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حمدان بن زايد: الهالل الأحمر اأكرث ا�ستجابة 
لالحتياجات الإن�سانية املحلية خالل عام زايد

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي اأن الهيئة �شتكون اأكرث 
ا�شتجابة لالحتياجات الإن�شانية داخل الدولة واأ�شمل عطاء و�شخاء 
 “  2018 “ عام زايد  يف جانب امل�شاعدات والربامج املحلية خالل 

الذي اأعلنت عنه القيادة الر�شيدة.
وقال �شموه اإن تلك اجلهود تعزز القيم واملبادئ التي غر�شها املغفور 
له الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” الذي 
والإن�شاين  اخلييري  الإمييييارات  �شرح  عليها  قييام  التي  الأ�ش�س  و�شع 
بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب  قيادة  حاليا يف ظل  يتعزز  والييذي 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”وبدعم من �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
الأحمر  الهالل  اإ�شدار هيئة  ل�شموه مبنا�شبة  ت�شريح  ذلك يف  جاء 
تقريرها ال�شنوي اخلا�س بامل�شاعدات الإن�شانية املحلية خالل العام 
األفا و634 درهما ا�شتفاد  130مليونا و828  املا�شي والتي بلغت 
منها مليون و84 األفا و297 فردا من املواطنني واملقيمني من 87 

جن�شية.
وقال �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اإن جهود الهيئة الإن�شانية 
“ عييام اخلر  اأهييداف  املا�شي عييززت  العام  الدولة  ومبادراتها داخييل 
“ التي اأعلنت عنه القيادة الر�شيدة والتي من اأهمها تعزيز   2017

جانب امل�شوؤولية املجتمعية وجمالت التطوع وخدمة الوطن.
الر�شيدة  الييقيييييادة  ودعيييم  توجيهات  بف�شل  حققت  الهيئة  اأن  واأكيييد 
وم�شاندة اخلرين واملانحني وال�شركاء املحليني تو�شعا راأ�شيا واأفقيا 
امل�شتفيدين  الدولة وعدد  املنفذة وحجمها داخل  يف نوعية الربامج 
�شبكة  بف�شل  املحلية  �شاحتها  على  اأو�شع  انت�شارا  حققت  كما  منها 

فروعها ومكاتبها املنت�شرة يف جميع اإمارات الدولة.
وقال �شموه “ نويل اأن�شطتنا وبراجمنا املحلية اهتماما كبرا ون�شعى 
باملزيد من  املحلية  ال�شاحة  الإن�شانية على  امل�شتجدات  دائما ملواكبة 

مواقــيت ال�صالة
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جنود الحتالل خالل انتهاكهم حرم املدر�شة الفل�شطينية )اأ.ف.ب(اجلي�س اليمني يوا�شل انت�شاراته وتقدمه مدعوما بقوات التحالف يف جميع اأنحاء تعز )اأ.ف.ب(

حممد بن زايد والرئي�س الفرن�سي يبحثان عالقات 
ال�سداقة والتعاون بني البلدين يف ات�سال هاتفي

•• اأبوظبي-وام:

 تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ات�شال هاتفيا من فخامة اإميانويل 
الت�شال  خييالل  اجلييانييبييان  وبييحييث  فرن�شا.  جمهورية  رئي�س  ميياكييرون 
عالقات ال�شداقة والتعاون بني دولة الإمارات وجمهورية فرن�شا و�شبل 
ال�شديقني.  وال�شعبني  البلدين  م�شالح  يخدم  مبا  وتنميتها  تعزيزها 
وقدم فخامة الرئي�س الفرن�شي �شكره وتقديره لدولة المارات العربية 
ال�شاحل  ليييدول  امليي�ييشييركيية  الييقييوة  دعيييم  الييفيياعييليية يف  مل�شاهمتها  املييتييحييدة 
املنظمة.  واجلييرمييية  والتطرف  الإرهييياب  ومكافحة  ملحاربة  الأفييريييقييي 
وا�شتعر�س اجلانبان خالل الت�شال اأهم الق�شايا ذات الهتمام امل�شرك 
التي  والأو�ييشيياع  امل�شتجدات  واآخيير  والدولية  الإقليمية  ال�شاحتني  على 

ت�شهدها املنطقة.

حممد بن را�شد خالل تروؤ�شه جل�شة جمل�س الوزراء )وام(

حممد بن را�سد تراأ�س جل�سة جمل�س الوزراء وح�سر خلوة م�ستقبل الإعالم 

جمل�س الوزراء يعتمد اإن�ساء 
اأكرث من 7200 م�سكن للمواطنني 

••  اأبوظبي-وام:

اعتمد جمل�س الوزراء برئا�شة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
يف  لييلييمييواطيينييني  م�شكنا   7270 اإنيي�ييشيياء  اهلل 
خمتلف اإمارات الدولة بقيمة اإجمالية ت�شل 
خالل  ت�شليمها  ليتم  درهم  مليار   7.2 اإىل 
وقيييييال �شموه:  اليييقيييادمييية.  الييثييالثيية  الأعيييييييوام 

للمواطنني  م�شكن   7200 اإنيي�ييشيياء  اعتمدنا 
خالل الأعوام الثالثة القادمة.. �شمن خطة 
اآخر  �شعيد  ..على  درهييم  مليارات   7 قيمتها 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكييد 
الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم 
اأن الإعييييالم  دبييييي رعيييياه اهلل  اليييييييوزراء حيياكييم 
الإمييياراتيييي الييفيياعييل وامليييوؤثييير هييو الييقييادر على 
مواكبة املتغرات املت�شارعة وحتقيق تطلعات 
خالل  ذلييك  امل�شتقبلية..جاء  الإميييارات  دوليية 

حيي�ييشييور �ييشييمييوه جييانييبييا ميين فييعيياليييييات “خلوة 
ال�شمو  �ييشيياحييب  الإعالم.”واأكد  م�شتقبل 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
ركيييييزة حتقيق  هييو  املبتكر  الإمييياراتيييي  اأن  اهلل 
الريادة و�شناعة امل�شتقبل.وقال �شموه خالل 
حفل تخريج منت�شبي الدفعة الثانية لدبلوم 
البتكار: اإن دولة الإمارات توؤمن باأن الإن�شان 
اأ�شا�س اأي عملية تيينييمييوييية.         )التفا�شيل 

اجلي�س اليمني يتقدم �سمال تعز وغربها

خ�سائر للحوثيني على جبهات عدة وم�سرع قيادي يف اجلوف
•• عوا�صم-وكاالت:

اليمني،  اجلييييي�ييس  قييييوات  حييقييقييت 
التحالف  طيييييران  مييين  بييياإ�يييشييينييياد 
تقدماً  الأحييييييد،  امييي�يييس  اليييعيييربيييي، 
عدد  بتحرير  جيييدييييداً،  ميييييدانييييياً 
املييواقييع غييرب و�شمال مدينة  من 
الع�شكرية  العملية  اإطييار  يف  تعز، 
اإطيييالقيييهيييا  الييييتييييي مت  اليييوا�يييشيييعييية 
تعز  حمافظة  حترير  ل�شتكمال 
ورفيييع احليي�ييشييار املييفييرو�ييس عليها 
النقالبية  من ميلي�شيا احلوثي 
مييينيييذ ثييييالثيييية اأعييييوام.و�ييييشيييييييييطيييير 
املنارة  تبة  على  اليمني  اجلي�س 
ونييقيييييل الييكييرا�ييس وقييرييية العاليف 
وقرية الزعيف يف منطقة �شرف 
املطلة على  العنني بجبل حب�شي 

خط تعز احلديدة غرب البالد.

كييمييا متكنت قيييوات اجلييييي�ييس، من 
اجلبرية  قييرييية  على  ال�شيطرة 
قرية  اإىل  والييو�ييشييول  وال�شفراء 
الييي�يييشيييراهيييم، امليييطيييلييية عيييليييى خط 
تييعييز، بح�شب ما  اليييرميييادة، غيييرب 
لقيادة  الإعيييالميييي  امليييركيييز  ذكييييره 
الع�شكري.و�شن  تيييعيييز  حمييييييور 
هجوما  الأحييد،  اليمني،  اجلي�س 
ملي�شيات  ميييواقيييع  عييلييى  عيينيييييفييا 
�شمال  الييوعيي�ييس  احلييوثييي يف جبل 
على  ال�شيطرة  ميين  ومتكن  تعز، 
حييي اليي�ييشييجييرة وعيييدد ميين املواقع 

التي تعترب اأوكارا للميلي�شيات.
وقتل 20 عن�شرا من ميلي�شيات 
احلييييييوثييييييي الإييييييييرانييييييييييييييية، امييي�يييس 
قيادي ميداين يف  بينهم  الأحييد، 
ال�شرعية،  القوات  مع  مواجهات 
وغيييييييارات لييلييتييحييالييف اليييعيييربيييي يف 

حمافظة اجلوف �شمايل اليمن.
وقالت م�شادر ميدانية اإن 9 من 
اأفراد القوات ال�شرعية قتلوا اأي�شا 
يف املعارك التي اندلعت اإثر هجوم 
وا�شع للميلي�شيات املوالية لإيران 
على مواقع القوات احلكومية يف 

منطقة مزوية باجلوف.
ومتيييكييينيييت الييييقييييوات اليي�ييشييرعييييية و 
التحالف  مييقيياتييالت  ميين  بيياإ�ييشيينيياد 
امل�شادر  وفييق  الييهييجييوم،  �شد  ميين 
بيييني قتلى  مييين  اأن  كيي�ييشييفييت  الييتييي 
الإيرانية  احليييوثيييي  ميييييلييييي�ييشيييييات 
اليييقيييييييادي امليييييييييداين الييييبييييارز اأبييييو 
اأعلنت  تييعييز،  �ييشييايييع.ويف  حميي�ييشيين 
م�شرع  مينية  ع�شكرية  ميي�ييشييادر 
ملي�شيات  عيييميييليييييييات  ميييي�ييييشييييوؤول 
“اأبو  امللقب  املنطقة،  يف  احلوثي 
عثمان”، مع اثنني من مرافقيه. 

الحتالل ي�سّرع م�ستوطنة بال�سفة ويهدم مدر�سة بالقد�س

خطة فل�سطينية لفك الرتباط مع اإ�سرائيل

قوات رو�سية يف اإدلب مبهمة خا�سة بغطاء جوي

تركيا تهدد با�ستهداف القوات الأمريكية يف عفرين 

•• فل�صطني املحتلة-وكاالت:

قال �شكان م�شارب بدوية �شرقي 
اإن  مدينة القد�س املحتلة، ام�س، 
قوات اإ�شرائيلية اقتحمت جتمعهم 
مدر�شيتني  غييرفييتييني  وهيييدميييت 
ح�شبما  فجرا،  اخلام�شة  ال�شاعة 
اأفييادت وكالة رويييرز.واأبييلييغ داود 
النوار  اأبييو  جهالني، ممثل جتمع 
العائالت  عيي�ييشييرات  ت�شكنه  اليييذي 
الهدم  اأن  رويييييييييرز،  الييييبييييدوييييية، 
حول  ق�شية  هيينيياك  اأن  رغيييم  مت 
ملدر�شة  الييتييابييعييتييني  اليييغيييرفيييتيييني 
العليا  الييعييدل  حمكمة  يف  قريبة 
قرار  ييي�ييشييدر  ومل  الإ�ييشييرائيييييلييييية 

نهائي عنها بعد.
واأ�شاف مت بناء هاتني الغرفتني 
يدر�س  وكييييان   2017 اليييعيييام  يف 

فيييييهييمييا 27 طييالييبييا وطييياليييبييية يف 
ال�شفني الثالث والرابع.

اللجنة  طالبت  اآخييير،  جانب  ميين 
التحرير  مليينييظييميية  الييتيينييفيييييذييية 
بالبدء  احلييكييوميية  الفل�شطينية، 

يف اإعداد اخلطط وامل�شاريع لفك 
الحتالل  �شلطات  مع  الرتييبيياط 
خمتلف  عييييلييييى  الإ�يييييشيييييرائيييييييييييليييييي 
والإدارييييية  ال�شيا�شية  امل�شتويات 

والقت�شادية والأمنية.

 ��م
�����ت 
������

������
������

��ا���ات
������ أ��� / ذ��

�������

Mob: +971 55 4588774 - Tel: +971 2 444 7457 - P.O.Box:29449 Abu dhabi-uae
 Email: info@maharahrecruit.com - website:www.maharahrecruit.com

(اإلدارة إ��را���)ا����رة ������ ا������

•• عوا�صم-وكاالت:

هددت تركيا، ام�س الأحد، بتو�شيع عمليتها الع�شكرية 
�شد القوات الكردية يف منطقة عفرين �شمال �شوريا 
اإىل مدينة منبج، وحتى اإىل �شرق الفرات، وذلك غداة 

مقتل 7 من جنودها.
احتمال  من  الأمركيني  الع�شكريني  اأنقرة  وحييّذرت 
ا�شتهدافهم اإذا قاتلوا بيبزات الأعداء، ح�شب تعبرها.
وقيييال نييائييب رئييييي�ييس احلييكييوميية بييكييري بييييوزداغ ل�شبكة 
تن�شحب  مل  اإذا  اإنييييه  ان-تييييييرك  ان  �ييشييي  الييتييلييفييزيييون 
)وحدات حماية ال�شعب الكردية( من منبج ف�شنذهب 

اإىل منبج، �شنتحرك �شرق الفرات.
ول وجود للقوات الأمركية يف عفرين وحولها، لكنها 

متمركزة يف منبج �شرق الفرات، حيث �شاعدت وحدات 
حماية ال�شعب يف قتالها �شد تنظيم داع�س.

القوات  مع  مواجهة  تريد  ل  تركيا  اأن  بيييوزداغ  واأكييد 
الأمركية، واأن اجلنود الأمركيني ميكن اأن يعلقوا 

يف القتال اإذا ارتدوا بزات وحدات حماية ال�شعب.
اإدلب  يف  الرو�شية  املقاتلة  اإ�شقاط  على  �شاعات  وبعد 
ومقتل طيارها اأفادت وكالة �شبوتنيك اأن قوة رو�شية 
ع�شكرية يف منطقة  بييداأت عملية  اخلا�شة  املهام  من 
الرو�شية،  الييطييائييرة  ا�ييشييتييهييداف  منها  مت  اإنييهييا  تييقييول 

وبغطاء جوي.
ميين جييهييتييه، نييفييت وا�ييشيينييطيين الأحييييد الدعيييييياءات التي 
راجييييت، بييتييزويييدهييا �ييشييواريييخ حمييمييوليية عييلييى الكتف 

م�شادة للطائرات لأي جهة مقاتلة ب�شوريا.

•• القاهرة-وكاالت:

قال املتحدث با�شم وزارة اخلارجية امل�شرية، اأحمد اأبو زيد، ام�س الأحد، 
العامة  اإن وزيري خارجية م�شر وال�شودان ورئي�شي جهازي املخابرات 
العالقات  لبحث  املقبل،  اخلمي�س  القاهرة  يف  �شيجتمعون  بالبلدين، 

الثنائية والتن�شيق ب�شاأن ق�شايا اإقليمية.
واأ�شاف اأبو زيد يف بيان: “القاهرة �شوف ت�شت�شيف اخلمي�س )8 فرباير 
اجلاري( اجتماعا رباعيا لوزيري اخلارجية ورئي�شي جهازي املخابرات 
مب�شر وال�شودان لبحث م�شار العالقات الثنائية بني البلدين، والتن�شيق 

ب�شاأن عدد من الق�شايا الإقليمية ذات الهتمام امل�شرك”.
اخلارجية  وزيييري  بني  اجتماع  �شي�شبقه  الرباعي  الجتماع  اأن  واأو�شح 
واجتماع بني رئي�شي جهازي املخابرات، ويليه موؤمتر �شحفي لوزيري 

اخلارجية.
ال�شوداين  نظره  مع  ال�شي�شي،  الفتاح  عبد  امل�شري،  الرئي�س  واجتمع 
عمر ح�شن الب�شر يف اأدي�س ابابا اأواخر يناير، على هام�س قمة الحتاد 

الأفريقي.
وقال املتحدث با�شم اخلارجية امل�شرية اإن اجتماع اخلمي�س يف القاهرة، 
�شيعقد تنفيذا لتوجيهات اأ�شدرها ال�شي�شي والب�شر عقب حمادثاتهما 

يف اأدي�س اأبابا.
ت�شاورية  “اآلية  اإن�شاء  على  اأبابا  اأدي�س  يف  اتفقا  الرئي�شني  اأن  واأ�شاف 
البلدين..  العامة يف  املخابرات  رباعية بني وزارتي اخلارجية وجهازي 

يف اإطار العالقة ال�شراتيجية التي جتمع بينهما”.

•• اخلرطوم-وكاالت:

ارتفعت وترة خطف الأطفال يف خ�شم حرب اأهلية يف جنوب ال�شودان، 
حيث يفعل املواطنون كل ما بو�شعهم للبقاء. ويردد اأن الطفل الواحد 
نحو  يعادل  ما  اأو  بقرة  ع�شرين  مقابل  يباع  عمره،  عن  النظر  وبغ�س 
�شبعة اآلف دولر. خالل زيارة لأحد املعاقل الأخرة للمعار�شة، حتدثت 

الأ�شو�شيتد بر�س مع والد خطف اأبنائه من باحة منزله.
كلهم دون �شن اخلام�شة، والرجل يخ�شى اأن اثنني منهم قد بيعا مقابل 

اأبقار واأن اأ�شغرهم مل يعد على قيد احلياة.
ماأ�شاة ل يعرف بها على نطاق وا�شع و�شط احلرب الأهلية، التي تع�شف 
الأطفال  خطف  عمليات  وزادت  �شنوات.  خم�س  منذ  ال�شودان  بجنوب 
الذين ي�شربهم  املواطنني  الياأ�س بني  انت�شار  القبائل مع  املتبادلة بني 

اجلوع والقت�شاد املنهار، بح�شب اجلماعات احلقوقية.

ارتفاع وترية خطف الأطفال يف جنوب ال�سودان

اجتماع ا�ستخباراتي ودبلوما�سي م�سري �سوداين
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اأخبـار الإمـارات
تنفيذي اأبوظبي يعتمد اإن�ساء هيئة الأنظمة واخلدمات الذكية

•• اأبوظبي-وام:

الأنظمة  هيئة  بيياإنيي�ييشيياء  قييييراراً  اأبييوظييبييي  لإمييييارة  التنفيذي  املجل�س  اعتمد 
الأهلية  لها  ويكون  العتبارية  بال�شخ�شية  تتمتع  التي  الذكية  واخلدمات 
كما  �شوؤونها..  جميع  يف  والإداري  املييايل  وال�شتقالل  الييالزميية  القانونية 
بتعيني �شعادة الدكتورة رو�شة �شعيد ال�شعدي مديراً  اعتمد املجل�س قراراً 

عاماً للهيئة.
وتهدف هيئة الأنظمة واخلدمات الذكية والتي �شتحل حمل مركز اأبوظبي 
للخدمات  الذكية  املنظومة  تطوير  اإىل  واملعلومات  الإلكرونية  لالأنظمة 
بكافة  للمتعاملني  املتكاملة  التجربة  على  الركيز  خييالل  من  احلكومية 

�شرائحهم لتح�شني وت�شهيل القطاع اخلدمي احلكومي.

اخلدمات  �شياغة  لإعيييادة  احلكومية  اجلييهييات  جميع  مييع  الهيئة  و�شتعمل 
وتقدميها بطريقة �شل�شة وا�شتباقية ومتكاملة تخدم الحتياجات الفردية 
لكل متعامل وذلك من خالل من�شة موحدة بقنوات متعددة متكن املتعامل 

من الو�شول اإىل اخلدمات يف اأي وقت ومن اأي مكان.
خدمات  لتقدمي  العمالء  خلدمة  مراكز  اإن�شاء  على  الهيئة  �شت�شرف  كما 

ذكية ومتكاملة وفقاً لأف�شل املمار�شات العاملية.
و�شتت�شمن مهام الهيئة اأي�شاً ر�شم ال�شيا�شات العامة واخلطط ال�شراتيجية 
واملبادرات بالإ�شافة اإىل الدعم الت�شغيلي لتحقيق التكامل احلكومي فيما 
من  احلكومية  اجلهات  ومتكني  والت�شالت  املعلومات  بتكنولوجيا  يتعلق 
مبتكرة  ت�شريعات  و  اأنظمة  خالل  من  التنموية  و  املوؤ�ش�شية  مهامها  اإدارة 

ت�شاهم يف رفع كفاءة الأداء احلكومي.

حتذير من ت�سكل ال�سباب 
وانخفا�س م�ستوى الروؤية اليوم

•• ابوظبي-وام:

الوطني لالأر�شاد م�شتخدمي الطرق وقائدي  املركز  نا�شد   
ال�شيارات اأخذ احليطة واحلذر واإتباع اإر�شادات املرور، يف حال 
ت�شكل ال�شباب وال�شباب اخلفيف، والذي يوؤدي اإىل انخفا�س 
على  اأحياناً  1000 مر  الأفقية لأقل من  الروؤية  م�شتوى 
بع�س املناطق الداخلية خالل �شاعات الليل وال�شباح الباكر.
 01:30 اليي�ييشيياعيية  ميين  اليي�ييشييبيياب  يت�شكل  اأن  املييتييوقييع  ميين  و 
اليوم  �شباح  من  التا�شعة  حتى  وي�شتمر  الليل  منت�شف  بعد 

الإثنني.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س �سريالنكا بيوم ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

 بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
جمهورية  رئي�س  �شري�شينا  مييايييريييبييال  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 

�شريالنكا الدميقراطية ال�شراكية وذلك مبنا�شبة يوم ا�شتقالل بالده.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الييوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س مايريبال �شري�شينا.

برئا�سة حممد بن را�سد 

جمل�س الوزراء يعتمد اإن�ساء اأكرث من 7200 م�سكن للمواطنني 
 نائب رئي�س الدولة :بتوجيهات خليفة تعي�س الإمارات اأف�سل الأيام ويعي�س �سعبها يف خري ورفاهية واأمن واأمان 

اعتماد خطة وطنية لتطوير مراكز لالأبحاث الطبية بالدولة 

 كرم خريجي الدفعة الثانية لدبلوم البتكار احلكومي 

حممد بن را�سد:الإماراتي املبتكر هو ركيزة حتقيق الريادة و�سناعة امل�ستقبل والعن�سر الأهم يف حتقيق الروؤى ال�سرتاتيجية للدولة 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  اليييوزراء  جمل�س  اعتمد 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اإن�شاء 
الدولة بقيمة اإجمالية ت�شل  اإمارات  خمتلف  يف  للمواطنني  م�شكنا   7270
القادمة. وقال  الثالثة  الأعييوام  ت�شليمها خالل  ليتم  درهييم  7.2 مليار  اإىل 
الثالثة  الأعيييوام  خييالل  للمواطنني  م�شكن   7200 اإن�شاء  اعتمدنا  �شموه: 
القادمة.. �شمن خطة قيمتها 7 مليارات درهم .. م�شرا �شموه  اليوم حوايل 
%80 من مواطنينا ميلكون م�شكنهم اخلا�س بهم وهي ن�شبة �شمن الأعلى 

عامليا.
نهيان  اآل  زايييد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات  �شموه  واأ�ييشيياف 
واأمن  ورفاهية  خر  يف  �شعبها  ويعي�س  الأيييام  اأف�شل  الإميييارات  دوليية  تعي�س 
ومتابعة  بتوجيهاته  اأولييوييية  وراحتهم  املواطنني  اإ�شكان  و�شيبقى   .. واأميييان 

اإخوانه ».
وقال:وجهنا اأي�شا بتزويد الأحياء ال�شكينة للمواطنني ببنية حتتية حديثة 
ونظيفة  �شحية  واأجييواء  خ�شراء  بيئة  وتوفر  ال�شتدامة  موا�شفات  تراعي 

لالأ�شر املواطنة �شمن معاير بيئية عالية.
و�شدد �شموه على اأهمية توفر امل�شاكن الالئقة للمواطنني .. موؤكدا ال�شكن 
مواطنيها  دعييم  عن  الدولة  تتوقف  وليين  كرمية..  وحياة  وطماأنينة  �شكينة 

املالية يف خدمتهم  وتوفر احلياة الأف�شل والأ�شعد لهم .. �شتبقى مواردنا 
.. وكوادرنا الب�شرية تعمل من اأجلهم .. وجهاتنا احلكومية �شيبقى مقيا�س 

جناحها الدائم �شعادتهم وراحتهم«.
كما اعتمد �شموه ام�س- �شمن جل�شة جمل�س الوزراء - خطة وطنية لتطوير 
مراكز لالأبحاث الطبية بالدولة حيث قال ن�شعى لفهم اأو�شح ودرا�شات اأعمق 
للتحديات ال�شحية اخلا�شة مبجتمعنا واخلدمات ال�شحية الالزمة خالل 

العقود القادمة من خالل مراكز لالأبحاث الطبية.
ام�س يف ق�شر  الييذي عقد �شباح  الييييوزراء  اجتماع جمل�س  خييالل  ذلييك  جيياء 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  بح�شور  الرئا�شة 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة .
خمتلف  يف  للمواطنني  م�شكنا   7270 اإن�شاء  خطة  املجل�س  ا�شتعر�س  وقد 
املواطنني  اإ�شكان  بق�شايا  القيادة  اهتمام  يعك�س  نحو  على  الييدوليية  اإميييارات 
احلياة  مقومات  وتييوفيير  ال�شكني  ال�شتقرار  حتقيق  على  اليييدوؤوب  والعمل 
الكرمية ومبا يتما�شى مع موؤ�شر الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 
يف �شرعة اإ�شكان املواطنني املقدمني للدعم ال�شكني ويحقق يف الوقت نف�شه 

الرفاه وال�شعادة للمواطنني.
زايد  ال�شيخ  برنامج  ينفذها  التي  الإ�شكانية  امل�شاريع  موا�شفات  اأن  يذكر 
البيئة  مييع  يتطابق  ومبييا  عاملية  معاير  على  بناء  ت�شميمها  مت  لالإ�شكان  

اخل�شراء وموا�شفات ال�شتدامة وحتافظ يف نف�س الوقت على املوارد وتواكب 
الب�شمة  تقليل  اإىل  الهادف  الإمييارات  دولة  ال�شائد حاليا يف  البيئي  التوجه 

الكربونية وا�شتخدام اأنظمة مطابقة للمعاير واملوا�شفات البيئة املحلية.
كما تراعي م�شاريع الإ�شكان - التي ينفذها الربنامج- حتقيق معاير بيئية 
ت�شهم يف تخفي�س هدر الطاقة وتر�شيد ال�شتهالك وحفظ املوارد الطبيعية 
كاملياه اإ�شافة اإىل اإيجاد بيئة منا�شبة ون�شر ثقافة ال�شتدامة واحلفاظ على 

البيئة بني املواطنني.
مييين جيييانيييب اآخييييير اأ�ييييشييييدر جمييليي�ييس الييييييييوزراء قييييييرارا بيييامليييوافيييقييية عييلييى تنفيذ 
ال�شراتيجية الوطنية لإن�شاء وتعزيز مراكز لالأبحاث والتطوير يف القطاع 
ال�شحي بالتعاون مع املوؤ�ش�شات الأكادميية يف الدولة وتهدف ال�شراتيجية 
اإىل توحيد اجلهود على م�شتوى الدولة واإيجاد مراكز بحثية �شحية ت�شاهم 
وا�شتيعاب  لفهم  الالزمة  املحايدة  العلمية  الأبحاث  ون�شر  ودعييم  تطوير  يف 
الأبحاث  تطبيق  عييرب  لها  احلييلييول  واإيييجيياد  املجتمع  يف  ال�شحية  امل�شكالت 
املتميزة والدرا�شات الوبائية والنظام ال�شحي واخلدمات ال�شحية والقت�شاد 
ال�شحي. اأما يف ال�شاأن التنظيمي .. فقد اأ�شدر املجل�س قرارا بت�شكيل جمل�س 
الرميثي  اللواء حممد خلفان  برئا�شة معايل  للريا�شة  العامة  الهيئة  اإدارة 
وع�شوية كل من �شعيد حممد حارب اأمني عام جمل�س دبي الريا�شي وعارف 
حمد العواين اأمني عام جمل�س اأبوظبي الريا�شي وعبد العزيز النومان اأمني 
عام جمل�س ال�شارقة الريا�شي ورائد عبيد حممد الزعابي نائب مدير مراكز 

الدفاع املدين يف عجمان وعدنان علي الزعابي مدير اإدارة مكافحة املخدرات 
�شرطة يف راأ�س اخليمة و�شعيد عبد الغفار ح�شني رجل اأعمال وحميد را�شد 
حميد ال�شام�شي اأمني عام املجل�س التنفيذي يف اأم القيوين و�شريف العو�شي 
مدير عام هيئة املنطقة احلرة بالفجرة واأحمد حممد اأحمد العتيبة مدير 
وع�شو جمل�س اإدارة جمموعة احلبتور والدكتورة مي اأحمد �شلطان اجلابر 

مدير طبي مب�شت�شفى هيلف بوينت.
اإىل  الن�شمام  بينها  من  الدولية  التفاقيات  من  عدد  على  املجل�س  و�شدق 
الطرق  على  للب�شائع  اليييدويل  النقل  عقد  بيي�ييشيياأن  املييتييحييدة  الأمم  اتفاقية 
والن�شمام اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�شاأن النقل الدويل للب�شائع اخلطرة 
بني  اجلوية  اخلدمات  ب�شاأن  التفاقيات  على جمموعة من  �شدق  كما  بييرا. 
الدميقراطية  كونغو  جمهورية  حكومة  ميين  كييل  مييع  ورائييهييا  ومييا  الأقيياليييييم 
وبرين�شيب  �شاوتومي  جمهورية  وحكومة  بي�شاو  غينيا  جمهورية  وحكومة 

الدميقراطية وحكومة جمهورية مالوي.
جمهورية  وحييكييوميية  الييدوليية  حكومة  بييني  اتفاقية  على  املجل�س  �ييشييدق  كما 
حكومة  بييني  اأخيييرى  واتفاقية  والفني  القت�شادي  الييتييعيياون  ب�شاأن  ليتوانيا 
من  املتبادل  الإعييفيياء  ب�شاأن  الحتييادييية  الييربازيييل  جمهورية  وحكومة  الدولة 

تاأ�شرة الدخول امل�شبقة حلاملي جوازات ال�شفر العادية.
لل�شنة  الإميييارات  بريد  جمموعة  لي  املوحدة  املالية  البيانات  املجل�س  واعتمد 

املنتهية يف 2016-12-31.

••اأبوظبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اأن الإماراتي املبتكر هو ركيزة 
الروؤى  حتقيق  يف  الأهيييم  والعن�شر  امل�شتقبل  و�شناعة  الييريييادة  حتقيق 

ال�شراتيجية لدولة الإمارات.
وقال �شموه خالل حفل تخريج منت�شبي الدفعة الثانية لدبلوم البتكار: 
اإن دولة الإمارات توؤمن باأن الإن�شان اأ�شا�س اأي عملية تنموية .. نحن نوؤمن 
بكفاءة كوادرنا الوطنية وقدرتهم على تطوير مناذج العمل احلكومي على 

اأ�ش�س م�شتقبلية وابتكار حلول ا�شتباقية للتحديات امل�شتقبلية«.
ا�شتثنائيا يف  الإمييييارات منييوذجييا  دولييية  طييورنييا يف حكومة  �شموه  واأ�ييشيياف 
واأ�ش�شنا  امل�شتقبلية  روؤانيييا  وحتقيق  باملجتمع  لالرتقاء  البتكار  توظيف 
.. تنطلق من حتويل البتكار  لتبني مفاهيم جديدة لالبتكار احلكومي 
تنفيذها لالرتقاء بجميع  املجتمع يف  اأفييراد  يت�شارك جميع  اإىل مبادرات 

القطاعات.
اأدواتييه م�شتمرة.. ما دام  واأكد �شموه ان: »م�شرتنا مع البتكار وتطوير 
العامل يف جتدد وتغر م�شتمرين، ومن ل يبتكر لعامل الغد �شيكون جزءاً 
من التاريخ .. نحن اأمام مهمة اأن نبتكر مل�شتقبل الإمارات ونحول الأفكار 

اإىل م�شاريع ن�شكل من خاللها معامل امل�شتقبل«.
ح�شر حفل تخريج منت�شبي الدفعة الثانية من دبلوم البتكار احلكومي 

اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء  الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة.

يف  واملحلية  الحتييادييية  احلكومية  اجلهات  من  موظفاً   53 �شموه  وكييرم 
احلفل الذي اأقيم على هام�س اجتماع جمل�س الوزراء بق�شر الرئا�شة يف 
الإمارات  �شهر  انطالق فعاليات  بالتزامن مع  والييذي جاء  اأم�س  اأبوظبي 

لالبتكار الذي تتوا�شل فعالياته حتى الي28 من ال�شهر احلايل.
يذكر اأن مركز حممد بن را�شد لالبتكار احلكومي اختتم اأعمال الربنامج 
التدريبي للدفعة الثانية من دبلوم البتكار احلكومي الذي توزع على 6 
م�شاقات وا�شتمل على تطوير م�شاريع مبتكرة عمل عليها املنت�شبون طوال 

فرة التدريب وركزت على تطوير خدمات وبرامج يف اأماكن عملهم.
عملوا  الذين  للمنت�شبني  رئي�شياً  متطلباً  املبتكرة  امل�شاريع  هذه  و�شكلت 
على اإجنازها باإ�شراف وتوجيه من خرباء وخمت�شني يف جامعة كامربدج 
ومركز حممد بن را�شد لالبتكار احلكومي، ولقت دعم وت�شجيع القيادات 
يف اجلهات التي يعملون لديها.  ويعترب دبلوم البتكار احلكومي الأول من 
نوعه يف منطقة اخلليج العربي حيث يركز الربنامج على تطوير املهارات 
لدى الكوادر الوطنية احلكومية جلعل البتكار ممار�شة عملية يومية يف 

اجلهات احلكومية لدولة الإمارات.
اإىل تطوير منظومة  را�شد لالبتكار احلكومي  بن  ويهدف مركز حممد 
البتكار  على  احلكومية  اجلهات  مل�شاعدة  احلديثة  الأدوات  من  متكاملة 
وتر�شيخ ثقافة البتكار وحتويلها لثقافة عمل موؤ�ش�شي ويقوم منوذج عمل 
املركز على ثالثة اأ�ش�س هي اأفكار مبتكرة وقدرات مبتكرة وثقافة مبتكرة. 
البتكار  وخمييتييربات  الفعاليات  ميين  �شل�شلة  تنظيم  على  املييركييز  ويعمل 
للتحديات  حلول  واإيييجيياد  اخلدمات  تطوير  يف  اجلهات  لدعم  احلكومية 
الكوادر الوطنية وبناء قدراتها يف جمال البتكار  كما يعمل على تدريب 

احلكومي وبناء �شبكة �شراكات عاملية مع اجلامعات واملعاهد املتخ�ش�شة.

»خليفة الإن�سانية« تتلقى دعما من »الإمارات الإ�سالمي« 
•• اأبوظبي-وام:

تييلييقييت مييوؤ�ييشيي�ييشيية خييليييييفيية بييين زايد 
الإن�شانية  ليييالأعيييميييال  نييهيييييان  اآل 
األف   500 بقيمة  مييالييييياً  تييربعيياً 
درهييييييم ميييين مييي�يييشيييرف »الإميييييييييارات 
لرباجمها  دعييييمييييا  الإ�يييييشيييييالميييييي« 
التنموية والإغاثية خ�شو�شاً تلك 
ال�شاحة  يف  املوؤ�ش�شة  تنفذها  التي 

املحلية.
حاجي  حميييميييد  �يييشيييعيييادة  وتييي�يييشيييليييم 

يزيد من م�شاحة العمل الإن�شاين 
بني القطاعني احلكومي واخلا�س 
وكذلك الأفراد من اأجل امل�شاهمة 
لدولتنا  امل�شرقة  ال�شورة  بلورة  يف 
بالبنان  اليها  ي�شار  اأ�شبحت  التي 
الإن�شانية  الييي�يييشيييييييا�يييشييية  بييفيي�ييشييل 

احلكيمة لقيادتنا الر�شيدة.
لي�س  هييييذا  ان  اخلييييييوري  واأ�ييييشيييياف 
املالية  املييوؤ�ييشيي�ييشييات  عييلييى  بييغييريييب 
يف اليييدولييية حيييييث كيييان لييهييا وقفات 
كييييبييييرة يف احليييميييالت  اإنييي�يييشيييانييييييية 

ملوؤ�ش�شة  اليييعيييام  امليييديييير  اخلييييييوري 
�ييشيييييك التربع  خييليييييفيية الإنيي�ييشييانييييية 
عبدالرحيم  عواطف  ال�شيدة  من 
الهرمودي مدير الإدارة التنفيذية 
يف الإمارات الإ�شالمي يف »الإمارات 
اتفاقية  تييوقيييييع  بييعييد  الإ�ييشييالمييي« 

التعاون بني اجلانبني .
اللفتة  هييييذه  ان  اخلييييييوري  وذكييييير 
الإ�شالمي  الإميييارات  من  الكرمية 
زايد«  »عيييام  مييع  من�شجمة  جييياءت 
م�شتدام  عمل  لبناء  فر�شة  وتعد 

الدولة  اأطلقتها  اليييذي  الإغيياثييييية 
مليي�ييشيياعييدة الأ�ييشييقيياء يف الييعييديييد من 
ميينييهييا ماليني  وا�يييشيييتيييفييياد  الييييييدول 

الب�شر.
ميييييين جيييانيييبيييهيييا اأكيييييييييييدت عييييواطييييف 
»الإمييييييييييييييييارات  اأن  الييييييهييييييرمييييييودي 
تو�شيع  على  حري�س  الإ�ييشييالمييي« 
جمالت دعمه الإن�شاين واملجتمعي 
جمالت  ت�شتمل  بحيث  الدولة  يف 
الحتياجات  كافة  تغطي  متنوعة 
بفائدة  تييعييود  الييتييي  وامليي�ييشييتييلييزمييات 

نحن  لييذلييك  املجتمع  يف  للجميع 
ور�شالة  روؤييييية  لييدييينييا  امليي�ييشييرف  يف 
وا�شحة يف دعم املجتمع وق�شاياه 
تعاون  اأن  اىل  اأ�ييشييارت  و  املتنوعة. 
وموؤ�ش�شة  الإ�يييشيييالميييي  الإميييييييارات 
ياأتي  الإن�شانية  لييالأعييمييال  خليفة 
للعام  امل�شرف  ا�شراتيجية  �شمن 
دعم  يف  تتمحور  والييتييي   2018
والإن�شانية  اخليييريييية  املييييجييييالت 
مبادرات  �شمن  ياأتي  اأي�شاً  والذي 

امل�شرف لي«عام زايد 2018«.
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اأخبـار الإمـارات

اأمريكية راأ�س اخليمة توقع مذكرة تفاهم مع ال�سروق للطاقة اخل�سراء 
•• راأ�س اخليمة-وام:

�شركة  تفاهم مع  راأ�ييس اخليمة مذكرة  الأمريكية يف  وقعت اجلامعة 
يف  املتيييخ�ش�شة  اإي  جييي  اإ�يييس  اإييييه  الييييييخ�شراء  للييييطاقة  ال�شييييروق 
تكنولوجيا حتويل النفايات ال�شلبة اىل طاقة يف عملية يطلق عليها 

تغويز.
وتن�س مذكرة التفاهم على التعاون املتبادل يف جمال م�شاركة اخلربات 
ووحدة التغويز التجريبية املتنقلة املتطورة والبحوث املتعلقة باأنظمة 
حتويل النفايات اإىل طاقة التي قامت �شركة اإ�س اإم جي يو بتطويرها 
حيث تقوم اأي�شاً �شركة اإيه اإ�س جي اإي يف اإطار التفاق بت�شليم وحدة 
للجامعة  التابع  والبييتييكييار  البحوث  مركز  اإىل  التجريبية  التغويز 

الأمريكية يف راأ�س اخليمة بهدف القيام بالبحوث وتطوير التطبيقات 
با�شتخدام غاز الت�شنيع املنتج من م�شادر النفايات يف راأ�س اخليمة.

وقع مذكرة التفاهم الربوفي�شور ح�شن حمدان العلكيم رئي�س اجلامعة 
الرئي�س  �شوندارالينجام  ومييانييوهيياران  اخليمة  راأ�يييس  يف  الأمييريييكييييية 
الربوفي�شور  بح�شور  اخل�شراء  للطاقة  ال�شروق  ل�شركة  التنفيذي 
وا?بتكار  البحوث  الهند�شة ومدير مركز  مو�شى حم�شن عميد كلية 
املديرة  نا�شر  و�شونيا  اخليمة  راأ�يييس  يف  ا?مريكية  للجامعة  التابع 

التنفيذية بهيئة اإدارة النفايات يف راأ�س اخليمة.
النفايات يف  اإدارة  اإىل جهود هيئة  ب�شكل مبا�شر  املبادرة  وتن�شم هذه 
راأ�س اخليمة لدعم مهمتها املتمثلة يف حتويل 75 باملائة من النفايات 

البلدية ال�شلبة بعيدا عن مكبات النفايات بحلول عام 2021.

دعييم جهود  اإي  اإ�ييس جي  اإيييه  �شركة  تتوىل  التفاهم  ومبوجب مذكرة 
البحث والتطوير يف اجلامعة الأمريكية يف راأ�س اخليمة يف املجالت 
ذات الهتمام امل�شرك يف ما يتعلق بالنفايات البلدية ال�شلبة وتغويز 
املواد ال�شلبة احليوية يف دولة الإمييارات ..و�شت�شارك اإيه اإ�س جي اإي 
ب�شكل ن�شط يف منح اجلامعة اإمكانية الو�شول اإىل نظامها التجريبي 
واأجهزتها وموظفيها الفنيني ذوي اخلربة كما �شتدعم »اإيه اإ�س جي 
راأ�ييس اخليمة وطالبها يف  الأمريكية يف  اأي�شا موظفي اجلامعة  اإي« 

اإجراء البحوث العملية على الوحدة التجريبية.
واأكد العلكيم ان التعاون مع �شركة اإيه اإ�س جي اإي �شي�شمح للجامعة 
الو�شول اإىل اأحد اأبرز اخلرباء يف جمال اأنظمة حتويل النفايات اإىل 
طاقة بال�شافة اىل التعاون يف جمال البحوث لإيجاد حلول للق�شايا 

املتعلقة باإدارة النفايات .
من جهته قال مانوهاران ان مذكرة التفاهم تتيح لنا فر�شة العمل 
النظريات  بتحويل  لهم  �شي�شمح  مما  م�شاريعهم  ودعييم  الطالب  مع 
التي يتعلمونها يف الف�شول الدرا�شية اإىل ممار�شات حقيقية ذات �شلة 
بالقطاع ..م�شرا اىل ان اجلامعة متلك جمموعة من الباحثني ذات 

امل�شتوى العاملي يف جمالت تخ�ش�شهم .
ال�شروق  و�شركة  اخليمة  راأ�يييس  يف  الأمييريييكييييية  اجلامعة  اتفقت  وقييد 
للطاقة اخل�شراء اأي�شا على التعاون يف جمالت البحث مثل حتويل 
غاز الت�شنيع اإىل امليثانول وا�شرجاع احلرارة امل�شتنفدة بالإ�شافة اإىل 
ذلك �شوف يحظى طالب اجلامعة الأمريكية يف راأ�س اخليمة بفر�س 

اخل�شوع للتدريب يف ال�شركة.

ح�سر جانبا من فعاليات »خلوة م�ستقبل الإعالم« التي نظمها املجل�س الوطني لالإعالم 

حممد بن را�سد: ثقتي عالية جدا بقدرات اإعالمنا الوطني
 اأنتم عيال زايد... ومن زايد تعلمنا العزم والإ�سرار على الإجناز والنجاح

•• اأبوظبي-وام :

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكيييد 
رئي�س  نييائييب  مييكييتييوم  اآل  را�يييشيييد  بييين 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اأن الإعييالم الإماراتي  دبي رعاه اهلل 
اليييفييياعيييل واملييييوؤثيييير هيييو الييييقييييادر على 
مواكبة املتغرات املت�شارعة وحتقيق 
امل�شتقبلية  الإمييييارات  دوليية  تطلعات 

وتعزيز مكانتها العاملية.
عالية  ثيييقيييتيييي  �ييييشييييمييييوه:  واأ�ييييييشيييييياف 
الوطني  اإعيييالمييينيييا  بييييقييييدرات  جيييييدا 
وتعزيز  بيييييياأدواتييييييه  الرتيييييقييييياء  عيييليييى 
يف  دوره  وتييفييعيييييل  ا�ييشييراتيييييجيييييتييه 
واحلفاظ  دولتنا  مكت�شبات  حماية 
على قيم جمتمعنا وتاأكيد مقومات 
ريييادتيينييا... وامليي�ييشييوؤولييييية املييلييقيياة على 
الإماراتي  الإعييالمييي  القطاع  عاتق 
كييبييرة والييتييحييديييات كييثييرة... ولكن 

ثقتنا بقدرات اأبناء الإمارات اأكرب.
وقال �شموه : لكل العاملني يف قطاع 
اأنتم عيال  اأقول:  الإعالم الإماراتي 
زاييييييييد... وميييين زايييييد تييعييلييميينييا العزم 
والنجاح  الإجنييييياز  عييلييى  والإ�ييييشييييرار 
وجتيييياوز كييل الييتييحييديييات... ويف عام 
اإعييالميينييا الإماراتي  نييريييد ميين  زاييييد 
جتيييييييييياوز كييييييل حتيييييديييييياتيييييه والييييعييييمييييل 
اأدواته  ابتكار  لإعيييادة  واحييد  كفريق 
لتحقيق  كيييافييية  وا�يييشيييراتيييييييجييييييياتيييه 
مكانة  تييعييزيييز  يف  الأكييييييرب  الإجنييييييياز 
واإي�شال ر�شالتها  الريادية  الإمييارات 

الإن�شانية اإىل اأنحاء العامل كافة«.
�شموه  حييي�يييشيييور  خيييييالل  ذليييييك  جييييياء 
م�شتقبل  »خلوة  فعاليات  من  جانبا 
املجل�س  نييظييمييهييا  اليييتيييي  الإعييييييييييالم« 
العا�شمة  يف  لييييالإعييييالم  اليييوطييينيييي 
ممثلي  من  نخبة  بح�شور  اأبوظبي 
قييطيياع الإعييييالم واجلييهييات املعنية يف 
الفر�س والتحديات  ملناق�شة  الدولة 
الييتييي تييواجييه قييطيياع الإعييييالم بهدف 
تطويرية  عيييميييل  بييخييطيية  اخليييييييروج 
تقارب بني الواقع احلايل وطموحات 

امل�شتقبل.
ح�شر اخللوة .. الفريق �شمو ال�شيخ 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزيييييير  الييييييييوزراء  جمييليي�ييس 
اآل  زاييييد  بيين  من�شور  ال�شيخ  و�شمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
وزير �شوؤون الرئا�شة ومعايل حممد 
�شوؤون  وزييير  القرقاوي  عبداهلل  بن 
ومعايل  وامل�شتقبل  اليييوزراء  جمل�س 
نيييييورة بيينييت حمييمييد الييكييعييبييي وزيييييرة 
املييعييرفيية ومعايل  وتيينييمييييية  الييثييقييافيية 
اأحييمييد اجلابر  بيين  �شلطان  الييدكييتييور 
الوطني  املجل�س  رئي�س  دوليية  وزييير 

لالإعالم .

ال�شمو  عاليا ح�شور �شيدي �شاحب 
مكتوم  اآل  را�ييشييد  بيين  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الييدوليية  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شيدي 
الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
وزير الداخلية و�شيدي �شمو ال�شيخ 
نييهيييييان نائب  اآل  زايييييد  بييين  ميينيي�ييشييور 
�شوؤون  وزييير  اليييوزراء  رئي�س جمل�س 
الرئا�شة لهذه اخللوة وم�شاركتهم يف 
جانب من النقا�شات ما يوؤكد حر�س 
بقطاع  الكبر  واهتمامها  الييقيييييادة 
الإعالم واإميانها بالدور الذي يقوم 
به يف �شناعة م�شتقبل دولة الإمارات 
هنا  ومن  العاملية..  مكانتها  وتعزيز 
فييياإن الييعييمييل امليي�ييشييرك عييلييى تطوير 
قطاع الإعالم والرتقاء بقدراته هو 
املرحلة جت�شيدا  اأولييويييات  اأهييم  ميين 
لتوجيهات القيادة واهتمامها الكبر 

بدور هذا القطاع«.
املت�شارعة  الييتييطييورات  »اإن  واأ�يييشييياف 
العاملي  التي ي�شهدها قطاع الإعالم 
وتييطييلييعييات دوليييية الإميييييييارات يف بناء 
اإعيييييييالم وطييينيييي قييييييادر عيييليييى حتقيق 
ويلبي  ال�يييشيييراتيييييييجييييييية  اأهييييدافييييهييييا 
مييتييطييلييبييات خييطييتييهييا امليييئيييويييية حتتم 
علينا جميعا اليوم الت�شارك ملناق�شة 
الييتييحييديييات والييفيير�ييس امليياثييليية اأميييام 
قييطيياع الإعييييالم يف الييدوليية ميين اأجل 
مبا  الإعيييالم  م�شتقبل  مالمح  ر�شم 

يتما�شى مع روؤية القيادة«.
هذه  املجل�س  »نظم  معاليه  واأو�ييشييح 
الييتيياأ�ييشييييي�ييس ملرحلة  بيييهيييدف  اخليييليييوة 
جديدة يف العمل الإعالمي الوطني 
وذلك انطالقا من قناعتنا الرا�شخة 
باأن تعزيز واقع الإعالم والنهو�س به 
هو م�شوؤولية م�شركة بني املوؤ�ش�شات 
وكذلك  الييدوليية  يف  كافة  الإعالمية 

الإعالمي  القطاع  القرار يف  و�شناع 
ومبتكرة  اآليات جديدة  على تطوير 
الييتييكيينييولييوجيييييا يف خدمة  لييتييوظيييييف 
بهدف  واجلديد  التقليدي  الإعييالم 
يلبي  ومتنوع  غني  حمتوى  تطوير 
املجتمع  فيييئيييات  جييميييييع  احيييتييييييياجيييات 
احل�شارية  الجنييييييييييازات  وييييعيييكييي�يييس 

للدولة.
املييينيييظيييومييية   « اليييييثييييياليييييث  وامليييييييحيييييييور 
�شيعمل   « الإمييياراتييييييية  الإعيييالمييييييية 
اليييييذي ي�شم  املييتييخيي�ييشيي�ييس  اليييفيييرييييق 
ممثلني من خمتلف القطاعات على 
اإجراء عملية تقييم �شاملة ملنظومة 
الإعيييييييالم احليييالييييييية ودرا�ييييشيييية مدى 
امل�شتقبل  طييمييوحييات  مييع  مييوائييمييتييهييا 
وو�يييييشيييييع جميييميييوعييية مييييين الآليييييييييييات 

واملخرجات لتحقيق ذلك.
واملحور الرابع » متكني وتفعيل دور 
الكوادر املواطنة يف م�شتقبل الإعالم 
اأهيييم املحاور  الإمييياراتيييي » وهيييو ميين 
التي �شيتم العمل عليها �شمن فرق 
لو�شع  �شفوفها  بني  ال�شباب  ت�شم 
للقيام  ومتييكييييينييهييم  لييدجمييهييم  اآلييييييية 
امليييطيييليييوب منهم  املييييحييييوري  بييييالييييدور 
الإعيييالم  يف  لتعزيز م�شاهمة قطاع 

�شناعة امل�شتقبل.
»�شناع  ميييييبيييييادرة  اإطيييييييييالق  وحيييييييول 
معايل  قيييال   .. الإعييييييالم«  م�شتقبل 
»بحثنا  اجليييابييير  �ييشييلييطييان  اليييدكيييتيييور 
خييالل اخلييلييوة الييعييديييد ميين الأفكار 
وجهات  على  وتعرفنا  والييتيي�ييشييورات 
نظر متعددة حول متطلبات تطوير 
املعطيات  هييذه  على  وبناء  القطاع.. 
م�شتقبل  »�ييشيينيياع  ميييبيييادرة  اأطييلييقيينييا 
اأن  الإعييالم الإميياراتييي« التي نتطلع 
الذي  ال�شراتيجي  الييدليييييل  تييكييون 
يقود ويوجه اإعالمنا الوطني اليوم 
تت�شمن  واأنها  ل�شيما  امل�شتقبل  ويف 

الإعييييالم«  م�شتقبل  »خييلييوة  نيياقيي�ييشييت 
- الييفييعييالييييية الأكيييييرب مييين نييوعييهييا يف 
قطاع الإعالم الإماراتي التي عقدت 
بالتزامن مع فعاليات »�شهر الإمارات 
لالبتكار« ومب�شاركة اأكرث من 100 
خمتلف  ميثلون  ومتخ�ش�س  خبر 
مييكييونييات الييقييطيياع الإعيييالميييي - اأهم 
الييتييي تواجه  الييفيير�ييس والييتييحييديييات 
بيييخيييطييية عمل  لييييلييييخييييروج  الييييقييييطيييياع 
تييطييويييرييية مبيييا يييعييكيي�ييس الإجنييييييازات 
مكانتها  ويييعييزز  للدولة  احل�شارية 
ال�شباب  اإىل متكني  اإ�شافة  الريادية 
وال�شتفادة من طاقاتهم وتطويرها 
مبييييا ييييخيييدم ميي�ييشييتييقييبييل الإعييييييييالم يف 

الدولة.
وركييييزت اخلييلييوة عييلييى اأربييعيية حماور 
يف  الإعيييييييالم  »دور   .. هيييي  رئييييي�ييشييييية 
عامليا«  الإميييارات  دوليية  مكانة  تعزيز 
و«تيييقيييييييييييم املييينيييظيييومييية الإعيييالمييييييية 
امل�شتقبل«  وطييييمييييوحييييات  احليييالييييييية 
و«الييتييكيينييولييوجيييييا يف خييدميية الإعيييالم 
الكوادر  و«دور  واجلديد«  التقليدي 
املواطنة يف �شناعة م�شتقبل الإعالم 

الإماراتي«.
ويف   - اخلييلييوة  يف  امل�شاركون  وناق�س 
املحاور- عدة مو�شوعات  اإطييار هذه 
مكونات  خمتلف  تناولت  �شلة  ذات 
الييييدوليييية  الإعييييييالمييييييي يف  الييييقييييطيييياع 
املطبوعة  الإعيييييييييالم  و�يييشيييائيييل  ميييين 
والإعييييييييييييييالم اليييييرقيييييميييييي وحمييييطييييات 
الر�شمية  واليييتيييليييفيييزييييون  الإذاعييييييييية 
الجتماعي  اليييتيييوا�يييشيييل  وميينيي�ييشييات 
واجلامعات  احلييكييومييي  والتييي�يييشيييال 
ال�شباب  جيل  ودور  الإعييالم  وكليات 
م�شتقبل  �ييشيينيياعيية  يف  امليي�ييشيياهييميية  يف 

الإعالم.
اأحمد  �شلطان  الدكتور  وقال معايل 
نثمن   «  - املنا�شبة  بييهييذه   - اجلييابيير 

مبادرة �شفراء اجلاليات التي تهدف 
مكونات  خمتلف  اإىل  الييو�ييشييول  اإىل 

املجتمع يف دولة الإمارات.
الييييييقييييييدرات يف  تيييطيييويييير  اإطيييييييييار  ويف 
اقييييراح  .. مت  الإعييييالمييييي  اليييقيييطييياع 
ثقافة  لإر�ييييشيييياء  ميييبيييادرة »جتيي�ييشيير« 
الإعالمية  املييهييارات  على  الييتييدريييب 
املوؤ�ش�شات  العمل يف  �شمن منظومة 
احلا�شرون  نيياقيي�ييس  كييمييا  واليييدوائييير. 
الأخبار الكاذبة وامل�شللة ومت اقراح 

اآلية للتعامل معها ب�شكل ا�شتباقي.
اأعلن  اخليييليييوة  فييعيياليييييات  خيييتيييام  ويف 
امليييجيييلييي�يييس اليييوطييينيييي ليييييالإعيييييالم عن 
الإعييييالم«  م�شتقبل  »�ييشيينيياع  مييبييادرة 
اأهم خمرجات اخللوة لت�شكل  كاأحد 
خطة عمل لتحويل خمتلف الأفكار 
والقراحات واملبادرات التي خل�شت 
اإليها اخللوة اإىل واقع عملي ت�شارك 
جميع مكونات القطاع الإعالمي يف 
الوطني  املجل�س  و�شيعمل  حتقيقه. 
لالإعالم من خالل هذه املبادرة على 
متكاملة  عييمييل  ملنظومة  التاأ�شي�س 
ت�شم املعنيني كافة �شمن فرق عمل 
تعمل  متخ�ش�شة  وجلييان  م�شركة 
ت�شمل  رئي�شية  حمييياور  اأربييعيية  عييرب 
املحور الأول » تفعيل دور الإعالم يف 
تعزيز مكانة الإمارات عامليا » و�شيتم 
ميين خيييالل هيييذا املييحييور الييعييمييل على 
اآليات عمل م�شركة وتطوير  و�شع 
مبادرات لتعزيز مكانة الدولة ودعم 
وتيير�ييشيييييخ �شورتها  اليينيياعييميية  قييوتييهييا 
تعزيز  يف  ييي�ييشيياهييم  رئييييي�ييس  كيييالعيييب 
الأمن وال�شلم وال�شتقرار والتنمية 

واحل�شارة الإن�شانية.
اأدوات  » توظيف  الييثيياين  املييحييور  اأمييا 
يف  واملتطورة  احلديثة  التكنولوجيا 
خدمة الإعالم » �شيعمل �شمن هذا 
املتخ�ش�شني  ميين  جمموعة  املييحييور 

اجلهات الداعمة واملمكنة واملوؤثرين 
على  وحر�شنا  الييرقييمييي  الإعييييالم  يف 
نييخييبيية مييين مييكييونييات القطاع  دعييييوة 
للم�شاركة يف  الييدوليية  يف  الإعييالمييي 

هذه اخللوة«.
اأحمد  �شلطان  الدكتور  واأكييد معايل 
الإعالم«  م�شتقبل  »خلوة  اأن  اجلابر 
القطاع  دور  لتعزيز  فر�شة  ت�شكل 
املتقدمة  الريادية  املكانة  تر�شيخ  يف 
لدولة الإمارات اإذ يبداأ معها الإعالم 
يف  جديدة  مرحلة  اليوم  الإميياراتييي 
�شناعة امل�شتقبل واأن اخللوة توؤ�ش�س 
ت�شت�شرف  فريدة  اإعالمية  ل�شراكة 
والقواعد  الأ�ش�س  وت�شع  امل�شتقبل 
مواكبة  ميين  متكيننا  عييلييى  اليييقيييادرة 
ي�شهدها  التي  املت�شارعة  املييتييغييرات 

القطاع الإعالمي العاملي.
الوطني  املجل�س  رئي�س  معايل  ونوه 
يف  ال�شتثمار  اأهييمييييية  اإىل  لييالإعييالم 
الييييكييييوادر الييوطيينييييية وبييخييا�ييشيية جيل 
ال�شباب .. موؤكدا اأن املجل�س يراهن 
عييلييى اليي�ييشييبيياب الإميييياراتييييي يف رييييادة 
مع  يتنا�شب  ومبا  الإعييالم  م�شتقبل 
الريادة  الدولة يف حتقيق  طموحات 

العاملية.
و�ييشييمييلييت خمييرجييات اخلييلييوة اقراح 
تغطي جميع  مبادرة   40 اأكييرث من 
مكونات القطاع الإعالمي يف الدولة 
�شيتم العمل على تنفيذها وحتويلها 
»�شناع  واقييع عملي عرب مبادرة  اإىل 
عنها  اأعلن  التي  الإعيييالم«  م�شتقبل 
ختام  يف  لييالإعييالم  الوطني  املجل�س 

فعاليات اخللوة.
التي  املييييييبييييييادرات  اأبييييييييرز  وكيييييييان ميييين 
اأكادميية  اإنيي�ييشيياء   .. اقييراحييهييا  مت 
متخ�ش�شة بتدريب الكوادر الوطنية 
الثاين  ال�شف  قييادة  اإعييداد  وبرنامج 
والييثييالييث يف قييطيياع الإعييييالم وكذلك 

حلول وروؤييية �شاملة تغطي خمتلف 
واأهييداف القطاع  جوانب ومتطلبات 
واقعا  جت�شيدها  وكيفية  الإعييالمييي 

عمليا«.
وتقديره  �شكره  عن  معاليه  واأعييرب 
خمتلف  ميين  اخلييلييوة  يف  للم�شاركني 
على  بقدرتهم  م�شيدا   .. القطاعات 
ال�شلة  ذات  املييوا�ييشيييييع  اأهيييم  حتييديييد 
والعمل من  الإعييالم  بتطوير قطاع 
خالل البحث والنقا�س على تطوير 
مييبييادرات وحلول قييادرة على حتويل 

التحديات اإىل فر�س.
وحدد معايل الدكتور �شلطان اجلابر 
اأنها  اأكد على  الأولويات املهمة التي 
عمل  ل�شراتيجية  عنوانا  �شتكون 
املييجييليي�ييس الييوطيينييي ليييالإعيييالم خالل 
متكني  اأن  معتربا   .. املقبلة  املرحلة 
الأولوية  �شتكون  الإعالمي  القطاع 
الأوىل نظرا لييدوره يف تعزيز مكانة 
واإي�شال  الإمييييييييارات  دوليييية  و�يييشيييورة 
للجمهور  احليي�ييشييارييية  ميينييجييزاتييهييا 

حمليا واإقليميا ودوليا.
معايل  اأكيييييد   .. اخليييليييوة  خيييتيييام  ويف 
�شباق  اأن  اجلييابيير  �شلطان  الييدكييتييور 
انطلق  قييييد  الإعييييالمييييييييية  اليييييرييييييادة 
والييبييقيياء فيييييه �ييشيييييكييون لييالأفيي�ييشييل .. 
جميع  اإىل  والتقدير  ال�شكر  موجها 
دعوة  مييع  جتيياوبييهييم  على  امل�شاركني 
املييجييليي�ييس الييوطيينييي ليييالإعيييالم وعلى 
النظر  الأفييييكييييار ووجيييهيييات  خمييتييلييف 
التي طرحوها للنقا�س .. منوها اإىل 
اخللوة  �شهدتها  التي  النقا�شات  اأن 
وتب�شر  ليييليييتيييفييياوؤل  مييي�يييشيييدرا  تييعييتييرب 
مبيي�ييشييتييقييبييل واعيييييد لييقييطيياع الإعيييييالم 
ويلبي  الييييدوليييية  تييطييلييعييات  يييييواكييييب 
متطلبات خطتها املئوية التي ت�شعى 
لأن تكون فيها الأوىل على م�شتوى 

العامل.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
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عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وفدا من مركز 
الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدولية الأمريكي

الإمارات للطاقة النووية تد�سن فعاليات لتحفيز البتكار

•• اأبوظبي-وام:

 ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
 CSIS الأمريكي  والدولية  ال�شراتيجية  الدرا�شات  مركز  من  وفييدا  اأم�س 
ال�شرق  برنامج  األييرمييان مدير  جييون  ال�شيد  برئا�شة  البالد حاليا  يييزور  الييذي 

الأو�شط يف املركز.
ورحب �شمو ال�شيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان خالل اللقاء الذي عقد يف ديوان 

عام الوزارة بزيارة وفد مركز الدرا�شات ال�شراتيجية والدولية الأمريكي.
اآ�شيا  �شرق   - والعاملية  الإقليمية  املو�شوعات  الوفد عددا من  �شموه مع  وبحث 

خا�شة - يف ظل املتغرات التي ي�شهدها العامل.
الأمريكي على  والدولية  ال�شراتيجية  الدرا�شات  اأثنى وفد مركز  من جانبه 
مكانة دولة الإمارات الرائدة يف جمال الدرا�شات والتي تعزز منوذج الدولة من 
خالل التنوع وتبني الثقافات املختلفة. واأ�شاد الوفد بالروؤية ال�شتثنائية التي 

تتمتع بها قيادة الإمارات يف الدرا�شات والبحوث.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شبوع  اليينييووييية  للطاقة  الإميييييارات  موؤ�ش�شة  افتتحت 
البتكار يف مقرها الرئي�شي باأبوظبي ويف موقع م�شروع 
حمطات براكة للطاقة النووية يف منطقة الظفرة وذلك 
�شمن م�شاركتها يف �شهر الإمارات لالبتكار والذي يعد 
واملبتكرين.  بييالبييتييكييار  لييالحييتييفيياء  اأكيييرب حيييدث وطيينييي 
 28 حتى  لالبتكار  الميييارات  �شهر  فعاليات  وتتوا�شل 
اإمييارات ومناطق الدولة بواقع  فرباير اجلاري وت�شمل 
رئي�شية  فعالية   100 نحو  وت�شم  اإمييارة  كل  ا�شبوع يف 
الإمارات  يف  التنفيذية  املجال�س  تنظيمها  على  ت�شرف 

ا�شبوع  ويت�شمن  الأخيييرى.  املتنوعة  الفعاليات  ومئات 
التفكر  ت�شّجع  وفعاليات  تفاعلية  عمل  ور�س  البتكار 
الإبداعي لدى موظفي املوؤ�ش�شة وال�شركاء بهدف تعزيز 
م�شتوى الإنتاجية و�شقل اأ�شاليب �شر العمل وتطوير 

كفاءة العمليات.
اإبيييراهيييييييم احلمادي  واأليييقيييى �ييشييعييادة املييهيينييد�ييس حمييمييد 
النووية  للطاقة  الإميييارات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س 
حر�س  خاللها  اأكيييد  البييتييكييار  لأ�ييشييبييوع  افتتاحية  كلمة 
املوؤ�ش�شة على اللتزام بتنفيذ توجيهات القيادة الر�شيدة 
م�شتدامة  ممار�شات  وجعلها  البتكار  ثقافة  بر�شيخ 

طوال اأيام ال�شنة.
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اأخبـار الإمـارات
طرق دبي تعمم ال�سرتاطات اجلديدة لرتخي�س وجتديد مركبات القطر 

•• دبي-وام:

الفنية  ال�ييشييراطييات  تعميم  عيين  واملييوا�ييشييالت  الييطييرق  هيئة  اأعلنت 
اجلييديييدة ملييركييبييات القطر بيييدءا ميين اأوائييييل مييار�ييس املقبل والييتييي مت 
اعتمادها من وزارة الداخلية . وقال عبد اهلل يو�شف اآل علي املدير 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة الرخي�س بالهيئة اإن تعميم ال�شراطات الفنية 
اجلديدة ملركبات القطر يتم عن طريق توزيع مطويات على مراكز 
ان  املركبات على  العاملة يف مهنة قطر  مزودي اخلدمة وال�شركات 

يبداأ التنفيذ الفعلي لهذه املوا�شفات بدءا من �شهر مار�س املقبل .
ومن �شمن ال�شراطات و�شع مل�شقات عاك�شة على جميع جوانب 
لل�شطح  اخللفية  ال�شتطالة  م�شتوى  يتجاوز  ل  واأن  املركبة  هيكل 

نع جتاوز عر�س هيكل  70 يف املائه من نقطة املحور اخللفي واأن ميمُ
احلد  يكون  بحيث  ال�شائق  ملق�شورة  به  امل�شموح  احلييد  عن  ال�شطح 
لكل  �شنتيمرات   5 الإ�شافية  اجلانبية  ال�شتطالة  ميين  الأقيي�ييشييى 

جانب من جوانب املركبة.
على  باإحكام  امل�شطح  اجلييزء  تثبيت  كذلك  ال�ييشييراطييات  وتت�شمن 
اإىل  اإ�شافة  والهيكل  ال�شطح  بني  فراغا  يييرك  ل  بحيث  ال�شا�شي 
جتّنب وجود زوايا حادة مع وجود م�شدات خلفية اآمنة وواٍق مطاط 
اأو  اأجييزاء حديدية  اأو  اأعمدة  بتثبيت  ال�شماح  عالية مع عدم  بجودة 
امل�شطح وكذلك وجود مثلث و�شوء برتقايل حتذيري  خ�شبية على 
واإنييذار للتنبيه .واكد ال علي انه ل يتم ت�شجيل اأو جتديد مركبات 

القطر ما مل تكن مزودة بهذه املوا�شفات املذكورة.

