ت�شم  التي  التحكيم  جلنة  وثناء 
املن�ش�ري،  اأحمد  املن�شد  من  كل 
واملن�شد اأحمد الر�ش�ان، واملن�شد 

عبداهلل ال�شحي.
�شعيد  حمدان  املت�شابق  وا�شتهل 
ب���������اأداء مميز  حم����م����د، احل���ل���ق���ة 
للمن�شد  اهلل«،  �شاء  »اإن  لأن�ش�دة 
ال��زي��ن، تلته منى  ال��ع��امل��ي م��اه��ر 

اأطربت  التي  احل��شني،  �شلمان 
احل�����ش���ر ب��اأن�����ش���دة »ن��ح��ن هنا«، 
حيث اأدتها باإح�شا�ش عال جنحت 
خامتها  اإب��������راز  يف  خ���لل���ه  م����ن 
الدور  ل��ي��اأت��ي  امل��م��ي��زة،  ال�ش�تية 
على املت�شابق عبداهلل اأي�ب خان، 
اأن�����ش���دة »رق��ت عيناي  ال��ذي اأدى 
����ش����ق���اً« ل��ل��م��ن�����ش��د ال��ع��امل��ي ماهر 

زين.
وت�ا�شل التناف�ش بني امل�شاركني، 
باأداء متميز من املت�شابقة عائ�شة 
»البيت  لأن�����ش���دة  حفيت  حم��م��د 
ع������ربت بها  م����ت�����ح����د«، وال�����ت�����ي 
ف��ي��م��ا قدم  امل��ق��ب��ل��ة،  امل��رح��ل��ة  اإىل 
ع�����ادل مهدي،  ي��ح��ي��ى  امل��ت�����ش��اب��ق 
اإ�شادة  ب��ه��ا  ن���ال  اإن�����ش��ادي��ة  ل���ح��ة 
حيث  التحكيم  جلنة  م��ن  كبرية 
اأدى اأن�ش�دة »اأنت ن�ر اهلل فجراً«، 

للمن�شد العاملي ماهر زين.
املت�شابقة  اأبدعت  ومب�ال جميل، 
باأدائها  اأم�������رية،  ح�����ش��ن  اإ�����ش����راء 
اأن  اأم��ي«، قبل  »اأم��ي ثم  لأن�ش�دة 
من�شر،  علياء  املت�شابقة  تختتم 
لأن�ش�دة  مم��ي��ز  ب�������اأداء  احل��ل��ق��ة 
»ي���ا ر���ش���ل امل��ح��ب��ة«، ال��ت��ي اأكدت 
يف  الكبرية  م�هبتها  خلله  من 
الإن�شاد وم�شتقبلها ال�اعد فيه. 

املرحلة  مناف�شات  اأن  اإىل  ي�شار 
الرابعة  ال��ن�����ش��خ��ة  م���ن  الأوىل 
لربنامج من�شد ال�شارقة ال�شغري 
حلقات  ث���م���اين  خ�����لل  ����ش���ت���ق���ام 
الزهري  قاعة  م�شرح  يحت�شنها 
و�شي�ا�شل  ال�����ش��ارق��ة،  ب��ج��ام��ع��ة 

مل�ؤ�ش�شة  التابع  ال�شارقة  تلفزي�ن 
ب��ث��ه��ا م�شاء  ل���لإع���لم  ال�����ش��ارق��ة 
الث�����ن�����ني واخل����م����ي���������ش م�����ن كل 

اأ�شب�ع.
الهادف  ال��ف��ن  حم��ب���  و���ش��ي��ك���ن 
والأ�شيل على م�عد مع احللقة 
ال�شاد�شة التي �شتبث ي�م الثنني 
املقبل، يف متام ال�شاعة 10 م�شاًء 
بالت�قيت املحلي لدولة الإمارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة، وُت����ع����اد ي�م 
ع�شراً،   4 ال�شاعة  عند  الثلثاء 
وي�فر الربنامج فر�شة للراغبني 
يف التعرف على اآخر اأخباره على 
الت�ا�شل  م�����اق����ع  يف  ح�������ش���اب���ه 
»ت�تري«،  »في�شب�ك«،  الجتماعي 
@ �شات«:  و«�شناب  »اإن�شتغرام«، 

.munshidsharjah
ال�شارقة  »م��ن�����ش��د  وي�����ش��ت��ه��دف 
م�ؤ�ش�شة  تنظمه  ال��ذي  ال�شغري« 
بالتن�شيق  ل����لإع����لم  ال�������ش���ارق���ة 
التعليمية،  ال�شارقة  منطقة  مع 
احلك�مية  امل��دار���ش  طلبة  جميع 
ال�شارقة،  اإم������ارة  يف  واخل���ا����ش���ة 
فتياناً  ع��ام��اً   13-9 ع��م��ر  م��ن 
ميتلك�ن  ال���ذي���ن  م���ن  وف���ت���ي���ات، 
ع��ذب��ة ون��دي��ة، وم�هبة  اأ���ش���ات��اً 
يف الإن�����ش��اد، وح��ق��ق ال��ربن��ام��ج يف 
اإقباًل  املا�شية،  الثلثة  اأع���ام��ه 
ك����ب����رياً م����ن ق���ب���ل ال����ط����لب، ما 
وامل�ؤ�ش�شات  الأ�شر  تفاعل  يعك�ش 
روؤية  م��ع  والتعليمية  ال��رتب���ي��ة 
اإمارة ال�شارقة الهادفة اإىل تعزيز 

الفن الإن�شادي.
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العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
 يف الدعوى  رقم  2017/1249 جتاري كلي   

املدعي / بنك �شادرات ايران - الفرع الرئي�شي 
املدعي عيهم / 1- اأمتك اإنرتنا�شي�نال للتجارة العامة - �ش ذ م م  2- فروزان احمد خزائني 

3- روى خزائني  4- ك�مى تريدينغ - م م ح  ، 5- على ا�شغر ح�شني حممدى 
يف  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�شن  هادي  حممد  عقيل   / الدكت�ر  اخلبري  "يعلن 

الدع�ى رقم 2017/1249 جتاري كلي ، واملقامة من املدعي/ بنك �شادرات اإيران - الفرع الرئي�شي  
وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليهم ال�شادة / اأمتك اإنرتنا�شي�نال للتجارة العامة - �ش ذ م م   ، وال�شيد/ فروزان 
احمد خزائني ، وال�شيد /  روى خزائني  وال�شادة /  ك�مى تريدينغ - م م ح وال�شيد/ على ا�شغر ح�شني حممدى 
امل�افق  الربعاء  ي�م  عقده  واملقرر   ، معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  امل�شرفية  اخلربة  اجتماع  حل�ش�ر  مدع�ون   ،
2018/3/14 م يف متام ال�شاعة العا�شرة والن�شف �شباحا  م�عدا للجتماع يف  مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - 
ديرة - ب��شعيد - بناية ال��شل بزن�ش �شنرت - بج�ار فندق جي 5 )فندق روتانا �شابقا( - �شارع رقم 27 - الطابق 
التا�شع - مكتب رقم )902( رقم مكاين : 94178  32428  لذا نرج� منكم التكرم باحل�ش�ر يف امل�عد املحدد اعله 

، واإح�شار جميع الوراق وامل�شتندات التي ت�دون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
مكتب اخلبريامل�سريف     
د . عقيل حممد هادي ح�سن  الهادي 

تكليف الإعالن بالن�سر 
حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
يف الدعوى رقم 2017/844  ا�ستئناف جتاري  - دبي 

امل�شتاأنف �شدها الوىل : �شاره لل�شياحة وال�شحن - �شابقا �شاره لل�شياحة وال�شفر 
- �ش ذ م م - امل�شتاأنف �شده الثاين / في�شل اأحمد حممد غل�م عبداهلل 

يف الدع�ى املذك�رة اأعله ، بناء على تكليف حمكمة دبي - البتدائية 
بندبي خريا م�شرفيا يف الدع�ى املذك�رة اعله املرف�عة من / م�شرف امل�شرق 
جل�شة  يف  ح�ش�ركم  يرجى  وعليه  �شدكم  )امل�شتاأنف(  عامة(  م�شاهمة  )�شركة 
اخلربة او وكيل معتمدا ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�شتندات تخ�ش الدع�ى 
م��ق��ر مكتب  م�����ش��اءا يف  امل���اف��ق 2018/3/18  يف مت���ام 3.30  الث��ن��ني  ي����م  وذل���ك 
 - يا�ش  بني  �شارع   - دي��رة   - دبي  والكائن مبدينة  املرزوقي  املجيد  اخلبري/ عبد 
بناية برج امل�شرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504  م�بايل : 0506111421  - ت :  

042555363  ، ف : 042555433 
اخلبري  امل�شريف / عبداملجيد حممد املرزوقي 

 اإجتمــــــاع اخلبــــرة
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
   اعادة اعالن مدعي عليه بالن�سر مذكرة 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�سية رقم )2017/6270( الدائرة اجلزئية الرابعة 

اىل املدعى عليه/ �شركة انرتمرين ال�شارقة املحدودة 
حيث ان املدعي/ �شركة هلب للمعدات البحرية  الدع�ى رقم 2017/6270 جزئي 

قد اقام عليك الدع�ى املذك�رة رقمها ويطالبك فيها : 
الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي اىل املدعي مبلغ وقدره 92.244.00 ، مع الفائدة التاأخريية ب�اقع 
9% من تاريخ رفع الدع�ى وحتى متام ال�شداد - مع الزامه بالر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
حمكمة  امام  ح�ش�رك  يقت�شي  لذلك  كفالة.   وبل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شم�ل  املحاماة 
ال�شارقة الحتادية البتدائية، قاعة 152 وذلك بتاريخ 2018/3/22 و ذلك للجابة على الدع�ى 
وتقدمي ما لديكم من بيانات ،  ويف حال تخلفكم عن احل�ش�ر او عدم ار�شال وكيل عنكم يف ال�قت 

املحدد و�شيتم اتخاذ الجراءات القان�نية يف غيابكم.
 مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات - خ�رفكان : ال�شيد/ 
الت�شديق على  ، وطلب  الإم���ارات    ، ، اجلن�شية  النقبي  ال�شيابي  خالد خمي�ش عبيد 
حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف ال�شم التجاري النجمة الذهبية 
 ، ، جنارة م�شلحة  �شاد�شة  فئة  الرخ�شة مقاولت  ن�شاط   ، امل�شلحة  النجارة  ملقاولت 
التنمية القت�شادية يف  خ�رفكان رخ�شة جتارية رقم 745968  واملرخ�ش من دائرة 
ال�شيد/  اىل  بخ�رفكان.  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف   2016/7/25 بتاريخ  ال�شادر 
اأحمد ع��ش �شديق عبداملنعم ، اجلن�شية : م�شر  ليكن معل�ما للجميع بان الكاتب 
املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  ت�قيعات  على  بالت�شديق  �شيق�م  خ�رفكان  مدينة  يف  العدل 

املذك�ر بعد انق�شاء ا�شب�عني من تاريخ ن�شر هذا العلن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خ�رفكان  : ال�شيد/ �شم�ش الدين 
ادياتيل بن عبدالرحمن ، اجلن�شية / الهند  وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل(  يف ح�شته 
البالغة 100% يف ال�شم التجاري امل�شمم للخط - فرع 1 ، ن�شاط الرخ�شة خطاط ، ر�شام ، واملرخ�ش 
من دائرة التنمية القت�شادية يف  خ�رفكان رخ�شة مهنية رقم 736777 ال�شادر بتاريخ 2015/8/18 
يف دائرة التنمية القت�شادية بخ�رفكان.  اىل ال�شيد/ نظام الدين كالتينجال ت�دي حممد علي ، 
اجلن�شية : الهند الذي يرغب بتغيري ال�شم التجاري من امل�شمم للخط - فرع 1 ، ن�شاط الرخ�شة 
خطاط ، ر�شام اىل ال�شم التجاري منجرة امل�شمم ، ن�شاط الرخ�شة منجرة ، ور�ش النجارة.  ليكن 
معل�ما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خ�رفكان �شيق�م بالت�شديق على ت�قيعات ذوي ال�شاأن 

يف املحرر املذك�ر بعد انق�شاء ا�شب�عني من تاريخ ن�شر هذا العلن.

الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2018/1516   

عبداملالك  وميثلهم  الثقيلة  بال�شاحنات  العامة  امل���اد  لنقل  مالك  بن  خالد   : املنذر 
حممد اقبال - هندي اجلن�شية 

املنذر اليه : ل�ج�شتيك�ش اجننريز لنقل امل�اد بال�شاحنات الثقيلة - �ش�ري اجلن�شية 
جمه�ل حمل القامة 

امل��ش�ع / �شيغة طلب اإعلن بالن�شر يف النذار رقم )2018/1/41665( 
ب��اداء مبلغ وق��دره 102.091 درهم وذلك خلل مدة اق�شاها  يخطر املنذر املنذر اليه 
خم�شة ايام من تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ كافة الج��راءات القان�نية 
التي حتفظ له حقه واملطالبة بالتع�ي�شات املنا�شب عن اي عطل او �شرر مع حتميل 

املنذر اليه بكافة ر�ش�م وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/1497   

املخطرة : �شركة ماجد الفطيم لل�شتثمارات مردف - ذ م م 
ب�كالة م املحامية ديانا حممد حمادة 

املخطر اليه : �شركة اأنات�ليا م�شاوي تركية - ذ م م 
يخطركم املنذر مب�جب هذا الخطار العديل امل�شدق لدى الكاتب العديل مبحاكم دبي 
بتاريخ 15 يناير 2018 باملحرر رقم  2018/1/11420 ب�شرورة قيامكم ب�شداد جميع املبالغ 
املرت�شدة يف ذمتكم والبالغة 398.673 درهم )ثلثمائة وثمانية وت�شع�ن الفا و�شتمائة 
انها  وال   ، الن���ذار  لهذا  الن�شر  تاريخ  ي�ما من  )ث��لث��ني(   30 دره��م��ا( خ��لل  و�شبع�ن 
�شت�شطر اىل رفع دع�ى �شدكم امام اجلهات املخت�شة يف اإمارة دبي للمطالبة باخلئكم 

من العني امل�ؤجرة وتكبيدكم الر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2018/1538   

املنذر / احمد خالد حممد احل�ا�شلي 
املنذر اليها / امري نا�شري 

امل��ش�ع / انذار قان�ين ب�شداد قيمة ال�شيك رقم 000123  بقيمة 300.000 
درهم )ثلثمائة الف درهم( 

درهم   300.000 مببلغ  للمنذر  ال���ف��اء  ب�شرعة  ونكلفكم  ننذركم  فاننا  وعليه 
املرت�شد يف ذمتكم ل�شالح املنذره ، وذلك خلل خم�شة ايام من تاريخه ، ويف 
واللج�ء اىل  القان�نية قبلكم  الج��راءات  باتخاذ  �شنق�م  فاننا  امتناعكم  حال 
اجلهات املعنية والق�شاء للمطالبة بالزامكم ب�شداد ذلك املبلغ ، مع حفظ كافة 

حق�ق املنذرة الخرى.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن

املرجع : 384
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/  ي��شف مفيظ الرحمن - بنغلدي�ش اجلن�شية، 
)ال�شي�ح  ال�شركة  يف   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
لتجارة قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة( مب�جب الرخ�شة رقم )747217( وذلك اىل 

ال�شيد/ م�هاماد نا�شر اودين علي ا�شرف - بنغلدي�ش اجلن�شية 
ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القان�ن  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�ش 
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �ش�ف يتم 
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه 

اي  اعرتا�ش على ذلك عليه اتباع ال�شبل القان�ين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

  اعالن
املرجع : 381

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ �شع�د عبدالعزيز عبداهلل ح�شن ال علي ، الإمارات 
حبايب   / يف   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يرغب  اجلن�شية 
للعبايات وال�شيل ، مب�جب رخ�شة رقم )519866( وذلك اىل ال�شيد/ حممد فركان 

احمد حممد �شليمان - بنغلدي�شي اجلن�شية 
ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القان�ن  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�ش 
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �ش�ف يتم 
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه 

اي  اعرتا�ش على ذلك عليه اتباع ال�شبل القان�ين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 383

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ �شيد عبداهلل �شيد حممد �شالح الها�شمي - اإماراتي اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل 
تاأ�ش�شت مب�جب  ال�شيارات - ذ م م( والتي  البالغة 51 % يف )�شركة املرب�ط لتجارة الطارات وزينة  عن كامل ح�شته 
رخ�شة رقم )6260459( اىل ال�شيدة / مهرن��ش احمد عبدالغف�ر الع��شي - اإماراتي اجلن�شية   ويرغب ال�شيد/ عبداهلل 
حممد �شلمي - ايراين اجلن�شية يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )25%( يف )�شركة املرب�ط لتجارة الطارات 
عبدالغف�ر  احمد  مهرن��ش   / ال�شيدة  اىل   )6260459( رقم  رخ�شة  مب�جب  تاأ�ش�شت  والتي  م(  م  ذ   - ال�شيارات  وزينة 
الع��شي - اإماراتية اجلن�شية  ويرغب ال�شيد/ يعق�ب حممد �شلمي - ايراين اجلن�شية يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�شته البالغة )24%( يف )�شركة املرب�ط لتجارة الطارات وزينة ال�شيارات - ذ م م( والتي تاأ�ش�شت مب�جب رخ�شة رقم 
)6260459( اىل ال�شيدة / مهرن��ش احمد عبدالغف�ر الع��شي - اإماراتية اجلن�شية   تغيري ال�شكل القان�ين من �شركة 
ذات م�ش�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�ش�شة فردية تغيري ال�شم التجاري من )�شركة املرب�ط لتجارة الطارات وزينة ال�شيارات 
- ذ م م ( اىل ال�شم التجاري )�شركة املرب�ط لتجارة الطارات وزينة ال�شيارات(  وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �ش�ف 
يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 391
رقم  ه�ية  ويحمل  اجلن�شية  اإماراتي   - النعيمي  عبداهلل  �شلطان  ي��شف  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
)784196080648601( ودالبات �شينغ �ش�هان - هندي اجلن�شية يرغب�ن يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتهم 
البالغة )100%( اىل ال�شيد/ حممد اياز يعق�ب حممد يعق�ب - باك�شتاين اجلن�شية ، يف الرخ�شة با�شم )فتاة 
الحلم للزياء - ذ م م - فرع ال�شارقة( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )709133(  تعديلت 
اخرى : مت تغيري ال�شم التجاري من ال�شم التجاري القدمي )فتاة الحلم للزياء - ذ م م - فرع ال�شارقة( 
لي�شبح ال�شم التجاري اجلديد )حممد اياز يعق�ب لتجارة امللب�ش اجلاهزة( مت تغيري ال�شكل القان�ين من 

�شركة - ذ م م  ، اىل م�ؤ�ش�شة فردية ب�كيل خدمات ، ومت ف�شل الفرع عن املركز الرئي�شي 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. 
فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من 
تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع 

الجراءات القان�نية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 380

باك�شتاين   ، ح�شني  رحمت  �شيخ  �شيخ  اوب�ش  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
جاويد علي في�ش حممد - باك�شتاين اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة ) واحة الذيد لتجارة 

الدراجات النارية ( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )739654( 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 395
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ حممد علي احمد عي�شى املن�ش�ري - اإماراتي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ قا�شي حممد 
جميب اهلل قا�شي حممد ان�ر اهلل - بنغلدي�شي اجلن�شية يف  )بري�شتل لتجارة قطع غيار 
وزينة ال�شيارات( مب�جب رخ�شة رقم )123681(  تعديلت : مت تغيري ال�شكل القان�ين 

من م�ؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات. 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 382
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ احمد حممد عبداهلل عبدالرحيم الن�رياين ، اإماراتي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد / ع�شام عبداهلل ابراهيم 
حممد ال علي ، اإماراتي اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة التجارية )ال�شاحة الرائعة التجارية( تاأ�ش�شت 

باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة جتارية رقم )572186( 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 379

اجلن�شية  بنغايل   - احمد  �شالح   ال�شلم جم�مدر  �شيف  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
�شيف  حممد   / ال�شيد  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
اله�اتف  لتجارة  الف�شة  )عامل  با�شم  الرخ�شة  ، يف  اجلن�شية  بنغايل   - ار�شاد ح�شني  ال�شلم 
املتحركة واحلا�شب اليل( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )719474( ال�شادرة من 

دائرة التنمية القت�شادية ال�شارقة  - تغريات اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة لخر. 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ش  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ  من  ا�شب�عني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 378
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ علي عبداهلل احمد اجليد النعيمي - اإماراتي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�ش�ش البالغة 100% يف فطائر الفرن الدم�شقي 
اهلل  مال  عبداهلل  حاجي  �شعيد  ال�شيد/  اىل  وذلك   )747475( رقم  رخ�شة  مب�جب   ،

احل��شني - اإماراتي اجلن�شية  تعديلت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة لخر. 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 394
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيدة / فاطمة عبدالرحمن ها�شمي الها�شمي - اإماراتية اجلن�شية 
ال�شيد/ حممد فركان  البالغة 100%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  ترغب يف 
عبدالقادر - بنغايل اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم )�شم�ش الإمارات للعبايات وال�شيل( تاأ�ش�شت 
باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )543431(  تغريات اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة لخر 

- تغيري ال�شكل القان�ين من م�ؤ�ش�شة فردية ب�كيل اخلدمات. 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ش  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ  من  ا�شب�عني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 392
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ �شياء الدين عبدالقادر �شاتي عثمان ادري�ش - �ش�داين 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  ح�شة اىل ال�شيد/ ي�ن�ش 
عبدالرزاق - بنغلدي�شي اجلن�شية يف الرخ�شة املهنية : ال�شتقامة لكي امللب�ش - ترخي�ش 

رقم )506182(  تعديلت اخرى : تنازل �شاحب الرخة لخر . 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 397

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ را�شد �شامل را�شد العرميي - اإماراتي اجلن�شية يرغب يف البيع 
 - الزرع�ين  احمد حممد عبداهلل  ال�شيد/ عبداهلل  اىل   %  50 البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن 
اإماراتي اجلن�شية ، وب�فاة ال�شيد/ خالد �شالح عبداهلل علي مت �شدور قرار من حمكمة ال�شارقة 
ال�شرعية بتنازل عن كامل ح�شته البالغة 99% من راأ�ش املال ال�شركة اىل ال�شيدة / انت�شار احمد 
عبداهلل علي - مينية اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم )كل�شيك لل�شت�شارات الهند�شية( تاأ�ش�شت باإمارة 

ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )216935( 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 396
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ احمد حممد احمد ح�شن احل��شني ، اإماراتي اجلن�شية 
حممد  ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
م�شطفى عبدالغف�ر - بنغلدي�شي اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة / �شال�ن اخلط ال�ش�د 
ال�شكل  تغيري  مت   -   )748579( رقم  رخ�شة  مب�جب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  للحلقة( 

القان�ين من م�ؤ�ش�شة فردية اىلم�ؤ�ش�شة فردية ب�كيل خدمات. 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 393
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ مدثر ح�شني غلم ح�شني - باك�شتاين اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ مزمل ح�شني غلم ح�شني -باك�شتاين 
اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة / مدثر ح�شني لتجارة الدوات الكهربائية وال�شحية ( والتي تاأ�ش�شت 

باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )746305( 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2012/409  عقاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- �شركة ك�ينز لند ريال ا�شتيت - ذ م م ، اخل�شم املدخل/ 2- 
�شركة ار�شت�قراط �شتار اإنف�شمنت - ذ م م  جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ب��ط��ي ع��ب��داهلل حم��م��د ب��ط��ي اجل��م��ريي ومي��ث��ل��ه / ���ش��م��رية ع��ب��داهلل ع��ل��ي قرقا�ش 
-  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
ب�اقع  القان�نية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  درهم(   406373(
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة ي�م الثلثاء  امل�افق 
2018/3/20  ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/258  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- �شيد ر�ش�ل �شيد عظيم  جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ احمد عبدالرحيم احمد العطار وميثله / ج� �شلني �شبلى 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  اأق��ام عليك  خري اهلل - قد 
عليه مببلغ وقدره )528000 درهم( والفائدة القان�نية ب�اقع 12% من 
امل�افق  التام.  وح��ددت لها جل�شة ي�م  ال�شداد  تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
ال�شاعة  �ش ب لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ع����دد م���ن ���ش��ب��اط �شرطة  ����ش���ارك 
اأعمال منتدى م�شتقبل  اأب�ظبي يف 
�شمن  ي����ق����ام  وال��������ذي  ال�������ش���رط���ة، 
ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���ش ال����دويل للأمن 
“اآي�شنار  امل��خ��اط��ر  ودرء  ال���ط��ن��ي 
تنظمه  ال�����ذي   ،2018 اأب����ظ���ب���ي 
اأب�ظبي  مركز  يف  الداخلية،  وزارة 

ال�طني للمعار�ش “اأدنيك«.
العقيد حممد �شامل حب��ش،  وقدم 
مدير اإدارة الأنظمة الأمنية ب�شرطة 
اأب�ظبي، ورقة عمل ح�ل دور نظم 
املهام  دعم  يف  اجلغرافية  املعل�مات 
اأن  م��شحاً  ال�شرطية،  والأع���م���ال 
نظم املعل�مات اجلغرافية تعمل على 
ادارة ومعاجلة وحتليل وا�شتعرا�ش 
امل�اقع  وم��ع��ل���م��ات  امل��ك��اين  ال��ب��ع��د 
والدوريات  ال��ب��لغ��ات  م���اق��ع  مثل 
ومعاجلة  وادخ���ال  وجمع  العاملة، 
املعل�مات  واإخ��راج  وعر�ش  وحتليل 
املكانية وال��شفية لأهداف حمددة، 
واتخاذ  التخطيط  ع��ل��ى  وت�����ش��اع��د 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ق����راءة  و  ال���ق���رار، 
اجلغرافية  ال��ط��ب��ق��ات  ط��ري��ق  ع���ن 

.LAYERS
مّيكن  ال���ن���ظ���ام  ه�����ذا  اأن  واأ������ش�����اف 
اجلغرافية  امل��ع��ل���م��ات  اإدخ�����ال  م��ن 
ج������ي�����ة  و�����������ش�����������ر  “خرائط 
وال��شفية  ف�شائية”  وم���رئ���ي���ات 
ومعاجلتها  وجداول”،  “اأ�شماء 
وتخزينها،  اخل��ط��اأ،  م��ن  وتنقيحها 
مكانياً  وحت��ل��ي��ل��ه��ا  وا���ش��رتج��اع��ه��ا، 
واإح�شائياً، وعر�شها على ال�شا�شات 
ومراكز  العمليات  بغرف  اجلدارية 
يف  ورق  على  اأو  والتحكم  ال�شيطرة 
ور�ش�مات  وتقارير،  خرائط،  �شكل 
امل�����ق����ع  خ�������لل  م������ن  اأو  ب����ي����ان����ي����ة 

الإلكرتوين.
وكان املقدم �شليمان حممد الكعبي، 
وا�شت�شراف  الب��ت��ك��ار  اإدارة  م��دي��ر 
ال�شرتاتيجية  مركز  يف  امل�شتقبل، 

ب�شرطة  امل����ؤ����ش�������ش���ي  وال���ت���ط����ي���ر 
الرئي�شية  الكلمة  األ��ق��ى  اأب���ظ��ب��ي، 
الأول  ال���ي����م  يف  الأوىل  ل��ل��ج��ل�����ش��ة 
باحلديث  وب�����داأه�����ا  امل���ن���ت���دى  م����ن 
الرابعة،  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال���ث����رة  ع���ن 
احلياة،  �شنة  التغيري  اأن  م��شحاً 
الرابعة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال����ث�����رة  واأن 
اأفكارنا وقناعاتنا  قادرة على تغيري 
وروؤيتنا حينما تتل�شى احلدود بني 
واحلقيقي  وال�����ش��ن��اع��ي،  الطبيعي 
الآلت  ت�شبح  وحني  والفرتا�شي، 
قادرة على التفكري والتعلم واتخاذ 

القرارات.
واأ�شاف اأن الث�رة ال�شناعية الرابعة 
يف  تعترب ف�شًل ج��دي��داً وحم���ري��اً 
الإن�����ش��اين، حيث ل  ال��ت��اري��خ  �شجل 
ميكننا ت�ش�ر املنازل الذكية املت�شلة 
بف�شل تكن�ل�جيا انرتنت الأ�شياء، 
وع����ن����دم����ا ت��ن��ت�����ش��ر امل����ل����ي����ارات من 

املت�شلة  الذكية  امل�شت�شعرات  اأجهزة 
وتراقب  م��ك��ان  ك���ل  يف  ب���الإن���رتن���ت 
الك�اكب  ابتداء من حالة  �شيء  كل 
اإىل نب�شات قل�بنا ومعدلت ن�منا 

وتعد خط�اتنا.
ال�شرطية  امل����ؤ����ش�������ش���ات  اأن  وذك������ر 
عليها  ال���ق���ان����ن  اإن����ف����اذ  ووك��������الت 
ال�شتعداد يف حال متكنت الآلت يف 
اأكرث  امل�شتقبل من ارتكاب اجلرائم 
للتعامل  واجل��اه��زي��ة  ال��ب�����ش��ر،  م��ن 
مع ث�رة البيانات الهائلة واملخاطر 
املرتتبة على �ش�ء ا�شتخدامها، ومع 
ال���اع��دة من  ال��ف��ر���ش  ذل��ك تت�لد 

قلب املخاطر والتحديات.
في�شل  ال���دك���ت����ر  ال����رائ����د  واأل����ق����ى 
البح�ث  م���رك���ز  م���دي���ر  ال���ك���ع���ب���ي، 
�شرطة  يف  ال�����ش��رط��ي��ة  وال���درا����ش���ات 
اأب�����ظ����ب����ي، ال��ك��ل��م��ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
امل��ن��ت��دى وا���ش��ت��ه��ل��ه��ا ب��احل��دي��ث عن 

اأع��م��ال ال��ي���م ال��ث��اين ال���ذي يتناول 
القيادة  “مركز  الأول  حم����ره  يف 
ال�شباحية،  اجلل�شة  يف  والتحكم” 
معدات  يطرح  الثاين  املح�ر  بينما 
ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي، م�����ش��رياً اأن 
اجلل�شات تناق�ش البيانات ال�شخمة 
العمليات  اإدارة  واآل���ي���ة  ودجم���ه���ا، 
املعل�مات  ون����ظ����ام  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
اجل����غ����راف����ي����ة، وم������ع������دات ال����ذك����اء 

ال�شطناعي.
تهتم  اأب����ظ���ب���ي  ���ش��رط��ة  اأن  وق�����ال 
املدى  بعيد  امل�شتقبل  با�شت�شراف 
مت��ا���ش��ي��اً م��ع روؤي����ة احل��ك���م��ة التي 
 ،2071 الإم�����ارات  مئ�ية  اأط��ل��ق��ت 
 ،2117 امل��ري��خ  ا�شتيطان  وخ��ط��ة 
وحت��ر���ش ال��ق��ي��ادة ال�����ش��رط��ي��ة على 
لتحقيق  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
ت�شريع  اإىل  وت�����ش��ع��ى  اأه����داف����ه����ا، 
احلياة  ج������دة  وزي�������ادة  ال��ع��م��ل��ي��ات 

وا���ش��ع��اد امل��ت��ع��ام��ل��ني، وت��ق��ل��ي��ل زمن 
الإح�شا�ش  ن�شبة  ورف��ع  ال�شتجابة، 
ب�����الأم�����ن والأم������������ان ل������دى اأف��������راد 

املجتمع.
املهند�ش  ال��دك��ت���ر  ال���رائ���د  واأل���ق���ى 
ن���ا����ش���ر حم���م���د ال���������ش����اع����دي، من 
والتط�ير  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م��رك��ز 
اأب�ظبي،  ����ش���رط���ة  يف  امل����ؤ����ش�������ش���ي، 
الثانية  للجل�شة  الفتتاحية  الكلمة 
للمنتدى،  الثاين  الي�م  اأعمال  من 
“ا�شتخدامات  بعن�ان  كانت  والتي 
ت��ق��ن��ي��ات ال����ذك����اء ال���ش��ط��ن��اع��ي يف 
فيها  حت���دث  الدوريات”،  و  امل����رور 
للذكاء  الأمثل  التطبيق  اأهمية  عن 
الأمني  اجل���ان���ب  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
وب�شكل خا�ش على اجلانب املروري 
هذه  ا�شتخدام  وكيفية  وال��دوري��ات، 
واأهميتها  احل��دي��ث��ة  التكن�ل�جيا 
اإمارة  يف  والأم����ان  الأم���ن  تعزيز  يف 

اأب�ظبي.
وذكر ال�شاعدي بع�ش تقنيات الذكاء 
الآلت  ت��ع��ل��ي��م  م��ث��ل  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
وال��ت��ع��ل��م ال��ع��م��ي��ق واخل����ارزم���ي���ات 
الع�شبية  وال�������ش���ب���ك���ات  اجل���ي���ن���ي���ة 
ا�شتخدام  منها  ل��ك��ل  واأن  وغ��ريه��ا 

وتطبيق يختلف عن غريه.
وتطرق اإىل بع�ش امل�شاريع املرورية 
املدعمة بتقنيات الذكاء ال�شطناعي 
والتي حت�شن ج�دة احلياة يف اإمارة 
التنب�ؤية  ال�����ش��رط��ة  م��ث��ل  اأب���ظ��ب��ي 
وغريها من امل�شاريع املتط�رة، وقام 
بربط اأوراق عمل اجلل�شة اخلتامية 
املجال  يف  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  وك��ي��ف��ي��ة 

املروري والدوريات.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����دم ال���رائ���د حممد 
البتكار  اإدارة  من  الدرمكي،  حمد 
مبركز  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  وا����ش���ت�������ش���راف 
امل�ؤ�ش�شي،  ال�شرتاتيجية والتط�ير 

امل�شتقبل،  �شرطي  بدلة  عن  �شرحاً 
مبدئي  م�������ش���روع  اأن����ه����ا  م��������ش���ح���اً 
ال�شرطة،  لأف���راد  خم�ش�ش  مبتكر 
وهي عبارة عن بدلة ذكية مقاومة 
للر�شا�ش، و�شنعت من مادة األياف 
ال���ك���رب����ن ف����اي����رب، خ��ف��ي��ف ال������زن 
وب���ه���ا جهاز  ل��ل�����ش��دم��ات  وامل����ق����اوم 
اهتزاز تنبيه اأويل اإذا ما اقرتب منه 
اأي خطر، وبها خليا طاقة �شم�شية 
لت�فري الطاقة باأي مكان، وحتت�ي 
و�شريحة  م��زودة بجهاز  خ���ذة  على 
ه��ات��ف، وب��اإم��ك��ان ال�����ش��رط��ي تنزيل 
نظارة  يف  امل��ب��اين  ت�شاميم  ج��م��ي��ع 

اخل�ذة الذكية.
بطائرة  م���زودة  البدلة  اأن  واأ���ش��اف 
فيها  “درون” يتحكم  ط��ي��ار  ب���دون 
امل�شح  ال�����ش��رط��ي لإج�����راء ع��م��ل��ي��ات 
مل�شرح  ال���ش��ت��ب��اق��ي  وال����ش���ت���ط���لع 
اأو منطقة اجل��رمي��ة، ول  الأح���داث 

زال البتكار حتت التجربة.
ح�شر املنتدى نخبة من املخت�شني 
واخل��رباء وعدد من �شباط واأفراد 

�شرطة اأب�ظبي.

•• را�س اخليمة-الفجر:

تناولت احللقة اجلديدة لربنامج “ العني ال�شاهرة “ الإذاعي 
الذي يبث عرب اأثري اإذاعة راأ�ش اخليمة ، الدور الكبري الذي 
 ”2018 اأب�ظبي  “اأي�شنار  ل��لأم��ن  ال���دويل  املعر�ش  لعبه 
ال���ذي عقد خ��لل ال��ف��رتة م��ن 6 اإىل 8 م��ار���ش اجل���اري يف 
والأمان  الأم��ن  تعزيز  يف  للمعار�ش  ال�طني  اأب�ظبي  مركز 

ودفع عجلة النم� القت�شادي امل�شتدام .
“اأي�شنار  اأب���ظ��ب��ي  ت�شت�شيف  ال��ت���ايل  على  الثامنة  للمرة 
على  خ��ا���ش��ة  ب�����ش���رة  رك����ز  وال������ذي    ”2018 اأب����ظ���ب���ي 
الهادفة  وجم��الت��ه  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  مفه�م  ا�شتعرا�ش 

من  وال�شتفادة  بالدولة  الر�شيدة  القيادة  اأه��داف  دع��م  اإىل 
التكن�ل�جيا وت�شخريها يف تط�ير تدابري احلماية يف جمال 
الأم���ن الإل��ك��رتوين وغ��ريه��ا م��ن امل��ج��الت احلي�ية الهامة 
التي باتت ت�شكل حم�ر اهتمام اجلميع .  حتدث يف احللقة 
عام  مفت�ش  الري�شي  نا�شر  احمد  الل�اء   : من  كل  الذاع��ي��ة 
وزارة الداخلية رئي�ش اللجنة العليا املنظمة للمعر�ش ومن 
اأحمد  جمال  املهند�ش  الدكت�ر  ال�شقيقة  البحرين  مملكة 
كمال رئي�ش الإطفاء ومن�شق عام احلماية وال�شلمة ب�شركة 
لدى  معتمد  �شلمة  وخبري  وحمكم  بابك�  البحرين  نفط 
اخلليجي  التعاون  جمل�ش  ل��دول  التجاري  التحكيم  مركز 
وع�ش� حمكمة العدل الدولية والرائد �شامل بن بدر رئي�ش 

ق�شم  رئي�ش  ال�شرهان  ط���ارق  ال��رائ��د  اخل��ا���ش��ة   امل��ه��ام  ق�شم 
ال���ش��ع��اف والن��ق��اذ وال��ط��ال��ب��ة م��رمي جا�شم امل��ن�����ش���ري من 
مدر�شة جلفار للتعليم الثان�ي امل�شاركة يف املعر�ش . حتدث 
الرئي�شية وهي  املحاور  بالعديد من  ال�شي�ف كل على حدا 
 ، ور�شالته  منه  وال��ه��دف  ون�شاأته  اي�شنار  معر�ش  مفه�م   :
جديد املعر�ش لعام 2018 ، عن اجلهات امل�شاركة وطبيعة 
ال�شطناعي  الذكاء  واأهمية  دور   ، يقدم�نه  وما  م�شاركتهم 
وجمالته وكيفية ال�شتفادة منه ، تفاعل وجتاوب اجلمه�ر 
 ، والتعامل مع مقرتحاتهم  اآرائهم  قيا�ش  وكيفية  واقبالهم 
دور وجه�د اللجنة التنظيمية وكفاءتها وجناحهم يف ذلك ، 

خطط املعر�ش امل�شتقبلية . 

•• نيودلهي-وام:

لدى  الدولة  �شفري  البنا  الرحمن  عبد  اأحمد  الدكت�ر  �شعادة  التقى 
امل�شاعد  ال�كيل  برا�شاد  ناغيندرا  الأول، ت.ف.  اأم�ش  الهند  جمه�رية 
عددا  اجلانبان  وبحث  الهندية.  اخلارجية  وزارة  يف  اخلليج  ل�ش�ؤون 
والثقافية  القت�شادية  بالعلقات  واأ���ش��ادا   .. الثنائية  الق�شايا  م��ن 
وتبادل  لتعزيزها.  اتخاذها  مت  التي  الهامة  واخلط�ات  البلدين  بني 
اإم��ك��ان��ي��ة عقد حم��ادث��ات ب��ني هيئتي  ال��ط��رف��ان وج��ه��ات النظر ح���ل 
الهتمام  ذات  الرئي�شية  املجالت  لبحث  البلدين  يف  امل��دين  الطريان 

امل�شرتك ومبا من �شاأنه رفع م�شت�ى العلقات اإىل اآفاق اأرحب.

�سفري الدولة يلتقى الوكيل امل�ساعد 
ل�سوؤون اخلليج يف اخلارجية الهندية

بدبي  » اللغوية  التطبيقات  موؤمتر   « يف  وتربوي  خبري   600
•• دبي-وام:

اللغات”  وتدري�ش  اللغ�ية  التطبيقات  “م�ؤمتر  يف  امل�شارك�ن  بحث 
زايد  بجامعة  امل���ؤمت��رات  مبركز  الأول  اأم�ش  اأعماله  انطلقت  ال��ذي   -
مبتكرة  ب��رام��ج  وتط�ير  اللغات  تدري�ش  اأ�شاليب  تغيري   - دب��ي  ف��رع 
لتدري�شها.. اإ�شافة اإىل اإعداد معلميها للم�شتقبل وكذلك رقمنة اللغة 

الإجنليزية ومهارات تعلمها.
وي�شارك يف امل�ؤمتر - الذي تنظمه الكلية اجلامعية بجامعة زايد ملدة 3 
اأيام ويعد الأكرب من ن�عه يف هذا املجال باملنطقة العربية - نخبة من 
املتحدثني الدوليني اإىل جانب اأكرث من 600 من اخلرباء والرتب�يني 
واملتخ�ش�شني يف خمتلف اللغات. وتناق�ش الفعاليات .. اإيجاد مقاربة 

عاملية م�شرتكة لتعليم اللغات يف �شف�ف درا�شية عاملية والأفق العاملي 
مل�شكلت القراءة والكتابة وا�شتخدام املعلم و�شائل الت�ا�شل الجتماعي 
عليه  تهيمن  ال��ذي  ال��ع��امل  ه��ذا  يف  اللغات  تعليم  يف  الذكية  والأدوات 
اأن  زاي��د  جامعة  مدير  املهيدب  ريا�ش  الدكت�ر  الأ�شتاذ  واأك��د  الع�ملة. 
اللغات والت�ا�شل اأ�شبحت مهارات اأ�شا�شية يف عامل الي�م حيث جعلت 
تكن�ل�جيا النقل والت�شالت من عاملنا �شغرياً فيما مل تعد احلدود 
بينما  والثقايف..  الديني  التعدد  اأم��ام  ح�اجز  البلدان  بني  ال�شيا�شية 
تعد الإم��ارات العربية املتحدة مثاًل حيث يعمل فيها اأكرث من 200 
العربية  اللغات  مدر�شي  التقاء  يف  امل�ؤمتر  اأهمية  اإىل  واأ�شار  جن�شية. 
والإجنليزية واللغات الأخرى كي ي�شتعر�ش�ا طرقاً ومقاربات جديدة 

ع عملية التعلم. للتدري�ش ميكن اأن تدعم الطلبة وت�َشرِّ

�سرطة اأبوظبي ت�سارك يف منتدى م�ستقبل ال�سرطة »�سمن اآي�سنار 2018«

يف برنامج»العني ال�شاهرة«

»اأي�سنار اأبوظبي 2018« �سلط ال�سوء على املفهوم ال�سطناعي 

•• ابوظبي-وام:

عام  م��دي��ر  ال�شريفي،  علي  مكت�م  ال��ل���اء  ���ش��ع��ادة  اك��د 
ال�طني  ل��لأم��ن  ال���دويل  املعر�ش  ان  اأب���ظ��ب��ي  �شرطة 
2018”، يعد ملتقى  اأب�ظبي  “اآي�شنار  ودرء املخاطر 

من�شة ت�ا�شل جيدة لتبادل املعرفة واخلربات وفر�شة 
يف  العاملية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  على  ل��لط��لع  متميزة 
جم���ال ���ش��ن��اع��ة الأج���ه���زة وامل���ع���دات وال��ت��ق��ن��ي��ات التي 
تخدم العمل ال�شرطي. جاء ذلك خلل تفقده اأجنحة 
املعر�ش الذي تنظمه وزارة الداخلية، يف مركز اأب�ظبي 

�شرح  اإىل  اجل���ل��ة  خ��لل  وا�شتمع  للمعار�ش  ال�طني 
املجال  يف  العاملية  املمار�شات  واأف�شل  املعرو�شات  ع��ن 
والعرو�ش  التنظيم  بح�شن  والأمني، م�شيداً  ال�شرطي 
خالد  العقيد  ال��زي��ارة  خ��لل  �شعادته  راف���ق  امل��ق��دم��ة. 
عبد اهلل خ�ري، مدير مركز ال�شرتاتيجية والتط�ير 

امل�ؤ�ش�شي، واملقدم خلفان املن�ش�ري، نائب مدير املركز، 
البتكار  اإدارة  مدير  الكعبي،  حممد  �شليمان  وامل��ق��دم 

وا�شت�شراف امل�شتقبل، وعدد من ال�شباط.
الظاهري، مدير قطاع  علي خلفان  العميد  تفقد  كما 
املعر�ش  اأجنحة  اأب�ظبي،  ب�شرطة  املركزية  العمليات 

والتقنيات  وامل����ع����دات  الأن���ظ���م���ة  اأح�����دث  ع��ل��ى  واط���ل���ع 
امل�شتخدمة يف املجال ال�شرطي والأمني. ورافقه خلل 
املرور  مديرية  مدير  اخلييلي،  خليفة  العميد  الزيارة 
اإدارة  مدير  البل��شي،  اإب��راه��ي��م  والعميد  وال��دوري��ات، 
ال�شام�شي،  �شيف  والعميد  اأب���ظ��ب��ي،  �شرطة  ط���ريان 

زايد  والعقيد  العامة،  والعلقات  املرا�شم  اإدارة  مدير 
وال�شلمة  ال��ط���ارئ  مديرية  مدير  نائب  ال��ه��اج��ري، 
ترخي�ش  اإدارة  مدير  الزعابي،  �شيف  ،والعقيد  العامة 
املركبات يف مديرية ترخي�ش ال�شائقني والآليات، وعدد 

من ال�شباط.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�شرطة  مب��رك��ز  املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  ف���رع  ���ش��ارك 
امل��دي��ن��ة ال�����ش��ام��ل يف راأ������ش اخل��ي��م��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
النقاذ  وف���رع  وق�����ش��م احل��را���ش��ات  ال���دوري���ات  ق�شم 

البحري يف الفعالية ال�شاطئية التي جاءت بعن�ان 
اخليمة  راأ����ش  فتيات  مركز  ونظمها  “انطلقي” 
وا�شتهدفت فئة الإناث والأطفال تزامناً مع الي�م 
ال��ري��ا���ش��ي ال���ط��ن��ي ، وذل���ك يف ���ش��اط��ئ ب��ح��ر راأ�ش 
من  ال��ع��دي��د  على  الفعالية  وا�شتملت  اخل��ي��م��ة.    

التناف�شية  الفقرات والأن�شطة وامل�شابقات املتن�عة 
التي جذبت جميع احل�ش�ر وامل�شاركني من الكبار 
وال�����ش��غ��ار م��ع ت���اف��ر ع���دد م��ن الأك����لت ال�شعبية 
والأه���ازي���ج وغ��ريه��ا �شمن ب��رن��ام��ج احل��ف��ل ، وقد 
اإطار  يف  احل��دث  بهذا  املجتمعية  ال�شرطة  �شاركت 

واملنا�شبات  الفعاليات  يف  امل�����ش��ارك��ة  على  حر�شها 
ال�عي  م�شت�ى  رق���ع  يف  ت�شهم  وال��ت��ي  املجتمعية 
والتثقيف لأفراد املجتمع باأهمية ممار�شة الريا�شة 
ل�شحة الفرد من الأمرا�ش املعا�شرة ، والتي تاأتي 
مت��ا���ش��ي��اً م���ع ت���ج��ي��ه��ات ح��ك���م��ة دول����ة الإم������ارات 

الر�شيدة التي اأطلقت مبادرة حتت �شعار “الإمارات 
م�شت�ى  على  ال�طني  الريا�شي  للي�م  جتمعنا” 
البالغ  وحر�شها  اهتمامها  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  ال��دول��ة 
خلل  من  ال�شحي  والتثقيف  ال�عي  تعزيز  على 
اإقامة وتنفيذ العديد من الفعاليات التي تعرب عن 

اأهداف املبادرة الت�ع�ية الرئي�شية باأهمية الريا�شة 
ودورها يف ال�قاية من الأمرا�ش    واأ�شرفت �شرطة 
تاأمينها وعملت  الفعالية على  راأ�ش اخليمة خلل 
على تنظيم احلركة املرورية وت�جيه امل�شاركني اإىل 

م�قع احلدث وامل�اقع الآمنة .

