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قرق��س يرحب ب�إدانة جمل�س 
الأمن للملي�شي�ت احلوثية 

•• اأبوظبي- الفجر:

رحب معايل الدكت�ر اأن�ر قرقا�ش وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية، 
امللي�شيات  ب������ش���ح  ي��دي��ن  ال���ذي  الأم����ن،  ملجل�ش  ال��رئ��ا���ش��ي  بالبيان 
بتناول  م�شيداً  ومرجعياته،  ال�شيا�شي  احل��ّل  على  وي�ؤكد  احل�ثية، 

البيان جله�د التحالف العربي جتاه الأزمة الإن�شانية يف اليمن. 
وقال معاليه يف تغريدة له على ت�يرت »بيان جمل�ش الأمن الرئا�شي 
اأمام  الرئي�شّية  العقبة  تبقى  احل�ثية  امللي�شيات  ب��اأن  ب��ش�ح  ي�شري 
واحلّل  وم���ؤق��ت��ة،  ع��اب��رة  وامل���ال  ال�شلطة  غطر�شة  ال�شيا�شي،  امل�شار 

ال�شيا�شي القائم على املرجعيات يبقى احلّل الأف�شل لليمن«. 
ودان جمل�ش الأمن الدويل، يف بيان رئا�شي اأم�ش، ارتكابات ملي�شيات 
احل�ثي الإيرانية، ول�شيما الهجمات التي �شنتها على اململكة العربية 
ال�شع�دية، م�شيداً، يف املقابل، بخطة العمليات الإن�شانية ال�شاملة يف 

اليمن التي اأعلنها التحالف العربي بقيادة ال�شع�دية. 

مفتي لبن�ن يثمن مواقف 
الإم�رات وال�شعودية جت�ه بالده

•• بريوت -وام: 

اأ�شاد ال�شيخ عبد اللطيف دريان مفتي اجلمه�رية اللبنانية مب�اقف 
دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�شع�دية جتاه بالده 
ودعمهما امل�شتمر مل�ؤ�ش�شاته ليبقى بلداً عربياً م�شتقاًل ومتعاوناً مع 
اأ�شقائه العرب. وثمن كافة اجله�د التي تعزز ا�شتقرار واأمن لبنان 
وعلى  ال�شرعية  وم�ؤ�ش�شاتها  الدولة  تدعم  التي  تلك  ل�شيما  واأمنه 

وجه اخل�ش��ش القطاع القت�شادي.              )التفا�شيل �ش9(
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عج�ز �ش�رية حتمل حفيدها وهي تبكي خالل رحلة النزوح من عفرين )رويرتز(

اخريا.. بعد ط�ل انتظار كان الق�شم

غارات مكثفة حت�شد ارواح ع�شرات املدنيني يف الغ�طة ال�شرقية 

حتذير رو�شي لو��شنطن من �أي �شربة لدم�شق

غ�رات رو�شية على الغوطة تقتل ع�شرات املدنيني

�أردوغان يحدد �شرطه من �أجل �لتعاون مع �لأمريكيني

املحرقة الرتكية تدمي عفرين واملدنيون ي�شتغيثون
•• عوا�صم-وكاالت:

ال��رتك��ي رج��ب طيب  الرئي�ش  ق��ال 
اأردوغ������ان، ام�����ش اجل��م��ع��ة، اإن على 
املقاتلني  �شحب  املتحدة  ال���لي��ات 
�شرق  اإىل  املتحالفني معها  الأك��راد 
اأرادت  الفرات ب�ش�ريا، يف حال  نهر 

التعاون مع اأنقرة.
اأردوغ��ان يف م�ؤمتر حلزب  واأ�شاف 
العدالة والتنمية احلاكم، يف اإقليم 
اأن  البالد  �شرقي  ب�شمال  اأر���ش��روم 
كل  ع��ل��ى  منفتحة  ت����زال  ل  اأن���ق���رة 
عرو�ش التعاون فيما يتعلق مبدينة 

منبج ال�ش�رية، وفق رويرتز.
واأ�شار اإىل اأنه غري متاأكد من النهج 
اخلارجية  وزي����ر  ���ش��ي�����ش��ل��ك��ه  ال����ذي 
الأمريكي اجلديد مايك ب�مبي� يف 

هذا ال�شاأن.
ال�ش�ري  امل���ر����ش���د  ق����ال  م��ي��دان��ي��ا، 
اإن  الإن�شان، ام�ش اجلمعة،  حلق�ق 
املدنيني يف منطقة عفرين )�شمال 
غ��رب��ي ���ش���ري��ا( ي��ن��ا���ش��دون املجتمع 

م�شرع جنديني �إ�شر�ئيليني بعملية ده�س يف جنني
ع�شرات اجلرحى مبواجه�ت 
مع الحتالل ب�ل�شفة وغزة

•• ال�صفة-غزة-وكاالت:

ام�ش  م�شاء  خطرية،  بجراح  اآخرين   2 واأ�شيب  اإ�شرائيليني،  جنديني  قتل 
اأرا�شي  على  املقامة  دوت��ان  ميف�  م�شت�طنة  عند  ده�ش  عملية  يف  اجلمعة، 
باأن  عربية،  اع��الم  و�شائل  واأف���ادت  املحتلة.  الغربية  بال�شفة  جنني  مدينة 
عملية  تنفيذه  عقب  الن�شحاب  من  ومتكن  الده�ش  عملة  نفذ  فل�شطيني 
ده�ش اأدت اإىل م�شرع جنديني اإ�شرائيليني واإ�شابة 2 اآخرين بحالة اخلطر 

قرب ميف� دوتان املقامة على اأرا�شي جنني.
اإ�شابة مئات الفل�شطييني خالل  جاءت العملية الفل�شطينية، بالتزامن مع 
م�اجهات مع الإحتالل يف خمتلف اأرجاء ال�شفة الغربية املحتلة وقطاع غزة 
، حيث اأ�شيب اأكرث من 100 فل�شطيني يف الغاز امل�شيل للدم�ع والر�شا�ش 
املطاطي خالل م�اجهات اندلعت يف مناطق اللنب ال�شرقيه وبينا وكفر قليل 

مع ق�ات الحتالل جن�ب حمافظة نابل�ش.
الفل�شطيني يف  الأحمر  للهالل  با�شم  الر�شمي  الناطق  اأحمد جربيل  وقال 
اإىل  امليداين  العالج  قدمت  الفل�شطيني  الأحمر  الهالل  ط�اقم  اإن  نابل�ش، 
50 فل�شطينيا يف قرية اللنب ال�شرقيه اأ�شيب�ا بحالت اختناق جراء ع�شرات 
املتظاهرين  على  الحتالل  ق���ات  اأطلقته  التي  للدم�ع  امل�شيل  الغاز  قنابل 

فيما اأ�شيب �شاب بر�شا�شة مطاطية خالل امل�اجهات.
فل�شطينيني   10 اأ�شيب  نابل�ش  جن�ب  بيتا  قرية  يف  اأن��ه  جربيل  واأ���ش��اف 
 30 اأ�شيب  فيما  بيتا  اندلعت على مفرق  اختناق خالل م�اجهات  بحالت 
بالر�شا�ش  اآخرين  وخم�شة  للدم�ع  امل�شيل  بالغاز  منهم   25 فل�شطينيا 

املحرقة  ح��ي��ال  ل��ل��ت��ح��رك  ال�����دويل 
الرتكية التي بداأت الأربعاء املا�شي، 
وب���ري مكثفني،  ج���ي  ع��رب ق�شف 

ف�شال عن الإعدامات امليدانية.
ونقل املر�شد، عن م�شادر م�ث�قة، 
ي���زال  ل  وج����ي���ا  ب���ري���ا  ق�����ش��ف��ا  اأن 
ي�شتهدف عفرين منذ منت�شف ليل 

اجلمعة وحتى هذه اللحظة.
ال�شاعات  خ��الل  الق�شف،  واأ���ش��ف��ر 
القليلة املا�شية، عن ع�شرات القتلى 
ال�ش�ري  املر�شد  ووث��ق  واجلرحى. 
5 اأطفال،  مقتل 18 مدنيا، بينهم 
اآخرين.   45 م���ن  اأك����رث  واإ����ش���اب���ة 
القتلى  ب���ع�������ش  ج���ث���ث  ت�������زال  ول 

حت��ت اأن��ق��ا���ش ال��دم��ار ال��ن��اج��م عن 
الق�شف.

املتعمد  ل��ال���ش��ت��ه��داف  وك��ح�����ش��ي��ل��ة 
الق�شف  اأ����ش���ف���ر  امل���دن���ي���ني،  ب���ح���ق 
وال�شاروخي  وامل���دف���ع���ي  اجل�������ي 
التي نفذها  ال��رتك��ي، والإع��دام��ات 
الأت������راك ب��ح��ق ع���دة م���اط��ن��ني يف 
العملية  بدء  منذ  عفرين،  منطقة 
20 يناير، عن مقتل  الع�شكرية يف 
و26  ط��ف��ال   41 ب��ي��ن��ه��م   ،245

امراأة، ح�شب املر�شد.
كما ت�شبب الق�شف يف اإ�شابة مئات 

املدنيني.
ور���ش��د امل��ر���ش��د ا���ش��ت��ب��اك��ات عنيفة 
الق�ات  بني  الأربعاء  منذ  م�شتمرة 
ال��رتك��ي��ة وال��ف�����ش��ائ��ل امل��ق��ات��ل��ة من 
ال�شعب  ح��م��اي��ة  ووح�������دات  ج���ه���ة، 
الذاتي  ال����دف����اع  وق�������ات  ال����ك����ردي 
م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ع��ل��ى حم����اور يف 
���ش��م��ال ع���ف���ري���ن، يف حم���اول���ة من 
التقدم  م��ن  م��زي��د  لتحقيق  تركيا 
وال��ش�ل لعفرين بغية اقتحامها.

�لتحالف يدمر عتادً� حوثيًا قبالة �حلدود �ل�شعودية

م�شرع ع�شرات احلوثيني يف مع�رك ال�ش�حل الغربي
•• عوا�صم-وكاالت:

تابعة  وم��رك��ب��ات ع�شكرية  ع��ت��اداً  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف  دم���رت م��ق��ات��الت 
للميلي�شيات احل�ثية قبالة احلدود ال�شع�دية اليمنية.

وك�شفت الطائرات بدون طيار عن 3 مركبات ع�شكرية تابعة للح�ثيني، 
احلدود  باجتاه  نقلها  امليلي�شيات  عنا�شر  حاولت  وذخائر  األغاماً  حتمل 

ال�شع�دية.
قتلت  حيث  الثالثة،  الأه���داف  تدمري  يف  التحالف  مقاتالت  وجنحت 

العنا�شر التي كانت ت�شتقلها.
كما ا�شتطاعت مدفعيات التحالف ا�شتهداف اأكرث من 12 هدفاً متن�عاً، 
ما بني اأوكار وثكنات للح�ثيني يف م�اقع متعددة داخل احلدود اليمنية، 
والأ�شلحة  للذخائر  م�اقع  وتدمري  انقالبياً،   15 مقتل  عن  اأ�شفر  ما 

وال��ط��اق��ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة، ال��ت��ي ا���ش��ت��خ��دم��ه��ا احل���ث��ي���ن ل��ت���ل��ي��د الطاقة 
الكهربائية.

86 من ميلي�شيات احل�ثي امل�الية لإي��ران واإ�شابة ع�شرات  هذا وقتل 
اآخرين يف غارات ملقاتالت التحالف العربي على ال�شاحل الغربي خالل 

ال�شاعات الأربع والع�شرين املا�شية.
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  احل���ث��ي،  مليلي�شيات  ت��دري��ب��ا  مع�شكرا  الق�شف  وط���ال 
جتمعات ومعدات ع�شكرية، حيث اأدت الغارات اإىل تدمري نح� 13 اآلية 

ومركبة للمتمردين.  
يف  ال�شرعية  لدعم  العربي  التحالف  مقاتالت  �شنت  �شابق،  وق��ت  ويف 
وخمزن  ع�شكرية  ت��ع��زي��زات  ا�شتهدفت  ج���ي��ة  غ����ارات  �شل�شلة  ال��ي��م��ن، 
اأ�شلحة وذخرية تابعني مليلي�شيات احل�ثي يف مديريات باجل و اجلراحي 

والتحيتا بجبهة ال�شاحل الغربي.

بييريييطيي�نييييي� تييتييهييم بييوتييني 
اجل��شو�س ت�شميم  بييقييرار 

•• عوا�صم-وكاالت:

الرو�شية  ت���ا����ش  وك����ال����ة  ن��ق��ل��ت 
ال��ك��رم��ل��ني ق�له،  ع���ن  ل���الأن���ب���اء 
التهامات  اإن  اجل���م���ع���ة،  ام�������ش 
الرئي�ش  ب�����ش��ل���ع  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ف��الدمي��ري ب���ت��ن يف ه��ج���م بغاز 
املزدوج  العميل  ا�شتهدف  اأع�شاب 
بريطانيا  يف  �شكريبال  �شريغي 

�شادمة ول تغتفر.
وكان وزير اخلارجية الربيطاين، 
ب���ري�����ش ج���ن�����ش���ن، ق���ال اإن من 
املرجح جدا اأن يك�ن ب�تن نف�شه 
العميل  ا���ش��ت��ه��داف  ق����رار  ات��خ��ذ 
ال���رو����ش���ي ال�������ش���اب���ق ع���ل���ى اأر������ش 

اإجنلرتا.
ون���ق���ل���ت ال����ك���ال���ة ع����ن دمي����رتي 
بي�شك�ف املتحدث با�شم الكرملني 
اأو ذكر لرئي�شنا  اإ�شارة  اأي  ق�له: 
�شادم  انتهاك  ه�  ال�شاأن  ه��ذا  يف 
ول يغتفر للق�اعد الدبل�ما�شية 

لل�شل�ك الالئق.
�شحيفة  نقلت  ���ش��اب��ق،  وق��ت  ويف 
تليغراف الربيطانية عن م�شادر 
الأع�شاب،  غ���از  ب����اأن  ت�شمها  مل 
الذي ا�شتخدم يف ت�شميم العميل 
�شريغي  ال���������ش����اب����ق،  ال����رو�����ش����ي 
ابنته  حقيبة  يف  و�شع  �شكريبال، 

قبل اأن تغادر م��شك�.
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قبيلة الغفران تط�لب بتدخل دويل لوقف انته�ك�ت قطر
•• عوا�صم-وكاالت:

طالب ن�شطاء من قبيلة الغفران مبمار�شة �شغ�ط دولية على احلك�مة القطرية، حتى تعيد حق�ق اأبناء 
القبيلة وعلى راأ�شها اإلغاء قرارات اإ�شقاط جن�شياتهم. ويف ندوة نظمتها الفيدرالية العربية حلق�ق الإن�شان 
اأمامهم �ش�ى دع�ة املنظمات الدولية، مبا  اأنه مل يعد  بنادي ال�شحافة ال�ش�ي�شري، اأجمع الن�شطاء على 

فيها امل�ؤ�ش�شات احلق�قية، ل��شع ق�شية قبيلة الغفران �شمن اأول�ياتها.
وعر�شت الفيدرالية فيلما وثائقيا ق�شريا يت�شمن نداء من طفلة غفرانية تطالب اأمري قطر متيم بن 

حمد، باإلغاء قرارات اإ�شقاط جن�شية اآلف الغفرانيني القطريني.
وقالت الطفلة يف الفيلم: )يكفي.. يكفي(، يف اإ�شارة اإىل ط�ل معاناة الغفرانيني، منذ اأ�شقطت اجلن�شية عن 
6 اآلف �شخ�ش منهم عام 1996 وبعده. وقال جابر الكحلة املري اأحد اأبناء القبيلة، اإن ما حدث مع قبيلة 

الغفران كان عقابا جماعيا، اأدى اإىل تهجري اآلف الغفرانيني اإىل املنطقة ال�شرقية يف ال�شع�دية.
من  الن�شاء  حتى  الغفرانيني  من  الكثري  ميكن  مل  اجلن�شية  اإ�شقاط  "ب�شبب  لأن��ه  اأمل��ه،  عن  امل��ري  وع��رب 
احل�ش�ل على العالج، بل اإن هناك اأ�شرا تعاين قطع اخلدمات عن املنازل لأنهم مل يع�دوا م�اطنني ول 
اأ�شقطت عنه احلك�مة  اأبيه الذي  ي�شتحق�ن رعاية الدولة". وعر�ش عبد الهادي بن �شالح املري ماأ�شاة 
لقطرية اجلن�شية عام 1990، بعد ي�مني فقط من منحة �شهادة تقدير لأدائه الع�شكري امل�شرف يف حرب 

حترير الك�يت ومالحقة الإرهابيني.
احلدود  على  خيمة  يف  ط�يلة  لفرتة  للعي�ش  ا�شطرت  قطر،  بلدها  من  عائلته  ط��ردت  عندما  اإن��ه  وق��ال 
القطرية ال�شع�دية يف ظروف بائ�شة. وطالب حمد خالد العرق الأمم املتحدة بالتدخل حلل م�شكلة قبيلة 
الغفران، ووجه نداء اإىل العامل يق�ل: اأرج�كم �شاعدونا.  واأكد الأمني العام للفيدرالية العربية حلق�ق 

الإن�شان، �شرحان الطاهر �شعدي، اأن املنظمة تبنت ق�شية الغفران لإميانها بعدالتها واإن�شانيتها.

بالن�شبة للرو�س، �إنه �شوبرمان:

هل يحب فالدميري بوتني اأن يكون ع�ري ال�شدر؟
•• الفجر - خرية ال�صيباين

و�شتمنحه  ب�تني  فالدميري  الأح��د  غ��دا  رو�شيا  �شتبايع  ك��ربى،  مفاجاأة  با�شتثناء 
ا جديًدا على راأ�ش البالد حتى عام 2024. و�شتة اأع�ام ا�شافية من ب�تني،  تف�ي�شً
تعني �شن�ات اخرى من �ش�ر �شاكن الكرملني. فعلى مدى ما يقارب ع�شرين عاماً 
ال��دويل، �شاعف خليفة ب�ري�ش يلت�شني  من احل�ش�ر يف مقدمة امل�شهد ال�شيا�شي 

ال�ش�ر التي يك�ن فيها عاري ال�شدر.
ب�شكل عام، تظهر هذه الفئة من ال�ش�ر خالل عطله ال�شيفية يف الريف. م��ش�ع 
ل ان  �ش�ره الر�شمية هذه: الرئي�ش ن�شف عار وه� يف عّز العملية واحلركة، وُيف�شّ
تفي�ش فح�لة. فالدميري ب�تني، وع�شلته ذات الراأ�شني الع�شدية منتفخة، ذاهب 
اىل ال�شيد ببندقيته. وب�تني ميتطي فر�شا يف التندرا، وفالدميري ب�تني ي�شطاد 

يف نهر حدودي مع منغ�ليا.
)التفا�شيل �ش14(

الهالل يوقع اتف�قية ل�شي�نة طريق جلعة - 
بلح�ف ب�شبوة �شمن خطة لت�أهيل املرافق احليوية

•• �صبوة -وام:

وقعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي اأم�ش الول اتفاقية مت�يل م�شروع 
�شيانة طريق جلعة- باحلاف يف حمافظة �شب�ة .. وذلك يف اإطار الدور 

الذي تق�م به دولة الإمارات لإعادة تاأهيل البنى التحتية باليمن.
واأكد حممد �شيف املهريي ممثل الهيئة يف �شب�ة اأن الهيئة ت�شعى خالل 
عام زايد اإىل تنفيذ م�شاريع خدمية مبختلف املحافظات اليمنية وذلك 
جتاوز  على  الأ���ش��ق��اء  وم�شاعدة  اإل��ي��ه��ا  الطبيعية  احل��ي��اة  ع����دة  ب��ه��دف 

ظروفهم املعي�شية ال�شعبة التي فر�شتها عليهم ميلي�شيات احل�ثي.
التجاري  الن�شاط  زي���ادة  ���ش��اأن��ه  ال���ذي م��ن  امل�����ش��روع  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ���ش��ار 
والج��ت��م��اع��ي ب��ني ك��ل ال��ق��رى وامل��ن��اط��ق ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره خط 
حي�ي.. الأمر الذي �شي�ؤدي اإىل حت�شني ال��شع املعي�شي للم�اطنني يف 

هذه املنطقة من �شاحل �شب�ة.                                   )التفا�شيل �ش2(

م�شت�شفى ال�شيخة ف�طمة للمراأة والطفل 
يع�لج اآلف الأطف�ل يف القرى ال�شودانية

•• اخلرطوم-وام:

جنح الفريق الإماراتي ال�ش�داين الطبي التط�عي يف عالج اآلف الطفال 
يف م�شت�شفى ال�شيخة فاطمة للمراأة والطفل امليداين وذلك تزامنا مع ي�م 
ال�شيخ خليفة  ال�شم�  وان�شجاما مع ت�جيهات �شاحب  الماراتي  الطفل 
بن زايد ل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل ورعاه بان يك�ن عام 2018 
امليداين يف  والطفل  للمراأة  ال�شيخة فاطمة  زايد. ويعمل م�شت�شفى  عام 
حمطته احلالية يف القرى ال�ش�دانية مببادرة من �شم� ال�شيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�ش الأعلى لالأم�مة 
والطف�لة الرئي�شة الأعلى مل�ؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية وبرعاية من ال�شيدة 

وداد بابكر حرم رئي�ش اجلمه�رية ال�ش�دانية.             )التفا�شيل �ش3(

•• عوا�صم-وكاالت:

الرو�شي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  اع��ت��رب 
تهديد  اأن  لف���������روف،  ����ش���ريغ���ي 
ال�ليات املتحدة ب�شرب العا�شمة 

ال�ش�رية دم�شق غري مقب�ل.
واأ�������ش������اف لف��������روف خ������الل قمة 
اأ���ش��ت��ان��ة عا�شمة  ���ش���ري��ا يف  ب�����ش��اأن 
ك��ازاخ�����ش��ت��ان، ام�����ش اجل��م��ع��ة، اأن 
املدنيني ي�ا�شل�ن مغادرة الغ�طة 
دم�شق،  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة  ال�����ش��رق��ي��ة 
املعار�شة  ل�����ش��ي��ط��رة  اخل���ا����ش���ع���ة 

امل�شلحة.
األف   12 ي��ق��رب م���ن  م���ا  وت���اب���ع: 
�شخ�ش غادروا الغ�طة ال�شرقية. 

ون���ق���ل���ت وك����ال����ة اإن���رتف���اك�������ش عن 
اإن  ق�لها  الرو�شية،  ال��دف��اع  وزارة 
غادروا  اآخرين  �شخ�ش  األفي  نح� 

الغ�طة ال�شرقية �شباح اجلمعة.
ُقتل  امل���ي���دان���ي���ة،  ال���ت���ط����رات  ويف 
ام�ش  الأق�������ل،  ع��ل��ى  م���دن���ي���اً   57
رو�شية  غ�������ارات  ج������راء  اجل���م���ع���ة، 
�شيطرة  حت��ت  ب��ل��دت��ني  ا�شتهدفت 
الغ�طة  جن�ب  يف  الرحمن  فيلق 
اأفاد  ما  وف��ق  املحا�شرة،  ال�شرقية 

املر�شد ال�ش�ري حلق�ق الإن�شان.
وق���ال م��دي��ر امل��ر���ش��د، رام���ي عبد 
الرحمن، اإن 46 مدنياً على الأقل 

�شاهد  اإن�����ه  ك��ف��رب��ط��ن��ا  يف  ب���ر����ش 
ثمانية جثث حمرتقة على الأقل 
معظم  اأن  م������ش��ح��اً  ال�����ش��ارع،  يف 
باتت خارج  املدين  الدفاع  مراكز 
اجلرحى  اأن  واأ����ش���اف  اخل��دم��ة. 
ما زال���ا يف الطرقات ول يتمكن 

اأحد من �شحبهم.
عبد  اأك������د  م��ت�����ش��ل،  ����ش���ي���اق  ويف 
حماولة  ه���ن���اك  اأن  ال���رح���م���ن، 
ل��ل��ت��ق��دم باجتاه  ال��ن��ظ��ام  ل���ق����ات 
النظام  ق�����ات  واأط��ل��ق��ت  ���ش��ق��ب��ا. 
ال�ش�ري بدعم من رو�شيا يف 18 

اآخرين  ع�شرات  واأ���ش��ي��ب  قتل�ا، 
رو�شية  غ�������ارات  ج������راء  ب����ج����روح 
بعد  كفربطنا،  ب��ل��دة  ا�شتهدفت 
مدنياً   11 م��ق��ت��ل  م���ن  ���ش��اع��ات 

�شباحاً يف بلدة  �شقبا.
اأن جثث  ال���رح���م���ن،  ع��ب��د  واأك�����د 
متاماً،  متفحمة  كفربطنا  قتلى 
حارقة  م����اد  ا�شتخدام  م��رج��ح��اً 
يف الق�شف الذي ا�شتهدف �شارعاً 
حماولة  يف  امل��دن��ي���ن  فيه  جتمع 

للخروج.
فران�ش  ل���ك��ال��ة  م��را���ش��ل  وق����ال 

عنيفا  ه��ج���م��ا  ���ش��ب��اط/ف��رباي��ر 
لف�شائل  الأخ������ري  امل��ع��ق��ل  ع��ل��ى 
دم�شق.  اأب�������اب  ع��ل��ى  امل��ع��ار���ش��ة 
ال�شيطرة  ا���ش��ت��ع��ادة  يف  وجن��ح��ت 
من   70% م������ن  اأك���������رث  ع����ل����ى 

م�شاحة الغ�طة ال�شرقية.
ال����رح����م����ن: هناك  ع���ب���د  وت����اب����ع 
ق�شف ج�ي رو�شي وللنظام على 
عدة بلدات على اجليب اجلن�بي 
ال�شرقية  ال���غ����ط���ة  يف  ال���غ���رب���ي 
فيلق  ج���ي���ب  وه������  امل���ح���ا����ش���رة، 

الرحمن.

بدء ت�شويت امل�شريني ب�خل�رج يف النتخ�ب�ت الرئ��شية
•• القاهرة-وام:

بداأ الناخب�ن امل�شري�ن يف اخلارج ام�ش عملية الت�ش�يت يف النتخابات الرئا�شية التي ت�شتمر ثالثة اأيام.
امل�شاركة بالت�ش�يت يف  اأمام الناخبني الراغبني يف  اأب�ابها  وفتحت ال�شفارات امل�شرية وقن�شلياتها يف اخلارج 

النتخابات الرئا�شية التي ت�شتمر حتى الأحد املقبل.
ومن املقرر اأن جترى النتخابات يف الداخل يف الفرتة من 26 وحتى 28 مار�ش اجلاري.. و تقدر اأعداد من 

يحق لهم النتخاب داخل م�شر ب�60 ملي�ن �شخ�ش.

�لولية �لر�بعة بعناء كبري:
مريكل.. وحمنة الع�ش�ء الأخري!

•• الفجر - اعداد خرية ال�صيباين

كان ل بد ان ي�شتغرق الأمر 171 ي�ًما منذ القرتاع، وه� رقم قيا�شي 
يف تاريخ اأملانيا ما بعد احلرب، لت�ؤدي اأجنيال مريكل، 63 �شنة، اأخريا، 
القادمة.  الأرب��ع  لل�شن�ات  بالدها  بخدمة  وتلتزم  الد�شت�رية  اليمني 
ح�شر جميع الن�اب يف الب�ند�شتاغ، ويف مقدمة �شّف ال�شي�ف، كانت 
والدة امل�شت�شارة البالغة من العمر 89 عاماً، ولأول مرة، زوجها ي�اخيم 
ل، يف منا�شبات �شابقة، م�شاهدة احلفل يف املنزل على  �ش�ير، الذي ف�شّ

�شا�شة التلفزي�ن.                                            )التفا�شيل �ش13(

اأمييريكيييييني  جيينييود   7 مقتل 
العراق يف  مروحية  بتحطم 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

عندما  اأمريكيني  جن�د  �شبعة  قتل 
غ����رب  م���روح���ي���ت���ه���م يف  حت���ط���م���ت 
العراق، بح�شب ما اأعلن م�ش�ؤول يف 

وزارة الدفاع المريكية ام�ش.
تق�م  ك���ان���ت  امل����روح����ي����ة  اإن  واأك�������د 
العراق  م��ن  روت��ي��ن��ي��ة  ن��ق��ل  بعملية 
كان  امل�������ش����ؤول  وق�����ال  ����ش����ري���ا.  اإىل 
اأ�شخا�ش  �شبعة  املروحية  منت  على 
وقال  جميعا.  قتل�ا  اأن��ه��م  ويعتقد 
م�����ش���ؤول اآخ��ر اإن ارب��ع��ة م��ن القتلى 
المريكي.  اجل���  ���ش��الح  يف  عنا�شر 
وافاد بيان ل�زارة الدفاع المريكية 
من  هي  حتطمت  التي  املروحية  اإن 
اإت�ش.اإت�ش60-  �شيك�ر�شكي  ط��راز 
بيف ه�ك، واأن احلادث لي�ش ناجما 

عن عمل عدائي.

دمعة وفاء للمرحوم ال�صديق 

معايل خلفان الرومي ) اأبو في�صل(
 طيب اهلل ثراه

 �صعر – معايل حميد بن نا�صر العوي�س

دمعة وفاء
ْل �َشطَّ �ملز�ُر و�أقَفَرْت �أَبا َفْي�شَ

جمال�ُس �أٌن�ْس َغاَب َعْنها �َشمرُيهْا

ُوْكنَت َلها �لَو�شمُي �إِْن هي �أَْجدَبْت

َفاأذَكْت ُخز�مْا َوْفاَح َعبرُيهْا

ْل ِبَعْودٍة فباِدْر رعاَك �هلُل َعجِّ

لعلَّ �إىل َنف�شْي ُيعود �شروُرهْا
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة اأبوظبي حتتفي ب�ليوم العربي حلقوق الإن�ش�ن

•• اأبوظبي-وام:

الذي  الإن�شان  حلق�ق  العربي  الي�م  مبنا�شبة  اأب�ظبي  �شرطة  احتفلت 
بهذه  تثقيفيتني  حما�شرتني  ونظمت  عام  كل  من  مار�ش   16 ي�شادف 

املنا�شبة يف اأب�ظبي والعني .
الإم����ارات يف جم��ال حق�ق  ج��ه���د  اإب���راز  الأوىل على  املحا�شرة  ورك���زت 
الإن�شان ومكانتها دولياً يف هذا املجال وا�شتعر�شت التفاقيات وامل�اثيق 

الدولية التي �شادقت عليها الدولة لتعزيز اجله�د العاملية .
ونظم املحا�شرة الأوىل مكتب �ش�ؤون حق�ق الإن�شان بقطاع �ش�ؤون القيادة 
بعن�ان” حق�ق الإن�شان والتنمية امل�شتدامة” على م�شرح “ مركز دعم 

احمد  العميد  بح�ش�ر  وذل��ك  ال�شرطة  اإدارات  مبجمع  القرار”  اتخاذ 
والعميد  الداخلية  ب���زارة  التنظيمية  ال�ش�ؤون  حممد نخرية مدير عام 
عبد ال�هاب احل��شني امل�شرف على مكتب �ش�ؤون حق�ق الإن�شان يف قطاع 
�ش�ؤون القيادة وعدد من ال�شباط وم�ظفي الإدارات ال�شرطية يف القيادة 

العامة ل�شرطة اأب�ظبي.
الإن�شان  �ش�ؤون حق�ق  اليماحي مدير مكتب  اأول جميعه  املالزم  وكانت 
بقطاع �ش�ؤون القيادة رحبت باحل�ش�ر م�ؤكدة اأهمية ن�شر وتعزيز ثقافة 
مدير  مكتب  من  الكعبي  فاطمة  اأول  امل��الزم  وتناولت  الإن�شان.  حق�ق 
قطاع العمليات املركزية العالقة بني حق�ق الإن�شان والتنمية امل�شتدامة 
والإن�����ش��ان غايتها  ال��ب�����ش��ري��ة  التنمية  ح����ل  ي��ت��م��ح���ر  ح��دي��ث  ك��م��ف��ه���م 

ل�شيانة  ا�شتدامتها  على  والعمل  متييز  دون  النا�ش  وجلميع  وو�شيلتها 
حق�ق الأجيال القادمة.

كما تطرقت املحا�شرة اإىل جه�د دولة الإمارات يف جمال حق�ق الإن�شان 
وت�����ش��م��ن ذل���ك احل��ق���ق يف د���ش��ت���ر ال���دول���ة وق���ان��ي��ن��ه��ا وال��ت���ق��ي��ع على 
بحق�ق  واملتعلقة  واإقليمياً  دول��ي��اً  عليها  امل�شادق  وامل�اثيق  التفاقيات 
الإن�شان، والتزام القيادات ال�شرطية يف الدولة بالت�شريعات املنظمة لها، 

وتثقيف منت�شبيها باأهمية اللتزام بتلك احلق�ق ومراعاتها. 
ويف مدينة العني نظم مكتب �ش�ؤون حق�ق الإن�شان بقطاع �ش�ؤون القيادة 
ب�شرطة اأب�ظبي حما�شرة تثقيفية ح�ل حق�ق الإن�شان يف نادي �شباط 
قطاع  م��ن  املحرمي  حمد  م��ب��ارك  امل��ق��دم  بح�ش�ر  ال��ع��ني..  يف  ال�شرطة 

اأمن املجتمع واملقدم خمي�ش ع��ش الكعبي رئي�ش ق�شم تاأجري مركبات 
امل�شاريع والرائد عبداهلل الط�ير العامري مدير فرع النادي وعدد من 

ال�شباط ومنت�شبي ومنت�شبات الإدارات ال�شرطية يف العني.
وا�شتعر�ش طاهر علي �شاهني املحا�شر يف اإدارة مدار�ش ال�شرطة بقطاع 
امل�ارد الب�شرية الإجن��ازات التي حققتها دولة الإم��ارات يف جمال حق�ق 
الإن�شان حتى اأ�شبحت من اكرث الدول تقدما يف هذا املجال على امل�شت�ى 
الإقليمي والدويل. وتطرق يف املحا�شرة اإىل اأهم البن�د املتعلقة بحق�ق 
الإن�شان يف د�شت�ر دولة الإمارات والذي كفل حق�ق حرية الراأي والتعبري 
واحلفاظ على كرامة الإن�شان والعدل وامل�شاواة بني امل�اطنني واملقيمني 

غلى ار�ش الدولة .

»الهالل« يوقع اتف�قية ل�شي�نة طريق جلعة - بلح�ف ب�شبوة �شمن خطة لت�أهيل املرافق احليوية

وفد اإعالمي اإم�راتي يقف على اجلهود التنموية لي »الهالل الأحمر « يف ح�شرموت

•• �صبوة -وام:

وقعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي اأم�ش الأول اتفاقية مت�يل م�شروع 
�شيانة طريق جلعة- باحلاف يف حمافظة �شب�ة .. وذلك يف اإطار الدور 

الذي تق�م به دولة الإمارات لإعادة تاأهيل البنى التحتية باليمن.
واأكد حممد �شيف املهريي ممثل الهيئة يف �شب�ة اأن الهيئة ت�شعى خالل 
اليمنية  املحافظات  مبختلف  خدمية  م�شاريع  تنفيذ  اإىل   « زاي��د  ع��ام   «

وذلك بهدف ع�دة احلياة الطبيعية اإليها وم�شاعدة الأ�شقاء على جتاوز 
ظروفهم املعي�شية ال�شعبة التي فر�شتها عليهم ميلي�شيات احل�ثي.

واأ����ش���ار اإىل اأه��م��ي��ة امل�����ش��روع ال���ذي م��ن ���ش��اأن��ه زي����ادة ال��ن�����ش��اط التجاري 
والجتماعي بني كل القرى واملناطق التي مير بها باعتباره خط حي�ي.. 
هذه  يف  للم�اطنني  املعي�شي  ال��شع  حت�شني  اإىل  ���ش��ي���ؤدي  ال���ذي  الأم���ر 

املنطقة من �شاحل �شب�ة.
اإط��ار خطة عمل متكاملة لإعادة  ياأتي يف  التفاقية  ت�قيع  اأن  اإىل  ون���ه 

عدة  �شمن  �شب�ة  يف  احلي�ية  امل��راف��ق  من  ع��دد  وتاأهيل  و�شيانة  ترميم 
مراحل وفقاً لأول�ية الحتياجات املجتمعية لها.

اليمن  يف  الإم���ارات  بها  تق�م  التي  التنم�ية  امل�شاريع  اإن  املهريي  وق��ال 
بال�شعب  الر�شيدة  القيادة  اهتمام  تعك�ش  الإغاثية  امل�شاعدات  اإىل  اإ�شافة 
اليمني يف هذا الظرف وتراعي اجلانبني التنم�ي والإن�شاين اإ�شافة اإىل 

تقدمي اخلدمات الي�مية للم�اطنني.
ويف هذا الإطار .. اأ�شار اإىل اأن الإمارات بذلت - ول تزال - جه�دا حثيثة 

يف اإعادة الإعمار باملناطق املحررة مقدمة دعما �شخيا مل�شاريع تاأهيل قطاع 
البنية التحتية الأ�شا�شية ومنها قطاع الطرق.

من جهته .. اأ�شار حممد علي يعق�ب مدير مركز �شيانة الطرق بامل�ؤ�ش�شة 
العامة للطرق واجل�ش�ر اإىل اأهمية امل�شروع ودوره يف ان�شياب احلركة بني 

خمتلف مناطق �شب�ة.
التحتية  البنية  تنمية وتط�ير  املبذولة يف  الإماراتية  . م�شيدا باجله�د 

باليمن و�شب�ة على وجه اخل�ش��ش.

•• املكال -وام:

اطلع وفد اإعالمي اإماراتي - عن قرب - على جانب من اجله�د احلثيثة 
ذراعها  ع��رب  ح�شرم�ت  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  تبذلها  التي 

الإن�شاين املتمثل يف هيئة الهالل الأحمر.
جاء ذلك خالل زيارة قام بها ال�فد اأم�ش الول للمحافظة رافقهم خاللها 

مندوب� هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
املن�شاآت  ي��زور ع��ددا م��ن  اأن  ال�شحر قبل  ���ش���ارع مدينة  ال���ف��د يف  وجت���ل 
واملرافق يف املدينة بينها م�شت�شفى ال�شحر العام .. حيث اطلع على م�شت�ى 
الإجناز يف ق�شم �ش�ء التغذية التي تكفلت الهيئة بدعمه وجتهيزه والذي 

تنفذه منظمة ال�شحة العاملية.

كما قام ال�فد بزيارة ميدانية تفقد خاللها �شري العمليات يف اإن�شاء منتزه 
مبديرية  زغفة  مدر�شة  ب��زي��ارة  الول  ي�مه  يف  ج�لته  خمتتما  �شحري.. 

ال�شحر.
على  والإغاثية  والإن�شانية  التنم�ية  مبادراتها  تنفيذ  الإم��ارات  وت�ا�شل 
 .. ال�شرعية  على  احل�ثي  النقالب  تداعيات  من  للحد  اليمنية  ال�شاحة 
فيما ت�شاهم مببادرات ق�ية لإع��ادة الأمن وال�شتقرار وتطبيع احلياة يف 

ح�شرم�ت وبقية املدن املحررة.
بال�فد  ال�شحر  مديرية  ع��ام  مدير  ب��ارزي��ق  �شعيد  اأم��ني  املهند�ش  ورح��ب 
الزائر .. مثمنا عاليا الدور والإ�شهامات الكبرية والالفتة لدولة الإمارات 
العربية املتحدة وذراعها الإن�شاين الهالل الأحمر الإماراتي يف دعم اليمن 
وتنفيذ العديد من الربامج القت�شادية والإن�شانية والتي �شلت جمالت 

ومنها  املحافظات  م��ن  العديد  يف  وال��ط��رق  والكهرباء  وال�شحة  التعليم 
ح�شرم�ت.

و�شدد بارزيق على اأن هذه اجله�د وامل�شاهمات واملبادرات الإماراتية املتعددة 
�شتبقى حمط تقدير واعتزاز وعرفان من اليمنيني.

الأحمر  ال��ه��الل  ف��ري��ق  رئي�ش  ن��ائ��ب  ال��ن��ي��ادي  اأو���ش��ح حمد   .. م��ن جانبه 
الإماراتي يف ح�شرم�ت اأن الهيئة تعمل دائما على تعزيز البنية التحتية 
اأن  على  م�شددا   .. احل�ثي�ن  دم��ره  م��ا  واإ���ش��الح  ح�شرم�ت  حمافظة  يف 
فريق الهيئة يف ح�شرم�ت �شيعمل جاهدا على م�شاعدة اإخ�انه اليمنيني 
ويبذل ق�شارى جهده من اأجل تخفيف معاناتهم جراء الأزمة التي خلفتها 
ميلي�شا النقالب. من ناحيتهم .. اأعرب اأهايل مديرية ال�شحر عن خال�ش 
الإن�����ش��اين يف ح�شرم�ت  الإم�����ارات ودراع��ه��ا  ل��دول��ة  وت��ق��دي��ره��م  �شكرهم 

واملتمثل يف هيئة الهالل الأحمر على اجله�د املبذولة لتخفيف املعاناة عن 
ال�شعب اليمني .. م�شريين يف هذه ال�شدد اإىل الدعم الن�عي الذي تقدمه 
الهيئة خا�شة يف اجل�انب الأ�شا�شية املتعلقة بحياة امل�اطنني والتي �شملت 

الإغاثة وم�شاريع البنية التحتية واملبادرات الإن�شانية والتنم�ية.
التنمية  الفرق يف جه�د  ت�شنع  اليمن  الإم���ارات يف  مبادرات  اأن  اإىل  ي�شار 
والإعمار وت�شرع من وترية حت�شني الأو�شاع الإن�شانية على الأر�ش واإعادة 

احلياة اإىل طبيعتها يف املناطق املحررة.
من  املتاأثرين  و�شط  الي�مي  وت�اجدها  امليدانية  الهيئة  حتركات  اأن  كما 
الأحداث خا�شة يف املحافظات الأكرث تاأثرا وم�اكبتها لتط�رات الأو�شاع 
اليمن  يف  العاملة  الإن�شانية  املنظمات  بني  متقدمة  مكانة  حتتل  جعلها 

حاليا.

املوارد الب�شرية والتوطني تفوز بج�ئزة درع احلكومة الإلكرتونية العربية

•• اأبوظبي-وام:

الب�شرية  امل����������ارد  وزارة  ف�������ازت 
احلك�مية  درع  بجائزة  والت�طني 
للعام  ال���ع���رب���ي���ة  الإل����ك����رتون����ي����ة 
اأكادميية  متنحها  التي   ،2018
املنطقة  يف  ال���ت���م���ي���ز  “ج�ائز 
م�شروع  ع����ن  وذل������ك  العربية” 

الذكي”. “الت�شال 
اأحمد  �شيف  �شعادة  اجلائزة  ت�شلم 
امل�������ارد  وزارة  وك���ي���ل  ال�������ش����ي���دي 
للم�ارد  وال����ت�����ط����ني  ال���ب�������ش���ري���ة 
النعيمي  �شقر  وحممد  الب�شرية 
للخدمات  امل�شاعد  ال�����زارة  وك��ي��ل 
اقيم  حفل  خ��الل  وذل���ك  امل�شاندة 
م����ؤخ���را ب��ال��ق��اه��رة ب��ح�����ش���ر كبار 
ع��دد كبري من  م�����ش���ؤويل وممثلي 
احلك�مية  وامل���ؤ���ش�����ش��ات  اجل���ه���ات 

العربية.
وذكر ال�ش�يدي اإن الف�ز باجلائزة 
ياأتي يف اإط��ار حر�ش ال���زارة على 

الذكي”  “الت�شال  م�����ش��روع  ان 
التي  البتكارية  امل�شاريع  من  يعد 
 2017 العام  يف  ال����زارة  طبقتها 
للم�شاهمة يف رفع م�ؤ�شر النتاجية 
واجن���از اخل��دم��ات ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
دعم امل�ظفني من خالل ا�شتخدام 
الأج����ه����زة ال��ل���ح��ي��ة ال��ذك��ي��ة وفق 
ن��ظ��ام ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ���ش��اع��ات عمل 
مرنة متكنهم من اجن��از مهامهم 

ال�ظيفية يف اأي مكان ووقت.
�شاأنه  م��ن  امل�شروع  ان  اإىل  اأ���ش��ار  و 
زيادة ن�شبة �شعادة م�ظفي ال�زارة 
واملتعاملني من خالل الرتكاز على 
ال�����زارة املختلفة  ت��ق��دمي خ��دم��ات 
ع��ل��ى م����دار ال�����ش��اع��ة وط������ال اأي���ام 
ومعايري  ل�ش�ابط  وفقا  الأ�شب�ع 

التكن�ل�جيا  ا�شتخدامات  تعزيز 
اله�اتف  وت��ط��ب��ي��ق��ات  احل���دي���ث���ة 
لت�جيهات  تنفيذا  وذل���ك  الذكية 
���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 
اهلل” بالتح�ل  دبي” رع��اه  حاكم 
متت  والتي  الذكية  احلك�مة  اإىل 
ا�شرتاتيجية  اإط����ار  يف  ت��رج��م��ت��ه��ا 
جانب  يف  ت�شتهدف  ال��ت��ي  ال�����زارة 
م���ن���ه���ا ����ش���م���ان ت����ق����دمي خ���دم���ات 
اي�����ش��ا يف كافة  م��ت��م��ي��زة وال��ت��م��ي��ز 
اخل���دم���ات الداري�����ة وف���ق معايري 
وال�شفافية  وال����ك����ف����اءة  اجل��������دة 
البتكار  ثقافة  تر�شيخ  اإىل  ا�شافة 
واو�شح  امل�ؤ�ش�شي.  العمل  بيئة  يف 

التميز واجل����دة يف جم��ال تقدمي 
اخلدمة.

“الت�شال  م�شروع  ان  اإىل  ول��ف��ت 
الذكي” �شاهم بفاعلية يف حتقيق 
م�شت�يات متقدمة ب�شاأن امل�ؤ�شرات 
والتي  ال����������زارة  و���ش��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
وارتفاع  املخرجات  دق��ة  ت�شتهدف 
اإىل  اأدى  ال�����ذي  الأم������ر  ال���ك���ف���اءة 
خف�ش معدلت التكلفة الت�شغيلية 

اإىل الن�شف.
يذكر انه من اأهم مميزات م�شروع 
ربطه  ه����  الذكي”  “الت�شال 
اأداء  لقيا�ش  والتمكني  بامل�ؤ�شرات 
ون�شبة  الإدارة  واأداء  امل���ظ��ف��ني 
ال�قت  �شمن  امل��ن��ج��زة  امل��ع��ام��الت 

املحدد .

جولة ق�رية لفريق الإم�رات لبحوث علوم ال�شتمط�ر
•• اأبوظبي -وام:

الإم�������ارات لبح�ث  ب��رن��ام��ج  ي��ن��ظ��م 
ر�شمية  ج����ل���ة  ال���ش��ت��م��ط��ار  ع���ل����م 
تبداأ  الم��ري��ك��ي��ت��ني  ال��ق��ارت��ني  اإىل 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال����لي���ات  م��ن 
ل��ل��ق��اء ال��ب��اح��ث��ني احل��ا���ش��ل��ني على 
البحثية  وفرقهم  الربنامج  منحة 
وت�شتكمل اجل�لة يف الربازيل حيث 
الربنامج  ع��م��ل  ف���ري���ق  ���ش��ي�����ش��ارك 
للمياه  العاملي  املنتدى  فعاليات  يف 
يف  يعقد  وال����ذي  ال��ث��ام��ن��ة  بن�شخته 

مدينة برازيليا.
اأطلقته  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  ويحر�ش 
وي���دي���ره  ال���رئ���ا����ش���ة  �����ش�����ؤون  وزارة 
امل����رك����ز ال����ط���ن���ي ل����الأر�����ش����اد على 
الدولية  و�شراكاته  عالقاته  تعزيز 
للتحديات  الت�شدي  يف  للم�شاهمة 
والنه��ش  امل��ائ��ي  ب��الأم��ن  املتعلقة 
العلمية  والب����ت����ك����ارات  ب��ال��ب��ح���ث 
جمال  يف  الب���ت���ك���اري���ة  وال���ت���ق���ن���ي���ة 

ال�شتمطار.
عبداهلل  ال����دك����ت�����ر  ����ش���ع���ادة  وق������ال 
ال�طني  امل����رك����ز  م���دي���ر  امل���ن���دو����ش 
الم�������ارات  ب���رن���ام���ج  ان  ل����الأر�����ش����اد 
لبح�ث عل�م ال�شتمطار يق�م بدور 
املجتمعات  خ���دم���ة  يف  ب�����ارز  ع��ل��م��ي 
الب�شرية ح�ل العامل عرب ما يقدمه 

كما �شيلتقي فريق الربنامج خالل 
بالباحث  ب����ل���در  مل��دي��ن��ة  زي���ارت���ه���م 
احل�����ائ�����ز ع���ل���ى م���ن���ح���ة ال���ربن���ام���ج 
ال���دك���ت����ر ب�ل  ال��ث��ان��ي��ة  يف دورت���ه���ا 
�شبيك  ����ش���رك���ة  م����ؤ����ش�������ش  ل��������ش����ن 
م�شتجدات  على  ل��الط��الع  العاملية 
ال�����ذي يحمل  ال��ب��ح��ث��ي  م�����ش��روع��ه 
املتعلقة  الدقيقة  “الفيزياء  عن�ان 
م�اد  وت���اأث���ري  ال��رك��ام��ي��ة  بال�شحب 
على  وال�����ت�����ع�����رف  ال�شرتطاب” 
�شل�شلة  باإجراء  اخلا�شة  التط�رات 
م���ن ال����رح����الت اجل����ي���ة يف اأج������اء 
ي�لي�  ���ش��ه��ر  يف  الإم�����������ارات  دول������ة 
با�شتخدام طائرة لريجيت   2018
واملجهزة  ل���الأب���ح���اث  امل��خ�����ش�����ش��ة 
ا�شت�شعار  واأج��ه��زة  قيا�ش  مبج�شات 
�شيكاغ�  مدينة  و�شتك�ن  متط�رة. 
الربنامج يف  لفريق  الثانية  املحطة 
�شبل  هناك  �شيناق�ش  حيث  ج�لته 
التط�رات  واآخ���ر  امل�شرتك  التعاون 
كلية  مع  ال�شتمطار  بعل�م  املتعلقة 
بجامعة  اجل��ي���ف��ي��زي��ائ��ي��ة  ال��ع��ل���م 
حمطات  ا�شتكمال  وم���ع  �شيكاغ�. 
�ش�ف  ال�شمالية  اأمريكا  يف  اجل�لة 
اأمريكا  اإىل  ال��ربن��ام��ج  فريق  يتجه 
فعاليات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  اجل��ن���ب��ي��ة 
م��ن��ت��دى امل���ي���اه ال���ع���امل���ي امل��ن��ع��ق��د يف 
م���دي���ن���ة ب���رازي���ل���ي���ا ال���ربازي���ل���ي���ة يف 

واب��ت��ك��ارات علمية  دع��م لبح�ث  من 
وتكن�ل�جية ت�شهم يف حتقيق الأمن 
املائي عاملياً.. ونحن نعمل يف ال�قت 
الراهن مع 9 باحثني حائزين على 
بالتعاون  يعمل�ن  الربنامج  منحة 
ابتكار  ال��ب��ح��ث��ي��ة ع��ل��ى  ف��رق��ه��م  م���ع 
جديدة  علمية  م�شت�يات  وتط�ير 
وه�  ال�شتمطار  ع��ل���م  جم���الت  يف 
الأم������ر ال�����ذي ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع روؤي����ة 
تعزيز  اإىل  ال����ه����ادف����ة  ب���رن���اجم���ن���ا 
القدرات واخلربات العاملية يف جمال 
فريق  ان  وا����ش���اف  ال�شتمطار.” 
الربنامج �شيلتقي اأع�شاء الفريق يف 
اأمريكا احلائز على منحة الربنامج 
اإريك  الربوفي�ش�ر  الثالثة  بدورتها 
اأ�شتاذ م�شارك يف ق�شم العل�م  فري� 
بجامعة  وال��ف�����ش��ائ��ي��ة  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة 
ك�ل�رادو لل�ق�ف على اآخر تط�رات 
ي�شعى  ال�����ذي  ال��ب��ح��ث��ي  م�����ش��روع��ه 
تلقيح  عملية  ور���ش��د  م��راق��ب��ة  اإىل 
با�شتخدام  مبا�شر  ب�شكل  ال�شحب 
طيار..  ب�����دون  ال���ط���ائ���رات  اأن��ظ��م��ة 
التعرف  اإىل  كذلك  الزيارة  وتهدف 
امل�شاعد  ال���ب���ح���ث���ي  ال���ف���ري���ق  ع���ل���ى 
للربوفي�ش�ر فري� وزيارة املختربات 
وامل���ع���دات امل��ب��ت��ك��رة امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
وتفا�شيل  البحثي  امل�����ش��روع  تنفيذ 

اخلطة املعتمدة لتنفيذه.

القادم  الث��ن��ني  م��ن  املمتدة  ال��ف��رتة 
اإىل 23 مار�ش اجلاري.

وا�شتكماًل ملا اأ�ش�ش له الربنامج من 
ال�شتمطار  جم��ال  يف  مميزة  مكانة 
���ش��ي��ح��ر���ش ال���ف���ري���ق ال����زائ����ر على 
اللقاءات  ع��رب  امل��ك��ان��ة  ه���ذه  ت��ع��زي��ز 
اأع�������ش���اءه مبمثلني  ���ش��ت��ج��م��ع  ال��ت��ي 
عن امل�ؤ�ش�شات الدولية ذات العالقة 
والرابطة  الربازيلية  املياه  ك�كالة 
العاملية  وال�شراكة  للمياه  الدولية 

للمياه.
املزروعي  ع��ل��ي��اء  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
م��دي��رة ب��رن��ام��ج الم�����ارات لبح�ث 
ع��ل���م ال���ش��ت��م��ط��ار ان امل�����ش��ارك��ة يف 
اإ�شافة  متثل  العاملي  امل��ي��اه  منتدى 
بك�نها  ال��ربن��ام��ج  مل�����ش��رية  ج��دي��دة 
ف��ر���ش��ة لإط����الع ���ش��رك��ائ��ن��ا ع��ل��ى ما 

نتبناه من اأفكار وبرامج واعدة.
يحظى  ال���ربن���ام���ج  اأن  واأ�����ش����اف����ت 
يقدمه من  ملا  عاملية مميزة  ب�شمعة 
يف  مبتكرة  وب��ح���ث  مبتكرة  اأف��ك��ار 
ويف  ال�شتمطار  وتكن�ل�جيا  عل�م 
تاأكيد  على  فيه  نعمل  ال��ذي  ال�قت 
مكانة دولة الإمارات كمن�شة عاملية 
الب��ت��ك��ار يف جمال  م��ق���م��ات  جتمع 
بالفعل  ن�����ش��اع��د  ن��ح��ن  ال���ش��ت��م��ط��ار 
القطاع  الفرق يف هذه  على �شناعة 

الهام للغاية.
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م�شت�شفى ال�شيخة ف�طمة للمراأة والطفل يع�لج اآلف الأطف�ل يف القرى ال�شودانية
•• اخلرطوم-وام:

ال�ش�داين  الإماراتي  الفريق  جنح 
ال��ط��ب��ي ال��ت��ط���ع��ي يف ع���الج اآلف 
ال�شيخة  م�شت�شفى  يف  الط���ف���ال 
امليداين  وال��ط��ف��ل  ل��ل��م��راأة  فاطمة 
الطفل  ي������م  م����ع  ت���زام���ن���ا  وذل������ك 
الإماراتي وان�شجاما مع ت�جيهات 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 
زايد ل نهيان رئي�ش الدولة حفظه 
اهلل ورع��اه ب��ان يك�ن ع��ام 2018 

عام زايد.
فاطمة  ال�شيخة  م�شت�شفى  ويعمل 
للمراأة والطفل امليداين يف حمطته 
ال�ش�دانية  ال���ق���رى  يف  احل���ال���ي���ة 
مببادرة من �شم� ال�شيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي 
ال����ع����ام رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����ش الأع���ل���ى 
الرئي�شة  وال��ط��ف���ل��ة  ل���الأم����م���ة 
الأ�شرية  التنمية  مل�ؤ�ش�شة  الأع��ل��ى 
بابكر  وداد  ال�شيدة  م��ن  وب��رع��اي��ة 
حرم رئي�ش اجلمه�رية ال�ش�دانية 
�شند  منظمة  اإدارة  جمل�ش  رئي�شة 
ه���ي الوىل  م���ب���ادرة  اخل���ريي���ة يف 

را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة 
دبي  حاكم  ال����زراء  جمل�ش  رئي�ش 
ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  اهلل  رع��اه 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد 
للق�ات امل�شلحة واإخ�انهم اأ�شحاب 
املجل�ش  اع�����ش��اء  ال�����ش��ي���خ  ال�����ش��م��� 

الأعلى حكام الإمارات.
فاطمة  ال�شيخة  حملة  اإن  وق��ال��ت 
ان  ا�شتطاعت  العاملية  الن�شانية 
ت�شل بر�شالتها الن�شانية اىل الف 
ال�ش�دانية من  القرى  الطفال يف 
خالل خدماتها الن�شانية وجنحت 
يف ا�شتقطاب اف�شل الك�ادر الطبية 
اف�شل  ت����ق����دمي  م����ن  ومت���ك���ي���ن���ه���ا 
اخلدمات الت�شخي�شية والعالجية 
ب�شكل  �شاهمت  وال��ت��ي  وال���ق��ائ��ي��ة 
معاناه  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  يف  ك��ب��ري 
وزيادة  املع�زين  املر�شى  الطفال 
المرا�ش  باأهم  املجتمعي  ال�عي 
التي ت�شيب الطفال واف�شل �شبل 

العالج وال�قاية.
واكدت ان الفريق الطبي التط�عي 
الن�شانية  فاطمة  ال�شيخة  حلملة 

الإمارات ومكانتها دولياً يف جمال 
وت����ف���ري اف�شل  رع���اي���ة الط���ف���ال 

�شبل الرعاية ال�شحية.
»بي�م  الح���ت���ف���الت  اإن  واأ����ش���اف���ت 
ال��ط��ف��ل الإم�����ارات�����ي« ي��ع��ك�����ش قيم 
على  وحر�شهم  واأب��ن��ائ��ه��ا  ال��دول��ة 
رعاية الأطفال واإعدادهم ليك�ن�ا 
لبناء  وامل���رت���ك���ز  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ع���م���اد 
جم��ت��م��ع اأف�����ش��ل وال�����ش���اع��د التي 
منجزات  ع���ل���ى  وحت����اف����ظ  ت��ب��ن��ي��ه 
ومكت�شباته  ال���ت���ن���م����ي���ة  ال�������دول 
م�شريته  وت����ا����ش���ل  احل�������ش���اري���ة 

م�شتقباًل. 
وم�������ن ج���ان���ب���ه���م ث���م���ن���ت ام����ه����ات 
الط��ف��ال ال��ذي��ن تلق�ا ال��ع��الج يف 
للمراأة  فاطمة  ال�شيخة  م�شت�شفى 
حمطته  يف  امل�����ي�����داين  وال����ط����ف����ل 
ال�ش�دانية  ال���ق���رى  يف  احل���ال���ي���ة 
الن�شانية   « الم��ارات  »ام  مبادرات 
ال���ت���ي ����ش���اه���م���ت ب�����ش��ك��ل ف���ع���ال يف 
التخفيف من معاناتهم من خالل 
باإ�شراف  امل��ج��اين  ال��ع��الج  ت��ق��دمي 
اأط���ب���اء م��ت��ط���ع��ني م���ن الم�����ارات 
وال�ش�دان يف من�ذج مميز ومبتكر 

م��ن ن���ع��ه��ا ب��ه��دف ت��ق��دمي اف�شل 
اخلدمات الت�شخي�شية والعالجية 
للمراأة  واجل���راح���ي���ة  وال����ق���ائ���ي���ة 
والطفل مببادرة ان�شانية م�شرتكة 
م����ن » زاي������د ال���ع���ط���اء« والحت������اد 
ال��ن�����ش��ائ��ي ال���ع���ام وم���ؤ���ش�����ش��ة �شند 
ا�شرتاتيجية  وب�����ش��راك��ة  اخل��ريي��ة 
وم�ؤ�ش�شة  ال����رب  دار  ج��م��ع��ي��ة  م���ع 
وجمم�عة  اخل��ريي  ال�شارقة  بيت 

امل�شت�شفيات ال�شع�دية الأملانية.
ال�ش�يدي  ن������رة  ����ش���ع���ادة  واك������دت 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  م���دي���رة الحت�����اد 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م���  ان 
م���ب���ارك حت���ر����ش ع��ل��ى دع����م الم 
وبالأخ�ش  وعامليا  حمليا  والطفل 
يف اجل�انب ال�شحية ووف��رت لهم 

الرعاية ال�شحية ال�شاملة.
واأو�شحت اأن املغف�ر له ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان طّيب اهلل ثراه 
اأر�شى هذه املبادئ وو�شعها م��شع 
�شاحب  نهجه  على  و�شار  التنفيذ 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم� 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان 
و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن 

وم�شت�شفياتها  العاملية  الن�شانية 
امليدانية والتي قدمت نقلة ن�عية 
الطبية  ال��ك���ادر  يف جم��ال متكني 
الن�شاين.  ال���ع���ط���اء  جم�����الت  يف 
للدور  ت���ق���دي���ره���ا  ع����ن  واع�����رب�����ت 
العام  الن�شائي  ل��الحت��اد  ال��ري��ادي 
يف ت��ب��ن��ي امل����ب����ادرات ال���ه���ادف���ة اىل 
خمتلف  مع  ال�شراكات  ا�شتحداث 
وال�ش�دانية  الماراتية  امل�ؤ�ش�شات 
�شبل  اف�������ش���ل  ب���ت���ق���دمي  امل���ع���ن���ي���ة 
يف  ال�ش�دانيني  لالأطفال  الرعاية 

خمتلف القرى ال�ش�دانية .
العن�د  ����ش���ع���ادة  اك�����دت  وب����دوره����ا 
ال��ع��ج��م��ي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
حملة  اأن  ل���ل���ت���ط����ع  الم������������ارات 
ال�شيخة فاطمة الن�شانية العاملية 
تزامنا  تاتي  والطفل  امل��رة  لعالج 
مع احتفالت الدولة بي�م الطفل 
تت�يجاً  ي�شكل  وال���ذي  الإم���ارات���ي 
يف  ال��دول��ة  لقيم  وم�شرقاً  نا�شعاً 
ويف�شي  و�ش�نها  الطف�لة  رعاية 
ال�شريحة  ه��ذه  على  احل��ف��اظ  اإىل 
يعزز  ح��ني  يف  املجتمع  يف  الغالية 
»ي�������م ال���ط���ف���ل الإم�������ارات�������ي« دور 

ع��الج اللف من  العاملية جنح يف 
الط���ف���ال امل�����ش��اب��ني ب���اأم���را����ش يف 
اجلهاز التنف�شي واله�شمي واوجد 
حل�ل واقعية عملية مل�شاكل �شحية 
الط��ف��ال يف حمطته  ي��ع��اين منها 
من  ال�ش�دانية  القرى  يف  احلالية 
جمهز  م��ي��داين  م�شت�شفى  خ���الل 
وفق  الطبية  التجهيزات  ب��اأح��دث 
اف�������ش���ل امل����ع����اي����ري ال����دول����ي����ة من 
بالتن�شيق  وذل��ك  متط�رة  وح��دات 
ووزارة  �شند اخلريية  م�ؤ�ش�شة  مع 

ال�شحة ال�ش�دانية .
م�شاعر  ث���م���ن���ت  ج���ان���ب���ه���ا  وم������ن 
والتنمية  ال�شمان  وزي��رة  الدولب 
دولة  دور  ال�ش�دانية  الجتماعية 
املتحدة حك�مة  العربية  الإم��ارات 
و���ش��ع��ب��ا يف ال���ع���م���ل الإن���������ش����اين يف 
م�شيدة  املناحي  كافة  يف  ال�ش�دان 
مب��ت��ان��ة ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 

البلدين ال�شقيقني.
ال�شيخة  ���ش��م���  ث��م��ن��ت ج��ه���د  ك��م��ا 
فاطمة بنت مبارك يف جمال العمل 
الن�����ش��اين وا���ش��ادت ب��ال��دور املميز 
فاطمة  ال�شيخة  حلملة  واملبتكر 

برنامج  ان  اىل  ال����ش���ارة  وجت����در 
اطلق  للتط�ع  بنت مبارك  فاطمة 
من قبل �شم� ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك بهدف تر�شيخ ثقافة العمل 
التط�عي والعطاء الإن�شاين لدى 

املراأة والطفل حمليا وعامليا.
ويركز الربنامج على اأربعة حماور 
وهي اأفكار وقدرات ومتكني وعطاء 
مبادرات  ع���دة  ت��د���ش��ني  ويت�شمن 
تنمية  يف  ف���ع���ال  ب�����ش��ك��ل  ت�����ش��اه��م 
ومتكينهم  والطفل  امل��راأة  مهارات 
م��ن ال��ع��م��ل ال��ت��ط���ع��ي م��ن خالل 
تنظيم ملتقيات للمراأة والطفل يف 
برنامج  وتد�شني  التط�عي  العمل 
ل��ل��م��راأة والطفل  ال���ق���درات  ل��ب��ن��اء 
جائزة  وتبني  التط�عي  العمل  يف 
للمراأة والطفل يف العمل التط�عي 
ل�شتثمار  ع��امل��ي��ة  ح��م��ل��ة  واإط�����الق 
املجالت  والطفل يف  امل��راأة  طاقات 
والثقافية  والتعليمية  ال�شحية 
املبادرات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��ب��ي��ئ��ي��ة 
�شت�شاهم  ال��ت��ي  وال��ب��ن��اءة  ال��ه��ادف��ة 
ب�شكل فعال يف التنمية الجتماعية 

والقت�شادية امل�شتدامة.