مزاد اليكرتوين على 44 رقما مميزا للوحات اأم القيوين 
•• ام القيوين-وام:

للوحات  رقم مميز   44 على  اإلكرونياً  مييزاداً  للمزادات«  الإمييارات  اأطلقت 
ال�شيارات اخلا�شة يف اإمارة ام القيوين.

للمزادات عرب موقعها  الإميييارات  اأطلقته  الييذي  الإلييكييروين  املييزاد  وي�شمل 
املميزة تت�شمن  الرقام  باقة متنوعة من  الذكية  والتطبيقات  اللكروين 
لوحة   29 و  رباعية  36 لوحة  و  ثالثية  لوحة   31 و  ثنائية  لوحات   3

خما�شية.
اأكييرث الأرقييام املطروحة متيزاً يف املييزاد الييذي ي�شتمر حتى م�شاء  ومن بني 
300 و1115  7 و25 و44 و5555 و1113و  اجلمعة املقبل الأرقييام 

اقتناء  حمبي  اأذواق  حتاكي  التي  الأرقيييام  من  الكثر  وغرها  و77000 
الأرقام املميزة للوحات مركباتهم.

وذكر عمر املناعي املدير التنفيذي لالمارات للمزادات اإن طرح هذه الباقة 
اجلديدة من الأرقام املميزة للوحات ال�شيارات من خالل املزاد الإلكروين 
لقتناء  املميزة  الرقيييام  اقتناء  حمبي  جميع  اميييام  جميييدداً  الفر�شة  يتيح 
لوحات �شيارات حتمل ارقام مميزة من خالل احدث نظم املزايدة واأكرثها 

حرفية و�شهولة بالعامل.
واأ�شار املناعي اإىل اأن املزاد اللكروين الذي مت طرحه يت�شمن باقة مميزة 
قيا�شية ويف  املييزاد مبالغ  اأن يحقق  امللفتة واجليياذبيية.. متوقعاً  الأرقيييام  من 

.25 و  مقدمتها الرقمني 7 

�سلطان القا�سمي يوجه برفع احلد الأدنى ملعا�س التقاعد يف حكومة ال�سارقة
•• ال�صارقة-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  حيياكييم  الأعيييليييى  املييجييليي�ييس 
ال�شخ�شي  �شموه  والييتييزام  حر�س 
يف  الإمييييارة  جمتمع  ا�شتقرار  على 
املييييدن وامليينيياطييق كييافيية وذلييييك من 
خالل العمل على تخفيف الأعباء 
والأ�شر  املييواطيينييني  على  احلياتية 
املبادرات  من  العديد  تقدمي  عرب 
التي تخدم �شرائح وفئات املجتمع 
كييجييزء ميين ا�ييشييراتيييييجييييية الإمييييارة 
وامل�شتندة اإىل الإح�شاءات العلمية 
املختلفة  الييفييئييات  لييدعييم  الييدقيييييقيية 

عييلييى اليييروؤيييية الييتييي يييعييمييل وفقها 
التي  الييييربامييييج  واإىل  اليي�ييشيينييدوق 
يطمح اإىل تنفيذها خلدمة جميع 
املوؤمن عليهم وفق اخلطط املزمع 
اأهدافه  حتقيق  ل�شمان  تنفيذها 
ييي�ييشيياهييم يف دعيييم الأ�شر  كييافيية مبييا 
جمل�س  رئي�س  وقيييدم  الإميييييارة.  يف 
لل�شمان  ال�شارقة  �شندوق  اإدارة 
على  والتقدير  ال�شكر  الجتماعي 
املجل�س  لأعيي�ييشيياء  �شموه  ا�شتقبال 
يعمل  ال�شندوق  اأن  اإىل  م�شرا   ..
تقدمي  يف  �شموه  لتوجيهات  وفقا 
مبادرات  جميع  وتفعيل  اخلدمات 
ومكرمات �شموه التي تقدم الإعانة 
وعلى  الجتماعية  الفئات  ملختلف 

واأعييي�يييشييياء جمل�س  رئييييي�ييس  اليييييييوم 
لل�شمان  ال�شارقة  �شندوق  اإدارة 
مكتب  يف  وذلييييييييك  الجييييتييييميييياعييييي 
�شاحب  وبيييييييارك  احليييياكييييم.  �ييشييمييو 
اختيار  اليي�ييشييارقيية  حييياكيييم  اليي�ييشييمييو 
 .. ال�شندوق  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء 
العمل  �ييشييرورة  اإىل  �شموه  م�شرا 
عييلييى اإعيييييييداد اخليييطيييط واليييرباميييج 
تفعيل  �يييشييياأنيييهيييا  ميييين  اليييتيييي  كيييافييية 
اأف�شل  وتييقييدمي  اليي�ييشيينييدوق  عييمييل 
ما  �شمن  للم�شتحقني  اخلييدمييات 

مت اإعالنه يف قانون الإن�شاء.
ووجيييييه �ييشييمييوه - خييييالل الييلييقيياء - 
التقاعد  برفع احلد الأدنييى ملعا�س 
من  معا�شاتهم  �شرف  يتم  للذين 

امل�شاندة  اإىل  حتييتيياج  الييتييي  خا�شة 
والذين قدموا جهودا خمل�شة يف 
العمل يف خمتلف املواقع بالإمارة.

ال�شرائح  اأن  اإىل  �ييشييمييوه  واأ�ييييشييييار 
متثل  الييييدعييييم  اإىل  حتيييتييياج  اليييتيييي 
نيي�ييشييبيية كيييبيييرة مييين املييجييتييمييع وهم 
نعمل  الييتييي  امليييبيييادرات  ي�شتحقون 
وتييفييقييدهييم يف  لييهييم  عييلييى تقدميها 
اأماكنهم والطمئنان على اأحوالهم 
املوؤ�ش�شات  اإطيييالق  يييجيييء  ولييذلييك 
للعناية  الإمييييييارة  يف  املييتييخيي�ييشيي�ييشيية 
ومتابعة  اأبنائهم  ومب�شتقبل  بهم 
احلالت كافة وحل جميع ما يعيق 

العي�س الكرمي الذي نطمح له.
�شموه  لييييقيييياء  خييييييالل  ذلييييييك  جيييييياء 

األفا   17 ليكون  ال�شارقة  حكومة 
األف   12 ميين  بييدل  درهيييم  و500 
درهم ليتالءم مع م�شتوى املعي�شة 
الييالئييق وذليييك اعييتييبييارا ميين الأول 

من يناير 2018.
هذه  ميين  امل�شتفيدين  عييدد  ويبلغ 
بتكلفة  مييتييقيياعييدا   660 اليييزييييادة 
درهم  مليون   36 بلغت  اإجمالية 
وهيييييم ميييين فيييئييية امليييتيييقييياعيييديييين من 
حييكييوميية اليي�ييشييارقيية واأ�ييشييرهييم ممن 
تييقييل مييعييا�ييشيياتييهييم عييين 17 األيييفيييا و 
500 درهم.  واطلع �شموه -خالل 
�شامل  اهلل  عبد  �شعادة  اللقاء- من 
�شندوق  جمل�س  رئي�س  الطريفي 
الجتماعي  لييليي�ييشييمييان  اليي�ييشييارقيية 

اإىل جانب درا�شة وتقدمي احللول 
خمتلف  يف  اليييفيييئيييات  هيييييذه  ودعييييييم 

اخيييييتيييييالف احيييتييييييياجييياتيييهيييا وعيييييالج 
كافة  ال�شخ�شية  الدخول  م�شاكل 

اخلا�شة  الجييتييميياعييييية  امليييجيييالت 
بهم.

•• اأبوظبي-وام :

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايييد  بيين  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  رعيياييية  حتييت 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية ..تنظم الوزارة يومي 5 و 6 مار�س املقبل 
2018 حتت  املخاطر  الوطني ودرء  لييالأميين  اليييدويل  الإمييييارات  مييوؤمتيير 
مركز  يف  الييتييطييرف«  مواجهة  يف  واحليييوار  والو�شطية  »الت�شامح  عيينييوان 

اأبوظبي الوطني للمعار�س.
واأعلنت اللجنة املنظمة للحدث العاملي تفا�شيل وفعاليات احلدث خالل 
موؤمتر ال�شحفي عقد اأم�س يف اأبوظبي حتدث فيه اللواء الدكتور اأحمد 
نا�شر الري�شي، مفت�س عام وزارة الداخلية رئي�س اللجنة العليا للموؤمتر 
بح�شور العميد الدكتور جا�شم من�شور املن�شوري رئي�س جلنة اأمانة ال�شر 
العليا للموؤمتر  اللجنة  املن�شوري، ع�شو  اأحمد يو�شف  الدكتور  والعقيد 
اإىل جانب  املوؤمتر  رئي�س جلنة  البلو�شي  الدكتور من�شور ح�شن  واملقدم 

عدد كبر من ممثلي و�شائل الإعالم املحلية والعاملية.
واأكد اللواء الدكتور الري�شي يف كلمته اأن التطرف اأ�شبح اآفة عاملية توؤرق 
كافة املجتمعات وحتمل تداعيات كارثية ل تقف عند حد زعزعة المن 
الداخلي للدول واإمنا متتد اآثارها لتدمر الوحدة الوطنية وال�شتقرار 

الإقليمي والعاملي.
اأ�شبحت عملية التعاطي مع هذه الآفة العاملية  وقال » من هذا املنطلق 

اجلهود  على  واملقت�شرة  التقليدية  املييواجييهيية  اأن  حيث  ملحة،  �ييشييرورة 
من  اأ�شبح  لييذا  وانت�شارها  خطورتها  ميين  للحد  كافية  تعد  مل  الأمنية 
قيم  وتر�شيخ  تعزيز  على  ترتكز  �شاملة  ا�شراتيجيات  و�شع  ال�شروري 

الت�شامح والو�شطية واحلوار يف عملية التعامل واملواجهة«.
واأ�شار اإىل اأن دولة المارات توؤمن باأهمية العمل على تعزيز قيم الو�شطية 
للت�شدي لنزعات  باعتبارها �شرورة لي�س فقط  الكراهية  واحلييوار ونبذ 
باعتبارها  بل  املتطرفة  والقوى  اجلماعات  بع�س  تتبناها  التي  الت�شدد 
الرفاهية  على حتقيق  قييادر  ومتما�شك  م�شتقر  بناء جمتمع  نحو  ركيزة 

والتقدم لكافة افراد املجتمع.
القرار  و�ييشيينيياع  الييقييادة  اأميييام  رائيييدة  �شي�شّكل من�شة  املييوؤمتيير  اأن  واأو�ييشييح 
واليي�ييشيييييا�ييشييات، والأكيييادمييييييييني واخلييييييرباء، وامليينييظييمييات احلييكييومييييية وغر 
وال�شراتيجيات  والتحديات  املفاهيم  كافة  يناق�س  حيث  احلكومية، 
الت�شامح  منهجيات  اعييتييميياد  طييريييق  عيين  الييتييطييرف،  مبييكييافييحيية  املتعلقة 

جتفيف  يف  ت�شهم  وتو�شيات،  روؤى  اإىل  للو�شول  واحلييييوار،  والو�شطية 
على  قييييادرة  ومتما�شكة،  �شلبة  داخييلييييية  جبهة  وبيينيياء  املختلفة،  منابعه 
لخراق  والإرهييياب  التطرف  جماعات  حميياولت  �شد  املجتمع  حت�شني 

ن�شيجه املتما�شك.
احلوارية  وجل�شاته  النقا�شية  حميياوره  خالل  من  املوؤمتر  »�شيمثل  وقال 
وور�شه امل�شاحبة، حلقة و�شل ونقطة ات�شال وتفاعل بني خمتلف الفئات 
حكومية  وغر  حكومية  ومنظمات  و�شيا�شات  قرار  �شناع  من  وال�شرائح 

و�شول اإىل الفراد ».
واأ�شاف اأن املوؤمتر �شيتناول خمتلف الزوايا والأبعاد القانونية وال�شيا�شية 
مبا  التطرف،  ملو�شوع  والجتماعية  والقت�شادية  والثقافية  والدينية 

ي�شمن و�شع املنهجية ال�شاملة يف الطرح واملناق�شة واملعاجلة.
اإن املوؤمتر يعد من�شة مثالية ل�شتعرا�س جهود دولة المييارات يف  وقال 
تر�شيخ قيم الت�شامح واحلوار ونبذ العنف والتطرف والتمييز، اإذ اأ�شبحت 

الدولة عا�شمة عاملية تلتقي فيها ح�شارات ال�شرق والغرب لتعزيز ال�شالم 
والتقارب بني ال�شعوب.

املخاطر  ودرء  الييوطيينييي  لييالأميين  الييييدويل  الإمييييييارات  »ميييوؤمتييير  ويت�شمن 
2018« حتت عنوان »الت�شامح والو�شطية واحلوار يف مواجهة التطرف« 

جل�شات حوارية ونقا�شية موزعة على مدار يومي املوؤمتر.
الو�شطية  الت�شامح،  بعنوان  رئي�شية  حوارية  جل�شة  الأول  اليوم  وي�شهد 
واحلوار.. مرتكزات للتعاي�س ال�شلمي يف جمتمع متعدد الثقافات وثالث 
جل�شات نقا�شية، كما يت�شمن اليوم الثاين جل�شة حوارية رئي�شية بعنوان 
الت�شامح وتعزيز مفاهيم احلييوار وثالث  المييارات كنموذج رائد يف ن�شر 

جل�شات نقا�شية.
ور�س   6 بواقع  املوؤمتر موزعة  12 ور�شة م�شاحبة لأعمال  �شتعقد  كما 
عييلييى مييييدار يييومييي امليييوؤمتييير ، حيييييث تييغييطييي اليييور�يييس حميييياور »الو�شطية 
والت�شامح واحلييوار من منظور موؤ�ش�س دولة الإمييارات املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان، واخلدمة الوطنية: منوذج م�شرف لن�شر مبادئ 
العتدال«، و«توحيد لغة اخلطاب الإعالمي ملكافحة التطرف، ومذكرة 
اأبوظبي حول املمار�شات اجليدة للتعليم ومكافحة التطرف العنيف، ودور 
و�شائل التوا�شل الجتماعي يف تعزيز خطاب الت�شامح، ووهم التطرف: 
ثقافة  خييالل  من  متوحد  والبيت  متطرف،  �شاب  اإىل  معتدل  �شاب  من 

الت�شامح والو�شطية واحلوار«، واحل�شابات الوهمية وتخدير العقول.

برعاية �سيف بن زايد  
الإمارات الدويل لالأمن الوطني ينعقد مار�س املقبل 

جلنة الطاقة الإماراتية ت�ستكمل زياراتها امليدانية لر�سد احتياجات املنظومة الكهربائية يف ح�سرموت

مرحلة الدرا�شة ومن ثم التنفيذ 
�شتدر�س  عديدة  مقرحات  عرب 
ح�شرموت  يف  الييطيياقيية  لتطوير 

ب�شكل عام.
ممثل  اجلابري  عبدالعزيز  واأكد 
اليييهيييالل الأحيييمييير الإمييييياراتيييييي يف 
ان زيارة جلنة تقييم  ح�شرموت 

بها  الكهربائية  املنظومة  تقييم 
تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو 
اآل نهيان  ال�شيخ حممد بن زايييد 
واإميييتيييدادا لييدعييم دولييية الإمييييارات 
منذ  اليييييميينييي  لل�شعب  املييتييوا�ييشييل 
قيييييام دوليييية الإحتيييييياد عييلييى اأييييدي 
ال�شيخ  املغفور له  املوؤ�ش�س  القائد 

واقع الكهرباء يف املحافظة.
الطاقة  قيييطييياع  دعيييييم  ان  وقييييييال 
بح�شرموت هو جزء  الكهربائية 
نفذتها  ميي�ييشيياريييع  �ييشييليي�ييشييليية  مييين 
الهيئة لدعم املنظومة الكهربائية 
املا�شية اىل جانب  خالل الفرة 
دعم خمتلف القطاعات احليوية 

�ييشييرح ميين مدير  وا�ييشييتييمييعييت اىل 
املهند�س  اليي�ييشييحيير  مييديييرييية  عيييام 
اأبرز  حيييول  بيييارزييييق  �شعيد  اأميييني 
ال�شعوبات والعراقيل التي تعاين 

منها كهرباء املديرية.
واأكدت اللجنة اأن زيارتها احلالية 
بهدف  تيييياأتييييي  حييي�يييشيييرميييوت  اىل 

الطاقة  احيييتييييييياجيييات  ودرا�يييييشييييية 
الكهربائية تاأتي يف اإطار اجلهود 
اليييتيييي تييبييذلييهييا دوليييييية الإمييييييييارات 
الر�شيدة  القيادة  من  بتوجيهات 
لدعم وتوفر الكهرباء وتخفيف 
من  اليمني  ال�شعب  عيين  الييعييبء 
املييتييكييررة وحت�شني  النييقييطيياعييات 

زايد بن �شلطان اآل نهيان »طيب 
اهلل ثراه«.

واأو�شحت اللجنة اأنه مت التعرف 
للكهرباء  احلييييايل  الييو�ييشييع  عييلييى 
وامل�شاكل وال�شعوبات املوجودة يف 
هذا املجال وذلك يف �شياق مرحلة 
ذلك  يييعييقييب  اأن  عيييليييى  الييتييقييييييييم 

•• ح�رضموت-وام :

ا�ييشييتييكييمييلييت الييلييجيينيية الإمييياراتييييييية 
الكهربائية  بييالييطيياقيية  اخلييا�ييشيية 
زييياراتييهييا امليييييدانييييية اىل عييدد من 
الكهربائية  وامليييوليييدات  املييحييطييات 
يف حمافظة ح�شرموت لالإطالع 
عن كثب على م�شتوى احتياجات 
الطاقة الالزمة وحتديدها بغية 
الحتياجات  وتيياأمييني  معاجلتها 
تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو 
اآل نهيان  ال�شيخ حممد بن زايييد 
القائد  نييائييب  اأبييوظييبييي  عهد  ويل 
بتقدمي  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
اليمني  لل�شعب  الييييالزم  الييدعييم 

ال�شقيق.
اأع�شاء  يرافقها  اللجنة  واأطلعت 
الأحمر  الهالل  هيئة  فريق  من 
ح�شرموت  يف  العامل  الإميياراتييي 
يييومييهييا الأخيييير عييلييى خدمات  يف 
مبحطة  اليييطييياقييية  واحيييتييييييياجيييات 
ال�شحر  مبييييديييييرييييية  الييييتييييوليييييييييد 
وو�شعها  ح�شرموت  مبحافظة 
تطويرها..  ومقرحات  احلييايل 

واخلدمية.
مييييين جييييانييييبييييه اأعييييييييييرب حميييافيييظ 
ال�شكر  عيين خيياليي�ييس  حيي�ييشييرمييوت 
املحلية  ال�شلطة  با�شم  والعرفان 
واأبييينييياء حيي�ييشييرمييوت كييافيية لقيادة 
دولييييية الميييييييارات و�ييشييعييبييهييا الويف 
الييييذييييين وقييييفييييوا يف كييييل امليييراحيييل 
عامة  اليييييييمييين  يف  اإخييييييوانييييييه  مييييع 
وح�شرموت خا�شة وظلوا ميدون 

لهم ج�شور املحبة والدعم.
تن�شى  لن  ح�شرموت  اإن   « وقييال 
هذه املواقف النبيلة اأبدا و�شتظل 

وفية لذلك » .
يذكر ان هذه اللجنة هي الثانية 
ح�شرموت  اإىل  تييي�يييشيييل  الييييتييييي 
التي  اليييطيييبييييييية  اليييليييجييينييية  بييييعييييد 
قييياميييت بييييزيييييارات ميييييدانييييية على 
م�شت�شفيات حمافظة ح�شرموت 
تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو 
اآل نهيان  ال�شيخ حممد بن زايييد 
القائد  نييائييب  اأبييوظييبييي  عهد  ويل 
بزيادة  امل�شلحة  لييلييقييوات  الأعييلييى 
املقدم  الييطييبييي  اليييدعيييم  وتيييعيييزييييز 

حل�شرموت.

تكرمي الفرق الفائزة بجائزة القائد العام ل�سرطة اأبوظبي للعمل الإن�ساين
•• اأبوظبي-وام:م

الييلييواء حممد خلفان  كييرم مييعييايل 
ل�شرطة  اليييعيييام  الييقييائييد  الييرميييييثييي 
الفائزة  الييثييالثيية  الييفييرق  اأبييوظييبييي 
ل�شرطة  اليييعيييام  اليييقيييائيييد  بيييجيييائيييزة 
اأبيييوظيييبيييي لييلييعييمييل الإنييي�يييشييياين من 
القطاعات  ميين  م�شاركة   23 بييني 
بنادي  اأقيييييييم  حييفييل  اليي�ييشييرطييييية يف 

�شباط القوات امل�شلحة باأبوظبي.
حيي�ييشيير اليييتيييكيييرمي �يييشيييعيييادة اليييليييواء 
عام  مييدييير  ال�شريفي  علي  مكتوم 
�شرطة اأبوظبي ومدراء القطاعات 
�شعيد  و�شعادة  اأبوظبي  �شرطة  يف 
اإدارة اخلدمات  علي الغفلي مدير 
التنمية  مييوؤ�ييشيي�ييشيية  يف  املييي�يييشيييانيييدة 
م�شاركات  تقييم  وفريق  الأ�شرية 
اجلائزة. واأكد معايل القائد العام 
القيادة  حيير�ييس  اأبييوظييبييي  ل�شرطة 

الييير�يييشيييييييدة عيييليييى دعيييييم الأعييييمييييال 
ت�شعد  التي  واملييبييادرات  الإن�شانية 
املغفور له  ا�شتمرارا لنهج  املجتمع 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايييد  ال�شيخ 

»طيب اهلل ثراه«.
�شرطة  اإطييييالق  اإن  مييعيياليييييه  وقيييال 
اأبوظبي هذه اجلائزة جاء ا�شتجابة 
 2017 اخلر  عام  ل�شراتيجية 
الفائزة  القطاعات  تكرمي  معتربا 
العمل  تعزيز  يف  جلهودها  تقديرا 

الإن�شاين يف الدولة و خارجها .
يييكييون هذا  اأن  اأميييليييه  واعيييييرب عييين 
الييتييكييرمي حييافييزا لييبييذل املييزيييد من 
احلكومة  مييبييادرات  لدعم  اجلهود 
لتحقيق اأهداف عام زايد 2018.
�شعادة  اليييرميييييييثيييي  الييييلييييواء  وكييييييرم 
مدير عام �شرطة اأبوظبي ومدراء 
اجلائزة  تقييم  وفريق  القطاعات 
الأ�شرية  الييتيينييمييييية  مييوؤ�ييشيي�ييشيية  مييين 

م�شيدا  اجلييائييزة  دروع  بت�شليمهم 
بيييجيييهيييودهيييم يف تيييقيييدمي مييييبييييادرات 
يف  امل�شاركة  الييفييرق  لدعم  مبتكرة 
ايييجيياد الأفييكييار الييهييادفيية مبييا يعزز 
مييين رييييييادة �ييشييرطيية اأبييوظييبييي على 

�شعيد العمل الإن�شاين.
اإىل ذلك كرم معاليه �شعادة مرمي 
موؤ�ش�شة  عيييييام  ميييديييير  اليييرميييييييثيييي 
التنمية الأ�شرية تقديرا جلهودها 
يف متابعة تنفيذ ا�شراتيجية عام 
اأبوظبي  بيييياإمييييارة  اخلر2017 
�شعادة  عنها  نيييييابيية  الييييدرع  وت�شلم 
امل�شاندة  اخليييدميييات  اإدارة  مييدييير 
القائمني  كيييرم  املييوؤ�ييشيي�ييشيية..كييمييا  يف 
العقيد  وهييم:  تنفيذ اجلائزة  على 
خالد عبداهلل اخلوري مدير مركز 
ال�شراتيجية والتطوير املوؤ�ش�شي 
والييرائييد �شميحة الييزدجييايل ممثل 

القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي.
للعمل  القائد  جييائييزة  يف  اأبييوظييبييي 
الإنييي�يييشييياين مييين خييييالل طييييرح 23 

القطاعات  م�شتوى  على  م�شاركة 
تر�شيخ  يف  اأ�يييشيييهيييميييت  اليي�ييشييرطييييية 

امل�شوؤولية املجتمعية، وروح التطوع 
يييتييوافييق مع  وخييدميية املجتمع مبييا 

اخلر  عيييام  ا�شراتيجية  اأهييييداف 
.2017

وحييي�يييشيييل فيييرييييق قيييطييياع امليييالييييييية و 
الأوىل  اجليييائيييزة  عييلييى  اخليييدميييات 
تراكم  لحتيييياتييييون   « مييييبييييادرة  عييين 
» فيييييمييا حيي�ييشييل قطاع  تيي�ييشييتيياهييلييون 
املركز  عييلييى  امليييركيييزيييية  الييعييمييليييييات 
الييثيياين يف مييبييادرة » م�شروع جهاز 
الييقييلييبييي وح�شل  الييرجييفييان  مييزيييل 
قطاع املالية و اخلدمات على املركز 
زايد  غرا�س   « مبادرة  على  الثالث 
». وكييان احلفل بييداأ بعزف ال�شالم 
الوطني ثم تالوة اآيات عطرة من 
الييذكيير احلييكيييييم و�ييشيياهييد احل�شور 
مبادرات  ا�شتعر�س  وثائقيا  فيلما 
�يييشيييرطييية اأبييييوظييييبييييي لييييعييييام اخلييير 
املبادرات  �شمنها  ومييين   2017
الييقييائييد العام  امليي�ييشيياركيية يف جييائييزة 
ل�شرطة اأبوظبي للعمل الإن�شاين. 
امل�شاركة  عييلييى  الييفيييييلييم  ركييييز  كييمييا 
�شرطة  قطاعات  ملختلف  الوا�شعة 
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ال�سارقة يعزي يف وفاة 
خليفة املزكي براأ�س اخليمة

•• راأ�س اخليمة- وام:

 قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة واجب العزاء 
اإىل اأ�شرة املغفور له خليفة جا�شم املزكي يف راأ�س اخليمة.

واأعرب �شموه خالل الزيارة التي قام بها اإىل خيمة العزاء يف منطقة دهان براأ�س اخليمة اليوم يرافقة ال�شيخ �شامل 
بن عبدالرحمن القا�شمي رئي�س مكتب �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة عن �شادق العزاء واملوا�شاة اإىل �شعادة حممد 
جا�شم املزكي يف وفاة �شقيقه واإىل �شعادة عارف خليفة جا�شم املزكي ع�شو جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة راأ�س 
اخليمة والدكتور زكي خليفة املزكي ا�شت�شاري جراحة رئي�س ق�شم جراحة ال�شرايني والأوردة وال�شدر يف م�شت�شفى 
اأن يتغمده بوا�شع  اأ�شرة وذوي الفقيد.. �شائال اهلل العلي القدير  اإمارة ال�شارقة يف وفاة والدهم واإىل  القا�شمي يف 

رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان.

•• راأ�س اخليمة-وام:

حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قدم   
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة و �شاحب 
املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  بيين  حمد  ال�شيخ  ال�شمو 
الأعييلييى حيياكييم الييفييجييرة واجيييب الييعييزاء يف وفييياة املغفور 
لييه بيييياإذن اهلل تييعيياىل اليي�ييشيييييخ �ييشييعييود بيين كييايييد بيين حممد 

القا�شمي.
ال�شمو  و�شاحب  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  واأعيييرب 
اليييييوم جمل�س ال�شيخ  الييفييجييرة خييالل زيييارتييهييمييا  حيياكييم 

براأ�س  الييزهييراء  منطقة  يف  القا�شمي  كايد  بن  عبدامللك 
اخليمة عن �شادق عزائهما وموا�شاتهما اىل اخوة الفقيد 
اخلا�س  امل�شت�شار  القا�شمي  كييايييد  بيين  عبدامللك  ال�شيخ 
بن  طييارق  وال�شيخ  اخليمة  را�ييس  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب 
رئي�س  القا�شمي  كايد  بن  وال�شيخ حممد  القا�شمي  كايد 
دائرة التنمية الإقت�شادية واىل ذوي الفقيد �شائلني املوىل 
ف�شيح  وي�شكنه  رحمته  بوا�شع  يتغمده  اأن  القدير  العلي 

جناته واأن يلهم اآل القوا�شم الكرام ال�شرب وال�شلوان.
رافق �شموهما يف تقدمي واجب العزاء .. ال�شيخ مكتوم بن 
حمد بن حممد ال�شرقي وال�شيخ �شامل بن عبدالرحمن 

ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  مكتب  رئي�س  القا�شمي 
وال�شيخ �شيف بن حمد بن �شيف ال�شرقي وال�شيخ حممد 
بن  حمد  بن  احمد  وال�شيخ  ال�شرقي  �شيف  بن  حمد  بن 

�شيف ال�شرقي وعدد من امل�شوؤولني .
تقبل التعازي .. ال�شيخ عمر بن �شقر القا�شمي وال�شيخ 
عبداهلل  بيين  حميد  وال�شيخ  القا�شمي  حميد  بيين  احييمييد 
القا�شمي وال�شيخ عمر بن عبداهلل القا�شمي وال�شيخ فاهم 
بن �شلطان بن �شامل القا�شمي وال�شيخ �شقر بن خالد بن 
حميد القا�شمي رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة راأ�س اخليمة 

للقراآن الكرمي وعلومه وعدد من �شيوخ القوا�شم .

حاكما ال�سارقة والفجرية يعزيان يف وفاة �سعود بن كايد القا�سمي

حاكم راأ�س اخليمة يوؤدي �سالة اجلنازة على جثمان �سعود بن كايد القا�سمي 

الوطني للتوظيف ينطلق يف اك�سبو ال�سارقة 7 فرباير

•• راأ�س اخليمة-وام:

الأعلى  املجل�س  القا�شمي ع�شو  بن �شقر  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  اأدى �شاحب 
القوا�شم  فقيد  جثمان  على  اجلنازة  �شالة  ام�س  ظهر  اخليمة  راأ�ييس  حاكم 

املغفور له الدكتور ال�شيخ �شعود بن كايد بن حممد القا�شمي.
كما اأدى ال�شالة يف جامع ال�شيخ زايد مبدينة راأ�س اخليمة .. ال�شيخ حمد 
رئي�س  القا�شمي  �شامل  بن  �شلطان  بن  في�شل  وال�شيخ  القا�شمي  حممد  بن 
جمل�س اإدارة البنك العربي املتحد وال�شيخ عمر بن �شقر القا�شمي وال�شيخ 
لل�شناعات  اخلليج  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي  �شقر  بن  في�شل 

اخلا�س  امل�شت�شار  القا�شمي  كايد  بن  عبدامللك  وال�شيخ  »جلفار«  الدوائية 
ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة وال�شيخ اأحمد بن �شقر القا�شمي رئي�س 
اإدارة هيئة مناطق راأ�س اخليمة القت�شادية  دائرة اجلمارك رئي�س جمل�س 
»راكز« وال�شيخ خالد بن �شعود بن �شقر القا�شمي رئي�س جمل�س اإدارة جزيرة 
املرجان واملهند�س ال�شيخ �شامل بن �شلطان بن �شقر القا�شمي رئي�س دائرة 
بن عبد  وال�شيخ حميد  القا�شمي  اأحمد بن حميد  وال�شيخ  املدين  الطران 
اهلل القا�شمي وال�شيخ عمر بن عبداهلل القا�شمي وال�شيخ فاهم بن �شلطان بن 
�شامل القا�شمي واللواء متقاعد ال�شيخ �شلطان بن �شامل القا�شمي مدير عام 

�شرطة راأ�س اخليمة ال�شابق.

القا�شمي وال�شيخ جا�شم  را�شد بن حميد  ال�شيخ   .. اأدى �شالة اجلنازة  كما 
ال�شيخ �شقر بن  و  القا�شمي  وال�شيخ فاهم بن عبداهلل  القا�شمي  بن حميد 
خالد بن حميد القا�شمي رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة راأ�س اخليمة للقراآن 
الكرمي وعلومه وال�شيخ �شعود بن خالد بن حميد القا�شمي وال�شيخ جمال 
الهجن  املنظمة ل�شباق  العليا  اللجنة  القا�شمي رئي�س  بن �شقر بن �شلطان 
راأ�ييس اخليمة وال�شيخ في�شل بن حميد القا�شمي رئي�س الحتيياد العربي  يف 
للدراجات وال�شيخ طارق بن كايد القا�شمي وال�شيخ حممد بن كايد القا�شمي 
اهلل  عبد  بن  بن حميد  اهلل  عبد  وال�شيخ  القت�شادية  التنمية  دائييرة  رئي�س 
القا�شمي رئي�س مكتب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة وال�شيخ �شقر بن 

الريا�شي  اخليمة  راأ�ييس  لنادي  الأعلى  الرئي�س  القا�شمي  �شقر  بن  حممد 
الثقايف وال�شيخ �شلطان بن جمال بن �شقر القا�شمي مدير �شوؤون املواطنني 

يف الديوان الأمري اإىل جانب عدد من �شيوخ القوا�شم.
كما اأدى ال�شالة عدد من املعايل الوزراء وكبار امل�شوؤولني ومديري الدوائر 

املحلية والحتادية واملواطنني واأبناء اجلاليات العربية املقيمة.
براأ�س  العريبي  القوا�شم يف منطقة  له يف مقربة  املغفور  �شيع جثمان  وقد 
اخليمة. وتقدم امل�شيعون بالعزاء اإىل �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة واإىل 
الفقيد  يتغمد  اأن  وجييل  عز  اهلل  داعييني  اجللل  امل�شاب  بهذا  القوا�شم  �شيوخ 

بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان.

•• ال�صارقة-وام:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن 
خالل  ال�شارقة  اك�شبو  مركز  ي�شت�شيف  ال�شارقة 
الفرة من 7 حتى 9 من فرباير اجلاري فعاليات 
للتوظيف  الوطني  »املعر�س  من   20 الي  الن�شخة 

.2018
اأهييم معار�س  اأحييد  الييذي يعد  وي�شتقطب املعر�س 
اأكرث  الدولة  م�شتوى  على  املتخ�ش�شة  التوظيف 
 21 مييين 100 جييهيية حييكييومييييية وخيييا�يييشييية ميينييهييا 
م�شرفا و 10 �شركات تاأمني توفر عدداً كبراً من 
فر�س العمل واأف�شل برامج التدريب للخريجني 
فر�س  حتديد  على  ت�شاعدهم  التي  الإميياراتيييييني 
وتدريبهم  توظيفهم  وت�شهل  لهم  املنا�شبة  العمل 

ومنوهم الوظيفي.
ينظمه  الذي  للتوظيف  الوطني  املعر�س  ويمُعترب 
و�شناعة  جتييارة  غرفة  من  بدعم  ال�شارقة  اك�شبو 
ال�شارقة من�شة مثالية ت�شاعد ال�شباب الإماراتيني 
الفر�س  عييلييى  الطيييييالع  واخليييرييييجيييني اجلييييدد يف 

الوظيفية املتوفرة يف �شوق العمل .
ا�شراتيجية  ب�شراكة  يقام  الذي  املعر�س  وي�شهد 
مع كل من هيئة املوارد الب�شرية بال�شارقة ومعهد 
وبرعاية  واملالية  امل�شرفية  للدرا�شات  الإمييييارات 
ذهبية من م�شرف ال�شارقة الإ�شالمي وبدعم من 

م�شاركة كبرة من   .. الإماراتية  امل�شلحة  القوات 
والبنوك  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  احلكومية  الدوائر 
و�شركات التاأمني و�شركات التوظيف وال�شت�شارات 

وغرها.
جاء الإعالن عن فعاليات املعر�س الذي اأ�شهم على 
والتحاق  توظيف  يف  كبر  وب�شكل  عقدين  مييدى 
الآلف من اخلريجني يف عدد كبر من موؤ�ش�شات 
موؤمتر  ..خيييالل  واخلييا�ييس  احلييكييومييي  القطاعني 
ال�شارقة  اكيي�ييشييبييو  مييركييز  اليييييييوم يف  عييقييد  �ييشييحييفييي 
حتدث خالله كل من �شعادة جمال اجل�شمي مدير 
عام »معهد الإمارات للدرا�شات امل�شرفية واملالية« 
التنفيذي  الرئي�س  املييدفييع  حممد  �شيف  و�ييشييعييادة 
الييزعييابييي مدير  اليي�ييشييارقيية وعييبييداهلل  ملييركييز اك�شبو 
بال�شارقة  الب�شرية  امليييوارد  بييدائييرة  الأفيييرع  �ييشييوؤون 
العامة  العالقات  اإدارة  مدير  البلغوين  ح�شن  و 
وخدمة املجتمع يف »م�شرف ال�شارقة الإ�شالمي«.

مييين جييانييبييه اأعيييييرب �ييشييعييادة �ييشيييييف حمييمييد املدفع 
الييرئييييي�ييس الييتيينييفيييييذي ملييركييز اكيي�ييشييبييو اليي�ييشييارقيية عن 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  والمتنان  ال�شكر  اآيييات  اأ�شمى 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
لرعايته  تقديراً  ال�شارقة  حاكم  الأعييلييى  املجل�س 

ودعمه  �شنوي،  ب�شكل  للتوظيف  الوطني  املعر�س 
الالحمدود لكافة املبادرات والفعاليات والأن�شطة 
التي ت�شتهدف حت�شني م�شتقبل ال�شباب املواطن 
الييبيي�ييشييرييية والهتمام  امليييييوارد  وتييطييوييير  و�ييشييعييادتييه 

بالكوادر والكفاءات الإماراتية امل�شّرفة.
تنمو  والتي  املتزايدة  املعر�س  اأهمية  املدفع  واأكييد 
احلدث  اأن  اإىل  ميي�ييشييراً   .. مييتيي�ييشيياعييدة  بيييوتيييرة 
اأ�شبح فر�شة تنتظرها �شريحة كبرة من �شابات 
للخريجني  يمُوفره  ملا  نظراً  �شنوياً  الدولة  و�شباب 
لييهييم وما  الإميياراتيييييني ميين فيير�ييس عييمييل منا�شبة 
�شوق  حاجات  على  للتعرف  اإمكانيات  من  يتيحه 
العمل من التخ�ش�شات العلمية واملهنية وت�شهيل 

توظيفهم وتدريبهم ومنوهم الوظيفي.
ي�شت�شيف  ال�شارقة  اك�شبو  مركز  اإن  املدفع  وقييال 
الع�شرين  لييلييعييام  لييلييتييوظيييييف  الييوطيينييي  املييعيير�ييس 
ال�شركاء  مييع  بالتعاون  يتطلع  وهييو  الييتييوايل  على 

ال�شراتيجيني والداعمني اإىل .
املعر�س  اأن  اأن  اجل�شمي  جييمييال  قيييال  جييانييبييه  ميين 
الفعاليات يف  اأهييم  اأحييد  اأ�شبح   20 الييي  ن�شخته  يف 
ب�شكل كبر يف تفعيل برامج  ت�شاهم  التي  الدولة 

توظيف الكوادر الوطنية ..

للدرا�شات  الإميييييارات  معهد  اأن  �ييشييعييادتييه  واأو�يييشيييح 
دائماً  يعمل  امل�شرفية واملالية على مدار 35 عاماً 
بالقطاع  التوطني  اأن  را�شخة  ا�شراتيجية  على 
امليي�ييشييريف هييو »اأميييين ميييايل« ولييييي�ييس جميييرد وظيفة 

عادية .
يف  العاملني  عييدد  اإجييمييايل  اأن  اجل�شمي  واأ�ييشيياف 
بلغ  اجلن�شيات/  خمتلف  /ميين  امليي�ييشييريف  الييقييطيياع 
 10500 األييف موظف وموظفة منهم   35 نحو 
باملائة   28 اإىل  و�شلت  بن�شبة  ومواطنة  مواطن 
بييييالإمييييارات حيييييث �ييشييكييلييت املييييراأة  يف 53 ميي�ييشييرفيياً 
الإميياراتييييية اأكيييرث ميين 70 بيياملييائييةئ ميين اإجمايل 
كما  امل�شريف  القطاع  يف  العاملني  املواطنني  عييدد 
بلغت ن�شبة التوطني على م�شتوى من�شب مديري 

الفروع 75 باملائة.
واأو�شح اأن املعهد ي�شعى دائماً نحو التميز يف جمال 
املتخ�ش�س  املهني  ب�شقيه  واملايل  امل�شريف  التاأهيل 

والأكادميي العلمي .
واأ�شاف اأن ا�شراتيجية املعهد للعام احلايل �شمن 
خطة التدريب لعام 2018 هي ا�شتهداف تدريب 
األييييف ميي�ييشييارك للعمل يف   26 اأكييييرث ميين  وتيياأهيييييل 
ت�شمل تقدمي  والتي  واملالية  امل�شرفية  القطاعات 

من  باملائة/   28/ وتنفيذ  مهنياً  برناجماً   585
الربامج املعتمدة �شمن خطه املعهد لعام 2018 
�شينفذ /33  اأبييوظييبييي يف حييني  املعهد يف  فييرع  يف 
باملائة / من تلك الربامج بفرع املعهد بدبي و/30 
اإىل  اإ�شافة  بال�شارقة  باإمارة  املعهد  بفرع  باملائة/ 
والعني  اخليمة  وراأ�يييس  الفجرة  يف   / باملائة   9/
وذلك لتغطية اأكرب عدد ممكن يف كافة الإمارات.

و حول اأبرز فعاليات املعر�س قال جمال اجل�شمي 
جناحا  حققت  الب�شرية  امليييوارد  تنمية  جييائييزة  اإن 
حيث   1999 عيييام  يف  ا�ييشييتييحييداثييهييا  ميينييذ  متميزا 
تنمية  �شيا�شات  دعييم  يف  متميزة  مبكانة  حتظى 
كييونييهييا تعتمد على  والييتييوطييني  الييبيي�ييشييرييية  امليييييوارد 
املالية  واملوؤ�ش�شات  امل�شارف  بني  واملبادرة  املناف�شة 
متكاملة  وا�شراتيجيات  وخطط  برامج  لتقدمي 
تعمل على تعزيز جهود التوطني و�شيتم منح اأربع 
جوائز لتنمية املوارد الب�شرية يف قطاعات امل�شارف 
والتاأمني وال�شرافة والتمويل �شتزيد من م�شاحة 

التناف�س للجائزة.
املوارد  دائييرة  ان  الزعابي  قييال عبداهلل  من جانبه 
املعر�س  يف  م�شاركتها  خالل  من  ت�شعى  الب�شرية 
اىل توطيد وتعزيز عالقتها مع املوؤ�ش�شات املختلفة 

للمواطنني مبا  والبحث عن فر�س عمل جديدة 
يخدم عملية توظيفهم وزيادة ن�شبة التوظيف يف 
القطاعني احلكومي واخلا�س وحتقيق ال�شتثمار 

الأمثل للموارد الب�شرية .
ال�شنوي  املييعيير�ييس  لييهييذا  امليي�ييشييرف  ان دعيييم  واأكييييد 
الرعايات لالأن�شطة  �شل�شلة من  ياأتي �شمن  املهم 
من  امل�شرف  ي�شعى  التي  املجتمعية  والفعاليات 
الإدارة  جمل�س  ونهج  �شيا�شة  ترجمة  اإىل  خاللها 

فيما يخت�س بامل�شوؤولية املجتمعية .
العديد  الإطييار  هييذا  يقدم يف  امل�شرف  اأن  واو�شح 
تاأهيلهم  تت�شمن  للموظفني اجلدد  الربامج  من 
وتدريبهم على كافة جمالت العمل امل�شريف مثل 
للكفاءات  يتيح  مييا  وهيييو  وبييرنييامييج  رواد  بييرنييامييج 
املييخييتييلييفيية يف امل�شرف  الييوظييائييف  �ييشييغييل  املييواطيينيية 
املنا�شب  اأعييلييى  اإىل  الييو�ييشييول  فيير�ييشيية  ومينحهم 
القيادية �شمن ا�شراتيجية التوطني التي يعمل 

امل�شرف على زيادتها وتعزيزها ب�شكل م�شتمر.
ويييهييدف املييعيير�ييس اإىل مييد جيي�ييشييور الييتييوا�ييشييل بني 
اخليييرييييجيييني حيييدييييثييياً ميييين جيييهييية وبيييييني خمتلف 
مييوؤ�ييشيي�ييشييات الييقييطيياعييني الييعييام واخلييا�ييس ميين جهة 
وتدريب  تييوظيييييف  ت�شهيل  اإىل  بييالإ�ييشييافيية  ثييانييييية 
وتنمية مهارات ال�شباب الإماراتي وتوجيه واإر�شاد 
يييييدد حييييول كيييييفييييية اخييتيييييار م�شار  اخلييريييجييني اجلمُ
حياتهم املهنية ب�شكل يتنا�شب مع اإحتياجات �شوق 

العمل.

وفد متاحف راأ�س اخليمة يزور متحف اللوفر 

موا�سالت عجمان تطلق 11 برناجما ومبادرة يف عام زايددفاع مدين عجمان ي�ستقبل 35 طفاًل

•• راأ�س اخليمة – الفجر

قامت دائرة الآثار واملتاحف براأ�س اخليمة ومن �شمن مبادرة زيارات التي 
ابوظبي حيث هدفت من هذه  اللوفر  بزيارة ملتحف  املا�شي  العام  اطلقتها 
ال�شرح  هييذا  التعرف على  الييدائييرة يف  لييكييوادر  الفر�شة  اتاحت  الييزيييارة اىل 
بييالإ�ييشييافيية اىل  الييتييي يييزخيير بها املتحف  املييعييرو�ييشييات  الييثييقييايف الكبر وعييلييى 
تعزيز برنامج اإ�شعاد املوظفني والرفيه عنهم وك�شر الروتني بطريقة تعود 
على املوظف والدائرة بالفائدة كما اإن هذه الزيارات تتيح للموظفني اآفاق 

جديدة من الإبداع والبتكار.
 قال اأحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار واملتاحف براأ�س اخليمة اإن 
هذه الزيارة جاءت  لتعزز التعاون بني الدائرة ومتحف اللوفر والذي بداأت 
اأوا�شره منذ مطلع العام املا�شي من خالل اإعارة احد اهم القطع الأثرية 

امليالد والتي وجييدت يف احد  الثانية قبل  والتي يرجع تاريخها اىل اللييف 
قبور امللوك يف منطقة �شاية الأثرية براأ�س اخليمة.

بني  التنقل  الييدائييرة  ملوظفي  اأتيياحييت  اللوفر  زييييارة  اإن  الطنيجي  واأ�ييشيياف 
احل�شارات املختلفة يف رحلة عرب الزمن لالإطالع على عدد من الثقافات 
الإن�شانية املتنوعة التي ي�شت�شيفها هذا املعلم الفريد من نوعه يف ال�شرق 

الأو�شط . 
هذه  اإن  املوؤ�ش�شي  الإت�شال  مكتب  مدير  النعيمي  ابراهيم  اأمييل  واأ�شافت 
املبادرة تعزز الإت�شال والتوا�شل مع اجلهات واملوؤ�ش�شات التي تخدم قطاع 
الآثار واملتاحف يف الدولة كما اإنها تفتح �شبل جديدة من التعاون وال�شراكة 
الييدائييرة �شتقوم بعدد من  اكييدت على ان  ، كما  الييدائييرة وهييذه اجلهات  بني 
م�شتوى  على  الأثييرييية  واملييواقييع  املتاحف  ميين  ملجموعة  املختلفة  الييزيييارات 

الدولة �شمن مبادرات - زيارات -.

•• عجمان ـ الفجر 

عجمان،  املييدين  للدفاع  العامة  الإدارة  ا�شتقبلت 
اأطفال ح�شانة هابي جامب والبالغ عددهم 35 
طفاًل ، حيث تاأتي الزيارة �شمن حملة ال�شالمة 
لريا�س الأطفال التوعوية التي اأطلقتها القيادة 

العامة للدفاع املدين يف �شهر يناير املا�شي.
واأفيياد املالزم حمد عبداهلل الدو�شري مدير فرع 
اأن الأطفال خالل زيارتهم ملقر الدفاع  التوعية، 
امليييدين بييعييجييمييان، تييعييرفييوا عييلييى مييركييبييات الدفاع 
الإ�شعاف  اليي�ييشييريييع ومييركييبييات  والييتييدخييل  امليييدين 
واملعدات   ، املياه  املتطورة مثل خراطيم  واملعدات 
على  تعرفوا  كما  احليييوادث،  اإدارة  يف  امل�شتخدمة 
مهام رجال الدفاع املدين وطريقة تلقي بالغات 
بالإ�شافة   ،997 الطوارئ  احلييوادث عرب هاتف 
دور�س نظرية تخت�س باأخطار احلرائق التي تقع 

تييوعييوي، يتنا�شب مع  امليينييازل ميين خييالل فلم  يف 
اأعمارهم وطاقتهم ال�شتيعابية.

اأن اخلييطيية الييتييوعييوييية التي  واأو�يييشيييح الييدو�ييشييري 
اأطلقتها القيادة العامة للدفاع املدين تهدف اإىل 

ن�شر الثقافة الوقائية اإىل اأفراد املجتمع، م�شراً  
اإن املحا�شرات التوعية تنعك�س اإيجابا على ثقافة 
تعزيز  يف  الداخلية  وزارة  هييدف  وحتقق  الأفيييراد 

ال�شالمة واحلماية املدنية.

•• عجمان : الفجر

اأكد �شعادة املهند�س عمر اأحمد بن عمر مدير 
عام موؤ�ش�شة املوا�شالت العامة عجمان حر�س 
املوؤ�ش�شة على تبني واطالق العديد من الربامج 
ال�شمو  �شاحب  اإعيييالن  مييع  متا�شيا  وامليييبيييادرات 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، 
حفظه اهلل، باأن يكون 2018 عام زايد، م�شرا 
ال�شدد يف  بهذا  املوؤ�ش�شة و�شعت اجندة  اأن  اإىل 
�شيييييبيل تطييييبيق هيييييذه التيييييييوجيهات ال�شييييييامية، 
واملبيييييادرات  الييييييربامج  ميييييين  امليييييييزيد  واإطليييياق 
الذي  الت�شامح  مفهوم  ن�شر  مييع  مواكبا  ييياأتييي 
ييير�ييشييخ ميي�ييشييرة اليييدولييية ميينييذ عييهييد املييغييفييور له 
اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �شلطان  بيين  زاييييد  ال�شيخ 

ثراه. 

اأن الييهييدف من  واأو�ييشييح عمر اأحييمييد بيين عمر 
املبادرات هو التوا�شل الإن�شاين مع كل الفئات 
وال�شرائح مبختلف م�شتوياتهم، كما اأن املوؤ�ش�شة 
تعمل يف �شوء اإ�شراك جميع اأفراد املجتمع كافة 
زايييد حملياً  ال�شيخ  له  املغفور  روؤييية  يف حتقيق 
واإقييليييييمييييياً وعييياملييييييياً وحييتييى يييظييل رمييييزا للعمل 
الإن�شاين من خالل ما قدمه، رحمه اهلل، من 
مييبييادرات خلييدميية الإنيي�ييشييانييييية ومبييا و�شعه من 
اأ�ش�س وثوابت جعلت دور دولة الإمارات منوذجاً 
يييحييتييذى بييه يف جميييال الييعييمييل الإن�شاين  عيياملييييياً 

والتنموي.
واأفاد عمر اأحمد بن عمر اأن املوؤ�ش�شة اعتمدت 
عدد 11 برناجما ومبادرة بعام زايد، لتتما�شى 
مع اأهيييداف عييام زايييد واأن املييبييادرات ركييزت على 
والتطور  التنمية  يف  ودوره  له  املغفور  م�شرة 

والعمل الن�شاين وما ج�شده من مبادئ وقيم 
وتر�شيخ مفهوم الولء والنتماء.
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اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/الحتفال لل�شيانة  التنمية القت�شادية بان  تعلن دائيييرة 

العامة  رخ�شة رقم:CN 1012701 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة را�شد بخيت را�شد الرا�شدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد عبيد حممد عبيد النقبي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/انوار زاخر للخياطة  

رخ�شة رقم:CN 1123916 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة يا�شر خلفان حممد ال�شام�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد حمدان حميد حممد املنظري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/خياط الوعد لزياء 

ال�شيدات  رخ�شة رقم:CN 1151347 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة يا�شر خلفان حممد ال�شام�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد حمدان حميد حممد املنظري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5

اإعــــــــــالن
العابدي  ال�شيييييادة/حمالت  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

للخياطة  رخ�شة رقم:CN 1106139 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة يا�شر خلفان حممد ال�شام�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد حمدان حميد حممد املنظري
تعديل �شركاء/حذف يا�شر ال�شام�شي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/بريق املا�س للعباية 

وال�شيلة رخ�شة رقم:CN 1809860 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مرمي عبداهلل مبارك باعطا %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد حممد احمد يعروف املن�شوري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/�شركة يبنا للمقاولت 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1833169 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عارف عبدالباري بخيت عبيد ال�شعدي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خليفة عبداهلل حمد املهري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/مطعم بيور فج

رخ�شة رقم:CN 1997289 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة بونيت �شانتي لل جو�شي %100
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة �شلطان حمود حمد خمي�س البو�شعيدي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلطان حمود حمد خمي�س البو�شعيدي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/مطعم جمال�س املندي واملظبي ذم.م

رخ�شة رقم:CN 1304471 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اليازيه حممد عمر عبداهلل عمر %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد حممد عمر عبداهلل عمر %15

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ملي�س حممد زوجة حممد علي �شامل عبداهلل بالبحيث %5
تعديل ن�شب ال�شركاء/فهد حممد عمر عبداهلل عمر بلبحيث من 50% اىل %40

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شاره حممد عمر عبداهلل عمر %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيماء حممد عمر عبداهلل عمر %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هزاع حممد عمر عبداهلل عمر %10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالرحمن حممد عمر عبداهلل عمر %15
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عمر عبداهلل عمر بلبحيث

تعديل ورثة/حذف فهد حممد عمر عبداهلل ممثل الورثة
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/ال�شقر امللكي لتجارة 

غيار املعدات والليات الثقيله ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1095133 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد عبداهلل �شامل اجلابري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف رويال فالكون خلدمات رجال العمال ذ.م.م
ROYAL FALCON BUSINESS CENTRE SERVICES LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/الربج  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

ال�شاطع للمقاولت العامة
رخ�شة رقم:CN 1012080 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/�شتي  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

لين للمعامالت
رخ�شة رقم:CN 2071669 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

ازرار اللولو
رخ�شة رقم:CN 1032730 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5

اإعــــــــــالن
املعدنية  لالعمال  ال�شيييييادة/ارمور  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

واحلديدية  رخ�شة رقم:CN 2119002 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 5.5*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ ارمور لالعمال املعدنية واحلديدية
ARMOUR METAL AND IRON WORKS

اىل/الفار�س ميدل اي�شت لالعمال املعدنية
AL FARES MIDDIL EAST METAL WORKS

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/عفر العجاج للنجارة واحلدادة امل�شلحة

 رخ�شة رقم:CN 1013702 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خليفة عبداهلل حارب جا�شم الظاهري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالعزيز غنام العلي %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد ال�شيد �شالح م�شلح علي احلربي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عفر عويد العجاج
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 50*20
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ عفر العجاج للنجارة واحلدادة امل�شلحة
اىل/ن�شامي الفرات لل�شيانة العامة ذ.م.م

NASAYEM AL FURAT GENERAL MAINTENANCE LLC
تعديل عنوان/من منطقة الظفرة منطقة الظفرة ليوا - جفن A عبداهلل �شامل خادم حممد 
القبي�شي ق 111 مكتب 80 اىل ابوظبي مدينة حممد بن زايد مدينة حممد بن زايد �شرق 10 - ق 

23 - مكتب 4 61813 61813 را�شد حمد علي العفاد
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5

 CN1974742:تعلن موؤ�ش�شة/ل باليا كويف �شوب رخ�شة
�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية باأبوظبي وعنوانها 

:ابوظبي م�شفح ال�شناعية م 45 .
لل�شادة العمالء ان من له اي مطالبات مالية او حقوق على 
امل�شتندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه  املذكورة  املوؤ�ش�شة 
ن�شر هذا العالن  تاريخ  ا�شبوع من  املوؤيدة لذلك خالل 
للجهات املخت�شة او على العنوان املذكور او مرا�شلتنا على 

 .laplayacoffeshop@gmail.com:الربيد اللكروين
ن�سر الإعالن على م�سوؤولية املعلن
موؤ�س�سة/ ل باليا كويف �سوب

اإعــــــــالن 

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5

اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/م�شنع لوزان للمالب�س 

IN1001265:رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:
ا�شافة �شريك جديد )جابر �شيف كرميي(

لت�شبح الرخ�شة ل�شناعية بال�شركاء كالتايل
)عي�شى حممد عبداهلل عبدول اخلمري( )جابر �شيف كرميي(

تعديل ال�شكل القانوين من:موؤ�ش�شة اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ال�شم التجاري من:م�شنع لوزان للمالب�س

اىل م�شنع لوزان للمالب�س ذ.م.م
وعلى كل من لديه اعرا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
ال�شناعه - اإدارة خدمة امل�شتثمرين - خالل اأ�شبوع من تاريخ ن�شر الإعالن ، 

واإل فلن تقبل مكتب ال�شناعة اأي اعرا�س بعد انق�شاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

فقدان �سهادات ا�سهمت
فيييقيييد املييييدعييييو /ليييورديييي�يييس 
الفلبني   ، فيييييييييال  ابيييييييييييال 
�شفره  جييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
  )0005766EC( رقم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  التييي�يييشيييال 

 055/2665666

فقدان جواز �سفرت
/فران�شي�س  امليييدعيييو  فييقييد 
بايغنا  هيييييرييييييرا  روبييييييييني 
اجلييينييي�يييشييييييية  الييييفييييلييييبييييني   ،
رقيييييم  �يييييشيييييفيييييره  جييييييييييييواز   -
  )8 8 7 8 7 9 8 E B (
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  التييي�يييشيييال 

 056/8533848

فقدان جواز �سفرت
فييييقييييد املييييييدعييييييو /يييييلييييفييييرا 
الفلبني   ، يليقيو  ريدوندو 
�شفره  جييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
  )EB6346550( رقييم 
ت�شليمه  عييليييييه  يييجييده  ميين 
اىل اقييرب مركز �شرطة او 

ال�شفارة الفلبينية 

فقدان �سهادات ا�سهمت
فقد ال�شيد / عبداحلكيم عمر 
عبداهلل عمر بلبحيث  �شهادة 
ا�ييشييهييم �ييشييادرة عيين اجلمعية 
التعاونية   امل�شلحة  اليييقيييوات 
 )902320( رقييييم  لييليي�ييشييهييادة 
فعلى   )500( ال�ييشييهييم  عيييدد 
مييين يييجييدهييا التييي�يييشيييال على 

الرقم  0504461613

فقدان �سهادة اأ�سهم
يعلن ال�سيد/ حممد علي �سم�س الدين عبد اهلل البلو�سي )اإماراتي 

اأ�سهم �سادرة من �سركة )المارات  اجلن�سية( عن فقدان �سهادة 

لتعليم قيادة ال�سيارات �س م ع( بالرقم 18648.