ال�سريفي : اآي�سنار اأبوظبي 2018 من�سة توا�سل لتبادل املعرفة واخلربات 

�س��رط���ة راأ�ش اخليم���ة تنظ���م الفع���الي���ة ال�س���اطئي����ة )انطلق����ي( 
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العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/34  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- النجمة املحظ�ظة للمقاولت الفنية -  ذ م م  جمه�ل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ ديفا لعر�ش الزياء واملنا�شبات - رخ�شة جتارية 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د     547031 رق��م 
القان�نية  والفائدة  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م(   40000( وق��دره  مببلغ  عليه 
ي���م الحد   ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�شة  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  12% من 
امل�افق  2018/3/11  ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/426  جتاري جزئي              

الق��ام��ة مبا  احمد  جمه�ل حمل  ع��ادل جعفر ح�شن   -1 / املدعي عليه  اىل 
حممد  عبداهلل  من�ش�ر   / وميثله  ف��رع   - التجاري  اب�ظبي  بنك  امل��دع��ي/  ان 
احمد الزرع�ين -  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م(   45020.44( وق��دره  مببلغ  عليه 
والفائدة  12% من تاريخ قيد الدع�ى وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة 
 Ch1.C.13 ي�م الربعاء  امل�افق  2018/3/21   ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/225  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- عبداهلل عمر للتمديدات الكهربائية   جمه�ل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جهاجنري عامل عبداملتني   قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)9071( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة اىل مبلغ 
831 درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خلل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/4492  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- مهنتي للخدمات الفنية - �ش ذ م م    جمه�ل حمل 
اأقام  قد  ا�شيت    حممد  ا�شيت  ثاقب  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8618( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
اىل مبلغ 850 درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
املذك�ر  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3866   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- �ش�بر ماركت جبل الن�ر - مالكها / علي حممد احمد 
عبيد  جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك دبي التجاري 
- �ش م ع وميثله / منى احمد عبدالعزيز ي��شف ال�شباغ  قد اأقام عليك 
املبلغ املنفذ به وقدره  الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بدفع 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )274586.07(
اللتزام  ع��دم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/220   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهم/1- ني� �شتايل لتجارة م�اد الغذائية - �ش ذ م م  2-رافيندار �شينغ 
هارديال �شينغ 3-بل� اليفنت تريدجن - م م ح 4-ج�رمندر �شينج ج�ر ديب �شينج 5- 
اك��ربى راد  جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مبا  ام��ري ر�شا  ذ م م 6-  ���ش  اوريفك� للتجارة - 
عبا�ش   / وميثله  اخلارجية  والتجارة  لل�شتثمار  العربي  التنفيذ/امل�شرف  طالب  ان 
م�شتت فندي املالكي - قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )2781156.97( درهم بالت�شامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/1077   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- مطري ذياب غثيث  جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة  التنفيذ/عبدال�هاب حممد علي  قد 
اعله والزامكم : - اول ب�شحة ونفاذ عقد البيع امل�ؤرخ 2007/9/3 عن ال�شيارة 
رقم 55436 دبي من ن�ع ف�لف� م�ديل 1994 مقابل ثمانية الف درهم ، ثانيا 
: الزام املدعي عليه ب�شداد قيمة املخالفات املرورية من التاريخ اللحق على 
البيع يف 2007/3/9 والزام املدعي عليه بامل�شاريف. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خلل 15  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/70  بيع عقار مرهون    

اىل حاجز �شابق /1-  فاما - �ش م ح   جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ بنك اب�ظبي التجاري وميثله / حممد 
عي�شى �شلطان ال�ش�يدي - قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 
املرفق �ش�رة  الت�زيع  2018/3/8 اخطاركم ب�ش�رة من قائمة 

منها وذلك للعلم مبا جاء فيه وناذ مفع�لة قان�نا.  
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
اإعالن بالن�سر

رقم 2018/1479
املنذر / م�ؤ�ش�شة ارنك� للعقارات 

املنذر اليه / الفا كابيتال لل�شتثمار - �ش ذ م م  
اإعلن بالن�شر يف اإنذار عديل رقم )2017/1/46430( 

فان املنذرة تخطر املنذر اليه ب�شداد مبلغ )172700 درهم( واملرت�شد بذمته من القيمة 
اليجارية لغاية نهاية العقد وما ي�شتجد من ايجار لغاية الخلء وذلك خلل م�عد 
اق�شاه ثلث�ن ي�ما من تاريخ ا�شتلم هذا الخطار وال �شت�شطر املنذرة اىل اتخاذ 
كافة الجراءات القان�نية التي حتفظ لها حقها ، واملطالبة باخلء العقار طبقا لن�ش 
املادة )1/25( من القان�ن رقم 26 ل�شنة 2007 ، واعتبارا العقد منتهيا من تلقاء نف�شه، 

ورفع الدع�ى امل��ش�عية.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن بالن�سر
رقم 2018/1477

املنذر / م�ؤ�ش�شة ارنك� للعقارات 
املنذر اليه / الفا كابيتال لل�شتثمار - �ش ذ م م  

اإعلن بالن�شر يف اإنذار عديل رقم )2017/1/46430( 
فان املنذرة تخطر املنذر اليه ب�شداد مبلغ )172700 درهم( واملرت�شد بذمته من القيمة 
اليجارية لغاية نهاية العقد وما ي�شتجد من ايجار لغاية الخلء وذلك خلل م�عد 
اق�شاه ثلث�ن ي�ما من تاريخ ا�شتلم هذا الخطار وال �شت�شطر املنذرة اىل اتخاذ 
كافة الجراءات القان�نية التي حتفظ لها حقها ، واملطالبة باخلء العقار طبقا لن�ش 
املادة )1/25( من القان�ن رقم 26 ل�شنة 2007 ، واعتبار  العقد منتهيا من تلقاء نف�شه، 

ورفع الدع�ى امل��ش�عية.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2626  جتاري كلي                              

املزروعي    ال�شاك�ب  �شامل  2-ع��ف��را عبيد  دب��ا���ش  ���ش��اذيل  ب��ن  - عاطف  امل��دع��ي عليه /1  اىل 
جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي / مبارك بن مر�شل بن مبارك ال مر�شل وميثله / 
خالد كلندر عبداهلل ح�شني - مبا ان املدعي / مبارك بن مر�شل بن مبارك ال مر�شل  قد 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اعله  املذك�رة  الدع�ى  اقام 
2018/3/6  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�ش�ري - وقبل الف�شل يف 
امل��ش�ع وامل�شاريف - بندب اخلبري املحا�شبي  �شاحب الدور يف اجلدول لأداء املهمة خبريا 
يف الدع�ى تك�ن مهمته الطلع على اوراقها وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه له اخل�ش�م 
ذمة  على  املحكمة  دره��م خزينة  الف  ع�شرة  مبلغ  بايداع  املدعي  والزمت   ، م�شتندات  من 
 اتعاب وم�شاريف اخلبري املنتدب.    جل�شة ي�م الثلثاء  امل�افق 2018/3/13  ال�شاعة 30 : 9 

 .Ch1.C.15 شباحا يف القاعة�
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/12508 عمايل جزئي                                                

القامة  املباين - جمه�ل حمل  ل�شيانة  انرتنا�شي�نال  ال�شمراء  عليه/1-  املحك�م  اىل 
املذك�رة  الدع�ى  2018/2/15 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
اعله ل�شالح/ حممد جمال الدين عبد احلميد عبدالرحمن :- بالزام املدعي عليها بان 
ت�ؤدي للمدعي مبلغ )51154( درهم )واحد وخم�ش�ن الفا ومائة واربعة وخم�ش�ن( درهما 
او قيمتها نقدا ما مل يلتحق  ال�شياحية عيننا  الدرجة  وبتذكرة ع�دة اىل م�طنه على 
بخدمة رب عمل اآخر والزمت املدعي عليها باملنا�شب من ا لر�ش�م وامل�شروفات واعفت 
املدعي من ن�شيبه منها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ش�ري قابل 
لل�شتئناف خلل ثلثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/128  جتاري جزئي              
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ونيكا دي��لن��ا الن����ا  جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ جي�شى ثري�ش�ريرو�ش�ا وميثله / ا�شماعيل ح�شن ابراهيم ال�شفار  
املدعي  بالزام  المر  با�شدار  املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  اأقام عليك  قد 
عليه ب�شداد مبلغ 11000 درهم والر�ش�م وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة ي�م 
 Ch1.C.13 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �ش  امل�افق  2018/3/13   الثلثاء  
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3209  جتاري جزئي              

حمل  جمه�ل  املتحركة   اله�اتف  لتجارة  العاملي  الذهبي  1-الياق�ت   / عليه  املدعي  اىل 
ب�شي�ش� وميثله /�شلح ح�شن حممد  ت�فيق  ا�شامة حممد  ربيع  املدعي/  ان  القامة مبا 
مبا�شري  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليه  بان ي�ؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره )200000 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 
امل�افق  2018/3/15   التام.   وح��ددت لها جل�شة ي�م اخلمي�ش   ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى 
ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/190  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- عماد نق�ل ن�شري  جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  ع   م  ���ش   - التجاري  اب�ظبي  بنك 
وامل�شاريف  وال��ر���ش���م  دره���م(   512.634.29( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
 2017/8/27 يف  احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة   املحاماة  وات��ع��اب 
وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة ي�م الربعاء  امل�افق  2018/3/14  ال�شاعة 
8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/27  احوال مال امل�سلمني               

ب��در ال�شيد  جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مبا  امل��دع��ي عليه /1-ع��ب��داهلل  اىل 
اأق��ام عليك الدع�ى  ان املدعي/ �شماح عبداهلل بدر ال�شيد ف��زارى - قد 
وم��ش�عها  دع�ى اثبات غيبة.   وحددت لها جل�شة ي�م الثلثاء امل�افق 
الأح�ال  مبنى  يف   )3( رق��م  بالقاعة  ���ش   8.30 ال�شاعة   2018/30/27
ال�شخ�شية يف منطقة القره�د  لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2081  جتاري كلي               
اىل اخل�شم املدخل / 1- 3 زد ك�رب�ري�شن - �ش م ح  جمه�ل حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها  ان املدعي/ بنك اب�ظبي التجاري - فرع - قد 
والر�ش�م  دره��م(   45.301.733.33( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ رفع الدع�ى وحتى ال�شداد 
التام.   وح��ددت لها جل�شة ي�م الثنني  امل�افق  2018/3/12  ال�شاعة 9.30 �ش 
بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
اأيام  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2218  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- احمد املزروعي للخدمات - �ش ذ م م  جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي / حممد ح�شني حمم�د رزق -  قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��ش�عها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )99383 درهم(  والر�ش�م 
 )MB180533231AE/2018(ال�شك�ى ورق���م  وامل�����ش��اري��ف 
 9.30 ال�شاعة    2018/3/14 امل���اف��ق  الرب��ع��اء  ي���م  جل�شة  لها  وح���ددت 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ش�ر  لذا    Ch1.B.10 بالقاعة  �ش 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/1284  عمايل جزئي             

ل��ل��رخ��ام واجل��ران��ي��ت - ذ م م  جم��ه���ل حمل  امل��دع��ي عليه / 1- الي��ه��م  اىل 
اأقام  ق��د  ع��ث��م��ان -  ال��د���ش���ق��ي  امل��دع��ي / حم��م��د عبداحلليم  ان  الق��ام��ة مب��ا 
 20700( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك 
ال�شك�ى  وامل�شاريف يف  وبالر�ش�م  دره��م(  ع���دة مببلغ )2000  وتذكرة  دره��م( 
امل�افق  الثنني  ي���م  جل�شة  لها  وح��ددت   )MB180001620AE( رق��م 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    Ch1.A.1 ب��ال��ق��اع��ة  ���ش   8.30 ال�����ش��اع��ة    2018/3/26
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

 اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
   يف الطعن 2018/190  طعن جتاري

تدع� دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/ جي تي �شي تريدنغ - ا�ش ايه / ميثلها مديرها / نبيل طالب 
عل�ان العمريي وميثله / روكز ج�رج حبيقه - باعلن املطع�ن �شده/1-

حازم عبدال�شهيد حمم�دي را�شد - جمه�ل حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذك�رة اعله ويت�جب عليكم 
احل�ش�ر اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/1565  ا�ستئناف مدين    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- الدكت�ر / ر�شيد هدى  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /فايز ابراهيم فايز احلديدي وميثله / هدى ع�شى 
جان علي بن علي بن ر�شا  قد ا�شتاأنف  احلكم ال�شادر بالدع�ى رقم  
ي�م  جل�شه  لها  وح��ددت   2017/11/29 بتاريخ  كلي  م��دين   2016/238
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة    2018/3/13 امل�افق  الثلثاء  
ch1.c.11 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/1585  ا�ستئناف مدين    

ان  القامة مبا  ه��دى  جمه�ل حمل  امل�شتاأنف �شده/ 1-ر�شيد  اىل 
امل�شتاأنف /�شركة عمان للتاأمني - �ش م ع   قد ا�شتاأنف  احلكم ال�شادر 
بالدع�ى رقم : 2016/238 مدين كلي بتاريخ 2017/12/5 وحددت 
لها جل�شه ي�م الثلثاء  امل�افق 2018/3/13  ال�شاعة 10.00 �شباحا  
او من ميثلكم  ch1.c.11 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم  بالقاعة رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/1161  ا�ستئناف عمايل    

 اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- يف تي ا�ش لت�ش�يق ال�حدات ال�شكنية - �ش ذ م م 
عزب    ال�شيد حممد  /علي  امل�شتاأنف  ان  القامة مبا  جمه�ل حمل 
ب��ال��دع���ى رق���م 2017/2252 عمايل  ال�����ش��ادر  ا���ش��ت��اأن��ف احل��ك��م  ق��د 
جزئي بتاريخ 2017/6/11 وحددت لها جل�شه ي�م الثنني  امل�افق 
 ch2.d.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة    2018/3/19
او من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�ش�ركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/74  ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث 

حمل  جم��ه���ل  ن�شار   ح�شني  اح��م��د  حممد   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شاره علي ح�شني حممد ال�شناوي قد ا�شتاأنف 
م�شلمني  نف�ش  اح����ال   2017/1347  : رق��م  ب��ال��دع���ى  ال�����ش��ادر  احلكم 
بتاريخ 2018/2/12 وحددت لها جل�شه ي�م الثنني  امل�افق 2018/3/26  
ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم )14( يف مبنى الأح�ال ال�شخ�شية 
اىلمنطقة القره�د  وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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جم�عية الإم�ارات لل�فلك
تع��لن جم��عية الإم��ارات لل���فلك ع���ن ع�قد 
ي�م  الأوىل  ال��ع��ادي��ة  العم�مية  جمعيتها 
ال�شاعة  2018/03/27م  امل�افق  الثلثاء 

7 م�شاًء يف مقر اجلمعية الكائن يف:
 اأبوظبي، منطقة البطني- النادي العلمي

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  املالك : مقهى اغاتي

 AGHATY COFFEE & MORE : طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية
امل�دعة بالرقم : 279462  بتاريخ : 2017/9/12

با�شم: مقهى اغاتي
وعن�انة : املدينة الدولية- هاتف: 0502088804 �شندوق الربيد: 282929

   aghatyae@gmail.com :امييل 
�شورة العالمة

اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :43 خدمات ت�فري الطعمة وامل�شروبات وخدمات الي�اء  وذلك لتمييز ال�شلع 
امل�ؤقت.

و�شف العلمة : عباره عن ر�شم دائرة كتب فيها )AGHATY COFFEE & MORE( باللتينية ب�شكل مميز 
ور�شم ف�ق الكتابة حب�ب قه�ة ويف الدنى خط مم�ج والعلمة بالبني والحمر والزرق املائل للخ�شر.

ال�شرتاطات :احلماية للعلمة يف �شكلها املميز مع عدم املطالبة بحق ح�شري عن الكلمة COFFEE ور�شم 
حبات القه�ة كل على حدة يف ال��شع العادي

فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  10  مار�س 2018 العدد 12270

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  املالك : حمم�شة وحل�يات يامال ال�شام ذ.م.م

ل�غان�   LUGANO : طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية
امل�دعة بالرقم : 281495  بتاريخ : 2017/10/22

با�شم: حمم�شة وحل�يات يامال ال�شام ذ.م.م
وعن�انة : المارات- دبي- ديرة- الط�ار- ملك عبداهلل علي حممد ب�هليبة �ش.ب: 8423 

   rawadhalad@gmail.com :المييل
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :30 النب ال�شاي الكاكاو ال�شكر الرز التابي�كا وال�شاج� وما 
يق�م مقام النب الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شن�عة من احلب�ب اخلبز الب�شك�يت والكعك والفطائر واحلل�يات 
واملثلجات ع�شل النحل والع�شل ال�ش�د )الدب�ش( اخلمرية وم�شح�ق اخلمرية امللح اخلردل الفلفل واخلل 

وال�شل�شة البهارات الت�ابل الثلج.
و�شف العلمة : دائرة تتاألف من ثلثة ال�ان يف ال��شط الل�ن البني ومن اخلارج ل�ن وردي وترك�ازي فاحت 

مكت�ب يف و�شطها كلمتي ل�غان� و LUGANO بالل�ن الذهبي.
ال�شرتاطات :

فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  10  مار�س 2018 العدد 12270

منوذج اإعالن الن�شر 
اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  املالك : �شركة ب�ن كنيل �شيم�ن�ش انتيليكتيال  تعلن 

 NEURON : بروبريتي طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية
امل�دعة بالرقم : 277254  بتاريخ : 2017/7/30

با�شم: ني�رون �ش.ذ.م.م
�شندوق  ح�شه  ند  ليمتد-  ه�لدينجز  اوريانتل  �شاب  ملك   616  ،617+613 اىل   601 رقم  مكتب   : وعن�انة 

الربيد: 72071 دبي  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :36
الفئة 36 خدمات التاأمني ال�ش�ؤون التم�يلية ال�ش�ؤون املالية وال�ش�ؤون العقارية.

و�شف العلمة : تتاألف العلمة التجارية من كلمة NEURON )كلمة نريون( بحروف لتينية.
ال�شرتاطات :

فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  10  مار�س 2018 العدد 12270

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
اجتمع ال�شركاء يف �شركة وادي حبابه للنجارة واحلدادة امل�شلحة �ش.ذ.م.م رقم الرخ�شة 
CN-1013540 العن�ان: العني- ال�شناعية- 23- بناية حارب مفتاح حمد واخرون 
ال�شكل القان�ين: �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة فقد قرر ال�شركاء يف اجتماع اجلمعية 
بتاريخ:   1850004476 برقم:  العدل  كاتب  لدى  امل�شدق  العادية  غري  العم�مية 
2018/03/05 حل وت�شفية ال�شركة وفقاً للق�انني والنظمة املعم�ل بها يف دولة  
الإمارات العربية املتحدة وفك عقد ال�شراكة وت�شفيتها. وتعيني م�شفي ال�شادة: مكتب 

الدرة للمراجعة والتدقيق ومف��ش عن املكتب ال�شيد: احمد جمال عبدالعزيز. 
التايل  العن�ان  املعني يف  امل�شفي  التقدم اىل  او مطالبة  وعلى من لديه اي عرتا�ش 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والوراق الثب�تية وذلك يف خلل 45 ي�ماً من تاريخ 
ن�شر هذا الإعلن العن�ان: �شارع التخطيط- العني- بناية بالقرين العامري- مكتب 

رقم 204 الهاتف: 0503419153
مكتب الدرة للمراجعة والتدقيق

حم�سر اجتماع جمل�ش اإدارة واإعالن ت�سفية

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 108450                          03 /03 / 2008

با�ش��م: �ش. اورتا انا ك�ل� تيكاريت يف �شاناي اي�شليتمي�شي ت�رك ان�نيم �شريكتي

وعن�انه: ايدينليك ايفلر �شيفاري بي. كيه. 31 قي�شري/تركيا.

وال�اقعة يف الفئة )24(.

وامل�شجلة حتت رقم : )128165(  بتاريخ:   11/  01  /2011

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف :03/ 03 / 2018   وحتى تاريخ :   03/ 03 / 2028   

ق�شم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  10  مار�س 2018 العدد 12270

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9772  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الندى والن�ر ملقاولت البناء �ش.ذ.م.م  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي /احمد حممد �شعد عبدالفتاح قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )19539 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( 
درهم والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB177433551AE وحددت لها 
 ch1.B.10:جل�شة ي�م اخلمي�ش امل�افق 2018/3/22 ال�شاعة 09.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/12965  عمايل جزئي

���ش.ذ.م.م )�شابقا( - ف�ر لينك م�بايل  املدعي عليه / 1-اك�شل م�بايل ف�ن  اىل 
ف�ن �ش.ذ.م.م )حاليا(  جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي /حممد قمر الزمان 
عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  العامل  �شفيق 
وامل�شاريف  والر�ش�م  درهم   )2000( ع�دة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   68000( وقدرها 
رقم ال�شك�ى:MB179303920AE وحددت لها جل�شة ي�م الثلثاء امل�افق 
2018/3/13 ال�شاعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/436  تنفيذ عقاري 
جمه�ل  ����ش.ذ.م.م  لل�شتثمارات  الزرع�ين  هلل  �شده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/امري حيدر �شلطاين وميثله:را�شد 
عبداهلل علي بن عرب  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2018/2/7 
اعلنكم ل�شداد قيمة املطالبة )1120426( درهم يف ملف التنفيذ اعله 
وال بيع العقار حمل احلجز )ن�ع العقار:�شقة �شكنية - املنطقة:اخلليج 
التجاري - رقم الر�ش:11 - رقم ال�شقة:102-401 - ا�شم املبنى:اي�شت 

هايت�ش 2 - خلل 30 ي�م من تاريخ العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/69  ا�سكالت جتارية
املزروعي  عبداهلل  م�ؤ�ش�شة   -2 ذ.م.م  ماركت  ترافيل  ذي  �شده:�شركة  امل�شت�شكل  اىل 

لتجاره املعادن - ل�شاحبها عبداهلل فا�شل احمد املزروعي
جمه�ل حمل القامة

مبا ان امل�شت�شكل:عبداهلل فا�شل احمد املزروعي )كفيل �شامن(
وميثله:احمد �شالح عبداهلل خمي�ش الرم�شي

نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة ي�م الربعاء امل�افق:2018/3/14 ال�شاعة:08:30 �ش 
بالقاعة:ch1.C.15 للنظر يف ال�شكال اعله والتي يت�جب عليكم ح�ش�رها ويف 
حالة تخلفكم عن احل�ش�ر �شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القان�ين بحقكم . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/12731  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الفيحاء للهند�شة الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  عطيه  حممد  عبدال�شتار  /ر�شا  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة 
وم��ش�عها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )9580 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ 
 MB990312935AE:ال�شك�ى رقم  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م   )2000(
وحددت لها جل�شة ي�م الربعاء امل�افق 2018/3/14 ال�شاعة 08.30 �ش مبكتب ادارة 
الدع�ى لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2018/55  تظلم جتاري

اىل املتظلم �شده / 1-ال�شركة ال�شي�ية مل�اد البناء ذ.م.م 2- غ�ري �ش�ريندر �شينغ 
 -5 �����ش.ذ.م.م  املعدنية  الن�����ش��اءات  ل�شناعة  ا�شياتك   -4 ج���ري  �شينغ  هارميت   -3
ميتب��ش للنقل العام جمه�ل حمل القامة مبا ان املتظلم / بنك اب�ظبي التجاري 
اعله  امل��ذك���ر  التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د  اجل��رم��ن  اب��راه��ي��م  ا�شماعيل  وميثله:علي 
وم��ش�عه تظلم من القرار ال�شادر يف الدع�ى رقم 17-2018 حجز حتفظي جتاري 
ال�شاعة  امل�افق 2018/3/25    الحد  ي�م  لها جل�شة  وح��ددت  وامل�شاريف.  والر�ش�م 
08.30 �ش بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
     اإعادة اعالن ح�سور م�ستاأنف �سده بالن�سر 

يف اللتما�س  رقم 10 ل�سنة 2018
اىل امللتم�ش �شده/ بينك م�شاج و�شبا 

مبا ان امللتم�ش/ مارينا في� لل�شقق الفندقية 
املركز  ام��ام  ايجارات  ل�شنة 2018  اأق��ام �شدكم اللتما�ش رقم 10  قد 
ب��ط��ل��ب ال��زام��ك��م  ال��غ��اء احل��ك��م امل�����ش��ت��اأن��ف يف ال���ش��ت��ئ��ن��اف ال�شلي 
طلباتها  بكافة  للملتم�شة  ال�شلي  ال�شتئناف  يف  جم��ددا  والق�شاء 
ال�اردة تف�شيل بلئحة دع�اها املتقابلة )الدع�ى رقم 2017/5983 

اإيجارات( مع امللتم�ش �شدها بالر�ش�م وامل�شروفات 
ي�م  بجل�شة  للح�ش�ر  بالن�شر  اعلنكم  الق�شائية  اللجنة  وق���ررت 
اللجنة  ام����ام  م�����ش��اء   2.00 ال�����ش��اع��ة   2018/3/12 امل����اف���ق  الث��ن��ني 
بدائرة  امل��رك��ز   مبقر  وامل��ن��ع��ق��دة  الوىل(  )ال�شتئنافية  الق�شائية 
ايام  امل�شافة اىل ثلثة  اأمر بتق�شري مدة  الرا�شي والم��لك، وقد 
من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نا وتقدمي 

ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
 اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 

يف اللتما�س رقم 19 ل�سنة   2018 / جتاري 
اىل امللتم�ش �شده : البيت املحظ�ظ للعقارات  ، باراتينجال عبدالرحمن �شريف - لكي ه�م 
للأعمال الكهروميكانيكية - �ش ذ م م - رايك�ت لنقل امل�اد بال�شاحنات الثقيلة - �ش ذ م م  

مبا اأن امل�شتانف  : فخر الدين للعقارات 
قد اأقام �شدكم اللتما�ش رقم 19 ل�شنة 2018 جتاري  امام املركز بطلب بالتايل : 

الغاء احلكم امل�شتاأنف والق�شاء جمددا - قب�ل ال�شتئناف �شكل - اعادة النظر يف احلكم 
حمل اللتما�ش واحلك ببطلن احلكم اللتم�ش فيه والق�شاء باعادة الدع�ى لنظره امام 
املقدمة  الطالبات  لئحة  على  بناء  واحلكم  �شدهم  امللتم�ش  لع��لن  درج��ة  اول  حمكمة 

بجل�شة 2018/7/30
مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�ش�م وم�شاريف الدع�ى.  

امل�افق  الرب���ع���اء   ي����م  بجل�شة  للح�ش�ر  بالن�شر  اع��لن��ك��م  الق�شائية  اللجنة  وق����ررت 
الوىل(  ال�شتئنافية  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام���ام   - م   2.00 ال�شاعة   2018/3/14
بالدائرة ال�شتئنافية واملنعقدة مبقر مركز ف�ش املنازعات الإيجارية لنظر الدع�ى ، وقد 
اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من 
ميثلك قان�نا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات - يتم ا�شدار هذه ال�ثيقة الكرتونيا 

ول تتطلب اي ختم اوت�قيع.

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1468 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  بطي خالد حممد ح�شن الفل�شي  جمه�ل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/عبدالبا�شط من�ر خان من�ر خان قد اأقام 
عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6140( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- الزام املنفذ 
�شده بتح�يل املخالفات املرورية والنقاط اىل رخ�شة القيادة اخلا�شه 
به متهيدا لفك احلجز عن ال�شيارة م��ش�ع النزاع.وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3052  مدين جزئي

وب�شفتها مدير  ال�شخ�شيه  ب�شفتها  اران��دا  زام���را  ل�ي�شا  عليه /1-ماريا  املدعي  اىل 
�شركة كابنت بطاطا للم�اد الغذائية �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ما 
لي�اناج لج�ن بيم�ن قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )12000( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القان�نية 
امل�افق  الث��ن��ني  ي���م  جل�شة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�شدا  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن 
اأو  باحل�ش�ر  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.B.10 بالقاعة  8.30 �ش  ال�شاعة   2018/3/26
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

داناك�شى   / امل���دع����  ف��ق��د 
، الهند  كيتيكيتال �ش�بانا 
�شفره  ج�����از   - اجلن�شية 
 )4128105( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ش���ال 

 050/1081168

فقدان جواز �سفر

فقد املدع� / ب�شرى مبارك 
اليمن   ، م�������ش���ي���ع���د  ع����ل����ي 
اجلن�شية - ج�از �شفره رقم 
)5356826( من يجده 
عليه الت�شال بتليف�ن رقم 

 050/7607100

فقدان جواز �سفر
فقد املدع� / حمم�د نا�شر 
عبداهلل خ�ري ، جزر القمر  
�شفره  ج������از   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )NBE268683( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ش���ال 

 050/3277181

فقدان جواز �سفر
�شفاء   / امل������دع�������  ف����ق����د 
اجلن�شية  امل����غ����رب   ، ن���ق���ار 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�������������از   -
 )f u 6 7 1 6 2 6 9 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ش���ال 

 055/7554600

فقدان جواز �سفر
الكبا�شى   / امل����دع�����  ف���ق���د 
الكبا�شي  حم��م��د  ال��ع������ش 
اجلن�شية  ال���������������ش��������دان   ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج��������������از   -
من   )P04145305(
يجده عليه الت�شال بتليف�ن 

رقم 055/6750565 

فقدان جواز �سفر

ف����ق����د امل�������دع��������/ ق������ل ن���زي���ر 
باك�شتان   ، حم����م����د  ن����زي����ر 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����از ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )4117422(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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•• دبي –الفجر:

واملياه  الأول��ي��ة  ال�شناعات  وزي��ر  ح�شر 
املجل�ش  وع�����ش���  وال��ت��ج��ارة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
ال�شيد  وي��ل��ز  ���ش��اوث  الت�شريعي يف ني� 
اإىل جامعة  زي���ارة  بلري يف  م���ارك  ن��ي��ال 
ر�شمية  ج�لة  �شمن  دب��ي  يف  ول�نغ�نغ 
يف دولة الإم��ارات لتهنئة اجلامعة على 

م�شي 25 عاًما منذ تاأ�شي�شها.
هان�شن  �شك�ت  ال�شيد  ال���زي��ر  و�شحب 
الأولية  ال�����ش��ن��اع��ات  ق�����ش��م  ع���ام  م��دي��ر 
ال����زارة  وك��ي��ل  اأوك���ن��ي��ل  �شيان  وال�شيد 
ال�شرق  م��ب��ع���ث  اأن������ر  م��ع��ني  وال�����ش��ي��د 
الأو�شط حيث اجتمعا برئي�ش اجلامعة 
ال���ربوف���ي�������ش����ر حم���م���د �����ش����امل وك���ب���ار 
وجهات  ناق�شا  حيث  ب���الإدارة  العاملني 
دولة  يف  التعليم  م�شتقبل  ح���ل  النظر 
القن�شل  ���ش��ي��ادة  ح�شر  كما  الإم�����ارات. 
التجارة  وم��ب��ع���ث  الأ�����ش����رتايل  ال���ع���ام 
ال��ع��ام��ة وال�����ش��ي��د ط��ي��ب ال��ري�����ش، ع�ش� 
جم��ل�����ش اأم�����ن�����اء اجل���ام���ع���ة اخل���ارج���ي 
اأب��رز خريجي  لفيف من  اإىل  بالإ�شافة 

اجلامعة ل�شتقبال ال�زير.
اأهم مرافق اجلامعة  اإىل  تعرف ال�زير 
املجهز  امل��رك��ز  �شملت  وال��ت��ي  ج�لته  يف 
املحاكاة  لأب����ح����اث  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ب����اأح����دث 
وال���ن���ظ���م ال���ذك���ي���ة وال�������ذي ي���رك���ز على 
لربجميات  ح���ل����ل  وت��ط���ي��ر  ت�����ش��م��ي��م 
ومتقدمة  مبتكرة  ح��ا���ش���ب  وم��ك���ن��ات 

ت��خ�����ش امل���ح���اك���اة وال���ن���ظ���م ال���ذك���ي���ة يف 
خمتلف املجالت مثل ال�شحة والتعليم 
وال�شتدامة  احل�����ش��ري  وال��ت��خ��ط��ي��ط 

والهند�شة واحلا�شب الآيل.
وق���د األ���ق���ى ال��ربوف��ي�����ش���ر ���ش��امل كلمة 
للجامعة  ال��ف�����ش��ي  ال��ي���ب��ي��ل  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
اجلامعة  ع����ن  ل���ن���ب���ذة  ف���ي���ه���ا  ت���ع���ر����ش 
م�ؤثر  ب�شفتها  وخططها  واإجن��ازات��ه��ا 
باملنطقة.  التعليم  م�شتقبل  يف  حم�ري 
ول�نغ�نغ  ج��ام��ع��ة  ع��ل��ى  ��ا  اأي�����شً واأث���ن���ى 
اأف�شل  ب���اأح���د  وو���ش��ف��ه��ا  اأ���ش��رتال��ي��ا  يف 
الإجنازات التعليمية يف ني� �شاوث ويلز. 

حيث قال : متتلك الإمارات ا�شرتاتيجية 
البتكار  يخ�ش  فيما  للغاية  ط��م���ح��ة 
ل�شتغلل  متحم�ش�ن  ونحن  والبحث، 
ن��ق��اط ق���ة اجل��ام��ع��ة يف اأ���ش��رتال��ي��ا عرب 
افتتاح برامج عالية اجل�دة يف جمالت 
وامل�اد  املجهرية  والبي�ل�جيا  البتكار 
امل�شتقبل  يف  ال��ه��ن��د���ش��ة  ف����روع  وج��م��ي��ع 

بهدف دعم روؤية الدولة.
ه���ذا و���ش��رح ال����زي���ر ن��ي��ال م����ارك بلري 
ق���ائ���ًل: ه���ذه حل��ظ��ة ف���ارق���ة ن��ق��ف فيه 
الإمارات  يف  اجلامعة  ودور  تاريخ  على 
منذ تاأ�شي�شها قبل 25 عاًما، ومع ملعان 

جنم الإمارات كاأحد رواد جمال البتكار 
ب�شفة عامة، اأجد نف�شي متاأثًرا بجه�د 
بتط�ير  والتزامها  اجلامعة  يف  البحث 
ال���ق����ى ال��ع��ام��ل��ة امل��ت��ع��ل��م��ة ك���ي مت�شك 
ب���زم���ام الب��ت��ك��ار ع��ل��ى م�����ش��ت���ى العامل 

بهدف خلق اقت�شاديات م�شتدامة.
واأ�شاف:  ب�شفتنا اأحد اأكرب القت�شاديات 
والتن�ع  احلجم  حيث  من  اأ�شرتاليا  يف 
�شراكاتنا  على  نعتمد  فاإننا  الإقليمي 
م��ع ج��ام��ع��ات م��ث��ل ول���ن��غ���ن��غ لن�اكب 
التي  للم�شاكل  احلل�ل  اإيجاد  حتديات 
تل�ح يف اأفق تقدمنا ومنائنا يف املنطقة.

•• ال�صارقة-الفجر:

م�شاركتها  ت��شعة  على  منها  حر�شاً 
تهتم  التي  الثقافية  املحافل  �شتى  يف 
ت�����ش��ارك جمعية  ال��ن�����ش��ر،  ب��ق��ط��اع��ات 
مهرجان  يف  الإم��ارات��ي��ني،  النا�شرين 
بجناح  ل��������لآداب  الإم����������ارات  ط������ريان 
م�����ش��ت��ق��ل خ����لل ال���ف���رتة م���ن 7 اإىل 
ب��ه��دف تعريف  م��ار���ش اجل����اري،   10
اجلمعية،  جتربة  على  املهرجان  زوار 
اأه���م امل��ن��ج��زات التي  واإط��لع��ه��م على 
لتبادل  اأمامهم  املجال  وفتح  حققتها، 
املعارف ح�ل ما يتعلق بق�شايا الن�شر 

املختلفة.  
وت����رتج����م ه������ذه امل�������ش���ارك���ة اأه�������داف 

منت�شبيها  ح�ش�ر  دع��م  يف  اجلمعية 
للندوات  وامل��ف��ك��ري��ن  ال��ن��ا���ش��ري��ن  م��ن 
تقام  ال���ت���ي  ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة  واجل���ل�������ش���ات 
والرتويج  امل��ه��رج��ان،  فعاليات  �شمن 
لإ�شداراتهم من خلل عر�ش كتيبات 
خا�شة بالنا�شرين حت�ي اأف�شل ع�شر 
م���ؤل��ف��ات ون��ب��ذة ع��ن��ه��ا، ب��ه��دف اإث����راء 
على  اجلمعية  تق�دها  التي  التجربة 
الن�شر  ���ش��ن��اع��ة  واق����ع  تنمية  �شعيد 
حملياً وعربياً، مبا ي�شمن ال�شتفادة 
م����ن ج��م��ي��ع اخل�������ربات امل�������ش���ارك���ة يف 

احلدث.
التنفيذي  املدير  الك��ش،  را�شد  وق��ال 
الماراتيني:”  ال��ن��ا���ش��ري��ن  جلمعية 
حت��ق��ق ه���ذه امل�����ش��ارك��ة ج��م��ل��ة اأه����داف 

التجربة  عر�ش  يف  تتجلى  للجمعية 
على  تق�دها  التي  اخلا�شة  الثقافية 
ال�شعيدين املحلي والعاملي مبا يخدم 
الرتقاء ب�اقع �شناعة الن�شر، واإثراء 
العناوين  ب��ال��ك��ث��ري م��ن  ال��ك��ت��ب  ���ش���ق 
وامل�����ش��ام��ني الأدب���ي���ة الإب���داع���ي���ة، كما 
باقة  م��ع  لللتقاء  امل��ج��ال  تفتح  اأن��ه��ا 
من اخلرباء يف جمالت الن�شر وتبادل 
بهذا  املتعلقة  وامل�����ش��ت��ج��دات  امل���ع���ارف 
ال��ق��ط��اع مب���ا ي��ع��زز م���ن واق����ع الن�شر 

املحلي على نطاقات اأو�شع«. 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي جلمعية  امل���دي���ر  واأ����ش���اف 
ي�شّكل  الماراتيني”:  ال��ن��ا���ش��ري��ن 
م��ه��رج��ان ط����ريان الإم������ارات ل����لآداب 
ال�شعيد  ع���ل���ى  م���ه���م  ث����ق����ايّف  ح�����دث 

امل���ح���ل���ي وال����ع����رب����ي، مل����ا ي���ق���ّدم���ه من 
ج��ل�����ش��ات ون���ق���ا����ش���ات ح�����اري����ة ترثي 
ال��ع��رب��ي بالكثري من  ال��ث��ق��ايف  ال���اق��ع 
ا�شت�شافته  ع���ن  ف�����ش��ًل  امل�����ش��ام��ني 
واملفكرين  املثقفني  اأمل��ع  من  ملجم�عة 
والأدباء العرب ومن خمتلف احلق�ل، 
يف  الثقافية  اجلهات  جلميع  يتيح  ما 
الدولة اأن تطلع على خربات وخيارات 
واعدة ت�شهم يف تعزيز امل�شهد الثقايف 
يف دول��ة الإم�����ارات«.  وت��ه��دف جمعية 
تاأ�ش�شت  التي  الإماراتيني  النا�شرين 
وتط�ير  اإىل خدمة   2009 العام  يف 
قطاع الن�شر يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، والرتقاء به، والنه��ش بدور 
التاأهيل  ب���رام���ج  خ���لل  م���ن  ال��ن��ا���ش��ر 

التي ترفع كفاءته. وتعمل  والتدريب 
اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى رع���اي���ة ال��ع��ام��ل��ني يف 
قطاع الن�شر بدولة الإمارات، وحت�شني 
بها  والق�انني اخلا�شة  املهنة  �شروط 
بالتن�شيق والتعاون مع اجلهات املعنية 

بالن�شر داخل الدولة وخارجها.
وي���ع���ّد م���ه���رج���ان ط�����ريان الإم�������ارات 
ل��������لآداب ال������ذي ي�������ش���ارك يف دورت�����ه 
 180 اأك��رث م��ن  ال��ع��ام  العا�شرة ه��ذا 
جميع  م����ن  دول������ة   50 م����ن  ك���ات���ب���اً 
العام،  املهرجان هذا  العامل يف  اأنحاء 
تقام  ال��ت��ي  الثقافية  الأح�����داث  اأح���د 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف 
ح��ي��ث ي��ح��ت��ف��ي امل��ه��رج��ان ه���ذا العام 
بحّب الفّن والكلمات، �شمن فعاليات 

ول�����ح����ات فنية  م���ت���ن����ع���ة،  ث��ق��اف��ي��ة 
ي��ق��دم��ه��ا م��غ��ن��� ال�����رتاث الإم����ارات����ي 

ب����اأدائ����ه����م ملمح  ���دوا  ال����ذي����ن ج�������شّ
والثقافة  ال�����رتاث  ع��ك�����ش��ت  ج��م��ال��ي��ة 

يتبناها  التي  والر�شالة  الإم��ارات��ي��ة، 
املهرجان.  

•• خورفكان-وام: 

فعاليات  من  الثالثة  ال��دورة  انطلقت 
ال���ث���ق���ايف ام�ش  م���ه���رج���ان خ����رف���ك���ان 
عرو�شها  م�شتهلة  بخ�رفكان  الول 
“حديقة  مب�شرحية للأطفال بعن�ان 
ال�شعبي  دب��ي  م�شرح  قدمها  اخلري” 
�شالح  ع����ب����داهلل  ت���األ���ي���ف  م����ن  وه�����ي 
الإن�شان  ت��ع��اي�����ش  حت��ك��ي  ال��رم��ي��ث��ي 
واحلي�ان يف حديقة اخلري �شمن لغة 

تفاهم م�شرتكة وذلك بهدف احلفاظ 
على احلي�ان والنبات.

ح�����ش��ر الن���ط���لق ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د بن 
مكتب  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  القا�شمي  �شقر 
و�شعادة  خ���رف��ك��ان  يف  احل���اك���م  ���ش��م��� 
���ش��امل حم��م��د ال��ن��ق��ب��ي رئ��ي�����ش دائ����رة 

و�شعادة  وال���زراع���ة  ال��ب��ل��دي��ات  ���ش���ؤون 
امل���ن�������ش����ري مدير  ي��ع��ق���ب  ���ش��ل��ط��ان 
خ�رفكان  مبدينة  الأم���ريي  ال��دي���ان 
و�شعادة الدكت�ر را�شد خمي�ش النقبي 
بخ�رفكان  ال��ب��ل��دي  امل��ج��ل�����ش  رئ��ي�����ش 
الزعابي  ع����ب����داهلل  حم���م���د  و����ش���ع���ادة 

رئي�ش املجل�ش البلدي بكلباء والأ�شتاذ 
دائرة  ادارة  م��دي��ر  ال�ش�يجي  حممد 
واأع�شاء  ال�شرقية  باملنطقة  الثقافة 
امل��ج��ل�����ش ال����ش���ت�������ش���اري وال���ب���ل���دي يف 
روؤ�شاء  م��ن  وع���دد  ال�شرقية  املنطقة 
الدوائر احلك�مية وجمه�ر غفري من 

اأبناء املنطقة ال�شرقية.
و����ش���اه���د ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د ب���ن �شقر 
ا�شتقبال  بان�راميا  عر�شا  القا�شمي 
الفعاليات  يف  مل�����ش��ارك��ت��ه  وت��ث��م��ي��ن��ا 
مهرجان  ف���ق���رات  ت���ا���ش��ل��ت  ف��ي��م��ا 
خ����رف���ك���ان ال���ث���ق���ايف ب���ع���ر����ش م�����اد 

تراثية وعر�ش اوبريت القفال وه� 
تاأليف   ، ال�����ش���ي��ج��ي  حم��م��د  ف���ك���رة 
واخ��راج مبارك ما�شي  فار�ش  حميد 
الدرعي  حمدان  ال�شاعر  قدم  بينما 
اأم�شية �شعرية مع نخبة من �شعراء 

اخلليج.

واث���ن���ى ن���ائ���ب رئ��ي�����ش م��ك��ت��ب �شم� 
ع��ل��ى ح�شن  خ����رف���ك���ان  احل���اك���م يف 
التنظيم الذي يعترب رمزا للرتقاء 
بالفكر وتنمية املناخ الفكري والثقايف 
يف ال�شارقة عامة وخ�رفكان خا�شة ، 
مما يعزز من مكانة املدينة املرم�قة 

بني تلك املدن بفنها وتراثها لتبقى 
مدينة �شياحية وثقافية.

ال�شيخ  ك����رم  امل���ه���رج���ان  وف����ى خ���ت���ام 
و�شعادة  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعيد 
النقبي  خ��م��ي�����ش  را�����ش����د  ال���دك���ت����ر 
الأمريي  ورا�شد  ال�ش�يجي  وحممد 
الثقافة  دائ��رة  مكتب  م�ش�ؤول  نائب 
بخ�رفكان جميع من اأ�شهم يف اجناح 
وم�ؤ�ش�شات  اأف�����راد  م��ن  ال��ع��م��ل  ه���ذا 

�شاركت يف املهرجان.

مهرجان خورفكان الثقايف ي�ستهل عرو�سه مب�سرحية »حديقة اخلري«

كت���اب :» كليل���ة ودمن���ة «.. حتف���ة الت��رجم���ة واحلكم�����ة
•• اأبوظبي -وام:

تعددت الكتب التي تنتهج الفكاهة والطرافة منهجاً لإي�شال احلكمة 
تلك  راأ���ش  على  ب��ج��دارة  ودمنة” تربع  “كليلة  كتاب  اأن  اإل  والن�شح، 
املكتبة  والبلغة يف  الفكاهة  بني  زاوج��ت  التي  التحف  كاأبرز  القائمة 
“وام” ق��راءة يف  الإم���ارات  اأنباء  وكالة  والعاملية. وجت��ري  بل  العربية 
الكتاب �شمن مبادراتها ل�شهر القراءة والتي تت�شمن ا�شتعرا�شا لأبرز 

و واأهم امل�ؤلفات التي ت�شمها املكتبة الإماراتية والعربية. 
لقت  التي  والفكرية  الأدب��ي��ة  الكتب  اأجن��ح  من  كليلة  الكتاب  ويعترب 
الأدبية  ال�شاحة  رواد  قبل  م��ن  واهتماما  و�شهرة  عاملياً  كبريا  رواج���ا 
والفكرية كما حظي باعتناء كبري من قبل الدار�شني والباحثني حيث 

قام البع�ش مبحاكاته وخل�شه البع�ش اآخر.
الكتاب كتبه باللغة العربية الأديب البليغ عبداهلل بن املقفع يف الع�شر 
العبا�شي، وينق�شم الدار�ش�ن يف ن�شبة الكتاب فمنهم من يرى اأن ابن 
املقفع ترجم الكتاب فقط من اللغة الهندية اإىل اللغة العربية كما فعل 
الكتاب  املقفع ه� من و�شع  ابن  اأن  اأخ��رى، وهناك من يق�ل  يف كتب 
اأن��ه كتاب  األفه ولكنه نظرا خل�فه على نف�شه ادع��ى  ال��ذي  اأ�شل وه� 
اإمنا ترجمه، وعلى كل حال فالكتاب �ش�اء كان  اأ�شل واأن��ه ه�  هندي 
من خيال ابن املقفع اأو كان من ترجمته فقط فه� كتاب اآية يف ال�شرد 
يعترب من  بل  والغاية  املغزى  الكناية وو�ش�ح  املق�شد وجمال  وح�شن 
التحف العربية النادرة. وتق�ل الرواية ال�شائعة عن الكتاب اأنه اأ�شل 
كتاب م�ؤلف من اخليال الهندي وكان ي�شمى الف�ش�ل اخلم�ش، وقام 

عهد  يعترب  وال��ذي  العبا�شي  العهد  يف  املقفع  اب��ن  اهلل  عبد  برتجمته 
تط�ر �شناعة الرتجمة وقد اأ�شاف له ابن املفقع بع�ش الأحاديث من 
خياله كب�شمة و�شعها ه� يف الكتاب، وعبداهلل بن املقفع فار�شي الأ�شل 
نقل  ولذلك  العربية  واللغة  القدمية  الفار�شية  اللغة  يتقن  كان  لكنه 
بع�ش كتب الأدب الفار�شي اإىل اللغة العربية ومن ا�شهرها هذا الكتاب، 
وكان بليغا ف�شيحا تر�شح البلغة من قلمه ال�شيال األف عدة م�ؤلفات 
الأدب  اأخ���رى يف جم��ال  اأع��م��ال  ع��دة  ت��رك  كما  والفل�شفة،  واحل��ك��م��ة 

وال�شيا�شية وتهذيب النف��ش.
على  الهند  علماء  و�شعها  ق�ش�شا  و  واأح��ادي��ث  اأم��ث��ال  يح�ي  الكتاب 
باأ�شل�ب �شيق وب�شيط تهدف كل الق�ش�ش  األ�شنة احلي�انات والطي�ر 
والت�شاف مبحا�شن  الأخ��لق  باأح�شن  والتم�شك  الأخذ باحلكمة  اإىل 

ال��ف��ل�����ش��ف��ة الجتماعية  ال���ع���ادات واخل�������ش���ال، م���ع م�����ش��ت���ى ع���ال م���ن 
والثقافية ب�شكل عام، ول يخل�ا من ب�شمة بلغية يتمتع بها اأ�شحاب 
الذائقة الأدبية، فجمع بني الإمتاع واحلكمة والبلغة، وقد انتهج فيه 
اأ�شهل العبارات  اأ�شل�با يعتمد ال��ش�ح يف الألفاظ واختيار  ابن املقفع 
واأو�شحها والبعد من الألفاظ الغريبة بعيدا من التكلف، ولعل ذلك 

مما �شاعد على �شعة انت�شار الكتاب على هذا النطاق الكبري.
لقارئ  ينبغي  انه  الكتاب  ت�شمنها  التي  الطريفة  الق�ش�ش  بني  ومن 
هذا الكتاب اأن يعمل مبا يتعلمه منه لينتفع ، وينتقد اأن بع�ش النا�ش 
ي�شيع الفر�ش حتى اإذا فاتت بداأ يعاتب نف�شه ويل�م ال�اقع، ثم ي�ش�ق 
اأر�ش  على  نتيجة  له  تكن  مل  اإذا  العلم  نفع  ع��دم  متثل  طريفة  ق�شة 

ال�اقع.