الرئي�س الفرن�شي : الثق�فة حجر الزاوية يف العالق�ت الفرن�شية الإم�راتية
•• باري�س-وام:

الثقافة هي  اإن  اإميان�يل ماكرون  الفرن�شي  الرئي�ش  اأكد 
جتمع  ال��ت��ي  ال�شرتاتيجية  ال��ع��الق��ات  يف  ال��زاوي��ة  حجر 
عن  م��ع��ربا  الإم����ارات  ودول���ة  الفرن�شية  اجلمه�رية  ب��ني 
�شعادته ل�شتثمار البلدين ب�شكل م��شع يف املجال الثقايف 
العربية  اللغتني  بني  الرتجمة  م�شاريع  دع��م  خ��الل  من 

والفرن�شية.
 “ اأنباء الإم��ارات  وقال ماكرون يف ت�شريح ملرا�شل وكالة 
وام “ يف باري�ش - خالل زيارته جلناح دول��ة الم��ارات يف 
ال�شم�  �شاحب  وا�شتقبله  للكتاب  الدويل  باري�ش  معر�ش 
ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن حممد القا�شمي ع�ش� املجل�ش 

اإن العالقات ال�شرتاتيجية بني  الأعلى حاكم ال�شارقة - 
دولة الإمارات وفرن�شا هي من�ذج للعالقات الناجحة بني 
الدول معربا عن اأمله يف اأن تاأخذ الثقافة مزيدا من احليز 
البلدين  �شتجمع  التي  الكبرية  التعاون  م�شاريع  ك��ل  يف 
ب�ج�دي يف جناح  �شعيد جدا  “ اأن��ا  واأ�شاف  ال�شديقني. 
دولة الإمارات العربية املتحدة وهي املعروفة با�شتثمارها 
العربية  اللغتني  والرتجمة بني  الفرن�شية  اللغة  كتب  يف 
والفرن�شية.. وهذه امل�شاألة اعتربها مهمة جدا وجتعلني 
على  قليلة  اأ���ش��ه��ر  بعد  ت��اأت��ي  ان��ه��ا  خا�شة  بالفخر  اأ���ش��ع��ر 
افتتاح متحف الل�فر اأب�ظبي واأي�شا مبنا�شبة اأن ال�شارقة 
اإنه  �شتك�ن عا�شمة عاملية للكتاب بعد ك�ناكري واأثينا .. 
انتقال ثقايف مهم جدا”. ويف رده على �ش�ؤال ح�ل مكانة 

المارات  ودول��ة  فرن�شا  بني  التعاون  عالقات  يف  الثقافة 
قال الرئي�ش الفرن�شي اإميان�يل ماكرون “ مكانة رئي�شية 
يف  الرئي�شي  مكانها  للثقافة  تك�ن  ان  فعال  اأري��د  ج��دا.. 
العالقات الفرن�شية الإماراتية.. وقلتها ب��ش�ح يف الكلمة 
التي األقيتها خالل افتتاح متحف الل�فر اأب�ظبي.. لأين 
بناء  اأج��ل  من  للثقافة  الكبرية  املكانة  بهذه  كثريا  اأوؤم��ن 
يف  الإم���ارات  دول��ة  وت�شارك  م�شرتك”.  ب�شكل  م�شتقبلنا 
ال��دويل للكتاب -  38 ملعر�ش باري�ش  ال�  ال��دورة  فعاليات 
الذي اختريت ال�شارقة لتك�ن �شيفا مميزا - بجناح كبري 
كاتبا   150 اأكرث من  ي�شم  وفد  للثقافة  ال�شارقة  لهيئة 
املعر�ش  و�شي�ف  زوار  لتعريف  ومثقفا  وفنانا  واإعالميا 

بال�جه احل�شاري والثقايف لدولة الإمارات.

ميث�ء ال�ش�م�شي توؤكد التزام الإم�رات الدائم جت�ه 
ال�شعب الفل�شطيني واإجالل عمل الأونروا 

•• روما-وام: 

تاأييد  دول���ة  وزي���رة  ال�شام�شي  ���ش��امل  بنت  ال��دك��ت���رة ميثاء  م��ع��ايل  ج���ددت 
دولة الم��ارات للمجه�دات التي تق�م بها وكالة غ�ث وت�شغيل الالجئني 

الفل�شطينيني الأونروا يف حماية حق�ق وكرامة الالجئني الفل�شطينيني.
وقالت معاليها يف كلمة القتها يف امل�ؤمتر ال�زاري ال�شتثنائي لدعم وكالة 
الأونروا اأم�ش الول يف روما اأن دولة المارات تثمن هذه اجله�د الرامية 
يف  الأون����روا  لت�جه  تاأييدها  وك��ذل��ك  الجتماعي  ال�شتقرار  حتقيق  اىل 
اأهمية ح�شد اجله�د اجلماعية الذي يعترب حتقيقا ملا حتتاجه ال�شتجابة 

لهذا ال�شراع.
من  كل  اخلارجية  وزراء  املعايل  اأ�شحاب  اإىل  بال�شكر  ال�شام�شي  وتقدمت 
ال�ش�يد  ومملكة  الها�شمية  الردن��ي��ة  واململكة  العربية  م�شر  جمه�رية 
على ا�شت�شافة هذا احلدث بالإ�شافة اإىل العاملني يف وكالة الأونروا على 

جه�دها احلثيثة يف تلك املنطقة التي تتمتع باأهمية ومكانة عظمى.
الفل�شطيني  لل�شعب  امل�شتمر  الإم���ارات  دول��ة  دع��م  اىل  كلمتها  واأ���ش��ارت يف 
دولة  اأن  والتنم�ية..وقالت  الإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  ت��ق��دمي  ع��رب  ال�شقيق 
الإم��ارات تاأمل يف روؤية تقدم عاجل و�شريع ل�شمان حق الفل�شطينيني يف 
الأ�شعدة  من  العديد  على  ايجابي  اث��ر  له  �شيك�ن  ما  وه���  م�شتقلة  دول��ة 

والتحديات يف املنطقة.
اأنه لكي نتمكن من تعزيز ال�شتقرار يف املنطقة واإحراز تقدم يف  واأ�شافت 
الق�شية الفل�شطينية يجب م�ا�شلة دعم عملية ال�شالم يف ال�شرق الأو�شط 

باعتبارها الإطار ال�شيا�شي الذي يتم من خالل عقد كافة التفاقيات.
الدائم  الإم����ارات  دول��ة  ال��ت��زام  ال�شام�شي  ميثاء  ال��دك��ت���رة  معايل  واأك���دت 
الذي  العمل  اإج���الل  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الفل�شطيني  ال�شعب  جت��اه  وامل��ع��ه���د 
تق�م به وكالة الأون��روا م��شحة انه على مدى ال�شن�ات اخلم�ش املا�شية 
قدمت دولة الإمارات قرابة 500 ملي�ن دولر اأمريكي كم�شاعدات لل�شعب 
ل�كالة  الأط��راف  اأمريكي متعددة  104 ماليني دولر  الفل�شطيني منها 

الأونروا.
واأ�شافت اأنه اإميانا باأن التعليم ميثل ه�ية وكرامة الالجئني الفل�شطينيني 
فقد كانت الإم��ارات �شباقة يف تغطية العجز املايل مليزانية التعليم ل�كالة 
الأون�����روا خ���الل الأع������ام ال��ث��الث��ة امل��ا���ش��ي��ة م��ن خ���الل ت��ق��دمي دع���م مايل 
التعليمية  العملية  �شري  لتعزيز  دولر  ملي�ن   45 قيمته  بلغت  مت�ا�شل 
يف قطاع غزة وعدم تاأجيل اأي من الأع�ام الدرا�شية حفاظا على م�شتقبل 
امل�شاهامات  اإىل  بالإ�شافة  اأن��ه  معاليها  واأو�شحت  الفل�شطيني.  ال�شباب 
قدمت  فقد  دولر  ملي�ن   1،8 بقيمة  الأون���روا  لدعم  ال�شن�ية  الط�عية 
العجز  لتم�يل  عاجلة  كم�شاعدات  دولر  ملي�ين  بقيمة  دعما  الإم����ارات 
يف  الكهرباء  لت�شغيل  ال�ق�د  لت�فري  املخ�ش�ش  املتحدة  الأمم  برنامج  يف 
امل�شت�شفيات بقطاع غزة. واأ�شادت معايل الدكت�رة ميثاء ال�شام�شي بالدور 
اإىل تق�م به وكالة الأونروا يف حتقيق ال�شتقرار والتما�شك الجتماعي بني 
الفل�شطينيني يف منطقة تعاين  الالجئني  الأك��رث �شعفا مبجتمع  الفئات 
ا�شا�شا من اآثار الأزمة ال�ش�رية والإرهاب وخماطر التطرف املتنامية.. كما 
الالجئني  وت�شغيل  غ�ث  وكالة  يف  العاملة  الفرق  لكافة  بال�شكر  ت�جهت 
الفل�شطينيني على ما قام�ا به من اأعمال لتحقيق تلك الأهداف ومتنياتها 

لهم با�شتمرار النجاح والعمل الدوؤوب.

ن�دي تراث الإم�رات يحتفي بيوم الطفل الإم�راتي
•• ابوظبي-الفجر:

������ش�����ارك ن��������ادي ت��������راث الإم����������ارات 
بي�م  بالحتفاء  ال��دول��ة  م�ؤ�ش�شات 
،وا�شتقبلت  الم�����ارات�����ي  ال���ط���ف���ل 
ال��ت��اب��ع��ة للنادي  ال��رتاث��ي��ة  ال��ق��ري��ة 
جمم�عة من الطلبة ب�شحبة عدد 
التابعة  املراكز  من مدراء وم�شريف 
ل���ه ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة.  وق����د نظمت 
وترفيهية  تثقيفية  ج�لة  للطلبة 
اجنحة  ع���ل���ى  خ���الل���ه���ا  ت����ع����رف�����ا 

املنا�شبة  ه���ذه  يف  بيننا  ب���ج���ده��م 
ر�شم  خ��الل��ه��ا  م��ن  ا�شتطعنا  ال��ت��ي 
ال��ب�����ش��م��ة ع���ل���ى وج�����ه����ه����م، حيث 
15 مار�ش  ي���م  ال��دول��ة يف  حتتفل 
الإم����ارات����ي، م�شريا  ال��ط��ف��ل  ب��ي���م 
من  ���ش��ي��ك���ن  ال����ي�����م  ه�����ذا  ان  اىل 
ال�شن�ية  الحتفالت  جدول  �شمن 

للنادي«.
واأ�شاف الرميثي: ان هذه اجل�لت 
الن�شطة  ادارة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال����ت����ي 
واجليل  الطلبة  اط��الع  اىل  تهدف 

ومرافق القرية ال�اقعة يف منطقة 
كا�شر الأم�اج باأب�ظبي وما حتت�يه 
وعريق،  اأ�شيل  اإم��ارات��ي  ت��راث  من 
رك�ب اخليل  بتجربة  الطلبة  وقام 
واجل��م��ال، ب��الإ���ش��اف��ة  للعديد من 
امل�شابقات التي ر�شمت الفرحة على 
وج�ههم.  وقال ال�شيد را�شد خادم 
الرميثي، رئي�ش ق�شم �ش�ؤون املراكز 
ت���راث  ب���ن���ادي  الن�����ش��ط��ة  ادارة  يف 
بالأطفال  »اح��ت��ف��ي��ن��ا   : الإم�������ارات 
والطالب يف ي�مهم املميز و�شعدنا 

اجلديد بها على العادات والتقاليد 
روح  وزرع  الأ����ش���ي���ل���ة  الإم����ارات����ي����ة 
الن�شء  نف��ش  يف  وال���لء  النتماء 
ال��ه���ي��ة ال���ط��ن��ي��ة لديهم  وت��ع��زي��ر 
م�ؤكدا ان هذا الأم��ر من الأهداف 

ال�شامية لنادي تراث الإمارات. 
املراكز  اأن  اإىل  ال��رم��ي��ث��ي  واأ�����ش����ار 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ن��ادي ت��غ��ت��م الإج������ازات 
املدر�شية لإقامة امللتقيات يف الربيع 
فعاليات  ت�����ش��م  ح��ي��ث  وال�����ش��ي��ف، 
ال����ط����الب وتع�د  ت���خ���دم  ت���راث���ي���ة  

داعيا  وال���ف���ائ���دة،  ب��ال��ن��ف��ع  ع��ل��ي��ه��م 
 7( اعمار  من  من  الطالب  جميع 
18 �شنة( اىل اللتحاق  �شن�ات  - 
وامل�����ش��ارك��ة يف ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات من 
نادي  با�شتمارة يف  الت�شجيل  خالل 
لزيارة  الأه����ايل  دع��ا  كما  ال����رتاث، 
الفقرات  ع��ل��ى  والط����الع  اأب��ن��ائ��ه��م 
ي�مياتهم  اأب���ن���ائ���ه���م  وم�������ش���ارك���ة 
اجل��م��ي��ل��ة.   ويف ن��ه��اي��ة اجل���ل��ة مت 
ت�زيع الهدايا على الطالب لتبقى 

ذكرى لهم يف هذا الي�م املميز. 

•• ال�صارقة-الفجر:

الطفل،  ���ش��الم��ة  ح��م��ل��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
الأعلى  امل��ج��ل�����ش  م���ب���ادرات  اإح�����دى 
الأول  اأم���������ش  الأ�������ش������رة،  ل���������ش�����ؤون 
“اأطفال  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  اخلمي�ش 
ربع  مل���ؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�شارقة”، 
واملبتكرين،  ال��ق��ادة  ل�شناعة  ق��رن 
ال��ذي يتم  الإم��ارات��ي،  بي�م الطفل 
الحتفاء به هذا العام للمرة الأوىل، 
وال����ذي ي��اأت��ي مب���ب���ادرة ك��رمي��ة من 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم� 
الحتاد  رئ��ي�����ش��ة  الإمارات”،  “اأم 
املجل�ش  رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام،  ال��ن�����ش��ائ��ي 

ف�شاًل عن طرح جمم�عة متن�عة 
وال���ربام���ج، وتاأهيل  الأن�����ش��ط��ة  م��ن 
ال����ك�����ادر امل���ؤ���ش�����ش��ي��ة ال����ق����ادرة على 
ا���ش��ت��ك��م��ال ن��ه��ج احل��م��ل��ة ح��ت��ى بعد 
ودوراتها  املرحلية  اأن�شطتها  انتهاء 
الذي  احلفل  وت�شمن  املتخ�ش�شة. 
ا�شت�شافه مركز اأطفال حل�ان، عدداً 
والربامج  ال��ت���ع���ي��ة  ال����ر����ش  م��ن 
بحديث  انطلق  حيث  الرتفيهية، 
املنت�شبني  اأح���د  ال��ط��ن��ي��ج��ي،  را���ش��د 
زمالئه  م��ع  ال�شارقة”  ل�”اأطفال 
وم�ش�ؤولياتهم  ح��ق���ق��ه��م،  ح�����ل 
جت�����اه ال�����ط����ن، ل���ت���ق���ام ب���ع���د ذلك 
ور�شة تدريبية بالتعاون مع الهيئة 

والطف�لة،  ل����الأم�����م����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  مل�ؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة 

الأ�شرية.
وت�����ؤك����د احل��م��ل��ة م���ن خ����الل هذه 
لت�جيهات  وت��ن��ف��ي��ذاً  الح��ت��ف��ال��ي��ة 
حاكم  ال�������ش���م����  ����ش���اح���ب  ق���ري���ن���ة 
ال�شارقة، �شم� ال�شيخة ج�اهر بنت 
املجل�ش  رئي�شة  القا�شمي،  حممد 
الأ�����ش����رة، عزمها  ل�����ش���ؤون  الأع���ل���ى 
ر�شائلها  ب��ث  يف  ال�شتمرارية  على 
الت�ع�ية يف خمتلف �ش�ؤون �شالمة 
الأطفال على مدار العام، واحلر�ش 
التي  امل��ب��ادرات  امل�شاركة يف كل  على 
ال���روؤى والأه���داف،  تلتقي معها يف 

الت�شالت  ق��ط��اع  لتنظيم  العامة 
ح����ل الأم����ن الإل���ك���رتوين، قدمها 
حملل  ب��شليبي،  حممد  املهند�ش 
بالهيئة،  اإلكرتونيه  واأدل���ة  اأب��ح��اث 
تدريبية  ور����ش���ة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
ل”  ت���ق����ل  “كيف  ع���ن����ان  ح��م��ل��ت 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع دائ��������رة اخل���دم���ات 
من  الأط��ف��ال  ع��ّرف��ت  الجتماعية، 
اجل�شد،  خ�ش��شية  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا 
الغرباء.   ط��ل��ب��ات  رف�������ش  وك��ي��ف��ي��ة 
الأطفال  خ�شع  ذل��ك،  جانب  واإىل 
الكاراتيه  يف  ريا�شية  تدريبات  اإىل 
اإ�شراف  حتت  النف�ش،  عن  وال��دف��اع 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  متخ�ش�شة  م��درب��ة 

امل���راأة،  لريا�شة  ال�شارقة  م�ؤ�ش�شة 
احلركية  امل����ه����ارات  ت��ع��ل��م���ا  ح��ي��ث 
احلاجة،  عند  اأنف�شهم  عن  للدفاع 
ال�شارقة”  “اأطفال  ق���دم���ت  ك��م��ا 
اأط���ف���ال م��رك��ز مغيدر  ومب�����ش��ارك��ة 
األعاباً  ت�شمنت  ترفيهية  ع��رو���ش��اً 
للماأك�لت  ورك����ن����اً  وم�������ش���اب���ق���ات، 
بالإ�شافة  وال���ف���ن����ن،  وال��ت�����ش���ي��ر 
“عام  ت��ع��ب��ريي��ة جت�����ّش��د  ل���ح��ة  اإىل 
هنادي  وق���ال���ت   .2018 زايد” 
تخ�شي�ش  “اإن  ال��ي��اف��ع��ي:  ���ش��ال��ح 
بالطفل  ل��الح��ت��ف��ال  ���ش��ن���ي  ي�����م 
ج���اء مببادرة  وال�����ذي  الإم�����ارات�����ي، 
فاطمة  ال�شيخة  �شم�  م��ن  ك��رمي��ة 
ي�ؤكد   - الإم���ارات  اأم   - بنت مبارك 
الهتمام الكبري الذي ت�ليه قيادتنا 
الر�شيدة لق�شايا الطف�لة، و�شعيها 
م���ا من  ك���ل  ت����ف���ري  اإىل  امل�����ش��ت��م��ر 
حق�ق  �شيانة  يف  ي�شاهم  اأن  �شاأنه 
ك��ل طفل مقيم يف دول��ة الإم���ارات، 
اعتماد  مبنا�شبة  ياأتي  واأن��ه  خا�شة 
الطفل  ح���ق����ق  ل���ق���ان����ن  ال����دول����ة 
 .”2016 ع��������ام  يف  )ودمي��������������ة( 
“ياأتي احتفالنا  اليافعي:  واأ�شافت 
جت�شيداً  الإم���ارات���ي،  الطفل  ب��ي���م 
ال�طنية  املبادرات  بدعم  للتزامنا 
ال���ت���ي ت��خ��اط��ب ق�����ش��اي��ا الأط���ف���ال 
ت�����ش��ع��ى جاهدًة  وال���ت���ي  وال��ن��ا���ش��ئ��ة، 
التي  للتحديات  ح��ل���ل  اإي��ج��اد  اإىل 
ت�اجههم يف املجالت كافة، ما ُيعزز 
فر�ش من�هم يف بيئة �شديقة لهم، 
ينعم�ن فيها بكل ما يحتاج�نه من 

رعاية ودعم يف هذا ال�شن”. 

بالتعاون مع �أطفال �ل�شارقة

حملة �شالمة الطفل حتتفي بيوم الطفل الإم�راتي ب�أن�شطة توعوية وترفيهية
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شاريع هابي للتجارة العامة

رخ�شة رقم:CN 2380169 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�شاحة 0*0 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/م�شاريع هابي للتجارة العامة

HAPPY ENTERPRISES GENERAL TRADING

اىل/ليف للتجارة العامة

LYFE GENERAL TRADING

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  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 12276 بتاريخ 2018/3/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ج�لدن ببلز لل�شيانة العامة

رخ�شة رقم:CN 1942598 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.60*1

تعديل ا�شم جتاري من/ج�لدن ببلز لل�شيانة العامة
GOLDEN BUBBLES GENERAL MAINTENANCE

اىل/ج�لدن ببلز لدارة العقارات وال�شيانة العامة
GOLDEN BUBBLES PROPERTY MANAGMENT & GENERAL MAINTENANCE
تعديل عن�ان/من اب�ظبي جزيرة اب�ظبي �شارع الكرتا �شرق 15 ق 18 طابق M مكتب 
9 �شيف حممد مبارك ال �شاملني املن�ش�ري اىل اب�ظبي مدينة حممد بن زايد مدينة 

حممد بن زايد �شرق 9 132378 132378 ال�شيد را�شد عبداهلل را�شد �شعيد
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات تاأجري العقارات وادارتها )6820001(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات التنظيف اخلارجي )واجهات( املباين )8129001(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين وامل�شاكن )8121001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز ت�شيل� لتجميل 

ال�شيدات رخ�شة رقم:CN 2322922 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد عبدالطيف عبدالرحمن عبداللطيف احلمادي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف �شامل را�شد �شامل عبداهلل النقبي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف اميان في�شل حمم�د قط�
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شك لين للمقاولت 

CN 2455217:وال�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد ا�شماعيل داود حممد الب�شر %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ب�شام عبداهلل م�شبح عبداهلل ال�شيابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17

�إعــــــــــالن
العربي  ال�ش�����ادة/بيت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1145227:لتجارة التحف وال�شجاد ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نا�شر خمي�ش نا�شر خمي�ش املن�ش�ري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ثاين دروي�ش غامن �شيف الرميثي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ديناميك ل�شيانة 

CN 2069198:املعدات البحرية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
ماجن� ج�ن ج�ن �شاندي من 25% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف راما�شاندران ناير كيليماجنالث�

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ارجنت لل�شفريات 

رخ�شة رقم:CN 2240258 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل مدير/ ا�شافة عبداهلل خالد �شالح حممد بن حم�د�ش

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل خالد �شالح بن حم�د�ش احل�شرمي %100

تعديل مدير/حذف ج�اد فرا�شت هماي�ن برويز
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف جمعة خمي�ش ظبيك زايد احل��شني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ني�شتي 

CN 1197063:جاك�ب�ش اوي- اب�ظبي رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ريتيكا  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

لالحذية واحلقائب الع�شرية
 رخ�شة رقم:CN 1737656 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كعكه  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1060232:ومنق��شه رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ند  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2103667:القمر لل�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفهد لالنظمة الذكية

رخ�شة رقم:CN 1073110 قد تقدم�ا الينا بطلب
%90 etimad holding l.l.c تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اعتماد القاب�شة ذ.م.م

 AL FAHD SECURITY تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة الفهد لالنظمة المنية ذ.م.م
%10 SYSTEMS LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح �شلطان عبداهلل �شالح ال�شام�شي
تعديل راأ�ش املال/من null اىل 150000

تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�شاحة 10*1 اىل 0.20*0.50
تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/الفهد لالنظمة الذكية
AL FAHAD SMART SYSTEMS

اىل/الفهد لالنظمة الذكية ذ.م.م
AL FAHAD SMART SYSTEMS LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ذا بروكر لتمثيل ال�شركات ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1005317 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد عبداحلميد عبداهلل حممد اخلزرجي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد عبداحلميد عبداهلل حممد اخلزرجي من 95% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد را�شد عبيد را�شد بن �شعيدة الفال�شي

تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*2 اىل 0.20*0.50
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/ذا بروكر لتمثيل ال�شركات ذ.م.م
THE BROKER REPRESENTATIONAL OF COMPANIES LLC

اىل/ذا بروكر لتمثيل ال�شركات-�شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م
THE BROKER REPRESENTATIONAL OF COMPANIES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فر�شان الرياح لل�شيانة العامة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 2303186 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فا�شل بن حمد بن حميد البادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ندمي حممد اف�شل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شع�د عبدالعزيز يحيى

تعديل راأ�ش املال/من null اىل 30000
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قان�ين/من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/فر�شان الرياح لل�شيانة العامة ذ.م.م

FARSAN ALRRIAH GENERAL MAINTENANCE LLC
اىل/فر�شان الرياح لل�شيانة العامة-�شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م

FARSAN ALRRIAH GENERAL MAINTENANCE- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شعيد مرح للمقاولت العامة

رخ�شة رقم:CN 1159305 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة را�شد احمد عي�شى �شامل حممد الكيت %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد مرح �شيف العل�ي
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.50*0.20

تعديل ا�شم جتاري من/�شعيد مرح للمقاولت العامة
SAEED MARRAH GENERAL CONTRACTING

اىل/رفاهنا لل�شيانة العامة
RIFAHONA GENERAL MINTENANCES

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بان�اعها )4100002(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات حق�ل ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17

�إعــــــــــالن
واملطابخ  لالملني�م  كت�شن  ت�ب  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1116350 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خالد خليفة �ش�يدان حمد الكعبي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خالد خليفة �ش�يدان حمد الكعبي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمزه احمد ال�شماره

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/�شركة ت�ب كت�شن لالملني�م واملطابخ ذ.م.م
TOP KITCHEN ALUMINUM & KITCHEN LLC

اىل/�شركة ت�ب كت�شن لالملني�م واملطابخ-�شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م
TOP KITCHEN ALUMINUM & KITCHEN- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة المراء لبطاقات الت�شهيالت ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1252719 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شالح حممد عمر الغاب العامري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شعد حممد �شعدين
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ماهر مروان امللحم

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

تعديل �شكل قان�ين/من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/�شركة المراء لبطاقات الت�شهيالت ذ.م.م
AL OMARA FACILITIES CARDS CO. LLC

اىل/�شركة المراء لبطاقات الت�شهيالت-�شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م
AL OMARA FACILITIES CARDS CO.- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17

�شي اند يف الدولية لتج�رة معدات حم�ية البيئة 
وحتلية املي�ه- ذ.م.م

مب�جب قرار اجلمعية العم�مية الغري عادية املنعقدة يف تاريخ 2018/03/08 

امل�ثق لدى كاتب العدل بالرقم 1809002530 يعلن امل�شفي نا�شر خلدمات 

تدقيق احل�شابات وادارة العمال عن حل وت�شفية �شركة:

)�شي �ند يف �لدولية لتجارة معد�ت حماية �لبيئة 
وحتلية �ملياه- ذ.م.م(

فعلى من لدية اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم به اإىل مكتب امل�شفى املعني 

�شارع  اب�ظبي    35966 ب   026584840 �ش  فاك�ش   026584848 رقم  هاتف 

حمدان بناية جم�هرات احل�شني )الطابق 2( مكتب رقم )201( .

 م�شطحبا معه كافة الأوراق وامل�شتندات الثب�تية وذلك خالل مدة اأق�شاها 

45 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعييييييييالن ت�شفيييييية �شركيييييييية 

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17

فقدت عدد 5 �شهادات ا�شهم  بالأرقام التالية:
1-�شهادة رقم: 175976 بعدد 2400 �شهم �شادرة من �شركة 
)ا�شماك( 2-�شهادة رقم: 1134532 بعدد 271 �شهم �شادرة 
من �شركة )ال�احة ( 3-�شهادة رقم: 118274 بعدد 3511 
�شهم �شادرة من �شركة )ال�احة( 4-�شهادة رقم: 10176404 

بعدد 151 �شهم �شادرة من )م�شرف اب�ظبي ال�شالمي(
من  �شادرة  �شهم   2755 بعدد   1062474 رقم:  5-�شهادة 

)م�شرف اب�ظبي ال�شالمي (
على من يجدهم برجاء ت�شليمهم لل�شركات املذك�رة اعالن 

او الت�شال على رقم 0507815518  م�شك�را

فقدان �شه�دات اأ�شهم 

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17

�إعــــــــــالن
واحة  ال�ش�����ادة/�شال�ن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1006938:الروح للرجال رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد عتيق �شعيد �شبت الظاهري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد عبيد �شيف بره�م الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن 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(
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اأخبـار الإمـارات
نهي�ن بن مب�رك ي�شتقبل وفد طلبة ج�معة �ش�ن فران�شي�شكو الأمريكية

•• اأبوظبي -وام:

ا�شتقبل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح - بق�شر معاليه ام�ش- وفد طلبة جامعة 
�شان فران�شي�شك� الأمريكية البالغ عددهم 32 طالبا وطالبة من خمتلف اجلن�شيات يدر�ش�ن يف تخ�ش�شات 
املاج�شتري يف اجلامعة  برنامج  ال�شيداوي مدير  الدكت�ر م�فق  برئا�شة  بال�فد  خمتلفة. ورحب معاليه 
وناق�ش معهم عددا من الق�شايا التعليمية واطلع على التخ�ش�شات التي يدر�ش�نها.. معربا عن اأمله فى 
اأن ت�شاهم مثل هذه الزيارات يف تبادل اخلربات باملجالت التعليمية املختلفة. وقال معايل وزير الت�شامح 
اإن مثل هذه الزيارات ت�شهم يف اإقامة اجل�ش�ر بني اجلامعات لتبادل اخلربات مبختلف التخ�ش�شات التي 
يدر�شها الطلبة. من جانبه .. عرب وفد اجلامعة عن �شعادته بلقاء معاليه.. م�شيدا بروؤية القيادة الر�شيدة 
وت�جه  كافة.  املجالت  يف  الإم���ارات  دول��ة  ت�شهده  ال��ذي  الكبري  بالتط�ر  اإعجابه  مبديا  الإم���ارات  لدولة 
الدكت�ر م�فق ال�شيداوي بال�شكر اإىل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان على حر�شه ودعمه وتبنيه 

املبادرات اخلالقة التي من �شاأنها الإ�شهام يف تبادل اخلربات والتجارب العلمية املختلفة.

الإم�رات جتدد التزامه� موا�شلة دعم دور جلنة و�شع املراأة لتحقيق امل�ش�واة بني اجلن�شني

واأو�شحت اأن الدولة حر�شت كذلك 
املعنية  امل�ؤ�ش�شات  دور  تعزيز  على 
العام  الن�شائي  الحت��اد  يق�م  حيث 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم�  بقيادة 
الن�شائي  – رئي�شة الحت��اد  مبارك 
ال����ع����ام رئ���ي�������ش���ة امل���ج���ل�������ش الأع���ل���ى 
الرئي�شة  وال���ط���ف����ل���ة  ل���الأم����م���ة 
 - الأ�شرية  التنمية  مل�ؤ�ش�شة  الأعلى 
بدور قيادي يف و�شع ا�شرتاتيجيات 
ب��ي��ن��م��ا ت��ع��م��ل وزارة  امل������راأة  مت��ك��ني 
تنمية املجتمع على و�شع ال�شيا�شات 
املبتكرة  واخل������دم������ات  ال����داع����م����ة 
الجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

لل�شيا�شات  ال����دائ����م  وال���ت���ح���دي���ث 
يتما�شى  ال�طنية مبا  والت�شريعات 
م���ع ال��ت��زام��ات��ه��ا ال��دول��ي��ة ال������اردة 
بيجني  ع��م��ل  وم���ن���ه���اج  اإع������الن  يف 
اأ�شكال  واتفاقية الق�شاء على كافة 
ال��ت��م��ي��ي��ز ���ش��د امل�����راأة وغ���ريه���ا من 

التفاقيات الدولية ذات ال�شلة.
ال�شرتاتيجية  اأن  اإىل  ون����ه���ت 
لالأع�ام  امل�����راأة  لتمكني  ال���ط��ن��ي��ة 
اإط��ار عمل  ت�فر   2021-2015
نه��ش  لدعم  احلك�مية  للجهات 
جمالت  جميع  يف  ودجم��ه��ا  امل����راأة 

التنمية امل�شتدامة.

وتطرقت �شعادة �شهيل اإىل التدابري 
التي اتخذتها الدولة ل�شمان ت�فري 
والجتماعية  القان�نية  احل��م��اي��ة 
ل��ل��م��راأة م���ن خ���الل و���ش��ع ق�انني 
وت�شريعات وبرامج ت�شمن حق�قها 
يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت ل ���ش��م��ي��ا يف 
جم�����ال ال���ع���م���ل وت���������ش����اوي الأج�����ر 
وال�شتثمار  والتم�يل  امللكية  وحق 
ال�شمان  على  احل�ش�ل  يف  وحقها 
الالزم  الدعم  وت�فري  الجتماعي 
حلياة كرمية واأي�شاً الق�انني التي 
اأ�شكال  جميع  من  حمايتها  ت�شمن 

العنف.

جمل�ش  ب��دوره  يعمل  كما  للمراأة.. 
ب��ني اجلن�شني  ل��ل��ت���ازن  الإم������ارات 
الت�ازن  حتقيق  جه�د  تعزيز  على 
قطاعات  ك��اف��ة  يف  اجل��ن�����ش��ني  ب���ني 
الدولة وتق�م م�ؤ�ش�شات النفع العام 
امل��دع���م��ة م��ن ق��ب��ل ح��ك���م��ة دولة 
والتثقيف  الت�عية  ب��دور  الم���ارات 

املتعلق باحلماية والرعاية.
وح�ل اأه��داف تعليم امل��راأة يف دولة 
اإىل  اأ���ش��ارت �شعادة �شهيل  الإم���ارات 
الأ�شا�ش  ه�  التعليم  ولعتبار  اأن��ه 
اأول���ت دولة  الأوط���ان فقد  يف تقدم 
لتعليم  خ��ا���ش��ة  اأه��م��ي��ة  الإم�������ارات 
امل�ؤ�ش�شات  ت����ف���ري  ع���رب  ال��ف��ت��ي��ات 
التعليمية يف جميع اإمارات ومناطق 
الدولة ودعمها ب�شبل التنقل الآمن 
التعليم  و�ش�ل  ل�شمان  وامل�شتدام 
جميع  اإىل  واجل��ام��ع��ي  الأ���ش��ا���ش��ي 

امل�اطنني على حد �ش�اء.
دول����ة  ح���ك����م���ة  اأن  ع���ل���ى  واأك���������دت 
الإمارات ا�شتطاعت اإغالق الفج�ة 
بني اجلن�شني يف التح�شيل العلمي 
للفتيات يف مراحل التعليم الأ�شا�شي 
الي�م  ن�شبتهن  لتبلغ  واجل��ام��ع��ي 
خريجي  من  باملائة   70 من  اأك��رث 
اجلامعات التي ت�شعى اإىل اإعدادهم 

•• نيويورك-وام:

العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  ج�����ددت 
امل��ت��ح��دة ال��ت��زام��ه��ا مب���ا���ش��ل��ة دعم 
ال����دور ال���ذي ت��ق���م ب��ه جل��ن��ة و�شع 
امل���������ش����اواة بني  امل���������راأة يف حت���ق���ي���ق 
امل����������راأة على  اجل���ن�������ش���ني ومت����ك����ني 
تعزيز  ذلك  يف  مبا  العامل  م�شت�ى 
وامل�شاهمة يف تنفيذ  ال�شراكة معها 

ا�شرتاتيجياتها وبل�غ اأهدافها.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ال���ب���ي���ان ال����ذي 
اأدلت به �شعادة �شناء حممد �شهيل 
اأمام  املجتمع  تنمية  وزارة  وكيلة 
امل��ن��اق�����ش��ة ال��ع��ام��ة ل���ل���دورة ال���� 62 
حاليا  املنعقدة  امل���راأة  و�شع  للجنة 
يف املقر الرئي�شي لالأمم املتحدة يف 
ني�ي�رك و ت�شتمر حتى 23 مار�ش 

اجلاري.
اأهمية  اإىل  ���ش��ه��ي��ل  ���ش��ن��اء  ون����ه���ت 
امل��ش�ع ذو الأول�ية الذي اختارته 
اللجنة ملناق�شات دورتها لهذا العام 
والفر�ش  “بالتحديات  وامل��ت��م��ث��ل 
امل���������ش����اواة بني  يف جم�����ال حت��ق��ي��ق 
اجلن�شني ومتكني الن�شاء والفتيات 
يف  ي���اأت���ي  لأن����ه  وذل����ك  الريفيات” 
وقت ل زالت فيه الن�شاء الريفيات 

غري  القطاعات  خمتلف  يف  للعمل 
والتكن�ل�جيا  كالعل�م  التقليدية 

والأمن وال�شالم والف�شاء.
اإىل  الدولة  �شعي  اإىل  اأي�شا  ولفتت 
والآمنة  ال��داع��م��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت���ف��ري 
للمراأة يف جمال العمل مبا يف ذلك 
لعمل  ال��داع��م��ة  ال�شيا�شات  ت���ف��ري 
ُبعد،  امل��راأة مبا يف ذلك العمل عند 
وال������دوام اجل���زئ���ي وامل�����رن. و�شعت 
ال��شع  اإج�����ازة  ت��ع��دي��ل  اإىل  اأي�����ش��ا 
اإن�شاء احل�شانات  والأم�مة واأقرت 
العاملة  الأم  لدعم  العمل  مقار  يف 
وت����ق����دمي ال��ت�����ش��ه��ي��الت ال���ت���ي من 
�شاأنها �شمان م�شاركة املراأة يف دعم 
الق��ت�����ش��اد ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد �شيدات 
اأكرث   2017 ع���ام  ح��ت��ى  الأع���م���ال 
األ��ف �شيدة ي��درن م�شاريع   23 من 
بقيمة 50 مليار درهم اأي ما يعادل 

دولر. مليار   15
ويف ال�شياق ذاته اأكدت وكيلة وزارة 
دولة  ح��ر���ش  ع��ل��ى  املجتمع  تنمية 
الإم�����ارات ع��ل��ى زي����ادة ع���دد الن�شاء 
القيادية وم�اقع �شنع  املنا�شب  يف 
ال���ق���رار واأع���ط���ت اأم��ث��ل��ة ع��ل��ى ذلك 
القطاع  يف  الإماراتية  امل��راأة  متثيل 
باملائة   29 ن�����ش��ب��ة  ب��ل��غ  احل��ك���م��ي 

ع��ل��ى م�����ش��ت���ى ال���ع���امل اأق�����ل حظاً 
يف  والن�شاء  الريفيني  ال��رج��ال  من 
املناطق احل�شرية معربة عن تطلع 
التحديات  م��ن��اق�����ش��ة  اإىل  ال���دول���ة 
وال�شيا�شات  امل���م���ار����ش���ات  وت����ب����ادل 
امل���������ش����اواة بني  يف جم�����ال حت��ق��ي��ق 
الن�شاء  جميع  ومت��ك��ني  اجل��ن�����ش��ني 
ومتكني  ع������ام  ب�����ش��ك��ل  وال���ف���ت���ي���ات 
ب�شكل  الريفيات  والفتيات  الن�شاء 
حل�ل  اإىل  الت��شل  ب��ه��دف  خ��ا���ش 
مع  يت�افق  ومب��ا  وملم��شة  عادلة 
اإعالن  تنفيذ  يف  ال���دول  ال��ت��زام��ات 
وحتقيق  ب���ي���ج���ني  ع���م���ل  وخ����ط����ة 

اأهداف التنمية امل�شتدامة.
تنمية  وزارة  وكيلة  ا�شتعر�شت  كما 
بذلتها  ال���ت���ي  اجل����ه�����د  امل���ج���ت���م���ع 
املزيد من  الإم���ارات لتحقيق  دول��ة 
الرت����ق����اء ب�����دور امل������راأة وذل�����ك من 
الرئي�شي  ب��دوره��ا  اإميانها  منطلق 
يف عملية التنمية ال�طنية م�شرية 
اإىل اأن الدولة حتر�ش على حت�شني 
و���ش��ع امل������راأة وت���ق���دمي ك���ل م���ا من 
حماية  �شمان  يف  ي�شهم  اأن  ���ش��اأن��ه 
كافة  يف  دوره�������ا  ودع������م  ح��ق���ق��ه��ا 
احتاذ  ذلك  املجتمع مبا يف  ج�انب 
بالتعزيز  ال��ك��ف��ي��ل��ة  اخل���ط����ات  ك���ل 

م��ن بينهم اأ���ش��غ��ر وزي����رة دول���ة يف 
واأي�شا  ال�شباب  ملف  تق�د  ال��ع��امل 
املجل�ش  ع�ش�ية  يف  متثيلها  ن�شبة 
ال�طني الحتادي بلغت 20 باملائة 
ب�ظائف  ال��ق��رار  �شنع  م��راك��ز  ويف 
باملائة..   30 بلغت  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع 
الدول  اع��ت��م��اد  ع��ن  اأي�����ش��ا  وك�شفت 
امل�ؤ�ش�شات  جل��م��ي��ع  م��ل��زم  ل��ق��ان���ن 
العن�شر  مت��ث��ي��ل  ي��ع��زز  احل��ك���م��ي��ة 

الن�شائي يف جمال�ش الإدارات.
اأ�شارت  ال�����ش��ح��ي  ال��ق��ط��اع  وب�����ش��اأن 
حر�ش  اإىل  ���ش��ه��ي��ل  ���ش��ن��اء  ���ش��ع��ادة 
الهتمام  ع��ل��ى  الم������ارات  ح��ك���م��ة 
ب��ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة ل��ك��اف��ة اأف����راد 
املجتمع دون متييز وت�فري العالج 
وال�������دواء وال����ق���اي���ة وال��ت���ع��ي��ة يف 
اإىل  ال���دول���ة لف��ت��ه  ام�����ارات  جميع 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  اع���ت���م���ادات  اأن 
ووقاية املجتمع يف امليزانية العامة 
التي اعتمدها جمل�ش ال�زراء لعام 
درهم  مليار   4.5 بلغت   2018
اإجمايل  من  باملائة   7.4 ن�شبة  اأي 
ل�شمان  وذل����ك  ال��ع��ام��ة  امل��ي��زان��ي��ة 
اأرق�����ى م�����ش��ت���ي��ات خدمات  ت��ق��دمي 
مل�اطني  املقدمة  الطبية  الرعاية 

الدولة من اجلن�شني.

 مراكز اخلدمة براأ�س اخليمة تتعرف على ق�نون ودمية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

راأ���ش اخليمة  باإمارة  العامة  امل���ارد  وزع م�ظف� هيئة 
مع  وت��زام��ن��اً   »2018 زاي��د  »ع��ام  مبادراتها يف  �شمن 
احتفالت الدولة بي�م الطفل الإماراتي الذي ي�شادف 
اأعلنته  ال��ذي  احل��ايل  مار�ش  �شهر  ع�شر من  اخلام�ش 
الحتاد  رئ��ي�����ش��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  �شم� 
ال��ن�����ش��ائ��ي ال��ع��ام ال��رئ��ي�����ش��ة الأع���ل���ى مل���ؤ���ش�����ش��ة التنمية 
الأ�شرية رئي�ش املجل�ش الأعلى لالأم�مة والطف�لة »اأم 

الت�ع�ية  الهدايا والربو�ش�رات  ، عدد من  الإم��ارات« 
ب�شاأن قان�ن »ودمية«.

ومت ن�شر الت�عية بني مراجعي الهيئة ومراكز تقدمي 
لل�شياقة  باحل�شا  مركز  وهي  للهيئة  التابعة  اخلدمة 
 ، الأرق���ام  م�شنع   ، املركبات  وفح�ش  ت�شجيل  مكتب   ،
حمطة الفح�ش الفني الثقيل ، لتعزيز اجله�د ح�ل 
حماية الطفل من كل اأن�اع املخاطر التي قد يتعر�ش 
لها وال��ش�ل اإىل باجله�د الت�ع�ية اإىل اأكرب قاعدة 

من امل�شتهدفني منها .

هيئة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  الطري  اأح��م��د  جمال  واأك���د 
مراكزها  بجميع  الهيئة  ح��ر���ش  اإىل  ال��ع��ام��ة  امل�����ارد 
اأجل  م��ن  والتكاتف  التعاون  على  ب��الإم��ارة  اخلدمية 
الإمارات  بدولة  الر�شيدة  احلك�مة  ت�جيهات  تطبيق 
وال�شالمة  الأم�����ن  لتحقيق  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  اإىل  وال�����ش��ع��ي 
اجله�د  ت��ك��ام��ل  ع��رب  املجتمع  اإ���ش��ع��اد  اإىل  وال������ش���ل 
ودعم اأمن املجتمع لت�فري مزيداً من ال�شتقرار الذي 
اأ�شا�ش املجتمع . وت�جه الطري بال�شكر اإىل كافة  يعد 
اجله�د  مثمناً   ، وامل���ظ��ف��ات  امل�ظفني  م��ن  امل�شاركني 

اإع��داد وتنفيذ هذه  الذي تبنى  العمل  الكبرية لفريق 
املبادرة ، م�ؤكداً اأن م�شاركتهم جميعاً تعك�ش م�شاعرهم 
ال�����ش��ادق��ة يف ح��ب الإم������ارات وت��ظ��ه��ر م���دى التالحم 
وال���رتاب���ط ب��ني ك��اف��ة ���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع يف ه���ذا البلد 

املعطاء.
املبادرة  بهذه  �شعادتهم  عن  املتعاملني  عرب  ذل��ك  اإىل 
 ، عليها  للقائمني  والم��ت��ن��ان  ال�شكر  ب���اف��ر  وت�جه�ا 
م�ؤكدين حر�شهم على تطبيق وتنفيذ كافة الق�انني 

والت�شريعات بدولة الإمارات.

اخليمة راأ�س  �شرطة  مبعهد  التدريب  تختتم  دورات   3
•• راأ�س اخليمة- الفجر

�شعيد  حم���م���د  ال���ع���ق���ي���د  ����ش���ه���د 
تدريب  م��ع��ه��د  م���دي���ر  امل����ه����ريي 
راأ����������ش اخل����ي����م����ة، حفل  ����ش���رط���ة 
تخريج 3  دورات تدريبية مبعهد 
اإعداد  دورة  ال�شرطة، هي  تدريب 
املحا�شرين، ودورة تنمية مهارات 
اإدارة  ودورة   ، الأم����ن����ي  احل�������ش 
املعرفة، حيث تاأتي هذه الدورات 
ان���ط���الق���اً م���ن م��ن��ه��ج��ي��ة حتديد 
التي  ال��ت��دري��ب��ي��ة  الح���ت���ي���اج���ات 
تهدف اإىل تدريب وتط�ير امل�ارد 
الب�شرية، مبا يحقق وج�د ك�ادر 
ب�شرية م�ؤهلة ومدربة قادرة على 
وم�ش�ؤولياتها  مب��ه��ام��ه��ا  ال��ق��ي��ام 

على اأف�شل وجه.
�شعيد  حم���م���د  ال���ع���ق���ي���د  وق�������ال   
وزارة  جله�د  املتتبع  اإن  املهريي، 
الداخلية، يلحظ ب��ش�ح الهتمام 
ك�ادرها  وتاأهيل  بتدريب  املتزايد 
الرتب  مب��خ��ت��ل��ف  ال����ظ���ي���ف���ي���ة، 
الهتمام  وه����ذا  وال��ت��خ�����ش�����ش��ات، 
نابع من روؤية وا�شحة تهدف اإىل 
املتمثلة  ا�شرتاتيجيتها،  تنفيذ 
و�شقل  فيها،  العاملني  تاأهيل  يف 
قدراتهم،  وت��ن��م��ي��ة  م���ه���ارات���ه���م 
التي  الأ�ش�ش  ميثل  ذل��ك  باعتبار 
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا ق�����ة ال�����ش��رط��ة يف 

حتقيق اأهدافها وغاياتها.
التدريبية  ال��ربام��ج  اأن  واأ���ش��اف 
ت�شمنت م��ش�عات مهمة لرجال 

دع��م وتط�ير  اإىل  الأم���ن، تهدف 
م�اردها الب�شرية مل�اكبة التط�ر، 

الداخلية.
العقيد  ق�����ام  احل���ف���ل  ن���ه���اي���ة  يف 

ال�شرتاتيجية  اأهدافها  وتفعيل 
ال�زارة  ا�شرتاتيجية  عن  املنبثقة 

بت�شليم  راع���ي احل��ف��ل،  امل��ه��ريي، 
ال�شهادات ملنت�شبي الدورات.

نزلء املوؤ�ش�شة العق�بية يلتقون اأبن�ءهم يف » يوم الطفل«
•• راأ�س اخليمة - الفجر   

امل�ؤ�ش�شة  اإدارة  بالتعاون مع  راأ���ش اخليمة  فتيات  نظم مركز 
العقابية والإ�شالحية بالقيادة العامة ل�شرطة راأ�ش اخليمة 
اأ�شري التقى فيه النزلء مع ذويهم واأبنائهم تزامناً  ملتقى 
ع�شر  ي�شادف اخلام�ش  ال��ذي  الإم��ارات��ي«  الطفل  »ي���م  م��ع 
من �شهر مار�ش احلايل من كل عام ، بهدف اإ�شعادهم ور�شم 
البت�شامة يف وج�ههم والتعريف بحق�ق الطفل واملحافظة 

على �شالمتهم وحمايتهم من اأي خماطر.
اأعمارهم  ت��راوح��ت  طفل   50 م��ن  اأك��رث  الحتفالية  و�شهد 
الفقرات  م��ن  العديد  وت�شمنت   ، ع��ام   11 و  ال�شنتني  ب��ني 
جميع  فيها  ���ش��ارك  ال��ت��ي  امل��ت��ن���ع��ة  الرتفيهية  وامل�����ش��اب��ق��ات 
والبهجة  بال�شعادة  مفعمة  اأج���اء  يف  الأطفال  من  احل�ش�ر 
ا�شتملت  كما   ، اجلميع  على  والأل���ع���اب  ال��ه��داي��ا  ت���زي��ع  ومت 
�شخ�شية  م�شاحبة  م��ع  ال���ج��ه  يف  ر���ش��م  ع��ل��ى  الح��ت��ف��ال��ي��ة 

اإىل ت�زيع  ، بالإ�شافة  امل��رح  اأ�شفى ج���اً من  ال��ذي  »امل��ه��رج« 
احلل�ى والت�زيعات اخلا�شة بهذه املنا�شبة.

واأكد العميد يعق�ب ي��شف اأب�ليلة مدير امل�ؤ�ش�شة العقابية 
والإ�شالحية ب�شرطة راأ�ش اخليمة ، اإىل حر�ش الإدارة على 
تفعيل وتنفيذ كافة املبادرات ال�طنية واملجتمعية والن�شانية 
ب��دول��ة الإم�����ارات بهدف  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ت��ي تطلقها احل��ك���م��ة 
الأطفال  ب��ح��ق���ق  املجتمع  ف��ئ��ات  جلميع  ال��ت���ع��ي��ة  جت�شيد 
ت�شاهم  اآم��ن��ة  �شحية  بيئة  يف  ال�شليمة  ال��رع��اي��ة  ورعايتهم 
يف من����ه وت��ط���ر ق��درات��ه وم��ه��ارات��ه مب��ا ي��ع���د بالنفع على 
امللتقى  ه��ذا  �شعت من خ��الل  الإدارة  ب��اأن  ، م�شرياً  جمتمعه 
الأ�شري اإىل جمع النزيل مع اأ�شرته واأبنائه لالطمئنان على 
تعك�ش  خط�ة  يف  بينهما  ال�دية  الأح��ادي��ث  وتبادل  اأح�الهم 
واأن  الأ�شرية  العالقات  ت�طيد  على  الإدارة  اهتمام وحر�ش 
النزيل يحظى بكامل الرعاية الالزمة عرب اإ�شراكه يف كافة 

الفعاليات والأن�شطة املختلفة.

ثعب�ن يلدغ اآ�شيويً� بجب�ل راأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة- الفجر

العامة ل�شرطة  بالقيادة  التابع جلناح اجل�  الإ�شعاف والإنقاذ  اأنقذ فريق 
عمره  من  الثالث  العقد  يف  ال�شي�ية  اجلن�شية  من  مقيما  اخليمة  راأ���ش 

اأ�شيب بلدغة اأفعى م�شاء اأول اأم�ش يف اإحدى جبال الإمارة.
جناح  ق�شم  رئي�ش  اليماحي  را���ش��د  �شعيد  طيار  العقيد  ي�شري  وتف�شياًل، 
اجل� ب�شرطة راأ�ش اخليمة اإىل ورود بالغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة 
اأحد الأ�شخا�ش وه� من  اأم�ش ، يفيد بتعر�ش  5:00 م�شاء  عند ال�شاعة 
حتركت  الف�ر  وعلى   ، اأفعى  لدغة  ب�شبب  اإ�شابة  اإىل  الآ�شي�ية  اجلن�شية 
اإىل  وال��ش�ل  بالبحث  وقامت   ، البالغ  مكان  اإىل  الق�شم  طائرات  اإح��دى 
امل�قع ومت تقدمي الإ�شعافات الأولية للم�شاب واإي�شاله للم�شت�شفى لتلقي 

العالج الالزم.
ارتياد  اأخذ احليطة واحلذر عند  اأف��راد املجتمع ب�شرورة  اليماحي  ونا�شد 
كافة  لتلقي  واأف����راده  الق�شم  جاهزية  م���ؤك��داً   ، وال��ربي��ة  اجلبلية  امل���اق��ع 
البالغات على مدار ال�شاعة وبذل كافة اجله�د لعملية النقاذ وال�شعاف 

التي ت�شهم يف اإنقاذ حياة اجلميع. 

�ش�مل النقبي : الأطف�ل غر�س 
الغد وقوة امل�شتقبل وعم�ده

•• ال�صارقة -وام:

اأكد �شامل بن حممد النقبي رئي�ش دائرة �ش�ؤون البلديات والزراعة والرثوة 
احلي�انية يف ال�شارقة اأن اعتماد ي�م اخلام�ش ع�شر من �شهر مار�ش من كل 
عام لالحتفاء بي�م الطفل الإماراتي ي�شب يف م�شلحة الطف�لة وامل�شتقبل 

امل�شرق لدولة المارات العربية املتحدة.
واأ�شار اإىل انه على اجلميع اأن يق�م بدوره وواجبه يف �شياق الهتمام بالطفل 
والتط�عية  احلك�مية  املجتمع  م�ؤ�ش�شات  بكافة  وم��رورا  والديه  ب��دءا من 
وال�شرية والتي تتالقى اأهدافها يف رعاية ن�شء الي�م باعتباره غر�ش الغد 

وق�ة امل�شتقبل وعماده.
واأكد النقبي اأن دولة المارات تعترب من الدول ذات الب�شمة ال�ا�شحة يف 
الهتمام بالطفل منذ رعايته عندما يك�ن جنينا ثم الهتمام يف مراحل 
الرعاية  تقدم  التي  املحا�شن  واإن�شاء  الأب���ي��ن  تاأهيل  خ��الل  من  طف�لته 
اجلهات  دور  بخالف  التعليمية  بالبيئة  ال��دائ��م  وال��رق��ي  للطفل  الدائمة 
امل�شاندة التي تقدم الرعاية ال�شحية و ال�شالمة وغريها و تتحد جه�دها 

من اأجل الطفل.
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�إعــــــــــالن
ن�ر  ال�ش�����ادة/�شال�ن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1118011:الهالل للحالقة رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد علي بطي الداب الظاهري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هالل علي حممد عبداهلل احل�شاين

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن 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(
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�إعــــــــــالن
املن�ش�ر  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1108782 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة منظ�ر ادوكاتيل باري ادوكاتيل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ادوكانيل باري ادوكاتيل م�يدو
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن 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(
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�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/خياط  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

فرا�شة ال�ادي لل�شيدات- فرع
 رخ�شة رقم:CN 113547-1 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن 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(
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اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
والبحرية  الربية  للم�ا�شالت  الهيئة الحتادية  تعلن 
)قطاع النقل البحري( بان /املوج لتاأجري القوارب قد 
بعد  بياناتها  امل��ذك���رة  ال�شفينة  ت�شجيل  بطلب  تقدم 

وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���ش  له  كل من  على 
مدة  خ��الل  اب�ظبي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  مراجعة 

اق�شاها 60 ي�ما من تاريخ هذا العالن.

اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني- مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   �إ�شم �ل�شفينة         رقم �لت�شجيل �ل�شابق          �لعلم �ل�شابق
Abu Dhabi-UAE            205615            13 امل�ج )ex:Alashhab(

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك : �شركة ال�شناعات العربية �ش.م.م

 ai : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 
امل�دعة بالرقم : 280084  بتاريخ : 2017/9/26

با�شم: �شركة ال�شناعات العربية �ش.م.م
وعن�انة :اب�ظبي- اب�ظبي- امل�شفح- ايكاد 2 16 اي ار 5 هاتف: 026396166 فاك�ش: 026396155 

info-uae@arabian-industries.net :شندوق الربيد: 39646 امييل�
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :6 معادن غري نفي�شه وكل خليط منها م�اد بناء معدنية 
مباين متنقلة معدنية م�اد معدنية خلط�ط ال�شكك احلديدية حبال وا�شالك غري كهربائية من معادن 
ال�ثائق  حفظ  خزائن  معدنية  وانابيب  م�ا�شري  �شغرية  معدنية  خ��ردوات  ح��دادة  م�شن�عات  نفي�شه  غري 

وال�شياء الثمينة منتجات م�شن�عة من معادن غري نفي�شه غري واردة يف فئات اخرى خامات معادن.
و�شف العالمة : اأي �شغري + اأي- ال�شناعات العربية.

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

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  17  مار�ص 2018 العدد 12276

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/01375/2018 ايجارات   

املحك�م له طالب العالن /  �شمري فاروق علي 
 : ت   ، الوىل  ور�����ش����ان   14 رق�����م  حم����ل   20 ب����ي  ب���ن���اي���ة  ور�����ش����ان   : ال���ع���ن����ان 

  0557038944
املحك�م عليها املطل�ب اعالنه / ن�ر العا�شقني حممد �شالح الدين  

العن�ان : �شقة رقم 302 ، ا�شم املبنى i6 رقم الر�ش : 141-0 ور�شان الوىل 
منط�ق احلكم ال�شادر بجل�شة 2018/3/14    

حكمت اللجنة مبثابة احل�ش�ري : 
الزام املدعي عليه ب�شداد الغرامة مبلغ 7344 درهم 

الر�ش�م وامل�شاريف : الزام املدعي عليه بر�ش�م وم�شروفات الدع�ى 
ال  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شم�  با�شم �شاحب  ه��ذا احلكم قد �شدر  ك��ان  ومل��ا   
مكت�م حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�ش�ري ، فه� قابل لالإ�شتئناف خالل 15 

ي�ما اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل �شار نهائيا قابال للتنفيذ.

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  املالك : عاملي لل�شفر وال�شياحة
 My World Travel & Tourism : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم : 258700  بتاريخ : 2016/8/22
با�شم: عاملي لل�شفر وال�شياحة

امييل:   27646 الربيد:  �شندوق   026450023 فاك�ش:   026450023 هاتف:  اب�ظبي-  :اب�ظبي-  وعن�انة 
0508449667 املتحرك  الهاتف  رقم   chairman@myabudhabiholidays.com

�شورة �لعالمة

الرحالت  وتنظيم  ال�شلع  وتخزين  وتغليف  النقل   39: بالفئة  ال�اقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وال�شفر.