او  اعــاله  املذكورة  لل�سركة  ت�سليمها  برجاء  يجدهما  من  على 

الت�سال على رقم 0506688353  م�سكورا

فقدان �سهادات ا�سهمت
يارد  /ع�شفو  املييدعييو  فقد 

اجلن�شية  اثيوبي   ، مكونن 

رقيييييم  �يييييشيييييفيييييره  جييييييييييييواز   -

)2030918(  من يجده 

عليه الت�شال بتليفون رقم 

 050/2120500

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /حممد عثمان 

باك�شتاين   ، يو�شف  حممد 

اجلن�شية - جواز �شفره رقم 

)2854112(  من يجده 

عليه الت�شال بتليفون رقم 

 050/3258774
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
ال�شارقة قبل ظهر  القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
ال�شباب  وزيييير  الييعييزيييز  خييالييد عبد  املهند�س  مييعييايل  اميي�ييس 
والريا�شة يف جمهورية م�شر العربية والوفد املرافق له 

وذلك يف مكتب �شمو احلاكم.
ورحب �شموه ب�شيوف الإمارة الذين قدموا للم�شاركة يف 
لل�شيدات  العربية  لالأندية  الرابعة  الألعاب  دورة  افتتاح 
التي تنظمها موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة حيث تبادل 

الزائر حول عدداً من  الوفد  الودية مع  الأحاديث  �شموه 
دعم  واأهييمييييية  ال�شباب  جمييالت  يف  امل�شركة  املو�شوعات 

وتطوير جمالت الثقافة وال�شوؤون الريا�شية العامة.
واأ�شاد �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة بالنه�شة الريا�شية 
التي  الطموحة  ال�شبابية  والييربامييج  م�شر  تعي�شها  التي 
تعمل عليها، مبا يعك�س روؤية فخامة الرئي�س عبد الفتاح 
م�شر  مل�شتقبل  العربية  م�شر  جمهورية  رئي�س  ال�شي�شي 

واأجيالها.
وتوطيد  التعاون  تعزيز  �شبل  اللقاء  خالل  �شموه  وبحث 
والريا�شة  ال�شباب  ووزارة  ال�شارقة  اإمييارة  بني  العالقات 

امل�شرية، مبا يخدم م�شرة الريا�شة وال�شباب يف الوطن 
العربي ب�شكل عام والإمارة وجمهورية م�شر العربية.

ومن جانبه �شكر معايل املهند�س خالد عبد العزيز �شاحب 
ال�شتقبال  وح�شن  احلييفيياوة  على  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو 
دولة  تربط  التي  واملتنامية  الوطيدة  بالعالقات  م�شيداً 
الإمارات العربية املتحدة بجمهورية م�شر العربية مثمناً 
املوؤ�ش�شات  دعييم  يف  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  جهود 
التعليمية والثقافية يف الوطن العربي وجمهورية م�شر 
ل�شموه  املتوا�شل  الييدعييم  اإطيييار  يف  اخل�شو�س  وجييه  على 

لل�شباب العربي.

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل وزير ال�سباب والريا�سة امل�سري

•• اأبوظبي-وام:

 اأكييييييد �ييشييمييو اليي�ييشيييييخ حييييمييييدان بن 
احلاكم  مميييثيييل  نيييهيييييييان  اآل  زايييييييد 
هيئة  رئييييي�ييس  الييظييفييرة  منطقة  يف 
اليييهيييالل الأحييييميييير الإمييييياراتيييييي اأن 
ا�شتجابة  اأكيييييرث  �ييشييتييكييون  الييهيييييئيية 
لييالحييتييييياجييات الإنيي�ييشييانييييية داخيييل 
الييدوليية واأ�ييشييمييل عييطيياء و�ييشييخيياء يف 
جانب امل�شاعدات والربامج املحلية 
خالل “ عام زايد 2018 “ الذي 

اأعلنت عنه القيادة الر�شيدة.
تعزز  تلك اجلهود  اإن  �شموه  وقييال 
القيم واملبادئ التي غر�شها املغفور 
�شلطان  بن  زايييد  ال�شيخ  الوالد  له 
“طيب اهلل ثراه” الذي  اآل نهيان 
و�شع الأ�ش�س التي قام عليها �شرح 
الإمييييييييييارات اخلييييييري والإنييي�يييشييياين 
قيادة  ظييل  حاليا يف  يتعزز  واليييذي 
خليفة  اليي�ييشيييييخ  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاييييد  بيين 
“حفظه اهلل” وبدعم من �شاحب 
اآل  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبييي  اليييوزراء حاكم  جمل�س 
ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  و�يييشييياحيييب  اهلل” 
نييهيييييان ويل  اآل  بييين زاييييييد  حمييمييد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

للقوات امل�شلحة.
ل�شموه  تييي�يييشيييرييييح  يف  ذليييييك  جييييياء 
الهالل  هيييييئيية  اإ�ييييشييييدار  مبيينييا�ييشييبيية 

الأحمر تقريرها ال�شنوي اخلا�س 
املحلية  الإنيي�ييشييانييييية  بييامليي�ييشيياعييدات 
خيييالل الييعييام املييا�ييشييي والييتييي بلغت 
و634  األفا  و828  130مليونا 
و84  مليون  منها  ا�شتفاد  درهييمييا 
املواطنني  ميين  فيييردا  و297  األييفييا 

واملقيمني من 87 جن�شية.
وقيييييال �ييشييمييو اليي�ييشيييييخ حيييميييدان بن 
الهيئة  جييهييود  اإن  نييهيييييان  اآل  زاييييد 
الإن�شانية ومبادراتها داخل الدولة 
العام املا�شي عييززت اأهييداف “ عام 
اخلر 2017 “ التي اأعلنت عنه 
اأهمها  الر�شيدة والتي من  القيادة 
املجتمعية  امل�شوؤولية  جانب  تعزيز 
وجمالت التطوع وخدمة الوطن.

بف�شل  حييقييقييت  الييهيييييئيية  اأن  واأكيييييد 
الر�شيدة  القيادة  ودعييم  توجيهات 
واملانحني  اخلييييرييييين  ومييي�يييشيييانيييدة 
راأ�شيا  تو�شعا  املحليني  وال�شركاء 
املنفذة  الييربامييج  نوعية  يف  واأفقيا 
وحييجييمييهييا داخييييييل الييييدوليييية وعييييدد 
كيييميييا حققت  ميينييهييا  امليي�ييشييتييفيييييدييين 
انت�شارا اأو�شع على �شاحتها املحلية 
ومكاتبها  فييروعييهييا  �شبكة  بف�شل 

املنت�شرة يف جميع اإمارات الدولة.
اأن�شطتنا  نييييويل   “ �ييشييمييوه  وقيييييال 
كبرا  اهتماما  املحلية  وبراجمنا 
امل�شتجدات  ملواكبة  دائييمييا  ون�شعى 
املحلية  اليي�ييشيياحيية  عييلييى  الإنيي�ييشييانييييية 
بيياملييزيييد مييين املييييبييييادرات الييتييي تفي 
بييياحيييتييييييياجيييات املييي�يييشيييتيييهيييدفيييني من 

اخلالقة  الأفييكييار  وتبنى  خدماتنا 
الييييتييييي تييييعييييزز مييي�يييشيييوؤوليييييييتييينيييا جتييياه 
اأكرب  وحتقق  امل�شتفيدة  ال�شرائح 
قييييدر مييين اليييرعيييايييية والييعيينيياييية بها 
تاأييد اخلرين  وتعمل على ح�شد 
وال�شركات  والييهيييييئييات  واملييتييربعييني 
املحلية  الييهيييييئيية  بيييراميييج  ليي�ييشييالييح 
ون�شج �شراكات هادفة وبناءة معها 
الأحمر  اليييهيييالل  لييدعييم حتيييركيييات 

على ال�شاحة املحلية ».
الأحمر  اليييهيييالل  هيييييئيية  اأن  واأكيييييد 
جييديييدة من  مييرحييليية  عييلييى  مقبلة 
اليييبيييذل واليييعيييطييياء داخيييييل اليييدولييية 
وترقية  الييهييمييم  �شحذ  يتطلب  مييا 
الحتياجات  مليييقيييابيييلييية  اليييييرباميييييج 
املتزايدة للعمل الإن�شاين.. م�شددا 
الييهيييييئيية ليين تييدخيير جهدا  اأن  عييلييى 
عرب  الإن�شانية  تطلعاتها  لتحقيق 
الربامج  يف  والييتييو�ييشييع  النييتيي�ييشييار 
امل�شتهدفني  تخدم  التي  وامل�شاريع 
وتييلييبييي احييتييييياجيياتييهييم وتييعييمييل على 

حت�شني اأو�شاعهم.
اليي�ييشيييييخ حييمييدان بن  واأعيييييرب �شمو 
زايد اآل نهيان - يف ختام ت�شريحه 
- عن تقديره للدور الذي ي�شطلع 
به اخلرون واملح�شنون يف توجيه 
ميي�ييشييرة الييهيييييئيية نييحييو امليييزييييد من 
..لفتا  والعطاء  الأداء  يف  التميز 
اإجنييييييازات  مييين  حتييقييق  ميييا  اأن  اإىل 
املييا�ييشييييية �شيظل  اليي�ييشيينييوات  خيييالل 
ع�شارة  لييتييقييدمي  لييلييجييميييييع  دافيييعيييا 

م�شامني  لر�شيخ  وفكرنا  جهدنا 
الإن�شانية  الإميييييارات  دولييية  ر�ييشيياليية 

ال�شامية .
للم�شاعدات  العليا  اللجنة  وكانت 
الأحمر  الييهييالل  هيئة  يف  املحلية 
اجتماعها  خيييالل  ا�شتعر�شت  قييد 
- ميييوؤخيييرا مبييقيير فييييرع الييهيييييئيية يف 
امل�شاعدات  تيييقيييريييير   - الييي�يييشيييارقييية 
 2017 امليييا�يييشيييي  لييلييعييام  املييحييلييييية 
الهيئة  اإجنييييييازات  تيي�ييشييميين  واليييييذي 

على ال�شاحة املحلية.
فييقييد بييلييغ عييييدد امليي�ييشييتييفيييييدييين من 
الجتماعية  امليي�ييشيياعييدات  بييرنييامييج 
األفا و224 فردا وت�شمنت   117
والطبية  الإنيي�ييشييانييييية  امليي�ييشيياعييدات 
العلم  وطالب  ال�شجناء  وم�شاعدة 
املوؤ�ش�شات  ودعييم  الهمم  واأ�شحاب 
حيييييث بييلييغ عيييدد امليي�ييشييتييفيييييدييين من 
األفا   11 الإنيي�ييشييانييييية  امليي�ييشيياعييدات 
 51 اأفيييرادهيييا  اأ�يييشيييرة عيييدد  و530 

األفا و834 فردا .
اأ�شرة  و372  األفان  ا�شتفادت  كما 
مييييين امليييي�ييييشيييياعييييدات اليييطيييبييييييية عيييدد 
 ..  748 و  اآلف  �شبعة  اأفيييرادهيييا 
فيما ا�شتفادت 358 اأ�شرة من اأ�شر 
ال�شجناء عدد اأفرادها األف و649 

فردا من امل�شاعدات الجتماعية.
طالبا  و680  األييفييا   11 وا�ييشييتييفيياد 
من م�شاعدات طالب العلم بجانب 
اأ�شحاب الهمم .. بينما  من   335
و  �شحية  موؤ�ش�شة   35 ا�ييشييتييفييادت 

دعم  بيينييد  مييين  وخييدمييييية  تعليمية 
الهيئة  تيينييفييذه  الييييذي  املييوؤ�ييشيي�ييشييات 
الجتماعية  ميي�ييشييوؤوليييييتييهييا  �ييشييميين 

جتاه تلك املوؤ�ش�شات .
و�شمن برامج امل�شاعدات املو�شمية 
التي ينفذها الهالل الأحمر داخل 
الدولة .. اأو�شح التقرير اأن الهيئة 
عملت على تعزيز برامج وم�شاريع 
�شهر رم�شان الكرمي على ال�شاحة 
املحلية لتو�شيع مظلة امل�شتفيدين 
الرم�شاين  املييييير  مييي�يييشيييروع  ميييين 
اآلف  ثيييميييانييييييية  ا�يييشيييتيييفيييادت  حيييييييث 
األفا   39 اأفرادها  اأ�شرة عدد  و13 
املر  �شخ�شا من كوبونات  و224 
على  توزيعها  مت  التي  الرم�شاين 
كاف  وقيييت  قييبييل  امل�شتفيدة  الأ�ييشيير 
لتوفر  رميي�ييشييان  �شهر  ميين حييلييول 

احتياجاتها الرم�شانية.
الهيئة  نيييفيييذت  اآخيييييير  حميييييور  ويف 
م�شروع اإفطار �شائم حيث ا�شتقبلت 
خيام الإفطار على م�شتوى الدولة 
فيما   .. فييردا  و795  األفا   876
بلغ عدد الأ�شر امل�شتفيدة من زكاة 
اأ�شرة  و739  اآلف  �شتة  الييفييطيير 
األفا و54 فردا   33 اأفييرادهييا  عييدد 
الأ�شاحي  م�شروع  من  وا�شتفادت 
اأفرادها  عيييدد  اأ�يييشيييرة  اآلف  ثييالثيية 

األفا.  18
الإن�شانية  امل�شاعدات  واأ�شار تقرير 
اأن  اإىل   2017 لييييعييييام  امليييحيييلييييييية 
الييهيييييئيية قييدمييت مييين خيييالل مركز 

الهالل الأحمر الطبي يف ال�شارقة 
اإلتهاب  ملر�شى  اإن�شانية  م�شاعدات 
الكبد الوبائي واأدوية وم�شتلزمات 
واأجهزة طبية بقيمة �شبعة ماليني 

و216 األفا و348 درهما .
التوعوية  الييييربامييييج  جميييييال  ويف 
اأ�شار   .. املييجييتييمييعييييية  والأنييي�يييشيييطييية 
اأن الهيئة نفذت عرب  اإىل  التقرير 
فروع الهالل الأحمر على م�شتوى 
جمتمعية  فعالية   150 الييدوليية 
وبييلييغ عيييدد امليي�ييشييتييفيييييدييين ميين تلك 
من  و554  األيييفيييا   24 الأنيي�ييشييطيية 
واملييقيييييمييني يف خمتلف  املييواطيينييني 
نفذت  فيييييمييا   .. الييييدوليييية  اإمييييييييارات 
 127 الأييييتيييام  اإدارة  عييرب  الييهيييييئيية 
بيييراعيييم الهالل  فييعييالييييية لأنيي�ييشييطيية 
و398  اآلف  خم�شة  منها  ا�شتفاد 

من الأيتام امل�شجلني بالفروع .
ال�شحية  الييربامييج  يخ�س  وفيييييمييا 
اآلف  اأربيييعييية  ا�ييشييتييفيياد  الييوقييائييييية .. 
الفحو�شات  ميين  �شخ�شا  و332 
داخل  اإجيييراوؤهيييا  مت  الييتييي  الطبية 
ال�شهر  خييالل  الرم�شانية  اخليام 
الكرمي. ويف حمور اآخر ومب�شاركة 
الطبية  املييييوؤ�ييييشيييي�ييييشييييات  مييييين  عييييييدد 
والعالجية بالدولة نظمت الهيئة 
حملة التوعية من �شرطان الثدي 
و996  األيييييف  عييلييى  الييكيي�ييشييف  ومت 
و194  اآلف  ت�شعة  وا�شتفاد  حالة 
�شخ�شا من برنامج الدعم النف�شي 
من   53 وا�يييشيييتيييفييياد  الجيييتيييمييياعيييي 

اأ�شحاب الهمم من دورات احلا�شب 
للمكفوفني  والإنييييييرنييييييت  الآيل 
هذه  لتاأهيل  الهيئة  جهود  �شمن 

ال�شريحة املهمة يف املجتمع.
امل�شاعدات  اإدارة  �يييشييياركيييت  كيييميييا 
الإنييي�يييشيييانييييييية بييييالييييهييييالل الأحييييميييير 
لعام  اخليييييير  “عطاء  حيييميييلييية  يف 
تنظيم  تيي�ييشييميينييت  واليييتيييي  اخلر” 
وتثقيفية  توعوية  معار�س  �شبعة 
وا�شتفاد  تخ�ش�شية  عيييييادة  و15 
من  و770  األييييفييييان  احلييمييليية  مييين 
املر�شى املعوزين يف مناطق م�شايف 

والفجرة والقرى املجاورة لها.

من  الييعييديييد  يف  الإدارة  و�ييشيياركييت 
اخلارجية  والييفييعيياليييييات  املييعييار�ييس 
اخلييا�ييشيية بييالييتييوعييييية مييين اأ�يييشيييرار 
الييييتييييدخييييني وخمييييياطييييير الإدمييييييييييان 
والتدريب  الييتييوظيييييف  ومييعييار�ييس 
الييييتييييي اأقيييييييميييت يف ميييييدن الييييدوليييية 
وبييلييغ عييييدد امليي�ييشييتييفيييييدييين واليييييزوار 
األييييفييييني و167  امليييعيييار�يييس  لييتييلييك 
فيما   .. واملقيمني  املييواطيينييني  ميين 
برنامج  من  امل�شتفيدين  عييدد  بلغ 
املتعففة  لالأ�شر  امليدانية  الزيارات 
اأ�شرة مت   74 �شهر رم�شان  خالل 

توفر احتياجاتهم الأ�شا�شية.

•• اأبوظبي-وام :

اأكيييد �ييشييعييادة الييدكييتييور حييمييدان م�شلم املييزروعييي رئي�س 
جمل�س اإدارة هيئة الهالل الأحمر الإماراتي اأن مبادرات 
الهيئة الإن�شانية والتنموية على ال�شاحة املحلية خالل 
تعزيز  يف  الر�شيدة  القيادة  روؤية  جت�شد  زايد”  “عام 
بجوانب  واللتزام  واملجتمعي  الوطني  التالحم  اأوجييه 
امليييزييييد مييين التكافل  امليي�ييشييوؤولييييية املييجييتييمييعييييية وحتييقيييييق 
والراحم بني اأفراد جمتمع الإمارات الذي جبل على 

اإعالء قيم التعا�شد والتكاتف والإيثار .
وقال اإن الهيئة مت�شي قدما لرقية براجمها وحت�شني 
خدماتها للم�شتفيدين داخل الدولة تنفيذا لتوجيهات 
�شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 

منطقة الظفرة رئي�س الهيئة.
اإ�ييشييدار هيئة  - مبنا�شبة  ت�شريح  املييزروعييي يف  واأ�ييشييار 

بامل�شاعدات  ال�شنوي اخلا�س  الأحمر تقريرها  الهالل 
بف�شل  اأنيييه   - املييا�ييشييي  الييعييام  خييالل  املحلية  الإن�شانية 
نقلة  الدولة  الهيئة داخل  �شموه �شهدت جهود  متابعة 
نوعية يف حجم و�شكل الربامج واخلدمات التي تقدمها 

للم�شتهدفني يف جميع مناطق الدولة.
واأكد على اأن الهتمام الذي يوليه �شمو ال�شيخ حمدان 
بن زايد اآل نهيان لربامج الهيئة على ال�شاحة املحلية 
و�شتظل  كييانييت  لفعالياتها  امل�شتمرة  �ييشييمييوه  ومييتييابييعيية 
اأ�شحاب  اإىل  النربا�س الذي ي�شئ لنا طريق الو�شول 
عن  للتعرف  مناطقها  يف  املتعففة  والأ�ييشيير  احليياجييات 
اأكرث  منها  والقيييراب  الإن�شانية  اأو�شاعها  على  كثب 
جمالت  خمتلف  يف  لها  املعي�شية  الييظييروف  وحت�شني 

احلياة ال�شرورية .
واأ�شاف اأنه بالرغم من اأن الإمارات وقيادتها الر�شيدة 
مل تبخل على �شعبها واملقيمني على اأر�شها بتوفر �شبل 

ال�شعادة  من  قدر  اأكييرب  وحتقيق  كافة  الكرمية  احلياة 
والرفاهية للجميع دون ا�شتثناء اإل اأن حتركات الهالل 
تظل  املتنوعة  ومبادراته  املحلية  ال�شاحة  على  الأحمر 

داعمة وم�شاندة جلهود الدولة يف هذا ال�شدد.
امليييزروعيييي عيين �شكر  الييدكييتييور حييمييدان م�شلم  واأعيييييرب 
الييهيييييئيية وتييقييديييرهييا لييليي�ييشييركيياء املييحييليييييني مييين الأفيييييراد 
واملوؤ�ش�شات الذين يعززن اأن�شطتها يف جمال امل�شوؤولية 
املوجهة  وم�شاريعها  بييراجمييهييا  ويييدعييمييون  املجتمعية 
لل�شاأن املحلي ويقفون خلف كل ما حتقق من اإجنازات 
ومبادرات داخل الدولة. من جانبه اأكد �شعادة الدكتور 
الهالل  لهيئة  الييعييام  الأمييييني  الييفييالحييي  عتيق  حمييمييد 
توجيهات  بف�شل  متكنت  الهيئة  اأن  الإماراتي  الأحمر 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زايييد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو 
مظلة  تو�شيع  ميين  الهيئة  رئي�س  الييظييفييرة  منطقة  يف 
امل�شتفيدين من خدماتها على م�شتوى الدولة وحتقيق 

املزيد من املكت�شبات الإن�شانية لهم يف عدد من املجالت 
احليوية كال�شحة والتعليم وامل�شاعدات الجتماعية.

وقال اإن اهتمام �شموه بجانب امل�شاعدات املحلية يج�شد 
املوجهة  الهيئة  بييرامييج  وتييطييوييير  ترقية  على  حر�شه 

ل�شالح امل�شتهدفني يف جميع مناطق الدولة.
و�شدد الفالحي على اأن الإدارة التنفيذية للهيئة ت�شع 
يف  وتتحرك  الر�شيدة  القيادة  توجيهات  عينيها  ن�شب 
اأر�س  على  حقائق  اإىل  ترجمتها  على  وتعمل  اإطييارهييا 
الواقع املحلي الذي �شي�شهد خالل “ عام زايد “ تنفيذ 
الكثر من املبادرات التي تعزز دور الهيئة على �شاحتها 
بن  حييمييدان  ال�شيخ  �شمو  اهتمام  اأن  واأو�ييشييح  املحلية. 
ارتفاع  املحلي جتلى بو�شوح يف  بال�شاأن  اآل نهيان  زايد 
بلغ  حيث  حمليا  الهيئة  بييرامييج  ميين  امل�شتفيدين  عييدد 
�شخ�س  مليون  من  اأكييرث  املا�شي  العام  خييالل  عددهم 
جن�شية   87 ميثلون  الييذييين  واملقيمني  املواطنني  ميين 

الييربامييج وعدد  نييوعييييية  امل�شتمر يف  الييتييو�ييشييع  يييوؤكييد  مييا 
ت�شعى  الييهيييييئيية  ظييلييت  عليا  اأهيييييداف  وهيييي  امل�شتفيدين 
لتحقيقها عرب و�شع اخلطط وال�شراتيجيات وتفعيل 
وتلبية  مناطقهم  يف  امل�شتهدفني  اإىل  للو�شل  الآليات 
را�شد  �ييشييعييادة  قييال  جهته  ميين  الأ�شا�شية  احتياجاتهم 
مبارك املن�شوري نائب الأمني العام لقطاع امل�شاعدات 
املحلية يف الهالل الأحمر اإن اللجنة العليا للم�شاعدات 
القيم  وبييراجمييهييا  خططها  خييالل  ميين  جت�شد  املحلية 
الدولة  داخييل  لر�شيخها  الهيئة  ت�شعى  التي  واملييبييادئ 
ل�شالح  تنفذها  التي  والأن�شطة  الييربامييج  عييرب  وذلييك 
واأ�شحاب  املييتييعييفييفيية  والأ�ييييشيييير  امليييحيييدود  اليييدخيييل  ذوي 
خدماتها  توفر  التي  املوؤ�ش�شات  دعم  بجانب  احلاجات 
اأن  باعتبار  واملقيمني  املواطنني  من  وا�شعة  لقطاعات 
يف  الر�شمية  لل�شلطات  م�شاندة  جهة  الأحييميير  الهالل 

جميع الأحوال و الظروف .

واأ�شار املن�شوري اإىل اأن اللجنة العليا تعمل على و�شع 
برامج  ميين  جتعل  الييتييي  الييلييوائييح  واإ�يييشيييدار  ال�شيا�شات 
لحتياجات  وملبية  �شمولية  اأكييرث  املحلية  امل�شاعدات 

الفئات امل�شمولة بالدعم وامل�شاندة داخل الدولة.
ملواكبة  وم�شوؤولية  جد  بكل  تعمل  الهيئة  اأن  واأ�ييشيياف 
وتخطيط  املحلية  ال�شاحة  على  الإن�شانية  امل�شتجدات 
من  امل�شتهدفة  ال�شرائح  الفئات  ت�شاند  التي  الربامج 
القت�شادية  ظييروفييهييا  مييواجييهيية  على  الهيئة  خييدمييات 
اأن  املن�شوري  را�شد  واأو�شح  والجتماعية.  والإن�شانية 
الهيئة تغطي جميع اإمارات الدولة ب�شبكة من الفروع 
التي ت�شطلع بدور كبر يف ن�شر ر�شالة الهالل الأحمر 
وتاأييد  دعييم  وح�شد  املحلية  �شاحاتها  على  الإن�شانية 
 .. املتنوعة  واأن�شطتها  واملح�شنني لرباجمها  اخلرين 
املبادرات  العديد من  �شي�شهد   2018 العام  اأن  موؤكدا 

التي تعزز جهود الهيئة املحلية يف عام زايد .

•• اأبوظبي-وام:

�شمن توجيهات �شمو ال�شيخ حمدان 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف  زايييد  بن 
منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل 
تييعييمييل فروع   ، الإميييياراتييييي  الأحيييمييير 
اأنحاء  جييميييييع  يف  الأحيييمييير  اليييهيييالل 
اإمارات الدولة على تعزيز تواجدها 
م�شاعدات  بتقدمي  حملياً  الإن�شاين 
متنوعة للحالت الإن�شانية املحتاجة 
واملعوزة واملر�شى وال�شرائح ال�شعيفة 
الأخرى التي ترعاها الهيئة وتعمل 
عييلييى تييوفيير كييافيية مييقييومييات احلياة 
الإن�شاين  الييعييمييل  اآليييييييات  عيييرب  لييهييا 
الهيئة وذلك ملواجهة  التي و�شعتها 
والقت�شادية  املييعييييي�ييشييييية  اليييظيييروف 

التي متر بها.
يف هيييذا الإطييييييار ومييوا�ييشييليية جلهود 
امل�شتوى  عييلييى  الإنيي�ييشييانييييية  الييهيييييئيية 
املييحييلييي، قيييدم فيييرع الييهييالل الأحمر 
اخلييير  “عام  خييييييالل  بيييالييي�يييشيييارقييية 
من  ومتنوعاً  كبراً  كماً   ”2017
لل�شجناء  الإنيي�ييشييانييييية  املييي�يييشييياعيييدات 
وطالب  والأيييتييام  املعوزين  واملر�شى 
الييعييلييم واأ�ييشييحيياب الييهييمييم، كييمييا نفذ 
الهيئة  مييي�يييشيييارييييع  و�يييشيييمييين  الييييفييييرع 
رم�شان  �ييشييهيير  خيييييالل  امليييو�يييشيييمييييييية 
وم�شروع  الرم�شاين  امليير  م�شروع 
اخليييييييييييييام الييييرميييي�ييييشييييانييييييييية لإفيييييطيييييار 
ال�شائمني وتوزيع زكاة الفطر على 
الفقراء واملعوزين بالإ�شافة لتقدمي 
املوؤ�ش�شات العامة  دعم مادي لبع�س 
واخلا�شة �شركاء الهالل الأحمر يف 

العمل املجتمعي بال�شارقة.

غامن  عييلييي  عييبييداهلل  ال�شيد  و�ييشييرح 
الأحمر  الهالل  فرع  مدير  املهري 
مبالغ  اإجييييمييييايل  بييييياأن  الييي�يييشيييارقييية  يف 
امليي�ييشيياعييدات الييتييي قييدمييهييا الييفييرع يف 
مليونا   16 بلغت   “ اخليير  “عام 
بلغ  فيما  درهيييم،  و502  األييفييا  و93 
و368  األييفييا   75 امل�شتفيدين  عييدد 
واملقيمني  املواطنني  من  الأ�شر  من 
اإىل  مييي�يييشيييراً  الييي�يييشيييارقييية،  اإميييييييارة  يف 
م�شاعدات  قيييدم  اليي�ييشييارقيية  فيييرع  اأن 
ماليني   3 بقيمة  متنوعة  اإن�شانية 
وا�شتفاد  درهما   522 األفا  و721 
الإن�شانية  امليي�ييشيياعييدات  بيييراميييج  مييين 
الأفراد  وعييدد  الأ�ييشيير  ميين   1537
عبداهلل  واأو�ييييشييييح  فيييييييرداً.   6958
املييهييري بيياأن الييفييرع قييدم م�شاعدات 
4 ماليني  اإجيييميييايل  طييبييييية مبييبييلييغ 
ا�شتفاد  درهييميياً  و178  األفا  و364 

منها 207 اأ�شر و643 فييرداً، فيما 
قدم م�شاعدات مالية لطالب العلم 
األفا و719  4 ماليني و42  مببلغ 
اأ�شرة   1091 درهماً لت�شتفيد منها 
و5897 فرداً و1296 من طالب 
العلم، وقدم الفرع م�شاعدات مالية 
لييليي�ييشييجيينيياء مبييبييلييغ اإجييييمييييايل 964 
األييفييا و948 درهييمييا وبييلييغ عييدد اأ�شر 
ال�شجناء امل�شتفيدين من م�شاعدات 
الفرع 45 اأ�شرة وعدد الأفراد 372 
فرداً. واأ�شار مدير فرع ال�شارقة اىل 
اأن الفرع نفذ برامج املر الرم�شاين 
لي�شتفيد  درهيييم  األيييف   449 مببلغ 
من كوبونات املر الرم�شاين 714 
اأ�ييشييرة وعيييدد 2972 ميين الأفييييراد، 
 440 مببلغ  الفطر  زكيياة  وم�شروع 
األيييييف درهيييييم لييييي�ييشييتييفيييييد ميينييه 554 
ميين الأ�ييشيير و2306 ميين الأفييييراد ، 

اإفطار  ميي�ييشييروع  لتنفيذ  بييالإ�ييشييافيية 
ال�شائم عرب 6 مواقع خليام الإفطار 
الرم�شانية مببلغ 775 األف درهم 
لي�شتفيد منه 68 األفا و970 اأ�شرة 

و68 األفا و970 فردا.
ولتاأهيل ذوي الهمم قام فرع الهالل 
الأحيييمييير بيياليي�ييشييارقيية بيي�ييشييرف 493 
اأ�شرة   58 لعدد  درهما  و375  األفا 
و265 فردا و60 من طالب العلم 
للموؤ�ش�شات  ودعماً   ، الهمم  اأ�شحاب 
الييعيياميية واخلييا�ييشيية بيياليي�ييشييارقيية قدم 
األف   189 مببلغ  م�شاعدات  الفرع 

درهم لت�شتفيد منها 5 جهات.
اأ�شار  امليييييييداين  الييعييمييل  �شعيد  عييلييى 
مييييدييييير فييييييرع الييييهييييالل الأحيييييمييييير يف 
بتقدمي  الفرع  اهتمام  اإىل  ال�شارقة 
خدماته اإىل قطاع عري�س من اأفراد 
التعليم  املييحييلييي يف جميييال  املييجييتييمييع 

واليي�ييشييحيية، حيييييث قيييدم فيييرع الهيئة 
امل�شاعدات  ميين  اأ�ييشييكييال  بيياليي�ييشييارقيية 
عييييرب مركز  اليييطيييبييييييية  الإنييي�يييشيييانييييييية 
بال�شارقة،  الطبي  الأحييميير  الييهييالل 
الدعم  م�شروع  �شمن  عينية  ومييواد 
التوا�شل  تييعييزيييز  بييهييدف  الإنيي�ييشيياين 
وحتقيق التكامل مع تلك القطاعات 
كجزء  ر�شالتها  اأداء  يف  ومييوؤازرتييهييا 
الهيئة  واهيييتيييمييياميييات  واجييييبييييات  مييين 
تقدم  التي  اجلهود  وم�شاندة  بدعم 

للمجتمع املحلي بكافة �شرائحه.
“ نفذ  “ عيييييام اخلييييير  ومبيينييا�ييشييبيية 
ومبادرة  فعالية   36 ال�شارقة  فييرع 
اإمارة  اأنييحيياء  خمتلف  يف  جمتمعية 
ال�شارقة، ونفذ متطوعو الفرع عدداً 
الإنيي�ييشييانييييية مب�شاركة  امليييبيييادرات  ميين 
املييتييطييوعييني مييين اجليينيي�ييشييني، ومنها 
املتطوعني  مييلييتييقييى  يف  املييي�يييشييياركييية 
املختلفة  اليييتيييدرييييبييييييية  واليييييييييييدورات 
واملدار�س  اجلامعات  للمتطوعني يف 

والزيارات.
كما �شارك الفرع يف تنفيذ عدد من 
حما�شرات اأمناط احلياة الإيجابية 
ودورات الإ�شعافات الأولية والتوعية 
مبيي�ييشييار اليييتيييدخيييني، ولييتييفييعيييييل دور 
الييطييالبييي و�شمن  الييهييالل  جييميياعيية 
اخلطة الت�شغيلية لإدارة املتطوعني 
قام عدد من جماعة الهالل الطالبي 
بي 25 زيارة مدر�شية لتنظيم ملتقى 
من  عييدد  وتنفيذ  الطالبي  الييهييالل 
وزييييارة  الأولييييييية  الإ�ييشييعييافييات  دورات 
الهالل  بيييييدور  لييلييتييعييريييف  املييييدار�ييييس 
الأحييميير وجييهييوده الإنيي�ييشييانييييية داخل 

الدولة وخارجها.

•• دبي-وام:

22 جائزة  بييي  تييوجييت  اأنييهييا  اليييرب  دار  اأعييليينييت جمعية 
الأعوام  مدار  على  ودولية  واإقليمية  خمتلفة حملية 
الييعيي�ييشيير املييا�ييشييييية نييظييمييت وميينييحييت ميين قييبييل اجلهات 
وال�شوؤون  والإنييي�يييشييياين  اخلييييري  بييالييعييمييل  املييخييتيي�ييشيية 
الدينية والوطنية يف الإمارات وعدد من دول العامل، 
وبطولت  مب�شابقات  اجلمعية  �شمنها  ميين  وفيييازت 

متنوعة وح�شدت مراكز متقدمة.
وقال عبداهلل علي بن زايد الفال�شي املدير التنفيذي 
والتفوق  الإجنييياز  ميين  الييرب  دار  ح�شاد  اإن  للجمعية 
والتميز خالل العقد املا�شي ا�شتمل يف اأبرز حمطاته 
التي  الييرائييدة  اخلييرييية  املوؤ�ش�شة  بجائزة  الييفييوز  على 
اخلري  والعمل  الإ�شالمية  ال�شوؤون  دائييرة  منحتها 
يف دبي العام املا�شي وجائزة املركز الرائد يف حتفيظ 
الييقييراآن الييكييرمي اليييذي نييالييه ميي�ييشييروع الييرب لتحفيظ 
ذاته  العام  يف  ومنح  للجمعية  التابع  الكرمي  الييقييراآن 
اأييي�ييشييا ميين قييبييل دائييييرة اليي�ييشييوؤون الإ�ييشييالمييييية يف دبي 
وجائزة ب�شمة خر التي منحت للجمعية من جانب 

جائزة وطني الإمارات خالل 2016.
فوز  �شجل  املا�شي  قبل  العام  اأن  اإىل  الفال�شي  واأ�شار 
الإن�شانية” يف  الإمييييارات  جييائييزة  بييي  الييرب  دار  جمعية 
حني �شهد 2014 ح�شول اجلمعية على و�شام جائزة 
الرب  دار  ا�ييشييتيياأثييرت  فيما  التطوعي  للعمل  ال�شارقة 
التي  التميز  جييوائييز  ميين  بييجييائييزتييني   2013 خيييالل 
تقدمها دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلري يف 
اإجمال واجلائزة  الأوىل ذهبت ل�شالح اجلمعية  دبي 
القراآن  لتحفيظ  اليييرب  مليي�ييشييروع  خ�ش�شت  الييثييانييييية 

�شاهدا على فوز  ذاته  العام  لي”الإناث” وكان  الكرمي 
اجلمعية بجائزتني يف م�شابقة حفظ القراآن الكرمي 
بالأوىل  تييوج  الإ�شالمية”  “ال�شوؤون  تنظمها  الييتييي 
مركز املمزر وح�شد املركز الأول وبالثانية مركز ند 

احلمر الذي ح�شل على املركز الثاين.
وتيييواليييت اإجنيييييييازات اجلييمييعييييية خييييالل اليييعيييام 2013 
“اأف�شل  جييائييزة  ا�شتحقت  اأن  بييعييد  للفال�شي  وفييقييا 
الكرمي على م�شتوى  القراآن  جهة متميزة يف خدمة 
الدولة” التي نظمتها اجلهة املخت�شة يف دبي وفازت 
“جائزة  يف  الثاين  باملركز   2012 عييام  الرب”  “دار 
بفوزها  العام  هييذا  خييالل  الأنييظييار  التميز” وخطفت 
باملركز الأول يف جائزة موؤ�ش�شة دبي لالإعالم يف اإطار 

مبادرة  اأبواب اخلر التي نظمتها املوؤ�ش�شة.
2011 ممثلة بلجنة الأ�شر  “دار الرب” يف  وحظيت 
ال�شارقة  بجائزة  لها  التابعة  القيوين  اأم  يف  املتعففة 
املوؤ�ش�شة  فييئيية  عييين  الأول  امليييركيييز  الييتييطييوعييي  لييلييعييمييل 
اأن  اخلرية وحققت اإجنييازا نوعيا يف العام ذاتييه بعد 
اأعلنت جملة “فورب�س ال�شرق الأو�شط” اأن اجلمعية 
هييي اأكييييرث اجلييمييعيييييات اخلييرييية �ييشييفييافييييية يف الوطن 

العربي وفق ت�شنيف املجلة.
 2010 بييييرزت يف  اأن اجلييمييعييييية  الييفييال�ييشييي  واأ�يييشييياف 
ال�شيخ فهد الأحمد الدولية  ال�شهيد  بفوزها بجائزة 
للعمل اخلري يف الكويت واأ�شافت خالل هذا العام 
اإىل ر�شيدها الزاخر بالإجنازات جائزة دولية اأخرى 
املوجهة  اأذربيييييييجيييان  يف  كال�شى”  “كيز  جييائييزة  هييي 
املجالت اخلرية  البارزة يف  واملوؤ�ش�شات  لل�شخ�شيات 
اأخرى  متقدمة  ومييراكييز  جوائز  بجانب  والتطوعية 

منذ العام 2008 حتى الآن.

م�سوؤولو الهالل الأحمر: الهيئة مت�سي قدما لرتقية براجمها وحت�سني خدماتها داخل الدولة 

حمدان بن زايد: الهالل الأحمر اأكرث ا�ستجابة لالحتياجات الإن�سانية املحلية خالل عام زايد

بال�سارقة   الأحمر  الهالل  م�ساعدات  من  م�ستفيد  األف  دار الرب حت�سد 22 جائزة حملية 75 
ودولية يف 10 اأعوام 
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منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك : التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 25270

باإ�شم : ارو اإلكرونيك�س ، انك 
وعنوانه : 9201 ئي .دراي كريك رود ، �شنتينيال ، كولورادو 80112 ، الوليات املتحدة الأمريكية .

بتاريخ:2000/01/22 وامل�شجلة حتت الرقم : 23161 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
خدمات القيمة امل�شافة حتديداً القيمة امل�شافة اإىل اأو الواقعة يف منتج اأو �شلعة من خالل عملية الت�شنيع 
اأو الت�شويق دون ح�شاب تكلفة املواد واللوازم والتغليف والتكاليف غر املبا�شرة ، خدمات اإعادة امل�شح حتديداً 
خدمات مراقبة اجلودة وال�شمان التي بناء عليها يتم اإعادة فح�س املكونات اللكرونية ل�شمان توافقها مع 
موا�شفات ال�شركة امل�شنعة ، خدمات الت�شميم والربجمة يف جمالت الكمبيوتر واللكرونيات ، خدمات 
يف  امل�شاعدة  حتديداً  املنتجات  فح�س  خدمات   ، واللكرونيات  الكمبيوتر  جمييالت  يف  الفنية  ال�شت�شارات 

الت�شميم والت�شنيع التعاقدي لعينات منتجات لل�شركات امل�شنعة الواردة يف الفئة 42.  
انتهاء حلماية يف: 2018/02/07 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخييرى  �شنوات  ملدة ع�شر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/02/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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EAT 117603

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك
 B Baseus :بن�شر التعديالت املو�شحة اأدناه على طلب ت�شجيل  العالمة التجارية التالية 

املودعة حتت رقم :   182479        بتاريخ 25 / 11 / 2012م
امل�شجلة حتت رقم :                         بتاريخ 24 / 11 / 2013م                 

با�شييم:  العرقوب للتجارة )�س . ذ. م. م(.
وعنوانه:  �س.ب 33488، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة )الإ�شراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ 
ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغرها من و�شائط الت�شجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�شجيل النقد، اآلت 

حا�شبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
الواقيعة بالفئة   :  09

التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
بيانات التعديل.

تعديل �شكل العالمة كما هو مو�شح اأعاله حيث مت حذف ال�شكل املميز بجانب العالمة ومت و�شع احلرف 
)B( اعلى الكملة �شمن درع والعالمة باللون الأ�شود على خلفية باللون الأ�شفر.  

تاريخ التعديل : 2017/12/13              تاريخ التاأ�شر :    /   /2017
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/النور�س 

البي�س خلياطة املالب�س الن�شائية - فرع 1
رخ�شة رقم: CN 1019217-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدةالثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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                 اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00531/2018 / جتاري 

ال�سادر يف الدعوى رقم 01/00205/2017  جتاري- ايجارات بالن�سر
 اىل املنفذ �شده: لوران �شتاندرد �شياتل للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: بلو باي للعقارات �س.ذ.م.م 

ال�شادر ل�شاحله احلكم يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- الزام املدعي عليها باخالء العني حمل التداعي وت�شليمها للمدعية خالية من �شواغلها  

لييلييفييرة:2016/10/31 وحتى  2- انه تر�شد بذمة املدعي عليها مبلغ وقييدره )563.280( درهم 

تاريخ:2017/12/31 

3- وما ي�شتجد من قيمة ايجارية من تاريخ:2018/1/1 بواقع )380.100( درهم لل�شنة. 

4- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى

ويف  الن�شر  تاريخ  من  يوم  ع�شر  خم�شة  خالل  احلكم  هذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 

املنا�شب  القانونية  الجييراءات  اتخاذ  يتم  �شوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  حال 

لتنفيذه. )مالحظة:�شيتم اغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�شليم افادة العالن بالن�شر 

خالل ع�شرة ايام من تاريخ ا�شتالمه وفقا للقرار رقم:21 ل�شنة 2017

 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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                 اعالن لئحة تنفيذ رقم 2014/1798 

ال�سادر يف الدعوى رقم 2014/1705 ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �شده: نايف حممد ابراهيم عبداهلل عي�شى املزروعي 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: احمد �شعيد حميد الداحو�س 
ال�شادر ل�شاحله احلكم يف الدعوى املذكورة اعاله والذي ق�شى بالتي:
الزام املدعي عليه )املنفذ �شده( ب�شداد مبلغ )14.000( درهم وبالزامهما 

بر�شوم وم�شروفات الدعوى
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم 
من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف 

يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذه. 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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                    اعالن احلكم بالن�سر 

يف الدعوى رقم:02/10940/2017 ايجارات
 املحكوم له طالب العالن/خليفه عبداهلل احمد لوتاه

املحكوم عليه املطلوب اعالنه/اوفر�شي�س للمالحه �س.ذ.م.م
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة:2018/01/09

حكمت املحكمة اللجنة مبثابة احل�شوري:
�شواغلها. من  خالية  للمدعي  وت�شليمها  املوؤجرة  العني  باخالء  عليها  املدعي  • الزام 

درهم  16500 مبلغ  ال�شيكات  قيمة  ب�شداد  عليها  املدعي  • الزام 
درهم  2000 مبلغ  ال�شيكات  غرامة  ب�شداد  عليها  املدعي  • الزام 

للفواتر  واملييييياه  الكهرباء  هيئة  من  ذميية  بييراءة  للمدعي  ت�شلم  بييان  عليها  املدعي  الييزام   •
امل�شتحقة على املاأجور حتى تاريخ الإخالء الفعلي 

• الزام املدعي عليها مبا ي�شتجد من ايجار بواقع 33000 درهم �شنويا من تاريخ:2017/12/21 
وحتى الخالء التام

الدعوى وم�شروفات  بر�شوم  عليها  املدعي  • الزام 
حيث ان القانون قد األزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه متهيدا لي�شبح نهائيا يف حالة 

عدم الطعن عليه يف املواعيد املقررة قانونا.

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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  اعالن حكم غيابي بالن�سر

                               اعالن حكم غيابي يف الدعوى رقم:0200828702017 �سكني/ايجارات

املحكوم له طالب الإعالن: �شركة النابودة لال�شتثمار العقاري. العنوان دبي : بور�شيعد 

عليه  املحكوم   0563829393  –  042019445 رقييم  هاتف  الثامن  الطابق  ال�شعلة  بناية 

املطلوب اإعالنه – ريكاردو جاوير مانريقيوز العنوان: جمهول حمل الإقامة .

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة:2017/10/31

 حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : اإلزام املدعي عليه : باإلزام املدعي عليه مبلغ 37.555 

وقدره  مببلغ  والزمته   2017-3-6 وحتى   2017-1-13 من  للفرة  الإيييجييار  بييدل  درهييم 

43.333 درهم كتعوي�س اتفاقي  والزمته باملنا�شب من امل�شروفات. الر�شوم وامل�شاريف 

: األزمته باملنا�شب من امل�شروفات. وحيث اأن املدعي عليه مت اإعالنه بالن�شر يف الدعوى 

الغيابي  احلكم  بيياإعييالن  الييزم  قييد  القانون  اأن  وحيث  بالن�شر.  باحلكم  اإعييالنييه  نلتم�س 

للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حال عدم 

الطعن عليه يف املواعيد القانونية .

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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       اإعالن  حكم بالن�سر

                   يف  الدعوى 2016/1685  احوال نف�ض م�سلمني
الإقامة.  با�شان حممد حمبوب خان جمهول حمل  �شاكيل خان  عليه1- حممد  املحكوم  اإىل 
مبا اأن املدعي – هاجرة كوثر �شكيل خان نعلنكم باأن املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
بحكمت  خييان  �شكيل  حممد  كوثر  هاجرة  ل�شالح  اأعيياله  املييذكييورة  الييدعييوى  يف   2017-12-25
املحكمة مبثابة احل�شوري بالتي: 1- بتطليق املدعية – هاجرة كوثر حممد �شكيل خان من 
زوجها املدعي عليه – حممد �شكيل خان با�شان حممد حمبوب خان بطلقة بائنة لل�شرر وعلى 
املدعية اإح�شاء عدتها ال�شرعية وفق حالها اعتبارا من تاريخ �شرورة احلكم بالتطليق باتا. 
2- الييزام املدعي عليه بيياأن  يييوؤدي للمدعية �شكنى العدة وقدرها ثالثة اآلف  و�شتمائة درهم 

لكامل فرة العدة اعتبارا من تاريخ �شرورة احلكم بالتطليق باتا.
درهم  وخم�شمائة  الفني  وقييدره  مبلغ  �شداقها  موؤجل  لها  يييوؤدي  بيياأن  عليه  املدعي  اإليييزام   -3
اعتبارا من تاريخ �شرورة احلكم بالتطليق باتا.4- اإلزام املدعي عليه باأن يوؤدي لها مبلغ الف 
تاريخ 11-15- اعتبارا منم  النفقة  اأوجه  �شاملة جميع  وثالثمائة درهم �شهريا نفقة زوجية 

2013 وحتي تاريخ �شرورة احلكم بالتطليق باتا.
5- اإلزام املدعي عليه باأن يوؤدي لها مبلغ اأربعة وثمانون الف درهم. 6- اثبات ح�شانة املدعية 
الف  للولد خييان وقدرها  بنوة  يييوؤدي للمدعية نفقة  بيياأن  املدعي عليه  اإلييزام   -7 . للولد خييان 
وخم�شمائة درهم �شهريا �شاملة جميع اأوجه النفقة اعتبارا من تاريخ 15-11-2015م. 8- اإلزام 
– خان بواقع مبلغ ثالثمائة درهم مرتني يف  املدعي عليه باأن يوؤدي لها ك�شوة العيد للولد 
املدعي عليه  اإلييزام   -9 تاريخ 2017-10-15.  اعتبار من  اأ�شحى  ال�شنة يف كل عيد فطر وعيد 
ب�شداد ر�شوم درا�شة املح�شون خان كل �شنة درا�شية ح�شبما حتدده املدر�شة وحتى انتهاء تعليمه 
اأجرة ح�شانة  يوؤدي لها  باأن  املدعي عليه  اإلييزام  الدرا�شي 2018-2017 .10-  العام  اعتبارا من 
وقدرها خم�شمائة درهم �شهريا اعتبارا من تاريخ خروجها من  العد. 11- الزام املدعي عليه 
اعتبارا من  املح�شون خان  بدل موا�شالت  �شهريا  درهم  للمدعية مبلغ ثالثمائة  يييوؤدي  باأن 
تاريخ 15-10-2017 .12- الزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ خم�شمائة درهم �شهريا 
بدل فواتر ا�شتهالك الكهرباء واملاء والت�شالت و�شداد بدل اأثاث وقدره خم�شة اآلف درهم 
بطاقة  با�شتخراج  عليه  املدعي  اإلييزام   .13  .2017-10-15 تاريخ  اعتبارا من  واحييدة  ملرة  يدفع 
تاأمني �شحي للمح�شون خان وت�شليمها للمدعية 14- رف�س ماعدا ذلك من طلبات. 15- اإلزام 
املدعي عليه بالر�شوم وامل�شروفات وثالثمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة. 14- حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلي علنا .
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
اعالن بالن�سر

رقم 2018/630   
املنذر: موؤ�ش�شة ارنكو للعقارات.

 املنذر اإليه: تراينينغ�س توادي �شيمينار�س & كنفران�س �س ذ.م.م.
اعالن بالن�شر يف انذار عديل رقم:2017/1/263058

اإليه ب�شداد مبلغ 230345 درهم واملر�شد بذمته من القيمة  فاإن املنذرة تخطر املنذر 
اليجارية وذلك خالل موعد اأق�شاه ثالثون يوما من تاريخ ا�شتالم هذا الأخطار واإل 
�شت�شطر املنذرة اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ لها حقها واملطالبة 
العقد  القانون رقم 26 ل�شنة 2007 واعتبار  املادة 25-1 من  العقار طبقا لن�س  باإخالء 

منتهيا من تلقاء نف�شه ورفع الدعوى املو�شوعية. 
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   

اعالن بالن�سر
رقم 2018/639   

املنذر: اأحمد عبد الرحيم اأحمد العطار – اإماراتي اجلن�شية
. 2- كابيتال ماركتينج منطقة  م  م  ذ  اكتيفي�شن منطقة حرة  اإليهما: 1- ميديا  املنذر 
حرة ذ م م. مبوجب هذا الإنييذار ينذر املنذر كل من املنذر اإليهما مبوجب هذا الإنذار 
امل�شتحقة  الأجيييرة  قيمة  درهييم   307.692 وقييدره  مبلغ  ودفييع  �شداد  ب�شرورة  ويكلفهما 
ل�شالح املنذر حتى ل ي�شطر لإقامة الدعوى الق�شائية الالزمة لإخالئكم ف�شال من 
الزامكم بدفع الأجرة املر�شدة بذمتكم مع التعوي�شات الالزمة جلرب الأ�شرار املادية 
والأدبية املرتبة على عدم الوفاء باملبلغ املذكور وما ي�شتحق من مبالغ حتى الإخالء 

التام مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى بوجه عام.
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1183 تنفيذ �سرعي
القامة  حمل  جمهول  حبي�س  حممد  احمد  عبدامللك  �ييشييده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/�شناء حممد حزام احمد وميثله:حممد احمد �شعيد 
تنفيذ  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقييام عليك  ال�شعدي قد 
احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2016/1547 احوال نف�س م�شلمني والقا�شي 
�شامال  درهييم   )195681( وقيييدره  بييه  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  �شده  املنفذ  بييالييزام 
للر�شوم وامل�شاريف مع اللتزام ب�شداد النفقة ال�شهرية يف تواريخ ال�شتحقاق 
عدم  حيياليية  يف  بحقك  التنفيذية  الجيييييراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فييان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/بقالة الطنبور

رخ�شة رقم:CN 1032725 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

بخيت را�شد ذيبان حممد املن�شوري من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

بخيت را�شد ذيبان حممد املن�شوري من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بولي�شري احمد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مينوتيل كونها حمد
تعديل �شكل قانوين/من �شركة تو�شية اىل موؤ�ش�شة فردية

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/�شيدلية ا�شالم اباد ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1049952 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*7

تعديل ا�شم جتاري من/�شيدلية ا�شالم اباد ذ.م.م
ISLAMABAD PHARMACY LLC

اىل/�شيدلية رووت�س ذ.م.م
ROOTS PHARMACY LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
�شامر  حمل  التجاري  بال�شم   CN رقم:1106025 
لت�شليح كهرباء �شيارات بالغاء طلب تعديل الرخ�شة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5

اإعــــــــــالن
حممد  ال�شيييييادة/خياط  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

حمدان للمالب�س الن�شائية
رخ�شة رقم:CN 1150162 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة يا�شر خلفان حممد ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد حمدان حميد حممد املنظري

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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•• اأبوظبي-الفجر:

 بحثت وكالة الإمارات للف�شاء ممثلة ب�شعادة الدكتور املهند�س 
حمييمييد نييا�ييشيير الأحييبييابييي مييدييير عيييام الييوكيياليية �ييشييبييل التعاون 
اإيييطيياليييييا لدى  �ييشييفيير  كييل  اإييييطيييايل، �ييشييم  امل�شتقبلي مييع وفيييد 
رئي�س  نائب  لمبوين  و�شرجيو  �شتيلليلنو،  ليبوربو  الدولة 
�شركة اآري�شكو�شمو للدفاع والف�شاء وبيرو كوزي امل�شت�شار يف 

ال�شركة. 
وناق�س اجلانبان فر�س تطوير اأوجه التعاون يف املجالت ذات 
القطاعني  بني  امل�شتقبلي  تطورها  واآفييياق  امل�شرك  الهتمام 
ا�شتك�شاف  جمييالت  بينها  من  والإيييطييايل،  الوطني  الف�شائي 
الف�شائية  واملييعييارف  للمعلومات  امل�شرك  والتبادل  الف�شاء، 

تكنولوجيا  يف  املتخ�ش�شة  والكوادر  واملهارات  القدرات  وتنمية 
الجييتييميياع دعوة  الأحييبييابييي خييالل  وت�شلم  الييفيي�ييشيياء.   و�شناعة 
ت�شت�شيفها  التي  »ميلي�شا«  عمل  ور�شة  يف  للم�شاركة  ر�شمية 
مايو  و18   16 بني  الفرة  خييالل  رومييا  الإيطالية  العا�شمة 
املقبل، والتي �شتبحث يف الطرق احلالية وامل�شتقبلية لتطوير 
ال�شركات  اإليييييه  و�شلت  مييا  واآخييير  املغلقة،  احلييييياة  دعييم  اأنظمة 
املجال  هذا  علمية يف  واأبحاث  تطورات  العاملية من  الف�شائية 

املتقدم.
مع  التعاون  للف�شاء يف  الإميييارات  وكالة  رغبة  الأحبابي  واأكييد 
منها  والإيطالية  العاملية  الف�شائية  والييوكييالت  اجلهات  اأبييرز 
التي متلك برامج ف�شائية متطورة، وذلك حتقيقاً مل�شتهدفاتها 
ت�شهم  عاملية  �شراكات  وتطوير  بناء  يف  املتمثلة  ال�شراتيجية 

املختلفة،  الوطني  الف�شائي  القطاع  ومبادرات  برامج  دعم  يف 
الكوادر  وتاأهيل  وتدريب  الف�شاء  ا�شتك�شاف  جمال  يف  خا�شة 
املتخ�ش�شة.  يذكر اأن وكالة الإمارات للف�شاء وقعت اأوائل العام 
2016 مذكرة تفاهم مع وكالة الف�شاء الإيطالية، تهدف اإىل 
تعزيز عالقات التعاون ال�شراتيجي امل�شرك بني الوكالتني 
يتم  اأن  على  تن�س  والتي  وامل�شتقبلية،  الراهنة  املراحل  خالل 
ذلك  فيها  مبا  الف�شاء،  ا�شتك�شاف  نواحي  خمتلف  يف  التعاون 
وتبادل  والتطبيقات،  واخلدمات  والتكنولوجيا  الف�شاء  علوم 
اخلربات والدرا�شات والبحوث الف�شائية امل�شركة، اإ�شافة اإىل 
عن  ف�شاًل  العلمية،  واملحا�شرات  واملوؤمترات  الزيارات  تنظيم 
تدريب وتاأهيل الكوادر املتخ�ش�شة، مبا يمُ�شهم يف دعم الربامج 

الف�شائية يف الدولتني. 