دعمت ح�شور النا�شرين لفعاليات احلدث املتنوعة

»النا�سرين الإماراتيني« ت�ستعر�ش جتربتها الثقافية يف مهرجان طريان الإمارات لالآداب

بهدف اإلهام الفتيات ل�شرب عوامل الق�شيدة

ندوة �سعرية يف »مركز �سجايا ال�سارقة« يحييها ال�ساعر الإماراتي ماجد اخلاطري

مبنا�شبة اليوبيل الف�شي جلامعة ولونغونغ يف دبي

الوزير الأ�سرتايل:  يثني على دور وتاريخ اجلامعة يف الإمارات 

•• ال�صارقة-الفجر:

الفتيات  اإىل رفد ومتكني  الهادفة  �شمن ت�جهاتها 
���ش��ج��اي��ا فتيات  ا���ش��ت�����ش��اف��ت  امل���ج���الت،  يف خم��ت��ل��ف 
ال�شارقة يف القرائن ال�شاعر الإماراتي ال�شيخ ماجد 
اخلاطري، حيث قدم ندوة �شعرية، وحتدث خللها 
عن جتربته ال�شعرية اأمام املنت�شبات ثم األقى عددا 
من الق�شائد، يف خط�ة تهدف اإىل اإلهامهن وحثهن 

على �شق طريقهن يف ع�امل ال�شعر والأدب.
وت���اأت���ي ال���ن���دوة يف ���ش��ي��اق ت���ج��ه��ات ���ش��ج��اي��ا فتيات 
ال�شارقة الرامية اإىل الرتقاء بالفتيات يف املجالت 

املبا�شر مع  الت�ا�شل  وال�شعرية، من خلل  الأدبية 
ال�شاعر الذي قدم عدداً من الن�شائح التي ت�شهم يف 
اإث��راء معارفهن وت�شجعهن على خ��ش غمار عامل 
نقا�ش  على  ال��ن��دوة  وا�شتملت  ال�شعرية.  الق�شائد 
تفاعلي  حتدث ال�شاعر من خلله عن حبه لل�شعر 
فيه،  الذي تخ�ش�ش  للتاريخ  الطف�لة، وميله  منذ 
الفتيات  طرحت  كما  واخلي�ل،  بالفرو�شية  و�شغفه 
املهارات  وتط�ير  ال�شعر  تعلم  كيفية  ح���ل  اأ�شئلة 
ال�شعرية، فاأجابهن ب�شرورة قراءة ال�شعر و�شماعه، 
اإىل اأن  ف�شًل عن الط��لع وتثقيف ال��ذات، م�شرياً 
الق�ة التي ميتلكها ال�شعر اجليد متكنه من اخرتاق 

الندوة  ويف ختام  العاملية.  اإىل  والن��ط��لق  احل��دود 
األقى ماجد الظاهري العديد من الق�شائد ال�شعرية 
التي متح�رت معظمها ح�ل حب ال�طن والنتماء 
اإىل الأر�ش والقيادة.  ويعترب ال�شاعر ال�شيخ ماجد 
النعيمي،  اخلاطري  �شيف  بن  علي  بن  �شلطان  بن 
و�شاعراً معروفاً على  1976 فار�شاً  امل�ل�د يف عام 
�شارك  اإذ  والعربية،  واخلليجية  الإماراتية  ال�شاحة 
يف  �شيفاً  وح��ل  ال�شعرية  الأم�شيات  م��ن  الكثري  يف 
فح�ل  جتمع  التي  ال�شعرية  اللقاءات  من  العديد 
ف مبعانيه املفعمة بامل�شاعر  ال�شعر ورّواده، وقد ُعريِ

وكلماته التي متيل اإليها الأ�شماع. 
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عربي ودويل

الرئا�شية  النتخابية  للحملة  ال�شابق  املدير  ماناف�رت  ب���ل  اأ���ش��ّر 
الحتيال  تهم  ب��راءت��ه من  ترامب على  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  للرئي�ش 
التحقيق الذي يجريه املدعي اخلا�ش  امل�شريف وال�شريبي يف اطار 
الرئا�شية  ب��الن��ت��خ��اب��ات  رو���ش��ي��ا  ت��دخ��ل  ق�����ش��ي��ة  م���ل��ر يف  روب�����رت 
اليه  وّجهها  التي  الت��ه��ام��ات  ح���ل  ا�شتج�ابه  وخ��لل  الم��ريك��ي��ة. 
فريق م�لر، طلب ماناف�رت البالغ من العمر 68 عاما من املحكمة 
الفدرالية يف ولية فريجينيا تنظيم حماكمة تت�شمن هيئة حملفني. 
ومت حتديد العا�شر من مت�ز ي�لي� املقبل م�عدا للمحاكمة. يف 28 
بتبيي�ش  اتهامات  من  براءته  على  ماناف�رت  ا�شر  فرباير،  �شباط 
ريت�شارد  م��ان��اف���رت  م�شاعد  واق���ر  ك��اذب��ة.  ب�شهادة  والدلء  ام����ال 
غيت�ش بذنبه امل بعق�بة خمففة ووافق على التعاون مع التحقيق 
ال�شابق  املدير  ال�شغط على  ادى اىل ت�شاعد  الذي يق�ده م�لر ما 
حلملة ترامب. ورد ماناف�رت حينها يف بيان مبعزل عما قاله ريك 
غيت�ش، امت�شك برباءتي. واأدار ماناف�رت من حزيران ي�ني� اىل اآب 
اغ�شط�ش 2016 فريق حملة ترامب قبل ان يتم اق�شاوؤه بعد ك�شف 

معل�مات عن �شلته بامل�شالح الرو�شية يف اوكرانيا.
 

طلبت ال�شرطة الربيطانية م�شاعدة اجلي�ش يف التحقيق يف هج�م 
تزايدت  فيما  رو���ش��ي��ا،  م��زدوج��ا  جا�ش��شا  ا���ش��ت��ه��دف  اأع�����ش��اب  ب��غ��از 
يف  ما  دول��ة  ت���رط  ثبت  اإذا  لندن  رد  ب�شاأن  اجلمعة  ام�ش  التكهنات 
اأمني ح�ل منزل �شريغي  ال�شرطة فر�ش ط�ق  ت�شميمه. وت�ا�شل 
�شكريبال يف �شالزبري، املدينة الهادئة يف جن�ب غرب انكلرتا حيث 
عرث عليه الحد وابنته ي�ليا فاقدي ال�عي على مقعد امام مركز 
جتاري. ول يزال �شكريبال وابنته فاقدي ال�عي ويف حالة حرجة لكن 
مل�شاعدتهما  و�شل  الذي  بايلي  نيك  ال�شرطي  ا�شبح  فيما  م�شتقرة، 
قادراً على اجلل��ش والتحدث بعد اأن اأدخل يف وقت �شابق اإىل العناية 
الفائقة. ومع اإ�شابة �شرطي يف الهج�م، فاإن ال�شغ�ط تتزايد على 
وقال  ومعاقبتهم.  الفاعلني  لتحديد  م��اي  ترييزا  ال����زراء  رئي�شة 
اإن اإ�شابة  املحلل يف �شاتام هاو�ش ماتي� ب�ل�غ ل�كالة فران�ش بر�ش 
وق�يا  ف�ريا  تدخل  يتطلب  �شرطي،  وخ�ش��شا  بريطاين  م�اطن 
من ال�شلطات الربيطانية. وبح�شب كري بريت�شارد، م�ش�ؤول �شرطة 
ويلت�شري فاإن نح� 21 �شخ�شا تلق�ا العلج عقب احلادثة. وا�شاف 
“عدد من اولئك يتلق�ن العلج يف امل�شت�شفى، يخ�شع�ن لفح��ش دم 
وعلجات متعلقة بالدعم وتقدمي الن�شح«. وت�شعى ال�شلطات ملعرفة 
م�شدر غاز الأع�شاب الذي ا�شتخدم يف ت�شميم �شكريبال )66 عاما( 
الذي جاء اإىل بريطانيا يف اإطار �شفقة تبادل ج�ا�شي�ش، فيما وجهت 

ا�شابع اتهام اىل رو�شيا يف الهج�م.

دول  �شيزور  البابا فرن�شي�ش  ان  ام�ش اجلمعة  الر�ش�يل  الكر�شي  اأكد 
البلطيق ليت�انيا ولتفيا وا�شت�نيا، من 22 اىل 25 اأيل�ل �شبتمرب 
املقبل. ويف نهاية ت�شرين الثاين ن�فمرب، اعلن روؤ�شاء دول البلطيق 
الثلث التي حتتفل يف 2018 بالذكرى املئة ل�شتقللها، عن مبداأ 
هذه الزيارة. واأو�شح املتحدث با�شم الفاتيكان غريغ ب�رك اجلمعة يف 
بيان ان البابا فرن�شي�ش �شيزور مدينتي فيلني��ش وك�نا�ش يف ليت�انيا، 
للزيارة  املف�شل  الربنامج  اأم��ا  ا�شت�نيا.  يف  وتالني  لتفيا  يف  واأغل�نا 
غريب��شكايتي  دال��ي��ا  الليت�انية  الرئي�شة  وك��ان��ت  لح��ق��ا.  ف�شين�شر 
اعربت يف اواخر ت�شرين الثاين ن�فمرب عن �شرورها بالزيارة، وقالت 
املئ�ية  ب��ال��ذك��رى  �شتحتفل  البلطيق  دول  لأن  عظيمة  املنا�شبة  اإن 
وا�شت�نيا  الكاث�ليكي،  البلد  ليت�انيا،  احتفلت  وق��د  ل�شتقللها. 
ل�شتقللهما  امل��ئ���ي��ة  ب��ال��ذك��رى  ف��رباي��ر  �شباط  يف  ج���دا،  العلمانية 
الذي ا�شتعيد يف 1918 بعد اكرث من قرن حتت الهيمنة الرو�شية. 
الل�ثري،  املذهب  اىل  �شعبها  اكرثية  تنتمي  التي  لتفيا  و�شتحتفل 
بالذكرى املئ�ية اإياها يف ت�شرين الثاين ن�فمرب. وقد بقيت البلدان 
الثلثة م�شتقلة حتى احلرب العاملية الثانية واإقدام الحتاد ال�ش�فياتي 
 1991-1990 ال�ش�فياتية عليها يف  الهيمنة  وانتهت  على �شمها. 

وان�شمت يف 2004 اىل الحتاد الأوروبي واحللف الطل�شي.

عوا�صم

وا�شنطن

الفاتيكان

لندن

ميلي�سيات يف اأفريقيا الو�سطى 
ارتكبوا جرمية اغت�ساب جماعي 

•• اأبيدجان-رويرتز:

اأفريقيا ال��شطى  اإن مقاتلي ميلي�شيات يف  قالت منظمة اأطباء بل حدود 
معزولة  منطقة  يف  واغت�شب�هن  الن�شاء  م��ن  ك��ب��رية  جمم�عة  ه��اج��م���ا 

ال�شهر املا�شي.
فرباير   17 يف  حدثت  التي  ال�اقعة  من  ناجيات  ع�شر  املنظمة  وعاجلت 
���ش��ب��اط ب��ال��ق��رب م��ن ق��ري��ة ك��ريي���ي��ري ب�شمال غ���رب ال��ب��لد. وق��ال��ت اإن 
ال�شحايا مل يتمكن من طلب علج طبي اإل بعد اأ�شب�عني خ�شية التعر�ش 
ملزيد من الهجمات اإذا حاولن ال��ش�ل اإىل امل�شت�شفى. كما اأحجمت كثريات 

عن طلب العلج خ�شية الف�شيحة.
وقالت �ش�ليماين اأم�ين وهي قابلة يف امل�شت�شفى ال�اقع يف بلدة ب��شاجن�ا 
الذي ع�جلت به ال�شحايا “بع�شهن يف حالة �شدمة تامة. والبع�ش �شلهن 
اخل�ف اأو اأعجزهن عن الكلم عن ال�اقعة. والبع�ش اأ�شنب بجروح غائرة 
نتيجة ن�شال حادة«. واأ�شافت “كان امل�شهد مروعا. انفطر قلبي«. وجتتاح 
الف��شى جمه�رية اأفريقيا ال��شطى منذ اأطاحت جماعة �شيليكا املتمردة 
2013 مما  بالرئي�ش فران�ش�ا ب�زيز عام  امل�شلم�ن غالبيتها  التي ي�شكل 
دفع ميلي�شيات )اأنتي بالكا( امل�شيحية لرتكاب �شل�شلة من عمليات القتل.

الن�شاء غادرن القرية جللب  اإن  اأطباء بل حدود يف بيانها  وقالت منظمة 
اأن  امل��ق��ات��ل���ن. واأ���ش��اف��ت  اإىل احل��ق���ل عندما ج��اء  امل���اء وك��ن يف طريقهن 
بع�شهن جنحن من الفرار لكن الأخريات اأجربن على الذهاب اإىل قاعدة 

امليلي�شيا حيث تعر�شن لغت�شاب متكرر قبل اأن يطلق �شراحهن.
ومل تتمكن املنظمة من حتديد اجلماعة امل�ش�ؤولة عن اله�م. وقالت املنظمة 
منذ  الغت�شاب  �شحايا  من   56 عالج  ب��شاجن�ا  يف  ال�اقع  امل�شت�شفى  اإن 

�شبتمرب اأيل�ل وذلك باملقارنة مع 13 حالة يف ال�شه�ر الثمانية ال�شابقة.

بعد تعهد ماي بالرد اإذا ثبتت م�شوؤولية رو�شيا عن هجوم بغاز الأع�شاب 

لفروف: حتذيرات بريطانيا من النتقام ب�سبب عميل مزدوج جمرد دعاية 

بال�سخب والغ�سب والفرح..
 ن�ساء العامل يطالنب بامل�ساواة 

و�سع اللم�سات الأخرية على احلكومة الأملانية 

الأمم املتحدة: معاناة املدنيني يف �سوريا »ا�سواأ من اأي وقت م�سى« 

•• برلني-اأ ف ب:

اأع��������ل��������ن احل��������������زب ال��������ش�������رتاك�������ي 
الدمي�قراطي ر�شميا ام�ش اجلمعة 
اأ�شماء وزرائه يف احلك�مة اجلديدة 
وخ�ش��شا  م��ريك��ل  انغيل  برئا�شة 
وزي�������را  ����ش����ل���ت�������ش  اولف  ت���ع���ي���ني 
اأي��ام فقط على  للمالية، وذل��ك قبل 
للم�شت�شارة  ال��راب��ع��ة  ال����لي���ة  ب���دء 

الملانية.
ت�زيع  ل�����دى  م����ريك����ل  وا�����ش����ط����رت 
احلقائب اىل القيام بتنازلت كبرية 
الدمي�قراطيني  ل���ل����ش���رتاك���ي���ني 
جديد  حت��ال��ف  بت�شكيل  لإق��ن��اع��ه��م 
م���ع���ه���ا ع���ل���ى راأ���������ش ال�������ش���ل���ط���ة بعد 
ا�شهر  �شتة  ا�شتمرت  �شيا�شية  اأزم���ة 
اث�����ر الن���ت���خ���اب���ات ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة يف 
امل���ا����ش���ي. وح�شل  ���ش��ب��ت��م��رب  اأي���ل����ل 
على  الدمي�قراطي�ن  ال�شرتاكي�ن 
ثلثة  ع��ل��ى  وزع����ه���ا  وزارات  ���ش��ت 
رج���ال وث���لث ن�����ش��اء. واك����دت ادارة 
احلزب تعيني �ش�لت�ش وزيرا للمالية 
�ش�يبله  وولفغانغ  للمحافظ  خلفا 
وه� امر معروف منذ ا�شابيع. ومن 
املت�قع ان يظل رئي�ش بلدية هامب�رغ 
جدا،  املعتدل  ع��ام��ا(   59( �ش�لت�ش 
ال�شيا�شية  يف  امل��ت�����ش��دد  للنهج  وف��ي��ا 
النقدية ل�ش�يبله. و�شيك�ن �ش�لت�ش 
اي�شا وه� من�شب  نائبا للم�شت�شارة 

ال�شرتاكي  ل��ل��ح��زب  ال�����ش��اب��ق  ال��ع��ام 
هايل  ه���ب��رت������ش  ال���دمي����ق���راط���ي 
)45 عاما( حقيقة العدل وال�ش�ؤون 

الجتماعية.
فرانت�شي�شكا  تعيني  مت  امل��ق��اب��ل،  يف 
املعروفة  غ���ري  ع���ام���ا(   39( غ��ي��ف��ي 
وال��ت��ي ت��ت���ىل ح��ال��ي��ا رئ��ا���ش��ة بلدية 
احدى دوائر برلني، حقيبة ال�شرة. 
ام��ا ال����زراء الخ��رون الذين عرفت 
ا�����ش����م����اوؤه����م ق����ب����ل، ف���م���ن احل�����زب 
بزعامة  امل�����ش��ي��ح��ي  ال��دمي���ق��راط��ي 
الحتاد  ال��ب��اف��اري  وحليفه  م��ريك��ل 

امل�شيحي الجتماعي.
 

يف ا����ش���ارة اىل ال������زراء اجل����دد. من 
املقبلة  ال��رئ��ي�����ش��ة  ا����ش���ادت  ج��ه��ت��ه��ا، 
للحزب اندريا نالي�ش مبا�ش معتربة 
“يتم  ف��رتة  املنا�شب يف  ال��رج��ل  ان��ه 
دور  للعب  امل��ان��ي��ا  اىل  فيها  ال��ل��ج���ء 

ال��شيط يف عامل تعمه الف��شى«.
ومن املقرر ان تت�ىل �شفينيا �ش�لت�ش 
احل�����زب  م���������ش�����ؤول����ة  ع�����ام�����ا(   49(
ال���ش��رتاك��ي ال��دمي���ق��راط��ي ملنطقة 
وزارة  وو�شتفاليا،  ال�شمالية  رينانيا 
احلالية  ال���ش��رة  وزي���رة  ام��ا  البيئة. 
كاتارينا باريل )49 عاما( ف�شتت�ىل 
حقيبة العدل بينما �شيت�ىل المني 

ب��ال��غ الأه��م��ي��ة يف احل��ك���م��ة. وقرر 
احلزب اخلمي�ش تعيني وزير العدل 
ال��دمي���ق��راط��ي هايك�  ال���ش��رتاك��ي 
للخارجية  وزي��را  عاما(   51( ما�ش 
خلفا ل�شيغمار غابريال الذي ينتمي 
اىل احل�����زب ن��ف�����ش��ه. وك�����ان ك���ل من 
غابريال ورئي�ش احلزب ال�شرتاكي 
�شغل هذا  ي��اأم��ل يف  ال��دمي���ق��راط��ي 
الرئي�ش  ���ش���ل��ت�����ش  واك����د  امل��ن�����ش��ب. 
احلايل بال�كالة للحزب ال�شرتاكي 
الدمي�قراطي يف م�ؤمتر �شحايف يف 
برلني “انه فريق جيد مع ا�شخا�ش 
ع��ل��ى م�����ش��ت���ى ع���ال م���ن اخلربة”، 

�شبعة اأع�ام مبعاناة اإن�شانية هائلة. لقد حان ال�قت لإنهاء هذا 
ال�شراع املدمر لأجل الب�شرية«.

وبح�شب املر�شد ال�ش�ري حلق�ق الن�شان فان النزاع اوقع اكرث 
املتحدة  المم  تق�ل  فيما  ان��دلع��ه  منذ  قتيل  ال��ف   340 من 
الثانية.  العاملية  احل���رب  منذ  ن���زوح  م���ج��ة  ب��اأ���ش���اأ  ت�شبب  ان��ه 
وا�شاف غراندي “ارتفعت ن�شبة العائلت التي تنفق اأكرث من 
اأن  حني  يف   90% اإىل  الطعام  على  ال�شن�ي  مدخ�لها  ن�شف 
مقارنة  كمعدل  اأ�شعاف  بثمانية  ارتفعت  الغذائية  امل�اد  اأ�شعار 
من  بدعم  ال�ش�ري  النظام  وي�شتعيد  الأزم���ة«.  قبل  مب�شت�اها 
املراحل الوىل للنزاع،  الرو�شي مناطق كان خ�شرها يف  حليفه 
اأكرث من ن�شف عدد  لكن الظروف لي�شت مت�افرة بعد لع�دة 

�شكان �ش�ريا البالغ 20 ملي�ن ن�شمة منازلهم.

•• بريوت-اأ ف ب:

اعترب املف��ش ال�شامي للأمم املتحدة ل�ش�ؤون اللجئني فيليب� 
املدني�ن يف  ي�اجهها  التي  الظروف  ان  ام�ش اجلمعة  غراندي 
عامه  ال��ن��زاع  يدخل  فيما  م�شى”  وق��ت  اأي  من  “ا�ش�اأ  �ش�ريا 

الثامن خلل اأيام.
ال���ظ���روف التي  “اإن  ل��ب��ن��ان  وق����ال غ���ران���دي خ���لل زي����ارة اىل 
اأ�ش�اأ من اأي وقت م�شى، حيث  ي�اجهها املدني�ن داخل �ش�ريا 

يعي�ش %69 منهم يف فقر مدقع«.
�شد  بتظاهرات   2011 مار�ش  اذار  يف  �ش�ريا  يف  النزاع  اندلع 

نظام الرئي�ش ال�ش�ري ب�شار ال�شد ثم حت�ل اىل حرب دامية.
وا�شاف غراندي يف بيان “ت�شببت هذه احلرب التي بداأت قبل 

م���ع م��ن��ت��ق��دات��ه. ويف اإي������ران ال��ت��ي ���ش��ه��دت م���ج��ة من 
للمراأة،  الإلزامي  الإ�شلمي  الزي  ب�شاأن  الحتجاجات 
ال��ت��ع��اون��ي��ات والعمل  اأم����ام وزارة  ن�����ش��اء ورج����ال  جت��م��ع 
يف  ظهر  كما  ه��ت��اف��ات  ورددوا  الجتماعية  وال��رف��اه��ي��ة 

مقاطع فيدي� على م�اقع الت�ا�شل الجتماعي.
ل  اجلن�شني...  ب��ني  امل�����ش��اواة  لعدم  “ل  الن�شاء  ورددت 

للق�انني التمييزية«.
وقال مركز حق�ق الإن�شان يف اإيران، وه� مركز حق�قي 
يتخذ من ني�ي�رك مقرا له، اإن 12 �شخ�شا على الأقل 
اعتقل�ا. ومل يت�شن لرويرتز التحقق ب�شكل م�شتقل من 

هذه التقارير.
ي�م  ط��ه��ران  م��دع��ي  دول��ت��اب��ادي  وق���ال عبا�ش جعفري 

بامل�شت�شفى. واأ�شافت راد “ل يزال ال��شع خطريا جدا 
بالن�شبة للعميل وابنته اللذين كانا بالتاأكيد هدفا لهذا 
اخليارات  يخ�ش  “فيما  واأ���ش��اف��ت  الفظيع«.  الهج�م 
نتاأكد  يتاأجل حتى  اأن  ف��اإن ذلك يجب  املتاحة  الأخ��رى 

•• لندن-رويرتز:

باحتفالت مل�ؤها البهجة واحتجاجات غا�شبة، خرجت 
ن�شاء يف جتمعات كبرية و�شغرية يف اأنحاء متفرقة من 
للمراأة  ال��دويل  بالي�م  للحتفال  اخلمي�ش  ي�م  العامل 

والدع�ة اإىل امل�شاواة بني اجلن�شني.
وكان للحتفال بالي�م الدويل للمراأة هذا العام �شدى 
النطاق  وا���ش��ع��ة  ات��ه��ام��ات  متخ�شت  اأن  ب��ع��د  خم��ت��ل��ف 
بالعتداء اجلن�شي يف ه�لي�ود عن ظه�ر حركة )مي 
ت�( التي تاأمل النا�شطات الن�ش�يات اأن تد�شن للتح�لت 
الأكرث اأهمية منذ عق�د �ش�ب امل�شاواة يف احلق�ق بني 

اجلن�شني.
احتفالهن  لدى  ن�شاء  وابتهجت  هتفت  ال�شع�دية  ففي 
حديثا  اكت�شبنه  حق  مبمار�شة  للمراأة  ال��دويل  بالي�م 

وه� حق اخلروج من بي�تهن للرك�ش.
ن�شاء  رك�����ش��ت  ال��ت��اري��خ��ي يف م��دي��ن��ة ج����دة  ويف احل����ي 
وقفزت  �شعادة  يف  وهللن  عباءات  ومرتديات  مبت�شمات 
اإح���داه���ن يف م���رح وه���ن ي��ه��رول��ن ع��رب الأزق����ة الهادئة 

و�شط ده�شة اأ�شحاب املتاجر.
وحتدو الن�شاء يف اململكة املحافظة اآمال عري�شة بحدوث 
تغيريات �شخمة. و�شمحت احلك�مة بح�ش�ش الريا�شة 
البدنية للفتيات يف املدار�ش العام املا�شي وبداأت اإ�شدار 
تراخي�ش للن�ادي الريا�شية الن�شائية لكن ال�شع�ديني 

مل يعتادوا بعد روؤية ن�شاء يرك�شن يف اأماكن عامة.
الرك�ش  يف  �شاركت  جامعية  طالبة  وه��ي  �شما  وق��ال��ت 

“هذه ف��ق��ط ب��داي��ة ل��ث���رة ل��ل��ن�����ش��اء يف ال�����ش��ع���دي��ة. يف 
�شيتغري  �شيء  ك��ل  املجتمع،  ويف  حياتنا  ويف  ال���ظ��ائ��ف 

للأف�شل بالن�شبة للن�شاء ال�شع�ديات«.
عندما  امل��ق��ب��ل  ال�شيف  يف  الأك����رب  التغيري  و���ش��ي��ح��دث 

ي�شمح لل�شع�ديات بقيادة ال�شيارات.
م�شت�ى  على  اإ���ش��راب  يف  الن�شاء  دخ��ل��ت  اإ���ش��ب��ان��ي��ا،  ويف 
ال�ش�ارع  والتجمعات يف  امل�شريات  مئات  ونظمن  البلد 
احتجاجا على انعدام امل�شاواة بني اجلن�شني مما ت�شبب 

يف اإغلق كثري من الطرق وامليادين الرئي�شية.
ورددت املحتجات هتافات مثل �شن�ا�شل الن�شال بغ�ش 

النظر عن الثمن! وفليحيا ن�شال املراأة.
مليني  �شتة  نح�  اإن  عماليتني  نقابتني  اأك��رب  وق��ال��ت 
ت��ت���اف��ر بيانات  ���ش��ارك��ن يف الح��ت��ج��اج��ات. ومل  ام����راأة 

ر�شمية.

* اأمل و حزن
ويف اإق��ل��ي��م خ��ط��اي ال��رتك��ي ال��ق��ري��ب م��ن احل����دود مع 
���ش���ري��ا ان��ت��ح��ب��ت ن�����ش��اء وه����ن ج��ال�����ش��ات ع��ل��ى الأر�����ش 
مع  الت�شامن  عن  تعبريا  باأو�شحة  مرب�طة  واأيديهن 
ورددن  ب��اأع��لم  اأخ��ري��ات  ول�حت  �ش�ريا.  يف  ال�شجينات 
ومنها  الأ�شد  ب�شار  ال�ش�ري  للرئي�ش  مناه�شة  هتافات 

“يا اأ�شد يا قاتل... اخل ال�شج�ن«.
ويف العا�شمة الفلبينية مانيل، نظم ما يزيد على األف 
نا�شطة م�شرية و�شف�ا فيها الرئي�ش رودريج� دوتريتي 
باأنه فا�شي ب�شبب تعليقاته واأ�شل�ب تعامله غري اللئق 

•• اأدي�س اأبابا-لندن-رويرتز:

ام�ش  لف��روف  �شريجي  الرو�شي  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال 
من  بريطانيا  ت�شدرها  التي  التحذيرات  اإن  اجلمعة 
النتقام اإذا ثبت وق�ف رو�شيا وراء ت�شميم عميل مزدوج 

هي جمرد دعاية ولي�شت بالأمر اجلدي.
�شكريبال، وه� �شابط  امل��زدوج �شريجي  العميل  ويرقد 
يف  وابنته  بريطانيا،  يف  يعي�ش  �شابق  رو�شي  خم��اب��رات 
امل�شت�شفى يف و�شع حرج بعد تعر�شهما لغاز اأع�شاب يف 

مدينة �شالزبري.
وقالت رئي�شة وزراء بريطانيا ترييزا ماي اخلمي�ش اإن 
الأدلة  اأظهرت  ما  اإذا  املنا�شب  بال�شكل  �شرتد  بريطانيا 
�شكريبال  على  الهج�م  ع��ن  امل�����ش���ؤول��ة  ه��ي  م��شك�  اأن 
ل�شالح  التج�ش�ش  بتهمة  رو�شيا  يف  لفرتة  �شجن  ال��ذي 

بريطانيا ثم اأفرج عنه يف �شفقة تبادل للج�ا�شي�ش.
وقالت ماي ملحطة )اآي.ت��ي.يف ني�ز( لدى �ش�ؤالها عما 
اإذا كانت بريطانيا قد تطرد ال�شفري الرو�شي “�شنفعل 
اأن  ثبت  اإذا  ما ه� �شحيح...  �شنفعل  ما ه� منا�شب... 

الأمر نفذ برعاية دولة«.
وم�شاحة  وقتا  ال�شرطة  نعطي  دع�نا  “لكن  واأ�شافت 
من  تعليق  اأول  ه���  وه��ذا  بالفعل”.  التحقيق  لإج���راء 
نفذ  الهج�م  اإن  الأرب��ع��اء  ال�شرطة  قالت  اأن  منذ  م��اي 

با�شتخدام غاز الأع�شاب.

�شي�شاعدهم  مما  امل��ادة  على  حك�مي�ن  خ��رباء  وتعرف 
على التعرف على م�شدرها لكن مل تعلن اأي معل�مات.

وقالت ماي “بالطبع اإذا كان هناك حاجة لتخاذ اإجراء 
ف�شتفعل احلك�مة ذلك. �شنفعل ذلك بال�شكل ال�شحيح 

يف ال�قت املنا�شب وعلى اأ�شا�ش اأف�شل اأدلة«.
 21 اإن  ويلت�شاير  �شرطة  قائد  بريت�شارد  كيري  وق��ال 
عقب  امل�شت�شفى  يف  ع��لج��ا  ت��ل��ق���ا  امل��ج��م��ل  يف  �شخ�شا 

ال�اقعة.
وقالت وزيرة الداخلية اأمرب راد اأمام الربملان “ملتزم�ن 
للعدالة مهما  املعتدين  لتقدمي  و�شعنا  ببذل كل ما يف 

كان�ا واأينما كان�ا«.
الحتاد  ملقر  زي���ارة  خ��لل  لل�شحفيني  لف���روف  وق���ال 
يتم  مل  الرو�ش  امل�ش�ؤولني  اإن  اأبابا  اأدي�ش  يف  الأفريقي 
اإبلغهم بحقيقة واحدة اأو دليل ملم��ش ب�شاأن ما حدث 

ل�شكريبال وابنته.
اإخ��ب��اري��ة... تق�ل  ن��راه فقط ه��� تقارير  “ما  واأ���ش��اف 
اإذا كان الفاعل رو�شيا ف�شيك�ن هناك رد لن تن�شاه  اإنه 
اأبدا. هذا لي�ش اأمرا جديا واإمنا دعاية... ت�شعى لزيادة 

الت�تر«.
وتابع لفروف قائل “لكن لإجراء ح�ار جاد... عليكم 

با�شتخدام القن�ات الر�شمية«.
من جانبها قالت وزيرة الداخلية الربيطانية اأمرب راد 
ي�ليا يف حالة �شحية خطرة جدا  وابنته  �شكريبال  اإن 

لأنها  عامني  فتاة  ب�شجن  ق�شت  حمكمة  اإن  الأرب��ع��اء 
احلجاب  على  احتجاجا  العا�شمة  يف  حجابها  خلعت 
الفتاة،  اأدان���ت  اأن املحكمة  الإل��زام��ي. وذك��ر دول��ت��اب��ادي 
حجابها  بخلع  الف�شاد  “بن�شر  ا�شمها،  يعلن  مل  ال��ت��ي 

جهارا«.
واتهم الزعيم الأعلى الإيراين اآية اهلل علي خامنئي ي�م 
املناه�شة  الحتجاجات  بتم�يل  اإي��ران  اأع��داء  اخلمي�ش 

للحجاب.
وخلعن  الفتيات  بع�ش  خدعت  ل��ه��ذا،  “ونتيجة  وق��ال 
حجابهن هنا وهناك لكن هذه ق�شية �شغرية وما اأجده 
مبعث قلق ه� اأن بع�ش النخبة ي�شكك�ن الآن يف فر�ش 

احلجاب«.

الفعلي لغاز  امل�شدر  املحتملة ومن  الع�اقب  متاما من 
الأع�شاب«. وكانت راد تتحدث خلل زيارة للمكان الذي 
ُعرث فيه ي�م الأحد على �شكريبال )66 عاما( وابنته 

)33 عاما( غائبني عن ال�عي مبدينة �شالزبري.

جرنال اأمريكي يدعو الأجهزة الأمريكية 
اىل توحيد جهودها �سد رو�سيا 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ق���ال ق��ائ��د ق����ات ح��ل��ف ���ش��م��ال الأط��ل�����ش��ي يف اأوروب�����ا ان اأج��ه��زة احلك�مة 
المريكية ل تن�شق جه�دها ب�شكل كاف مل�اجهة تهديد هجمات املعل�ماتية 

من رو�شيا، رغم ان م��شك� ت�شن حملة لزعزعة ال�شتقرار.
وقال اجلرنال المريكي كريتي�ش �شكاباروتي امام جلنة اخلدمات امل�شلحة 
يف جمل�ش ال�شي�خ ان رو�شيا تعمل على تفكيك حلف �شمال الطل�شي بعدة 

طرق بينها عملياتها اللكرتونية لن�شر الخبار الكاذبة.
تغيري  بهدف  ال�شتقرار  لزعزعة  ت�شن حملة  “رو�شيا  ان  اجل��رنال  و�شرح 
النظام العاملي وتفكيك حلف �شمال الطل�شي وتق�ي�ش القيادة المريكية 

يف العامل«.
ال�شرق الو���ش��ط وغ��ريه��ا، اظهرت  اوروب���ا، يف منطقة  “يف انحاء  وا���ش��اف 
اخلاطئة  املعل�مات  ون�شر  نف�ذها  فر�ش  على  وقدرتها  ا�شتعدادها  رو�شيا 
او اجل�  او الرب  الثقة بحلف �شمال الطل�شي. و�ش�اء يف البحر  وتق�ي�ش 
.. فاإن اجلي�ش الرو�شي الذي تزداد وترية حتديثه يعمل على م�شت�يات مل 

ن�شهدها منذ احلرب الباردة«.
كان  اذا  ما  �شكاباروتي  اجل��رنال  ريد  جاك  الدمي�قراطي  ال�شنات�ر  و�شاأل 
يعتقد انه ي�جد “جهد م�شرتك” بني جميع اأجهزة احلك�مة المريكية 

مل�اجهة تهديد رو�شيا لف�شاء املعل�ماتية.
ورد �شكاباروتي بالق�ل “ل اعتقد انه ي�جد عمل م�شرتك ي�حد ال�كالت«. 
وقال ان نف�ذ رو�شيا ميتد اإىل اوروبا، ولكن املنطقة التي تثري قلقه ب�شكل 

خا�ش هي البلقان.
وا�شاف “رو�شيا تعمل يف البلقان، واعتقد اننا غفلنا عن هذه املنطقة«.

الناحية  من  الرتكيز  بع�ش  املنطقة  تلك  ن�يل  ان  يجب  “براأيي  وا�شاف 
الدبل�ما�شية. وعلينا ان ن�ا�شل ال�شلحات المنية وبناء القدرات الذي 

نق�م به مع املجتمع الدويل يف البلقان«.

كاهن عراقي يدرب نازحني على حفظ 
كنوز ثقافية اأنقذها من قب�سة الإرهابيني

•• بغداد-اأ ف ب:

متكن الب جنيب ميخائيل من رهبنة الدومينيكان العراقية قبل ثلثة اع�ام من اإنقاذ كن�ز 
بتدريب  يق�م  والي�م  البلد،  �شمال  يف  الإرهابيني  اأي��دي  يف  ال�ق�ع  و�شك  على  كانت  ثقافية 
ع�شرات النازحني العراقيني على حماية هذا الرتاث الإن�شاين. عند حل�ل الظلم ليل 6 اآب 
اغ�شط�ش 2014 وفيما كان الرهابي�ن على اب�ب مدينة قرق��ش امل�شيحية يف �شمال العراق، 
ال�شاد�ش ع�شر  نادرة وكتب تع�د للقرن  قام الب ميخائيل )55 عاما( بتكدي�ش خمط�طات 
يف  ميخائيل  وق��ال  املجاور.  كرد�شتان  اقليم  اىل  بها  وت�جه  �شيارته  يف  من�ش�رة  غري  ووثائق 
ات�شال هاتفي مع فران�ش بر�ش “من واجبي اإنقاذ الرتاث الذي منلكه وه� كنز كبري” م�شيفا 

“ل ميكن انقاذ �شجرة دون ان تنقذ جذورها، ان الن�شان بدون ثقافة ان�شان ميت«.
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العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/549  جتاري جزئي              

ان  اىل املدعي عليه / 1- ج��شيلني فاجاردو بالدو  جمه�ل حمل القامة مبا 
املدعي/ بنك ام القي�م ال�طني - �ش م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�شام�شي - قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي 
والر�ش�م  دره��م(   38.581.22( وق��دره  مببلغ  بالدو  فاجاردو  ج��ش�شيلني  عليها 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 2.49% من  وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.C.13 جل�شة ي�م الربعاء  امل�افق  2018/3/14 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/666  مدين كلي                 

مطر   / ملالكها  ف��ردي��ة  م�ؤ�ش�شة   - امل��رك��ب��ات  لت�شجيل  فا�شت   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ي��شف مطر اب��� ج���راد  جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ادجم���ي ان�ش�رن�ش 
ك�مباين ليمتد - فرع دبي وميثله / مبارك عبداهلل القيطي امل�شعبني  قد اأقام عليك 
الدع�ى وم��ش�عها املطالبة  بف�شخ العقد بني املدعي واملدعي عليهما مببلغ وقدره 
)4.060.254.75( درهم والفائدة ب�اقع 12% من تاريخ املطالبة والر�ش�م وامل�شاريف 
ي�م  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.   بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شم�ل  املحاماة  وات��ع��اب 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �ش  امل���اف��ق  2018/3/14   الرب��ع��اء  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/11818  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- فجر الهدى للخدمات الفنية - �ش ذ م م  جمه�ل 
اأقام  ق��د   - زي��ن��ه  ال�شعيد  ال�شعيد  م��اه��ر   / امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
 9233( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك 
دره���م( وب��ت��ذك��رة ع����دة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ش���م وامل�����ش��اري��ف ورقم 
الحد   ي���م  جل�شة  لها  وح���ددت   )MB179081285AE(ال�شك�ى
امل�افق 2018/3/18 ال�شاعة 8.30 �ش مبكتب اإدارة الدع�ى لذا فاأنت مكلف 
باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/41  بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �شده/1- �شركة براتيك للتجارة العامة -  ذ م م  2-�شاكيت جينتال �ش�با�ش 
 �شانت جنيدال جمه�يل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك امل�شرق - �ش م ع 
البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت   - ال�شباغ  ي��شف  عبدالعزيز  احمد  منى   / وميثله 
بتاريخ  2018/2/12  اخطاركم ل�شداد قيمة املطالبة وقدرها )1.150.000( درهم 
باملزايدة وفقا لن�ش  الرهن  العقار حمل  بيع  تاريخ الع��لن وال  خلل �شهر من 
املادة 295 من قان�ن مدنية وهي مكتب - الثنية اخلام�شة - رقم الر�ش : 910 - 
ا�شم املبنى : جمريا باي تاور اك�ش 2- رقم العقار : 3301 وذلك للعلم مبا جاء فيه 

ونفاذ مفع�له قان�نا امل�شاحة: 99.71 مرت مربع.   
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/79  عقاري كلي
مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه���ل  ليمتد  ديفيل�مبنت  ع��ل��ي��ه/ب��اي��رنى  امل��دع��ي  اىل 
مطر  علي  وميثله:ح�شن  تالب�ر  دين  اف�شر  مري  اف�شر  ج���اد  املدعي/مري  ان 
حكم  على  بالت�شديق  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  الريامي 
التحكيم ال�شادر يف الدع�ى رق��م:2012/295 من مركز دبي للتحكيم الدويل 
لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�ش�م  بتاريخ:2014/5/6 
 ch.1.B.8:جل�شة ي�م الحد امل�افق:2018/3/18 ال�شاعة:09:30�ش بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/697  عقاري  كلي 

اىل املدعي عليه/1-رام �شانداين نارين رام �شند جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  اع��له وعليه  امل��ذك���رة  الدع�ى  اق��ام  مت�يل م�شاهمة خا�شة قد 
حكمت بتاريخ:2018/2/27 احلكم التمهيدي التايل:بندب اخلبري الهند�شي العقاري 
الطلع  بعد  مهمته  تك�ن  ب��اجل��دول  املقيدين  اخل���رباء  م��ن  ال���دور  �شاحب  املخت�ش 
ما  ولبحث  منها  اخل�ش�م  له  يقدمه  ان  وماع�شى  وم�شتنداتها  ال��دع���ى  اوراق  على 
ورد باحلكم التمهيدي وقدرت امانة قدرها 20.000 درهما على ذمة م�شاريف واتعاب 
اخلبري كلفت املدعية ايداعها خزينة املحكمة، وحددت لها املحكمة جل�شة:2018/4/17 

 .ch1.B.8:لنظرها ال�شاعة:09:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

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

اىل املدعي عليه /1-�شركة اقم�شة فيفا ذ.م.م 2- �شركة فيفا �شتار للتجارة العامة ذ.م.م 3- 
فيفا فين�ش�ر �ش.م.ح 4- فيفا انرتنا�ش�نال م.م.ح 5- هاري�ش نارايند�ش امرناين 6- فيكرام 
هاري�ش امرناين هاري�ش امرناين 7- كريان فيكرام امرناين جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/م�شرف اب�ظبي ال�شلمي وميثله:ح�شن عبداهلل حممد العبدويل قد اأقام عليك 
الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم والتكافل مببلغ 
وقدره )14940680.80( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة ي�م الحد امل�افق 2018/3/18 
ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/176  جتاري كلي

خان  مديريها/�شعيد  وميثلها  ������ش.ذ.م.م  الفنية  خل��دم��ات  /1-���ش��ع��ي��د  عليه  امل��دع��ي  اىل 
الفندقية  وال�شقق  جل�ريا  املدعي/فندق  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  خ��ان  عبدالغفار 
منطقة حرة ذ.م.م وميثلها مديرها/حممد احمد فريد قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
مبلغ  باجمايل  �شراء  اوام��ر  مب�جب  عليها  واملدعي  املدعي  بني  بيع  عقد  بف�شخ  املطالبة 
بنك  واملح�ش�ب على  بالرقم 024163  املقدمة  الدفعة  �شيك  ورد  درهم  وق��دره )995.000( 
الثلثاء  ي�م  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  التجاري  اب�ظبي 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر  بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �ش  امل�افق 2018/3/13 
او م�شتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/278  جتاري كلي
رافيندير  ج�بتا  ابهناف   -2 ����ش.ذ.م.م  العامة  للتجارة  عليه/ب��شبا  املدعي  اىل 
3- ابهي�شيك رافيندر ك�مار جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك الفجرية 
ال�طني )فرع دبي( وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدع�ى 
وقدره  مببلغ  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ش�عها 
تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  درهم   )9924630(
ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة ي�م الحد امل�افق:2018/3/18 
من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.C.15:بالقاعة ال�����ش��اع��ة:09:30���ش 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/326  جتاري كلي

ابراهيم  ه��ارون  �شيد  �شيد ح�شن عاطف   -2 ذ.م.م  للتجارة  املدعي عليه/تناء  اىل 
كاظمي جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك الفجرية ال�طني )فرع دبي( 
وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  اجل��رم��ن  اب��راه��ي��م  ا�شماعيل  وميثله:علي 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم مببلغ وقدره )2561823.25( 
ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م 
وح��ت��ى ال�����ش��داد ال���ت���ام. وح����ددت ل��ه��ا جل�شة ي����م ال��ث��لث��اء امل������اف�����ق:2018/3/20 
من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.C.15:بالقاعة ال�����ش��اع��ة:09:30���ش 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/292  جتاري كلي

ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  ك�كيب  ن�رلني  عليه/�شاديه  املدعي  اىل 
املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  نقا�ش  بلي  املدعي/ال�شا 
الثلثاء  ي���م  جل�شة  لها  وح��ددت  وامل�شاريف.  والر�ش�م  �شريك  باخراج 
لذا   ch.1.C.15:بالقاعة ال�����ش��اع��ة:09:30���ش  امل�����اف����ق:2018/3/20 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/165  جتاري جزئي

فالياكات �شديق جمه�ل حمل  اب�بكر   -2 ذ.م.م  ب�ن  /1-م��اك���لت  عليه  املدعي  اىل 
احلر�شي  احمد  �شامل  وميثله:عي�شى  ���ش.م.خ  للتم�يل  املدعي/م�ارد  ان  مبا  القامة 
ي�ؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  عليك  اأق��ام  قد  املهري 
والر�ش�م  دره���م   )221.829.41( وق����دره  مببلغ  بينهما  فيما  وال��ت��ك��اف��ل  بالت�شامن 
التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف 
امل�افق  اخلمي�ش  ي���م  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شم�ل 
اأو  فاأنت مكلف باحل�ش�ر  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �ش   2018/3/22
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/153  جتاري جزئي
القامة  حمل  جمه�ل  ���ش.ذ.م.م  والل�مني�م  للزجاج  /1-الريامي  عليه  املدعي  اىل 
���ش.ذ.م.م وميثله:ح�شن عبداهلل حممد  العامة  للتجارة  �شتار  املدعي/ادرويت  ان  مبا 
بان تدفع  املدعي عليها  ال�شركة  ال��زام  الدع�ى وم��ش�عها  اأق��ام عليك  العبدويل قد 
 %12 ب���اق��ع  القان�نية  ال��ف���ائ��د  م��ع  دره���م   )25.640( وق���دره  مبلغ  امل��دع��ي��ة  لل�شركة 
امل�افق  الثنني  ي���م  جل�شة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من 
اأو  فاأنت مكلف باحل�ش�ر  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �ش   2018/3/19
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/196  جتاري جزئي

عبدالرحيم  ال�شيد/حممد  قان�نا  وميثلها  ذ.م.م  لل�شتثمارات  الفهيم  �شركة  عليه/1-  املدعي  اىل 
وميثلها  ذ.م.م  القاب�شة  الفهيم  �شركة   -2 لل�شركة  التنفيذي  العام/الرئي�ش  امل��دي��ر  ب�شفته  الفهيم 
حممد   -3 لل�شركة  التنفيذي  العام/الرئي�ش  املدير  ب�شفته  الفهيم  عبدالرحيم  ال�شيد/حممد  قان�نا 
حمل  جمه�ل  الفهيم  علي  عبدالرزاق  عبدالرحيم  ا�شماعيل   -4 الفهيم  علي  عبدالرزاق  عبدالرحيم 
ابراهيم اجلرمن قد  الفهيم وميثله:ا�شماعيل  املدعي/فاطمة عبدالرحيم عبدالرزاق  ان  القامة مبا 
اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها الق�شاء باثبات ملكية املدعية حل�شة تعادل ثلث ح�شة امل�رث املرح�م/
ذ.م.م  لل�شتثمارات  والفهيم  ذ.م.م  الفهيم  �شركتي:عبدالرحيم  يف  الفهيم  ع��ب��دال��رزاق  عبدالرحيم 
واحلكم بتعديل عق�د تاأ�شي�ش ال�شركات املذك�رة ح�شب احلال با�شافة ا�شمها ك�شريك بالن�شبة املذك�رة 
والر�ش�م وامل�شاريف والتعاب. وحددت لها جل�شة ي�م الثلثاء امل�افق:2018/3/20 ال�شاعة:08:30�ش 
بالقاعة:ch.1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/512  جتاري جزئي

امليكانيكية والكهربائية ذ.م.م - فرع  املدعي عليه/1- هايدون للمقاولت  اىل 
ذ.م.م  امليكانيكية  التقدير  املدعي/�شركة  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  دب��ي 
ت�ؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد 
من   %12 ب���اق��ع  القان�نية  وال��ف���ائ��د  دره��م   )42660( وق���دره  مبلغ  للمدعية 
الزامها  مع  التام  ال�شداد  وحتى  يف:2016/11/30  احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ 
بالر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�ش 
فاأنت  ل��ذا   ch.1.C.13:بالقاعة ال�����ش��اع��ة:08:30���ش  امل����اف���ق:2018/3/22 
مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/379  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/1- مطعم ونادي اأفلي ���ش.ذ.م.م - حاليا - معروف �شابقا با�شم 
با�شنجر  �شادك�  املدعي/�شركة  ان  الق��ام��ة مب��ا  �����ش.ذ.م.م جم��ه���ل حم��ل  ل���ز  ل 
 - ال��دي��ن  معني  حممد  حممد  ال��دي��ن  ال�شيد/نذير  وميثلها  �����ش.ذ.م.م  للنقليات 
ب�شفته املدير امل�ش�ؤول وميثله:ب�شار عبداهلل علي ابراهيم امل�شايبة قد اأقام عليك 
 )24566.67( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى 
بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شم�ل  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م 
ال�شاعة:08:30�ش  امل���اف��ق:2018/3/20  الثلثاء  ي�م  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة. 
بالقاعة:ch.1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
اأيام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