 My World( يدن�ها )و�شف العالمة : العالمة عبارة �شكل لناطحات �شحاب )ابراج خمتلفة ال�شكل
الجنليزية. باللغة   )Travel & Tourism

ال�شرتاطات :احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن الكلمات Travel ، Tourism كل على حدة 
يف ال��شع العادي

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  17  مار�ص 2018 العدد 12276

منوذج �إعالن �لن�شر 
وت�ش�يق منتجات  لتجارة  �شركة مترة   : املالك  الت�شجيل/   التجارية عن تقدم وكيل  العالمات  اإدارة  تعلن 

التم�ر ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : Tamrah Delicacy مترة ديليكا�شي 
امل�دعة بالرقم : 287663  بتاريخ : 2018/2/20

با�شم: �شركة مترة لتجارة وت�ش�يق منتجات التم�ر ذ.م.م
tamrahuae@gmail.com :وعن�انة :اب�ظبي- اب�ظبي- �شارع الدفاع هاتف: 0506139369 امييل

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :35 خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع وذلك لتمكني عامة 
الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة وت�شمل التم�ر واحلل�يات ال�شرقية وكالت ال�شترياد والت�شدير 

الفئة 35.
معني  �شكل  على  �شعار  اىل  ا�شافة  الجنليزية  واللغة  العربية  باللغة  ديليكا�شي  مت��رة   : العالمة  و�شف 

بتخطيط كلمة مترة.
ال�شرتاطات :احلماية للعالمة يف �شكلها املميز مع عدم املطالبة بحق ح�شري عن الكلمة مترة يف ال��شع 

العادي ل�شي�ع ا�شتخدامها.
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  17  مار�ص 2018 العدد 12276

منوذج �إعالن �لن�شر 
وت�ش�يق منتجات  لتجارة  �شركة مترة   : املالك  الت�شجيل/   التجارية عن تقدم وكيل  العالمات  اإدارة  تعلن 

التم�ر ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : Tamrah Delicacy مترة ديليكا�شي 
امل�دعة بالرقم : 287660  بتاريخ : 2018/2/20

با�شم: �شركة مترة لتجارة وت�ش�يق منتجات التم�ر ذ.م.م
tamrahuae@gmail.com :وعن�انة :اب�ظبي- اب�ظبي- �شارع الدفاع امييل

�شورة �لعالمة

والتابي�كا  والرز  وال�شكر  والكاكاو  وال�شاي  القه�ة   30: بالفئة  ال�اقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وال�شاج� وما يق�م مقام القه�ة الدقيق وامل�شتح�شرات من احلب�ب اخلبز واملعجنات واحلل�يات واحلل�ى 
التم�ر  والثلج  والبهارات  وال�شل�شات  اخلل  واخل��ردل  امللح  اخلبازة  وم�شح�ق  واخلمرية  والدب�ش  املثلجة 

واحلل�يات ال�شرقية الفئة 30.
معني  �شكل  على  �شعار  اىل  ا�شافة  الجنليزية  واللغة  العربية  باللغة  ديليكا�شي  مت��رة   : العالمة  و�شف 

بتخطيط كلمة مترة.
ال�شرتاطات :احلماية للعالمة يف �شكلها املميز مع عدم املطالبة بحق ح�شري عن الكلمة مترة يف ال��شع 

العادي ل�شي�ع ا�شتخدامها.
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  17  مار�ص 2018 العدد 12276

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  املالك : �شامل من�ش�ر فرج �شامل الكثريي

 erdifny : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
امل�دعة بالرقم : 271283  بتاريخ : 2017/4/11

با�شم: �شامل من�ش�ر فرج �شامل الكثريي
وعن�انة :اب�ظبي- اب�ظبي- هاتف: 025630134 فاك�ش: 025630134 �شندوق الربيد: 95954 

erdifny@gmail.com :امييل
�شورة �لعالمة

الأعمال  وت�جية  وادارة  والع��الن  الدعاية  خدمات   35: بالفئة  ال�اقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وتفعيل الن�شاط املكتبي و�شاطة جتارية.

باللغة  باللغة الجنليزية يدن�ها )(   e : العالمة عبارة عن �شكل عجلة مك�نة من حرف  و�شف العالمة 
الجنليزية وا�شفل حرف e من الكلمة خط �شغري.

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

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  17  مار�ص 2018 العدد 12276

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  املالك : �شال�ن �شتيل� لتجميل ال�شيدات

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : S �شال�ن �شتيل� لتجميل ال�شيدات 
امل�دعة بالرقم : 274778  بتاريخ : 2017/6/11

با�شم: �شال�ن �شتيل� لتجميل ال�شيدات
tohama.berkdar@gmail.com :وعن�انة :اب�ظبي- اب�ظبي- امييل

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :44 �شال�نات التجميل.
s يدن�ها �شال�ن �شتيل� يدن�ه  و�شف العالمة : العالمة عبارة عن �شكل دائرة بها نق��ش بداخلها حرف 

لتجميل ال�شيدات.
والعبارة   S احل��رف  عن  ح�شري  بحق  املطالبة  ع��دم  مع  املميز  �شكلها  يف  للعالمة  :احلماية  ال�شرتاطات 

لتجميل ال�شيدات �شال�ن كل على حدة يف ال��شع العادي
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  17  مار�ص 2018 العدد 12276

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  املالك : �شند اب�ظبي ذ.م.م

 SANAD AD طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : �شند
امل�دعة بالرقم : 282929  بتاريخ : 2017/11/15

با�شم: �شند اب�ظبي ذ.م.م
وعن�انة :اب�ظبي- الطابق 15 مبنى �شركة الدار العقارية اب�ظبي المارات العربية املتحدة �شندوق الربيد: 

zaid.fraihat@sanadad.ae :30969 امييل
�شورة �لعالمة

العقارية وخدمات  وال�ش�ؤون  املالية  ال�ش�ؤون  :36 خدمات  بالفئة  ال�اقعة  اأو اخلدمات  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
ا�شتثمار الم�ال.

بالل�ن   SANAD ا�شفلها  ومن  الحمر  بالل�ن  العربية  باللغة  �شند  كلمة  عن  عبارة   : العالمة  و�شف 
ال�ش�د وبجانبها AD بالل�ن البي�ش بداخل بقعة حمراء.

ال�شرتاطات :احلماية للعالمة يف �شكلها املميز مع عدم املطالبة بحق ح�شري عن الكلمات �شند AD كل 
على حدة يف ال��شع العادي

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  17  مار�ص 2018 العدد 12276

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2466  مدين جزئي 
العلي�ي جمه�ل حمل  اىل املدعي عليه/1- فيا�ش حمي الدين طرابل�شي 2- طارق 
القامة مبا ان املدعي/�شعد بن حممد بن �شالح الظاهري وميثله:�شعيد مبارك عبيد 
احمد الزحمي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/12/28  يف 
الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/�شعد بن حممد بن �شالح الظاهري بحكمت املحكمة 
مبثابة احل�ش�ري بالزام املدعي عليهما بالت�شامن بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ )خم�ش�ن 
الف درهم( وفائدة ب�اقع 9% من تاريخ:2015/9/15 والزمتهما بامل�شاريف وخم�شمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ال�شيخ  ال�شم�  با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  الي�م  اعتبارا من  ي�ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1428  جتاري كلي 

ان  القامة مبا  ���ش.ذ.م.م جمه�ل حمل  للتجارة  �شبيد  ترا�شت  املدعي عليه/1-  اىل 
املدعي/�شركة املركزية لل�شيارات واملعدات ذ.م.م وميثله:منى احمد عبدالعزيز ي��شف 
ال�شباغ نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/12/11  يف الدع�ى 
املدعي عليها  بالزام  لل�شيارات واملعدات ذ.م.م  املركزية  املذك�رة اعاله ل�شالح/�شركة 
تاريخ  بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ )697.121.68( درهم والفائدة ب�اقع 9% �شن�يا من 
الف  ومبلغ  بامل�شروفات  والزامك  ال�شداد  وحتى  يف:2017/6/20  احلا�شل  املطالبة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ال�شيخ  ال�شم�  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا العالن �شدر  الي�م  اعتبارا من  ي�ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2107  جتاري كلي 

���ش.ذ.م.م 2- بيج� ناج�ر خاين راوتر  العامة  ايزي مارت للتجارة  املدعي عليهم/1-  اىل 
رينى م�ل ج�زيف فيالبانييل  ك���لرى 4-  نيليارى  ناير  دام����داران  راجي�ش �شرييات   -3
جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/�شركة املراعي الم��ارات ���ش.ذ.م.م وميثلها ال�شيد/
ح�شام بن م�فق بن حممد الي��شف - ب�شفته مدير املدعية قد اقام الدع�ى املذك�رة اعاله 
التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2018/2/28  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه 
املحكمة وقبل الف�شل يف امل��ش�ع بندب احد اخلرباء احل�شابيني املخت�شني من املقيدين 
بجدول اخلرباء باملحكمة لالطالع على اوراق الدع�ى وم�شتنداتها وماع�شى ان يقدمه له 
الطرفان من م�شتندات واوراق تعينه على اداء املام�رية ، وحددت لها املحكمة جل�شة ي�م 

 .ch2.E.22:الثنني امل�افق:2018/3/19 ال�شاعة:09:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/190  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  م�ؤ�ش�شة املجد للتجارة العامة جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/�شركة الغيث للتجارة واملقاولت ذ.م.م قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )586.942 درهم(  والر�ش�م وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها 
 Ch 1.C.15 جل�شة ي�م الحد امل�افق  2018/3/18   ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/2426  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- جراغ للمقاولت ���ش.ذ.م.م وميثلها مديرها فين�دكى اأرورا جمه�ل 
مديرها  وميثلها  ذ.م.م  الملني�م  لتجارة  ال��روي��ج  املدعي/�شركة  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
تاداتيل فاداكيتيل ك��شى باب� ك�تى وميثله:امريه را�شد حممد �شامل ال�شريدي نعلنكم 
اعاله  امل��ذك���رة  ال��دع���ى  يف    2017/5/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
ل�شالح/�شركة الرويج لتجارة الملني�م ذ.م.م وميثلها مديرها تاداتيل فاداكيتيل ك��شى 
 %9 وفائدة  دره��م   )85946( مبلغ  املدعية  اىل  ت���ؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  ك�تى  باب� 
من تاريخ:2016/2/15 وحتى متام ال�شداد والزمتها بر�ش�م وم�شروفات الدع�ى ومبلغ 
ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     
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       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/197  جتاري جزئي
جمه�ل  �����ش.ذ.م.م  العامة  للمقاولت  دمل��ا  مباين  �شركة    -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/هيب�رث بي ام اي ���ش.ذ.م.م قد اأقام عليك الدع�ى 
درهم(    481743.82( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ش�عها 
ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م 
ي�م  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شم�ل  التام  ال�شداد 
Ch 1.C.14 لذا فاأنت  ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة  امل�افق  2018/3/25  الحد 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ش�ر 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

اأح����م����د خلف   / ال�����ش��ي��د  ف���ق���د 
�شهادة  ال��ع��ت��ي��ب��ة  خ��ل��ف  اأح���م���د 
بنك  ع������ن  ��������ش�������ادرة  ا�����ش����ه����م 
 اب������ظ�����ب�����ي ال������ت������ج������اري رق�����م 
ع���دد   ،  )ADCB104(
 )2.456.945( ال����ش���ه���م 
فعلى من يجدها الت�شال على 

الرقم 0508289999  

فقدان �شه�دات ا�شهم 
خلف  اأح����م����د   / ال�������ش���ي���د  ف���ق���د 
اأح������م������د خ����ل����ف ال����ع����ت����ي����ب����ة  4 
����ش���ه���ادات ا����ش���ه���م  �����ش����ادرة عن 
رق����م  الأول  اب������ظ�����ب�����ي   ب����ن����ك 
 6586  ،  3087  ،  2831(
ال����ش���ه���م  ع�������دد   ،  )9572  ،
من  ف����ع����ل����ى   )935991(
الرقم  ع��ل��ى  الت�������ش���ال  ي��ج��ده��ا 

0508289999

فقدان �شه�دات ا�شهم 

فقدت �شهادة ا�شهم �شركة 
ال�احة كابتال رقم امل�شاهم 
1114337 ، �شهادة رقم 
يرجى    ،1140590
ممن يعرث عليها الت�شال 

0504752777 :

فقدان �شه�دة ا�شهم 
���ش��ه��ادة ا�شهم ���ش��ادرة عن  ف��ق��دت 
م�شرف اب�ظبي ال�شالمي   بالرقم 
 )10148928ADIB (
با�شم  ���ش��ه��م   )3440( ب���ع���دد 
ال�����ش��ي��دة/ م�����زه احل����اج م��ظ��ف��ر ، 
يرجى ملن يجدها ت�شليمها للبنك 
الرقم  على  لت�شال  ا  او  امل��ذك���ر 

 050/6245451

فقدان �شه�دات ا�شهم 

ه���ي���م���ان���ت   / امل�������دع��������  ف�����ق�����د 
راي�������دي�������ن�������ج�������اى �������ش������ان�������رام 
ال����ه����ن����د   ، راي��������دن��������ي��������ج��������اى 
�شفره  ج����������از   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
4095593Z(  رق������������م 

من   )6144654H  &  
بتليف�ن  الت�شال  عليه  يجده 

رقم 050/2981148 

فقدان جواز �شفر
حممد   / امل������دع�������  ف����ق����د 
لعري�شى ، املغرب اجلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�������������از   -
 )V U 1 8 7 8 4 8 5 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ش���ال 

 050/8484548

فقدان جواز �شفر

�شيمران   / امل�����دع������  ف����ق����د 
�شاهني �شاه حممد ، باك�شتان 
�شفره رقم  - ج���از  اجلن�شية 
من   )5145972MP(
يجده عليه الت�شال بتليف�ن 

رقم 050/3358019 

فقدان جواز �شفر
�شعيد  �شفيه   / امل��دع���  فقد 
اليمن   ، بال�عل  ي�شلم  �شامل 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج���از 
يرجى   -  )05913347(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  اليمنية   بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات
انطالق دبي ديرم� 2018  الثنني املقبل مب�ش�ركة دولية وا�شعة 

•• دبي-وام: 

الثامنة ع�شرة من م�ؤمتر ومعر�ش  ال��دورة  فعاليات  املقبل  الثنني  تنطلق 
�شيقام  2018” ال��ذي  دي��رم��ا  “دبي  والليزر  اجللد  لأم��را���ش  العاملي  دب��ي 
وزير  دبي  نائب حاكم  اآل مكت�م  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  �شم�  رعاية  حتت 
اأيام يف مركز دبي الدويل  املالية رئي�ش هيئة ال�شحة بدبي وي�شتمر ثالثة 
اأمرا�ش اجللدية يف  روؤ�شاء كربى جمعيات  للم�ؤمترات واملعار�ش مب�شاركة 
العامل. ويعد “دبي ديرما” واحدا من اأكرب امل�ؤمترات واملعار�ش التي تعنى 
بالأمرا�ش اجللدية والليزر يف منطقة ال�شرق الأو�شط حيث يحظى بح�ش�ر 
وم�شاركة نخبة من اخلرباء والأطباء واأخ�شائي اأمرا�ش اجللد من املنطقة 
متحدثا   265 و  �شركة  والعامل.. فيما ي�شارك يف احلدث هذا العام 540 
مل�شقا   70 وعر�ش  عمل  ور�شة   72 و  علمية  جل�شة   164 خالله  وتعقد 

تعليميا .
ولأول مرة هذا العام يعقد م�ؤمتر ومعر�ش دبي “ديرما 2018 “ بالتزامن 
والذي  ع�شرة  احلادية  دورت��ه  يف  اجللدية  لالأمرا�ش  الآ�شي�ي  امل�ؤمتر  مع 
“دبي  ي�شت�شيف  حني  يف   .. اجللدية  لالأمرا�ش  الآ�شي�ية  الرابطة  تنظمه 
ال�شرق  يف  اجللدية  لالأمرا�ش  الأمريكية  لالأكادميية  جل�شة  اأول  ديرما” 
الأو�شط وهي اأكرب جمعية يف العامل لأمرا�ش اجللد وت�شم 19 الف طبيب. 
كما ي�شت�شيف “دبي ديرما 2018 “ اأي�شا عددا من روؤ�شاء كربى جمعيات 
اأم��را���ش اجل��ل��دي��ة يف ال��ع��امل وال��ت��ي ت�شم ك��ال م��ن الأك��ادمي��ي��ة الأمريكية 
لالأمرا�ش اجللدية “AAD” والأكادميية الأوروبية لالأمرا�ش اجللدية 
 ADA”والرابطة الآ�شي�ية لالأمرا�ش اجللدية ”EADV“ والتنا�شلية
واجلذام  التنا�شلية  والأم���را����ش  اجل��ل��دي  للطب  الهندية  وال��راب��ط��ة   “
اجللدية  لالأمرا�ش  والع�شرون  ال��راب��ع  العاملي  وامل���ؤمت��ر   ”IADVL“

الأمرا�ش اجللدية يف  اأ�شتاذ  اإبراهيم كلداري  الدكت�ر  وقال   .”WCD“
ي�شكل  احل��دث  ه��ذا  “اإن  ديرما  “دبي  رئي�ش  الإم���ارات  بجامعة  الطب  كلية 
ملناق�شة  وال��ع��امل  املنطقة  م��ن  ال��ب��ارزي��ن  املتحدثني  جتمع  مثالية  من�شة 
جمم�عة وا�شعة من امل��ش�عات التي تعنى مبجال الأمرا�ش اجللدية لفتا 
متخ�ش�شة  �شن�ية  دورة  تنظيم  ي�شمل  للم�ؤمتر  العلمي  الربنامج  اأن  اإىل 
ت�شتمر اأربعة اأيام وبرنامج ي�شم ور�ش عمل وعرو�ش حية جت�شد الإجراءات 
التجميلية واجللدية.  بالإ�شافة اإىل جل�شة �شتعقدها الأكادميية الأمريكية 
“ ي���ف��ر جلميع الأطباء  دي��رم��ا  “ دب��ي  اأن  واأ���ش��اف   . ل��الأم��را���ش اجللدية 
ل�شقل  ح��ي���ي��ة  من�شة  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  جميع  يف  واخل�����رباء  واملتخ�ش�شني 
جمال  يف  التكن�ل�جية  والتقنيات  التط�رات  اأح��دث  وا�شتك�شاف  معارفهم 
الأمرا�ش اجللدية. وي�شارك يف م�ؤمتر “ديرما دبي” هذا العام متحدث�ن 
وال�شع�دية  وال��ه��ن��د  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  وال����لي���ات  ال��ربازي��ل وم�شر  م��ن 

والإمارات ممن ميلك�ن اأف�شل اخلربات واملعارف باأحدث الجتاهات العلمية 
اإىل  للم�ؤمتر  امل�شاحب  املعر�ش  الأمرا�ش اجللدية. ويهدف  يف جمال علم 
ت�فري فر�شة مثالية لل�شركات امل�شاركة يف املعر�ش للت�ا�شل وتبادل اخلربة 
و”الليزر” وعر�ش  واجلمال  بالب�شرة  العناية  جم��ال  يف  الأع��م��ال  وت��شيع 
الي�م  وانطلقت  بالب�شرة.  بالعناية  اخلا�شة  واخل��دم��ات  املنتجات  اأح���دث 
اأعمال الدورة ال�شن�ية املتخ�ش�شة التي ت�شبق امل�ؤمتر وتناق�ش خالل اأربعة 
اأيام م�ا�شيع هامة ح�ل م�شتجدات الأمرا�ش املناعية وعالج التهاب اجللد 
ال�شت�شرائي بالأدوية البي�ل�جية واحلالت املر�شية ال�شعبة وعلم ال�راثة 
يف الأمرا�ش اجللدية وعلم الأحياء يف الأمرا�ش اجللدية وال�اقي ال�شم�شي 
اجللد  واأورام  اجللد  وجراحة  ال�شعر  ت�شاقط  وم�شاكل  وال�شطباغ  والكلف 
و�شع  ومراقبة  اجللدية  احل��الت  ت�شخي�ش  ودليل  العالجات  لتجميلية  و 

املري�ش بعد العالج وعدد من امل�ا�شيع الأخرى الهامة.

�شلط�ن الق��شمي ي�شتقبل الرئي�س الفرن�شي يف جن�ح ال�ش�رقة مبعر�س ب�ري�س للكت�ب
•• باري�س-وام: 

ا�شتقبل �شاحب ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن حممد القا�شمي ع�ش� 
فخامة  الأول-  اأم�����ش  م�شاء  باري�ش  يف   - ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ش 
الرئي�ش اإمان�يل ماكرون رئي�ش اجلمه�رية الفرن�شية خالل زيارته جناح 

ال�شارقة امل�شارك يف معر�ش باري�ش للكتاب.
ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  يرافقه  الفرن�شي  الرئي�ش  فخامة  وجت�ل 
املعر�ش  ال��دورة احلالية من  التي حلت �شيفا مميزا يف  الإم���ارة  يف جناح 
تقديرا لإ�شهاماتها ومبادراتها يف دعم الثقافة واملثقفني يف ال�طن العربي 
والإ�شالمي ونه��شها باحلراك الثقايف يف خمتلف جمالته الأدبية والفنية 

وجه�دها يف دعم الرتجمة ومن بينها الرتجمة اإىل اللغة الفرن�شية.
وتعرف فخامة الرئي�ش الفرن�شي من �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة على 
اأبرز امل�ؤ�ش�شات واجلهات الداعمة للكتاب والكتاب يف دولة المارات ب�شكل 
عام ويف اإمارة ال�شارقة على وجه اخل�ش��ش وامل�شاركة �شمن جناح الإمارة 

يف معر�ش كتاب باري�ش .. كما بني له �شم�ه دور ال�شارقة الرائد يف خدمة 
املجتمع وجعله اأقرب للكتاب من خالل مبادراتها املختلفة التي تق�م بها.

وتف�شل �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة باإهداء فخامة الرئي�ش الفرن�شي يف 
ختام ج�لته يف جناح الإمارة عددا من اإ�شداراته التاريخية واأعماله الأدبية 

املرتجمة اإىل اللغة الفرن�شية.
وكان �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة قد زار معر�ش باري�ش للكتاب ترافقه 
قرينته �شم� ال�شيخة ج�اهر بنت حممد القا�شمي رئي�ش املجل�ش الأعلى 
م�ؤ�ش�ش  القا�شمي  �شلطان  بنت  ب��دور  ال�شيخة  وبح�ش�ر  الأ���ش��رة  ل�ش�ؤون 

ورئي�ش جمعية النا�شرين الإماراتيني م�ؤ�ش�ش ورئي�ش م�ؤ�ش�شة كلمات.
تعنى  التي  امل�ؤ�ش�شات  م��ن  ع��ددا  �شم  ال��ذي  ال�شارقة  جناح  �شم�ه  وتفقد 
بالكتاب والن�شر وهي هيئة ال�شارقة للكتاب ودائرة الثقافة ومعهد ال�شارقة 
للرتاث ودارة الدكت�ر �شلطان القا�شمي وم�ؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم واحتاد 
لكتب  الإماراتي  واملجل�ش  الإماراتيني  النا�شرين  وجمعية  الإم��ارات  كتاب 
عن�ان   1001 وم��ب��ادرة  ح��دود  ب��ال  وثقافة  ال�شارقة  ومكتبات  اليافعني 

ومن�ش�رات القا�شمي وجمم�عة كلمات وجائزة ات�شالت لكتاب الطفل.
تفقد  على  �شم�ه  واملثقفني.. حر�ش  بالأدباء  ال��ذي جمعه  اللقاء  وخ��الل 
اأح�الهم.. فيما ناق�ش اللقاء عددا من امل�ا�شيع يف املجالت الثقافية و�شبل 

تط�ير ال�اقع الثقايف يف ال�طن العربي.
اإه��داءات من الكتب والإ�شدارات الأدبية لعدد من املثقفني  وت�شلم �شم�ه 

والأدباء.
اجلناح  �شمن  امل�شاركة  احلك�مية  وامل�ؤ�ش�شات  الثقافية  اجلهات  ونظمت 
الثقافية والأدبية وعر�شت للزوار  عدد من الأن�شطة والربامج والندوات 
امل�ؤ�ش�شات وخ��دم��ات��ه��ا يف جمال  تلك  اإ����ش���دارات  اأب���رز  امل��ع��ر���ش  وم��رت��ادي 
ال�شعبية  للحرف  احلية  العرو�ش  م��ن  ع��ددا  اجل��ن��اح  �شهد  فيما  الن�شر.. 
بنت  ن���رة  معايل   .. الفعاليات  ح�شر  ال�شعبي.  والأك���ل  ال��دم��ى  و�شناعة 
حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة ومعايل فران�ش�يزي ني�شني 
غبا�ش  �شيف  عمر  و�شعادة  امل��ر  حممد  ومعايل  الفرن�شية  الثقافة  وزي��رة 
�شفري الدولة لدى اجلمه�رية الفرن�شية والدكت�ر خالد العنقري �شفري 

الع�ي�ش  حممد  عبداهلل  و�شعادة  فرن�شا  ل��دى  ال�شع�دية  العربية  اململكة 
رئي�ش دائرة الثقافة و�شعادة اأحمد بن ركا�ش العامري رئي�ش هيئة ال�شارقة 
للكتاب  ال�شارقة  معهد  رئي�ش  امل�شلم  عبدالعزيز  الدكت�ر  و�شعادة  للكتاب 
و�شعادة علي ابراهيم املري رئي�ش دارة الدكت�ر �شلطان بن حممد القا�شمي 
ال�شيخة ج�اهر بنت  التنفيذي ل�شم�  املكتب  الن�مان رئي�ش  و�شعادة ن�رة 
النعيمي  م�شبح  علي  ع��ب��داهلل  �شعادة   .. ح�شرها  كما  القا�شمي.  حممد 
املندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعل�م 
م�ؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  خلف  ح�شن  حممد  و���ش��ع��ادة  »الي�ن�شك�«  وال��ث��ق��اف��ة 
جلمعية  التنفيذي  املدير  الك��ش  حممد  را�شد  و�شعادة  لالإعالم  ال�شارقة 
النا�شرين الإماراتيني وحبيب ال�شايغ الأمني العام لالحتاد العام لالأدباء 
والكتاب العرب وعبد العزيز ترمي م�شت�شار الرئي�ش التنفيذي مدير عام 
»ات�شالت« يف املناطق ال�شمالية و�شعادة الدكت�ر علي بن متيم مدير عام 
واملحلية  الحتادية  امل�ؤ�ش�شات  يف  امل�ش�ؤولني  وعدد من  لالإعالم«  »اأب�ظبي 

وروؤ�شاء التحرير بال�شحف واملحلية.

  تدريب �شرطة راأ�س اخليمة يحتفل بيوم الطفل الإم�راتي

يف �حللقة �ل�شابعة من مناف�شات �لن�شخة �لر�بعة من �لربنامج

عبدالرحمن الدو�شري ومت�ب حممد اإىل ن�شف نه�ئي من�شد ال�ش�رقة ال�شغري

••  راأ�س اخليمة- الفجر

براأ�ش  ال�شرطة  تدريب  معهد  نظم 
مبنا�شبة  احتفالية  فعالية  اخليمة 
ب���ي����م ال��ط��ف��ل الإم�����ارات�����ي  وال����ذي 
ال�����زاري  املجل�ش  م��ن  اع��ت��م��اده  مت 

املعرفة قام معهد  تدريب ال�شرطة 
ن�����ش��خ خ��ا���ش��ة م���ن قان�ن  ب��ت���زي��ع 
عام  ال�����ش��ادر  ودمي��ة  الطفل  حق�ق 
للقان�ن  م�جز  �شرح  ومت   2016
الأ�شا�شية  ب���احل���ق����ق  ل��ل��ت���ع��ي��ة 
للطفل  واحلق�ق الأ�شرية واحلق�ق 

للتنمية برئا�شة �شم� ال�شيخ من�ش�ر 
رئي�ش  ن��ه��ي��ان  نائب  ال  زاي�����د  ب���ن 
جمل�ش ال�زراء وزير �ش�ؤون الرئا�شة 
عام  كل  من  اْل��َي��ْ�َم  بهذا  لالحتفال 
لت�شليط ال�ش�ء على حق�ق الطفل 
ن�شر  ملبادرة  املجتمع.   وتر�شيخا  يف 

الجتماعية  واحل���ق����ق  ال�����ش��ح��ي��ة 
واحل�����ق������ق ال���ث���ق���اف���ي���ة واحل����ق�����ق 
له  احل��م��اي��ة  يف  احل��ق  و  التعليمية 
التي  كافة   املحظ�رات  وا�شتعرا�ش 
الأطفال  ب��ه��ا  جتاه  ال��ق��ي��ام  يحظر 
واآل��ي��ة احل��م��اي��ة وت��داب��ري احلماية 

وال��ع��ق���ب��ات امل���ق���ررة جت���اه ك���ل من 
على  احلق�ق.  اأ�شرف  ه��ذه  يخالف 
حممد  �شعيد  العقيد  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
امل�����ه�����ريي م����دي����ر م���ع���ه���د ت���دري���ب 
ال�شف  و�شباط  و  �شباط  ال�شرطة 

واملحا�شرين يف معهد التدريب.

تخريج ثالث دورات تخ�ش�شية ب�شرطة الفجرية
•• الفجرية-الفجر:

اح��ت��ف��ل��ت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ال��ف��ج��رية بتخريج 
ل�زارة  ال�شن�ية  ثالث دورات تخ�ش�شية �شمن اخلطة 
مهارات  �شقل  اإىل  ال��رام��ي��ة  2018م،  لعام  الداخلية 
منت�شبيها وتط�ير قدراتهم يف جمال العمل ال�شرطي، 
ودورة  ال���ش��ت��ب��ي��ان��ات  وحت��ل��ي��ل  ت�شميم  دورة  يف  متثلت 
يف  الأمنية  التطبيقات  ودورة  الأمنية  الدوريات  اأعمال 

ال��دورات م�ا�شيع ومفاهيم حديثة  ال�شج�ن. ت�شمنت 
امل�شاركني  اإك�شاب  دورة، وذلك بهدف  ح�شب طبيعة كل 
وت���زوي���ده���م ب��امل��ع��ل���م��ات وال��ن��ظ��ري��ات احل��دي��ث��ة التي 
اأدائهم يف العمل، وا�شتفاد  ت�شاعدهم على رفع م�شت�ى 
من الدورات عدد 72 من �شف ال�شباط والأف��راد من 
احلفل  نهاية  ويف  ب��ال��دول��ة.  ال�شرطة  ق��ي��ادات  خمتلف 
بت�شليم  اليليلي  العقيد �شامل خمي�ش  قام راعي احلفل 

ال�شهادات للم�شاركني وكرم املحا�شرين.

طرق دبي تنجز اأكرث من ن�شف مليون مع�ملة 
اإلكرتونية لرتخي�س املركب�ت خالل 2017

•• دبي -وام:

وامل�ا�شالت  الطرق  هيئة  اأجن��زت 
معاملة  و461  األ��ف��اً   547 بدبي 
بخدمات  خ���ا����ش���ة  ال����ك����رتون����ي����ة 
العام  خ����الل  امل���رك���ب���ات  ت��رخ��ي�����ش 
2017 وذلك عرب قن�اتها الذكية 
ال�شرتاتيجية  خ��ط��ط��ه��ا  ووف�����ق 
لكل  ال��ت��دري��ج��ي  ال��ذك��ي  بالتح�ل 
مبادرة  حتقيق  اإط���ار  يف  خدماتها 
�شلطان  ذكر  و  الذكية”  “املدينة 
ترخي�ش  اإدارة  م��دي��ر  امل���رزوق���ي 
الرتخي�ش  مب���ؤ���ش�����ش��ة  امل���رك���ب���ات 
املعامالت  ع���دد  ب��ل���غ  اإن  بالهيئة 
اأكرث  اإىل  وال��ذك��ي��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
خالل  معاملة  ملي�ن  ن�شف  م��ن 
جه�دنا  ي��ع��ك�����ش   2017 ال����ع����ام 
ان���ت���ه���اج  وف����اع����ل����ي����ة خ���ط���ط���ن���ا يف 
ال���ت���ح����ل الإل������ك������رتوين وال���ذك���ي 
خل���دم���ات ت��رخ��ي�����ش امل���رك���ب���ات بل 
وي�ؤكد جناحنا يف حتفيز وت�شجيع 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى ا���ش��ت��خ��دام هذه 
راحتهم  لتحقيق  املتاحة  القن�ات 
وه� ما يت�افق مع اأهداف مبادرة 
اأطلقتها  التي  الذكية”  “املدينة 
ويج�ّشد  ال���ر����ش���ي���دة  ح���ك����م���ت���ن���ا 
للهيئة  الأوىل  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
والثالثة  الذكية”  ب�”دبي  املتمثلة 

النا�ش”. “اإ�شعاد 
الهيئة  م������ق�����ع  اإن  واأ���������ش��������اف 
الإل���ك���رتوين ا���ش��ت��ح���ذ ع��ل��ى اأكرث 

املعامالت ب�اقع 458 األفا و650 
الت�شال  م���رك���ز  ي��ل��ي��ه  م��ع��ام��ل��ة 
األفا   29 ب����اق���ع   8009090
ا�شتقطب  ف��ي��م��ا  م��ع��ام��ل��ة  و989 
“كي��شك”  جهاز اخلدمة الذاتية 
و729 معاملة يف حني  األفا   29
و93 معاملة  األ��ف��ا   29 اإجن���از  مت 
م���ن خ����الل ت��ط��ب��ي��ق دب����ي دراي����ف 
جتديد  خ���دم���ة  اأن  اإىل  م�������ش���ريا 
الن�شيب  ن��ال��ت  امل���رك���ب���ات  م��ل��ك��ي��ة 

الأكرب من املعامالت الإلكرتونية 
القن�ات كافة ب�اقع  والذكية عرب 
فيما  معاملة  و800  األفا   529
ت�زع باقي الإجمايل على خدمات 
�شهادة امتالك مركبة وملكية بدل 
و�شهادة  رقم  فاقد وجتديد حفظ 
ب�����راءة ذم����ة واأخ������ريا ح���ي���ازة بدل 

فاقد.
اأن��ه مت و�شع خطة  واأك��د املرزوقي 
 –  2018 ل��ع��ام��ي  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
2019 يتم مبقت�شاها العمل على 
للخدمات  الإل����ك����رتوين  ال��ت��ح���ل 
وذلك  املتعاملني  اإ�شعاد  مراكز  يف 
القيادة  ل���ت����ج���ي���ه���ات  ا����ش���ت���ج���اب���ة 
املراجعني  ن�شبة  بتقليل  الر�شيدة 
مل���راك���ز خ���دم���ة امل��ت��ع��ام��ل��ني ورف���ع 
م��ع��دلت ر���ش��اه��م ب��ت���ف��ري ال�قت 
وه�  معامالتهم  لإجن���از  واجل��ه��د 
حتقيقه  ع��ل��ى  الهيئة  حت��ر���ش  م��ا 

ب�شكل دائم.

•• ال�صارقة-الفجر:

عبدالرحمن  امل���ت���ن���اف�������ش���ان  ت�����اأه�����ل 
مدر�شة  م��ن  ال��دو���ش��ري،  عبدال�شالم 
ومتاب  بال�شارقة،  الثان�ية  العروبة 
خ�رفكان  مدر�شة  م��ن  حممد،  عمار 
ال���دور  اإىل  ب��ال�����ش��رق��ي��ة،  ال��ن��م���ذج��ي��ة 
الن�شخة  مناف�شات  م��ن  النهائي  قبل 
ال�شارقة  “من�شد  الرابعة من برنامج 
وتقدمه  ت��ن��ت��ج��ه  ال�����ذي  ال�شغري”، 
برعاية  ل��الإع��الم،  ال�شارقة  م�ؤ�ش�شة 
ال�����ش��م��� ال�شيخ  ك��رمي��ة م���ن ���ش��اح��ب 
الدكت�ر �شلطان بن حممد القا�شمي، 

ع�ش� املجل�ش الأعلى حاكم ال�شارقة.
ال�شابعة من  احللقة  ذلك خالل  جاء 
الربنامج الأول من ن�عه عربياً، التي 
الأول اخلمي�ش على  ام�ش  ُبثت م�شاء 

�شا�شة تلفزي�ن ال�شارقة.
املتاأهلني،  امل��ت��ن��اف�����ش��ني  ج��ان��ب  واإىل 
ي��شف  م����ن  ك����ل  احل���ل���ق���ة  �����ش����ارك يف 
امل���غ���ن���ي، م����ن م���در����ش���ة �شيف  خ���ال���د 
من  ف��ار���ش،  ومت���ارا  بكلباء،  اليعربي 
بال�شارقة،  ال��دول��ي��ة  ال����درة  م��در���ش��ة 
اأي�ب  اأب�  وزاي��د عبداهلل، من مدر�شة 
حممد  ومهرة  بال�شرقية،  الأن�شاري 
عتيج، من مدر�شة الهالليات باملنطقة 
من  ك���رزون،  ح�شام  وع��م��ار  ال��شطى، 

مدر�شة الأهلية اخلا�شة بال�شارقة.
ي��شف  باملتناف�ش  احللقة  وانطلقت 
اأداء  اأج������اد يف  ال�����ذي  امل���غ���ن���ي،  خ���ال���د 
اأن�ش�دة “اأمي”، تلته متارا فار�ش التي 

“اإن �شاء اهلل”  اأُن�ش�دة  اأداء  اأبدعت يف 
للمن�شد العاملي ماهر زين، واأطل زايد 
اإيقاعي  بح�ش  تغنى  ال���ذي  ع��ب��داهلل، 
متفرد باأن�ش�دة “يا اإمارات ال�ج�د”، 
اأدى  ال��ذي  ك���رزون،  ت��اله عمار ح�شام 
اأن�ش�دة “خري الربية” للمن�شد مهند 

من�ش�ر.
على  ال��دور  لياأتي  التناف�ش  وت�ا�شل 
التي  عتيج،  حممد  م��ه��رة  املت�شابقة 
اإمياين”  “عزي  ب���اأن�������ش����دة  ت��غ��ن��ت 
ال�شايف،  اأ���ش��ام��ة  الإم���ارات���ي  للمن�شد 
تلتها متاب عمار حممد، التي جنحت 
ر�شمت  وطنية  لأهزوجة  اختيارها  يف 
ال�طن،  ح���ب  يف  زاه���ي���ة  ل����ح���ة  ب��ه��ا 
وج����اءت اأن�����ش���دت��ه��ا، ال��ت��ي ع���ربت بها 
“اأنا  عن�ان  املقبلة، حتت  املرحلة  اإىل 

الإماراتي”.
واخ���ت���ت���م���ت م���ن���اف�������ش���ات احل���ل���ق���ة مع 
عبدال�شالم  ع��ب��دال��رح��م��ن  امل��ت�����ش��اب��ق 

ال�����دو������ش�����ري، ال�������ذي جن����ح يف اإب�������راز 
م�هبته الكبرية يف الإن�شاد حيث اأدى 
امل�شطفى”،  احلبيب  “اأنت  اأن�����ش���دة 
لُيجمع  العفا�شي،  م�����ش��اري  للمن�شد 
ت�شم  التي  التحكيم  وجلنة  اجلمه�ر 
املن�شد اأحمد املن�ش�ري، واملن�شد اأحمد 
ال�شحي،  عبداهلل  واملن�شد  ال��ر���ش���ان، 
على جدارته وا�شتحقاقه لبل�غ الدور 

قبل النهائي من املناف�شة.
واأ�شار جنم الدين ها�شم، املنتج املنفذ 
ال�شغري  ال�����ش��ارق��ة  م��ن�����ش��د  ل��ربن��ام��ج 
من  الأول  ال����دور  م��ن��اف�����ش��ات  اأن  اإىل 
الربنامج ُت�شارف على النتهاء، حيث 
�شيكتمل  التي  الثامنة  احللقة  تبقت 
قبل  ال���دور  اإىل  املتاأهلني  ِع��ق��د  معها 
 16 ت��ن��اف�����ش  ي�شهد  ال����ذي  ال��ن��ه��ائ��ي، 
متناف�شني   8 منهم  يتاأهل  مت�شابقاً، 
�شت�شهد  ال��ت��ي  النهائية،  احللقة  اإىل 
ال�شارقة  من�شد  بلقب  البطل  تت�يج 

الفن  حمبي  داعياً   ،2018 ال�شغري 
ما  مب�شاهدة  ال�شتمتاع  اإىل  ال��ه��ادف 
ت��ب��ق��ى م��ن ح��ل��ق��ات ع��ل��ى ���ش��ا���ش��ة قناة 

ال�شارقة.
ي�شار اإىل اأن مناف�شات املرحلة الأوىل 
من�شد  لربنامج  الرابعة  الن�شخة  من 
ثماين  خ��الل  تقام  ال�شغري  ال�شارقة 
قاعة  م�������ش���رح  ي��ح��ت�����ش��ن��ه��ا  ح���ل���ق���ات 
الزهري بجامعة ال�شارقة، و�شي�ا�شل 
مل�ؤ�ش�شة  ال��ت��اب��ع  ال�����ش��ارق��ة  ت��ل��ف��زي���ن 
الإثنني  بثها م�شاء  ال�شارقة لالإعالم 

واخلمي�ش من كل اأ�شب�ع.
و�شيك�ن حمب� الفن الهادف والأ�شيل 
الثامنة  احل���ل���ق���ة  م����ع  م����ع���د  ع���ل���ى 
التي  الأوىل  املرحلة   من  واخلتامية 
امل��ق��ب��ل، يف متام  الإث���ن���ني  ي����م  �شتبث 
املحلي  بالت�قيت  م�شاًء   10 ال�شاعة 
لدولة الإمارات العربية املتحدة، وُتعاد 
ع�شراً،   4 ال�شاعة  عند  الثالثاء  ي���م 

للراغبني يف  الربنامج فر�شة  وي�فر 
التعرف على اآخر اأخباره على ح�شابه 
الجتماعي  ال���ت����ا����ش���ل  م�����اق����ع  يف 
و�شناب  ان�شتغرام،  ت���ت��ري،  في�شب�ك، 
.munshidsharjah@ :شات�

ال�������ش���ارق���ة  “من�شد  وي���������ش����ت����ه����دف 
م�ؤ�ش�شة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي  ال�شغري” 
ال�������ش���ارق���ة ل����الإع����الم ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
جميع  التعليمية،  ال�����ش��ارق��ة  منطقة 
طلبة املدار�ش احلك�مية واخلا�شة يف 
اإمارة ال�شارقة، من عمر 9-13 عاماً 
ميتلك�ن  ال��ذي��ن  م��ن  وفتيات،  فتياناً 
اأ����ش����ات���اً ع��ذب��ة ون���دي���ة، وم���ه��ب��ة يف 
اأع�امه  يف  الربنامج  وحقق  الإن�شاد، 
ال��ث��الث��ة امل��ا���ش��ي��ة، اإق���ب���اًل ك��ب��رياً من 
قبل الطالب، ما يعك�ش تفاعل الأ�شر 
والتعليمية  ال��رتب���ي��ة  وامل���ؤ���ش�����ش��ات 
اإىل  الهادفة  ال�شارقة  اإم��ارة  روؤي��ة  مع 

تعزيز الفن الإن�شادي.
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وذلك  الثب�تية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً    04-3215356 فاك�ش: 

خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة : جرين �شولر �نرتنا�شيونال - �س ذ م م     
العن�ان :  مكتب رقم 309 - ملك عبدالرزاق علي ح�شن الزرع�ين - الكرامة  ال�شكل 
القان�ين : ذات م�ش�ؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة : 650530  رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 1072081 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد 
وذلك  اأع��اله،  امل��ذك���رة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت 
العدل حماكم  وامل�ثق لدى كاتب  بتاريخ 2018/3/8   دبي  ق��رار حماكم  مب�جب 
دبي بتاريخ  2018/3/8  وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
ملك   3 رقم  مكتب   : العن�ان  قانونيون  وم�شاركوه حما�شبون  �لكتبي  املعني  
 مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة - بردبي - الق�ز الوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  الثب�تية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً    04-3215356 فاك�ش: 

خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/ �لكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون
 العن�ان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة - بردبي - الق�ز 
الوىل - هاتف  3215355-04 فاك�ش: 3215356-04 - مب�جب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعاله لت�شفية  
�شركة دوجن وي للمالب�س - ذ م م  وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/11/19  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/11/29   
وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   ، اأع��اله  املذك�ر  العن�ان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/�لكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون
 العن�ان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة - بردبي - الق�ز 
الوىل - هاتف  3215355-04 فاك�ش: 3215356-04 - مب�جب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعاله لت�شفية  
دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مب�جب  م  �نرتنا�شيونال - �س ذ م  جرين �شولر 
بتاريخ 2018/3/8 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2018/3/8 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذك�ر  العن�ان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: �لربكة لل�شر�فة - �س ذ م م    
رقم الرخ�شة : 232806  العن�ان: حمل ملك �شركات الغرير - ديرة - ال�شبخة  
ال�شكل القان�ين: ذات م�شئ�لية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 51903  
اخلا�ش  الرتخي�ش  الغاء  بانهاب�شدد  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
بال�شركة ال���اردة اعاله وذلك مب�جب الج��راءات والنظم املتبعة يف الدائرة 
.وعلى من لديه اي اعرتا�ش التقدم اىل دائرة التنمية القت�شادية بدبي من 

خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�شتندات والوراق الثب�تية وذلك خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�شر هذا 

العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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 يف  الق�سية  رقم  2017/6365  ت ج  ال�سارقة   

املرف�عة من بنك اب�ظبي التجاري �شد �شابيه �شلطانا زبري هادي 
وحيث انه وقد مت ندب اخلبري / ح�شني الها�شمي يف الدع�ى اعاله ، 

اجتماع اخلربة   وذلك حل�ش�ر  هادي  زبري  �شلطانا  �شابيه  ال�شيدة/  تعلن  وعليه 
املزمع عقده وذلك عقد اجتماع اخلربة وذلك ي�م الربعاء  21 مار�ش 2018 يف متام  
5.20 م�شاء ، وذلك مبكتبنا باأب�ظبي �شارع اللكرتا خلف وكالة اله�ندا ين برج 
ا�شفل البناية نا�شا للكهربائيات الطابق 17 مكتب رقم 1701 ،  الرجاء احل�ش�ر يف 
امل�عد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ويف حالة تخلفكم عن احل�ش�ر فاأن 

اخلربة �ش�ف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�شتندات.
اخلبري امل�سريف واحل�سابي 
ح�سني �سامل الها�سمي             

          دعوة اجتماع اخلربة
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

 يف  الدعوى 1947 ل�سنة 2017 جتاري كلي - دبي 
املقامة من / امري ح�شني زعفرانل� ابن حمم�د 

�شد / 1- مرت�شى كامليان ابن ن�شر اله  2- مرمي احمد �شامل عثمان  احلمادي 
اخل�شم املدخل الأول / مطعم ومقهي �شانديز م�شهد م�ؤ�ش�شة فردية ميلكها املدعي عليه الول 

اخل�شم املدخل الثاين / احمد �شامل عثمان احلمادي
نعلن نحن اخلبري احل�شابي / حممد حميد حممد املري ، انه مت تعيينا من حمكمة دبي البتدائية 
امل�قرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�شابية ال�اردة بحكم املحكمة ال�شادر بجل�شة 2018/2/26 يف الدع�ى 

املذك�رة اعاله - كما نعلن املدعي عليه الول واخل�شم املدخل الأول بالدع�ى اعاله :- 
املدعي عليه الول / مرت�شى كامليان ابن ن�شر اله 

املخ�شم املدخل الأول /  مطعم ومقهي �شانديز م�شهد م�ؤ�ش�شة فردية ميلكها املدعي عليه الول 
وذلك حل�ش�ر اجتماع اخلربة املقرر له جل�شة ي�م الربعاء 2018/3/28 يف متام ال�شاعة 3.00 ع�شرا 

وذلك مبقر مكتبنا الكائن مبركز الدانة - مكتب رقم 601 - �شارع ال مكت�م - ديرة -دبي.   
اخلبري احل�سابي      
حممد حميد حممد املري                    

اإعالن اجتماع خربة

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

املدعي عليه / جهاد ح�شني ح�شن اب� عل�ل 
الدع�ى  يف  البتدائية  الحتادية  ال�شارقة  حمكمة  عدالة  لقرار  تنفيذ 
2017/7035 جتاري جزئي  املقامة �شدكم من املدعي / بنك دبي ال�شالمي - 
�ش م ع   فقد مت ندبنا خبريا م�شرفيا يف الدع�ى امل�شار اليها وعليه  فقد مت 
حتديد ي�م اخلمي�ش  امل�افق 2018/3/22 ال�شاعة : 00 : 11 �شباحا  م�عدا 
برج   - زايد  ال�شيخ  �شارع   - دبي  يف  الكائن  مكتبنا  مقر  يف  اخلربة  لجتماع 
املدينة 1- مكتب رقم 306 ، هاتف 3275322 فاك�ش رقم 3275311 دبي ، راجني 
احل�ش�ر او من ميثلكم قان�نا يف امل�عد املحدد م�شطحبني معكم �ش�رة عن 

كافة امل�شتندات امل�ؤيدة لدف�عكم.
  عبد �حلميد زيتون 
خبري ح�شابي وم�شريف   

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة   
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

بالدعوى 2017/2291 جتاري كلي - دبي    
اىل املدعي عليها الثانية / خليج املعادن للحديد والهند�شة 

مبا ان املدعية / �شركة قلب املعادن - ذ م م  
قد اقامت الدع�ى املذك�رة اأعاله ومبا ان املحكمة قد انتدبتنا خبريا يف 
هذه الدع�ى ونظرا لعدم ح�ش�ركم اجتماع اخلربة الأول يف 2018/3/14 ، 
فاإننا ندع�كم حل�ش�ر اجتماع اخلربة الثاين ال�شاعة 1.30 ظهر ي�م الثنني 
2018/3/26 مبكتب اخلبري يف دبي ع�د ميثاء بناية �شبكرتوم مكتب 102 ، 

هاتف : 8888 313 - 04 لتقدمي دف�عكم وم�شتنداتكم امل�ؤيدة.
�خلبري �لهند�شي 
حممد ناظم ��شرب 7395 416 -050

اإعالن بالن�سر 
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

اإعالن جمموعه )بالن�سر( 
   اىل املنفذ �شدها:  �شيلفر كا�شتل لالن�شاءات - �ش ذ م م

املبالغ ب�شداد  لل��زام��ك  وذل��ك  ادن���اه،  بالك�شف  امل��شحة  التنفيذات  اق��ام���ا  التنفيذ  طالبي  ان   مبا 
 امل��شحه به خالل )15( ي�ما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �شتتخذ الج��راءات التنفيذية

 بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذك�ر

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ
2018/552  تنفيذ عمايل
2018/550  تنفيذ عمايل
2018/549  تنفيذ عمايل
2018/551  تنفيذ عمايل
2018/553  تنفيذ عمايل
2018/533  تنفيذ عمايل
2018/548  تنفيذ عمايل

م
1
2
3
4
5
6
7

اجلهة طالبة التنفيذ
 ا�شيت بي�ش�ا�ش 

اجنيت �شاوهان جيان �شاوهان 
ماركاندى ك�مار راجان رام 

راه�ل ك�مار 
اوم براكا�ش ياداف 
رام ا�شي�ش �شاوهان 

م�كي�ش ك�مار �شينغ 

ر�شم التنفيذ
913 درهم
 692 درهم
670 درهم
730 درهم
818 درهم
823 درهم
818 درهم

املبلغ املنفذ به
 9859 درهم
5430 درهم
5000 درهم
6194 درهم
7952 درهم
8056 درهم
7952 درهم
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  وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية 

ق�سم احلجوزات والبيوع  - التنفيذ رقم 2007/1269 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(  

اىل املحك�م  عليه / علي ثاين جمعة الغاوي 
ال�شارقة البتدائية الحتادية للجميع  ل�شالح املحك�م له / بنك دبي ال�شالمي - �ش م ع  - تعلن حمكمة 
باأنه �شنعقد مزاد علني وذلك يف متام ال�شاعة العا�شرة والن�شف من �شباح ي�م الثنني امل�افق 2018/4/2 ، 
ولك لبيع العقار العائد ملكيته للمحك�م عليه واأو�شاف العقار على النح� التايل : العقار رقم )437-ملك( 
)ح��ش 16( الكائن مبنطقة اب� �شغارة يف مدينة ال�شارقة ب�شعر ا�شا�شي مقداره )30.000.000 درهم( ثالثني 
ملي�ن درهم.  ويف اليام التالية ان اقت�شى احلال وذلك امام قا�شي التنفيذ باملحكمة.  يت�جب على الراغب 
بال�شرتاك باملزايدة ان يقدم للمحكمة تاأمينا نقديا او مب�جب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار. فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلج�زات والبي�ع باملحكمة او امل�قع 
البيع.  م�عد  قبل  وذلك   http:www.emiratesauction.ae للمزادات  لالمارات  اللكرتوين 
اياه مبا يربره من م�شتندات قبل امل�عد املحدد للبيع  التقدم باعرتا�شه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ش 

بثالثة ايام على القل. 
رئي�ص ق�سم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          

      دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

ق�سم التنفيذ
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2606 ل�سنة 2017

اىل املحك�م عليها / اأخرت عزيز مهر مهر عزيز الدين 
ليكن معل�ما لديكم بان حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدارية قد ا�شدرت بحقكم 
القان�نية  الفائدة  بالزامكم بدفع مبلغ وق��دره 36352 دره��م  بال�شافة اىل  حكما 

ب�اقع 5% من تاريخ 2016/9/18  وحتى متام ال�شداد. 
ل�شالح املحك�م له / بنك ام القي�ين ال�طني - �ش م ع 

وحيث ان املحك�م له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله، 
لذا يت�جب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 ي�ما من تاريخ الي�م التايل للن�شر  ويف 
النظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�ش�ر  عن  تخلفك  حال 

الق�شية يف غيابك.
عن رئي�ص مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

انذار عديل بالن�سر
 رقم الإنذار  2018/1790   

املنذر : جممع �ش�ق التنني وميثله وكيله ريتل ك�رب ملراكز الت�ش�ق - �ش ذ م م )امل�ؤجر( 
املنذر اليه : جي�رونغ اند�شرتى اند تريد - �ش ذ م م )امل�شتاأجر( 

امل��ش�ع 
اإي    ، اإف 01  ال�حدتني رقم )اإي بي  اإيجار  امل�شتحقة يف ذمته عن  بال�فاء بالجرة  امل�شتاأجر  تكليف 
بي اف 19( ، مبجمع �ش�ق التنني عن الفرتة من 2017/11/1 حتى تاريخ 2018/1/30 مبلغ وقدره 
25.308.33 درهم )خم�شة وع�شرون الف وثالثمائة وثمانية درهما وثالثة وثالث�ن فل�شا( بال�شافة 
اىل غرامة ارتداد �شيك الجرة )2000 درهم(  والفائدة التاأخريية املركبة قدرها 12% �شن�يا من تاريخ 
، بال�شافة اىل ما ي�شتجد من اجرة وحتى متام ال�شداد او الخالء  ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام 
وذلك خالل مدة اق�شاها )30( ثالث�ن ي�ما من تاريخ ن�شر هذا الخطار ، مع حتمله بكافة ف�اتري 

املرافق العامة )مياه وكهرباء وخالفه( امل�شتحقة على العني حتى تاريخ الخالء التام. 
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

اإعالن بالن�سر
      )2018/1776( 

املخطر / احمد علي ح�شن الزرع�ين  - ميثله بالت�قيع اأحمد احل�شيني عبداملنعم ال�ش�يني مب�جب 
وكالة م�شدقة ا�ش�ل بالكاتب العدل يف دبي مبحرر رقم )2017/1/159588( بتاريخ 2017/7/19 

املخطر اليه : قمة ال�ادي لالأعمال الفنية - �ش ذ م م  
امل��ش�ع 

بتارخ �شابق ا�شتاأجر املخطر اليه املكتب رقم )07( ، الكائن مببنى اأحمد الزرع�ين وال�اقع على قطعة 
ار�ش رقم )575( - رقم البلدية )153-118( يف منطقة نايف بدبي ، مب�جب عقد ايجار ينتهي بتاريخ 
اليجار  عقد  عن  املتاأخر  اليجار  بدل  ب�شداد  الخطار  هذا  مب�جب  نخطركم  فاننا   -  2018/4/16
للمخطر ب�اقع مبلغ )27.501( �شبعة وع�شرون الفا وخم�شمائة وواحد درهما خالل ثالثني ي�ما من 
ا�شتالمكم الخطار املاثل وفق املقرر ب�شريح املادة )25/اأ( من القان�ن رقم  2008/33 ، وال �شن�شطر 
ا�شفني اىل اتخاذ الجراءات القان�نية بحقكم ملطالبتكم ب�شداد املتاأخر من بدل اليجار والخالء ، 

مع الزامكم بالر�ش�م وامل�شروفات.
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 49
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ عبداهلل �شلطان حممد املخاوي ال�ش�يدي - اإماراتي اجلن�شية  
وال�شيد/ �شاجناي واتال فيجاي ك�مار واتال - هندي اجلن�شية يرغب�ن يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�ش�شهم البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ �شاز علي مريويل - باك�شتاين اجلن�شية يف الرخ�شة 
امل�شماة )ال�شهب لتجارة قطع غيار ال�شيارات - ذ م م ( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم 
ذات م�ش�ؤولية حمدودة  �شركة  القان�ين من  ال�شكل  تغيري  : - مت  اخرى  - تعديالت    )605617(

لي�شبح م�ؤ�ش�شة فردية ب�كيل خدمات. 
وعمالبن�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 العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
  الكاتب العدل 
   ال�سناعية 13/ الجنازات 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 432
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ حريز �شامل احمد �شامل - اإماراتي  اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد / ر�ش�ل خان ف�شل 
النجارة  ملقاولت  النا�شرية  )طريق  امل�شماة  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  باك�شتاين   - رحمن 

امل�شلحة( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )734140( 
خدمات.   وكيل  اىل  فردية  م�ؤ�ش�شة  من  القان�ين  ال�شكل  تغيري  مت   : اخرى  تعديالت 
وعمالبن�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 العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 441
اجلن�شية  هندي   ، جاجادا  ك�مار  فيجايا  مايرتاي  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف )م�شغل ع�اطف لل�شياغة( 
مب�جب رخ�شة رقم )25933( اىل ال�شيد/ احمد مكي ع��ش �شلمان مهديل  ، بحريني 
اجلن�شية  تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�شة اىل اخر ، وتغيري ال�شكل القان�ين من 

)م�ؤ�ش�شة فردية ب�كيل خدمات( اىل )م�ؤ�ش�شة فردية( 
وعمالبن�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 العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 436
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ �شعيد م�شبح �شيف �شيفان ال�ش�يدي - اإماراتي اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 50 %  وال�شيد / بدر عبيد حممد الب�ت املهريي - اإماراتي 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )50%( وذلك اىل ال�شيد/ عماد الدين 
حممد زهري الدروي�ش - �ش�ري اجلن�شية ، يف الرخ�شة )راوند للزه�ر - ذ م م( والتي تاأ�ش�شت باإمارة 
ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )731767(  تغريات اخرى : - تغيري ال�شكل القان�ين من �شركة ذات 
م�ش�ؤولية حمدودة لي�شبح م�ؤ�ش�شة فردية ب�كيل خدمات - تغيري ال�شم التجاري من )راوند للزه�ر 
- ذ م م( لي�شبح )راوند للزه�ر(- وعمالبن�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 العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 440
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ را�شد ح�شني علي باقر الزرع�ين - اإماراتي  اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ اف�شال احمد 
التك�شية  ال�شعيدة ملقاولت  الب�شمة  امل�شماة /  �شجاد علي - هندي اجلن�شية يف الرخ�شة 

والر�شيات( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )751939( 
وعمالبن�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 العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 434
اإماراتي اجلن�شية   - الن�شاري  ال�شيد/ عيد احمد عيد جمعه  بان  ليكن معل�ما للجميع 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  اىل ال�شيدة / يا�شمن تارون حمزه 
تاأ�ش�شت  املباين( والتي  الرخ�شة )الغفيه لتنظيف  ، يف  ك�نان كادافات - هندية اجلن�شية 
باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )718837(  تغريات اخرى : تغيري ال�شكل القان�ين 

من م�ؤ�ش�شة فردية لي�شبح م�ؤ�ش�شة فردية ب�كيل خدمات. 
وعمالبن�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 العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 431
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ اح�شان اهلل عطا ، افغاين  اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك لل�شيد/ جيالين خاك�شار ، افغاين اجلن�شية يف  الرخ�شة امل�شماة 
/ ال�شعاع الحمر لتجارة قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة ، مب�جب رخ�شة )611835(  - تعديالت 
 )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ش    ، احلايل  ملالكها  للرتخي�ش  ال�شابق  مالك  تنازل  مت   : اخرى 
من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا 
تاريخ هذا  ا�شب�عني من  بعد  اليه  امل�شار  الجراء  على  الت�شديق   يتم  �ش�ف  وانه  للعلم  العالن 
لتباع  املذك�رة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ش  اي  لديه  فمن  العالن 

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 12276 بتاريخ 2018/3/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 435
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ ج��شنا راجان لزار رونالد ج��شيف - هندي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ وليام �شيبا 
جريوم ويليام - هندي اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )القبة البي�شاء ملقاولت التك�شية 
والر�شيات( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )741291(  وعمالبن�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 العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/257  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  حممد ح�شني ح�شن �شامل ال�شحي جمه�ل حمل القامة 
اأق��ام عليك  الم���ارات قد  ���ش.م.ب )م(  الو���ش��ط(  )ال�شرق  املدعي/اميك�ش  ان  مبا 
الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )45.741.90 درهم(  
والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
التام.  وحددت لها جل�شة ي�م الحد امل�افق  2018/3/25 ال�شاعة 8.30 �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 بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/373  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/عائ�شة عبداهلل حممد �شامل ط�نيخا 2- ا�شماعيل ح�شني عبداملالك 
املدعي/�شفيع  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  عبداهلل  حممد  علي  �ش�كت  حممد   -3
املدعى عليهم  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  اأق��ام عليك  �شلطان احمد قد  اهلل 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م   )750000( وق��دره  مببلغ  والت�شامم  بالت�شامن 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة 
لذا   ch.1.C.13:بالقاعة ال�شاعة:08:30�ش  امل����اف���ق:2018/3/22  اخلمي�ش  ي���م 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• دبي - د.حممود علياء