»الإمارات للف�ساء« تبحث اأفق التعاون امل�ستقبلي مع وفد اإيطايل

مبادرات ابتكارية لوزارة تطوير البنية التحتية يف �سهر البتكار

�سمن اإطار م�ساركتها يف )�سهر الإمارات لالبتكار(

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم )ملتقى اأفكار وابتكار( وتطلق 
العديد من الربامج البتكارية والتطبيقات الذكية

جوائز قيمة يف ختام مهرجان دبي للت�سوق 

املن�سد ح�سل على 100 األف درهم  والطفل زايد ) 3 اأ�سهر( 50 األف درهم 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اليييذي  واربح”  “ت�شوق  عييير�يييس  قييييدم   
الت�شوق  مييييراكييييز  جميييميييوعييية  اأطيييليييقيييتيييه 
املذهلة  الييعييديييد مييين اجليييوائيييز  دبيييي  يف 
اإميييارة دبييي. ومع  للمقيمني واليييزوار يف 
اختتام العرو�س املذهلة نهاية الأ�شبوع 
بو  اأحمد  الإماراتي  املن�شد  كان  املا�شي. 
الثالثة  زايييد �شاحب  والطفل   . خاطر 
عرو�س  يف  اليييفيييائيييزيييين  اأحييييييدى  اأ�يييشيييهييير 
“ت�شوق واربح” خالل هذه الن�شخة من 

مهرجان دبي للت�شوق.
بيييوخييياطييير مييين مقيمي  اأحيييميييد  امليينيي�ييشييد 
على  لدبي  زييياراتييه  وتقت�شر  ال�شارقة، 
�شالة الألعاب الريا�شية فقط. وخالل 
بحثه عن مقاعد امل�شرح املنزيل املريحة 
خالل  �شكوير  تاميز  مركز  بييزيييارة  قييام 

فرة عرو�س مهرجان دبي للت�شوق.
ال�شيد  قييال  بالفوز  �شعادته  عيين  مييعييرباً 
اأخيير مرة ربحت  “ اأن  اأحمد بو خاطر: 
ق�شيمة  كانت  عاماً،   15 منذ  كانت  بها 
اأنني  حيث  درهيييم.   150 بقيمة  �ييشييراء 
اليي�ييشييحييوبييات ولكن  اأ�يييشيييارك يف  عييييادة ل 
الق�شائم،  جميع  مبلء  اأقنعني  �شديقي 
 51 وعلى رغم من كوين ح�شلت على 

�شاأفوز”.  اأنيينييي  اأعتقد  اأكيين  مل  ق�شيمة 
“ اأنييا �شعيد للغاية  واأ�ييشيياف بو خاطر: 
اأ�ييشييتييخييدم تلك  بتلك اجليييائيييزة. و�ييشييوف 
اجلائزة لالحتفال مع اأطفايل والباقي 

�شوف ا�شتثمره يف عملي اخلا�س«.
من جانبها علقت ال�شيدة ريبيكا اأرنولد، 
املدير العام ملركز تاميز �شكوير: “ نحن 
لدينا  املييتيي�ييشييوقييني  اأحيييييدى  لن  �ييشييعييداء 
حيي�ييشييل عييلييى اجليييائيييزة اليييكيييربى بقيمة 
�شراكتنا  اأثييبييتييت  درهييييم.   100،000
مييع جمييمييوعيية مييراكييز الييتيي�ييشييوق يف دبي 
القيمة  من  مزيد  وت�شيف  مفيدة  اأنها 
اأننا مب�شاركتنا  لعمالئنا. ونحن نعتقد 
يف عيير�ييس تيي�ييشييوق واربييييح عييززنييا جتربة 
مو�شم  نييهيياييية  ويف  لييدييينييا.  املييتيي�ييشييوقييني 
تهانينا  نقدم  اأن  نييود  الت�شوق  مهرجان 
الن�شخة  هييذه  خييالل  الفائزين  جلميع 
ميين املييهييرجييان«. خييالل الييعييرو�ييس التي 
اأ�شابيع، ح�شل  اأ�شتمرت على مدار �شتة 
كيييل مييين بييالفيير �ييشييييينييغ وفيييارييييال اإكيييرا 
ونان�شي رابي على جوائز نقدية بقيمة 
100،000 درهم اإماراتي. اأما اجلائزة 
الثانية يف ال�شحب ح�شل عليها الطفل 
املولود  اإبراهيم حممد  زايييد  الإميياراتييي 
الإماراتي الذي قامت اأمه فاطمة عبا�س 

بكتابة ا�شمه يف ق�شيمة ال�شحب. معلقة 
على هذه اجلائزة قالت فاطمة عبا�س: 
التي مل  اأنا �شعيد للغاية بهذه اجلائزة 
اأنني  الإطيييالق حيث  على  اأتوقعها  اأكيين 
اأ�شارك دائماً يف �شحوبات مهرجان دبي 
قبل!  من  حمظوظة  اأكيين  ومل  للت�شوق 
ولييكيين هيييذا الييعييام �ييشيياركييت بييا�ييشييم طفلي 
البالغ من العمر ثالثة اأ�شهر وبالتاأكيد 
اأ�شم زايييد هو متيمة حظي يف هذا  كييان 
في�شال  ال�شيد  علق  ال�شحب. من جهته 
مييياهييياجيييان، مييدييير دبيييي اأوتييليييييت مول. 
زايد  الطفل  لفوز  �شعداء  نحن  قائاًل: 
ميين اجلوائز  بييواحييدة  فاطمة  ووالييدتييه 
الييتييويييجييييية ت�شوق  الييكييربى يف احلييمييليية 
مراكز  جمموعة  اأطلقتها  الييتييي  واربيييح 
الت�شوق يف دبييي خييالل هييذه الييدورة من 
بالتاأكيد  تلك  للت�شوق.  دبييي  مهرجان 
اأف�شل بداية لعام جديد لكالأ من زايد 
جتربتهم  لأن  �شعداء  ونحن  وفاطمة. 
اأوتييليييييت مول  دبييي  للت�شوق يف  الييرائييعيية 
جائزة  على  حل�شولهم  الطريق  مهدت 
كييييبييييرة. نيييحييين نييتييطييلييع لييلييميي�ييشيياركيية يف 
للت�شوق  دبي  مراكز  جمموعة  فعاليات 
امل�شتقبلية لتوفر قيمة اأكرب لعمالئنا 
الأوفياء. وقد �شهدت حملة ت�شوق واربح 

الت�شوق  اطلقتها جمموعة مراكز  التي 
املت�شوقني  يف دبييي زييييادة كبرة يف عييدد 

خالل مهرجان دبي للت�شوق.
ويف هذا ال�شياق قالت ليلى �شهيل، نائب 
مراكز  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
بنجاح  فخورون  نحن  دبييي:  يف  الت�شوق 
حملة ت�شوق واربح، ونعزي هذا النجاح 
قدمنها  الييتييي  املييذهييليية  اليييعيييرو�يييس  اإىل 
التجارية  املييراكييز  ميين  امل�شتمر  والييدعييم 
امليييي�ييييشيييياركيييية. ييييتيييم تيي�ييشييميييييم اليييعيييرو�يييس 
واحلمالت الرويجية لال�شتفادة باأكرب 
اإمارة  يف  الدميوغرايف  التنوع  من  قييدر 
لتقدمي  جاهدي  ن�شعة  ما  ودائماً  دبييي. 
فر�س ربح كبرة وتعزيز جتربة الت�شوق 

اأن  ليلي:  اأ�ييشييافييت  بعمالئنا.  اخلييا�ييشيية 
حقيقة  ياأكد  واربييح  ت�شوق  حملة  جنيياح 
يف  التجزئة  وجهة  بالفعل  هييي  دبييي  اأن 
واربح  ت�شوق  ا�شت�شافت حملة  املنطقة. 
الب�شتان،  مييركييز  امليييراكيييز:  ميين  الييعييديييد 
مييركييز الييغييرييير، امليييال بييييالزا، مييركييز بن 
�شيتي  �شن�شري مول،  �شوقات، برجمان، 
معي�شم،  �شنر  �شيتي  الرب�شاء،  �شنر 
الكرامة،  مركز  ال�شندغة،  �شنر  �شيتي 
الريف  مول،  اأوتليت  دبي  مول،  الواحة 
مول، ذا مول، تاميز �شكوير مول، املزهر 
مول، وي�شت زون مول - مزهر، وي�شت 
بييوابيية اخليييييل، دار الو�شل،  زون مييول - 

و�شل فيتا.

انطالق ملتقى الظفرة املفتوح غدا مبدينة غياثي م�ساء 

مبنا�سبة عام زايد اخلري

مركز حتفيظ القراآن مبدينة زايد ينظم لقاء “ملتقى الأحبة”

•• منطقة الظفرة –لطيفة جابر

مبدينة  املفتوح  الظفرة  ملتقى  فعاليات  غييٍد  م�شاء  تنطلق 
2018 والذي ياأتي انطالقاً من توجيهات حكومتنا  غياثي 
الر�شيدة، بالتعاون مع ال�شركاء ال�شراتيجيني من القطاعني 

العام واخلا�س وبتنظيم من بلدية منطقة الظفرة. 
ويهدف امللتقى الذي يقام ب�شالة املنا�شبات بعد �شالة املغرب 
اتييخيياذ القرار  املييواطيينييني وميي�ييشيياركييتييهييم يف  الييتييفيياعييل مييع  اإىل 
والتطوير  التنمية  عملية  دعييم  يف  اأفكارهم  من  وال�شتفادة 
اهتماماً  الر�شيدة  حكومتنا  وتييويل  املنطقة،  ت�شهدها  التي 
كبراً باملواطنني وحتر�س على توفر اأف�شل اخلدمات و�شبل 

العي�س لكل مواطن. 

وت�شعى بلدية منطقة الظفرة خالل هذا اللقاء اإىل ال�شتماع 
اإىل اأراء الأهايل ومقرحاتهم يف اإطار حر�شها ودورها الفعال 

يف املنطقة على ال�شتمرار يف دفع عجلة التنمية والتطوير. 
بالإ�شافة اإىل ال�شتفادة من اأفكارهم يف دعم عملية التنمية، 
الييفيير�ييس واملجالت  وفييتييح  املييحييلييي  املجتمع  اأجيييل خييدميية  ميين 
ممثلي  كل  ي�شم  مبا�شر  ملتقى  يف  متطلباتهم  عن  للتعبر 

اجلهات والهيئات احلكومية واخلا�شة يف املنطقة الظفرة.
�شل�شلة  اليييرابيييع ميين  املييلييتييقييى  غييييياثييي  مييدييينيية  ويييعييتييرب ملتقى 
اللقاء  ينطلق  حيث  املنطقة،  مدن  �شت�شهدها  التي  اللقاءات 
القادم يف مدينة دملا يوم الثالثاء املوافق الرابع ع�شر من �شهر 
مار�س 2018، ويف مدينة ال�شلع يوم الثالثاء املوافق ال�شابع 

ع�شر من �شهر ابريل 2018.

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

مبدينة  لل�شيدات  الكرمي  القراآن  حتفيظ  مركز  نظم 
الإ�شالمية  لييليي�ييشييوؤون  الييعيياميية  لييلييهيييييئيية  الييتييابييع  زايييييد 
والأوقيياف يف منطقة الظفرة ملتقى الأحبة لدار�شات 

املركز وذلك مبنا�شبة عام زايد اخلر.
والربامج  الفعاليات  ميين  جمموعة  امللتقى  وت�شمن 
اإعييجيياب وقييبييول جميع  الييراثييييية املتنوعة الييتييي لقييت 
الدار�شات  �شارك فيه اغلب  والييذي  املركز  احل�شور يف 
�شيف  فاطمة  واأو�ييشييحييت  بيياملييركييز.  الإداري  والييطيياقييم 
طيبة  فر�شة  ميثل  امللتقى  اأن  املركز  مديرة  املزروعي 
للدرا�شات للتعبر عن الوفاء والنتماء للوطن الغايل 
الغالية على  املنا�شبة  وهييى  اخليير  زايييد  عييام  مبنا�شبة 
نفو�س اجلميع . واأ�شافت املزروعي اأن الإقبال الكبر 

من الدرا�شات للم�شاركة يف تلك الفعالية املتميزة يعك�س 
زايييد اخلر.  عييام  فعاليات  امل�شاركني يف  مييدى حر�س 
الراثية  الفعاليات  ميين  جمموعة  امللتقى  وت�شمن 
ال�شعرية  والفقرات  ال�شعبية  الأكييالت  ومنها  املتميزة 
والتي تناولت اأ�شعار املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ 
ثييراه وجمموعة  ال نهيان طيب اهلل  زايييد بن �شلطان 
بييعيي�ييس الدار�شات  ليييه. وقييامييت  املييياأثيييورة  ميين الأقيييييوال 
اليدوية الراثية اىل  امل�شغولت  املتميزات يف �شناعة  
وتعليمهن  لتدريبهن  للدرا�شات  عمل  ور�ييشيية  تنظيم 
كيفية عمل تلك امل�شغولت التي تعك�س تاريخ املنطقة 

وتعترب جزء اأ�شيل من تراث منطقة الظفرة
الهدايا  بييتييوزيييع  الييدار�ييشييات  قييامييت  امللتقى  خييتييام  ويف 

والورود تعبرا عن هذه الذكرى الطيبة.
واأ�شافت متام نعمان حمفظة القراآن باملركز وامل�شرفة 

القلوب  تبتهج  زايييد  عييام  اأنه يف  الفعالية  تنفيذ  على 
بذكراه وت�شعد، ولعلَّ املراأة الإماراتية التي منحها كل 
ذلييك و�شوف  الييدعييم والييرعيياييية والهييتييمييام، �شت�شتذكر 
اأولها  التي  للثقة  اأهييل  اأنييهييا  على  جديد  ميين  تربهن 
نن�شى يف هذا  كييمييا ل  �ييشييدق.  وقيييد  لييهييا وراهيييين عليها 
العام، عام زايد اخلر اأن ن�شتذكر عطاء �شمو ال�شيخة 
العام  الن�شائي  الحتيييياد  رئي�شة  مييبييارك  بيينييت  فيياطييميية 
الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة 
التي  الإمييارات(،  )اأم  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى 
العطاء  مليي�ييشييرة  اإىل جييانييبييه وكييّر�ييشييت حييييياتييهييا  وقييفييت 
ومنحت املراأة الإماراتية الإ�شناد والدعم والقوة لت�شق 
طريقها ب�شجاعة وثقة بالنف�س حتى اأ�شبحت جتربتها 
من التجارب الرائدة يف العامل، ف�شكراً يا عام 2018 

لأنك حملت اأغلى واأجمل الأ�شماء.

•• اأبوظبي-وام:

كيي�ييشييف مييعييايل الييدكييتييور عييبييداهلل بن 
حممد بلحيف النعيمي وزير تطوير 
تعتزم  الييييييوزارة  ان  الييتييحييتييييية  الييبيينييييية 
البتكارية  املبادرات  اإطييالق عدد من 
الييبيينييييية التحتية  تييخييدم قييطيياع  الييتييي 
العمل  ميينييظييوميية  وتيييدعيييم  بييياليييدولييية 
املييوؤ�ييشيي�ييشييي خيييالل ميي�ييشيياركييتييهييا ب�شهر 
الميييييارات لييالبييتييكييار اليييذي انييطييلييق يف 

الول من فرباير اجلاري .
معاليه  افيييتيييتييياح  خيييييالل  ذليييييك  جييييياء 
البتكار  �ييشييهيير  يف  الييييييوزارة  ميي�ييشيياركيية 
“البتكار  م�شمى  حتييت  ينظم  الييذي 
ال�شعديات  مييينيييارة  يف  بك”  ييييبيييداأ 
�شعادة  بييحيي�ييشييور  اأبيييييو ظييبييي  بيييياإمييييارة 
الكثري مدير عام  الدكتور عبداهلل 
الهيئة الحتادية للموا�شالت الربية 

والييبييحييرييية و�ييشييعييادة املييهيينييد�ييس ح�شن 
حممد جمعة املن�شوري وكيل الوزارة 
و�شعادة الوكالء امل�شاعدين اإىل جانب 

مدراء الإدارات وموظفي الوزارة.
افتتاحه  الوزير خالل  معايل  ود�شن 
ميي�ييشيياركيية اليييييييوزارة بيي�ييشييهيير الميييييارات 
التي  البتكار”  �شاحنة   “ لالبتكار 
الداعمة  الييتييقيينيييييات  اأحييييييدث  تيي�ييشييم 
ملنظومة الأبنية اخل�شراء وا�شتدامة 
توجه  تدعم  بييدورهييا  والييتييي  املن�شاآت 
امليييحيييافيييظييية على  الييييدوليييية يف جميييييال 
الطاقة  ا�ييشييتييهييالك  بخف�س  الييبيييييئيية 

واحلفاظ عليها.
اأعلن  التي  البتكار  �شاحنة  ت�شاهم  و 
تقنياتها  تطبيق  عيين  الييوزييير  معايل 
بييديييوان اليييوزارة يف دبييي على اأن يتم 
امل�شاريع  خمييتييلييف  عيييليييى  تييعييميييييمييهييا 
اليييوزارة  تنفيذها  على  ت�شرف  الييتييي 

للحكومة  تنفيذيا  ذراعيييا  باعتبارها 
لأكرث  الطاقة  خف�س  يف  الحتييادييية 
انها  كما  التقليدية  باملباين   60 من 
باملباين من  ال�شالمة  ترفع معدلت 
عن  باملبنى  التحكم  اإمييكييانييييية  خييالل 

بعد واأمتته ب�شكل كامل.
البتكارية  امليييييبيييييادرات  تيي�ييشييمييل  كيييميييا 
�شهر  خالل  الييوزارة  ت�شتهدفها  التي 
المييارات لالبتكار ت�شميم تقاطعات 
جانب  اإىل  مبتكرة  بطريقة  الييطييرق 
نيييدوة حييوارييية حييول نييظييام ا�شتخدام 
الأقمار ال�شناعية يف مراقبة امل�شاريع 
را�شد  بن  مع مركز حممد  بالتعاون 
/نحن  مييبييادرة  عيين  ف�شال  للف�شاء 
الإماراتيني  املبتكرين  لدعم  وياكم/ 
وعدد  اخل�شراء  اخلر�شانة  ومييبييادرة 
تعنى  الييتييي  البييتييكييارييية  امل�شاريع  ميين 
كما  اليييطيييرق،  م�شتخدمي  بيي�ييشييالميية 

�شتنظم الييوزارة خالل �شهر عدد من 
فوق  /ميي�ييشيياريييع  احلييوارييية  اجلل�شات 
العادة/ بهدف ح�شر الأفكار املتعلقة 
بتنفيذ م�شاريع البنية التحتية بطرق 
لالبتكار  ذكييييية  وخمييتييربات  مبتكرة 
وغرها  التنقل  حتييديييات  �شتناق�س 

من املو�شوعات ذات العالقة.
البنية  تييطييوييير  واأكيييييد مييعييايل وزييييير 
ميثل  البيييتيييكيييار  �ييشييهيير  اأن  الييتييحييتييييية 
القيادة  لييتييوجييهييات  عييمييلييييية  تييرجييميية 
حتويل  يف  الميييارات  لدولة  الر�شيدة 
وميينييظييوميية عمل  نييهييج  اإىل  البييتييكييار 
وخمتلف  احلكومية  اجلييهييات  لكافة 
�شرائح املجتمع دعما ملنظومة التميز 
الدولة  حققتها  الييتييي  والإجنيييييييازات 
ل�شعادة  وحتقيقا  املييجييالت  مبختلف 
امليييواطييينيييني وامليييقيييييييميييني عيييليييى اأر�يييييس 

الوطن.

البتكار  �شهر  اأن  اإىل  معاليه  ولفت 
مكانة  وتييير�يييشيييييييخ  ليييتيييعيييزييييز  يييييهييييدف 
البتكار يف املجتمع من خالل اإطالق 
العالقة،  ذات  والفعاليات  املييبييادرات 
وتر�شيخ منظومة متكاملة لالعتماد 
الأداء  يف  ليييالرتيييقييياء  البيييتيييكيييار  عييلييى 
الأمر  القطاعات،  مبختلف  والعمل 
الييذي يدعم جهود دوليية المييارات يف 
الييعيياملييييية و�ييشييول لتحقيق  املييوؤ�ييشييرات 
تييهييدف من  والييتييي   ،2021 روؤيييتييهييا 
تكون  لأن  خاللها  ميين  اإىل  خاللها 
دوليييية الإميييييييارات �ييشييميين اأفيي�ييشييل دول 
الذهبي  اليييييييوبيييييييل  بيييحيييليييول  الييييعييييامل 
لالحتاد. كما اأكد اأن اإدخال منظومة 
التحتية  البنية  جمييالت  يف  البتكار 
ي�شاهم  لييهييا  اليييداعيييمييية  والييقييطيياعييات 
اليييدولييية  الييينيييميييو يف  يف دعيييييم عييجييليية 
دولة  حققت  املنظومة  تلك  وبف�شل 

معدلت  املييتييحييدة  العربية  الإميييييارات 
عاملية  تناف�شية  ومييراكييز  رائيييدة  منييو 
التنموية  املجالت  �شتى  يف  متقدمة 
البنية  خييا�ييشيية يف جمييييالت  وبيي�ييشييفيية 
على  الإمييييييارات  ح�شلت  اإذ  التحتية 
املركز الأول يف جودة الطرق خلم�شة 

�شنوات متتالية. ولفت معاليه اإىل اأن 
ت�شر  التحتية  البنية  تطوير  وزارة 
تعزيز  نحو  ورا�شخة  ثابتة  بخطوات 
منظومة البتكار يف خمتلف جمالت 
عملها، حيث اإن منظومة عمل الوزارة 
غر�س  اإىل  ت�شتند  قيييييم  عييلييى  مبنية 

وت�شجيع  والإبييييييداع  البييتييكييار  ثييقييافيية 
املوهوبني يف خمتلف جمالت البنية 
وتوفر  والدرا�شة  والبحث  التحتية، 
املعلومات  تبادل  عملية  ت�شهل  اآليات 
داعم  �شامل  معريف  نظام  خييالل  ميين 

لالبتكار.

•• اأبوظبي –الفجر:

»�شهر  ميي�ييشيياركييتييهييا يف  اإطيييييار  �ييشييميين 
ليييالبيييتيييكيييار« يف دورتييييييه  الإمييييييييييييارات 
رعاية  حتت  انطلق  والييذي  الثالثة، 
بن  حمييمييد  ال�شيخ  ال�شمو  �ييشيياحييب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي،  حاكم  الييييوزراء  جمل�س  رئي�س 
احلايل،  فييرباييير  مطلع  اهلل،  رعييياه 
اأبوظبي ملتقى  تنظم بلدية مدينة 
»اأفكار وابتكار« حتت �شعار »البتكار 
البلدية  بييك«، وذلييك يف مبنى  يييبييداأ 
الييرئييييي�ييشييي �يييشيييارع اليي�ييشيييييخ زاييييييد بن 

ي�شتمر  حيييييث  نييهيييييان،  اآل  �ييشييلييطييان 
ال�شاد�س  الييثييالثيياء  يييوم  ميين  امللتقى 
اخلمي�س  اإىل  احليييايل  فييرباييير  ميين 

الثامن من ال�شهر ذاته.
واأكييييدت بييلييدييية مييدييينيية اأبييوظييبييي اأن 
وابييييتييييكييييار( يحفل  اأفييييكييييار  )مييلييتييقييى 
والربامج  الفعاليات  ميين  بالعديد 
الأول  اليوم  ي�شهد  والفقرات، حيث 
من امللتقى - والذي يبداأ يف العا�شرة 
�ييشييبيياحييا - عيير�ييشيياً تييقييدميييييياً حتت 
يف  الذكية«،  اأبوظبي  »اإميييارة  عنوان 
بعنوان  وعيير�ييشيياً  الييبييلييدييية،  ميي�ييشييرح 
– انرنت  الييذكييييية  املييييدن  )جتييربيية 

الثالث  اليييعييير�يييس  اأمييييييا  الأ�ييييشييييييييياء(، 
املدينة  اإدارة  »من�شة  بعنوان  فياأتي 
الأول  اليييييوم  ي�شهد  كييمييا  الييذكييييية«، 
من امللتقى تنظيم ور�شة عمل حتت 

عنوان »الواقع الفرا�شي«.
القبي�شي  بييدر  �شيف  �شعادة  ويفتتح 
اأبوظبي  لبلدية مدينة  العام  املدير 
معر�س  امللتقى  من  الأول  اليوم  يف 
»اأفكار وابتكار« يف الردهة اخلارجية 
�شعادته  و�ييشيييييوقييع  الييبييلييدييية،  مليي�ييشييرح 
خييطيية عييمييل ميي�ييشييروع البييتييكييار، ويف 
البلدية  تيينييظييم  الأول  اليييييوم  خييتييام 
املدن  حيييول  مفتوحة  نييقييا�ييس  ور�ييشيية 

الذكية وانرنت الأ�شياء.
املييلييتييقييى ي�شهد  اليييثييياين مييين  اليييييييوم 
تقدميي  اأهييمييهييا:عيير�ييس  فييعيياليييييات 
للتحول الرقمي يف خدمات البيانات 
اإطالق  ي�شهد  كما   ،GIS املكانية 
العا�شمة،  دليييييل  تطبيقات:  ثييالثيية 
العا�شمة،  مباين  العا�شمة،  اأطفال 
ثم يعقبها تنظيم ور�شة حتت عنوان 
ور�ييشيية اليييروبيييوت، وعيير�ييس تقدميي 
البحثية  “الدرا�شات  عيينييوان  حتييت 
النبعاثات  ح�شاب  اإدارة  ل�شتخدام 
والبنية  الطرق  مل�شاريع  الكربونية 
ويختتم  اأبييوظييبييي،  ملدينة  التحتية 

اآخر  تقدميي  بعر�س  الثاين  اليوم 
بييعيينييوان الييتييطييبيييييقييات امليي�ييشييتييداميية يف 
يف  الطرق  و�شيانة  وتنفيذ  ت�شميم 

مدينة اأبوظبي.
هام�س  وعييلييى  الأول  باليوم  واأ�ييشييوة 
امللتقى يقوم فريق “همة” يف بلدية 
اأبييوظييبييي بعقد ور�ييشيية عمل  مييدييينيية 

بعنوان ور�شة الروبوت.
اأمييييا اليييييييوم اخلييتييامييي والييثييالييث من 
�شباحا  اليييعيييا�يييشيييرة  فيييييييبيييداأ  املييلييتييقييى 
بعر�س تقدميي حول تعريف نظام 
يتبعها  والبيييتيييكيييار،  الإبيييييييداع  فيييكيييرة 
ليييالإبيييداع  “فكرة”  نيييظيييام  اإطييييييالق 

اأوفي�س  نييظييام  واإطيييييالق  والبييتييكييار، 
اختتام  وبيييعيييدهيييا  واليييييييامييير   365

امللتقى.  
تيييدعيييو بلدية  �ييشييميين هييييذا الإطيييييييار 

املهتمني  جييميييييع  اأبيييوظيييبيييي  مييدييينيية 
بالأفكار والإبداع والبتكار حل�شور 

واإثراء هذا امللتقى.
بجميع  ترحيبها  الييبييلييدييية  وتيييوؤكيييد 

�يييييشيييييرائيييييح املييييجييييتييييمييييع ليييليييمييي�يييشييياركييية 
والتفاعل مع امللتقى وتبادل الأفكار 
الإبييييداعييييييييية خالل  والأطييييييروحييييييات 

فعاليات هذا امللتقى.
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•• دبي-الفجر:

بلغ اجمايل عدد الأ�شر املواطنة التي ا�شتفادت 
املييدعييوميية ميين موؤ�ش�شة  اليي�ييشييلييع  ميين ميييبيييادرة 
خليفة بن زايد ال نهيان لالأعمال الن�شانية 
امل�شجلة لدى تعاونية الحتاد اأكرب التعاونيات 
ال�شتهالكية يف الدولة 46 األف و658 اأ�شرة، 
باأ�شعار  الأ�ييشييا�ييشييييية  اليي�ييشييلييع  لييتييوفيير  الييرامييييية 

منا�شبة ملحدودي الدخل من املواطنني.
الب�شتكي  �شهيل  ال�شيد  قيييال  جييانييبييه،  ومييين 
مدير اإدارة ال�شعادة والت�شويق »اإن التعاونية 
بيع  عملية   970 األييفيياً   129 نحو  �شجلت 
امل�شتفيدة،  لييالأ�ييشيير  املا�شي2017  اليييعيييام 
يومياً  اأ�ييييشييييرة   361 تييقييريييبييي  مبييتييو�ييشييط 
توفر  حيث  فييروعييهييا،  خمتلف  يف  ت�شتقبلها 
5 فروع  املدعومة لهم عرب  الغذائية  ال�شلع 
ميينييتيي�ييشييرة يف خمييتييلييف ميينيياطييق مييدييينيية دبي، 
ال�شهام  التعاونية حتر�س على  اأن  مو�شحاً 
ال�شلع  بيييتيييوفييير  احليييكيييومييييييية  اجلييييهييييات  مييييع 

املدعومة من خالل منافذها لتطبيق وبلورة 
فكر امل�شوؤولية املجتمعية ».

الدعم  تعاونية الحتاد تقدم  »اأن  اإىل  واأ�شار 
املدعومة  ال�شلع  تييوزيييع  لعملية  اللوج�شتي 

مو�شحاً  ميينييافييذهييا،  خييالل  ميين  للمواطنني 
عر�س  م�شاحات  توفر  يف  يتمثل  الدعم  اأن 
وموظفني  املييييدعييييوميييية  لييليي�ييشييلييع  وتيييخيييزيييين 
حيث  ال�شلع  وت�شليم  البيع  عمليات  لإجييراء 
هذا  عييلييى  مييييادي  مييييردود  اأي  تتلقى  ل  اإنييهييا 
هييييذه اخليييطيييوة جاءت  اأن  ميي�ييشيييييفيياً  اليييدعيييم، 
لأعلى  وفقاً  املواطنني  باحتياجات  لالإيفاء 
الييتييي جت�شد احليير�ييس على  اجليييودة  معاير 
ما  بكل  والرتقاء  املواطن،  احتياجات  تلبية 
قيم ومبادئ  من  انطالقاً  يخدم متطلباته، 
معاير  اأجييود  لتقدمي  املجتمعية  امل�شوؤولية 
فيها  تتوفر  التي  الفروع  وحول  اخلدمات«. 
ال�شلع املدعومة، اأ�شاف الب�شتكي » اإن الفروع 
اأم  التي تتوفر فيها تلك ال�شلع ت�شمل فروع 
واحلمرية،  والييرب�ييشيياء،  والييرا�ييشييدييية،  �شقيم، 
والعوير، والتي ت�شتفيد منها الأ�شر املواطنة 
اإمييييييارة دبي،  الييقيياطيينيية يف خمييتييلييف ميينيياطييق 
الأ�شا�شية  الغذائية  امليييواد  اأغييلييب  وتت�شمن 

التي ت�شتهلك ب�شكل يومي ».

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اإدارة  اإبراهيم اجلري مدير  العميد حممد   
اخليمة  راأ�ييس  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  املالية 
اآلية حجز  التن�شيقي حول مناق�شة  الجتماع 
 ، البلدية  دائييرة  املخالفة عن طريق  املركبات 
النقبي  ال�شم  اأحييمييد  العقيد  بح�شور  وذلييك 
عادل  والعقيد  والييدوريييات  املييرور  اإدارة  مدير 
املركبات  ترخي�س  اإدارة  مدير  الغي�س  علي 

العامة  امليييوارد  هيئة  ميين  ووفيييد   ، وال�شائقني 
مي�شون حممد  �شعادة  برئا�شة  اخليمة  براأ�س 
الذهب مدير عام الهيئة بالإنابة ، ووفد من 

دائرة البلدية .
التي  املييركييبييات  حجز  اإجيييييراءات  مناق�شة  ومت 
يييتييم خمالفتها عيين طييريييق دائييييرة الييبييلييدييية ، 
وو�شع احللول املنا�شبة للبدء بحجز املركبات 
املخالفة لأنظمة البلدية عن طريق ال�شرطة 
يف �شاحة احلجز التابعة لهيئة املييوارد العامة 

ال�شاحة  جعل  بهدف   ، ال�شاعدي  منطقة  يف 
�شامله  حلجز املركبات املخالفة لكل اجلهات 
بيئة مرورية  اإطييار حتقيق  وذلييك يف   ، املعنية 
املييرورييية وما  احليييوادث  اآميينيية وخف�س موؤ�شر 
وتاأتي   ، بليغة  واإ�ييشييابييات  وفيييييات  ميين  ت�شببه 
تنفيذاً ل�شراتيجية وزارة الداخلية يف �شبط 
اأمن الطرق مرورياً والعمل على تكثيف برامج 

التوعية لرفع الوعي بال�شالمة املرورية.
واأكيييد اجليييري بيياأنييه ل تييهيياون مييع املخالفني 

الييذييين يييقييومييون بييتيي�ييشييرفييات خيياطييئيية يعاقب 
عليها قانون ال�شر واملرور والقوانني الأخرى 
�شرطة  �شعي  اإىل  م�شراً   ، بييالإمييارة  اليينييافييذة 
ال�شراتيجيني  �شركائها  مييع  اخليمة  راأ�يييس 
م�شتوى  وتييطييوييير  والأمييييان  الأمييين  تعزيز  يف 
مع  انيي�ييشييجيياميياً  للمجتمع  املييقييدميية  اخليييدميييات 
توجهات وزارة الداخلية يف مواكبة امل�شتجدات 
والتح�شني  التطوير  عملية  مييع  يييتييالءم  مبييا 

الذي ت�شهده الدولة يف كافة املجالت .

•• اأبوظبي-وام:

عر�شت �شرطة اأبوظبي بدلة �شرطي امل�شتقبل 
فعاليات  �ييشييميين  ميييييول  ييييا�يييس  يف  مبيينيي�ييشييتييهييا 
ابتكار  ميين   2018 لالبتكار  الإمييييارات  �شهر 
البتكار  بيياإدارة  الدرمكي  الرائد حممد حمد 
ال�شراتيجية  امل�شتقبل يف مركز  وا�شت�شراف 

والتطوير املوؤ�ش�شي.
الييبييدليية م�شروع  ان  الييدرمييكييي  اليييرائيييد  وقييييال 

ال�شرطة  مييبييتييكيير خميي�ييشيي�ييس لأفيييييراد  مييبييدئييي 
امليييزاييييا والأجهزة  مييين  الييكييثيير  عييلييى  يييحييتييوي 
الر�شا�س  لطلقات  البدلة  كمقاومة  الذكية 
ف�شال عن �شنعها من األياف الكربون الفايرب 

خفيف الوزن واملقاوم لل�شدمات.
واأو�شح ان يف البدلة جهاز اهتزاز تنبيه اأويل 
اإذا ما اقرب منها اأي ج�شم غريب اأو م�شبوه 
من على م�شافة تقدر بع�شرة اأمتار اىل جانب 
جهاز اآخر مت�شل ل�شلكيا عبارة عن ذراع �شا�شة 

للطاقة  ال�شرطي  ا�شتهالك  معدلت  لقيا�س 
وم�شتوى الوظائف احليوية يف اجل�شم ومدى 

جاهزيته للتعامل مع الأحداث.
واأ�شار اىل ان البدلة حتمل يف طياتها طائرة 
ال�شرطي  فيها  يتحكم  “درون”  طيييييار  دون 
لإجراء عمليات امل�شح وال�شتطالع ال�شتباقي 
يف  اأو  اجلييرمييية  منطقة  اأو  الأحيييييداث  مليي�ييشييرح 
حميط تواجد امل�شتبهني كما ميكن جلهاز الي 
“RIFD” املوجود يف الطائرة جمع وك�شف 

بييعييد وفييييق تقنيات  هيييوييييات الأ�يييشيييخيييا�يييس عييين 
متقدمة. واأو�ييشييح مييدى ال�ييشييتييفييادة ميين هذا 
البتكار يف متكني اجلهات املركزية ومنظومة 
قييائييد احليييدث ومييراكييز الييقيييييادة والتحكم من 
متابعة فرق ال�شرطة املتواجدة يف املوقع ونقل 
كامرات  خييالل  من  كاملة  الوقائع  تفا�شيل 
البدلة التي متكن  اأمامية وجانبية مثبتة يف 
مرتديها من تو�شيع نطاق م�شاركته امليدانية 

للحد من اجلرمية. 

•• عجمان ـ الفجر 

برعاية كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن 
اإمارة  حاكم  لالحتاد  املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد 
عجمان، تنظم غرفة جتارة و�شناعة عجمان معر�س 
عجمان للتعليم والتدريب AETEX.2018 يف 
ن�شخته ال�شاد�شة حتت �شعار مقولة املغفور له باإذن 
اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
“ اإن ر�شيد اأي اأمة متقدمة هو اأبناوؤها املتعلمون”، 
وذلك خالل الفرة من 6 اإىل 8  فرباير يف مركز 

المارات لل�شيافة مبنطقة اجلرف يف عجمان.
جيياء ذلييك خييالل املييوؤمتيير ال�شحفي اليييذي عقد يف 
املعر�س  عن  للك�شف  عجمان،  ي  بلو  رادي�شون  فندق 
والفعاليات امل�شاحبة له ، بح�شور  نا�شر الظفري 
الع�شاء  التخطيط ودعم  التنفيذي لقطاع  املدير 
وفريق  املعر�س،  لفعاليات  املنظمة  اللجنة  رئي�س  ي 
والتعليم  الييربييييية  وزارة  وممييثييلييي  املييعيير�ييس  عييمييل 
املعر�س  لفعاليات  الييراعييييية  واملييوؤ�ييشيي�ييشييات  واجلييهييات 
ي جامعة عجمان ي كلية املدينة اجلامعية  “ات�شالت 
ي موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم ودار اخلليج لل�شحافة 

والطباعة والن�شر” وممثلي اجلهات الإعالمية.
الظفري  نا�شر  رحب  ال�شحفي  املوؤمتر  بداية  ويف 
باحل�شور، وثمن دعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
حاكم  لييلييتييحيياد  املييجييليي�ييس  ع�شو  النعيمي  را�ييشييد  بيين 
اإمارة عجمان، ومتابعة �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان ي رئي�س املجل�س التنفيذي 
القطاع  وا�ييشييتييداميية  منييو  متطلبات  كييافيية  لييتييوفيير 
الدائم  �شموهما  وحيير�ييس  الميييييارة،  يف  التعليمي 
امل�شتوى  على  الخ�شر  ال�شتثمار  نحو  بالتوجيه 
 2021 عجمان  اإمييارة  روؤييية  يج�شد  مبا  التعليمي 

التي تتواكب مع روؤية دولة الإمارات.
واكد اأن غرفة عجمان حري�شة على تنظيم املعر�س 
�ييشيينييويييا مليييا ليييه مييين نييتييائييج وميييوؤ�يييشيييرات مييلييمييو�ييشيية يف 
اإمييارة عجمان  يف  التعليمي  القطاع  ا�شتدامة ومنو 
حتت  امل�شاركة  التعليمية  للموؤ�ش�شات  و  جهة  ميين 
بات  املعر�س  اأن  مو�شحا  اأخيييرى،  جهة  من  مظلته 
من�شة دولية لكربى اجلامعات والكليات من الدول 
امل�شاركة، كما ان املعر�س يعزز  العربية و الأجنبية 
من فر�س التوا�شل وبناء ال�شراكات بني اجلامعات 
اأحدث  وي�شتعر�س  والييدولييييية  والقليمية  املحلية 

امل�شتجدات يف الربامج العلمية والعملية املطروحة 
كن خمتلف املوؤ�ش�شات التعليمية من مواكبة  مبا ميمُ
يف  العمل  �شوق  ي�شهدها  التي  امل�شتمرة  التطورات 

داخل الدولة وخارجها.
ودولية  حملية  م�شاركة  ي�شهد  املعر�س  ان  واو�شح 
دولة   13 ميثلون  واجلامعات  الكليات  من  وا�شعة 
عربية واأجنبية، ومتوقع ان يزور املعر�س اأكرث من 

زائر على مدار اأيام املعر�س الثالث. اآلف   7
يف  والتعليم  الربية  وزارة  بجهود  الظفري  واأ�شاد 
الذي  المر  ال�شابقة   الن�شخ  املعر�س خالل  اجناح 
بييني غرفة  تفاهم  مييذكييرة  بتوقيع  الييعييام  هييذا  تييوج 
التعاون  لييزيييادة  والتعليم  الربية  ووزارة  عجمان 
للتعليم  اليييدويل  عجمان  معر�س  خييالل  امل�شرك 
والتدريب وتعزيز ا�شتفادة الطالب واولياء المور 
من فعاليات املعر�س ولقاء املوؤ�ش�شات التعليمية مبا 

ي�شب يف م�شلحة كافة الأطراف.
رئي�س  نائب  ال�شام�شي  اإميييان  اأو�شحت  من جانبها 
لييلييمييعيير�ييس، ان مييعيير�ييس عجمان  امليينييظييميية  الييلييجيينيية 
الدويل للتعليم والتدريب بات حدثا يجمع الطلبة 
والباحثني عن ا�شتكمال درا�شتهم العليا مع خمتلف 

جامعات  مييين  الييتييعييليييييمييييية  املييوؤ�ييشيي�ييشييات 
الواعدة  التخ�ش�شات  احييدث  لي�شتعر�س  وكليات 
للزوار  املعر�س  اهمية  العمل، موؤكدة على  �شوق  يف 
بتوفره خ�شومات خا�شة من املوؤ�ش�شات التعليمية 

امل�شاركة للم�شجلني يف براجمهم.
موازي  معر�س  الفعاليات  هام�س  على  و�شينظم 
جهود  ي�شتعر�س  الوطني،  الأر�شيف  مع  بالتعاون 
�شلطان طيب  بن  زايييد  ال�شيخ  بيياإذن اهلل  له  املغفور 
اهلل ثراه يف قطاع التعليم وم�شرة التطور التعليمي 
بييدء الحتييياد، هييذا اإىل  الييدوليية منذ  الييتييي �شهدتها 
ثييالثييييية البيييعييياد ت�شتعر�س  جييانييب وجييييود ميينيي�ييشيية 

م�شرة ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه.
وا�شارت اإىل ان املعر�س ي�شاحبه عدد من الفعاليات 
الييعييمييل، حيييييث ينظم عييلييى هيياميي�ييس املعر�س  وور�ييييس 
ور�س عمل حول البتكار وذلك بالتعاون مع جائزة 
تزامنا  وذلييك  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ 
�شهر  ي�شادف  والييذي  لالبتكار  الميييارات  �شهر  مع 

فرباير اجلاري.
وقالت اأمل اجل�شمي مدير اإدارة الإر�شاد الكادميي 
واملهني يف وزارة الربية والتعليم، ان للمعر�س هذا 

العام اأهمية خا�شة لرتباطه بعام زايد للخر حيث 
ع�شر  الييثيياين  ال�شف  لطلبة  رئي�شة  وجييهيية  ي�شكل 
امل�شتقبل؛  ت�شاعدهم  على اختيار تخ�ش�س ومهنة 
مييو�ييشييحيية اأن الييييييوزارة تييهييدف مييين ميي�ييشيياركييتييهييا  يف 
التي  التخ�ش�شات  اهم  ابييراز  اإىل  املعر�س  فعاليات 
يييحييتيياجييهييا �ييشييوق الييعييمييل مبييا ييينييا�ييشييب وروؤيييييية دولة 
ال�شناعية  الييثييورة  متطلبات  مع  وكذلك  الإميييارات 
من  والتعليم  الربية  وزارة  �شتحاول  كما  الرابعة، 
بت�شجيل  املتعلقة  اخلدمات  توفر  من�شتها  خالل 
والبعثات  الييعييايل  الييتييعييليييييم  مييوؤ�ييشيي�ييشييات  الييطييلييبيية يف 

اخلارجية.
من جانبه اكد عبد الرحمن النعيمي مدير تنفيذي 
بات�شالت،  ال�شخ�شيات  وكييبييار  احلكومة  مبيعات 
“ات�شالت” على رعاية املعر�س يف ن�شخته  حر�س 
ال�شاد�شة مبا يدعم العملية التعليمية ككل، م�شرا 
لأهييمييييية املييعيير�ييس كييونييه حييلييقيية و�ييشييل بييني الطلبة 

واملوؤ�ش�شات التعليمية مبختلف تخ�ش�شاتها.
اجلامعية  املدينة  كلية  رئي�س  خييان  عييمييران  وا�ييشييار 
ت�شهده  الذي  للتطور  انعكا�س  يعد  املعر�س  ان  اإىل 
خا�س  ب�شكل  عجمان  اإميييارة  يف  التعليمية  العملية 

والدولة عامة، موؤكدا حر�س كلية املدينة اجلامعية 
بامل�شاركة والرعاية للمعر�س �شنويا، وخالل كلمته 
التي  واليييرباميييج  التخ�ش�شات  اهيييم  عيين  نييبييذة  قيييدم 

ت�شمها الكلية.
مدير  نائب  النعيمي  عبداحلق  الدكتور  واكييد  هذا 
عييلييى جناح  للتطوير والتيي�ييشييال،  عييجييمييان  جييامييعيية 
فر�شة  املييعيير�ييس  معتربا  ن�شخه   كييافيية  يف  املييعيير�ييس 
التعليمية  واملوؤ�ش�شات  الطلبة  بييني  املبا�شر  للقاء 
باأهمية  توؤمن  اإدارة جامعة عجمان  ان   اإىل  وا�شار 
امل�شاركة يف هذه املعار�س التعليمية والتي تقوم من 
براجمها  با�شتعرا�س  التعليمية  املوؤ�ش�شات  خاللها 

وتعزيز تواجدها على ال�شعيد املحلي والدويل.
الظفري  نا�شر  وجييه  ال�شحفي  املييوؤمتيير  خييتييام  ويف 
رئي�س اللجنة املنظمة للمعر�س الدعوة اإىل الطلبة 
درا�شتهم  ا�شتكمال  عن  والباحثني  المييور  واأولييييياء 
املوؤ�ش�شات  على  والتعرف  املعر�س  زيييارة  اإىل  العليا 
والتي  ااملييطييروحيية  والييربامييج  امليي�ييشيياركيية  التعليمية 
واحتياجاته  الييعييمييل  �ييشييوق  متطلبات  مييع  تتنا�شب 
وال�يييشيييتيييفيييادة مييين اليييعيييرو�يييس املييتيياحيية حتيييت مظلة 

املعر�س.

مب�ساركة الأطفال 

مرور راأ�س اخليمة يكثف توعية �سائقي ال�سيارات بالالئحة املرورية
•• راأ�س اخليمة – الفجر

املروري-  والإعييييالم  التوعية  – فييرع  واليييدورييييات  امليييرور  اإدارة  نظمت 
بالتعاون مع مركز �شرطة الرم�س ال�شامل ومب�شاركة طلبة مدر�شة ابن 
باإحدى  لل�شائقني  ، حملة توعوية  الأ�شا�شي بنني ح1  للتعليم  زيدون 
طرق منطقة اخت�شا�س مركز �شرطة الرم�س ال�شامل بهدف توعيتهم 
واملخالفات.  امليييروري  ال�شبط  واإجييييراءات  لقواعد  املييرورييية  بالالئحة 
وت�شمنت احلملة التي تاأتي ا�شتمراراً حلمالت التوعوية التي تنفذها 
حول  تثقيفية  كتيبات  تييوزيييع  اخليمة  راأ�يييس  ل�شرطة  العامة  الييقيييييادة 
الإجراءات الوقائية للقيادة الآمنة التي ن�س عليها القانون الحتادي 

يف الدولة، وتقدمي الن�شح والإر�شاد لل�شائقني لن�شر الثقافة املرورية. 
واأكد العقيد اأحمد ال�شم النقبي مدير اإدارة املرور والدوريات ب�شرطة 
حتقيق  اإىل  العام  مييدار  وعلى  جاهدة  ت�شعى  الإدارة  اأن  اخليمة  راأ�ييس 
هدف انخفا�س احلوادث املرورية والوفيات والإ�شابات الناجتة عنها 
من خالل فاعلية الإجراءات التي يتم تطبيقها واجلهود املبذولة من 
وزارة  ل�شراتيجية  تنفيذاً  وذلك   ، املرورية  بال�شالمة  الرتقاء  اأجل 
الداخلية لبلوغ اأعلى م�شتويات ال�شالمة املرورية �شمن نطاق اخلطة 
ال�شراتيجية لقطاع املرور ل�شبط اأمن الطرق واحلد من احلوادث 
من  امل�شتهدف  لتحقيق  اجلهات  جميع  مع  ال�شراكة  وتعزيز  املرورية 

املوؤ�شرات املرورية واملوؤ�شر الوطني خلف�س الوفيات بحلول 2021.

برعاية حاكم عجمان

معر�س عجمان الدويل للتعليم والتدريب ينطلق الثالثاء مب�ساركة حملية ودولية وا�سعة 

ا�ستفاد منها 35 متعاماًل يف عام اخلري

حماكم دبي ت�سهل اجراءات التقا�سي للمتعرثين 
ماديًا  للعام الرابع عرب خدمة » عون التطوعية«

•• دبي –الفجر:

اإىل ر�شا  لييلييو�ييشييول  الييطييريييق  دبييييي  تيي�ييشييلييك حميياكييم 
املتقا�شني، لتعزيز مفهوم العطاء وتر�شيخ قيم البذل 
وذلك  واملجتمعي،  الييفييردي  امل�شتوى  على  وال�شخاء 
للعام  للمتقا�شني  اخلييربة  وتقارير  املعونة  بتقدمي 
التطوعية«  »عييون  الييتييوايل، عييرب خدمة  الييرابييع على 
وخا�شة  مييياديييياً  للمتعرثين  عيياملييييياً   الأوىل  امليييبيييادرة 
اأمانة اخلربة  العمال الذين لي�س لديهم دخل لدفع 
اأولئك  يف حال ن�شوب خالف مع رب العمل، ل �شيما 
املييتييعييرثييين غيير الييقييادرييين عييلييى تيي�ييشييديييد م�شاريف 
التي  اخليييربة   واأمييانييات  الق�شايا  ومتطلبات  ور�ييشييوم 
ت�شهيل  مع  جنب  اإىل  جنباً  املحاكم،  اأمييام  يرفعونها 
الإيجابية  روح  وتييعييزيييز  لييهييم،  الييتييقييا�ييشييي  اإجييييييراءات 
الفنيني  اخليييييييرباء  نيييفيييو�يييس  يف  اليييتيييطيييوعيييي  واليييعيييميييل 
تقارير  اإعيييداد  يف  الييعييون  يقدمون  الييذييين  املتطوعني 
و�شوًل  الق�شائية  للهيئة  م�شاند  كجانب  اخليييربة  
للحقيقة ، اإىل جانب تعزيز ال�شراكات ما بني حماكم 

دبي ومكاتب اخلرباء.
واأ�شارت حمدة ال�شام�شي رئي�س �شعبة �شوؤون اخلرباء 
التطوعية«  »عييون  ميين خييالل خدمة  دبييي  يف حماكم 
املييتييقييا�ييشييني يح�شلون عييلييى تييقييارييير  فيينييييية من  فيييياإن 
امانات  تاأجيل دفع  اأو  اإما جماناً  املتطوعني  اخلرباء 
ت�شديد  يييتييم  اأن  عييلييى  الييقيي�ييشييايييا،  نيييوع  اخليييربة ح�شب 
التقا�شي  اإجييييراءات  انتهاء  بعد  واليير�ييشييوم  التكاليف 
بحكم قطعي، وقد ا�شتفاد من اخلدمة 35 متعامال 
يف العام املا�شي، »عام اخلر« موؤكدًة اأن »خدمة عون 
الييتييطييوعييييية« تتيح الييفيير�ييشيية اأمييييام مييكيياتييب اخليييرباء، 

لتكون م�شاهماً فاعاًل يف تعزيز منظومة خر وعطاء 
امل�شاندة  واخلدمات  العون  تقدمي  الإميييارات، عرب  يف 
اإطار  يف  مييقييابييل،  دون  مييادييياً  املتعرثين  للمتقا�شني 
ال�شراكة الفاعلة مع املحاكم، ولت�شهيل مهمة اخلبر 
وا�شعار الأطراف بالطماأنينة فقد مت تخ�شي�س قاعة 
لعقد الجتماعات فيما يخ�س اخلدمة ذاتها واأطلق 

عليها ا�شم »ميدان«.
ولأهمية املبادرة بادر ق�شم �شوؤون املحامني واخلرباء 
بتو�شيع نطاق تقدمي اخلدمة ومت التفاق مع رئي�س 
املحكمة العقارية بتطبيق مبادرة عون وفق ال�شروط 
العقاريني، كما �شوف يتم  التي تتنا�شب مع اخلرباء 
مع  التفاق  يتم  ان  بعد  املدنية  املحكمة  مع  التعاون 
رئي�س املحكمة املدنية على ال�شروط التي تتنا�شب مع 
ظروف اخلرباء وظروف املتقا�شني مادياً بغية ك�شب 

تعاون اخلرباء بعدد اأكرب.
املحكمة  مييع  للتعاون  درا�ييشيية  وجيييود  على  نييوهييت  كما 
اجلزائية يف تطبيق مبادرة عون تيمناً ب�شفات املغفور 
لييه ال�شيخ زايييد اخليير  يف عييام زاييييد  واليييذي يت�شف 
�شاأنها  ميين  التي  التطوعية  اخلييدمييات  كافة  بتقدمي 
اأن ت�شعد املواطنني والقائمني على اأر�س هذه البالد 

الطيبة بلد العطاء.
خالل  واجهتنا  التي  املييواقييف  ميين  ال�شام�شي  وقييالييت 
رجييل م�شن  عيييون، مت حتييويييل ق�شية  خييدميية  تطبيق 
املكتوم  ج�شر  فوق  من  النتحار  اأراد  اجلن�شية  عربي 
املحددة  اخليييربة  اأمييانيية  دفييع  ميين  عييدم متكنه  ب�شبب 
للخبر، وقد مت التوا�شل معه ومتابعة ق�شيته حتى 
يف  ابيييداً  ييييردد  مل  اليييذي  احل�شابي  للخبر  ا�شنادها 

التعاون مع حماكم دبي يف تقدمي العون.

ل تهاون مع الت�سرفات اخلاطئة 

�سرطة راأ�س اخليمة واملوارد تناق�سان الية حجز ال�سيارات املخالفة

تتبناها موؤ�س�سة خليفة بن زايد لالأعمال الإن�سانية

تعاونية الحتاد ت�ستقبل 361 اأ�سرة يوميًا م�ستفيدة من »ال�سلع الغذائية املدعومة« 

�سرطة اأبوظبي تعر�س بدلة �سرطي امل�ستقبل �سمن �سهر البتكار 

عبداحلق النعيميعمران خاناأمل اجل�شميعبدالرحمن النعيمينا�شر الظفري
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عربي ودويل

وا�شعة قريباً  انطالق عمليات  ال�شعبي عن  ك�شفت ميلي�شيا احل�شد 
ميي�ييشييوؤول حمور  وقيييال  اليييعيييراق.  داعيي�ييس يف  تنظيم  ملييطيياردة عنا�شر 
ال�شمال يف ميلي�شيا احل�شد ال�شعبي اأبو ر�شا النجار، اإن “الجتماع 
الأمني الذي عقد يف كركوك بح�شور نائب قائد العمليات امل�شركة 
الفريق الركن عبد الأمر يار اهلل، وقائد ال�شرطة الحتادية الفريق 
رائد جودة ناق�س اإطالق عملية اأمنية وا�شعة يف مناطق داقوق و�شرق 
“مت تق�شيم حماور العمليات بني قوات  اأنه  مبيناً  طوز خورماتو”، 
ذكرته  ملييا  وفييقيياً  ال�شعبي”،  واحل�شد  الحتييادييية  وال�شرطة  اجلي�س 
تاأتي  الأمنية  “العملية  اأن  امليي�ييشييوؤول،  واأ�ييشيياف  نيييييوز«.  “ال�شومرية 
والرايات  خوب�س  جماميع  وكييذلييك  املنهزمة  داعيي�ييس  فلول  ملييطيياردة 
م�شرة اإىل اأنه “�شيكون للح�شد م�شاركة وا�شعة بخم�شة  البي�شاء”، 
اخلارجة  املجاميع  فلول  ملحاربة  العملية  هييذه  جيياءت  حيث  األييوييية، 
مرحلتني  على  �شتكون  “العملية  اأن  النجار،  وتابع  الييقييانييون«.  عن 
الثانية  املرحلة  وتليها  داقييوق  ومناطق  الطوز  �شرق  ت�شمل  الأوىل 
وت�شمل حو�س حمرين ومنطقة الزركة واملناطق التي ت�شهد وجود 
مبحافظة  الييطييوز  ق�شاء  اأن  يييذكيير  الإرهييابييييية«.  للمجاميع  جيييييوب 
واأخرى  فييرة  بني  ي�شهد  بييغييداد(،  �شمال  كم   175( الدين  �شالح 
قيام جماميع م�شلحة بق�شف الق�شاء بال�شواريخ والقذائف والتي 
ت�شفر عن قتلى وجرحى، حيث يخ�شع الق�شاء الآن ل�شيطرة قوات 
والرايات  خوب�س  تنظيم  الطوز  ق�شاء  اإدارة  واتهمت  ال�شريع،  الييرد 

البي�شاء مبحاولة ا�شتهداف الق�شاء. 

املحقق اخلييا�ييس روبيييرت مييوليير يف  الأمييريييكييييية  الييعييدل  �شاندت وزارة 
ال�شابق  املدير  اأقامها �شده بول مانافورت  مواجهة دعوى ق�شائية 

حلملة ترامب ودفعت بوجوب اإ�شقاط الق�شية.
اإن  واأقييام مانافورت الدعوى �شد مولر يف الثالث من يناير، قائاًل 
تواطوؤ بني حملة  احتمال وجود  الذي يجريه مكتبه يف  “التحقيق 
 2016 يف  الرئا�شية  النييتييخييابييات  يف  ورو�ييشيييييا  النتخابية  تييرامييب 
الق�شائية  اليييدعيييوى  واتييهييمييت  الييقيي�ييشييائييييية«.  �ييشييالحييييياتييه  يييتييجيياوز 
املدنية نائب وزير العدل رود روزن�شتاين، الذي عني مولر، بتجاوز 
�شالحياته الق�شائية “ملنح ال�شيد مولر تفوي�شاً مطلقاً يف التحقيق 

وتوجيه التهامات اجلنائية التي تتعلق باأي اأمر ي�شادفه«.
الدعيييياءات ل  “تلك  اإن  املحكمة  ردهييا على  الييعييدل يف  وزارة  وقييالييت 
تقوم على اأ�ش�س مو�شوعية... حتقيق املحقق اخلا�س وعمل الدعاء 
اأن  اأن تلك الدعوى يجب  الييوزارة  واأ�شافت  فيه قانوين بالكامل”. 
ت�شقط. ويف اأكتوبر وجه مكتب مولر ملانافورت و�شريكه يف الأعمال 
�شد  والييتيياآميير  الأميييوال  لغ�شل  التاآمر  ت�شمل  اتهامات  جيت�س  ريييك 
الوليات املتحدة وعدم ت�شجيل �شفة وكيل جلهة اأجنبية اأثناء العمل 

مع حكومة اأوكرانية �شابقة كانت موالية لرو�شيا.

جتري انتخابات يف بلدة ناجو اليابانية ي�شعى خاللها رئي�س البلدية 
الأمييريييكييييية يف  البحرية  مل�شاة  قيياعييدة  يعار�س وجيييود  اليييذي  احليييايل 
اأوكيناوا لإعادة انتخابه مما يثر احتمال اأن تظل هذه القاعدة نقطة 
توتر يف العالقات بني اليابان والوليات املتحدة. ويدور خالف منذ 
ب�شاأن  اأوكيناوا  و�شلطات  املركزية  اليابان  حكومة  بني  طويلة  فرة 
خطة مت التفاق عليها لأول مرة بني طوكيو ووا�شنطن عام 1996 
اأوكيناوا  بو�شط  فوتينما اجلوية من منطقة ح�شرية  قاعدة  لنقل 
اإىل منطقة هينوكو التي يقطنها عدد اأقل من ال�شكان مبدينة ناجو 
ال�شمالية. ويعار�س �شو�شومو اناميني رئي�س بلدية ناجو وتاكي�شي 
اأوناجا حكم اأوكيناوا هذه اخلطوة وي�شعيان اإىل نقل قاعدة فوتينما 
اإىل خارج اأوكيناوا متاما . وتريد حكومة رئي�س الوزراء �شينزو اآبي 
اأوكيناوا  �شكان  من  كثرون  ويربط  القاعدة.  نقل  يف  قدما  امل�شي 
بييني الييوجييود الع�شكري الأمييريييكييي واجلييرمييية والييتييلييوث واحليييوادث 
واأدت �شل�شلة حوادث كانت طائرات ع�شكرية اأمريكية طرفا فيها اإىل 

تاأجيج ال�شتياء.

