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حممد بن را�شد يبحث مع رئي�س وزراء 
اأنتيغوا وبربودا العالقات الثنائية 

•• دبي-وام:

�آل مكتوم نائب رئي�س  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
�لن�شيم  فندق  �هلل يف  رع��اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
رئي�س  ب��ر�ون  �م�س معايل جا�شتون  قبل ظهر  دب��ي  مبدينة جمري� يف 
وزر�ء �أنتيغو� وبربود� �لذي ي�شارك يف �أعمال �لقمة �لعاملية للحكومات.
�لثنائية  �لعالقات  حول  �حلديث  معه  وتبادل  بال�شيف  �شموه  ورح��ب 
�آليات جديدة لتعزيز ج�شور �لتعاون خا�شة  �إيجاد  بني �لبلدين و�شبل 
�أنتيغو�  �لثقافة و�ل�شياحة و�ال�شتثمار. و�أ�شاد رئي�س وزر�ء  يف قطاعات 
وبربود� بامل�شتوى �لعاملي للتقدم �حل�شاري �لذي ت�شهده دولة �الإمار�ت 
.. م�شري� �إىل �لبنية �لتحتية �لتي و�شفها بالعاملية �ملو��شفات و�ملعايري 
�الإمار�ت  جمتمع  مييز  �ل��ذي  و�الإن�شاين  �حل�شاري  بامل�شهد  منوها   ..

�ملتنوع �لثقافات و�الأعر�ق.                             )�لتفا�شيل �س2(

قرقا�س: ح�شورنا اجتماع التحالف 
�شد داع�س التزام مبحاربة الإرهاب

•• اأبوظبي- الفجر:

�أكد معايل �أنور بن حممد قرقا�س وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية، 
�م�س �لثالثاء، �أن ح�شور �الإمار�ت الجتماع �لكويت �لوز�ري للتحالف 
�شد تنظيم د�ع�س �الإرهابي يعك�س �اللتز�م �ملتجدد مبحاربة �لتطّرف 

و�الإرهاب. 
�أن هذ� �حل�شور  و�أ�شاف معاليه، يف تغريدة على ح�شابه يف تويرت، 
و�إدر�ك مبّكر خلطر  �الإم��ار�ت��ي  �خل��ط  �أ�شا�س يف  توجه ميثل حجر 

هذه �الإيديولوجيات و�جلماعات �الإرهابية. 
وي�شارك معاليه يف �الجتماع �لوز�ري للتحالف �لدويل �شد تنظيم 

د�ع�س �ملتطرف �لذي ��شت�شافته �لكويت �م�س. 
�لدبلوما�شية  �أن  �إىل  �خلارجية  لل�شوؤون  �لدولة  وزير  معايل  و�أ�شار 
�لكويتية �أحد �جل�شور �لعربية �خلرّية و�ملهمة، ودورها يف هذ� �مللف 

له كل �ل�شكر و�لتقدير. 
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�لطفلة عهد �لتميمي تو�جه ظلم �الحتالل بابت�شامة �شاخرة )� ف ب(

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله �إ�شماعيل ولد �ل�شيخ مبعوث �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �إىل �ليمن )و�م(حممد بن ر��شد خالل تكرميه �لفائزين بجو�ئز �لقمة �لعاملية للحكومات   )و�م(

ا�ضتقبل عددا من امل�ضوؤولني ح�ضور القمة العاملية للحكومات وكرم الفائزين بجوائزها

حممد بن را�شد: �شناعة م�شتقبل الب�شرية 
تتطلب الرتقاء بالعمل احلكومي عامليا 

ا�ضتقبل رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة )بي ان بي باريبا( امل�ضرفية

حممد بن زايد يبحث مع اإ�شماعيل ولد ال�شيخ 
م�شتجدات الأو�شاع يف ال�شاحة اليمنية

•• دبي -وام:

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
رعاه �هلل �أن �شناعة م�شتقبل �لب�شرية تتطلب �الرتقاء 
�البتكار  ثقافة  تر�شيخ  ع��ر  عامليا  �حل��ك��وم��ي  بالعمل 
وتعزيز �لعلوم �ملتقدمة ومهار�ت �مل�شتقبل يف �لقطاعات 
�ملرحلة  �شتقود  �لتي  �لقادمة  �الأجيال  نفو�س  كافة ويف 

�ملقبلة من رحلة �لب�شرية �إىل �مل�شتقبل.
ج����اء ذل����ك خ����الل ت���ك���رمي ���ش��م��وه �ل��ف��ائ��زي��ن بجائزة 
�جلامعات  و”حتدي  �خلالقة”،  �حلكومات  “�بتكار�ت 

�لعاملي ال�شت�شر�ف حكومات �مل�شتقبل”، يف حفل تكرمي 
ختام  يف  للحكومات،  �لعاملية  �لقمة  بجو�ئز  �لفائزين 
�أعمال �لقمة بدورتها �ل�شاد�شة �لتي مت تنظيمها برعاية 
13 فر�ير  �إىل   11 �لفرتة من  دب��ي خ��الل  �شموه يف 

�حلايل، حتت عنو�ن “��شت�شر�ف حكومات �مل�شتقبل«.
وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
وطالب  و�الأف���ر�د  �جلهات  من  باملبتكرين  �الحتفاء  �إن 
�جلامعات يج�شد توجهاتنا الإلهام �ملبدعني حول �لعامل، 
لتحديات  �ملبتكرة  �حللول  تطوير  وتعزيز جهودهم يف 
�لعاملية  �لقمة  تنظيم  من  ر�شالتنا  ويعك�س  �مل�شتقبل، 

للحكومات.                     )�لتفا�شيل �س2و3و5(

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة �م�س يف ق�شر �ل�شاطئ �إ�شماعيل ولد �ل�شيخ 
�أحمد مبعوث �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �إىل �ليمن 

�لذي تنتهي مهامه نهاية �ل�شهر �حلايل.
�للقاء بحث م�شتجد�ت �الأو���ش��اع يف  وج��رى خ��الل 

�ل�شاحة �ليمنية و�جلهود �ملبذولة يف �شاأنها.
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أع���رب 
ن��ه��ي��ان ع��ن ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره ل��ل��ج��ه��ود �ل��ت��ي بذلها 

حل  �إي��ج��اد  �شبيل  يف  �أح��م��د  �ل�شيخ  ول��د  �إ�شماعيل 
يف  م��ه��ام��ه  ف���رتة  خ���الل  �ليمنية  ل��الأزم��ة  �شيا�شي 
�الإمار�ت  دول��ة  �إىل جهود  �شموه  .. م�شري�  �ملنطقة 
تقوده  �ل���ذي  �ل��ع��رب��ي  و�ل��ت��ح��ال��ف  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
�ل�شعب  �ل�شقيقة يف دعم  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 

�ليمني �ل�شقيق ال�شتعادة �أمنه و��شتقر�ره.
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ��شتقبل  �خ���رى  ج��ه��ة  م��ن 
نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة يف ق�شر �لبحر جان 
بي  �إن  )ب��ي  جمموعة  �د�رة  جمل�س  رئي�س  لوميري 
باريبا( �مل�شرفية �لفرن�شية.  )�لتفا�شيل �س3-2(

م�ضوؤول ع�ضكري بارز ين�ضق عن ميلي�ضيا احلوثي 

مقتل ع�شرات احلوثيني مبعارك ال�شاحل الغربي
املحكمة الإ�ضرائيلية متدد اعتقال عهد التميمي

وفاة 54 مري�شا يف غزة منع الحتالل عالجهم

ت�شلل  من  يحذر  الإن��رب��ول 
اإره���اب���ي���ني م���ع ال��الج��ئ��ني

•• روما-وكاالت:

يند�س �الإرهابيون و�شط �ملهاجرين 
يف رحالت �ملوت �إىل �أوروبا لتنفيذ 
عمليات �إرهابية، هو حتذير وجهه 
�ملقاتلني  ع�����ودة  م���ن  �الإن����رتب����ول 
بطرق  وت�������ش���ل���ل���ه���م  �مل���ت���ط���رف���ني 
غ���ري ���ش��رع��ي��ة م�����ش��ت��غ��ل��ني ق����و�رب 

�ملهاجرين غري �ل�شرعيني.
�إىل  �الإره��اب��ي��ني  ت�شلل  عملية  تتم 
�ال�شتخبار�ت  �أج��ه��زة  وف��ق  �أوروب���ا 
جتار  م��ع  وبالتن�شيق  �الإي��ط��ال��ي��ة، 
�ل��ب�����ش��ر و�مل��اف��ي��ا �الإي��ط��ال��ي��ة �لتي 
�ملهاجرين  تهريب  خط  ت�شتخدم 
لتمويل �أن�شطة �جلرمية �ملنظمة.

�الأخري  �الإن��رتب��ول  تقرير  وك�شف 
د�ع�س  50 مقاتال من  ت�شلل  عن 

�إىل �الأر��شي �الإيطالية.

% من اأرا�ضي �ضوريا حتت �ضيطرة وا�ضنطن  30
تيلر�شون: عملية عفرين حرفت 

م�شار املعركة �شد داع�س الرهابي
•• الكويت-وكاالت:

�لعملية  �إن  �ل��ث��الث��اء،  تيلر�شون،  ريك�س  �الأم��ريك��ي  �خلارجية  وزي��ر  ق��ال 
�لع�شكرية �لرتكية يف عفرين �شمال �شوريا �شد قو�ت كردية �أدت �إىل حرف 
تيلر�شون يف موؤمتر  و�أو�شح  د�ع�س.  �ل��دويل �شد  �لتحالف  م�شار معركة 
ملحاربة  �ل���دويل  �لتحالف  يف  �الأع�����ش��اء  ل��ل��دول  �جتماع  ختام  يف  �شحفي 
�لتنظيم �ملتطرف لقد حرفت م�شار معركتنا �شد تنظيم د�ع�س يف �شرق 
�شوريا بعدما �نتقلت قو�ت من هناك باجتاه عفرين يف �شمال �شوريا. وتابع 
نعتقد �أنه من �ملهم �أن تعي )�أنقرة( �آثار )�لعملية �لع�شكرية( على مهمتنا 
وهي �النت�شار على تنظيم د�ع�س. ياأتي ذلك يف وقت �أكد تيلر�شون، �م�س، 

�أن د�ع�س ي�شعى للتحول �إىل حركة مترد يف ليبيا و�أفغان�شتان و�لفلبني.
ويف �مل��و���ش��وع �ل�����ش��وري، ���ش��دد وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �الأم��ريك��ي خ��الل موؤمتر 
�شحفي مع نظريه �لكويتي، على �أن �لواليات �ملتحدة تتعاون مع �شركائها 
يف  �لتفاو�س  على  �الأ���ش��د  ب�شار  �ل�����ش��وري  �لنظام  رئي�س  �إج��ب��ار  �أج���ل  م��ن 

حمادثات جنيف �ملقبلة.

م��ق��ت��ل ج��ن��ود اأت������راك يف 
زاخ�����و ���ش��م��ايل ال���ع���راق

•• اأنقرة-وكاالـت:

�أقدم م�شلحون جمهولون، �م�س، 
للجي�س  م���وق���ع  م��ه��اج��م��ة  ع��ل��ى 
�لرتكي يف منطقة ز�خو يف �شمال 
�لعر�ق، مما �أ�شفر عن مقتل عدد 
ما  بح�شب  �الأت���ر�ك،  من �جلنود 
�لعمال  ح���زب  يف  م�����ش��وؤول  �أف�����اد 

�لكرد�شتاين.
�أفاد �شهود عيان  من جهة ثانية، 

�أن �لهجوم ��شتمر ل�شاعتني.