دبي  ف  والعل�م  الثقافة  ن��دوة  نظمت 
الثقافة  بحر  م�ؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون 
يف اأب�ظبي جل�شة نقا�شية ح�ل رواية 
“مئة عام من العزلة” رواية للكاتب 
غابرييل غارثيا ماركيز� بح�ش�ر علي 
رئ��ي�����ش جمل�ش  ن��ائ��ب  ال��ه��ام��ل��ي  عبيد 
�شلطان  وعائ�شة  الثقافة  ن��دوة  اإدارة 
البدور  وب��الل  الإدارة  جمل�ش  ع�ش� 
الأردن  ال�����ش��اب��ق يف  الإم�������ارات  ���ش��ف��ري 
النمر  وفتحية  عبدالعزيز  عمر  ود. 
الها�شمي  م��رمي  ود.  عبيد  و���ش��احل��ة 
ونخبة من املهتمني. وذلك م�شاء ي�م 
الأربعاء املا�شي يف مقر ندوة الثقافة 

والعل�م بدبي.
اأدار النقا�ش عائ�شة �شلطان بتعريفها 
باأنها الرواية التي ن�شرت عام 1967، 
ال��ث��الث��ني ملي�ن  ق��راب��ة  وط��ب��ع منها 
ن�شخة، وترجمت اإىل ثالثني لغة وقد 
كتبها ماركيز عام 1965 يف املك�شيك. 
بعد ذلك ب�شنتني ن�شرت �ش�دا اأمريكانا 

األف  ث��م��ان��ي��ة  الأرج���ن���ت���ني  ل��ل��ن�����ش��ر يف 
اأهم  ن�شخة. وتعترب هذه الرواية من 
الأعمال الإ�شبانية الأمريكية خا�شة، 
اأه���م الأع��م��ال الأدب��ي��ة العاملية.  وم��ن 
م��ائ��ة ع���ام م��ن ال��ع��زل��ة ه��ي م��ن اأكرث 
للغات  واملرتجمة  امل��ق��روءة  ال��رواي��ات 
اأخ��رى. ي��روي الكاتب اأح��داث املدينة 
على  ب�ينديا  عائلة  �شرية  خ��الل  من 
يعي�ش�ن  وال��ذي��ن  اأج��ي��ال  �شتة  م���دى 
ماك�ندو،  ت���دع���ى  خ��ي��ال��ي��ة  ق���ري���ة  يف 
وي�������ش���م����ن ال���ك���ث���ري م����ن اأب���ن���ائ���ه���م يف 

الرواية بهذا ال�شم.
بق�لها:  ال�����رواي�����ة  ح������ل  واأ������ش�����اءت 
ي��ربز يف ه��ذه ال��رواي��ة عن�شر اخليال 
ماك�ندو  لعامل  بالقارئ  ياأخذ  ال��ذي 
تلبث  ل  ال���ت���ي  ال��ب�����ش��ي��ط��ة  وح���ي���ات���ه 
املحافظني  ب���ني  ���ش��راع��ات  تنق�شها 
كما  ال�شعاب.  من  وغريها  والأح���رار 
مدة  على  الق�شة  ه��ذه  اأح���داث  متتد 
ال���زم���ن، وتت�اىل  م���ن  ع��ق���د  ع�����ش��رة 
من  معها  ي��رتاف��ق  وم���ا  ال�شخ�شيات 
اأحداث برع امل�ؤلف يف �شردها واأبدع يف 

و�شع  ويف  وامل�شاكل  الأح��داث  ت�ش�ير 
اإىل  الع�دة  العائلة عرب  النهاية لهذه 
اإحدى الأ�شاطري القدمية التي لطاملا 

اآمنت بها اأور�ش�ل.
يخلق  اأن  يف  جن��ح  ماركيز  اأن  واأك���دت 
ت��اري��خ ق��ري��ة ك��ام��ل م��ن ن�����ش��ج خياله 
يد  الأوىل على  بدايتها  كانت  اأن  منذ 
قليل  وع��دد  ب�ينديا  اأرك��ادي���  خ��شيه 
م���ن اأ����ش���دق���ائ���ه. ت��ل��ك ال��ق��ري��ة التي 
اأخفى ليلها ق�ش�ش حب بع�شها جنح 
يف�شل،  اأن  ل��ه  م��ك��ت���ب  ك���ان  وبع�شها 
اأ�شبحت  ح��ت��ى  ال��ق��ري��ة  بنم�  م�����روًرا 
عليها  ت���ال��ت  �شغرية  مبدينة  اأ���ش��ب��ه 
اأجمل  م���ن  واحل����ك�����م����ات.  احل������روب 
اإي�شالها  ال��ك��ات��ب  اأراد  ال��ت��ي  الف��ك��ار 
ي�����ش��ري يف خط  ال��زم��ن ل  ل��ل��ق��ارئ ان 
تال�شت  »فكلما  دائ��رة  يف  بل  م�شتقيم 
الح���داث م��ن ذاك��رت��ن��ا اع��اده��ا الك�ن 

لكن يف �شخ�شيات وازمنة خمتلفة«
وح������ل اأح�������داث ال����رواي����ة ذك�����رت اأن 
القارئ يفاجاأ يف بداية الق�شة بتكرار 
اأورليان�،  م��ث��ل  امل��ت�����ش��اب��ه��ة  الأ����ش���م���اء 

ا�شم  ا�شم ب�ينديا ه�  اأركايدو، وحتي 
م�شرتك لالأم والأب الأجداد الأولني 
البحر  اإىل  ط��ري��ق  ع��ن  بحث�ا  ال��ذي��ن 
ال�شتقرار  ف��ك��ان  ال��ع��ام  ت��ت��ج��اوز  مل���دة 
واأطلق  منا�شب  مكان  يف  ال�شطراري 
اجلد  ب�ينديا،  اأرك��ادي���  خ��شيه  عليه 
ال��ك��ب��ري، ا���ش��م ق��ري��ة م��اك���ن��دو التي 
���ش��رع��ان م���ا اك��ت�����ش��ف م��ك��ان��ه��ا الغجر 
ال�شحرية  ب���الأل���ع���اب  زاروه�����ا  ال���ذي���ن 
الطائر  الب�شاط  وحتى  والكت�شافات 
املخرتعات  والثلج يف زمن كانت هذه 

اأو حتى اخليالت غري م�ج�دة.
تبداأ  ل��ل��غ��ج��ر،  الأوىل  ال����زي����ارة  وم����ع 
الأح������داث يف ال��ت��ط���ر ف��ن��ت��ع��رف علي 
به  ���ش��يء  ك��ل  ي��ب��داأ  ال���ذي  ميلكياد�ش 
ب���ه، وي���ه���رب خ��شيه  اأي�����ش��ا  وي��ن��ت��ه��ي 
ارك���ادي���� اب���ن م���ؤ���ش�����ش ال��ق��ري��ة اجلد 
لن�شعر  وي��ع���د  ط�يلة  لعق�د  الكبري 
اأي�شا  وي���رتك  الزم��ن��ة،  مب��دى تغري 
الرقاق  ت��ل��ك  ال���غ���ج���ري  م��ي��ل��ك��ي��اد���ش 
ال���ت���ي ه���ي ب��ه��ا ن���ب����ءه م���اك����ن���دو من 
باملاآ�شي  م��رورا  املدينة  تاأ�شي�ش  بداية 

والأح���ق���اد واحل�����روب ال��ط���ي��ل��ة التي 
ب�ينديا  اأورل��ي��ان���  الك�ل�نيل  ق��اده��ا 
�شد  القرية  م�ؤ�ش�ش  اب��ن  ال��ل��ي��ربايل، 
ا�شتمرت  التي  والأمطار،  املحافظني. 
انقطاع  ���ش��ن���ات دون  اأرب����ع  اأك���رث م��ن 
واحلياة  ال���ث���اين،  اأورل���ي���ان����  ف���رتة  يف 
الط�يلة التي عا�شتها اأور�ش�ل اجلدة 
التي  والنب�ءة  القرية.  زوجة م�ؤ�ش�ش 
ا�شتطاع اآخر فرد يف الأ�شرة، اأورليان� 
���ش��ف��رة الأب���ي���ات  ي��ف��ك  اأن  ال�����ش��غ��ري، 
الأخرية  اللحظة  يف  ويفهم  ال�شعرية 
ق��ب��ل ه��ب���ب ال���ري���اح امل�����ش���ؤوم��ة التي 
ال�����ش��الل��ة والقرية  اآخ����ر  ق�����ش��ت ع��ل��ي 

كلها.
ال�اقعية  مل���در����ش���ة  ال����رواي����ة  ت��ن��ت��م��ي 
ال�شحرية التي متزج اخليال بال�اقع، 
اخل����ي����ال ال�������ذي ت���غ���ذي���ه ال����ش���اط���ري 
والق�ش�ش املت�ارثة يف جمتمعات دول 
فياأتي  ال���اق��ع  ام��ا  الالتينية  امريكا 
من جتارب الكاتب وحياته وجمم�عة 
والنقالبات  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  الح�������داث 
والدم�ية  ال��دي��ك��ت��ات���ري��ة  والن��ظ��م��ة 

التي تت�ىل على حكم هذه الدول.
كل  و�شع  ماركيز  اأن  �شلطان  واأك���دت 
ذاكرته يف مئة عام من العزلة وغريها 
م��ن اأع��م��ال��ه ال��رواي��ة، حتى اأن��ه قبيل 

وفاته اأ�شيب بفقدان ذاكرة.
واأ�شاف علي عبيد الهاملي باأن قارئ 
اأك��رث من  العزلة يعاين  ع��ام من  مئة 
عانى ماركيز يف الكتابة نظرا لت�شابه 
الأ���ش��م��اء والأح������داث وت��ك��راره��ا، مما 
قراءة  ويعيد  ح��رية  يف  الكاتب  يجعل 

ما بداأه اأكرث من مرة.

اأن التكنيك الذي ا�شتخدمه  وي�شيف 
ماركيز يف الكتابة جعله يعاين ككاتب 
القارئ،  يعي�شها  التي  نف�شها  املعاناة 
واأن ال�اقعية ال�شحرية التي ات�شم بها 
والأ�شط�رة  ال�اقع  بني  جتمع  العمل 

وال�شحر والال واقع.
 وع���ل���ق���ت ����ش���احل���ة ع��ب��ي��د ب������اأن اأك����رث 
ك��ت��اب اأم��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى وجه 
باألف  وت��اأث��روا  ا���ش��ت��ف��ادوا  اخل�ش��ش 
ال�شرقية،  والأ����ش���ط����رة  ول��ي��ل��ة  ل��ي��ل��ة 
تلك  عن  ال�شرقي  الكاتب  غياب  رغ��م 

ال�اقع  اأن  الكتابة نتيجة  امل�شهدية يف 
اأخذه كثرياً.

ك��ان��ت متثل  م��اك���ن��دو  اأن  واأ����ش���اف���ت 
قد  واأحداثها  ماركيز  روؤي��ة  العامل يف 

تنطبق على العامل ككل.
روؤيتهم  يف  احل�������ش����ر  ك���ل  وت����داخ����ل 
وفتحية  عبدالعزيز  عمر  د.  للرواية 
النمر ومرمي الها�شمي وغالية خ�جة 
وات�شم  مكان�شي  ون���ادر  ع��راق  ونا�شر 
الروؤية  وبعمق  املعريف  بالرثاء  اللقاء 

والتحليل. 

�شفري الدولة يف بوخ�ر�شت 
يلتقي رئي�شة وزراء روم�ني�

مفتي لبن�ن يثمن مواقف الإم�رات وال�شعودية جت�ه بالده
•• بريوت -وام: 

اأ�شاد ال�شيخ عبد اللطيف دريان مفتي اجلمه�رية 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  مب�اقف  اللبنانية 
ودعمهما  ب��الده  جت��اه  ال�شع�دية  العربية  واململكة 
م�شتقاًل  ع��رب��ي��اً  ب��ل��داً  ليبقى  مل���ؤ���ش�����ش��ات��ه  امل�شتمر 

ومتعاوناً مع اأ�شقائه العرب.
وث��م��ن ك��اف��ة اجل��ه���د ال��ت��ي ت��ع��زز ا���ش��ت��ق��رار واأم���ن 
ل��ب��ن��ان واأم���ن���ه ل���ش��ي��م��ا ت��ل��ك ال��ت��ي ت��دع��م الدولة 
وع��ل��ى وج���ه اخل�ش��ش  ال�����ش��رع��ي��ة  وم���ؤ���ش�����ش��ات��ه��ا 
القطاع القت�شادي. جاء ذلك خالل ا�شتقباله - يف 

دار الفت�ى - �شعادة حمد �شعيد �شلطان ال�شام�شي 
ووليد  اللبنانية  اجلمه�رية  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري 
البخاري القائم بالأعمال يف �شفارة اململكة العربية 
الدولة  وزي���ر  امل��رع��ب��ي  م��ع��ني  بح�ش�ر  ال�����ش��ع���دي��ة 
عدد  بحث  مت  حيث   .. اللبناين  النازحني  ل�ش�ؤون 

من الق�شايا العربية والإ�شالمية.
الم���ارات  م�شاركة  ال��ل��ق��اء  خ��الل  املفتي  ثمن  كما 
لدعم  املخ�ش�ش   2 روم���ا  م���ؤمت��ر  يف  وال�����ش��ع���دي��ة 
ذلك  معترباً  اللبنانية..  الأمنية  والق�ى  اجلي�ش 
يف  خا�شة  للبنان  امل�شتمر  الحت�شان  على  تاأكيدا 

ظل الظروف التي مير بها.

•• بوخار�صت -وام:

اأحمد  الدكت�ر  �شعادة  رومانيا  وزراء  رئي�شة  دانت�شيال  في�ريكا  معايل  ا�شتقبلت 
عبداهلل بن �شعيد املطرو�شي �شفري الدولة لدى رومانيا وذلك يف مقر احلك�مة 
بني  الثنائية  العالقات  م�شتجدات  ا�شتعرا�ش  اللقاء  خ��الل  ومت  ب�خار�شت.  يف 
البلدين ال�شديقني ا�شافة اىل مناق�شة عدد من مقرتحات التعاون امل�شرتك بني 
البلدين ال�شديقني. واأكد الطرفان خالل اللقاء اأهمية تعزيز امل�شت�ى الراهن 

للعالقات الثنائية بني البلدين.

ندوة الثق�فة والعلوم تنظم حوارا ثق�في� حول كت�ب 
»م�ئة ع�م من العزلة« لالأديب الع�ملي م�ركيز 

•• اأبوظبي-الفجر:

�شفراء  م��ن  امل�شت�ى  رف��ي��ع  دبل�ما�شي  وف��د  ق��ام 
الدول العربية والأجنبية املُعتمدين لدى الدولة 
بزيارة اإىل فعالية “املغرب يف اأب�ظبي”، التي تقام 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  م��ن  برتحيب 
زايد اآل نهيان، رئي�ش الدولة حفظه اهلل، وبرعاية 
���ش��اح��ب اجل��الل��ة امل��ل��ك حم��م��د ال�����ش��اد���ش عاهل 
ال�شم�  �شاحب  وبدعم  ال�شقيقة،  املغربية  اململكة 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي 
ومبتابعة  امل�شلحة،  للق�ات  الأعلى  القائد  نائب 
نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�شيخ من�ش�ر  �شم�  واهتمام 

نائب رئي�ش جمل�ش ال�زراء وزير �ش�ؤون الرئا�شة، 
التاريخية  العالقات  ودعم  تعزيز  اإط��ار  وذلك يف 
والأخ����ي���ة ال��ت��ي جت��م��ع دول���ة الإم�����ارات العربية 

املتحدة باململكة املغربية يف جميع املجالت.
والدبل�ما�شيني،  ال�شفراء،  من  لفيفاً  ال�فد  �شم 
الزيارة  ب��داأت  حيث  امل�شت�ى  رفيعة  و�شخ�شيات 

ال�شخمة، مروراً  الب�ابة اخل�شبية  بالدخ�ل من 
��ع��ة مب��ل��ي���ين ق��ط��ع��ة زليج،  ع��ل��ى الأر������ش امل��ر���شّ
وباجلدران الزاهية الأل�ان، والأعمدة الرخامية 
النحا�شية،  بالرثيات  املتالألئ  وال�شقف  الأنيقة، 
م��شيقية  ع��رو���ش  مبتابعة  اجل���ل��ة  لت�شتكمل 
ام���ت���زج ف��ي��ه��ا ال��ت��ق��ل��ي��دي ب���ال���روح���ي، وال���ق���روي 

بالع�شري. ت�جه ال�فد بعدها اإىل ركن ال�شناعة 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ح��ي��ث مت اإل���ق���اء ال�����ش���ء ع��ل��ى خربة 
من  العديد  يف  املغربي  ال�شانع  وعبقرية  وحنكة 
الإرث  حتاكي  التي  والتقليدية  اليدوية  احل��رف 

القدمي والرتاث العربي الإ�شالمي.
وم��ن ث��م تفقد ال���ف��د رك��ن الأزي���اء ال��ذي يرتبع 

القفطان  وي��ح�����ش��ر  امل���ك���ان  امل��غ��رب��ي  ال�����زي  ف��ي��ه 
والتك�شيطة يف العرو�ش الي�مية التي يعك�ش رقي 
ال�فد جمم�عات  �شاهد  ثم  املغربية، ومن  امل��راأة 
خمتلفة من “عرو�ش الطبخ” التي ي�شرف عليها 

طباخ�ن حمرتف�ن.
املغربي  ال��رتاث  ال�فد ج�لته يف متحف  واختتم 

املخط�طات  م���اب���ني  م��ق��ت��ن��ي��ات��ه  ت��ن���ع��ت  ال�����ذي 
والأواين  الزيتية  والقناديل  الإ�شالمية  والنق�د 
اخلزفية الإ�شالمية ومتثال ج�با الثاين، و�ش�ر 
ت��اري��خ��ي��ة ع��ن م���ق��ع م����زورة الأث�����ري م��ع بع�ش 

املعل�مات الأ�شا�شية عن هذا امل�قع.
اأب�ظبي  يف  امل��غ��رب  فعالية  اأن�شطة  اأن  اإىل  ي�شار 
لزوارها  �شترتك  اأخ���ي��ة  تراثية  ب��اأج���اء  ت�شتمر 
خيالهم  وت���رثي  ذاك��رت��ه��م  و�شتنع�ش  طيباً  اأث����راً 
وخمزونهم املعريف، خا�شة واأن اأن�شطتها تتن�ع ما 
بني الثقافية والفنية والتاريخية، وجمم�عة من 
التحف والآث��ار القدمية، وذلك حتى 19 مار�ش 
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•• ال�صارقة _ الفجر:

ا���ش��ت��ع��ر���ش ال��ل��ق��اء امل������ش��ع ال�����ذي ع��ق��د ب���ني جمل�ش 
التخطيط العمراين واملجل�ش البلدية ملنطقة احلمرية 
وبلدية احلمرية جممل م�شاريع اإمارة ال�شارقة خالل 
واحتياجات  اأ�ش�ش  مناق�شة  عن  ف�شال  املقبلة  الفرتة 
اأه���ايل منطقة احلمرية  م��ن م��راف��ق وخ��دم��ات وبنى 
امل�قع  التن�شيقي  الج��ت��م��اع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  حتتية. 
ال����ذي ع��ق��د مب��ق��ر ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة و���ش��م املهند�ش 
للتخطيط  ال�شارقة  جمل�ش  ع��ام  اأم��ني  علي  اآل  خالد 
العمراين ومعاونيه من املهند�شني وحميد بن �شمحه 
احلمرية  ملنطقة  ال��ب��ل��دي  املجل�ش  رئي�ش  ال�شام�شي 
ومبارك  املجل�ش  رئي�ش  نائب  ال�شام�شي  فايز  وحميد 
را�شد ال�شام�شي مدير بلدية احلمرية وعدد من ك�ارد 

البلدية من املهند�شني والفنيني.
ويف بداية الجتماع رحب حميد بن �شمحه ال�شام�شي 
رئي�ش املجل�ش البلدية ملنطقة احلمرية ب�فد جمل�ش 

جه�د  م��ق��درا  ال��ع��ام  وب��اأم��ي��ن��ه  ال��ع��م��راين  التخطيط 
جمل�ش التخطيط العمراين برئا�شة ال�شيخ خالد بن 
تقدمي  على  وحر�شهم  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
اأف�����ش��ل احلل�ل  م��ت��ك��ام��ل وط����رح   ع��م��راين  تخطيط 

لت�فري بيئة مهياأة واآمنة لأهايل اإمارة ال�شارقة .
العام  الأم���ني  علي  اآل  خالد  املهند�ش  اأك��د  جانبه  م��ن 
ملجل�ش التخطيط العمراين على  حر�ش املجل�ش على 
البلدي ملنطقة  ال�شراكة والتكامل مع املجل�ش  حتقيق 
التخطيط  روؤى  تلم�ش  يف  احلمرية  وبلدية  احلمرية 
�شكان  واحتياجات  ال�شارقة  لإم��ارة  املتكامل  امل�شتقبلي 

كل منطقة مبا فيها منطقة احلمرية .
ياأل�  ل  ال��ع��م��راين  التخطيط  جمل�ش  اأن  اإىل  وا���ش��ار 
جهداً يف تقدمي كل الدعم املتكامل للنه��ش بامل�شاريع 
التط�يرية يف الإمارة مبا ي�اكب النه�شة الكبرية التي 
وال�شعادة  الرفاهية  معدلت  اأعلى  لتحقيق  ت�شهدها 
الروؤى  خمتلف  على  الط��الع  اأهمية  م���ؤك��داً  لل�شكان 
بهدف ت�شريع وترية العمل يف طرح امل�شاريع واخلطط 

وفق اأرقى امل�ا�شفات واملعايري يف عمليات التنفيذ. 
وا�شتعرا�ش  امل�شتقبلية  امل�شاريع  بحث  ج��رى  بعدها 
باملرحلة  اخل��ا���ش��ة  الأ����ش�������ش  ك���اف���ة  ال��ن��ظ��ر يف  اأوج������ه 

التط�يرية ب�شكل متكامل ويف كافة املجالت.
ال�شام�شي  را���ش��د  م��ب��ارك  اأع���رب  الج��ت��م��اع  نهاية  ويف 
ال�شارقة  مبجل�ش  اع��ت��زازه  عن  احلمرية  بلدية  مدير 
التط�يرية  اجله�د  كافة  وعلى  العمراين  للتخطيط 
التي يبذلها املجل�ش وك�ادر املجل�ش من حر�ش لفت 

على تط�ير الإمارة.
م�شيدا بجه�د �شاحب ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان 
لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�ش  ع�ش�  القا�شمي  حممد  ب��ن 
حاكم ال�شارقة وما حتققت من اإجنازات وحر�ش �شم�ه 

على تنفيذ خمتلف امل�شاريع التنم�ية فيها.
وقام مبارك را�شد ال�شام�شي يف ح�ش�ر رئي�ش املجل�ش 
بلدية احلمرية   درع  بتقدمي  ملنطقة احلمرية  البلدي 
ومعاونيه  العمراين  التخطيط  ملجل�ش  العام  لالأمني 

تقديرا جله�دهم .

•• اأبوظبي-الفجر: 

وزيرة  حممد الكعبي  ن�رة بنت  بحثت 
العا�شمة  يف  امل��ع��رف��ة،  وتنمية  الثقافة 
الفرن�شية باري�ش، مع معايل فران�ش�از 
اجلمه�رية  يف  الثقافة  وزي���رة  ني�شني، 
الفرن�شية، اآخر امل�شتجدات ح�ل مبادرة 
الفرن�شي  الإم���ارات���ي  ال��ث��ق��ايف  »احل�����ار 
على هام�ش زيارة وفد  وذلك   ،»2018
دولة الإم��ارات العربية املتحدة برئا�شة 
�شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 
ال��ق��ا���ش��م��ي، ع�����ش��� املجل�ش  ب���ن حم��م��د 
للجمه�رية  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
باري�ش  م��ع��ر���ش  حل�����ش���ر  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
الفرتة  يف  ي��ق��ام  ال���ذي  للكتاب  ال����دويل 
اختيار  مع  مار�ش،   19 وحتى   16 من 
ال�38  ال��دورة  يف  ال�شارقة �شيفاً مميزاً 
اإط��الق مبادرة  وك��ان قد مت  للمعر�ش. 
الفرن�شي  الإم���ارات���ي  ال��ث��ق��ايف  »احل�����ار 
اإدوارد  م��ع��ايل  زي����ارة  خ���الل   »2018
الفرن�شي  ال�����������زراء  رئ���ي�������ش  ف���ي���ل���ي���ب، 
اأب�ظبي،  الل�فر  متحف  اإىل  الأخ���رية 
لتعزيز  فر�شة  ت�فري  اإىل  تهدف  حيث 
امل�شاريع امل�شرتكة بني فرن�شا والإمارات 
يف جمالت الفن وحماية الرتاث الثقايف 
يف  والعربية  الفرن�شية  اللغتني  وتعزيز 
البلدين.  وتناول لقاء ن�رة الكعبي مع 
ال�زيرة الفرن�شية اأطر التعاون الثقايف 
ال�شراكة  ت��ع��زي��ز  و���ش��ب��ل  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
املك�نات  على  ال�ش�ء  لت�شليط  بينهما 
بها،  يتمتعان  ال��ت��ي  والأدب��ي��ة  الثقافية 
ف�شاًل عن م�شتقبل العالقات الثقافية 
التعاون  بني الإم��ارات وفرن�شا، واأهمية 

الإبداعي والثقايف بني البلدين.
وتعليقاً على اللقاء، قالت ن�رة الكعبي: 
»جتمعنا بفرن�شا عالقات ثنائية مميزة 
امل�����ش��ت���ي��ات، ح��ي��ث ارتكز  ع��ل��ى ج��م��ي��ع 
العالقة  ه����ذه  ع��ل��ى  ال���ث���ق���ايف  اجل���ان���ب 
الطيبة وا�شتطاع من خاللها اأن ي�شنع 
وتقارباً جمتمعياً  فريداً  ثقافياً  مزيجاً 
م��زي��د من  اإىل  ونتطلع  ال��ب��ل��دي��ن.  ب��ني 
البلدين  ب��ني  امل��ث��م��ر  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ع��اون 
خالل الأع�ام القادمة والذي يتخذ من 

البتكار والإبداع الثقايف عن�اناً له.«  
ويف اإطار منف�شل، التقت وزيرة الثقافة 
وتنمية املعرفة مع معايل اأودري اأزولي، 
وبحثت  الي�ن�شك�  منظمة  ع��ام  م��دي��ر 
يف  الإبداعية  املجالت  تعزيز  �شبل  معه 
دول��ة الإم���ارات من خ��الل بناء ورعاية 
ال�عي  ورف��ع  املعارف،  وتبادل  الكفاءات 
بني اجلهات املعنية من القطاعني العام 
واخلا�ش ح�ل اأهمية الدور الذي تلعبه 

الثقافة يف حتقيق اقت�شاد م�شتدام وبناء 
بحث  ك��م��ا  وح�����ش��اري،  منفتح  جمتمع 
ال��ط��رف��ان ���ش��ب��ل ال��ت��ع��اون ح����ل اأهمية 
حماية امل�اقع الأثرية والثقافية املهددة 
واملعر�شة للخطر اأو التدمري يف مناطق 
اإىل  اللقاء  العامل. وتطرق  النزاع ح�ل 
الثقافية  امل��ب��ادرة  روح  ت�شجيع  ���ش��رورة 
لدى الأفراد وامل�ؤ�ش�شات من خالل دعم 
الربامج  وت���ف��ري  النا�شئة  امل�����ش��روع��ات 
التدريبية، وغريها من امل��ش�عات ذات 

الهتمام امل�شرتك. 
اأخ��رى، اجتمعت ن�رة الكعبي  من جهة 
مع جان دو ل�ازي، رئي�ش متحف »ق�شر 
التعاون  م�����ش��روع��ات  ل��ب��ح��ث  ط���ك��ي���«، 
امل�شرتك بني متاحف الإمارات ومتحف 
وامكانية  امل�شاركة  و�شبل  ق�شر ط�كي�، 
للفنانني  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ف��ر���ش  ات���اح���ة 

الإماراتيني يف املتحف.   
ال�شارقة �شيف مميز يف باري�ش للكتاب

وكان الرئي�ش الفرن�شي ال�شابق فران�ش�ا 
ال�شارقة  اختيار  عن  اأعلن  قد  ه�لند، 
باري�ش  معر�ش  يف  مميزاً  �شيفاً  لتك�ن 
م��ار���ش من  ���ش��ه��ر  2018، يف  ل��ل��ك��ت��اب 
العام املا�شي، تاأكيداً على مكانة الإمارة 
الثقافية الرفيعة على امل�شت�ى الدويل، 
لالإجنازات  املعر�ش  اإدارة  من  وتقديراً 
املميزة التي حققتها الإمارة، وخ�ش��شا 
العربية  ال���ث���ق���اف���ة  ن�������ش���ر  جم������ال  يف 
اأو يف  ���ش���اء يف فرن�شا  ب��ه��ا،  وال��ت��ع��ري��ف 

خمتلف اأنحاء العامل.
وي�شم وف��د ال��دول��ة ال��ذي ي��زور فرن�شا 
ح���ال���ي���اً حل�������ش����ر امل���ع���ر����ش اأك������رث من 
ومثقفاً،  وفناناً  واإعالمياً  كاتباً   150
وي��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ق��ل ال��ث��ق��اف��ة وال�����رتاث 
للعا�شمة  الماراتية  ال�شعبية  والفن�ن 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة، وذل���ك م��ن خ���الل برنامج 
حافل بالفعاليات املميزة على مدى اأيام 

املعر�ش الأربعة.

�شم عددً� من �ل�شفر�ء و�لدبلوما�شيني وكبار �ل�شخ�شيات 

وفٌد دبلوم��شي رفيع امل�شتوى يزور فع�لية »املغرب يف اأبوظبي«

لق�ء مو�شع بني جمل�س التخطيط العمراين وجمل�س وبلدية 
احلمرية ل�شتعرا�س م�ش�ريع املنطقة امل�شتقبلية 

على هام�س م�شاركتها مع وفد �لدولة يف معر�س باري�س �لدويل للكتاب

نورة الكعبي تبحث مع وزيرة الثق�فة الفرن�شية اأطر التع�ون الثق�يف بني البلدين
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•• الذيد –الفجر:

اعتزازهم  ع���ن  امل��ح��ي��ان  جم��ل�����ش  َع����رب 
عن  وحت��دث���ا  ال��دول��ة  بقيادة  وفخرهم 
اأبنائه واأبرزت  مكانة الم��ارات يف قل�ب 

كلماتهم  حب المارات يف عام زايد.
نظمها  التي  الم�شية   خالل  ذلك  جاء 
را���ش��د ع��ب��داهلل امل��ح��ي��ان رئ��ي�����ش جمل�ش 
اأول����ي����اء اأم������ر ال��ط��ل��ب��ة وال���ط���ال���ب���ات يف 
منطقة  يف  مبجل�شه  ال��شطى  املنطقة 
ت��ل ال��زع��ف��ران مبدينة ال��ذي��د ودع��ا لها 
ال��شطى  امل��ن��ط��ق��ة  واأع���ي���ان  امل���اط��ن��ني 
واأربعة من ال�شعراء امل�اطنني املعروفني 
ال���ذي���ن اأج�������ادوا ب�����ش��ع��ره��م ال�����ش��ع��ب��ي يف 

ال�طن ومبكانته يف قل�بهم.
وهم  ال�شعراء  من  ع��دد  الم�شية   اأحيا 
الكتبي  ب��ل��ي�����ش��ه  ب���ن  خ��م��ي�����ش  ال�����ش��اع��ر 
الطنيجي  خليف  بن  �شلطان  وال�شاعر 
وال�����ش��اع��ر ع��ب��داهلل ب��ن ���ش��امل ب��ن دمل�ك 
ال���ك���ت���ب���ي وال�������ش���اع���ر خ��ل��ي��ف��ة ب����ن علي 

الكتبي.
ف��ي��م��ا ح�����ش��ر الم�����ش��ي��ة حم��م��د املحيان 
وال��دك��ت���ر حم��م��د ع��ب��داهلل ب��ن ه�يدن 
رئ��ي�����ش امل��ج��ل�����ش ال��ب��ل��دي مل��دي��ن��ة الذيد 
و�شامل حممد بن ه�يدن رئي�ش جمل�ش 
الريا�شي  ال��ث��ق��ايف  ال��ذي��د  ن����ادي  اإدارة 
و�شلطان مطر بن دمل�ك رئي�ش جمل�ش 

الكرمي  للقراآن  ال�شارقة  م�ؤ�ش�شة  اإدارة 
ال�شت�شاري  املجل�ش  وع�����ش���ا  وال�����ش��ن��ة 
الكتبي وحممد  ال�شارقة ع��ش  لإم��ارة 
بن ن�مه الكتبي والدكت�ر �شعيد بالليث 
اأم�ر  اأول��ي��اء  جمل�ش  م��دي��ر  الطنيجي 
الطلبة والطالبات يف املنطقة ال��شطى 
وعدد كبري من اأعيان املنطقة ال��شطى 
واحل�ش�ر  امل��دع���ي��ن  م��ن  كبري  ولفيف 

ومتذوقي ال�شعر.
ق����دم الم�����ش��ي��ة ال��ت��ي اأب������رزت اإجن�����ازات 
ال���دول���ة ن��ا���ش��ر را����ش���د امل��ح��ي��ان مبديا 
ترحيبه باحل�ش�ر  وم�ؤكدا اأن الأم�شية 
تاأتي يف اإطار اإبراز قيمة ال�طن وانتماء 
ابن المارات ل�طنه وقيادته م�شريا اإىل 

اأهمية  امل�شاحة البداعية للتغني بقيادة 
الدولة وباإجنازات منذ قيام الدولة من 

عام 1971 وحتى الأن.
بعدها األقى را�شد عبداهلل املحيان رئي�ش 
والطالبات  الطلبة  اأم�ر  اأولياء  جمل�ش 
يف املنطقة ال��شطى كلمة اأ�شار فيها اإىل 
املجال�ش  تنظيم  م�ا�شلة  على  حر�شه 
تعزيز  اإىل  ت���ه���دف  وال����ت����ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
انتقاء  خالل  من  الجتماعي  الت�ا�شل 
املجل�ش  ل��ي��ك���ن  ال��ه��ادف��ة  امل������ش���ع��ات 
وال�شتماع  ال�شعبي  لل�شعر  خم�ش�شا 
اأب���رز �شعراء الم����ارات يف  اإىل ع��دد م��ن 

هذا املجال.
بعدها قدم ال�شعراء عددا من ق�شائدهم 

القيادة   ب��اإجن��ازات  الفخر  تناولت  التي 
ال�شعر  ق�شائد  م��ن  ع���ددا  وق��دم���ا  كما 
ال�شعبي التي انت�شرت بني اأفراد املجتمع 
ال�طنية  الق�شايا  م��ن  ال��ع��دي��د  ومل�شت 
قيادتها  وب��اإجن��ازات  ب��الم��ارات  كالفخر 

وانتماء ابن المارات لالأر�ش.
ب���ن بلي�شه  ال�����ش��اع��ر خ��م��ي�����ش  ا���ش��ت��ه��ل��ه��ا 
بال�طن  ب��ال��ف��خ��ر  ب��ق�����ش��ي��دت��ه  ال��ك��ت��ب��ي 
�شلطان  ال�شاعر  وق��دم  وال��ذود عنه كما 
ب���ن خ��ل��ي��ف ال��ط��ن��ي��ج��ي ق�����ش��ي��دت��ه التي 
عربت عن ال�شمع والطاعة ل�شم� ال�شيخ 
حممد بن زاي��د  التي حملت ع��ن���ان  ) 
ال�شاعر عبداهلل بن  اأم��ا   ) �شر يب�خالد 
ال��ت��ي حتدثت  الكتبي  دمل����ك  ب��ن  ���ش��امل 

فيما  الإم���ارات  باأبطال  اجلميع  مفاخر 
عرب ال�شاعر خليفة بن علي الكتبي عن 

فخره وفخر المارات بالقيادة.
كما ت�الت الق�شائد من ال�شعراء يف عدد 
من امل�شامني الأخرى التي تفاعل معها 

احل�ش�ر ونالت ال�شادة وال�شتح�شان.
را�شد  قام  ال�شعرية  الم�شية  نهاية  ويف 
ع���ب���داهلل امل��ح��ي��ان ب��ت��ق��دمي ك��ل��م��ة �شكر 
تلبية  على  وحر�شهم  احل�����ش���ر  لكافة 
الجتماعية  ال��رواب��ط  وتعزيز  ال��دع���ة 
معربا عن تقديره لكافة ال�شعراء الذي 
قدم�ا �شعرهم اأمام احل�ش�ر وما حمله 
والعبارات  الكلمات  جزالة  من  �شعرهم 

والأفكار وقدم لهم هدايا تذكارية.

•• دبي-الفجر:

اإطالق م�شروع  اأعلنت جمعية دار الرب 
خ��ريي اإن�����ش��اين ج��دي��د، ال��ي���م ال�شبت، 
بالتعاون  ال����رب(،  حت��ت ع��ن���ان )دره����م 
ال�شرتاتيجي  �شريكها  م��ع  والتن�شيق 
عبد اهلل علي بن  واأو�شح  “ات�شالت”. 
زايد الفال�شي، املدير التنفيذي ل”دار 
املح�شنني  مي��ّك��ن  امل�����ش��روع  اأن  الرب”، 
)درهم  ي��ت��ج��اوز  ل  مببلغ  ال��ت��ربع  م��ن 
اأعمال  ل�����ش��ال��ح  ي���م��ي��ا،  واح�����د( ف��ق��ط 
اخل���ري وال���رب والإح�����ش��ان، وه���� يندرج 
“ال�شتدامة”،  اإ�شرتاتيجية  اإط���ار  يف 
ترجمة  اجل���م���ع���ي���ة،  ت���ت���ب���ن���اه���ا  ال����ت����ي 
وت�جيهات  وروؤي��ت��ه��ا  ال��دول��ة  ل�شيا�شة 

ال��ق��ي��ادة ال���ر����ش���ي���دة.  واأ����ش���ار ع��ب��د اهلل 
ي�شب  الرب”  “درهم  اأن  اإىل  الفال�شي 
والإن�شانية  اخل����ريي����ة  امل�������ش���اري���ع  يف 
اجلمعية،  يف  “امل�شتدامة”  والتنم�ية 
التي تعمل على مد يد الع�ن وامل�شاعدة 
املحدود،  ال���دخ���ل  وذوي  ل��ل��م��ح��ت��اج��ني 
وت����زرع ب��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة الب��ت�����ش��ام��ة على 
وال�شرائح  وال��ف��ق��راء  املحتاجني  وج���ه 
الأطفال  م��ن  ال�شعيفة،  الجتماعية 
والأي���ت���ام وال��ن�����ش��اء والأرام�����ل واملر�شى 
واأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م وك��ب��ار ال�����ش��ن، داخل 

الإمارات وخارجها.
التنفيذي  املدير  الها�شمي،  واأكد ه�شام 
ال�شراكة  اأه��م��ي��ة  ب��الإن��اب��ة،  ال���رب  ل���دار 
اجلمعية  جتمع  ال��ت��ي  الإ�شرتاتيجية، 

امل�ؤ�ش�شات  وخم��ت��ل��ف  »ات�������ش���الت«  م���ع 
ال���ط��ن��ي��ة، احل��ك���م��ي��ة واخل��ا���ش��ة، مبا 
العليا،  ال���ط��ن��ي��ة  امل�����ش��ل��ح��ة  يف  ي�����ش��ب 
وخ��دم��ة الأه�����داف الإن�����ش��ان��ي��ة وتعزيز 
يف  املحتاجني  ودع��م  اخلريية  امل�شاريع 

يف  الفقراء  احتياجات  وت�فري  ال��دول��ة 
بقاع ودول عديدة ح�ل العامل. واأو�شح 
���ش��ي��ت��م ج��م��ع مبالغ  ب���اأن���ه  ال��ه��ا���ش��م��ي 
التربع وت�جيهها اىل م�شاريع حمدده 

والإعالن عنها عند اكتمال امل�شروع.

•• دبي-الفجر:

دبي  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  نظمت 
حملة  دب��ي  ن���ر  م�ؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون 
فح�ش طبي للعي�ن خا�شة مب�ظفيها، 
بحيث  ع��ام  مل��دة  احلملة  ه��ذه  وت�شتمر 
ومراكز  العامة  الإدارات  جميع  تغطي 
الدكت�ر  ال��ن��ق��ي��ب  وق������ال  ال�������ش���رط���ة. 
اخ�شائي العي�ن خالد اخلياط، رئي�ش 
العيادات يف مركز �شرطة دبي ال�شحي، 
اإن احلملة تاأتي �شمن ت�ا�شل مبادرات 
م��رك��ز ���ش��رط��ة دب���ي ال�����ش��ح��ي يف »عام 
زايد«، وحتقيقاً لروؤيته وا�شرتاتيجيته 
الت�ا�شل مع خمتلف  تعزيز ج�ش�ر  يف 
ال���دوائ���ر وامل���ؤ���ش�����ش��ات، ك��م��ا اأن���ه���ا تعد 
اإحدى املبادرات الإن�شانية والجتماعية 
للمركز، تر�شيخاً لنهج املغف�ر له باإذن 
اآل  زاي��د بن �شلطان  ال�شيخ  اهلل تعاىل، 

نهيان، طيب اهلل ثراه.
واأو�����ش����ح ال��ن��ق��ي��ب خ���ال���د اخل���ي���اط اأن 
�شل�شلة  ���ش��م��ن  اأي�������ش���اً  ت���اأت���ي  احل��م��ل��ة 
الربامج واحلمالت الطبية والت�ع�ية 
ال���ت���ي ي���ق����م ب���ه���ا م���رك���ز ����ش���رط���ة دبي 
العامة  القيادة  ال�شحي جتاه منت�شبي 
�شركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  دب���ي  ل�شرطة 

ال�شرتاتيجيني من اجلهات احلك�مية 
واخلا�شة بهدف ال�قاية من الأمرا�ش 
عنها  وال��ك�����ش��ف  ال��ع��ي���ن،  ت�شيب  ال��ت��ي 
العالجات  وتقدمي  املبكرة  امل��راح��ل  يف 
الالزمة لها وفقاً ملا تقت�شيه حالة كل 

مري�ش.
اأن احل��م��ل��ة ق���د لقت  واأك�����د اخل���ي���اط 

م�ظفي  ق���ب���ل  م�����ن  ك�����ب�����رياً  جت�����اوب�����اً 
ما  نظر  فح�ش  مت  حيث  دب��ي،  �شرطة 
اأن  اإىل  م�شرياً  م�ظفاً،   112 ي��ق��ارب 
فعاليات احلملة الطبية تخللها تقدمي 
معل�مات ون�شائح مفيدة ح�ل ال�قاية 
وط��رق عالجها،  العي�ن  اأم��را���ش  م��ن 
ال�شت�شارات  م���ن  ال���ع���دي���د  وت���ق���دمي 

والفح��ش الطبية، خا�شه ح�ل مر�ش 
“اجلل�ك�ما” الذي ينق�شم اإىل ن�عني، 
وجل�ك�ما  ال��زاوي��ة،  مفت�ح  جل�ك�ما 
ارتفاع  وي��ح��دث ج���راء  ال��زاوي��ة،  مغلق 
ال��ذي قد ي�شبب  ال��دم يف العني  �شغط 
مما  الب�شري،  الع�شب  على  ال�شغط 

قد ي�ؤدي اإىل فقدان الب�شر.

•• ال�صارقة-الفجر:

الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  حر�شت 
ل��ه��ا ن�شيب  ي��ك���ن  اأن  ع��ل��ى  ب��ال�����ش��ارق��ة 
ال��ذي يعترب  يف ي���م الطفل الإم��ارات��ي 
ت��ك��رمي��ا و ت��ق��دي��را لأه��م��ي��ة اإب������راز كل 
م���ك���ان���ة �شناع  ت���ع���زز  ال���ت���ي  امل�����ب�����ادرات 
املجل�ش  باعتماد  ، و جاء ذلك  امل�شتقبل 
ال�شيخ  �شم�  برئا�شة  للتنمية  ال����زاري 
نائب رئي�ش  اآل نهيان  زايد  من�ش�ر بن 
الرئا�شة،  �ش�ؤون  وزير  ال���زراء،  جمل�ش 
الدولة،  باأطفال  لالحتفاء  ال��ي���م  ه��ذا 
تزامناً مع اعتماد قان�ن ودمية للطفل 
 ،  2016 م��ار���ش   15 ���ش��در ب  ال����ذي 
ع��ل��ى رعايته،  ال���دول���ة  اه��ت��م��ام  ل��ت���ؤك��د 

واحت�اءه .
و يج�شد هذا الي�م الهتمام و الرعاية 

ال���ت���ي ي��ح��ظ��ى ب��ه��ا ك���اف���ة الط����ف����ال يف 
ام��ارات املحبة و الرحمة وال��ذي غر�شه 
الأب امل�ؤ�ش�ش ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان، رحمه اهلل، واإخ�انه بناة الحتاد 
ال���ذي���ن و���ش��ع���ا ق�����ش��ي��ة ال��ط��ف���ل��ة جل 
الهتمام، حيث ان�شبت حماور التنمية 
املهمة،  ال�شريحة  هذه  دعم  يف  مبا�شرة 
جزءا  الأ�شا�شي  التعليم  نه�شة  فكانت 
من هذا الدعم، ورفع معدلت ال�شالمة 
ال��ع��ام��ة، وال�����ش��ح��ة، وال��ت��ث��ق��ي��ف، وغري 
بالرعاية،  الأطفال  ا�شتهدف  مما  ذلك 
والأمل  امل�شتقبل،  بناة  والعناية، ك�نهم 

املن�ش�د يف الرتقاء .
لذا بادرت اجتماعية ال�شارقة يف تنفيذ 
ال���ع���دي���د م���ن امل����ب����ادرات ال���ت���ي ترتجم 
ال���ي����م وي���ع���زز تفعيل  ب��ه��اذ  الح���ت���ف���ال 
كافة حق�قهم  ت��اأم��ني  الط��ف��ال يف  دور 

التي  امل��ب��ادرات  ، ومتثل  بها  والإف�����ش��اح 
ب��شرت  اط�����الق  يف  ال����دائ����رة  اق��ام��ت��ه��ا 
به  التعريف  ال��ذي مت  الط��ف��ال  حق�ق 
الي�م  ب��ن��ف�����ش  ال�����ش��ب��اح��ي  ال��ط��اب���ر  يف 
ال�����ش��ارق��ة )خ�رفكان  اإم����ارة  ب��ك��ل م���دن 
 ، امل���دام  ال��ذي��د،   ، دب��ا احل�شن   ، ، كلباء 
، البطائح ، احلمرية بالإ�شافة  مليحة 
اأكرث  به  �شارك  و  ال�شارقة(  مدينة  اىل 
من 10000 طالب من 36 مدر�شة ، 
بالإ�شافة اىل قيام املثقفني بالتج�ل يف 
املراكز التجارية و ت�زيع قان�ن حماية 
الطفل “ودمية” بعام 2016 و اتاحة 
راأيهم  ع��ن  للتعبري  ل��الأط��ف��ال  امل��ج��ال 

بهذا الي�م.
كما كان لأطفال المارات ح�ش�ر بارزا 
من خالل ادارتهم لجتماع مع القيادة 
الجتماعية  اخل��دم��ات  ب��دائ��رة  العليا 

تطلعاتهم  و  اح���ت���ي���اج���ات���ه���م  ل���ب���ح���ث 
مل�شتقبل الغد ، وح�شر الجتماع �شعادة 
ع���ف���اف اب���راه���ي���م امل�����ري رئ��ي�����ش دائ����رة 
الإدارات  اخلدمات الجتماعية ومدراء 
الأطفال  وق��د ثمن   ، وال����دور  والف����رع 
هذه املبادرة ملا لها من اأثر يف ال�شتماع 
لآرائهم وتطلعاتهم للم�شتقبل ، واأكدت 
املري باأن اآرائهم و مقرتحاتهم �شتك�ن 
حمظي اهتمام لرتى ال�اقع يف القريب 
ادارة  �شاركت  ذاته  ال�شياق  ويف  العاجل. 
العديد  بالدائرة  الجتماعي  التثقيف 
ت��ق��دمي حما�شرات  يف  امل���ؤ���ش�����ش��ات  م��ن 
ت�ع�ية او حما�شرات للتعريف بقان�ن 
ودمي����ة و م��ن��ه��ا ح��م��ل��ة ���ش��الم��ة الطفل 
امل�ؤ�ش�شات يف  م��ن  غ��ريه��ا  و  امل��دار���ش  و 
ا�شتقطاب  على  امل�ؤ�ش�شات  حر�ش  اط��ار 
برامج  لتقدمي  الجتماعيني  املثقفني 

يف ه���ذا احل����دث ال����ذي ي��ج�����ش��د حر�ش 
اجلميع على ا�شعاد الأطفال و بالأخ�ش 

الطفل الإماراتي.
ال��ق�����ش��ري م���دي���ر ادارة  وذك������رت م����رمي 
ي�م  اأن  ب��ال��دائ��رة  الجتماعي  التثقيف 
امنا جاء  مار�ش   15 الإماراتي  الطفل 
الإم����ارات واحلر�ش  دول��ة  روؤي���ة  لي�ؤكد 
التن�شئة  امل�شتقبل  ج��ي��ل  تن�شئة  ع��ل��ى 
امل�شتقبل  ب��ن��اء  ن����اة  لإع����داد  ال�شليمة، 
الأطفال،  اح�����رتام  ب�����ش��رورة  وق���ادت���ه، 
وم��ن��ح��ه��م احل���ق يف احل���ي���اة، ويف حرية 
 ، التعليم  يف  حقهم  ج��ان��ب  اإىل  ال����راأي، 
وال��ل��ع��ب ، والأم�����ان، وال���ش��ت��م��ت��اع لهم ، 
يع�د عليهم  الفراغ مبا  وا�شتثمار وقت 
بالرتفيه واملتعة والعافية، وعلينا نحن 
الزمن  م��ر  ع��ل��ى  الط���ف���ال  اأن  ن��ع��ي  ان 
احتياجاتهم  و  تفكريهم  اأمن��اط  تتغري 

ل����ذى ل ب���د م���ن م���اك��ب��ت��ه��ا مب���ا يكفل 
ال�شتقرار النف�شي لهم .

اأن نعمل  انه ل بد  و�شدد الق�شري على 
باأن�اعه  العنف  من  حمايتهم  على  معا 
اجل�شدي والنف�شي و الهمال و اجلن�شي 
و ال�شتغالل بالإ�شافة اىل اللكرتوين 

الذي يعد من اخطر اونع العنف ، وعدم 
ال�افية لهم  الفر�ش  ا�شتغاللهم ومنح 
لنتمكن  م�شادقتهم  و  لهم  بال�شتمتاع 
م��ن م�����ش��اع��دت��ه��م  ، و���ش��م��ان حقهم يف 
البناء والنماء، واحرتام الراأي والتعبري 
منحهم  م��ن  ب��د  ول  ب��ه.  ي�شعرون  عما 

احتياجاتهم املختلفة يف مناحي احلياة، 
ال�����ش��ل��ي��م �ش�اء  ال��ن��م���  ت�����ش��م��ن  وال���ت���ي 
الأخالقي  اأو  واجل�شدي،  العقلي  النم� 
ج�  اإ�شاعة  مع  والجتماعي،  والروحي 
والراحة،  والأم������ان،  ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة،  م��ن 

وال�شتقرار .

مط�ر ال�ش�رقة الدويل مينح الأطف�ل فر�شة امل�ش�ركة يف اإجراءات العمل
•• ال�صارقة-وام:

منحت هيئة مطار ال�شارقة الدويل جمم�عة من الأطفال الإماراتيني 
املطار  م�ظفي  مهام  اأداء  يف  امل�شاركة  فر�شة  الهيئة  م�ظفي  اأبناء  من 
لتمكينهم من الطالع على اإج��راءات العمل وت�شجيعهم على الت�ا�شل 

مع املتعاملني وامل�شافرين وحتفيزهم على ت�يل امل�ش�ؤولية.
وذلك احتفاًء بي�م الطفل الإماراتي والذي ي�شادف اخلام�ش ع�شر من 
مار�ش من كل عام. و�شارك الأطفال بتقدمي اخلدمات للم�شافرين بداية 
مراقبة  ومن�شة  ال�شفر  اإج���راءات  اإنهاء  ومن�شة  ال�شتقبال  من�شة  من 
اجل�ازات وفح�ش الأمتعة وغريها من اخلدمات واأتيح املجال اأمامهم 
يف  منهم  املطل�بة  املهام  واأداء  املطار  م�شتخدمي  خدمة  على  للتناف�ش 

اأج�اء مماثلة للظروف التي يعمل فيها م�ظف� املطار.

اأن  ال��دويل  ال�شارقة  مطار  هيئة  رئي�ش  املدفع  �شامل  علي  �شعادة  وذك��ر 
ي�م الطفل الإماراتي ميثل منا�شبة وطنية لالحتفاء مبا حققته دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة من اإجن��ازات يف جمال رعاية الطفل ومنحه 
حق�قه الأ�شا�شية يف احلماية والرعاية والدعم والتمكني وت�فري اأف�شل 
الأنظمة ال�شحية والتعليمية والرتب�بة التي ت�شهم يف ن�شاأته ال�شليمة 

كي تت�ا�شل على يديه النه�شة والتقدم وي�شتمر التط�ر والزدهار.
هيئة  مدير  القا�شمي  �شع�د  بن  في�شل  ال�شيخ  �شعادة  اأك��د  جانبه  وم��ن 
مطار ال�شارقة الدويل اأن تنظيم هذه الفعالية يف ي�م الطفل الإماراتي 
جاء للتاأكيد على اأهمية دعم الأطفال وت�شجيعهم ومتكينهم من معاي�شة 
البيئة التي يعمل بها اأولياء اأم�رهم كل ي�م وه� ما اأدخل ال�شعادة اإليهم 
واأتاح الفر�شة لهم للت�ا�شل مع اأكرب عدد من املتعاملني ومن خمتلف 

اجلن�شيات اإ�شافة اإىل بث روح امل�ش�ؤولية يف نف��شهم.

اأكرث من 10000 طفل ي�ش�ركون اجتم�عية ال�ش�رقة يوم الطفل الإم�راتي

من �أجل �ل�شتد�مة يف م�شاعدة �ملحتاجني

»دار الرب« و»ات�ش�لت« تطلق�ن »درهم الرب«
�شمن مبادر�تها يف عام ز�يد

�شرطة دبي توا�شل حملة فح�س العيون ملوظفيه�

•• ال�صارقة –الفجر:

بحثت جلنة ال�ش�ؤون الإ�شالمية والأوقاف و�ش�ؤون البلديات 
والأمن واملرافق العامة باملجل�ش ال�شت�شاري خالل اجتماعها 
الذي عقدته �شباح الي�م مبقر املجل�ش �شمن اأعمالها لدور 
النعقاد العادي  الثالث من الف�شل الت�شريعي التا�شع روؤاها 
دائرة  تنظيم  ب�شاأن  2018م  ل�شنة  ق��ان���ن  م�شروع  ب�شاأن 

الأ�شغال العامة يف اإمارة ال�شارقة.

وتبادل الأع�شاء الآراء يف خمتلف م�اد م�شروع القان�ن وما 
به من اأهداف ومهام واخت�شا�شات.

تراأ�ش الجتماع عبداهلل مطر الكتبي رئي�ش اللجنة وح�شره 
والدكت�ر  ال��درم��ك��ي  ال��ل��ج��ن��ة حم��م��د عي�شى  اأع�����ش��اء  م���ن  
الأمانة  وم��ن  الكتبي  وخليفه حميد متيم  دمل���ج  بن  خليفه 
اللجان  العامة للمجل�ش حممد ب�خلف رئي�ش ق�شم �ش�ؤون 

وعبدالعزيز بن خادم رئي�ش ق�شم اجلل�شات.
ثم ناق�ش الع�شاء با�شتفا�شة  م�شروع القان�ن واملحال من 

املجل�ش التنفيذي وذلك ا�شتنادا لن�ش البند الرابع من املادة 
ب�شاأن اإن�شاء املجل�ش  1999م  ل�شنة   2 رقم  القان�ن  من   7
التنفيذي لإمارة ال�شارقة بعد اأن اأحاله املجل�ش ال�شت�شاري 
اللجنة  ب��شفها  العامة  املرافق  للجنة  الأخ��رية  جل�شته  يف 
املخت�شة وللجنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقان�نية للم�شاهمة 
براأيها. وارتاأت جلنة املرافق  اإدخال  عدد من التعديالت بناء 
الأيف  دائ��رة  تنظيم  قان�ن  م�شروع  ح�ل  اأع�شائها  اأراء  على 

اإمارة ال�شارقة.

جلنة املرافق الع�مة يف املجل�س ال�شت�ش�ري لإم�رة ال�ش�رقة تعقد اجتم�عه� وتبحث روؤاه� يف م�شروع ق�نون تنظيم دائرة الأ�شغ�ل الع�مة 

�إبر�ز مكانة �لإمار�ت يف قلوب �أبنائه  

 جمل�س املحي�ن مبدينة الذيد ي�شيد بقي�دة الدولة وب�إجن�زاتهم يف ع�م زايد 
»املوارد الب�شرية والتوطني« تفوز بج�ئزة درع احلكومة الإلكرتونية العربية

بلدية احلمرية: الهتم�م ب�لطفل من اأولوي�ت العمل الوطني
ال�صارقة-وام: 

احلمرية  ب��ل��دي��ة  م��دي��ر  ال�شام�شي  را���ش��د  م��ب��ارك  اأ���ش��اد 
بروؤية القيادة الر�شيدة يف اعتماد الحتفال بي�م الطفل 
الإم���ارات���ي يف ال��� 15 م��ن م��ار���ش ك��ل ع��ام وال��ت��ي تكر�ش 
الهتمام بالطفل وجعله �شمن اأول�يات العمل ال�طني.

للطفل  ي���م  اخل��ط���ة يف تخ�شي�ش  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
بالطفل  واهتمامها  ال��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة  حتقيقا  الإم��ارات��ي 

اأ�شا�شية من لبنات البناء املجتمعي وتكري�شا ملبداأ  كلبنة 
الفعل امل�شتدام.

واأكد ال�شام�شي ان الدعم الذي ت�ليه حك�متنا الر�شيدة 
تعبريا  ياأتي  للطفل  وم�ؤ�ش�شات  املجتمع  اأف���راد  وجميع 
لتجلي اإدراك اجلميع للدور الذي يناط بالطفل واأهمية 
تن�شئته وتهيئته لت�شكيل جمتمع واع باأفق طم�ح يرتكز 
اأجياله  يف  وهي  القادمة  ق�ته  خالل  من  امل�شتقبل  على 

من الأطفال.

•• اأبوظبي-وام:

فازت وزارة امل�ارد الب�شرية والت�طني بجائزة درع احلك�مية 
اأكادميية  متنحها  التي   ،2018 للعام  العربية  الإلكرتونية 
م�شروع  ع��ن  وذل���ك  العربية”  املنطقة  يف  التميز  “ج�ائز 
“الت�شال الذكي«. ت�شلم اجلائزة �شعادة �شيف اأحمد ال�ش�يدي 
الب�شرية  ل��ل��م���ارد  وال��ت���ط��ني  الب�شرية  امل�����ارد  وزارة  وك��ي��ل 
للخدمات  امل�����ش��اع��د  ال������زارة  وك��ي��ل  النعيمي  �شقر  وحم��م��د 
بح�ش�ر  بالقاهرة  م���ؤخ��را  اقيم  حفل  خ��الل  وذل��ك  امل�شاندة 
وامل�ؤ�ش�شات  اجل��ه��ات  م��ن  كبري  ع��دد  م�����ش���ؤويل وممثلي  ك��ب��ار 
ياأتي  باجلائزة  الف�ز  اإن  ال�ش�يدي  وذكر  العربية.  احلك�مية 
يف اإطار حر�ش ال���زارة على تعزيز ا�شتخدامات التكن�ل�جيا 
احلديثة وتطبيقات اله�اتف الذكية وذلك تنفيذا لت�جيهات 
�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش 
الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي” رعاه اهلل” بالتح�ل 
اإىل احلك�مة الذكية والتي متت ترجمتها يف اإطار ا�شرتاتيجية 
ال���زارة التي ت�شتهدف يف جانب منها �شمان تقدمي خدمات 
متميزة والتميز اي�شا يف كافة اخلدمات الدارية وفق معايري 

اجل�دة والكفاءة وال�شفافية ا�شافة اإىل تر�شيخ ثقافة البتكار 
يف بيئة العمل امل�ؤ�ش�شي. واو�شح ان م�شروع “الت�شال الذكي” 
العام  يف  ال����زارة  طبقتها  التي  البتكارية  امل�شاريع  م��ن  يعد 
2017 للم�شاهمة يف رفع م�ؤ�شر النتاجية واجناز اخلدمات 
الأجهزة  ا�شتخدام  خ��الل  من  امل�ظفني  دع��م  اإىل  بالإ�شافة 
مرنة  عمل  �شاعات  على  يعتمد  نظام  وف��ق  الذكية  الل�حية 
ووقت.  م��ك��ان  اأي  يف  ال�ظيفية  مهامهم  اجن���از  م��ن  متكنهم 
�شعادة م�ظفي  ن�شبة  زي��ادة  �شاأنه  امل�شروع من  ان  اإىل  اأ�شار  و 
خدمات  تقدمي  على  الرتكاز  خالل  من  واملتعاملني  ال���زارة 
ال�زارة املختلفة على مدار ال�شاعة وط�ال اأيام الأ�شب�ع وفقا 
ل�ش�ابط ومعايري التميز واجل�دة يف جمال تقدمي اخلدمة. 
يف  بفاعلية  �شاهم  الذكي”  “الت�شال  م�شروع  ان  اإىل  ولفت 
و�شعتها  ال��ت��ي  امل���ؤ���ش��رات  ب�����ش��اأن  متقدمة  م�شت�يات  حتقيق 
ال�زارة والتي ت�شتهدف دقة املخرجات وارتفاع الكفاءة الأمر 
الذي اأدى اإىل خف�ش معدلت التكلفة الت�شغيلية اإىل الن�شف. 
الذكي” ه�  “الت�شال  م�شروع  اأه��م مم��ي��زات  م��ن  ان��ه  يذكر 
ربطه بامل�ؤ�شرات والتمكني لقيا�ش اأداء امل�ظفني واأداء الإدارة 

ون�شبة املعامالت املنجزة �شمن ال�قت املحدد .
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عربي ودويل

تبنى الربملان الروجي تعديال ي�شمح ب�شحب اجلن�شية و�شط جدل 
ح�ل وزيرة العدل التي اتهمت املعار�شة العمالية التي كانت �شحية 
الن�اب  و���ش���ت  الره��اب��ي��ني.  اه����داف  بتحقيق  دام،  اع��ت��داء  ه��ج���م 
العمالي�ن - مقابل  باغلبية وا�شعة من ت�شعني �ش�تا - مبن فيهم 
ت�شعة، على امكانية �شحب اجلن�شية الروجية من اي �شخ�ش بالغ 
او بجرائم �شد الن�شانية. وقال وزير  او الب��ادة  ادين بالرهاب  اذا 
ال�شتيعاب املحافظ يان ت�ري �شانر ان �شحب اجلن�شية امر خطري 
ويتطلب تربيرا متينا، م�ؤكدا الن�ش ي�شمن الت�ازن بني ال�شرورات 
جدل  عليها  هيمن  املناق�شات  لكن  القان�ن.  دول��ة  وحماية  المنية 
حاد اطلقته وزيرة العدل �شيلفي لي�شته�غ التي متثل حزب التقدم 
م�قع  على  اي��ام  �شتة  قبل  ن�شرت  فقد  للهجرة.  امل��ع��ادي  ال�شعب�ي 
في�شب�ك ر�شالة اثارت غ�شبا، اتهمت فيها احلزب العمايل بانه يعترب 
حق�ق الرهابيني اهم من امن المة. وجاء ذلك مع ان العماليني 
الروج  ارا�شي  على  يقع  اعتداء  لعنف  الرئي�شيني  ال�شحايا  كان�ا 
قتل   ،2011 ي�لي�  مت���ز   22 ففي  الثانية.  العاملية  احل��رب  منذ 
اليميني املتطرف اندر�ش بريينغ بريفيك الذي كان لفرتة ع�ش�ا يف 
حزب التقدم، 77 �شخ�شا يف هج�م مزدوج على مقر احلك�مة التي 
كان يق�دها حينذاك ال�شرتاكي ين�ش �شت�لتنربغ، يف او�شل� ومع�شكر 

ل�شباب حزب العمال يف جزيرة اوت�يا.