على الأقل . 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/10379  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شركة الروي�ش الهند�شية �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
الدع�ى وم��ش�عها  اأقام عليك  ال�شلم قد  راكيك  النعمان  املدعي /عبداهلل  ان 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )4670 دره�����م( وت���ذك���رة ع�����دة مببلغ 
 MB177669855AE:ال�شك�ى رقم  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م   )1500(
بالقاعة  08.30 �ش  ال�شاعة   2018/3/13 امل�افق  الثلثاء  ي�م  لها جل�شة  وح��ددت 
رقم:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل، 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/12891  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شرياين للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة  ان املدعي /كابل بهادر خان�شتا جان قد 
درهم   )2000( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة  دره���م(   7196( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:mb990246405ae وحددت لها جل�شة 
ي�م الربعاء امل�افق 2018/3/14 ال�شاعة 08.30 �ش مبكتب ادارة الدع�ى لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ش�ر 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/12981  عمايل جزئي

���ش.ذ.م.م جمه�ل حمل  الفنية  للخدمات  1-علي عبدالعزيز   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /را�شد علي عبدالعزيز قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )6714 دره�����م( وت���ذك���رة ع�����دة مببلغ 
 MB178630500AE:ال�شك�ى رقم  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م   )2000(
بالقاعة  08.30 �ش  ال�شاعة   2018/3/27 امل�افق  الثلثاء  ي�م  لها جل�شة  وح��ددت 
رقم:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل، 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/13364  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مقهى �شلملك �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  بيلر  ديل  اورتيز  جيم�ش  /ايريك 
درهم   )2000( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة  دره���م(   5583( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB990574937AE وحددت لها جل�شة 
ي�م الثلثاء امل�افق 2018/3/20 ال�شاعة 08.30 �ش بالقاعة رقم:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/5830  عمايل  جزئي 

القامة  حم��ل  جمه�ل  �����ش.ذ.م.م   للحل�ل  ديف�كرافت�ش  عليه/1-  املحك�م  اىل 
الدع�ى  يف    2017/9/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
باأن  عليها  املدعى  ب��ال��زام  اب��� احل�شني  النبي  ن���ر  ل�شالح/حممد  اع��له  امل��ذك���رة 
الدرجة  على  م�طنه  اىل  ع����دة  وب��ت��ذك��رة  دره���م   )11117( مبلغ  للمدعي  ت����ؤدي 
ال�شياحية عينا او قيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعي 
عليها باملنا�شب من الر�ش�م وامل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه منها ورف�شت 
ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ش�ري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني 
ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/8964  عمايل  جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- مطعم ومقهى جام جم  جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان 
اعله  املذك�رة  الدع�ى  2018/1/9  يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت 
مبلغ  للمدعي  ت���ؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام  ح�شني  علي  جاويد  ل�شالح/احمد 
)13325( درهم وبتذكرة ع�دة ل�طنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �شاحب 
عمل اخر عند تنفيذ احلكم وباملنا�شب من الر�ش�م وامل�شروفات ورف�شت عدا ذلك 
من طلبات . حكما مبثابة احل�ش�ري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني ي�ما اعتبارا 
من الي�م التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/10363  عمايل  جزئي 

���ش.ذ.م.م  جمه�ل حمل القامة  اىل املدعي عليه/1- كابيتال روي��ال للمقاولت 
مبا ان املدعي/�شع�دي عيد حمم�د حمرو�ش نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
عيد  ل�شالح/�شع�دي  اع��له  امل��ذك���رة  الدع�ى  يف    2017/12/24 بتاريخ  املنعقدة 
حمم�د حمرو�ش بحكمت املحكمة مبثابة احل�ش�ري بالزام املدعى عليها باأن ت�ؤدي 
للمدعي مبلغ )15732( درهم وبتذكرة ع�دة اىل م�طنه عينا او ما يقابلها نقدا 
وه� مبلغ )2000( درهم ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمت 
املدعي عليها بامل�شاريف . حكما مبثابة احل�ش�ري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني 
ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12270 بتاريخ 2018/3/10   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/7121  عمايل  جزئي 
جمه�ل  ���ش.ذ.م.م  للمقاولت  انرتنا�شي�ال  ك�ن�ش�ليدايتد  عليه/1-  املحك�م  اىل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/11/15  يف 
الدع�ى املذك�رة اعله ل�شالح/جنيب بن ع��ش بن را�شد الزعابي بالزام املدعى 
ع���دة اىل م�طنه على  وتذكرة  دره��م  للمدعي مبلغ )76.717(  ت���ؤدي  ب��اأن  عليها 
الدرجة ال�شياحية عني او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها 
باملنا�شب من الر�ش�م وامل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه منها . حكما مبثابة 
لن�شر  التايل  الي�م  اعتبارا من  احل�ش�ري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني ي�ما 
هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
�سرطيات ي�ساعدن يف حفظ الأمن على جبهة القتال يف اأفغان�ستان 

•• قندهار-رويرتز:

ن�شائية  ق���ة  �شمن  اأفغان�شتان  جن�ب  يف  �شرطية  ج���ان...  �شكرية 
اأمني  اأكرث املجتمعات حتفظا ويف ظل مناخ  �شغرية تعمل يف اأحد 
�شعب. وبحكم عملها يف اإقليم قندهار اأحد معاقل حركة طالبان، 
ت�شطدم  بل  فح�شب  املت�شددين  هجمات  خطر  �شكرية  ت�اجه  ل 
مكان  اأن  فيه  الكثريون  ي��رى  جمتمع  يف  �شديدة  ب�شغ�ط  اأي�شا 

املراأة ه� املنزل.
وبيانات  ر�شمية  بخطابات  العاملي  امل���راأة  ي���م  اأفغان�شتان  واأح��ي��ت 

لزعماء من بينهم الرئي�ش اأ�شرف عبد الغني.
لكن التحديات بالن�شبة ملن هن على �شاكلة �شكرية تتجاوز الكلم 
املع�ش�ل. فبحكم ك�نها اأرملة واأما لأربعة اأبناء فهي عائل الأ�شرة 

اأث��ن��اء اخلدمة.  الآخ���ر  ك��ان �شرطيا ه���  ال��ذي  بعدما قتل زوج��ه��ا 
كان  ال��ذي  زوج��ي  وقتلت  كمينا  طالبان  “ن�شبت  �شكرية  وق��ال��ت 

يخدم يف �شف�ف ال�شرطة«.
لل�شرطة لأح�شل على دخل  اأن�شم  اأن  ق��ررت  ذلك  “وبعد  وتابعت 
اأي�����ش��ا يف خ��دم��ة بلدي.  الأرب��ع��ة وللم�شاهمة  اأط��ف��ايل  اأج���ل  م��ن 
لذلك اأخدم الآن يف ال�شرطة مثلما فعل زوجي«. وميثل �شم املزيد 
الغني  اأول�ية حلك�مة عبد  الأم��ن  ق���ات  اإىل �شف�ف  الن�شاء  من 
املدع�مة من الغرب لكن املهمة لي�شت �شهلة كما اأن من�شاآت تدريب 
تن�ي  ال�طنية،  ال�شرطة  ا�شرتاتيجية  اإط���ار  ويف  قليلة.  الن�شاء 
اخلم�ش  ال�شن�ات  م��دى  على  �شرطية   5000 جتنيد  احلك�مة 
للتدريب.  املا�شي  العام  تركيا  اإىل  ام��راأة   190 و�شافرت  املقبلة. 
ل  مناطق  يف  ���ش��روري��ا  دورا  يلعنب  ال�شرطيات  اإن  ال��ق��ادة  وي��ق���ل 

نقاط  عند  الن�شاء  م��ع  التعامل  وخ���لل  دخ���ل��ه��ا  ل��ل��رج��ال  ميكن 
التفتي�ش. واأ�شبح هناك نح� 110 �شرطيات اأفغانيات يف قندهار 
الآن ويخدمن يف م�اقع من بينها مطار املدينة. وقال عبد الباقي 
املا�شي  يف  لدينا  يكن  “مل  قندهار  يف  املحلية  لل�شرطة  قائد  وه� 
�شرطة ن�شائية وواجهتنا م�شاكل كثرية خا�شة عند تفتي�ش املنازل 

وما اإىل ذلك من عمليات«.
ومن  �شهريا،  دولر   200 م��ن  اأق���ل  رات���ب  على  �شكرية  وحت�شل 
مهام عملها احلديث مع الن�شاء اللتي لي�ش ب��شعهن يف املجتمع 

املحافظ بجن�ب اأفغان�شتان احلديث اإىل رجال من غري اأقاربهن.
اأن  بعد  للن�شاء  ال��ذات��ي  التفتي�ش  عمليات  اأي�شا  �شكرية  وجت��ري 
اأ�شبحت هذه الإجراءات منذ وقت ط�يل جزءا من احلياة الي�مية 

للأفغان.

الأمم املتحدة: مليونا طفل يف الكوجنو الدميقراطية يواجهون املجاعة 
•• جنيف-رويرتز: 

جمه�رية  يف  طفل  ملي�ين  م��ن  اأك���رث  اأن  م��ن  اجلمعة  ام�����ش  املتحدة  الأمم  ح���ذرت 
الك�جن� الدميقراطية قد يك�ن�ن عر�شة ل�ش�ء تغذية حاد ما مل يتلق�ا امل�شاعدات 

التي يحتاج�نها.
الإن�شانية  ال�ش�ؤون  لتن�شيق  املتحدة  الأمم  مكتب  با�شم  املتحدث  ليركه  ين�ش  وق��ال 
�شيجتمع مع  ال��دول��ي��ة  باملنظمة  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل�����ش��اع��دات  م�����ش���ؤول  ل���ك���ك  م���ارك  اإن 
الكثري  الأو�شاع يف  تتده�ر  التي  الدميقراطية  الك�جن�  املقبل يف  الأ�شب�ع  مانحني 
الدميقراطية...  الك�جن�  “نتحمل م�ش�ؤولية كبرية يف  من مناطقها. وقال ليركه 
حان وقت امل�شي قدما«. وقالت بتينا ل��شر من برنامج الأغذية العاملي التابع للأمم 
املتحدة اإن ملي�ين طفل ي�اجه�ن خطر املجاعة منهم ح�ايل 300 األف يف منطقة 

كا�شاي.

هيلتون”  “باري�ض  تكون  اأن  ال�شعب  مــن     
�شنوات  ثماين  طيلة  برامج  مقدمة  �شالفية، 
حتتفظ  ول  �ــشــتــوري،  ولــوفــت   ،2 دوم  على 

ببع�ض الرتكا�ض. 
من جهة اأخرى، لئن ارمتت املراأة ال�شابة كلّيا 
مبكانتها  احتفظت  فقد  ال�شيا�شي،  العمل  يف 
املو�شة  يف  خمت�شة  جملة  حترير  كرئي�شة 

والأزياء الوفي�شيال.

 “هذا اخللط يف الجنا�ش، ميثل يف 
تق�ل مارينا  لها،  جانب ما م�شكلة 
ل��ي��ت��ف���ن��ي��ف��ي��ت�����ش، ال�������ذراع المي���ن 
ال�شابقة لغاري كا�شباروف، وان�شمت 
اإىل فريق حملة ك�شينيا �ش�بت�شاك. 
ث����م، اأن�����ا ل اأ���ش��ت��ط��ي��ع م��ن��ع��ه��ا من 
“خا�شة   ... اإين�شتاغرام  ا�شتخدام 
ال�شريحة  ي���غ���ري  اأن  مي���ك���ن  ان�����ه 
�شباب  ب��الأ���ش��ا���ش:  ت�شتهدفها  التي 
اجلامعات  م���ن  امل��ت��خ��رج��ني  امل����دن 
نف�ش  وه��م  اأوروب���ا.  اإىل  واملتطلعني 
مقرها  ي�ؤثث�ن  الذين  الأ�شخا�ش 
غاية  العا�شمة، ف�شاء  الرئي�شي يف 
دي���ك����ر حديث  ي��ح��ّل��ي��ه  الن���اق���ة  يف 
بعار�شات معدنية و�شرائط �ش�ئية 

واأر�شية من اخل�شب اخلام.

الوجه اجلديد الوحيد
هي  عاما،   36 �ش�بت�شاك،  ك�شينيا 
النتخابات  ه��ذه  اجل��ذب يف  عن�شر 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة، واحل���ي����ان ال���ذي يجب 
اك���ت�������ش���اف���ه يف ح���دي���ق���ة ح���ي����ان���ات 
ال�����ش��ي��ا���ش��ة ال��رو���ش��ي��ة، ح��ي��ث يعي�ش 
ف����لدمي����ري   - م����ف����رت�����ش  ح�����ي������ان 
الهرمة  الطرائد  وبع�ش   - ب�تني 
- زعيم اليمني املتطرف فلدميري 
الليربايل  والقيدوم  جريين�ف�شكي 
ويق�ل  ي��اف��ل��ي��ن�����ش��ك��ي.  غ���ري���غ����ري 
دمي������رتي ج������دك������ف، اأح������د رم�����ز 
ال����ج���ه اجلديد  اإن���ه���ا  امل���ع���ار����ش���ة: 
ال�حيد، اإنها �شابة، ذكية، م�ه�بة. 
الإن�شانية  من  �شيئا  ت�شفي  و�ش�ف 
ظل  ال���ذي  ال�شيا�شي  نظامنا  على 

اللعب يف النتخابات  الأخ��رية، واأن 
�شيك�ن   2024 ل��ع��ام  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
فر�شته  ينتظر  “اجلميع  مفت�حا. 

ي�شري دميرتي ج�دك�ف.
   بعد 18 مار�ش، تخطط �ش�بت�شاك 
األيك�شي  وي��ق���ل  ح��زب��ه��ا.  لتاأ�شي�ش 
رادي�  حترير  رئي�ش  فينيديكت�ف، 
اإىل  “اإنها تتطلع  “اإيك� م��شك�”: 
بطر�شربج”..  ���ش��ان  مدينة  ع��م��دة 
تاأكيد  اأ�شتطيع  “ل  ت��رد:  انها  غري 
الرئي�ش  ان  ال���ث���اب���ت  ل���ك���ن  ذل������ك، 
املنا�شب  ال�����ش��خ�����ش  ل��ي�����ش  احل����ايل 
كل  ق��ال��ت  راأ�شي”.  م�شقط  لإدارة 
ذلك بابت�شامة ل اأحد يتقنها جيدا 

مثل ك�شينيا �ش�بت�شاك.
عن لو جورنال دي دميان�ض 

يتنباأ  �ش�فياتية،  ممار�شات  حبي�ش 
ال�شابق  امل�شت�شار  مال�شينك�،  اإيغ�ر 
اخرجته  ال����ذي  يلت�شني  ل��ب���ري�����ش 

�ش�بت�شاك من النفتالني.
بالن�شبة  ول����ك����ن  ب����ال����ت����اأك����ي����د،     
مرتبطا  ا���ش��م��ه��ا  ي��ب��ق��ى  ل��ل��ن��اخ��ب، 
لقد   ... والف�شائح  ال�ش�بيز،  بعامل 
غلفا  وكانت  الك�كايني،  ا�شتهلكت 
ملجلة بلي ب�ي. والي�م، ل تتجاوز 
1 باملائة من ن�ايا الت�ش�يت. وقال 
احلزب  رئي�ش  زي���غ��ان���ف  غينادي 
“تر�شحها  ان  ���ش��اخ��را  ال�����ش��ي���ع��ي 
ي����ح����ّ�ل الن���ت���خ���اب���ات امل��ق��ب��ل��ة اىل 
ولكن من غري  مهزلة ماأ�شاوية”.  
كان  �ش�بت�شاك  دون  اأن��ه من  املتاأكد 
مار�ش   18 ان��ت��خ��اب��ات  اخ���ذ  �شيتم 
الفائز  ا����ش���م  ب���اأك���رث ج����دي����ة.    ان 
معروف: �شيك�ن فلدميري ب�تني. 
احلملة  ف����ان  ال�����ش��ائ��ع��ات  وح�����ش��ب 
ب��اأك��م��ل��ه��ا ����ش���ُت���دار، م���ن الأل�����ف اإىل 
وي�ؤكد  الكرملني.  الياء، من طرف 
رف�ش   - املناف�شني  اأح���د  م�شت�شار 
الك�شف عن ه�يته -: “لقد اختارت 
الرئا�شة جميع املر�شحني، واإذا كان 
غري  نن�شره  فيدي�  اأو  �شعار  هناك 
تغيريه  منا  فُيطلب  فيه،  م��رغ���ب 

نافلني  ات��ه��م  ف��ي��دي���،  اأ���ش��رط��ة  ويف 
�شديقته،  ان��ه��ا  رغ���م  ���ش���ب��ت�����ش��اك، 
بانها اأداة للرئا�شة لتق�شيم املع�شكر 
املناه�ش لب�تني. ولكنها تدافع عن 
كبرية  حركة  اإن�شاء  “اأريد  نف�شها: 

م�حدة للمعار�شة«.
بعيدا.  ت�����رى  ���ش���ب��ت�����ش��اك  لأن     
املعار�شة  ك�ادر  جميع  فاإن  ومثلها، 
على قناعة باأن ب�تني �شينفذ وليته 

الت�شعينات  اأواخ�����ر  يف  امل��ن��ف��ى  ع��ل��ى 
بعد اتهامات بالف�شاد، كان الرئي�ش 
ال����رو�����ش����ي ال�����ق�����ادم ه����� م����ن ت�ىل 
ك�شينيا.  وال���ب���ن���ت  زوج���ت���ه  رع���اي���ة 
ب���ت��ني ولن  اأه���ني  ل��ن  اأن���ا �شخ�شياً 
ال�����ش��اب��ة. وت�شيف  وع����دت  ا���ش��ت��م��ه، 
اأن  مارينا �ش�ليتليفن�فيت�ش: لنقل 
بامل�شاركة حتى  لها  �شمح  الكرملني 
كّل  يحقق  بحيث  احل��م��ل��ة،  ُتن�ّشط 

جتنبا  ن�شتجيب،  ونحن  حجبه،  اأو 
بالن�شبة      ...« خ���ط���رية  مل�����ش��اك��ل 
�ش�بت�شاك  لي�شت  منتقديها،  اإىل 
عليها  اط��ل��ق  دم��ي��ة متحركة  ���ش���ى 
حتى  املعار�شة”  “مر�شحة  ا���ش��م 
اأكرب.  م�شداقية  الق��رتاع  يكت�شب 
وت����ع����ّزز ج����ذوره����ا ال��ع��ائ��ل��ي��ة هذه 
واحدا  وال��ده��ا  ك��ان  فقد  ال�شك�ك. 
اأُجرب  وعندما  ب���ت��ني.  معلمي  م��ن 

وداهمت  ال��ت��ل��ف��زي���ن��ي��ة،  ب��راجم��ه��ا 
ال�شرطة منزلها مرارا عند الفجر. 
وت�ؤكد مارينا ليتفين�فيت�ش: “اإنها 
على  ه��ي  فهل  وعنيدة”.  �شجاعة 
حقيقية؟  خماطر  لتخاذ  ا�شتعداد 
كان ج�ابها: “بالتاأكيد لدي حدود 
لتحّمل ال�شطهاد، ولكن يف ال�قت 

الراهن، ل اأعرف اىل اأي حد«.
   يف كل الح�ال، اأظهرت �ش�بت�شاك 
اللكمات..  تتقبل  كيف  تعرف  اأن��ه��ا 
ل���ك���م���ات ت�����اأت�����ي م�����ن ك�����ل اجل���ه���ات 
الأول  امل��ع��ار���ش  م��ن  خا�ش  وب�شكل 
ل���ف���لدمي���ري ب�����ت����ني، امل���م���ن����ع من 
الرئا�شية  النتخابات  يف  التناف�ش 
األيك�شي  غام�شة:  ق�شائية  لأ�شباب 
نافالني. ويذُكر فيتايل �ش�كين�ف، 
ال�������ذي ع���م���ل ح���ت���ى دي�������ش���م���رب مع 
 ،2017 ع���ام  ن��اف��ال��ن��ي: يف ���ش��ي��ف 
�شترت�شح،  ب���اأن���ه���ا  ���ش��ع��ر  اأن  ب���ع���د 
اأخ��ربن��ا ���ش��اح��ك��ا: احل�����ش��ان )كنية 
من  �شيخرج  ل�ش�بت�شاك(  ���ش��ري��رة 

ال�شطبل. 
ي���ع���د ه������ذا الخ����ري  ال�����ي������م، مل     
للغاية،  “غا�شب  ه���  ب��ل  ي�شحك، 
ي�������ش���ي���ف ������ش������ك�����ان������ف، ل����ق����د مت 
يدعمها  ���ش��خ�����ش  اأي  حت���ذي���رن���ا: 
احلركة”.  م��ن  ط���رده  �شيتم  علنا 

مبتغاه.    ومع ذلك، يجب ال�شتماع 
وباللغة  ال��رو���ش��ي��ة،  باللغة   - اإل��ي��ه��ا 
الإجن��ل��ي��زي��ة وح��ت��ى ال��ف��رن�����ش��ي��ة – 
لنفهم  ب���ت��ني،  �شيا�شة  جت��ُل��د  وه��ي 
التي  العمياء  املطيعة  لي�شت  اأن��ه��ا 
فاملر�شحة  وتقدميها:  و�شفها  ُيراد 
ت�شتنكر  اجلميع”  �شد  “ال�حيدة 
والتدخل  ال��ق��رم،  جزيرة  �شبه  �شم 
يف �ش�ريا وتدين الف�شاد امل�شت�شري، 
املثليني،  ح����ق�����ق  ع�����ن  وت������داف������ع 
ال�شجناء  ���ش��راح  ب��اإط��لق  وت��ط��ال��ب 
حلم  “ي�شكنني  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني... 
ا�شتعادة  وال������دي:  ح��ل��م  ك����ان  وق����د 
ت�جز   ،“ رو���ش��ي��ا  يف  الدميقراطية 
دميان�ش  دي  ج����رن���ال  ل�����ش��ح��ي��ف��ة 

الفرن�شية.

اختبار قبل 2024؟
جديًدا.  لي�ش  ال�شيا�شي  التزامها 
عام 2006، حاولت تاأ�شي�ش حركة 
 ،2011 ع���ام  ن��ه��اي��ة  ���ش��ب��اب��ي��ة. ويف 
من  الآلف  ج����ان����ب  اإىل  ظ����ه����رت 
لب�تني  امل��ن��اه�����ش��ني  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
م��شك�.  �ش�ارع  بغزو  قام�ا  الذين 
جمل�ش  �شمن  ك��ان��ت   ،2012 ع��ام 
تن�شيق جمع اأبرز اأ�ش�ات للمعار�شة. 
ال����غ����اء  ودف�����ع�����ت ث����م����ن ذل��������ك: مت 

ب�تني  فائز ايا كان املناف�ش او املناف�شة هل تت�حد املعار�شة وراءها ام �شتنق�شم؟

ت�زع البت�شامات لخفاء املخالب

نافالني يهاجم ب�تني ومناف�شته �شباق الكرملني ل تناف�ش ول ت�ش�يق

ك�شينيا �ش�بت�شاك  ازياء عديدة لقالب واحد

يرتبط ا�شمها بعامل ال�شوبيز والف�شائح ... وقد ا�شتهلكت الكوكايني، وكانت غالفا ملجلة بالي بوي
ت�شتنكر �شم �شبه جزيرة القرم والتدخل يف �شوريا وتدين الف�شاد وتطالب باإطالق �شراح ال�شجناء ال�شيا�شيني

الرئا�شية الرو�شية و�شباق الكرملني:

ك�سينيا �سوبت�ساك، دمية متحركة ام خ�سم لبوتني...!
ل تتجاوز ح�شتها يف ا�شتطالعات الراأي 1 باملائة من نوايا الت�شويت 

رئي�ش احلزب ال�سيوعي �ساخرا: »تر�سحها 
يحّول النتخابات املقبلة اإىل مهزلة ماأ�ساوية«

تعزز جذورها العائلية وعالقة والدها 
ببوتني �سكوك خ�سومها يف حقيقة دورها 

معار�سوها: �سوبت�ساك اأداة لتق�سيم املع�سكر 
املناه�ش لبوتني ولإك�ساب القرتاع م�سداقية اأكرب

•• الفجر – خرية ال�صيباين
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تركيا تاأمر باعتقال 243 لال�ستباه ب�سلتهم ب�سبكة كولن 

حمللون: لقاء ترامب �سي�سكل انت�سارا لكيم جونغ اون 
•• �صيول-اأ ف ب:

يرى حملل�ن ان ك�ريا ال�شمالية لي�شت لديها نية التخلي عن �شلحها الن�وي 
اىل  ودفعته  بالدبل�ما�شية  العهد  حديث  الأمريكي  الرئي�ش  على  تف�قت  وانها 
امل�افقة على عقد قمة مع زعيمها. رحب ترامب باللقاء الذي عرب كيم ج�نغ 
ال�شلح  ن��زع  طريق  على  رائع”  “تقدم  بانه  وو�شفه  عقده،  يف  رغبته  عن  اون 
وق��ت مبكر من  اللقاء يف  امل�افقة على  ان  ي��ح��ذرون من  املحللني  لكن  ل��ن���وي. 
عملية التقارب متنح بي�نغ يانغ ما كانت ترغب به ب�شدة من دون احل�ش�ل على 
الأ�شلحة  مراقبة  يف  اخلبري  ل�ي�ش  جيفري  يق�ل  املقابل.  يف  ملم��شة  تنازلت 
لدى معهد ميدلبريي للدرا�شات الدولية ان ك�ريا ال�شمالية تطالب بعقد قمة 
الأم��ر حرفياً  ه��ذا  ك��ان  “لقد  اأك��رث من ع�شرين عاما،  اأمريكي منذ  رئي�ش  مع 
هدفاً رئي�شياً ل�شيا�شتها اخلارجية«. وي�شيف ان “كيم يدع� ترامب ليربهن ان 
ا�شتثماره يف القدرات الن�وية وال�شاروخية اأرغم ال�ليات املتحدة على معاملته 
ال�شمالية،  اأمريكي قادة ك�ريا  رئي�ش  اأي  اأن قابل  ي�شبق  امل�شاواة«. مل  على قدم 
الراحل  ال�شمايل  الك�ري  الزعيم  دعا  لقد  يانغ.  بي�نغ  الذهاب اىل  ناهيك عن 
كيم ج�نغ ايل بيل كلينت�ن للمجيء بعد اأول قمة ك�رية �شمالية جن�بية يف �شنة 
الفراج  ل�شمان  رئا�شته  نهاية  بعد  ال�شمال  وزار  رف�ش  كلينت�ن  لكن   ،2000
عن �شجناء اأمريكيني. وقام الرئي�ش ال�شبق جيمي كارتر كذلك مبهمة ان�شانية 
وبزيارات اأخرى من اجل دعم ال�شلم يف �شبه اجلزيرة الك�رية. ويف حال عقدت 
تاريخية ول  �شتك�ن  املاأل�ف،  باأ�شل�به اخلارج عن  بات معروفا  وترامب  القمة، 
�شي�ل.  يف  ي�ن�شاي  جامعة  من  دول����ري  ج���ن  وف��ق  �شاأنها،  من  التقليل  ينبغي 
ال�شع�بة. هذه  اأمر غاية يف  ال�شمالية  “التعاطي مع ك�ريا  ان  ويق�ل دول���ري 
الت�تر  اأ�شهر من  الكبري. ولكنها بداية جيدة جدا«. بعد  البداية ولي�شت احلل 
املت�شاعد الذي تخللته �شتائم �شخ�شية وتهديدات باحلرب من اجلانبني، بدت 
الطريق فجاأة ممهدة اأمام امل�شاعي الدبل�ما�شية هذه ال�شنة وتركز معظمها على 

ا�شت�شافة ك�ريا اجلن�بية اللعاب الأوملبية ال�شت�ية.

••ا�صطنبول-رويرتز:

ذكرت وكالة الأنا�ش�ل للأنباء ام�ش اجلمعة اأن الدعاء الرتكي 
اأ�شدر اأوامر باعتقال 243 �شخ�شا بينهم 92 معلما يف عمليات 
اأنقرة  تق�ل  التي  بال�شبكة  ب�شلتهم  ي�شتبه  اأ�شخا�شا  ت�شتهدف 

اإنها وراء حماولة النقلب يف 2016.
واأ�شافت وكالة الأنا�ش�ل اأن املعلمني، الذين ا�شتهدفتهم عملية 
اأغلقت  م��دار���ش  ك��ان���ا يعمل�ن يف  ال��ب��لد،  اأق��ال��ي��م  م��ن   20 يف 
�شابقا ب�شبب اتهامات باأن لها �شلت ب�شبكة رجل الدين املقيم 
ب��داأت يف  اأخ��رى  يف ال�ليات املتحدة فتح اهلل ك�لن. ويف عملية 
مدينة ق�نية ب��شط تركيا وامتدت لت�شمل اأكرث من 36 اإقليما، 

اأ�شدرت ال�شلطات اأوامر لعتقال 84 م�شتبها به. وقالت وكالة 
 57 باعتقال  اأم���ر  ا�شطنب�ل  يف  الإدع����اء  رئي�ش  اإن  الأن��ا���ش���ل 
الذي  امل�شفرة  للر�شائل  بايل�ك  تطبيق  ل�شتخدامهم  اآخ��ري��ن 
تق�ل احلك�مة اإنه ي�شتخدم على نطاق وا�شع بني اأع�شاء �شبكة 
 50 اأكرث من  ك�لن. و�شجنت ال�شلطات بعد حماولة النقلب 
األفا واأقالت اأو اأوقفت عن العمل اأكرث من 150 األفا من اجلي�ش 
وقطاع التعليم وامل�ؤ�ش�شات العامة. وذكرت وكالة اأنباء الأنا�ش�ل 
اأحكاما  اخلمي�ش  ي���م  اأ���ش��درت  حمكمة  اأن  الر�شمية  الرتكية 
تتهمها  �شبكة  مب�شاعدة  لإدان��ت��ه��م  �شحفيا   25 على  بال�شجن 
ال�شحفي  وع���ق��ب   .2016 ف��ا���ش��ل يف  ان��ق��لب  ب��ت��دب��ري  ت��رك��ي��ا 
البارز مراد اأك�ش�ي بال�شجن 25 �شهرا بتهمة م�شاعدة منظمة 

اإرهابية دون اأن يك�ن ع�ش�ا فيها وفقا ملا ذكرته ال�كالة. وتلقى 
�شهرا   37 بال�شجن  تا�ش حكما  اهلل  املقالت عطا  وكاتب  املغني 

بنف�ش التهم.
ع�قب�ا  نف�شها  الق�شية  يف  �شحفيا   11 اأن  ال�كالة  واأ���ش��اف��ت 
اإىل منظمة  اأ�شهر بتهمة النتماء  بال�شجن �شت �شن�ات وثلثة 
�شبع  بال�شجن  اآخ��ري��ن   12 على  ُح��ك��م  بينما  م�شلحة  اإره��اب��ي��ة 

�شن�ات و�شتة اأ�شهر لإدانتهم بنف�ش التهم.
وذكرت اأن املحكمة براأت �شاحة متهم واحد. ونقلت حمطة )�شي.

قلت  “لطاملا  ق�له  تا�ش  عن  اخلا�شة  التلفزي�نية  ت��رك(  اإن.اإن 
اأفعل  مل  عار�شت،  لقد  به.  اآمنت  ولطاملا  الق�شاء،  يف  اأث��ق  اإنني 
ه�  فهذا  م��ا  بلد  يف  جرمية  املعار�شة  كانت  اإذا  اآخ���ر.  �شيء  اأي 

ل�شالح  يعمل�ن  كان�ا  املدانني  ال�شحفيني  واأغلب  ذنبي«.  جل 
مطب�عات اأغلقتها احلك�مة ل�شلتها ب�شبكة رجل الدين الرتكي 

املقيم يف ال�ليات املتحدة فتح اهلل ك�لن.
الن��ق��لب يف  دب���رت حم��اول��ة  ك���ل��ن بتزعم �شبكة  اأن��ق��رة  وتتهم 
2016 والتي قتل فيها 250 �شخ�شا. ونفى ك�لن اأي �شل�ع له 
يف الأمر. وقالت وكالة الأنا�ش�ل اخلمي�ش اإن ال�شلطات اعتقلت 
32 فردا من اجلي�ش لل�شتباه يف �شلتهم ب�شبكة ك�لن يف عملية 
تركزت على اإقليم تكريداغ يف �شمال غرب البلد و�شملت ت�شعة 
اإنها  ا�شطنب�ل  �شرطة  قالت  منف�شل،  وب�شكل  اأخ���رى.  اأقاليم 
بنف�ش  ي�شتبه يف �شلتهم  121 �شخ�شا  باعتقال  اأوام��ر  اأ�شدرت 

ال�شبكة واحتجزت 33 منهم يف عملية �شملت 28 اإقليما اآخر.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ك�ريا  ب����ني  ال����ع����لق����ات  ات�������ش���م���ت 
املتحدة  وال������لي�����ات  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
اللتني اتفقتا ام�ش الأول اخلمي�ش 
على مبداأ عقد لقاء بني كيم ج�نغ 
اون ودونالد ترامب، بت�تر �شديد 
الن����ف����راج لفرتات  ب��ع�����ش  ت��خ��ل��ل��ه 
ق���������ش����رية م����ن����ذ ان����ت����ه����اء احل�����رب 

الك�رية.
الحتلل  ان��ت��ه��ى   1945 ال���ع���ام 
الك�رية  اجل��زي��رة  ل�شبه  ال��ي��اب��اين 
احلرب  نهاية  يف  ط�كي�  بهزمية 
ق�����ش��م��ت ك�ريا  ال��ث��ان��ي��ة.  ال��ع��امل��ي��ة 
اىل   ،38 العر�ش  على ط���ل خط 
عهد  يف  ال�ش�فيات  يدعمه  �شمال 
بحماية  وج��ن���ب  اي��ل-���ش���ن��غ  كيم 

ال�ليات املتحدة.
يف حزيران ي�ني� 1950 اجتاحت 
ك�ريا ال�شمالية اجلن�ب بدعم من 
لكن  ال�ش�فياتي،  والحتاد  ال�شني 
ال����لي���ات املتحدة  ب��ق��ي��ادة  حت��ال��ف��ا 
����ش���ي����ل. وق���ع���ت يف مت�ز  ا���ش��ت��ع��اد 
تتح�ل  مل  ه��دن��ة   1953 ي���ل��ي��� 
اىل اتفاق �شلم، وفر�شت وا�شطن 

عق�بات على ك�ريا ال�شمالية.

ن�وية  جتربة  كل  لتعليق  م�شتعد 
املفاو�شات.  خ���لل  ���ش��اروخ��ي��ة  او 
يف 08 م��ار���ش وخ���لل زي����ارة اىل 
البيت البي�ش اعلن �ش�نغ ان كيم 
ج�نغ اون دعا الرئي�ش ترامب اىل 

عقد لقاء بحل�ل ماي�.
اك������دت ال���رئ���ا����ش���ة الم���ريك���ي���ة ان 
ت��رام��ب قبل ال��دع���ة لكنه اك��د ان 
�شيبقى  الق�ش�ى  العق�بات  نظام 

قائما.

 ،1968 ي��ن��اي��ر  ال��ث��اين  يف ك��ان���ن 
ا����ش���رت ك����ري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة ي���� ا�ش 
ان��ه��ا �شفينة  ب���ي��ب��ل��� م����ؤك���دة  ا����ش 
احتجاز  ب��ع��د  ام��ريك��ي��ة.  جت�����ش�����ش 
دام اح���د ع�����ش��ر ���ش��ه��را، اف����رج عن 
البالغ  المريكيني  الطاقم  اف��راد 
بي�نغ  اك��دت  �شخ�شا83.  عددهم 
مياهها  انتهكت  ال�شفينة  ان  يانغ 
املتحدة  ال���لي��ات  لكن  القليمية 

نفت ذلك.
قام   ،1994 ي���ن��ي���  ح���زي���ران  يف 
جيمي  ال�شبق  المريكي  الرئي�ش 
اىل  م�شب�قة  غ��ري  ب��رح��ل��ة  ك��ارت��ر 

ك�ريا ال�شمالية.
وبعد  اك��ت���ب��ر  الأول  ت�����ش��ري��ن  يف 
اي��ل- وف���اة كيم  ا�شهر م��ن  ث��لث��ة 
����ش����ن���غ ال��������ذي ت�������ىل اب����ن����ه كيم 
وقعت  ب��ع��ده،  ال�شلطة  ج���ن��غ-اي��ل 
اتفاقا  ووا����ش���ن���ط���ن  ي���ان���غ  ب���ي����ن���غ 
ال�شمالية  ك�ريا  وتعهدت  ثنائيا. 
جتميد وتفكيك برناجمها الن�وي 
مفاعلت  ب��ن��اء  مقابل  الع�شكري 

مدنية.
العام 1999 وبعد عام على اطلق 
املدى،  بعيد  بال�شتي  ���ش��اروخ  اول 
ا����ش���در ك��ي��م ج����ن���غ-اي���ل ق�����رارات 

اللعاب الوملبية ال�شت�ية يف بي�نغ 
تقاربا  اجل��ن���ب��ي��ة  ب��ك���ري��ا  ت�����ش��ان��غ 
والتقى  ال��ك���ري��ت��ني  ب��ني  م��ف��اج��ئ��ا 

مبع�ثا البلدين يف بي�نغ يانغ.
م�شت�شار  ي���ن��غ  اوي  ���ش���ن��غ  وق����ال 
الك�ري  للرئي�ش  ال��ق���م��ي  الم���ن 
اون  ج�����ن����غ  ك���ي���م  ان  اجل����ن�����ب����ي، 
ح�ار  اج��راء  امكانية  عن  يتحدث 
�شريح مع ال�ليات املتحدة ملناق�شة 
ن���زع ال�����ش��لح ال���ن����وي وي����ؤك���د انه 

با�شقاط  ال���ف����ر  ع��ل��ى  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
واتهمت  امل�شتقبل  يف  ال��ط��ائ��رات 
ب���اع���لن احلرب  ت���رام���ب  دون���ال���د 
نف�شه،  ال�شهر  م��ن   26 يف  عليها. 
ف��ر���ش��ت وا���ش��ن��ط��ن ع��ق���ب��ات على 
�شمالية  ك���ري��ة  م�����ش��ارف  ثمانية 
و26 فردا متهمني بتاأمني مت�يل 
لك�ريا  الن�وي  الربنامج  لتط�ير 

ال�شمالية.
دورة  �شهدت   ،2018 ف��رباي��ر  يف 

ال�شمالية من لئحة الدول املتهمة 
“مراقبة  م��ق��اب��ل  الره����اب  ب��دع��م 
للنظام  الن�وية”  امل��ن�����ش��اآت  ك���ل 
ال�شي�عي. ادرجت بي�نغ يانغ على 
هذه اللئحة العام 1988 ب�شبب 
اتهامها بالت�رط يف ا�شقاط طائرة 
ركاب ك�رية جن�بية يف 1987 ما 

ادى اىل �شق�ط 115 قتيل.
 2016 ي��ن��اي��ر  ال���ث���اين  يف ك���ان����ن 
اوت�  يدعى  امريكي  طالب  اوق��ف 
وارمبييه وحكم عليه بال�شجن مع 
بتهم  ع��ام��ا   15 ال�شاقة  ال���ش��غ��ال 
�شرقة اعلن دعائي. وقد ت�يف يف 
حزيران ي�ني� 2017 بعد ا�شب�ع 
على اعادته اىل بلده وه� يف حالة 

غيب�بة.
����ش���ج���ن ع�������دد م�����ن الم����ريك����ي����ني 
ي���ت���م الف������راج  ل�������ش���ن����ات ق���ب���ل ان 
امريكيني  ثلثة  زال  وم��ا  عنهم. 

معتقلني.
يناير  الثاين  الثاين من كان�ن  يف 
ان  ت���رام���ب  دون���ال���د  اك���د   2017
ك�ريا ال�شمالية لن تك�ن ابدا قادرة 
على تط�ير “�شلح ذري قادر على 

بل�غ الرا�شي المريكية«.
ك�ريا  اط���ل���ق���ت  ي����ل���ي����  مت������ز  يف 

ال�شاروخية،  ال��ت��ج��ارب  بتجميد 
بتخفيف  وا�����ش����ن����ط����ن  وق������ام������ت 
العق�بات. يف ت�شرين الول اكت�بر 
اخلارجية  وزي��رة  التقت   ،2000
الم����ريك����ي����ة م����ادل����ني اول����رباي����ت 
بي�نغ  يف  ج�نغ-ايل  كيم  الرئي�ش 

يانغ.
يف كان�ن الثاين يناير 2002 قال 
الرئي�ش المريكي ج�رج ب��ش عن 
ان ايران والعراق وك�ريا ال�شمالية 
اتهمت  لل�شر”.  “حم�را  ت�شكل 
بامتلك  ي��ان��غ  ب��ي���ن��غ  وا���ش��ن��ط��ن 
العايل  الي�راني�م  لإنتاج  برنامج 
لتفاق  ان���ت���ه���اك  يف  ال��ت��خ�����ش��ي��ب 

.1994
اعلنت   ،2004 اغ�شط�ش  اآب  يف 
“من  ان�������ه  ال�������ش���م���ال���ي���ة  ك�������ري������ا 
امل�شاركة يف مفاو�شات  امل�شتحيل” 
ب��رن��اجم��ه��ا الن�وي  ج��دي��دة ح����ل 
وو�شفت  امل��ت��ح��دة  ال�����لي����ات  م���ع 
من  ا�ش�اأ”  “طاغية  ب��ان��ه  ب������ش 

هتلر و”غبي �شيا�شي«.
يف العام 2006 اجرت بي�نغ يانغ 

جتربتها الن�وية الوىل.
 ،2008 اكت�بر  الول  ت�شرين  يف 
ك�ريا  امل��ت��ح��دة  ال����لي���ات  �شطبت 

عابرين  ����ش���اروخ���ني  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
ل��ل��ق��ارات واك���د كيم ج���ن��غ اون ان 
باتت يف  المريكية  الرا�شي  “كل 

مرمانا«. 
اغ�شط�ش  اآب  م����ن  ال����ث����ام����ن  يف 
“بالنار  ال�����ش��م��ال  ت���رام���ب  ت���ع��د 

والغ�شب«.
يف 28 اآب اغ�شط�ش اطلقت بي�نغ 
اج�اء  عرب  بال�شتيا  �شاروخا  يانغ 
اليابان. واكد ترامب ان التفاو�ش 
مع ك�ريا ال�شمالية “لي�ش احلل«.

�شبتمرب  اأي����ل�����ل  م���ن  ال���ث���ال���ث  يف 
ال�شمالي�ن  ال����ك�����ري�����ن  اج������رى 
م�ؤكدين  ���ش��اد���ش��ة  ن���وي��ة  جت��رب��ة 
انهم اختربوا قنبلة هيدروجينية.

املتحدة  المم  ام����ام  ه���دد  ب��ع��دم��ا 
“بتدمريها  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ك�����ري����ا 
بانه  زع��ي��م��ه��ا  وو���ش��ف  بالكامل” 
“مبهمة  ي��ق���م  �شاروخ”  “رجل 
  23 يف  ترامب  ار�شل  انتحارية”، 
قرب  ام��ريك��ي��ة  ق���اذف���ات  �شبتمرب 
ال�ش�احل الك�رية ال�شمالية، يف رد 
اج��راء جتربة ن�وية  امكانية  على 
يف امل��ح��ي��ط ال��ه��ادئ حت��دث��ت عنها 

بي�نغ يانغ.
ك����ري���ا  ه�������ددت  ذل�������ك،  ع���ل���ى  لدا 

�سبعون عاما من التوتر بني كوريا ال�سمالية والوليات املتحدة

لها  اأجنبية  اختيار مدينة  ويف حال 
بعد رمزي اأخف مثل بكني اأو جنيف 
درا�شته،  ج����ن���غ  ك��ي��م  اأن���ه���ى  ح��ي��ث 
ف��ان ذل��ك �شُي�شرك دول���ة اأخ���رى يف 
بالإ�شافة  القمة.  تنظيم  جمريات 
اىل اأن ذلك يتطلب �شفر املعنيني يف 
وقت مل يغادر كيم ج�نغ اون ك�ريا 
ال�شمالية منذ و�ش�له اىل احلكم يف 

اأواخر عام 2011.
وت���ع���ت���رب ����ش���ي����ل م���ك���ان���ا غ����ري وارد 
�شاأن  ���ش��اأن��ه��ا  ل��ل�����ش��م��ال،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
ال�قت نف�شه، مل  وا�شنطن. لكن يف 
يتخّيل اأحد قبل ثلثة اأ�شهر ذهاب 
ال�شمايل  ال��ك���ري  ال��زع��ي��م  �شقيقة 
اجلن�بية  ال��ك���ري��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  اىل 
بعدها باأ�شابيع حل�ش�ر حفل افتتاح 

الألعاب الأوملبية ال�شت�ية.
وان وقع الختيار على مقر منظمة 

بالزيارة التقليدية للرئي�ش ال�شيني 
عادة  بها  يق�م  التي  جينبينغ،  �شي 

امل�ش�ؤول�ن الك�ري�ن.
وقد اأثار ته�ر الزعيم ال�شاب غ�شب 
���ش��ل�����ش��ل��ة جتاربه  وك���ذل���ك  ال�����ش��ني 
الن�وية والبال�شتية. فاأظهرت بكني 
اأكرث فاأكرث ارادتها تطبيق العق�بات 

الدولية على بي�نغ يانع.
ال�شني  ت��خ�����ش��ى  ن��ف�����ش��ه،  ال����ق���ت  يف 
اأكرث من اأي �شيء اآخر، انهيار ك�ريا 
ال�شمالية ما �شي�ؤدي ب�شكل منطقي 
على  م�����ح����دة  ك�����ري����ا  ظ���ه����ر  اىل 

حدودها م�ؤيدة ل�ا�شنطن.
وق����د ي���ك����ن ب����دء امل���ف���او����ش���ات خرب 
تنظر  ال��ت��ي  لل�شني،  بالن�شبة  ���ش��ار 
لل�ج�د  تخفي�ش  اأي  اأىل  باإيجابية 
ينتج  الذي قد  الأمريكي  الع�شكري 

عن اتفاق حمتمل.

الياباين  ال���زراء  وتقرب من رئي�ش 
النطباع  م��ع��ط��ي��ا  اآب��������ي،  ����ش���ي���ن���زو 
الك�ري اجلن�بي  الرئي�ش  با�شتبعاد 

م�ن جاي ان.
انتخب  ال��ذي  ال�شابق  املحامي  لكن 
اىل  علنية  بطريقة  داع��ي��ا  م��اي���  يف 
ب�شكل  راه��ن  ال�شمال،  م��ع  ال��ت��ح��اور 
ك��ب��ري ع��ل��ى الأل���ع���اب الأومل��ب��ي��ة التي 
ل�شتمالة  �شلم”  “اوملبياد  اأراده���ا 
العرتا�ش  دون  م��ن  ي��ان��غ،  ب��ي���ن��غ 
مبا�شرة على مقاربة دونالد ترامب 

املت�شددة.
قدمت ال�شني على مدى عق�د دعما 
دبل�ما�شيا واقت�شاديا غري م�شروط 
بكني  ب��ني  العلقات  لكن  لل�شمال. 
ال�قت  ت�ترا يف  ت�شهد  يانغ  وبي�نغ 

الراهن.
للقيام  ب��ك��ني  اىل  ك��ي��م  ي���ذه���ب  مل 

ال�شخ�شي  ل���ل����لء  ق��ي��م��ة  ي��ع��ط��ي��ان 
عائلتيهما  م���ن  اأف��������رادا  وي��ع��ي��ن��ان 
امليل  ويت�شاركان  لهما  م�شت�شارين 

نف�شه لل�شتعرا�ش.
ت��ن��ظ��ي��م عر�ش  ت����رام����ب  واق��������رتح 
امل�شريات  ك��ان��ت  ول��ط��امل��ا  ع�����ش��ك��ري. 
املف�شلة يف  ال��ع��رو���ش  ال��ك��ربى م��ن 

�شللة كيم.
���ش��درت ك��ل الإع��لن��ات الأخ����رية يف 

امللف من ك�ريا اجلن�بية.
اأن  اأعلن م�فدون من اجلن�ب  فقد 
و�شع  ملناق�شة  م�شتعدة  يانغ  بي�نغ 
م�افقة  وكذلك  الن�وية  تر�شانتها 
اىل  ل��ه  ال�شمال  دع����ة  على  ت��رام��ب 

عقد قمة.
ولي���ت���ه  م����ن  الأوىل  الأ�����ش����ه����ر  يف 
ال�شني  ترامب  ا�شتخدم  الرئا�شية، 
ال�شمال  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأث��ري  يف حم��اول��ة 

لديه  لي�شت  التي  ووا�شنطن  �شي�ل 
اأدنى فكرة عنها، للت��شل اىل اتفاق 
قد يك�ن انت�شارا لن ُيقبل عليه اأي 

م�ش�ؤول اأمريكي اآخر.
خمتلفني  وك����ي����م  ت����رام����ب  ي���ع���ت���رب 
جذريا، ويف ال�قت نف�شه مت�شابهني 
الزعيم  ورث  فقد  غريبة.  بطريقة 
الك�ري ال�شمايل احلكم وتدرب على 
الغاية،  اأج��ل هذه  �شن�ات من  مدى 
فيما اأن ترامب اأكرث رئي�ش اأمريكي 

ل ميكن التكهن بت�شرفاته.
من  بكثري  اأك��رب  بخربة  كيم  يتمتع 
ل�����ش��ت �شن�ات  امل��م��ت��دة  م���دة ح��ك��م��ه 
اأن يبقى يف من�شبه لعق�د،  وميكنه 
الأمر الذي يجعل ما يرد يف و�شائل 
العلم التي ي�شيطر عليها النظام، 

اآخر اهتماماته.
لكن الرجلني اللذين تبادل الإهانات، 

الأمريكي  امل��م��ث��ل  م����ؤخ���را  وت��خ��ل��ى 
اخلا�ش لل�شيا�شة الك�رية ال�شمالية 
ج�زف ي�ن، الذي كان يعترب اإحدى 
مع  الرئي�شية  الت�ا�شل”  “قن�ات 
لأ�شباب  من�شبه  ع��ن  ي��ان��غ،  ب��ي���ن��غ 

�شخ�شية.
ب�����زان  ج��ام��ع��ة  يف  ال����ش���ت���اذ  وراأى 
القمم  اأن  ك��ي��ل��ي  روب�����رت  ال���ط��ن��ي��ة 
م�شار  ن��ه��اي��ة  يف  ع���ام  ب�شكل  تنعقد 
م�شت�ى  على  املفاو�شات  ط�يل من 
العديد  ت�ش�ية  يتّم يف خلله  اأدن��ى 

من التفا�شيل.
تغريدة على ح�شابه  وكتب كيلي يف 
ت��رام��ب الباحث  ت���ي��رت  على م���ق��ع 
دوم�����اً ع���ن ال�����ش��ه��رة، ي��غ������ش فيها 
جمازفة  اىل  م�����ش��ريا  ال���ف����ر،  ع��ل��ى 
عن  “بالتخلي  الأم��ريك��ي  الرئي�ش 
بني  امل�شرتكة  ال�شيا�شة  م��ن  ع��ق���د 

مدينة  ني�ي�رك،  يف  املتحدة  الأمم 
ال���رئ���ي�������ش الأم������ريك������ي، ف�����ان ذلك 
اىل  اون  ج���ن��غ  ك��ي��م  ذه���اب  يتطلب 

الأرا�شي الأمريكية.
جاء اعلن انعقاد القمة من البيت 
الأبي�ش بعد اأقل من 24 �شاعة على 
الأمريكية  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  ت��اأك��ي��د 
ال�����لي����ات  اأن  ت���ي���ل���ر����ش����ن  ري���ك�������ش 
اجراء  “بعيدة عن  ت��زال  ل  املتحدة 

مفاو�شات” مع بي�نغ يانع.
ك�ريا  ال��دب��ل���م��ا���ش��ي���ن يف  وُي���ع���رف 
ال�������ش���م���ال���ي���ة ب����اأن����ه����م م���ف���او����ش����ن 
حمنك�ن. لكن منذ انتخاب ترامب 
اخلارجية  وزارة  خ�����ش��رت  رئ��ي�����ش��ا، 
ع���ددا ك��ب��ريا م��ن اخل����رباء يف امللف 
حتى  تعيني  يتم  مل  فيما  ال��ك���ري، 
الآن �شفري جديد لل�ليات املتحدة 

لدى �شي�ل.