•• غزة-رام اهلل-وكاالت:

�لع�شكرية  ع��وف��ر  حم��ك��م��ة  ب����د�أت 
مبحاكمة  �م�������س،  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، 
عهد  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  �ل���ق���ا����ش���ر 
ر�م  غ��رب  ع��ام��اً(،   17( �لتميمي 
جندي  ���ش��رب  بتهمة  وذل���ك  �هلل، 

�إ�شر�ئيلي.
قاعة  �إىل  �لتميمي  عهد  ودخ��ل��ت 
�لع�شكرية،  �الإ�شر�ئيلية  �ملحكمة 
�لثالثاء، مكبلة �ليدين و�لقدمني، 
وعند �لتمعن يف �مل�شهد يدرك َمن 
طفولة  �أن  �ملحكمة  قاعة  ب��د�خ��ل 
�الإ�شر�ئيلي  �لق�شاء  ق��ي��دت  عهد 

و�الدعاء على حد �شو�ء.
و�بت�شامة  �مل��ح��ك��م��ة  ع��ه��د  دخ��ل��ت 
فور�،  �ملكان  يف  �نت�شرت  �لطفولة 
�إخر�ج  �الإ�شر�ئيلي  �لقا�شي  فقرر 
ج��م��ي��ع �حل�������ش���ور م���ا ع����د� �أف�����ر�د 
يف  عهد  ليحاكم  �لتميمي  عائلة 

جل�شة مغلقة.
�ىل ذل��ك، تويف �أك��ر من خم�شني 
مري�شا يف قطاع غزة �لعام �ملا�شي 
�ث���ن���اء �ن��ت��ظ��اره��م �حل�����ش��ول على 

ت�شاريح خ��روج من خ��ارج �لقطاع 
��شر�ئيل  م��ن  و�مل��ح��ا���ش��ر  �ل��ف��ق��ري 
�لتي و�فقت على نحو ن�شف عدد 
طلبات �لت�شاريح �لطبية، بح�شب 
منظمات  ن�������ش���رت���ه���ا  �ح�������ش���ائ���ي���ة 

حقوقية �م�س.
بينها  وم�����ن  �مل���ن���ظ���م���ات  و�أك���������دت 
�الن�شان  حل���ق���وق  �مل���ي���ز�ن  م���رك���ز 
وهيومن  �لدولية  �لعفو  ومنظمة 
�لعون  ووت�������س وج��م��ع��ي��ة  ر�ي��ت�����س 
و�طباء  ل��ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  �ل��ط��ب��ي 

حل��ق��وق �الن�����ش��ان يف ����ش��ر�ئ��ي��ل يف 
 54“ �ن  �لثالثاء  م�شرتك  بيان 
46 م�شابا  بينهم  فل�شطينيا من 
 2017 خ��الل  توفو�  بال�شرطان 
ب�شبب رف�س �و تاأخر ت�شاريحهم 

�الإ�شر�ئيلية«.
�لعام  طلب  �أل��ف   25 تقدمي  ومت 
ت�شاريح  ع��ل��ى  للح�شول  �مل��ا���ش��ي 
بينما  غ����زة،  ق��ط��اع  ل��ل��م��ر���ش��ى يف 
و�فقت �ل�شلطات �الإ�شر�ئيلية على 

فقط. منها   54%

مقتل 10 اإرهابيني واعتقال املئات يف �شيناء بينهم اأجانب
•• القاهرة-وكاالت:

�أعلن �جلي�س �مل�شري �لق�شاء على خلية �إرهابية مكونة من 10 تكفرييني، 
�لع�شكرية  �لعملية  �إط��ار  يف  �أج��ان��ب،  بينهم  �آخ��ري��ن   400 على  و�لقب�س 

�لهادفة لتطهري �شبه جزيرة �شيناء من �ملجموعات �مل�شلحة.
و�أو�شحت  �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة �مل�شرية يف بيانها �ل�شاد�س ب�شاأن 
�شيار�ت   7 بتدمري  “قامت  �لقو�ت �جلوية  �أن  �لعملية “�شيناء 2018”، 
خالل حماولة �لعنا�شر �الإرهابية ��شتخد�مها للهروب، و�أنه جرى �لق�شاء 

على خلية �إرهابية مكونة من 10 تكفريين �أثناء �الختباء باأحد �ملنازل«.
�أك���د �ل��ب��ي��ان ت��دم��ري 143 م��ن �الأوك�����ار و�مل���خ���ازن �ل��ت��ي ت�شتخدمها  ك��م��ا 
يف  زر�عتها  مت  نا�شفة  عبوة   79 وتفجري  و�كت�شاف  �الإره��اب��ي��ة،  �لعنا�شر 
�ألغام   10 بد�خله على  �الأر���س ع�ر  �لقو�ت وتدمري خمزن حتت  طريق 

وزير� خارجية �لكويت و�مريكا خالل موؤمترهما �ل�شحفي  )� ف ب(

•• عوا�صم-وكاالت:

�حلوثي  ميلي�شيات  م��ن  �ل��ع�����ش��ر�ت  و�أ���ش��ي��ب  ق��ت��ل 
�ل�24  خالل  �لغربي،  �ل�شاحل  جبهة  يف  �الإير�نية 
ع�شكرية  م�����ش��ادر  �أف����ادت  ح�شبما  �مل��ا���ش��ي��ة،  �شاعة 

مينية، �شباح �م�س.
وقالت �مل�شادر �إن 41 م�شلحا حوثيا قتلو� و�أ�شيب 
�ل�شرعية  �لقو�ت  مع  معارك  خالل  �آخ��رون،   45

�ملدعومة من حتالف دعم �ل�شرعية يف �ليمن.
حي�س  بني  �لر�بط  �لطريق  يف  �ملو�جهات  وتركزت 
�لتحالف  ط���ائ���ر�ت  ����ش��ت��ه��دف��ت  فيما  و�جل���ر�ح���ي، 
ع�شكرية  �آل��ي��ات  �ل�شعودية،  ت��ق��وده  �ل���ذي  �ل��ع��رب��ي 
و�أط���ر�ف  ر�أ����س  جبل  منطقة  يف  للحوثيني  تابعة 

مديرية �جلر�حي.
�حلوثي  ميلي�شيات  �أن  �لع�شكرية  �مل�شادر  و�أك���دت 

�مل�شت�شفى  �إىل  �ل��ق��ت��ل��ى  وج��ث��ث  �مل�����ش��اب��ني  ن��ق��ل��ت 
�لع�شكري يف �حلديدة.

ميلي�شيات  عن  كبري  ع�شكري  م�شوؤول  و�ن�شق  هذ� 
�حلوثي، وجنح يف �الإفالت من قب�شتها بالعا�شمة 
�ن�شمامه  م��ع��ل��ن��اً  ع����دن،  �إىل  و�ل��و���ش��ول  ���ش��ن��ع��اء، 
من  �ليمنية  �ل��دول��ة  ��شتعادة  حتى  �ل�شرعية  �إىل 
با�شم  �ل��ن��اط��ق  ي�شمى  م��ا  وو���ش��ل  �الن��ق��الب��ي��ني.  
�لقو�ت �جلوية، �ملعني من �حلوثيني، ونائب رئي�س 
�لعميد  �مل�شلحة و�الأمن،  �لع�شكري للقو�ت  �مللتقى 
جميل �ملعمري، �إىل �لعا�شمة �ملوؤقتة عدن، بح�شب 

تقرير ن�شره موقع �لعربية.
و�تهامات  الذع���ة  �ن��ت��ق��اد�ت  �ملعمري  جميل  ووج���ه 
»خر«  لوكالة  بها  �أدىل  ت�شريحات  يف  للحوثيني، 
�أعلن  �ل��ذي  �ل��ع��ام  �ل�شعبي  �مل��وؤمت��ر  �لتابعة حل��زب 
رئ��ي�����ش��ه �ل���ر�ح���ل، ع��ل��ي ع���ب���د�هلل ���ش��ال��ح، ع���ن فك 

�ل�شعبية  لالنتفا�شة  ودعا  �حلوثيني،  مع  �شر�كته 
�حلوثي  ع�شابة  �ملعمري،  �لعميد  و�تهم  �شدهم. 
�لتي  �الغتياالت  عملية  خلف  بالوقوف  �الإرهابية 
ط��ال��ت �ل�����ش��ب��اط، و�أ����ش���رت ع��ل��ى ت��دم��ري �لقو�ت 
وتهمي�س  �إق�����ش��اء  على  وعملت  و�الأم����ن،  �مل�شلحة 
كما  تعبريه،  وف��ق  و�غتيالها،  �لع�شكرية  �لقياد�ت 
�ليمن،  بتدمري  تقوم  �حلوثي  ميلي�شيات  �أن  �أك��د 
و�ل�شباب  �مل�شلحة  �لقو�ت  باأبناء  �لزج  وتريد فقط 
�لتي  معاركهم  يف  للم�شاركة  �مل��ح��ارق  »يف  �ليمني 

يرف�شها غالبية �أبناء �ل�شعب �ليمني«.
�شنعاء  نغادر  �أن  »قررنا  �ملعمري:  �لعميد  و�أ�شاف 
�لتي  �ل�����ش��رع��ي��ة  ���ش��ف  لنقف يف  ع���دن  �إىل  ون��ت��ج��ه 
تو�جه �لع�شابة حتى ن�شتعيد �لدولة �ليمنية �لتي 
يتعلق  �شيء  كل  و�أف��ق��دت  �جلماعة  تلك  �أ�شاعتها 

باجلمهورية �ليمنية«.
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ي��ط��رح  الأردين  ال���ن���واب 
ال��ث��ق��ة ب��احل��ك��وم��ة الأح���د

•• عمان-وام:

�أع����ل����ن رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل���ن���و�ب 
ع����اط����ف  �مل�����ه�����ن�����د������س  �الردين 
م��ذك��رة حجب  �در�ج  �ل��ط��ر�ون��ة، 
�ل��ث��ق��ة ب��ح��ك��وم��ة �ل��دك��ت��ور هاين 
جل�شة  �أعمال  ج��دول  على  �مللقي 
�ملقبل.  �الأح��د  �ملجل�س م�شاء يوم 
�الردنية  �الن���ب���اء  وك��ال��ة  وذك����رت 
جل�شة  خ����الل  ج����اء  �الع�����الن  �ن 

ت�شريعية للمجل�س �م�س.
�لد�شتور  م��ن   54 �مل���ادة  وح�شب 
بالوز�رة  �لثقة  ُت��ط��رح   ، �الردين 
�م����ام جمل�س  �ل������وزر�ء  ب���اأح���د  �و 
عدم  �ملجل�س  ق���رر  و�ذ�  �ل���ن���و�ب، 
�لثقة بالوز�رة باالكرية �ملطلقة 
من جمموع عدد �أع�شائه ، وجب 

عليها �ن ت�شتقيل.

من  �مل��ئ��ة  يف   30 على  ي�شيطرون  وح��ل��ف��اءه  �لتحالف  �أن  �إىل  �أ���ش��ار  كما 
�الأر��شي يف �شوريا.

للتحالف  �ل���وز�ري  �الجتماع  �شابق خ��الل  �أك��د يف حديث  تيلر�شون  وك��ان 
�لرئي�شية ال  �لقتالية  �لعمليات  �نتهاء  �أن  �لكويت،  د�ع�س يف  �لدويل �شد 
كان   ،2014 �أطلقنا حملتنا يف  وقال عندما  د�ع�س متاما.  يعني هزمية 
تنظيم د�ع�س يتو�شع، لكنه �ليوم �أ�شبح منهزما”. وتابع “يجب مو��شلة 
قوة  “تعزيز  �إىل  د�عيا  للتجنيد”،  و�شعيه  د�ع�س  متويل  مكافحة  جهود 

�لتحاف من �أجل مو�جهة �شبكات �ملقاتلني �الأجانب �لتابعني للتنظيم.
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�شد يبحث مع رئي�س وزراء اأنتيغوا وبربودا العالقات 

الثنائية و�شبل اإيجاد اآليات جديدة لتعزيز ج�شور التعاون
•• دبي-وام:

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه 
�هلل« يف فندق �لن�شيم مبدينة جمري� يف دبي قبل ظهر �م�س 
�لذي  وبربود�  �أنتيغو�  وزر�ء  رئي�س  ب��ر�ون  جا�شتون  معايل 

ي�شارك يف �أعمال �لقمة �لعاملية للحكومات.
ورحب �شموه بال�شيف وتبادل معه �حلديث حول �لعالقات 

لتعزيز  ج��دي��دة  �آل��ي��ات  �إي��ج��اد  و�شبل  �لبلدين  ب��ني  �لثنائية 
و�ل�شياحة  �ل��ث��ق��اف��ة  ق��ط��اع��ات  خ��ا���ش��ة يف  �ل��ت��ع��اون  ج�����ش��ور 

و�ال�شتثمار. 
و�أ�شاد رئي�س وزر�ء �أنتيغو� وبربود� بامل�شتوى �لعاملي للتقدم 
�حل�شاري �لذي ت�شهده دولة �الإمار�ت .. م�شري� �إىل �لبنية 
�لتحتية �لتي و�شفها بالعاملية �ملو��شفات و�ملعايري .. منوها 
بامل�شهد �حل�شاري و�الإن�شاين �لذي مييز جمتمع �الإمار�ت 

�ملتنوع �لثقافات و�الأعر�ق.