قال قائد اركان اجلي�ش الفرن�شي اجلرال فران�ش�ا ل�ك�انرت ام�ش 
ال�شاحل  املتطرفني يف منطقة  ملكافحة  الفرن�شية  برخان  اإن عملية 
التي ي�شارك فيها نح� اربعة الف جندي عملية ط�يلة الأمد حتى 
ل� كان من ال�شروري تط�ير التزامنا. وا�شاف يف مقابلة مع اذاعة 
ط�يلة  عملية  هي  ال�شاحل  منطقة  يف  العملية  ان  اعتقد   1 اوروب��ا 
ال����دول ال�شريكة يف  ت��ن��ام��ي ق����ة  ال��ي���م ل��دع��م  ن�����ش��ارك فيها  الم���د 
املنطقة” يف اإ�شارة اىل الدعم الفرن�شي للق�ة الع�شكرية يف منطقة 
والنيجر وت�شاد(. وتابع  فا�ش�  ال�شاحل )مايل وم�ريتانيا وب�ركينا 
واننا  الم��ن  امل�ش�ؤولية عن هذا  يتحمل�ن  انهم  تكمن يف  الفكرة  ان 
اأن  اأن��ه ميكننا  امل�شرتك. ل ارى  العدو  القتال �شد هذا  ندعمهم يف 
انه  نغادر الن بكل الح����ال. وم��ع ذل��ك، او�شح اجل��رال الفرن�شي 
“من ال�شروري تط�ير التزامنا حتى نك�ن قادرين على التكيف مع 
اي تط�ير يق�م به العدو، وم�اجهة تط�رات الو�شاع ويف اقرب وقت 

ممكن ا�شتعادة هام�ش التحرك للتدخل يف مكان اآخر«.
ل���ك���ان��رت اىل  ا���ش��ار اجل���رال  ن���ف��م��رب،  ال��ث��اين  ويف نهاية ت�شرين 
ال�شاحل  الفرن�شية يف منطقة  الق�ة  ا�شتعداده لج��راء تعديالت يف 

مع زيادة الدعم الع�شكري لبلدان املنطقة.
 
 

ات��ه��م وزي����ر ال���دف���اع الأم���ري���ك���ي ج��ي��م م��ات��ي�����ش اإي�����ران ب��ال��ت��دخ��ل يف 
وي�شعى  اأي��ار،  ماي�  يف  جت��رى  التي  العراقية  الربملانية  النتخابات 
رئي�ش ال���زراء حيدر العبادي من خاللها اإىل الف�ز ب�لية جديدة 
بعد حرب ناجحة �شد تنظيم الدولة الإ�شالمية بدعم من ال�ليات 

املتحدة.
حيث  القادمة  الأربعة  لالأع�ام  العراق  زعيم  النتخابات  و�شتحدد 
من  ا�شتعادتها  التي  والبلدات  امل��دن  بناء  اإع���ادة  بغداد  على  �شيك�ن 
قب�شة داع�ش ومنع ع�دة املت�شددين ومعاجلة النق�شامات الطائفية 

والقت�شادية التي اأججت ال�شراع.
املالكي  ن����ري  ال�شابق  ال�����زراء  رئي�ش  ال��ع��ب��ادي  مناف�شي  ب��ني  وم��ن 
ووزير النقل ال�شابق هادي العامري وكالهما من اأوثق حلفاء اإيران 

يف العراق.
للتاأثري عليهم لكنه  اإي��ران  ت�شعى  ومل يذكر ماتي�ش تفا�شيل عمن 
اإنها تق�م بذلك من خالل �شخ الأم���ال يف ال�شاحة ال�شيا�شية  قال 
العراقية. وقال ماتي�ش لل�شحفيني خالل ع�دته من زيارة لل�شرق 
الأو�شط واأفغان�شتان “لدينا اأدلة مثرية للقلق على اأن اإيران حتاول 
الأم�ال  هذه  العراقية.  النتخابات  على  امل��ال،  با�شتخدام  التاأثري، 

ت�شتخدم للتاأثري على املر�شحني والتاأثري على الأ�ش�ات.

عوا�صم

او�سلو

وا�سنطن

باريس

نت�ني�هو يواجه ال�شتق�لة اإذا اأدين ب�لف�ش�د
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اأعلن اأحد اركان الئتالف احلك�مي يف ا�شرائيل،ان رئي�ش ال�زراء بنيامني 
فان  واإل  التهم،  اليه  اإذا وجهت  ال�شتقالة،  اىل  �شيك�ن م�شطرا  نتانياه� 
�شركاءه �شيرتك�نه ي�شقط يف اي حال. وتعطي ت�شريحات وزير املال م��شي 
كحل�ن فكرة عن ه�شا�شة الئتالف اليميني الذي خرج لت�ه من ازمة كانت 
ال�شرطة عن�شرا  مع  ال���زراء  رئي�ش  م�شاكل  فيها  وتعترب  باإ�شقاطه،  تهدد 
مرجحا. وقد اأو�شت ال�شرطة يف �شباط فرباير بت�جيه التهم اىل نتانياه� 
يف ملفي ف�شاد مفرت�ش. ومن املحتمل يف ق�شية ثالثة ت�شمى بيزيك، تيمنا 
اخلط�رة  بالغة  اي�شا  تبدو  كبرية،  ا�شرائيلية  ات�شالت  جمم�عة  با�شم 
اركان  عاما. وحر�ش   12 ح���اىل  امل�ج�د يف احلكم منذ  ال����زراء  لرئي�ش 
على  الن  حتى  و�شط(  )مي��ني  كلنا  ح��زب  رئي�ش  كحل�ن  ومنهم  ائتالفه، 
األ ينف�شل�ا عنه. وقال�ا انهم ينتظرون قرار املدعي العام ت�جيه التهمة 
اىل نتانياه� من عدمه. ومن املت�قع ان ي�شتغرق قرار املدعي العام ا�شابيع 
ا�شافية. لكن وزير املال قال م�شاء اخلمي�ش على القناة الثانية للتلفزي�ن 
ب�اجباته...  القيام  و�شعه  يع�د يف  فلن  ال����زراء،  رئي�ش  ب��دات حماكمة  اذا 
�شينه�ش ويغادر، اأو ان الحزاب الخرى هي التي �شتغادر. وجتاوزت حك�مة 
اخلدمة  ح���ل  م�ؤقتة  ت�ش�ية  بف�شل  ح���ادة  ازم���ة  الأ���ش��ب���ع  ه��ذا  نتانياه� 

الع�شكرية لطالب املعاهد الدينية اتاحت الت�ش�يت على امل�ازنة.
التحري�ش  اج��ل  من  الأزم���ة  ان��دلع  �شجع  نتانياه�  ب��اأن  العتقاد  وي�ش�د 
حزبه  ان  ال���راأي  ا�شتطالعات  تعترب  مبكرة  نيابية  انتخابات  اج��راء  على 
الليك�د �شيف�ز بها. ومن �شاأن الف�ز بالنتخابات ان يعزز ال��شع ال�شيا�شي 
لنتانياه�، يف �شياق احتمال ت�جيه الإتهام. لكن نتانياه� مل يكن لينجح يف 

تاأمني اأكرثية لكي جترى النتخابات يف حزيران ي�ني�.

حتدث عن عمق �لعالقة بني �لقد�س و�ل�شلط خالل جل�شة حو�رية يف بلدية �ل�شلط

اأبو غزالة يتعهد مب�ش�ريع لت�شغيل اأبن�ء القد�س ويوؤكد اأنه واجب قومي على جميع العرب

فرن�شا تطالب �ل�شحفيني بعدم �ل�شفر �إىل �لأر��شي �ل�شورية

مو�شكو تتهم الغربيني بحم�ية الره�بيني يف �شوري� 

ا�شتئن�ف املح�دث�ت بني احلكومة الكولومبية وحركة مترد  �شيول ت�شتعد لقمة.. وال�شم�ل يخترب مف�عاًل 
•• كيتو-اأ ف ب:

ا�شتاأنفت احلك�مة الك�ل�مبية وحركة جي�ش التحرير ال�طني املتمردة يف كيت� حمادثات ال�شالم التي علقتها 
10 كان�ن الثاين يناير ب�شبب جمم�عة من العتداءات جلي�ش التحرير ال�طني. وتهدف هذه  ب�غ�تا يف 
املحادثات التي جترى يف مزرعة للرهبان الي�ش�عيني يف �ش�احي العا�شمة الك�ادورية، اىل التفاق على وقف 
جديد لإطالق النار من �شاأنه ان ميهد الطريق لتفاق �شالم نهائي. وهذه اجل�لة اخلام�شة من املفاو�شات 
اليمني  ت�شدر  بعدما  العداء،  يت�شم مبزيد من  �شيا�شي  اإط��ار  اأي��ار ماي�، جترى يف   18 �شت�شتمر حتى  التي 
املا�شي يف  الأحد  النيابية،  ال�شابقة فارك النتخابات  الك�ل�مبية  التمرد  ال�شالم مع حركة  املعار�ش لتفاق 
اإنهاء النزاع  ك�ل�مبيا. وقال رئي�ش ال�فد احلك�مي غ��شتاف� بل نلمح ن�را يف نهاية الطريق �شيق�دنا اىل 
امل�شلح مع جي�ش التحرير ال�طني )مترد ي�شتلهم ت�شي غيفارا( من اجل بناء هذا ال�شالم الدائم والثابت. 
التحرير  جي�ش  مع  يعقد  ان  اغ�شط�ش،  اآب  يف  احلكم  عن  �شيتنحى  ال��ذي  �شانت��ش  مان�يل  خ���ان  وي��ح��اول 

املنزوع ال�شالح الي�م وحت�ل حزبا �شيا�شيا. ال�طني اتفاق �شالم مماثال لذلك امل�قع مع مترد “فارك”، 

من الق�ش�ش والروايات التي ت�ّثق 
هذه العالقة وعمقها.

ملركز  الإداري���ة  الهيئة  رئي�ش  وق��ال 
الن�شان  وح��ق���ق  للتنمية  احل��ري��ة 
انعقاد  ان  ال��دب��ا���ش  ع��ل��ي  ال��دك��ت���ر 
ال���ن���دوة مب���ب���ادرة م���ن املركز  ه����ذه 
الكربى  ال�شلط  بلدية  من  وبدعم 
جاء بهدف ال�شتذكار والتاأكيد على 
ب��ني مدينتي  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ع��الق��ة 

القد�ش وال�شلط.
واأكد الدبا�ش على اأن التاريخ ي�شهد 
على ُنبل العالقة بنب �شفتي النهر 
وحر�ش اأبنائهما على احلفاظ على 
�شمائرهم،  يف  حية  القد�ش  مدينة 
الفرتة  ه����ذه  يف  احل���اج���ة  م�����ؤك����دا 
التاريخ  ه��ذا  ت�ثيق  اىل  الع�شيبة 
فالأمم التي ل ت�ثق الأحداث التي 

متر بها ل تاريخ لها.

�شعادة  ب��ح�����ش���ر  ال���ن���دوة  وع���ق���دت 
ال�شيد م��روان احلم�د وعدد  العني 
ال�شابقني  وال����ن�����اب  ال��������زراء  م���ن 
والأك����ادمي����ي����ني وج���م���ٌع غ��ف��ري من 

املهتمني. 
وت���ن���اول ال��دك��ت���ر اأب���� غ��زال��ة قرار 
ترامب  دون��ال��د  الأمريكي  الرئي�ش 
اإىل  الأمريكية  ال�شفارة  نقل  ح���ل 
اإمنا  القرار  “اإن هذا  وق��ال  القد�ش 
ه� قرار انتخابي لي�ؤ�ش�ش لعالقات 
كامل  وط���ن  اأن  م�شيفا  قادمة”، 
ا�شمه فل�شطني حمتل فاأينما كانت 
حمتلة”،  اأر����ش  على  فهي  �شفارته 
داعيا يف ال�قت ذاته اإىل اإ�شدار بيان 
ي�ؤكد عدم الرتحيب بنقل ال�شفارة 
“مركز احلرية للتنمية  من خالل 

وحق�ق الن�شان«. 
واأكد اأب� غزالة ان القد�ش وال�شلط 

وعلينا اأن نعمل به.  وحتدث رئي�ش 
املهند�ش  ال���ك���ربى  ال�����ش��ل��ط  ب��ل��دي��ة 
خ��ال��د خ�����ش��م��ان ع��ن ال��ع��الق��ة التي 
حني  وق��ال  بالقد�ش  ال�شلط  تربط 
نتحدث عن القد�ش فنحن ن�شتذكر 
اأبناء من مل  ذاك��رة  املقد�ش يف  بيت 
رئة  ك��ان��ت  فال�شلط  اب����دا  ين�ش�ها 
فكانت  تتنف�ش منها  التي  فل�شطني 
ال���راف���د ال���ش��ا���ش��ي ل���ث����رة 1936 
حني باع ابناوؤها الغايل والرخي�ش 

وا�شرتوا ال�شالح لدعم الث�ار.
وا�شاف قائال اأن يف ال�شلط وجبال 
ن�شاهد  اأن  دون  ي���م  البلقاء ل مير 
ماآذن القد�ش حيث تعّ�د اأهل ال�شلط 
من  الآذان  �ش�ت  على  يفطروا  اأن 
يف  ال�شلط  دور  اىل  م�شريا  م��اآذن��ه��ا 
حروب  نتيجة  الالجئني  ا�شتقبال 
ال�شلط  واأن  و1967   1948

التاريخ  يثبته  م��ا  بح�شب  ت���اأم��ان 
اأهمية  ع���ل���ى  م�����ؤك����دا  واحل����ا�����ش����ر، 
اأن يحفظ  �شاأنه  الت�ثيق الذي من 

التاريخ لأجيال امل�شتقبل. 
املعل�مات  خمتلف  جمع  اإىل  ودع���ا 
ال���ت���ي مت ط���رح���ه���ا خ�����الل ال���ن���دوة 
من  ت�ثيقها  اإىل  لي�شار  وتنظيمها 
اإدارة  طباعته  تتبنى  كتّيب  خ��الل 
اأب�  ط��الل  جمم�عة  يف  املطب�عات 

غزالة.
اأبناء  ويف ال�قت الذي ما يزال فيه 
ال��ق��د���ش حت��ت الح���ت���الل، اأك���د اأب� 
غزالة اأنه يعمل على دعم املقد�شيني 
العديد  خ����الل  م���ن  وامل���ق���د����ش���ي���ات 
وخا�شة  لت�شغيلهم  امل�����ش��اري��ع  م��ن 
دعم  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال���ك���رتون���ي���ا، 
املناطق  خمتلف  يف  ال��ق��د���ش  اأب���ن���اء 
واج����ب ق���م��ي ع��ل��ى ج��م��ي��ع العرب 

والتحرير  ال��رب��اط  م�طن  �شتك�ن 
يف ال�شراع العربي ال�شرائيلي.

واأ�شار مدير عام الأرا�شي وامل�شاحة 
اإبراهيم م�شمار الذي �شبق  الأ�شبق 
الأرا�شي  ل��دائ��رة  م��دي��را  عمل  وان 
العالقة  اىل  ال��ق��د���ش  وامل�����ش��اح��ة يف 
بني مدينتي القد�ش وال�شلط ك�نه 
يف  عمل  ال�شلط  مدينة  اأب��ن��اء  اأح���د 
ت�����ش���ي��ة حق�ق  ال��ق��د���ش يف جم����ال 
لإنتاج  وم�شحها  الأرا����ش���ي  ملكية 
املكت�شبة  ال��ع��ق��اري��ة  امللكية  ج���داول 

للدرجة القطعية.
وحت����دث ك��ذل��ك ع��ن م�����ش��م��ار ح�ل 
املدينتني  جت��م��ع  ال���ت���ي  ال����رواب����ط 
الدينية  ال����رواب����ط  اه��م��ه��ا  وال���ت���ي 
الماكن  ت���رب���ط  ال���ت���ي  وال���روح���ي���ة 
امل��ق��د���ش��ة ب��ه��م م���ن خ���الل المي���ان 
من  كان  وال�جدان حيث  والعقيدة 

ي�����ؤدي احل���ج ي��ذه��ب ل��زي��ارة احلرم 
القد�شي وكذلك املجال الجتماعي 
ب�شبب  ال�����رواب�����ط  ت�����ط����دت  ح���ي���ث 
املدينتني،  ب����ني  الو�����ش����ع  اجل��������ار 
التعليمي  امل�����ج�����ال  اىل  م�������ش���ريا 
الدفاعية  وال����رواب����ط  وال���ت���ج���اري 
ال����ح���دة واي�����ش��ا ظروف  وب��ع��ده��ا 

املعي�شة يف املدينتني.
وا���ش��ت��ذك��ر امل������ؤرخ ال��دك��ت���ر حممد 
خ��ري�����ش��ات ج���زءا م��ن ���ش��رية حياته 
زياراته  م��ن  وال�شباب  الطف�لة  يف 
للقد�ش وكيف كان النا�ش بعد احلج 
اىل بيت اهلل احلرام يف مكة يزورون 
القد�ش بعد ع�دتهم حيث زارها يف 

تلك الفرتة مع والدته.
القد�ش  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وا���ش��ار اىل 
اأو  اقت�شادية  كانت  ���ش���اء  وال�شلط 
اجتماعية اأو تاريخية، من�ها بعدد 

يك�ن بداأ. ومن املقرر اأن يعقد م�ش�ؤول�ن من ك�ريا اجلن�بية 
اجتماعهم الأول يف مقر الرئا�شة لالإعداد لقمة بني الرئي�ش 
م�ن جيه-اإن وزعيم ك�ريا ال�شمالية كيم ج�جن اأون يف نهاية 

ال�شهر املقبل.
وقبل الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب دع�ة حل�ش�ر قمة من 
كيم ج�جن اأون بعدما اأخربه مبع�ث ل�ش�ل ال�شهر اجلاري اأن 
الزعيم الك�ري ال�شمايل م�شتعد ملناق�شة نزع ال�شالح الن�وي. 
اأي���ار لكن مل  ت��رام��ب وك��ي��م يف م��اي���  اأن يجتمع  املت�قع  وم��ن 

يتحدد مكان الجتماع بعد.
وقال م�ش�ؤول يف وزارة الدفاع الك�رية اجلن�بية اإن ال�شلطات 
على علم بتقرير جينز الذي ياأتي يف اأعقاب ن�شر تقرير مماثل 

 •• �صول-رويرتز:

ا�شتعدادات  اجلمعة  ام�ش  اجلن�بية  ك�ريا  من  م�ش�ؤول�ن  بداأ 
لقمة ال�شهر املقبل مع ك�ريا ال�شمالية تهدف خلف�ش الت�تر 
يف �شبه اجلزيرة الك�رية بينما ذكر تقرير اأن بي�جنياجن رمبا 

بداأت اختبار مفاعل ن�وي يف نهاية فرباير �شباط.
وقال التقرير الذي اأعده حملل� خمابرات يف )جينز اآي.اإت�ش.
فرباير   25 ي�م  ال�شناعية  بالأقمار  �ش�را  اإن  ماركيت(  اإ���ش 
�شباط اأظهرت انبعاثات غازات غري قابلة للتكثيف من مدخنة 
ي�جنبي�ن  مركز  يف  اخلفيف  باملاء  يعمل  جتريبي  مفاعل  يف 
لأبحاث الطاقة الذرية مما ي�حي باأن اختبارا متهيديا رمبا 

ع��ل��ى م���ق��ع )38 ن�����رث( الإل���ك���رتوين ال���ذي ق���ال اإن هناك 
ج���جن- اإمي  وق���ال  ق��ري��ب.  مفاعل  يف  العمل  على  م���ؤ���ش��رات 

�ش�ك كبري م�ظفي الرئا�شة الك�رية اجلن�بية الي�م اجلمعة 
مع  امل�شت�ى  رفيعة  حم��ادث��ات  لإج���راء  طلبا  �شتقدم  �ش�ل  اإن 

ال�شمال ب�شاأن القمة املرتقبة بني زعيمي البلدين.
اإجراء  �شتطلب  الإع���داد  جلنة  اأن  �شحفية  اإف���ادة  يف  واأ���ش��اف 
�شيناق�ش  حيث  اجل���اري  ال�شهر  نهاية  م��ا  وق��ت  يف  حم��ادث��ات 

م�ش�ؤول�ن من اجلانبني ق�شايا مهمة على جدول الأعمال.
اإمكانية اجتماع م�ن مع الرئي�ش  اإنه ل ميكنه ا�شتبعاد  وقال 
الأمريكي بعد القمة بني الك�ريتني وقبل قمة ترامب املرتقبة 

مع زعيم ك�ريا ال�شمالية يف ماي� اأيار.

واحد  ج��ان��ب  م���ن  ي��ت��دخ��ل  اأن  لإم��ك��ان��ي��ة  اآذار  م���ار����ش 
اأ�شلحة كيماوية. وكتبت  اإذا ا�شتخدمت  ب�شربات ج�ية 
دير  ف���ن  اأنيي�ش  الفرن�شية  اخلارجية  با�شم  املتحدثة 
�شيما  �ش�ريا ل  العنف يف  ت�شاعد  “يف ظل  قائلة  م���ل 
يف الغ�طة ال�شرقية ومنطقة عفرين... �شنك�ن ممتنني 
اإذا تخليتم عن اأي خطط للذهاب اإىل هذا البلد اأو اإيفاد 

�شحفيني.
ويف كلمة لإذاع��ة اأوروب��ا 1 قال قائد اجلي�ش الفرن�شي 
يف  للتحرك  ا�شتعداد  على  ق�اته  اإن  ليك�انرت  فران�ش�ا 

�ش�ريا اإذا اقت�شت ال�شرورة.
مع  بتن�شيق  الأرج���ح  على  ذل��ك  �شيتم  “بالطبع  وق���ال 

•• عوا�صم-وكاالت:

ام�ش  لف��روف  �شريغي  الرو�شي  اخلارجية  وزي��ر  اتهم 
الغربيني بال�شعي اىل احلفاظ على القدرات الع�شكرية 
ل��الره��اب��ي��ني يف ���ش���ري��ا، يف خ��ت��ام حم��ادث��ات م��ع ايران 

وتركيا يف ا�شتانا بكازاخ�شتان.
وق��ال لف��روف بعد حمادثات ح�ل �ش�ريا مع نظرييه 
الرتكي والي��راين نرى لدى بع�ش زمالئنا الغربيني 
رغبة يف تفادي ت�جيه �شربات اىل الرهابيني واحلفاظ 

على قدراتهم الع�شكرية.
اجلناح  الن�شرة،  جبهة  اىل  خ�ش��شا  لف���روف  وا���ش��ار 
ال�شابق للقاعدة يف �ش�ريا، والتي ت�شطلع على حد ق�له 
الالعبني  �شيناري�هات  يف  ال���ش��ت��ف��زازي��ة  اجل��ه��ة  ب���دور 

اجلي��شيا�شيني الغربيني.
وتركيا  دم�شق  نظام  حليفتا  واي���ران  رو�شيا  واجتمعت 
عا�شمة  يف  اجل���م���ع���ة  امل���ع���ار����ش���ة،  مل��ق��ات��ل��ي  ال���داع���م���ة 
خ�ش��شا  ���ش���ري��ا  يف  ال������ش��ع  يف  للبحث  ك��ازاخ�����ش��ت��ان 
املعار�شة  ال�شرقية معقل  الغ�طة  الن�شانية يف  الزم��ة 
الذي حتاول الق�ات احلك�مية ا�شتعادته منذ �شهر عرب 

هج�م دام.
الثالث  ال��دول  وع��دت  املباحثات  بعد  ختامي  بيان  ويف 
ا�شارة اىل  الن�شرة يف  جبهة  “ت�شفية”  بال�شتمرار يف 
املرتبطة  الخ����رى  وامل��ج��م���ع��ات  ال�����ش��ام  حت��ري��ر  هيئة 

بالقاعدة.
الثاين  كان�ن  منذ  اطلقت  التي  ا�شتانا  عملية  وجت��ري 
بني  مباحثات  وا�شنطن،  م�شاركة  دون   2017 يناير 

احل��ك���م��ة ال�����ش���ري��ة وال��ف�����ش��ائ��ل امل��ع��ار���ش��ة. وعقدت 
“مناطق  اربع  ان�شاء  اىل  ادت  اجتماعات عديدة مذاك 
باحلد  اح��ي��ان��ا  �شمحت  ���ش���ري��ا  يف  الت�شعيد”  خلف�ش 
م���ن اع���م���ال ال��ع��ن��ف. وع��ق��د ال��ل��ق��اء الخ����ري ب���ني هذه 
21 و22 كان�ن الول/دي�شمرب  الثالث ي�مي  ال��دول 
ا�شتانا من دون حتقيق تقدم ملم��ش نح�  2017 يف 
340 الف قتيل منذ  اأوق��ع اكرث من  ال��ذي  حل النزاع 

العام 2011.
او م�شاركني عن  ويتم لقاء اجلمعة يف غياب مراقبني 
روؤ�شاء  فيها  ي�شارك  لقمة  يعد  ان  املت�قع  وم��ن  �ش�ريا 

هذه الدول الثالث يف الرابع من ني�شان ابريل املقبل.
�ش�ريا  اىل  املتحدة اخلا�ش  المم  ي�شارك مبع�ث  ومل 
�شتافان دي مي�شت�را يف حمادثات اجلمعة رغم دع�ته 
اأعلن مكتبه  ما  ب�عكة �شحية، بح�شب  وذلك ل�شابته 
رمزي  ال��دي��ن  ع��ز  رم���زي  نائبه  ان  م�شيفا  اخلمي�ش، 

�شين�ب عنه.
ال�شحفيني  الفرن�شية  اىل ذلك، حثت وزارة اخلارجية 
ل  العنف  ت�شاعد  ظل  يف  �ش�ريا  اإىل  ال�شفر  ع��دم  على 

�شيما يف منطقتي الغ�طة ال�شرقية وعفرين.
وت��اأت��ي ال��ر���ش��ال��ة ال��ن��ادرة ال��ت��ي اأر���ش��ل��ت اإىل ك��ل و�شائل 
الإعالم الفرن�شية يف وقت يزداد فيه اإحباط باري�ش من 
تقاع�ش رو�شيا عن ال�شغط لتطبيق هدنة تدعمها الأمم 
املتحدة و�شك�كها يف اأن ق�ات م�الية للرئي�ش ال�ش�ري 
وروؤيتها  كيماوية  اأ�شلحة  ا�شتخدمت  رمبا  الأ�شد  ب�شار 

لرتكيا وهي ت�ا�شل هج�مها �شد مقاتلني اأكراد.
 12 ي����م  اإمي��ان���ي��ل م��اك��رون  ال��رئ��ي�����ش الفرن�شي  ومل���ح 

الأمريكيني. ب��شع فرن�شا التحرك ب�شكل م�شتقل لكن 
الروؤية ب�شاأن  التحرك مع حليف ا�شرتاتيجي له نف�ش 
ال��شع يف �ش�ريا وب�شاأن جتاوز هذه اخلط�ط احلمراء 
�شكل م��ن ال��ت�����ش��ام��ن. وح���ذر م��اك��رون م��ن��ذ م��اي��� اأيار 
املا�شي من اأنه لن يقبل الف�شل يف فتح ممرات اإن�شانية 
اأ�شلحة كيماوية وو�شف  ا�شتخدام  يف �ش�ريا وحذر من 
تقارير  وبعد  احلمراء.  اخلط�ط  من  باأنهما  الأمرين 
ماكرون جمددا  قال  الكل�ر  غاز  ا�شتخدام  عن  متكررة 
حك�مية  اأه��داف  �شد  ج�ية  �شربات  �شت�شن  فرن�شا  اإن 
اإذا كان هناك دليل وا�شح من املخابرات الفرن�شية على 

ا�شتخدام اأ�شلحة كيماوية ب�شكل اأف�شى ل�شق�ط قتلى.

•• ال�صلط – الفجر:
للتنمية وحقوق �لن�شان  ��شت�شاف مركز �حلرية 
�لندوة  خالل  غز�لة  �أبــو  طالل  �لدكتور  �شعادة 
�حلو�رية �لتي عقدها يف قاعة �ل�شتقالل ببلدية 
ذ�كرة  يف  “�لقد�س  عنو�ن  حتت  �لكربى  �ل�شلط 

�أبناء �ل�شلط«. 



السبت   17   مارس    2018  م   -   العـدد  12276  
Saturday   17   March   2018  -  Issue No   1227612

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/59  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- جهاد ي��شف حمدان   جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ عربي لل�شحن ذ م م - وميثلها - ايهاب منري عبدال�شالم عبداحلميد 
التنفيذية  الدع�ى  اأق��ام عليك  -  قد  باقر غريب  - وميثله / خمتار حممد 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )64883( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة. 2- ف�شخ عقد البيع املربم بني طريف التداعي.   عليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/603  تنفيذ عمايل 
م    جمه�ل حمل  م  ذ  ���ش   - ل�ج�شتك�ش  الفا ون  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شاندال خان ر�شا خان   قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )30977(
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ش�م  دره��م   2389 مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/755  تنفيذ عمايل 
م جم��ه���ل حمل  م  ذ  ���ش   - ل�ج�شتك�ش  ون  ال��ف��ا  ����ش���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ قدرت �شاه ل�يات �شاه -  قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)41429.20( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة اىل 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ش�م  دره��م   3120 مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/457  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �ش�بر �شرتنت للخدمات الفنية - �ش ذ م م  جمه�ل 
اأقام  ق��د    - التنفيذ/�شهباز عامر ح��م��زة   ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
بال�شافة  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )5680( درهم اىل طالب 
اىل مبلغ 704  درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/563   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- بنك ام القي�ين ال�طني - �ش م ع  جمه�ل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/منرية حمم�د خمتار ال�شايغ وميثله / 
عبداحلكيم حبيب من�ش�ر بن حرز -  قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
به وق��دره )4201( درهم  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك���رة 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذك�ر  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
       مذكرة اإعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/13373  عمايل جزئي             
امل��رك��ب��ات جم��ه���ل حمل  ت�شجيل  ال������ش��ام خل��دم��ات   -1  / امل��دع��ي عليه  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / ح�����ش��ام حم��م��د غ��ال��ب م��ت���ىل -  ق��د اأق����ام عليك 
ال���دع����ى وم������ش���ع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )57000 
دره����م( وت���ذك���رة ع�����دة مب��ب��ل��غ )2500 دره����م( وال��ر���ش���م وامل�����ش��اري��ف ورقم 
اخلمي�ش   ي���م  جل�شة  لها  وح���ددت   )MB990681310AE(ال�شك�ى
فاأنت  لذا    Ch1.B.10  : بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �ش  امل�افق 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 بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/122  عمايل كلي              

اىل املدعي عليه / 1- عرو�ش ال�شمال ل��شاطة خدمات املركبات  جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي / عماد ابراهيم ع��ش عبدالعزيز -  قد اأقام عليك الدع�ى 
و�شهادة  دره��م(   179625( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  وم��ش�عها 
 )MB175365805AE(ال�شك�ى رق��م  وامل�����ش��اري��ف.   وال��ر���ش���م  خ��ربة 
�ش   10.30 ال�شاعة    2018/3/22 امل���اف��ق  اخلمي�ش  ي���م  جل�شة  لها  وح���ددت 
قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  لذا    Ch2.E.22  : بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/1379  عمايل جزئي             

م  جم��ه���ل حمل  م  ذ  ���ش   - للديك�ر  ك��ن حمظ�ظا   -1 / امل��دع��ي عليه  اىل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / حم��م��د ���ش��ف��ري اق���ب���ال م���ري -  ق���د اأق�����ام عليك 
ال���دع����ى وم������ش���ع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )12017 
وامل�����ش��اري��ف ورقم  وال��ر���ش���م  دره����م(  ع����دة مببلغ )2000  وت���ذك���رة  دره����م( 
الثالثاء   ي���م  جل�شة  لها  وح���ددت   )MB990810208AE(ال�شك�ى
امل�افق 2018/4/3  ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة : Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  اأو من ميثلك  باحل�ش�ر 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/10777  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- اخلليفة لت�زيع الغاز - �ش ذ م م   جمه�ل حمل القامة 
اأقام  قد    - بخاري  احمد  �شيد خليل  بخاري  علي  با�شط  املدعي/�شيد  اأن  مبا 
 15500( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك 
درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ )2000 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف  رقم ال�شك�ى 
امل�افق  الح�����د   ي�����م  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   )MB178192023AE(
فاأنت مكلف  ل��ذا  ال��دع���ى    اإدارة  ال�شاعة 8.30 �شباحا  مبكتب    2018/3/18
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 بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/130  عمايل جزئي 

اأن  اىل امل��دع��ى عليه/1- �شال�ن اوم��� ل��ل��رج��ال   جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
املدعي/افتخار علي �شايد جامل قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )5233 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ )2000 درهم( 
وحددت    )MB990626077AE( ال�شك�ى  رقم  وامل�شاريف   والر�ش�م 
لها جل�شة ي�م الثالثاء   امل�افق 2018/3/20  ال�شاعة 11.00 �شباحا  بالقاعة : 
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/13166  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- �شما الفق للتجارة العامة - �ش ذ م م  جمه�ل حمل القامة 
مبا اأن املدعي/حمم�د حممد حممد ن�شر -  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )30800 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ )3000 
درهم( والر�ش�م وامل�شاريف  رقم ال�شك�ى )MB991026687AE(  وحددت 
 : بالقاعة  �شباحا    8.30 ال�شاعة    2018/3/26 امل���اف��ق  الث��ن��ني   ي���م  جل�شة  لها 
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 بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/5042  تنفيذ عمايل 
اخلفيفة بال�شاحنات  ال��ع��ام��ة  امل�����اد  لنقل  ال����رواد  ����ش���ده/1-  امل��ن��ف��ذ   اىل 

- �ش ذ م م  - جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد وحيد 
اخرت حممد �شعيد اخرت وميثله / بدر عبداهلل خمي�ش عبداهلل - قد اأقام 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك 
وقدره )15874.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
اىل مبلغ 318 درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/3468  جتاري جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- �شخر للدعاية والع��الن 2- �شباح ح�شن جا�شم الالمي جمه�ل 
يف    2017/12/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل 
مبديرها/ ممثلة  م.م.ح  برودك�شن  كي�بك  ل�شالح/م�ؤ�ش�شة  اع��اله  امل��ذك���رة  ال��دع���ى 
م�شر حممد عبد ربه اب�فا�شه بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل ان ي�ؤديا اىل 
من   %9 وف��ائ��دة  التداعي  م��ش�ع  ال�شيك  قيمة  دره��م   )105000( وق��دره  مبلغ  املدعية 
تاريخ:2017/10/15 وحتى متام ال�شداد والزمتهما بالر�ش�م وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ش�ري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1530  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- �شهيل عبداهلل حممد احمد جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/
املحكمة  بان  نعلنكم  ابراهيم اجلرمن  ا�شماعيل  الهالل �ش.م.ع وميثله:علي  م�شرف 
ل�شالح/ اع��اله  امل��ذك���رة  ال��دع���ى  يف    2017/6/15 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
امل��دع��ي )م�شرف  ي����ؤدي للم�شرف  ب��ان  امل��دع��ي عليه  ب��ال��زام  ����ش.م.ع  ال��ه��الل  م�شرف 
الهالل( مبلغ )41409.05( درهم ف�شال عن الر�ش�م وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت طلب النفاذ . حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف 
با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��الن �شدر  الي�م  اعتبارا من  خالل ثالثني ي�ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/4084  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  القر�ش لالأكيا�ش البال�شتيك �ش.ذ.م.م 2- حممد ي��شف كانيك�ت - ب�شفته 
 - ك�ت  ك�نهي  ا�شماعيل  ���ش.ذ.م.م 3- حممد  البال�شتيك  للقر�ش لالكيا�ش  ال�شخ�شي  الكفيل 
ب�شفته الكفيل ال�شخ�شي للقر�ش لالكيا�ش البال�شتيك �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/�شركة اخلليج للتم�يل �ش.م.خ - فرع ل�شركة وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن قد 
اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )219.333.46 درهم(  
التام  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م 
امل�افق  2018/4/4  بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة ي�م الربعاء  و�شم�ل احلكم 
قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  �ش   8.30 ال�شاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/369  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/دومارك �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/بن�شل 
بي ار & افينت�ش م.د.م.�ش وميثله:مارون وديع مطر قد اأقام عليك الدع�ى 
درهم   )13.000( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ش�عها 
الدع�ى  رفع  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م 
امل����اف���ق:2018/3/27  الثالثاء  ي���م  جل�شة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�شداد  وحتى 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�ش�ر  بالقاعة:ch.1.C.12 لذا  ال�شاعة:08:30�ش 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 433
باك�شتانية    - الرحيم  عبد  زوجه  �شلمه  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف )ان�ار الغد 
خلياطة املالب�ش الرجالية ( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم 

)744803( اىل ال�شيد/ عبدالرحيم كل - باك�شتاين اجلن�شية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة   وعمالبن�ش 
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم 

الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

  اعالن
املرجع : 438

الهند    - �شاودري  باغارام  �شاودري  �ش�ري�ش  ال�شيد/  بان  للجميع  ليكن معل�ما 
البالغة 100%  يف ال�شركة  اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته 
اىلال�شيدة/  وذلك   )573253( رقم  الرخ�شة  مب�جب  املالب�ش(  لكي  )امل��شم 

ك��ش�م �شرما - الهند اجلن�شية 
وعمالبن�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 العالن للعلم وانه �ش�ف 
تاريخ هذا العالن  ا�شب�عني من  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  يتم 

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 12276 بتاريخ 2018/3/17   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 437

اجلن�شية  هندي    - �شانكاران  ماناليكاتيل  �ش�نيل  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
الإمارات(  )ا�شت�دي� جنم  البالغة 100%  يف  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  يرغب يف 
والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )540731( اىل ال�شيد/ بر�شاد ب�وت�م 

كدفيل �شريتدرين ب�وت�م كدفيل ك�من - هندي اجلن�شية 
وعمالبن�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 العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 439

اإماراتي اجلن�شية  وال�شيد/   ، ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ حممد علي ح�شن حممد ال مندو�ش 
جمعة ابراهيم ال�شبيب ، �ش�ري اجلن�شية وال�شيد/ اركان عبدالمري عليان ، عراقي اجلن�شية وال�شيد/ 
 )%100( البالغة  ح�شتهم  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب�ن  اجلن�شية  عراقي   ، خ�شريعبا�ش  عادل 
ي��شف  �شيخ  وال�شيد/  اجلن�شية  اإماراتي   ، البح  عبيد  احمد  حمد  حممد  ال�شيد/  من  كال  اىل  وذلك 
علي �شيخ اب� الكالم ، بنجالدي�ش اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة التجارية با�شم رخ�شة )النجف ل�شيانة 
ال�شيارات - ذ م م( مب�جب رخ�شة جتارية رقم )718444(  - وعمالبن�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 العالن للعلم 
وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن 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 12276 بتاريخ 2018/3/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم 2017/51  بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زي�ريخ 

عن�انه : اإمارة دبي - ديرة - ميدان الحتاد - نف�ش بناية لند مارك - الطابق الر�شي بالكامل - وطابق امليزانني 
املنفذ �شده : حممد فرهاد عثمان 

عن�انه :  اإمارة دبي - املدينة العاملية - احلي ال�شباين - بناية رقم )T6( حمل رقم 1 
اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة    2018/3/21 امل���اف��ق  الرب��ع��اء  ي���م  ان��ه يف 
�شيجرى بيع العقار امل��شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى م�قعها 
تاأمني ل  ايداع  الدولة   ال�شراء من م�اطني  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�شه معززا 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإج��راءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  : ار�ش وما عليها من بناء - رقم الر�ش : 1905 - املنطقة : نخلة جمريا - امل�شاحة : 1393.18  مرت 

مربع - املقدرة ب��� )25.000.000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم 2017/51  بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زي�ريخ 
عن�انه : اإمارة دبي - ديرة - ميدان الحتاد - نف�ش بناية لند مارك - الطابق الر�شي بالكامل - وطابق امليزانني 

املنفذ �شده : حممد فرهاد عثمان 
عن�انه :  اإمارة دبي - املدينة العاملية - احلي ال�شباين - بناية رقم )T6( حمل رقم 1 

اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة    2018/3/21 امل���اف��ق  الرب��ع��اء  ي���م  ان��ه يف 
�شيجرى بيع العقار امل��شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى م�قعها 
تاأمني ل  ايداع  الدولة   ال�شراء من م�اطني  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�شه معززا 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإج��راءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  : ار�ش وما عليها من بناء - رقم الر�ش : 1905 - املنطقة : نخلة جمريا - امل�شاحة : 1393.18  مرت 

مربع - املقدرة ب��� )25.000.000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3462  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- تريند �شيرتز للتجارة العامة - �ش ذ م م ، اخل�شم املدخل / 
املدعي/  اأن  مبا  القامة  حمل  جمه�يل  لل��شاطة   انترينا�شي�نال  �شي  بي  2-اي 
ال��دع���ى وم������ش���ع��ه��ا املطالبة  اأق����ام عليك  ن��اق���ي��ت��ا دول�����ر -  ق��د  غ���الدي روث 
درهم(   3000( مببلغ  ع���ده  وتذكرة  دره��م(   21808( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
وحددت    )MB171812859AE( ال�شك�ى  رق��م  وامل�����ش��اري��ف   وال��ر���ش���م 
 : بالقاعة  �شباحا    8.30 ال�شاعة    2018/3/19 امل���اف��ق  الث��ن��ني   ي���م  جل�شة  لها 
Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/9857  عمايل جزئي             

م   م  ذ  �ش   - وال��زج��اج  الملني�م  لرتكيب  ال�شاطعة  اجل���ه��رة  عليه/1-  املدعى   اىل 
جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا اأن امل��دع��ي/ �شهباز اح��م��د ري��ا���ش اح��م��د -  ق��د اأقام 
 12179( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم������ش���ع��ه��ا  ال���دع����ى  ع��ل��ي��ك 
ال�شك�ى  دره���م( وت��ذك��رة ع���ده مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ش���م وامل�شاريف  رق��م 
امل�افق  الرب����ع����اء   ي�����م  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    )MB177590099AE(
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.B.10  : بالقاعة  �شباحا    9.30 ال�شاعة    2018/3/21
باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن 

مبثابة ح�ش�ري .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

حتليل �خباري
   حت��ت ق��ب��ة ال��راي��خ�����ش��ت��اغ، ب���داأت 
لتحديد  حم���اول���ة  يف  ال��ت��ك��ه��ن��ات 
اأن���ه���م من  ���ش��ك يف  امل��ن�����ش��ق��ني. ل 
الدميقراطيني  ال����ش���رتاك���ي���ني 
الكبري،  ل���الئ���ت���الف  امل��ن��اه�����ش��ني 
معار�شتهم  ع��ن  ال��ت��ع��ب��ري  ج����ددوا 
مل�شاركة حزبهم يف احلك�مة، ولكن 
ال���ن����اب يف �شف�ف  ب��ع�����ش  اأي�����ش��ا 
كان�ا  ن��ف�����ش��ه��ا،  م���ريك���ل  اأجن����ي����ال 
راأ�ش  ال��ت��ج��دي��د ع��ل��ى  ي��رغ��ب���ن يف 
الدولة. ويف هذا ال�شياق، قال اأحد 
الليرباليني  الأح��رار  حزب  زعماء 
املعار�ش �شاخرا من هذه “البداية 
ائتالفا  ل��ي�����ش  “اإنه  املتعرثة”: 

كبريا، وامنا حتالف �شغري«.
   اأق������ل م����ا مي���ك���ن ق�����ل����ه، ه����� اأن 
ان�����ت�����خ�����اب اأجن������ي������ال م�����ريك�����ل مل 
عندما  ع�����ارم.  ب��ح��م��ا���ش  ي�شتقبل 
رئي�ش  �ش�يبله،  وول��ف��غ��ان��غ  اأع��ل��ن 
الب�ند�شتاغ، عن نتيجة الت�ش�يت، 
امل�شيحيني  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  ف����اإن 
بق�ة،  ل���ل���رتح���ي���ب  وق����ف�����ا  ف���ق���ط 
يف ح�����ني ����ش���ف���ق ال�����ش����رتاك����ي�����ن 
على  ج���ل��������ش���ا  ال���دمي���ق���راط���ي����ن 
لن�اب  بالن�شبة  اأم����ا  م��ق��اع��ده��م. 
الي�شار(،  )اأق�������ش���ى  ل��ي��ن��ك  دي���ك���ن 
)اليمني  املانيا  اج��ل  من  والبديل 
املتطرف( ومعظم اخل�شر، فاإنهم 

ظل�ا جامدين.
   »من هذه الزاوية، اهتزت قاعدة 
اأجن��ي��ال م��ريك��ل، ي��ع��رتف ي�رغن 
ال�شيا�شية  ال��ع��ل���م  اأ���ش��ت��اذ  ف��ال��رت، 
تلقى  ف���ق���د  م���اي���ن���ز.  ج���ام���ع���ة  يف 
امل�شيحي  ال��دمي��ق��راط��ي  الحت�����اد 

مهمته  و�����ش����ت����ك�����ن  ان����ت����ق����ال����ي����ة، 
الرئي�شية الإعداد ملا بعد مريكل.

»بع�س �حلرية«
   »ه�����ذه ه���ي ولي���ت���ه���ا الأخ������رية، 
و�شحيح اأنها يف جانب ما �شتمنحها 
ن�عا من احلرية، لأنها لن تخ�شع 
يعتقد  النتخاب،  اإع��ادة  لإكراهات 
دير�ش��ش،  م��ار���ش��ي��ل  ج��ه��ت��ه  م���ن 
ال�شيا�شية يف جامعة  العل�م  اأ�شتاذ 
اأنها  املراقبني  كيل. ويعتقد بع�ش 
���ش��ت��ك���ن ح�����ّرة يف ات���خ���اذ ق�����رارات 
املثال،  �شبيل  على  لأوروب���ا  جريئة 
ل��ك��ن��ن��ي ل اأ�����ش����دق ذل�����ك، لأن�����ه ل 

يت�افق مع مزاجها«.
�شت�شعى  الأح���������������ال،  ك�����ل  يف     
اأجن������ي������ال م�����ريك�����ل ل����ل����ت����اأث����ري يف 
ال�ش�رة  ع��ل��ى  ال��ق��ادم��ة  ال�����ش��ن���ات 
ال����ت����اري����خ.  ����ش���ت���رتك���ه���ا يف  ال����ت����ي 
التي  امل�شت�شارة  بالتاأكيد  “�شتظل 
ي�رغن  ي�����ش��رح  الأزمات”،  ادارت 
ف��ال��رت: اأزم���ة ال��ي���رو، ال��ن���وي مع 
لكنني   ... والالجئني  ف�ك��شيما، 
�شتك�ن  ال�ش�رة  هذه  اأن  اأعتقد  ل 
اإي��ج��اب��ي��ة. ان ال����راأي  ب��ال�����ش��رورة 
منق�شًما  ي����زال  ل  الأمل�����اين  ال���ع���ام 
ومعار�شي  م�����ؤي����دي  ب���ني  ب�����ش��دة 
ول�شن�ات  ال���الج���ئ���ني.  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
اإدارة  اأمل��ان��ي��ا  على  �شيك�ن  ق��ادم��ة، 
ع�اقب 2015 و2016، فتكلفة 
ي�رو  مليار   55 الالجئني  ادم���اج 
و�شيتعني  ل��ف��رتة ط���ي��ل��ة.  ���ش��ن���ي��اً 
م�شاكل  م��ع  التعامل  ال��ب��الد  على 
 ... بالالجئني  املرتبطة  اجلرائم 
و���ش��ت��ب��ق��ى م��ريك��ل ه���ي ت��ل��ك التي 
ات���خ���ذت ق�����رارات ج��ري��ئ��ة.. ولكن 

لي�شت دائما �شعيدة«.

ب�شيا�شة  ارتبطت  انتخابية  �شفعة 
ا�شتقبال الالجئني التي اعتمدتها 
ب���اأجن���ي���ال م���ريك���ل، ع��ن��دم��ا كانت 
ت��ت���ىل رئ��ا���ش��ة احل����زب. ول��ك��ن ما 
دام����ت مل ت��ع��ل��ن ع���ن م��ت��ى وكيف 
ت���ن����ي ت����رك ال�����ش��ل��ط��ة، ف��اإن��ه��ا مل 
الكثري  ه��ن��اك  لأن  ح��ًق��ا،  ت�شعف 
م��ن الأ���ش��خ��ا���ش يف ح���زب الحتاد 
الذين  امل�����ش��ي��ح��ي  ال���دمي���ق���راط���ي 
عليها.  ال�شيا�شية  حياتهم  تت�قف 
وليتها.  تكمل  لن  اأنها  مقتنع  اأن��ا 
بعد  من�شبها  ت��غ��ادر  اأن  ويحتمل 

بالتاأكيد  ولكن  ث��الث.  اأو  �شنتني 
بطريقة تفاجئ اجلميع، وت�شحب 
الب�شاط من حتت اقدام خ�ش�مها 
ومناف�شيها. ورمبا �شتك�ن اأول من 
ينظم خالفته، وه� ما مل يرغب 
ي�شتطع  مل  وم����ا  ف��ع��ل��ه،  يف  ك�����ل 

�شرودر القيام به«.

�لإعد�د ملا بعد مريكل
اأجن����ي����ال مريكل  ب���ات���ت  ه���ك���ذا     
الأغلبية  ه��ذه  ان��ه مبثل  على علم 
الذين  ال��ن���اب  وع��دي��د  ال�شئيلة، 

الحتاد  ح��زب  يف  املحافظني  ف���اإن 
واحلزب  امل�شيحي  ال��دمي��ق��راط��ي 
الدميقراطي الجتماعي البافاري 
لن  الدميقراطيني  وال�شرتاكيني 
الأ�ش�ات.  غالبية  على  يح�شل�ا 
وب��ال��ت��ايل ف����اإن ال��ف��ري��ق ال����ذي مت 
حك�مة  وك����اأن����ه  ي���ب���دو  ت��ن�����ش��ي��ب��ه 

والتمرد  الن�شباط  بعدم  يهددون 
حلزبهم،  ال��ر���ش��م��ي  اخل����ط  ع��ل��ى 
���ش��ه��اًل خا�شة  ي���ك����ن احل���ك���م  ل���ن 
و�شر�شة.  ق�ية  تبدو  املعار�شة  اأن 
قادة  ق��رر  �شعبي،  غ�شب  ولتجنب 
ح���زب ال��ب��دي��ل م���ن اج���ل امل��ان��ي��ا - 
الب�ند�شتاغ  يف  نائًبا   94 ب�  املمثل 

ال�لية  ه���ذه  ب��داي��ة  يطبع  ال���ذي 
التي  الثالثة  فالأحزاب  اجلديدة، 
���ش��ت��ق���د اأمل��ان��ي��ا خ�����ش��رت ال��ك��ث��ري يف 
والأ�ش�اأ  �شبتمرب.   24 انتخابات 
ا�شتطالعات  اأن  ه�����  ذل�����ك  م����ن 
اأن���ه  اإىل  ت�����ش��ري  ال�������راأي الأخ�������رية 
الي�م،  الن���ت���خ���اب���ات  اأج���ري���ت  اإذا 

- احرتام العادات والتزم�ا باحلد 
الأدن���ى م��ن اخل��دم��ة: فقد ذهب�ا 
باقة  ل  م��ريك��ل.  اأجن��ي��ال  لتحية 
زه�ر، ول ابت�شامة، ول حتى تبادل 
ب��ع�����ش ع����ب����ارات ال���ل���ي���اق���ة، جمرد 

م�شافحة �شريعة.
ال���ع���ام ه�  اإن ن��ق�����ش احل��م��ا���ش      

اغلبية �شئيلة ل ت�شاعد على احلكم اخريابعد ط�ل انتظار كان الق�شم

وحده حزبها وقف لها املعار�شة ميينا وي�شارا �شتك�ن �شر�شة

ورود املجاملة يف انتظار امل�اجهة

الفريق الذي مت تن�شيبه يبدو وك�أنه حكومة انتق�لية، و�شتكون مهمته الرئي�شية الإعداد مل� بعد مريكل
�شتغادر من�شبها بعد �شنتني �أو ثالث بطريقة تفاجئ �جلميع، وت�شحب �لب�شاط من حتت �قد�م خ�شومها 

لن يكون �حلكم �شهاًل باأغلبية �شئيلة وتلويح نو�ب بالتمرد على �خلط �لر�شمي لأحز�بهم 
مل ي�شتقبل انتخ�ب اأجنيال 

مريكل يف الربمل�ن بحم��س ع�رم

�شتبقى مريكل هي تلك �لتي �تخذت 
قر�ر�ت جريئة ولكن لي�شت د�ئما �شعيدة

�لولية �لر�بعة بعناء كبري:

امل�شت�ش�رة اأجنيال مريكل.. وحمنة الع�ش�ء الأخري...!
•• الفجر - اعداد خرية ال�صيباين

كان ل بد �ن ي�شتغرق �لأمر 171 يوًما منذ �لقرت�ع، 
�حلرب،  بعد  ما  �أملانيا  تاريخ  يف  قيا�شي  رقــم  وهــو 
�ليمني  �أخـــري�،  �شنة،   63 مــريكــل،  �أجنــيــال  لــتــوؤدي 

ل، يف منا�شبات �شابقة، م�شاهدة �حلفل يف �ملنزل  ف�شّ
على �شا�شة �لتلفزيون.

   نتيجة �لقرت�ع �ل�شري على �مل�شت�شارة كانت 364 
و��شحة،  �أغلبية  �نها  “ل”،   315 مقابل  “نعم” 
للمرة  �ل�شلطة  �أجنيال مريكل �ىل  �أو�شلت  �لتي  تلك 

لل�شــنو�ت  بــالدهــــا  بخدمــــة  وتلتزم  �لد�شتورية 
�لأربـع �لقادمة. 

ح�شر جميع �لنو�ب يف �لبوند�شتاغ، ويف مقدمة �شّف 
�لعمر  من  �لبالغة  �مل�شت�شارة  و�لدة  كانت  �ل�شيوف، 
�لذي  �شوير،  يو�خيم  زوجها  مرة،  ولأول  عامًا،   89

كان  مما  بكثري  �أقّل  �نها  غري  �لتو�يل،  على  �لر�بعة 
متوقعًا. �ملفاجاأة، يف �جلل�شة �لتي مت �لتفاق �مل�شبق 
على جمرياتها: �متناع 35 نائبا من �حلزب �مل�شيحي 
ــافــاري و�حلـــزب  ــب �لــدميــقــر�طــي- �لجــتــمــاعــي �ل
�ل�شرت�كي �لدميقر�طي عن �نتخاب �أجنيال مريكل.

وزير اأمل�ين: الإ�شالم ل ينتمي لأمل�ني�   •• برلني-رويرتز:

قال وزي��ر الداخلية الأمل��اين اجلديد 
ه�ر�شت زيه�فر اإن الإ�شالم ل ينتمي 

لأملانيا وحدد �شيا�شات �شارمة للهجرة يف مقابلة ن�شرت ام�ش اجلمعة فيما 
ي�شعى لتحجيم التحدي الذي ميثله اليمني املتطرف.

“خطة كبرية لت�شريع  اإنه �شيم�شي قدما يف  وقال زيه�فر ل�شحيفة بيلد 
اأدائه  اأول مقابلة كبرية يجريها منذ  وذلك يف  الرتحيل”  وترية عمليات 

اليمني ي�م الأربعاء.
وزيه�فر ع�ش� يف حزب الحتاد الجتماعي امل�شيحي ال�شريك يف الئتالف 
احلاكم الأكرث ميال لليمني من حزب الحتاد الدميقراطي امل�شيحي الذي 
من  مزيدا  �شيعترب  اإن��ه  ال���زي��ر  وق��ال  مريكل.  اأجنيال  امل�شت�شارة  تتزعمه 

الدول “اآمنة” مما �شي�شهل عملية ترحيل من ترف�ش طلبات جل�ئهم.
و�شركاوؤهم  مريكل  بزعامة  املحافظ�ن  خ�شر  اأن  بعد  الت�شريحات  وتاأتي 
اأملانيا  الدميقراطي�ن ال�شرتاكي�ن مقاعد ل�شالح حزب البديل من اأجل 

املعادي للهجرة يف انتخابات العام املا�شي.
قبل  للهجرة  يت�شدى  حزبه  اأن  اإظهار  على  بالتحديد  زيه�فر  ويحر�ش 
الأول  ت�شرين  اأكت�بر  يف  بافاريا  يف  �شتجرى  التي  الإقليمية  النتخابات 
والتي من املت�قع اأن يدخل خاللها حزب البديل من اأجل اأملانيا برملان تلك 

ال�لية.
قال “الإ�شالم ل ينتمي لأملانيا” يف تعار�ش مع ت�شريحات الرئي�ش الأملاين 

اأثار  الذي  وولف  كري�شتيان  ال�شابق 
 2010 ال���ه���ج���رة يف  ب�������ش���اأن  ج����دل 
ع��ن��دم��ا ق���ال اإن الإ����ش���الم ج���زء من 
مريكل  ك���ررت   2015 ويف  اأمل��ان��ي��ا. 
ت�شريحات م�شابهة لت�شريحات وولف يف وقت كانت فيه حملة )اأوروبي�ن 

وطني�ن �شد اأ�شلمة الغرب( املناه�شة للهجرة تنظم م�شريات.
وذكر زيه�فر “بالطبع امل�شلم�ن الذين يعي�ش�ن هنا ينتم�ن لأملانيا” لكنه 
املتاأثرة  عاداتها  اأو  تقاليدها  عن  تتخلى  األ  اأملانيا  على  ينبغي  اأن��ه  اأ�شاف 

ب�شكل اأ�شا�شي بامل�شيحية.
وقال “ر�شالتي هي: على امل�شلمني اأن يعي�ش�ا معنا.. ل بجانبنا اأو �شدنا«.

اأملانيا  يف  يعي�ش�ن  م�شلم  ملي�ن  و4.7   4.4 بني  ما  اأن  احلك�مة  وتقدر 
معظمهم من اأ�شل تركي.