كيف �ستبدو القمة بني ترامب وكيم جونغ اون؟
••�صيول-اأ ف ب:

بني  تاريخية  قمة  عقد  عن  املفاجئ  الإعالن  يعترب 
الكوري  والزعيم  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض 
اأحد  يف  رئي�شيا  تــطــورا  اون،  جونغ  كيم  ال�شمايل 
لكن  العامل.  يف  تعقيدا  الأكرث  الدبلوما�شية  امللفات 

اأ�شئلة كثرية ُتطرح حول هذا اللقاء.
القمة  اأن  هو  املرحلة  هذه  يف  املوؤكد  الوحيد  الأمــر 

�شتنعقد بحلول مايو.

اأنه �شيتم  املوؤكد  اللقاء يف بيونغ يانغ، من  اأجري  اذا 
ا�شـــــتقبال ترامـب بحفاوة.

 لكنه يجازف باإعطاء انطباع باأنه يقيم وزنًا وتقديرًا 
كبريا لل�شمال.

وُيرّجح ح�شول لقاء ترامب-كيم يف املنطقة املنزوعة 
وحيث  الكورية،  اجلزيرة  �شبه  تق�شم  التي  ال�شالح 
�شيلتقي كيم والرئي�ض الكوري اجلنوبي مون جاي ان 
يف اأواخر ني�شان اأبريل يف القمة الكورية الثالثة يف 

التاريخ.

 مقتل اأكرث من مئة �سخ�ش يف 
زلزال بابوا غينيا اجلديدة 

•• �صيدين-اأ ف ب:

�شرب منطقة  ال��ذي  الزلزال  اأدى 
غينيا  ب����اب�����ا  و�����ش����ط  يف  ج��ب��ل��ي��ة 
اجلديدة يف �شباط فرباير املا�شي 
اىل مقتل مئة �شخ�ش وجرح اآلف 
اأع���ل���ن رئي�ش  اآخ���ري���ن، ح�����ش��ب م���ا 
ال�زراء بيرت اونيل. وكانت عمليات 
املناطق  ُبعد  ب�شبب  النقاذ معقدة 
امل��ن��ك���ب��ة ال���ت���ي ���ش��رب��ه��ا ال���زل���زال 
�شباط   26 درج���ات يف   7،5 ب��ق���ة 
90 كلم نح�  تبعد  وه��ي  فرباير. 
اينغا  منطقة  يف  ب���رغ��ريا،  جن�ب 
اجل��ب��ل��ي��ة. وق���د اأغ��ل��ق ال��ع��دي��د من 

الطرق وانهار عدد من اجل�ش�ر.
املنطقة  ه������ذه  ����ش���ك���ان  وي���ع���ي�������ش 
بالإ�شافة اىل �شكان هيل وه�ت-
ت���ري اجل��ن���ب��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة يف ظل 

خطر ح�ش�ل هزات اأر�شية ق�ية.
نفجع،  “ب�شكل  اون����ي����ل  و�����ش����ّرح 
اإىل  ه����ت-ت���ري  يف  ال����زل����زال  اأدى 
م��ق��ت��ل اأك������رث م����ن م���ئ���ة م����اط���ن، 
وفقدان العديد. وقد اأ�شيب اآلف 

الأ�شخا�ش بجروح«.
املناطق  ال������������زراء  رئ���ي�������ش  وزار 
الأر�شية.  ال��ه��زة  ب�شبب  امل��ن��ك���ب��ة 
لإي�شال  ه���ي  الأول�����ي����ة  ان  وق����ال 
امل��ي��اه وال��ط��ع��ام وت��ق��دمي امللجئ 
للمنك�بني، وكذلك ا�شتعادة التيار 

الكهربائي والت�شالت.
ا�شلحه  �شيتم  �شيء  “ل  وا�شاف 
اأ�شهرا  �شي�شتغرق  الأم���ر  ب�شرعة، 
التي  الأ����ش���رار  لت�شليح  و���ش��ن���ات 

ت�شببت بها هذه الكارثة«.

م�شت�شار الأمن القومي يف كوريا اجلنوبية: كيم ملتزم بنزع ال�شالح النووي

ترامب يوؤكد بدء التخطيط لجتماع مع زعيم كوريا ال�سمالية

�شاروخية  اأو  ن���وي��ة  جت���ارب  اأي  ع��ن 
ت�ش�قه  “وعرب عن  واأ�شاف  اأخ��رى«. 
وقت  اأق��رب  ترامب يف  الرئي�ش  للقاء 

ممكن«.
* تدريبات ع�شكرية م�شرتكة

املخابرات  ج��از  ورئ��ي�����ش  ت�ش�جن  ك��ان 
ال�طنية الك�رية اجلن�بية �ش�ه ه�ن 

ال�شمال �شل�شلة جتارب بهدف تط�ير 
����ش���اروخ ب���راأ����ش ن�����وي مي��ك��ن��ه �شرب 

الرب الرئي�شي الأمريكي.
اجلن�بي  ال����ك�����ري  امل�������ش����ؤول  وق�����ال 
ت�ش�جن يف اإ�شارة على ما يبدو لتعليق 
“تعهد  حمادثات  اأي  خلل  التجارب 
ال�شمالية  ك����ري���ا  حت��ج��م  ب�����اأن  ك��ي��م 

غ�ش�ن  “يف  يعقد  ق��د  الج��ت��م��اع  اإن 
م�عد  يحدد  اأن  على  اأ�شهر”  ب�شعة 
وم��ك��ان ال��ل��ق��اء لح��ق��ا. وك���ان ترامب 
كيم  للقاء  م�شتعد  اإن��ه  قبل  م��ن  ق��ال 
اأن  اإىل  اأ���ش��ار  لكنه  املنا�شب  ال�قت  يف 
املحادثات.  ه��ذه  ملثل  يحن  مل  ال�قت 
وزير  من  الأمريكي  الرئي�ش  و�شخر 
اأكت�بر  يف  تيلر�ش�ن  ريك�ش  خارجيته 
“يهدر  اإن�����ه  ق���ائ���ل  الأول  ت�����ش��ري��ن 
وقته” يف حماولة احلديث مع ك�ريا 

ال�شمالية.
م�شاء  ت����غ����ري����دة  يف  ت����رام����ب  وق�������ال 
اأون  ج����جن  ك��ي��م  “حتدث  اخل��م��ي�����ش 
م����ع مم��ث��ل��ي ك�����ري����ا اجل���ن����ب���ي���ة عن 
ن���زع ال�����ش��لح ال���ن����وي ول��ي�����ش جمرد 
لن  “وكذلك  واأ�����ش����اف  ال��ت��ج��م��ي��د«. 
ت���ك����ن ه���ن���اك جت�����ارب ���ش��اروخ��ي��ة يف 
ال�شمالية خلل هذه الفرتة«.  ك�ريا 
وترامب  كيم  بني  اجتماع  عقد  ويعد 
العام  اللذين دخ��ل يف ح��رب كلمية 
املن�شرم مما اأثار املخاوف من ن�ش�ب 
فيه  نفذ  عام  بعد  حرب حت�ل كبريا 

ك�ريا ال�شمالية... لن تخفف اليابان 
الثابت  م�قفهما  املتحدة  وال���لي��ات 
حتى  ال�شغ�ط  اأق�شى  م�ا�شلة  على 
تتخذ ك�ريا ال�شمالية حتركا ملم��شا 
لتط�ير  ونهائية  كاملة  نهاية  �ش�ب 
قابلة  وت���ك����ن  ال���ن����وي���ة  ال�������ش����اري���خ 

للتحقق«.
وقال م�ش�ؤول كبري بالإدارة الأمريكية 
ل��ق��اء كيم لأن  واف���ق على  ت��رام��ب  اإن 
القادر  ال���ح��ي��د  “ال�شخ�ش  ه���  ك��ي��م 
ال���ق���رار يف ظ���ل نظامه  ات���خ���اذ  ع��ل��ى 

ال�شتبدادي«.
ك�ريا  ب�شبب  الت�تر  حدة  وت�شاعدت 
�شن�ات  م��ن��ذ  ذروت���ه���ا  اإىل  ال�شمالية 
ترامب  اإدارة  ه��ددت  اإذ  املا�شي  ال��ع��ام 
ب��اأن ك��ل اخل��ي��ارات على ال��ط��اول��ة مبا 
يف ذل����ك اخل����ي����ارات ال��ع�����ش��ك��ري��ة عند 
التعامل مع بي�جنياجن التي ت�ا�شل 
برناجمها للأ�شلحة يف حتد لعق�بات 

دولية اأكرث �شرامة.
ل��ك��ن م����ؤ����ش���رات ع��ل��ى ه����دوء ال��شع 
ا�شتئناف  م����ع  ال����ع����ام  ه�����ذا  ظ���ه���رت 
وم�شاركة  الك�ريتني  ب��ني  امل��ح��ادث��ات 
ك�ريا ال�شمالية يف الأوملبياد ال�شت�ي. 
واتفقت الك�ريتان خلل حمادثات يف 
عقد  على  الأ���ش��ب���ع  ه��ذا  بي�جنياجن 
 2007 ع���ام  م��ن��ذ  بينهما  ق��م��ة  اأول 

وذلك يف اأواخر اأبريل ني�شان.

•• وا�صنطن-رويرتز:

قال الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب 
ام�ش الأول اخلمي�ش اإنه م�شتعد للقاء 
زع��ي��م ك����ري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة ك��ي��م ج�جن 
الأوىل  ���ش��ت��ك���ن  ق��م��ة  يف  وذل����ك  اأون 
البلدين مم��ا قد  ب��ني  الإط���لق  على 
ب��اإن��ف��راج��ة ك��ب��رية حمتملة يف  ي�����ؤذن 
بي�جنياجن.  م���ع  ال���ن����وي���ة  الأزم�������ة 
الق�مي  الأم����ن  مكتب  رئ��ي�����ش  وق���ال 
يف ك����ري���ا اجل��ن���ب��ي��ة ت�����ش���جن ي����ي-

الأبي�ش  البيت  يف  لل�شحفيني  ي���جن 
لقاء  نتائج  على  ترامب  اأطلع  بعدما 
م�ش�ؤولني من ك�ريا اجلن�بية مع كيم 
ي�م الثنني اإن زعيم ك�ريا ال�شمالية 
تعهد “بنزع ال�شلح الن�وي” وتعليق 

التجارب الن�وية وال�شاروخية.
ت�����ش���جن كتب  م���ع  اأن حت����دث  وب���ع���د 
“يتم  ي���ق����ل  ت����ي���رت  ت����رام����ب ع���ل���ى 
واأعلن ت�ش�جن  التخطيط لجتماع”. 
اأن ترامب عرب عن ا�شتعداده للجل��ش 
مع كيم مما �شيعد مغامرة هي الأكرب 
يف جمال ال�شيا�شة اخلارجية للرئي�ش 

الأمريكي منذ ت�ليه املن�شب.
على  وردا  ت��رام��ب،  اإن  ت�ش�جن  وق���ال 
دع�����ة ك��ي��م، واف����ق ع��ل��ى ع��ق��د اللقاء 
م�ش�ؤول  وق����ال  اأي������ار.  م��اي���  ب��ح��ل���ل 
بعد  الأم��ري��ك��ي��ة فيما  ب������الإدارة  ب���ارز 

اخلمي�ش  ي����م  وا���ش��ن��ط��ن  اإىل  ���ش��اف��را 
ال�شمالية  ك����ري���ا  م���ق��ف  ل��ت������ش��ي��ح 
املحتملة  امل�شتقبلية  املحادثات  ب�شاأن 
مع وا�شنطن واآفاق تعليق بي�جنياجن 
�شلمة  �شمنت  اإن  الن�وية  للتجارب 

احلك�مة ال�شمالية.
وف��ي��م��ا ي��ع��د ت��ن��ازل ك��ب��ريا م��ن جانب 
كيم  اإن  ت�ش�جن  قال  ال�شمالية،  ك�ريا 
يف  ق��دم��ا  امل�شي  ينبغي  اأن���ه  “يتفهم 
بني  امل�شرتكة  الع�شكرية  التدريبات 

جمه�رية ك�ريا وال�ليات املتحدة«.
�شينزو  الياباين  ال���زراء  رئي�ش  وق��ال 
اأك����د يف حم���ادث���ات هاتفية  اإن����ه  اآب����ي 
����ش���رورة م�ا�شلة  ع��ل��ى  ت���رام���ب  م���ع 
يف  ال�شمالية  ك���ري��ا  ع��ل��ى  ال�����ش��غ���ط 

جميع اأنحاء العامل.
ياأمل يف  اأنه  لل�شحفيني  اآبي  واأ�شاف 
املقبل  ال�شهر  املتحدة  ال�ليات  زي��ارة 
ل���ل���ق���اء ترامب  ت���ق���دي���ر  اأق�������رب  ع���ل���ى 
ال�شمالية  ك����ري���ا  م��ل��ف  وم��ن��اق�����ش��ة 

وق�شايا اأخرى.
م�قف  يف  ب��ال��ت��غ��ري  “نرحب  وت���اب���ع 
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املال والأعمال
لئحة املنتجات المريكية التي قد تخ�سع لر�سوم جمركية يف الحتاد الأوروبي

يتم  ان  وميكن  المريكية  التجارية  العلمات  تبيعها  التي  تلك  لي�ش 
ت�شنيعها يف اأي مكان من العامل.

ا�شم  اي  تت�شمن  ل  دقيقة  جمركية  بن�د  مب�جب  م�شنفة  امل���اد  وه��ذه 
جتاري او مل�ؤ�ش�شة مع ان رئي�ش املف��شية الوروبية جان كل�د ي�نكر كان 

ا�شار يف ال�شب�ع املا�شي اىل ليفاي�ش وهاريل ديفيد�ش�ن.
و�شدر الحتاد الوروبي ما قيمته 5،3 مليارات ي�رو من الف�لذ و1،1 

مليار ي�رو من الملني�م اىل ال�ليات املتحدة يف 2017.
وتهدف الجراءات الوروبية امل�شادة على املنتجات املدرجة يف اللئحة 
اىل التع�ي�ش مبا ي�شل اىل 2،8 مليار ي�رو من ال�شرار التي �شتت�شبب 
بح�شب  م��درو���ش  رق��م  وه���  �شناعتها،  على  الم��ريك��ي��ة  ال�����ش��رائ��ب  بها 
ق�اعد منظمة  الج��راء يحرتم  ان  ت�شر على  التي  الوروبية  املف��شية 

•• بروك�صل-اأ ف ب:

تعهد الحتاد الأوروبي فر�ش ر�ش�م جمركية كبرية على ع�شرات املنتجات 
المريكية من بينها التبغ ووي�شكي ب�رب�ن ومنتجات اجلينز والدراجات 
النارية يف حال �شملته الر�ش�م اجلمركية المريكية على الف�لذ 25% 

والملني�م 10%.
فر�ش  ق������رار  ت��رام��ب  دون��ال��د  الم��ريك��ي  الرئي�ش  ي�ق�����ع  ان  وقب��������ل 
الوروبية  املف��شية  اأع����������دت  املتحدة،  ال�لي�������ات  واردات  على  الر�ش�م 
رمزا  ي�شكل  بع�شها  مبنتجات  بر�ش  فران�ش  وكالة  عليها  اطلعت  لئحة 

يف جماله.
لكن  المريكية  الأرا���ش��ي  على  ت�شنيعها  مت  منتجات  اللئحة  وت�شمل 

ارتفاع �سعر �سرف 
الدولر مقابل الروبل 

•• مو�صكو-وام:

ارتفع �شعر �شرف الدولر الأمريكي مقابل الروبل الرو�شي 
مع  مقارنة  ام�����ش  ال��ت��داول  افتتاح  عند  م��شك�  ب�ر�شة  يف 
جل�شة التداول ال�شابقة عند 25 ك�بيك حيث بلغ 57.04 
روبل، وانخف�ش �شعر �شرف “الي�رو” مبقدار 19 ك�بيك 
لي�شل اإىل 70.31 روبل. وانخف�ش م�ؤ�شر ب�ر�شة م��شك� 
نقطة،   2287.82 اإىل   ،  0.15 بن�شبة  التداول  افتتاح  يف 
0.13 وو�شل  RTS بن�شبة  كما وانخف�ش م�ؤ�شر الدولر 

اإىل م�شت�ى 1268.55 نقطة.

غري  الف�لذ  ق�شبان  مثل  املنتجات  ع�شرات  تام.  ب�شكل  العاملية  التجارة 
القابل للتاأك�شد والنابيب غري امللح�مة وا�شلك ال�شلب واب�اب ون�افذ 

واأدوات وغريها.
الف�شتق  وال��ذرة والرز والت�ت الربي وع�شري الربتقال وزبدة  الل�بياء 

ووي�شكي ب�رب�ن وال�شيجار وال�شجائر والتبغ للغلي�ن وغريها.
قم�شان تي �شريت وفانيلت قطنية او �ش�فية او من اقم�شة ال�شطناعية 
وبع�ش  منزلية  وبيا�شات  القطن  من  م�شن�عة  او  جينز  وبنطال�نات 

الحذية اجللدية.
احمر ال�شفاه وم�شاحيق للعينني وطلء الظافر وكرمي ال�شا�ش.

الدراجات النارية ب�شعة اكرب من 500 �شنتم مكعب، والزوارق ال�شراعية 
الريا�شية او لل�شتجمام مع او بدون حمرك وزوارق التجديف.

للتعريف باأهم القطاعات يف الإمارة 

غرفة عجمان ت�سدر »�سدى الأعمال يف عجمان« 

خالل معر�ض »بور�شة ال�شياحة العاملية« يف برلني

اأبوظبي حت�سد جائزة اأف�سل وجهة يف فئة »الأمان ال�سخ�سي« للم�سافرين و5 جوائز  اأخرى ملن�ساآتها الفندقية 

ح�سور لفت لأبوظبي يف بور�سة برلني لل�سياحة
•• برلني-وام:

�شجلت اأب�ظبي ح�ش�را لفتا يف معر�ش ب�ر�شة ال�شياحة العاملي 2018 - الذي 
انطلقت فعالياته 7 من مار�ش يف العا�شمة الأملانية برلني - حيث �شهد جناحها 
ومعرو�شاته  حمت�ياته  على  للتعرف  امل�شاركة  ال��دول  ووف���د  ال��زوار  من  اإقبال 
وال�شياحة.  الثقافة  دائ��رة  �شركاء  يقدمه  ال��ذي  ال�شياحي  املنتج  على  والط��لع 
واأ�شاد غاري كابيلي وزير ال�شياحة يف جمه�رية كرواتيا بجناح اأب�ظبي من حيث 
الت�شميم واملحت�ى .. معربا عن اإعجابه ال�شديد مبا �شاهده .. م�ؤكدا اأن اإمارة 
اأب�ظبي ا�شتطاعت التعريف بح�شارتها ومنجزاتها ال�شياحية. من جهته.. اأ�شار 
اإىل  الحتادية  اأملانيا  جمه�رية  لدى  الدولة  �شفري  الأحمد  عبداهلل  علي  �شعادة 
القطاع  ي�شكل  فيما  �شن�ية..  ب�ش�رة  الدولة  اإىل  القادمني  ال�شياح  اأع��داد  تزايد 
اأكرث  الدولة  ا�شتقبال  ال�طني مع  الدخل  املائة من  12 يف  ن�شبته  ال�شياحي ما 
70يف املائة من اقت�شاد  اأن اأكرث من  .. من�ها اإىل  20 ملي�ن �شائح �شن�ياً  من 
الإمارات  التجاري بني  التبادل  اأن حجم  الأحمد  واأو�شح  نفطي.  الإم��ارات غري 
واأملانيا و�شل يف عام 2016 اإىل 17 مليار دولر.. فيما ت�شتح�ذ الإمارات على 
اأملانيا .. بينما تخدم ال�شركات الأملانية التي تتخذ من  ثلث التجارة العربية مع 

دولة الإمارات مقراً لها مناطق اأبعد مثل الهند وال�شني.
وذكر اأن غالبية التبادل التجاري مع اأملانيا ترتكز يف جمال ال�شناعات واأن اأكرث 
ولفت  عالية.  ج���دة  من  حتمله  ملا  اأملانية  الإماراتية  بامل�شانع  والأج��ه��زة  الآلت 
�شعادة ال�شفري اإىل وج�د ا�شتثمارات اإماراتية يف قطاع العقارات مبدن اأملانية عدة 
مثل فرانكف�رت ومي�نيخ وب�ن .. اإ�شافة اإىل وج�د ا�شتثمارات للدولة يف جمال 

الطاقة املتجددة التي تعترب متط�رة لدى الأملان.
من جهته .. قال الدكت�ر ي��شف العبيديل مدير عام مركز جامع ال�شيخ زايد اإن 
امل�شاركة باملعر�ش �شن�يا حتت مظلة دائرة اأب�ظبي لل�شياحة والثقافة تهدف اإىل 
ن�شر ر�شالة املركز التي ت�اكب قيم املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “ 
طيب اهلل ثراه “ يف الت�شامح والتعاي�ش والت�ا�شل. واأو�شح اأن املركز ي�شتعر�ش 
خلل الفعاليات اأهم عنا�شر ق�ته املتمثلة يف فن العمارة الإ�شلمية مبا ي�شهم 
يف تفعيل حم�ر الت�ا�شل احل�شاري والتقارب بني الأمم.. من�ها اإىل اأعداد زوار 
اجلامع من خمتلف اأنحاء العامل.. حيث ا�شتقبل العام املا�شي 5 مليني و790 
األفاً و101 .. منهم ملي�ن و440 األفاً و965 م�شلياً و3 مليني و417 اآلف 

و130 زائراً .

لجارد تخ�سى من ت�سعيد »متبادل« 
ب�سبب ر�سوم ترامب اجلمركية 

•• وا�صنطن-رويرتز:

قالت مديرة �شندوق النقد الدويل كري�شتني لجارد اإنها تخ�شى من ت�شعيد 
الرئي�ش  فر�شها  ال��ت��ي  اجلمركية  ال��ر���ش���م  ب�شبب  ال��ت��ج��اري  ل��ل��ث��اأر  م��ت��ب��ادل 
يق��ش  قد  مما  والأل�مني�م  ال�شلب  واردات  على  ترامب  دونالد  الأمريكي 
ب��شت  وا�شنطن  ل�شحيفة  منتدى  خلل  لج��ارد  وقالت  وال�شتثمار.  الثقة 
ح�ل ق�شايا املراأة اأم�ش الول اخلمي�ش اإن الأثر القت�شادي املبا�شر للر�ش�م 
�شركاء  من  انتقامية  ردود  اإط��لق  يف  دوره  ولكن  يقلقها  ما  اأك��رث  ه�  لي�ش 

جتاريني ح�ل العامل.
اأ�شافت “ذلك الت�شعيد ه� يف حد ذاته اخلطر ب�شبب اأثره على جميع تلك 

الق��ت�����ش��ادات واأث�����ره ع��ل��ى الثقة 
التجارة  اأن  اإىل  م�شرية  اأي�شا” 
ال��ذي حقق  للنم�  ظلت حمركا 
تعافيا عامليا اأق�ى خلل الأ�شهر 
ت�شريحاتها  ت���اأت���ي  الأخ�������رية. 
بعدما م�شى الرئي�ش الأمريكي 
دون������ال������د ت�����رام�����ب ق����دم����ا ي�����م 
ر�����ش�����م  ف�����ر������ش  اخل���م���ي�������ش يف 
على  باملئة   25 بن�شبة  جمركية 
باملئة  وع�����ش��رة  ال�����ش��ل��ب  واردات 
ومن  الأل���م��ن��ي���م.  واردات  على 
بالر�ش�م  ال��ع��م��ل  ب����دء  امل��ت���ق��ع 
القرار  ل��ك��ن  ي����م���ا   15 خ����لل 
ي�شتثني كندا واملك�شيك مبدئيا.

منطقة  ال���ت���ق���ري���ر  ت�����ن�����اول  ك���م���ا 
ع��ج��م��ان احل���رة ودوره����ا يف ايجاد 
بال�شرعة  تت�شم  ا�شتثمارية  بيئة 
والإجن�������������از وت������ف�����ري اخل����دم����ات 
القطاع  ج��ان��ب  اإىل  الل�ج�شتية.، 
ال�شحي والذي بلغت من� من�شاآته 
قدره  2015 من����ا  ال��ع��ام  خ���لل 

 2014 ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة   10%
املراأة  التقرير دور  .واخ��ريا اختتم 
ب��ال��ن��ه������ش مبختلف  امل�����ش��ارك��ة  يف 
ال���ق���ط���اع���ات يف الم���������ارة وم����دى 
ل�شيدات  ال���ف���ع���ال���ي���ة  امل�������ش���اه���م���ة 
م�شرية  يف  الع�����م�����ال  ورائ�����������دات 

التنمية القت�شادية.

•• عجمان ـ الفجر 

و�شناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  اأ����ش���درت 
ع��ج��م��ان ت��ق��ري��ر اق��ت�����ش��ادي خا�ش 
الع���م���ال  “�شدى  ع����ن�����ان  حت����ت 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  عجمان”  يف 
جملة  ت�فري  بهدف  والجنليزية 
م���ن امل��ع��ل���م��ات وال���ب���ي���ان���ات ح�ل 
اأك����رث الن�����ش��ط��ة من�����اً يف عجمان 
مبا ير�شخ مكانة الإمارة اقت�شاديا 
ل�شت�شراف  ج����ه�����ده����ا  وي�����ع�����زز 
 ،2021 عجمان  وروؤي��ة  امل�شتقبل 
تاريخ  ع��ن  نبذة  ال���ش��دار  لي�شمل 
عجمان وم�قعها اجلغرايف وتاريخ 
الإم����ارة ال��ت��ج��اري واأه���م مق�مات 
عجمان القت�شادية وروؤيتها واهم 

القطاعات حا�شرا وم�شتقبل.
افتتاحية  بكلمة  ال�شدار  وا�شتهل 
رئي�ش  امل�يجعي  ع��ب��داهلل  ل�شعادة 
اكد  عجمان  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ش 
خللها حر�ش الغرفة على تنفيذ 
م�����ش��اري��ع وخ���ط���ط جت�����ش��د روؤي����ة 
الغرفة  لت�شهم   2021 ع��ج��م��ان 
مناخ  ت��ه��ي��ئ��ة  يف  م��ب��ا���ش��ر  ب�����ش��ك��ل 
واملزايا  املق�مات  متعدد  اقت�شادي 
اقت�شاديا،  الم��ارة  تناف�شية  يعزز 

النه�شة  ال������ش�����دار  ت����ن����اول  ك���م���ا 
المارة  ت�شهدها  التي  العمرانية 
القطاع  ه��ذا  يف  ال�شتثمار  وتط�ر 
اأن  ال���ت���ق���ري���ر  احل�����ي������ي، وا������ش�����ار 
�شن�ي  من���  �شهد  الم���ارة  اقت�شاد 
العام  من   10% املت��شط  يف  بلغ 
 2015 ال����ع����ام  وح���ت���ى   2001
ونالت قطاعات ال�شياحة وال�شحة 
وال��ت��ع��ل��ي��م ج���ان���ب ك��ب��ري م���ن هذا 

النم�.
وا�����ش����اف ع����ب����داهلل ال��ن��ع��ي��م��ي اأن 
امل�ا�شلت  قطاع  ت��ن��اول  التقرير 
وكذلك  عجمان  اإم���ارة  يف  والنقل 
المارة  لت�شم  التعليمي  القطاع 
42 مدر�شة حك�مية و21 مدر�شة 
األ���ف  خ��ا���ش��ة ت���خ���دم ق���راب���ة 75 
طالب وطالبة.، وا�شار التقرير اإىل 
حر�ش وت�جه غرفة عجمان لدعم 
التعليمي  القطاع  وا�شتدامة  من� 
القت�شاد  ت�جهات  اأح��د  باعتباره 
تنظيم  خ�������لل  م������ن  الخ�����������ش�����ر 
التعليم  ال���دويل  عجمان  معر�ش 
وامل�شاركة  ع��ج��م��ان  يف  وال��ت��دري��ب 
يف كربى معار�ش التعليم اقليمياً 
وعاملياً، كذلك �شمل التقرير قطاع 

ال�شياحة والريا�شة والرتفيه.

عبداملح�شن  ع����ب����داهلل  واو������ش�����ح 
ال���ن���ع���ي���م���ي رئ���ي�������ش ق�������ش���م ج������دة 
اخل���دم���ات يف غ��رف��ة ع��ج��م��ان، ان 
التجاري  ال��ت��اري��خ  ر���ش��د  ال��ك��ت��ي��ب 
احل��اف��ل ل��لإم��ارة، واأه���م املق�مات 
الق��ت�����ش��ادي��ة ال��ت��ي مت��ت��ل��ك��ه��ا كما 
تناول ال�شدار روؤية اإمارة عجمان 
تعتمد  ال��ت��ي  وحم���اوره���ا   2021
والقت�شاد  ال�شعيد  املجتمع  على 
املتميزة  واحل����ك�����م����ة  الخ�������ش���ر 
جانب  اإىل  ه����ذا  الحت�������اد،  وروح 
م�شارات التنمية يف عجمان لرتكز 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة الم�����ارة ع��ل��ى بل�غ 
اأعلى معدلت التنمية يف عدد من 
م�شارات العمل والرتقاء بخدمات 
وال�شياحة  ال�����ش��ن��اع��ة  ق���ط���اع���ات 
وال����ن����ق����ل والم�������������داد وال���ت���ع���اق���د 
اإىل جانب  اخل���ارج���ي والإع������لم،  
تط�ير بنية حتتية ق�ية وتر�شيخ 
بالإمارة  خ��ا���ش��ة  متميزة  ع��لم��ة 
لتعرب عن طابعها الرتاثي ال�شيل 
احل�شاري  ط���م����ح���ه���ا  وت���ك�������ش���ف 
امل�ؤ�ش�شية  ال��ق��درات  وبناء  ال��رائ��د، 
ل���لزم���ة لإجن������اح ت��ن��ف��ي��ذ ال���روؤي���ة 
ودعم  احل��ك���م��ي  الأداء  ب��رتق��ي��ة 

وت�شجيع دور القطاع اخلا�ش.

امل�ؤ�شرات  وت��رية  باإيجابية  م�شيداً 
القت�شادي  ب���ال���ن���م����  اخل���ا����ش���ة 
لت�ؤكد المارة اأنها ت�شري بالجتاه 
ال�شن�ات  واملت�قع خلل  ال�شحيح 

القادمة.
على  حري�شة  الغرفة  ان  واأو���ش��ح 
تنفيذ جملة من امل�شاريع واملعار�ش 
غرفة  ت���ه���ت���م  ك�����ذل�����ك  ال�����ك�����ربى 
املبا�شر  ت�ا�شلها  بتعزيز  عجمان 
ب��ه��دف جذب  ال����دول  م��ع خمتلف 
امل�جهة  وخ��ا���ش��ة  ال����ش���ت���ث���م���ارات 
اإىل  ه��ذا  الخ�شر  ال�شتثمار  نح� 
جانب امل�شاركة يف كربى الفعاليات 
رجال  بح�ش�ر  وال��دول��ي��ة  املحلية 

ورواد اعمال من الإمارة.
ال�ش�يدي  �شامل  او�شح  جانبه  من 
املدير العام اأن غرفة عجمان ت�شع 
ن�شب اعينها �شرورة ت�فري و�شائل 
القطاع  ل���دع���م  وم��ب��ت��ك��رة  رائ������دة 
اخلا�ش ورواد العمال بكل خا�ش، 
وت�ؤكد غرفة عجمان دوره��ا يف ان 
تك�ن همزة ال��شل الرئي�شية بني 
القطاع اخلا�ش والقطاع احلك�مي 
املناخ  العمل وت�فري  لت�شهيل بيئة 
الن�شطة  ومن���  ل�شتدامة  ال��لزم 

القت�شادية.

العام، وذلك باأ�شعار تناف�شية، وبنية 
متميزة  ترفيهية  وم��راف��ق  حتتية 

تر�شي كافة الأذواق.
�شيك  “ه�ليداي  ج��ائ��زة  اأّن  ي��ذك��ر 
على  ب��ن��اًء  ب��ه��ا  ال��ف���ز  ي��ت��م  اأوارد” 
ا�شتخدام  وقد مت  النزلء،  تعليقات 
هذه  م���ن   900،000 م���ن  اأك�����رث 
ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات يف ت����زي���ع ج����ائ���ز هذا 
ال����ع����ام وال����ت����ي اأ�����ش����ف����رت ع����ن ف�ز 
اأب�ظبي بخم�ش ج�ائز �شمن الفئة 
الذهبية. وقد �شاهمت هذه اجلائزة 
على مدار 13 عاماً يف التعرف على 
جميع  يف  �شعبية  الأك����رث  ال��ف��ن��ادق 

اأنحاء العامل.

•• اأبوظبي-الفجر: 

وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  ت���ا���ش��ل 
يف  الناجحة  م�شاركتها  اأب�ظبي   –
العاملية  ال�شياحة  ب�ر�شة  معر�ش 
الذي  برلني،  الأملانية  العا�شمة  يف 
الدولية  امل��ع��ار���ش  اأك����رب  م���ن  ي��ع��د 
يف  ال�����ش��ي��اح��ة  ل�����ش��ن��اع��ة  املخ�ش�شة 
العامل. حيث فازت اأب�ظبي بجائزة 
“الأمان  ف���ئ���ة  يف  وج���ه���ة  اأف�������ش���ل 
يف  ل���ل���م�������ش���اف���ري���ن  ال�شخ�شي” 
ا�شتبيان م�ؤ�شر الر�شا عن ال�جهات 

ال�شياحية  DSI لهذا العام  .
واختار اأكرث من 70،000 م�شافر 

وقد حازت الفنادق اخلم�شة التالية 
اأوارد  �شيك  “ه�ليداي  جائزة  على 
بارك  وفلل  فندق  وه��ي  الذهبية” 
�ش�فيتل  ف���ن���دق  اأب�����ظ����ب����ي،  ح���ي���اة 
اأب�ظبي الك�رني�ش، ق�شر الإمارات، 
روتانا،  من  ريحان  بال�ش  خالدية 
اأب�ظبي.  انرتك�نتيننتال  وف��ن��دق 
فيما ان�شمت جمريا اأبراج الحتاد، 

قائمة  اإىل  اأب�ظبي  روت��ان��ا  وبيت�ش 
يف  �شعبية”  الأك��������رث  “الفنادق 
اأب�ظبي  جناح  �شكل  وق��د  الإم����ارة. 
يف معر�ش ب�ر�شة ال�شياحة العاملية 
للقطاع  م��ث��ال��ي��ة  من�شة  ب��رل��ني  يف 
على  ال�����ش���ء  لت�شليط  ال�����ش��ي��اح��ي 
اأبرز ما تتمتع به العا�شمة من تن�ع 
وزخم يف املنتج ال�شياحي على مدار 

ال�شفر  اأ����ش����اق  م���ن   24 يف  ع��امل��ي 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة، ال��ف��ائ��زي��ن م���ن خلل 
تقييم جميع رحلتهم عرب العامل 
وتت�شمن   ،2017 ع��ام  م��دار  على 
الفئات الأخرى يف ال�شتبيان تقييم 
ون�عية  والطعام،  الإق��ام��ة،  اأم��اك��ن 
يف  امل�شارك�ن  قّيم  فقد  ال�ش�اطئ، 
ن�شبة  اأو  ال�شيافة  ج�دة  ال�شتبيان 

جائزة  ال��ف��ائ��زون  وت�شلم  الإم�����ارة. 
جناح  يف  اأوارد”  �شيك  “ه�ليداي 
دائرة  عليه  ت�شرف  ال��ذي  اأب���ظ��ب��ي 
اأب�ظبي   – وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
العاملني  �شركائها  من   48 وي�شم 
بينهم  م����ن  ال�������ش���ي���اح���ة  ق����ط����اع  يف 
ال�شفر  ووكلء  واملنتجعات  الفنادق 
و�شركات  واجل��������لت  وال���ع���ط���لت 

تت�شمنها  التي  الف�ائد  اإىل  الكلفة 
 20 اأك��رث من  الرحلة. مت ت�شنيف 
ف��ئ��ة ل��ت��ح��دي��د ال���ف���ائ���زي���ن. وف����ازت 
اأب����ظ���ب���ي يف ف��ئ��ة ال���ج��ه��ة الأك����رث 

اأماناً للزائرين.
اأرق��ى فنادق   ومت تكرمي �شبعة من 
بجائزة  ل��ف���زه��م  وذل���ك  العا�شمة 
يف  �شعبية”  الأك��������رث  “الفنادق 

معامل  ج��ان��ب  اإىل  ال���ج��ه��ات  اإدارة 
و�شياحية ومن�شاآت  ثقافية  ومرافق 

ترفيهية.
���ش��م��ن فئة  ف���ن���ادق   7 اخ��ت��ي��ار  ومت 
الإمارة،  يف  �شعبية  الأك��رث  الفنادق 
فيما منحت جائزة ه�ليداي �شيك 
اأوارد اإىل 5 فنادق بعد ف�زها بهذه 
الفئة لل�شنة اخلام�شة على الت�ايل.  

اإعادة اإطالق مركز الحتاد لتدريب الطريان يف اأبوظبي
اإىل  امل�شتقلني  ال��ط��ي��اري��ن  م��ن  ب����دءاً 
واإنني على  العاملية.  الطريان  �شركات 
ثقة باأننا �شننم� لن�شبح مركز تدريب 

طريان مرم�ق دولياً.
لتدريب  الحت���������اد  م����رك����ز  وي���ك���م���ل 
الطريان  رخ�شة  برناجما  ال��ط��ريان 
املتعدة الط�اقم ورخ�شة طيار مدين 
مرفق  ع��رب  تقدميهما  يتم  وال��ل��ذي��ن 
التابع  ال���ع���ني  يف  ال����ط����ريان  ت���دري���ب 

للمجم�عة.
مي���ث���ل جن������اح ب����رن����ام����ج ال���ط���ي���اري���ن 
بالن�شبة  ف���خ���ر  م�������ش���در  امل���ت���درب���ني 
مل��ج��م���ع��ة الحت������اد ل���ل���ط���ريان، حيث 
م�اطناً   231 الآن  حتى  منه  تخرج 
الطاقم  منهم يف   91 يعمل  اإماراتياً، 
وي�ا�شل  للطريان،  ل��لحت��اد  اجل���ي 
اآخر  200 ط��ي��ار م��ت��درب  اأك����رث م��ن 
ال����ربن����ام����ج خ������لل ال����ف����رتة م����ا بني 

2018 و2022. 
التعليق على ال�ش�رة: الكابنت باول� ل 
كافا، مدير الحتاد لتدريب الطريان 
املدير  ي���ل��نت،  كري�ش  م��ع  )ال��ي�����ش��ار( 
خلدمات  الحت�����اد  ل�����ش��رك��ة  الإداري 
الطريان  لتدريب  الحت���اد  امل��ط��ار، يف 

يف اأب�ظبي.

اأج���ه���زة ملحاكاة  امل���رك���ز ع�����ش��رة  ي�����ش��م 
ال����راه����ن، ومن  ال���ط���ريان يف ال����ق���ت 
املت�قع ا�شتلم جهازين اآخرين خلل 
ف��رتة لح��ق��ة م��ن ال��ع��ام، مب��ا يف ذلك 
اآيربا�ش  لطائرة  حم��اك��اة  جهاز  اأول 
A350-900 وثالث جهاز حماكاة 

لطائرة ب�ينغ 9-787. 
وم��ن خ��لل ه��ذه اخل��ط���ة، �شيتمكن 
من  الطريان  لتدريب  الحت��اد  مركز 
ال�شتفادة من الطلب العاملي املتنامي 
�شيما من  ول  التدريب،  على خدمات 
التعاون  جمل�ش  دول  منطقة  داخ���ل 
اخل��ل��ي��ج��ي واأوروب�����������ا و����ش���ب���ه ال���ق���ارة 
الهندية واإفريقيا وجن�ب �شرق اأ�شيا.

وم����ن ج��ان��ب��ه، اأف�����اد ك���اب���نت ب���اول���� ل 
ك��اف��ا، م��دي��ر م��رك��ز الحت����اد لتدريب 
اأف�شل  ع��ن  دائ��م��اً  “نبحث  ال��ط��ريان: 
واأن�شطتنا،  عملياتنا  لتعزيز  ال��ط��رق 
ومت��ث��ل اإع������ادة اإط�����لق امل���رك���ز نقطة 
للقيام  لنا  بالن�شبة  املثالية  النطلق 

بذلك.«
“من خ��لل ت��شيع  ق��ائ��ًل:  واأ���ش��اف 
وتط�ير مرافقنا داخل دولة الإمارات 
العربية املتحدة، ف�ش�ف نك�ن قادرين 
لعملئنا،  �شاملة  حل�ل  ت�فري  على 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الطريان،  قام مركز الحت��اد لتدريب 
للطريان،  الحت����اد  مل��ج��م���ع��ة  ال��ت��اب��ع 
ب������اإع������ادة اإط���������لق خ�����دم�����ات ت���دري���ب 
ال��ع��امل��ي كي  امل�����ش��ت���ى  ال���ط���ريان ذات 
ي�شبح واحداً من اأكرث مرافق تدريب 
الطريان �شم�ًل على م�شت�ى العامل. 
مت اإن�����ش��اء امل���رك���ز، ال����ذي ك���ان يعرف 
�شابقاً با�شم كلية الحتاد للطريان، يف 
ويهتم  اأب�ظبي  اإم���ارة  داخ��ل  م�قعني 
ال��ت��ج��اري��ة ويقدم  ب��ال��ن���اح��ي  امل���رك���ز 
خ��دم��ات��ه ل��ل��ع��م��لء اخل���ارج���ي���ني، مع 
التاأكيد على القيم الت�شغيلية وعنا�شر 
خدمات  ب��ه��ا  ت�شتهر  ال��ت��ي  ال�����ش��لم��ة 

التدريب يف الحتاد للطريان. 
دوغل�ش،  ت�ين  اأف��اد  املنا�شبة،  وبهذه 
الحتاد  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�ش 
الحت�����اد  م���رك���ز  “ميثل  ل���ل���ط���ريان: 
طم�حاً،  م�شروعاً  ال��ط��ريان  لتدريب 
ل��ي��م�����ش��ي ق���دم���اً ن��ح��� حت��ق��ي��ق هدفه 
ت�فري  يف  امل���ت���م���ث���ل  ال����ش���رتات���ي���ج���ي 
للجمه�ر  م��ت��م��ي��زة  ت���دري���ب  خ���دم���ات 

العام على م�شت�ى العامل.«
“يعك�ش من� الأعمال  واأ�شاف قائًل: 

وخدمات التدريب التي ت�شمل تدريب 
�شركات الطريان والتدريب على طراز 
ال�شيافة  وت��دري��ب ط��اق��م  ال��ط��ائ��رات 
مع  امل��درب��ني  وت��دري��ب  ال�شلمة  على 
املتدربني  ال��ط��ي��اري��ن  ب��رام��ج  ت���ف��ري 
الطائرات،  ���ش��ي��ان��ة  ع��ل��ى  وال��ت��دري��ب 
الأم���ر ال��ذي يجعله واح���داً م��ن اأكرب 
مرافق التدريب على م�شت�ى العامل.

م���دى ت������ش��ع ���ش���ق ال��ت��دري��ب العاملي 
ون�شعر بحما�شة كبرية جتاه جمم�عة 
ت�شهد  ال���ت���ي  وم��ن��ت��ج��ات��ن��ا  ب���راجم���ن���ا 
امل��رك��ز خدماته  م��ت��زاي��داً. يقدم  من���اً 
للحتاد للطريان، اإىل جانب العملء 

اخلارجيني وذلك للمرة الأوىل.«
ي���ح���ظ���ى م����رك����ز الحت���������اد ل���ت���دري���ب 
منتجات  من  وا�شعة  بجملة  الطريان 

النفط يرتفع بعد اأنباء عن لقاء 
مزمع بني ترامب وكيم جوجن 

•• �صنغافورة-رويرتز:

ارت��ف��ع��ت اأ���ش��ع��ار ع��ق���د ال��ن��ف��ط الآجلة 
ام�������ش اجل���م���ع���ة م����ع ����ش���ع����د اأ�����ش�����اق 
اأن  ع��ن  اأن��ب��اء  بفعل  الآ�شي�ية  الأ�شهم 
اأون  كيم ج�جن  ال�شمالية  ك�ريا  زعيم 
دونالد  الأم��ري��ك��ي  بالرئي�ش  �شيلتقي 
ت���رام���ب. وق����ال رئ��ي�����ش م��ك��ت��ب الأم���ن 
الق�مي يف ك�ريا اجلن�بية م�شاء اأم�ش 
الأول اخلمي�ش بعدما اأطلع م�ش�ؤولني 
بني  املباحثات  على  الأبي�ش  البيت  يف 
اأن  امل��رج��ح  م��ن  اإن  وبي�جنياجن  ���ش���ل 
اأي���ار  ب��ح��ل���ل م��اي���  ال��رئ��ي�����ش��ان  يلتقي 
املزيد من  اإج��راء  واإن كيم تعهد بعدم 
ال�شاروخية.  اأو  ال��ن���وي��ة  الخ��ت��ب��ارات 
وذكر البيت الأبي�ش اأن ترامب �شيقبل 
�شيتحددان  وزم����ان  م��ك��ان  يف  ال��دع���ة 
لحقا. وقادت الأنباء الأ�شهم الآ�شي�ية 
النفط  ع��ق���د  وارت��ف��ع��ت  ال�����ش��ع���د  اإىل 
م��ا قاله  وف���ق  اأث��ره��ا  الآج��ل��ة مقتفية 
الآج��ل��ة خلام  ال��ع��ق���د  و�شجلت  جت���ار. 
 63.79 برنت  مزيج  العاملي  القيا�ش 
دولر للربميل بحل�ل ال�شاعة 0625 
 18 ق��دره  بارتفاع  جرينت�ش  بت�قيت 
0.3 باملئة، مقارنة  اأو ما يعادل  �شنتا، 

مع الإغلق ال�شابق.
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الحتاد الأوروبي يتوقع ا�ستثناءه من الر�سوم اجلمركية الأمريكية 
•• بروك�صل-رويرتز:

قالت مف��شة التجارة يف الحتاد الأوروبي �شي�شيليا مامل�شرتوم اإن الحتاد 
ا�شتثناوؤه من  يت�قع  واإن���ه  امل��ت��ح��دة  ال���لي��ات  اأم���ن  على  ت��ه��دي��دا  ل ميثل 
الأمريكي  الرئي�ش  اأق��ره��ا  التي  ال�شلب  واردات  على  اجلمركية  الر�ش�م 
دونالد ترامب اأم�ش الأول اخلمي�ش. وقال مامل�شرتوم على هام�ش م�ؤمتر 
يف بروك�شل “ظللنا نق�ل ط�ال ال�قت اإن اأوروبا بكل تاأكيد ل متثل تهديدا 
للأمن الداخلي الأمريكي ومن ثم نت�قع اأن يتم ا�شتثناوؤنا. »نت�قع و�ش�حا 
ب�شاأن ما قاله الرئي�ش. ما زلنا عند الراأي القائل اإن هذا القرار لي�ش جيدا. 
اإنه غري جيد للقت�شاد العاملي«. وم�شى الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب 
قدما ي�م اخلمي�ش يف فر�ش ر�ش�م جمركية بن�شبة 25 باملئة على واردات 
ال�شلب وع�شرة باملئة على واردات الأل�مني�م لكنه ا�شتثنى كندا واملك�شيك، 

مرتاجعا بذلك عن تعهدات �شابقة باأن الر�ش�م �شتفر�ش على كل الدول.