عوا�صم

بغداد

طوكيو

وا�شنطن

ال�سني تتهم اأمريكا بانتهاج 
»عقلية احلرب الباردة« 

  •• بكني-رويرتز:

الباردة”  “عقلية احلرب  التخلي عن  املتحدة على  الوليات  ال�شني  حثت 
يوم  وثيقة  وا�شنطن  ن�شرت  اأن  بعد  الع�شكري  تعزيزها  فهم  ت�شيء  واأل 
لردع  النووية  قدراتها  لتعزيز  خلطة  العري�شة  اخلطوط  حتدد  اجلمعة 
“ال�شالم  اإن  الأحد  ام�س  بيان  ال�شينية يف  الدفاع  الآخرين. وقالت وزارة 
املتحدة  الوليات  الرجوع عنهما. على  والتنمية توجهان عامليان ل ميكن 
التي متلك اأكرب تر�شانة نووية يف العامل اأخذ زمام املبادرة لإتباع هذا النهج 
بدل من العرا�س عليه«. واأدت مراجعة ال�شيا�شة النووية الأمريكية اإىل 
اإثارة غ�شب رو�شيا بالفعل واعتربت هذه الوثيقة ت�شادمية وتثر خماوف 

من اإمكان زيادة خطر حدوث �شوء فهم بني البلدين.
ا�شراتيجية  حمييور  ورو�ييشيييييا  ال�شني  مواجهة  الأمييريييكييي  اجلي�س  وجييعييل 
ال�شهر اجلاري  �شابق من  النقاب عنها يف وقت  �شف  كمُ دفيياع وطني جديدة 
وو�شفهما باأنهما “قوى رجعية«. ويقول م�شوؤولون اأمريكيون اإن الوليات 
تعزيز  خييالل  من  النووية  الأ�شلحة  ا�شتخدام  عن  رو�شيا  �شردع  املتحدة 
قدرتها النووية ذات القوة التدمرية املنخف�شة. واتهمت ال�شني الوليات 
املتحدة بالتكهن املتغطر�س عن نوايا ال�شني وقالت اإنها تتبني دائما موقفا 
اأدنى  النووية عند  النووية وتبقي قواتها  الأ�شلحة  متحفظا جتاه تطوير 
حد. وقالت وزارة الدفاع ال�شينية يف بيان على موقعها الإلكروين” نتع�شم 
الباردة واأن ت�شطلع ب�شكل  اأن تتخلى الوليات املتحدة عن عقلية احلرب 
جاد مب�شوؤوليتها اخلا�شة لنزع ال�شالح وفهم نوايا ال�شني ال�شراتيجية 
ب�شكل �شليم واأن تنظر مبو�شوعية اإىل الدفاع الوطني والتعزيز الع�شكري 
ي�شبح  واأن  ال�شني  مع  التعاون  على  املتحدة  الوليات  وحثت  ال�شيني..«. 

جي�شاهما قوة ا�شتقرار يف العالقات ال�شينية الأمريكية ويف املنطقة.
 

الأونروا حتذر من اآثار كارثية يف غزة

خطة فل�سطينية لفك الرتباط مع اإ�سرائيل فورًا

غ�سن الزيتون.. »ح�سيلة دموية« للجنود الأتراك يف عفرين

لجئو �سوريا يف تركيا.. اأرقام يف معادلت ال�سلم واحلرب

اأخبار ال�ساعة: التن�سيق الإماراتي ال�سعودي �سمانة لالأمن وال�ستقرار يف املنطقة

حتذير اإ�سرائيلي لنتانياهو من »مواجهة حتمية« يف غزة

•• اأبوظبي-وام :

اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة” ان العالقات الإماراتية - ال�شعودية ت�شكل �شمانة 
املتبادل  فالتقدير  املنطقة،  يف  وال�شتقرار  الأميين  اأ�ش�س  على  للحفاظ  قوية 
مواقف  من  يتبنيانه  وما  بينهما،  امل�شتمر  والتن�شيق  الدولتني،  قيادتي  بني 
اإىل  بر�شالة قوية  يبعث  والدولية،  الإقليمية  الق�شايا  اإزاء جممل  م�شركة 
هذه  بيياأن  الفنت  ومثري  ال�شائعات  ومروجي  امل�شبوهة  الأجيينييدات  اأ�شحاب 
العالقات را�شخة و�شتزداد متانة مبرور الأيام، واأن حماولت هوؤلء اخلبيثة 
الف�شل واخليبة، لأن م�شر الدولتني  للوقيعة بني الدولتني �شيكون ماآلها 
واحد واآمال �شعبيهما واحدة. وقالت الن�شرة - ال�شادرة عن مركز المارات 
للدرا�شات والبحوث ال�شراتيجية يف افتتاحيتها اليوم حتت عنوان “ التن�شيق 
“ - لقد حاولت  املنطقة  ال�شعودي �شمانة لالأمن وال�شتقرار يف  الإماراتي 
الإعالمية  املنابر  وبع�س  اخلييارج،  وداعموها يف  الإرهابية،  ميلي�شيا احلوثي 
املحر�شة، خالل الأيام املا�شية توظيف الأحييداث التي �شهدتها مدينة عدن 
وجود  بخ�شو�س  مغر�شة  ل�شائعات  والييرويييج  امل�شبوهة،  اأجندتهم  ل�شالح 
والإمارات  ال�شعودية  تعامل  اليمن، لكن  العربي يف  التحالف  داخل  خالفات 
احلكيم والهادئ واملتزن يف التعاطي مع هذه الأحداث، وجناحهما يف توحيد 
للجميع  واأكييد  هيييوؤلء،  على  رد  اأبلغ  كييان  اليمنية،  ال�شيا�شية  القوى  مواقف 
العربي  التحالف  دول  واأن  وا�شتقراراه،  اليمن  وحييدة  على  الدولتني  حر�س 
اأجل حتقيق الهدف الرئي�شي  �شتوا�شل دعمها لقوات ال�شرعية اليمنية من 
اليمن  واملتمثل يف هزمية ميلي�شيا احلوثي الإرهابية، واحلفاظ على وحدة 

وا�شتقراره، وهذا ما عرب عنه بو�شوح معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س 
مبوقع  ح�شابه  على  تغريدات  يف  مييوؤخييراً   ، اخلارجية  لل�شوؤون  الدولة  وزييير 
لأ�شحاب  التاأكيد  ال�شروري  “من  بقوله:  “توير”،  الجتماعي  التوا�شل 
للتوجه  مييراآة  الإميياراتييي  املوقف  اأن  العكرة،  املياه  الت�شّيد يف  الفنت، وملحبي 

ال�شعودي، نبني �شراكة ا�شراتيجية ت�شمل اأزمة اليمن وتتجاوزها”.
منوذجاً  متثل  ال�شعودية   - الإماراتية  العالقات  اإن  يقال  حينما  انه  واأكييدت 
فريداً للعالقات بني الأ�شقاء، فيياإن هذا مل ييياأِت من فييراغ، واإمنييا من تقدير 
عميق ومتبادل بني قيادتي الدولتني، وحر�س م�شرك على الرتقاء مب�شار 
العالقات الثنائية يف املجالت كافة، وكذلك من اإرادة �شيا�شية موحدة تنعك�س 
ومن  والييدولييييية،  الإقليمية  الق�شايا  خمتلف  اإزاء  امل�شركة  مواقفهما  يف 
جهودهما الفاعلة التي اأ�شهمت، ول تزال، يف تعزيز اأ�ش�س الأمن وال�شتقرار 
الهدامة  ومل�شروعاتها  اخلارجية،  الأطيييراف  لأطماع  والت�شدي  املنطقة،  يف 
التي ت�شتهدف ن�شر الفو�شى واإثارة القلق وعدم ال�شتقرار يف دول املنطقة، 
والعمل يف الوقت ذاته على م�شاعدة �شعوب املنطقة على حتقيق تطلعاتها يف 

البناء والتنمية وال�شتقرار.
لليمن  الدولتان  تقدمه  الييذي  والإمنييائييي  الإن�شاين  الدعم  “ ولعل  وقالت 
الراهن،  وقتنا  وحتى  اليمن،  يف  الأمييل  اإعيييادة  عملية  انطالق  منذ  ال�شقيق 
الد�شتورية  ال�شرعية  دعم  فقط  لي�س  الرئي�شي  اأن هدفهما  بو�شوح  يربهن 
التدخل  ورف�س  وا�شتقالله،  �شيادته  واحييرام  اليمن،  وحييدة  على  واحلفاظ 
على  اأي�شاً  العمل  واإمنييا  خارجية،  اأطييراف  اأي  قبل  من  الداخلية  �شوؤونه  يف 
على  تييواجييهييه  الييتييي  التحديات  ليتجاوز  ال�شقيق  اليمني  ال�شعب  م�شاعدة 

البناء  طريق  على  وو�شعه  والأمنية،  والتنموية  الإن�شانية  كافة،  امل�شتويات 
التاريخي  “. واأكدت ان دور التحالف العربي  ال�شامل  والتعمر وال�شتقرار 
العربية  الإمييارات  دولة  وبدعم  ال�شعودية،  العربية  اململكة  بقيادة  اليمن،  يف 
املتحدة، �شيظل خالداً يف ذاكرة الأمتني العربية والإ�شالمية، لي�س فقط لأنه 
اأي�شاً ت�شدى  اإرادة ال�شعب اليمني وينت�شر لل�شرعية، واإمنا لأنه  اإىل  ينحاز 
�شعوب  وا�شتقرار  باأمن  العبث  ت�شتهدف  التي  بح�شم للمخططات اخلارجية 
ثغرة  اإىل  اليمن  حتويل  ت�شتهدف  كانت  التي  املييحيياولت  واأجه�س  املنطقة، 
املاأثورة  “ ولعل الكلمات  تهدد الأمن اخلليجي والعربي بوجه عام ..وقالت 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زايييد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
اثنني من  الييعييزاء يف  واجييب  تيياأديييتييه  خييالل  امل�شلحة،  للقوات  الأعييلييى  القائد 
ت�شحيات  اإن  فيها:  قال  والتي   ،2015 العام  الأبييرار خالل  الوطن  �شهداء 
�شهدائنا ودماءهم الزكية هي اأبلغ ر�شالة باأننا ل ن�شاوم على اأمننا وا�شتقرارنا 
املخططات  كل  حزم  بكل  الأ�شقاء،  بتعاون  �شنواجه،  وباأننا  �شعوبنا،  و�شالمة 

والأطماع والتحديات املحيطة، توؤكد ذلك بو�شوح.
�شهدتها  التي  الييتييطييورات  ان  افتتاحيتها  ختام  يف  ال�شاعة”  “اأخبار  وقييالييت 
املنطقة خالل الآونة الأخرة اأثبتت اأن التن�شيق الإماراتي - ال�شعودي يظل 
اأن هذا  املنطقة، وخا�شة  الأمييين وال�ييشييتييقييرار يف  عييوامييل احلييفيياظ على  اأهييم 
اأزمات وق�شايا املنطقة  اإزاء  التن�شيق ل يقت�شر على تبني املواقف امل�شركة 
الأر�س  على  وحتييركييات  عملية  مييبييادرات  اإىل  يييرَجييم  بييل  وح�شب،  املختلفة 
تت�شدى مل�شادر اخلطر والتهديد التي تواجه دول املنطقة من ناحية، وتعزز 

من اأ�ش�س الأمن وال�شتقرار فيها من ناحية اأخرى.

انييدلع مواجهة ع�شكرية على الرغم من عدم رغبة حما�س  فر�س 
بجولة اأخرى.

اأ�شموه  اللهجة جتاه ما  �شديد  هجوماً  “الكابينت”  و�شن وزراء يف 
“�شيا�شة الإفال�س التي تنتهجها احلكومة اإزاء التهديد القادم من 
اجلنوب«. وذكرت القناة اأنه �شبق للجي�س اأن حذر يف دي�شمرب املا�شي 
من ذلك ال�شيناريو باجلنوب، اإذ جرى تكليف رئي�س جمل�س الأمن 
ثالثة  خالل  بالقطاع  الو�شع  لتح�شني  اقراحات  ببلورة  القومي 
اأياً  اأ�شابيع مرت منذ ذلك احلني، ومل يقدم  اأن خم�شة  اإل  اأ�شابيع، 

من هذه املقرحات على الرغم من ا�شتمرار تدهور الو�شع.
اليييييوم، ي�شبه  القطاع  اأن و�ييشييع  ذلييك احلييني ميين  وحيييّذر اجلي�س يف 

الو�شع الذي �شاد قبيل اندلع احلرب ب�شيف العام 2014.
ونقلت القناة عن اجلهات الأمنية قولها اإن تراكم الو�شع الإن�شاين 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اخلطورة  �شديد  تييقييريييراً  الإ�شرائيلية  الأميينييييية  الأذرع  قيييادة  و�ييشييع 
نتانياهو،  بنيامني  الييوزراء  عن و�شع قطاع غزة على طاولة رئي�س 

حمذرين من مواجهة ع�شكرية حتمية اإذا مل يتم تدارك الأمور.
فاإن  “�شفا”،  ونقلته  العربية  الثانية  القناة  اأوردتيييه  مييا  وبح�شب 
اإذ بعث  تقديرات الو�شع على �شعيد القطاع خطرة ب�شكل خا�س، 
على  دلئييل  ب�شاأن  مييوؤخييراً  لنتانياهو  حتذيراتهم  الأمييين  قييادة  كبار 

تدهور دراماتيكي يف الو�شع القت�شادي والإن�شاين داخل القطاع.
املواد  اإر�ييشييال  اإمكانية  لييدرا�ييشيية  الييو�ييشييع دفييعييت  اأن خييطييورة  وزعييمييت 

الغذائية والأدوية عرب “اإ�شرائيل” اإىل غزة للمرة الأوىل.
يرفع من  ما  الهاوية،  ي�شر نحو  بالقطاع  الو�شع  اأن  اإىل  واأ�ييشييارت 

اخلييطيير وغييييياب الييكييهييربيياء واملييييييياه وعييييدم دفيييع رواتييييب املوظفني، 
والإحباط من اتفاق امل�شاحلة بني حما�س وفتح وموا�شلة اجلي�س 
على  اإ�شرائيل  باجتاه  النار  توجيه  �شاأنه  من  حما�س،  اأنفاق  تدمر 

�شكل مواجهة ع�شكرية يف املدى القريب.
العربية  “معاريف”  ويف ال�شياق، قال املحلل الع�شكري يف �شحيفة 
يو�شي ملمان اإن “يد القدر وحدها حتول حالياً دون تفجر الأمور 
على جبهة القطاع مع توفر البيئة اخل�شبة لتلك املواجهة مع كل 

�شاروخ يطلق من هناك«.
ال�شبت،  م�شاء  الإ�شرائيلي  الحتالل  جي�س  بييداأ  اأخييرى،  جهة  وميين 
غزة  وغيييالف  اجليينييوب  مبناطق  النطاق  وا�شعة  ع�شكرية  ميينيياورات 

ت�شتمر حتى الأربعاء.
ن�شطة  حركة  �شيالحظ  اأنييه  العربية  “يديعوت”  �شحيفة  وذكييرت 

�شيجري  واأنييييه  املييينييياورات  خيييالل  والييطييائييرات  الع�شكرية  لييالآليييييات 
ا�شتدعاء عدد من قطاعات األوية الحتياط عرب الت�شال الهاتفي.

كما اأفاد املوقع اأن املناورات معدة �شلفاً وتهدف للحفاظ على ا�شتعداد 
اجلي�س لأي طارئ.

مناورات  باإجراء  الحتالل  �شرطة  تبداأ  اأن  املقرر  من  ال�شياق،  ويف 
�شاعات  حتى  ت�شتمر  اأن  على  غييداً،  الكيان  جنوب  مبنطقة  �شخمة 

امل�شاء من نف�س اليوم.
وذكرت ال�شرطة الإ�شرائيلية اأن املناورة �شت�شمل من مناطق اأ�شدود 
�شماًل وحتى اإيالت جنوباً و�شيالحظ خاللها حركة ن�شطة لقوات 

الأمن والإنقاذ.
�شيناريوهات متطرفة  املناورات حماكاة  �شت�شمل  ال�شرطة  وبح�شب 

�شواء من الناحية احلربية اأو الكوارث.

الرئي�س  با�شم  املتحدث  كالن  اإبييراهيييييم  وقييال  احليييرب. 
اإعيييادة  الييركييي اأن ال�ييشييد لي�س الييرئييييي�ييس الييقييادر عييلييى 
توحيد �شوريا ، معتربا انه فقد ال�شرعية، موؤكدا على 
�شرورة انتقال �شيا�شي يقود اىل د�شتور جديد يف �شوريا 
واجييييراء انييتييخييابييات. ييياتييي هيييذا بينما دعيييا زعيييييم حزب 
كييمييال قليجدار  املييعييار�ييس  الييركييي  اجلييمييهييوري  ال�شعب 

اأثناء  اإىل النتقام، وذلك  �شيبح خرجت دعوات تدعو 
“البيت  بينيت من حزب  نفتايل  الربية  وزييير  اإلقاء 

اليهودي” اليميني املتطرف كلمة باملنا�شبة.
ورد بينيت بالقول اإن النتقام الوحيد يجب اأن يكون 
ببناء م�شتوطنات اأكرث. وحتدث الأربعاء، وزير الدفاع 
قانون  م�شروع  راعييي  ليربمان،  افيغدور  الإ�شرائيلي 
ر�شمي  اعييراف  على  احل�شول  عن  املقبل،  احلكومة 
بيييبيييوؤرة هييافييات جييلييعيياد. وكييتييب ليييييربمييان عييلييى توير 
هافات  م�شتوطنة  ب�شرعنة  والقييراح  وعدنا،  “نحن 
جلعاد الع�شوائية �شيتم عر�شه على احلكومة من اأجل 
احل�شول على املوافقة الأحد املقبل”، وبح�شب م�شروع 
 2002 عام  تاأ�ش�شت  البوؤرة  فاإن  الذي قدمه،  القرار 
امل�شتوطنات  وتعترب  عائلة.   40 حواىل  وت�شم حالياً 
الدويل،  القانون  مبوجب  �شرعية  غر  الإ�شرائيلية 
وعقبة اأمام ال�شالم لأنها بنيت على اأرا�س فل�شطينية 

يراها الفل�شطينيون جزءاً من دولتهم امل�شتقبلية.
ميييييدانيييييا اأ�ييشييفيير هييجييوم الحيييتيييالل الإ�ييشييرائيييييلييي على 
ال�شبت، عن  بلدة برقني غرب جنني، منذ �شباح يوم 
ا�شت�شهاد �شاب فل�شطيني واإ�شابة 8 اآخرين بالأعرة 
النارية واملعدنية، واعتقال 4، اإ�شافة اإىل حالت هلع 

•• عوا�صم-وكاالت:

التي  العملية  خييالل  الأول  ام�س  اأتيييراك  جنود   8 تل  قمُ
يف  قتلوا  خم�شة  بينهم  #�شوريا،  �شمال  اأنييقييرة  ت�شنها 

هجوم واحد ا�شتهدف دبابة كما اأعلن اجلي�س الركي.
وتعترب هذه احل�شيلة الأعلى للجي�س يف يوم واحد يف 
عملية #غ�شن_الزيتون، التي اأطلقتها تركيا يف 20 
كانون الثاين يناير �شد وحدات حماية ال�شعب الكردية 

التي تعتربها اأنقرة “جمموعة اإرهابية«.
بعد،  تفا�شيله  تك�شف  مل  الييذي  الدبابة  على  والهجوم 
يعترب الأكرث دموية يف هجوم واحد على اجلي�س خالل 

العملية حتى الآن.
وبذلك ترتفع احل�شيلة الإجمالية خل�شائر #اجلي�س_

الركي اإىل 15 قتياًل.
املعار�شة  ميين  ف�شائل  مييع  بييالييتييحييالييف  تييركيييييا  وت�شعى 
ال�شورية اإىل اإخراج وحدات حماية ال�شعب الكردية من 
معقلها يف #عفرين يف عملية �شهدت مواجهات �شر�شة.

معلناً  جوية  ب�شربات  رد  اأنييه  الركي  اجلي�س  واأو�ييشييح 
تدمر خمابئ للمقاتلني الأكراد وخمازن �شالح.

اإحيييييراز تييقييدم كييبيير يف العملية  اإنييييه مت  اأنيييقيييرة  وتييقييول 
من  مقاتل   900 مقتل  مييع  يييوميياً   15 منذ  امل�شتمرة 
اأنييه ل  رغييم  الآن  الكردية حتى  ال�شعب  وحييدات حماية 

ميكن التحقق من هذه الأرقام.
هذا وانتقدت منظمة “هيومن رايت�س ووت�س” تركيا، 
النازحني  �شد  املميتة”  “القوة  ل�شتخدامها ما �شمته 
اأرا�شيها، ودعت  اأثناء حماولتهم العبور اإىل  ال�شوريني 
احلدود  وفتح  ق�شريا  اإعادتهم  وقف  اإىل  اأنقرة  املنظمة 

اأمييامييهييم. وقييالييت اإن ر�ييشييا�ييس حيير�ييس احليييدود الأتيييراك 
اأ�شخا�س.   10 مبقتل  الأخيييرة  الأ�شهر  خييالل  ت�شبب 
وتييقييدر الأمم املييتييحييدة عييدد الييفييارييين ميين اإدليييب ب�شبب 
األف   270 ميين  بيياأكييرث  املحافظة،  الأخيييرة يف  املييعييارك 
لي�شت  الييركييييية  لل�شلطات  التييهييامييات  وهيييذه  �شخ�س. 
والأكرث  الأعيينييف  تكون  رمبييا  لكنها  نوعها،  من  الأوىل 
جراأة يف ك�شف الكثر من اجلوانب ال�شلبية يف التعامل 
اأنقرة  تنفي  املقابل،  يف  الالجئني.  ق�شية  مع  الركي 
هييذه التييهييامييات، وتييقييول اإنييهييا ت�شت�شيف اأكيييرث ميين 3 

ماليني لجئ �شوري على اأرا�شيها.
�شور على طول احلييدود مع  بناء  اأنقرة يف  با�شرت  وقد 
املنظمات  لكن  الالجئني.  من  املزيد  تدفق  ملنع  �شوريا 
الدولية توؤكد عدم جواز اإ�شاءة معاملة اأي طالب جلوء 

اأو اإعادته ق�شريا اإىل بلده الأم.
وتقدر الأمم املتحدة فرار اأكرث من 270 األف �شخ�س 
من القتال يف اإدلب �شمايل �شوريا، حيث تخو�س القوات 
وف�شائل  الن�شرة”  “جبهة  �ييشييد  مييعييارك  احلييكييومييييية 

م�شلحة اأخرى.
ت�شهدها عفرين  نييزوح جديدة  اإىل ذلك موجة  ي�شاف 
حيياليييييا وميينيياطييق اأخييييرى �ييشييمييايل �ييشييوريييا، مييع ا�شتمرار 
العمليات الركية هناك �شد وحدات احلماية الكردية.

وتييرجييح ميينييظييمييات احلييقييوقييييية ارتيييفييياع عيييدد ال�شوريني 
املييحييا�ييشييرييين عييلييى طيييول احلييييدود بييني �ييشييوريييا وتركيا، 
املييخيياطييرة بحياتهم  غييمييار  والييذييين يرغبون يف خييو�ييس 
لييلييو�ييشييول اإىل تييركيييييا.  بييدورهييا جيييددت تييركيييييا دعوتها 
لرئي�س النظام ال�شوري ب�شار الأ�شد مبغادرة ال�شلطة يف 
مرحلة ما، نافية وجود ات�شالت مع دم�شق ب�شاأن انهاء 

•• فل�صطني املحتلة-وكاالت:

طلبت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية 
بيياإعييداد خطط وم�شاريع  الييبييدء فيييوراً  ميين احلييكييوميية 
الإ�شرائيلية  ال�شلطات  مييع  الرتييبيياط  فييك  خلييطييوات 
والقت�شادية  والداريييييية  ال�شيا�شية  امل�شتويات  على 
والأمييينييييييية، وتييعييليييييق العيييييراف بيياإ�ييشييرائيييييل. وطلبت 
مقر  اجييتييميياعييهييا، يف  عييقييب  �ييشييدر  بيييييان  يف  التنفيذية 
بييرئييا�ييشيية رئييييي�ييس دولييية فل�شطني  بيييرام اهلل،  الييرئييا�ييشيية 
حمييمييود عييبييا�ييس، ميين احلييكييوميية الييبييدء فييييوراً باإعداد 
�شلطات  ارتباط مع  وامل�شاريع خلطوات فك  اخلطط 
ال�شيا�شية  امليي�ييشييتييويييات  عييلييى  ال�ييشييرائيييييلييي  الحيييتيييالل 
والإداريييييييية والقييتيي�ييشييادييية والأمييينييييييية وعيير�ييشييهييا على 
اللجنة التنفيذية للم�شادقة عليها، بدءاً من حتديد 
والتحرر  الإ�شرائيلي،  اجلانب  مع  الأمنية  العالقات 
من قيود اتفاق باري�س القت�شادي مبا يلبي متطلبات 

النهو�س بالقت�شاد الوطني.
الر�شمية  الأنييبيياء  وكالة  ن�شرته  للجنة  بيان  يف  وجيياء 
قرارات  لتنفيذ  عليا  جلنة  “ت�شكيل  تقرر  اأنييه  )وفييا( 
بدولة  العييراف  تعليق  ي�شمل  املركزي ومبا  املجل�س 
بييدوليية فل�شطني على  اعييرافييهييا  اإىل حييني  اإ�ييشييرائيييييل 
حدود عام 1967 واإلغاء قرار �شم القد�س ال�شرقية 
ووقف ال�شتيطان وعلى اأهمية و�شرورة حترير �شجل 
ال�شكان و�شجل الأرا�شي من �شيطرة �شلطات الحتالل 
ومد ولية الق�شاء الفل�شطيني واملحاكم الفل�شطينية 
على جميع املقيمني على اأرا�شي دولة فل�شطني حتت 

الحتالل«.
املجل�س  قيييييرارات  تنفيذ  تييعييتييزم  اإنييهييا  الييلييجيينيية  وقييالييت 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  �شيا�شة  “برف�س  املركزي 
ترامب الهادفة لطرح م�شروع اأو اأفكار تخالف قرارات 

ال�شرعية الدولية حلل ال�شراع«.
مراجعة  “اإىل  الأمييريييكييييية  الإدارة  الييلييجيينيية  ودعييييت 
�شيا�شتها والكف عن التعامل مع اجلانب الفل�شطيني 
“رف�شها احليييازم  عييلييى  و�يييشيييددت  الإمييييييييالءات«.  بييلييغيية 
تعد  مل  القد�س  بيياأن  تييرامييب  وت�شريحات  لتهديدات 

مطروحة على طاولة املفاو�شات، وباأن الفل�شطينيني 
اأميييييام خيييييارييين اإمييييا اليييعيييودة لييطيياوليية املييفيياو�ييشييات اأو 
الوطنية  ال�شلطة  عيين  الأمييريييكييييية  امليي�ييشيياعييدات  وقيييف 
الأمم  وكيياليية  قالت  اأخيييرى،  جهة  ميين  الفل�شطينية«. 
الفل�شطينيني  الييالجييئييني  وت�شغيل  لإغيياثيية  املييتييحييدة 
امل�شاعدات  الآثييار املرتبة على وقف  “اإن  )الأونيييروا( 
الأمريكية �شتظهر وا�شحة خالل اإبريل القادم، حيث 
تعاين الوكالة من �شعوبة يف توفر الأموال الالزمة 
لالجئني.  كم�شاعدات  املقدمة  الغذائية  املييواد  ل�شراء 
الوكالة  يف  غييزة  قطاع  ب�شوؤون  املخت�س  املدير  وحييّذر 
ماتيا�س �شماله، من اأن تقلي�س الإمدادات الغذائية يف 
قطاع غزة �شيكون له “اآثار كارثية«. و�شكك �شماله يف 
الأملانية، اجلمعة، يف قدرة  بافاريا  لإذاعة  ت�شريحات 
ال�شرورية  الييغييذائييييية  امليييواد  �ييشييراء  على  “الأونروا” 
لييلييربييع الييثيياين بييداييية ميين اإبييريييل حييتييى يييونيييييو ب�شبب 
“الأونروا”  اأّن  اإىل  الإ�ييشييارة  الأميييوال. وجتييدر  نق�س 
تدعم نحو مليون �شخ�س يف قطاع غزة مبواد غذائية 

وت�شغل 267 مدر�شة و21 موؤ�ش�شة �شحية هناك.
اأعلنت  اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب  وكانت 
لل�شغط  دولر  مليون   65 بنحو  م�شاعدات  جتميد 
مع  �ييشييالم  مييفيياو�ييشييات  لإجيييييراء  الفل�شطينيني  عييلييى 
اإ�شرائيل.  هذا وتعتزم احلكومة الإ�شرائيلية مناق�شة 
منح موافقة باأثر رجعي مل�شتوطنة ع�شوائية يف ال�شفة 
ال�شهر  اإ�شرائيلي  حاخام  قتل  حيث  املحتلة،  الغربية 
الأ�شبوعي  الجتماع  اأعمال  ويت�شمن جدول  املا�شي. 
الوزراء  على  قييرار  م�شروع  عر�س  الأحيييد،  للحكومة 
“جمموعة  ال�شتيطانية  جلعاد  هييافييات  بيييوؤرة  يعترب 
ما يتيح لها احل�شول على تراخي�س البناء  جديدة”، 

ال�شرورية وميزانية من الدولة.
نييار يف يناير  بيياإطييالق  وقتل احليياخييام رازيييئيييييل �شيبح 

املا�شي قرب هافات جلعاد حيث كان يعي�س.
وبعد ذلك باأ�شبوع، قتل جنود الحتالل خالل قيامهم 
به يف  م�شتبهاً  بالبحث عن قاتل احلاخام، فل�شطينياً 
على  املحتلة،  الغربية  ال�شفة  �شمال  يف  جنني  مدينة 
بييعييد 35 كييلييم �ييشييمييال هييافييات جييلييعيياد. وخيييالل جنازة 

اأوغلو، حكومة بالده للتوا�شل ب�شكل فوري مع النظام 
ال�شوري، مو�شحا ان اقامة عالقات مع دم�شق �شي�شاعد 
مع  باقامة عالقات  كما طالب  الييدميياء  �شفك  وقييف  يف 
حكومة العراق حلل م�شكلة الإرهيياب متعهدا بالق�شاء 
اذا و�شل اىل احلكم  �شنوات  اربييع  التطرف خالل  على 

يف تركيا. 

و�شدمة واختناق بالغاز يف �شفوف املواطنني، واإحلاق 
ال�شحة  وزارة  واأعلنت  ممتلكاتهم.  يف  مادية  اأ�ييشييرار 
ا�شت�شهاد  عيين  “وفا”،  وكيياليية  بح�شب  الفل�شطينية 
بر�شا�س  ال�شبت،  م�شاء  اأ�شيب  كان  فل�شطيني  �شاب 
الحتالل الإ�شرائيلي خالل مواجهات يف وادي برقني 
الأحييميير يف  الهالل  اإ�شعاف  وذكيير مدير  غييرب جنني. 
بالر�شا�س  اأ�شيبا  �شابني  اأن  ال�شعدي،  جنني حممود 
باأعرة  اآخييييرون  �شتة  اأ�ييشيييييب  فيما  اليي�ييشيياق،  يف  احليييي 
ا�شتن�شاقهم  جيييراء  بييالخييتيينيياق  اآخييير  وعيييدد  مييعييدنييييية، 
يف  جييرت  التي  املواجهات  خييالل  للدموع  امل�شيل  الغاز 
الحتالل  قوات  ان�شحبت  وكانت  برقني.  ووادي  بلدة 
الإ�شرائيلي م�شاء ام�س الأول ال�شبت، من بلدة برقني 
يف جنني �شمايل ال�شفة الغربية املحتلة، بعد �شاعات 
يف  ميينييازل  وحمييا�ييشييرة  مفاجئ،  ب�شكل  اقتحامها  ميين 
اأحمد ن�شر جرار،  املطارد  ال�شرقية بحثاً عن  احلييارة 
فيما اأ�شارت القناة العا�شرة العربية اإىل اأن “العملية 

الثالثة لالإم�شاك باملطارد اأحمد جرار ف�شلت«.
الحتالل  جي�س  ميين  خا�شة  قيييوات  اقتحمت  وعيييادت 
ف�شل عمليتها  �شاعات من  بعد  ب�شكل مباغت،  برقني 
الع�شكرية باملدينة و�شواحيها بحثاً عن املطارد جرار. 
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 مذكرة  اإعالن بالن�سر 

بت�سحيح اخلطاأ املادي وتعديل الطلبات اخلتامية
2017/181 جتاري كلي

اإىل املدعي عليهم1: �شركة جلف تورك للتجارة �س م ح 2- جي تي تي للتموين الغذائي �س ذ م م 
3- �شالح تني اأورفعلي . 4- ح�شن اأوتوكو �شيتنار من املدعي : بنك راأ�س اخليمة الوطني �س م ع 
. نفيدكم علما باأن املدعي املذكور اأعاله قد اأقام عليكم دعوى رقم 2017/181 جتاري كلي وقد 
اأعيدت الدعوى للمرافعة لت�شحيح �شكل الدعوى وتعديل الطلبات اخلتامية وعليه فاأنت مكلف 
اأو بوا�شطة وكيل معتمد عنك يف متام  اأمام حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية �شخ�شيا  باحل�شور 
ال�شاعة 9:30 �شباحا من يوم الثالثاء املوافق 6-2-2018 وذلك لالإجابة عن الدعوى وتقدمي ما 
لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�شور اأو عدم اإر�شال وكيل معتمد عنك يف الوقت 

املحدد اأعاله فاإن املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا.
اأمني �سر الدائرة التجارية الكلية الأوىل
اأمين حممود

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم
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 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان :
ال�شيد/ حمد عدنان حمد حممد احلمادي - اجلن�شية المارات 

وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل(  يف ح�شته البالغه 100% يف ال�شم التجاري 
وردة ال�شحراء خلياطة العبايات وال�شيل ، ن�شاط الرخ�شة خياطة العبايات وال�شيل ، تف�شيل 
القت�شادية يف خورفكان رخ�شة  التنمية  دائييرة  واملرخ�س من   ، الن�شائية  املالب�س  وخياطة 
 ، بخورفكان  القت�شادية  التنمية  دائرة  بتاريخ:2017/2/6 يف  ال�شادر  رقييم:748415  مهنية 
اىل ال�شيد/احمد يو�شف احمد حممد املغربي ، اجلن�شية المييارات. ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي

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

الكاتب العدل- خورفكان
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اإعالن بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/8108  الدائرة الكلية الثانية       

اىل املدعى عليهما : هار�س راجي�س جوجاين 2-جمموعة وي�شتالند للتجارة املحدودة 
نعلمكم باأن املدعي : اأك�شي انف�شتميت املحدودة )فرع املنطقة احلرة( يف الدعوى رقم : 2017/8108 الدائرة 
الكلية الثانية قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها : ندب خبر ح�شابي تكون مهمته الطالع على 
عليهم  واملدعي  املدعية  بني  العالقة  طبيعة  لبيان  وذلك  م�شتندات  من  تقدميه  �شيتم  وما  الدعوى  اوراق 
املالك الفعلي  الثاين هو  اذا كان املدعي عليه  الثاين وعما  والعالقة بني املدعي عليها الوىل واملدعي عليه 
لل�شركة املدعي عليها الثانية ومدى ان�شغال الذمة املالية و يف جميع الحوال الزام املدعي عليهم بالر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  لذا يقت�شي ح�شورك امام مكتب ادارة الدعوى رقم 6 مبحكمة ال�شارقة 
الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من 
بيانات وذلك يوم الحد املوافق:2018/2/11 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�شفك مدعي عليه 

ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك فانه �شيتم ا�شتكمال الجراءات القانونية يف غيابك
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 الحتادية البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة : الرا�س للتجارة �س.ذ.م.م    
العنوان :مكتب رقم 504 ملك حممد بن ال�شيخ جمرن بن �شلطان- الرقة ال�شكل 
القيد بال�شجل  القانوين : ذات م�شوؤولية حمييدودة. رقم الرخ�شة : 664290  رقم 
قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائييرة  تعلن  هذا  1088519 مبوجب   : التجاري 
وذلك  اأعييياله،  املييذكييورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/01/18  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعييرا�ييس  اأي  لديه  من  وعلى    2018/01/18 بتاريخ   دبييي 
ملك   914 رقييم  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  بل�س  �سكور  املعني  امل�شفي 
 موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب ديرة بور�شعيد هاتف 04-2973060 
فاك�س: 2973071-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة : وايت برد خلدمات ادارة الفعاليات �س.ذ.م.م    
ال�شكل   2 هييريييره  ام  بييردبييي-  لييلييعييقييارات-  وايف  3F-K1 ملك  رقييم  :ك�شك  الييعيينييوان 
القيد  رقييييم    734436  : الييرخيي�ييشيية  رقييييم  حمييييييدودة.  ميي�ييشييوؤولييييية  ذات   : اليييقيييانيييوين 
القت�شادية  التنمية  دائييييرة  تعلن  هيييذا  مبييوجييب   1181477  : الييتييجيياري  بال�شجل 
املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت  قد  باأنه  بدبي 
لييدى كاتب  واملييوثييق  بتاريخ 2017/8/9   دبييي  قييرار حماكم  وذلييك مبوجب  اأعييياله، 
مطالبة  اأو  اعييرا�ييس  اأي  لديه  ميين  وعلى   2017/8/9 بتاريخ   دبييي  حماكم  الييعييدل 
مكتب  الييعيينييوان:  احل�سابات  ملراجعة  مال  من�سور  املييعييني  امل�شفي  اإىل  الييتييقييدم 
 04-2838562 هيياتييف  الييتييجيياري  اخلييليييييج  حيييارب  �شعيد  مييلييك حمييمييد   m07-1  رقيييم 
فاك�س: 3617679-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/�سكور بل�س لتدقيق احل�سابات 
لييدعييم م�شاريع  بيين را�ييشييد  الييعيينييوان : مكتب رقيييم 914 مييلييك مييوؤ�ييشيي�ييشيية حمييمييد 
ال�شباب ديرة بور�شعيد هاتف 2973060-04 فاك�س: 2973071-04 مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله 
لت�شفية  الرا�س للتجارة �س.ذ.م.م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2018/01/18  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/01/18 وعلى 
الكائن  مكتبه  املعني يف  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرا�س  اأي  لديه  من 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأعييياله،  املييذكييور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/من�سور مال ملراجعة احل�سابات 
التجاري  اخلليج  حييارب  �شعيد  حممد  ملك   m07-1 رقييم  مكتب  العنوان: 
التنمية  دائرة  تعلن  هاتف 2838562-04 فاك�س: 3617679-04 مبوجب هذا 
اأعيياله لت�شفية  وايت  املذكور  امل�شفي  باأنه قد مت تعيني  القت�شادية بدبي 
برد خلدمات ادارة الفعاليات �س.ذ.م.م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2017/8/9  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/8/9 
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأعييياله،  املييذكييور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/ايه بي كيه �سقر لتدقيق احل�سابات
ال�شناعية  الق�شي�س  �شيف-  عبداهلل  خليفة  علي  ملك   106 رقييم  مكتب  العنوان: 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   04-2511586 فاك�س:   04-2511585 هاتف   ديييرة  الثانية 
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية   �سيتي 
بتاريخ  دبييي  حماكم  قييرار  مبوجب  وذلييك  ــس.ذ.م.م  � العامة  لتجارة  ميتال�س 
2018/1/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/1/15  وعلى من 
لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأعييياله،  املييذكييور  العنوان 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�س�سة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   

  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     
ا�شم ال�شركة:  �سيتي ميتال�س لتجارة العامة �س ذ م م  

العنوان: نخيل املدينة العاملية تراخي�س IC1-MOR-I 13-S06 ال�شكل القانوين: 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رقييم    696598 الرخ�شة:  رقييم  حميييدودة.  م�شوؤولية  ذات 
1123343 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شر يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
 2018/1/15 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2018/1/13 بتاريخ  دبي 
�سقر  كيه  بي  ايه  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرا�س  اأي  لديه  وعلى من 
لتدقيق احل�سابات  العنوان: مكتب رقم 106 ملك علي خليفة عبداهلل �شيف الق�شي�س 
ال�شناعية الثانية ديرة هاتف 2511585-04 فاك�س: 2511586-04  م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�س�سة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
انذار عديل رقم 1456 /2018

املنذر/ م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي )�س.م.ع( عنوانه: اإمارة دبي- ديرة- �شارع الرقة- بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم 
كنتاكي- مبوجب الوكالة امل�شدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/96526 وميثلة املحامي/ جابر را�شد ال�شالمي 
زايييد- برج لطيفة- مكتب رقم 1502- �ييس.ب: 3117- هاتف: 043599997-  ال�شيخ  �شارع  اإمييارة دبي- بردبي-  وعنوانه: 
فاك�س: 043599987 ومبوجب الوكالة امل�شدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/34251 وميثله: ع�شام حممد 
النجار. �شد املنذر �شده/ زينة احمد ابو زيد عنوانه: امارة ابوظبي م�شفح M12 بناية رقم 265 �شقة رقم 203 خاتف 
متحرك 0561964701 تليفون 025099599 �س.ب: 36163 ابوظبي. املو�شوع/ اإنذار ب�شداد مبلغ 96.437.44 درهم )�شتة 
وت�شعون األأف واربعمائة و�شبعة وثالثون درهماً واربعة واربعون فل�س( حت�شل املنذر اليها على قر�س �شراء �شيارة مببلغ 
180.820.20 درهم )مائة وثمانون الف وثمامنائة وع�شرون درهماً وع�شروف فل�شاً( من النوع اودي كيو 56 ا�شتي�شن لوحة 
رقم 13/76738 خ�شو�شي ابوظبي اللون/ ازرق موديل 2014 وتر�شد بذمته املذكورة املبلغ اأعاله 96.437.44 درهم )�شتة 
واربعة واربعون فل�س( مل يتم �شدادها وقد حاول املنذر مراراً وتكراراً  األأف واربعمائة و�شبعة وثالثون درهماً  وت�شعون 
حث املنذر �شده على �شداد املبلغ املر�شد يف ذمته اإل اأنه مل يحرك �شاكناً. وطبقاً لن�س املادة )172( من قانون املعامالت 
التجارية رقم 1993/18 والتي تن�س على: اإذا مل يدفع املدين الدين امل�شمون بالرهن يف تاريخ ال�شتحقاق كان للدائن بعد 
انق�شاء �شبعة اأيام من تاريخ اندار املدين بالوفاء ان يطالب من املحكمة بالذن له ببيع ال�شيء املرهون وينظر يف الطلب 
على وجه ال�شتعجال وتعني املحكمة كيفية البيع. لذلك ننذركم بوجوب �شداد اجمايل املبالغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر 
96.437.44 درهم )�شتة وت�شعون األأف واربعمائة و�شبعة وثالثون درهماً واربعة واربعون فل�س( وذلك خالل اأ�شبوع من 
تاريخ تبليغكم بهذا النذار ويف حالة عدم �شدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�شالح املنذر يلتم�س اعمال ن�س املادة )172( 

من قانون املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف والتعاب.
                                                                                                                                                 املخطر

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
انذار عديل رقم 1452 /2018

املنذر/ م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي )�س.م.ع( عنوانه: اإمارة دبي- ديرة- �شارع الرقة- بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم 
كنتاكي- مبوجب الوكالة امل�شدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/96526 وميثلة املحامي/ جابر را�شد ال�شالمي 
وعنوانه: اإمارة دبي- بردبي- �شارع ال�شيخ زايد- برج لطيفة- مكتب رقم 1502- �س.ب: 3117- هاتف: 043599997- فاك�س: 
043599987 ومبوجب الوكالة امل�شدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/34251 وميثله: ع�شام حممد النجار. 
�شد املنذر �شده/ مطر غريب �شعيد �شليمان الكعبي عنوانه: امارة عجمان اجلرف فيال رقم 12 جوار م�شت�شفى خليفة 
هاتف متحرك 0501021212 تليفون 0509962221 �س.ب: 5254 عجمان. املو�شوع/ اإنذار ب�شداد مبلغ 134.421.96 درهم 
)مائة واربعة وثالثون األف واربعمائة وواحد وع�شرون درهماً و�شته وت�شعون فل�شاً( حت�شل املنذر اليها على قر�س �شراء 
النوع  �شيارة مببلغ 169.796.16 درهم )مائة وت�شعة و�شتون الف و�شبعمائة و�شتة وت�شعون درهما و�شتة ع�شر فل�شاً( من 
كيا كادينزا �شالون لوحة رقم H/84059 خ�شو�شي دبي اللون/ ابي�س موديل 2014 وتر�شد بذمته املذكورة املبلغ اأعاله 
134.421.96 درهم )مائة واربعة وثالثون األف واربعمائة وواحد وع�شرون درهماً و�شته وت�شعون فل�شاً( مل يتم �شدادها وقد 
حاول املنذر مراراً وتكراراً حث املنذر �شده على �شداد املبلغ املر�شد يف ذمته اإل اأنه مل يحرك �شاكناً. وطبقاً لن�س املادة 
)172( من قانون املعامالت التجارية رقم 1993/18 والتي تن�س على: اإذا مل يدفع املدين الدين امل�شمون بالرهن يف تاريخ 
ال�شتحقاق كان للدائن بعد انق�شاء �شبعة اأيام من تاريخ اندار املدين بالوفاء ان يطالب من املحكمة بالذن له ببيع ال�شيء 
املرهون وينظر يف الطلب على وجه ال�شتعجال وتعني املحكمة كيفية البيع. لذلك ننذركم بوجوب �شداد اجمايل املبالغ 
املتبقية يف ذمتكم للمنذر 134.421.96 درهم )مائة واربعة وثالثون األف واربعمائة وواحد وع�شرون درهماً و�شته وت�شعون 
اأ�شبوع من تاريخ تبليغكم بهذا النذار ويف حالة عدم �شدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�شالح املنذر  فل�شاً( وذلك خالل 

يلتم�س اعمال ن�س املادة )172( من قانون املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف والتعاب.
                                                                                                                                                 املخطر

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
انذار عديل رقم 1459 /2018

الييطييازج مقابل  الييرقيية- بجوار مطعم  �شارع  ديييرة-  دبييي-  اإميييارة  )�يييس.م.ع( عنوانه:  الإ�شالمي  اأبوظبي  امليينييذر/ م�شرف 
جابر  املحامي/  وميثلة   2017/1/96526 رقييم  حتت  بدبي  العدل  كاتب  من  امل�شدقة  الوكالة  مبوجب  كنتاكي-  مطعم 
را�شد ال�شالمي وعنوانه: اإمارة دبي- بردبي- �شارع ال�شيخ زايد- برج لطيفة- مكتب رقم 1502- �س.ب: 3117- هاتف: 
043599997- فاك�س: 043599987 ومبوجب الوكالة امل�شدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/34251 وميثله: 
ع�شام حممد النجار. �شد املنذر �شده/ �شياء �شالح حممد ا�شماغيل غبا�شي عنوانه: امارة ابوظبي املنا�شر فيال رقم 
درهم   31.920.21 مبلغ  ب�شداد  اإنييذار  املو�شوع/  تليفون 024412303 �س.ب: 127662.  234 هاتف متحرك 0506865632 
�شيارة  �شراء  قر�س  على  اليها  املنذر  حت�شل  فل�شاً(  وع�شرون  وواحييد  درهماً  وع�شرون  وت�شعمائة  الف  وثالثون  )واحييد 
مببلغ 51.168.96 درهم )واحد وخم�شون الف ومائة وثمانية و�شتون درهماً و�شتة وت�شعون فل�شاً( من النوع هايونداي 
النرا �شالون لوحة رقم 14/75401 خ�شو�شي ابوظبي اللون/ ف�شي موديل 2015 وتر�شد بذمته املذكورة املبلغ اأعاله 
وقد حاول  �شدادها  يتم  فل�شاً( مل  وع�شرون  وواحييد  درهماً  وع�شرون  وت�شعمائة  الف  )واحييد وثالثون  درهم   31.920.21
املنذر مراراً وتكراراً حث املنذر �شده على �شداد املبلغ املر�شد يف ذمته اإل اأنه مل يحرك �شاكناً. وطبقاً لن�س املادة )172( 
تاريخ  يف  بالرهن  امل�شمون  الدين  املدين  يدفع  مل  اإذا  على:  تن�س  والتي   1993/18 رقم  التجارية  املعامالت  قانون  من 
ال�شتحقاق كان للدائن بعد انق�شاء �شبعة اأيام من تاريخ اندار املدين بالوفاء ان يطالب من املحكمة بالذن له ببيع ال�شيء 
املرهون وينظر يف الطلب على وجه ال�شتعجال وتعني املحكمة كيفية البيع. لذلك ننذركم بوجوب �شداد اجمايل املبالغ 
املتبقية يف ذمتكم للمنذر 31.920.21 درهم )واحد وثالثون الف وت�شعمائة وع�شرون درهماً وواحد وع�شرون فل�شاً( وذلك 
خالل اأ�شبوع من تاريخ تبليغكم بهذا النذار ويف حالة عدم �شدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�شالح املنذر يلتم�س اعمال 

ن�س املادة )172( من قانون املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف والتعاب.
                                                                                                                                                 املخطر

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده

فى الدعوى رقم 2012/482 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: يونايتد بنك ليمتد عنوانه: امارة دبي بردبي �شارع خالد بن الوليد املنفذ �شده: علي ر�شا حممد �شرازي 
عنوانه: امارة دبي املنخول امام ميناء  را�شد �شوق الذهب اجلديد منطقة رقم c/o-517 منطقة القطار انه يف يوم الربعاء 
املوافق 2018/2/21 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه 
HTTP:// ادناه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع اجلهة التي انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات
www.emiratesauction.ae( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله وعلى راغبى ال�شراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل 
يقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره 
من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
العقار:  او�شاف   : املمتلكات  او�شاف  بيان  يلي  البيع.وفيما  التالية جلل�شة  ايام  وامل�شاريف خالل ع�شرة  الثمن  ايداع كامل 
1- عبارة عن وحده �شكنية املنطقة برج خليفة رقم الر�س 190 رقم البلدية 825-345 امل�شاحة 162.80 مر مربع رقم املبنى 
3 ا�شم املبنى ب د بوليفارد بوديوم 29 رقم الوحدة 516 القيمة التقديرية 3154253. 2-  عبارة عن وحده �شكنية املنطقة نخلة 
جمرا رقم الر�س 1124 رقم البلدية 0-381 امل�شاحة 144.08 مر مربع رقم املبنى 1 ا�شم املبنى احلتيمي رقم الوحدة 1008 
القدمية التقديرية 2326294 درهم. 3- عبارة عن ار�س املنطقة وادي ال�شفا 5 رقم الر�س 2673 رقم البلدية 664-7788 

امل�شاحة 327.85 مر مربع رقم املبنى 64 القيمة التقديرية 2300000 درهم.  مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�ض ال�سعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   

اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده
فى الدعوى رقم 2017/13 بيع عقار مرهون  

 401 رقييم  مكتب  بوينت  البزن�س  بناية  بور�شعيد  ديييرة  دبييي  امييارة  عنوانه:  التجاري  ابوظبي  بنك  التنفيذ:  طالب 
لبيب  حممد  حييازم  حممد  �شده:  املنفذ   0508650437 هاتف:   042946945 هاتف:  لل�شيارات  الني�شان  وكالة  خلف 
 R حممد اخل�شري عنوانه: امارة دبي بردبي منطقة وادي ال�شفا 6 �شارع ام �شقيم جممع باملرا رقم 3 فيال رقم 
PALMERA III-TH-09 بالقرب من حديقة الفورادا متحرك 0506536898 انه يف يوم الربعاء املوافق 2016/2/21 
ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة 
 ) http://www.emiratesauction.ae التي انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى املوقع اللكروين
وعلى راغبى ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س 
على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع.ولكل  �شخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم  املزاد ب�شرط ان 
ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة. وفيما يلي 
 R بيان او�شاف املمتلكات : نوع العقار ار�س وما عليها من بناء املنطقة وادي ال�شفا 6 رقم الر�س 2558 رقم املبنى

Palmera III-TH-09 امل�شاحة 214.10 مر مربع التقييم 2.100.000.00 درهم مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�ض ال�سعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تنويه
العدد رقم 12211 بتاريخ 2017/12/30 بخ�شو�س  ال�شادر بجريدة الفجر يف  بال�شارة اىل العالن 
دائرة  تنوه  ذ.م.م   اوتومي�شن  التجاري/روكويل  بال�شم   )CN-1174370( التجارية  الرخ�شة 

التنمية القت�شادية بانه ورد خطاأ يف العالن امل�شار اليه اعاله: 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف روكويل اوتومي�شن جنوب �شرق ا�شيا اخلا�شة املحدودة 

ROCKWELL AUTOMATION SOUTHEAST ASIA PTD.LTD
وال�شحيح هو

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة روكويل اوتومي�شن جنوب �شرق ا�شيا اخلا�شة املحدودة 
ROCKWELL AUTOMATION SOUTHEAST ASIA PTD.LTD

لذا وجب التنويه
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية من تاريخ ن�شر 
هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقو ق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
    بالدعوى رقم 2017/2704 جتاري جزئي - عجمان  

اإىل املدعي عليها – ال�شركة الوطنية ل�شناعة ال�شربات واملواد احلديدية ذ م م. نحيطكم 
اأعاله واملرفوعة �شدكم من �شركة بعلبكي  اأنه مت انتدابنا خبر ح�شابي بالق�شية  علما 
اأوفيير �شور ليمتد والتي تطلب فيها ب مبلغ 45450 درهييم والفائدة %12  ايه  غييروب ا�س 
اأتعاب  من تاريخ ال�شتحقاق حتى ال�شداد التام مع الزامها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
املحاماة وعليه فاأنتم مكلفون باحل�شور اأو من ميثلكم قانونا اجتماع اخلربة املقرر عقده 
املنتدب  اخلبر  مبكتب  وذلك  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة   2018-2-8 املوافق  اخلمي�س  يوم 
الكائن : دبي – اخلليج التجاري بجوار برج وان امنيات – برج بري�شم – الطابق الثامن 
واإح�شار  املحدد  واملييكييان  باملوعد  احل�شور  .يرجى  لتدقيق  احلو�شني  اأحمد   805 مكتب 
امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�شور فاإن اخلربة 

�شتبا�شر اأعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة لها قانونا.
اخلبري احل�سابي: ميثاء �سامل املزروع

مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر 
للح�سور امام اخلربة 
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اعالن بالن�سر

رقم 2018/606   
املنذر: زيد علي احلب�شي الها�شمي اإماراتي اجلن�شية. املنذر اإليه: بالعني للتجارة �س .ذ.م.م 

املو�شوع انذار عديل رقم:2018/1/11183
قيمته  والبالغ   000111 رقم  ال�شيك  املرجتعة  ال�شيكات  قيمة  �شداد  ب�شرورة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر   
التجاري  دبييي  بنك  على  وامل�شحوبني  درهييم   6500 قيمته  والبالغ   000114 رقييم  وال�شيك  درهييم   45000
املوؤجرة  العني  اإخييالء  عيها  يتوجب  املرجتعة  ال�شيكات  قيمة  ب�شداد  اإليه  املنذر  الييتييزام  عييدم  حييال  ويف 
وت�شليمها املنذر مفتاح العقار و�شداد القيمة الإيجارية للعقار حتى تاريخ الإخالء التام وت�شليم العقار 
للمنذر خالية من ال�شواغل و�شداد كامل مبالغ ا�شتهالك املاء والكهرباء حتى تاريخ الإخالد وذلك يف 
اأ�شفا اإىل اتخاذ الإجراءات  مدة اأق�شاها ثالثون يوم من تاريخ ن�شر هذا الإنييذار واإل �شي�شطر املنذر 
القانونية التي حتفظ له حقه وا�شت�شدار اأمر الأداء واملطالبة بالتعوي�س املنا�شب عن اأي عطل اأو �شرر 

تعر�س له املنذر وحتميل املنذر اإليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بالن�سر
رقم 2018/595   

املنذرة : موؤ�ش�شة ارنكو للعقارات .
املنذر اإليه : ا�س ايه اف ايه بي اأي زيد لال�شتثمار �س.ذ.م.م

 املو�شوع:اعالن بالن�شر يف انذار عديل رقم:2018/1/19397
اإليه ب�شداد مبلغ 59.220 درهم واملر�شد بذمته من القيمة  املنذر  املنذرة تخطر  فاإن 
اليجارية وما ي�شتجد من ايجار لغاية الإخالد وذلك خالل موعد اأق�شاه ثالثون يوم 
من تاريخ الن�شر واإل �شت�شطر املنذرة اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ 
ل�شنة   26 رقم  القانون  املييادة 25-1 من  لن�س  العقار طبقا  باإخالء  واملطالبة  لها حقها 

2007 واعتبار العقد منتهيا من تلقاء نف�شه ورفع الدعوى املو�شوعية.
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بالن�سر
رقم 2018/628   

املنذر: موؤ�ش�شة ارنكو للعقارات . املنذر اإليه : ال�شورة املذهلة لتقنية املعلومات.

طلب اعالن بالن�شر يف انذار عديل رقم:2018/1/22894

القيمة  ميين  بذمته  وامليير�ييشييد  درهيييم  ب�شداد مبلغ 16250  اإليييييه  امليينييذر  امليينييذرة تخطر  فييياإن   

الإيجارية وما ي�شتجد من ايجار لغاية الإخالء وذلك خالل موعد اأق�شاه ثالثون يوما من 

تاريخ ا�شتالم هذا الإخطار واإل �شت�شطر املنذرة اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي 

حتفظ لها حقها واملطالبة باإخالء العقار طبقا لن�س املادة 25-1 من القانون رقم 26 ل�شنة 

2007 واعتبار العقد منتهيا من تلقاء نف�شه ورفع الدعوى املو�شوعية. 

الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/3192  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- لورينا دوما�شيان دومينجو جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/11/12  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/بنك الحتاد الوطني بالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل البنك املدعي مبلغ 
مقداره )116417( درهم وفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ:2017/2/7 وحتى متام 
ال�شداد والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2727  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- امين خالد العبد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك 
الحتاد الوطني وميثله:عبداهلل حممد ر�شول علي الهرمودي نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/15  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/

بنك الحتاد الوطني بالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل البنك املدعي مبلغ )مائة 
وواحد وثالثني الف و�شتمائة و�شبعة ع�شر درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من 
ال�شداد والزمتها بامل�شروفات  الق�شائية يف 2017/8/9 وحتى متام  تاريخ املطالبة 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر
                يف  الدعوى 2017/524  نزاع تعيني خربة جتاري

اىل املتنازع �شده / 1-ندمي رفيق حممد رفيق �شوليهريا جمهول حمل القامة 
مبا ان املتنازع / ح�شن عبيد حممود ح�شن عا�شور وميثله:عبداحلكيم حبيب 
بندب خبر  املطالبة  الييدعييوى ومو�شوعها  عليك  اأقييام  قد  حييرز   بن  من�شور 
متخ�ش�س مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.وحددت 
امل�شلح   ال�شاعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2018/2/7    الربعاء  لها جل�شة يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

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

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- كوينكو ماركيتينج م.م.ح

وميثله:ح�شن عبدالرحمن ح�شن عبداهلل 
جمهول  ليمتد  ري�شور�شيز  جي  ا�ييس  بي  �شركة  �ييشييده:1-  املطعون  باعالن 
اأعاله  املييذكييور  الييطييعيين  اأقييييام عليكم  الييطيياعيين  بييياأن  نعلنكم  القيياميية  حمييل 
�شحيفة  على  للرد  وذلييك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�شور  عليكم  ويتوجب 

الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
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عربي ودويل
اأربعة عقود من التق�سيم واملفاو�سات يف قرب�س  

•• نيقو�صيا-اأ ف ب:

تنتخب جمهورية قرب�س التي ل تب�شط �شيطرتها اإل على الثلثني اجلنوبيني 
من اجلزيرة اأي على اجلهة التي ي�شكنها القبار�شة اليونانيون، رئي�شها يف 
جولة ثانية. ويخ�شع ثلث اجلزيرة ال�شمايل حيث يعي�س القبار�شة الأتراك 
ل�شلطة كيان ل تعرف به الأ�شرة الدولية امنا يحظى باعراف اأنقرة. ما 
1974 عندما اجتاحت  �شابقا، مق�شومة منذ  امل�شتعمرة الربيطانية  زالت 

القوات الركية الثلث ال�شمايل من اجلزيرة ردا على انقالب يف نيقو�شيا.
1960، نالت قرب�س ا�شتقاللها عن اململكة املتحدة.  اأغ�شط�س  اآب   16 يف 
اجلزيرة  �شكان  بني  ال�شتقرار  على  احلفاظ  اىل  ي�شعى  د�شتوراً  واعتمدت 
امليينييقيي�ييشييمييني. وميينييحييت بييريييطييانيييييا واليييييونييان وتييركيييييا نف�شها يف ميييييثيياق حق 
التدخل يف حال �شعت قرب�س اىل الن�شمام اىل دولة اأخرى. يف حينها، كان 

القبار�شة اليونانيون ياأملون يف اللتحاق باليونان. يف اأواخر عام 1963، 
اندلعت اأعمال عنف بني القبار�شة اليونانيني والقبار�شة الأتراك. ومت يف 
1964 ان�شاء قوة حفظ �شالم تابعة لالأمم املتحدة يف قرب�س. وبني  �شنة 
بني  مييواجييهييات  يف  �شخ�س   2000 نحو  فييقييدان  �شجل  و1964،   1963
1974، اطاح انقالب خطط له قوميون  15 متوز يوليو  املجموعتني. يف 
اجلمهورية  برئي�س  باليونان،  اجلييزيييرة  احليياق  بهدف  يونانيون  قبار�شة 

ال�شقف مكاريو�س الثالث.
بحجة حماية  اجلييزيييرة  �شمال  قييوات يف  تركيا  انزلت  يوليو  20 متييوز  ويف 

القلية القرب�شية الركية التي متثل اأقل من %20 من ال�شكان.
بعد ثالثة اأيام، �شقط النظام الع�شكري يف اثينا واتباعه يف نيقو�شيا.