�آل  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد  �للقاء.. �شمو  ح�شر 
مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب حاكم دبي و�شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد 
�لقرقاوي  عبد�هلل  بن  حممد  ومعايل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�شتقبل رئي�س �لقمة ومعايل 
�لتعاون  ل�����ش��وؤون  دول��ة  وزي���رة  �لها�شمي  �إب��ر�ه��ي��م  بنت  رمي 
�إبر�هيم �ل�شيباين مدير عام ديو�ن  �لدويل ومعايل حممد 

�شاحب �ل�شمو حاكم دبي.

ا�ضتقبل املديرة العامة لليون�ضكو

حممد بن را�شد ي�شيد بدور »اليون�شكو« يف ت�شجيع وتعزيز مبادرات التعليم لالأطفال املحرومني وحماية الراث الإن�شاين واحلفاظ عليه

نائب  �ل�شمو  �شاحب   « �ليون�شكو 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي ع��ل��ى �لدعم 
و�مل�شاندة �لتي حتظى بها �ملنظمة 
م���ن ق��ب��ل دول�����ة �الإم��������ار�ت قيادة 

�لبناء �لذي ت�شطلع به »�ليون�شكو« 
مبادر�ت  وت��ع��زي��ز  ت�شجيع  جل��ه��ة 
�ملحرومني  ل���الأط���ف���ال  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�ملدر�شية  �ملن�شاآت  �أو�شاع  وحت�شني 
جانب  �إىل  وتاأهيلها  و�لتعليمية 

تظاهرة عاملية بامتياز يلتقي فيها 
خمتلف  يف  و�خل������ر�ء  �مل���ب���دع���ون 
�لقطاعات �لتعليمية و�القت�شادية 
�شناع  مع  وغريها  و�لتكنولوجيا 
�ل��ق��ر�ر يف ح��ك��وم��ات �ل����دول �لتي 

�لرت�ث و�لعلوم و�لتعليم و�لثقافة 
�لعامل  وم��ن��اط��ق  دول  خمتلف  يف 

خا�شة يف دول �لعامل �لثالث.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��اد  وق��د 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم بالدور 

قطاع  يف  ال����ش���ي���م���ا  وم���وؤ����ش�������ش���ات 
�لتعليم.

و��شت�شافة  تنظيم  بفكرة  و�أ�شادت 
�ل���ق���م���ة �ل���ع���امل���ي���ة ل��ل��ح��ك��وم��ات يف 
دول���ة �الإم����ار�ت و�ع��ت��رت �حلدث 

دورها يف حماية �لرت�ث �الإن�شاين 
و�حلفاظ عليه من �الندثار جر�ء 
�لعو�مل  �أو  �الإه��م��ال  �أو  �حل���روب 

�لطبيعية.
و�إىل ذل���ك ف��ق��د ���ش��ك��رت م��دي��رة » 

•• دبي -وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
نائب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي »رع��اه �هلل« يف 
يف  جمري�  مبدينة  �لن�شيم  فندق 
�ل��ق��م��ة �لعاملية  دب���ي ع��ل��ى ه��ام�����س 
للحكومات قبل ظهر �م�س �ل�شيدة 
�لعامة  �مل���دي���رة  �أزوالي  �أودري 
للرتبية  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  مل��ن��ظ��م��ة 
و�لعلم و�لثقافة » �ليون�شكو« �لتي 

ت�شارك يف �أعمال �لقمة.
بامل�شوؤولة  ����ش���م���وه  رح������ب  وق������د 
�شمو  �لدولية بح�شور ويل عهده 
�ل�����ش��ي��خ ح����م����د�ن ب����ن حم���م���د بن 
دبي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د 
و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي .. 
ع��دد� من  �شموه  و��شتعر�س معها 
�الأن�شطة و�لر�مج و�ملبادر�ت �لتي 
تقوم بها » �ليون�شكو« يف قطاعات 

للتد�ر�س  �لقمة  �أعمال  ت�شارك يف 
و�ل��ت�����ش��اور و�حل�����و�ر ح���ول ك��ل ما 
جليلة  خ��دم��ات  تقدمي  �شاأنه  م��ن 

لالإن�شان و�إ�شعاد �لب�شرية.
م���ع���ايل حممد   .. �ل��ل��ق��اء  ح�����ش��ر 
ب����ن ع����ب����د�هلل �ل����ق����رق����اوي وزي����ر 
و�مل�شتقبل  �ل��وزر�ء  جمل�س  �شوؤون 
�ل��ق��م��ة وم���ع���ايل رمي بنت  رئ��ي�����س 
�إب��ر�ه��ي��م �ل��ه��ا���ش��م��ي وزي����رة دولة 
ومعايل  �ل���دويل  �لتعاون  ل�شوؤون 
ح�����ش��ني ب����ن �إب����ر�ه����ي����م �حل���م���ادي 
ومعايل  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزي���ر 
وزيرة  �لكعبي  حم��م��د  ب��ن��ت  ن���ورة 
ومعايل  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة 
مدير  �ل�شيباين  �إب��ر�ه��ي��م  حممد 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  دي���و�ن  ع��ام 
دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان 
�لت�شريفات  د�ئ�������رة  ع�����ام  م���دي���ر 
و�ل�����ش��ي��اف��ة يف دب���ي و���ش��ع��ادة عمر 
لدى  �ل��دول��ة  �شفري  غبا�س  �شيف 
مقر  حيث  �لفرن�شية  �جلمهورية 

»�ليون�شكو«.

حممد بن را�شد ي�شهد الختبارات الأولية لوحدات التنقل ذاتية القيادة الأوىل من نوعها يف العامل
•• دبي-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« �الختبار�ت �الأولية لوحد�ت 
�لتنّقل ذ�تية �لقيادة؛ �الأوىل من نوعها على م�شتوى �لعامل، �لتي تقوم 
»نك�شت  �شركة  مع  بالتعاون  بت�شغيلها  دبي  يف  و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة 
مع  �لهيئة  م��ب��ادر�ت  �ح��دى  وتعد  �المريكية،  تر�ن�شبورتي�شن«  فيوت�شر 

م�شرعات دبي �مل�شتقبل تطبيقاً التفاقية �لتعاون بني �جلانبني.
 ح�شر �ختبار�ت وحد�ت �لتنّقل ذ�تية �لقيادة و�لتي جرت هام�س �أعمال 
�لقمة �لعاملية للحكومات يف دبي، �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�آل  ر��شد  �ل�شيخ من�شور بن حممد بن  �آل مكتوم، ويل عهد دبي، و�شمو 
مكتوم ومعايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء 

و�مل�شتقبل رئي�س �لقمة �لعاملية للحكومات.

ق�شرية  م�شافات  لقطع  �لقيادة  ذ�ت��ي��ة  �لتنّقل  وح���د�ت  ت�شميم  مت  وق��د 
�ل��وح��د�ت مع  ب��اق��رت�ن  ومتو�شطة يف م�����ش��ار�ت معينة وحم���ددة، وذل���ك 
عن  و�نف�شالها  ث��ان��ي��ة،   20 �إىل   15 ب��ني  ت���رت�وح  ف��رتة  خ��الل  بع�شها 
5 ثو�ن، حيث ت�شتخدم  بع�شها �لبع�س بناًء على وجهات �لركاب خالل 
للقيام  �لكهروميكانيكية  وتقنية  كامري�ت  �لقيادة  ذ�تية  �لتنقل  وح��د�ت 
بعمليات �القرت�ن و�النف�شال، وميكن تفعيل هذه �خلا�شية �أثناء �حلركة 

دون �حلاجة �ىل �لتوقف.
 2.82 و�رتفاع  ويبلغ طول كل وحدة 2.87 مرت�ً، بعر�س 2.24 مرت�ً، 
 6 رك��اب  لع�شرة  وتت�شع  كيلوجر�م،   1500 بنحو  وزنها  ويقّدر  م��رت�ً، 
جلو�شاً و4 وقوفاً، فيما زودت �لوحدة ببطارية تعمل ملدة ثالث �شاعات، 

وي�شتغرق �شحنها 6 �شاعات، ويبلغ متو�شط �شرعتها 20 كم/ �شاعة.
وقال �شعادة مطر �لطاير، �ملدير �لعام ورئي�س جمل�س �ملديرين يف هيئة 
�ل��ط��رق و�مل��و����ش��الت ب��دب��ي: ت��اأت��ي �الخ��ت��ب��ار�ت �الأول��ي��ة ل��وح��د�ت �لتنّقل 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  لتوجيهات �شاحب  �لقيادة، تنفيذ�ً  ذ�تية 
رعاه  دب��ي،  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل 
�هلل، بتحويل دبي �إىل �ملدينة �الأذكى عاملياً، كما تاأتي يف �إطار جهود هيئة 
�إجر�ء  خالل  من  �لقيادة،  ذ�تية  مو��شالت  لتوفري  و�ملو��شالت  �لطرق 
دبي  بيئة  يف  �لقيادة  ذ�تية  �لنقل  بو�شائل  �خلا�شة  �لتقنية  �الختبار�ت 
�لقيادة،  ذ�ت��ي  �لذكي  للتنقل  دبي  ال�شرت�تيجية  ترجمة  وذل��ك  �ملناخية، 
�إىل  دب��ي  يف  �لتنقل  رح��الت  �إج��م��ايل  من   25% �لتي تهدف لتحويل 
�ملختلفة بحلول عام  �ملو��شالت  و�شائل  �لقيادة من خالل  ذ�تية  رحالت 
�ل�شكان من  ل�شعادة  �لنقل �جلماعي  و�شائل  �إىل جانب حتقيق   ،2030

خالل توفري قنو�ت �شهلة و�شريعة ومبتكرة للنقل و�ملو��شالت.
نك�شت  �شركة  م��ع  �تفاقية  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق  هيئة  وق��ّع��ت  و�أ����ش���اف: 
ف��ي��وت�����ش��ر ت��ر�ن�����ش��ب��ورت��ي�����ش��ن �الم��ري��ك��ي��ة، ل��ت��ط��وي��ر وح����د�ت ت��ن��ق��ل ذ�تية 
م�شّرعات  من  �الأوىل  �ل���دورة  �شمن   ،NX1 ��شم  عليها  يطلق  �لقيادة 

�ل��وح��د�ت يف  �الأول��ي��ة من ه��ذه  �لنماذج  �مل�شتقبل، حيث يتم ت�شنيع  دب��ي 
�إيطاليا، ومت �شحنها �إىل دبي للبدء بتنفيذ �لتجارب �خلا�شة بها، م�شري�ً 
�إىل �أن وحد�ت �لتنقل ت�شتند يف حركة ت�شغيلها �إىل م�شار �فرت��شي يتم 
�إعد�ده وبرجمته م�شبقا يف �لنظام ويتم �الإ�شر�ف عليه من ِقَبل �لنظام 

�لت�شغيلي.
�إحد�ث  ي�شهم يف  للوحد�ت  �الأولّية  �الختبار�ت  �أن جناح  �لطاير  و�أو�شح 
طفرة كبرية يف جمال �أنظمة �لنقل و�ملو��شالت �لتي توفر حلواًل مبتكرة 
للتنقل وتقليل �الزدحامات يف �ملدينة، موؤكد�ً حر�س �لهيئة على حتقيق 
مبد�أ �ل�شالمة يف �خلدمات كافة �لتي تقدمها للمتعاملني، حيث ت�شتمل 
�لتحكم  بهدف  حماية،  �أنظمة  ثالثة  على  �لقيادة  ذ�تية  �لتنّقل  وح��د�ت 
باملركبة وجتّنب �ال�شطد�م باأي ج�شم، و�لنظام �لرئي�س للوحد�ت عبارة 
عن كامري�ت ثالثية �الأبعاد، ونظام �حتياطي قائم على �أ�شا�س �لكامري� 

�لعادية، و�لنظام �الأخري ي�ُد�ر يدوياً من قبل �ملُ�شغِّل.