 اأ�سهم اأوروبا تنخف�ش مع ترقب تقرير الوظائف يف الوليات املتحدة 

مقيا�ش  ن�شر  خ���لل  م��ن  القلق”، 
العمال  رج���ال  ملعن�يات  “ايف�” 

الملان يف 22 اذار مار�ش املقبل.

•• فرانكفورت-اأ ف ب:

ت�ؤكد الأرقام املن�ش�رة اجلمعة ثبات 
امليزان التجاري والنتاج ال�شناعي 
امل��ح��ل��ل��ني يحذرون  ل��ك��ن  امل��ان��ي��ا  يف 
من ع�اقب حرب جتارية حمتملة 
ت��ط��ل��ق��ه��ا ال������ق������رارات الم���ريك���ي���ة 

الخرية.
ويقاوم اول اقت�شاد اوروبي انتقده 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش 
اي�شا م�شاء اخلمي�ش حتى الآن كل 
ما يهدده على ما يبدو كاحلمائية 
�شياراته،  خ�ش��شا  ت�شتهدف  التي 
الذي  املرتفع  الي�رو  �شرف  و�شعر 
قدراته  ت��اآك��ل  اىل  ي����ؤدي  ان  ميكن 

التناف�شية.
�شجل  ي��ن��اي��ر،  ال���ث���اين  ك���ان����ن  ويف 
الن���ت���اج ال�����ش��ن��اع��ي المل�����اين الذي 
ك���������ش����ف ع����ن����ه اجل�����م�����ع�����ة، رك���������دا 
على  ال�شغ�ط  ب�شبب   ،)-0،1%(
ا�شرابات  وت��اث��ري  ال��ط��اق��ة،  ان��ت��اج 
عمال قطاع التعدين على النتاج”، 
كما قال �شتيفان براون من كابيتال 

ايك�ن�ميك�ش.

ال����ت����ج����اري، فبقي  ال���ف���ائ�������ش  اأم������ا 
الأول  ك��ان���ن  م��ع  مقارنة  م�شتقرا 
ي�رو،  مليار   21،3 عند  دي�شمرب، 
العام  طفيفا  تراجعا  �شجل  بعدما 
منذ ثماين  الوىل  للمرة   2017
�شن�ات، على خلفية واردات قيا�شية 

طالب بها عدد من �شركاء برلني.
ع��ل��ى امل����دى ال��ق�����ش��ري، ي��ت��ع��ني على 
التي  ب��ال��ر���ش���م  ت��ت��اأث��ر  األ  امل��ان��ي��ا 
اخلمي�ش  م�شاء  وا�شنطن  اعلنتها 
ع��ل��ى الأل���م��ي��ن��ي���م وال�����ش��ل��ب، لن 
�شادرتها من ال�شلب اىل ال�ليات 
املتحدة عام 2017 �شكلت 4،6% 

وراء كندا والربازيل ورو�شيا.
من  ب��روي��ر  �شيلفيان  امل��ح��ل��ل  ل��ك��ن 
ناتيك�شي�ش قال ان اخلطر احلقيقي 
ال�شيا�شة  على  ال��رد  ه�  للم�شتقبل 
ي�شعب  التي  المريكية  احلمائية 
ت����ق���ع ت���اث���ريات���ه���ا ع��ل��ى امل���ب���ادلت 

التجارية وا�شعار العملت.
روبرت  القت�شادي  اخلبري  وح��ذر 
ه��ال��ف��ر م��ن ب����ادر ب��ن��ك م��ن ان���ه اذا 
اندلعت حرب جتارية، فمن املمكن 
الت�شديرية  امل��ان��ي��ا  ق���ة  ت�شبح  ان 

ال�شريك  ه��ي  امل��ت��ح��دة  وال����لي���ات 
التجاري الثالث لملانيا على �شعيد 
املنتجات،  كل  ت�شمل  التي  املبادلت 
لكنها  وه�����ل����ن����دا،  ال�������ش���ني  خ���ل���ف 
الزب�ن الول امام فرن�شا وال�شني.

اإل ان عددا كبريا من الع�امل يحد 
القت�شاد  على  املبا�شر  اخلطر  من 
“التن�ع  وخ�������ش��������ش���ا  الأمل�����������اين، 
ل  ال���ت���ي  ل���ل�������ش���ادرات  اجلغرايف” 
بح�شب  واح��دة،  وجهة  على  تعتمد 

برجي�شكي.
اأخ���رى، مل ي��رتك ارتفاع  من جهة 
ملح�ظ  ت���اأث���ري  اي  ال���ي����رو  ���ش��ع��ر 
الذي كان  ال�شادرات الملانية،  على 

ميكنه نظريا التاأثري عليها.
يق�ل حملل�ن ان هذا م�ؤ�شر ا�شايف 
الملانية”  “اجل�دة  م��ق��اوم��ة  اىل 
تقلبات ال�شعار، اما ب�شبب ن�عيتها 
على  ال�����ش��ي��ارات  جم��ال  يف  الفخمة 
تبيع  امل��ان��ي��ا  لن  او  امل���ث���ال،  ���ش��ب��ي��ل 
ال�شهل  من  لي�ش  حم��ددة  منتجات 
وخ�ش��شا  اآخ��ر،  مكان  يف  ايجادها 

الدوات الآلية.
للحمائية  ميكن  ���ش��يء،  ك��ل  ورغ���م 

نقطة �شعفها.
وت���ع���د ب��روك�����ش��ل ال�����رد م���ن خلل 
على  ر�����ش�����م  ف���ر����ش  ال���ت���ف���ك���ري يف 
امل�شتهدفة  املنتجات  من  جمم�عة 
الدوائر  على  ت�ؤثر  لأنها  �شيا�شيا، 
عليها  ي�شيطر  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
احل���زب اجل��م��ه���ري. ل��ك��ن ترامب 
���ش��ب��ق ان ه����دد ب���ال���رد ب������دوره، من 
املثال  �شبيل  على  التعر�ش  خ��لل 

لقطاع ال�شيارات.
جتنب  ع�����ل�����ى  م����ن����ه����ا  وح������ر�������ش������ا 
ه����ذا ال��ت�����ش��ع��ي��د، دع����ت الو����ش���اط 
المل��ان��ي��ة اىل احلذر.  الق��ت�����ش��ادي��ة 
رئي�ش  بينغمن،  ه�لغر  وي��ت��خ���ف 
احت���اد امل�����ش��دري��ن يف امل��ان��ي��ا، “من 
نريده،  الم����ر منحى ل  ت��اأخ��ذ  ان 
ودعا الحتاد الوروب��ي اىل رد فعل 

مدرو�ش.
اخلبري  برجي�شكي،  كار�شنت  وق��ال 
ديبا  اأي.ان.ج����ي  ل��دى  القت�شادي 
املانيا  ت���اج��ه��ه  ال����ذي  اخل��ط��ر  ان 
حقيقي، طاملا ان الفائ�ش التجاري 
مع ال�ليات املتحدة وحدها جتاوز 

ال 50 مليار ي�رو العام 2017.

ط�ما�ش  ق���ال  ك��م��ا  امل�شتقبل”،  يف 
�شرتوبل، اخلبري القت�شادي لدى 

“ي�نيكرديت”.

للهتمام  مثريا  “�شيك�ن  وا�شاف 
ان نرى كيف تعتمد ال�شركات ب�شكل 
كبري على ال�شادرات ردا على زيادة 

العمال  اج����اء  على  “ت�شغط  ان 
وحت���م���ل امل���ؤ���ش�����ش��ات ع��ل��ى ال����رتدد 
ال�شتثمارية  لنفقاتها  بالن�شبة 

امل���اني���ا تواج�����ه ح�����ربا جت���ارية حمتم��ل���ة اإثر ق���رارات وا�س����نطن

 0.1 الأوروب������ي   600 �شت�ك�ش  امل���ؤ���ش��ر  وان��خ��ف�����ش 
باملئة بحل�ل ال�شاعة 0815 بت�قيت جرينت�ش حيث 

تراجعت معظم القطاعات.
 وت�����ش���د ح��ال��ة ح��ذر ب�����ش��اأن اج��ت��م��اع م��زم��ع ب��ني زعيم 
الأمريكي  والرئي�ش  اأون  ج�جن  كيم  ال�شمالية  ك�ريا 

دونالد ترامب.
ومل تق��������دم بيان���������ات الناجت ال�شناعي يف اأملانيا الكثري 
لرف����������ع املعن�ي���������ات حيث تراجع�����ت على غري املت�قع 
م�شانع  اأن  على  اإ�ش���������ارة  يف  الثاين  كان������ن  يناير  يف 
بداية  وت��رية يف  باأبطاأ  تعمل  اأوروب���ا  اقت�شاد يف  اأك��رب 

العام.

••لندن-رويرتز:

انخفا�ش  على  تعاملتها  الأوروبية  الأ�شهم  ا�شتهلت 
ط��ف��ي��ف م���ع ت��رق��ب امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ب��ع��د الإع������لن عن 
تقرير  اإىل  الأن��ظ��ار  وحت���ل  اأمريكية  جمركية  ر�ش�م 
ن�شره  املقرر  الذي من  املتحدة  ال�ليات  ال�ظائف يف 

ام�ش اجلمعة.
ما  ه�  املا�شي  لل�شهر  اجليد  ال�ظائف  تقرير  وك��ان 
يف  الفائدة  اأ�شعار  لزيادة  اأ�شرع  ب�ترية  التكهنات  عزز 
ال�ليات املتحدة، وه� الأمر الذي اأحدث ا�شطرابا يف 

اأ�ش�اق ال�شندات واأ�شر بالأ�شهم العاملية.

درا�سة تتحدث عن انخفا�ش اإنتاج امل�سايد اإذا ا�ستمر ارتفاع احلرارة 

فلوريدا توافق على قانون مينع الولية من ال�ستثمار مع احلكومة الفنزويلية 

•• اأو�صلو-رويرتز:

قال فريق من العلماء الأمريكيني 
العاملي  الأ�شماك  م�شايد  اإنتاج  اإن 
املئة  يف   20 ب��ن�����ش��ب��ة  ���ش��ي��ن��خ��ف�����ش 
بحل�ل عام 2300 وبن�شبة 60 يف 
املئة يف اأكرث املناطق ت�شررا ب�شمال 
تتمكن  مل  اإن  الأط��ل�����ش��ي  امل��ح��ي��ط 
احل��ك���م��ات م���ن احل���د م���ن معدل 
ارت��ف��اع درج���ات احل���رارة يف العامل 

على املدى الط�يل.
الول  اأم���������ش  ال���ف���ري���ق  واأ������ش�����اف 
الدرا�شات  م��ع��ظ��م  اأن  اخل��م��ي�����ش 
اخل��ا���ش��ة ب��امل��ن��اخ مت��ت��د ح��ت��ى عام 
كارثية”  “اآثارا  وتتجاهل   2100
املقبلة  ال���ق���رون  يف  اإل  ت��ظ��ه��ر  ل���ن 
م��ث��ل ان��ح�����ش��ار احل���ي���اة امل��ت���ق��ع يف 

املحيطات.
وجاء يف التقرير اأن ارتفاع درجات 
احل���������رارة ب����ل ك���اب���ح ع���ل���ى امل����دى 
اجلليد  ذوب��ان  اإىل  �شي�ؤدي  البعيد 
القطبية  ال����ق����ارة  ح�����ل  امل���ي���اه  يف 
تيارات  اأمن��اط  يف  وخلل  اجلن�بية 
املحيطات ويف الرياح ومن� الع�الق 
وع��ل��ى م�شت�ى  ال�����ش��غ��ر.  ���ش��دي��دة 

مزيد  ب��ش�ل  ي�شمح  مب��ا  اجلليد 
للمياه من من�  ال�شم�ش  من �ش�ء 

النباتات الدقيقة.
الت�قعات  اإن مثل ه��ذه  وق��ال م���ر 
ع��ل��ى امل�����دى ال���ط����ي���ل ب��ه��ا نقاط 
كثرية غري م�ؤكدة لكنها تزيد من 
ب�����ش��اأن م�جات  ال��ق��ائ��م��ة  امل���خ���اوف 
احل����������رارة والأم�������ط�������ار وم�����ج����ات 
ي��رب��ط��ه��ا معظم  ال���ت���ي  اجل����ف����اف 
امل�شببة  ال���غ���ازات  بتجمع  ال��ع��ل��م��اء 
ل��ظ��اه��رة الح��ت��ب��ا���ش احل�����راري يف 

الغلف اجل�ي.
ب����ال����ربي����د  ر�������ش������ال������ة  يف  وك������ت������ب 
الإلكرتوين “نحتاج للتفكري لألف 
�شنة...  م��ئ��ة  ل  امل�شتقبل  يف  �شنة 
ارت��ف��اع درج���ات احل���رارة يف العامل 
يحلها  اأن  مي���ك���ن  م�����ش��ك��ل��ة  ل��ي�����ش 

اأبناوؤنا.. �شيك�ن الأوان قد فات«.
ل�فك�تر،  ت�������ش���ارل����ت  واأ�������ش������ادت 
الباحثة يف جامعة برين والتي مل 
ت�شارك يف الدرا�شة، بنتائج البحث 
اأف�شل  اإنه يعتمد على  الذي قالت 
ال������ش��ائ��ل ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ت��اح��ة رغم 
���ش��ع���ب��ة ت���ق��ع الأح�����داث يف فرتة 

بعيدة كهذه.

بالكمبي�تر اإىل انخفا�ش مت�قع يف 
اإنتاج امل�شايد. و�شيحدث ا�شتثناء يف 
املحيط القطبي اجلن�بي واملحيط 
�شتعزز  ح��ي��ث  ال�����ش��م��ايل  ال��ق��ط��ب��ي 
درج���ات احل���رارة الأع��ل��ى وانح�شار 

جيه. كيث م�ر بجامعة كاليف�رنيا 
“الأنظمة  ل���روي���رتز  اإي��رف��اي��ن  يف 
العامل  اأن��ح��اء  يف  البحرية  البيئية 
���ش��ت��ع��اين ن����درة م��ت��زاي��دة يف امل����اد 
املحاكاة  اأنظمة  وت�شري  الغذائية«. 

الغذاء  م��ن  امل��زي��د  �شينزل  ال��ع��امل، 
اأع���م���اق امل��ح��ي��ط��ات ب��ع��ي��دا عن  اإىل 

الأ�شماك القريبة من �شطح املاء.
وعن نتائج البحث املن�ش�ر يف دورية 
ج�رنال �شاين�ش قال قائد الدرا�شة 

يف ال�شندات او ت�شرتي ممتلكات او خدمات ميكن ان ت�شتفيد منها حك�مة 
نيك�ل�ش مادورو. وكان ال�شنات�ر الدمي�قراطي خ��شيه خافييه رودريغيز 
قدم م�شروع القان�ن يف مت�ز ي�لي� 2017، بعد العلن عن ان املجم�عة 
ثلثة  بح�اىل  ا�شرتت  �شاك�ش  غ�لدمان  العملقة  المريكية  امل�شرفية 
الفنزويلية.  ال�طنية  النفطية  ال�شركة  ا�شدرتها  �شندات  دولر  مليارات 

و�شمح هذا العقد حلك�مة مادورو بالتقاط انفا�شها واأغ�شب املعار�شة.
“ال�شعب الفنزويلي  وجاء يف الن�ش الذي متت امل�افقة عليه اخلمي�ش ان 
يعترب ان احلك�مة الفنزويلية احلالية غري مقب�لة لأنها ا�شتخدمت وما 
حق�ق  لتلغي  ال�شيا�شي  وال�شطهاد  العنف  درج��ات  اق�شى  ت�شتخدم  زال��ت 

الن�شان بطريقة منظمة«.
وقد ت�يف العام املا�شي ح�اىل 125 �شخ�شا خلل م�جة تظاهرات، على 
خلفية ازمة اقت�شادية واجتماعية ناجمة اىل حد كبري عن تراجع ا�شعار 

النفط.
ومن املقرر اجراء انتخابات مبكرة يف 20 اأيار ماي�، ي�شعى خللها الرئي�ش 

مادورو اىل ولية جديدة ت�شتمر حتى 2025.

•• ميامي-اأ ف ب:

المريكية  ال���لي��ة  ه��ذه  مينع  قان�ن  على  اخلمي�ش  فل�ريدا  ن���اب  واف��ق 
من ال�شتثمار يف م�ؤ�ش�شات تق�م باأعمال جتارية مع احلك�مة الفنزويلية 
برئا�شة نيك�ل�ش مادورو، منتقدين اإفراطه يف ا�شتخدام العنف وال�شطهاد 
ال�شيا�شي. وقال حاكم فل�ريدا ريك �شك�ت الذي ما زال يتعني عليه ت�قيع 
القان�ن “مًعا، �شن�ا�شل ت�شليط الأ�ش�اء على هذا ال�شتبداد ال�شيا�شي غري 

املقب�ل والعنف الذي يق�م به مادورو وم�شاعدوه الق�شاة«.
وهذا الجراء الذي ل �شك يف دعم �شك�ت له يفرت�ش ان يدخل حيز التنفيذ 

يف الأول من مت�ز ي�لي�.
ال�اقعة بجن�ب  ال�لية  القان�ن على �شناديق ال�شتثمار يف هذه  ويحظر 
او  دين  و�شندات  ا�شهم  يف  “ال�شتثمار  وكالتها  كل  وعلى  ال���لي��ات،  �شرق 

التزامات اخرى” لكل م�ؤ�ش�شة تق�م باأعمال جتارية مع كراكا�ش.
ك��ذل��ك ل ميكن ا���ش��ت��خ��دام اأم�����ال داف��ع��ي ال�����ش��رائ��ب يف ف��ل���ري��دا، للقيام 
او م�ؤ�ش�شات متنح قرو�شا وت�شتثمر  باأن�شطة جتارية مع م�ؤ�ش�شات مالية 

الذهب يهبط مع ارتفاع الدولر و�سط اآمال 
بانح�سار التوترات بني وا�سنطن وبيوجنياجن 

 »راكز« تعزز عالقتها ال�ستثمارية  يف الهند مبكتب 

اآذار  م��ار���ش  م��ن  ال��ث��اين  يف  اليابانية  نظريتها  مقابل 
عندما بلغت 105.24 ين. ومن بني املعادن النفي�شة 
 16.45 اإىل  باملئة   0.3 الف�شة  انخف�شت  الأخ���رى، 
اإىل  باملئة   0.1 ال��ب��لت��ني  ن��زل  بينما  ل��لأوق��ي��ة  دولر 
951 دولرا للأوقية وتراجع البلدي�م 0.44 باملئة 

اإىل 972.20 دولر للأوقية.

من الكيانات العاملة يف راكز عبارة عن �شركات هندية. 
اإنني اإذ اأقف اأمامكم هنا الي�م، اأرى حركة دوؤوبة مذهلة، 
تتغلغل يف اأرجاء جمتمع الأعمال الهندي، وبالتحديد 
هنا يف جممع باندرا ك�رل املفعم باحلي�ية والن�شاط. 
اجلديد  مكتبنا  لفتتاح  اختيارنا  ج��اء  ال�شبب،  ولهذا 
تقريبنا من  اإىل  ه���ذه اخل��ط���ة  ت�����ؤدي  ح��ي��ث ل  ه��ن��ا؛ 
عملئنا فح�شب، بل ومن ذلك التن�ع املده�ش للأعمال 
وال�شركات التجارية يف هذه املنطقة، والتي نطمح اإىل 
عائلة  يف  جديداً  ع�ش�اً  لت�شبح  قريًبا  اإلينا  تن�شم  اأن 
راكز«. متثل راكز م�طناً للعديد من ال�شركات الهندية 
من  التي  القطاعات،  من  كبرية  جمم�عة  يف  العاملة 
الل�ج�شتية  واخل���دم���ات  وال��ت��ج��ارة  الت�شنيع  اأب���رزه���ا 
والتعليم وال�شياحة واخلدمات والعقارات. كما جند من 
ا عدًدا من ال�شركات العملقة  بني تلك ال�شركات اأي�شً
وماهندرا،  تكن�ل�جيز،  كيه  ليلند، وجي  اأ�ش�ك  مثل 
مي�ش�رة  وم��راف��ق  متميزة  بخدمات  يتمتع  وجميعها 
التكلفة. هذا، وتقدم راكز للآلف من امل�شتثمرين من 
اأكرث  طريقة  وراء  ال�شاعية  الهندية  وال�شركات  الهند 
�شه�لة واأقل تكلفة للت��شع يف اخلارج، منهاجاً ب�شيطاً 
ما  بف�شل  وذل��ك  واإدارت��ه��ا،  التجارية  الأع��م��ال  لإن�شاء 
ت�فره لهم من بنية حتتية ملئمة واإجراءات مب�شطة 
ف�شًل عن قربها من الإم��ارات الأخ��رى ودول اخلليج 

العربي املجاورة.

•• عوا�صم -رويرتز:

على  الثالثة  للجل�شة  خ�شائرها  الذهب  اأ�شعار  وا�شلت 
الني  ال��دولر مقابل  ارتفاع  ام�ش اجلمعة مع  الت�ايل 
املتحدة  ال���لي��ات  بني  الت�ترات  بانح�شار  اآم��ال  و�شط 
يف  ال���ظ��ائ��ف  ب��ي��ان��ات  ن�شر  وق��ب��ي��ل  ال�شمالية  وك���ري��ا 

القطاعات الأمريكية غري الزراعية ام�ش.
وق��ال الرئي�ش الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب اأم�����ش الول 
اخل��م��ي�����ش اإن����ه م�����ش��ت��ع��د ل��ع��ق��د ل��ق��اء م���ع زع��ي��م ك�ريا 
ال�شمالية كيم ج�جن اأون يف اإطار اأول قمة بني البلدين، 
وه� ما يفتح الباب اأمام انفراجة حمتملة يف الت�ترات 
الن�وية مع بي�جنياجن. وانخف�ش الذهب يف املعاملت 
للأوقية  دولر   1318.06 اإىل  باملئة   0.3 الف�رية 
بت�قيت جرينت�ش   0737 ال�شاعة  )الأون�شة( بحل�ل 
واجته اإىل ت�شجيل ثالث تراجع اأ�شب�عي بينما انخف�ش 
املعدن الأ�شفر يف العق�د الأمريكية الآجلة للت�شليم يف 

اأبريل ني�شان 0.2 باملئة اإىل 1319 دولرا للأوقية.
وارتفع الدولر مقابل الني 0.4 باملئة اإىل 106.67 
ت�شرين  ن�فمرب  منذ  م�شت�ى  اأدن���ى  ع��ن  مبتعدا  ي��ن 
الأمريكية  ال��ع��م��ل��ة  ���ش��ج��ل��ت��ه  ال�����ذي   2016 ال���ث���اين 

••راأ�س اخليمة- الفجر 

اأع��ل��ن��ت م��ن��اط��ق راأ�����ش اخل��ي��م��ة الق��ت�����ش��ادي��ة راك���ز من 
م�باي عن افتتاح مكتب جديد لها يف الهند يف “جممع 
باندرا ك�رل” الذي يحتل مكانة ا�شرتاتيجية مهمة يف 
م�مباي، وجاءت هذه اخلط�ة حر�شاً منها على تعزيز 

علقاتها مع عملئها يف اخلارج .
ح�شر حفل الفتتاح ال�شيخ اأحمد بن �شقر القا�شمي، 
الطنيجي،  �شالح  حممد  و  راك��ز،  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
الإم����ارات  ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة  القن�شلية  ال��ع��ام،  القن�شل 
كبار  ممثلي  م��ن  وع���دد  م���م��ب��اي  يف  امل��ت��ح��دة  العربية 
هذه  وت��اأت��ي  ال�شناعة.  وق���ادة  احلك�مية  ال�شخ�شيات 
اخلط�ة تاأكيًدا على الدور بالغ الأهمية واملتنامي الذي 
ا�شتثمارية  وجهة  باعتبارها  عاتقها  على  راك��ز  حتمله 
رائدة اأمام ال�شركات الهندية، مما دعا ما يقارب ثلثة 
به  تتمتع  ما  بف�شل  اختيارها  اإىل  هندية  �شركة  اآلف 
واإج���راءات  التكلفة،  حيث  م��ن  فّعالة  اأع��م��ال  بيئة  م��ن 
الل�ج�شتية الرفيعة  اإىل اخلدمات  مب�شطة، بالإ�شافة 

التي تقدمها، وقن�ات ات�شالتها العاملية.
وتعقيباً على هذه املنا�شبة التي �شهدتها مدينة م�مباي 
الهندية، اأعرب �شم� ال�شيخ اأحمد بن �شقر القا�شمي، 
الهند  كانت  “لطاملا  بق�له:  راكز،  اإدارة  رئي�ش جمل�ش 
متثل �ش�قاً مهّمة بالن�شبة اإلينا؛ حيث جند اأن 20% 

اأجنول تد�سن عمل امتياز نفطي �سخم يف ظل تخفي�سات اأوبك 
التخفي�شات  واإن  العام  ه��ذا  تقريبا  م�شتقرا  �شيك�ن  الإن��ت��اج 
تبقي  ق��د  ال��ع��ام  م��ن  �شابق  وق��ت  امل�شتهدف يف  ع��ن  زادت  التي 
مت��شط م�شت�ى التزامها للعام يف حدود القي�د التي تفر�شها 

اأوبك.
ويف الأج���ل ال��ط���ي��ل م��ن امل��ت���ق��ع اأن جت��د اأجن����ل �شع�بة يف 
اأن  من  الدولية  الطاقة  وكالة  وحت��ذر  اإنتاجها  على  احلفاظ 
فنزويل دون غريها �شت�شجل انخفا�شا كبريا يف الإنتاج على 

مدى ال�شن�ات اخلم�ش املقبلة.
ملي�ن   1.9 عند  ذروة  م�شت�ى  النفطي  اأجن����ل  اإن��ت��اج  وبلغ 
برميل ي�ميا يف عام 2008 بح�شب ما ذكرته وكالة الطاقة 
الدولية التي حذرت من اأن ت�قعاتها خلم�ش �شن�ات ت�شري اإىل 
اأن الطاقة الإنتاجية �شتتقل�ش بنح� 370 األف برميل ي�ميا 

بحل�ل 2023 حتى يف ظل امل�شروعات اجلديد.
اأكرب  اأجن����ل  ت�شجل  اأن  املت�قع  “من  الطاقة  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
انخفا�ش يف الطاقة الإنتاجية بعد فنزويل حيث تفقد حق�ل 
النفط املتقادمة زخمها يف ال�قت الذي يفقد فيه امل�شتثمرون 

حما�شهم يف ظل اآفاق غري تناف�شية ن�شبيا«.

ات��ف��اق تق�ده  اإط���ار  اإن��ت��اج يف  اأجن����ل ب�شقف  ال��ذي تتقيد فيه 
منظمة البلدان امل�شدرة للبرتول اأوبك.

وق���ال م�����ش��در م��ق��رب م��ن امل�����ش��روع اإن م��ن امل��ت���ق��ع اأن ي�شخ 
المتياز نح� 100 األف برميل ي�ميا بحل�ل اأغ�شط�ش اآب.

اأخرى عائمة،  اإنتاج وتخزين وتفريغ  �شفينة  زالت هناك  وما 
وهي كاومب� �ش�ل، يف �شنغاف�رة.

وتخف�ش اأوبك اإنتاجها بنح� 1.2 ملي�ن برميل ي�ميا �شمن 
اتفاق مع رو�شيا ومنتجني اآخرين بداأ يف يناير كان�ن الثاين 

2017 وجرى متديده حتى نهاية عام 2018.
اأقل من احلد الأق�شى  واإىل الآن، تلتزم اأجن�ل ب�شخ كميات 
1.6 ملي�ن برميل  املا�شي  ال�شهر  اإنتاجها  املتفق عليه. وبلغ 
ي�ميا، مما جعل م�شت�ى التزامها بالتخفي�شات املتعهد بها، 

والبالغة 78 األف برميل ي�ميا، ي�شل اإىل 194 باملئة.
تقل�ش  يف  النا�شجة  احل��ق���ل  يف  الإن���ت���اج  ان��خ��ف��ا���ش  وت�شبب 
اإمدادات اأجن�ل، لكن الإ�شافة التي �شيحققها م�شروع كاومب� 

قد تعقد جه�د احلفاظ على المتثال للتفاق.
اإن  ���ش���ن��اجن���ل  الأجن���ل��ي��ة  احلك�مية  النفط  �شركة  وق��ال��ت 

•• لندن-رويرتز: 

قالت �شركة ت�تال الفرن�شية اإن ال�شفينة الأوىل التي �شت�شخ 
البالغة  الأجن����يل  كاومب�  م�شروع  ل�شالح  وتخزنه  النفط 
230 األف برميل ي�ميا يف طريقها اإىل البلد ال�اقع  طاقته 

يف غرب اأفريقيا.
وقالت ت�تال امل�شغلة للم�شروع ام�ش الأول اخلمي�ش اإن امتياز 
كاومب� النفطي �شي�شخ اأول اإنتاجه النفطي خلل �شيف هذا 
العام. وحاملا يعمل امل�شروع بكامل طاقته، �شي�شيف نح� 14 
باملئة اإىل مت��شط اإنتاج البلد الع�ش� يف اأوبك البالغ 1.632 

. ملي�ن برميل ي�ميا يف عام 2017 
والتخزين  للإنتاج  ن�رتي  كاومب�  ال�شفينة  اإن  ت�تال  وقالت 
م��ن هذا  �شابق  وق��ت  �شنغاف�رة يف  غ���ادرت  ال��ع��ائ��م  وال��ت��ف��ري��غ 
الأ�شب�ع. وباإمكان ال�شفينة �شخ 115 األف برميل ي�ميا، اأي 

نح� ن�شف الإنتاج النهائي للمتياز النفطي.
و�شي�شيف امل�شروع البالغة قيمته 16 مليار دولر كمية كبرية 
من النفط لإنتاج ثاين اأكرب ُم�شدر للخام يف اإفريقيا يف ال�قت 

الإنتاج ال�سناعي الأملاين يهبط على غري املتوقع يف يناير 
•• برلني-رويرتز: 

اإن الإنتاج ال�شناعي الأملاين هبط على غري  اأظهرت بيانات ام�ش اجلمعة 
املت�قع يف يناير كان�ن الثاين لي�شيف املزيد من الإ�شارات على اأن امل�شانع 

يف اأكرب اقت�شاد يف اأوروبا تعمل باأبطاأ وترية يف بداية العام.
خمالفا  باملئة   0.1 هبط  الإنتاج  اأن  القت�شاد  وزارة  من  بيانات  واأظهرت 
بت�شجيل  روي��رتز  اأجرته  للراأي  ا�شتطلع  يف  ج��اءت  التي  الت�قعات  بذلك 

ارتفاع ن�شبته 0.5 باملئة.
واأظهرت بيانات منف�شلة ن�شرها مكتب الإح�شاءات الحتادية اأن ال�شادرات 
مع  مقارنة  ال��ث��اين  ك��ان���ن  يناير  يف  باملئة   0.5 املت�قع  غ��ري  على  هبطت 

ت�قعات رويرتز بزيادة ن�شبتها 0.3 باملئة.
اأجرته  ل��ل��راأي  ا�شتطلع  ك��ان  ح��ني  يف  باملئة   0.5 ال�����اردات  تراجعت  كما 

رويرتز يت�قع عدم ت�شجيل تغري يف القراءة.
واأظهرت البيانات اأن امليزان التجاري املعدل يف �ش�ء الع�امل امل��شمية مل 

ي�شجل تغريا يذكر عند 21.3 مليار ي�رو )26.22 مليار دولر(.
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الفجر الريا�ضي

اجلمعة  ام�����ش  ظ��ه��ر  ب��ع��د  اختتمت   
للقدرة  ال��ع��امل��ي��ة  ب����ذي���ب  ق���ري���ة  يف 
�شباق  ف���ع���ال���ي���ات  اخل����ت����م،  مب���دي���ن���ة 
القدرة  ل���رك����ب  ال��ت��اأه��ي��ل��ي  ب����ذي���ب 
القرية  ن��ظ��م��ت��ه  ال�����ذي  وال��ت��ح��م��ل 
التابعة لنادي تراث الإمارات �شمن 
ف��ع��ال��ي��ات م������ش��م ال��ف��رو���ش��ي��ة التي 
من  كرمية  برعاية  القرية  تنظمها 
���ش��م��� ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن زاي����د اآل 
رئي�ش  ال�شم�  �شاحب  ممثل  نهيان 
الدولة رئي�ش نادي تراث الإمارات، 
وب���ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع احت���اد 
بتاأهيل  وذل��ك  للفرو�شية،  الإم��ارات 
�شارك�ا  ال���ذي���ن  ال��ف��ر���ش��ان  م��ع��ظ��م 
عن  ع����دده����م  وزاد  ال���ف���ع���ال���ي���ات  يف 
خمتلف  من  وفار�شة  فار�شا   230

ا�شطبلت الدولة.
�شباقني  ال�شباق  فعاليات  وت�شمنت 
تاأهيليا  �شباقا  حمليني:  تاأهيليني 
�شارك  كيل�مرتاً،    80.47 مل�شافة 
اأ�شل  م��ن  وف��ار���ش��ة  فار�شا   98 فيه 
الفح�ش  خي�لهم  اج��ت��ازت   104
مل�شافة  تاأهيليا  و�شباقا   ، البيطري 
فيه  ����ش���ارك  ك��ي��ل���م��رتاً،   40.28
اأ�شل  م��ن  وف��ار���ش��ة  ف��ار���ش��ا   125
الفح�ش  خي�لهم  اج��ت��ازت   141
وفقا  ال�شباقان  اأق��ي��م  اإذ  البيطري، 
ال�����ذي يركز  ب����ذي���ب  ل���ربوت����ك����ل 
واحلفاظ  ال�شريف  التناف�ش  على 

على �شحة اخليل و�شلمتها، حيث 
تراعي بن�ده �شحة اخليل والفار�ش 

وتعطي قيمة اأخلقية للتناف�ش. 
ك��م��ا ���ش��ه��دت ال��ق��ري��ة ام�������ش �شمن 
تعليميا  ���ش��ب��اق��ا  ال�����ش��ب��اق  ف��ع��ال��ي��ات 
لطلب اأكادميية ب�ذيب للفرو�شية، 

وق���ام ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل حم��م��د جابر 
املحريبي املدير التنفيذي للخدمات 
امل�شاندة يف النادي بتكرمي امل�شاركني 
القرية  اع��ت��ادت  اإذ  ال�شباق،   ه��ذا  يف 
ال�شباقات  ه��ذه  مثل  احت�شان  على 
�شباقات  خمتلف  �شمن  التعليمية 

رك�ب القدرة والتحمل التي تنظمها، 
نظرا ملا باتت متثله تاأهيليات ب�ذيب 
من منفذ رئي�ش ملثل هذه ال�شباقات، 
التي ي�ؤمل منها املحافظة على رفد 
جديدة،  ب��دم��اء  الإم����ارات  فرو�شية 
بالقيام  الأك��ادمي��ي��ة  ت�شطلع  حيث 

مبا يخدم هذه الغاية.
�شنان  �شعادة  ال��ي���م  فعاليات  ح�شر 
التنفيذي  امل���دي���ر  امل���ه���ريي  اأح���م���د 
النادي  يف  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ل��لأن�����ش��ط��ة 
جابر  حم���م���د  ع�����ب�����داهلل  و�����ش����ع����ادة 
املحريبي املدير التنفيذي للخدمات 

امل�����ش��ان��دة، و���ش��ع��ادة م��ن�����ش���ر �شعيد 
املدير  �شم�  نائب  املن�ش�ري  عمهي 
وعدد  زاي��د،  بن  �شلطان  ملركز  العام 
م��ن امل�����ش���ؤول��ني يف ال��ن��ادي وممثلي 
يف  امل�شاركة  والأن��دي��ة  الإ���ش��ط��ب��لت 

فعاليات ال�شباق.

لرك�ب  مدر�شة   ب�ذيب  امل�شارك�ن: 
القدرة والتحمل 

الذين  ال���ف���ر����ش���ان  م���ن  ع����دد  ث��م��ن 
�شارك�ا يف �شباق الي�م التاأهيلي عن 
وقال�ا  والتاأهل  بامل�شاركة  �شرورهم 
امل�شاركة  على  ي�شجعنا  م��ا  اأه���م  اإن 

ه� ذلك الهتمام والرعاية الكبرية 
اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  ل�شم� 
رئي�ش  ال�شم�  �شاحب  ممثل  نهيان 
الإمارات  ت��راث  ن��ادي  رئي�ش  الدولة 
رك�ب  و�شباقات  الفرو�شية  لريا�شة 
ال��ق��درة والتحمل واأ���ش��اف ع��دد من 
الفر�شان والفار�شات اأن قرية ب�ذيب 
تقدمه  مب��ا  تتميز   للقدرة  العاملية 
فر�شة  ت�شكل  وق�انني  خدمات  من 

لنا للتعلم واحلفاظ على اخليل  .
تتميز  ب�ذيب  قرية  اأن  اإىل  وا�شاروا 
تعتمدها   طبيعية   م�شارات  ب�ج�د 
للفار�ش  ال�شباقات، ت�شكل حتديا  يف 
لكي يتكمن من امل�ازنة بني ال�شرعة 
واحلفاظ على �شحة اخليل، وا�شاد 
لرك�ب  ب���ذي��ب  ب��ربوت���ك��ل  اجلميع 
القدرة والتحمل الذي ي�شكل جتربة 
رائ��ع��ة وي��ه��دف اىل ري��ا���ش��ة حتمل 
اأخلق الفر�شان وفن رك�ب اخليل.

ركن تراثي م�شغر  
قرية  احل��دث، يف  هام�ش  على  اأقيم 
والتحمل  ال���ق���درة  ل���رك����ب  ب����ذي���ب 
ركن تراثي م�شاحب باإ�شراف مركز 
التابع  وال��ب��ح���ث  ل��ل��درا���ش��ات  زاي���د 
للكتب  معر�شا  يت�شمن   ، ل��ل��ن��ادي 
زايد يح�ي عددا من  مبنا�شبة عام 
الإ�����ش����دارات اخل��ا���ش��ة ب��امل��غ��ف���ر له 

رحمه اهلل.

مب�شاركة مئات الفر�شان والفار�شات

�سباق تعليمي ، وتاأهل الع�سرات يف �سباق 40 كلم و80 ملم التاأهيلي لركوب القدرة والتحمل يف بوذيب 

الأمريكي كالرك ديني�ش يت�سدر اأوىل جولت بطولة ال�سارقة لأ�ساتذة اجلولف
انطلقت اأم�ش الأول اخلمي�ش بط�لة 
ال�شارقة لأ�شاتذة اجل�لف، التي تعُد 
�شمن  الأوىل  الف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل���ل��ة 
“بط�لة �شتاي �ش�ر”، التي تنظمها 
هيئة ال�شارقة لل�شتثمار والتط�ير 
التابع  اجل���ل��ف  ملعب  على  ���ش��روق 
وال�����رم�����اي�����ة  اجل�������ل������ف  ل�”نادي 
من  امل���ئ���ات  ب��ح�����ش���ر  بال�شارقة”، 
ع�شاق ريا�شة اجل�لف من جن�شيات 

خمتلفة. 
من  الأول  ال���ي����م  ج���ل��ة  خ��ت��ام  ويف 
لأ�شاتذة  ال�شارقة  بط�لة  مناف�شات 
اجل�����ل����ف، ح����ًل الأم���ري���ك���ي ك���لرك 
اأن حَقق  ب��ع��د  ال�����ش��دارة  دي��ن��ي�����ش يف 
اأقل  ���ش��رب��ات  �شبع  اأي  ���ش��رب��ة،   65
م���ن م��ع��دل ال�����ش��رب��ات ال��ب��ال��غ 72 
البالغ  احل��ف��ر  اإىل  لل��ش�ل  �شربة 
ع���دده���ا 18 ح���ف���رة ذه���اب���اً واإي����اب����اً، 
مناف�شيه  عن  نقاط  بثلث  متقدماً 
الآخرين �شمن البط�لة، التي ت�شم 
نخبة من اأبرز جن�م ريا�شة اجل�لف 

املحرتفني على م�شت�ى العامل.
52 عاماً  ال��ب��ال��غ  دي��ن��ي�����ش،  وي�����ش��ع��ى 
 - ال�����ش��ارق��ة  “بط�لة  ل��ق��ب  لإح�����راز 
ر�شيده  اإىل  لي�شيف  �ش�ر”،  �شتاي 
من الألقاب التي حققها يف بط�لت 
اجل�لف ال�شابقة، حيث احتل املركز 
يف  �ش�ر”  “�شتاي  ب��ط���ل��ة  يف  الأول 
اأمريكي  اأول  بذلك  ليك�ن   ،2017
ي��ف���ز ب��ك��اأ���ش ج����ن ج��اك���ب��ز، وتايع 
ملعب  يف  ان���ت�������ش���ارات���ه  دي���ن���ي�������ش 
اجل����ل���ف ع��ن��دم��ا ح����از ع��ل��ى املركز 
الأول يف مناف�شات اجل�لة الأوروبية 
لأ���ش��ات��ذة اجل���ل��ف ال��ذي��ن جت���اوزوا 

اخلم�شني عاماً من عمرهم.
ن��ت��ائ��ج الي�م  ل��ه ح����ل  ت�����ش��ري��ح  ويف 
الفتتاحية  اجل�����ل����ة  م����ن  الأول 
ل��ل��ب��ط���ل��ة، ق���ال ���ش��ع��ادة م�����روان بن 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال�����ش��رك��ال،  جا�شم 
لهيئة ال�شارقة لل�شتثمار والتط�ير 
الق�ي  الإح�����ش��ا���ش  �شيطر  ����ش���روق: 
بالقدرة على املناف�شة بني اللعبني 
من  الأول  ال����ي�����م  جم����ري����ات  ع���ل���ى 
البط�لة، ل�شيما مع الطق�ش امل�اتي 

للعب يف  اأف�شل  ال��ذي منحه فر�شة 
وتلقينا  ب��احل��ي��اة،  الناب�شة  اإم��ارت��ن��ا 
اإيجابية  اأف��ع��ال  ردود  اللعبني  م��ن 
جداً ح�ل ع�دتهم للعب على ملعب 
اجل����ل���ف ع���امل���ي امل�����ش��ت���ى يف ن���ادي 

اجل�لف والرماية بال�شارقة.
واأ�شاف ال�شركال: نفخر با�شت�شافة 
اإحدى اأبرز بط�لت ريا�شة اجل�لف 
الثانية،  للمرة  ال�شارقة  يف  العاملية 
بط�لة  ج�����لت  اأوىل  مت��ث��ل  وال���ت���ي 
“�شتاي �ش�ر” العاملية، التي تقام على 
اأحدث املرافق وال�جهات الريا�شية، 
اإىل جانب تقدمينا لأرقى اخلدمات 
امل�شاركني  ت���ق��ع��ات  جت�����اوزت  ال��ت��ي 
وعائلتهم. واإذ نتطلع اإىل مزيد من 
النتائج الإيجابية يف الأيام القادمة، 
جلميع  ���ش��ع��ي��داً  ح��ظ��اً  نتمنى  ف��اإن��ن��ا 
ال�شارقة  بط�لة  ختام  يف  امل�شاركني 
لأ�شاتذة اجل�لف واجل�لت القادمة 

يف م��شم )�شتاي �ش�ر(.
البط�لة  م���ن  الأوىل  اجل����ل���ة  ويف 
مت��ك��ن دي��ن��ي�����ش م���ن ال��ه��ي��م��ن��ة على 
املركز الأول بعد اأن متكن من ت�شديد 
الثالثة  احل��ف��ر  يف  حمكمة  ���ش��رب��ات 
ثلث  م�شجًل  وال�شاد�شة،  والرابعة 
ال�شربات  اأق���ل م��ن م��ع��دل  ���ش��رب��ات 
لل��ش�ل اإىل احلفر الت�شع يف ج�لة 

اأرب���ع���ة �شربات  ث���م ح��ق��ق  ال���ذه���اب، 
متتالية يف احلفر الثانية ع�شر وحتى 

اخلام�شة ع�شر يف ج�لة الإياب.
وق�������ال دي���ن���ي�������ش م���ع���ل���ق���اً ع���ل���ى هذه 
جميلة  ج���ل��ة  ك��ان��ت  لقد  النتيجة: 
خ��ال��ي��ة م��ن الإج���ه���اد، ح��ي��ث حققت 
لقد  اجل��ي��دة،  ال�شربات  م��ن  الكثري 
الطق�ش  وك��ان  حقاً  جيداً  ي�ماً  ك��ان 
ل��ل��ع��ب اجل����ل���ف، ومل تكن  م��ث��ال��ي��اً 
ه��ن��اك ري�����اح، ح��ي��ث ل��ع��ب��ن��ا يف ج�لة 
ال���ذه���اب ومت��ك��ن��ا م��ن ال������ش���ل اإىل 
احلفر الت�شع يف امللعب امل�شمم ب�شكل 

رائع.
الأوىل  املجم�عة  لعبت يف  واأ���ش��اف: 
وكان يل ال�شرف اأن اأحظى بالفر�شة 
الأوىل للبدء يف ت�شديد ال�شربات يف 

ج�لة )ال�شارقة - �شتاي �ش�ر(.
وجاء ديني�ش يف املركز الأول متقدماً 
ب��ث��لث ن��ق��اط ع��ن م��ن��اف�����ش��ي��ه، فيما 
ت��ع��ادل��ت ن��ق��اط ك��ل م��ن م���ارك فاري 
مرتني،  �ش�ر  �شتاي  ببط�لة  احلائز 
ف��ي��ل ج���ل��دي��ن��غ احلا�شل  وال��لع��ب 
ع��ل��ى ل��ق��ب ال��ب��ط���ل��ة اأرب������ع م����رات، 
الذي  ويرت�شانت،  ث���رن  والتايلندي 
�شربة   23 بلغ  قيا�شياً  رق��م��اً  حقق 
ال�شربات يف بط�لة  اأق��ل من معدل 
ليحتل  ل��ل��ج���ل��ف،  �شي”  ب���ي  “اأم 

اللعب�ن الثلثة املركز الثاين بعد 
اأن حقق�ا 68 �شربات، مبعدل اأربع 

�شربات اأقل.
بهذه  �شعيد ج���داً  اأن���ا  ف����اري:  وق���ال 
متاماً،  جمهز  هنا  فامللعب  اجل���ل��ة، 
وال��ع�����ش��ب الأخ�����ش��ر مم��اث��ل للملعب 
ال���ذي ك��ن��ت اأت����درب ف��ي��ه اجل���ل��ف يف 

فل�ريدا.
وت��اب��ع: ل��ق��د اج��ت��ه��دت ك��ث��ريا خلل 
املا�شية  الأرب���ع  اأو  الثلث  ال�شن�ات 
على تط�ير اأ�شل�بي اخلا�ش باللعب 
وحت���ق���ي���ق ت��������ازن اأف�������ش���ل، وي���ب���دوا 
ت�ؤتي  ب������داأت  ق���د  اجل���ه����د  ه����ذه  اأن 
ثمارها، اإل اأنه ل ميكنني التنب�ؤ اأبداأ 

بخ�ش��ش هذه اللعبة.
وج�����اء يف امل���رك���ز اخل��ام�����ش ك���ل من 
جنم كاأ�ش رايدر ال�شابق بيرت بيكر، 
وجيم�ش كينغ�شت�ن، الفائز باجل�لة 
الأوروب����ي����ة ل��ل��ج���ل��ف م��رت��ني. ومن 
كامًل  م��شماً  بيكر  يلعب  اأن  املقرر 
بلغ  اأن  �ش�ر” بعد  “�شتاي  ج�لة  يف 
نهاية  يف  عمره  من  عاماً  اخلم�شني 

العام املا�شي.
الع�دة  رائ���ع  اأن���ه لأم���ر  بيكر:  وق���ال 
اإىل الإم��ارات العربية املتحدة، حيث 
هنا،  اإىل  ب��امل��ج��يء  دائ��م��اً  ا�شتمتعت 
وال��ط��ق�����ش رائ����ع ه��ن��ا، الأم�����ر الذي 

ب�شدة  اأرغ����ب  ب��اأن��ن��ي  اأ���ش��ع��ر  يجعلني 
الرائع  الطق�ش  م��ن  ال�شتفادة  م��ن 
األعب  ل��ك��ي  ال�����ش��ارق��ة  يف  ووج�������دي 

ب�شكل جيد.
واأ�شاف: ا�شتمتعت باللعب على اأر�ش 
ه���ذا امل��ل��ع��ب، امل�����ش��م��م ب��ط��ري��ق��ة يتم 
� ما يجعل  فيها تغيري مكان الكرات 
يف  الت�شديد  عند  ال��لع��ب  اإح�شا�ش 
وهذا  م���رة،  ك��ل  يف  خمتلفاً  احل��ف��رة 

ي�شكل اختباراً جيداً للعبة اجل�لف.
بط�لة  اأق��ي��م��ت   ،2017 ع����ام  ويف 
ال�شارقة لأ�شاتذة اجل�لف على امللعب 
حفر،  ت�شع  م��ن  يتاألف  ال���ذي  نف�شه 
ه���اراداي���ن،  ب��ي��رت  ت�شميم  م��ن  وه���� 
اأهم م�شممي ملعب اجل�لف  اأحد 
اأماكن  ت��غ��ي��ري  مت  ح��ي��ث  ال���ع���امل،  يف 
الكرات التي مت ت�زيعها على احلفر 
على  وك���ان  م��ت��ف��اوت��ة،  م�شافات  على 
اللعبني امل�شاركني اجتياز امللعب ذو 
احلفر الت�شع ذهاباً واإياباً، مع تغيري 
الذهاب عن  الكرات يف ج�لة  اأماكن 
ليك�ن  الإي������اب،  ج���ل��ة  اأم��اك��ن��ه��ا يف 
جمم�ع احلفر يف الي�م ال�احد 18 
ح��ف��رة، وه��� �شكل ج��دي��د مل تعهده 
اجل�لف  لأ�شاتذة  الأوروبية  اجل�لة 
من قبل، والتي تعتمد على امللعب 

ذات ال�18 حفرة يف باقي ج�لتها.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

انطلقت اأم�ش اجلمعة بط�لة الفرجان ال�شابعة لكرة القدم التي تنظمها 
جمعية الإم��ارات للتنمية الجتماعية على ملعبها و�شتختتم البط�لة 

مبارياتها يف 26 مار�ش القادم.
وتعد البط�لة واحدة من اأكرب واجنح البط�لت التي يتم تنظيمها على 
م�شت�ى دولة الإمارات من حيث التنظيم واملتابعة واحل�ش�ر اجلماهريي 

الفرجان  بط�لة  2012 مب�شمى  عام  لها يف  ن�شخة  اأول  انطلق  فمنذ 
الأوىل لكرة القدم حتت �شعار )الإمارات انتماء وعطاء( �شهدت البط�لة 
جناحات غري مت�قعة واإقبال كثيفا من الفرق واللعبني ما حدا املطالبة 
بتكرار البط�لة لأكرث من مرة يف ال�شنة ، وقد ا�شتجابت اجلمعية بالفعل 
ال�شالة  يف  ال�شالت  ل�شدا�شيات  الرم�شانية  الفرجان  بط�لة  بتنظيم 
الريا�شية ملنطقة راأ�ش اخليمة التعليمية يف نف�ش العام و�شهدت جناحاً 
م�شطلح  فاأ�شبح  الرم�شانية،  البط�لت  م�شت�ى  على  النظري  منقطع 

ال��ف��رج��ان ك��ع��لم��ة مم��ي��زة ل��ب��ط���لت ك���رة ال��ق��دم يف ال��دول��ة يف اأخ���ر 6 
�شن�ات، ملا تقدمة البط�لة من اإتاحة الفر�شة لكل اجلن�شيات واجلاليات 
املت�اجدة يف الدولة للم�شاركة يف البط�لة، مما يعزز روح النتماء وحب 
ال�طن يف نف��ش املقيمني على اأر�ش الدولة. وتت�شمن البط�لة فعاليات 
ثقافية ريا�شية بني �ش�طي املباريات للتعريف باأهداف الريا�شة وال�شحة 
والعلقة بني الريا�شة واحلياة ال�شخ�شية ، كما تقدم اجلمعية بعد كل 

حما�شرة ج�ائز قيمة للجمه�ر والدع�ة عامة.