ال�شامنة  اليييدول  وبريطانيا،  واليييييونييان  تركيا  اأقييامييت  يوليو،  متييوز   30 يف 
ل�شتقالل قرب�س، منطقة امنية حتت ا�شراف جنود المم املتحدة املوجودين 

ا�شال على اجلزيرة منذ 10 �شنوات واعرفت بوجود ادارتني منف�شلتني.
لكن اجلي�س الركي وا�شل تقدمه وا�شتوىل يف 15 اب اغ�شط�س على منطقة 
مكاريو�س  ال�شقف  ا�شتعاد  دي�شمرب  الأول  كييانييون  يف  )�ييشييرق(.  فماغو�شتا 
مهامه كرئي�س. وفقا لل�شلطات القرب�شية اليونانية اأوقع النزاع ثالثة الف 
األف قرب�شي يوناين و48   162 بنزوح  ت�شبب  قتيل و1400 مفقود كما 
األف قرب�شي تركي، ح�شب معهد الأبحاث من اأجل ال�شالم يف او�شلو. وانتهى 

بذلك الختالط يف جميع املناطق تقريبا.
يف 15 ت�شرين الثاين نوفمرب 1983 اعلن زعيم القبار�شة التراك روؤوف 
الرا�شي  من   38% على  الركية”  قرب�س  �شمال  “جمهورية  دنكطا�س 

حيث تنت�شر القوات الركية. ووحدها اأنقرة اعرفت بهذا الكيان.
يف  الأخ�شر  اخلييط  على  عبور  نقطة  اول  فتح  مت   2003 ابريل  ني�شان  يف 

نيقو�شيا اأعقبه فتح نقاط اأخرى. يف 2004 ا�شتوؤنف تبادل ال�شلع.

•• وا�صنطن-وكاالت:

ال�شعبي  احلييي�يييشيييد  فييي�يييشيييائيييل  تيييطيييميييح 
النتخابات  يف  امل�شاركة  اإىل  العراقية 
مايو.  يف  �شتجري  الييتييي  الت�شريعية 
حيدر  العراقي  الييوزراء  رئي�س  واأعلن 
مع  مفاجئ  �شيا�شياً  حتالفاً  العبادي 
زعيييييم ميينييظييميية بيييدر املييوالييييية لإيييييران 
اأثييييار ردود فعل  الييعييامييري، مييا  هييييادي 
الطيف  اأطييراف مكونات  من خمتلف 
كانت  .وبييعييدمييا  الييعييراق  يف  ال�شيا�شي 
احلكومات الغربية تنظر اإىل العبادي 
على اأنه قومي، وعلى اأنه عدو �شيا�شي 
للعامري. وقبل اأيام فقط من اإعالن 
يتبادلن  اليييرجيييالن  كيييان  الييتييحييالييف، 
الإهييييانييييات والتيييهييياميييات، ميييع اإطييييالق 
العبادي انتقادات قوية �شد امليلي�شيات 

املتحالفة مع العامري. 
ورغم فك التحالف لحقاً، كتب ري�س 
دوبني يف مقال ن�شرته جملة “فورين 
بولي�شي” اأن هذه اخلطوة بعثت القلق 
وحكومات  املييتييحييدة  الييييوليييييات  لييييدى 
غيييربييييييية اأخيييييييييرى، كييييانييييت تييينيييظييير اإىل 
املن�شوية يف ما يطلق عليه  الف�شائل 
احل�شد ال�شعبي مثل منظمة بدر، على 
اأنها طابور خام�س، يرمي اإىل زعزعة 

ا�شتقرار احلكومة املركزية. 
ال�شابق لدى  الأمريكي  ال�شفر  وقال 
العراق ريان كروكر: “اأميل اإىل روؤية 
اأنييه ال�شراتيجية  هييذا مبييا افيير�ييس 
امليييينييييطييييقيييية... لإييييييييييييران يف  اليييييكيييييربى 

وهيييي تييقييوم عييلييى اإييييجييياد لعييبييني من 
وتنظيمهم  ومتييويييلييهييم  اليييييدول  غييير 
وتدريبهم. وهوؤلء �شينفذون اأوامرها 

يديرون  اأنهم  يفر�س  من  اأوامييير  ل 
البالد«. 

توتر طائفي
ولحيييظ اأنيييه مييع تييراجييع الييقييتييال �شد 
ما  ال�شعبي،  احل�شد  دور  بييرز  داعيي�ييس، 
اأثيييار اخليييوف دولييييياً ميين انيييدلع توتر 
طيييائيييفيييي وتيييو�يييشيييع الييينيييفيييوذ الإييييييييراين 
ال�شيا�شية  اليييقيييوى  �ييشييد  اليييعيييراق  يف 

والع�شكرية يف هذا البلد. 
وتاأ�ش�س احل�شد ال�شعبي ب�شكل رئي�شي 
خمتلفة  اأنييواعيياً  وي�شم   ،2014 بعد 
لزحف  ت�شدت  الييتييي  امليلي�شيات  ميين 

داع�س يف اأنحاء البالد. 
امليلي�شيات  اأقييوى  بع�س  يعترب  وفيما 
مدعومة  �شيعية  ميلي�شيات  نيييفيييوذاً 
فاإن  بيييدر،  منظمة  فيها  مبييا  اإيييرانييييياً 
هيينيياك الييكييثيير ميين اليييوحيييدات املحلية 
الندءات  مييع  جتيياوبييت  التي  ال�شغرة 
نافذة  دينية  �شخ�شيات  من  الوطنية 

مثل اآية اهلل ال�شي�شتاين. 

م�سطلح �سامل
الف�شائل  هذه  اأن  اإىل  الباحث  واأ�شار 

لي�شت كلها على عالقة باإيران. 
وزارة  بييييا�ييييشييييم  املييييتييييحييييدث  ويييييو�ييييشييييح 
اليييدفييياع الأمييريييكييييية امليييييجييور اأدرييييييان 
ال�شعبي  “احل�شد  اأن  غييالوي  رانكني 
م�شيحيون  وهناك  �شامل...  م�شطلح 
واأيزيديون و�شيعة يف احل�شد ال�شعبي 

من غر املنتمني اإىل اإيران«. 

قوة ب�سرية �سرورية
تييراجييع القتال العنيف  اإنييه مييع  وقييال 

�ييشييراً على الأقيييدام بيياجتيياه املناطق 
ال�شرعية  قييوات  فيها  تتمركز  التي 
حتى و�شلوا اإىل حي اجلحملية عند 

الأطراف ال�شرقية للمدينة.
الأ�شر  اأن  اإىل  املييي�يييشيييادر  واأ�ييييشييييارت 
النازحة حتت تهديد ال�شالح جلاأت 
اإىل منازل مهجورة بع�شها مدمرة 
جيييزئيييييييا يف حييييي اجليييحيييميييلييييييية، ول 
مييقييومييات احلياة  اأدنيييى  فيها  تييوجييد 

الإن�شانية.
الو�شع  اأن  نيييا�يييشيييطيييون  اأكيييييييد  كيييميييا 
ا�شتمرار  مع  �شوءاً  يييزداد  الإن�شاين 
املواجهات  النزوح من مناطق  حالة 
يف تعز، وذلك يف ظل ارتفاع الأ�شعار 
وعيييدم قيييدرة اليينييازحييني على توفر 

احتياجاتهم الأ�شا�شية.

بالدور  يييقييرون  الأمييريييكييي  ال�شيا�شي 
الذي لعبه احل�شد ال�شعبي يف الأعوام 
الأخيييييييرة، وبيياحلييبييل املييي�يييشيييدود اليييذي 
يييتييعييني عييلييى رئييييي�ييس الييييييوزراء احلايل 

ال�شر عليه الآن. 
ال�شعبي  احل�شد  وحييدات  من  والكثر 
العراقي  املييجييتييمييع  يف  الييثيينيياء  حيي�ييشييد 
اإحلاق  بييه يف  الييذي قامت  اليييدور  على 

الهزمية بداع�س.
العبادي  اأميييرييييكيييي  مييي�يييشيييوؤول  و�ييشييبييه 
مبييييير�يييييشيييييح ميييييعيييييتيييييدل عيييييييين احلييييييييزب 
اجلييمييهييوري الأمييريييكييي اليييذي يحقق 
تيييوازنييياً مييع خيي�ييشييم ميين حيييزب ال�شاي 

يعتمد اخلطاب ال�شعبوي. 
�شيا�شياً  تييييوازنيييياً  هيينيياك  اأن  واأ�ييييشيييياف 

يف الييبييالد، يييوا�ييشييل الييكييثيير ميين هذه 
الييييوحييييدات الييعيي�ييشييكييرييية، خييا�ييشييًة على 
املييحييلييي، ميي�ييشيياعييدة اجلي�س  امليي�ييشييتييوى 
م�شاحات  يف  ينت�شر  الييييذي  الييعييراقييي 

تفوق طاقته. 
ويقول رئي�س مركز البيان للتخطيط 
والدرا�شات الذي يتخذ بغداد مقراً له 
واجلي�س  “ال�شرطة  اإن  جياد  �شاجاد 
انييتيي�ييشييرا يف مييعييظييم اأنيييحييياء اليييبيييالد...

نخبة،  وحييدات  لي�س  ال�شعبي  احل�شد 
لييكيينييه ييييوفييير قييييوة بيي�ييشييرييية، هييينييياك يف 

الأ�شل حاجة اإليها«. 

العبادي
القرار  �ييشييانييعييي  بييعيي�ييس  اأن  واأ�ييييشيييياف 

اأن  يريد  الييذي  العبادي  اإىل  بالن�شبة 
القوات  ال�شعبي يف  احل�شد  دمج  يعيد 
وت�شريحهم  جييييهيييية،  ميييين  امليي�ييشييلييحيية 

بالكامل من جهة اأخرى«. 
مايو  انتخابييييييييات  اأن  الباحييييييث  وراأى 
لبع�س  حميييتيييمييياًل  ميييييدخييييياًل  تييييوفيييير 
طموحات  لييديييهييا  اليييتيييي  املييجييمييوعييات 

�شيا�شية. 
وعييقييب نييييداء اليي�ييشييييي�ييشييتيياين يف اأواخيييير 
ال�شالح،  بيياإلييقيياء  للف�شائل   2017
�شيا�شية  اأجنحة  اإىل  بع�شها  انق�شم 
قادة  بييعيي�ييس  اأن  حيييني  يف  وعيي�ييشييكييرييية، 
احل�شد الذين كانوا وزراء �شابقني يف 
اإىل  الييعييودة  اإىل  يطمحون  احلكومة، 
هذه املنا�شب جمدداً.                            

املييا�ييشيييييان افييتييتيياح ع�شرات  اليييييومييان 
وذمار  �شنعاء  يف  اجلييديييدة  املييقييابيير 
واإب، يف ظل حمالت  وحجة ورمييية 
مبوجبها  جتييرب  وا�شعة”  “جباية 
اليييتيييجيييار واأ�يييشيييحييياب امليييحيييالت على 
دفيييع مييبييالييغ مييالييييية بييالييقييوة لتمويل 

الحتفالت واإن�شاء املقابر.
#احلوثي  ميلي�شيات  واأقدمت  هذا 
ق�شرا  اأ�ييييشييييرة   400 تييهييجيير  عييلييى 
#ال�شميدد،  قييرييية  يف  منازلها  ميين 
الواقعة يف منطقة العدنة مبديرية 
�ييشيياليية جييينيييوب �يييشيييرق مييدييينيية تعز، 
مع  وذلك  املا�شيني  اليومني  خالل 
ال�شرقية  املعارك يف اجلبهة  ا�شتداد 
اليمني  الييوطيينييي  اجلييييي�ييس  وتيييقيييدم 

باجتاه مواقع متركز امليلي�شيات.

اأن  واأو�ييييشييييحييييت ميييي�ييييشييييادر حميييلييييييية 
امليييييلييييي�ييشيييييات اأجيييييربت اليي�ييشييكييان على 
القرية،  ومييييغييييادرة  ميينييازلييهييم  تييييرك 
اقتحام  عقب  ال�شالح  تهديد  حتييت 
القرية من قبل م�شلحي امليلي�شيات 

احلوثي.
اليييعيييدنييية يف اجلهة  ميينييطييقيية  وتيييقيييع 
اجليينييوبييييية ميين اخليييط اليييرابيييط بني 
مدينة #تعز و�شاحية اجلوبان التي 
تتمركز فيها امليلي�شيات، وتطل على 
مثلث الطريق الرئي�س الرابط بني 

تعز وعدن و�شنعاء.
املجموعات  اأن  ميييواطييينيييون  واأفييييييياد 
امل�شلحة التابعة للميلي�شيات اأطلقت 
بع�شها،  واأحرقت  املنازل  على  النار 
القرية  مغادرة  اإىل  ال�شكان  دفع  ما 

بع�س قادة احل�سد يطمحون اإىل العودة اإىل املنا�سب جمددًا 

ميلي�سيات عراقية تتطلع اإىل النتخابات للعبور اإىل ال�سيا�سة 

احلوثيون يخ�سعون ال�سجناء لدورات طائفية مكثفة

احتفالت ميلي�سيا احلوثي باملوتى.. تف�سح خ�سائرها الكبرية
خمتلف  يف  الإييييييرانييييييييييية  احلييييوثييييي 
مناطق �شيطرتها. ك�شفت احتفالت 
حوثية بالقتلى عن خ�شائر كبرة يف 

�شفوف امليلي�شيات النقالبية.
بقتالهم  النيييقيييالبيييييييون  واحيييتيييفيييل 
وتزيني  جيييدييييدة  مييقييابيير  بييتييد�ييشييني 
عليها،  �يييشيييورهيييم  وو�ييييشييييع  قييييبييييور، 
واإقيياميية مييعييار�ييس �ييشييور، يف �شنعاء 
تلك  وتظهر  �شيطرتهم.  وميينيياطييق 
الآلف  احلوثيني  خ�شارة  املعار�س 
يرف�شون  واليييتيييي  مييقيياتييليييييهييم  مييين 
العراف بها عادة، غر اأن م�شادر 
مقاتلي  �شحايا  تقدر  ر�شمية  غيير 
امليلي�شيات خالل العام املا�شي بنحو 

50 األف قتيل وجريح.
الر�شمي  املييتييحييدث  اأو�يييشيييح  حييني  يف 
يف  #التحالف_العربي،  ليييقيييوات 
احلوثي  ميلي�شيات  اأن  �شابق،  وقييت 
خالل  قتيل  األييف   11 نحو  خ�شرت 
املا�شي،  العام  اأ�شهر فقط يف  ثالثة 
الوطني  اجلييييي�ييس  ميييع  مبيييواجيييهيييات 

وغارات التحالف.
اإعيييالمييييييية، فاإن  وبييحيي�ييشييب ميي�ييشييادر 
امليلي�شيات خ�ش�شت هذا العام، 50 
مليار ريال ميني )الدولر = 450 
اإنيي�ييشيياء مقابر  رييييال( لييالإنييفيياق على 
لقتالها  �ييشييور  ومييعييار�ييس  جيييدييييدة 

بالتزامن مع احتفالتها ال�شنوية.
ومناطق  �ييشيينييعيياء  �يييشيييوارع  وغيييرقيييت 
احلوثيني ب�شور القتلى من قياداتها 
مبا  ال�شنوية  احتفالتها  �شياق  يف 

ت�شميه “اأ�شبوع ال�شهيد«.
امليلي�شيات  ميي�ييشييوؤولييو  يييخييو�ييس  كييمييا 
على  حمموماً  تناف�شاً  النقالبية، 
�شهد  حيث  مقربة،  اأ�شخم  تد�شني 

•• عوا�صم-وكاالت:

خيييييرجيييييت ميييييييلييييييي�يييشيييييييات احلييييوثييييي 
ال�شلو  الإيرانية من قرى مديرية 
ريييف تعز بعد معارك عنيفة مع  يف 
لييكيينييهييا خلفت  اليي�ييشييرعييييية،  الييييقييييوات 
وراءها �شعارات طائفية وخرابا على 
وذكييييرت م�شادر  امليي�ييشييتييويييات.  كييافيية 
ميلي�شيات  اأن  �ييشيينييعيياء،  يف  مطلعة 
باإخ�شاع  بيييداأت  الإيييرانييييية  احلييوثييي 
لدورات  ال�شجون  نيييزلء  ميين  املييئييات 
وقالت  الطائفي.  فكرها  يف  مكثفة 
با�شروا  احلوثيني  اإن  امل�شادر  تلك 
املركزي  ال�شجن  يف  نيييزلء  باختيار 
وعييدد من نييزلء ال�شجون على ذمة 
ق�شايا قتل، واآخرين حمكوم عليهم 
بالإعدام وال�شجن ل�شنوات خمتلفة، 
واإخ�شاعهم لدورات طائفية، متهيدا 

لإر�شالهم اإىل جبهات القتال.
اليومني  خييييالل  امليييتيييميييردون  ونييقييل 
ال�شجن  نييزلء  ميين  املييئييات  املا�شيني 
املركزي اإىل الكلية احلربية واأماكن 
خمتلفة، لتلقينهم الأفكار الطائفية 

واإر�شالهم اإىل جبهات القتال.
اأطلق املتمردون عددا من  اأن  و�شبق 
ال�شجناء يف مناطق خمتلفة، و قاموا 

باإر�شالهم للقتال يف �شفوفهم.
لتجنيد  احلييوثيييييني  جليييوء  ويك�شف 
عليهم  واملحكوم  ال�شوابق  اأ�شحاب 
بالإعدام، عن الو�شع ال�شعب الذي 
يف  املتمردة  امليلي�شيات  تعي�شه  باتت 

ظل ت�شديد اخلناق عليها.
اليمنيون  املييييواطيييينييييون  وييييرفييي�يييس 
التجنيد  حلييييمييييالت  ال�يييشيييتيييجيييابييية 
ميلي�شيات  تنفذها  الييتييي  الييوا�ييشييعيية 

•• باريلوت�صي-اأ ف ب:

خارجيته  ووزييير  ترامب  دونالد  الأمييركييي  الرئي�س  تطرق 
والهجرة  املخدرات  تهريب  ازمتي  اىل  تيلر�شون معا  ريك�س 
الختالف  لكن  املتحدة،  للوليات  اجلنوبية  احليييدود  عييرب 
تناولهما لالأزمتني خالل اجتماعني منف�شلني اجلمعة  يف 
الت�شاوؤل  اىل  البع�س  دفعت  التي  النق�شام  مظاهر  يييوؤكييد 

“من يتكلم با�شم امركا؟«.
احلدود  حماية  بعنا�شر  يلتقي  فرجينيا  يف  تييرامييب  كييان 
وييييدعيييو اىل اجييييييراءات اقيي�ييشييى لييلييتييعييامييل ميييع هيييييوؤلء الذين 
وغواتيمال  ال�شالفادور  ميين  الييبييالد  داخييل  اىل  “يتدفقون 

وهندورا�س واملك�شيك ومن جميع الأنحاء«.
يف  جولة  �شمن  املك�شيكية  حمطته  يف  فكان  تيلر�شون  امييا 
جهود  بييذل  حييول  امل�شوؤولني  اىل  يتحدث  الالتينية  امركا 
املنظمة  الدولية  اجلرمية  ملكافحة  البلدين  بني  م�شركة 

على جانبي احلدود.
ا�شتمع  الوطني،  احلييدود  اىل مركز مراقبة  زيارته  وخييالل 
ترامب اي�شا اىل اجلهود التي تبذل لقامة �شراكة مع دول 

امركا الالتينية ل�شتئ�شال تدفق املخدرات والالجئني.
لكن جوابه كان لذعا “وما الذي فعلته املك�شيك وكولومبيا 
والييييدول الخيييرى حييول هيييذا؟ ل �ييشيييء. هييل تعتقدون انهم 
تنفق  املتحدة  الوليات  ان  ترامب  وادعييى  يحاولون؟«.  حقا 
املخدرات  ير�شلون  “وهم  ال�شريكة  الدول  مل�شاعدة  املليارات 

اىل بالدنا وي�شخرون منا«.
الوليات  املييخييدرات يف  ب�شكل ظاهر بني ع�شابات  ربييط  كما 
املتحدة والهجرة من احلدود اجلنوبية، م�شددا ان هذا هو 

ال�شبب الذي يدفعه لإ�شالح قانون الهجرة.
وقبل ليلة من فورة غ�شب ترامب الخييرة، كان تيلر�شون 
يتناول الع�شاء يف مك�شيكو �شيتي مع نظره املك�شيكي لوي�س 
ميين اجلي�س  كييبييار  و�ييشييبيياط  ا�شتخبارات  وقيييادة  فيييييديييغيياراي 
املك�شيكي. واي�شا خالل حديث ترامب كان تيلر�شون يتابع 
عرب  التجارة  حييول  وكندا  املك�شيك  مع  الثالثية  املحادثات 
احلدود وتعزيز المن وال�شتماع اىل املخاوف حول قوانني 
الهجرة. و�شدد تيلر�شون يف هذه اللقاءات على اأهمية حماربة 
وا�شنطن  تقول  التي  للحدود  العابرة  الإجرامية  املنظمات 
جانبي  على  العنيفة  واجلييرائييم  املييخييدرات  انت�شار  وراء  انها 
للوليات  بييياأن  العيييراف  على  حري�شا  كييان  لكنه  احليييدود. 
للمخدرات  �شوق  تاأمني  يف  امل�شوؤولية  من  ح�شتها  املتحدة 

وال�شماح بتهريب ال�شالح جنوبا اىل الع�شابات.

وبييعييكيي�ييس تييرامييب امييتييدح تيييييليير�ييشييون جييهييود املييكيي�ييشيييييك، وقال 
جدا  وقيييوي  جييدا  ن�شط  م�شرك  جهد  “هذا  لل�شحافيني 
ونييحيين نيينييوي احلييفيياظ عييليييييه حييتييى نتمكن ميين حييل جميع 
ا�شدقاء  اأن  اأم  وقييوي،  م�شرك  جهد  هو  هل  اذا  م�شاكلنا«. 
الوليات املتحدة يف امركا الالتينية حقا ل يحاولون بذل 

اأي جهد؟
انها لي�شت املرة الأوىل التي يقطع فيها ترامب بت�شريحاته 

يف الداخل جهود تيلر�شون يف اخلارج.
ال�شني  اىل  زيييييارة  تيلر�شون يف  كيييان  عيينييدمييا  املييا�ييشييي  الييعييام 
ويتحدث عن قنوات دبلوما�شية مفتوحة مع كوريا ال�شمالية، 

غّرد ترامب على توير بان الرجل ي�شّيع وقته.
ونيياأى تيلر�شون بنف�شه عن الرئي�س مرة واحييدة على الأقل 
عندما اعترب ان ترامب يتحدث نيابة عن نف�شه عندما دافع 

الأخر عن متظاهري اليمني املتطرف.
و�شف  عيين  املا�شي  الييعييام  ت�شربت  الييتييي  التقارير  منذ  لكن 
بالأحمق يف جل�شة خا�شة، وهو ما نفته  تيلر�شون لرامب 
خارجيته  ووزييير  الرئي�س  ان  على  امل�شوؤولون  ي�شدد  الإدارة، 

يقراآن من ال�شفحة نف�شها.
الختالف  ان  اأظييهييرت  اجلمعة  املتناق�شة  التعليقات  امنييا 
يت�شدد  لرجل  ادوار  وتبادل  تكتيكيا  ف�شال  لي�س  النربة  يف 

والآخر يت�شاهل.
الرجنتني،  اىل  توجهه  خالل  تيلر�شون  طائرة  منت  وعلى 
قال م�شوؤول امركي لل�شحافيني ان ت�شريحات الرئي�س ل 

ت�شاعد.
ول ينتقد اقرب م�شاعدي وزير اخلارجية ترامب مبا�شرة، 
تعك�س  تفاوؤلية  الكرث  تيلر�شون  ر�شالة  ان  ي�شددون  لكنهم 

ال�شيا�شة اخلارجية للوليات املتحدة.
وعيييليييق وكيييييييل اخليييارجييييييية لييلييدبييلييومييا�ييشييييية اليييعيييامييية �شتيف 
“ا�شخا�س  بالقول  تييرامييب  ت�شريحات  حييول  غولد�شتاين 
خمييتييلييفييون يييتييحييدثييون بييطييرق خمييتييلييفيية لييكيين اليي�ييشيييييا�ييشيية مل 

تتغر«.
للوليات  اخلارجية  ال�شيا�شة  عن  حتدث  “الوزير  واأ�شاف 
اجنز  بانه  �شعر  تيلر�شون  ان  اىل  اإ�شارة  يف  اليوم”،  املتحدة 

تقدما يف تعميق التعاون مع ال�شلطات املك�شيكية.
داكا  قانون  ذلييك  يف  مبا  المركي  الهجرة  قانون  فا�شالح 
لكنه  تيلر�شون،  م�شوؤولية  لي�س  ال�شبان  باملهاجرين  املتعلق 
اىل  باحلاجة  �شعر  املك�شيك  يف  املتحدة  الييوليييات  بتمثيله 
التنويه بقيمة هوؤلء الأ�شخا�س والعراف باأنه من املوؤمل 

ان يعي�س املهاجرون يف حالة من عدم اليقني.

••برلني-اأ ف ب:

اإعالن التفاق عن ت�شكيل  اأنغيال مركل  تاأمل امل�شت�شارة الأملانية 
غد  بحلول  الدميوقراطيني  ال�شراكيني  مع  ائتالفية  حكومة 
النا�شئ عن النتخابات والذي  امليياأزق  البالد من  الثالثاء لإخييراج 

اأدى اإىل ا�شعافها يف اأملانيا كما يف اأوروبا.
التي مل  �شبتمرب  اأيلول  انتخابات  اأ�شهر من  اأربعة  اأكرث من  فبعد 
ينجح فيها اأي حزب يف احل�شول على الأغلبية، ي�شعى املحافظون يف 
اأقوى اقت�شاد اأوروبي اإىل اإيجاد حلول مل�شائل ال�شحة وحق العمل 
والبيت الأوروبي اأو التقاعد لإقناع ال�شراكيني الدميوقراطيني 
املرددين بتجديد الئتالف الكبر الذي يعرف با�شم “غروكو«. 
ت�شتاأنف املفاو�شات اجلارية بني الطرفني منذ مطلع ال�شنة �شباح 

التمديد  وخيييييار  امل�شاء  يف  ت�شوية  اإىل  التو�شل  هييدف  مييع  الأحيييد 
ليومي الثنني والثالثاء.

حتل  مل  امل�شكالت  لكن  ننجح  اأن  “اآمل  اجلمعة  مييركييل  وقييالييت 
بعد«.

الذين  الأمليييان  املييحييادثييات يف حييني ي�شود متلمل يف �شفوف  جتييري 
ت�شكيل احلكومة  يتاأخر  ملاذا  انهم ل يفهمون  %71 منهم  يقول 
الأملانية  التلفزيون  قناة  اجييرتييه  ا�شتطالع  وفييق  الييوقييت،  هييذا  كييل 

العامة )ارد(.
بني  الخييتيييييار  اىل  مييركييل  �شت�شطر  املييحييادثييات  ف�شلت  حيييال  ويف 
اأو القبول بتنظيم انتخابات  ت�شكيل حكومتها الرابعة دون اغلبية 
جديدة قد ي�شتفيد منها اليمني املتطرف. ومل تعرف املانيا هذين 

اخليارين منذ احلرب العاملية الثانية.

•• كيتو-رويرتز:

يديل الناخبون يف الإكوادور باأ�شواتهم يف ا�شتفتاء على 
ا�شتطالعات  ت�شر  فيما  الرئا�شة  لييفييرات  حييد  و�ييشييع 
الأرجح  على  الأميير  �شيوؤيدون  الناخبني  اأن  اإىل  الييراأي 
مبا �شيمنع الرئي�س الي�شاري ال�شابق رافائيل كوريا من 

العودة اإىل ال�شلطة.
وطرح الرئي�س لينني مورينو اإجراء ال�شتفتاء لتعديل 
الد�شتور فيما اعترب على نطاق وا�شع اإنها حماولة ملنع 
جمددا  للرئا�شة  الر�شح  من  ال�شابق،  مر�شده  كوريا، 

و�شط خالف �شيا�شي مرير.
وهو  للرئي�س  �شابقا  نائبا  كان  الييذي  مورينو،  وانتخب 
قييعيييييد عييلييى كيير�ييشييي مييتييحييرك، الييعييام املييا�ييشييي وقييييال اإن 
بالده  يف  الدميقراطية  �شيقوي  الد�شتوري  التعديل 

الغنية بالنفط.
وقال مورينو خالل احلملة النتخابية الأ�شبوع املا�شي 

“الف�شاد  كيتو  العا�شمة  يف  الفقرة  الأحييييياء  اأحييد  يف 
يحل عندما يكون لديك حكومة واحدة تظن اأنها باقية 

لالأبد«.
الإكييييوادور  موؤ�ش�شة  اأجييرتييه  لييلييراأي  ا�شتطالع  ويظهر 
احلد  تاأييد  يعتزمون  باملئة   59 نحو  اإن  العام  لييلييراأي 
من الفرات الرئا�شية مقابل رف�س 27 باملئة للتعديل 
الد�شتوري وهي نتيجة تو�شلت عدة ا�شتطالعات للراأي 

اإىل ما يقاربها.
عليه  للق�شاء  وي�شعى  خائن  مورينو  اإن  كوريا  ويقول 

�شيا�شيا.
وي�شمل ال�شتفتاء �شتة اأ�شئلة اأخرى عن ق�شايا تراوح 
من  احلييد  اإىل  الف�شاد  ملكافحة  جييديييدة  اإجيييييراءات  ميين 
احل�شا�شة  املناطق  يف  النفط  واإنييتيياج  التعدين  اأن�شطة 

بيئيا.
ومن املتوقع اأن تبداأ النتائج يف الظهور ال�شاعة الثامنة 

م�شاء بالتوقيت املحلي )0100 بتوقيت جرينت�س(.

انق�شامات يف  الدميوقراطي  ال�شراكي  ي�شهد احلزب  من جانبه 
�شفوفه منذ النتخابات التي قل�شت ال�شوات التي ح�شل عليها 
العديد من م�شوؤوليه زعيمه مارتن �شولتز  %20،5. ويلوم  اىل 
بييالييعييودة عيين وعييييوده بييالييتييوجييه نييحييو الييييي�ييشييار وعيييدم الييتييفيياو�ييس مع 

مركل.
غر ان منت�شبي احلزب هم الذين �شيقررون ب�شاأن اتفاق الئتالف 
مع مركل من خالل ت�شويت عرب الربيد ميتد لأ�شابيع يف �شباط 

فرباير اأو اآذار مار�س.
من  �شغوطا  تييواجييه  فهي  عليه  حت�شد  و�ييشييع  يف  مييركييل  ولي�شت 
املحافظني املطالبني بالتوجه ميينا لوقف �شعود اليمني املتطرف 
اىل  حزبها  يف  الي�شاري  اجليينيياح  �شغط  حتييت  التو�شل  وبيي�ييشييرورة 

ت�شوية مع ال�شراكيني الدميوقراطيني.

املك�سيك تعرت�س 300 مهاجر متوجهني اىل اأمريكا
•• مك�صيكو-اأ ف ب:

اعر�شت املك�شيك اكرث من 300 مهاجر من امركا الو�شطى كانوا يف طريقهم 
اىل الوليات املتحدة بح�شب ما اأعلنت ال�شلطات ام�س الأول ال�شبت، م�شرة اىل انهم 
اأو ماء. وذكرت خدمات الهجرة ان املجموعة  كانوا يف ظروف مرّوعة بدون طعام 
198 �شخ�شا عرث عليهم مكد�شني على منت  الكمُربى من بني هييوؤلء تتاألف من 
ان  بيان  تاماوليبا�س )�شمال �شرق( على احلييدود مع تك�شا�س. وجاء يف  �شاحنة يف 
منت  على  �شافروا  وال�شلفادور  وهندورا�س  غواتيمال  من  املتحدرين  املهاجرين 
اآليات مكتظة، من دون وجود ما يكفي من التهوئة والطعام واملاء. وبني الأطفال 
 24 �شافر  بينما  اأقاربهم،  اأو  ذويهم  55 منهم مع  كان هناك  الذين عرث عليهم، 
منهم مبفردهم. وقبل ا�شبوع، كان مت اي�شا القب�س على 174 �شخ�شا من امركا 

الو�شطى، خالل عمليات نمُّفذت يف وليتي كواهويال وتاماوليبا�س املك�شيكيتني.
 

ترامب ام تيلر�سون: من يتحدث با�سم امريكا؟  

مريكل تخو�س اآخر مفاو�سات ت�سكيل ائتالف 

الإكوادور ت�سوت يف ا�ستفتاء على الفرتات الرئا�سية 
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 100661  بتاريخ : 2007/10/02

امل�شجلة بالرقم : 100661    بتاريخ : 2011/02/02
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

 وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

 �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

بتاريخ : 2017/09/27 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 180 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

  تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 101394    بتاريخ : 2007/10/22

امل�شجلة بالرقم : 101394    بتاريخ : 2009/07/29
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

 وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

 �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 182
بتاريخ : 2017/11/29

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

  تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 139443  بتاريخ : 2010/02/24

امل�شجلة بالرقم : 132542   بتاريخ : 2011/02/15
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

 وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

 �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

بتاريخ : 2010/10/31 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 100 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

  تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 153995  بتاريخ : 2011/03/09

امل�شجلة بالرقم : 164838   بتاريخ : 2012/02/23
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

 وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية. 
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

 �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

بتاريخ : 2011/11/29 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 112 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

  تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 216740    بتاريخ : 2014/08/28

امل�شجلة بالرقم : 216740    بتاريخ : 2014/12/30
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

 وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

 �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

بتاريخ : 2014/11/03 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 146 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 221310  بتاريخ : 2014/11/11

امل�شجلة بالرقم : 221310    بتاريخ : 2015/03/30
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

 �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

بتاريخ : 2015/02/01 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 149 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

  تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 237802   بتاريخ : 2015/07/29

امل�شجلة بالرقم : 237802    بتاريخ : 2016/01/10
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

 وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

 �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

بتاريخ : 2015/11/15 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 158 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

  تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 31348  بتاريخ : 1999/05/15

امل�شجلة بالرقم : 32553   بتاريخ : 2002/07/13
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

 وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

 �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

بتاريخ : 2009/04/07 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 85 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

  تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 155523  بتاريخ : 2011/04/10

امل�شجلة بالرقم : 164770   بتاريخ : 2012/02/23
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

 وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

 �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

بتاريخ : 2011/11/29 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 112 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 183187  بتاريخ : 2012/12/10

امل�شجلة بالرقم : 183187   بتاريخ : 2014/08/17
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

 �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

بتاريخ : 2014/04/01 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 139 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

  تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 192628  بتاريخ : 2013/06/03

امل�شجلة بالرقم : 192628   بتاريخ : 2014/07/09
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

 وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

�شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

بتاريخ : 2014/05/01 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 140 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

  تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 194494  بتاريخ : 2013/07/04

امل�شجلة بالرقم : 194494   بتاريخ : 2014/07/09
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

 وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

 �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

بتاريخ : 2014/05/01 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 140 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

  تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 31349  بتاريخ : 1999/05/15

امل�شجلة بالرقم : 40676   بتاريخ : 2003/05/26
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

 وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

 �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

بتاريخ : 2009/04/07 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 85 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

  تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 34390  بتاريخ : 2000/01/11

امل�شجلة بالرقم : 29269   بتاريخ : 2001/10/29
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

 �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

بتاريخ : 2010/04/05 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 94 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

  تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 36324  بتاريخ : 2000/05/20

امل�شجلة بالرقم : 29355   بتاريخ : 2001/10/31
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

 �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

بتاريخ : 2010/06/09 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 96 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

  تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 36328  بتاريخ : 2000/05/20

امل�شجلة بالرقم : 29359   بتاريخ : 2001/10/31
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

 وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

 �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

بتاريخ : 2010/06/09 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 96 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 36329  بتاريخ : 2000/05/20

امل�شجلة بالرقم : 29360   بتاريخ : 2001/10/31
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

 وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

 �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

بتاريخ : 2010/06/09 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 96 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 39126  بتاريخ : 2000/10/30

امل�شجلة بالرقم : 32768   بتاريخ : 2002/08/03
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

 وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

 �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

بتاريخ : 2010/10/31 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 100 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 39780  بتاريخ : 2000/12/11

امل�شجلة بالرقم : 36378   بتاريخ : 2003/03/09
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

 وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

 �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

بتاريخ : 2010/11/30 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 101 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

  تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 43403  بتاريخ : 16/ 2001/07

امل�شجلة بالرقم : 33623   بتاريخ : 2002/10/07
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

 وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

 �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

بتاريخ : 2011/04/28 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 106 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

  تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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عربي ودويل
اردوغان ملاكرون: لي�ست لدينا اأطماع بدولة اأخرى 

•• انقرة-اأ ف ب:

اردوغان  طيب  رجييب  الركي  الرئي�س  �شعى 
اىل طماأنة نظره الفرن�شي اميانويل ماكرون 
بالن�شبة اىل العمليات الع�شكرية التي ي�شنها 
اأنها  على  م�شددا  �شوريا،  يف  الركي  اجلي�س 
تهدف اىل حماربة عنا�شر اإرهابية وان انقرة 

لي�شت لديها اأطماع باأرا�شي بلد اآخر.
وافييييادت وكيياليية النييا�ييشييول الييركييييية لالأنباء 
ملييياكيييرون خييييالل ات�شال  بييييان اردوغيييييييان اكييييد 
هاتفي ان تركيا لي�شت لديها اأطماع باأرا�شي 

دولييية اخيييرى. واأ�ييشيياف اردوغييييان ان العملية 
الييعيي�ييشييكييرييية احليييالييييييية ل تيييهيييدف �يييشيييوى اىل 
�شوريا من  �شمال  تطهر منطقة عفرين يف 

“العنا�شر الرهابية«.
ولحيييقيييا افيييياد قيي�ييشيير الليييييييزييييه يف بيييييان بان 
اتفقا خييالل حمادثتهما  اردوغيييان وميياكييرون 
طريق  خريطة  على  “العمل  على  الهاتفية 
الأ�شابيع  خيييييالل  �يييشيييورييييا  يف  دبييلييومييا�ييشييييية 

املقبلة«.
�شمال  يف  ال�شبت  اتيييراك  جيينييود  �شبعة  ييتييل  وقمُ
�شوريا بينهم خم�شة لقوا م�شرعهم يف هجوم 

اعلن اجلي�س  ما  وفق  دبابة،  ا�شتهدف  واحييد 
الركي.

يف  للجي�س  الأعييلييى  احل�شيلة  هيييذه  وتييعييتييرب 
التي  الزيتون”  “غ�شن  يوم واحد يف عملية 
يناير  الييثيياين  كييانييون   20 يف  تركيا  اطلقتها 
التي  الييكييردييية  ال�شعب  �ييشييد وحييييدات حييميياييية 

تعتربها انقرة جمموعة اإرهابية.
وتيي�ييشييعييى تييركيييييا بييالييتييحييالييف مييع فيي�ييشييائييل من 
املعار�شة ال�شورية، اإىل اإخراج وحدات حماية 
يف  عفرين،  يف  معقلها  ميين  الييكييردييية  ال�شعب 

عملية �شهدت مواجهات �شر�شة.

بحرية ليبيا ت�سف منظمة الهجرة الدولية بـاملنحازة 
•• طرابل�س-وكاالت:

و�شف املتحدث با�شم البحرية الليبية، عميد بّحار اأيوب قا�شم، يوم ام�س الأول ال�شبت، منظمة الهجرة الدولية 
بياملنحازة وغر املحايدة. واأدان قا�شم طريقة تداول خرب غرق قارب مهاجرين قبالة �شواحل زوارة يف اأق�شى 
عليها  ينبغي  وكييان  الدولية،  الهجرة  منظمة  مع  ونتعاون  نعمل  “نحن  قائاًل:  اجلمعة،  اأم�س  الليبي  الغرب 
اأو بدون ق�شد«.  اإعالمية كبرة من �شاأنها ت�شويه ليبيا واأجهزتها الأمنية بق�شد  عدم الندفاع وخلق �شجة 
وخ�س بذلك منظمات غر حكومية، وقال اإنها  وو�شف قا�شم الهجرة غر القانونية بي”امللف املرِبح للبع�س”، 
“تتاجر مبلف الهجرة عرب ال�شغط على احلكومات التي تخاف من تاأجيج الراأي العام يف ما يخ�س الهجرة، 
فتقوم بتقدمي م�شاعدات ل ينال املهاجرين منها اإل النذر الي�شر، وهذا ما يدفع لدخول منظمات جديدة على 
الهجرة،  بخ�شو�س  الإيطايل  الليبي  بالتعاون  واأ�شاد  املييادي«.  الربح  وغاية  املهاجرين،  اإنقاذ  بواجهة  ال�شاحة 
واأ�شاف: “هو تعاون فني لوج�شتي، ا�شتفدنا منه جداً من خالل �شيانة قطع بحرية وتدريب بحارة، واإلغاء مثل 
هذا التعاون �شي�شكل نك�شة للبحرية الليبية”، وا�شفاً �شبب مطالبة منظمات باإلغاء اتفاقية الهجرة املوقعة بني 

ليبيا واإيطاليا باملماحكات ال�شيا�شية البعيدة عن ال�شاأن الليبي وعن م�شلحة املهاجرين.

•• عدن-وام:

احلييي�يييشيييارات  اليمن”مهد  هييينيييا 
ويعاين  اليوم  يئن  الذي  القدمية 
حوثية  �شر  ميل�شيات  جحيم  ميين 
انتف�شت رافييعيية راييية الإرهيييياب يف 
الأر�س  يف  وعاثت  ميني  كل  وجييه 
فيي�ييشييردت ويتمت  وفييي�يييشييياداً  خيييرابييياً 
الأطفال ورملت الزوجات وق�شت 
الييعييوائييل وذليييك يف  عييلييى م�شتقبل 
�شيطانية  اأطيييمييياع  حتييقيييييق  �شبيل 
ملن ل هم لهم �شواء دمييار وخراب 

الأوطان.
انتف�س  حيث  اأييي�ييشيياً  اليمن  وهيينييا 
حتالف اخلر لنجدة اجلمهورية 
اليمنية ال�شقيقة فالبحزم والعزم 
التحالف  جاء  الإن�شاين  والعطاء 
العربية  املييمييلييكيية  بييقيييييادة  الييعييربييي 
الييي�يييشيييعيييوديييية ليييييتيي�ييشييدى لأطيييمييياع 
امليييييليي�ييشيييييات احلييوثييييية وييي�ييشييهييم يف 
 .. اليمنية  واملييدن  املناطق  حترير 
فيييييد حتييييارب ميين اأجييييرم واأفييييرى 
واأخرى متد العون وتنقذ ال�شعب 

اليمني.
ر�شدت  وام  الإميييارات  اأنباء  وكالة 
ميدانياً على مدار اأ�شهر م�شاهدات 
تعر�شها  اليمنية  الأرا�يييشيييي  ميين 
ت�شتعر�س  جييزءييين  عييلييى  مييلييف  يف 
اليمن  يف  الطفولة  ماأ�شاة  خالله 
التي  اليمنية  والييعييوائييل  والأ�يييشييير 
�شار املوت يرب�س بها يف كل زاوية 
ب�شبب اإرهاب ميل�شيات احلوثي .. 
وجهود  ميييبيييادرات  ت�شتعر�س  كييمييا 
بقيادة  الييعييربييي  الييتييحييالييف  قييييوات 
ودور  ال�شعودية  العربية  اململكة 
الن�شاين  وذراعها  الإميييارات  دوليية 
ال�شعب  الييهييالل الأحييميير لإغيياثيية 
اأخرى  اليمني واإعييادة احلياة مرة 

للمدن اليمنية املحررة.
حيث   .. اأهييلييهييا  ميين  �شاهد  و�شهد 
جنحنا خالل تواجدنا باليمن يف 
وال�شورة  بال�شوت  مقابلة  اإجييراء 
ميييع قيييييييادي حيييوثيييي مييي�يييشيييوؤول عن 
اليمن  يف  واخلييوخيية  حي�س  جبهة 
نف�شه  وت�شليم  ا�شت�شالمه  عقب 

للقوات الإماراتية.
امل�شت�شلم  احلوثي  القيادي  وقييال 
اأبناء  اإنييييه يييدعييو  حييميير ابييراهيييييم 
قوات  اإىل  النيي�ييشييمييام  اإىل  قبيلته 
دعم ال�شرعية يف اليمن والت�شدي 
مليييييليي�ييشيييييات احلييييوثييييي الإيييييرانييييييييية 

لتحرير كامل ربوع اليمن.
احليييوثيييي  ميييييييلييي�يييشيييييييات  اأن  واأكيييييييييد 
اليييييرانييييييييية جتييييرب الأهييييييييايل على 
وتييتييخييلييى عنهم  لييهييا  النييي�يييشيييميييام 
كييمييا تدفع  مييعييانيياة  وتييركييهييم يف 
القتال  �يييشييياحيييات  اإىل  بيييالأطيييفيييال 
وت�شعهم يف ال�شفوف الأمامية يف 
يرف�س  اأنييه من  ..م�شيفاً  املعركة 
احلوثي  ميل�شيات  اإىل  الن�شمام 
وطرده  ا�شتهدافه  يتم  الإيييرانييييية 

من املنطقة وت�شريده مع ا�شرته.
اإن  قال  ا�شت�شالمه  تفا�شيل  وعن 
رفيعة  بيياأخييالق  ا�شتقبلته  الييقييوات 
ب�شكل  ميييعيييه  وتيييعييياميييليييت  وعيييالييييييية 
اإىل كل  بييالييدعييوة  جيييييد مييتييوجييهيياً 
ميل�شيات  جييانييب  اإىل  يييقيياتييل  ميين 
الراجع  اإىل  الإيييرانييييية  احلييوثييي 
عن هذا الطريق والعودة اإىل احلق 
والن�شمام اإىل قوات ال�شرعية يف 
ميين هذا  النقي�س  وعييلييى  اليييييميين. 

اأخرى  مييرة  العمل  اإىل  الكهرباء 
املحطة  هييييذه  ان  اإىل  ..مييي�يييشيييرا 
املدينة  ميينيياطييق  خمييتييلييف  تييغييطييي 
بالكهرباء وتعد �شريانا اأ�شا�شيا ل 

غني عنه .
البخارية  املخا  اأن حمطة  واأو�شح 
تييييغييييذي ميي�ييشييتيي�ييشييفييى املييييخييييا اليييعيييام 
وعلى  متوا�شل  ب�شكل  بالكهرباء 
ميييييدار 24 �ييشيياعيية ومييييع الأعييييييداد 
الييكييبييرة الييتييي تييتييوافييد عييلييى هذه 
امل�شت�شفى من اأبناء ال�شعب اليمني 
يييعييد وجيييود هيييذه املييحييطيية �شرورة 
ق�شوى من اأجل تزويد امل�شت�شفى 
ل�شتمرار  الييييالزميييية  بييالييكييهييربيياء 

عملها على الوجه الأكمل.
احلوثية  ال�شر  ميل�شيات  وتييركييت 
يف  املخا  مبدينة  التجاري  ال�شوق 
حترير  مت  اأن  اإىل  وظييييالم  ركييييود 
التحالف  قوات  اأيدي  املدينة على 
العربي وقوات ال�شرعية يف اليمن 
لتعود حركة البيع وال�شراء بوترة 
املتنوعة  الب�شائع  وتتوافر  جيدة 

اأمام امل�شتهلكني.
وقييييال جتيييار ومييواطيينييون مينيون 
ال�شوق  يف  امليدانية  جولتنا  خالل 
املدينة  حترير  اإن  باملخا  التجاري 
مييييين ميييييييلييي�يييشيييييييات احليييييوثيييييي كييييان 
هذا  اإىل  احلييييييييياة  عييييييودة  مبيييثيييابييية 
ال�شوق ال�شهر الذي يعتمد عليه 
اأ�شحاب الأعمال املختلفة وكذلك 

اأهايل املدينة.
وقال ال�شيخ عبدالرحمن الغنامي 
اأجل  املخا من  احتيياد جتييار  رئي�س 
التنمية ..اإن حركة البيع وال�شراء 
باملخا  التجاري  ال�شوق  اإىل  عييادت 
بييعييد حتييرييير املييدييينيية عييلييى اأيييييدي 
قييييوات الييتييحييالييف الييعييربييي وقيييوات 
ال�شرعية يف اليمن واأ�شحى يزخر 
التي  وال�شلع  الب�شائع  مبختلف 
اليمنيون  امليييواطييينيييون  يييحييتيياجييهييا 
..م�شرا  اليييييومييييية  حييييياتييهييم  يف 
اأ�شبح  الييتييجيياري  اليي�ييشييوق  اأن  اإىل 
من  املدينة  لتحرير  عنوانا  اليوم 

ميل�شيات احلوثي.
واأ�شاف اأن الو�شع حت�شن ب�شورة 
القوات  �ييشيييييطييرة  بييعييد  مييلييحييوظيية 
ال�شرعية على املدينة وعاد الأمن 
احلياة  عييييادت  كييمييا  الييي�يييشيييوارع  اإىل 
الرئي�شية  املييرافييق  اأخيييرى يف  مييرة 
الكهرباء  حمييطيية  مييثييل  بيياملييدييينيية 

وامل�شت�شفى العام.
وتييوجييه رئييييي�ييس احتيييياد جتيييار املخا 
بال�شكر اإىل دولة الإمييارات وهيئة 
اجلهود  عيييليييى  الأحييييميييير  الييييهييييالل 
اأجل  من  بها  قامت  التي  الكبرة 
عودة احلياة مرة اأخرى اإىل املدينة 
بعد حتريرها وحر�شها على اإعادة 

تاأهيل خمتلف مرافقها.
و�يييشيييرع الييتييحييالييف الييعييربييي لدعم 
يناير  ميينييذ  اليييييميين  اليي�ييشييرعييييية يف 
اإن�شانية  عملية  تنفيذ  يف  املا�شي 
تت�شمن  اليمن  يف  جديدة  �شاملة 
املييبييادرات ت�شمل تربعاً  عييددا ميين 
جلهود املنظمات الن�شانية التابعة 
لالأمم املتحدة يف اليمن وم�شاريع 
ملوانئ  ال�شتيعابية  الطاقة  لرفع 
كلفة  لتخفي�س  وبيييراميييج  اليييييميين 
التحتية  البنية  وحتيي�ييشييني  اليينييقييل 
ليييليييطيييرق واقيييييياميييييية جييي�يييشييير جيييوي 
امل�شاعدات  لإييي�ييشييال  مييياأرب  ملدينة 

الإن�شانية.

الإجيييييرام احلييوثييي .. كيييان حتالف 
اخلييير الييتييحييالييف الييعييربييي لدعم 
اململكة  بقيادة  اليمن  يف  ال�شرعية 
وبجهود   - اليي�ييشييعييودييية  الييعييربييييية 
رائييدة من دولة الإمييارات العربية 
حوله  مييا  ويعمر  يبني   - املتحدة 
وركام  اإىل حطام  احلييوثييي  اإرهييياب 
.. ويغيث وينقذ الن�شاء والأطفال 
ال�شن وجميع من  وال�شباب وكبار 

اأنهكته جرائم ميل�شيات ال�شر.
امليدانية  الييطييبييييية  الييفييرق  وتييقييوم 
الع�شكرية التابعة للقوات امل�شلحة 
الإماراتية التي تعمل �شمن قوات 
اململكة  بييقيييييادة  الييعييربييي  التحالف 
العربية ال�شعودية بدور اإن�شاين يف 
ال�شاحل الغربي بجمهورية اليمن 
امليداين  العالج  تقدمي  يف  يتمثل 
املر�شى  مييييين  امليييييعيييييوزة  ليييليييفيييئيييات 

والو�شول لهم يف منازلهم.
ورافيييقيييت وكيييالييية اأنيييبييياء الإمييييييارات 
للقوات  طبيا  فريقا  ميدانيا  وام 
قيامه  خييالل  الإميياراتييييية  امل�شلحة 
العالجية  اخليييييدميييييات  بيييتيييقيييدمي 
لالأ�شر يف مناطق ال�شاحل الغربي 
الأهيييايل عن  اأعيييرب  اليمني حيث 
الإن�شانية  املبادرة  لهذه  تقديرهم 
الييينيييبيييييييلييية الييييتييييي وفيييييييرت خيييدميييات 
عالجية متكاملة لالأ�شر املحتاجة 

يف ال�شاحل الغربي.
امليدانية  الييطييبييييية  الييفييرق  وتييقييدم 
اخلييييدمييييات الييعييالجييييية ليييالأهيييايل 
بال�شاحل  املييييييحييييييررة  بييياملييينييياطيييق 
اليييييميينييي دون متييييييييز ول  الييغييربييي 
لكافة  لال�شتجابة  جييهييدا  تييدخيير 
تتطلب  التي  الإن�شانية  احليييالت 
يبادر  حيث  عاجلة  �شحية  رعاية 
بالتوجه لها يف اأماكن تواجدها يف 

اأ�شرع وقت ممكن.
ويييوؤميين الييفييريييق الييطييبييي خدمات 
طبية وعالجية للن�شاء ولالأطفال 
وامل�شنني الذين يعانون الأمرا�س 
املناطق  املزمنة املختلفة يف جميع 
النائية التي يتواجد فيها ال�شكان 

والأهايل.
واأكد الطبيب قائد الفريق الطبي 
خدمات  تيييقيييدمي  عيييليييى  احليييير�ييييس 

الهالل  هيييييئيية  بييوا�ييشييطيية  املييحييطيية 
مار�س  �شهر  يف  الإماراتي  الأحمر 
من العام املا�شي 2017 .. لفتا 
تبلغ  بطاقة  تعمل  املحطة  اأن  اإىل 
نييحييو 160 ميييييجيياوات وتيي�ييشييم 4 
وحييييدات تييعييمييل كييل وحييييدة بطاقة 

40 ميجاوات.
اأو�شح   .. املحطة  عمل  اآلية  وعيين 
املييهيينييد�ييس قييا�ييشييم الييييذي يييعييمييل يف 
اأن   1987 عيييييام  مييينيييذ  امليييحيييطييية 
4 وحييييدات حتلية  تيي�ييشييم  املييحييطيية 
املييييييياه املقطرة  اإنيييتييياج  تييعييمييل عييلييى 
وميييين ثيييم تييتييجييه هييييذه املييييييياه اإىل 
وحييييدات لإزالييييية الأميييييالح ثييم اإىل 
الغالية التي حتولها لبخار يعمل 
الطاقة  لإنتاج  املولد  ت�شغيل  على 

الكهربائية.
واأ�شار اإىل اأن املحطة ل تعمل الآن 
كييييون اخلطوط  طيياقييتييهييا  بييكييامييل 
للمحطات  امليييو�يييشيييلييية  والبييييييييييراج 
لرتباطها  مييهييييياأة  غيير  الأخيييييرى 
يتم حتريرها  اأخييرى مل  مبناطق 
اأن يتم  اأميييليييه  ..ميييعيييربيييا عييين  بييعييد 
اليمنية  الأرا�يييشيييي  ربييييوع  حتييرييير 
كييييافيييية ميييين ميييييليي�ييشيييييات احليييوثيييي 

الإيرانية.
وتييوجييه عيييادل ابييراهيييييم را�ييشييد من 
اأبييينييياء مييدييينيية املييخييا بيياليي�ييشييكيير اإىل 
الييعييربييييية املتحدة  دولييية الإميييييارات 
اإعادة  على  الأحمر  الهالل  وهيئة 
البخارية  املحطة  وجتهيز  تاأهيل 
التي قدمتها  الكبرة  وامل�شاهمات 
الهيئة واأدت اإىل اإعادة ت�شغيل هذه 

املحطة احليوية من جديد.
تعتمد  املحطة  اأن هذه  اإىل  واأ�شار 
ب�شكل  املدينة  مرافق  كافة  عليها 
وم�شت�شفيات  مييينيييازل  مييين  كييامييل 
وحمييال جتارية ..مييوؤكييدا اأن دولة 
الإمييارات �شاهمت يف اإعييادة احلياة 
املدينة مع  �شكان  اإىل  اأخييرى  مييرة 

ت�شغيل هذه املحطة احليوية.
وقال جعفر قا�شم من اأبناء مدينة 
املخا اإن احلياة دبت مرة اأخرى يف 
مبدينة  احليوية  املرافق  خمتلف 
امليييخيييا مبييحييافييظيية تييعييز ميييع عيييودة 
لإنتاج  اليييبيييخييياريييية  امليييخيييا  حمييطيية 

ميتلك  ومل  ركييييييييام  عييييين  عيييييبيييييارة 
املر�شى  ل�ييشييتييقييبييال  اإمييكييانييات  اأي 
اإعادة  عملية  اأن  اإىل  ..ميي�ييشييرييين 
تاأهيل امل�شت�شفى بداأت مع حترير 
التحالف  قوات  اأيدي  املدينة على 
العربي لدعم ال�شرعية يف اليمن.