حمكمة يون�نية ترف�س طلب تركي� ت�شليم ثم�نية جنود 
•• اأثينا-رويرتز:

جن�د  ثمانية  بت�شليم  تركيا  مطلبا  ام�ش  ي�نانية  ا�شتئناف  حمكمة  رف�شت 
اأتراك تتهمهم اأنقرة بلعب دور مبا�شر يف حماولة انقالب على الرئي�ش رجب 
طيب اإردوغان يف 2016. وهذا ثالث طلب ت�شليم ترف�شه املحاكم الي�نانية 
يف ق�شية وترت العالقات امل�شطربة بالفعل بني البلدين الع�ش�ين يف حلف 
�شمال الأطل�شي. وقالت املحكمة الي�نانية اإنها ت�شعر بالقلق من اأن الثمانية 
لن يح�شل�ا على حماكمة عادلة يف تركيا. وهرب اجلن�د اإىل الي�نان بطائرة 
هليك�برت ي�م 16 ي�لي� مت�ز 2016 فيما انهارت حماولة النقالب على 

اإردوغان. وتق�ل تركيا اإنهم خ�نة ومن مدبري النقالب.
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رو�شي� تو�شع الق�ئمة ال�شوداء لالأمريكيني.. ال�شتخب�رات الرو�شية يف مرمى العقوب�ت الأمريكية 
•• مو�صكو- وا�صنطن-وكاالت:

العق�بات المريكية اجلديدة التي اعلن عنها ام�ش الأول 19 �شخ�شا وخم�شة 
كيانات مرتبطة خ�ش��شا ب�شبكات الت�شيد الرو�شية املتهمة بالتدخل يف عمليات 
القرتاع الجنبية وكذلك اجهزة ال�شتخبارات. قالت الدارة المريكية يف بيان 
 13 اجل��دي��دة،  المريكية  بالعق�بات  امل�شتهدفني  ال19  ال�شخا�ش  بني  ان��ه 
ت�شيد  �شبكة  ال�شم  هذا  ووراء  الل��ك��رتوين.  البحث  ب�كالة  لرتباطهم  منهم 
مقرها �شان بطر�شربغ )�شمال غرب( تدير اآلف احل�شابات املزيفة على �شبكات 
الت�ا�شل الجتماعي الرامية ا�شا�شا اىل التاأثري على ال�شيا�شة الداخلية. واعيد 
ت�جيه ا�شرتاتيجية هذه ال�كالة يف 2015 ل�شتهداف الراأي العام المريكي 
بح�شب جمم�عة ار بي كاي ال�شحافية التي اعتربت يف ت�شرين الأول اكت�بر 
املتحدة داخل هذه  ال�ليات  املكلفة  الدائرة  90 �شخ�شا يعمل�ن يف  ان ح�اىل 

بريغ�جني  يفغيني  اىل  الم��ريك��ي  الق�شاء  وج��ه  فرباير  �شباط  ويف  ال�شبكة. 
تهمة التدخل يف النتخابات الرئا�شية المريكية يف 2016 وه� مرتبط اي�شا 
ال�كالة  بتم�يل  ويتهم  المريكية.  الدارة  بح�شب  اللكرتوين  البحث  ب�كالة 
ك�نك�رد  هما  �شركتان  ادرج��ت  واخلمي�ش  عليها.  ي�شرف  التي  ال�شركات  عرب 
تقدمي  خدمة  يف  املتعهدتان  ك�ن�شالتينغ  ان��د  ماجنمنت  وك�نك�رد  كايرتينغ 
الطعام، على قائمة ال�شركات التي �شملتها وا�شنطن بعق�باتها. وابرم بريغ�جني 
امللقب من العالم الرو�شي با�شم طباخ الرئي�ش فالدميري ب�تني، عدة عق�د مع 
اجلي�ش الرو�شي. وبح�شب و�شائل اعالم رو�شية فه� مي�ل جمم�عة واغر التي 
تر�شل مرتزقة اىل �ش�ريا قد يك�ن بع�شهم ا�شيب�ا او قتل�ا يف �شباط/فرباير 
يف غارات امريكية على دير الزور �شرق �ش�ريا. يف التا�شع من اآذار مار�ش نفى 
ب�تني ان يك�ن مقربا من بريغ�جني. و�شرح لقناة ان بي �شي المريكية اعرف 
هذا الرجل لكنه لي�ش من ا�شدقائي. وبال�شافة اىل وكالة البحث اللكرتوين 

و�شركتي بريغ�جني ادرجت وا�شنطن على قائمتها اجلديدة للعق�بات جهازي 
اف ا�ش بي وجي ار ي�. وجهاز اف ا�ش بي مكلف ق�شايا المن الداخلي وريث 
كاي جي بي الذي مت حله عام 1991 اثر انهيار الحتاد ال�ش�فياتي. ويخ�ش�ش 
فه�  ي���،  ار  جي  جهاز  ام��ا  التج�ش�ش.  ملكافحة  ان�شطته  من  ق�شما  اجلهاز  ه��ذا 

مرتبط باجلي�ش الرو�شي.
 وع��ل��ى راأ����ش���ه م��ن��ذ ك��ان���ن ال��ث��اين ي��ن��اي��ر 2016 اي��غ���ر ك����روب����ف وه���� بني 
معاونيه  م��ن  ث��الث��ة  وك��ذل��ك  الم��ريك��ي��ة  ب��ال��ع��ق���ب��ات  امل�شم�لة  ال�شخ�شيات 
فالدميري اليك�شييف و�شريغي غيزون�ف وايغ�ر ك��شتي�ك�ف. وبح�شب تقرير 
ن�شر  الرئا�شية  النتخابات  الرو�شي يف  التدخل  لال�شتخبارات المريكية ح�ل 
الربيد اللكرتوين اخلا�ش  ار ي� اىل  يناير، دخل جهاز جي  الثاين  يف كان�ن 
مل�ش�ؤولني يف احلزب الدمي�قراطي للتاأثري على احلملة. ونقلت وكالة الإعالم 
اإن  ام�ش  ق�له  ريابك�ف  �شريجي  الرو�شي  اخلارجية  وزي��ر  نائب  الرو�شية عن 

ال�ش�داء  قائمتها  بت��شيع  جديدة  اأمريكية  عق�بات  حزمة  على  �شرتد  م��شك� 
م�اطنا   19 على  عق�بات  الأمريكية  اخل��زان��ة  وزارة  وفر�شت  لالأمريكيني. 
املتحدة �شد  ال�ليات  اأكرب خط�ة تتخذها  ي�شكل  رو�شيا وخم�شة كيانات فيما 
ق�له  لريابك�ف  ال�كالة  ون�شبت  الرئا�شة.  ترامب  دونالد  ت���يل  منذ  م��شك� 
لذا  العق�بات.  ق�ائم  على  الأ�شخا�ش  ع��دد  ت�شاوي  مببداأ  ن�ؤمن  البداية  من 
�شن��شع قائمتنا ال�ش�داء مبجم�عة اأخرى من الأمريكيني. واأ�شاف اأن رو�شيا ل 
ت�شتبعد اأي اإجراءات اإ�شافية يف ردها على العق�بات اجلديدة التي فر�شت عليها 
بزعم تدخلها يف النتخابات الأمريكية و�شن هجمات اإلكرتونية، وه� ما تنفيه 
م��شك�. ونقلت ال�كالة عنه ق�له اإن م��شك� ما زالت تريد الإبقاء على احل�ار 
مع وا�شنطن، واإنها تتخذ اإجراءات م�شادة نتيجة للتعنت ال�شيا�شي الأمريكي. 
واأ�شاف “ه�ؤلء ال�شيا�شي�ن )الأمريكي�ن( يلعب�ن بالنار بتدمري العالقات بني 

رو�شيا وال�ليات املتحدة لأنهم يزعزع�ن ال�شتقرار العاملي يف ال�قت نف�شه.

ي���ق���ارب ع�شرين   ف��ع��ل��ى م���دى م���ا 
مقدمة  يف  احل�������ش����ر  م���ن  ع���ام���اً 
�شاعف  ال��دويل،  ال�شيا�شي  امل�شهد 
ال�ش�ر  يلت�شني  ب���ري�����ش  خ��ل��ي��ف��ة 

التي يك�ن فيها عاري ال�شدر.
    ب�شكل عام، تظهر هذه الفئة من 
يف  ال�شيفية  عطله  خ��الل  ال�ش�ر 
الر�شمية  �ش�ره  م��ش�ع  الريف. 
ه��ذه: الرئي�ش ن�شف ع��ار وه��� يف 
ان  ل  وُيف�شّ واحلركة،  العملية  عّز 
تفي�ش فح�لة. فالدميري ب�تني، 
الع�شدية  الراأ�شني  ذات  وع�شلته 
ال�شيد  اىل  ذاه��������ب  م���ن���ت���ف���خ���ة، 
ببندقيته. وب�تني ميتطي فر�شا يف 
التندرا، وفالدميري ب�تني ي�شطاد 

يف نهر حدودي مع منغ�ليا.

�شوبرمان
    اأ�شبحت هذه ال�ش�ر كال�شيكية 
ب�شكل  حت�يلها  مت  اأن���ه  درج���ة  اىل 
الت�ا�شل  ����ش���ب���ك���ات  ع���ل���ى  ك���ب���ري 
الجتماعي. واأحد اأ�شهر امل�نتاجات 
للرئي�ش الرو�شي تلك التي ُتظهره 
لفتت  مفربكة  ���ش���رة  دًب���ا.  يركب 
ان��ت��ب��اه امل��ر���ش��ح الوف����ر ح��ظ��ا، كما 

اأو�شح يف مقابلة مع ان بي �شي.
    » مل اركب الدب اأبدا حتى الآن.. 
م�ج�دة”،  ال�ش�ر  ه��ذه  مثل  لكن 
م��رر ف��الدمي��ري ب���ت��ني. ول��ك��ن اإذا 
كثرًيا،  تنت�شر  ال�ش�ر  ه��ذه  ك��ان��ت 
فلي�ش فقط لت�شلية ه�اة حت�يلها 
م�����ش��ت��ق��ة من  ل�����ش��ل��ع  ل��ل��رتوي��ج  اأو 

�ش�رة �شيد رو�شيا.
الت�ا�شل  ع��ن��ا���ش��ر  اأح����د  »ان���ه���ا     
الفح�لة، وعبادة  الذي يركز على 
بالن�شميزون،  كل�د  يق�ل  اجل�شد، 
ال�شفري ال�شابق لفرن�شا يف رو�شيا، 
مع  ال���ع���ي�������ش  كتاب”  وم�������ؤل������ف 
�شخيفا  الأم���ر  ب��دا  واإذا  ب�تني”. 
فاإنه  ف��رن�����ش��ا،  يف  ال�������ش���يء  ب��ع�����ش 

بالن�شبة للرو�ش �ش�برمان. »

ال�شابق،  الدبل�ما�شي  ان  ب����ل      
اأح����د  اإىل  اإح����ال����ة  ذل�����ك  يف  ي�����رى 
الدعاية  يف  امل���ت���ك���ررة  امل����ا����ش���ي���ع 
عامل  اأو  “الريفي،  ال�ش�فياتية: 
الب��ارزة  بع�شالته  ممثال  املناجم، 

على املل�شقات”.
 وي�شيف: “اإنها طريقة لكي تعيد 
رو���ش��ي��ا ال��ت���ا���ش��ل م��ع واح����دة من 
ا�شتخدمها  وق���د  ك��ال���ش��ي��ك��ي��ات��ه��ا، 
ب�ري�ش  �شلفه  ع��ن  للتمّيز  ب���ت��ني 
ي���ل���ت�������ش���ني، ال����ع����ج�����ز وامل����ري���������ش، 

مب�شّ�ر  م�شح�ًبا  ب�تني  يك�ن  ما 
والرئي�ش  �شخ�شي.  وك��ام��ريم��ان 
وعف�ية،  بب�شاطة  ح��ي��ات��ه  يعي�ش 

�ش�اء كان يعمل اأو يف اإجازة«.
   يف احلقيقة، لئن كان من ال�ا�شح 
وخ�����رباء  ال���رو����ش���ي  ال���رئ���ي�������ش  اأن 
ات�شاله ينظم�ن هذه الكلي�شيهات، 
حقيقًيا  غراما  ا  اأي�شً تعك�ش  فاإنها 
ي����ازي  “انه  ال���ب���دين.  ب��ال��ن�����ش��اط 
ب��ال��ري��ا���ش��ة، التي  امل��ع��ل��ن  ���ش��غ��ف��ه 
مي��ار���ش��ه��ا ب���ني ���ش��اع��ت��ني وث���الث 

ادمان  م�شاكل  م��ن  ي��ع��اين  وال���ذي 
الكح�ل«. 

ل توظيف
وحا�شيته  ب���ت��ني  ينفي  ر�شميا،     
اأي نية ات�شالية وراء هذا املعر�ش 
امل��ت��ح��دث با�شم  ال�����ش��دري. وق����ال 
بي�شك�ف  دم����ي����رتي  ال���ك���رم���ل���ني 
اأنه  ت��ظ��ن  ك��ن��ت  “اإذا   2014 ع���ام 
عاري  الكامريات  اأم��ام  يقف عمدا 
غالًبا  خمطئ”..  ف��اأن��ت  ال�����ش��در، 

����ش���اع���ات ك���ل ����ش���ب���اح، ي����ؤك���د كل�د 
غداء  م��اأدب��ة  اأث��ن��اء  بالن�شميزون. 
م����ع ج�����اك �����ش����رياك، ب�����دا ل����ه من 
الرئي�ش  ي��ك���ن  اأن  امل��ع��ق���ل  غ���ري 
الفرن�شي غري مهتم على الإطالق 
مبناق�شات ح�ل ممار�شة الريا�شة 
ول تق�ل الق�شة ما اإذا  البدنية”. 
له  مدح  قد  الرو�شي  الرئي�ش  كان 
عاري  لل�ش�ر  الن��ت��خ��اب��ي��ة  امل��زاي��ا 

ال�شدر على ظهر اخليل.
عن لو باري�شيان

بالن�شبة للرو�س، �إنه �شوبرمان:

هل يحب فالدميري بوتني اأن يكون ع�ري ال�شدر...؟
��شتخدمها بوتني للتمّيز عن �شلفه بوري�س يلت�شني �لعجوز و�ملري�س

طريقة لإع�دة توا�شل رو�شي� 
مع واحدة من كال�شيكي�ته�

اإح�لة اإىل مو�شوع تكرر 
مرارًا يف الدع�ية ال�شوفي�تية 

نافذة 
م�شرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة �كت�شاف كيف يفكر �لآخر

•• �صيمون بيتيت

   من امل�شتفيد من اجلرمية؟ اثار ت�شّمم جا�ش��ش 
اأزمة  بريطانيا  يف  الالجئة  وابنته  �شابق  رو���ش��ي 

جديدة بني م��ش������ك� والغرب.
املتحدة  اململكة  ق����ررت  الكرملني،  اإن��ك��ار  وام���ام   
ط���رد دب��ل���م��ا���ش��ي��ني رو�����ش. وب��ع��د ت����ردد، مل تعد 
لدى باري�ش وبرلني ووا�شنطن �شك�ك ح�ل ادانة 

م��شك� اأي�شاً.
اأ�شباب حماولة القتل هذه     ميكن الت�شاوؤل عن 
الرئا�شية  الن��ت��خ��اب��ات  م��ن  الأوىل  اجل���ل��ة  قبل 
احلقيقية  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  اإىل  ف��ب��ال��ن��ظ��ر  ال��رو���ش��ي��ة. 
للرئي�ش، واأي�شا لنغالق النظام ال�شيا�شي، �شيتم 
اإعادة انتخاب فالدميري ب�تني يف اجل�لة الأوىل 
وليته،  املنتهية  للرئي�ش  ان  ك��م��ا  الأح�����د،  غ���دا 
ت�شبح  املحت�شمة،  املناف�شة  ظ��ل  يف  كبري  هام�ش 
كان  الكيميائي  �شالزب�ري  اأن هج�م  اإىل  الإ�شارة 
اإف�شال انت�شاره النتخابي، يتنزل يف خانة  هدفه 

اخليال، ول وج�د لدليل يدعمه.
   يف املقابل، على الرغم من اأن لندن مل تقدم اأدلة 
قاطعة على ت�رط رو�شيا، واأن اأكاذيب ت�ين بلري 
مازالت  العراقية،  ال�شامل  ال��دم��ار  اأ�شلحة  ح���ل 
هناك  ف���ان  ال��ع��ام،  ال��ن��ق��ا���ش  ع��ل��ى  بظاللها  تلقي 
م��شك�.  اإىل  ت�شري  ال��ت��ي  العنا�شر  م��ن  ال��ع��دي��د 
ي�شتخدم  م���رة  اأول  امل�����ش��ت��خ��دم-  الع�����ش��اب  ف��غ��از 
فيها �شالح كيميائي يف اأوروبا منذ احلرب العاملية 

الثانية – من اخرتاع ال�ش�فيات.
   ويف احلد الأدنى، ميكن اعتبار ان رو�شيا فقدت 
ال�شيطرة على هذه املادة، التي هي اأكرث فتكا من 
وباملثل، مل تخف كل من م��شك�  ال�شارين..  غاز 
وف���الدمي���ري ب���ت��ني ن��ف�����ش��ه ���ش��ك��ل امل��ع��ام��ل��ة التي 

يعتزمان اعتمادها مع “اخل�نة«.
الت�تر  م��ن  ي�شتفيد  م�����ش���ؤول  ه��ن��اك  ك��ان  واإذا     
الأ�شابيع  ففي  ال��رو���ش��ي.  الرئي�ش  فه�  ال���دويل، 
الغثيان،  حد  اىل  ب�تني،  املر�شح  ع��زف  الأخ���رية، 
اأ�شلحة  ال��غ��رب، وع��ر���ش  امل���اج��ه��ة م��ع  على وت��ر 
ن�وية جديدة قادرة على اخرتاق دفاعات العدو، 
ونظم اآخر جتمع انتخابي له يف �شبه جزيرة القرم 
التي مت �شمها لرو�شيا، يف اخر حتد وا�شتخفاف 

بالعق�بات الغربية.
   ان اللعب على اوتار العظمة الرو�شية، ومتجيد 
يزال  ل  ال�ش�فياتي،  الحت��اد  انهيار  من  النتقام 
لأنه،  الب�تينية.  منهما  تنهل  ونبع  خ��ّزان  اأف�شل 
وارهاق  تعب  النظام عالمات  ُيظهر  تبقى،  ما  يف 
مهمة، على خلفية انخفا�ش اأ�شعار النفط، الذي 

تعتمد عليه رو�شيا اإىل حد كبري.
امل�شلل  �شيك�ن من  الت�شعيد اجلديد،  ه��ذا     يف 
روؤي�����ة ع������دة احل�����رب ال����ب����اردة. ف��ل��ي�����ش يف ح����زة 
التي  العظمى  ال��ق���ة  مك�نات  م��ن  الكثري  رو�شيا 
ناجتها  ان  ال�ش�فياتي.  الحت��اد  �شابقا  عليها  كان 
واإذا  اإ�شبانيا،  يف  نظريه  يعادل  الإج��م��ايل  املحلي 
كان مل��شك� ثقل يف ال�شراعات الدولية، فه� يع�د 
اأ�شا�شا لقدرتها على الإيذاء، ومن خالل دعم اأ�ش�اأ 
انتخابات  على  التاأثري  وحماولة  الر���ش،  اأنظمة 

الدميقراطيات.
   اىل الآن، تغا�شى ه���ؤلء عن �شل�كها ه��ذا، ول 
ميكن الق�ل اإن ذلك كان �شائبا. غري ان الجراءات 
النتقامية قد تلعب مرة اأخرى ل�شالح فالدميري 
ب�تني، وخطاب ال�شحية املحا�شر الذي يعتمده.. 
الرئي�ش  يطرحها  ال��ت��ي  املع�شلة  ك��ل  ه��ي  وه���ذه 

الرو�شي القادم.
ترجمة خرية ال�شيباين

فخ فالدميري بوتني...!

• رئي�ش الق�شم الدويل ب�شحيفة ل�ط�ن ال�ش�ي�شرية 

طيلة ما يقارب ع�شرين عامًا �شاعف بوتني من �ل�شور �لتي يكون فيها عاري �ل�شدر

�ش�رة مفربكة وه� يركب دبا

ب�تني، ذاهب اىل ال�شيد ببندقيته ي�شطاد يف نهر حدودي مع منغ�ليا

فالدميري ميتطي فر�شا

    با�شتثناء مفاجاأة 
ــــــربى، �ــشــتــبــايــع  ك
�لأحد  غــد�  رو�شيا 
ــني  ــوت فــــالدميــــري ب
ا  تفوي�شً و�شتمنحه 
ر�أ�ــس  على  جــديــًد� 
�لـــبـــالد حــتــى عــام 
ــة  ــت ــش و�  .2024
من  �إ�شافية  ــو�م  �أع
بوتني، تعني �شنو�ت 
ــــــرى مـــن �ــشــور  �أخ

�شاكن �لكرملني.

•• الفجر - خرية ال�صيباين

تليجر�ف: غاز �لأع�شاب كان يف �أمتعة �بنة �جلا�شو�س �لرو�شي 

املع�ر�شة الربيط�نية حتذر من اإ�شع�ل حرب ب�ردة 
ع��ام��ا( ف��اق��دي ال���ع��ي خ���ارج م��رك��ز جت���اري يف مدينة 
اآذار.  �شالزبري بجن�ب اجنلرتا ي�م الرابع من مار�ش 
حرجة  ح��ال��ة  يف  ي��رق��دان  حيث  امل�شت�شفى  اإىل  ون��ق��ال 
الإرهاب  مكافحة  �شرطة  وبح�شب  احل��ني.  ذل��ك  منذ 
فاإن ي�ليا �شكريبال �شافرت من م��شك� اإىل لندن ي�م 

الثالث من مار�ش اآذار.
املحققني  اإن  امل�������ش���ادر  ع���ن  ن��ق��ال  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
فر�شية  على  بناء  حتقيقاتهم  ي��ج��رون  الربيطانيني 
هدية  اأو  زي��ن��ة  اأدوات  اأو  مالب�ش  م��ن  قطعة  اأن  تفيد 
يف  �شكريبال  م��ن��زل  يف  ُفتحت  ال�شامة  ب��امل��ادة  م�شبعة 

�شالزبري.
لها  تعر�ش  ال��ت��ي  ال�شامة،  امل���ادة  اإن  بريطانيا  وق��ال��ت 
اأي�شا �شرطي بريطاين يف امل�قع، هي 
)ن�فيت�ش�ك(  القاتل  الأع�شاب  غاز 
الذي كان اجلي�ش ال�ش�فيتي اأول من 

ط�ره.
ل�شالح  معروف  ا�شتخدام  اأول  وبعد 
اأرا�ش  الن�ع يف هج�م على  ه��ذا  من 
اأوروبية منذ احلرب العاملية الثانية، 
م��شك�  على  بالل�م  بريطانيا  األقت 
اإنهم  ق���ال���ت  رو����ش���ي���ا،   23 واأم���ه���ل���ت 
ي���ع���م���ل����ن حت����ت غطاء  ج����ا����ش���ي�������ش 
دب��ل���م��ا���ش��ي ب��ال�����ش��ف��ارة ال��رو���ش��ي��ة يف 

لندن، اأ�شب�عا للرحيل.
وطالبت بريطانيا وال�ليات املتحدة 
ملا  بتف�شري  اخلمي�ش  اأم�ش  رو�شيا  معا  وفرن�شا  واأملانيا 

حدث. ونفت م��شك� اأي �شل�ع يف الهج�م.
ونقلت وكالة اإنرتفاك�ش الرو�شية لالأنباء عن األك�شندر 
ام�ش  ق�له  بريطانيا  ل��دى  م��شك�  �شفري  ياك�فينك� 
ال�شغ�ط  اأق�شى قدر من  �شتمار�ش  اإن رو�شيا  اجلمعة 
ب�����ش��اأن ت�شميم ج��ا���ش������ش رو�شي  ال��ن��زاع  ل��ن��دن يف  ع��ل��ى 

�شابق.
ونقلت ال�كالة عن ياك�فينك� ق�له اإن 23 دبل�ما�شيا 
رو�شيا طردتهم لندن ب�شبب الأمر ميثل�ن 40 يف املئة 
عمل  على  خطري  ب�شكل  �شي�ؤثر  ما  وه�  العاملني  من 

ال�شفارة.
ويف مقابلة مع تلفزي�ن )رو�شيا 24( اتهم ياك�فينك� 
بريطانيا بت�شعيد عدوانها على م��شك� بهدف ت�شتيت 
اإدارتها  يف  ال�شع�بات  ع��ن  بعيدا  ال��ع��ام  ال����راأي  ان��ت��ب��اه 

خلروج البالد من الحتاد الأوروبي يف عام 2019.

 •• لندن-رويرتز:

حذر زعيم حزب العمال الربيطاين املعار�ش جريميي 
ك�ربني ام�ش اجلمعة من اإ�شعال حرب باردة مع رو�شيا 
قبل ت�فر اأدلة كاملة على ت�رط م��شك� يف هج�م بغاز 

اأع�شاب �شام على عميل مزدوج �شابق.
اإن  وق��ال��ت رئي�شة ال������زراء ال��ربي��ط��ان��ي��ة ت��ريي��زا م���اي 
رو�شيا م�ش�ؤولة عن هج�م بغاز الأع�شاب )ن�فيت�ش�ك( 
على �شريجي �شكريبال الك�ل�نيل ال�شابق يف املخابرات 
اجل�ا�شي�ش  بع�شرات  و�شى  ال��ذي  الرو�شية  الع�شكرية 

الرو�ش لدى بريطانيا.
اأوروبا  ال�شالح يف  اأول هج�م معروف مبثل هذا  وبعد 

منحت  الثانية،  العاملية  احل��رب  منذ 
ماي 23 رو�شيا قالت اإنهم ج�ا�شي�ش 
ي��ع��م��ل���ن حت��ت غ��ط��اء دب��ل���م��ا���ش��ي يف 
اأ�شب�عا  ب��ل��ن��دن  ال��رو���ش��ي��ة  ال�����ش��ف��ارة 

ملغادرة البالد.
انتقادات  واج���ه  ال���ذي  ك���رب��ني،  لكن 
لت���خ���اذه م���ق��ف��ا اأك�����رث ح�����ذرا جتاه 
الت�شرع قبل ظه�ر  اإن  ق��ال  احل��ادث، 
اأدل�����ة يف اأج�������اء حم��م���م��ة ل��ي�����ش يف 

�شالح الأمن الق�مي.
ن�شرته  م����ق����ال  يف  ك�����رب����ني  وك����ت����ب 
قبل  “الت�شرع  اجل���اردي���ان  �شحيفة 
الأدل������ة ال���ت���ي جت��م��ع��ه��ا ال�����ش��رط��ة يف 

الأمن  ول  العدالة  يخدم  ل  حمم�مة  برملانية  اأج���اء 
الق�مي«.

اأك���رث  اأول  ي��ح��ت��اج  امل������روع  احل������ادث  “هذا  واأ�����ش����اف 
التحقيقات اجلنائية تدقيقا و�شم�ل«.

حزب  اإن  عاما   68 العمر  م��ن  البالغ  ال�شيا�شي  وق��ال 
العمال ل ي�ؤيد الرئي�ش الرو�شي فالدميري ب�تني واإنه 

ينبغي حما�شبة رو�شيا اإذا ثبتت م�ش�ؤوليتها.
لها  �شمح  اإن��ه  ق��ال  التي  الرو�شية،  املافيا  اأن  اإىل  واأمل��ح 
باحل�ش�ل على م�طئ قدم يف بريطانيا، قد تك�ن وراء 

الهج�م.
ويف �شياق مت�شل اأفادت �شحيفة تليجراف الربيطانية 
الذي  الأع�����ش��اب  غ��از  اأن  ت�شمها  مل  م�شادر  ع��ن  نقال 
�شريجي  ال�شابق  الرو�شي  العميل  ت�شميم  يف  ا�شتخدم 

�شكريبال و�شع يف حقيبة ابنته قبل اأن تغادر م��شك�.
 33( ي�ليا  وابنته  عاما(   66( �شكريبال  على  وع��رث 



السبت   17   مارس    2018  م   -   العـدد  12276  
Saturday   17   March   2018  -  Issue No   12276

15

املال والأعمال
وزارة تنمية املجتمع تطلق معر�س الأ�شر املنتجة مب�ش�ركة 25 اأ�شرة اإم�راتية

•• دبي-وام:

لالأ�شر  العربي  الي�م  مبنا�شبة  املجتمع  تنمية  وزارة  افتتحت 
اإماراتية  اأ�شرة   25 مب�شاركة  املنتجة  الأ�شر  معر�ش  املنتجة 
الأ�شر  ت�شجيع  اإىل  املبادرة  اأي��ام. وتهدف هذه   3 ملدة  وي�شتمر 
ا�شتقرارها  حتقيق  يف  دوره���ا  تعزيز  على  املنتجة  الإم��ارات��ي��ة 
وا�شتغالل  بديلة  دخ��ل  م�شادر  اإي��ج��اد  خ��الل  من  القت�شادي 
العربي  بالي�م  احتفاء  والعمل  الإنتاج  يف  وم�اهبها  طاقاتها 
لالأ�شر املنتجة. ح�شر حفل الفتتاح معايل ح�شة بنت عي�شى 
ال�شايغ مدير  م��ريزا  و�شعادة  املجتمع  تنمية  وزي��رة  ب� حميد 
اآل مكت�م ع�ش� جمل�ش  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  �شم�  مكتب 
اأمناء هيئة اآل مكت�م اخلريية وي��شف �شرف املدير التنفيذي 

ال�شركاء يف  اإدارة خدمات  وفهد اخلاجة مدير  اأ�ش�اق  ل�شركة 
القرية العاملية. وقالت معايل وزيرة تنمية املجتمع ان املعر�ش 
تنظمها  التي  والفعاليات  امل��ب��ادرات  اإىل  ن�عية  اإ�شافة  ي�شكل 
ال�زارة من اأجل دعم الأ�شر الإماراتية املنتجة م�شرية اىل ان 
م�شروع ال�شنعة الذي ا�شتقطب 2000 اأ�شرة اإماراتية منتجة 
ال�زارة  يف  جه�دنا  ت�شتكمل  التي  الداعمة  امل�شاريع  من  يعد 
الإماراتية  الأ���ش��ر  ب��ني  ال����ذات  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد  ث��ق��اف��ة  لتعزيز 
القت�شادي  الأم��ان  لتحقيق  والعمل  الإن��ت��اج  على  وت�شجيعها 
ف��اع��ل يف  كعن�شر  دوره����ا  ت��ع��زي��ز  اأج���ل  وم���ن  امل�شتقبل  ل��ه��ا يف 
م�شرية التنمية الجتماعية والقت�شادية امل�شتدامة. واأ�شافت 
معاليها اأن التجاوب الكبري من الأ�شر الإماراتية عامل اأ�شا�شي 
الذي  ال���ع��ي  م�شت�ى  ويعك�ش  امل��ب��ادرة  ه��ذه  جن��اح  �شمان  يف 

اأهداف الأجندة  امل�شاهم يف حتقيق  تتمتع به بالن�شبة لدورها 
ال�طنية لروؤية الإم��ارات 2021 م�شرية اإىل اأن هذا املعر�ش 
يقدم  املنتجة  العربي لالأ�شر  بالي�م  الذي نحتفي من خالله 
من�ذجا عن اجله�د املبذولة يف دولة الإمارات لتعزيز ال�شراكة 
الأ�شري  التالحم  قيم  تر�شيخ  اأجل  واملجتمع من  القيادة  بني 
وم�شاريع  ملم��ش  واق��ع  اإىل  وحت�يلها  املجتمعي  والتما�شك 
املنتج  ج���دة  ب��اأن  دراي��ة  على  “ نحن  وقالت معاليها  ناجحة. 
امل�شتهلك  اإىل  املنتج  ل��ش�ل  تكفي  ل  ال�شديدة  اأهميتها  على 
فاملنتجات التي تتلقى ت�ش�يقا جيدا تتغلب عادة على املنتجات 
التي ل يتم ت�ش�يقها بال�ش�رة املالئمة حتى واإن كانت ج�دتها 
اأقل.. ومن هذا املنطلق حر�شت ال�زارة على اإقامة ور�ش العمل 

والدورات التدريبية التي ت�ؤهل الأ�شر للرتويج ملنتجاتها .

بنك الحت�د الوطني يعلن م�ش�ركته يف معر�س الإم�رات للوظ�ئف لتمكني الكوادر الوطنية الواعدة

عرب حزمة من �لرب�مج و�ملبادر�ت �لبيئية و�ملجتمعية

جهود هيئة كهرب�ء ومي�ه دبي ت�شهم يف حتقيق وفورات كبرية يف ال�شتهالك على مدى 9 �شنوات

» طريان الإم�رات « تقفل اإ�شدار 
�شكوك بي 600 مليون دولر

م�شر للطريان ت�شت�أنف رحالته� اإىل مو�شكو 12 اأبريل 

8 مار�ش 2018 والت�ا�شل مع امل�شتثمرين.. جرى 
يف 15 مار�ش 2018 ت�شعري ال�شك�ك مبعدل ربحي 
4.50 يف املائة اأي ما يعادل 183.2 نقطة اأ�شا�شية 
املت��شط  امل��دى  ذات  الأمريكية  مثيالتها  على  زي��ادة 

ملدة 5 �شن�ات.
مار�ش   22 ي����م  ال�����ش��ك���ك  ت�����ش��در  اأن  املنتظر  وم���ن 
املنظمة للب�ر�شة  ال�ش�ق  2018 وتدرج للتداول يف 

الإيرلندية وب�ر�شة نا�شداك دبي.
وك���ان���ت ط����ريان الإم�������ارات ق���د ان��ت��دب��ت ���ش��ي��ت��ي بنك 
ومديري  عامليني  من�شقني  بنك  ت�شارترد  و�شتاندرد 
لإ�شدار  والرتويج  عامليني  م�شتثمرين  ملقابلة  قيادة 
البن�ك  من  جمم�عة  مع  بامل�شاركة  وذل��ك  ال�شك�ك 
باريبا�ش   BNP و  الإ���ش��الم��ي  اأب���ظ��ب��ي  بنك  ه��ي: 
وبنك دبي الإ�شالمي ودبي الإمارات ال�طني كابيتال 
jp و  ن����ر الإ���ش��الم��ي  وب��ن��ك اب���ظ��ب��ي الأول وب��ن��ك 

. HSBC م�رغان و
طريان  ت�ا�شل  التم�يلية..  ا�شرتاتيجيتها  اإطار  ويف 
الإمارات ترتيب عمليات مت�يل بهيكليات مبتكرة من 

خالل مناطق جغرافية خمتلفة وم�شادر متن�عة.

•• دبي -وام:

اأعلنت “طريان الإمارات” عن اإقفال اإ�شدار �شك�ك 
اإقبال  لقيت  وقد  دولر  ملي�ن   600 قيمتها  بنجاح 

كبريا من امل�شتثمرين املحليني العامليني.
الئتمان”  “�شهادات  ال�شك�ك  اإ�شدار  �شداد  و�شيتم 
اإطفاء على مدى  ب�شيغة  دولر  ملي�ن   600 بقيمة 
 2028 ا�شتحقاق قان�ين يف مار�ش  �شن�ات مع   10
الإ�شدار  ح�شيلة  الإم�������ارات  ط����ريان  و���ش��ت�����ش��ت��خ��دم 
لأغرا�ش عامة مبا يف ذلك مت�يل طائرات وراأ�ش مال 

عامل.
واأع������رب ن���ريم���ال غ���ف��ي��ن��دادا���ش ن��ائ��ب رئ��ي�����ش اأول 
مب�شت�ى  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  للخزينة  الإم������ارات  ط����ريان 
ال�شك�ك..  اإ����ش���دار  ل��ق��ي��ه  ال����ذي  ون���ع��ي��ة اله��ت��م��ام 
اتباع مناهج متن�عة  الإم��ارات  حيث ت�ا�شل ط��ريان 
الط�يل..  امل���دى  على  التم�يلية  ا�شرتاتيجيتها  يف 
م�شيفا اأن “ الإ�شدار اجلديد ي�ؤكد ثقة امل�شتثمرين 
عملنا  ومن����ذج  ال��ق���ي  الئ��ت��م��اين  ب�شجلنا  العامليني 
الرابح ». ويف اأعقاب احلملة الت�ش�يقية التي انطلقت 

يف ع�دة لرحالت الطريان املدين بعد ت�قف لأكرث من 
حمادثات  وم�شر  رو�شيا  اأج��رت  العام.  ون�شف  عامني 
ت�قفت  اأن  بعد  اأ�شهر  م��دى  على  الرحالت  ل�شتئناف 
 2015 الأول  ت�شرين  اأكت�بر  الركاب يف  نقل  رح��الت 
ف�ق  اأثناء طريانها  رو�شية  رك��اب  تفجري طائرة  عقب 
�شبه جزيرة �شيناء بعد اإقالعها من منتجع �شرم ال�شيخ 
امل�شري، مما اأ�شفر عن مقتل 224 �شخ�شا هم جميع 
�شت�شري  اإنها  اإيروفل�ت  وقالت  متنها.  على  كان�ا  من 
اإىل  12 ي�ني� حزيران  الفرتة من  رح��الت ي�مية يف 
الطلب على  زي���ادة يف  لتلبية  ي�لي� مت���ز  م��ن  ال��ث��اين 
ال�شفر اإىل رو�شيا التي �شت�شت�شيف بط�لة كاأ�ش العامل 

لكرة القدم لعام 2018.

•• القاهرة-رويرتز:

ال��ق��اب�����ش��ة مل�شر  ال�����ش��رك��ة  رئ��ي�����ش  ق���ال ���ش��ف���ت م�شلم 
ا�شتئناف  ق���ررت  ال�شركة  اإن  اجلمعة  ام�����ش  ل��ل��ط��ريان 
من  اعتبارا  م��شك�  الرو�شية  العا�شمة  اإىل  رحالتها 

املقبل. ني�شان  اأبريل   12
وذكر م�شلم يف بيان �شحفي اأن ال�شركة �شت�شري ثالث 
والثالثاء  الأح���د  اأي���ام  م��شك�،  اإىل  اأ�شب�عية  رح��الت 

واخلمي�ش.
جاء اإعالن م�شر للطريان بعدما قالت اإيروفل�ت، اأكرب 
�شت�شتاأنف  اإنها  الثالثاء  ي�م  رو�شيا،  يف  ط��ريان  �شركة 
ني�شان،  اأبريل   11 يف  امل�شرية  العا�شمة  اإىل  رحالتها 

ال�طنية  اجل���ه����د  دع����م  ع���ن  ف�����ش��اًل 
ثاين  انبعاثات  من  احلد  اإىل  الرامية 
البيئي،  وال���ت���ل����ث  ال���ك���رب����ن  اأك�����ش��ي��د 
لظاهرة  م�����ش��ت��دام��ة  ح���ل����ل  واإي����ج����اد 
املناخي  والتغري  احل���راري  الحتبا�ش 
امل�ارد  على  واحلفاظ  البيئة،  وحماية 
الطبيعية و�شمان ا�شتدامتها لأجيالنا 
القادمة. وقد حققت اإمارة دبي نتائج 
النبعاثات  خف�ش  �شعيد  على  مبهرة 
الكهرباء خالل  الكرب�نية وا�شتهالك 
 ”2017 الأر��������ش  “�شاعة  ف��ع��ال��ي��ة 
مع  ب��ال�����ش��راك��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  نظمتها  ال��ت��ي 
امل��ج��ل�����ش الأع����ل����ى ل��ل��ط��اق��ة يف دب����ي، 
الفطرية،  للحياة  الإم����ارات  وجمعية 
ا�شتهالك  يف  انخفا�شاً  �شجلت  حيث 
الكهرباء يف دبي قدره 244 ميجاوات، 
مبا يعادل انخفا�شاً يف انبعاثات ثاين 
107 طن.  ق����دره  ال��ك��رب���ن  اأك�����ش��ي��د 
دب��ي على  التي حققتها  النتائج  وت��دل 
الطاقة  ا���ش��ت��ه��الك  ت��ر���ش��ي��د  اأه���م���ي���ة 
حلماية  الكرب�نية  الب�شمة  وخف�ش 
البيئة وامل�ارد الطبيعية، وامل�شاهمة يف 

حتقيق التنمية امل�شتدامة.

•• دبي-الفجر:

اأهمية  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  ت���يل 
الكهرباء  ا���ش��ت��ه��الك  لرت�شيد  ك���ربى 
واملياه يف اإطار جه�دها لتحقيق خطة 
دبي 2021 الهادفة جلعل دبي مدينة 
ذكية ومتكاملة ومت�شلة وم�شتدامة يف 
للطاقة  دب��ي  وا�شرتاتيجية  م���ارده��ا، 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي   2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
لت�فري  م�������ش���ت���دام  من�������ذج  ت��اأ���ش��ي�����ش 
دون  القت�شادي  للنم�  داع��م  الطاقة 
واأن تك�ن  بالبيئة وم�اردها،  الإ�شرار 
دبي الأقل يف الب�شمة الكرب�نية على 

م�شت�ى العامل بحل�ل عام 2050. 
الربامج  م��ن  ال��ع��دي��د  الهيئة  وتنظم 
واملبادرات البيئية واحلمالت الت�ع�ية 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت وف�������رات م��ه��م��ة خالل 
اإمكانية  واأث��ب��ت��ت  امل��ا���ش��ي��ة،  ال�����ش��ن���ات 
اأفراد املجتمع يف دعم  م�شاهمة جميع 
اجله�د ال�طنية والعاملية الهادفة اإىل 
ال��ت��غ��ري املناخي  احل���د م���ن ظ��اه��رت��ي 

والحتبا�ش احلراري.
الهيئة  وم�����ب�����ادرات  ب���رام���ج  وح��ق��ق��ت 
ا�شتهالك  ت��ر���ش��ي��د  يف  م��ه��م��ة  ن��ت��ائ��ج 
الكهرباء واملياه يف خمتلف القطاعات، 
و2017،   2009 ع����ام����ي  ف����ب����ني 
بلغت  وف����رات  الهيئة  متعامل�  حقق 
1.677 ترياوات �شاعة من الكهرباء، 
مبا  امل��ي��اه،  من  جال�ن  مليار  و6.66 

اأ�ش�ش  وتر�شيخ  املنزل،  يف  مثالية  بيئة 
اإم�������ارة دبي  ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف  ال����ش���ت���دام���ة 
ل�شرطة  العامة  القيادة  مع  بالتعاون 
العامة  والإدارة  دب����ي،  وب��ل��دي��ة  دب����ي، 
ل��الإق��ام��ة و����ش����ؤون الأج����ان����ب، وهيئة 
ال�شحة  وهيئة  وامل���ا���ش��الت،  ال��ط��رق 
يف دبي، والإدارة العامة للدفاع املدين، 
الإ�شعاف،  خل���دم���ات  دب���ي  وم���ؤ���ش�����ش��ة 
وم�ؤ�ش�شة  امل��ج��ت��م��ع،  ت��ن��م��ي��ة  وه��ي��ئ��ة 
حك�مة دبي الذكية. وبلغت ال�ف�رات 
ال����ت����ي ح���ق���ق���ه���ا امل���������ش����ارك�����ن خ����الل 
مبادرة  من  والثانية  الأوىل  الدورتني 
“بيتنا مثايل” 900 ميجاوات �شاعة 
جال�ن  ملي�ن  و18.3  الكهرباء،  من 

التعليمية،  ل��ل��م���ؤ���ش�����ش��ات  ال�����ش��ن���ي��ة 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 
الب�شرية  وال��ت��ن��م��ي��ة  امل��ع��رف��ة  وه��ي��ئ��ة 
امل�شرتكة  اجل��ه���د  واأث���م���رت  دب����ي.  يف 
حتقيق  يف  ع�����ام�����اً   11 م������دى  ع���ل���ى 
 443 م�شاركة  ظ��ل  يف  مهمة،  نتائج 
عدد  وب��ل��غ  دب����ي،  يف  تعليمية  م��ن�����ش��اأة 
الهيئة ح�ل  التي قدمتها  املحا�شرات 
ومبادئ  ومعايريها  وفئاتها  اجل��ائ��زة 
تر�شيد ال�شتهالك 1241 حما�شرة 

ا�شتهدفت نح� 334 األف طالب. 
وبلغت ال�ف�رات التي حققتها املن�شاآت 
الهيئات  واأع�شاء  والطالب  التعليمية 
الكهرباء  ا���ش��ت��ه��الك  يف  ال��ت��دري�����ش��ي��ة 
وامل���ي���اه  157 ج��ي��ج��اوات ���ش��اع��ة )اأي 
م�فر  م�شباح  ملي�ن   10 ي��ع��ادل  م��ا 
مليار   1.4 اإىل  اإ���ش��اف��ة  ل��ل��ك��ه��رب��اء(، 
مللء  م��ا يكفي  اأي  امل���ي���اه،  م��ن  ج��ال���ن 
�شباحة  ح��������ش   2،500 م���ن  اأك�����رث 
اأوملبي، الأمر الذي اأ�شهم يف خف�ش ما 
يقارب 90 األف طن من انبعاثات ثاين 
زراعة  يعادل  ما  )اأي  الكرب�ن  اأك�شيد 
وف�رات  �شجرة(، وحتقيق  األف   102

مالية بقيمة 122 ملي�ن درهم. 
لنجعل هذ� �ل�شيف �أخ�شر

ت��ن��ظ��م ال��ه��ي��ئ��ة ب�����ش��ك��ل ���ش��ن���ي حملة 
اإطار  اأخ�شر« يف  ال�شيف  »لنجعل هذا 
اأهمية  ال����ع���ي ح����ل  ل��رف��ع  ج��ه���ده��ا 
ومعايري  ال�شتدامة  مم��ار���ش��ات  تبني 

ال���رت����ش���ي���د ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى امل���������ارد 
الطبيعية و�شمان ا�شتدامتها وخف�ش 
الب�شمة الكرب�نية لالإمارة، وتت�شمن 
احل��م��ل��ة ع�����دداً م���ن الإر�����ش����ادات التي 
الطاقة  ا�شتهالك  احلد من  ت�شهم يف 
خالل فرتة ال�شيف من بينها ت�شجيع 
ا�شتخدام  ت��ق��ل��ي��ل  ع���ل���ى  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
�شاعات  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة خ���الل  الأج���ه���زة 
اإىل  ظ��ه��راً   12 م��ن  ال�شتهالك  ذروة 
حرارة مكيف  درجة  و�شبط  م�شاًء،   6
اله�اء عند 24 درجة مئ�ية، وفح�ش 
الت��شيالت للك�شف عن ت�شربات املياه، 
ال�شفر،  ق��ب��ل  م��ا  ن�شائح  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
املجتمع  اأف�������راد  ج��م��ي��ع  ي�����ش��ه��م  ح��ت��ى 
البيئة.  وح��م��اي��ة  ال��ط��اق��ة  ت���ف��ري  يف 
وخالل عام 2017 ا�شتهدفت احلملة 
���ش��خ�����ش، م���ن خالل  األ�����ف   26 ن��ح��� 
فريق  بها  قام  وحما�شرة  زي��ارة   74
لعدد  الهيئة  لدى  والرت�شيد  الت�عية 
والقطاعني  احل��ك���م��ّي��ة  اجل��ه��ات  م��ن 

اخلا�ش والتعليمي يف اإمارة دبي.
�شاعة �لأر�س

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي فعالية 
عام  م��ن��ذ  ���ش��ن���ي��اً  الأر�ش”  “�شاعة 
ح�ل  ال����ع���ي  ن�����ش��ر  ب��ه��دف   2008
الكهرباء،  ا���ش��ت��ه��الك  تر�شيد  اأه��م��ي��ة 
املمار�شات  ع���ل���ى  ال�������ش����ء  وت�����ش��ل��ي��ط 
الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي ت������ؤدي اإىل اإح����داث 
املناخي،  ال��ع��م��ل  يف  اإي���ج���اب���ي  ت��غ��ي��ري 

يعادل اأكرث من مليار درهم. واأ�شهمت 
ه����ذه ال�����ف�����رات يف ت��ق��ل��ي��ل م���ا يقرب 
النبعاثات  م��ن  ط��ن  األ���ف   900 م��ن 
يف  الهيئة  جه�د  وجنحت  الكرب�نية. 
ا�شتهالك  خف�ش  يف  الرت�شيد  جم��ال 
 19% ب��ن�����ش��ب��ة  ال�������ش���ك���ن���ي  ال����ق����ط����اع 
والقطاع  للمياه،  و27%  للكهرباء 
للكهرباء   9% ب��ن�����ش��ب��ة  ال����ت����ج����اري 
ال�شناعي  وال��ق��ط��اع  للمياه،  و29% 
و28%  ل��ل��ك��ه��رب��اء   14% ب��ن�����ش��ب��ة 
بن�شبة  التعليمية  وامل�ؤ�ش�شات  للمياه، 
للمياه،  و24%  ل��ل��ك��ه��رب��اء   10%
وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية و�شبه احلك�مية 
و21%  ل��ل��ك��ه��رب��اء   12% ب��ن�����ش��ب��ة 
الرتاكمي  ال�فر  هذا  ويعادل  للمياه. 
يف الكهرباء واملياه ما يزيد عن ملي�ن 
ملي�ن   104 م����ن  واأك�������رث  ����ش���ج���رة، 
م�شباح م�فر للطاقة، واأكرث من 12 

الف م�شبح اأوملبي. 
الطاير،  حم��م��د  �شعيد  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ش��� 
ل��ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب�����ي: تهدف 
على  ال���ط���ل���ب  اإدارة  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
خف�ش  اإىل  دب����ي  يف  وامل���ي���اه  ال��ط��اق��ة 
بن�شبة 30%  ا�شتهالك الطاقة واملياه 
بحل�ل عام 2030، ويف هيئة كهرباء 
فعالة  ا�شرتاتيجية  لدينا  دب��ي  ومياه 
ال��ط��اق��ة يف جانبي  ك���ف���اءة  ل��ت��ح�����ش��ني 
النتائج  وت����ؤك���د  وال���ط���ل���ب،  الإم�������داد 

جناح  ال��ه��ي��ئ��ة  حققتها  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
ممار�شاتها الفعالة وامل�شتدامة يف هذا 
باأن  الهيئة  ل��روؤي��ة  وت��رج��م��ة  الإط����ار. 
ت�شبح م�ؤ�ش�شة م�شتدامة مبتِكرة على 
ا�شرتاتيجية  نتبنى  ع��امل��ي،  م�شت�ى 
تر�شيد  باأهمية  ال�عي  لرفع  متكاملة 
املتعاملني  ال�شتهالك واإ�شراك جميع 
واأفراد املجتمع يف جه�د حماية البيئة 
امل���ارد الطبيعية وحث  واحلفاظ على 
منط  ات��ب��اع  على  املختلفة  القطاعات 
ا�شتهالك  يف  وم���������ش�����ؤول  واٍع  ح���ي���اة 
ال��ك��ه��رب��اء وامل��ي��اه، الأم���ر ال���ذي يدعم 
وخف�ش  ال���ب���ي���ئ���ة  حل���م���اي���ة  ج���ه����دن���ا 
ا�شتدامة  و�شمان  الكرب�نية  الب�شمة 

امل�ارد الطبيعية لأجيالنا القادمة.
الهيئة  ت���ط���ل���ق  ال�����ع�����ام،  م�������دار  ع���ل���ى 
جم���م����ع���ة م��ت��ك��ام��ل��ة م����ن امل����ب����ادرات 
املبتكرة والربامج والأن�شطة الت�ع�ية 
والتجارية،  ال�����ش��ك��ن��ي��ة،  ل��ل��ق��ط��اع��ات 
احلك�مية  وامل���ؤ���ش�����ش��ات  وال�����ش��ن��اع��ي��ة، 
املجتمع  ف��ئ��ات  جميع  ت�شجيع  ب��ه��دف 
ع���ل���ى ت��ب��ن��ي ���ش��ل���ك��ي��ات اإي���ج���اب���ي���ة يف 
تر�شيد  ت�����ش��ه��م يف  ال��ي���م��ي��ة  ح��ي��ات��ه��م 

ا�شتهالك الكهرباء واملياه.
»بيتنا مثايل«

اأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة 
احلياة  ج����دة  لتعزيز  م��ث��ايل«  »بيتنا 
املجتمع  اأف���راد  و�شالمة  اأم��ن  و�شمان 
لت�فري  املمار�شات  باأف�شل  والت�عية 

م��ن امل��ي��اه مب��ا ي��ع��ادل وف������رات مالية 
الأم����ر   ، دره�����م  م��ل��ي���ن   1.2 ب��ق��ي��م��ة 
الذي اأ�شهم يف خف�ش نح� 850 طن 
الكرب�ن.  اأك�شيد  ث��اين  انبعاثات  م��ن 
وح�شل الفائز الأول يف الدورة الثانية 
كهربائية،  ���ش��ي��ارة  ع��ل��ى  امل���ب���ادرة  م���ن 
األف درهم، والثالث   20 والثاين على 
األ���ف دره���م وال��ف��ائ��زي��ن من   15 على 
اآلف   10 ع��ل��ى  ال��ع��ا���ش��ر  اإىل  ال���راب���ع 
تركيب  اإىل  اإ�شافة  منهم،  لكل  دره��م 
األ�اح �شم�شية كهرو�ش�ئية على اأ�شطح 

امل�شاركني. منازل  من  منزًل   16
جائزة الرت�شيد للقطاع التعليمي

الرت�شيد«  »ج����ائ����زة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن ب��ن��ك الحت����اد ال���ط��ن��ي عن 
م�����ش��ارك��ت��ه يف م��ع��ر���ش الإم������ارات 
لل�ظائف، الذي يقام  حتت رعاية 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�ش  نائب  مكت�م،  اآل  را�شد  بن 
ال�����زراء  رئ��ي�����ش جمل�ش  ال���دول���ة، 
حاكم دبي، رعاه اهلل، �شعياً منه اإىل 
ال�اعدة  ال�طنية  الك�ادر  متكني 
وت�شجيع  امل�شريف،  القطاع  ودع��م 
اإليه،  لالن�شمام  ال�شابة  امل���اه��ب 
اإىل   13 وذلك خالل الفرتة من 
15 مار�ش 2018 يف مركز دبي 
 10 ال�شاعة  العاملي من  التجاري 
م�شاًء   6 ال�شاعة  وح��ت��ى  �شباحاً 

ي�مياً.
علي  ال�شيد  اأّك���د  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
اأول  رئ���ي�������ش  ن����ائ����ب  ال���ه���ا����ش���م���ي، 
ومركز  الب�شرية  امل�����ارد  ورئ��ي�����ش 
ال�طني،  الحت����اد  ل��ب��ن��ك  ال��ت��م��ي��ز 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة م�����ش��ارك��ة ال��ب��ن��ك يف 
مع  تتما�شى  وال��ت��ي  املعر�ش  ه��ذا 

والأوىل  امل���ب���ت���ك���رة  ال��ت���ظ��ي��ف��ي��ة 
امل�اهب  ن���ع��ه��ا ل���ش��ت��ق��ط��اب  م��ن 
ت���ف��ري مقابالت  اجل���دي���دة، ع��رب 
وت���ظ��ي��ف ف�����ري ل��ل��م���اط��ن��ني يف 
معر�ش الإمارات لل�ظائف. »واإن 
ت���اج��د بنك الحت���اد ال���ط��ن��ي يف 
معر�ش الإمارات لل�ظائف الذي 
يلعب دوراً ا�شرتاتيجياً يف ت�شهيل 
الإماراتيني  اخلريجني  ت�ظيف 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  م���ؤ���ش�����ش��ات  يف 
ي�شاند  اأن  ���ش��اأن��ه  م��ن  واخل���ا����ش، 
لدولة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ط 
الإمارات يف دعم �شيا�شة الت�طني. 
بالإ�شافة اإىل مظلة البتكار لدى 
بنك الحتاد ال�طني والتي تقدم 
لدعم  ال�ظيفي  للتط�ر  مبادرات 
برحلتهم  الرت��ق��اء  يف  امل�����ش��ارك��ني 
الإمارات  معر�ش  ويعد  املهنية«. 
ال�شاد�ش  ع��ام��ه  يف   - ل��ل���ظ��ائ��ف 
من  ي����ت����ج����زاأ  ل  ج��������زءاً   - ع�������ش���ر 
م��ب��ادرات حك�مة دول���ة الإم���ارات 
وا�شرتاتيجية  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اإىل  الهادفة  الحت��ادي��ة  احلك�مة 

روؤي�����ة الإم�������ارات ال��ت��ي ت��ت��م��ث��ل يف 
تاأ�شي�ش اقت�شاد قائم على املعرفة 
وباعتبارنا بنًكا وطنًيا فاعاًل، فاإننا 
امل�شاهمة يف  اأن مهمتنا هي  ن�ؤكد 
حت��ق��ي��ق ه���ذه ال���روؤي���ة م��ن خالل 
على  تركز  مبتكرة  ا�شرتاتيجيات 
ال�طنية  وامل�اهب  الك�ادر  رعاية 
امل�شتمر  ال���ت���زام���ن���ا  م����ن  ك���ج���زء 
الإماراتيني  امل���اط��ن��ني  بتمكني 
احل�ش�ل  يف  ال�����ش��ب��اب  وت�����ش��ج��ي��ع 
امل�شريف،  القطاع  يف  وظائف  على 
ومنحهم فر�شة فريدة لالنطالق 

اإىل م�شرية عمل ناجحة.
الها�شمي،  ع���ل���ي  ال�����ش��ي��د  وق������ال 
امل�ارد  ورئ��ي�����ش  اأول  رئي�ش  ن��ائ��ب 
ال��ب�����ش��ري��ة وم���رك���ز ال��ت��م��ي��ز لبنك 
م�شاركة  اإن  ال����ط���ن���ي،  الحت������اد 
بنك الحت��اد ال�طني تعد فر�شة 
لتمكني الك�ادر ال�طنية ال�اعدة 
ال�����ش��اب��ة، م�شرياً  امل����اه���ب  ودع����م 
امل�شتمرة  امل�شاهمات  ه��ذه  اأن  اإىل 
ت��ن��درج حت��ت مظلة الب��ت��ك��ار عرب 
احلل�ل  م����ن  جم���م����ع���ة  ت���ق���دمي 

ال�طنية  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق����ى  دم����ج 
بالبالد  العاملة  الق�ى  يف  بنجاح 
ح��ي��ث ي���ف��ر امل��ع��ر���ش م���ن خالل 
القطاع  م���ن�������ش���اآت  ب����ني  اجل����م����ع 
البالد  يف  اخلا�ش  والقطاع  العام 
من  الآلف  واح�������د،  م���ك���ان  ويف 
لل�شباب  والتدريب  العمل  فر�ش 

الإماراتي.

معر�ش  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل����دي����ر 
ل��ل���ظ��ائ��ف ه���� من�شة  الإم�������ارات 
عن  الباحثني  لكل  رائ���دة  وطنية 
اأ�شحاب  وك����ذل����ك  ع���م���ل  ف���ر����ش 
امل�اهب  ع���ن  ال��ب��اح��ث��ني  ال��ع��م��ل 
وه�  واملتميزة  املاهرة  الإماراتية 
م��ف��ت���ح مل���اط��ن��ي دول����ة الإم�����ارات 

العربية املتحدة فقط.
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العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1429  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الكنانه للنقل العام �ش.ذ.م.م  جمه�ل حمل القامة مبا ان 
وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  عيطه  اب�  علي  كامل  م�شعد  /عمرو  املدعي 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )27470 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( 
درهم والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB180213279AE وحددت لها 
جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2018/4/3 ال�شاعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/553  عمايل جزئي

جمه�ل  �����ش.ذ.م.م   الفنية  لالعمال  العاملية  1-اب��اك��ا���ش   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم���ل الق����ام����ة مب���ا ان امل���دع���ي /����ش���رت���اج خ����ان خ���ر���ش��ي��د ق���د اأق������ام عليك 
ال���دع����ى وم������ش���ع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )18600 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����دة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����ش����م وامل�����ش��اري��ف رقم 
ي�م  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB991050490AE/2018:ال�شك�ى
لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ش   08.30 ال�شاعة   2018/3/22 امل�افق  اخلمي�ش 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1944  عمايل جزئي
حمل  جمه�ل  ����ش.ذ.م.م   التنظيف  للخدمات  ر�شيد  1-خالد   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /غ�شنفر علي عبدالغف�ر قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )62417 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( 
درهم والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB180000826AE وحددت لها 
 ch1.B.10:جل�شة ي�م الثنني امل�افق 2018/3/19 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 بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/876  عمايل جزئي

القامة  ����ش.ذ.م.م جمه�ل حمل  الف��راح  املدعي عليه / 1-الندل�ش خلدمات  اىل 
مبا ان املدعي /حمم�د عبده حممد ان�ر عبده قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
وتذكرة ع�دة مببلغ )3000(  دره��م(  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )53690 
لها  وح��ددت   MB99005487AE:ال�شك�ى رقم  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م 
 ch1.B.10:بالقاعة ال�شاعة 09.30 �ش  امل�افق 2018/3/21  الربعاء  ي�م  جل�شة 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2015/2570  عمايل جزئي

حمل  جم��ه���ل  �����ش.ذ.م.م  وال�شفر  لل�شياحه  فيجن  1-اري��ان��ا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي /و�شيم عبا�ش مالزم ح�شني وميثله:عي�شى حممد �شالح  ان  القامة مبا 
عبداهلل احل��شني قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة مب�شتحقات عمالية 
وقدرها )107.765 درهم( للمدعي الزام املدعي عليها بالر�ش�م وامل�شاريف وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�شة ي�م الثنني امل�افق 2018/3/26 ال�شاعة 08.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1502  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ت��ي��ان م���او ل��ل��ت��ج��ارة �������ش.ذ.م.م جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  بايل��شي�ش  بالب�ا  ان  /راي�شل  امل��دع��ي 
درهم   )2000( مببلغ  ع����دة  وت��ذك��رة  دره����م(   24640( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
وال��ر���ش���م وامل�����ش��اري��ف وال��ف��ائ��دة 9% م��ن ت��اري��خ امل��ط��ال��ب��ة وح��ت��ى ال�����ش��داد ال��ت��ام رقم 
امل�افق  الح�����د  ي�����م  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   MB180324139AE:ال�شك�ى
اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.10:بالقاعة �ش   09.30 ال�شاعة   2018/3/18
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/396  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد امني تاجيك امري خان جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي /ت�شال م�ت�رز �ش.ذ.م.م وميثلها ال�شيد/�شهريار عطاء اهلل مدين قد اأقام 
عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )222500 درهم( 
 MB990227332AE:والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة رقم ال�شك�ى
�ش   08.30 ال�����ش��اع��ة   2018/3/29 امل����اف���ق  اخل��م��ي�����ش  ي����م  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/8934  عمايل  جزئي 

اىل املحك�م عليه/1- دومينتيل ديفيل�مبنت �ش.م.ح جمه�ل حمل القامة نعلنكم 
املذك�رة  الدع�ى  يف    2017/12/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعاله ل�شالح/راه�ل ت�مار بحكمت املحكمة مبثابة احل�ش�ري بالزام املدعي عليها 
الدرجة  الع�دة اىل م�طنه على  بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ )61.999( درهم وتذكرة 
ال�شياحية عينا او قيمتها نقدا مامل يلتحق املدعي بالعمل لدى رب عمل اخر عند 
حكما   . منها  ن�شيبه  من  املدعي  واعفت  امل�شروفات  من  وباملنا�شب  احلكم  تنفيذ 
التايل  الي�م  اعتبارا من  ي�ما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  مبثابة احل�ش�ري 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/8958  عمايل  جزئي 

اىل املحك�م عليه/1- التمام لتعهدات تزويد بال�جبات الغذائية �ش.ذ.م.م جمه�ل 
  2017/12/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
املدعي عليها  بالزام  ب�راييل  املذك�رة اعاله ل�شالح/مار�ش�د كيزهاكي  الدع�ى  يف 
الدرجة  الع�دة اىل م�طنه على  بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ )26.017( درهم وتذكرة 
ال�شياحية عينا او قيمتها نقدا مامل يلتحق املدعي بالعمل لدى رب عمل اخر عند 
حكما   . منها  ن�شيبه  من  املدعي  واعفت  امل�شروفات  من  وباملنا�شب  احلكم  تنفيذ 
التايل  الي�م  اعتبارا من  ي�ما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  مبثابة احل�ش�ري 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/11499  عمايل  جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- ا�ش ايه ار ملقاولت البناء �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/1/23  يف الدع�ى 
املدعي  بالزام  حميد  �شاهل  حممد  نينا  ا�شان  ل�شالح/حممد  اع��اله  املذك�رة 
عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ )20321( درهم وبتذكرة الع�دة ل�طنه عينا او 
نقدا مامل يلتحق بخدمة �شاحب عمل اخر عند تنفيذ هذا احلكم وباملنا�شب 
لال�شتئناف خالل  قابال  . حكما مبثابة احل�ش�ري  وامل�شروفات  الر�ش�م  من 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/9323  عمايل  جزئي 
القامة  حمل  جمه�ل  ����ش.ذ.م.م  للعقارات  جمريا  �شاطئ  عليه/1-  املحك�م  اىل 
الدع�ى  يف    2018/1/9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذك�رة اعاله ل�شالح/حممد ي�ن�ش ف�هرا �شليمان ا�شماعيل ف�هرا بالزام املدعي 
الع�دة اىل م�طنه على  ت���ؤدي للمدعي مبلغ )21.354( درهم وتذكرة  بان  عليها 
الدرجة ال�شياحية عينا او قيمتها نقدا ما مل يلتحق املدعي بالعمل لدى رب عمل 
اخر عند تنفيذ احلكم وباملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه منها 
. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل  ورف�ش عدا ذلك من طلبات 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/8136  عمايل  جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- يف تي ا�ش لت�ش�يق ال�حدات ال�شكنية �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/11/1  يف الدع�ى 
املذك�رة اعاله ل�شالح/ريهام احمد ر�شدي ح�شن بحكمت املحكمة ومبثابة احل�ش�ري 
بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ )120645.33( درهم وبتذكرة الع�دة اىل 
م�طنها او قيمتها نقدا ما مل تكن وقت التنفيذ قد التحقت بخدمة �شاحب عمل 
اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعية من ن�شيبها فيها ورف�شت ما 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما 
اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/5978  عمايل  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- اجلر�شه لالعمال الفنية جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/
بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  احلديدي  علي  عبدالعال  عبدالعال  ح�شن 
املنعقدة بتاريخ 2017/12/28  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/ ح�شن عبدالعال 
عبدالعال علي احلديدي بحكمت املحكمة مبثابة احل�ش�ري بالزام املدعي عليها 
بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ )14.621( درهم وتذكرة الع�دة اىل م�طنه على الدرجة 
ال�شياحية عينا او قيمتها  نقدا ما مل يلتحق املدعي بالعمل لدى رب عمل اخر عند 
تنفيذ احلكم وباملنا�شب . حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2018/393  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- حممد جهايجري لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م   جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/رفيق مندل  قد اأقام  عليك الدع�ى 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9946( 
او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )868(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ش�م  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2018/681  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- الطالل للمقاولت جمه�ل حمل القامة مبا ان 
اأقام   طالب التنفيذ/عبداحلليم عبداحلميد حجازي حممد �شالم  قد 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )87538( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش���م  دره��م   )6863( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2018/265  تنفيذ عمايل 

جمه�ل  ����ش.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  ار�شاد  وقا�ش  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد را�شد احمد خان  قد 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )10000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ )920( درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1560  ا�ستئناف مدين    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- غالم حنيف خ�اجه غالم �شبري جمه�ل حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / النجم الحمر لل��شاطة العقارية وميثله:حمدان 
ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  الهرمي   علي  عبدالرحمن  عبداهلل 
بالدع�ى رقم 2016/617 مدين جزئي بتاريخ:2017/11/28  وحددت لها 
جل�شه ي�م الحد  امل�افق 2018/5/6 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2017/231 بيع عقار مرهون
جه�ف  �شندرا  كايال�ش  لب��ن  جه�جننا  �شنجاي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 

جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�ش�يدي.