�شعارها )الإمارات انتماء وعطاء(

انطالق بطولة الفرجان ال�سابعة لكرة القدم

اأب�ظبي  اخل��ا���ش  ل��لأومل��ب��ي��اد  املنظمة  العليا  اللجنة  اأب��رم��ت 
ث��لث��ي��ة م��ع م���ؤ���ش�����ش��ة زاي���د العليا  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة   2019
و�شندوق  اخل��ا���ش��ة،  الحتياجات  وذوي  الإن�شانية  للرعاية 

التكافل الجتماعي للعاملني ب�زارة الداخلية. 
وجمانية  خا�شة  فزعة  بطاقات  اإ���ش��دار  على  املذكرة  ون�شت 
اخلا�ش  للأوملبياد  العاملية  للألعاب  املنظمة  اللجنة  لأع�شاء 
اأب�ظبي 2019 والقائمني عليها واللعبني امل�شاركني فيها. 
وقام بت�قيع مذكرة التفاهم كّل من �شعادة �شيف �شعيد غبا�ش، 
مدير عام دائرة الثقافة وال�شياحة – اأب�ظبي، ع�ش� اللجنة 
العليا ل�شت�شافة الألعاب العاملية للأوملبياد اخلا�ش اأب�ظبي 
2019، و�شعادة عبداهلل احلميدان، الأمني العام مل�ؤ�ش�شة زايد 
العليا للرعاية الن�شانية وذوي الحتياجات اخلا�شة، واملقّدم 
التكافل  ل�شندوق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�شام�شي،  ه���ارون  ب���  اأح��م��د 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��داخ��ل��ي��ة  ب������زارة  للعاملني  الج��ت��م��اع��ي 
م�ؤ�ش�شة  ع��ام  اأم��ني  احلميدان  عبداهلل  �شعادة  واأك��د  لفزعه.  
زايد العليا يف ت�شريح �شحايف له حر�ش ومتابعة �شمّ� ال�شيخ 
زايد  م�ؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خالد 
العليا للرعاية الإن�شانّية على اإطلق وتنفيذ امل�ؤ�ّش�شة العديد 
من املبادرات التي تهدف اإىل تقدمي اأرقى اخلدمات الن�عّية 
اأ�شحاب  لفئات  والتاأهيل  الرعاية  �شبل  وتط�ير  واملتمّيزة، 

الهمم املنت�شبني للم�ؤ�ّش�شة وفق اأف�شل املمار�شات العاملية. 
ل�شت�شافة  العليا  للجنة  املخل�شة  باجله�د  �شعادته  واأ���ش��اد 
برئا�شة   2019 اأب�ظبي  اخلا�ش  للأوملبياد  العاملية  الألعاب 
واهتمامها  وح��ر���ش��ه��ا  اجل��ن��ي��ب��ي،  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د  م��ع��ايل 
بالتخطيط والإدارة مل�شار حتقيق الإبهار التنظيمي لتحقيق 
النجاحات للحدث الريا�شي الإن�شاين الأكرب يف العامل الذي 
نفخر با�شت�شافته ونعمل على تقدمي الدعم ال�شامل مل�شريته 

التي �شترتك اأثرا بالًغا للأجيال.
التكافل  ���ش��ن��دوق  يف  امل�����ش���ؤول��ني  اإىل  ب��ال�����ش��ك��ر  ت���ج��ه  ك��م��ا 
ت��ع��اون��ه��م مع  ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى  ب�����زارة  الج��ت��م��اع��ي للعاملني 
ب��ط��اق��ة خ��ا���ش��ة وجم��ان��ي��ة للم�شاركني يف  امل���ؤ���ش�����ش��ة لإ����ش���دار 

الألعاب العاملية للأوملبياد اخلا�ش اأب�ظبي 2019. 
دائرة  عام  مدير  غبا�ش،  �شعيد  �شيف  �شعادة  اأثنى  جانبه  من 
الثقافة وال�شياحة – اأب�ظبي، ع�ش� اللجنة العليا ل�شت�شافة 
2019 على  اأب���ظ��ب��ي  اخل��ا���ش  ل��لأومل��ب��ي��اد  العاملية  الأل��ع��اب 
الجتماعي  التكافل  و�شندوق  العليا  زاي��د  م�ؤ�ش�شة  حر�ش 
ال��دع��م وامل�����ش��ان��دة لإجن����اح ف��ع��ال��ي��ات الأوملبياد  ل��ت��ق��دمي ك��ل 
اخل���ا����ش.  واأ����ش���اف ب��ق���ل��ه: “ ت��اأت��ي ه���ذه امل��ذك��رة ا�شتكماًل 
ل�شت�شافة  العليا  اللجنة  وقعتها  التي  التفاقيات  ملجم�عة 

الأل���ع���اب ال��ع��امل��ي��ة ل��لأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ش اأب���ظ��ب��ي 2019 مع 
خمتلف امل�ؤ�ش�شات العاملة يف الدولة واملعنية باأ�شحاب الهمم، 
الألعاب  ت��خ��رج  بحيث  حقيقية  دف��ع  ق���ة  اللجنة  ملنح  وذل���ك 
به  يحظى  ما  تعك�ش  �ش�رة  واأجمل  اأبهى  يف   2019 العاملية 
م�ؤ�ش�شات  خمتلف  م��ن  ورع��اي��ة  اهتمام  م��ن  الهمم  اأ���ش��ح��اب 
للرعاية  زاي���د  م�ؤ�ش�شة  مقدمتها  ويف  ب��ه��م،  املعنية  ال��دول��ة 
التكافل  و���ش��ن��دوق  اخل��ا���ش��ة،  الح��ت��ي��اج��ات  وذوي  الإن�شانية 
الجتماعي للعاملني ب�زارة الداخلية«. واختتم بق�له: “تعد 
للإمارة،  ا�شتثنائياً  حدثاً  اخلا�ش  للأوملبياد  العاملية  الألعاب 
العامل من  للرتقي والت�ا�شل احل�شاري مع  فهي تعد رم��زاً 
خلل ا�شتك�شاف جتارب الريا�شيني يف حتدي الإعاقة والقيم 
على  �شاعدت  التي  القيم  نعك�ش  اأن  وي�شرنا  عنهم،  اجلمعية 
ف�ز اأب� ظبي با�شت�شافة الأوملبياد يف 2019، ويعزز اأهدافنا 
يحظ�ن  ال��ذي��ن  الهمم  لأ�شحاب  �شاملة  ب��رام��ج  لتخ�شي�ش 
ب��اه��ت��م��ام خ��ا���ش ع��ل��ى امل�����ش��ت���ي��ني ال��ر���ش��م��ي وال����ف����ردي«.  من 
جهته �شّرح مدير عام �شندوق التكافل الجتماعي للعاملني 
ب�زارة الداخلية املدير التنفيذي لفزعه املقّدم اأحمد ب�هارون 
م�ؤ�ش�شة  مع  ت�قيعها  مت  التي  التفاهم  مذكرة  اأن  ال�شام�شي 
اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  و  الإن�شانية  للرعاية  العليا  زاي��د 
واللجنة العليا ل�شت�شافة الألعاب العاملية للأوملبياد اخلا�ش 
145 ع�ش�ية جمانية من  تتمثل يف منح   ،2019 اأب�ظبي 
اللجنة املنظمة للألعاب العاملية للأوملبياد  “فزعه” لأع�شاء 
اإىل م��ن��ح اللعبني  ب��الإ���ش��اف��ة  اخل��ا���ش وال��ع��ام��ل��ني ع��ل��ي��ه��ا، 
وامل�شاركني يف الألعاب العاملية 1000 ع�ش�ية جمانية. كما 
فخرية  بطاقة   15 مبنح  فزعه  تق�م  اأن  على  امل��ذك��رة  ن�شت 

للمدراء يف الألعاب العاملية للأوملبياد اخلا�ش. 
�شتمّكن  املّجانية  الع�ش�ية  اأن  ال�شام�شي  ب���ه��ارون  واأ���ش��اف 
الأع�����ش��اء م��ن ال���ش��ت��ف��ادة م��ن اخل���دم���ات امل��ت��ن���ع��ة كخدمة 
العرو�ش واخل�ش�مات وخدمة التاأمني على ال�شيارات وخدمة 
فزعه اأماكن التي تتيح لع�ش� فزعه اأف�شل حج�زات الفنادق 
املنتجات  على  اخل�ش�مات  جانب  اإىل  ال��دول��ة،  وخ��ارج  داخ��ل 

الغذائية والتي ت�شل اإىل خ�شم بن�شبة 50%.
دولة  حك�مة  ا�شرتاتيجية  م��ع  الثلثية  امل��ذك��رة  وتتما�شى 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل اإي��ج��اد �شراكة 
لتنفيذ  احلك�مية  وغ��ري  احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  بني  اإيجابية 
الأه��داف الرئي�شية التي ترتكز على حتقيق رفاهية الن�شان 
اجله�د  كافة  وت�شافر  للمجتمع،  احلقيقية  الرثوة  باعتباره 
لتحقيق هذا الهدف، وفتح قن�ات ات�شال فاعلة مع م�ؤ�ش�شات 

املجتمع املدين لدعم الأهداف امل�شرتكة. 

1145 ع�شوية جمانية مقّدمة من �شندوق التكافل الجتماعي - فزعة

مذكرة تفاهم ثالثية لدعم دورة الألعاب 
الإقليمية والعاملية لالأوملبياد اخلا�ش
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الريا�شي  الثقايف  ال��ذي��د  ن���ادي  اأحتفل 
بالي�م ال�طني الريا�شي 2018 باإقامة 
عدة فعاليات ريا�شية خلل هذا الي�م ، 
للمنطقة  األركبي  يف  بط�لة  اأق��ام  حيث 
الإمارات  احت��اد  مع  بالتعاون  ال��شطى 
ل��ل��رك��ب��ي وخ����لل ال��ف��رتة ال�����ش��ب��اح��ي��ة ، 
ملنت�شبي  وم�شابقات  مهرجان  اقيم  كما 
مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�شانية يف 

املنطقة ال��شطى.
وخ���لل ال��ف��رتة امل�����ش��ائ��ي��ة اق���ام النادي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��در���ش��ة ال��ذي��د الثان�ية 
ومدر�شة ال�ادي ومدر�شة و�شاح للبنني 
النم�ذجية  الهندية  واملدر�شة  الذيد  يف 
فعاليات  ال��ه��ن��دي��ة  ال�����ش��ب��اح  وم��در���ش��ة 
وم�شابقات ريا�شية �شارك فيها اكرث من 
850 من الطلب واملدر�شني والعمال 
العر�ش  ال��رئ��ي�����ش��ي ه����  وك����ان احل����دث 
والفعاليات  للحركات  امل�حد  الب�شري 
التلحم  ي��ج�����ش��د  وال������ذي  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
ب����ني جميع  ال����ي�����م  ه�����ذا  وال����ت����اآخ����ي يف 
اجلاليات التي تعي�ش على هذه الأر�ش 
ي�ؤطر احلياة  الذي  والتاآخي  والت�شامح 
على  والنجاح  الأم��ل  وير�شم  املجتمعية 
حياة الأفراد وقد ت�شمن العر�ش تاأدية 
بت�شكيل  انتهت  متارين ريا�شية من�عة 
الأومل���ب���ي���ة مبختلف  ل��ل��ح��ل��ق��ات  ج��م��ي��ل 
الثانية  باملرحلة  ال��ب��دء  مت  ث��م  ال���ان��ه��ا 
الإم����ارات  ن�شيد  اأن��غ��ام  وع��ل��ى  للعر�ش 
ار�ش  على  طالبا   150 كتب  جتمعنا 
الإم���ارات  ال��ي���م وه���  امللعب �شعار ه��ذا 
الثالثة  امل���رح���ل���ة  ب�������داأت  ث����م  جت��م��ع��ن��ا 
للعر�ش وعلى انغام  ن�شيد ) واهلل يا دار 
زايد ( مت فر�ش �شعار هذا العام وه� علم 
زايد على ار�ش امللعب و�شدحت حناجر 

جميع امل�شاركني واحل�ش�ر بها. 
ح�شر احلفل �شعادة حممد عبد اهلل بن 
ه�يدن رئي�ش املجل�ش البلدي يف الذيد 
رئي�ش  املحيان  اهلل  عبد  را���ش��د  و�شعادة 

ال��شطى  امل��ن��ط��ق��ة  يف  الب������اء  جم��ل�����ش 
و�شعادة حميد عبد اهلل اخلاطري نائب 
رئي�ش جمل�ش اإدارة نادي الذيد الثقايف 
الريا�شي وخليفة �شلطان اجلاري اأمني 

ب��ن خمي�ش  �شعيد  ال��ع��ام ورا���ش��د  ال�����ش��ر 
من  كبري  وح�شد  الإدارة  جمل�ش  ع�ش� 
اإدارات وم�ظفي اجلهات امل�شاركة وعدد 

من احل�ش�ر من اأبناء املجتمع.

نادي مليحه ينظم فعاليات الريا�سي الوطني واجهة احتاد الكرة تزدان ب�سور ال�سيخ زايد
الت�ايل  على  ال��ث��ال��ث  للعام  الريا�شي   ال��ث��ق��ايف  مليحة  ن���ادي  ���ش��ارك 
الأوملبية  اللجنة  تنظمه  ال��ذي  ال�طني  الريا�شي  الي�م  فعاليات  يف 
املنطقة  اأه��ل  م��ن  غفريا  جمه�را  الفعاليات  وا�شتقطبت  ال�طنية.  
والكريت  القدم  كرة  األعاب  يف  للم�شاركة   النادي  على  ت�افدوا  الذين 

وكرة الطائرة والألعاب الرتفيهية واألعاب التحمل والقدرة.
 ويف ختام الي�م قام خليفة حميد متيم الكتبي اأمني ال�شر العام لنادي 
مليحة بتكرمي الفرق الفائزة يف الريا�شات املختلفة  بالهدايا العينية 
واأكد يف كلمته للم�شاركني يف التجمع اأن الريا�شة تلعب دوراً رائداً يف 
ن�شر الت�عية والثقافة املجتمعية بني الأفراد ومن نعم اهلل علينا اأننا يف 
بلدنا يعي�ش النا�ش من جن�شيات خمتلفة كاأ�شرة واحدة يجمعهم حب 
الإمارات والعمل �ش�يا بكل تفان واإخل�ش لرفعة ال�طن. ومن جانبه 
�شرح حممد �شلطان اخلا�ش�ين رئي�ش اللجنة املنظمة لفعاليات الي�م 

ال�طني   الريا�شي  الي�م  مبادرة  اأن  مليحة  بنادي  ال�طني  الريا�شي 
تعترب  من املبادرات الرائدة الهادفة لن�شر روح امل�دة والإخاء والتعاون 
جميلة  وفر�شة  الريا�شية  الأن�شطة  اأن����اع  خمتلف  ممار�شة  ع��رب   ،
منطا  وجعلها  ممار�شتها  واأهمية  الريا�شة  باأهمية  النف�ش  لتذكري 
للحياة الي�مية عند جميع الفئات وقطاعات املجتمع.  من جانبه اأ�شاد 
م�شبح �شعيد بالعجيد الكتبي رئي�ش جمل�ش اإدارة نادي مليحه الثقايف 
والذي  الريا�شي  الي�م  تنظيم  على  النادي  اأ�شرة  بحر�ش  الريا�شي 
الريا�شة  على  املجتمع  لتع�يد  ال��ع��ام��ة  اله����داف  ك��اف��ة  م��ع  يتلقى 
كل  بت�فري  ق��ام  ال��ن��ادي  اأن  واأك���د  ح��ي��اة.  اأ�شل�ب  الريا�شة  اأن  باعتبار 
امل�شتلزمات والإمكانات اللزمة لإجناح فعاليات هذا الي�م الذي �شهد 
اجلن�شيات  خمتلف  م��ن  مليحة  منطقة  جمه�ر  م��ن  كبرية  م�شاركة 

جنبا اإىل جنب مع م�اطني دولة الإمارات العربية املتحدة.

املتحدة  العربية  الإم�����ارات  احت���اد  مبنى  واج��ه��ة  ازدان����ت 
لكرة القدم ب�ش�رتني كبريتني للقائد امل�ؤ�ش�ش املغف�ر له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه مع �شعار 

عام زايد 2018 .
اأقامها مبنا�شبة  التي  احتفالية الحت��اد  جاء ذلك خلل 
الي�م الريا�شي ال�طني للدولة مب�شاركة عدد من لعبي 
الأكادمييات  وطلبة  الهمم  واأ�شحاب  ال�طنية  املنتخبات 

الكروية وطلبة املدار�ش اإ�شافة اإىل م�ظفي الحتاد.
ح�شر الحتفالية �شعادة كل من عبداهلل نا�شر اجلنيبي 
املحرتفني  دوري  جلنة  رئي�ش  الكرة  احت��اد  رئي�ش  نائب 
اللجنة  رئ��ي�����ش��ة  الإدارة  جم��ل�����ش  ع�����ش���  ب������ش��لخ  واأم�����ل 
الأمني  ال��ظ��اه��ري  ه��زام  ب��ن  ع��ب��داهلل  املجتمعية وحممد 

العام للحتاد واأحمد بهادر الأمني العام امل�شاعد.
الظاهري  ه��زام  بن  عبداهلل  حممد  ق��ال  املنا�شبة  وبهذه 
الأمني العام للحتاد اإن احتفالتنا يف هذا العام ت�شتلهم 
م��ف��ردات��ه��ا م��ن م���ب���ادرة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ خليفة 
اأطلق  التي  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
مب�جبها ع��ام 2018 ع��ام زاي��د وم��ا قمنا ب��ه ال��ي���م من 
ب�ش�رتني كبريتني  الحت��اد  ل�اجهة مبنى  تزيني  عملية 
للمغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ياأتي عرفانا 
بدوره العظيم يف قيام الدولة والقيم النبيلة التي غر�شها 
يف املجتمع حتى اأ�شبحت دولة الإم��ارات العربية املتحدة 

منارة للعامل.
و اأ�شاد بدور ومتابعة �شم� ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان 

الرئي�ش  اأب�ظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش  نائب 
الكرة والتي ت�ؤكد دوما �شرورة واأهمية  الفخري لحتاد 
ومفه�م  قيمة  م��ن  تعزز  التي  امل��ب��ادرات  ه��ذه  مثل  تبني 

الريا�شة ب�شكل عام و كرة القدم ب�شكل خا�ش.
اإدارة الحتاد برئا�شة �شعادة املهند�ش  اإن جمل�ش  واأ�شاف 
املبادرات  مروان بن غليطة حري�ش على تبني مثل هذه 
الريا�شية  الأ���ش��رة  ح��ب  جت�شد  وال��ت��ي  لها  وال���ش��ت��ج��اب��ة 
له  املغف�ر  التاريخي  وقائدها  وم�ؤ�ش�شها  ال��دول��ة  لباين 
اأطلق الحتاد  .. و لذا  األ نهيان  زاي��د بن �شلطان  ال�شيخ 
وجلنة دوري املحرتفني العديد من املبادرات التي جت�شد 
هذا النهج يف امل�شابقات املحلية اخلا�شة باأندية املحرتفني 

والدرجة الأوىل.

الب�لندي  ال�����ش��ي��ارات  �شائق  ت�شدر   
و�شائق  ب��ري��زي��غ���ن�����ش��ك��ي  ج����اك�����ب 
املقيم يف  اأفريقي  الدراجات اجلن�ب 
دبي اآرون ماري قائمة املت�شابقني يف 
املرحلة اخلا�شة الأوىل من رايل دبي 
ال�����ش��ح��راوي امل��دع���م م��ن جمم�عة 
وني�شان  ال��ر���ش��ت��م��اين  ع��ب��دال���اح��د 
ال�شائق  ف��ي��ه  ب����ات  ال����ذي  ال����ق���ت  يف 
اأبرز  اأح��د  القا�شمي  الإم��ارات��ي خالد 
املت�شررين يف الي�م الأول من الرايل 

يف �شحراء القدرة. 
وي�����ش��ارك يف ال����رايل ب��رف��ق��ة ملحه 
ب�شيارة  ك���ل�����ش���ل  ت�����م  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي 
م����ن ن������ع م��ي��ن��ي ج������ن ك�����ب����ر، فاز 
بريزيغ�ن�شكي باملرحلة الأوىل البالغ 
دقيقتني  ب���ف���ارق  174كم  ط���ل��ه��ا 
ال��رو���ش��ي فلدميري  ث����اين ع��ن  و6 
زيلت�ش�ف  وق�شطنطني  فا�شيليف 
امل�����ش��ارك��ان ب�����ش��ي��ارة اأخ����رى م��ن ن�ع 
ميني يف الرايل الذي ي�شكل اجل�لة 
ك���ا����ش العامل  ب��ط���ل��ة  ال��ث��ان��ي��ة م���ن 

للراليات الط�يلة لل�شيارات ’فيا‘. 
ال�شائق  ح����ل  ال���ث���ال���ث  امل����رك����ز  ويف 
امل�شارك  ���ش��ع��ي��دان  ي��ا���ش��ر  ال�����ش��ع���دي 
األيك�شي  ال��رو���ش��ي  امل���لح  ج��ان��ب  اإىل 
و37  دق���ائ���ق  ك���زم��ي��ت�����ش ب���ف���ارق 3 
ت�ي�تا  ن�������ع  م����ن  ب�������ش���ي���ارة  ث���ان���ي���ة 

هايل�ك�ش. 
وتعر�ش ال�شائق الإماراتي الذي كان 
مف�شل للف�ز بالرايل، ال�شيخ خالد 
امل�������ش���ارك ب��رف��ق��ة امللح  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
الفرن�شي اإكزافيري بان�شريي ب�شيارة 
ري�شينغ  اأب����ظ���ب���ي  ب��ي��ج���  ن�����ع  م���ن 
اأخرجته  اآر، لكارثة  3008 دي كيه 
ميكانيكي  ع��ط��ل  ب��ع��د  املناف�شة  م��ن 
اأ�شاب مركبته بعد 70كم فقط من 

بداية املرحلة. 
ال�شائقان  امل��رح��ل��ة  يف  راب���ع���ا  وح����ل 
وجان  ب���روك����ب  م��ارت��ن  الت�شيكيان 

األ- ف���رد  ن�ع  ب�شيارة من  ت�مانيك 
الإماراتيان  حل  فيما  اإي��ف���،   150
م��ن�����ش���ر ب��ل��ه��ل��ي وخ���ال���د ال��ك��ن��دي يف 
ب�شيارة  ال��ف��ئ��ة  يف  اخل��ام�����ش  امل���رك���ز 
من  ك��ل  ‘ تبعهما  اأب  ب��ي��ك  ،ن��ي�����ش��ان 
ماكم�رين  وب��ات��ري��ك  ب��ي��ل  ت���م��ا���ش 
وت�شدر  ن�����اف�����ارا.  ن��ي�����ش��ان  ب�������ش���ي���ارة 
بريت�لياك،  ف�������ادمي  الأوك������������راين 
اآر  اآر زد  ن����ع  ب���دراج���ة م��ن  امل�����ش��ارك 
ف��ئ��ة ال���ك����ادز ب��ع��د ان ح��ل ت��ا���ش��ع��ا يف 
النارية يف  للدراجات  العام  الرتتيب 
الطريق للحفاظ على لقبه يف رايل 

دبي ال�شحراوي. 
املهريي  الإم��ارات��ي �شيف  فيما حجز 
والأول  ال�شيارات  يف  اخلام�ش  املركز 

ب�����ش��ي��ارة م��ن ن�ع  ال��ب��ق��ي  �شمن ف��ئ��ة 
ياماها واي اإك�ش زد 1000اآر..

الدراجات  فئة  �شمن  املناف�شة  ويف 
’ماري‘ باملرحلة الأوىل  النارية، فاز 
بفارق 32 ثانية عن الك�يتي حممد 
جعفر يف ال�شباق الذي ي�شكل اجل�لة 
العامل  ك���ا����ش  ب��ط���ل��ة  م���ن  الأوىل 
للراليات الط�يلة للدراجات النارية 
الأول  ت��ع��ر���ش  م��ن  ب��ال��رغ��م  ’فيم‘، 
حلادث اأثر على ر�شغيه. وجاء الدّراج 
ب��ن��ج��ام��ن م��ي��ل���، و�شيف  ال��ف��رن�����ش��ي 
العام املا�شي، يف املركز الثالث بفارق 

دقيقة و37 ثانية.
امل�شنف  الإم������ارات������ي  ال�������ش���ائ���ق  ام�����ا 
يف  ح��ل  فقد  البل��شي،  حممد  اأول، 

امل��رك��ز ال���راب���ع يف امل��رح��ل��ة ع��ل��ى بعد 
�شقيقه  ح��ل  فيما  وثانيتني،  دقيقة 
اخلام�ش  املركز  يف  �شلطان  الأ�شغر 
يف  ل�ت�شي�شي  م��ان���ي��ل  والإي����ط����ايل 

املركز ال�شاد�ش. 
ومتكن ال�شائق الك�يتي فهد امل�شلم، 
دب���ي، من  امل��داف��ع ع��ن لقبه يف رايل 
بدراجته  م��ث��ال��ي��ة  ب����داي����ة  حت��ق��ي��ق 
الياماها 700 رابت�ر منهيا اجل�لة 
ث��ان��ي��ة عن  14 دق��ي��ق��ة و49  ب��ف��ارق 
األيك�شاندر  الرو�شي  الدراجات  �شائق 
ن�ع  اأخ��رى من  بدراجة  ماك�شيم�ف 

ياماها. 
وتعليقا على اأدائه يف املرحلة الأوىل 
ن�شخة  بريزيغ�ن�شكي، و�شيف  �شرح 

العام املا�شي من بط�لة كاأ�ش العامل 
’فيا‘،  لل�شيارات  الط�يلة  للراليات 
قائل: “كانت مرحلة رائعة و�شريعة 
وتخطيت  ك��ث��ريا  ���ش��غ��ط��ت  ل��ل��غ��اي��ة. 
القا�شمي  )ب��روك���ب،  �شيارات  ث��لث 
وف��ا���ش��ي��ل��ي��ف(. ال��ط��ري��ق ك���ان �شهل 
ل  لكن  الناعمة،  الكثبان  بع�ش  م��ع 
م�شاكل”. من جهته يحتاج فا�شيليف، 
الذي فاز برايل اأب�ظبي ال�شحراوي 
م��رت��ني م��ت��ت��ال��ي��ت��ني ع��ام��ي 2014 
اأراد  م��ا  اذا  كبري  ملجه�د  و2015، 
الف�ز بج�لة اأخرى من بط�لة كا�ش 
العامل للراليات يف الإمارات، بالرغم 
من يقظة بريزيغ�ن�شكي وحذره من 

ارتكاب خطاأ قد يندم عليه. 

���ش��ل��ي��م، رئي�ش  ب���ن  واأب�������دى حم��م��د 
رئي�ش  ل��ل�����ش��ي��ارات  الإم��������ارات  ن�����ادي 
ال�شيارات  لريا�شة  الإم����ارات  احت���اد 
رئي�ش  ن���ائ���ب  ال���ن���اري���ة  وال�����دراج�����ات 
’فيا‘  ل��ل�����ش��ي��ارات  ال������دويل  الحت������اد 
للريا�شة، ر�شاه عن �شري الأم���ر يف 
مليئا  اأول  ي�ما  ك��ان  قائل:  ال��رايل 
بالإثارة ول ميكن لأحد ال�شرتخاء 
يف  احل��������دوث  وارد  �����ش����يء  ك����ل  لأن 

الراليات الط�يلة.
وع��ل��ق ي��ا���ش��ر ���ش��ع��ي��دان، اخل��ام�����ش يف 
ن�شخة  يف  لل�شائقني  العام  الرتتيب 
العامل  ك����اأ�����ش  م����ن  امل���ا����ش���ي  ال����ع����ام 
املرحلة  يف  واخل���ام�������ش  ل���ل���رال���ي���ات 
الأوىل يف رو���ش��ي��ا، ق��ائ��ل: ك��ان ي�ما 

ج���ي���دا وال���ط���ري���ق ك���ان���ت رائ���ع���ة بل 
جدا  جيدة  بحالة  ال�شيارة  م�شاكل. 

وكل �شيء على ما يرام.
وعن م�شاركته قال بروك�ب: ارتكبنا 
البداية  م��ن  ب��ال��ق��رب  واح����دا  خطئا 
ب�شكل  لكن  الكثبان  اأح��د  يف  وعلقنا 
اأم����ا املهريي،  ع����ام ك���ل ���ش��يء ج��ي��د. 
ال����ذي ي��ق���د وح���ي���دا، ف��ق��ال ب��ع��د اأن 
اأنهى املرحلة الأوىل: “ كانت مرحلة 
ج��ي��دة ج���دا. ال�����ش��ح��راء ك��ان��ت �شهلة 

وال�شيارة كانت ت�شري ب�شكل رائع. 
مت�شدر  �شالح  يف  الأم����ر  ت�شر  ومل 
الذي  ’ماري‘  ال���ن���اري���ة  ال����دراج����ات 
���ش��رح ب��ع��د ان��ه��ائ��ه امل��رح��ل��ة قائل: 
ك���ان���ت م��رح��ل��ة ج���ي���دة ج����دا م���ا عدا 

الكبري  ب��ال���ش��ط��دام  املتعلق  اجل���زء 
اآذيت  عالية.  رملية  تلة  �شع�د  بعد 
ر���ش��غ��اي. اجل���زء ال��ث��اين م��ن املرحلة 
ك�����ان ����ش���ري���ع���ا وف���ي���ه ك���ث���ب���ان ح�����ادة، 

وبحاجة لرتكيز كبري.
من جهته قال حممد جعفر، �شاحب 
امل���رك���ز ال����ث����اين: ي�����م رائ������ع، طريق 
جميل، الدراجة اأف�شل بكثري عن ذي 
قبل.  كانت اجل�لة جيدة والدراجة 
كانت مريحة. لتحقيق نتيجة جيدة 
عليك تعلم القراءة اجليدة لل�شحراء 

وحتديد الطريق ال�شحيح. 
اأم����ا ال��ب��ل������ش��ي ف��ع��ل��ق ق���ائ���ل: كانت 
ان  ال�شهل  م��ن  لي�ش  ج��ي��دة.  مرحلة 
هناك  تكن  مل  املنطلقني،  اأول  تك�ن 
اأي����ة ع��لم��ات ع��ل��ى ال��ط��ري��ق وكانت 
ق�شارى  ب��ذل��ت  لكنني  ع��ل��ي  �شعبة 

جهدي واتطلع للأف�شل. 
وبعد حفل الفتتاح الذي اأقيم م�شاء 
اأوت����دروم، ت�جهت  اخلمي�ش يف دب��ي 
46 �شيارة و�شيارة بقي ودراجة نارية 
والتلل  الكثبان  اإىل  ك���ادز  ودراج��ة 
�شباح  ال��ق��درة  ���ش��ح��راء  يف  الرملية 
امل��رح��ل��ة اخلا�شة  اجل��م��ع��ة خل������ش 
الأوىل البالغ ط�لها 174كم، والتي 
�شيتم خ��شها جمددا �شباح ال�شبت. 
من  متكن�ا  ال��ذي��ن  ال�شائق�ن  ي�شل 
انهاء الرايل اإىل دبي اأوت���دروم متام 

ال�شاعة 4:30 م�شاء. 
املدع�م  ويقام رايل دبي ال�شحراوي 
من جمم�عة عبدال�احد الر�شماين 
وني�شان حتت رعاية كرمية من �شم� 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 
مكت�م ويل عهد دبي، ويحظى بالدعم 
من كل من حك�مة دبي و�شرطة دبي 
وبلدية دبي والهيئة العامة للريا�شة 
وم����ي����اه ال���ع���ني واأ����ش���ت���ي���ك���� وب�����رتول 
الم��ارات، كما �شميت ني�شان باترول 

بال�شيارة الر�شمية للرايل. 

�شائق بولندي ودّراج جنوب اأفريقي يت�شدران املرحلة الأوىل من دبي ال�شحراوي

بريزيغون�سكي يت�سدر ال�سيارات وماري يتقدم الدراجات النارية
�شحراء القدرة تعج بال�شائقني والقا�شمي اأبرز �شحايا املرحلة الأوىل

جاربيا  الروماين ب�جدان  ال��دويل  الأ�شتاذ  ت���ج 
بلقب بط�لة الي�م الريا�شي ال�طني لل�شطرجن 
اأب��� ظبي لل�شطرجن  ن��ادي  التي نظمها  اخلاطف 
وفعاليات  اأجنده  �شمن  املنا�شبة  بهذه  والثقافة 
لعبا   74 مب�شاركة  الريا�شي  ظبي  اأب���  جمل�ش 
من 12 جن�شية عربية واأجنبية من املقيمني يف 
مقدمتهم �شباب الإمارات، وحل يف املركز الثاين 
الرميثي ،  اأح��م��د  امل��رك��ز  ويف  امل��رزوق��ي  اهلل  عبد 
خام�شا  وح��ل  نافني )  الهند(  جاين  ال��راب��ع  ويف 
لعب نادي اأب� ظبي لل�شطرجن واملنتخب �شلطان 

الزعابي.. ونال جائزة اأف�شل نتيجة للعب من 
الإمارات �شلطان الدرمكي،اأف�شل نتيجة للعبة 
من الإمارات لطيفة الدرمكي، وعلى م�شت�ى فئة 
�شلطان  اللعب  �شنة    16 �شنة  حتت  النا�شئني 
اأحمد  �شنة    12 حتت  النا�شئني  فئة  ويف  عامر، 
النا�شئني  لفئة  ل�ب�  اأندريه  والروماين  وقا�ش، 

حتت 10 �شن�ات.
القي ح�شني عبد  البط�لة الحتفالية  ويف ختام 
اأب�ظبي  ن���ادي  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  خ����ري  اهلل 
ال��ت��ه��اين للقيادة  ف��ي��ه��ا  ك��ل��م��ه رف����ع  ل��ل�����ش��ط��رجن 

 ، ال���ط��ن��ي  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ي���م  ال��ر���ش��ي��دة مبنا�شبة 
زايد  بن  نهيان  ال�شيخ  ل�شم�  ال�شكر  فيها  وج��دد 
اآل نهيان رئي�ش جمل�ش اأب�ظبي الريا�شي لدعمه 
امل�شتمر للنادي مما �شاهم يف حتقيق الكثري من 
الإجن�������ازات امل��ح��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة ، م��ه��ن��ئ��ا كافه 
الذين  العاملني  كافة  بجه�د  وم�شيدا  اللعبني 
���ش��اه��م���ا يف جن���اح اأن�����ش��ط��ة ال��ن��ادي م��ن اإداري����ني 
ختام  ويف  اب�ظبي..  ن��ادي  من  وعاملني  وفنيني 
احلفل قام ح�شني اخل�ري بت�زيع اجل�ائز على 

الفائزين و�شمل التت�يج.

الأ�ستاذ الدويل الروماين بوجدان جاربيا ُيتّوج بلقب 
بطولة اليوم الريا�سي الوطني لل�سطرجن اخلاطف

نادي الذيد الثقايف الريا�سي يحتفل باليوم الريا�سي 
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الفجر الريا�ضي

اكد مهاجم ليفرب�ل امل�شري الدويل حممد �شلح باأنه م�شمم 
�شل�شلة  ليكمل  ي�نايتد  مان�ش�شرت  مرمى  يف  الت�شجيل  على 
زيارته ل�شباك الفرق ال�شتة الأوىل يف الدوري الإنكليزي املمتاز 

لكرة القدم.
ملعب  على  ي�نايتد  مان�ش�شرت  على  �شيفا  ليفرب�ل  وي��ح��ل 

اولدتراف�رد الي�م ال�شبت �شمن املرحلة الثلثني.
وجن���ح ���ش��لح يف زي����ارة ���ش��ب��اك الن��دي��ة اخلم�شة ال��ك��ب��رية يف 
الدوري حتى الن لكنه ف�شل يف الت�شجيل يف مرمى مان�ش�شرت 
ي�نايتد خلل لقاء الذهاب على ملعب انفيلد يف ت�شرين الأول 

اكت�بر املا�شي الذي انتهت بالتعادل ال�شلبي.
مع  بالت�شاوي  ال��ه��داف��ني  ترتيب  يت�شدر  ال���ذي  ���ش��لح  وق���ال 
مهاجم ت�تنهام هاري كاين بر�شيد 24 هدفا يف حديث ل�شبكة 
اخ��شها.  الت�شجيل يف كل مباراة  “احاول  الربيطانية  �شكاي 
لقد فكرت بهذا المر )الت�شجيل يف مرمى مان�ش�شرت ي�نايتد( 
وانا اتطلع قدما خل��ش تلك املباراة لن مان�ش�شرت ي�نايتد ه� 
الفريق ال�حيد بني ال�شتة الأوائل الذي مل ا�شجل يف مرماه«.

ايجاد  وحت��اول  نف�شك  بتجهيز  تق�م  م��ب��اراة  كل  “قبل  وتابع 
املناف�ش وحتديدا  الفريق  ال�شعف لدى  نقاط 

ح���ار����ش امل���رم���ى وحت������اول اك����رث م���ن مرة 
القيام  خ���لل  م��ن  م��رم��اه  يف  الت�شجيل 

با�شياء خمتلفة«.
“لكن دافيد دي خيا حار�ش  واو�شح 
رائع وه� ال�حيد الذي مل ا�شجل يف 
مرماه من بني حرا�ش فرق املقدمة 

و�شاأحاول تغيري ذلك«.
ي�نايتد  م��ان�����ش�����ش��رت  ع���ل���ى  وي���ت���ع���ني 

الربتغايل ج�زيه م�ريني�  ومدربه 
اإي��ق��اف امل�����ش��ري امل��ت��األ��ق حممد 
حامل  ي�شتقبل  عندما  �شلح، 

م����رة   20 ال�������������دوري  ل����ق����ب 
18 مرة يف  ليفرب�ل املت�ج 
الثاين،  املركز  على  �شراع 
 30 ال�شبت �شمن املرحلة 
لكرة  ان��ك��ل��رتا  بط�لة  م��ن 

القدم.
ويف وقت �شمن مان�ش�شرت 
����ش���ي���ت���ي ال����ل����ق����ب ن���ظ���ري���ا، 
نقطة   16 لب������ت������ع������اده 
عن  و18  ي����ن���اي���ت���د  ع����ن 
9 مراحل  ق��ب��ل  ل��ي��ف��رب���ل 

امل��������ش���م، تبدو  ان���ت���ه���اء  م���ن 
املناف�شة ق�ية بني “ال�شياطني 

وت�تنهام  و”احلمر”  احلمر” 
على مركز ال��شافة.

ب��شافته  ي���ن��اي��ت��د  واح��ت��ف��ظ 
وفارق النقطتني عن ليفرب�ل، 

ب��ع��د ف�����ز ب��ال��غ ال�����ش��ع���ب��ة على 
م�شيفه كري�شتال بال�ش الثنني، 

اآخر  يف   2-1 تاأخره  قلب  عندما 
3-2 بهدف يف  ربع �شاعة اىل ف�ز 

ال�قت القاتل.
ماتيت�ش  ن��ي��م��ان��ي��ا  ال�����ش��رب��ي  وق�����ال 
ل��ن��دن حيث  ال��ف���ز يف  �شاحب ه��دف 

اأحرز مان�ش�شرت ي�نايتد ثلث نقاط 
جديدة من دون اقناع “يجب اأن نك�ن 

�شريحني، ينبغي اأن نلعب اأف�شل«.
وتابع لعب ت�شل�شي ال�شابق الذي �شجل 

هدفه الول مع ي�نايتد “يجب اأن نقدم 
املزيد اذا اردنا الف�ز، لن ليفرب�ل فريق 

ذات ن�عية عالية جدا«.
و�شيك�ن عبء املباراة كبريا على م�ريني�، 

يف ظل الداء الهج�مي ال�شارب لليفرب�ل 
�شبع  اآخ�����ر  يف  ه���دف���ا   20 وت�����ش��ج��ي��ل��ه 

يجري  ان  ق���ب���ل  م����ب����اري����ات، 

مدربه الملاين ي�رغن كل�ب تغيريات عديدة يف م�اجهة ب�رت� 
الربتغايل )�شفر-�شفر( منت�شف الأ�شب�ع يف اإياب ثمن نهائي 
)-5�شفر  نظريا  التاأهل  ل�شمانه  نظرا  اوروب��ا،  ابطال  دوري 

ذهابا(.
دايك  فان  فريجيل  اله�لندي  اجلديد  ال�افد  تاأقلم  ظل  ويف 
الدفاع وال�شتقرار على احلار�ش الملاين ل�ري�ش كاري��ش،  يف 
يبدو ان ليفرب�ل الذي بلغ ربع نهائي امل�شابقة القارية للمرة 
الوىل منذ ت�شع �شن�ات، ي�شري على ال�شكة ال�شحيحة وه� مل 
يخ�شر �ش�ى مرة واحدة يف اآخر 20 مباراة يف الدوري املحلي.

الثلثي  ح���ل  تتمح�ر  ال��ف��ري��ق  يف  الب���رز  ال��ق���ة  نقطة  لكن 
ال��ه��ج���م��ي ال�����ش��ارب امل���ؤل��ف م��ن ���ش��لح، ال��ربازي��ل��ي روبرت� 
هدفا   68 �شجل�ا  الذين  مانيه  �شادي�  وال�شنغايل  فريمين� 

�ش�يا.
وخ��ي��م��ت م���ب���اراة ي���ن��اي��ت��د ع��ل��ى م���اج��ه��ة ل��ي��ف��رب���ل يف دوري 
البطال، اذ اأراح كل�ب مهاجميه الثلثة لفرتات متفاوتة من 

املباراة.
ويقدم الثلثي اداء هج�ميا ناريا هذا امل��شم، وخ�ش��شا �شلح 
الذي يت�شدر ترتيب الهدافني بالت�شاوي مع هاري كاين مهاجم 
8 اهداف.  13 هدف ومانيه  ت�تنهام، فيما ا�شاف فريمين� 
م��ب��اري��ات هامة   3 م��ن  الوىل  ل��ي��ف��رب���ل،  م���اج��ه��ة  و�شتك�ن 
ب�شكل  نهاية م��شمه  �شكل  �شتحدد  اي��ام،  ثمانية  لي�نايتد يف 
كبري. ويزوره ا�شبيلية ال�شباين الثلثاء يف اياب ثمن نهائي 
دوري ابطال اوروب��ا، بعد تعادلهما �شلبا ذهابا يف الندل�ش، 
انكلرتا.  كاأ�ش  نهائي  ربع  مل�اجهته يف  برايت�ن  ق��دوم  قبل 

لها  ليفرب�ل  “م�اجهة  ان  اخ��ريا  م�ريني�  واأق���ر 
طعم خا�ش”، وعليه ان يقرر ترك الت�شيلي 
ال���ك�������ش���ي�������ش 
ن�شي�ش  �شا
ع�������������ل�������������ى 
اجل��������ه��������ة 
ى  لي�شر ا
م��������������������������ن 
ال����ه����ج�����م، 
م�������ع دع�����م 

ا�شايف من الفرن�شي انط�ين مار�شيال ومارك��ش را�شف�رد، او 
تغيري م�قعه. ومل ي�شجل الت�شيلي الدويل �ش�ى مرة وحيدة 

منذ انتقاله يف فرتة النتقالت ال�شت�ية من ار�شنال.
كب�ة عميقة  النه��ش من  اللقب  ت�شل�شي حامل  على  ويتعني 
بال�ش  كري�شتال  ي�شتقبل  عندما  اخلام�ش،  املركز  اىل  انزلته 
ال�شابع ع�شر واملهدد بالهب�ط. و�شقط رجال املدرب اليطايل 
انت�ني� ك�نتي اربع مرات يف اآخر 5 مباريات، ليبتعد الفريق 

اللندين 25 نقطة عن املت�شدر.
ويريد الفريق الزرق تقلي�ش اله�ة مع ت�تنهام الذي يتقدمه 
بفارق 5 نقاط ويحتل اخر املراكز امل�ؤهلة اىل دوري البطال. 
لكن ت�تنهام الذي يعي�ش فرتة جيدة يف الدوري ومل يخ�شر يف 
2018، يحل على ب�رمن�ث الثاين ع�شر بعد خروجه امل�جع 

من دوري ابطال اوروبا.
على  اليطايل  ي�فنت��ش  م�اجهة  لندن  �شمال  فريق  وخا�ش 
ار�شه الربعاء بعد تعادله 2-2 يف ت�رين�، بيد ان رجال املدرب 
اأهدروا تقدمهم يف غ�ش�ن  الرجنتيني ماوري�شي� ب�ت�شيتين� 
1-2 لي�دع�ا  ث���لث دق��ائ��ق ع��ل��ى م��ل��ع��ب ومي��ب��ل��ي وخ�����ش��روا 
امل�شابقة من ثمن النهائي. ويف ختام املرحلة، يحل مان�ش�شرت 
ال�شا�شع  ال��ف��ارق  يعزز  وق��د  ال��ق��اع،  و�شيف  �شت�ك  على  �شيتي 

بال�شدارة، بحال ف�زه وخ�شارة ي�نايتد امام ليفرب�ل.
وخ�����ش��ر لع��ب��� امل����درب ال���ش��ب��اين ب��ي��ب غ����اردي����ل ام���ام بازل 
ال�ش�ي�شري 1-2 على ار�شهم، بت�شكيلة �شبه رديفة وذلك بعد 

ف�زه الكبري ذهابا برباعية نظيفة.
اأم���ا ار���ش��ن��ال ال�����ش��اد���ش ال���ذي تنف�ش 
اخلمي�ش  ب�����ف������زه  ال���������ش����ع����داء 
اليطايل  م��ي��لن  ار�����ش  ع��ل��ى 
ثمن  ذه������اب  يف  -2�شفر 
ن��ه��ائ��ي ال������دوري الوروب�����ي 
في�شتقبل  ليغ”،  “ي�روبا 
واتف�رد التا�شع الحد بعد 

متتالية. خ�شارات   3

ال�سحف ال�سبانية تتحدث عن عودة نيمار اىل الليغا 
بعد ثلثة اأيام فقط من الإق�شاء الأوروبي لباري�ش �شان جرمان 
الفرن�شي، بداأت ال�شحف ال�شبانية احلديث عن احتمال ع�دة 
الهداف الربازيلي نيمار اىل ا�شبانيا، م�شرية اىل ات�شالت مع 

فريقه ال�شابق بر�شل�نة وبني والده ونادي ريال مدريد.
وذكرت “اأ�ش” املدريدية يف ن�شخة اجلمعة ان ممثلني عن ريال 
اللعب” وه�  وال��د  باري�ش مع  ف��رتة يف  “التق�ا منذ  مدريد 

وكيل اأعماله يف ال�قت عينه.
وكتب مان� �شانز الذي يعد قريبا من وكيل العمال الربتغايل 
ري����ال م��دري��د والد  “ابلغ�ا مم��ث��ل���  م��ن��دي�����ش  ال�����ش��ه��ري ج�����رج 
ي�رو  ملي�ن   400 انفاق  ونيتهم  ب�شمه  رغبتهم  اللعب عن 

لإقناع باري�ش �شان جرمان«.
وبح�شب “اأ�ش”، ميلك ريال مدريد، بطل اوروبا يف اخر �شنتني، 

�شي�لة وافرة، اذ تع�د اآخر تعاقداته الكربى اىل 2014 عندما 
ي�رو.  ملي�ن   80 مقابل  رودريغيز  خامي�ش  الك�ل�مبي  �شم 
للم��شم  ال�شا�شية  ري��ال  “رغبة  نيمار  ي�شكل  الط��ار،  ويف هذا 

املقبل«.
من جهتها، حتدثت “م�ندو ديب�رتيف�” عن احتمالية اخرى، 
رحيله  بعد  بر�شل�نة،  اىل  بالع�دة  امل�شتمرة  نيمار  رغبة  وه��ي 
ملي�ن   222 بلغ  ع��امل��ي  قيا�شي  رق��م  مقابل  امل��ا���ش��ي  ال�شيف 

ي�رو.
النجم  “اقرتح  اجلمعة  الكاتال�نية  الريا�شية  الي�مية  وكتب 
 .2019 �شيف  يف  بر�شل�نة”  اىل  ال��ع���دة  م���رارا  ال��ربازي��ل��ي 
وا�شارت اىل ات�شالت جرت قبل اق�شاء �شان جرمان من ثمن 
نهائي دوري ابطال اوروبا الثلثاء وخ�ش�ع نيمار جلراحة يف 

م�شط قدمه ال�شبت املا�شي �شتبعده ثلثة ا�شهر عن امللعب.
وبح�شب ال�شحيفة عينها، يعتقد الربازيلي انه ارتكب “خطاأ” 
بالتعاقد مع باري�ش، وفاحت زملءه ال�شابقني وم�ظفني واداريا 

يف النادي مب��ش�ع ع�دته.
300 ملي�ن ي�رو  لكنها ا�شافت ان بر�شل�نة الذي انفق نح� 
ل�شم الربازيلي ك�تيني� والفرن�شي عثمان دمبيليه لي�ش ب�ارد 
املحكمة  يف  يتنازعان  الطرفني  وان  خ�ش��شا  مماثلة،  عملية 

ح�ل ق�شية مكافاآت غري مدف�عة للربازيلي.
ر�شائل  بر�شل�نة  م�����ش���ؤويل  بع�ش  اع��ت��ب��ار  ب��رغ��م  ان��ه  وختمت 
الكاتال�ين  الفريق  رف�ش  على  للح�ش�ل  حماولة  الربازيلي 
لتربير تعاقد نيمار مع الغرمي ريال مدريد، اإل اأن اأ�شياء كثرية 

قد حتدث حتى 2019 يف م�شل�شل نيمار.