اإىل  والييتييقييدييير  بال�شكر  وتييقييدمييوا 
الهالل  وهيييييئيية  الإمييييييييارات  دولييييية 
الأحييميير الإمييياراتيييي عييلييى اجلهود 
اليييتيييي متيييت لإعيييييييادة تييياأهيييييييل هذه 

امل�شت�شفى بال�شكل الأمثل.
وقيييييال اليييدكيييتيييور ميينيي�ييشييور حممد 
التي  اجلهود  اإن  امل�شت�شفى  مدير 
الأحمر  الييهييالل  هيئة  بها  قييامييت 
الإميياراتييي ميين اأجييل اإعيييادة تاأهيل 
امل�شت�شفى العام يف مدينة املخا اأدت 
اإىل عودة وترة العمل ب�شكل جيد 
الهامة  ال�شحية  املن�شاأة  هذه  اإىل 
ركييام خالل  عبارة عن  كانت  التي 
احلوثي  ميل�شيات  �شيطرة  فييرة 

على املدينة.
عددا  ي�شم  امل�شت�شفى  اأن  واأو�ييشييح 
مييين الييتييخيي�ييشيي�ييشييات اليييهيييامييية مثل 
والطفولة  والأمومة  الأ�شرة  طب 
واجليييييراحييييية وييي�ييشييتييقييبييل اأعييييييييدادا 
ويعمل  يوميا  املر�شى  ميين  كبرا 
يف  متوا�شل  ب�شكل  الطبي  الييكييادر 
امل�شت�شفى من اأجل تلبية متطلبات 
احلالت املختلفة ..م�شرا اإىل اأن 
هيئة الهالل الأحمر حر�شت على 
الطبية  باملعدات  امل�شت�شفى  تزويد 
اأجييل تلبية  الالزمة والأدويييية من 

احتياجات املر�شى.
الآن اختلف  الو�شع  اأن  اإىل  واأ�شار 
مييع حتييرييير مدينة  جيييذري  ب�شكل 
حيث  احلوثي  ميل�شيات  من  املخا 
اإىل  طبيعي  ب�شكل  احلييييياة  عيييادت 
املييدييينيية ..مييعييربييا عيين اأمييلييه يف اأن 
يتم حترير كامل ربوع اجلمهورية 
اأجييييل عييييودة اليمن  اليييييميينييييية مييين 

ال�شعيد مرة اأخرى اإىل اأبنائه.
الدكتورة  تييوجييهييت  جييانييبييهييا  مييين 
الييرفيياعييي متطوعة  جييهيياد هييا�ييشييم 
اإىل  بيياليي�ييشييكيير  املييخييا  م�شت�شفى  يف 
الييهييالل الأحيييمييير الإمييياراتيييي على 
م�شت�شفى  تاأهيل  لإعييادة  جهودها 

عالجية ميدانية ومتكاملة لكافة 
ال�شاحل  املناطق املحررة يف  اأهايل 
متييز  دون  اليييييييمييينيييي  الييييغييييربييييي 
يعمل  الطبي  الفريق  اإن  ..وقيييال 
يف  جميعا  للمر�شى  التوجه  على 
منازلهم وتقدمي الرعاية الطبية 

املجانية الالزمة لهم.
الطبي  الفريق  جهود  اأن  واأ�شاف 
تاأتي  الإميياراتييي  امل�شلحة  للقوات 
الإن�شاين  الإمييارات  جت�شيدا لنهج 
وحيييير�ييييس عيييليييى تيييوفييير الإغيييياثيييية 
اليمنية  املييينييياطيييق  يف  ليييالأ�يييشيييقييياء 

املحررة يف اليمن.
من جانبهم اأكد عدد من الأهايل 
مييين اخلدمات  ا�ييشييتييفييادوا  اليييذيييين 
الفريق  يييوفييرهييا  الييتييي  العالجية 
الطبي للقوات امل�شلحة الإماراتية 
اأن هذه املبادرة الرائدة اأ�شهمت يف 
لأهايل  عالجية  خييدمييات  تييقييدمي 
اليييييميين دون متييييييييز وجتيي�ييشييد نهج 
العون  الرائد يف مد يد  الإميييارات 
�شتى  ميين  واملييعييوزييين  للمحتاجني 

اأنحاء العامل.
وحيير�ييشييت وكيياليية اأنييبيياء الإمييييارات 
اأن تنقل ميدانيا من  على  “وام” 
املناطق  قلب احلييدث الأو�ييشيياع يف 
الغربي  بال�شاحل  املحررة  اليمنية 
اليمني عرب زيييارات اإىل عييدد من 
املناطق  هذه  يف  الرئي�شية  املرافق 
التي تولت دولة الإمارات العربية 
املتحدة عرب هيئة الهالل الأحمر 
اأجل  ميين  وبنائها  تاأهيلها  اإعييييادة 
لأبناء  متكاملة  خييدمييات  تييقييدمي 

اليمن.
مبدينة  العام  املخا  م�شت�شفى  ويف 
املخا مبحافظة تعز - الذي حولته 
ميييييلييييي�ييشيييييا احليييوثيييي خييييالل فرة 
اإىل ركام -  �شيطرتها على املدينة 
هبت اأيييادي اخلر ممثلة يف هيئة 
اليييهيييالل الأحيييمييير الإميييياراتييييي اإىل 
جاهزا  لي�شبح  وتاأهيله  تطويره 
ل�ييشييتييقييبييال امليير�ييشييى مييين خمتلف 

اأنحاء املدينة.
اإن  امل�شت�شفى  يف  م�شوؤولون  وقييال 
كييان خالل  الييعييام  املييخييا  م�شت�شفى 
احلوثي  ميل�شيات  �شيطرة  فييرة 

اأن  ..مييوؤكييداً  لالإهانة”  ونتعر�س 
الإ�شالم بريء من هذه امليلي�شيات. 
ميييين جيييانيييبيييه قيييييال عيييليييي بيييين علي 
امل�شتفيدين من  اأحد  اأحمد جبلي 
امليينييازل اإنييه وخييالل فييرة �شيطرة 
املدينة  على  احلوثية  امليلي�شيات 
كنا نعاين اأزمات اقت�شادية وكانت 
على  ت�شيطر  احلييوثييي  ميل�شيات 
بعد حترير  اأنييه  ..مييوؤكييداً  منازلنا 
التحالف  قوات  اأيدي  املدينة على 
العربي و�شيطرة القوات ال�شرعية 
عليها عادت احلياة مرة اأخرى اإىل 

“املخا” وعم المن والأمان.
“اإمارات اخلر”  اأن مبادرة  واأكييد 
وعييييييرب هيييييييئييية اليييييهيييييالل الأحييييميييير 
اليمنية  الأ�شر  منازل  بناء  باإعادة 
املييييتيييي�ييييشييييررة جتييي�يييشيييد نييييهييييج دولييييية 
الإمييييارات الييرا�ييشييخ يف رفييع املعاناة 
اإىل  ..م�شرا  اليمني  ال�شعب  عن 
اأ�شهمت  ان هييذه اجلييهييود الييرائييدة 
يف عودة ال�شتقرار مرة اأخرى اإىل 

الأ�شر اليمنية.
املخا  مدينة  عا�شتها  فييرة  وبييعييد 
ب�شبب  دام�س  ظييالم  يف  ال�شاحلية 
ميييييليي�ييشيييييات احلييييوثييييي الإيييييرانييييييييية 
البخارية  املييخييا  حمييطيية  اأبيي�ييشييرت 
النور بعد حترير  لإنتاج الكهرباء 
مدار  على  للعمل  وعيييادت  املدينة 
24 �شاعة لتزود املدينة بالكهرباء 
وت�شهم يف عودة وترة احلياة اإىل 

طبيعتها.
قال   .. للمحطة  زيييارتيينييا  وخيييالل 
نائب  املهند�س ناجي جعفر قا�شم 
البخارية  امليييخيييا  حميييطييية  ميييديييير 
املحطة  هييذه  اإن  الكهرباء  لإنييتيياج 
منذ  بيينيياوؤهييا  مت  اليييذي  الرئي�شية 
اأكيييرث ميين 30 عييامييا تييوقييفييت عن 
دخول  بييعييد   2015 عيييام  الييعييمييل 
اإىل  الإيرانية  احلوثية  امليل�شيات 
املدينة وما �شاحب ذلك من دمار 

وخراب ملدينة املخا ال�شاحلية.
واأو�ييييشييييح قييا�ييشييم اأنيييييه بييعييد دخيييول 
اليمن  اليي�ييشييرعييييية يف  دعييييم  قييييوات 
اإىل املدينة وحتريرها بدعم كبر 
الإماراتية  امل�شلحة  الييقييوات  ميين 
وتاأهيل  بيينيياء  اإعيييييادة  عملية  متييت 

عييييودة  اأن  اإىل  ..ميييي�ييييشييييرة  امليييخيييا 
امل�شت�شفى للعمل مرة اأخرى اأنقذ 

حياة الآلف من اأبناء اليمن.
تقدم  امل�شت�شفى  اأن  اإىل  ونييوهييت 
اليييعيييالج امليييجييياين لييليينييازحييني من 
وت�شهد  اليييييمييييينيية  امليينيياطييق  بييعيي�ييس 
يييوميييييا تييوافييد املييئييات ميين املر�شى 
فيما ي�شعى الكادر الطبي املتواجد 
اإىل ا�شتيعاب هذه الأرقام وتقدمي 

الرعاية ال�شحية الالزمة لهم.
ميل�شيات  اأيييييادي  طييالييت  اأن  وبييعييد 
منازل  احلييوثييييية  والإرهييييياب  ال�شر 
اإىل  فحولتها  املخا  مدينة  اأهيييايل 
اخلر”  “اإمارات  �ييشييارعييت  ركييييام 
ذراعها  وعييرب  املدينة  حترير  بعد 
الأحمر”  “الهالل  الإنيي�ييشييانييييية 
اإعمار  اإعييييادة  ميي�ييشييروع  تنفيذ  اإىل 
املدينة وبناء منازل لأهايل اليمن 

املت�شررين.
اجلديدة  للمنازل  زيارتنا  وخالل 
اأكدت  اليمنية  الأ�يييشييير  ميين  لييعييدد 
يف  عيياثييت  احلييوثييي  ميلي�شيات  اأن 
وفييي�يييشييياداً فحولت  املييدييينيية خيييرابييياً 
ركام  اإىل  اليمنية  الأ�ييشيير  ميينييازل 
وخراب ومع حترير “املخا” على 
العربي  الييتييحييالييف  قيييييوات  اأيييييييدي 
ال�شعودية  العربية  اململكة  بقيادة 
على  ال�شرعية  الييقييوات  و�شيطرة 
املدينة هبت دولة الإمارات لنجدة 
اأهايل اليمن واإعادة اإعمار املدينة 
اإعادة بناء للمنازل  وتنفيذ عملية 
املت�شررة وت�شليمها لأهايل اليمن 

خالل فرة وجيزة.
اأحمد  علي  حممد  حممد  وتوجه 
اجلبلي اأحد امل�شتفيدين من املنازل 
العربي  الييتييحييالييف  اإىل  بيياليي�ييشييكيير 
ال�شعودية  العربية  اململكة  بقيادة 
املتحدة  العربية  الإمييييارات  ودولييية 
وال�شتقرار  الأميييييين  عيييييودة  عييلييى 
ملييدييينيية املييخييا بييعييد حتييريييرهييا من 

ميل�شيات احلوثي.
املخا  ميييديييينييية  اأهييييييييايل  اإن  وقييييييال 
�شيطرة  فييرة  خييالل  كثراً  عانوا 
ميلي�شيات احلوثي على املدينة .. 
م�شيفاً “احلوثيون كانوا يدخلون 
ويطردوننا  عنا  رغما  منازلنا  اإىل 

ميل�سيات احلوثي تف�سحها جرائمها املوثقة

التحالف العربي يعيد احلياة اإىل املدن اليمنية املحررة 

وا�سنطن تنفي تزويد ف�سائل �سورية ب�سواريخ اأر�س جو

رو�سيا ترد ب�سالح جديد على اإ�سقاط طائرتها يف اإدلب
•• عوا�صم-وكاالت:

بعد اأن متكنت هيئة حترير ال�شام )التي ت�شم جبة الن�شرة �شابقاً 
اإىل جانب ف�شائل اأخرى( ام�س الأول ال�شبت من اإ�شقاط طائرة �شو 
اإطالق  بق�شف موقع  رو�شيا  ردت  ومقتل طيارها،  الرو�شية،   25-

ال�شاروخ، بح�شب ما اأعلنت وزارة الدفاع .
�شربة  يف  الن�شرة  جبهة  من  م�شلحاً   30 قتل  الرو�شي،  الييرد  ويف 
قالت مو�شكو اإنه بالغ الدقة وفعال دون  “�شالح جديد”،  جوية بي 
اأن تك�شف عن نوع ال�شالح امل�شتخدم. كما واأطلقت البوارج الرو�شية 
ال�شبل بريف  بلدة خان  بروؤو�س عنقودية على  4 �شواريخ حمملة 
اإدلب ما اأدى ملقتل 10 اأ�شخا�س يف ح�شيلة اأولية وع�شرات اجلرحى 
ال�شوري  املر�شد  اأفيياد  ما  بح�شب  والأطييفييال،  الن�شاء  من  معظمهم 

حلقوق الإن�شان، م�شاء ام�س الول ال�شبت.
واأ�شاف املر�شد اأن �شكان بلدتي مع�شران وخان ال�شبل هما من دفع 
ا�شتهدافهم  جييراء  البلدتني  يف  املدنيني  ع�شرات  قتل  حيث  الثمن، 
ذلك،  اإىل  عنقودية.  روؤو�ييشييا  حتمل  و�شواريخ  املتفجرة  بالرباميل 

�شف بال�شر�س منطقة �شراقب  ا�شتهدفت القوات الرو�شية ب�شكل ومُ
اأن غ�شب مو�شكو لن يقف عند هذا  وما حولها من قييرى. ويبدو 
اليييذي قفز  الييطييائييرة  قييائييد  اعييرافييهييا مبقتل  بعد  احليييد، خ�شو�شاً 

مبظلة من طائرته، قبل اأن يمُقتل يف ا�شتباكات مع م�شلحني.
وعلى �شعيد مت�شل، اأ�شارت مو�شكو اإىل اأن تعاوناً يجري بني قيادات 

قاعدة #حميميم الرو�شية واأنقرة ل�شرجاع جثة الطيار.
ويييرجييح مييراقييبييون اأن تيي�ييشيياعييف الييطييائييرات الييرو�ييشييييية غيياراتييهييا يف 
التي ت�شهد ق�شفا  اإدلييب،  القادمة على مدينة �شراقب يف  ال�شاعات 
اأنها تعد  النظام، رغم  الرو�شية وطييران  القوات  م�شتمرا من قبل 

واحدة من مناطق خف�س الت�شعيد يف �شوريا. 
اإدلب  يف  رو�شية  ع�شكرية  طائرة  اإ�شقاط  على  �شاعات  مت�س  ومل 
التي  الدعييياءات  نفي  اإىل  وا�شنطن  �شارعت  حتى  طيارها..  ومقتل 
الكتف م�شادة للطائرات  بتزويدها �شواريخ حممولة على  راجت، 

لأي جهة مقاتلة ب�شوريا.
اإن  الأمركية  وزارة اخلارجية  با�شم  املتحدثة  نيياورت  وقالت هيذر 
وا�شنطن مل تزود مطلقا اأي جماعة يف �شوريا ب�شواريخ اأر�س جو 

تطلق من على الكتف، واأّن بالدها ت�شعر بقلق عميق من ا�شتخدام 
اخلارجية  با�شم  املتحدثة  وتابعت  بيي�ييشييوريييا.   الأ�شلحة  هييذه  مثل 
الأمركية اأّن احلل لهذا العنف هو العودة اإىل عملية جنيف باأ�شرع 

ما ميكن داعية رو�شيا اإىل الوفاء بالتزاماتها يف هذا ال�شدد.
الطائرة  اإ�شقاط  تبّنت  �شابقا،  الن�شرة  ال�شام  حترير  هيئة  وكانت 
الرو�شية وقالت اإن اأحد مقاتليها اأ�شقطها مبا�شرة ب�شاروخ م�شاد 

للطائرات.
با�شم  املييتييحييدث  عيين  الييرو�ييشييييية  �شبوتنيك  وكيياليية  نييقييلييت  ذليييك  اإىل 
اأيا من  املتحدة مل تزود  اإن الوليات  اإريك باهون قوله  البنتاغون 
القوات احلليفة لها يف �شوريا باأ�شلحة اأر�س-جو ول نية لها للقيام 

بذلك م�شتقبال.
واأو�شح املتحدث اأن عملياتهم تركز يف املناطق التي يقومون مبهام 
جمالت  حول  حتقيقات  �شيجرون  اأنهم  موؤكدا  داع�س  �شد  قتالية 
ا�شتخدام هذا ال�شالح ل�شمان �شالمة �شركائهم.  هذه التو�شيحات 
اإ�شقاط  على  م�شوؤوليتها  اليي�ييشييام  حتييرييير  هيئة  اإعيييالن  بعد  جييياءت 

مقاتلة رو�شية من طراز �شو خم�شة وع�شرين يف ريف اإدلب.
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 43405  بتاريخ : 16/ 2001/07

امل�شجلة بالرقم : 34578   بتاريخ : 2002/11/10
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

 وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

 �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

بتاريخ : 2011/04/28 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 106 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :التميمي وم�شاركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 43409  بتاريخ : 2001/07/16

امل�شجلة بالرقم : 34068   بتاريخ : 2002/10/22
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س

 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 106 بتاريخ : 2011/04/28

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :التميمي وم�شاركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 43629  بتاريخ : 2001/07/31

امل�شجلة بالرقم : 42443   بتاريخ : 2003/10/06
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث   �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س

 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 106 بتاريخ : 2011/04/28

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :التميمي وم�شاركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 43636  بتاريخ : 2001/07/31

امل�شجلة بالرقم : 38762  بتاريخ : 2003/04/28
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

 وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث   �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س

 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 106 بتاريخ : 2011/04/28

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :التميمي وم�شاركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 45192  بتاريخ : 2001/11/25

امل�شجلة بالرقم : 39051  بتاريخ : 2003/05/04
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث   �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س 

 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 106 بتاريخ : 2011/04/28

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 45562  بتاريخ : 2001/12/26

امل�شجلة بالرقم : 35546  بتاريخ : 2003/01/06
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث   �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س

 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 106 بتاريخ : 2011/04/28

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :التميمي وم�شاركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 51049  بتاريخ : 2003/01/04

امل�شجلة بالرقم : 51049    بتاريخ : 2003/08/02
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

 وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث 

 �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س
 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.

واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 149 بتاريخ : 2015/02/01
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :التميمي وم�شاركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 51226  بتاريخ : 2003/01/19

امل�شجلة بالرقم : 41599  بتاريخ : 2003/08/03
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث   �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س

 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 137 بتاريخ : 2014/02/04

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :التميمي وم�شاركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 44737  بتاريخ : 2001/10/16

امل�شجلة بالرقم : 34364  بتاريخ : 2002/11/02
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث   �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س

 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 9 بتاريخ : 2002/01/28

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

  تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :التميمي وم�شاركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 44738  بتاريخ : 2001/10/16

امل�شجلة بالرقم : 34363   بتاريخ : 2002/11/02
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

 وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث   �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س

 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 106 بتاريخ : 2011/04/28

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :التميمي وم�شاركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 44926  بتاريخ : 2001/10/31

امل�شجلة بالرقم : 37944   بتاريخ : 2003/04/20
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث   �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س

 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 106 بتاريخ : 2011/04/28

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

  تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :التميمي وم�شاركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 45191  بتاريخ : 2001/11/25

امل�شجلة بالرقم : 39326  بتاريخ : 2003/05/06
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث   �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س

 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 106 بتاريخ : 2011/04/28

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :التميمي وم�شاركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 52792  بتاريخ : 2003/04/21

امل�شجلة بالرقم : 46097  بتاريخ : 2004/03/29
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث   �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س

 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 129 بتاريخ : 2013/06/02

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :التميمي وم�شاركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 57247  بتاريخ : 2003/11/23

امل�شجلة بالرقم : 57247  بتاريخ : 2004/06/01
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث   �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س

 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 129 بتاريخ : 2013/06/02

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :التميمي وم�شاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 60038   بتاريخ : 2004/04/12

امل�شجلة بالرقم : 60038    بتاريخ : 2004/09/26
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث   �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س

 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 142 بتاريخ : 2014/07/01

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :التميمي وم�شاركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 60535    بتاريخ : 2004/05/03

امل�شجلة بالرقم : 60535    بتاريخ : 2005/02/14
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث   �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س

 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 142 بتاريخ : 2014/07/01

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

  تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :التميمي وم�شاركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 60842  بتاريخ : 2004/05/17

امل�شجلة بالرقم : 60842    بتاريخ : 2005/02/14
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث   �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س

 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 142 بتاريخ : 2014/07/01

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :التميمي وم�شاركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 60863    بتاريخ : 2004/05/19

امل�شجلة بالرقم : 60863    بتاريخ : 2005/02/07
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث   �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س

 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 142 بتاريخ : 2014/07/01

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :التميمي وم�شاركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 61314    بتاريخ : 2004/06/06

امل�شجلة بالرقم : 61314    بتاريخ : 2005/01/16
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث   �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س

 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 142 بتاريخ : 2014/07/01

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :التميمي وم�شاركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 62411    بتاريخ : 2004/07/21

امل�شجلة بالرقم : 62411    بتاريخ : 2005/02/14
باإ�شم املالك : كوردي�س كوربوري�شن

وعنوانه : 6500 با�شيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له : كاردينال هيلث   �شوي�شرا 515 جي ام بي ات�س

 وعنوانه : ليندن�شرا�شي 10،  6340 بار، �شوي�شرا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 142 بتاريخ : 2014/07/01

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 44
تارييخ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

EAT 113605

EAT 113605

EAT 113605

EAT 113605

EAT 113605

EAT 34390

EAT 113605

EAT 113605

EAT 113605

EAT 113605

EAT 113605

EAT 113605

EAT 113605

EAT 113605

EAT 113605

EAT 113605

EAT 113605

EAT 113605

EAT 113605

EAT 113605



االثنني   5   فبراير    2018  م   -   العـدد  12242  
Monday  5   February   2018  -  Issue No   12242

19191917

الفجر الريا�ضي

اختتمت ام�س - بح�شور ومتابعة �شمو ال�شيخ �شلطان 
اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة  بن زايد 
الثانية  الييدورة  رئي�س نادي تراث الإمييارات - فعاليات 
 2018 الييراثييي  زايييد  بن  �شلطان  مهرجان  لي  ع�شرة 
بتتويج الفائزين مبزاينة الإبل لفئة “حول” وتكرمي 
يف  �شاهموا  الذين  كافة  والإعالميني  والرعاة  اللجان 

اإجناح املهرجان.
ميي�ييشييك ختام  “حول” اليييييييوم  الإبيييييل  مييزاييينيية  و�ييشييكييلييت 
املهرجان حيث متت �شمن ثالثة اأ�شواط هي “ �شوط 
القيا�شات لل�شيوخ ومن يرغب من القبائل “ و” �شوط 
اأبناء القبائل الف�شي” و” �شوط اأبناء القبائل الذهبي 
مل�شابقة  املفتوح  بال�شوط  الفائزين  تتويج  مت  كما   “
نهيان  اآل  زايد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  املحالب. وتوج 
الفائزين باأ�شواط مزاينة اليوم الثالث ع�شر والأخر 
للمهرجان حيث ح�شدت املطية “مكيدة” ل�شمو ال�شيخ 
�شلطان بن زايد اآل نهيان املركز الأول يف �شوط ال�شيوخ 
ومن يرغب من القبائل القيا�شات فئة “حول” وجاءت 
يف املرتبة الثانية “احلذرة” لل�شيخ �شيف بن خليفة بن 
“اأفعال”  الثالث  اآل نهيان ويف املركز  �شيف بن حممد 
اآل نهيان.. بينما حازت  ال�شيخ �شلطان بن زايد  ل�شمو 
املركز الرابع “هقاي” ل�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل 
نهيان وحلت خام�شة “العزرة” لل�شيخ خليفة بن �شيف 
بن حممد اآل نهيان تلتها يف املركز ال�شاد�س “ك�شابة” 
لل�شيخ حممد بن خليفة بن �شيف اآل نهيان ويف املرتبة 
ال�شابعة “مغي�شة” لل�شيخ زايد بن خليفة بن �شيف اآل 
“�شدمة” ملحمد بن  نهيان وجيياءت يف املرتبة الثامنة 
“العاند”  التا�شع  املركز  ويف  القحطاين  علي  عاي�س 
نهيان وحلت يف  اآل  زايييد  بيين  �شلطان  بيين  هييزاع  لل�شيخ 
املركز العا�شر “عنيدة” ل�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 

اآل نهيان.
ويف �شوط اأبناء القبائل الذهبي فئة “حول” .. ظفرت 
هياي  بيين  عييلييي  ليي�ييشييلييطييان  “الذيبة”  الأول  بيياملييركييز 
“عوايد”  اليييثييياين  امليييركيييز  بييييينييمييا حييلييت يف  امليينيي�ييشييوري 

املرتبة  ويف  امليينيي�ييشييوري  حييويييرب  م�شبح  عيياميير  مل�شبح 
�شاملني  �شعيد  عبيد  ملييبييارك  “ميا�شة”  جييياءت  الثالثة 
“وهيلة” ل�شلطان  الرابع  املركز  املن�شوري وجيياءت يف 
علي بن هياي املن�شوري ويف املركز اخلام�س “الغزيل” 
املرتبة  الأحييبييابييي.. فيما جيياءت يف  راقييع حممد  لعلي 
بن  را�ييشييد  حمييمييد  �شوغان” لييعييادل  “بنت  اليي�ييشيياد�ييشيية 
ال�شابعة  املييرتييبيية  ويف  اخلييياطيييري  الييليي�ييس  بييين  حمييمييد 
الرا�شدي  علي  بن  �شعيد  بن  اخلليج” ملحمد  “�شمحة 
عبيد  �ييشييامل  علي  ملييعييايل  “نقوة”  الثامنة  املرتبة  ويف 
ل�شلطان  “الغزيل”  التا�شع  املركز  يف  وجيياءت  الكعبي 
بن حنتوت املنهايل ويف املركز العا�شر جاءت “ميا�شة” 

ل�شلطان حممد �شطيون الدرعي.
ح�شلت   .. “حول”  فئة  الف�شي  القبائل  �ييشييوط  ويف 
ال�شدي  حمييمييد  بيين  خلمي�س  ال�شدي”  “�شاهينية 
الثاين  املييركييز  يف  وحييلييت  الأول  املييركييز  على  املن�شوري 
بينما   .. الييقييحييطيياين  عييلييي  عيياييي�ييس  ملحمد  “ميا�شة” 
مبارك  “ال�شاهينية” لعي�شى  الثالث  املركز  يف  جيياءت 
“اأفعال”  الرابعة  املرتبة  املن�شوري ويف  بالكويد  را�شد 
املركز  وحييلييت يف  امليينيي�ييشييوري  هييييياي  بيين  عييلييي  ل�شلطان 
اخلييلي  نا�شر  نخرة  لنا�شر  “م�شيحة”  اخلام�س 
عاي�س  حممد  مل�شفر  “الغزيل”  ال�شاد�س  املييركييز  ويف 
علي القحطاين ويف املركز ال�شابع “حفلة عمان” ملكتوم 
بن فهد بن حمدان بن �شعيد العلوي ويف املركز الثامن 
املرتبة  ويف  القحطاين  علي  عاي�س  ملحمد  “هوايل” 
حمد  بن  ن�شيب  بن  املجيد  “منحاف” لعبد  التا�شعة 
الرواحي وجاءت يف املركز العا�شر “نوادر” ملعايل علي 

�شامل عبيد الكعبي.

وتوج �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان - يف ختام 
م�شابقة املحالب مبهرجان �شموه - الفائزين بال�شوط 
وح�شلت  حلوب  ناقة   80 فيه  تناف�شت  الييذي  املفتوح 
العامري على  اأحمد باحلطم  اململوكة للدكتور  الناقة 
الناقة  الييثييانييييية  املييرتييبيية  يف  جييياءت  بينما  الأول  املييركييز 
وحلت  جييداد  اأحييمييد  بيين  بخيت  بيين  لطوير�س  اململوكة 
بن  �شامل  بن  لبخيت  اململوكة  الناقة  الثالث  املركز  يف 
بخيت مقدم املهري ويف املرتبة الرابعة الناقة اململوكة 
ليي�ييشييامل بيين حييريييز بيين فييلييو غييييربار زغييبيينييوت وحييلييت يف 
املركز اخلام�س الناقة اململوكة ل�شهيل اأحمد باحلطم 
ل�شعيد  اململوكة  الناقة  ال�شاد�شة  املرتبة  ويف  العامري 
املركز  يف  حلت  بينما   .. قم�شيت  اأحييمييد  بيين  �شامل  بيين 
م�شخفي  بن  عوبد  بن  ل�شعيد  اململوكة  الناقة  ال�شابع 
�شمودة املهري ويف املركز الثامن الناقة اململوكة خلالد 
املرتبة  يف  وحلت  الرا�شدي  خبيزان  ال  �شامل  مبخوت 
بخيت  �شحيان  حمد  لبخيت  اململوكة  الناقة  التا�شعة 
املنهايل ويف املركز العا�شر حلت الناقة اململوكة ملحمد 

�شامل �شهيل م�شن.
وعقب ختام التتويج مت تكرمي اأع�شاء جلان “ حتكيم 
املزاينة والت�شبيه وت�شجيل املزاينة وال�شبوك واملحالب 
واملركا�س وم�شابقة ال�شلوقي العربي “ كما كرم �شموه 
يف  الييعييامييليية  والييلييجييان  املنظمة  العليا  اللجنة  اأعيي�ييشيياء 

املهرجان والتقطت �شورة جماعية للجميع.
�شهد احلفل اخلتامي اإىل جانب �شمو ال�شيخ �شلطان بن 
زايد اآل نهيان .. ال�شيخ خليفة بن �شيف بن حممد اآل 
نهيان بجانب عدد من �شفراء الدول العربية والأجنبية 
كبار مالك ومربي  وعييدد من  الدولة  املعتمدين لدى 

الإبل يف الإمييارات ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية وجمموعة من ال�شعراء واملثقفني وح�شد من 
و�شائل الإعالم املحلية والعربية والأجنبية اإ�شافة اإىل 
جمهور كبر من املواطنني واملقيمني وعدد كبر من 

ال�شياح الأجانب.
حل�شور  �شموه  لييدعييوة  تقديرهم  عيين  اجلميع  وعييرب 
جهود  مثمنني   .. اخلييتييامييي  اليييييوم  فعاليات  ومتابعة 
والهوية  ال�شعبي  امليييييوروث  عييلييى  املييحييافييظيية  يف  �ييشييمييوه 
ومفردات  تقاليد  على  احلفاظ  على  والعمل  الوطنية 
اليييراث عييرب الييعييديييد ميين الييو�ييشييائييل وامليينييا�ييشييط ومنها 
الذي حتت�شنه مدينة  التقليدي  ال�شنوي  هذا احلدث 
وعر�شا  �شعبية  احتفالية  اأ�شبح  اإذ  عييام  كييل  �شويحان 
كاملني  اأ�شبوعني  مييدار  على  به  اجلميع  يزهو  وطنيا 
حيث كانت فيها ال�شيادة لفر�شان ال�شحراء وجميالت 

الإبل والن�شاطات امل�شاحبة املتنوعة .
واملناف�شني يف  الإبييل  اأ�شاد عدد من مالك  من جهتهم 
زايد  �شلطان بن  ال�شيخ  املهرجان بجهود ورعاية �شمو 
الييراث الإميياراتييي كافة .. موؤكدين  اآل نهيان ملفردات 
اأن مييهييرجييان �ييشييلييطييان بييين زايييييد اليييراثيييي حتيييول اإىل 
تظاهرة �شنوية تراثية ثقافية اأدبية فنية �شاملة تعمل 
املوروث وتاأ�شيله ونقله لالأجيال بطريقة  على حفظ 

ح�شارية .
وامل�شابقات  والأن�شطة  الفعاليات  تنوع  اأن  اىل  واأ�شاروا 
جعل من املهرجان الأول على م�شتوى املنطقة بعد اأن 
حظي باهتمام اجلمهور من خمتلف اجلن�شيات اإ�شافة 
اإىل الييزخييم الإعيييالميييي غيير امليي�ييشييبييوق واأ�ييشييبييح وجهة 
الوجه  يعك�س  مبا  واملعرفة  للتوا�شل  وج�شرا  �شياحية 

احل�شاري وامل�شرق للدولة ويواكب نه�شتها احل�شارية 
ومكانتها العاملية .

“ ال�شوق ال�شعبي  اآخر .. توا�شلت فعاليات  من جانب 
“ الذي بلغ عدد زواره خالل اأيام املهرجان نحو خم�شة 
�شتى  يف  عمل  ور�ييس  لهم  نظمت  وطالبة  طالب  اآلف 
املجالت الراثية التي ي�شمها ال�شوق مثل ور�س العمل 

البيئية وعرو�س تثقيفية توعوية وخدمات طبية .
زياراتهم  الطلبة يف  رافييقييوا  واإدارييييون  واأكييد م�شرفون 
ويعك�س  ونا�شطة  حية  ثقافية  مييدر�ييشيية  املييهييرجييان  اأن 
ويعزز  الإماراتي  الراث  األوان  قيادتنا بجميع  اهتمام 
روح املواطنة والهوية يف نفو�س الن�سء .. م�شرين اإىل 
الراث  بهذا  ومهتم  فاعل  كعن�شر  ال�شباب  وجييود  اأن 
العليا  اللجنة  ..مثمنني جهود  هو مثار فخر للجميع 

املنظمة للمهرجان.
اليينيييييادي �شاحب  الييدكييتييور عبد اهلل  اعييتييرب  ميين جهته 
ال�شوق  يف  امليي�ييشيياركيية  العاملية  الييتييوا�ييشييل  خيمة  مييبييادرة 
ترفيهية  اجتماعية  تراثية  فعالية  ال�شوق  اأن  ال�شعبي 
ال�شياحية  اخلريطة  على  املييهييرجييان  و�شعت  تعليمية 
لييتيينييوع املييعييرو�ييشييات اليييراثيييي وكيييييفييييية احليييفييياظ على 
الراث الإماراتي الذي يغر�س روح النتماء يف نفو�س 

الأجيال القادمة.
ووجه ال�شكر اإىل �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد األ نهيان 
اأن يبقى املهرجان حافظا  على اهتمامه وحر�شه على 

للراث مواكبا ملتطلبات الع�شر.
الفعاليات  من�شقة  الرحمن  عبد  عائ�شة  اأ�ييشييارت  فيما 
بخيمة التوا�شل العاملية اإىل اأن مبادرة “ �شجل ال�شعادة 
لإ�شعاد القيادة “ التي ت�شرف عليها اخليمة تعد موؤ�شرا 

 “ ودليال على حب ال�شعب لقيادته ف�شال عن مبادرة 
اأظهرت احلب الفطري  “ التي  زايييد يف عيون حمبيه 
مركز  وعر�س   . الأطفال  ر�شومات  خالل  من  للدولة 
لييوحيية تراثية  اأميي�ييس  الإميييييارات  تيييراث  بيينييادي  ال�شمحة 

عرفت الزوار بتقاليد العر�س الإماراتي يف املا�شي .
ووجه امل�شاركون من مالك لالإبل وجمهور - يف ختام 
ال�شيخ  �شمو  اإىل  وتييقييدييير  ر�ييشيياليية حمييبيية   - املييهييرجييان 
ودعمه  تييقييديييرا جلييهييوده  نييهيييييان  اآل  زاييييد  بيين  �شلطان 
�شعادتهم  عييين  مييعييربييني  وملييهييرجييانييهييم..  لييهييم  الييكييبيير 
اأن هذه  .. موؤكدين  اليومي للفعاليات  بح�شور �شموه 
وتقدميه  للمهرجان  نوعي  اإجنييياح  يف  اأ�شهمت  اللفتة 
للعامل ب�شورة تليق مبكانة وريادة الإمارات يف ريا�شة 

الهجن العربية الأ�شيلة .
للمهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة  ثمنت  جهتها  ميين 
جييهييود �ييشييمييو اليي�ييشيييييخ �ييشييلييطييان بييين زايييييد اآل نييهيييييان يف 
من  العديد  وتر�شيخ  الوطنية  الهوية  على  املحافظة 
باحلدث  لييالرتييقيياء  الأفيييكيييار  ميين  وميينييظييوميية  التقاليد 
الذي اأ�شبح بف�شل توجيهات �شموه من اأهم الأحداث 

الراثية الثقافية على م�شتوى املنطقة.
ودول  الإميييارات  من  امل�شاركني  جميع  اللجنة  و�شكرت 
�شويحان  واأهييايل  والداعمني  والرعاة  التعاون  جمل�س 
بال�شورة  واإخراجه  املهرجان  اإجناح  �شاهم يف  وكل من 
التي تن�شجم مع توجيهات وروؤى راعي املهرجان حيث 
ثقافة  خ�شو�شية  عييلييى  املييحييافييظيية  عييلييى  �ييشييمييوه  يعمل 
�ييشيياللتييهييا الأ�ييشيييييليية واإكثارها  الإبييييل الأ�ييشيييييليية وعييلييى 
�شعادة من�شور  اأ�شاد  . من جانبه  وتطويرها وتنميتها 
اللجنة  رئي�س  العليا  اللجنة  ع�شو  املن�شوري  �شعيد 
م�شرا   .. الإعييالمييي  باحل�شور  باملهرجان  الإعالمية 
اأن الإعييالم و�شيلة للتعريف بالراث.. مثمنا دور  اإىل 
م�شئويل  وجهود  والراعية  الناقلة  الإعالمية  اجلهات 
يف  والعاملني  باملهرجان  الإعييالمييي  املييركييز  وحميييرري 
اللجنة الإعالمية كافة لدورهم الكبر يف نقل فعاليات 

واأن�شطة املهرجان وت�شهيل عمل الزائرين .

اأ�سحاب الهمم يح�سدون امليداليات 

ختام بطولة عام زايد لرفعات القوة والري�سة الطائرة

تتويج الفائزين مبزاينة الإبل لفئة حول

اختتام فعاليات مهرجان �سلطان بن زايد الرتاثي 2018 

مع انطالق مناف�سات كرة ال�سلة يف »عربية ال�سيدات2018 «

»ال�سارقة الريا�سي للمراأة« يحقق فوزًا م�ستحقًا على جدة يونايتد ال�سعودي
انهني املباراة بفارق 60 نقطة وبنتيجة عري�سة 30-90

جنح اأ�شحاب الهمم يف ح�شد امليداليات 
امللونة يف ختام بطولة عام زايد لرفعات 
اإحت�شنها  التي  القوة والري�شة الطائرة 
الييهييمييم مب�شاركة  نيييادي دبيييي لأ�ييشييحيياب 
خمتلف  ميييثييلييون  ولعيييبييية  لعييبييا   30
اندية اأ�شحاب الهمم بالدولة .و�شهدت 
الريا�شي  خييييورفييييكييييان  نيييييييادي  �يييشيييالييية 
املتحركة  الكرا�شي  �شلة  دوري  اإنطالق 
تاأتي  حيث   2018-2017 للمو�شم 
وبرامج  خطط  �شمن  الييبييطييولت  هييذه 
اأ�شحاب الهمم  اإحتاد الإمارات لريا�شة 
لييلييمييو�ييشييم اليييرييييا�يييشيييي اجليييدييييد .وقييييال 
حمييمييد حمييمييد فييا�ييشييل الييهييامييلييي رئي�س 
اأ�شحاب الهمم  اإحتاد الإمارات لريا�شة 
والييبييطييولت فر�شة  املييلييتييقيييييات  هيييذه  ان 
باخلربات  لالإحتكاك  لالعبينا  كبرة 
ي�شخر  الإحتيياد  اأن  اإىل  املوجودة م�شرا 

كافة اإمكاناته خلدمة اأ�شحاب الهمم .
واعرب ذيبان �شامل املهري الأمني العام 
باإحتاد الإمارات لريا�شة اأ�شحاب الهمم 
عن �شعادته بامل�شتويات املقدمة مع ختام 

املو�شم  هييذا  اأن  موؤكدا  الأوىل  البطولة 
�شيكون له طابع مميز وذلك بعد اإطالق 
اأن�شطتنا  جميع  على  زايييد  عييام  م�شمى 

املحلية لهذا املو�شم .
اأحمد  اليييدكيييتيييورعيييبيييداليييرزاق  واأبييييييييدى 
اإحتاد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ر�ييشيييييد  بيينييي 

�شعادته  املييعيياقييني  لييريييا�ييشيية  الإمييييييييارات 
اأوىل  الييكييبييرة مبيي�ييشييتييوى الييالعييبييني يف 
للكرا�شي  اليي�ييشييليية  كيييرة  دوري  مييبيياريييات 

املييتييحييركيية واليييييذي يييقييام لييلييمييرة الأوىل 
بالدولة موؤكدا باأن هذا الدوري �شيكون 
اخلارجية  م�شاركاتنا  يف  الأثيير  بالغ  له 

ل�شلة الكرا�شي املتحركة القادمة .
و�شهدت م�شاركة الالعبني يف مناف�شات 
رفعات القوة م�شاركة كبرة من خمتلف 
الباراملبي  البطل  اإ�شتطاع  الأندية حيث 
دبي  نيييادي  لعييبيية  خلف  خمي�س  حممد 
امليدالية  اإنيييتيييزاع  الييهييمييم ميين  لأ�ييشييحيياب 
الذهبية فئة وزن 97 كجم تاله لعب 
را�شد  الهمم  لأ�شحاب  خورفكان  نييادي 
وح�شل  كييجييم   107 وزن  فييئيية  حيي�ييشيين 
اأبوظبي  نادي  لعب  الثالث  املركز  على 
لأ�شحاب الهمم عبداهلل �شهاب فئة وزن 
املركز  على  88 ح�شل  وزن  ولفئة   97
الهمم  لأ�شحاب  دبي  نادي  الأول لعب 
تيياله يف  الأول  املييركييز  عيييادل ح�شن على 
املركز الثاين لعب نادي عجمان �شعود 
عبدالعزيز ويف املركز الثالث حل لعب 

نادي اأبوظبي حمد ح�شن احلمادي .
الأول  امليييركيييز  اإنيييتيييزع   77 وزن  ولييفييئيية 

نبيل  الهمم  دبييي لأ�شحاب  نييادي  لعييب 
عبدالكرمي تاله يف املركز الثاين لعب 
نادي خورفكان �شيف الزعابي ويف املركز 
الثالث فا�شل نا�شر لعب نادي عجمان 
ولفئة وزن 65 كيلو اإ�شتطاع نادي دبي 
الثالثة  املراكز  اإنتزاع  الهمم  لأ�شحاب 
الأوىل بكل من اأ�شامة عبداحلميد اأول 
تييياله يف املييركييز الييثيياين زميييييلييه عبداهلل 
الثالث  امليييركيييز  ويف  خييور�ييشيييييد  حمييمييد 

. عي�شى طوير�س فئة وزن 54 

ولفئة الإناث ح�شل نادي خورفكان على 
الثالث مراكز الأوىل من خالل ح�شول 
الالعبة موزه عبيد الزيودي على املركز 
الأول فئة وزن 55 و حلت ثانية هيفاء 
يف  وحلت   73 وزن  لفئة  النقبي  را�ييشييد 
املركز الثالث مرمي عبيد الزيودي فئة 
وزن 79 ويف م�شابقات الري�شة الطائرة 
لأ�شحاب  الييثييقيية  نيييييادي  لعييييب  اإنييييتييييزع 
الهمم حممد الزرعوين ذهبية الري�شة 
الييطييائييرة تيياله يف املييركييز الييثيياين �شالح 

الهمم ويف  دبييي لأ�شحاب  حممد لعييب 
املركز الثالث حل زميله جا�شم رم�شان 
الالعب  بالذهبية  تييوج  ال�شباب  ولفئة 

حميد فوزي لعب نادي دبي .
نيييادي خورفكان  اإحييتيي�ييشيينييت �ييشيياليية  كييمييا 
�شلة  دوري  مييبيياريييات  اأوىل  الييريييا�ييشييي 
الييكييرا�ييشييي املييتييحييركيية بيييني نييييادي العني 
لأ�ييييشييييحيييياب اليييهيييميييم واملييي�يييشيييييييف نيييييادي 
خورفكان لأ�شحاب الهمم اإنتهت ل�شالح 
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نادي  ال�شيافة،  �شاحبات  انتزعت 
نقاط  للمراأة،  الريا�شي  ال�شارقة 
عري�س  بانت�شار  املناف�شات  اأوىل 
وبنتيجة  نيييفيييطييية   60 بيييييفيييييارق 
جدة  فيييرييييق  عييلييى   ”30-90“
التي  املباراة  ال�شعودي، يف  يونايتد 
�شالة  على  الأول،  اأم�س  جمعتهما 
موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة، يف 
انطالق مناف�شات اليوم الفتتاحي 
من الن�شخة الرابعة لدورة الألعاب 
حتت  لل�شيدات،  العربية  لالأندية 
رعاية قرينة �شاحب ال�شمو حاكم 
ال�شارقة، �شمو ال�شيخة جواهر بنت 
موؤ�ش�شة  رئي�س  القا�شمي  حممد 
ال�شارقة لريا�شة املييراأة، يف الفرة 
من 2 وحتى 12 فرباير اجلاري. 
للقاء،  الأوىل  الييفييرة  بييداييية  ومييع 
�شربت لعبات ال�شارقة بقوة، بعد 
بفارٍق  متفوقات  اجلولة  اأنهني  اأن 
اأن  قبل   ،»2-33« وبنتيجة  كبر 
ال�شوط  نهاية  مع  الفارق  يو�شعن 
وبنتيجة  نييقييطيية،   47 اإىل  الأول 
»57-10« لتنال لعبات ال�شارقة 

الثانية  الييييفييييرة  يف  الأفييي�يييشيييلييييييية 
انطالقة  وميييع   .»8-24« بييواقييع 
اليييثييياين، حيياولييت لعبات  اليي�ييشييوط 
اإل  اتزانهن  ا�شتعادة  يونايتد  جدة 
�شالح  اإىل  كيييان  اخليييربة  فيييارق  اأن 
منحهن  مييييا  الييي�يييشيييارقييية  لعييييبييييات 
الثالثة  الييييفييييرة  يف  الأفييي�يييشيييلييييييية 

ال�شيافة  ل�شاحبات  انتهت  الييتييي 
»10-5«، لتدخل املباراة يف فرتها 
الييرابييعيية واخلييتييامييييية الييتييي جنحت 
ميين خيياللييهييا �ييشيييييدات اليي�ييشييارقيية يف 
عري�شة  بيينييتيييييجيية  املييييبيييياراة  اإنيييهييياء 
-23« نتيجتها  ح�شمن  اأن  بييعييد 

)الثنني(  اليوم  وت�شتكمل   .»15

ميييبييياراييييات اجليييولييية الييثييالييثيية من 
ثالثة  باإقامة  وذلييك  الأول  الييدور 
ال�شارقة  نييادي  ملعب  على  لقاءات 
الأوىل  تنطلق  لييلييمييراأة،  الريا�شي 
من  كييّل  جتمع  ع�شراً،  الرابعة  يف 
نادي �شبورتينغ امل�شري مع �شباب 
ك�شر  الأردين يف موقعة  الفحي�س 

ال�شاد�شة  يف  يتبع  اأن  على  العظم، 
م�شاًء بلقاء �شيدات نادي مقدي�شيو 
ال�شيافة  �شاحبات  ال�شومايل مع 
الريا�شي،  ال�شارقة  نييادي  �شيدات 
خليجي  بلقاء  املييبيياريييات  ولتختتم 
يونايتد  جييدة  نييادي  يجمع  �شرف 

ال�شعودي مع املواهب البحريني.
م�شاركة  الييي�يييشيييلييية  كييييييرة  وتييي�يييشيييهيييد 
ب�شاحب  ممييثييليية  اأنيييييديييييية،  �ييشييبييعيية 
ال�شارقة،  �شيدات  نييادي  ال�شيافة 
والفحي�س  امليي�ييشييري،  و�شبورتينغ 
ال�شومايل،  ومقدي�شو  الأردين، 
والفتاة  ال�شعودي،  يونايتد  وجييدة 
البحريني،  وامليييواهيييب  الييكييويييتييي، 
ويق�شي نظام امل�شابقة باأن تخو�س 
الدوري  الأول بنظام  الدور  الفرق 
يلعب  بحيث  واحييييدة  مييرحييليية  ميين 
كييل فييريييق �ييشييت مييبيياريييات، عييلييى اأن 
تثمر نتائج هذا الدور عن حتديد 
الذين  والو�شيف  املت�شدر  هييوييية 
النهائية  امليييبييياراة  اإىل  �ييشيييييتيياأهييالن 
يف  اخلتامي  اليييييوم  يف  �شتقام  التي 
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مدرب منتخبنا الوطني للمراحل العمرية للجودو الياباين نويا 
يوا�سل جولته يف خمتلف الأندية الأع�ساء قبل انطالقة مو�سم اجلودو

للجودو  الييعييمييرييية  لييلييمييراحييل  الييوطيينييي  منتخبنا  مييييدرب  يييوا�ييشييل 
الأع�شاء  الأندية  خمتلف  يف  جولته  الثنني  نويا اليوم  الياباين 
املقبل  يييوم اجلمعة  له  الييذي حتييدد  قبل انطالقة مو�شم اجلييودو 
لعام  زايد اخلر  التا�شع من فرباير احلايل حتت م�شمى )دوري 
تلعب  حيث  املجموعتني  م�شتوى  على  وذلييك  لييلييجييودو(   2018
املجموعة الأوىل التي ت�شم فرق اأندية اجلزيرة والوحدة والعني 
والظفرة ب�شالة الحتاد الرئي�شية مبقر الحتاد مبنطقة امل�شرف 
اأندية  فييرق  ت�شم  التي  الثانية  املجموعة  تلعب  فيما  ظبي  اأبييو  يف 
دبي ، ال�شارقة، كلباء، خور فكان، عجمان، الفجرة، وراأ�س اخليمة 

ب�شالة ال�شارقة)ال�شعب �شابقا( ، والتي ت�شهد انطالقتها م�شاركة 
الدولة.  م�شتوى  على  ومييركييزاً  نادياً   18 ميثلون  لعييب   420
ويت�شمن برنامج اجلهاز الفني  اليوم زيارة اأندية الفجرة وخور 
فكان ، وحتدد يوم غد الثالثاء بالفجرة مب�شاركة لعبي الأندية 
الثالثة ، بينما يزور املدرب بعد غد الأربعاء اأندية ال�شارقة ويهدف 
لتوحيد  تلك اجلولة  واجلييودو من  امل�شارعة  احتيياد  اإدارة  جمل�س 
مدار�س التدريب وتطويرها يف الأندية الأع�شاء ترجمه لتعليمات 
امل�شتجدات  يواكب  مبا  الحتيياد  رئي�س  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد 
الفنية للعبة التي اأقرت موؤخرا يف دولة املجر على هام�س بطولة 

يف  اأقيمت  ،والتي  املن�شرم   2017 لعام  للجودو  العاملية  �شوزوكي 
الييدويل للجودو )IJF(. وذكر حممد  باإ�شراف الحتيياد  بوداب�شت 
الدرعي رئي�س الحتاد بان اجلولة تهدف لتفعيل دور  بن ثعلوب 
دعما  متثل  التي  املييواهييب،  ور�ييشييد  اللعبة  م�شرة  لدعم  الأنييدييية 
الالعبني  ملتابعة  اجلييودو  مو�شم  بييدء  قبل  الوطنية،  للمنتخبات 
املييخييتييارييين .. وثييميين رئييييي�ييس الحتيييياد جييهييود جليينيية اجلييييودو التي 
ا�شتثمرت فرة توقف امل�شابقات املحلية ،متمنيا اأن حتقق اجلولة 
الفئات  على  وتنعك�س  الييقييادميية،  املييرحييليية  خييالل  اأهييدافييهييا  الفنية 

العمرية التي متثل م�شتقبل اجلودو الإماراتي.

يف اإطار اتفاقية التعاون امل�سرتك

مكتب»ثقافة احرتام القانون« ينظم حما�سرة توعوية لالأبي�س ال�سغري

حوراء حممد تهدي بالدها الإمارات ذهبية فردي كوميتيه حتت 50 كلغ

�سيدات م�سر يخطفن ذهبية الكاراتيه يف دورة الألعاب لالأندية العربية 2018
 الإمارات ثالثًا بذهبية وف�سية وبرونزية
اجلزائريات يحرزن ثالث ذهبيات وف�سية 

وقع نادي الذيد الثقايف الريا�شي 
لتنمية  الإميييييييييارات  مييوؤ�ييشيي�ييشيية  ميييع 
“تكاتف”  برنامج  �شمن  ال�شباب 
التطوعي التابع ملوؤ�ش�شة الإمارات، 
بهدف تعزيز مفهوم التطوع �شمن 

مبادرات النادي لعام زايد . 
نادي  من  التفاقية  توقيع  ح�شر 
بييين هيييوييييدن رئي�س  اليييذييييد �ييشييامل 
الييديييد   را�شد  نييادي  اإدارة  جمل�س 
�ييشييعيييييد الييطيينيييييجييي عيي�ييشييو جمل�س 
الفردية  الألييعيياب  م�شرف  الإدارة 
والدكتور حمود خلف �شامل مدير 
ومييوظييفييي ومدربي  اليييذييييد  نييييادي 
نييييييييادي اليييييذييييييد كييييمييييا حييي�يييشييير من 

�شامل  ميين  كيياًل  الإمييييارات  موؤ�ش�شة 
اخلدمات  اإدارة  الكثري  مدير 
العبا�شي  خالد  حممد  و  امل�شاندة 
وحممود  م�شاريع  قيييييادة  ميي�ييشييوؤول 
الييهييطييايل من�شق  و�ييشييعييود  عييلييي  اآل 

اإقليمي.
اأكيييييييد �ييييشييييعييييادة �ييييشييييامل حميييميييد بن 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  هويدن 
الييذيييد، اليييذي وقييع التييفيياقييييية عن 
التعاون  مع  اأن  على  الييذيييد  نييادي 
ال�شباب  لتنمية  الإمييارات  موؤ�ش�شة 
النادي  ا�شراتيجية  اإطييار  ياأتي يف 
املجتمعية  اليي�ييشييراكيية  ميين  لييتييعييزيييز 
مييع املييوؤ�ييشيي�ييشييات الييوطيينييييية، و�شمن 

براجمه واأن�شطته لهذا العام.
واأ�شار ابن هويدن اأن املدكرة  تركز 
عييلييى تيياأ�ييشيييييل الييقيييييم والأهيييييييداف 
هذا  زايد”،  يحملها  “عام  الييتييي 
العام الذي يرتبط با�شم �شخ�شية 
وطنية عزيزة على قلوبنا، اأ�شهمت 
يف تاأ�شي�س دولة منوذجية متطورة، 
را�شخة،  الوطنية  قيم  على  مبنية 
اخلر  وحييب  التطوع  قيمة  ومنها 

وخدمة املجتمع.
لفييتييا  ولييييذا كيييان ميين امليينييا�ييشييب اأن 
ترتبط اتفاقية التعاون مع موؤ�ش�شة 
التطوعي  املييييجييييال  يف  الإمييييييييييارات 
على  لييلييتيياأكيييييد  زايد”،  “عام  ميييع 

ا�شتدامة هذه املبادرة، التي تهدف 
متطوعي  املنطقة  خيييدمييية  اإىل 
التطوعي،  الوعي  الو�شطى ون�شر 
وتطلعات  روؤى  ميييع  يييتييوافييق  مبيييا 
اأن  الر�شيدة.  خ�شو�شا  قيييييادتيينييا 
موؤ�ش�شة الإمارات اأ�شهمت يف و�شع 
للعمل  وطيينييييية  وميييعيييايييير  اأ�يييشييي�يييس 
ا�شتقطاب  وا�شتطاعت  التطوعي، 
قييادرة على متثيل  كييفيياءات وطنية 
اأفييي�يييشيييل متثيل  الإمييييييييييارات  دوليييييية 
الوطنية  امليينييا�ييشييبييات  خمييتييلييف  يف 

والدولية.
     فيما تقدم �شامل الكثري  مدير 
والذي  امليي�ييشييانييدة  اخليييدميييات  اإدارة 

موؤ�ش�شة  عيييين  التيييفييياقييييييية  وقييييييع 
بخال�س  ال�شباب  لتنمية  الإمييارات 
الثقايف  الييذيييد  نييادي  اإىل  التقدير 
الريا�شي على اهتمامه بال�شتفادة 
مييين خييييربات مييوؤ�ييشيي�ييشيية الإمييييييارات، 
ملتطوعي  الييتيي�ييشييهيييييالت  وتييقييدميييه 
املنطقة الو�شطى واملناطق املجاورة 
الذيد  نيييادي  يعترب  وحقيقة  لييهييا. 
اتفاقية  يييوقييع  ريييا�ييشييي  نيييادي  اأول 
تعاون مع موؤ�ش�شة الإمارات.  وهو 
ما يدل على متيز النادي يف جمال 

ال�شراكات املجتمعية.
رئي�س  دملييوك  بن  اأكييد خليفه  فيما 
جلنة التنمية الثقافية واملجتمعية 

الذيد  نييييييادي  اليييييذييييييد  اأن  بيييينييييادي 
التاأ�شي�س  وميينييذ  عاتقه  على  اأخيييذ 
بالروؤى  واأن�شطته  مبادراته  ربييط 

والتفاعل  الييوطيينييييية،  واملييييبييييادرات 
العام  هيييذا  واأن  خيي�ييشييو�ييشييا  مييعييهييا، 
على ن�شر القيم  ركز  زايد”  “عام 

مبوؤ�ش�س  ارتبطت  التي  واملفاهيم 
الدولة طيب اهلل ثراه. ومن �شمها 

مفهوم التطوع خلدمة الوطن.

نادي الذيد يوقع اأول اتفاقية تعاون »بعام زايد«

•• دبي –الفجر: 

نظم مكتب ثقافة اإحرام القانون بوزارة الداخلية 
للنا�شئني  الييوطيينييي  ملنتخبنا  تييوعييوييية  حمييا�ييشييرة 
حتت 16 �شنة، بهدف التوعية بالقوانني والنظم 
والييلييوائييح الييتييي تيينييظييم وحتييكييم لييعييبيية كيييرة القدم 
مع  التعامل  وكيفية  الريا�شية  املييالعييب  داخيييل 
الالعبني والإجهزة الإدارية والفنية والالعبني، 
اجلميع  قبل  ميين  اإتباعها  الييواجييب  وال�شلوكيات 
والنظام  الأميين  وحفظ  �شالمتهم  على  للحفاظ 

واحرام القانون. �شهد املحا�شرة اإبراهيم النمر 
احتاد  يف  الفنية  لل�شوؤون  امل�شاعد  الييعييام  الأميييني 
الكرة، وح�شن اجل�شمي املتحدث الر�شمي لحتاد 
م�شاعد  احليييداد  الرحمن  عبد  والييكييابيينت  الييكييرة، 
الإعالمي  امل�شت�شار  عابد  وعادل  املنتخب،  مدرب 

يف الحتاد. 
مت التطرق خالل املحا�شرة التي قدمها كل من 
اأول  واملييالزم  اأول جا�شم حممد خمي�س،  املييالزم 
را�شد  علي  اأول  واملييالزم  الهندا�شي،  را�شد  �شيف 
القانون  اإحييييرام  ثقاقة  مكتب  ميين  الييعييبييدويل، 

بوزارة الداخلية اإىل القوانني الريا�شية الدولية 
والإماراتية التي تكر�شها مبادئ الحتاد الدويل 
لكرة القدم فيفا، والتي تدعو اإىل احلفاظ على 
اأرواح الالعبني واجلماهر، والوقوف بقوة �شد 
من يحاول ت�شويه اأخالقيات ومبادئ كرة القدم 
اأو اإنييتييهيياك الأعيييييراف الييريييا�ييشييييية الييقييائييميية غلى 
ال�شريفة  املناف�شة  وروح  الأخييالقييي  الن�شباط 

�شواء بني اجلماهر اأو الالعبني.
ال�شغر،  الأبي�س  لالعبي  املحا�شرون  واأو�شح 
اأنييييه مييين اليييواجيييب عييليييييهييم كييالعييبييني يف مقتبل 

كرة  لعبة  بيياأن  التام  الإميييان  الكروي  م�شوارهم 
القدم هي متعة يف املقام الأول وباأنهم كالعبني 
يييعييتييربون �ييشييفييراء لييدوليية الإمييييييارات يف خمتلف 
والنظام  لييلييقييانييون  اأن ميييتييثييلييوا  فييالبييد  املييحييافييل 
اأن  فكرة  يتقبلوا  واأن  واملييواقييف،  ال�شور  اأروع  يف 
الروح  ميتلكوا  واأن  وخيي�ييشييارة،  فيييوز  الييقييدم  كيييرة 
الييريييا�ييشييييية وتييقييبييل اليينييتييائييج واحييييييرام قييييرارات 
احلكام، والتعامل مع اجلماهر بحرفية عالية 
�شيجنبهم  ذلييك  لأن  والقوانني  لالأنظمة  وفقا 
التي  واملخالفات  والأخييطيياء  املحاذير  يف  الوقوع 

قد تييوؤدي اإىل نتائج غر مر�شية.  بييدروه �شكر 
اإحييرام القانون يف  اإبراهيم النمر مكتب ثقافة 
والوا�شح  الكبر  دورهيييم  على  الداخلية  وزارة 
والنظم  بالقوانني  املعرفة  باهمية  التوعية  يف 
بالريا�شة  املتعلق  ال�شلوك  تنظم  التي  واللوائح 
ب�شكل خا�س، من خالل  القدم  ب�شكل عام وكرة 
اإ�شتثمار ال�شراكة بني احتاد الكرة ومكتب ثقافة 
اإحرام القانون يف وزارة الداخلية والتي تت�شمن 
للمنتخبات  التوعوية  املحا�شرات  تنظيم  اأهمية 
الوطنية ولييالأنييدييية وروابيييط اجلييميياهيير.  واأكد 

الأمييييني الييعييام امليي�ييشيياعييد، عييلييى اأهييمييييية مييثييل هذه 
مثل  يف  خا�شة  لالعبني  التوعوية  املحا�شرات 
قانونية  ثقافية  لقاعدة  توؤ�ش�س  كونها  اأعمارهم 
حتت  النا�شئني  منتخب  اأن  خا�شة  لهم،  متينة 
16 �شنة، مقبل على م�شابقة مهمة هي البطولة 
الدولية الودية الرباعية والتي �شتنطلق بعد غد 

يف دبي. 
ويف نييهيياييية املييحييا�ييشييرة تييبييادل الييطييرفييان اليييدروع 
مع  التذكارية  ال�شور  اإالييتييقيياط  ومت  التذكارية 

الالعبني واحل�شور.

امل�شري،  الأهلي  البنك  لعبات  حققت 
الن�شخة  يف  الكاراتيه  مناف�شات  ذهبية 
لالأندية  الأليييعييياب  دورة  مييين  الييرابييعيية 
الييعييربييييية لييليي�ييشيييييدات، بيياإحييرازهييّن لأربع 
ميييييييداليييييييات لميييعييية عييلييى �ييشييعيييييد اأربييييع 
لعبات  اأحييرزت  فيما  اللعبة،  من  فئات 
املركز  اجليييزائيييري  الييريييا�ييشييي  اجلمعية 
ميداليات  ثييييييالث  بييير�يييشيييييييد  اليييييثييييياين 
�شيدات  لتحتّل  ف�شية،  وواحييدة  ذهبية 
الثالث  املييركييز  الإمييييارات  امل�شيف  البلد 
ف�شية  واأخييرى  واحييدة،  ذهبية  بر�شيد 
العراق  �ييشيييييدات  ولييتييكييتييِف  وبيييرونيييزيييية، 
البطالت  وتييّوج  الربونزية.   بامليدالية 
بييين �شلطان  اليي�ييشيييييخ ميياجييد  اليييفيييائيييزات 
القا�شمي مدير دائرة �شوؤون ال�شواحي 
والقرى بال�شارقة، وال�شيخة حياة بنت 
جمل�س  ع�شو  خليفة،  اآل  العزيز  عبد 
البحرينية،  الأومليييبييييييية  الييلييجيينيية  اإدارة 
لدورة  واملتابعة  الإ�ييشييراف  جلنة  رئي�شة 
الألعاب لالأندية العربية، و�شعادة ندى 
ع�شكر النقب، نائب رئي�س اللجنة العليا 
ورئي�س اللجنة التنفيذية للدورة، مدير 

عام موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة.
اللواء  الييالعييبييات  تتويج  يف  �ييشييارك  كما 
احتاد الكاراتيه  الرزوقي رئي�س  نا�شر 
الماراتي، نائب رئي�س الحتاد الدويل، 

و�شعادة �شليمان عبد الرحمن الهاجري، 
ال�شارقة  نييييادي  اإدارة  جمييليي�ييس  رئييييي�ييس 
لييالألييعيياب الييفييردييية، وفييخيير الييدييين عبد 
لالحتادين  الييييعييييام  الأمييييييييني  امليييجيييييييد، 
رئي�س  نيييائيييب  والإمييييييياراتيييييييي،  اليييعيييربيييي 
والدكتور  للكاراتيه،  الآ�شيوي  الحتيياد 
اإبراهيم حممد القنا�س، رئي�س الحتاد 

ال�شعودي للكاراتيه. 
ترتّبع  م�سر  الذهب..  لعبات 

على عر�س املناف�سة
ومتييّكيينييت الييبييطييالت امليي�ييشييريييات ميين من 
الييذهييبييي ميين خالل  اإجنيييازهيييّن  حتقيق 
تربعت  التي  حمدي،  يا�شمني  الالعبة 
على �شدارة ترتيب فئة كوميتيه حتت 

55 كغ بفوزها يف املباراة النهائية على 
نظرتها لعبة نادي النيبوكان الأردنية 
تعادل  بعد  باأف�شلية  ال�شوابكة  فاطمة 
مواطناتها  لتوا�شل   ،1-1 النتيجة  يف 
يف ح�شد الذهب حيث اأحرزت الالعبة 
نارميان حممد ذهبية نهائي وزن حتت 
تييفييوقييهييا على  بييعييد  كيييغ كييوميييييتيييييه   61

الأردنية هدى جرب بنتيجة 0-1.
واأحرزت ثالث امليداليات الذهبية مل�شر 
الالعبة نداء خالد، التي خطفت املركز 
الأول يف م�شابقة كوميتيه حتت 68 كغ، 
بفوزها يف اللقاء النهائي على الإماراتية 
لعبة نادي الن�شر �شارة العامري بواقع 
البنك  لعييبييات  وا�ييشييلييت  فيييييمييا   ،0-4

الأهلي امل�شري هيمنتهّن على من�شات 
الذهب بفوزهّن يف النهائي على لعبات 
بواقع  اجلزائرية  الريا�شية  اجلمعية 
مناف�شات  �شعيد  وعلى  على  اأما   ،1-2
الييفييرق – الييقييتييال اجلييميياعييي-، وا�شلت 
لعبات البنك الأهلي امل�شري هيمنتهن 
على من�شات الذهب بفوزهن يف النهائي 

الريا�شية  اجليييميييعييييييية  لعييييبييييات  عيييليييى 
اجلزائري بواقع »1-2«.