نعلنكم ب��ان��ه مت احل��ج��ز على ام���ال��ك��م اخل��ا���ش��ة وه��ي ع��ب��ارة ع��ن �شقة 
�شكنية - املنطقة:برج خليفة - رقم الر���ش:155 - رقم املبنى:1 - ا�شم 
املبنى:خليفة تاور زون 2 بي - رقم ال�حدة:2906 - رقم الطابق:29 - 
امل�شاحة:216.74 مرت مربع وفاء للمبلغ املطالب به )4.434.074( درهم 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2017/220 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �شده/1- �شنديب ك�مار اكروال جمه�ل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�ش�يدي.
نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�شة وهي عبارة عن �شقة �شكنية 
- املنطقة:الثنية اخلام�شة - رقم الر�ش:25 - ا�شم املبنى:جمريا بزن�ش 
�شنرت 1 - رقم العقار:707  وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )1.750.000( 

درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2017/230 بيع عقار مرهون

ال�ش�يدي  ع��ب��ي��د  ���ش��ل��ط��ان  ����ش���ده/1- م�����ش��ب��ح حم��م��د  امل��ن��ف��ذ  اىل 
جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك العربي املتحد 
احلجز  مت  بانه  نعلنكم  ال�ش�يدي.  �شلطان  عي�شى  وميثله:حممد 
على ام�الكم اخلا�شة وهي عبارة قطعة ار�ش - املنطقة:ال�رقاء 
وفاءا  امل�شاحة:4693.27 مرت مربع   - الر����ش:247  رقم   - الوىل 
للمبلغ املطالب به وقدره )35.000.000( وذلك للعلم مبا جاء فيه 

ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2015/15  بيع عقار مرهون   

م��ش�ع الق�شية:طلب اذن بيع عقار مره�ن عبارة عن قطعة الر�ش رقم 34 مربع مبنطقة 
الق�شي�ش ال�شناعية الثانية بامارة دبي قطعة الر�ش رقم:1049 مبنطقة ه�ر العنز �شرق 

بامارة دبي 3 قطعة الر�ش رقم:1297 مبنطقة ه�ر العنز �شرق بامارة دبي.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري

املطل�ب اعالنه:املنفذ �شده:1- علي خليفة عبداهلل �شيف جمه�ل حمل القامة
م��ش�ع العالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�شة وهي عبارة عن عقار مبنطقة ه�ر العنز �شرق 
الق�شي�ش  الر���ش 1297 ومبنطقة  رق��م  �شرق  العنز  ه���ر  - ومبنطقة   1049 الر���ش  رق��م 
ال�شناعية الثانية رقم الر�ش 34 وفاء للمبلغ املطالب به )280000000( درهم وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/52  ا�ستئناف تنفيذ عمايل    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- م�بيلريا ام اي منطقة حرة ذ.م.م جمه�ل حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / �شمري ف�زي مراد ب�شفته مدير �شابق ل�شركة 
م�بيلريا ذ.م.م وميثله:�شعيد �شليم را�شد املزروعي قد ا�شتاأنف/ احلكم 
ال�شادر بالدع�ى رقم 2013/2350 تنفيذ عمايل بتاريخ:2017/10/14     

وحددت لها جل�شه ي�م الربعاء  امل�افق 2018/3/21 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/173  ا�ستئناف جتاري    

باتيا وال  جمه�ل  باتيا وال  امل�شتاأنف �شده/ 1- مف�شل ن�رالدين  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / ميامنار للتجارة �ش.ذ.م.م وميثله:حممد 
بالدع�ى  ال�شادر  ا�شتاأنف / احلكم  املن�ش�ري  قد  الع�امي  �شغري علي 

رقم 2016/2921 جتاري جزئي بتاريخ:2018/1/23     
 10.00 ال�شاعة   2018/4/11 امل���اف��ق  الرب��ع��اء   ي���م  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12276 بتاريخ 2018/3/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/104 تنفيذ مدين  
املنفذ ���ش��ده/1-  حممد خليل الهاليل  جمه�ل حمل القامة  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/�شركة دبي للتاأمني )م�شاهمة عامة(  قد اأقام 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )7727( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

الألعاب  دورة   - ر�شمياً  ال�شبت-  ال��ي���م  تفتتح 
الإقليمية لالأوملبياد اخلا�ش “ اأب�ظبي 2018 
لعب  األ���ف  م��ن  اأك���رث  مب�شاركة  ت��ق��ام  “ ال��ت��ي 
33 دول��ة وتعقد حت��ت رعاية  ولع��ب��ة م��ن نح� 
�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل 

امل�شلحة.
قبل  اأوىل  خ���ط����ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الأل����ع����اب  وت���ع���د 
ان��ط��الق الأل���ع���اب ال��ع��امل��ي��ة ل��الأومل��ب��ي��اد اخلا�ش 
العام املقبل  اأب�ظبي  ت�شت�شيفها  والتي   2019
حتت�شن  اأو�شطية  و���ش��رق  عربية  مدينة  ك���اأول 
 7 نح�  ت�شتقطب  التي  العاملية  التظاهرة  ه��ذه 

اآلف ريا�شي من 170 دولة.
وي����ج���ه اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م ر����ش���ال���ة ل��ل��ع��امل من 
والتعاي�ش  وال�����ش��الم  الت�شامح  وط��ن  الإم�����ارات 
اأن��ه��م ���ش��رك��اء يف م�����ش��رية التنمية  ال����ذي ي���ؤك��د 

والريادة ل�طنهم املعطاء.
“اأب�ظبي  ال��ت��ا���ش��ع��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الأل���ع���اب  وت��ع��د 
اخلا�ش  لالأوملبياد  العاملية  والألعاب   ”2018
الإمارات  روؤي��ة  من  ج��زءا   ”2019 “اأب�ظبي 
يف  الهمم  اأ�شحاب  اندماج  تدعم  التي   2021
املجتمع ملمار�شة حياتهم الي�مية ب�شكل طبيعي.

وت�شتعر�ش وكالة اأنباء الإمارات من خالل هذا 
الإقليمية  الأل��ع��اب  دورة  م��ن  م��الم��ح  التقرير 
التي  الألعاب  واأب��رز  اخلا�ش  لالأوملبياد  التا�شعة 

ت�شملها وم�شاركة املنتخبات املختلفة فيها.
تت�شمن  ريا�شة   16 الإقليمية  الألعاب  وت�شمل 
ال�شلة  ال��ري�����ش��ة وك�����رة  ال���ق����ى وت��ن�����ش  األ����ع����اب 
والفرو�شية  وال��دراج��ات  والب�لينج  والب�ت�شي 
وك��رة القدم واجلمباز وك��رة اليد ورف��ع الأثقال 
والتزلج وال�شباحة وتن�ش الطاولة والتن�ش وكرة 

الطائرة.
ب��اأك��رب بعثة يف تاريخ  وت�����ش��ارك دول���ة الإم�����ارات 
م�شاركتها بالألعاب الإقليمية لالأوملبياد اخلا�ش 
يف  يناف�ش�ن  ولع��ب��ة  لع��ب��اً   141 ت�شم  ح��ي��ث 
الأوملبياد  يف  لعبة   16 اإجمايل  من  لعبة   15

الإقليمية.
لالأوملبياد  التا�شعة  الإقليمية  الأل��ع��اب  وت�شهد 
اخلا�ش اأكرب م�شاركة للفتيات يف تاريخ البط�لة 
منذ تاأ�شي�شها عام 1999 يف القاهرة اإذ حتظى 
بالإ�شافة  دولة   29 429 لعبة من  مب�شاركة 

اإىل 168 مدربة.
وت�����ش��ارك دول����ة الإم������ارات ب��� 64 لع��ب��ة �شمن 
التا�شعة  ال�����دورة  �شت�شهدها  ال��ت��ي  امل��ن��اف�����ش��ات 

األعاب  8 لعبات يف  ب�اقع  الإقليمية..  لالألعاب 
الري�شة  يف  لع���ب���ات  و4  ���ش��ب��اح��ات  و8  ال���ق����ى 
يف  الإم���ارات  �شيدات  منتخب  وي�شارك  الطائرة 
10 لع��ب��ات ويف  م��ن  م��ك���ن  بفريق  ال�شلة  ك��رة 
ويف   4 ب���  الب�لينج  ويف  لع��ب��ات   4 ب���  الب�ت�شي 
الفرو�شية  ويف   4 ب���  اله�ائية  ال��دراج��ات  �شباق 
ت�����ش��ه��د ري��ا���ش��ة اجلمباز  ب��ي��ن��م��ا  ف���ار����ش���ات   4 ب���� 
 4 ت�شارك  الأث��ق��ال  رف��ع  4 لعبات ويف  م�شاركة 
لعبات ويف تن�ش الطاولة ت�شارك 4 لعبات ويف 
4 لعبات ويف التزلج ال�شريع 4  التن�ش ت�شارك 

لعبات.
الألعاب  ت�شهد   .. الفرو�شية  لعبة  �شعيد  وعلى 
م�شاركة  اخلا�ش  لالأوملبياد  التا�شعة  الإقليمية 
32 فار�شا وفار�شة ينتم�ن اإىل 9 دول خمتلفة 
لتناف�ش واأبزار م�اهبهم وقدرات اأ�شحاب الهمم 

يف الفرو�شية.
وت�����ش��ارك الإم�������ارات ال���دول���ة امل��ن��ظ��م��ة للحدث 
ت�شارك  فيما  فار�شات  و4  فر�شان  ب�4  الريا�شي 
بفار�شني  وف��ار���ش��ة وم�����ش��ر  ب��ف��ار���ش  ال��ب��ح��ري��ن 
واملغرب  وف��ار���ش��ة  بفار�شني  والأردن  وفار�شتني 
وعمان  واح��د  بفار�ش  ت�شارك  ولبنان  بفار�شني 
ت�����ش��ارك ب��ف��ار���ش��ني وف��ار���ش��ت��ني و���ش���ري��ا ت�شارك 

بفار�شني  ت�شارك  وت�ن�ش  وفار�شتني  بفار�شني 
وفار�شتني.

ومت اع��ت��م��اد ال��ف��رو���ش��ي��ة ك��ري��ا���ش��ة ر���ش��م��ي��ة يف 
الألعاب الإقليمية عام 1988 ويتعلم الفر�شان 
يف  مهاراتهم  تط�ير  كيفية  يت�شابق�ن  ال��ذي��ن 
رك�ب اخليل واكت�شاب الثقة بالنف�ش يف طريقة 
والتنا�شق  ع��ل��ي��ه  وال�����ش��ي��ط��رة  احل�����ش��ان  ت���ج��ي��ه 

والتناغم معه.
وت�شهد م�شابقات ال�شباحة يف الألعاب الإقليمية 
ل��الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ش م�����ش��ارك��ة مم��ي��زة م��ن دولة 
وم�شاركة  �شباحات  و8  �شباحني   8 ب�  الإم���ارات 
واجلزائر  �شباحات  واأرب��ع  �شباحني  باأربع  م�شر 
باأربع  �شباحات والبحرين  واأربع  �شباحني  ب�اأربع 
�شباحني والعراق باأربع �شباحني واأربع �شباحات 
ولبنان  �شباحني  ب��اأرب��ع  ال�شع�دية  ت�شارك  كما 
ت�شارك  وامل��غ��رب  و�شباحتني  ب�شباحني  ت�شارك 
باأربع  ت�����ش��ارك  ب�����ش��ب��اح��ني و���ش��ب��اح��ت��ني وع���م���ان 
���ش��ب��اح��ات وف��ل�����ش��ط��ني ت�شارك  ���ش��ب��اح��ني واأرب�����ع 
باأربع  ت�����ش��ارك  و���ش���ري��ا  و���ش��ب��اح��ت��ني  ب�شباحني 
باأربع  ت�شارك  وت�ن�ش  �شباحات  واأرب��ع  �شباحني 
الجنبية  ال��دول  وم��ن  �شباحات  واأرب���ع  �شباحني 

ت�شارك اأ�شرتاليا ب�شباحني و�شباحتني.

“اأب�ظبي  الإقليمية  الأل��ع��اب  دورة  يف  وتطبق 
 7 ت�شارك  حيث  امل�حدة  الريا�شات   ”2018
القدم  ك���رة  لعبة  يف  دول   6 اإىل  ي��ن��ت��م���ن  ف���رق 

امل�حدة.
وما مييز الريا�شات امل�حدة اأن ت�شم جمم�عة 
اأقرانهم من  اإىل جانب  الأ�ش�ياء  الالعبني  من 

اأ�شحاب الهمم.
ال��ق��دم امل�حدة  وت�شارك دول��ة الإم����ارات يف ك��رة 
اأي�شاً فرق من  اللعبة  بفريقني فيما ت�شارك يف 

م�شر ولبنان وعمان و�ش�رية بنجالدي�ش.
الأوملبياد  حركة  يف  القدم  ك��رة  ريا�شة  واأدرج���ت 
تعد  وفيما   1979 ع��ام  الأوىل  للمرة  اخلا�ش 
الأوملبياد  اأن  اإل  ج��م��اع��ي��ة  ري��ا���ش��ة  ال��ق��دم  ك���رة 
الفردية  امل��ه��ارات  م�شابقة  اأي�شا  ي�فر  اخلا�ش 
والتي تت�شمن مهارات املراوغة والت�شديد وركل 

الكرة اأثناء اجلري.
الإقليمية  الأل��ع��اب  دورة  مناف�شات  وت�شت�شيف 
ذات  م�اقع  ثمانية  اخلا�ش  لالأوملبياد  التا�شعة 
زايد  “اأدنيك” وم��دي��ن��ة  وه���ي  ع��امل��ي��ة  م��ع��اي��ري 
الريا�شية وحلبة مر�شى يا�ش وجامعة ني�ي�رك 
ونادي  اأري��ن��ا  ومبادلة  ال�شباط  ون��ادي  اأب�ظبي 

اجلزيرة الريا�شي ونادي الفر�شان.

ي�شار اإىل اأن الأوملبياد اخلا�ش الإماراتي تاأ�ش�ش 
ب��ع��د قرار  ب��ع��دا ج���دي���دا  واأت���خ���ذ   1990 ع����ام 
�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم 
اخلا�ش  الأومل��ب��ي��اد  بتح�يل  اهلل”  “رعاه  دب���ي 
الرئا�شة  حت��ت  م�شتقلة  ه��ي��ئ��ة  اإىل  الإم����ارات����ي 
بن  حممد  بنت  م��رمي  ال�شيخة  ل�شم�  ال�شرفية 
زايد اآل نهيان الأمر الذي جعل لعبي منتخب 
الإمارات “منتخب الإرادة” ي�شعرون مب�ش�ؤولية 
ورفع  الإ����ش���رار  روح  يف  انعك�شت  عاتقهم  ع��ل��ى 
الأخري  مع�شكرهم  خ��الل  تبني  م��ا  وه���  الهمم 
لإثبات ذاتهم وما يتمتع�ن به من ق�ة وعزمية 
حتقيق  يف  الآخرين  م�شاركة  يف  ورغبة  واإ�شرار 

الإجنازات التي تليق ب�طنهم.
مطلع  ال��دويل  اخلا�ش  الأوملبياد  حركة  وب��داأت 
�شتينيات القرن املا�شي اأ�ش�شتها الراحلة ي�ني�ش 
�شيفية  عاملية  األ��ع��اب  اأول  اأق��ي��م��ت  فيما  ك��ن��دي 
الأمريكية  املتحدة  بال�ليات  �شيكاغ�  مبدينة 
الالعبني  م��ن  الآلف  مب�����ش��ارك��ة   1968 ع���ام 
ا�شت�شافت  بينما  ال��ذه��ن��ي��ة  الإع���اق���ة  ذوي  م��ن 
ل��ش اأجنل��ش الن�شخة املا�شية لالألعاب العاملية 

ال�شيفية عام 2015.

ال���ذي مل  القا�شم  اأح��م��د  الإم���ارات���ي حممد  ي�����ش��ارك 
املّك�ن  فريقه  مع  عمره  من  ع�شر  اخلام�شة  يتعدى 
للخيل  ال���دويل  دب��ي  معر�ش  يف  اأ�شخا�ش،  ت�شع  م��ن 
يف دورته الرابعة ع�شر، والتي جتري فعالياتها لغاية 

يف مركز دبي التجاري العاملي.  2018 مار�ش   17
قائاًل:  امل��ع��ر���ش  يف  م�شاركته  ع��ن  حممد  وي��ت��ح��دث 
ال��دويل للخيل  دبي  امل�شاركة يف معر�ش  »هدفنا من 
يف  تتمثل  التي  الفريق  اأه���داف  حتقيق  م�ا�شلة  ه� 
كافة  ح���ل  الإم���ارات���ي  ال�شباب  ل��دى  امل��ع��رف��ة  تعزيز 
ت�شمل  والتي  الفرو�شية  ب�شناعة  املتعلقة  اجل���ان��ب 
وكيفية  الفرو�شية  وري��ا���ش��ة  اخل��ي���ل  وت��رب��ي��ة  اإن��ت��اج 
العتناء بها ومعاجلتها وغريها من الأم�ر املتعلقة 
وما  الإم��ارات��ي  ال�شباب  دور  اإب���راز  وك��ذل��ك  باخلي�ل 

ميكن اأن يحقق�ه يف هذا املجال«. 
�شبابية  وي�ا�شل حممد قائاًل: »قمنا بتنظيم حلقة 
املعنيني  اإىل  خاللها  حتدثنا  امل��ع��ر���ش  هام�ش  على 
واملهتمني باخلي�ل من ال�شباب ح�ل التحديات التي 
ناق�شنا خاللها  كما  للخي�ل،  ت�اجه مربي ومنتجي 
واأهمية تط�ير معارفهم  املجال  ال�شباب يف هذا  دور 
ليتمكن�ا  وال��ق��راءة  البحث  خ��الل  م��ن  واإمكانياتهم 
من لعب دور ريادي يف جميع املجالت املتعلقة برتبية 

اخلي�ل وريا�شة الفرو�شية«.
امل�شتمر الذي تقدمه قيادة  باأن الدعم  واأف��اد حممد 
اإىل  بالإ�شافة  الإماراتي  لل�شباب  الر�شيدة  احلك�مة 
يف  �شاهم  قد  للخي�ل  ت�ليه  ال��ذي  الكبري  الهتمام 
لالرتقاء  اجل��ه���د  ك��اف��ة  ب��ذل  على  ال��ف��ري��ق  ت�شجيع 
ب���دور ال�شباب الإم���ارات���ي يف ه��ذا امل��ج��ال. وب���اأن هذا 
له  املغف�ر  امل�ؤ�ش�ش  نهج  اإىل  ا�شتند  الدعم والهتمام 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، رحمه اهلل، باإعالء 
العامل  م�شامري  يف  الأ���ش��ي��ل  العربي  اخل��ي��ل  مكانة 
كافة، فجاء ذلك بنتائج مهمة، �شاهمت يف ن�شر ر�شالة 
الإمارات الهادفة اإىل الهتمام باإنتاج اخلي�ل العربية 
وتربيتها، ودعم املربني واملدربني والفر�شان، وت�شجيع 

املالك على الهتمام بهذه ال�شاللة الأ�شيلة.
اخلي�ل  ب��ع��امل  ���ش��غ��ف��ي  “اأ�شتلهم  حم��م��د:  وي���ق����ل 
وحر�شي على تط�ير نف�شي يف هذا املجال من �شيدي 
مكت�م،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 
الذي غر�ش فينا حب التعّلم امل�شتمر وتط�ير قدراتنا 

يف كافة املجالت”. 
وعن بداياته يف هذا املجال يق�ل حممد، الذي يدر�ش 
ال�شعراوي  مبدر�شة  متقدم  ع�شر  ال��ث��اين  ال�شف  يف 
احلي�انات  اأن����اع  جلميع  ح��ب  ل��دي  »ك��ان  الثان�ية: 

منذ ال�شغر، وعندما بلغت 9 اأع�ام، اكت�شفت �شغفي 
التي تعمل  باخلي�ل ب�شكل خا�ش. �شجعتني والدتي 
معاريف  تط�ير  يف  و�شاهمت  كثرياً  ن�شائية  كطبيبة 
ب�شكل  امل���ج���ال  ه����ذا  يف  ال��ت��خ�����ش�����ش  اإىل  ووج��ه��ت��ن��ي 
باخلي�ل  املتخ�ش�شة  الكتب  بدرا�شة  ب��داأت  �شحيح. 
وبكل ما يتعلق بطرق اإنتاجها ومراحله. قكت باإجراء 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ح���ث وح��ر���ش��ت ع��ل��ى ال��ت��ح��دث مع 
املتخ�ش�شني من ذوي اخلربة الط�يلة يف هذا املجال 

وا�شت�شارتهم«.
وي���ا���ش��ل حم��م��د ح��دي��ث��ه ق���ائ���اًل: »ب��ع��د اأن متكنت 
قفز  ريا�شة  مبمار�شة  وب���داأت  فر�ش  اأول  ���ش��راء  م��ن 
احل��ش  يف  اإ���ش��اب��ة  اإىل  فر�شي  تعر�شت  احل���اج��ز، 
اأفكر بطرق بديلة  باإمكاين رك�بها، فبداأت  ومل يعد 
نف�ش  اإره��اق��ه��ا يف  وع��دم  بها  الحتفاظ  م��ن  متكّنني 
اإن���ت���اج اخل��ي��ل من  ل��ف��ك��رة  ت������ش��ل��ت  اأن  اإىل  ال����ق���ت، 
ب�رغراف،  العاملي  الفحل  بنات  م��ن  فهي  �شاللتها، 
وبعد  للخي�ل.  العريقة  ال�شاللت  م��ن  يعد  وال���ذي 

بحث ط�يل متكنت من حتقيق هذا الهدف.
وي�شارك حممد �شغفه باخلي�ل واأهدافه التي تتمثل 
يف متكني ال�شباب الإماراتي من التخ�ش�ش والريادة 
الفرو�شية،  ب�شناعة  املتعلقة  اجل���ان��ب  خمتلف  يف 

ف��ري��ق م��ن ال�����ش��ب��اب وال�����ش��اب��ات الإم���ارات���ي���ات الذين 
ي�شاهم�ن معه يف عقد الندوات واجلل�شات التعريفية 
لت�شجيع اأقرانهم على التعمق يف املعرفة واتخاذ امل�شار 

ال�شحيح الذي ميكنهم من حتقيق اأهدافهم.
ويتحدث حممد عن اأهدافه على املدى البعيد قائاًل: 
»اأطمح اإىل احل�ش�ل على �شهادة الدكت�راه يف العل�م 
اإىل  اأط��م��ح  كما  اخل��ي���ل  اإن��ت��اج  تخ�ش�ش  البيطرية- 
ال�شناعي  التلقيح  يف  متخ�ش�ش  خمترب  اأول  اإن�شاء 

للخي�ل خارج الرحم يف دولة الإمارات«. 
كاإمارتي�ن  »ن��ح��ن  ق��ائ��اًل:  القا�شم  حممد  ويختتم 
كافة  ل��ن��ا  ت��ق��دم  ال��ت��ي  بقيادتنا  للغاية  حم��ظ���ظ���ن 
و�شائل الدعم والتي ن�شتطيع بف�شلها حتقيق كل ما 
و�شعنا  يف  ما  كل  نبذل  اأن  جميعاً  علينا  اإليه.  نطمح 
بلدنا  ا�شم  لرفع  مهاراتنا  و�شقل  معارفنا  لتط�ير 
املحلية  امل��ح��اف��ل  ك��اف��ة  يف  ع��ال��ي��اً  احلبيبة  الإم�����ارات 
بكل  يرحب  اأن  فريقنا  وي�شر  والعاملية.  والإقليمية 
من يرغب بالن�شمام اإلينا للم�شاهمة يف ما نق�م به 

وحتقيق اأهدافنا«. 
على  م���ؤخ��راً  القا�شم  حممد  الإم��ارات��ي  ح�شل  وق��د 
والبيئية  البي�ل�جية  العل�م  جائزة  يف  الأول  املركز 
مت  التي  والب��ت��ك��ار  للعل�م  ال�طني  املهرجان  �شمن 

تنظيمها على م�شت�ى املدار�ش يف الإمارات. وقد جاء 
ح�ش�له على هذه اجلائزة عن ابتكاره يف تنفيذ اأول 
عملية تلقيح �شناعي للخيل عن طريق ا�شتبدال رحم 
العربية  ال�شاللة  �شاحبة  العمر  يف  الكبرية  اخلي�ل 

الأ�شيلة اأو ال�شرية العاملية يف ال�شباقات

جمال�ش  يف  اجتماعات  بعقد  وفريقه  حممد  ويق�م 
ال�شباب  مراكز  يف  واأعماله  اجنازاته  لعر�ش  ال�شباب 
ريا�شة  اأهمية  وتبيان  لديهم  املعرفة  حلقة  وت��شيع 
وتق�ية  ال�شع�ب  بني  العالقات  تعزيز  يف  الفرو�شية 

الروابط بينها ون�شر ثقافاتهم املختلفة. 

  ي�شتعد نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية 
دبي  بط�لة  من  الثانية  اجل�لة  �شباق  لتنظيم 
والذي  ق��دم��ا   60 املحلية  ال�شراعية  لل�شفن 
القفال  ���ش��ب��اق  ل��ل��م�����ش��ارك��ني يف  ب���روف���ة  مي��ث��ل 
املقبل  ال�شبت  ي���م  وذل���ك  والع�شرين  ال��ث��ام��ن 

)24 مار�ش( يف �ش�اطئ دبي.
وياأتي احلدث الكبري �شمن روزنامة ال�شباقات 
 2018-2017 البحرية يف امل��شم الريا�شي 
وينظمها  احت�شنها  ال��ت��ي  الفعاليات  وكتا�شع 
البحرية يف عام  للريا�شات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي 

زايد 2018.
وكان مقررا اأن ينطلق هذا ال�شباق الكبري نهاية 
اجل�ية  الظروف  اأن  اإل  املا�شي  دي�شمرب  �شهر 
يف  املنظمة  اللجنة  دفعت  حينها  البحر  وحالة 
النادي اإىل اتخاذ قرار تاأجيل اإىل م�عد ال�شباق 

ليقام يف م�عده اجلديد ي�م ال�شبت املقبل.
البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  واأعلن 
ال�شباق  يف  للم�شاركة  الت�شجيل  ب��اب  فتح  ع��ن 
ال��ك��ب��ري وامل��رت��ق��ب ي����م غ��د -الأح�����د- وي�شتمر 
الت�شجيل ي�ميا يف مقر النادي بامليناء ال�شياحي 
حتى م�عد اإغالق باب الت�شجيل ي�م اخلمي�ش 

املقبل.
ومن املنتظر اأن تبا�شر اللجنة املنظمة يف نادي 
التجهيز  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال�����دويل  دب���ي 
بالتن�شيق  القادمة  ال�شاعات  يف  الكبري  لل�شباق 
مع الدوائر احلك�مية وامل�ؤ�ش�شات ال�طنية ويف 
والقيادة  املالحية  دبي  �شلطة مدينة  مقدمتها 
ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي وج��ه��از ح��م��اي��ة املن�شات 
احل��ي���ي��ة وال�����ش���اح��ل )ق��ي��ادة ال�����ش��رب الرابع( 
والإدارة العامة للدفاع املدين بدبي وجمم�عة 

)قناة  لالإعالم  دبي  وم�ؤ�ش�شة  البحرية  نخيل 
دبي الريا�شية(.

وقال حممد عبد اهلل حارب ع�ش� جمل�ش اإدارة 
املدير  البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي 
دبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�ش  اأن  للنادي  التنفيذي 
الدويل للريا�شات البحرية يحر�ش دائما على 
اإجناح كافة الفعاليات والأحداث الريا�شية التي 
البحري  الريا�شي  امل��شم  م��دار  على  ينظمها 
ال�شراعية  لل�شفن  دب��ي  �شباق  اأن  اإىل  م�شريا 
وكبرية  خا�شة  اأهمية  ياأخذ  قدما   60 املحلية 
الربوفة  ك�نه  وامل���الك  ال��ن���اخ��ذة  ل��دي جميع 
الأخرية قبل اإقامة عر�ش امل��شم �شباق القفال 

ال�شن�ي.
الدويل  دب��ي  ن��ادي  املنظمة يف  اللجنة  اأن  واأك��د 
حتقق  الذي  النجاح  وبعد  البحرية  للريا�شات 
يف �شباق اجل�لة الأوىل من بط�لة دبي لل�شفن 
ال�شراعية املحلية 60 قدما والتي اأقيمت قبل 
ال��ن��ج��اح م��ن خالل  ي��اأم��ل يف م�ا�شلة  اأ���ش��اب��ي��ع 
املقبل  ال�شبت  ي�م  الثانية  اإجناح حدث اجل�لة 
ال���دوائ���ر احلك�مية  ب��ال��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ة م��ع 
على  دائما  حتر�ش  والتي  ال�طنية  وامل�ؤ�ش�شات 
اإجناح كافة الأن�شطة والفعاليات التي ينظمها 

النادي.
الن�اخذة  ك���ل  ح�����ارب  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د  ودع�����ا 
ال�شباق  يف  امل�������ش���ارك���ة  يف  ال���راغ���ب���ني  وامل������الك 
الت�شجيل  اإج������راءات  ا���ش��ت��ك��م��ال  ع��ل��ى  احل��ر���ش 
اخلا�شة  وال��ل���ائ��ح  ال�����ش��روط  كرا�شة  وا���ش��ت��الم 
اإغ��الق باب  من ق�شم الت�شجيل يف ال�شباق قبل 
قائمة  واإع���الن  املقبل  اخلمي�ش  ي���م  الت�شجيل 

ال�شفن امل�شاركة يف ال�شباق.

الأوملبي�د اخل��س يف الإم�رات.. ر�ش�لة اأمل وت�ش�مح و�شالم من اأ�شح�ب الهمم للع�مل

فتح باب �لت�شجيل للم�شاركة غد� 

ال�شراعية 60 قدم� تبحر يف �شواطئ دبي ال�شبت املقبل
حممد حارب: بروفة حقيقة 

قبل �نطالق �شباق �لقفال

بط�لة  فعاليات  امل�شاركة يف  الفجرية عن  فريق  اعتذر 
الأندية العربية لالأندية الأبطال ال� 13 للرجال وال� 5 
املفت�حة  والبط�لة  وال�شابات  لل�شيدات   4 وال�  لل�شباب 
وت�شتمر  بالقاهرة  الي�م  تفتتح م�شاء  التي  للكاتا   9 ال� 
املغطاة  ال�شالت  حتى21 مار�ش احلايل على مالعب 

بهيئة اإ�شتاد القاهرة الدويل.
للفن�ن  الفجرية  لفريق  الفني  املدير  امل���ح  م���ح  واأك��د 
القتالية للج�دو باأن ناديه خاطب عبد الفتاح القي�شي 
الأمني العام لالحتاد العربي للج�دو منذ فرتة مبديا 
ير�شل  مل  ال��ع��رب��ي  الحت����اد  الآن  ،اإل  امل�����ش��ارك��ة  رغ��ب��ه 
تاأ�شريات دخ�ل اجلهاز الفني للفريق للم�شاركة با�شم 
ج�دو الإم��ارات، بجانب م�شاركة فريق الكاتا بالنادي ، 
بالرغم من التجهيزات الإدارية والفنية التي �شخرتها 
اإدارة النادي للبعثة للظه�ر باملظهر الالئق الذي يعك�ش 

ا�شم ريا�شة الإمارات خالل تلك التظاهرة العربية التي 
يت�قع اأن ت�شهد م�شاركة اأكرث من 30 فريقا من الفرق 

العربية الأبطال.
واأ����ش���اف ل��ق��د ت��رت��ب م��ن ذل���ك ال��ت��اأخ��ري ���ش��ي��اع فر�شة 
املفت�حة  الدولية  البط�لة  الفجرية يف  م�شاركة ج�دو 
مار�ش   24 من  اعتبارا  اأملانيا  يف  لها  مقررا  ك��ان  التي 
على  العربية  امل�����ش��ارك��ة  ال��ن��ادي  ف�شل  اأن  بعد  احل���ايل 
الدولية، وم�شريا باأن النادي �شيخاطب احتاد الإمارات 
للم�شارعة واجل�دو لت��شيح تلك الأم�ر التي ت�شببت 
يف اإهدار جه�د النادي وجتهيزاته، وحر�شه على اأتاحه 
الألقاب  من  العديد  حقق�ا  الذين  لالعبني  الفر�شة 
ه���ذا امل������ش��م ل��ت��ك���ن ت��ل��ك امل�����ش��ارك��ة ف��ر���ش��ة لتكرميهم 
متقدمة  م�شت�يات  اأم��ام  والحتكاك  م�شت�اهم  وعك�ش 

مع خمتلف مدار�ش اجل�دو العربية.

جودو الفجرية يعتذر عن امل�ش�ركة يف 
بطولة الأندية العربية ب�لق�هرة

�أ�شغر مربي للخيول ي�شارك يف معر�س دبي �لدويل للخيل

الإم�راتي حممد الق��شم:ا�شتلهمت �شغفي بع�مل الفرو�شية وحبي للتعلم والتطوير من �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد

الرميثي  ال���ل����اء حم��م��د خ��ل��ف��ان  اأق�����ام م��ع��ايل 
، رئ��ي�����ش ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ري��ا���ش��ة ي����م اأم�ش 
على  ع�شاء  ماأدبة  اأب�ظبي  يف  مبنزله  اخلمي�ش 
���ش��رف ���ش��ع��ادة ع����ادل ب���ن حم��م��د ع���زت ، رئي�ش 
الحتاد ال�شع�دي لكرة القدم وال�فد املرافق له 
، وت�شمنت اجلل�شة مناق�شة امل��ش�عات اخلا�شة 
بالكرة اخلليجية والآ�شي�ية وبحث �شبل تعزيز 
م�شت�ى  على  ال�شقيقني  البلدين  بني  التعاون 
بامل�شابقات املحلية  اأجل الرتقاء  القدم من  كرة 
والك�ادر الإدارية والفنية والالعبني وجعلها يف 

طليعة القارة الآ�شي�ية والعاملية.

واطلع معايل الل�اء حممد خلفان الرميثي على 
ي�شتعد  ال��ذي  ال�شع�دي  املنتخب  اع��داد  برنامج 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���ش ال��ع��امل 2018 
 ، املقبل  ي�ني�  ب�شهر  رو�شيا  يف  �شتنطلق  ال��ت��ي 
اإىل  الأوىل  املجم�عة  يف  الأخ�����ش��ر  يلعب  حيث 
 ) امل�شت�شيف  البلد   ( رو���ش��ي��ا  منتخبات  ج��ان��ب 

والأوروغ�اي وم�شر.
»الأخ�شر  ل�����  مت��ن��ي��ات��ه  ع����ن  م��ع��ال��ي��ه  واأع��������رب 
العر�ش  يف  امل�������ش���رف  ال���ظ���ه����ر  يف  ال�������ش���ع����دي« 
الكروي الكبري وعك�ش ال�ش�رة الإيجابية للكرة 

اخلليجية والعربية والآ�شي�ية.

من جهته عرب �شعادة عادل بن حممد عزت ، عن 
الل�اء  ملعايل  �شكره  اللقاء جم��دداً  بهذا  �شعادته 
لكرة  الإم���ارات  واحت��اد  الرميثي  خلفان  حممد 

القدم على ح�شن ال�شتقبال وال�شيافة.
رئي�ش   ، بن غليطة  م��روان  �شعادة  املاأدبة  ح�شر 
احت��اد الإم����ارات لكرة ال��ق��دم ، و���ش��ع��ادة عبداهلل 
الإم���ارات  احت���اد  رئي�ش  ن��ائ��ب   ، اجلنيبي  نا�شر 
الزعابي ع�ش�  را�شد علي  و�شعادة   ، القدم  لكرة 
 ، ال���ق���دم  ل��ك��رة  اإدارة احت����اد الإم�������ارات  جم��ل�����ش 
و�شعادة حممد عبداهلل هزام الظاهري ، الأمني 

العام لحتاد الإمارات لكرة القدم.

الرميثي ُيقيم م�أدبة غداء على �شرف رئي�س واأع�ش�ء الحت�د ال�شعودي لكرة القدم
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الن�شخة  م��ن��اف�����ش��ات  اخل��م��ي�����ش  الول  اأم�����ش  ا���ش��ت��م��رت 
ال��ث��ام��ن��ة ع�����ش��ر م���ن ب��ط���ل��ة ف����زاع ل��ل��رم��اي��ة املفت�حة 
مركز  ينظمها  ال��ت��ي  ال�شكت�ن،  بالبندقية  للجن�شني 
حمدان بن حممد لإحياء الرتاث يف ميدان الرماية يف 
م�شاركة  عن  املنظمة  اللجنة  وك�شفت  الروية.  منطقة 
جانب  اإىل  ع��دي��دة  جن�شيات  م��ن  مت�شابق   1300
م�اطني دولة الإمارات العربية املتحدة وت�شم �شلطنة 

عمان واململكة العربية ال�شع�دية والك�يت.
الرجال  فئات  ت�شفيات  ا�شتمرار  الثاين  الي�م  و�شهد 
الكبرية،  ل����الأع����داد  ن��ظ��را  ال�����ش��ن وال��ن��ا���ش��ئ��ني  وك���ب���ار 
والتدريبات املكثفة يف فئة ال�شيدات والنا�شئات لك�نهما 

�شيخ��شان امل�شابقة النهائية بدون ت�شفيات. 
واختتمت الت�شفيات يف فئة النا�شئني بتاأهل اأف�شل 20 
راٍم   22 25 راٍم يف فئة الرجال، واأف�شل  راٍم، واأف�شل 
من 11 فريقا يف فئة اإ�شقاط ال�شح�ن، فيما �شيك�ن 
ال�شن عرب  الأول يف فئة كبار  املركز  امل�عد على ح�شم 
اإقامة ج�لة فا�شلة لك�شر التعادل وحتديد البطل ي�م 

مار�ش.  17
من �ل�شوزن �إىل �ل�شكتون

البل��شي م�شاركة دائمة يف بط�لة فزاع للرماية  اآمنة 
لفرتة  امل�شاركة  عن  انقطاعها  وبعد  انها  اإل  بال�ش�زن 
لت�شيب  بال�شكت�ن  ال��رم��اي��ة  م�����ش��م��ار  خ������ش  ق���ررت 
الهدف وتروي �شغف ه�اية الرماية. وعلقت اآمنة عن 
جتربتها الوىل مع ال�شكت�ن قائلة: ا�شا�شيات وق�اعد 

الرماية والت�ش�يب مبنظ�رها العام تبقى واحدة ولكن 
الإختالفات جذرية يف الت�ش�يب على الأهداف وحركة 
الرامي  ويعتمد  متحركة  ال�ش�زن  اأه��داف  لك�ن  اليد، 
فيما  لإ�شابتها  الط��ب��اق  ومتابعة  اجل�شم  ت���ازن  على 
تتطلب ال�شكت�ن الثبات وحب�ش الأنفا�ش واأخذ ال�قت 
الرتكيز  اإىل  يحتاج  وكالهما  ال��ه��دف،  لإ�شابة  الكايف 
و�شفاء الذهن.وا�شافت اآمنة كنت حمظ�ظة هذا العام 
لأن عادة ظروف عملي ل ت�شمح يل بامل�شاركة. انا احب 
الرماية كثريا ومل يكن من ال�شعب ا�شتخدام البندقية 

ال�شكت�ن. اطمح لتحقيق مراكز اوىل يف البط�لتني.
من الك�يت اإىل البط�لة

الك�يت  دول��ة  من  امل�شباح  �شارة  حتر�ش  الثاين  للعام 
حل�ش�ر البط�لة املفت�حة، وقالت: اأحب الرماية منذ 
�شرف  نلت  الك�يت،  التدريب يف  وداوم��ت على  �شغري 
عرفت  اأن  بعد  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  الأوىل  للمرة  امل�����ش��ارك��ة 
الأمتعة  فحزمت  البط�لة،  هذه  عن  الإن�شتجرام  من 
للتدريب  اأخ���رى  ت���ارة  جئت  والآن  دب��ي  اإىل  وت�جهت 
غاية  يف  اأن���ا  ال�����ش��ي��دات.  فئة  يف  اللقب  على  واملناف�شة 
ال�شعادة للم�شاركة والإحتكاك بالأخ�ات الراميات من 
الإم��ارات و�شلطنة عمان وغريها من الدول. التنظيم 
اأن  نت�شرف  التي  البط�لة  اأ�شم  ويكفي  امل�شت�ى  رفيع 

والت�جيهات  بالتدريبات  اأك��رث  و�شعدت  فيها،  ن�شارك 
اللجنة  واأع�����ش��اء  امل���درب���ني  م��ن  عليها  ح�شلت  ال��ت��ي 
بني  م�شرتكا  اإرث��اً  تعترب  ال�شكت�ن  البندقية  املنظمة. 
اجلميل  ومن  املا�شي  يف  ت�شتخدم  وكانت  املنطقة  دول 
ال��رتاث يف دول��ة الإم���ارات العربية  اأن يتم احياء ه��ذا 
عاملي  م�شت�ى  ذات  بط�لة  اإق��ام��ة  خ��الل  م��ن  املتحدة 
جميع  وت�شرك  الجتماعي  امل���روث  ه��ذا  على  حتافظ 
فئات املجتمع من دول املنطقة. ن�شكر اللجنة املنظمة 

على جه�دها. 
م�شاركات رحلة �لهجن يحرتفن �لرماية

املركز  نظمها  التي  الهجن  رحلة  م�شاركات  ثالثة من 
هذا العام ت�افدن اإىل ميدان الرماية لحرتاف الرماية 
والوكرانية  �شارازين  �شارل�ت  الفرن�شية  بال�شكت�ن: 
ميال ك��الدوف��ا واجل��زائ��ري��ة فاطمة خ���رياين. وعربت 
���ش��ارل���ت ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��ا ل��الن�����ش��م��ام ل��ب��ط���لت فزاع 
الرتاثية بالرغم من التحديات التي ت�اجهها يف اأخذ 
كل  تاأتي  انها  اإل  اب�ظبي  يف  عملها  من  الكايف  ال�قت 
بان  م�ؤكدة  للتدريب  الأوىل  ال�شباح  �شاعات  منذ  ي�م 
الرماية منحتها الكثري من الراحة النف�شية و�شت�شتمر 

يف التدريب وامل�شاركة حتى تتقنها. 
الأوىل  للمرة  ال��رم��اي��ة  م��ار���ش��ت  ب��اأن��ه��ا  وا���ش��ارت ميال 

خالل  وت�قفت  الهجن  رحلة  م��ن  القافلة  ع���دة  عند 
ا�شابت  حيث  للرماية  م�شابقة  واقيمت  ال���ش��رتاح��ة 
الهداف وح�شلت على العالمة الكاملة وقالت: كانت 
بداأت  ال���ق��ت  ذل��ك  وم��ن��ذ  ك��ب��رية،  �شدمة  بالن�شبة يل 

التدريب للمناف�شة على اللقب.
وقالت فاطمة خرياين: اتقن رك�ب اخليل وال�شباحة 
وافتقد اإىل الرماية التي حالفني احلظ اأن اجد املكان 
املنا�شب للتدريب عليها واحرتافها. مل ات�قع مب�شاركة 
هذه العداد الكبرية من الن�شاء واأن تك�ن بط�لة فزاع 
نح�شل  لأننا  �شعيدة  انني  كما  احلجم.  بهذا  للرماية 
وي�فر  املجال  يف  حمرتفني  قبل  من  التدريبات  على 
اأك���رث ما  ال�شالح وال��ذخ��رية وك��ل م��ا نحتاجه.  امل��رك��ز 
وعندما  ال�شن،  ك��ب��ار  م��ن  م�شاركات  حرفية  اده�شني 
�شاألت احداهن قالت يل باأن الرماية ل يحدها ال�شن.   

22 متاأهال اإىل نهائيات “اإ�شقاط ال�شح�ن«
نهائيات  اإىل  فريقا   11 ميثل�ن  م�شاركا   22 ت��اأه��ل 
ال�شح�ن، وذلك عقب مناف�شات ق�ية  اإ�شقاط  بط�لة 
فيها  ت�اجد  مار�ش،   16 اجلمعة  الي�م،  �شباح  اأقيمت 
نح� 90 راميا مت ت�زيهم على فرق ثنائية حيث تقام 
فريق  كل  راميان يف  ت�اجد  الفئة عرب  مناف�شات هذه 
ال�شح�ن  اإ�شقاط  اأج��ل  من  اآخ��ر  فريق  مع  يتناف�شان 

ينجح  اأن  قبل  ممكن  زمن  اأ�شرع  يف  النارية  بالطلقات 
الت�شفيات  وانطلقت  امل��ه��م��ة.  ب��اإجن��از  الآخ���ر  ال��ف��ري��ق 
و���ش��ط ح��م��ا���ش ك��ب��ري ن��ظ��را مل���ا حت��ظ��ى ب���ه ه���ذه الفئة 
م���ن ���ش��ع��ب��ي��ة ج��م��اه��ريي��ة، وت�����ش��ج��ي��ع ل��ك��ل ف���ري���ق من 
قائمة  اكتملت  الآخ��ر، حتى  الفريق  التف�ق على  اأج��ل 
قدما  للم�شي  امل�عد  على  �شيك�ن�ن  الذين  املتاأهلني 
نح� من�شة التت�يج. وحتدث ع�ف بن خ�شيب الع�يف 
الذي يع�د للدفاع عن اللقب الذي حققه العام املا�شي 
برفقة نف�ش زميله ي�ن�ش ال�شيابي، م��شحا اأن م�شت�ى 
الرماة  اأف�شل  مل�شاركة  العام نظرا  اأق�ى هذا  التناف�ش 
قمنا  وق���ال:  ع��م��ان،  �شلطنة  م��ن  ال��ق��ادم��ني  خ�ش��شا 
اأن اجلميع  ون��درك  املا�شية  الأ�شهر  بالتدريبات ط�ال 
يتطلع للتف�ق علينا واإق�شائنا ب��شفنا حاملي اللقب، 
اأي �شغ�طات وبالعك�ش  لكن هذا الأمر ل ي�شع علينا 

فاإنه يزيدنا اإ�شرارا للف�ز مرة اأخرى.
ال�شكت�ن،  ببندقية  للرماية  ف���زاع  بط�لة  واأ����ش���اف: 
والإقبال  ع��م��ان،  �شلطنة  يف  ال�ا�شعة  ب�شهرتها  متتاز 
عليها اأكرب من اأي وقت م�شى ملا نلم�شه هنا من ح�شن 
التنظيم والرتتيبات التي ت�شهل على الرماة امل�شاركني 
اأع�شاء فرق  التكن�ل�جية والتعامل من  من اجل�انب 
الت�اجد  دائما على  املنظمة، وهذا ما ي�شجعنا  اللجان 

ي�ن�ش  زميله  و�شاركه  امل�شت�يات.  اأق���ى  وتقدمي  هنا 
ال�شيابي الراأي م��شحا اأن هذه البط�لة الأبرز �شن�يا 
فئة  و�شف  فيما  الرتاثية،  الرماية  من  الن�ع  ه��ذا  يف 
متتاز  لك�نها  نظرا  متعة  ب��الأك��رث  ال�شح�ن  اإ�شقاط 
اإىل ج��ان��ب املتابعة  ب��ني رام��ي��ان  ب��امل�����ش��ارك��ة وال��ت��ع��اون 

والتفاعل من احل�ش�ر يف م�قع احلدث.
�لتفوق يف �لرماية و�ليولة

النا�شئني  رم��اي��ة  ت�شفيات  يف  امل�شاركني  ب��ني  م��ن  ب��رز 
العمر  م��ن  وال��ب��ال��غ  ال��ع��ني  م��ن  ال��ق��ادم  �شلطان  �شيف 
الرماية  مناف�شات  يف  ي�شارك  ك�نه  وذلك  عاما،   16
ب��ع��دم��ا ���ش��ارك اأي�����ش��ا يف ب��ط���ل��ة ال��ي���ل��ة ه���ذا امل��شم، 
وقال: اأ�شعى للم�شاركة يف اأكرب قدر ممكن من بط�لت 
هذا  تعلم  على  دائما  ت�شجعني  عائلتي  الرتاثية،  فزاع 
يف  الت�اجد  على  حفزتني  من  وه��ي  ال�شعبي،  امل����روث 
بتعلم  ا�شتمتع  واأ���ش��اف:  اأخ����رى.  م��رة  البط�لة  ه��ذه 
م���ه���ارات ال��ي���ل��ة، واأح�����اول ت��ط���ي��ر اأدائ�����ي يف ك��ل عام، 
فيما تاأتي م�شاركتي يف بط�لة الرماية من اجل نف�ش 
فاإن ذلك مينحني  اأم ل  املراكز  و�ش�اء حققت  ال�شبب، 
فيها  ملا  والأج���داد  الآب���اء  ريا�شة  اإت��ق��ان  مل�ا�شلة  دافعا 
�شتفيدين  اإنها  متاما  اأدرك  ومبادئ  وحكمة  �شرب  من 
خالل حياتي. يذكر اأن الرعاة الر�شميني ملركز حمدان 
بن حممد لإحياء الرتاث هم: الطاير لل�شيارات ولند 
روفر ومطارات دبي وعبد ال�احد الر�شتماين )العربية 

لل�شيارات( والقرية العاملية واذاعة الأوىل.

– ال�شكتون للجن�شني  املفتوحة  للرم�ية  فزاع  بطولة  يف  م�ش�رك   1300

�شهدت �شالة �شلطان بن زايد الكربى يف ا�شطبالت 
اجلمعة  ام�����ش  اخل��ت��م  مبدينة  للفرو�شية  ب���ذي��ب 
اختتام بط�لة اأكادميية ب�ذيب ال�طنية للرتوي�ش 
“الدري�شاج”، وتت�يج الفائزين يف مراحلها الثمان 
التي �شهدت م�شاركة كبرية من نخبة من الفر�شان 
على  املقيمة  اجلن�شيات  خمتلف  وم��ن  امل���اط��ن��ني 
اأحمد  �شنان  �شعادة  بح�ش�ر  وذل��ك  ال��دول��ة،  اأر���ش 
والفعاليات  لالأن�شطة  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي 
يف ال���ن���ادي وحم��م��د م��ه��ري امل���زروع���ي م��دي��ر اإدارة 
قرية وا�شطبالت ب�ذيب العاملية للفرو�شية، وعدد 
وامل�ش�ؤولني  الأق�شام  وروؤ���ش��اء  الإدارات  م��دراء  من 

وجمه�ر من حمبي هذه الريا�شة.
وك���رم ���ش��ع��ادة ���ش��ن��ان اأح��م��د امل��ه��ريي ال��ف��ائ��زي��ن يف 
الفار�ش هزاع  فاز  البط�لة، حيث  خمتلف مراحل 
عبداهلل احلربي باملركز الأول ملرحلة املتقدم املفت�ح 
لغري امل�شجلني يف احتاد الإمارات للفرو�شية، وفاز 
الفار�ش حممد �شالح الكربي باملركز الأول ملرحلة 
التمهيدي املفت�ح لغري امل�شجلني يف احتاد الإمارات 
ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة، وه��م��ا م���ن ط��ل��ب��ة اأك���ادمي���ي���ة ب�ذيب 
باملركز  �ش�تز  بيانكا  الفار�شة  وف���ازت  للفرو�شية، 
�ش�تز  ف����ازت  وك��ذل��ك   ، ملرحلةاملبتدئني4  الأول 
لفر�شان   4 البتدائي  ملرحلة  الأول  باملركز  اأي�شا 
الإمارات، فيما فازت الفار�شة  تري�شي وينجارد جل 

باملركز الأول ملرحلة �ش�ط الحتاد الدويل الفردي 
التجريبي لل�شغار ، كما فازت الفار�شة  لين مي�ن 
باملركز الأول ملرحلة ما قبل م�شت�ى الدولية �شانت 

ج�رج.
من  ك��ل  لق�انني  وف��ق��ا  البط�لة  مناف�شات  ومت��ت 
الحت������اد ال������دويل ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة واحت������اد الإم�������ارات 
���ش��ت مراحل،  وت�����ش��م��ن��ت  وال�������ش���ب���اق،  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
والتمهيدي  امل���ت���ق���دم  م���ن  ل��ك��ل  م��ن��ه��ا  م��رح��ل��ت��ان 

امل��ف��ت���ح��ني ل��غ��ري امل�����ش��ج��ل��ني يف احت�����اد الإم������ارات 
لفار�شني  فيهما  الأولن  املركزان  للفرو�شية، ذهب 
العدد  �شكل�ا  ال��ذي��ن  ب���ذي��ب  اأك��ادمي��ي��ة  طلبة  م��ن 
الأكرب يف مناف�شات البط�لة، وبني كل من احلربي 
والكربي مدى الفائدة التي يك�شباها من مناف�شات 
الرتوي�ش، فاإىل جانب فرحة الف�ز، فهما يزيدان 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع احل�شان  ع��ل��ى ح�شن  ق��درت��ه��م��ا  م��ن 
واإقامة عالقة  عليه،  ال�شيطرة  التحكم يف  وتعزيز 

اأهمية  له ل منا�ش من  ال��ذي  طيبة مع احل�شان 
الفرو�شية  ري��ا���ش��ات  خمتلف  يف  ال��ن��ج��اح  يف  دوره 
اأ�شار الكربي اإىل الدور الذي لعبه  الأخ��رى، حيث 
الرتوي�ش يف ف�زه باملركز الثالث يف مناف�شات قفز 
العربية  للخي�ل  اأوروب����ا  بط�لة  �شمن  احل���اج��ز 
اأق��ي��م��ت يف م��دي��ن��ة ف��ي��ن��ا ب��ال��ن��م�����ش��ا يف �شهر  ال��ت��ي 

اأغ�شط�ش املا�شي.
وي����يل ن���ادي ت���راث الإم������ارات ري��ا���ش��ة الرتوي�ش 
يف  لأهميتها  نظرا  خا�شا  اهتماما  “الدري�شاج” 
ال��ف��رو���ش��ي��ة الأخ�����رى، وق���د داأب  خمتلف ري��ا���ش��ات 
ت�شجيعا  ور�شد ج�ائز  لها  مناف�شات  تنظيم   على 
ل��ل��م�����ش��ارك��ني ب��ه��ا، وغ����دت ت��ل��ق��ى اإق���ب���ال م���ن قبل 
ال��ف��ر���ش��ان م��ن خمتلف ا���ش��ط��ب��الت ال���دول���ة، حيث 
مهاراتهم  ع��ر���ش  يف  امل��ت��ن��اف�����ش���ن  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ب��ارى 
ت��ع��م��ل هذه  اإذ  اخل���ي���ل،  ت��روي�����ش  وم��ق��درت��ه��م يف 
املناف�شات على تط�ير القدرة الريا�شية الطبيعية 
ل��دى احل�����ش��ان وا���ش��ت��ع��داده ل����الأداء، بحيث يحقق 
يربهن  فيما  ���ش��ب��اق،  ح�����ش��ان  اأداء  م�شت�ى  اأع��ل��ى 
احلديثة  اخل��ي���ل  ت��روي�����ش  م�شابقات  يف  ال��ف��ار���ش 
امل�شت�يات  كل  يف  التدريب  على  قدرته  م��دى  على 
من خالل اأداء “الختبارات”، التي هي عبارة عن 
اأن  ينبغي  التي  التحركات  م��ن  حم��ددة  جمم�عة 

ي�ؤديها احل�شان يف حدود م�شاحة معينة.

تتويج الف�ئزين ببطولة اأك�دميية بوذيب الوطنية للرتوي�س

نظمت اللجنة الأوملبية ال�طنية م�شاء اأم�ش بحديقة اجلزات 
باإمارة ال�شارقة فعاليات ريا�شية من�عة بالتعاون مع جمل�ش 
ال�شارقة الريا�شي تزامنا مع ي�م الطفل الإماراتي الذي مت 
الذهنية  بقدراتهم  والرتقاء  الأبناء  ق��درات  لتعزيز  اعتماده 

واملعن�ية والنف�شية.
متثلت  خمتلفة  ريا�شات   9 �شملت  التي  الفعاليات  وتن�عت 
اخل�شراء  امليادين  من  جمم�عة  يف  القدم  ك��رة  مناف�شات  يف 
امل�شابقات  اإىل  بالإ�شافة  ال�شلة  وك��رة  اليد  وك��رة  يف احلديقة 
للياقة  الإمرباط�ر  �شالة  نظمهتا  التي  واللياقية  الريا�شية 

البدنية.
مميزة  فعالية  وال�شباق  للفرو�شية  ال�شارقة  ن��ادي  نظم  كما 
القفز  الفرو�شية وم�شابقات  الأطفال بريا�شة  بهدف تعريف 

بالإ�شافة  العام  م��دار  على  با�شت�شافتها  يق�م  التي  وال�شباق 
نظم  ال��ذي  النف�ش  عن  الدفاع  لريا�شات  ال�شارقة  ن��ادي  اإىل 
ملختلف  والتايك�اندو  والكاراتيه  اجل���دو  األعاب  يف  م�شابقات 
واأثرها  الريا�شات  بهذه  تعريفهم  بغر�ش  العمرية  الفئات 
الإيجابي على حياة الن�شان ككل كما خ�ش�ش نادي ال�شارقة 
الريا�شي كذلك فعالية ريا�شية يف مناف�شات الق��ش وال�شهم 
من اأجل اإ�شهار هذه الريا�شة والتعريف مببادئها وق�انينها.

وقال ال�شيخ �شقر بن حممد القا�شمي رئي�ش جمل�ش ال�شارقة 
ال�شم�  �شاحب  لروؤية  جت�شيدا  ال�شارقة  اإم��ارة  ان  الريا�شي 
املجل�ش  ع�ش�  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ 
الأعلى حاكم ال�شارقة ت�ا�شل اطالق املبادرات التي من �شاأنها 
اأن متنح جميع الأطفال حق�قهم الكاملة يف جمال ال�شالمة 

والإمناء واحلماية وامل�شاركة يف املجتمع والأن�شطة الريا�شية 
الدولة  ن�شر ثقافة حق�ق الطفل يف  املختلفة ومبا يعزز من 

ككل.
واأ�شاف ان �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة اأكد اأن ال�شارقة اأولت 
بناء الإن�شان والتنمية امل�شتدامة اأهمية خا�شة وو�شعتها على 
على  تركز  التي  وال���روؤى  اخلطط  وو�شعت  اهتماماتها  �شلم 
ال��رثوة احلقيقية  لأن��ه  املختلفة  خ��الل مراحل حياته  الفرد 
الدول  اأن  اإىل  �شم�ه  م�شريا  للمجتمعات  الأمثل  وال�شتثمار 
عليها  وم�شتدامة  وعادلة  �شاملة  تنمية  لتحقيق  ت�شعى  التي 
ب�شتى  الجتماعية  ال�شراكة  حتفز  واأن  مب�اطنيها  تهتم  اأن 
للمجتمع  قدم�ا  الذين  اأي�شاً  ال�شن  بكبار  تهتم  واأن  ال�شبل 

اأهم �شن�ات حياتهم.