حممد بن زايد ي�شتقبل رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة »بي ان بي باريبا« امل�شرفية
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
�لبحر  ق�شر  يف  �مل�شلحة  للقو�ت 
رئ���ي�������س جمل�س  ل���وم���ي���ري  ج�����ان 
�إد�رة جمموعة »بي �إن بي باريبا« 
�مل�شرفية �لفرن�شية �لتي �فتتحت 
لها موؤخر� فرعا يف �شوق �أبوظبي 

�لعاملي.
ب�����رئي�س  ���ش��������������������م��وه  ورح�����������������ب 
�ن  »بي  م����جموعة  �د�رة  م����جل�س 
�ش�����بل  م������عه  وب�����حث  باريبا«  بي 
�مل�ش�����ريف  �ل��ت��ع��������������������اون  ت�����عزيز 
�لهيئات  ب���ني  و�ال���ش�����������������ت��ث��م��اري 
و�مل���وؤ����ش�������ش���ات �مل��ال��ي��ة يف ك���ل من 
�ملتحدة  �لعربية  �الم����ار�ت  دول���ة 

وجمهورية فرن�شا.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رحب  كما 
نهيان  �آل  ز�ي���������د  ب�����ن  حم����م����د 
ب��ان�����ش��م��ام جم��م��وع��ة »ب���ي �ن بي 
باريبا« �ىل �شوق �أبوظبي.. موؤكد� 
�شموه مو��شلة �أبوظبي خطو�تها 

�الحتياجات  يلبي  مب��ا  و�لتو�شع 
و�مل�شتجد�ت  �لتطور�ت  وي��و�ك��ب 

�ملالية �لعاملية.
�إن  لوميري  ج��ان  ق��ال  من جانبه 
خطو�ت  تخطو  �الم�����ار�ت  دول���ة 
�شريعة يف م�شرية �لتنمية خا�شة 
على �شاحة �ال�شتثمار�ت �لناجحة 

لتهيئة �لبيئة �ملثالية ال�شتقطاب 
�ل�����ش��رك��ات �مل��رم��وق��ة �ل��ت��ي تن�شد 
�لنمو و�لتو�شع يف �أعمالها �ملالية 

و�لتجارية.
ومتنى �شموه للمجموعة ولكافة 
�شويا  و�لعمل  �لتوفيق  �ل�شركاء 
من �أجل حتقيق �ملزيد من �لنمو 

جمموعة  ����ش��ت��ف��ادة  �ىل  م�����ش��ري� 
»بي �ن بي باريبا« من مكانة �شوق 
�أبوظبي �لعاملي كمركز دويل مهم 
يف عامل �ملال و�الأعمال �إ�شافة �إىل 
�إتاحة �لفر�شة �أمام �ملجموعة يف 
بناء عالقات وطيدة مع �لعمالء 

يف دولة �المار�ت.
�د�رة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س  ر�ف���������ق 
جمموعة »بي �إن بي باريبا« �شعادة 

�أحمد علي �ل�شايغ رئي�س جمل�س 
�إد�رة �شوق �أبوظبي �لعاملي.

م�شاركة ن�شائية مميزة يف جناح 
الإمارات مبهرجان اجلنادرية

•• الريا�ض-وام:

يو��شل جناح دولة �الإم��ار�ت ��شتقبال �لزو�ر يف �ملهرجان �لوطني للرت�ث 
وز�رة  تنظمه  و�ل��ذي  و�لثالثني  �لثانية  دورت��ه  “�جلنادرية” يف  و�لثقافة 
�حلر�س �لوطني �ل�شعودية. و�شهد �جلناح �لذي ت�شرف عليه د�ئرة �لثقافة 
�أبوظبي بالتعاون و�لتن�شيق مع خمتلف �جلهات و�ملوؤ�ش�شات  و�ل�شياحة يف 
بف�شل  ملحوظا  �إق��ب��اال  �ل��دول��ة  يف  و�ل���رت�ث  و�لثقافة  بال�شياحة  �ملعنية 

عرو�شه �ملتميزة وبر�جمه �ملختلفة وتنوعه �لثقايف.
و�لزو�ر  للعائالت  �أت��اح  �ل��ذي  �لن�شائي  �ل�شوق  �جلناح  فعاليات  بني  وم��ن 
�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �مل��ن��ت��وج��ات و�حل����رف �ل��ي��دوي��ة �الإم���ار�ت���ي���ة �ل��ت��ي تعر�شها 
�الإمار�تيات �مل�شاركات يف �ملهرجان وم�شاهدة �حلياة �لقدمية على طبيعتها. 
من  “ ن�شعى  �جلناح  يف  �لن�شائي  �ل�شوق  م�شرفة  �لقبي�شي  �شافية  وقالت 
خالل م�شاركتنا يف �ملهرجان بوفد ن�شائي مكون من 40 م�شاركة تعريف 
�جلمهور �ل�شعودي بال�شناعات �لتقليدية �لن�شائية وتقدمي عرو�س متميزة 
للعديد من �حلرف �لقدمية مثل �لتلي و�ل�شدو و�خلو�س ومب�شاركة كل 
من مباركة �لعامري وطماعة ر��شد �لظاهري وهد�ية �لكعبي �ملتخ�ش�شات 

بهذه �ل�شناعات �ملتو�رثة منذ �لقدم. 
�لعام هو م�شاركة كل  �لن�شائي هذ�  �ل�شوق  �ن ما مييز  �لقبي�شي  و�أ�شافت 
�لعام  �لن�شائي  و�الحت��اد  �الإن�شانية  لالأعمال  ز�يد  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  من 
وعطور  مالب�س  م��ن  �ملنتجة  �الأ���ش��ر  معرو�شات  دع��م  يف  �ل��ب��ارز  ودوره��م��ا 
باإعجاب  حظيت  و�لتي  �ملهرجان  يف  �جلمهور  على  �ملنتجات  من  وغريها 
�ملهرجان  يف  م�شاركتها  �أن  �شودين  �ل  غالية  �أك���دت  جانبها  م��ن  �ل����زو�ر. 
ت�شهم يف تعريف �جلمهور  �الإم���ار�ت  “مطبخ غالية” يف جناح  من خالل 
ما يحتويه  الإب��ر�ز  وذلك  �ملتنوعة  �الإمار�تية  �ل�شعبية  باالأطباق  �ل�شعودي 

�ملطبخ �الإمار�تي من تنوع وخ�شو�شية يف �الأكالت �ل�شعبية. 
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اأخبـار الإمـارات

بح�شور حممد بن را�شد .. الإمارات والربتغال توقعان اتفاقية تعاون يف جمالت الإدارة احلكومية

حممد بن را�شد يزور )دبي X 10( ويوجه ب�شرعة تنفيذ م�شاريعها لالرتقاء مبنظومة العمل احلكومي

ا�ضتقبل اإ�ضماعيل ولد ال�ضيخ

حممد بن زايد يوؤكد حر�س الإمارات على دعم جهود الأمم املتحدة للتو�شل اإىل حل �شيا�شي يف اليمن وتطهريه من اجلماعات الإرهابية 

�ليمني  �ل�شعب  دع��م  يف  �ل�شقيقة 
�ل�شقيق ال�شتعادة �أمنه و��شتقر�ره 

دولة  ج��ه��ود  �إىل  ���ش��م��وه  م�����ش��ري� 
�الإم���������������ار�ت �ل����ع����رب����ي����ة �مل���ت���ح���دة 

�إىل  �الإن�شانية  �مل�شاعد�ت  و�شول 
�ل�شعب �ليمني.

ل����الأزم����ة �ل��ي��م��ن��ي��ة خ�����الل فرتة 
مهامه يف �ملنطقة.

�إ���ش��اف��ة �إىل �جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة يف 
وتاأمني  و�ل���ع���ون  �ل���دع���م  ت��ق��دمي 

و�ل��ت��ح��ال��ف �ل��ع��رب��ي �ل���ذي تقوده 
�ل�شعودية  �ل���ع���رب���ي���ة  �مل���م���ل���ك���ة 

وت�����ع�����زي�����ز ������ش�����ر�ك�����ة �مل����و�ط����ن����ني 
م�����ن خ�������الل عقد  و�حل�����ك�����وم�����ة، 
وتبادل  م�����ش��رتك��ة،  ع��م��ل  جل�شات 
�لدعو�ت للفعاليات و�الجتماعات 

�لتي يعقدها �لطرفان.
�التفاقية  ه����ذه  ت��وق��ي��ع  وي�����ش��ّك��ل 
�لعالقات  مل�شرية  نوعية  �إ���ش��اف��ة 
�مل���ت���م���ي���زة ب����ني دول�������ة �الإم���������ار�ت 
و�لرتغال لت�شمل جماالت �لعمل 
�لدولتان  تتمتع  فيما  �حلكومي، 
متميزة،  �ق��ت�����ش��ادي��ة  ب���ع���الق���ات 
�لتجاري  �ل��ت��ب��ادل  ح��ج��م  ب��ل��غ  �إذ 
مليار  نحو  بينهما  �لنفطي  غ��ري 
�لعام  يف  دره��م  مليون  وثالثمائة 

 .2016

تكر�س  ف��اع��ل��ة  ���ش��ر�ك��ة  ع���الق���ات 
�لتوجهات �حلكومية �لهادفة �إىل 
تر�شيخ �أف�شل ممار�شات �حلوكمة 

و�البتكار وجودة �حلياة.
�لقمة  ت�����وؤدي  و�أ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه: 
رئي�شياً  دور�ً  للحكومات  �لعاملية 
�لعاملية،  �ل��ت��وج��ه��ات  ت�����ش��ك��ي��ل  يف 
ومتثل كذلك �إحدى �أبرز من�شات 
م�شتوى  ع��ل��ى  �ل�����دويل  �ل���ت���ع���اون 
روؤيتها  يف  ي��ت��ج�����ّش��د  م���ا  �ل���ع���امل، 
عالقات  وب��ن��اء  �لتو��شل  لتعزيز 
و�إ�شر�ك  �حلكومات  بني  �لتعاون 
و�ملوؤ�ش�شات،  �ل���ق���ط���اع���ات  ك���اف���ة 
�ملثمرة  �ل�����ش��ر�ك��ات  ب��ن��اء  وت�شهيل 

بينها.