اجلزائر تتزعم مناف�سات الكاتا
�شيدات  فييير�يييشيييت  نيييي�ييييشييييوّي،  وبيييياإيييييقيييياع 
اجلزائري  الييريييا�ييشييييية  اجلمعية  نيييادي 
بعد  الييكيياتييا،  مناف�شات  على  �شطوتهّن 
كاميليه  مييينيييال  الييالعييبيية  اأحييكييمييت  اأن 

قب�شتها على مناف�شات الفردي، بفوزها 
يف امليييبييياراة اليينييهييائييييية عييلييى لعييبيية نادي 
ليييليييميييراأة، �شالمة  الييريييا�ييشييي  اليي�ييشييارقيية 
تكمل  اأن  قييبييل   ،»0-5« بييواقييع  جييا�ييشييم 
من�شات  نحو  ميي�ييشييوارهيين  اجلييزائييريييات 
ذهبية  بنيلهن  الييكيياتييا،  م�شابقة  تتويج 
على  النهائي  يف  تغلبهن  عقب  الييفييرق 
�شيدات نادي ال�شارقة الريا�شي للمراأة 
بواقع »3-2«، واجلدير بالذكر اكتفت 
ذهبية  ميدالية  بنيل  اجلييزائيير  لعبات 
بوزن  الكوميتيه  مناف�شات  يف  واحيييدة 
اأن جنييحييت لعبة  بييعييد  كيييغ،   68 حتيييت 
اأوديييينيييي يف  اجلمعية اجلييزائييرييية حييييياة 
الفوز على نظرتها غاية اخلالد بواقع 

 .0-5
حوراء حممد عبا�س تهدي بالدها 

الإمارات ذهبية فردي الكوميتيه
واأهيييييدت لعييبيية اليينيي�ييشيير حييييوراء حممد 
عبا�س الإمارات ذهبية مناف�شات فردي 
بعد  كييلييغ،   50 حتييت  ليييوزن  الكوميتيه 
يف  الييفييوز  يف  ربيعاً   22 ابنة  جنحت  اأن 
النهائية على نظرتها الردنية  املباراة 
اإي�شل  الأردين  النيبوكان  نيييادي  لعييبيية 
املركز  وعييييياد   ،»0-2« بيييواقيييع  خيييطييياب 
الثالث لالعبة نادي البم�شركة العراقي 

�شارة فائق.
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الفجر الريا�ضي
النقل وامل�ساغل ب�سرطة اأبوظبي بطاًل 

ل�سباق امل�سي لل�سيدات 
اأبوظبي  �شرطة  يف  وامل�شاغل  النقل  اإدارة  فييازت 
لييليي�ييشيييييدات �شمن بطولة  امليي�ييشييي  �ييشييبيياق  بييبييطييوليية 
»درع مدير قطاع املالية واخلدمات« وحازت اإدارة 
فيما  الثاين،  املركز  على  وامل�شتودعات  امل�شريات 

حلت املرا�شم والعالقات العامة  ثالثاً. 
وعييلييى امليي�ييشييتييوى اليييفيييردي، فييييازت املييييدين ، مرمي 
باملركز  وامل�شاغل  النقل  اإدارة  من  العو�شي  علي 
اجليي�ييشييا�ييشييي من  ،عييائيي�ييشيية  املييييدين  وحييلييت  الأول، 

حلت  فيما  ثانياً،  وامل�شتودعات  امل�شريات  اإدارة 
املرا�شم  اإدارة  من  احلمادي  عائ�شة جا�شم  املدين 

والعالقات باملركز الثالث.
الإمارات،  اأم  حديقة  يف  ال�شباق  فعاليات  وجييرت 
ثييمييان فرق  30 لعييبيية ميين  بيياأبييوظييبييي، مب�شاركة 

مبختلف اإدارات القطاع.
ال�شبلي  اأحمد  العقيد  ال�شباق  فعاليات  وح�شر 
من�شور  والعقيد   ، وامل�شاغل  النقل  اإدارة  مدير 

والعالقات،  املرا�شم  اإدارة  مدير  نائب  الها�شمي 
املالية  بييقييطيياع  الييريييا�ييشييييية  الييفييعيياليييييات  رئييييي�ييس 

واخلدمات.
ال�شباقات  تيينييظيييييم  اأهيييمييييييية  اليييهيييا�يييشيييميييي،  واأكيييييييد 
التناف�س  روح  تعزز  التي  الريا�شية  والبطولت 
اإىل حر�س  امليينييتيي�ييشييبييني، ميي�ييشييراً  بييني  الييريييا�ييشييي 
الريا�شيني، وتوفر  ال�شرطية على دعم  القيادة 

البيئة املالئمة للتناف�س الريا�شي.

على �سعيد فئتي الفلوريه واليبيه

لعبات نادي �سبورتنج يح�سدن 4 ميداليات ملونة يف م�ستهّل نزالت املبارزة 
بطالت املبارزة امل�سرية يكت�سحن املراكز الأوىل يف عربية ال�سيدات 2018

ريال مدريد يعود اإىل م�سل�سل نزيف النقاط  
عاد ريال مدريد حامل اللقب اىل دوامة نتائجه املتذبذبة عندما 
يف   2-2 املتوا�شع  ليفانتي  م�شيفه  مع  التعادل  بنقطة  اكتفى 

املرحلة 22 من الدوري ال�شباين لكرة القدم.
وكرر ليفانتي املهدد بالهبوط، الذي تعاقد مع اجلناح ال�شعودي 
الدويل فهد املولد على �شبيل الإعارة يف فرة النتقالت ال�شتوية 
وجل�س على املدرجات، تعادله مع ريال بعد عودته بنقطة ذهابا 

برنابيو. �شانتياغو  ملعب  من   1-1
ورفع ريال الذي ميلك مباراة موؤجلة، ر�شيده اىل 39 نقطة من 
الثالث  املركز  اقتنا�س  الرابع، ليعجز عن  املركز  مباراة يف   21
موقتا من فالن�شيا الذي يلتقي م�شيفه اتلتكيو مدريد يف مباراة 
قمة الحد. و�شيكون مبقدور غرميه بر�شلونة املت�شدر البتعاد 

عنه 21 نقطة الحد بحال فوزه على ار�س جاره ا�شبانيول.
وكان ريال و�شع يف املرحلة ال�شابقة حدا مل�شاره النحداري بفوزه 
الكبر على م�شيفه فالن�شيا 4-1، وذلك بعد ان �شحق ديبورتيفو 
ل كورونيا 7-1، لكنه كاد ال�شبت يفقد مركزه الرابع، املوؤهل اىل 

دوري ابطال اوروبا يف نهاية املو�شم، لول خ�شارة فياريال 
على ار�س ريال بيتي�س 2-1.

ويعانى بطل ا�شبانيا واوروبا من بداية عام �شعبة 
م�شتوى  وتييراجييع  النتائج  �ييشييوء  فيها  اختلط 

بع�س جنومه ل�شيما الربتغايل كري�شتيانو 
رونييالييدو مييع �شجة اعييالمييييية كييبييرة حول 
خييييالف الخييييير ميييع اليييينييييادي بييي�يييشييياأن زيييييادة 

املو�شم،  نهاية  راتبه واحتمال تخليه عنه يف 
املتالحقة  ال�شحافية  التقارير  اىل  ا�ييشييافيية 

النادي فلورنتينو بريز يف  حول رغبة رئي�س 
جرمان  �شان  باري�س  من  نيمار  الربازيلي  �شم 

الفرن�شي بدل منه.
ال�شابق  الييفييريييق وجنييمييه  مييييدرب  عييا�ييس  ذلييييك،  اىل 

وذهبت  �شعبة،  ايييامييا  زييييدان  الييدييين  زييين  الفرن�شي 
اليينييادي عن  الييتييقييارييير اىل احلييديييث عيين بحث  بع�س 

بديل له برغم متديد العقد مع اواخر العام املا�شي.
جرمان  �ييشييان  بييارييي�ييس  �شد  كييربى  ملوقعة  رييييال  وي�شتعد 

الفرن�شي يف ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا )14 �شباط 
فرباير ذهابا و6 اذار مار�س ايابا(.

ويف ظل م�شاركة ثالثي “بي بي �شي” املوؤلف من رونالدو 
والويلزي غاريث بايل والفرن�شي كرمي بنزمية، بكر الفريق 

البي�س بالت�شجيل عن طريق قلب دفاعه �شرخيو رامو�س 
العئد من ا�شابة بكرة راأ�شية اثر ركلة ركنية اخطاأ احلار�س 

50 هدفا يف  اىل  الييدويل ر�شيده  املييدافييع  ابعادها، لرفع  يف 
الدوري.

فالن�شيا”  دي  “�شيوداد  ملعب  على  اللعب  ملجريات  وخييالفييا 
�شريعة  انطالقة  بعد  ليفانتي  عييادل  الييف متفرج،   23 وامييام 
رامو�س، ف�شدد  تفوق فيها على  لوي�س مورالي�س  من خو�شيه 
منفردا كرة �شدها احلار�س الكو�شتاريكي كيلور نافا�س، ارتدت 
اىل الغاين ال�شاب اميانويل بواتنغ تابعها من خارج املنطقة يف 

ال�شباك .
الرقابة على خط  بنزمية من  افلت  ليفانتي،  دفيياع  وبخطاأ من 
اي�شكو الذي �شدد كرة  البديل  امللعب، ولعب خلفية مق�شرة اىل 

الييتييقييدم جمددا،  هيييدف  رييييال  مييانييحييا  الرتيييفييياع  متو�شطة 
ا�شتبدل بعدها زيدان رونالدو مباركو ا�شن�شيو.

واهدر روجر فر�شة بالغة اخلطورة بكرة راأ�شية على 
بعد �شنتيمرات من مرمى ريال، لكن البديل الخر 

اليطايل جامباولو بات�شيني القادم على �شبيل العارة 
من هيال�س فرونا، هز �شباك ريال من املحاولة التالية 

بت�شديدة ميينية من داخل املنطقة امام الظهر داين كارفخال 
وقلب الدفاع الفرن�شي رافايل فاران.

وحيييياول الييكييرواتييي لييوكييا مييودريييتيي�ييس والييبييديييل لييوكييا�ييس فا�شكيز 
من  الخيييرة  الييدقييائييق  يف  التقدم  ا�شتعادة 

دون فائدة.
ثاأر ريال بيتي�س من �شيفه فياريال 

من  2-1،م�شتفيدا  وهييزمييه 
خل�شمه  الييعييددي  النق�س 
مدافعه  لييييه  طيييييرد  اليييييييذي 

دانييلي  املخ�شرم  اليطايل 
باحلمراء  بييييونييييرا 

ميييييبيييييا�يييييشيييييرة 

اإ�شابة،  ميين  للتو  الييعييائييد  كييا�ييشييرو  روبييين  �شد  العنيف  لتدخله 
وذلك بعد خ�شارته ذهابا 1-3. وادى الطرد اىل توتر يف �شفوف 
فياريال ونال اكرث من لعب انذارا احتجاجا على قرارات احلكم 

ومنهم قائد الفريق ماريو غا�شبار.
يف املقابل، ارتفعت احلالة املعنوية لدى لعبي بيتي�س تدريجيا 
موريون  لييورنييزو  منها  واحييدة  ا�شتغل  فر�س  عييدة  لهم  و�شنحت 
ان اطلق كرة قوية  ا�شا�شيا لأول مرة، بعد  �شارك  الذي  غار�شيا 
30 مرا ا�شتقرت يف �شقف ال�شبكة مع �شافرة نهاية  من نحو 

ال�شوط الأول.
فياريال رغم  ل�شالح  الكفة تدريجيا  الثاين، مالت  ال�شوط  ويف 
المين  القائم  لكن  التعادل  من  قريبا  وكييان  الييعييددي،  النق�س 
وقف يف وجه كرة الكولومبي كارلو�س باكا قبل ان يعزز موريون 
بهدفه الثاين بت�شديدة من خارج املنطقة ارتطمت براأ�س الفارو 

غونزاليز وخدعت حار�شه �شرخيو ا�شينخو.
مثرة  جييزاء  ركلة  على  ت�شري�شيف  ديني�س  الرو�شي  وح�شل 

للجدل، نفذها باكا وقل�س الفارق منها.
ا�شتمر تراجع ا�شبيلية، وتلقى خ�شارة جديدة هي اخلام�شة 
1-5، خالفا  ايبار  اآخر ثماين مباريات امام م�شيفه  يف 
ن�شف  بييلييغ  حيييييث  املحلية  الييكيياأ�ييس  م�شابقة  يف  لنجاحه 
�شتة  بعد   1-1 ليغاني�س  مييع  ذهييابييا  وتييعييادل  النهائي 

انت�شارات متتالية.
خ�شارته  منذ  وحيد  فييوز  �شوى  ا�شبيلية  يحقق  ومل 
كانون   9 يف  �شفر5-  مييدريييد  رييييال  اميييام  الييكييبييرة 
ا�شبانيول  على  ملعبه  خييارج  وكييان  دي�شمرب،  الول 

)-3�شفر(.
وكييييان ا�ييشييبيييييلييييية يف بيييدايييية املييو�ييشييم ميينييافيي�ييشييا على 
انت�شارات متتالية  ال�شدارة بعد تعادل وخم�شة 
ال�شت الوىل، ثم تراجعت نتائجه  يف املراحل 
اأواخر كانون الأول دي�شمرب  تباعا فا�شتغنى 
بريزو،  ادواردو  الرجنتيني  مييدربييه  عيين 
ال�شابق  اليطايل  مييدرب ميالن  وعييني 
فينت�شنزو مونتيال بهدف اعادة الروح 

من جديد اىل الفريق الندل�شي.
�شيفه  اميييام  �شقط  مييونييتيييييال،  وميييع 
ار�س  وعييلييى   5-3 بيييييتييييي�ييس  ريييييال 
)�شفر1-(  الفييييي�ييس  ديييبييورتيييييفييو 
قبل الفوز على ا�شبانيول والتعادل 
مع �شيفه خيتايف )1-1(، واليوم 
ميينييي بييالييهييزمييية الييثييالييثيية يف خم�س 

مباريات.
 32 بر�شيد  ال�شابع  املييركييز  اىل  ايييبييار  وانييتييقييل 
الذي  ال�شاد�س  ا�شبيلية  خلف  واحيييدة  نقطة  بييفييارق  نقطة 
يبدو يف و�شع �شيء قبل مواجهته مع مان�ش�شر يونايتد 
اوروبييا يف  ابطال  دوري  نهائي  ذهيياب ثمن  النكليزي يف 

�شباط فرباير احلايل.  21
بوا�شطة  الوىل  الييثييواين  يف  الت�شجيل  ايييبييار  وافتتح 
قبل  اورييانا  فابيان  الت�شيلي  وعييزز  غار�شيا،  كيكي 
جزاء  ركلة  ميين  الوحيد  هدفه  ا�شبيليه  ي�شجل  ان 
بابلو  بنجاح  نفذها  غار�شيا  داين  �شد  يد  مل�شة  اثيير 

�شارابيا.
وانهى ايبار ال�شوط الول بهدف ثالث �شجله ايفان 
هدفني  ي�شيف  ان  قبل  راأ�يييس  �شربة  ميين  رامي�س 
وانايتز  اورييانا  بوا�شطة  الثاين  ال�شوط  يف 

اربييا من ركلة حرة.

�شبورتنغ  نيييييادي  لعيييبيييات  حييقييقييت 
الييثييالثيية الأوىل  امليييراكيييز  امليي�ييشييري، 
خالل اليوم الأول ملناف�شات املبارزة 
�ييشييميين فيييئيييات »اليييفيييليييوريييية فيييييردي«، 
و«الييييبيييييييه فيييييردي«، ليييييوؤكييدن على 
الن�شخة  يف  الييييقييييوي  حييي�يييشيييورهييين 
الأليييعييياب لالأندية  لييييدورة  الييرابييعيية 
الييعييربييييية لييليي�ييشيييييدات، الييتييي حتظى 
�شاحب  قرينة  من  كرمية  برعاية 
�شمو  اليييي�ييييشييييارقيييية،  حيييياكييييم  الييي�يييشيييميييو 
بييينيييت حممد  الييي�يييشيييييييخييية جيييييواهييييير 
ال�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�س  القا�شمي 
»العامل  �شعار  املييراأة، حتت  لريا�شة 
الفوز،  حلظات  ملعبك..�شاركوها 
يف الفرة من 2 وحتى 12 فرباير 
مرمي  الالعبة  و�شّجلت  اجلييياري.  
�شبورتينج،  نييييادي  مييين  اليييزهيييري 
املبارزة  لييريييا�ييشيية  مييتيياألييقيياً  حيي�ييشييوراً 
املركز  على  ح�شولها  بعد  امل�شرية 
فردي«  »الفلوريه  ملناف�شات  الأول 
على  وذليييك  – عييمييومييي،  لل�شيدات 
�شامل  لطيفة  الإمييياراتييييييية  حيي�ييشيياب 
ال�شارقة  نييييادي  لعييبيية  احلييو�ييشيينييي، 
نالت ف�شية  التي  الريا�شي للمراأة 
اليييفيييئييية، فيييييمييا حييلييت لعييبييتييا نيييادي 
احلالة البحريني مرام حممد عبد 
ثالثاً.   الييدو�ييشييري  ومييهييا  اليير�ييشييول، 
»اليبيه  ميينييافيي�ييشييات  �شعيد  وعييلييى 
فردي« اكت�شحت الالعبات امل�شرية 

مييييين نيييييييادي �يييشيييبيييورتييييييينيييغ �ييييشييييدارة 
ناردين  خييطييفييت  حيييييث  اليييرتيييييييب، 
ال�شدارة  ميييوقيييع  �يييشيييوقيييي،  اإيييييهيييياب 
لتحتل  الأول،  املييييركييييز  حيييا�يييشيييدة 
نييونييو مركز  تيياميير  �ييشييارة  مواطنتها 
نورهان  نالت  ثانياً، فيما  الو�شافة 
الثالث  املييييركييييز  د�يييشيييوقيييي  اأ�يييشيييامييية 
منا�شفة مع اجلزائرية ي�شرا زبوج 

لعبة نادي مولدية اجلزائر.
وكييييانييييت مييينيييافييي�يييشيييات املييييييبييييييارزة قد 
�شالة  على  ال�شبت  اأميي�ييس  انطلقت 
ال�شارقة  فييتيييييات  �ييشييجييايييا  مييوؤ�ييشيي�ييشيية 

مبيي�ييشيياركيية لعييبييات ميين الإمييييييارات، 
وم�شر،   ، والبحرين  وال�شعودية، 
نظام  على  تعتمد  والتي  واجلزائر، 
خروج املغلوب، لت�شتكمل يوم الأحد 
�شعيد  على  املبارزة  مناف�شات  بقية 
فئات فلوريه فرق �شيدات عمومي، 

واآيبيه فرق �شيدات عمومي.
بيييطيييلييية الييييفييييلييييوريييييه فييييييييردي ميييرمي 
الييييزهييييري: الييلييقييب يييعييطييييينييي دفعة 
اأجل ال�شتعداد للبطولة  قوية من 

الإفريقية
الثالثة  بيياملييراكييز  الييفييائييزييين  وتيييوج 

الأوىل يف الفئتني كل من املهند�س 
�شقر  بن  �شلطان  بن  �شامل  ال�شيخ 
الإمييييارات  اإحتييياد  رئي�س  القا�شمي، 
عبد  بنت  حياة  وال�شيخة  للمبارزة 
جلنة  رئييييي�ييس  خييليييييفيية  اآل  اليييعيييزييييز 
الأندية  بيييدورة  واملتابعة  ال�ييشييراف 
الييعييربييييية لييليي�ييشيييييدات، ونيييدى ع�شكر 
النقبي نائب رئي�س اللجنة املنظمة 
التنفيذية  الييلييجيينيية  رئييييي�ييس  الييعييليييييا 
العزيز  عييبييد  واليييدكيييتيييور  لييييلييييدورة، 
اأمني عام اللجنة الوطنية  املهري 

ملكافحة املن�شطات.

الزهري  مييرمي  امل�شرية  وعيييربت 
�شعادتها  الفلوريه فردي عن  بطلة 
باحرازها للمركز الأول من خالل 
م�شاركتها الأوىل يف الدورة العربية 
اللقب  هيييذا  اأن  مييوؤكييدة  لييليي�ييشيييييدات، 
يعطي  ما  العام  هييذا  لها  الأول  هو 
ال�شتعداد  اأجييييل  مييين  قييوييية  دفييعيية 
ليييليييمييي�يييشييياركيييات امليييقيييبيييلييية خيييا�يييشييية يف 
البطولة الأفريقية التي تنطلق يف 

�شهر مار�س املقبل.
ح�شولها  اأن  اإىل  الزهري  ولفتت 
من  يييييييياأِت  مل  الأول  املييييركييييز  عيييليييى 
فيييراغ حيييييث قييالييت:« قييمييت بخو�س 
ا�شتعدادات قوية وجيدة وذلك قبل 
انطالق الييدورة بفرة كبرة، عرب 
حت�شرات وتدريبيات يومية �شواء 
البدنية  اللياقة  �شعيد  على  كانت 
اأو ال�شالح، ما منحني القدرة على 
خييو�ييس نيييييزالت قييوييية ميييع لعبات 
يتمتعن بقدرات كبرة على �شعيد 
�شهاًل  لي�س  واأ�ييشييافييت:«  الييلييعييبيية«.  
اأمام لعبات  اأن حتقق املركز الأول 
اأميييام الالعبة  مييتييميييييزات، فيياليينييزال 
كان  احلو�شني  لطيفة  الإميياراتييييية 
�ييشييعييبيياً لييلييغيياييية كييونييهييا كييانييت تلعب 
وتتمتع  ليييليييغيييايييية،  حييييييذرة  بييييوتييييرة 
عالية،  بييدنييييية  ولييييييياقييية  بيييطييياقيييات 
بالتفوق  اليينييهيياييية  يف  وّفييقييت  لييكيينييي 
عليها، وهذا بحد ذاته مك�شب، كون 

يكون  لأن  يطمح  اجليييييد  الييالعييب 
نّده على م�شتوى كبر من اجلدارة 

والقدرة على املناف�شة«. 
لطيفة  قييييياليييييت  جييييانييييبييييهييييا  وميييييييين 
ال�شارقة  نييييادي  لعييبيية  احلييو�ييشيينييي 
لييلييمييراأة:« حيياولييت الييركيييييز ب�شكل 
كبر من اأجل احل�شول على املركز 
دور  له  يكن  احلييظ مل  لكن  الأول، 
الذي  واليينييزال  الييهييدف،  يف حتقيق 
امل�شرية ك�شف  الالعبة  خ�شته مع 
عن قدرات كبرة تتمتع بها واأبارك 
ولفتت  اللقب«.  على  ح�شولها  لها 
املركز  حيييقيييقيييت  الييييتييييي  احليييو�يييشييينيييي 
اأن  اإىل  املا�شية،  اليييدورة  يف  الثالث 
احراز و�شافة الرتيب يف الن�شخة 
احلالية يعترب تقدماً كبراً ورقماً 

ي�شاف اإىل اإجنازاتها الريا�شية.
وفيما يتعلق با�شتعدادتها للم�شاركة 
دورة  ميييين  الييييرابييييعيييية  اليينيي�ييشييخيية  يف 
اأكدت  لل�شيدات  العربية  الأنييدييية 

ال�شتعداد  بييييداأت  اأنييهييا  احلييو�ييشيينييي 
ال�شهر  اقيييييم  مييعيي�ييشييكيير  مييين خييييالل 
فر�شة  كييان  وقييد  م�شر،  يف  املا�شي 
اأجل تبادل اخلربات مع  جيدة من 
امل�شريات  الييالعييبييات  ميين  الييعييديييد 
ا�شتعدادا للبطولة، كما واأ�شارت اإىل 
كثراً  اختلف  البطولة  م�شتوى  اأن 
�شاركت  التي  املا�شية  الن�شخة  عن 
فيييييهييا، ميييا ييييوؤكيييد وجييييود مييزيييد من 
اأكرب  وا�شتقطاب م�شاركات  التطور 

من الالعبات املحرفات.
م�شاركتها  اأن  احلو�شني  واأو�شحت 
ميثل  لييلييدورة  احلالية  الن�شخة  يف 
ا�شتعداداً جّيداً للم�شاركة يف بطولة 
يف  املقبلة  املتو�شط  الأبي�س  البحر 
م�شر، ومتهيداً للبطولة ال�شيوية 
اأي�شاً،  احلييايل  الييعييام  �شتقام  والييتييي 
تدر�س  التي  احلو�شني  ك�شفت  كما 
يف جييامييعيية زايييييد عييين طييمييوحييهييا يف 
من  املبارزة  بلعبة  امل�شوار  موا�شلة 

اأجييل حتقيق املزيد من الألييقيياب يف 
لفتة  درا�شتها،  يف  والتفوق  اللعبة 
ب�شكل  تييدعييمييهييا  الييدرا�ييشيية  اأن  اإىل  
الأمر  تتدرب  ما  دائما  حيث  كبر 
الذي يجعلها متار�س الريا�شة من 
خالل تدريبات اللياقة البدنية بال
ما  الدائم  الركيز  التي  Y�شافة 

يكون لها الدور يف دعمها درا�شياً.
ناردين  �شبورتينج  لعبة  واأعييربييت 
اييييييهييييياب �ييييشييييوقييييي عييييين اعييييتييييزازهييييا 
دورة  يف  املييييركييييز  ليييهيييذا  بيييياحييييرازهييييا 
موؤكدة  لل�شيدات،  العربية  الأندية 
ت�شاف  وموفقة  كبرة  خطوة  انها 
ولفتت  الييريييا�ييشييي،  ميي�ييشييوارهييا  اإىل 
جاء  للبطولة  ال�ييشييتييعييداد  اأن  اإىل 
بهدف  كاف  بوقت  انطالقتها  قبل 
الركيز والعمل على رفع م�شتوى 
هذه  يف  وامل�شاركة  البدنية،  اللياقة 
باملهمة  و�ييشييفييتييهييا  اليييتيييي  امليينييافيي�ييشيية 

جلميع الالعبات العرب. 

كافالريز يوا�سل الرتاجع بهزمية 
كبرية اأمام روكت�س 

ار�شنال  اإىل  املن�شم حديثا  اوبييامييييياجن  اميييريييك  بير  اأر�ييشييل   
املمتاز  الإجنييليييييزي  اليييدوري  يف  فريقه  مناف�شي  اإىل  حتييذيييرا 
لكرة القدم موؤكدا اأن لديه املزيد بعد ت�شجيله هدفا يف الفوز 
5-1 على ايفرتون اأم�س الأول ال�شبت يف م�شاركته الأوىل مع 

الفريق اللندين.
واأحرز اآرون رام�شي ثالثة اأهداف فيما اأ�شاف لوران كو�شيلني 
هدفا اآخر يف مباراة �شهدت فر�س ار�شنال �شيطرته الهجومية 

يف ال�شوط الأول.

وقال املهاجم اجلابوين املن�شم من برو�شيا دورمتوند والذي 
املزيد؟  “هل هناك  املييبيياراة  بعد   37 الدقيقة  ال�شباك يف  هز 

اأعتقد ذلك.
قليال يف  الأمييور  واختلفت  الأول  ال�شوط  املييبيياراة يف  »ح�شمنا 

ال�شوط الثاين. نحن �شعداء جميعا اليوم«.
وبقي ار�شنال يف املركز ال�شاد�س متاأخرا بثالث نقاط عن جاره 
توتنهام هوت�شبر الذي �شيحل �شيفا على ليفربول يف وقت 

لحق من ام�س الأحد.

اوبامياجن يعد بالتاألق مع ار�سنال 

املو�شم  اليييبيييطيييل يف  و�يييشيييييييف  كيييافييياليييرز  كييليييييفييالنييد  وا�ييييشييييل 
�شيفه  اأمييييييييييام   88-120 وخيييي�ييييشيييير  �يييشيييقيييوطيييه  املييييا�ييييشييييي 

ال�شلة  كييييرة  دوري  يف  روكييتيي�ييس  هيييييو�ييشييتييون 
الأمريكي للمحرفني الليلة املا�شية.

وهيييذه هييي الييهييزمييية 13 يف اآخييير 20 
مييبيياراة لييكييافييالييرز اليييذي يييعيياين على 

م�شتوى الدفاع.
لوجود  بحاجة  روكت�س  يكن  ومل 

لفرة  هييييييييياردن  جيييييييمييي�يييس 
اأر�س  عييلييى  طييويييليية 

واكتفى  املييلييعييب 
مبيي�ييشيياركييتييه يف 
دقيقة   31
�يييييييييشيييييييييجيييييييييل 
خيييييياللييييييهييييييا 
 1 6

نقطة.
وكييييييييييييييييييييان 

الييييييتيييييياألييييييق 
جانب  ميين 

بول  كيييريييي�يييس 
اليييييييذي اأحييييييييرز 22 
بالإ�شافة  نييقييطيية 
متيييييييييرييييييييييرة   11
وال�شيطرة  حا�شمة 
عييلييى ثيييمييياين كيييرات 
ميييييرتيييييدة واأ�يييييشييييياف 

رايييييييييييان انييييدر�ييييشييييون 
ل�شاحب  نقطة   21

املركز الثاين يف الق�شم 
يتقدم  ومل  الييييغييييربييييي. 

مناف�شه  عييلييى  كييافييالييرز 
طيلة املباراة وو�شل الفارق 

اأداء  و�ييشييط  نييقييطيية   35 اإىل 
الأر�س  ل�شاحب  �شيء  دفاعي 

الذي اكتفى لعبه ليربون جيم�س بت�شجيل 11 نقطة.
ويحتل كافالرز املركز الثالث يف الق�شم ال�شرقي بر�شيد 30 
21 هزمية فيما حقق روكت�س فوزه الرابع على  فوزا مقابل 
التوايل لرفع ر�شيده اإىل 38 انت�شارا فيما خ�شر 13 مرة.

ومل تكن 31 نقطة من كيفن دورانت كافية ليتفادى جولدن 
�شتيت وريورز حامل اللقب الهزمية 115-108 اأمام دنفر 
ناجت�س لكنه حافظ على �شدارة الق�شم الغربي بر�شيد 41 

فوزا و12 هزمية.
و�شجل �شتيفن كوري 24 نقطة لكن بدلء ناجت�س �شنعوا 
نقطة   19 مييقييابييل  نييقييطيية   35 بت�شجيل  اليييفيييارق 

اأحرزها بدلء وريورز.
�شان  على   111-120 جيياز  يوتا  وانت�شر 
انطونيو �شبرز الذي اأ�شبح مهددا بفقدان 
املركز الثالث يف الغرب ل�شالح ميني�شوتا 
 107-118 فاز  الييذي  تيمربولفز 
وحقق  بليكانز.  اورليييييانييز  نيو  على 
فوزه  بي�شتونز  ديرويت 
الثاين على التوايل 
ميييييييييييييع بيييييليييييييييييك 
جيييييرييييييفيييييني 
امليييييينييييييتييييييقييييييل 
حييييييييديييييييييثييييييييا 
ميييييييين لييييو�ييييس 
اجنيييييييلييييييييييييييي�يييييييس 

كليربز.
ميامي  عييلييى   107-111 بي�شتونز  وتييغييلييب 
مقابل  انت�شارا   25 اإىل  ر�شيده  لييرفييع  هيت 
واأ�شبح  ال�شرق  يف  التا�شع  املركز  يف  هزمية   26
قريبا من بلوغ املراكز املوؤهلة لالأدوار الإق�شائية.

115-98 على  وخارج اأر�شه فاز وا�شنطن ويييزاردز 
على   92-100 بي�شرز  وانييديييانييا  ماجيك  اورلنييييدو 

فيالدلفيا �شيفنتي �شيك�شرز.
وو�شع دال�س مافريك�س حدا لهزميته يف خم�س مباريات 
متتالية وتفوق 106-99 على �شكرامنتو كينجز ليتقدم 

عليه اإىل املركز قبل الأخر يف الق�شم الغربي.



ال�سجن 40 عامًا ملراهقة حاولت قتل زميلتها
عاماً،   15 العمر  من  تبلغ  مراهقة،  على  بريطانية  حمكمة  حكمت 
بال�شجن 40 عاماً يف وحدة لالأمرا�س النف�شية، بعد حماولتها قتل 

زميلة لها وهي بعمر الي12 عاماً، مب�شاعدة اأخرى.
اإذ ا�شتدرجت الفتاة مورغان جيزر، بالتعاون مع �شديقتها اأني�شا وير، 
لكنها  مييرة،   19 بطعنها  وقامتا  الغابة  اإىل  ليوترن  بايتون  ال�شحية 

رث عليها على دراجة نارية. جنت من الهجوم، فيما عمُ
مر الفتيات الثالث 12 عاماً يف ذلك الوقت. وكان عمُ

فيما اعييرفييت الييفييتيياتييان بييدورهييمييا يف اجلييرمييية كييجييزء ميين �شفقة 
�شحتهما  العتبار  يف  الأخييذ  مع  عنهما،  العقوبة  لتخفيف  ق�شائية 
The New York Times الأمركية.  العقلية، بح�شب �شحيفة 
�شهر  نف�شية يف  عاماً مبوؤ�ش�شة   25 بال�شجن  وييير  على  وجيياء احلكم 
كم  دي�شمرب كانون الأول 2017. اأما �شديقتها مورغان جيزر، فقد حمُ
وقال   .2018 الييثيياين  كييانييون  يناير   2 يف  عيياميياً،   40 بال�شجن  عليها 
ذلك.  على  وير  عتها  �شجَّ بينما  ال�شحية،  طعنت  جيزر  اإن  املحققون 
وا�شطراب  ال�شخ�شية  انف�شام  تعاين  اإنها  وقال حمامو جيزر  هذا، 
اأخربت  اأن  �شبق  واإنها  الذهني، ما يجعلها عر�شة لالأوهام،  الطيف 
�شخ�شيات  مع  بمُعد  عن  التوا�شل  ت�شتطيع  باأنها  النف�شيني  الأطباء 
خيالية اأخرى، من �شمن ذلك هاري بوتر و�شالحف النينجا. وقالت 
مان"  "�شلندر  ل�شخ�شية  اإر�ييشيياًء  جرميتهما  ارتكبتا  اإنهما  الفتاتان 

الذي اأمرهما بذلك، وهو �شخ�شية خيالية مرعبة.
فيما انهارت جيزر يف املحكمة يوم اخلمي�س 1 فرباير �شباط 2018، 
واعتذرت لل�شحية وعائلتها قائلًة: "مل اأكن اأريد قط اأن يحدث ذلك، 
الربيطانية  الإذاعييية  هيئة  موقع  بح�شب  بخر"،  تكون  اأن  واأمتيينييى 
بها  طييالييب  عقوبة  باأق�شى  جيييييزر  على  القا�شي  حكم  وقييد   .BBC
نف�شها  على  خييطييراً  ت�شكل  تيييزال  ل  اأنييهييا  الييعييامييون، بحجة  املييّدعييون 
اآراء مت�شاربة  وغرها، بينما قدم الأطباء يف جل�شة النطق باحلكم 
اأع�شاء فريق  و�شعى  العقلية احلالية جليزر.  ال�شحة  حول خطورة 
الدفاع عنها اإىل نقلها ملرفق �شحة املراهقني، ولكن القا�شي مايكل 
بوهرين مل ياأخذ �شغر �شّنها يف العتبار عند اإ�شدار احلكم، قائاًل: 

ن�شتطيع اأن نن�شاه اأن تلك اجلرمية كانت حماولة قتل". ل  "ما 

زوجان يت�سببان بوقف اأذان اجلمعة 
اأمرت حمكمة اأملانية م�شجدا يف �شمال غرب البالد بعدم رفع اأذان 
اأن  بعد  الييراهيين،  الوقت  يف  ال�شوت  مكربات  عرب  اجلمعة  �شالة 
اأيدت اعرا�شا قانونيا من زوجني يعي�شان على بعد نحو كيلومر 

من امل�شجد.
وخل�شت حمكمة جلزنكر�شن الإدارية اإىل اأن بلدة اأور-اإركن�شفيك 
مل تفح�س طلبا قدمه ال�شكان امل�شلمون يف 2013 كما ينبغي، لكن 
متحدثا با�شم املحكمة قال اجلمعة، اإن ذلك ل مينع امل�شجد من 

تقدمي طلب جديد. ح�شب رويرز.
ييينييتييهييك حقوقهم  الأذان  رفيييع  بيييياأن  امليي�ييشيييييحيييييان  اليييزوجيييان  ودفييييع 

الدينية.
ويزداد ال�شعور املناه�س للم�شلمني والتاأييد ل�شيا�شيات مناه�شة 
على  يزيد  ما  تدفق  بعد  الأملانية  املناطق  من  الكثر  يف  للهجرة 
مليون مهاجر من العراق و�شوريا ودول اأخرى ذات اأغلبية م�شلمة 

على البالد بدءا من 2015.
وقال ح�شني تورجت وهو م�شوؤول بارز يف امل�شجد املعني باحلكم، اإن 

قرار املحكمة خميب لالآمال.
الواحدة  ال�شاعة  "الأذان ي�شتمر لدقيقتني فقط يف حوايل  وقال 
ظهرا اأيام اجلمعة فقط... مل نتلق اأبدا اأي �شكاوى ولدينا جران 

اأملان اأقرب كثرا رمبا على بعد ع�شرة اأمتار فقط".
ومل يت�شن الت�شال ببلدية املدينة للح�شول على تعليق.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

املغربي حمزة لبي�س يفوز بلقب »ذا فوي�س كيدز « 
توج برنامج "ذا فوي�س كيدز" الطفل املغربي حمزة لبي�س جنما بعد ع�شرة اأ�شابيع من املناف�شة على لقب اأجمل 
�شوت طفل يف املو�شم الثاين لربنامج املواهب املخ�ش�س لالأطفال من �شن �شبعة اأعوام اإىل 14 عاما والذي تبثه 

قنوات )اإم. بي. �شي( التلفزيونية.
وتفوق لبي�س البالغ من العمر ع�شر �شنوات من فريق املطرب العراقي كاظم ال�شاهر على مناف�شيه ال�شعودي جلي 
امل�شرحي )ع�شر �شنوات( وامل�شرية اأ�شرقت اأحمد )ع�شر �شنوات( بح�شوله على اأكرب قدر من ت�شويت اجلمهور عرب 

الر�شائل الن�شية للهواتف املحمولة والت�شالت الهاتفية.
ويف احللقة الأخرة التي ا�شتمرت حتى منت�شف ليل ام�س الأول ال�شبت يف ا�شتديوهات اإم بي �شي يف ذوق م�شبح 

�شمال العا�شمة اللبنانية بروت انح�شرت املناف�شة بني �شتة اأطفال و�شلوا اإىل النهائي.
ويتكون املدربون من املغني العراقي كاظم ال�شاهر واملغنية اللبنانية نان�شي عجرم واملغني امل�شري تامر ح�شني.

وافتتح ال�شاهر الربنامج باإبداء ال�شعادة لوجود هذا النوع من الربامج يف العامل العربي الذي يعاين من حروب 
وا�شطرابات وقال ال�شاهر لالأطفال امل�شاركني "بوجودكم اإن �شاء هلل ما يف حروب ول قتال ول ظلم".

ن�شف  يف  مت�شابقة  اأ�شغر  وهييي  �شنوات(   8( القحطان  ماريا  اليمنية  الطفلة  على  تفوق  قد  لبي�س  حمزة  وكييان 
النهائيات والنهائيات والتي اأدخلت البهجة والفرح اإىل قلوب ال�شعب اليمني املطوق باحلروب.
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ك�سف اأثري عمره 4400 عام مب�سر
اأعلن وزير الآثار امل�شري، خالد العناين، ام�س الأول عن ك�شف اأثري جديد 
الدولة  الرابعة من  الأ�شرة  اإىل عهد  باجليزة، يرجع  الأهرامات  مبنطقة 

امل�شرية القدمية.
برئا�شة  م�شرية  اأثييرييية  بعثة  بوا�شطة  املكت�شفة  املقربة  اإن  العناين  وقييال 
الأمني العام للمجل�س الأعلى من املرجح اأن تكون مقربة ال�شيدة "حتبت"، 

وهي كاهنة ذات مكانة اجتماعية رفيعة.
واأ�شاف يف احتفالية ح�شرها بع�س �شفراء الدول الأجنبية اأن املقربة بها 
 4400 قبل  اخلام�شة  الأ�شرة  القدمية  الدولة  لع�شر  وتعود  نييادرة  نقو�س 
تراقب  وهييي  حتبت،  ت�شور  جييدارييية  لييوحييات  على  املييقييربة  وت�شتمل  عيييام. 

م�شاهد متنوعة لعمليات �شيد الطيور و�شيد الأ�شماك.
املناظر  اأن  الييوزيييري،  الأثييرييية، م�شطفى  البعثة  رئي�س  اأو�شح  من جانبه، 
الييوقييت الحتفاظ بهذا  املييقييربة ت�شور قييردا - وكييان �شائعا يف ذلييك  داخييل 

احليوان يف املنازل - يجني الثمار واآخر يرق�س اأمام فرقة مو�شيقية.
ويعتقد الوزيري اأن لدى حتبت، وهي امراأة يعتقد اأنها قريبة من العائلة 
يوجد  التي  باجليزة،  الغربية  اجلبانة  يف  اأخييرى  مقربة  القدمية،  املالكة 
اإن  الوزيري  القدمية. وقال  امل�شرية  اململكة  امل�شوؤولني يف  بها مقابر كبار 
اأعمال احلفر جارية بحثا عن املقربة الأخرى. يذكر اأن "املقربة الأثرية" 
تقع مبنطقة اجلبانة الغربية بالهرم غربي هرم خوفو، واملنطقة التي مت 

اكت�شاف الآثار بها تخ�س املوظفني والكهنة يف عهد امللكني خوفو وخفرع.

اأول جتربة ناجحة للتاك�سي الطائر فاهانا
اأعلنت �شركة اإيربا�س، اأنها اأجرت بنجاح اأول جتربة على طائرة "فاهانا" 

التي تقاد ذاتيا، يف خطوة متهد اإىل تغر ثوري يف عامل النقل.
وذكرت ال�شركة يف موقع م�شروع الطائرة vahana، اأن التجربة اأجريت يف 
ولية اأوريغون الأمركية يف الي 31 من يناير املا�شي وفق ما هو خمطط 
 ،Alpha One ا�شم  اأطلق عليها  التي  التاك�شي  الطائرة  اأن  واأ�شافت  له. 

حلقت على ارتفاع 5 اأمتار قبل اأن تهبط ب�شالم.
وقالت اإن الرحلة الأوىل ا�شتمرت ملدة 53 ثانية فقط كانت الطائرة فيها 
ت�شر ب�شكل ذاتي، م�شرة اإىل اأن اليوم التايل �شهد جتربة ناجحة ومماثلة، 

بح�شور ممثلني عن الإدارة الحتادية للطران.
وكانت ال�شركة اأعلنت يف ال�شابقة اأن هدفها من هذا امل�شروع هو اإيجاد و�شيلة 

ت�شاعد الأ�شخا�س على التنقل ب�شرعة وتفادي الختناقات املرورية.
واأ�شارت اإىل اأن التجربة جاءت بعد عامني من البناء والتخطيط، م�شرة 
اأنها �شتجري مزيدا من التجارب والتعديالت على الطائرة. وتتوقع  اإىل 

ال�شركة اأن تطرح الطائرة اجلديدة يف الأ�شواق خالل عام 2020.

مقتل فتاة �سحنت 
هاتفها اأثناء ال�ستحمام

توفيت طالبة مدر�شة رو�شية تبلغ 
تعر�شها  بعد  عاماً   12 العمر  من 
ليي�ييشييدميية كيييهيييربيييائييييييية، عيييليييى اإثيييير 
املاء،  يف  املييحييمييول  هاتفها  �شقوط 

وهي ت�شحنه داخل احلّمام. 
ك�شينيا  تدعى  التي  الفتاة  وكانت 
املدر�شة،  من  عودتها  بعد  ت�شتحم 
وت�شتمع اإىل املو�شيقى على هاتفها 
الييييوقييييت، لكن  نييفيي�ييس  امليييحيييميييول يف 
بطارية الهاتف فرغت من ال�شحن، 
فما كان منها اإل اأن و�شعت قاب�س 

ال�شاحن يف الكهرباء.
لييكيين الييهيياتييف �ييشييقييط يف امليييياء وهو 
مما  بال�شاحن،  مييو�ييشييوًل  ييييزال  ل 
لقيت  التي  الفتاة،  �شعق  اإىل  اأدى 
حتفها على الفور، بح�شب ما ذكرت 
�شحيفة ديلي مرور الربيطانية.

وجبة  تييعييد  ك�شينيا  والييييدة  وكييانييت 
�شعرت  لييكيينييهييا  امليييطيييبيييخ،  يف  طيييعيييام 
بييالييقييلييق، عيينييدمييا �ييشيياد اليي�ييشييمييت يف 
تيي�ييشييمييع �شوت  تييعييد  احلييييّمييييام، ومل 
ابنتها، لتجدها وقد فارقت احلياة، 

وراأ�شها حتت املاء.
و�شارعت الأم اإىل الت�شال بخدمات 
الطوارىء، لكن الفتاة كانت ميتة 
امل�شعفني،  و�يييشيييول  ليييدى  بييالييفييعييل 
اإنقا  جيييدوى  دون  حييياوليييوا  الييذييين 
تييزال جلنة خا�شة يف  حياتها. ول 
مو�شكو حتقق يف احلادثة. واأثارت 
التعليقات  مييين  ميييوجييية  احليييادثييية 
الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على 
والأمهات  الآبييييياء  املييعييلييقييون  وحيييث 
احلذر  و�شائل  اتخاذ  �شرورة  على 
اأطفالهم  وحتييييذييييير  واحليييييييطييية، 
الهواتف  ا�ييشييتييخييدام  خييطييورة  ميين 

املحمولة يف احلمام.

جرذ يتنباأ با�ستمرار ال�ستاء 6 اأ�سابيع 
تيييال�يييشيييت اآميييييييييال الأميييييركيييييييييييني امليييوؤمييينيييني 
الربيع يف وقت مبكر،  باخلرافات يف حلول 
ال�شنوي  التنبوؤ  املا�شية  حيث �شهد اجلمعة 
جرذ  فيييييل،  لباك�شيتاين  الطق�س  بييياأحيييوال 
الأر�ييس الأ�شهر يف العامل.  ومثل كل �شنة، 
جتمع اآلف الأمركيني يف �شاحة اأمام جحر 
باك�شيتاين  وراأى  تيينييبييوؤاتييه.   ملعرفة  اجلييرذ 
بالطق�س،  يتنباأ  اليييذي  الأر�ييييس  جييرذ  فيييييل، 
ظله �شباح اليوم اجلمعة، مبا يعني ا�شتمرار 
الطق�س ال�شتوي ل�شتة اأ�شابيع اأخرى.  ويف 
عييامييا، جرت   130 تقليد يرجع لأكييرث ميين 
حميياوليية لإخيييراج جييرذ الأر�يييس ميين جحره 
الواقع يف "جوبلرز نوب" يف بلدة باك�شيتاين 
�شكانها  تعداد  يبلغ  التي  بن�شلفانيا،  غربي 
اإذا  التقليد،  هييذا  وبح�شب  ن�شمة.    5500
كان اجلو م�شم�شا وراأى "فيل" ظله واندفع 
مرة اأخرى اإىل جحره، �شي�شتمر ال�شتاء ملدة 
ير  مل  اإذا  اأميييا  اأخيييرى.  كاملة  اأ�شابيع  �شتة 
�شيحل مبكرا  الربيع  اأن  يعني  ظله، فذلك 

يف الوليات املتحدة. 

يطلق ر�سا�سة يف وجه �ساب داخل حمكمة
اأمُ�شيب �شابٌّ مراهق بطلقٍة يف راأ�شه، على مراأي وم�شمٍع 

من والدته، اأثناء م�شادٍة مع �شرطي يف حمكمٍة بكندا.
 The Daily وفييق  عيياميياً(،   18( برتراند  �شتيفن  وكييان 
Mail الربيطانية يف حمكمة بلدية مانيواكي، الواقعة 
الواحدة  ال�شاعة  نحو  عند  الكندية،  كيبيك  مقاطعة  يف 
31 كييانييون الييثيياين، بعد ا�شتدعائه  يييوم الأربييعيياء،  ظييهييراً 
عندما  بها،  عالقة  له  لي�شت  جرميٍة  يف  ا�شتماع  جلل�شة 
دخيييل يف ميي�ييشييادة مييع اأحييييد اأفيييييراد اليي�ييشييرطيية. وقييييال اأحد 
برتراند  اإنَّ  لكيياي،  كري�شتوفر  ويمُدعى  برتراند،  اأقرباء 
ال�شاحة اخلارجية للمحكمة  اإىل  كان يرغب يف اخلييروج 
ليييييدخيين، لييكيين عيينييدمييا رفيي�ييس احليييار�يييس اأ�ييشييبييح عنيفاً 
وعدوانياً. واحتدم املوقف ب�شرعة، وبداأ لكاي يف ت�شوير 
واأحيط  احلييرا�ييس.  مييع  بييرتييرانييد  ت�شاجر  بينما  فيييييديييو، 
ا�شتمرَّ  فيما  املحكمة،  �شرطيي  ب�شتة من  ب�شرعٍة  ال�شاب 
يف مقاومة احلار�س الذي يحاول تقييده. دفع احلرا�س 
بعيداً  امل�شاجرة  وا�شتمرت  جميياورة،  غرفٍة  اإىل  برتراند 
الأنييظييار، لكنَّ والييدتييه جييويل كانت ت�شاهد يف هلع.  عيين 
ال�شراخ، واندفع لكيياي يف احلال  بييداأت جويل يف  فجاأًة، 
اإىل مدخل الغرفة لرى ال�شرطي وقد اأطلق النار على 
برتراند. وبداأ كلٌّ من جويل ولكاي يف ال�شراخ والبكاء 
لقًى على الأر�س  ب�شكٍل هي�شتري، بينما كان برتراند ممُ
�شوليل  لو  ل�شحيفة  لكيياي  و�ييشييّرح  الييدميياء.  منه  ت�شيل 
املحلية يف كيبيك: "اإنَّها جتربة قا�شيٌة جداً، ل اأ�شتطيع 

التوقف عن التفكر فيما حدث".
الذين   ،EIB امل�شتقلة  التحقيقات  مكتب  �شباط  يقول 
الثمانية  ذا  ال�شاب  اإنَّ  اليينييار،  اإطييالق  حييادث  يحققون يف 
ع�شر عاماً متكَّن من ال�شتيالء على الع�شا التل�شكوبية 
الهراوة القابلة لالنثناء اخلا�شة بال�شرطي، و�شربه على 

راأ�شه ح�شب The Daily Mail الربيطانية.

اأجربوا احل�سان على تعاطي احل�سي�س
�شّجت و�شائل التوا�شل الجتماعي بالفيديو ال�شادم الذي 
يظهر من خالله رجل يجرب ح�شانا على تدخني احل�شي�س 

يف فرح �شعبي باإحدى املناطق ال�شعبية.
وعلى الثر، طالب رئي�س جلنة ال�شباب والريا�شة مبجل�س 

النواب امل�شري، بالتحقيق العاجل يف الفيديو.
حممد  املهند�س  اأن  البلد"،  "�شدى  ف�شائية  موقع  وذكيير 
علي  الدكتور  اإىل  قدمه  عاجل  بيان  يف  ت�شاءل  عامر  فييرج 
اللواء  اإىل  لتوجيهه  الييينيييواب،  جمل�س  رئييييي�ييس  الييعييال  عييبييد 
جمدى عبد الغفار، وزير الداخلية: كيف و�شل احلد اإىل 
قيام اأحد املواطنني بتقدمي املخدرات حل�شان علنا ويف فرح 
جميع  مكافحة  على  الداخلية  وزارة  قدرة  موؤكدا  �شعبي؟، 
الأفراح.  تلك  داخييل  علنا  تداولها  ومنع  املييخييدرات  جرائم 
واأعرب عامر عن ثقته الكاملة يف قدرة وكفاءة اأجهزة وزارة 
مكافحة  على  الغّفار  عبد  جمييدى  اللواء  بقيادة  الداخلية 
عامر  واأكيييد  واأ�شكالها.  �شورها  بجميع  املييخييدرات  ظيياهييرة 
يتوانون  ل  الييذييين  البوا�شل  الأبييطييال  ال�شرطة  "رجال  اأن 
حلظة يف تقدمي اأرواحهم فداء مل�شر و�شعبها خالل حربهم 
على  الييقييدرة  لديهم  والإرهييابيييييني  الإرهيييياب  �شد  الناجحة 
مكافحة ظاهرة املخدرات وتوجيه �شربات ناجحة وموجعة 
وال�شعب  ال�شباب  على  حفاظا  املييخييدرات  ومافيا  ع�شابات 

امل�شري من التاأثر ال�شلبي لهذه الظاهرة اخلطرة". النجمة الهندية �سيلبا �سيتي تعر�س زيا من ت�سميم جايانتي ريدي يف اأ�سبوع املو�سة )LFW( يف مومباي )اأ ف ب(

اأجنبت بعد 
وفاتها ب�ساعات

بييريييطييانييييية احلياة  فييارقييت اميييييراأة 
ال�شهر  يف  حييياميييال  كيييانيييت  بييييينييمييا 
اليي�ييشيياد�ييس، عيينييدمييا اأمليييت بييهييا �شكتة 
اإىل  قلبية، لكن مولودتها خرجت 

احلياة عقب الوفاة.
"تلغراف"  �ييشييحيييييفيية  واأفيييييييييييادت 
امل�شعفني  اأن  ال�شبت،  الربيطانية، 
اإمييييا  اإىل مييينيييزل  اليييذيييين و�يييشيييليييوا 
مدينة  يف  عييامييا(   41( اأوليييوبييياييييو 
حاولوا  بييريييطييانيييييا  و�ييشييط  لي�شر 
لكنهم  اإنييقيياذهييا،  �شاعة  مييدار  على 

ف�شلوا.
وبعد ذلك، ركز امل�شعفون جهودهم 
على اإجراء عملية قي�شرية فريدة 
اإنقاذ جنني غر  بغية  نوعها،  من 
ولدته  موعد  قبل  النمو،  مكتمل 

املقرر بي10 اأ�شابيع.
اأولوبايو  اإميييانييويييل  اليييزوج  ويييقييول 
)34 عاما( اإن احلييادث الييذي وقع 
املييا�ييشييي كييانييت زوجته  نييوفييمييرب  يف 
قبل  طييبيييييعييييية،  حيييالييية  قييبييلييهييا يف 
التنف�س  يف  �ييشيييييق  مييين  تييعيياين  اأن 

لت�شقط على الأر�س.
الييزوج املكلوم: كان امل�شهد  ويييروي 
�ييشييرييياليييييا. ابيينييتييي املييييولييييودة فوق 
ممددة  هامدة  جثة  والأم  الأريييكيية 
اأ�شبه  كييييان  الأمييييير  الأر�يييييييس.  عييلييى 
الزوجة  اأن  وتيييبيييني  بييالييكييابييو�ييس. 
كييانييت تييعيياين مييين عيييييب خييلييقييي يف 
احلمل  تداعيات  �شاعفت  القلب، 
من خطورته، مما اأدى اإىل الوفاة. 
الإجناب  يف  ترغب  ال�شيدة  وكانت 
�شريعا بعد زواجها ب�شبب تقدمها 
�شياع  مييين  وخيي�ييشيييييتييهييا  اليي�ييشيين،  يف 
باأي  عابئة  غيير  الأمييوميية،  فر�شة 

اأمور اأخرى.

تقدم كبري يف عالج �سرطان الربو�ستاتا
عن  بعيداً  �شامت  اإبيييداع  يحدث  �شنوات،  ب�شع  منذ 
الراأي العام يف جمال �شرطان الربو�شتاتا �شواء على 

م�شتوى الت�شخي�س اأو العالج.
فقد مت تطوير اأ�شلوب يف اأملانيا يجمع بني الت�شخي�س 
والعالج واأطلق عليه ا�شم ترانو�شتيكوم. وقد فر�س 
وذلك  العملي  الطب  يف  موؤخرا  نف�شه  الأ�شلوب  هذا 

قبل اأن تتثبت الدرا�شات من جدواه.
علم  اأخ�شائي  �شليمر،  بير  هاين�س  يقول  ذلييك  عن 
الأ�ييشييعيية يف امليييركيييز الأمليييييياين لأبيييحييياث اليي�ييشييرطييان يف 
العامل  اأرجيياء  يف  الطريقة  هذه  انت�شرت  هايدلربج: 
وانييتييقييلييت يف وقيييت ق�شر جيييدا ميين مييرحييليية البحث 
الأ�ييشييا�ييشييي. اأ�ييشيياف اخلييبيير الأمليييياين: هييذه الطريقة 
ناجحة جدا لدرجة جتعل من غر املمكن جتاهلها. 
بداأ تطوير الطريقة يف الوليات املتحدة وكان ذلك 
اأكرث  الربو�شتاتا،  ل�شرطان  وا�شم  عن  البحث  اأثناء 
ال�شرطانات التي ت�شيب الرجال على م�شتوى العامل، 
حيث عرث الباحثون اأثناء هذا البحث على ما يعرف 
حيث  بالربو�شتاتا  اخلا�شة  الغ�شائية  بامل�شت�شدات 
ولكنه  الربو�شتاتا  خاليا  �شطح  فوق  بروتني  يتكون 

يتكون بركيز بالغ يف اخلاليا ال�شرطانية يبلغ نحو 
مليون جزيء يف كل خلية �شرطانية. ول تظهر هذه 
توفر  وبييذلييك،  تقريباً.  اجل�شم  بقية  يف  امل�شت�شدات 
توفرها  مطلوبا  جوهرية  مطالب  امل�شت�شدات  هذه 
يف الييوا�ييشييم اليي�ييشييرطيياين وهيييو الييييذي تييظييهيير احلاجة 
حيث  الربو�شتاتا  �شرطان  ت�شخي�س  يف  ب�شدة  اإليييييه 
يكت�شف الأطباء يف اأملانيا وحدها نحو 60 األف حالة 
الرجال،  ي�شيب  الذي  ال�شرطان  بهذا  �شنويا  اإ�شابة 
الإ�شابة.  ب�شبب  �شنويا  مييرييي�ييس  األيييف   12 ومييييوت 
اأف�شل  لت�شخي�س  خييا�ييس  ب�شكل  احليياجيية  وتييظييهيير 
لهذا ال�شرطان عندما يعود بعد معاجلته يف البداية 
حيث ي�شاب الكثر من املر�شى بهذه النتكا�شة. ويف 
حالة انت�شار الورم يف مناطق اأخرى من اجل�شم فاإن 
الأطباء ي�شطرون ملعرفة حجم النقيالت ال�شرطانية 

وانت�شارها.
وعييلييى اأ�ييشييا�ييس ذلييييك، يييقييرر الأطيييبييياء مييا هييو العالج 

الأف�شل لتحقيق اأكرب قدر ممكن من النجاح.
لذلك، فاإن العثور على وا�شم يتم به ر�شد اأ�شغر نقيلة 

�شرطانية ممكنة ميثل م�شاعدة هائلة لالأطباء.

كاردا�سيان تهدي اأعداءها 
هدية يف عيد احلب

�شويفت   ال�شهرة  تايلور  الفنانة  بينهم  ميين  امل�شاهر  ميين  عييدد  مييع  العلنية  خالفاتها  رغييم 
وخطيبة �شقيقها ال�شابقة بالك �شاينا وغرهم، اإل اأن كيم كاردا�شيان مل تدع ذلك يحد من 

ن�شرها للحب يف عيده هذه ال�شنة.
من  عييدد  واإر�ييشييال  م�شبوقة  غر  مببادرة  القيام  الواقع  تلفزيون  جنمة  قييررت  التفا�شيل،  يف 
من  كارهيها  من  لعدد  التجميل  م�شتح�شرات  من  اخلا�شة  ملاركتها  التابع  العطر  زجاجات 

امل�شاهر يف الو�شط الفني.
من  ملجموعة  �ييشييورة   الجتماعي  التوا�شل  مييواقييع  اأحييد  على  اخلييا�ييس  ح�شابها  عييرب  فن�شرت 
املالحظات امللونة-sticky notes بثالثة األوان حمل كل منها ا�شم اأحد امل�شاهر الذين قررت 
كيم اأن تر�شل لهم العطر اجلديد ملاركتها امل�شجلة فا�شتغرب متابعوها من هذه اخلطوة غر 

امل�شبوقة وت�شاءلوا حول نية كيم من هذا املو�شوع.