» الأوملبية الوطنية«.. فع�لي�ت ري��شية متنوعة تزامن� مع يوم الطفل الإم�راتي

حيدت قرعة الدور ربع النهائي من م�شابقة الدوري 
البارزين  املر�شحني  وق����ع  ل��ي��غ(  )ي���روب��ا  الأوروب�����ي 
وجها  وار�شنال  مدريد  اتلتيك�  وهما  اللقب  لإح��راز 
ل�جه، حيث يلتقي الأول جاره الربتغايل �شب�رتينغ 

ملالقاة  الثاين  ي�شافر  حني  يف  الربتغايل،  ل�شب�نة 
دب��ل���م��ا���ش��ي��ة بني  ازم���ة  �ش�شكا م������ش��ك��� و���ش��ط 

بريطانيا ورو�شيا.
ويف املباراتني الخريني، يلتقي ليبزيغ الأملاين 
مع مر�شيليا الفرن�شي، ولت�شي� الإيطايل مع 

�شالزب�رغ النم�ش�ي.
وك������ان ات��ل��ت��ي��ك��� م����دري����د اخ����رج 

م��شك�  ل����ك����م����ت���ي���ف 
ال������رو�������ش������ي ب�����ف������زه 

وايابا  ذه��اب��ا  عليه 
-3�شفر و1-5، 

فريق  ان  ب��ي��د 
ال����ع����ا�����ش����م����ة 
ال����ش���ب���ان���ي���ة 

جه�د  خ�����ش��ر 
ظ�����ه�����ريه الي�������ش���ر 

ل�ي�ش  فيليبي  ال��ربازي��ل��ي 
الذي تعر�ش لك�شر يف ق�شبة 
ال�����ش��اق خ���الل م���ب���اراة الياب 
على  و����ش���ي���غ���ي���ب  اخل���م���ي�������ش 

الأرجح حتى نهاية امل��شم.
ام�����ا ار�����ش����ن����ال، ف���ب���ات���ت هذه 
اإليه  بالن�شبة  حي�ية  امل�شابقة 

امل�ؤهلة  امل��راك��ز  ع��ن  بعيد  لأن���ه 
اأوروب��ا امل��شم  اىل دوري ابطال 
حتقيق  ي�شتطيع  لكنه  امل��ق��ب��ل، 

التت�يج  خ������الل  م�����ن  ذل������ك 
بامل�شابقة القارية.

ميالن  اخ��������رج  ار������ش�����ن�����ال  وك��������ان 
الإيطايل بف�زه عليه ذهابا واإيابا 

ت�اليا. و1-3  -2�شفر 
وي�������اج������ه م���ر����ش���ي���ل���ي���ا ال���ف���ري���ق 

ت�ج  ال���ذي  ال���ح��ي��د  الفرن�شي 
ب��������دوري اب����ط����ال اأوروب����������ا، 

ليبزيغ الذي يخ��ش 
للمرة  امل�������ش���اب���ق���ة 
تاريخه،  الوىل يف 
ع���ل���م���ا ب�����ان�����ه ب�����داأ 
دوري  يف  امل��������ش���م 

الأبطال حيث حل ثالثا يف دور املجم�عات.
وحذر املدير الريا�شي يف مر�شيليا ال�شباين اندوين 
زوبيزاريتا من مغبة ال�شتهانة بالفريق املناف�ش بق�له 
بتقدمي  احل��ايل  امل��شم  ب��داأ  جيدا،  يلعب  “ليبزيغ 
عرو�ش جيدة. انه فريق هج�مي متاما 
مثل فريقنا و�شنحاول ال�شغط عليه 
وال�شتح�اذ على الكرة خللق امل�شاكل 

له«.
يخ�شى  اأن  لت�����ش��ي���  ع���ل���ى  وي���ت���ع���ني 
الخ����ري  ازاح  ان  ب���ع���د  �����ش����ال����زب�����رغ 
ب���رو���ش��ي��ا دورمت����ن���د المل����اين يف 

الدور ال�شابق.
ت��ق��ام م��ب��اري��ات ال��ذه��اب يف 
املقبل،  اب���ري���ل  ن��ي�����ش��ان   5

والياب يف 12 منه.

مواجهت�ن �شهلت�ن لتلتيكو 
وار�شن�ل يف يوروب� ليغ 
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اأخبـار الإمـارات

•• العني الفجر

التمر ج��زءاً مهماً يف حياة  الزراعي ونخيل  القطاع 
املباركة م�شدراً  اأبناء الإم��ارات، فقد كانت ال�شجرة 
رئ��ي�����ش��ي��اً ل��ل��ط��ع��ام وامل������اأوى وم�������رداً ل��ل��دخ��ل. كانت 
الإمارات العربية املتحدة وما زالت يف مقدمة الدول 
خا�شاً  اه��ت��م��ام��اً  التمر  نخيل  �شجرة  منحت  ال��ت��ي 
�شاحب  قبل  من  بها  حظيت  التي  الرعاية  بف�شل 
رئي�ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��� 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة )حفظه اهلل( ودعم 
الفريق اأول �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات 
امل�شلحة، حيث تب�اأت مكانة عاملية مرم�قة و�شاهمت 
واملحافظة  القطاع  بهذا  الرتقاء  يف  بناءة  م�شاهمة 
العاملي  الغذائي  الأم��ن  امل���ارد وتنميتها ودع��م  على 
من خالل العديد من املبادرات الهادفة والفعاليات 
امل�شت�يني  على  كبرياً  جناحاً  حققت  التي  املتميزة 

املحلي والعربي والدويل.
وبعد 10 �شن�ات من النجاح والريادة الذي حققته 
ال��ت��م��ر والبتكار  ل��ن��خ��ي��ل  ال��دول��ي��ة  ج���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة 
الزراعي  والب��ت��ك��ار  التمر  نخيل  قطاع  يف  ال��زراع��ي 
على امل�شت�ى املحلي والدويل، وبت�جيه ودعم �شم� 
ال�شيخ من�ش�ر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 
ال�زراء وزير �ش�ؤون الرئا�شة، ومتابعة معايل ال�شيخ 
نهيان مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح رئي�ش جمل�ش 
للجائزة خليفة  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  اأط��ل��ق��ت  الأم���ن���اء. 
»جائزة  ال��زراع��ي  والب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل  الدولية 
بالتعاون مع �شركة  املبتكر«،  وامل��زارع  املتميز  امل��زارع 
املنتجني  املزارعني  الأخ���ة  فيها  ا�شتهدفت  الف�عة 
للتم�ر على م�شت�ى دولة المارات العربية املتحدة 
امل�شجلني لدى �شركة الف�عة. لتك�ن من�شة لتقدير 
وت��ك��رمي امل���اط��ن��ني اأب��ن��اء الإم�����ارات، ال��ذي��ن قدم�ا 

اإ�شهامات جليلة يف هذا املجال.
و���ش��م��ن ه���ذا الإط�����ار وع��ق��ب اإع����الن ن��ت��ائ��ج ال���دورة 
الأوىل 2018 نظمت الأمانة العامة للجائزة زيارة 
ميدانية اإىل اأ�شحاب املزارع الفائزة باملراكز الأوىل 
املحلية  الع��الم  و�شائل  ممثلي  مب�شاركة  باجلائزة 
املمار�شات  اأف�شل  على  ل��الط��الع  الم����ارات،  ب��دول��ة 
الزراعية التي قام بها اأ�شحاب تلك املزارع وال�ق�ف 
التي  والنتائج  الأوىل،  باملراكز  ف�زهم  اأ�شباب  على 
حقق�ها ليك�ن�ا قدوة لبقية املزارعني وت�شجيعهم 
على التناف�ش لنيل �شرف الف�ز بجائزة حتمل ا�شم 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  �شيدي 

نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل ورعاه.
العرياين  �شلطان  حممد  �شعيد  را�شد  مع  لقاء  ويف 
ال�شاعة،  ول��ي��د  ل��ي�����ش  ب��ال��ب��ي��ئ��ة  اه��ت��م��ام��ن��ا  »اإن  ق���ال 
ومار�شناه  له  دع�نا  ورا���ش��خ  اأ�شيل  اهتمام  ه�  اإمن��ا 
ب�شن�ات  ال��ع��امل  اه��ت��م��ام  ي��ب��داأ  اأن  ق��ب��ل  وط��ّب��ق��ن��اه، 
عديدة«. بهذه املق�لة املعربة التي قالها املغف�ر له 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ 
ا�شتهل را�شد �شعيد حممد �شلطان العرياين املزارع 
الفائز  باملركز  الأول عن فئة املزارع الكبرية �شمن 
جائزة املزارع املتميز واملزارع املبتكر بدورتها الأوىل 
الإعالمي  ال�فد  ا�شتقبال  خ��الل  حديثه   2018
ال���ذي ق��ام ب��زي��ارة امل����زارع الأرب��ع��ة ال��ف��ائ��زة باملراكز 
املبتكر يف  وامل���زارع  املتميز  امل���زارع  ج��ائ��زة  الأوىل يف 

دورتها الأوىل 2018. 
را����ش���د ال���ع���ري���اين ج��ع��ل من 
فكر زايد واهتمامه بالزراعة 
على  م�شى  ب��ل  عينيه،  ن�شب 
خ��ط��اه وح��ق��ق م��ا مل يحققه 
اأحد يف جمال زراعة النخيل 
اأ�شحت  حتى  التم�ر  واإن��ت��اج 
ال�قن  م��ن��ط��ق��ة  يف  م��زرع��ت��ه 
ب���ال���ع���ني ق���ب���ل���ة ل�����ل�����زوار من 
امل��زارع على م�شت�ى  اأ�شحاب 
ويحذون  بها  يقتدوا  الدولة 

حذوه.
اأهم املزايا الفنية باملزرعة

وقام را�شد العرياين بتاأ�شي�ش 
1994 مبكرمة  املزرعة عام 
م��ن زاي����د اخل���ري »ط��ي��ب اهلل 

ثراه« م�شاحة املزرعة 500 × 700 قدم حتت�ي على 
مثل  التجارية  التم�ر  اأ�شناف  اأج�د  من  نخلة   767
نبتة �شيف،  املدينة،  )خال�ش، فر�ش، ب�معان، عنربة 
ال��ف��ح���ل(، تتميز املزرعة  ب��رح��ي، وع���دد م��ن  ج���ربي، 
ب��ع��دد م��ن ال��ع��ن��ا���ش��ر اأه��م��ه��ا الل���ت���زام ب��ك��اف��ة معايري 
مركز  ا�شرتاطات  وف��ق  النظيفة  ال��زراع��ة  ومتطلبات 

ومعايري  امل��زارع��ني  خ��دم��ات 
لت�ش�يق  ال����ف�����ع����ة  ����ش���رك���ة 
النظام  اأ�شحى  حتى  التم�ر، 
اأحد اأهم العنا�شر التي اعتاد 
العمل  ف���ري���ق  ك���ام���ل  ع��ل��ي��ه��ا 
غريها  عن  وميزها  باملزرعة 
ا�شتحقت  وعليه  امل����زارع  م��ن 

الف�ز بجدارة.
املزرعة  خ���دم���ة  ع��ل��ى  ي���ق����م 
فريق  ومعه  زراع��ي  مهند�ش 
م�ؤلف من خم�شة عمال من 
اأ����ش���ح���اب اخل�����ربة وامل���ه���ارة. 
ت��ق�����ش��م امل���زرع���ة اىل ع���د من 
القطاعات وكل قطاع يحت�ي 
اأ�شجار  ع��دد حم��دد من  على 
وك�����ل عامل  ال���ت���م���ر،  ن��خ��ي��ل 

م��ن ع��م��ال امل��زرع��ة م�����ش���ؤول ع��ن ه��ذا ال��ق��ط��اع اأو ذاك 
لديهم  ي���ج��د  كما  النخيل،  اأ���ش��ج��ار  م��ن  يحت�ي  مب��ا 
اإ�شابة  اأي �شجرة فيها  الي�مية ملعرفة  نظام للمتابعة 
امل�شكلة  اإدراج  يتم  م��ا،  فنية  م�شكلة  فيها  او  مر�شية 
على ل�حة املالحظات التي يق�م املهند�ش امل�شرف على 
ومعاجلتها  امل�شكلة  تلك  مبتابعة  ي�مياً  املزرعة 
ي�فر  النظام  هذا  بالتايل  وق��ت،  وباأقرب  بدقة 
ويعطي  اخل�شائر  ويقلل  اجلهد  وي�فر  ال�قت 

اأف�شل النتائج.
كما اأن الل�حات الر�شادية ترافق عينيك اأينما 
التفت باملزرعة، بل اأن كل �شجرة باملزرعة حتمل 
ا�شم ال�شنف وهذه ترتبط  بها مع  رقماً خا�شاً 
بنظام دقيق للمتابعة من قبل العامل املخت�ش 
ب��امل��زرع��ة ع���دداً من  ال��ق��ط��اع. كما ي�جد  بذلك 
واآخر  ال��زراع��ي��ة  للمعدات  املخ�ش�شة  امل��خ��ازن 
لفرز  ورابع  التم�ر  لتجفيف  وثالث  للمبيدات، 
التم�ر واآخر لتخزين التم�ر قبل اأن تنقل اىل 

�شركة الف�عة وفق امل�ا�شفات الفنية املطل�بة.
اإمنا  اجلائزة  هذه  اأن  العرياين  را�شد  وي�شيف 
م�شافة  ق��ي��م��ة  ل���ه  مت��ث��ل 
اجل�ائز  م��ن  غريها  على 
التي ح�شل عليها، و�شرف 
ا�شم  حت��م��ل  لأن��ه��ا  عظيم 
ال�شم�   ���ش��اح��ب  ���ش��ي��دي 
ب���ن زايد  ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة 
الدولة،  رئي�ش  نهيان  اآل 
هذا  اأن  ك��م��ا  اهلل،  حفظه 
ي����اأت م���ن فراغ  ال���ف����ز مل 
ب�����ل م�����ن ج�����د واج����ت����ه����اد 
وعالقة ع�شق بني الأر�ش 
نخيل  و�شجرة  والن�����ش��ان 
ايد  �شجرة  ف��ه��ذه  ال��ت��م��ر، 
منه  ت��ع��ل��م��ن��ا  اهلل،  رح��م��ه 
بها  والعناية  النخلة  حب 

من  اعطتك  كلما  روح��ك  م��ن  اعطيتها  فكلما 
املزرعة  وه��ذا ما ه� حا�شل يف  الكثري،  خريها 
املزرعة  لإن��ت��اج  ال��شطي  املعدل  اأن  ت��رون  فكما 
من التم�ر ي�شل اىل 60 طن بال�شنة واحلمد 

هلل.
العرياين  خمي�ش  حم�دة  �شعيد  زي��ارة  وخ��الل 
باملركز  ال���ف���ائ���ز  امل���������زارع 
بجائزة  »م����ك����رر«  الأول 
امل�������زارع امل��ت��م��ي��ز وامل������زارع 
الأوىل  ب��دورت��ه��ا  امل��ب��ت��ك��ر 
الفريق  ف���ج��ئ   2018
الإع������الم������ي ب�����اأن�����ه اأم������ام 
م���زرع���ة من���ذج��ي��ة فاقت 
ق�شة  واأ�شحت  الت�قعات 
جن����اح ل��ب��ق��ي��ة امل����زارع����ني، 
فاأهم ما مييز هذه املزرعة 
ه����� ال���ن���ظ���اف���ة وال���ن���ظ���ام، 
من؟  ون��ظ��ام  م���اذا  نظافة 
يق�ل �شعيد العرياين لقد 
ت��ع��ل��م��ن��ا م���ن زاي����د اخلري 
ن�شخر  اأن  ث��راه  طيب اهلل 
�شبيل  يف  اجل���ه����د  ك���اف���ة 
النخلة  لأن  ب��الإم��ارات  النخيل  زراع���ة  تط�ير 
فكلما  القادمة،  ولالأجيال  لنا  اخل��ري  كل  فيها 
اأعطيتها تعطيك اأكرث، حتى ات�شعت اأعداد نخيل 
ال��ت��م��ر وات�����ش��ع��ت ال��رق��ع��ة ال��زراع��ي��ة يف خمتلف 
م��ا فعلناه يف مزرعتي  الإم�����ارات، وه���ذا  اأن��ح��اء 
بال�قن التي قمت بتاأ�شي�شها منذ العام 1995 
حتت�ي  مربع،  ق��دم   600 ×  600 م�شاحتها 
الأ�شناف  اأج����د  م��ن  نخيل  �شجرة   852 على 
مثل )خال�ش، برحي، ب�معان، خنيزي، فر�ش، 
من  وع���دد  و���ش��ق��ع��ي،  �شلطانة،  �شي�شي،  ل���ل���، 
باأن  العرياين  �شعيد  واأ�شاف  للتلقيح(  الفح�ل 
م��ن اأه���م م��زاي��ا امل��زرع��ة ه��� اأن��ن��ا قمنا بتطبيق 
يعرف  ما  اأو  اجليدة  الزراعية  املمار�شات  نظام 
ب� )جل�بال جاب( بحيث ن�شمن �شالمة واأمان 
اأ�ش�ش  اإن��ت��اج��ه وف���ق  ال���غ���ذاء وال��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى 
اأي�شا  وه��ي  ال��زراع��ي��ة.  للممار�شات  م�شتدامة 
للَمزارع  عبارة عن �شهادة معتَمدة عاملياً، مُتَنح 
وال�شليمة.  احلديثة  املعايري  ه��ذه  تطّبق  التي 
ي�ؤدي  اجل��ي��دة  ال��زراع��ي��ة  املمار�شات  تطبيق  اإن 

املمار�شات  ت��ط���ي��ر  اإىل 
ال�������زراع�������ي�������ة وت���ط���ب���ي���ق 
جل�دة  معتمدة  م��ع��اي��ري 
الإن������ت������اج ال������زراع������ي مبا 
الغذاء.  �شالمة  يحقق: 
ورفاهية العّمال. والإدارة 
للبيئة.  امل���������ش����ت����دام����ة 
داع��ي��اً )ال��ع��ري��اين( كافة 
تطبيق  اىل  امل�����زارع�����ني 
الفنية  ال�شرتاطات  تلك 
التي �ش�ف يع�د تطبيقها 
على  ال����ك����ب����ري  ب���ال���ن���ف���ع 
والإنتاج  والعمال  املزرعة 

الزراعي ب�شكل عام.
ك����م����ا مت�����ي�����زت امل�����زرع�����ة 

ب�ج�د فريق فني من العمال و�شل اىل ع�شرة 
ع��م��ال م��ه��رة م���درب���ني ع��ل��ى ال��ن��ظ��اف��ة العامة 
واحرتام النظام الإداري الذي و�شعه العرياين 
لهم، كما ت�جد يف املزرعة اأي�شاً حمطة لتحلية 
امل���ي���اه اجل���ف��ي��ة ح��ي��ث ت��ب��ل��غ م��ل���ح��ة امل���ي���اه يف 
التحلية  وب��ع��د  بامللي�ن  ج��زء   4000 املنطقة 

ت�شبح ح�ايل 200 جزء 
بامللي�ن بالتايل ت�شل اىل 
بج�دة  ال��ن��خ��ي��ل  اأ���ش��ج��ار 
لل�شرب  ���ش��احل��ة  ع��ال��ي��ة 
الثمار  اج�������د  ف��ت��ع��ط��ي 
ك��م��ا متيزت  واأف�����ش��ل��ه��ا، 
العرياين  �شعيد  م��زرع��ة 
الغرف  ب�ج�د ع��دداً من 
املخ�ش�شة  وامل������خ������ازن 
ال���ر����ش  اأدوات  ل��������ش���ع 
ل��ف��رز وجتفيف  واأخ����رى 
ال����ت����م�����ر ت��ت�����ش��ع ل����� 10 
لتخزين  وخم�����زن  ط����ن، 
ت���رد اىل  اأن  التم�ر قبل 
ال���ف����ع���ة. حيث  ����ش���رك���ة 
الإنتاجية  الطاقة  بلغت 

للمزرعة لهذا العام ح�ايل 100 طن من اأج�د 
املزارع  ين�شح  ه��ذا وذاك  وف���ق  ال��ت��م���ر.  اأن����اع 
باأن يقف�ا على  املزارعني  العرياين بقية  �شعيد 
راأ�ش عملهم يف املزرعة فل�ل هذا احلب الكبري 
الذي يربط بيني وبني اأ�شجار املزرعة ملا و�شلت 
املزرعة اىل املراكز الأوىل �ش�اء يف جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر او يف مهرجان الرطب او 
يف مهرجان زايد للرتاث وغريه من امل�شابقات 
ي��اأت م��ن فراغ  ال��دول��ة. وه��ذا مل  على م�شت�ى 
بل مما تعلمناه من املغف�ر له باإذن اهلل ال�شيخ 
زايد طيب اهلل ثراه، علمنا اأن العمل باإخال�ش 
وات��ق��ان، وح��ب الأر����ش وال��زراع��ة فه� القائل: 
اأعط�ين زراعة، اأ�شمن لكم ح�شارة« وهذه هي 
اأر�ش المارات  اأينعت ثماره على  احل�شارة قد 
ن��ق��ط��ف ث��م��اره��ا واحل���م���د هلل. فاخلري  ون��ح��ن 
ال��ذي نحن به لي�ش له مثيل وه��ذا بف�شل من 
وادام  اهلل  حفظهم  ال��ك��رام  �شي�خنا  ودع���م  اهلل 

علينا نعمة الأم والأمان.
ويف زيارة حلميد �شعيد حمد �شلطان العرياين 
باملركز  ال���ف���ائ���ز  امل���������زارع 
ال����ث����اين ع����ن ف���ئ���ة امل������زارع 
ال���ك���ب���رية ����ش���م���ن ج���ائ���زة 
امل�������زارع امل��ت��م��ي��ز وامل������زارع 
الأوىل  ب���دورت���ه���ا  امل��ب��ت��ك��ر 
2018 وجدنا يف مزرعته 
امل�������زارع  م�����ا وج�����دن�����اه يف 
املتميزة من نظافة ونظام 
وت��رت��ي��ب وخ����ربة ف��ن��ي��ة يف 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع الم���را����ش 
التي  ال���زراع���ي���ة  والآف������ات 
النخيل،  اأ���ش��ج��ار  ت�شيب 
ف����امل����زرع����ة ال����ت����ي ت���ق���ع يف 
م�شاحتها  ال���ق��ن  منطقة 
ق����دم،   600  ×  600

مثل  التمر  نخيل  اأ���ش��ن��اف  اأج����د  على  حت��ت���ي 
)خ���ال����ش، ب��رح��ني ف��ر���ش، ب���م��ع��ان، خنيزي، 
بال�شنة،  طن   70 الإنتاجية  طاقتها  ل���ل���...( 
ال�����ري احل���دي���ث���ة لرت�شيد  ن��ظ��ر  ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى 
اأن  ال��ع��ري��اين  حميد  واأ���ش��اف  امل��ي��اه،  ا�شتهالك 
لديه نظام فني متكامل داخل املزرعة من حيث 
اخلدمات الزراعية من ري 
وا�شتعمال  ب���ال���ت���ن���ق���ي���ط 
امل�شن�ع  الطبيعي  ال�شماد 
م���ن ���ش��ع��ف ال��ن��خ��ي��ل حيث 
املخلفات  ب��ت��ق��ط��ي��ع  ي���ق����م 
الزراعية وتخمريها �شمن 
خم�ش�شة  ف���ن���ي���ة  ح����ف����رة 
�شماد  ت�����ش��ب��ح  ك���ي  ل���ذل���ك 
ع�ش�ي �شالح لال�شتعمال 
الزراعي، اأما عن ا�شتعمال 
لل�شرورة  ف��ه��ي  امل��ب��ي��دات 
فاملزرعة  فقط،  الق�ش�ى 
خ����ال����ي����ة م�����ن الم�����را������ش 
احتجنا  ول����  واحل�������ش���رات 
من  فه�  الر�ش  بع�ش  اىل 
ب���اب ال���ق��اي��ة ح��ي��ث يق�م 
لهذا  املخ�ش�ش  اللبا�ش  ب��ارت��داء  املزرعة  عمال 
وال�شالمة  ال�شحة  ا���ش��رتاط��ات  وف��ق  ال��غ��ر���ش 
وحماية البيئة املعتمدة من قبل مركز خدمات 
امل��زارع��ني.  و�شدد امل��زارع حميد العرياين على 
اأه��م��ي��ة ا���ش��ت��ع��م��ال ال�����ش��م��اد ال��ب��ق��ري يف ت�شميد 
اأو �شماد الدواجن،  ب�شماد الغنم  النخيل قيا�شاً 
فال�شماد البقري بارد ومفيد للنخلة ولالأر�ش 
اأن لديه  ال��ري يق�  ���ش���اء. وع��ن مياه  على حد 
ما  بامللي�ن  ج��زء   4000 تف�ق  مل�حة  ن�شبة 
اأجل  م��ن  ال��ت��ح��ل��ي��ة  ن��ظ��ام  تطبيق  اىل  ا���ش��ط��ر 
ت�فري مياه عذبة لل�شجرة املباركة لأن ح�شيلة 
ال��ت��م���ر امل��روي��ة مب��ي��اه ع��ذب��ة ت��ك���ن اأف�����ش��ل من 

املروية مبياه ماحلة.
امل��زارع حميد  بزايد اخلري يق�ل  وعن عالقته 
العرياين اأن ال�شيخ زايد »طيب اهلل ثراه« يعترب 
قدم  عندما  واأتذكر  الكثري  منه  تعلمنا  قدوتنا 
اأهلية  بعدم  ن�شيحتهم  الدوليني  اخل���رباء  ل��ه 
ا�شتحالة  ي��رون  كان�ا  الذين  للزراعة،  الأر����ش 
والظروف  ال�����ش��ح��راوي��ة  الطبيعة  يف  ال��زراع��ة 

لدولة  ال�شعبة  امل��ن��اخ��ي��ة 
الإم��ارات، اإ�شافة اإىل قلة 
الأم��ط��ار، فقد  املياه و�شح 
م�����ش��ى امل���غ���ف����ر ل���ه ب����اإذن 
ُقدماً  ق�ية،  بعزمية  اهلل، 
للزراعة  روؤيته  تطبيق  يف 
�ش  فخ�شّ وال���ت�������ش���ج���ري، 
م�������ش���اح���ات ���ش��ا���ش��ع��ة من 
م�شاريع  لإقامة  الأرا�شي 
ل��ل��غ��اب��ات، ون�شر  ط��م���ح��ة 
امل�������ش���ط���ح���ات اخل�������ش���راء 
الربية،  احل���ي���اة  حل��م��اي��ة 
مم�����ا اأن����ع���������ش احل�����ي�����اة يف 
ال���ب���ي���ئ���ة ال���������ش����ح����راوي����ة 
واأوق����������������������������ف ال��������زح��������ف 

امل�اطنني  وع��ي  تنمية  يف  واأ�شهم  ال�شحراوي، 
وارت��ب��اط��ه��م ومت�شكهم  ب��ال��زراع��ة  واه��ت��م��ام��ه��م 
اأن نلت�شق  بالأر�ش. من هنا فقد حر�شنا على 
بالأر�ش والزراعة لأن الزراعة هي التي تعطينا 

ح�شارة. 
»لقد متكنا من حت�يل  زاي��د  ال�شيخ  يق�ل  كما 
اأر�����ش ه���ذا ال����ط���ن، ال��ت��ي ق��ي��ل اإن��ه��ا ل ت�شلح 
على  تنت�شر  م�����زارع  اإىل  وال��ت��ن��م��ي��ة،  ل��ل��زراع��ة 
وغابات خ�شراء  واإىل حدائق   .  . الب�شر  مدى 
وم�شانع اإنتاجية«. لقد تعلمنا من زايد رحمه 
ال�شحراء  قهرنا  حتى  وال�����ش��رب  ال��ع��زمي��ة  اهلل 
ا�شم  ورف���ع���ن���ا  خ�������ش���راء  ج��ن��ة  اىل  وح����ل���ن���اه���ا 
الم��ارات عالياً يف جمال زراع��ة النخيل واإنتاج 

التم�ر.
ال���ف��د الإع��الم��ي زي��ارت��ه للمزارعني  واخ��ت��ت��م 
امل��ت��م��ي��زي��ن ع���ل���ى م�����ش��ت���ى دول������ة الإم���������ارات، 
ب���زي���ارة اىل امل����زارع����ة م����رية خ��ل��ف��ان ع��ب��د اهلل 
)لي�ا(  الغربية  املنطقة  اأه���ايل  م��ن  النعيمي 
املزارع  فئة  عن  »مكرر«  الثاين  باملركز  الفائزة 
وامل���زارع  املتميز  امل����زارع  ج��ائ��زة  ال��ك��ب��رية �شمن 
امل��ب��ت��ك��ر. ل��دي��ه��ا م���زرع���ة م�����ش��اح��ت��ه��ا 200 × 
حتت�ي على 800 نخلة من اأهم  مرت،   200
جمدول،  )خال�ش،  مثل  التمر  نخيل  اأ�شناف 
طاقتها  �شي�شي..(  خنيزي،  �شيف،  نبتة  �شي�شي، 
ال�شنة.  التم�ر  20 طن من  ح���ايل  الإنتاجية 
املياه من  باملزرعة غطا�شات ل�شحب  كما ي�جد 
الأ�شجار  ري  يف  ت�شتعمل  ال��ت��ي  الأر�����ش  ب��اط��ن 
الع�ش�ية  الأ���ش��م��دة  ت�شتخدم  كما  بالتنقيط، 
التي حت�شرها بنف�شها ملعاجلة الأ�شجار امل�شابة 
اأكرث من رائعة. وعن جتربة الزراعة  والنتائج 
اجل��ي��دة )ج��ل���ب��ال ج���اب( ت��ق���ل امل��زارع��ة مرية 
الدولية  ج��اب«  »جل�بال  منظمة  تعد  النعيمي 
العالمات  واأ�شحاب  املزارعني  بني  و�شل  همزة 
التجارية يف جمال اإنتاج وت�ش�يق الغذاء الآمن 
حيث ت�شمن معايري »جل�بال جاب« ا�شرتاطات 
�شارمة جدا للممار�شات الزراعية اجليدة التي 
كانت  اإذا  ب��ه��ا  الل���ت���زام  امل���زارع���ني  ع��ل��ى  ينبغي 
جتار  لكبار  منتجاتهم  بيع  يف  الرغبة  لديهم 
العامل. ويعتمد جتار  اأنحاء  التجزئة يف جميع 
التجزئة على �شهادة »جل�بال جاب« للتاأكد من 
ميكن  للم�شتهلكني  يبيع�نها  التي  املنتجات  اأن 
امل�ؤ�ش�شة  اأو  املزرعة  اإىل  بالع�دة  تتبع م�شدرها 
اأو  امل�ؤ�ش�شات  اإح���دى  باعتبارها  انتجتها  التي 
امل�����زارع امل��ع��ت��م��دة ل��دي��ه��ا.   اإىل ذل���ك وج��دن��ا يف 
مزرعة مرية اأنها تطبق كافة اجراءات ال�شحة 
وال�شالمة وحماية البيئة، ولديها غرفة خا�شة 
ل��ع��زل امل��ب��ي��دات، وغ��رف��ة ل��ف��رز ال��ت��م���ر واأخرى 
واأخ���رية  ال�شم�ش،  ب���ا���ش��ط��ة  ال��ت��م���ر  لتجفيف 
لتخزين التم�ر قبل ت�ريدها اىل �شركة الف�عة 
للتم�ر. كما  املعتمدة لديهم  وفق ال�شرتاطات 
تتميز املزرعة ب�ج�د كافة ال�شرتاطات الفنية 
التي و�شعتها جلنة حتكيم جائزة املزارع املتميز 
وامل������زارع امل��ب��ت��ك��ر، م���ن ح��ي��ث ال��ن��ظ��اف��ة العامة 

وتطبيق اإجراءات ال�شالمة وحماية البيئة.
ع�شق �لأر�س و�لزر�عة

له  املغف�ر  اأن  النعيمي  م��رية  امل��زارع��ة  ت�شيف 
ال�شيخ زايد بن �شلطان قد ع�شق ال�شحراء مبا 
ف��ي��ه��ا وم����ا ع��ل��ي��ه��ا، حيث 
املتمثلة  بقيمها  ارت���ب���ط 
والفرو�شية  ال�شهامة  يف 
والهدوء،  ال�شيافة  وك��رم 
التاأمل  اإىل  ي��دع���  ال���ذي 
الإل�����ه�����ي�����ة،  ال�������ق�������درة  يف 
التي ل ميكن  واإبداعاتها 
الإح�شا�ش  رغ���م  و�شفها 
الرائع  الع�شق  وه��ذا  بها. 
اأبناء  ن��ح��ن  ال��ي��ه��ا  ان��ت��ق��ل 
الإمارات ع�شقنا ال�شحراء 
اهتمامنا  وزاد  ونخيلها 
نتيجة  املباركة  بال�شجرة 
لدعم ال�شي�خ لنا حفظهم 

اهلل،

بتوجيهات خليفة ودعم حممد بن ز�يد

جن�ح�ت حققته� ج�ئزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتك�ر الزراعي على امل�شتوى 
املحلي والدويل خالل 10 �شنوات من العمل املتوا�شل

ر��شد �شعيد 
�لعرياين: �أع�شق 

زر�عة �لنخيل 
و�أحب �لتميز  يف 
�إنتاج �أف�شل �لتمور

حميد �شعيد 
حممد �شلطان: 
ركزت �هتمامي 

على زر�عة �لتمور 
�لع�شوية

جولة �إعالمية بني 
�لفائزين بجائزة 

�ملز�رع �ملتميز  
و�ملز�رع �ملبتكر على 

م�شتوى �لإمار�ت

مرية خلفان 
�لنعيمي: روح 

ز�يد ودعم خليفة 
�أعطتنا �لقوة 

لالبتكار  و�لتميز

�شعيد حممد 
خمي�س: ز�يد 

قدوتنا وملهمنا 
يف زر�عة �لنخيل 

و�إنتاج �لتمور



احت�ل مبئ�ت املاليني على ع�شرات الآلف
تخّيم �شدمة عارمة على ماليني الأت��راك عقب تبني مزيد من 
التفا�شيل عن ما ميكن ت�شنيفه كاأكرب واأغ��رب حمتال يف تاريخ 
تركيا احلديث، والذي اختفى عن الأنظار عقب متكنه من جمع 
مبالغ مالية طائلة من ع�شرات الآلف من الأ�شخا�ش حتت ا�شم 

»البنك الزراعي« و»العملية التي �ش�ف تهزم »بتك�ين«.
الرغم مما حتمله من �شخامة من حيث  عملية الحتيال وعلى 
اأعداد الأ�شخا�ش الذين متكن من الحتيال عليهم والأرقام وحجم 
والأم�ال التي نهبها منهم، اإل اأنها حتمل الكثري من الغرابة ح�ل 
كيفية متكن �شاب مل يتجاوز ال�27 عاماً وب�جه طف�يل من القيام 

بكل ذلك.
اأ�ش�له اإىل قرب�ش  3 �شن�ات بداأ �شاب تركي تع�د  اأقل من  فقبل 
الرتكية يدعى »حممد اأيدن« تاأ�شي�ش م�قع اإلكرتوين حتت ا�شم 
»البنك الزراعي« يق�م من خالله بجمع الأم���ال من امل�شاهمني 
واملن�شمني اإىل هذا البنك على اأن يق�م بدفع ف�ائد مالية �شهرية 
لهم بناًء على حجم م�شاهمتهم، ويف البداية قدم ن�شب اأرباح عالية 

ومغرية جداً و�شفت ب�»اجلن�نية« وغري املنطقية.
اإىل  ان�شم�ا  م��ن  اإج��م��ايل  يقدر  الر�شمية،  غ��ري  الأرق����ام  وح�شب 
األ��ف منهم   100 األ��ف �شخ�ش، قرابة   500 بقرابة  املنظ�مة  هذه 
الفرتة  ط�ال  وح�شل�ا  خمتلفة،  بن�شب  بالفعل  اأم���اًل  ا�شتثمروا 
املا�شية على ن�شب اأرباح مغرية جداً دفعت الكثري لالإن�شمام اإىل 

هذا »البنك«.
الإدارية  املقرات  ع��دداً من  اأي��دن« ميتلك  وكما تبني كان »حممد 
ولديه �شركات م�شجلة ومكتب رئي�شي كبري يف اجلانب الآ�شي�ي 
من اإ�شطنب�ل، وعدد من املزارع التي كان يق�ل اإنها جمال عمله يف 
تربية املا�شية والأبقار والدواجن واإنتاج احلليب والبي�ش وغريها 

من املجالت املتعلقة بالزراعة وتربية احلي�انات.

ملكة جم�ل ع�مالت النظ�فة 
احتلت املغربية، �شناء معطاط، عناوين معظم امل�اقع الإلكرتونية 
يف العامل العربي، بعد اأن فازت بلقب "ملكة جمال عامالت النظافة 

ونظافة". "جمال  �شعار  حتت  اأقيم  حفل  يف  ل�شنة 2018"، 
والبيئة  ل��ل��ن��ظ��اف��ة  اأوزون  "جمم�عة  نظمته  احل��ف��ل  اأن  ورغ����م 
اأيام مبنا�شبة الي�م العاملي للمراأة، فاإن الإعالم  واخلدمات" قبل 
العربي ليزال يتداول خرب ف�ز هذه ال�شابة باللقب وق�شتها التي 

جت�شد تفاين املراأة وتقدميها للت�شحيات من اأجل عائلتها.
وح�شب املعل�مات التي ن�شرتها و�شائل اإعالم مغربية وعربية، فاإن 
�شناء تعمل منذ نح� 9 اأ�شهر يف �شركة التنظيفات يف مدينة �شال 
اإىل جانب املئات من الن�شاء، وذلك لإعالة طفليها وزوجها الذي 

فقد وظيفته.
اإن احلفل  في�شب�ك،  اأوزون، على �شفحتها على  وقالت جمم�عة 
"جمال ونظافة"  9 مار�ش اجل��اري حتت عن�ان  ال��ذي نظمته يف 
ب�"عامالت  لالحتفاء  خ�ش�ش  عام،  و�شخ�شيات  فنانني  مب�شاركة 
النظافة الل�اتي يعملن مبجه�د خرايف على جتميل طرقات مدن 

اململكة بعي�ن �شاهرة ل تتعب".
26 عاما، عن فرحها بف�زها بلقب  البالغ عمرها  �شناء،  واأعربت 
املهنة  ه��ذه  تعمل يف  اإن��ه��ا  وق��ال��ت  النظافة،  ع��ام��الت  ملكة جمال 
"مهنة النظافة  اأنها اختارت  اإاىل  لتعيل طفليها وزوجها، م�شرية 

لتبقى نظيفة".

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

م� عالقة قوة امل�ش�فحة ب�شحة القلب؟
ت��شلت درا�شة حديثة اإىل اأن الأ�شخا�ش ذوي امل�شافحات الق�ية، قد يك�ن�ن اأقل عر�شة لالإ�شابة باأمرا�ش القلب. 
واأظهرت الدرا�شة اأن امل�شافحات ال�شعيفة ميكن اأن ت�ؤدي اإىل ت�شخم القلب، وعلى النقي�ش من ذلك، فاإن القب�شة 

الأق�ى ترتبط ب�شخ املزيد من الدم لكل نب�شة يف القلب.
احلي�ي  البنك  درا���ش��ة  يف  �شابقا  ���ش��ارك���ا  مم��ن  �شخ�شا،   5065 ل��دى  ب��الأي��دي  امل�شافحة  ق���ة  الباحث�ن  وح��ل��ل 
الربيطاين، عن طريق ا�شتخدام جهاز ُيعرف با�شم، مقيا�ش الق�ة الدافعة ملدة 3 ث�ان. ومت تقييم �شحة القلب عن 

.PLOS ONE طريق الأ�شعة ال�شينية، مثل ال�ش�ر الطبية. وُن�شرت النتائج يف جملة
وقال م�ؤلف الدرا�شة، الربوفي�ش�ر �شتيفن بيرت�شن، من جامعة ك�ين ماري يف لندن اإن "امل�شافحة الق�ية مرتبطة 
بامتالك بنية قلب اأكرث �شحية، وميكن تطبيقها بكل �شه�لة وب�شكل متكرر، كما قد ت�شبح و�شيلة مهمة لتحديد 
اأولئك املعر�شني ملخاطر عالية بالإ�شابة باأمرا�ش القلب ومنع الأحداث الرئي�شة اخلطرة يف احلياة، مثل الأزمات 
القلبية". واأظهرت الأبحاث التي ُن�شرت يف يناير املا�شي، اأن فيتامني د يعترب حال "رخي�ش الثمن" للعالج، حيث 

متنع اأ�شعة ال�شم�ش تلف القلب الناجم عن مر�ش ال�شكر وارتفاع �شغط الدم.
ال��دم، وفقا  ت�شكل جلطات  ال��دم ومنع  ي�شارك يف تنظيم تدفق  ال��ذي  النيرتيك،  اإنتاج حام�ش  د  ويحفز فيتامني 

لدرا�شة تعد الأوىل من ن�عها.
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امللكة اإليزابيث  جتيز زواج ه�ري وم�ركل 
حفيدها  ل���زواج  الر�شمي  الإذن  بريطانيا  ملكة  اإل��ي��زاب��ي��ث  امللكة  اأع��ط��ت 

ماركل. ميجان  الأمريكية  خطيبته  من  هاري  "احلبيب" الأمري 
واأكدت امللكة، يف ر�شالة اإىل املجل�ش اخلا�ش الذي يقدم امل�ش�رة ملن يجل�ش 
على  م�افقتها  كبار،  واأ�شاقفة  وق�شاة  �شيا�شيني  وامل�ؤلف من  العر�ش  على 
امل�شل�شل  جنمة  وم��ارك��ل،  العر�ش،  ولي��ة  ترتيب  يف  اخلام�ش  ه���اري،  زواج 

التلفزي�ين الدرامي الأمريكي )�ش�ت�ش(.
على  م�افقتي  "اأعلن  الأربعاء  لي�م  تاريخها  يع�د  التي  الر�شالة  يف  وجاء 
عقد الزواج بني حفيدي احلبيب الأمري هري ت�شارلز األربت ديفيد اأمري 
ومريكل  ه��اري  ق��ران  يحظى  اأن  ويجب  ماركل".  ميجان  وريت�شيل  ويلز 
العر�ش  ولي���ة  ترتيب  يف  �شتة  اأول  على  ينطبق  م��ا  وه���  امللكة،  مب�افقة 
الربيطاين، وذلك مب�جب ملحق اأ�شيف يف 2013 لقان�ن التاج والذي حل 
الر�شمية من  وامل�افقة  الثامن ع�شر.  القرن  اإىل  يع�د  حمل قان�ن قدمي 
امللكة اإجراء �شكلي لأنها كانت عربت بالفعل يف بيان عن مدى �شعادتها من 
اأجلهما وقالت اإنها �شتح�شر حفل الزفاف يف مقر اإقامتها يف قلعة وند�ش�ر 
غربي لندن ي�م 19 ماي� اأيار. كما دعت امللكة ماركل لإم�شاء عيد امليالد 

مع الأ�شرة امللكية يف �شيعة �شاندرينجهام ب�شرق اجنلرتا.

تعرف على دون�لد ترامب 
الأفغ�ين!

يعي�ش �شيد اأ�شد اهلل ب�يا، يف اإحدى �ش�احي العا�شمة الأفغانية كاب�ل، اإل 
اأن اأ�ش�له تع�د لإقليم "دايكندي" يف �شمال اأفغان�شتان، املنطقة الأكرث اأمًنا 

على م�شت�ى البالد .
اأن  بعد  الأفغانية،  الإع���الم  و�شائل  يف  كبري  باهتمام  ال��رج��ل  ه��ذا  وحظي 
اأ�شمى ابنه تيمًنا بالرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب، مما اأدى اإىل مقاطعة 
اأهله له واإثارة حفيظة معظم الأفغان، الذين طلب بع�شهم من احلك�مة 
الأفغانية حجب الأوراق الثب�تية عن كل من ل يتما�شى ا�شمه مع القيم 

الدينية والأعراف الجتماعية.
لأنه  ال�شم،  ه��ذا  ابنه  اأطلق على  اأن��ه  لقاء معه،  ب�يا يف  اأ�شد اهلل  واأو���ش��ح 
ترامب  دونالد  اأن  م�ؤكًدا  ال�شكلية،  الناحية  من  الأمريكي  الرئي�ش  ي�شبه 
من اأف�شل روؤ�شاء ال�ليات املتحدة الأمريكية، واأنه معجب ب�شكله، م�شيًفا 
اأن ي�شتلم الرئا�شة، مما جعله يقدر م�شاريعه التجارية  اأنه قراأ كتبه قبل 

والقت�شادية اأكرث.
واأطلق اأ�شد اهلل على ابنه الثالث ا�شم دونالد ترامب منذ ولدته قبل عام 
اأن ال�ش�ء �شلط على امل��ش�ع بعد ت�شجيله يف النف��ش، حيث  اإل  ون�شف، 

جنيفر لوبيز تك�شف 
تعر�شه� للتحر�س 

ال�����ش��ه��رية جنيفر  ال��ن��ج��م��ة  م����رت 
مماثلة  بلحظة  �شن�ات  قبل  ل�بيز 
حملة)# مي  يف  ن�����ش��اء  ت���روي���ه  مل���ا 
ت�( املناه�شة للتحر�ش، لكن الأمر 
اأرداه  ال����ذي  ال��ن��ح���  ي�����ش��ر ع��ل��ى  مل 
التحر�ش  ح����اول  ال����ذي  ال�����ش��خ�����ش 
بها. وقالت املغنية واملمثلة واملنتجة 
يف مقابلة مع جملة )هاربرز بازار( 
جزء  ك�شف  منها  طلب  �شخ�شا  اإن 
من ج�شدها يف بداية حياتها املهنية 
اإنها مل متر  وقالت  رف�شت.  لكنها 
اجلن�شي  التحر�ش  جت���ارب  بنف�ش 
يف  ك��ث��ريات  ن�شاء  عنه  حكت  ال���ذي 
ه����ل���ي����ود. واأ����ش���اف���ت ل���ب��ي��ز )48 
عاما( "ولكن هل طلب مني خمرج 
خلع قمي�شي؟ نعم. لكن هل فعلت؟ 
ل مل اأفعل". وتابعت قائلة "عندما 
اأذكر  خائفة.  كنت  الرف�ش،  اأعلنت 
ت�شارع نب�شات قلبي حتى كاد يخرج 
من ���ش��دري، وف��ك��رت: م��اذا فعلت؟ 
ي�ظفني!."  م��ن  ه���  ال��رج��ل  ه���ذا 
اأوائ����ل  "كان واح�����دا م���ن  واأردف������ت 
اأعلم  كنت  داخلي  يف  لكن  اأفالمي. 

اأن هذا ال�شل�ك لي�ش �شحيحا".

رق�شة تطيح بعمدة 
طهران،  الإيرانية  العا�شمة  عمدة  قدم 
اأن  ب��ع��د  ا�شتقالته  جن��ف��ي،  ع��ل��ي  حم��م��د 
حل�ش�ره  ل��ه،  انتقادات  مت�شددون  وج��ه 
حفال رق�شت خالله طالبات يف مدر�شة 

ابتدائية.
اخلمي�ش،  اإيرانية،  اإعالم  و�شائل  وقالت 
مدينة  ملجل�ش  ا�شتقالته  ق��دم  جنفي  اإن 

طهران.
وا�شتدعى ممثل� الدعاء جنفي الأ�شب�ع 
فيها  قدمت  مرا�شم  حل�ش�ره  املا�شي، 
جمم�عة من الفتيات القا�شرات رق�شة 

مبنا�شبة الي�م العاملي للمراأة.
لزيادة  الق�شية  امل��ت�����ش��ددون  وا���ش��ت��خ��دم 
ال�شغط على امل�ش�ؤول الذي تلقى تعليما 
يف  املن�شب  وت����ىل  املتحدة  ال���لي��ات  يف 

اأغ�شط�ش واعدا مبكافحة الف�شاد.
ترزح  البلدية  اإن  ر�شمية  تقارير  وقالت 
مليارات   10 ن���ح����  ي��ب��ل��غ  دي�����ن  حت����ت 
دين  دولر  مليار  منها  اأم��ريك��ي،  دولر 

ملتعاقدين منذ ت�يل جنفي املن�شب.

غرامة على موظف رف�س الإج�زة!
غرامة  دف��ع  خباز  على  فرن�شا  يف  العمل  م�ش�ؤول�  فر�ش 
مالية قدرها 3 اآلف ي�رو، بعدما ا�شتغل ط�ال اأيام اأ�شابيع 
واحد.  راح���ة  ي����م  م��ن  ي�شتفيد  اأن  دون  امل��ا���ش��ي  ال�شيف 
زبائن  بع�ش  اإن  الربيطانية  “غارديان”  �شحيفة  وقالت 
فايفر،  �شيدريك  امل��دع���  ل��دع��م  عري�شة  اأط��ل��ق���ا  اخل��ب��از 
دفعها.  عليه  يت�جب  التي  الكبرية  املالية  الغرامة  ب�شبب 
ودافع كري�شتيان بران، رئي�ش بلدية ل��شيني-�ش�ر-بار�ش 
�شخ�ش،   2000 �شكانها  عدد  يبلغ  التي  فرن�شا(،  )�شمايل 
ال�شروري  م��ن  �شياحية،  منطقة  “يف  قائال  اخل��ب��از،  ع��ن 
ي���م خ��الل ف�شل  ك��ل  ن�شاط جت��اري مفت�حا  اأي  اأن يظل 
ال�شيف”. واأ�شاف اأ�ش�اأ �شيء ميكن اأن يعاين منه ال�شائح 
قالت  جهتها،  م��ن  مغلقا.  متجرا  اأو  حم��ال  يجد  اأن  ه��� 
املديرية الإقليمية لل�شركات واملناف�شة والعمل والت�ظيف 
يف  بها  امل��ع��م���ل  للق�انني  ميتثل  مل  فايفر  �شيدريك  اإن 
البالد. ومب�جب قان�ن العمل املحلي، فاإنه من املفرو�ش 

على كل خباز اإغالق متجره مرة واحدة يف الأ�شب�ع.

طفلة تن�م 90 دقيقة فقط ب�ليوم
العمر  تبلغ من  بكندا  اأونتاري�  اإيفر، طفلة �شغرية من 
تتمتع مبميزات خا�شة منذ ولدت��ه��ا؛ بح�شب  اأع����ام،   3
ما ذكرت جملة Brigitte، حيث ت�شحك كثرياً وب�ش�ت 
عاٍل، وتنم� ببطء، وتبدو دائماً م�شطربة، وهي ل تنام يف 

الي�م باأكمله اإل 90 دقيقة!
ل��ف��رتة ط���ي��ل��ة، ظ��ل ال�����ال����دان؛ روب����ن اأودي�����ت، وكريك 
هي�شك�، ل يعرفان بال�شبط ماذا بها، مع اأنهما يدركان 
متاماً اأن ثمة �شيئاً غري طبيعي يف حالتها، بح�شب تقرير 
اإنه  ب��شت"  ل�"هاف  الأمل��ان��ي��ة  الن�شخة  وق��ال��ت  امل��ج��ل��ة. 
ل  غالباً  الفتاة  كانت  اللغ�ي،  تط�رها  تاأخر  ف�شاًل عن 

تنام �ش�ى 90 دقيقة فقط كل ليلة.
وعندما و�شل عمرها اإىل عامني، مت الت��شل اأخرياً اإىل 

ت�شخي�ش حلالتها؛ فالطفلة تعاين متالزمة اأجنلمان.
ومتالزمة اأجنلمان، التي �شميت ن�شبًة اإىل طبيب الأطفال 
يحدث  وراث��ي  ا�شطراب  هي   ،)1965( اأجنلمان  ه��اري 
نتيجة خلل يف اجلني امل�ج�د يف كروم��ش�م 15، والذي 
والكالم،  التعلم،  امل�ش�ؤولة عن  املعل�مات اجلينية  يحمل 
والنم�. وهذا اخللل ال�راثي حتديداً ي�ؤدي اإىل بطء يف 
النم� اجل�شدي والتط�ر الذهني لدى الأطفال حديثي 
ال�لدة، ويعاين الأطفال امل�شاب�ن به عادًة، �شع�بات يف 

التكلم، وتاأخراً واأحياناً ف�شاًل يف التط�ر اللغ�ي.
وي�شاب بهذا املر�ش يف املت��شط 1 من كل 30 األف م�ل�د 
جديد. ويظل الطفل امل�شاب به ط�ال حياته يف امل�شت�ى 

العقلي لطفل �شغري، ويحتاج اإىل رعاية م�شتمرة.

العثور على اأقدم م�شد�س يف الع�مل
عرث علماء اأمريكي�ن على اأجزاء من زناد م�شد�ش قدمي 
يف ولي��ة ك���ل���رادو، عمره 500 ع��ام على الأق���ل. ووجد 
اإ�شباين،  اأخ��رى من م�شد�ش  علماء الآث��ار زن��ادا واأج���زاء 
يع�د للقرن ال�شاد�ش ع�شر يف كاّنا كريك ب�لية ك�ل�رادو. 
اإىل  ي�شري  اأن  ميكن  الكت�شاف  ه��ذا  اأن  العلماء  ويعتقد 
و�ش�ل امل�شتعمرين الإ�شبان اإىل اأمريكا يف زمن اأبكر مما 

كان يعتقد من قبل.
ممثلون من �لر�بطة �ليابانية بنادي مينو يف �شنغافورة يقدمون رق�شة تقليدية يف �حلد�ئق خالل �إطالق مهرجان 

�شاكور� مات�شوري ذو �لطابع �لياباين ل�شتكمال عر�س �أزهار �لكرز �ل�شنوي يف �شنغافورة.  )� ف ب(

انه�ر اجل�شر 
فقتل اأربعة

قال ديف داوين قائد فرقة اإطفاء 
ج�شرا  اإن  دي���د  م��ي��ام��ي  م��ق��اط��ع��ة 
ل��ل��م�����ش��اة ���ش��ي��د ح��دي��ث��ا ان���ه���ار على 
ع��دة ح���ارات م��روري��ة عند جامعة 
ف��ل���ري��دا ال��دول��ي��ة مم��ا اأ���ش��ف��ر عن 

مقتل اأربعة اأ�شخا�ش.
الط�ارئ  اأجهزة  اأف��راد من  وبحث 
ع������ن ن�����اج�����ني و������ش�����ط رك���������ام من 
اخل���ر����ش���ان���ة وامل����ع����دن ���ش��ق��ط من 
�شيارات  و���ش��ح��ق  امل��ن��ه��ار  اجل�����ش��ر 
يف اأح���د اأك���رث ال��ط��رق ازدح��ام��ا يف 

جن�ب فل�ريدا.
وح������ش��رت ث��م��اين ���ش��ي��ارات على 
الأق���ل و���ش��ط ح��ط��ام اجل�شر وقال 
على  ع�شرة  اإن  واأط��ب��اء  م�ش�ؤول�ن 

الأقل نقل�ا اإىل امل�شت�شفيات.
وقال �شه�د ل��شائل اإعالم حملية 
اإن ال�����ش��ي��ارات ك��ان��ت م��ت���ق��ف��ة يف 
ان���ه���ار عليها  اإ�����ش����ارة م�����رور ح���ني 
 1730 ال�������ش���اع���ة  ن���ح����  اجل�������ش���ر 

بت�قيت جرينت�ش.
مبدينة  اجلامعة  اجل�شر  وي��رب��ط 
ي�م  تركيبه  وج��رى  )�ش�يت�وتر( 
ال�����ش��ب��ت خ���الل ���ش��ت ���ش��اع��ات على 
حارات  ثماين  ي�شم  �شريع  طريق 
م�قع  على  من�ش�رة  لبيانات  وفقا 
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى الإن����رتن����ت. وكان 

ط�ل اجل�شر 53 مرتا.
الذي  اجل�شر  اإن  اجلامعة  وق��ال��ت 
دولر  م��ل��ي���ن   14.2 ب��ن��اوؤه  تكلف 
اإع�������ش���ارا بق�ة  م�����ش��م��م ل��ي��ت��ح��م��ل 

خم�ش درجات وليعي�ش 100 عام.

املدخنون اأكرث عر�شة لفقدان ال�شمع
جّددت درا�شة يابانية حديثة التحذير من اأن التدخني 
يجعل املدخنني اأكرث عر�شة خلطر الإ�شابة بفقدان 
ال�طني  باملركز  باحث�ن  اأج��راه��ا  ال��درا���ش��ة  ال�شمع. 
نتائجها،  ون�شروا  والطب،  العاملية  لل�شحة  الياباين 
 Nicotine and( دوري������ة  يف  امل���ا����ش���ي،  الأرب����ع����اء 
الدرا�شة  وتاأتي  العلمية.   )Tobacco Research
اأخطار  ح����ل  ق��ب��ل،  م��ن  اأج��ري��ت  لأب��ح��اث  ا�شتكمال 
التدخني على ال�شمع، ففي ي�لي� مت�ز 2013، ك�شفت 
م��ع��ر���ش���ن لالإ�شابة  امل��دخ��ن��ني  اأن  اأم��ريك��ي��ة  درا���ش��ة 

ب�شعف ال�شمع باملقارنة مع غري املدخنني.
ويف ال��درا���ش��ة اجل��دي��دة، ت��اب��ع ال��ف��ري��ق اأك���رث م��ن 50 
األف �شخ�ش، بينهم مدخن�ن حالي�ن و�شابق�ن وغري 

مدخنني، يف درا�شة امتدت على مدار 8 اأع�ام.
الفح��شات  م��ن  ال��ب��ي��ان��ات  بتحليل  ال��ب��اح��ث���ن  وق���ام 
ال�شمع،  اخ��ت��ب��ارات  �شملت  ال��ت��ي  ال�����ش��ن���ي��ة،  ال��ط��ب��ي��ة 
بال�شحة،  امل��ت��ع��ل��ق  احل���ي���اة  ح�����ل من���ط  وا���ش��ت��ب��ي��ان 
الأ�شخا�ش  يدخنها  التي  ال�شجائر  لعدد  بالإ�شافة 
ي���م��ي��ا. ووج���د ال��ب��اح��ث���ن اأن ال��ت��دخ��ني ���ش��اع��ف من 
 1.6 اإىل   1.2 خطر الإ�شابة بفقدان ال�شمع، مبعدل 

مرة اأكرث من غري املدخنني. وعن اأهمية الإقالع عن 
املر�شية، وجد  احلالة  ال�قاية من هذه  التدخني يف 
الباحث�ن اأن خطر فقدان ال�شمع ينخف�ش يف غ�ش�ن 
�شن�ات من الإقالع عن التدخني. وقال قائد فريق   5
ال��ب��ح��ث، ال��دك��ت���ر ه���ه���ان ه��� ج��ني: "مع الأع���داد 
�شن�ات،   8 م��دار  على  الدرا�شة  تابعتها  التي  الكبرية 
تقدم النتائج دليال ق�يا على اأن التدخني عامل خطر 
الدرا�شة  نتائج  اأن  واأ�شاف  ال�شمع".  لفقدان  رئي�شي 
ت�ؤكد �شرورة احلاجة اإىل مكافحة التبغ ملنع اأو تاأخري 
ال�شحة  ملنظمة  وفقاً  ال�شمع  ب�شعف  الإ�شابة  تط�ر 
العامل،  ح���ل  �شخ�ش  ملي�ن   360 ي��ع��اين  ال��ع��امل��ي��ة، 
ب�شبب  ال�شمع  ف��ق��دان  م��ن  ط��ف��ل،  ملي�ن   32 بينهم 
املعدية،  الأم��را���ش  منها  وع���ام��ل  اخللقية  ال��ع��ي���ب 
لل�ش��شاء  ال��ت��ع��ر���ش  اأو  الأدوي�����ة  بع�ش  وا���ش��ت��خ��دام 
ال�شديدة. فيما ت�شري املنظمة ذاتها اإىل اأن التبغ يقتل 
ما يقرب من 6 ماليني �شخ�ش باإقليم �شرق املت��شط 
�شن�ًيا، بينهم اأكرث من 5 ماليني متعاط�ن �شابق�ن 
األف �شخ�ش من غري   600 وحالي�ن للتبغ، وح�ايل 

املدخنني املعر�شني للتدخني ال�شلبي.

�شيلين� غوميز اأ�شيبت ب�لكتئ�ب!
"اأ�شيبت  غ�ميز  �شيلينا  ال�شابة  الأم��ريك��ي��ة  املغنية  اأن  اإخ��ب��اري��ة  تقارير  ك�شفت 

باكتئاب"، بعد خ�ش�عها لعملية زرع كلية لها يف ال�شيف املا�شي.
واأفادت تقارير اإعالمية، نقال عن فران�شيا رايزا، وهي �شديقة �شيلينا التي تربعت 
وبعدها،  العملية  اإج���راء  قبل  عقلية  م�شاكل  عانت  منهما  ك��ال  ب��اأن  بكليتها،  لها 

م�شيفة اأنه مل يكن مبقدور اأي �شيء اأن ي�ؤهلها ل�"�شع�بة" امل�شاألة كلها.
�شي�شفى  للكلية  املتلقي  ال�شخ�ش  �شيك�ن �شعبا، لن  الأمر  ان  "اأخربوين  وقالت: 
�ش�ف  واأن��ت  يحتاجه،  �شيء  على  �شيح�شل  لأن��ه  املتربع،  من  بكثري  اأ�شرع  ويتاألق 
�شعبا  كان  وقد  �شعبا،  الم��ر  �شيك�ن  خ�شارته.  اإىل  بحاجة  ل�شت  �شيئا  تخ�شرين 

جدا. لقد اأ�شبت اأنا و�شيلينا بالكتئاب".
وتفخر املمثلة المريكية ال�شابة فران�شيا رايزا )29 عاما( باإظهار اآثار اجلراحة 

التي لديها، لأنها تعتقد اأنها جتعلها "مميزة وخمتلفة".
وكانت �شيلينا ك�شفت يف �شبتمرب املا�شي اأنها خ�شعت لعملية زرع كلية، مل�شاعدتها 
يف العالج من مر�ش الذئبة الذي تعانيه ، م�شيدة ب�شديقتها فران�شيا، حيث ن�شرت 

على "ان�شتغرام" �ش�رة جتمعهما وهما م�شتلقيان جنبا اإىل جنب يف امل�شت�شفى.