�لعاملية للحكومات �أن حكومة دولة 
�الإمار�ت تتبنى تعزيز �لتعاون مع 
�لروؤى  ت�شاركها  �لتي  �لعامل  دول 
لالأجيال  �أف�شل  م�شتقبل  لبناء 
�ل���ق���ادم���ة. وق�����ال م��ع��ال��ي��ه خالل 
م����ع معايل  �الت���ف���اق���ي���ة  ت��وق��ي��ع��ه 
ماركيز،  ل��ي��ت��او  م���ان���وي���ل  م���اري���ا 
و�لتحديث  �لرئا�شة  �شوؤون  وزيرة 
�لرتغال،  ب��ج��م��ه��وري��ة  �الإد�ري 
�ل�شاد�شة  �ل���دورة  فعاليات  �شمن 
من �لقمة �لعاملية للحكومات �لتي 
�إن  دب��ي  �الأرب��ع��اء يف  �ليوم  تختتم 
�لقيادة  روؤية  يج�ّشد  �لتعاون  هذ� 
بتعزيز موقع دولة �الإم��ار�ت على 
بناء  خالل  من  �لدولية،  �ل�شاحة 

توطيد  �إىل  �الت��ف��اق��ي��ة  وت���ه���دف 
وت���ع���زي���ز �أو�������ش�����ر �ل���ت���ع���اون بني 
�الإم����������ار�ت و�ل����رت����غ����ال وت���ب���ادل 
�مل�شرتكة  و�مل�����ع�����ارف  �خل��������ر�ت 
�لعامة،  �حل���وك���م���ة  جم�����االت  يف 
و�حلكومة  �ل���رق���م���ي  و�ل���ت���ح���ّول 
�ل�شعادة  وت��ع��زي��ز  �الإل���ك���رتون���ي���ة، 
�البتكار  ودع�����م  �حل���ي���اة  وج������ودة 

و�لريادة.
ت�شكيل  على  �التفاقية  تن�ّس  كما 
جلنة م�شرتكة لتعزيز �لتعاون يف 
�التفاقية،  ت�شملها  �لتي  �ملجاالت 
�ملعارف  ون��ق��ل  وت���ب���ادل �خل����ر�ت 
يف جماالت تاأهيل �لقياد�ت وبناء 
و�البتكار،  �حل��ك��وم��ي��ة،  �ل���ق���در�ت 

•• دبي -وام: 

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
بح�شور  �هلل«  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
عهد  ويل  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
دب���ي ت��وق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون بني 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة 
جماالت  يف  �لرتغال  وجمهورية 

تطوير �الإد�رة �حلكومية.
و�أك����د م��ع��ايل حم��م��د ب��ن عبد�هلل 
�ل��ق��رق��اوي وزي���ر ����ش���وؤون جمل�س 
�لقمة  رئي�س  و�مل�شتقبل  �ل����وزر�ء 

•• دبي- وام:

نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي )رعاه �هلل( �أن 
�الإمار�ت ما�شية يف م�شريتها لتكون �أكر دول �لعامل تقدما و 
�بتكار� .. م�شدد� على �أن �حلكومة ت�شع �شعادة �ملو�طن و�ملقيم 

و�لز�ئر �أولوية يف م�شاريعها وخدماتها كافة .

 )X 10 ج��اء ذل��ك خ��الل زي���ارة �شموه ملن�شة م��ب��ادرة )دب��ي
�شمن فعاليات �لقمة �لعاملية للحكومات �لتي �نطلقت يف دبي 

�أول �أم�س و�ختتمت �أم�س.
�أطلقت كجزء من  �لتي  �ملبادرة  �شرح عن  �إىل  �شموه  و��شتمع 
ف��ع��ال��ي��ات �ل����دورة �خل��ام�����ش��ة م��ن �ل��ق��م��ة �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل �أن 
تطبق دبي �ليوم ما �شتطبقه مدن �لعامل �الأخرى بعد ع�شر 

�شنو�ت.

و�أطلع �شموه على 26 م�شروعا معتمد� تقدمت بها 24 جهة 
حكومية يف �إمارة دبي من �أ�شل 160 فكرة وم�شروعا ومبادرة 

مت تقدميها من 36 جهة يف �أقل من عام على �إطالقها.
يف  �مل�شاريع  من  �ملزيد  باعتماد  �جلولة،  خ��الل  �شموه  ووج��ه 
�لعمل  مبنظومة  �الرت��ق��اء  �شاأنها  م��ن  و�ل��ت��ي  �ملقبلة  �ل��ف��رتة 
مقدرة  وتعزيز  �البتكار  وثقافة  مفاهيم  وتر�شيخ  �حلكومي 
ووفق  و�أ���ش��رع  �أف�شل  خدمات  تقدمي  على  �حلكومة  �جلهات 

دبي  خطة  لتحقيق  �ملبا�شر  و�الإ�شهام  �جل��ودة،  معايري  �أعلى 
.2021

�آل مكتوم ويل  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد  كان �شمو 
عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي قد �أطلق يوم �أم�س �الأول 
�لتي   )X 10 م��ب��ادرة )دب��ي  26 �شمن  �ل���  �مل�شاريع  �الثنني 
�أقيمت  فعالية  خالل  للم�شتقبل  دبي  موؤ�ش�شة  عليها  ت�شرف 

�شمن �أعمال �لقمة �لعاملية للحكومات 2018.

و تهدف مبادرة )دبي X 10( �إىل متكني �جلهات �حلكومية 
يف �إمارة دبي من ��شتباق �لعامل يف �لقطاعات كافة وجعل دبي 
مدن  �شتطبقه  ما  �ليوم  تطبيق  خ��الل  من  �مل�شتقبل  مدينة 
�لعامل بعد ع�شر �شنو�ت وذلك حتت قيادة �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
رئي�س جمل�س  دبي  �آل مكتوم ويل عهد  ر��شد  بن  بن حممد 
�أمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد 

بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ��شتقبل 
�آل ن��ه��ي��ان ويل  حم��م��د ب���ن ز�ي����د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
ق�شر  يف  �م�����س  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�ل�شيخ  ول���د  �إ���ش��م��اع��ي��ل  �ل�����ش��اط��ئ 
�أحمد مبعوث �الأمني �لعام لالأمم 
تنتهي  �ل���ذي  �ليمن  �إىل  �ملتحدة 

مهامه نهاية �ل�شهر �حلايل.
�ل�����ل�����ق�����اء بحث  خ��������الل  وج���������رى 
�ل�شاحة  يف  �الأو����ش���اع  م�شتجد�ت 
�ل��ي��م��ن��ي��ة و�جل����ه����ود �مل���ب���ذول���ة يف 

�شاأنها.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�أع������رب 
ن��ه��ي��ان عن  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
ل��ل��ج��ه��ود �لتي  ���ش��ك��ره وت���ق���دي���ره 
�ل�شيخ  ول�����د  �إ����ش���م���اع���ي���ل  ب���ذل���ه���ا 
�أحمد يف �شبيل �إيجاد حل �شيا�شي 

و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�آل ن��ه��ي��ان ح��ر���س دولة  ب��ن ز�ي���د 
�الإم����ار�ت على دع��م ج��ه��ود �الأمم 
�شيا�شي  �إىل حل  للتو�شل  �ملتحدة 
يف �ليمن الإنهاء �لتمرد وتطهريه 
من �جلماعات �الإرهابية مبا يكفل 

عودة �الأمن و�ال�شتقر�ر لليمن.
ولد  �إ�شماعيل  �أع���رب  جانبه  م��ن 
وتقديره  �شكره  �أحمد عن  �ل�شيخ 
ل����ل����دور �ل�������ذي ق����ام����ت ب����ه دول����ة 
�مل�شاعد�ت  ب���ت���ق���دمي  �الإم����������ار�ت 
�ل�شعب  �إىل  �ملتو��شلة  �الإن�شانية 

�ليمني.
ع��ل��ي بن  .. م��ع��ايل  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
ح��م��اد �ل�����ش��ام�����ش��ي ن��ائ��ب �الأم����ني 
لالأمن  �الأع���ل���ى  للمجل�س  �ل��ع��ام 
�ل��وط��ن��ي و���ش��ع��ادة حم��م��د مبارك 
�مل��زروع��ي وك��ي��ل دي���و�ن ويل عهد 

�أبوظبي.

حممد بن را�شد ي�شتقبل مدير عام منظمة التجارة العاملية
•• دبي -وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
»رعاه �هلل« يف فندق �لن�شيم مبدينة جمري� ظهر �م�س �ل�شيد روبرتو �أزيفيدو �ملدير �لعام ملنظمة �لتجارة 
�لعاملية » WTO » �لذي ي�شارك يف �أعمال �لقمة �لعاملية للحكومات يف دورتها �ل�شاد�شة. وقد تبادل �شموه 
و�ل�شيف بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي .. �حلديث حول �حلركة �لتجارية �لعاملية و�لو�شع �الإقت�شادي 
�لعاملي و�شبل تعزيز �لتبادالت �لتجارية بني �لدول و�حلفاظ على �لقو�نني و�الأنظمة �لتي حتمي �مل�شالح 
و�لعالقات �لتجارية للدول �الأع�شاء يف �ملنظمة و�لعالقات �لبينية فيما بينهما. ح�شر �للقاء .. �شمو �ل�شيخ 
�لوزر�ء  �شوؤون جمل�س  وزي��ر  �لقرقاوي  �آل مكتوم ومعايل حممد بن عبد�هلل  ر��شد  بن  من�شور بن حممد 
�إبر�هيم  بنت  رمي  ومعايل  �القت�شاد  وزي��ر  �ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  ومعايل  �لقمة  رئي�س  و�مل�شتقبل 
ديو�ن �شاحب  عام  �ل�شيباين مدير  �إبر�هيم  �لدويل ومعايل حممد  �لتعاون  ل�شوؤون  دولة  وزيرة  �لها�شمي 

�ل�شمو حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي.

حممد بن را�شد ي�شهد توقيع اتفاقية بني الإمارات وم�شر يف جمالت تطوير العمل احلكومي
•• دبي-وام:

نائب  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �شهد �شاحب 
دب��ي »رع��اه �هلل«  �ل���وزر�ء حاكم  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س 
بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
عهد دبي توقيع �تفاقية تعاون بني دولة �الإمار�ت وجمهورية 

م�شر �لعربية يف جماالت تطوير �لعمل �حلكومي.
و�أكد معايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س 
�ل��وزر�ء و�مل�شتقبل رئي�س �لقمة �لعاملية للحكومات .. حر�س 
حكومة �الإمار�ت على جت�شيد توجيهات �لقيادة بتعزيز �أو��شر 
�ملتميزة  �لتاريخية  بالعالقات  و�الرت��ق��اء  و�ل�شر�كة  �لتعاون 
�ل��ت��ي جت��م��ع �الإم������ار�ت وم�����ش��ر يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���االت مل��ا فيه 
توقيع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  �ل�شقيقني.  �لبلدين  وم�شلحة  خري 
�ل�شعيد  ه��ال��ة  �ل��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  م��ع  ت��ع��اون  �تفاقية  معاليه 

وزيرة �لتخطيط و�ملتابعة و�الإ�شالح �الإد�ري يف م�شر �شمن 
�لتي  �لعاملية للحكومات  �لقمة  �ل�شاد�شة من  �ل��دورة  فعاليات 
– 13 فر�ير   11 م��ن  �ل��ف��رتة  دب��ي خ��الل  مت تنظيمها يف 

�حلايل.
�إ�شافة  ي�����ش��ك��ل  �ل���ت���ع���اون  ه����ذ�  �إن  �ل���ق���رق���اوي  وق�����ال حم��م��د 
�لبلدين  جتمع  �ل��ت��ي  �ملتميزة  �ل��ع��الق��ات  �شجل  �إىل  ج��دي��دة 
و�لتجارب  �خل���ر�ت  ت��ب��ادل  ع��ر  �مل�شرتكة  روؤ�ه��م��ا  وت��رتج��م 
�لعمل  لتعزيز  مبتكرة  حلول  الإيجاد  �لفاعل  و�لتعاون  �ملهمة 
�حلكومي وتطوير �أف�شل �ملمار�شات يف جماالت �الأد�ء �ملتميز 

و�البتكار وغريها من �ملجاالت.
عاملية  كمن�شة  �أهمية  من  متثله  مبا  »�لقمة  معاليه  و�أ�شاف 
موقع  ر�شخت  �ملمار�شات  و�أف�شل  �خل��ر�ت  وتبادل  للمعرفة 
�ملجاالت  �ل��دويل يف خمتلف  للتعاون  كمركز  �الإم���ار�ت  دول��ة 
�لقمة  موقع  بتعزيز  �ل��ق��ي��ادة  وتوجيهات  روؤى  م��ن  �نطالقا 

�لقطاع  ورو�د  �حلكومات  وتالقي  �لدولية  لل�شر�كة  كاأر�شية 
م�شتقبل  ل��ب��ن��اء  و�الأك��ادمي��ي��ة  �لعلمية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �خل��ا���س 
�الإمار�ت  �لتعاون بني  تعزيز  �إىل  �التفاقية  �أف�شل«.  وتهدف 
وم�شر وتبادل �خلر�ت و�ملعارف �مل�شرتكة يف جماالت حت�شني 

�حلوكمة وتطوير �الأد�ء و�لتميز و�خلدمات �حلكومية. 
�لوثيقة  �ل��ع��الق��ة  لترتجم  ج���اءت  �ل��ت��ي   - �الت��ف��اق��ي��ة  وتن�س 
�حلكومي  �لعمل  لتطوير  �مل�شرتك  و�شعيهما  �لبلدين  ب��ني 
م�شرتكة  جلنة  ت�شكيل  على   - �ملوؤ�ش�شية  بالقدر�ت  و�الرتقاء 
لالإ�شر�ف على تطوير �أوجه �لتعاون يف �ملجاالت �لتي ت�شملها 
وتبادل �خلر�ت ونقل �ملعارف يف جماالت تعزيز �لقدر�ت يف 

عملية حت�شني �حلوكمة.
كما تن�س على �لتعاون يف تعزيز �ملهار�ت �حلكومية وتطوير 
�الأد�ء وت�شجيع �البتكار ورفع م�شتوى وحتقيق �لتميز وتاأهيل 

�لقياد�ت وبناء �لقدر�ت �حلكومية.