مورينيو ويورغن كلوب يف �شراع على املركز الثاين

�سالح م�سمم على الت�سجيل يف مرمى مان�س�سرت يونايتد 

�سريينا تهزم دياز وت�سعد للدور الثاين 
لبطولة انديان ويلز للتن�ش 

م�فقة  ع����دة  ول��ي��ام��ز  �شريينا  املخ�شرمة  الأم��ري��ك��ي��ة  حققت 
للملعب عقب ولدة طفلتها الأوىل بعد الف�ز 7-5 و6-3 على 
الأول  ال��دور  يف  قازاخ�شتان  من  القادمة  دي��از  زارينا  مناف�شتها 
قبل  الليلة  كاليف�رنيا  يف  للتن�ش  املفت�حة  ويلز  انديان  لبط�لة 
�شريينا  تكن  مل  الرئي�شي  امللعب  يف  كبري  جمه�ر  واأم��ام  املا�شية. 
الفردي تخ��شها  اأول مباراة يف  اأف�شل حال كما ه� مت�قع يف  يف 
املفت�حة يف بداية  ا�شرتاليا  14 �شهرا بعد ف�زها بلقب  منذ نح� 
وهي حامل. ورغم تراجع امل�شت�ى جنحت �شريينا التي   2017
الف�ز  23 لقبا يف البط�لت الأرب��ع الكربى يف ح�شم  ح�شدت 
ب�شم�دها يف بع�ش اللحظات الهامة بف�شل خربتها الكبرية. 
�شريينا  ك�شرت  الأوىل  املجم�عة  يف   5-5 ال��ت��ع��ادل  فبعد 
اأن  قبل  املجم�عة  لتح�شم  مناف�شتها  اإر�شال  عاما(   36(

تف�ز بالثانية وت�شمن الظه�ر يف الدور الثاين.
وو�شعت �شريينا طفلتها الأوىل يف �شبتمرب اأيل�ل املا�شي 
بعد  التعايف  يف  كبرية  �شع�بات  واج��ه��ت  اإن��ه��ا  تق�ل  لكنها 

ذل���ك وغ��اب��ت ج���راء بع�ش امل�����ش��اع��ف��ات ع��ن ا���ش��رتال��ي��ا امل��ف��ت���ح��ة يف يناير 
كان�ن الثاين املا�شي. وقالت �شريينا بعد الف�ز “ل اأ�شدق. ا�شتمر الغياب 
واأنا  للمنزل لروؤيتها  الع�دة  اأكرث من عام وو�شعت طفلتي ولبد يل من 
متحم�شة كثريا لذلك«. واأ�شافت عن الأداء “بالتاأكيد مل تكن الع�دة �شهلة 
لكنها كانت جيدة. وتراجع اأدائي قليل لكن ل يهم. فقد عدت للملعب 
املقبل  ال��دور  يف  امل�شنفة  غري  �شريينا  و�شتلتقي  جهدي«.  ق�شارى  واب��ذل 
التي  فين��ش  الأك��رب  �شقيقتها  تلتقي  بينما  بريتنز  كيكي  اله�لندية  مع 
اأعفيت من الدور الأول مع الرومانية �ش�رانا كري�شتيا. وبعد غياب ط�يل 
فيكت�ريا  البي�شاء  رو�شيا  اأ�شهر حققت لعبة  ثمانية  ا�شتمر  امللعب  عن 
اأزارينكا ع�دة ناجحة بالف�ز على الربيطانية هيذر واط�ش�ن 6-4 و2-6. 

وهذا ه� الف�ز ال�شاد�ش على الت�ايل لأزارينكا على واط�ش�ن دون هزمية.
و�شتلتقي لعبة رو�شيا البي�شاء التي �شبق لها الف�ز بالبط�لة مرتني يف 

الدور املقبل مع الأمريكية �شل�ن �شتيفنز بطلة اأمريكا املفت�حة.
حما�ش  بكل  لعبت  متاما.  طيبة  بداية  “هذه  اأزارينكا  قالت  الع�دة  وع��ن 

وق�ة وهذا ه� الأهم«.

حققت الأندية املر�شحة مل�ا�شلة امل�ش�ار انت�شارات مطمئنة 
يف ذهاب الدور ثمن النهائي من م�شابقة الدوري الأوروبي 
ربع  نح�  كبرية  خط�ة  وخطت  ال��ق��دم  لكرة  ليغ(  )ي���روب��ا 
م�قف  يف  نف�شه  الإي��ط��ايل  لت�شي�  و�شع  حني  يف  النهائي، 

على  بف�زه  مفاجاأة  النم�ش�ي  �شالزبروغ  وحقق  �شعب، 
م�شيفه ب�رو�شيا دورمت�ند الأملاين.

النكليزي من  ار�شنال  �شان �شريو، خفف  على ملعب 
ال�شغ�طات على كاهل مدربه الفرن�شي ار�شني فينغر 
الذي طالب ان�شار الفريق برحيله بعد النتائج ال�شيئة 
التي حققها ل �شيما يف الآونة الأخرية، بع�دته بف�ز 

بهدفني  الي��ط��ايل  خ��ارج ملعبه على ميلن  كبري 
نظيفني.

هرنيك  الرميني  ال��شط  لعب  وافتتح 
�شف�ف  اىل  ال����ق����ادم  خم��ي��ت��اري��ان 

فرتة  يف  “املدفعجية”  ف��ري��ق 
من  ال�شت�ية  الن��ت��ق��الت 

ي�نايتد،  م��ان�����ش�����ش��رت 
عندما  ال���ت�������ش���ج���ي���ل 
داخل  الكرة  و�شلته 
�شانع  م��ن  املنطقة 

الأل�������ع�������اب الأمل���������اين 
م�������ش���ع����د اوزي���������ل ف������راوغ 

مدافعي  اح����د  م���ن  وت��خ��ل�����ش 
ا�شطدمت  ق���ي��ة  واط��ل��ق��ه��ا  م��ي��لن 
ب�ن�ت�شي  ل��ي���ن��اردو  ال��ف��ري��ق  ب��ق��ائ��د 
جانل�يجي  ال�شاب  احل��ار���ش  خ��ادع��ة 

دوناروما.
ومنيت �شباك ميلن بهدف قاتل يف 

ال�قت بدل ال�شائع من ال�ش�ط الول 
ع��ن��دم��ا م���رر اوزي�����ل ك���رة ب��ي��ن��ي��ة رائعة 
الذي  رام�����ش��ي  ارون  ال���ي��ل��زي  ب���اجت���اه 
انفرد باحلار�ش وراوغه قبل ان ي�شدد يف 

املرمى اخلايل.
امل��ب��اراة خلل  وح��اول ميلن الع�دة يف 
يتمكن من  ل��ك��ن��ه مل  ال���ث���اين،  ال�����ش���ط 
الفارق لت�شبح مهمته يف غاية  تقلي�ش 
يف  الم���ارات  ملعب  على  ايابا  ال�شع�بة 

�شمال لندن ال�شب�ع املقبل.
بعدم  منت�شيا  امل���ب���اراة  م��ي��لن  وخ��ا���ش 
خ�شارته يف اخر 13 مباراة يف خمتلف 

امل�شابقات وبل�غه املباراة النهائية 
لكاأ�ش ايطاليا.

بدوره، لعب ار�شنال اللقاء 
هزائم  ارب�����ع  ت��ل��ق��ي  ب��ع��د 
خمتلف  يف  م����ت����ت����ال����ي����ة 

امل�شابقات.
“ل  امل��ب��اراة  بعد  وق��ال فينغر 

�شك بانه ف�ز هام ل �شيما بعد ان ع�شنا ا�شب�عا 
كارثيا. فزنا، لكننا مل نتاأهل ويتعني علينا اجناز العمل يف 

ملعبنا. انا �شعيد بالروح التي اظهرها اللعب�ن«.
وا�شاف “مل نكن يف و�شع ي�شمح لنا باملخاطرة خلل املباراة، 
لكن ل ن�شتطيع اي�شا ان نك�ن حذرين لن ذلك يحد من 

ايقاع اللعب. لقد دافعنا ب�شلبة حتى نهاية املباراة«.
ال�شابق جنارو  م��درب ميلن ولعبه  يكن  العك�ش، مل  على 
غات�زو را�شيا عن اداء فريقه، وقال “ كنا نعرف ان املباراة 
�شيئة،  بفرتة  مير  ار�شنال  ان  �شحيح  ج��دا.  �شعبة  �شتك�ن 
اخطاء  ارتكبنا  ونحن  ك��ب��رية،  م���ؤه��لت  ميلك  فريق  لكنه 

كثرية«.
دقائق،   8 او   7 اول  ب�شكل جيد يف  امل��ب��اراة  “بداأنا  وا���ش��اف 
الذي  لر�شنال  امل�شت�ى  العايل  الداء  من  كثريا  عانينا  ثم 
كبرية  م�شاحات  تركنا  حم��اول��ة.  ك��ل  يف  علينا  خطرا  �شكل 

ملناف�شنا«.
وتابع “فنيا، اهدرنا ام�را كثرية. كان بامكاننا القيام بعل 
ت�ا�شعنا  على ح�شاب  كان جيدا  ال��ذي  ار�شنال  ام��ام  اف�شل 
واخطائنا، واخطائي انا �شخ�شيا. الن علينا ان نتطلع اىل 

المام وال نفقد الثقة باأنف�شنا وارادة العمل«.
ال�شبانية،  العا�شمة  يف  وان��دا  مرتوب�ليتان�  ملعب  وعلى 
حقق اتلتيك� مدريد ف�زا عري�شا على ل�ك�م�تيف م��شك� 

الرو�شي بثلثة اهداف نظيفة.
و�شجل الول �شاوول نيغيز من كرة ق�ية �شددها بي�شراه 

ملرمى  ال��ع��ل��ي��ا  ال���زاوي���ة  يف  لت�شتقر  م���رتا   25 م��ن 
الفريق املناف�ش.

ويف م�شتهل ال�ش�ط الثاين، اأ�شاف املهاجم 
الثاين  الهدف  ك��شتا  دييغ�  املخ�شرم 

الفرن�شي  �شددها  م��رت��دة  ك��رة  ث��ر 
ان��ط���ان غ��ري��زم��ان ل��ت��ع���د اليه 

فتابعها يف ال�شباك.
وع���ن���دم���ا ك���ان���ت امل����ب����اراة 

ت�����ل�����ف�����ظ ان�����ف�����ا������ش�����ه�����ا 
الأخ���������������رية، ا�����ش����اف 

قائد الفريق ك�كي 
الثالث  ال����ه����دف 

م�شتغل متريرة 
من  ع���ر����ش���ي���ة 

خ�ان فران.
ان  ي������������ذك������������ر 
ات��ل��ت��ي��ك��� ال���ذي 
ب������ل������غ ن����ه����ائ����ي 

اب����ط����ال  دوري 
اوروب���������������ا م����رت����ني 

بداأ  و2016،   2014 ع��ام��ي 

القارية الم، لكن احتلله  امل�شابقة  امل��شم يف  م�ش�اره هذا 
امل�����ش���ار يف  امل��ج��م���ع��ات جعله يكمل  ال��ث��ال��ث يف دور  امل��رك��ز 

ي�روبا ليغ.
وعاد لي�ن الذي ي�شت�شيف ملعبه املباراة النهائية للم�شابقة 
يف 16 اأيار ماي�، بف�ز ثمني من ار�ش �ش�شكا م��شك� 
الربازيلي  ���ش��ج��ل��ه  وح��ي��د  ب��ه��دف  ال���رو����ش���ي 
ركنية  ركلة  م�شتغل  راأ�شية  بكرة  مار�شيل� 
ن��ف��ذه��ا ال���ه����ل���ن���دي مم��ف��ي�����ش دي���ب���اي يف 

الدقيقة 68.
كبرية  مفاجاأة  النم�ش�ي  �شالزب�رغ  حقق 
دورمت�ند  ب���رو���ش��ي��ا  م�شيفه  ع��ل��ى  ب��ف���زه 
داره ملعب “�شيغنال  2-1 يف عقر 

ايدونا بارك«.
وتاألق يف �شف�ف الفريق الزائر 
امل���ه���اج���م ال�������دويل ال���رنوج���ي 
بت�شجيله  ب��ريي�����ش��ا  ف���ال����ن 
ركلة  م��ن  الأول  ال��ه��دف��ني: 
ج��زاء، والثاين من ت�شديدة 
با�شفل  ارت���ط���م���ت  ق����ي���ة 
ال������ع������ار�������ش������ة وت������ه������ادت 
ورد  ال���ب�������ش���اك،  داخ�������ل 
ان��دري��ه ���ش���رل��ه بهدف 
من  ل�������دورمت��������ن�������د 

م�شافة قريبة.
بالتايل  وت���ع���ق���دت 
حظ�ظ دورمت�ند 
ال��������دور  ب�����ل������غ  يف 
يتعني  ح��ي��ث  ال���ت���ايل 
ملعبه  خ�����ارج  ال���ف����ز  ع��ل��ي��ه 

بفارق هدفني.
ف�زا  فيل�دروم  ملعب  و�شهد 
الفرن�شي  ملر�شيليا  �شريحا 
بلباو  ات��ل��ت��ي��ك  �شيفه  ع��ل��ى 

ال�شباين 1-3.
الر�ش  �شاحب  يعط  ومل 
����ش���ي���ف���ه ال������ق�����ت ال���ك���ايف 
اللقاء،  اج�������اء  ل���دخ����ل 
�شريعني  ه��دف��ني  و���ش��ج��ل 
الول  ال�������ش���اع���ة  رب������ع  يف 
الرجنتيني  اف��ت��ت��ح��ه��م��ا 
ل�����ك����ا�����ش اوك���ام���ب��������ش 
الوىل  ال��دق��ي��ق��ة  يف 
مب����ت����اب����ع����ت����ه ك�����رة 
و��������ش�������ل�������ت�������ه م����ن 

فل�ريان ت�فان.
دمييرتي  وا���ش��اف 
ب�������اي�������ي�������ت ال�������ث�������اين 
تلقى كرة عند نقطة  ان  بعد  بت�شديدة من م�شافة قريبة 
ال�ش�ط الول، قل�ش  اجل��زاء. ويف ال�قت بدل ال�شائع من 
اتلتيك الفارق ب�ا�شطة اريتز ادوريز من ركلة جزاء احت�شبت 

اثر مل�شة يد على املدافع عادل رامي.
اأ����ش���اف اوك��ام��ب������ش ال��ه��دف الثاين  ويف ال�����ش���ط ال���ث���اين، 

ال�شه�شي والثتالث ملر�شيليا م�شتفيدا من عر�شية باييت.
و�شع  الإي��ط��ال��ي��ة،  العا�شمة  يف  “اوملبيك�”  ملعب  وع��ل��ى 
النتظار  لئحة  على  وبقي  �شعب  م�قف  يف  نف�شه  لت�شي� 

بتعادله مع �شيفه دينام� كييف الوكراين 2-2.
الثاين  ال�ش�ط  الت�شجيل يف م�شتهل  الزائر  وافتتح الفريق 
فيكت�ر  اىل  بي�شيدين  ارت��ي��م  م��ن  ب��ال��راأ���ش  مت��ري��رة  ب��ع��د 

ت�شيغان�ف تابعها بي�شراه من زاوية �شعبة يف ال�شباك.
الدوري  ه���دايف  ترتيب  مت�شدر  امي���ب��ي��ل��ي،  ت�شي�شرو  ورد 
فيليبي  الربازيلي  من  متريرة  اث��ر  الف�ر  على  الإي��ط��ايل، 
اثر  الأر����ش  لأ�شحاب  التقدم  ان��در���ش���ن  ومنح  ان��در���ش���ن. 
�شريغي  ال�������ش���رب���ي  م����ن  مت�����ري�����رةة 
ميلينك�فيت�ش-�شافيت�ش ، لكن 
م�راي�ش  ج�ني�ر  ال��ربازي��ل��ي 
اأعاد الأم�ر اىل نقطة ال�شفر 
ت�شديدة  من  التعادل  ب��ادارك��ه 
رائعة بعدما التف ح�ل نف�شه 
واط���ل���ق ك���رة ق���ي��ة ع��ال��ي��ة يف 

�شقف املرمى.
وت��غ��ل��ب لي���ب���زي���غ الأمل�������اين على 
بطر�شب�رغ  ���ش��ان  زي��ن��ي��ت 

الرو�شي 1-2.
وت�������ق�������دم ����ش���اح���ب 
بهدفني  الأر����ش 
ن��������ظ��������ي��������ف��������ني 
ل�����ل�����ربت�����غ�����ايل 
ارميندو بروما 
فرينر  وت��ي��م��� 
قبل ان يقل�ش 
الإي������������ط������������ايل 
دوم������ي������ن������ي������ك������� 
ك������ري�������������ش������ي������ت������� 

الفارق.
ل�شب�نة  �شب�رتينغ  وفاز 
فيكت�ريا  على  الربتغايل 
بهدفني  ال��ت�����ش��ي��ك��ي  ب���ل���زن 
ن�����ظ�����ي�����ف�����ني ����ش���ج���ل���ه���م���ا 
ال����ك�����ل�����م����ب����ي ف����ري����دي 

م�نتريو.

يوروبا ليغ: خطوة كبرية لأر�سنال 
واتلتيكو ومر�سيليا نحو ربع النهائي



حلم غريب حولها اىل مليونرية 
فكرة  اإىل  ن�مها  اأث��ن��اء  راأت���ه  حلماً  �شابة  اأ�شرتالية  ام���راأة  ح�لت 
تتجاوز ثلثة  م��دة مل  ال����دولرات يف  ك�شب مليني  م��ن  مكنتها 
الأ�شنان،  تبيي�ش  العمل يف جمال  اإيدغان  األي�ش�ن  ق��ررت  اأع���ام. 

بعدما راأت يف احللم اأ�شنانها تتاألق من �شدة البيا�ش.
وبداأت األي�ش�ن، يف تقدمي خدماتها يف تبيي�ش الأ�شنان يف 2014، 

وجنت اأرباحاً تقدر مبليني الدولرات يف مدة زمنية وجيزة.
تاأ�شي�ش �شركة لعلج الأ�شنان وتبيي�شها يف  األي�ش�ن من  ومتكنت 

مدينة �شيدين الأ�شرتالية، وازدهر عملها وجنت اأرباحاً طائلة.
�شركتها  يف  �شخ�ش   500 يقرب  ما  ت�شتقبل  األي�ش�ن  ب��اأن  ويذكر 
تبيي�ش  ع��ل��ى  اأ����ش���رتايل  دولر   300 مبلغ  وت��ت��ق��ا���ش��ى  اأ���ش��ب���ع��ي��اً 
يف  األي�ش�ن  �شركة  خدمات  وانت�شرت  ال���اح��د.  لل�شخ�ش  الأ�شنان 
مدن اأ�شرتالية مثل ميلب�رن وبريث وبريزبني اإ�شافًة اإىل مدينة 

�شيدين، ح�شب ما ورد يف �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.

عمرها 71 عاما وت�سارك يف ماراثون لندن 
للمرة  �شت�شارك  اإنها  �ش�يتزر  كاثرين  الأمريكية  ال��ع��داءة  قالت 
اأ�شبحت  اأن  بعد  املقبل  ني�شان  اإبريل  لندن يف  الأوىل يف ماراث�ن 
 51 املتحدة قبل  ال���لي��ات  ام��راأة تكمل م��اراث���ن ب��شطن يف  اأول 
عاما. وكان من املحظ�ر على الن�شاء امل�شاركة يف ماراث�ن ب��شطن 
قبل اأن تتحدى كاترين هذا احلظر لأول مرة وت�شارك ر�شميا يف 
261 وح�شلت  1967. وحملت كاترين يف ماراث�ن ب��شطن رقم 
على تقدير عاملي وا�شع لقدرتها على اإنهاء ال�شباق يف اأربع �شاعات 
ا�شتبعادها  ال�شباق  على  امل�شرفني  اأح��د  حماولة  رغم  دقيقة  و20 
ماراث�ن  منظم�  اأ�شدره  بيان  يف  �ش�يتزر  وقالت  احل��دث.  خلل 
الن�شائي  العدو  تاريخ  من  مهما  ج��زءا  متثل  لندن  "�ش�ارع  لندن 

وحق�ق املراأة على حد �ش�اء".
اإي��ف���ن الدويل  ال��رتت��ي��ب لإق��ام��ة م��اراث���ن  و���ش��ارك��ت �ش�يتزر يف 
اللجنة  اإق��ن��اع  يف  ب���دوره  �شاهم  ال���ذي   1980 ل��ن��دن  يف  لل�شيدات 
ل��ش  اأومل��ب��ي��اد  يف  ال�شيدات  م��اراث���ن  اإدراج  يف  ال��دول��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة 

اأجنلي�ش ال�شيفي 1984.
اأريد امل�شاركة يف املاراث�ن لكنني  "منذ ذلك احلني كنت  واأ�شافت 
اأ�شعر بالفخر واحلما�ش  كنت م�شغ�لة للغاية والآن حان ال�قت. 

مل�شاركتي يف املاراث�ن".
وقال املنظم�ن اإن �ش�يتزر البالغة من العمر 71 عاما �شتحمل يف 
ماراث�ن لندن الرقم نف�شه الذي حملته يف ب��شطن عند انطلق 

ال�شباق يف 22 اإبريل ني�شان املقبل يف العا�شمة الربيطانية.

عظام عرث عليها عام 1940 رمبا تخ�ش اميليا اإيرهارت 
اأن عظاما عرث عليها يف جزيرة نائية  اإىل  خل�شت درا�شة جديدة 
باملحيط الهادي عام 1940 رمبا تخ�ش رائدة الطريان الأمريكية 

ال�شهرية اميليا اإيرهارت.
وقت  منذ  م�شتمر  جل��دال  حدا  �شت�شع  فاإنها  النتائج  �شحت  واإذا 
ك��ان��ت حتاول  بينما  اختفت  ال��ت��ي  اإي��ره��ارت  ب�����ش��اأن م�شري  ط���ي��ل 
ال��ط��ريان ح���ل ال��ع��امل ع��ام 1937. واأع����ادت ال��درا���ش��ة اجلديدة 
ال��ت��ي ع��رث عليها يف جزيرة  ال��ع��ظ��ام  ف��ح�����ش ق��ي��ا���ش��ات ع���دد م��ن 
نيك�مارورو باملحيط الهادي لكنها مفق�دة الآن. ودفعت القيا�شات 
بعامل يف عام 1940 اإىل ا�شتخل�ش اأنها عظام رجل وهي نتيجة 
اأيدتها درا�شة اأجريت عام 2015. لكن ريت�شارد جانتز اأ�شتاذ علم 
الإن�شان يف جامعة تني�شي اأجرى فح�شا جديدا ون�شر نتائجه يف 
دورية ف�رنزيك اأنرثوب�ل�جي واأ�شار اإىل اأن الفح�ش "ي�ؤيد ب�شدة 

ما يفيد باأن عظام نيك�مارورو تخ�ش اميليا اإيرهارت".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مهرجان �سرم ال�سيخ للم�سرح ال�سبابي يكرم حممد �سبحي 
قال منظم� مهرجان �شرم ال�شيخ الدويل للم�شرح ال�شبابي اإن الدورة الثالثة التي تنطلق �شهر اأبريل ني�شان املقبل 

�شتحمل ا�شم املمثل واملخرج امل�شري حممد �شبحي.
واإ�شافة اإىل تكرميه يف حفل الفتتاح يف اأول اأبريل ني�شان، ي�شدر املهرجان كتابا خا�شا عن �شبحي )70 عاما( كما 

يخ�ش�ش ندوة للتحدث عن م�ش�اره الفني واأعماله امل�شرحية.
وقال �شبحي يف م�ؤمتر �شحفي اخلمي�ش بالقاهرة لإعلن تفا�شيل الدورة الثالثة "�شعيد لأ�شباب كثرية جدا، اأول 
لأن املهرجان اختارين لتك�ن هذه الدورة با�شمي، و�شعيد لأن جميع القائمني على املهرجان من ال�شباب وه� �شيء 

مفرح".
واأ�شاف "اطلعت على كل تفا�شيل املهرجان، وك�نه مهرجانا دوليا فهذا يجعل فائدته اأكرب... نتحدث مع اأنف�شنا 

ون�شاهد اأنف�شنا لكن مهم جدا التفاعل مع الآخر".
ويتناف�ش على ج�ائز املهرجان 24 عر�شا م�شرحيا منهم 10 عرو�ش بامل�شابقة الرئي�شية و�شتة عرو�ش يف م�شابقة 

امل�ن�دراما وثمانية عرو�ش يف م�شابقة م�شرح ال�شارع والف�شاءات امل�شرحية غري التقليدية.
ومن بني الدول امل�شاركة م�شر والإمارات والك�يت والعراق و�شلطنة عمان وت�ن�ش واإيطاليا وبلجيكا واملك�شيك اإىل 

جانب الأرا�شي الفل�شطينية.
ويف كلمتها بامل�ؤمتر ال�شحفي اأم�ش الول اخلمي�ش قالت املمثلة وفاء احلكيم مديرة املهرجان "الي�م ونحن ن�شتعد 
لإطلق الدورة الثالثة من املهرجان نق�لها وبقلب مطمئن... لقد حدد املهرجان مكانه على خريطة املهرجانات 

الن�عية، تلك املهرجانات التي تخت�ش بال�شباب وتديرها جمم�عة طم�حة منهم".
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�سور »ال�سيلفي« تزيد الإقبال على عمليات جتميل الوجه
ال�جه  تظهر  اأن  "�شيلفي" ميكن  الذاتية  ال�ش�ر  اإن  جتميل  جراح�  قال 
اأنهم  واأ���ش��اف���ا  الطبيعي،  حجمها  من  اأك��رب  الأن����ف  فيها  وتبدو  خمتلفا 
�شهدوا زيادة كبرية يف الإقبال على عمليات التجميل من اأ�شخا�ش يريدون 

اأن ي�شبح�ا اأجمل يف �ش�ر ال�شيلفي.
ني�ارك  يف  ن��ي���ج��ريزي  روجت���ريز  ط��ب  كلية  م��ن  با�شك�فر  ب�ري�ش  وق���ال 
"ُيخرج مر�شى اأقل من �شن الأربعني ه�اتفهم ويق�ل�ن يل اإنهم ل يحب�ن 
"اإنهم يظهرون يل  ات�شال هاتفي مع روي��رتز هيلث  واأ�شاف يف  �شكلهم". 
�ش�رهم ال�شيلفي وي�شتك�ن من الأنف... ا�شطر لت��شيح اأين اأتفهم ك�نهم 

غري م�شرورين ولكن ما يرونه مغاير للحقيقة".
وترميم  جتميل  جلراحي  الأمريكية  الأكادميية  اأجرته  ا�شتطلع  واأظهر 
اخل�ش�ع  يريدون  مر�شى  ا�شتقبل�ا  اجلراحني  من  املئة  يف   42 اأن  ال�جه 
الت�ا�شل  و���ش��ائ��ل  على  و���ش���ره��م  ال�شيلفي  ���ش���ره��م  لتح�شني  لعمليات 
با�شك�فر وزم��لوؤه يف دورية )جاما جلراحة جتميل  واأو�شح  الجتماعي. 
من  ال���ج��ه  اق���رتاب  ب�شبب  ال�شيلفي  �ش�ر  يف  يحدث  الت�ش�ه  اأن  ال���ج��ه( 
عد�شة الكامريا. وقال با�شك�فر "تظهر كل التفا�شيل معتدلة عند التقاط 
ال�ش�رة من البعد القيا�شي وه� مرت ون�شف تقريبا... يعلم امل�ش�رون ذلك 

منذ ع�شرات ال�شنني".
اأ�شاليب م�شابهة فيما يتعلق بتفا�شيل اأخرى  اأن من املمكن اتباع  واأ�شاف 
يف ال�جه فمثل ميكن للرجال الذين يرغب�ن يف اإبراز ذقن اأق�ى اأو فك 

منح�ت رفع الكامريا اإىل الأعلى بطريقة معينة.
بروز  تقليل  اأو  العينني  اإب��راز  ي��ردن  من  الأطباء  ين�شح  للن�شاء  وبالن�شبة 

الذقن اأو اجلبهة باإمالة الكامريا قليل.

هال�سيون دايز للهدايا تعلق الآمال على زفاف الأمري هاري 
املالكة،  الربيطانية  �شلع للأ�شرة  70 عاما يف �شنع  قرابة  اأم�شت  اأن  بعد 
تاأمل �شركة هال�شي�ن دايز املتخ�ش�شة يف اإنتاج الهدايا الفاخرة اأن يجلب 
لها حفل زفاف الأمري هاري وخطيبته الأمريكية ميجان ماركل ال�شعادة 

بقدر ما �شيجلبها للعرو�شني.
ومن املقرر اأن يقام احلفل يف ماي� اأيار يف قلعة وند�ش�ر مقر امللكة اإليزابيث، 
الربيطاين.  للقت�شاد  ا�شرتليني  جنيه  مليار  اإىل  ي�شل  ما  يحقق  وق��د 

وت�قعت هال�شي�ن دايز زيادة مبيعاتها مبا بني 10 و15 باملئة.
وقالت باميل هاربر الرئي�شة التنفيذية لل�شركة "هناك فر�شة كبرية لأن 

ن�ش�ق منتجات تتعلق باأحداث كهذه".
واأ�شافت "نرى جميعا كيف اأن اأحداثا مهمة ومبهجة ووطنية كهذه ميكن 
اأن تع�د بالنفع البالغ على حياة الأمة �ش�اء يف قطاع ال�شياحة اأو بالن�شبة 

حمادثات مع اأوباما لكتابة 
برامج ل�سبكة نتفليك�ش 

تاميز  ن��ي���ي���رك  �شحيفة  ن�شبت 
مل�شادر مطلعة ق�لها اإن حمادثات 
بني  متقدمة  مرحلة  اإىل  و�شلت 
باراك  ال�شابق  الأمريكي  الرئي�ش 
لتقدمي  نتفليك�ش  و�شبكة  اأوب��ام��ا 
حم���ت����ى ���ش��ل�����ش��ل��ة م����ن ال���ربام���ج 

رفيعة امل�شت�ى.
ب���ن����د  اإن  ال�������ش���ح���ي���ف���ة  وق�����ال�����ت 
اأن  على  تن�ش  املقرتحة  ال�شفقة 
وزوجته  لأوب��ام��ا  نتفليك�ش  تدفع 
مي�شيل ال�شيدة الأوىل �شابقا املال 
م��ق��اب��ل حم��ت���ى ح�����ش��ري يعر�ش 
ع��رب خ��دم��ة ال��ب��ث ال�����ش��ه��رية عرب 

الإنرتنت.
وامتنعت ال�شبكة عن التعقيب على 

التقرير.
اأوباما  اإن  تاميز  ني�ي�رك  وقالت 
لن ي�شتخدم برامج نتفليك�ش للرد 
الأم��ري��ك��ي دونالد  ال��رئ��ي�����ش  ع��ل��ى 
املحافظني  خ�����ش���م��ه  اأو  ت���رام���ب 
ل��ك��ن��ه حت����دث ب����دل م���ن ذل����ك عن 
على  ال�ش�ء  ت�شلط  ب��رام��ج  كتابة 

الق�ش�ش امللهمة.
البن�د  اأن  ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت 
معروفة  لي�شت  لل�شفقة  امل��ال��ي��ة 

حتى الآن.
وب�����خ�����لف ن���ت���ف���ل���ي���ك�������ش اأ������ش�����ارت 
م�ش�ؤولني  اأن  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة 
تنفيذيني من اأبل واأم��ازون عربوا 
باحلديث  اه��ت��م��ام��ه��م  ع���ن  اأي�����ش��ا 
تتعلق  �شفقات  ب�����ش��اأن  اأوب��ام��ا  م��ع 

باملحت�ى.
هاو�ش  ران���دوم  بنج�ين  دار  كانت 
على  لت��ف��اق  ت������ش��ل��ت  ق��د  للن�شر 
ن�����ش��ر ك��ت��اب��ني اأح���ده���م���ا لأوب���ام���ا 

والآخر لزوجته.

هل ي�سبح جورج قرداحي 
اأغلى ممثل عربي؟

الإجتماعي  ال��ت���ا���ش��ل  م����اق���ع  ���ش��ّج��ت 
ج�رج  الإع��لم��ي  ب���اأّن  تفيد  مبعل�مات 
قرداحي �شيخ��ش غمار التمثيل للمّرة 
علينا  "حكم  م�شل�شل  بط�لة  يف  الأوىل 
رم�شان  ���ش��ه��ر  ع��ر���ش��ه  امل���ق���ّرر  اله�ى" 

.2019
عر�شاً  ت��ل��ق��ى  اأّن�������ه  ق����رداح����ي  وك�������ش���ف 
وه�  �شنتني  منذ  امل�شل�شل  يف  للم�شاركة 
�شريبح  "من  ب��رن��ام��ج  م���ن  م�����ش��ت���ح��ى 

امللي�ن". 
املنتجة  اجل���ه���ة  اأّن  ق���رداح���ي  واأو�����ش����ح 
اأجر  اأع��ل��ى  ي��ع��ادل  مبلغاً  عليه  ع��ر���ش��ت 

يتلقاه اأهم ممثل يف العامل العربي.
الت�شال  "عاودوا  قرداحي  ج�رج  و�شرد 
بامل�افقة  ف����رّدي����ت  ���ش��ه��ري��ن،  م��ن��ذ  ب���ي 
على  العملية  ت��رتج��م  مل  لكن  املبدئية 

ال�رق ومل ت��شع العق�د حتى الآن".

باعت ح�سابه على لعبته املف�سلة فطلقها!
ماأ�شاوية  نهاية  �شينية  و�شيدة  ماليزي  رجل  زواج  انتهى 
اأن ج��م��ع��ت��ه��م��ا علقة  ف��ب��ع��د  ذات������ه،  ال����ق���ت  وغ��ري��ب��ة يف 
لعبة  ب�شبب  زوجته  الرجل  طلق  �شن�ات،   6 مل��دة  عاطفية 
ال�شيني   orientaldaily م�قع  وذك��ر  الإن��رتن��ت.  على 
ب��داأت علقة حب  25 عاًما،  البالغ عمرهما  الزوجني  اأن 
بينهما منذ 6 �شن�ات، حتى اأنها قبلت النتقال للعي�ش معه 
يف وطنه ماليزيا على الرغم من اأنها فلحة �شينية. تزوج 
العا�شقان وعا�شا حياة �شعيدة ملدة عامني اأجنبا خللهما 
اأن الأم�ر بداأت ت�ش�ء بينهما عندما بداأ الزوج  طفلة، اإل 
يف ممار�شة لعبة على الإنرتنت ت�شمى "ملك املجد"، ومل 
تكن تتخيل الزوجة اأن نهاية زواجها �شتحدث ب�شبب تلك 
اللعبة، وقبلت هي يف بداية  الزوج ممار�شة  اأدمن  اللعبة. 
ج��ان��ب��ه معظم  اإىل  تبقى  ح��ت��ى  م��ع��ه  اأن مت��ار���ش��ه��ا  الأم����ر 
ال�شعيفة  ا�شتكى من مهاراتها  �شرعان ما  اأنه  اإل  ال�قت، 
يف  الرجل  وا�شتمر  اأ�شدقائه،  مع  اللعب  وق��رر  اللعبة،  يف 
املك�ث خارج املنزل ل�شاعات ط�يلة ملمار�شة اللعبة واأحيانا 
كان يع�د يف ال�شباح الباكر، ويف الكثري من الأحيان كان 
الزوجة  تق�ل  ذات��ه.  للغر�ش  املنزل  اإىل  باأ�شدقائه  ياأتي 
ممار�شة  يف  النغما�ش  بعدم  وع���د  على  منه  ح�شلت  اأنها 
تلك اللعبة بهذا ال�شكل املبالغ فيه، اإل اأنه يف كل مرة مل 
ال�شتياء  من  حالة  للزوجة  �شبب  ما  ب���ع���ده،  ي���يف  يكن 
ال�شديد، قررت على اإثرها اللج�ء حلل غري تقليدي. بعد 
اأن اأنهى الزوج ممار�شته للعبة يف اإحدى الليايل وخلد اإىل 
الن�م، اأم�شكت بهاتفه الذكي وقامت ببيع ح�شابه على تلك 
اللعبة، ظنا منها اأن ذلك �شيمنعه من ممار�شة اللعبة مرة 
اإل  اأط�ل،  اأخرى، وي�شمح له بالبقاء معها وابنتها لفرتة 
اكت�شف  ا�شتيقظ  اأنه عندما  اإذ  اأنها كانت واهمة للأ�شف، 

ما فعلته زوجته قرر تطليقها جزاًء لفعلتها.

�سجرت من وظيفتها.. فاأ�سبحت حورية بحر!
اإنها  البحر  ح���ري��ة  دور  متثل  التي  اإيفان�ش  ل���را  تق�ل 
غربي  جن�بي  ال�شاحلية  ك���رن���ال  مدينة  م��ن  تنحدر 
اأنها ن�شاأت مفت�نة بعامل ما حتت املاء  انكلرتا. وت�شيف 

وما جعلها كذلك ه� ق�ش�ش ح�ريات البحر.
ت�شعر ط�ال  كانت  ولكنها  لندن  اإىل  انتقلت  اإنها  وتق�ل 
ال����ق���ت ب��ال��ق��ل��ق وك���ان���ت غ���ري ���ش��ع��ي��دة ووح���ي���دة وفكرت 
تريد  اأن��ه��ا  واأخ��ربت��ه��ا  ب��اأم��ه��ا  ات�شلت  ولكنها  بالنتحار 

الع�دة اإىل البيت قرب البحر.
وعندما عادت اكت�شفت مدينتها من جديد وراأتها بعي�ن 
واأ���ش��ب��ح��ت تتخيل  م��ن ج��دي��د  امل��ك��ان  واأح���ب���ت  خمتلفة 
اخليال  تغري  اأن  ق��ررت  ولكنها  ت�شبحن  البحر  ح�ريات 

اإىل حقيقة واأنها �شتك�ن ح�رية البحر يف مدينتها.
ال�شاطئ  ل���زوار  البحر  ح���ري��ة  م�شاهد  تقدم  واأ�شبحت 

وخا�شة العائلت التي ت�شحب اأولدها اإىل هناك.

ال�سجن ملراهق حاول تهريب منر بنغايل
�شدر حكم على مراهق من ولية "كاليف�رنيا" الأمريكية 
بنغايل"  "منر  تهريب  ملحاولته  اأ�شهر   6 مل��دة  بال�شجن 
عمره 6 اأ�شابيع من املك�شيك اإىل ال�ليات املتحدة، بح�شب 
ما جاء يف تقرير ن�شرته �شحيفة "Daily Mail- ديلي 

ميل" الربيطانية.
املمثلة وعار�شة الأزياء بريجيت مويناهان ونوا ت�شيب خالل ح�شورهما حفل غداء الأمم املتحدة مبنا�شبة 

اليوم العاملي للمراأة يف مدينة نيويورك.     )ا ف ب(

» ملاذا البحر مالح؟« يفتتح مهرجان 
حكاوي لفنون الأطفال يف م�سر 

الدويل  ح��ك��اوي  م��ه��رج��ان  انطلق 
الثامنة  دورت��ه  يف  الأطفال  لفن�ن 
اخلمي�ش بعر�ش حكي تفاعلي من 
م�شر بعن�ان )ملاذا البحر مالح؟(، 
م��شيقية  ع����رو�����ش  ت�����ال����ت  ث����م 

وا�شتعرا�شية من دول خمتلفة.
ال��ب��ح��ر مالح؟  مل�����اذا  ف���ك���رة  ت�����دور 
الإح�شا�ش  الأط��ف��ال  افتقاد  ح���ل 
ب���الأم���ان وال�����دور ال���ذي مي��ك��ن اأن 
اأ�شكالها  اأب�شط  يف  احلكاية  ت�ؤديه 
الطفل  ب���ني  امل��ب��ا���ش��ر  وال��ت���ا���ش��ل 

وذويه يف تبديد هذا ال�شع�ر.
للفن�ن  الهناجر  م��رك��ز  قلب  ويف 
بدار الأوبرا جل�ش ع�شرات الأطفال 
اأخ��رى ومن  من م�شر وع��دة دول 
ب�شغف  ين�شت�ن  اأ���ش��ره��م  خلفهم 
م�ؤ�ش�ش  قدمها  التي  احلكاية  اإىل 
الغاوي  حممد  امل��ه��رج��ان  ورئي�ش 
وفريق عمله على مدى 15 دقيقة 
والغناء  ت����ارة  ال��ت�����ش��ف��ي��ق  ت��خ��ل��ل��ه��ا 
العر�ش  نهاية  وم��ع  اأخ����رى.  ت���ارة 
اجلمه�ر  اإىل  ر�شالة  الغاوي  وجه 
"يا ري��ت حت��اول���ا داميا  ق��ال فيها 
واأ�شحابكم  اأولدك��������م  حت�����ش�����ش���ا 
باإنكم  بالأمان  ح�اليكم  اللي  وكل 
عن  ح��ك��اي��ات  لهم  حت��ك���ا  تف�شل�ا 
والثقافة  الفن�ن  ع��ن  ���ش��يء..  ك��ل 
)مل����اذا  ان��ت��ه��اء  وع���ق���ب  واحلياة". 
البحر مالح؟( تابع رواد املهرجان 
عرو�ش  ث���لث���ة  الأول  ي����م���ه  يف 
وه�لندا  فرن�شا  م��ن  ل��ف��رق  فنية 
وبريطانيا. وقال الغاوي لرويرتز 
الأط�����ف�����ال  ي����ج����ذب  "املهرجان 
جذب  على  نعمل  معا،  وال��ع��ائ��لت 
اأكرب  الرابعة فما  الأطفال يف �شن 

من خمتلف الفئات".

الأخبار الكاذبة تنت�سر اأ�سرع من احلقيقية 
وفق  احلقيقية  م��ن  اأ���ش��رع  ال��ك��اذب��ة  الأخ��ب��ار  تنت�شر 
النا�ش  ال�شائد، فاإن  للراأي  انه خلفاً  اأكدوا  باحثني 
هم الذين ين�شرون هذه الأخبار اإىل حد كبري، ولي�ش 
الروب�تات. والتقرير الذي ن�شرته جملة "�شاين�ش" 
العلمية ه� ال�شمل ويتناول نح� 126 األف م��ش�ع 

على ت�يرت من 2006 اإىل 2017.
ت��غ��ري��د هذه  ب���اإع���ادة  وق����ام ث��لث��ة م��لي��ني �شخ�ش 
 4،5 من  اأك��رث  ال�شحيحة  غري  الخبارية  الق�ش�ش 
مليني مرة. ولتحديد كذب اأو �شحة اخلرب، اعتمد 
من  للتحقق  م�شتقلة  منظمات  �شت  على  الباحث�ن 
من  باحث�ن  اأع��ده  ال��ذي  التقرير  وكتب  املعل�مات. 
الأخبار  ان  للتكن�ل�جيا  ما�شات�ش��شت�ش  م��ع��ه��د 
اأكرث  باملئة  �شبعني  النت�شار  بفر�شة  الكاذبة حتظى 
من الأخبار احلقيقية. وت�شتغرق الأخبار ال�شحيحة 
مدة اأط�ل ب�شت مرات لل��ش�ل اإىل 1500 �شخ�ش 
العدد  اإىل  لل��ش�ل  ال��ك��اذب��ة  الق�ش�ش  م��ع  مقارنة 
امل��ش�ع  ح�ل  ال�شابقة  الدرا�شات  واقت�شرت  نف�شه. 

على حالت درا�شية اأو عينات اأ�شغر.
اأ�شرع  تنت�شر  الكاذبة  الق�ش�ش  ان  الباحث�ن  وق��ال 

ان  تفرت�ش  التي  الطرافة"  "فر�شية  اأ�شا�ش  على 
النا�ش ي�شارك�ن هذه الأخبار لأنها تثري ال�شتغراب 
اأك����رث م���ن الخ���ب���ار احل��ق��ي��ق��ي��ة. وق����ال ال��ت��ق��ري��ر ان 
الأخبار الكاذبة حتفز على الرد على ت�يرت والتعبري 

عن الده�شة واخل�ف اأو ال�شمئزاز.
والرتقب  احل��زن  م�شاعر  تثري  فاإنها  احلقيقية  اأم��ا 
ال��درا���ش��ة ك��ذل��ك اىل ان  وال��ف��رح وال��ث��ق��ة. وخل�شت 
كمية الأخبار الكاذبة على ت�يرت يف ازدياد ومتيل اىل 
النتخابات  مثل  الرئي�شية  الح��داث  خلل  الزيادة 

الرئا�شية الأمريكية يف 2012 و2016.
وم��ع ذل���ك، ف���اإن م��روج��ي ه��ذه الأخ��ب��ار ل ي��ب��دو اأن 

لديهم اأعدادا كبرية من املتتبعني.
الكاذبة  الأخ��ب��ار  ان من يروج�ن  ال�اقع  اذ تبني يف 
املتتبعني ب�شكل ملح�ظ،  اأقل من  لديهم عدد  "كان 
ب�شكل ملح�ظ،  ال��ن��ا���ش  م��ن  اأق����ل  ع����ددا  وي��ت��اب��ع���ن 
وكان�ا اأقل ن�شاطاً ب�شكل ملح�ظ على ت�يرت، وكان 
ملح�ظة  ب�����ش���رة  اأق���ل  ب���ت��رية  منهم  التحقق  يتم 
وكان�ا مت�اجدين على ت�يرت منذ وقت اأق�شر ب�شكل 

ملح�ظ".

هل تتزوج اجنلينا جويل 
للمرة الرابعة؟

املمثل  اأزم��ة طلقها من  ا�شتطاعت تخطي  املمثلة اجنيلينا ج�يل  اأن  يبدو 
اأنه  اأمريكية،  اإعلم  اإعلن و�شائل  بعد  براد بيت، وهذا التحّ�ل بدا وا�شحاً 
اأقدمت ج�يل  اأكرث من عام على تقدمها بطلب الطلق من زوجها،  وبعد 

على الرتباط برجل رابع ثري.
منذ  �شراً  ت�اعده  وب��داأت  اأن حبيبها اجلديد ه� بريطاين اجلن�شية،  وتبنّي 
بداية العام 2017، حماولة اإبقاء هذا اخلرب �شري اأمام اأولدها لكي ل ي�شل 
اإىل براد بيت. وعن هذا امل��ش�ع، رّد براد بيت باأنه ي�شّك يف جناح هذا الزواج، 

خ�ش��شاً واأن زواجهما ف�شل.
3 م��رات: ج�ين يل ميلر وبيلي ب�ب  اأن تزوجت  اأن �شبق جل�يل  اإ�شارة اىل 

ث�رنت�ن وبراد بيت.