األربعاء   14   فبراير    2018  م   -   العـدد  12250  
Wednesday  14   February   2018  -  Issue No   1225004
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/نادي �لفائز للكر�تية  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1067623 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد عبد�حلكيم �باكاتيل نور �لدين %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف جمال �لدين �شيد علي
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شاج  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لفريج - فرع 4
رخ�شة رقم:CN 1197169-4  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملتميز 

لتاأجري �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 1004277  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 
  CN 1315016:لظاهر للمقاوالت �لعامة رخ�شة رقم�

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حفلتي 

لتنظيم �حلفالت و�ملنا�شبات �لرتفيهية
 رخ�شة رقم:CN 1898796  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ريانا  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1263097:لت�شليح �الطار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14

الغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�ر�س  مغ�شلة  �لتجاري  باال�شم    CN رقم:2069722 
�خلري بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما 

كان عليه �شابقاً.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم بر��شري فلو

 رخ�شة رقم:CN 2242602 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/مطعم بر��شري فلو

BRASSERIE FLO RESTAURANT

�ىل/مطعم ال بري�شر�ى - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

LA BRASSERIE RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �ن�شاف للنقليات �لعامة 

ونقل و�شحب �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1101608 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة يحيى �شامل ر��شد عبيد �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ر��شد حممد حميد �لهاملي
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة �ن�شاف للنقليات �لعامة ونقل و�شحب �ل�شيار�ت
FOUNDATION FOR THE HALF - PUBLIC TRANSPORT TRANSFER AND WITHDRAW

�ىل/�ن�شاف للمقاوالت وللنقليات �لعامة
INSAF CONTRACTING AND GENERAL TRANSPORT

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملفكر ل�شيانة �لكمبيوتر ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1137706 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/ �ملفكر ل�شيانة �لكمبيوتر ذ.م.م

AL MUFAKER COMPUTER MAINTENANCE LLC
�ىل/نوفمر فلور ذ.م.م

NOVEMBER FLOUR LLC
�شقوح  �شامل  حممد  م�شلم  بناية  �لوقن  �لعني  �لعني  عنو�ن/من  تعديل 
�لتخطيط  د�ئرة   124438  124438 �لعو�س  �م  �لقوع  �لعني  �ىل  �لعامري 

�لعمر�ين و�لبلديات- بلدية مدينة �لعني و�خرين
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لزهور و�لنباتات �لطبيعية- بالتجزئة )4773302(

تعديل ن�شاط/حذف ��شالح �جهزة �حلا�شب �اليل و�شيانتها )9511001(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :�شيف عتيق �شلطان �لعفريت �لكويتي

 طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:burger shack برجر �شاك 
�ملودعة بالرقم  : 276369     بتاريخ : 2017/7/12

باإ�شم :�شيف عتيق �شلطان �لعفريت �لكويتي
 burgershack.ae@gmail.com :وعنو�نه:�لعني �لنايفة �لريد �اللكرتوين

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :43 خدمات تقدمي �الطعمة و�مل�شروبات خدمات �اليو�ء �ملوؤقت
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن مربع ف�شل مب�شتطيل من �العلى و�ملربع �ل�شفلي مت تخطيطه بالطول 
حيث ر�شم يف و�شطة �شوره برجر ويف �مل�شتطيل �العلى �ي�شا ر�شم برجر وعلى ميينه كتبت كلمة )برجر 
�شاك( ويف ي�شاره كتبت كلمة )burger shack( وجميع �لعالمة باللون �البي�س و�ال�شود على خلفية 

عدمية �للون.
 burger shack الإ�شرت�طات:�حلماية للعالمة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن �لكلمات�

كل على حدة يف �لو�شع �لعادي.
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  14  فرباير  2018 العدد 12250

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14

اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/�يه بي جيه لل�شناعة �س.م.خ 

IN1001976:رقم �لرخ�شة �ل�شناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �تخاذ �لتعديل �التي:

تعديل �ل�شركاء بخروج:
حممد عبد�هلل �حمد �ملال

حذف مرزوق نا�شر حممد عبد�ملح�شن �خلريف
�شركة �خلر�يف نا�شيونال/م�شاهمة �ملقفلة

دخول:
�م �و دي رويال الد�رة �مل�شاريع �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل �ل�شكل �لقانوين:من �شركة م�شاهمة خا�شة 
�ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

وتعديل �ال�شم �لتجاري:من �يه بي جيه لل�شناعة �س.م.خ �ىل �يه بي جي لل�شناعة 
�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تنمية  مكتب  مر�جعة  �عاله  �ملذكور  �الجر�ء  على  �عرت��س  لديه  من  كل  وعلى 
�ل�شناعه - �إد�رة خدمة �مل�شتثمرين - خالل �أ�شبوع من تاريخ ن�شر �الإعالن ، و�إال 

فلن يقبل �ملكتب �أية �عرت��س بعد �نق�شاء مدة �الإعالن .
مكتب تنمية ال�ضناعة

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14

 اإعـــالن
كومبيوتر  �ل�شادة/�أفيليايتد  باأن  �القت�شاد  وز�رة  تعلن 
�شريفي�شز �شوليو�شنز فر�ن�س فرع �شركة )فرن�شا(  مقيدة 
يف �شجل �ل�شركات �الجنبية لدى �لوز�رة حتت رقم )3419(

�ال�شم  لتعديل  بطلب  �لوز�رة  �ىل  �ل�شركة  تقدمت  وقد 
�شولويو�شان�س  بو�شيني�س  )كوندونت  لي�شبح  �لتجاري 
�شجل  يف  بياناتها  وتعديل  �بوظبي(  ��س  �يه  ��س  فر�ن�س 
�ل�شركات �الجنبية تبعا لذلك . يرجى من �ل�شادة ��شحاب 
�حلق يف �لتقدم باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ال يتجاوز 

��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
اأحمد علي احلو�شني
 مدير اإدارة الت�شجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14

 اإعـــالن �شطب قيد
�بوظبي  ليمتد  بندرول  �ل�شادة/�شركة  باأن  �القت�شاد  وز�رة  تعلن 
فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  �ملتحدة(  �ململكة  )�جلن�شية: 
�ل�شركة يف �إمارة �بوظبي )�لعنو�ن:�شارع حمد�ن - �ملالك - حكومة 
�شجل  يف   )4641( رقم  حتت  و�ملقيدة  �س.ب:128666(   - �بوظبي 
�ل�شركات �الجنبية بالوز�رة. وتنفيذ� الحكام �لقانون �الحتادي رقم 
)2( ل�شنة 2015م يف �شاأن �ل�شركات �لتجارية وتعديالتة و �لقر�ر 
�جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري 
و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س 
�العرت��س  يف  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة 
�ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من 
تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �القت�شاد �إد�رة �لت�شجيل 

�لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �رتفاع لالملنيوم 

و�لزجاج ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1131099 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد زيد �شويد حليط �لن�شيبي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد جا�شم حممد فهد غر�ب �ملري
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14

اإعــــــــــالن
لت�شليح  كول  �ل�ش�����ادة/يونيك  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1013296:كهرباء �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ح�شني �شامل �شعيد ها�شل �لكثريي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيخ حممد عو�س عبد�هلل عيديد

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم حممد عبيد

رخ�شة رقم:CN 1018427 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حممد عبيد طالب �شعبان �ملن�شوري من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد عبيد طالب �شعبان �ملن�شوري من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف كارتيل مامو كوتي

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم 

CN 1462802:شارع �ملليون رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14

تنويه
باال�شارة �ىل �العالن �ل�شادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم 12230 بتاريخ 2018/1/22 
�ملوؤ�ش�شة �لعاملية  بخ�شو�س �لرخ�شة �لتجارية )CN-1025455( باال�شم �لتجاري: 

العمال �لبرتولية و�لتجارية.
تنوه د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بت�شحيح �العالن �مل�شار �ليه:

تعديل �ل�شكل �لقانوين من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
باال�شافة �ىل �لتعديالت �ل�شابقة

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقو ق �و دعوى بعد 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �أك���د 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم 
م�شتقبل  �شناعة  �أن  �هلل  رع���اه  دب��ي 
بالعمل  �الرت���ق���اء  تتطلب  �لب�شرية 
ثقافة  تر�شيخ  عر  عامليا  �حلكومي 
�ملتقدمة  �ل��ع��ل��وم  وت��ع��زي��ز  �الب��ت��ك��ار 
�لقطاعات  يف  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  وم����ه����ار�ت 
�لقادمة  �الأج���ي���ال  ن��ف��و���س  ويف  ك��اف��ة 
�لتي �شتقود �ملرحلة �ملقبلة من رحلة 

�لب�شرية �إىل �مل�شتقبل.
�شموه  ت����ك����رمي  خ������الل  ذل������ك  ج������اء 
�لفائزين بجائزة �بتكار�ت �حلكومات 
�خلالقة، و”حتدي �جلامعات �لعاملي 
يف  �مل�شتقبل،  ح��ك��وم��ات  ال�شت�شر�ف 
حفل تكرمي �لفائزين بجو�ئز �لقمة 
�أعمال  ختام  يف  للحكومات،  �لعاملية 
�ل��ق��م��ة ب��دورت��ه��ا �ل�����ش��اد���ش��ة �ل��ت��ي مت 
تنظيمها برعاية �شموه يف دبي خالل 
فر�ير   13 �إىل   11 م���ن  �ل���ف���رتة 
“��شت�شر�ف  ع��ن��و�ن  حت��ت  �حل����ايل، 
�شاحب  وق��ال  �مل�شتقبل”.  حكومات 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
من  باملبتكرين  �الحتفاء  �إن  مكتوم 
�جلهات و�الأف��ر�د وطالب �جلامعات 
�ملبدعني  الإل���ه���ام  ت��وج��ه��ات��ن��ا  يج�شد 
ح���ول �ل���ع���امل، وت��ع��زي��ز ج��ه��وده��م يف 
�مل��ب��ت��ك��رة لتحديات  ت��ط��وي��ر �حل��ل��ول 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل، وي��ع��ك�����س ر���ش��ال��ت��ن��ا من 
للحكومات  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة  تنظيم 
�إ���ش��ع��اع ح�شاري،  م��ن��ارة  �ل��ت��ي متثل 
وم��ن�����ش��ة ل�����ش��ن��اع��ة �مل�����ش��ت��ق��ب��ل �لذي 
نريد متكني �الإن�شانية من متطلباته 
�شموه  �أ�شاف  و  �ليوم.  منذ  و�أدو�ت���ه 
�لتي  �ملتميزة  �لعاملية  �لنماذج   “ �إن 
�لقمة  ل��ل��رت���ش��ح جل���و�ئ���ز  ت�����ش��اب��ق��ت 
لدينا  �أن  �أك���دت  للحكومات  �لعاملية 
روؤ�نا  ي�شاركوننا  كثريين  �لعامل  يف 
وتطلعاتنا خلدمة �لب�شرية و�الرتقاء 
وجودة  �الإن�����ش��ان  ���ش��ع��ادة  مب�شتويات 
و�ملعارف  بالعلوم  وت�شليحه  حياته، 
�لتطور  م�شرية  ليو��شل  �مل�شتقبلية 
�أ�شحاب  �ل���ي���وم  ن���ك���رم  �ل���ب�������ش���ري... 
�إيجابا  �ن��ع��ك�����ش��ت  و����ش��ح��ة  ب�����ش��م��ات 
ع��ل��ى �مل��ج��ت��م��ع��ات و�أح���دث���ت ف��رق��ا يف 
�أن هذه �ملهمة  حياة �لنا�س.. ونوؤمن 
�حلكومات  يف  �جل��م��ي��ع  م�����ش��وؤول��ي��ة 
�الأبحاث  وم��ر�ك��ز  �خل��ا���س  و�لقطاع 
�الأكادميية..  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  و�ل��ع��ل��وم 
و�أن �الرتقاء بامل�شتقبل مهمة �جليل 
�جلديد �لذي �شهدنا �إبد�عه ومتيزه 
حلكومات  و�قعية  ���ش��ورة  ت�شكيل  يف 

�مل�شتقبل”.
بجو�ئز  �ل���ف���ائ���زي���ن  ����ش���م���وه  ه���ن���اأ  و 
ل��ل��ح��ك��وم��ات، د�عيا  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة 
و�بتكار  �لبحث  رح��ل��ة  مو��شلة  �إىل 

�حللول �لتي ت�شهل حياة �لنا�س.
ح�����ش��ر ح��ف��ل ت���وزي���ع ج���و�ئ���ز �لقمة 
�ل�شيخ  �شمو  ل��ل��ح��ك��وم��ات..  �ل��ع��امل��ي��ة 
ح����م����د�ن ب����ن حم���م���د ب����ن ر������ش����د �آل 
�شمو  و�لفريق  دبي  عهد  مكتوم ويل 

نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ���ش��ي��ف  �ل�����ش��ي��خ 
وزير  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  و  �لد�خلية 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �لدويل 
و ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن حممد 
و معايل حممد  �آل مكتوم  ر��شد  بن 
ب��ن ع��ب��د�هلل �ل��ق��رق��اوي وزي��ر �شوؤون 
�ل�����وزر�ء و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل رئي�س  جم��ل�����س 
ولفيف  للحكومات،  �لعاملية  �لقمة 
و�لعاملية  �لعربية  �ل�شخ�شيات  م��ن 
ومم���ث���ل���ي �حل���ك���وم���ات �مل�������ش���ارك���ة يف 

�لدورة �ل�شاد�شة من �لقمة.

البتكارات  بجائزة  تفوز  كينيا 
احلكومية.

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و كرم �شاحب 
�آل م��ك��ت��وم ح��ك��وم��ة كينيا  ب��ن ر����ش��د 
�ل����ت����ي ف�������ازت ب���ج���ائ���زة �الب����ت����ك����ار�ت 
ذكية  �أجهزة  م�شروع  �حلكومية، عن 

يف �ملركبات ل�شيانة �لطرق.
وق������د مت���ك���ن���ت ح���ك���وم���ة ك��ي��ن��ي��ا من 
توظيف �لتقنيات �حلديثة يف �شيانة 
�بتكارها  خ��الل  م��ن  �لتحتية  �لبنى 
عر  �لطرق  ل�شيانة  جديد�  نظاما 
�إ�شر�ك �ملجتمع، �إذ مت تركيب �أجهزة 
��شت�شعار  �أدو�ت  م���ن  ت��ت��ك��ون  ذك��ي��ة 
�لطرق  حالة  ملر�قبة  �مل��رك��ب��ات  على 
وحت���دي���د �مل��خ��اط��ر م��ث��ل �حل���ف���ر �أو 
قادر  ب��اأن��ه  �لنظام  ويتميز  �ل��ع��و�ئ��ق، 
و�إ�شناد  �ل�شيانة  ع��ق��ود  �إب����ر�م  ع��ل��ى 
�مل�شجلني  �ل�شيانة  عمال  �إىل  �ملهام 
عرو�س  �أف�������ش���ل  ي���ق���دم���ون  �ل���ذي���ن 
�الأ���ش��ع��ار، ع��ر �ل��ن��ظ��ام �مل��ت��وف��ر على 

�لهو�تف �ملحمولة.
وقد نتج عن �لنظام تقلي�س �لفرتة 
�ل��الزم��ة الإج����ر�ء عمليات  �ل��زم��ن��ي��ة 
�الإ����ش���الح و�ل�����ش��ي��ان��ة ب�����ش��ك��ل كبري، 
فر�س  من  �لكثري  توفري  يف  و�أ�شهم 
�ل���ع���م���ل، وحت�������ش���ني ح����ال����ة �ل���ط���رق 
على  ي�شعب  �ل��ت��ي  �مل��ن��اط��ق  وتنمية 

�حلكومة �لو�شول �إليها.
�ل��ن��ه��ائ��ي��ة من  �مل��رح��ل��ة  �إىل  و و���ش��ل 
م�شاريع  جائزة �البتكار �حلكومي 7 
م��ب��ت��ك��رة ط��ورت��ه��ا �حل��ك��وم��ات حول 

�لكيني  �مل�شروع  �شمنها  م��ن  �ل��ع��امل 
�إ�شافة �إىل كل من “م�شروع �الإن�شان 
�ململكة  م���ن  �آلية”  ب���ق���در�ت  �مل���ع���زز 
�مل���ت���ح���دة �ل������ذي مت���ث���ل ب����االع����رت�ف 
�آل��ي��ا ومنحه جو�ز  �مل��ع��زز  ب��االإن�����ش��ان 
�شفر وهوية يف خطوة غري م�شبوقة 
�ل���ق���در�ت �جلديدة  ت��ب��ن��ي  يف جم���ال 
�لتعزيز  تكنولوجيا  عن  نتجت  �لتي 

�لب�شري.
�لنهائية  �مل���رح���ل���ة  �إىل  و����ش���ل  ك��م��ا 
يف  �ل���ذك���ي���ة  “�ل�شريحة  م�������ش���روع 
�لقطار”  تذكرة  بدل  �الإن�شان  ج�شم 
�شركة  طبقته  �ل����ذي  �ل�����ش��وي��د،  م��ن 
�حلكومية  �حل���دي���دي���ة  �خل����ط����وط 
�ل�شويدية “�إ�س جيه” ليمثل خدمة 
ح���ك���وم���ي���ة ج����دي����دة ت��ت��ب��ن��ى �إح�����دى 
�لب�شري. ومن كند�  �لتعزيز  تقنيات 
�أي�شا  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  �إىل  و���ش��ل 
�حلكومية  �مل��و�ه��ب  �شحابة  م�شروع 
�ملبتكر �لذي وظف �لقطاع �حلكومي 
�حلو�شبة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  خ��الل��ه  م���ن 
مل��و�ج��ه��ة حت����دي نق�س  �ل�����ش��ح��اب��ي��ة 

�ملوظفني �ملوهوبني.
لهذه  �لنهائية  �ملرحلة  �إىل  و�شل  و 
�جلائزة كذلك م�شروع �إعادة تعريف 
�لرنويج،  م���ن  �الج��ت��م��اع��ي  �ل���رف���اه 
ولفري  “�أ�شكر  عمل  فريق  قام  حيث 
الب” من بلدية �أ�شكر، بالتعاون مع 
�آلية  بو�شع  �ال�شتثمارية  �مل�����ش��ارف 
�ال�شتثمار  �لفكرة على  تقوم  جديدة 
يف م���ه���ار�ت وق�����در�ت �الإن�������ش���ان، من 
وبناء  �ل���ت���اأه���ي���ل  م�������ش���اري���ع  خ�����الل 
�لقدر�ت وتطوير �ملهار�ت �مل�شتقبلية 
من  �مل�شتفيدة  �الجتماعية  للفئات 

بر�مج �لرفاه �الجتماعي.
�ملرحلة  �إىل  و���ش��ل  ه��ول��ن��د�،  م���ن  و 
�لبيئة  ح��م��اي��ة  م�������ش���روع  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
با�شتخد�م  �مل���خ���ال���ف���ني  وت�����غ�����رمي 
�خل���و�رزم���ي���ات، وه���و �ب��ت��ك��ار خا�س 
و�لتلوث  �لهو�ء  تلوث  على  بالرقابة 
لالأفر�د  �أت��اح��ت��ه  مت��ت  �ل�شو�شائي 
الإ�شر�كهم يف قيا�س �لتلوث عن طريق 
“دي�شيبل دوت اليف” �لذي  تطبيق 
�لتعامالت  “�نرتنت  بتقنية  يعمل 
وتاأهل  ت�شني” .  �لبلوك   - �لرقمية 
م�شروع  �أي�شا  �جل��ائ��زة  نهائيات  �إىل 
�الأرو�ح  الإنقاذ  �لتكنولوجيا  توظيف 

�الأمريكية،  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  م��ن 
ثرو”  “�شي  ن���ظ���ام  ي��ع��ت��م��د  �ل������ذي 
�مل�شتخدمة  �لتقنيات  من  �مل�شتوحى 
يف در����ش��ة �ل��ر�ك��ني، يف توفري روؤية 
عر �جلدر�ن يف �ملباين �لتي تتعر�س 
للحريق، ما ميكن فرق �الإطفاء من 

�إنقاذ �الأرو�ح بكفاءة و�شرعة عالية.
حول  �البتكار�ت  �أف�شل  �ختيار  مت  و 
ب��ح��ث وتقييم  ع��م��ل��ي��ة  ب��ع��د  �ل���ع���امل 
�شملت  ك�����ام�����ال،  ع����ام����ا  �����ش���ت���م���رت 
جتربة   200 م��ن  �أك���ر  ��شتعر��س 
مركز  ب����ني  ب���ال�������ش���ر�ك���ة  م���ب���ت���ك���رة، 
حممد بن ر��شد لالبتكار �حلكومي، 
وم���ن���ظ���م���ة �ل����ت����ع����اون �الق���ت�������ش���ادي 
و�لتنمية و�ملجل�س �ال�شت�شاري �لعاملي 
للمركز، وت�شمن �آلية �لتقييم ثالثة 
معايري هي: درجة �حلد�ثة و�لفر�دة 
ونطاق  و�الأث����ر  ب��االب��ت��ك��ار،  �ملرتبطة 
�البتكار  ي�����ش��ف��ي��ه  �ل����ذي  �ل��ت��ح�����ش��ني 
على �لعمل �حلكومي، وقابلية تكر�ر 
ومناطق  دول  يف  وتطبيقه  �الب��ت��ك��ار 

�أخرى.

حتـــــدي اجلــــامــــعــــات الــعــاملــي 
ل�ضت�ضراف حكومات امل�ضتقبل 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ك����رم  ك��م��ا 
�آل م��ك��ت��وم فريق  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
طلبة كلية لندن لالأعمال �لفائز يف 
حتدي �جلامعات �لعاملي ال�شت�شر�ف 
ح��ك��وم��ات �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، �ل����ذي جن��ح يف 
لتحقيق  �خل���ط���ط  �أف�������ش���ل  ت���ق���دمي 
“مئوية  وم�������ش���ت���ه���دف���ات  حم��������اور 
تاأهل  ب��ع��دم��ا   ،”2071 �الإم�������ار�ت 
�لتحدي  م��ن  �لنهائية  �مل��رح��ل��ة  �إىل 
وفريق  “�إن�شياد”،  معهد  فريق  مع 
للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�س  معهد 

.”MIT“
ف���رق طالبية  �ل��ت��ح��دي  ���ش��ارك يف  و 
�أكادميية  وموؤ�ش�شة  جامعة   17 من 
كنيدي  ج������ون  ك���ل���ي���ة  ه������ي:  ع���امل���ي���ة 
لالإد�رة �حلكومية بجامعة هارفارد، 
�أك�شفورد، وجامعة كورنيل،  وجامعة 
بن�شلفينيا،  بجامعة  و�رت��ون  وكلية   ،
كوليدج  و�إم��ري��ال  و�ترلو،  وجامعة 
�لعليا  �ل����در������ش����ات  وم��ع��ه��د  ل���ن���دن، 
وكلية  ن����اف����ار�،  ب��ج��ام��ع��ة  �الإد�ري���������ة 
�ل�شني �لدولية لالأعمال، وكلية يل 

�لعامة، وجامعة  لل�شيا�شات  كو�ن يو 
و�جلامعة  �شيدين، وجامعة طوكيو، 
و�جلامعة  ب��ال�����ش��ارق��ة،  �الأم��ري��ك��ي��ة 
�الأمريكية بالقاهرة، و�ملعهد �لهندي 
�ملر�شحني  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ل�����الإد�رة، 
�لثالثة للمرحلة �لنهائية وهم معهد 
�إن�شياد، وكلية لندن لالأعمال، ومعهد 

ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا.
و يكت�شب هذ� �لتحدي �أهمية كرى 
بو�شفه �ملبادرة �لعاملية �لوحيدة �لتي 
�لعامل  جامعات  نخبة  ط��الب  جتمع 
�لدولية  للمنظمات  جتمع  �أك��ر  مع 
�مل�شتقبلي  �لفكر  وق��ادة  و�حلكومات 
�لتقنية  ع����امل  يف  �مل���وؤث���ري���ن  وك���ب���ار 
و�لتعليم  و�الق���ت�������ش���اد  و�الأع�����م�����ال 

وغريها من �لقطاعات �لرئي�شة.

زايد  بن  زايد ومن�ضور  بن  �ضيف 
جائزة  يف  الــفــائــزيــن  يــكــرمــان 

تكنولوجيا احلكومات 
يف �ل�����ش��ي��اق ذ�ت���ه ك���رم �ل��ف��ري��ق �شمو 
�ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  و 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
وزي���ر ���ش��وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة �ل��ف��ائ��زي��ن يف 
�لتي  �حل��ك��وم��ات  تكنولوجيا  ج��ائ��زة 
ث����الث ج���و�ئ���ز وه����ي جائزة  ت�����ش��م��ل 
�لهاتف  عر  حكومية  خدمة  �أف�شل 
�الفرت��شي  و�ل��ه��اك��اث��ون  �مل��ح��م��ول، 
و�لتقنيات  ل���ل���ح���ك���وم���ات،  �ل���ع���امل���ي 
وتت�شمن  �حل���ك���وم���ات،  يف  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة 
ع��دة حماور  �لفئات  كل فئة من هذ 
كافة  مب��ج��م��ل��ه��ا  ت���غ���ط���ي  م��ف�����ش��ل��ة 
تقدمها  �ل��ت��ي  �حل��ي��وي��ة  �خل���دم���ات 

�حلكومات.
بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  وك��رم 
بجائزة  �ل��ف��ائ��زي��ن  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
ف��ئ��ة �أف�����ش��ل خ���دم���ة ح��ك��وم��ي��ة عر 
�لهاتف �ملحمول �لتي �شملت 7 فئات 
م�شاركة   3401 ��شتقطبت  رئي�شية 
عربية  و786  عاملية   2615 منها 
77 دول����ة من  و���ش��م��ل��ت �مل�����ش��ارك��ات 

عربية. دولة  بينها 16 
�أف�شل خدمة حلماية حياة  فئة  ويف 
�لنا�س فازت �شرطة دبي عن تطبيق 
خدمات  يقدم  دبي” �لذي  “�شرطة 

مرورية وجنائية و�جتماعية متنوعة 
لغات  ب�شت  �ملبتكر  �لتطبيق  ويتوفر 
ليغطي جميع �جلن�شيات �لتي تعي�س 

يف دبي.
ب��ن��اء �مل��ع��رف��ة ف���ازت من�شة  ويف ف��ئ��ة 
متثل  �ل��ت��ي  �الأردن  م��ن  “�إدر�ك” 
�مل�شادر  م��ف��ت��وح��ة  ���ش��خ��م��ة  م��ن�����ش��ة 
توفر م�شاقات تعليمية عالية �جلودة 
من  نخبة  حم��ت��و�ه��ا  بتطوير  ي��ق��وم 
�ل��ع��امل، وحتفز �خلر�ء  �خل��ر�ء يف 
�إثر�ء  �لعرب من كافة �ملجاالت على 

�ملحتوى �ملعريف للمجتمعات.
 ”eCO2mix“ ت��ط��ب��ي��ق  ف����از  و 
�مل�شتد�مة،  �حلياة  فئة  يف  �لفرن�شي 
خدمات  يوفر  حكومي  تطبيق  وه��و 
�لكهرباء  ��شتهالك  حول  ومعلومات 
تقليل  ع��ل��ى  �مل�شتخدمني  وي�����ش��اع��د 
م����ن خ������الل توفري  �ل���ط���اق���ة  ه������در 

�إح�شاء�ت وحتليالت مف�شلة.
�ل���ث���ق���ايف  �ل�����وع�����ي  ف����ئ����ة  ف�������از يف  و 
 My“ ت���ط���ب���ي���ق  و�الج�����ت�����م�����اع�����ي 
Hong Kong Guide” من 
معلومات  يوفر  �ل��ذي  ك��ون��غ،  هونغ 
و�ف��ي��ة ع��ن �ل�����ش��ي��اح��ة و�ل��ث��ق��اف��ة يف 
�ملعلومات  وي��ع��ر���س  ك���ون���غ،  ه��ون��غ 
و�الجتاهات الآالف �ملعامل �ل�شياحية 

و�لفعاليات.
�الأع�����م�����ال  ف���ئ���ة مت���ك���ني  ف������از يف  و 
ل���وز�رة   ”MOHRE“ تطبيق 
�مل��������و�رد �ل���ب�������ش���ري���ة و�ل����ت����وط����ني يف 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت  دول����ة 
�خلدمات  م���ن  جم��م��وع��ة  وي���وف���ر 
ت�شمل �لتحقق من بطاقات �لعمل، 
وح����االت ت�����ش��اري��ح �ل��ع��م��ل، و�أح���دث 
ق����ائ����م����ة مب����ع����ام����الت �ل���������ش����رك����ات، 
وجتديد بطاقات �لعمل �أو �إلغاءها، 
وت�شاريح �لعمل و��شرتد�د �ل�شمان 

�مل�شريف وغريها.
وعن فئة فعالية �لتنقل فاز تطبيق 
“City Mapper” من �ململكة 
معلومات  ي���وف���ر  �ل�����ذي  �مل���ت���ح���دة، 
�شاملة  خ���ط���ط  ح������ول  وخ�����دم�����ات 
للرحالت حيث يدمج تلقائيا جميع 
�مل�شتخدمني  مل�شاعدة  �لنقل  و�شائل 
على �لتنقل ب�شرعة وفاعلية وباأقل 

تكلفة.
و ف���از يف ف��ئ��ة ح��ك��وم��ة ق��ري��ب��ة من 

 ”UMANG“ تطبيق  �لنا�س، 
�لتطبيق  �ل��ه��ن��د، وي��وف��ر ه���ذ�  م��ن 
موحدة  م��ن�����ش��ة  ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ني 
�حلكومية  �ل�����دو�ئ�����ر  ب����ني  جت���م���ع 
وخ���دم���ات���ه���ا ع���ل���ى م��ن�����ش��ة و�ح�����دة 
لت�شهيل �لتعامالت على �ملو�طنني.

من�ضور بن زايد يكرم الفائزين 
الفرتا�ضي  )الــهــاكــاثــون(  بـــ 

واأف�ضل التقنيات النا�ضئة 
وك������رم ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
فئتي  يف  �ل��ف��ائ��زي��ن  نهيان  �آل  ز�ي���د 
وهما  �حلكومات  تكنولوجيا  جائزة 
�لعاملي  �الف���رت�����ش���ي  �ل���ه���اك���اث���ون 
�لتقنيات  و�أف�������ش���ل  ل���ل���ح���ك���وم���ات، 

�لنا�شئة يف �حلكومات.
�الفرت��شي  �ل���ه���اك���اث���ون  وي���ه���دف 
ت�شجيع  �إىل  ل��ل��ح��ك��وم��ات،  �ل��ع��امل��ي 
�بتكار  على  و�مل��رجم��ني  �ملطورين 
و��شعة  �آف��������اق  ذ�ت  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
�ملجتمعات،  حت�شني  يف  للم�شاعدة 
لالأف�شل،  �الإن�����ش��ان  ح��ي��اة  وت��غ��ي��ري 
وقد ��شتقطب 775 م�شاركة تاأهل 

منها 61 م�شروعا.
م�شروع  �الأول  ب����امل����رك����ز  ف������از  و 
 ”CleanWater AI“
ب��ت��ح��دي �أم�����ن �ل����غ����ذ�ء و�مل������اء وهو 
ي�شتخدم  ت���ط���ب���ي���ق  ع������ن  ع������ب������ارة 
لقيا�س  �ملجهرية  �ل��ك��ام��ري�  تقنية 
خالل  من  ونظافتها  �ملياه  �شالمة 
و�ملج�شمات  �لبكترييا  ع��ن  �لك�شف 
�لذكاء  تقنية  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �ل�����ش��ارة 
بتحديث  وذل��������ك  �ال����ش���ط���ن���اع���ي 
وتنبيه  �خل���ر�ئ���ط  ع���ر  �ل��ب��ي��ان��ات 

�مل�شتخدم عن حالة �ملياه.
م�شروع  �ل����ث����اين  ب����امل����رك����ز  ف������از  و 
�حل�شول  حتدي  عن   ”Cycle“
على �لكهرباء وهو عبارة عن من�شة 
م�شرتكة  حتتية  وبنية  �لكرتونية 
ت�شمح للم�شتخدمني �حل�شول على 
بعملية  �لقيام  خ��الل  من  �لكهرباء 
بالعمالت  و�ل���دف���ع  �ل��ط��اق��ة  ���ش��ر�ء 

�الإلكرتونية.
م�شروع  �ل���ث���ال���ث  ب���امل���رك���ز  ف�����از  و 
عن   ”Smart Tenders“
حت���دي �ل��ت��ح��ول يف �خل��دم��ات وهو 
للمناق�شات  م��ن�����ش��ة  ع����ن  ع����ب����ارة 

�لتعامالت  ت��ق��ن��ي��ة  ع����ر  �ل���ذك���ي���ة 
ت�شني” ت�شاهم  “ �لبلوك  �لرقمية 
�ل�شر�ء  وع��ق��ود  �ملناق�شات  جعل  يف 
�لكرتونيا  م��وث��ق��ة  �حل���ك���وم���ات  يف 
يف  �ملتعاملني  ����ش��ر�ك  على  وتعمل 
وتتميز  و�مل�شاركة،  �لتقييم  عملية 
�ملناق�شات عر هذه �ملن�شة ب�شفافية 
عالية نظر� الطالع جميع الأطر�ف 
�ملعنية على تفا�شيل كل معاملة وما 

يرتبط بها.
كما كرم �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�آل نهيان �لفائزين يف جائزة �أف�شل 
�حلكومات  يف  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
و�ملخ�ش�شة لتكرمي �حلكومات �لتي 
�لتقنيات  ��شتخد�م  يف  جهود�  تبذل 
�لنا�شئة ب�شكل �أثر �إيجابا على جودة 
�لتكنولوجيا  ع��ل��ى  وت��رك��ز  �حل��ي��اة، 
�حليوية، وتقنيات �لقيا�س �حليوي، 
و�لبيانات �ملفتوحة، وقد ��شتقطبت 
حالة  در������ش����ة   75 �جل����ائ����زة  ه����ذه 
وفازت  مبادر�ت.   10 فيها  وتاأهلت 
ب��اجل��ائ��زة ه��ي مبادرة  م���ب���ادر�ت   3
 Portable DNA“ ت��ن��ز�ن��ي��ا 
 ،”sequence devise
�لتي  �الأم���ر�����س  مكافحة  الع��ت��م��اد 
ت�شيب �أحد �أهم �ملحا�شيل �لزر�عية 
با�شتخد�م  ت��ن��ز�ن��ي��ا  يف  �ق��ت�����ش��ادي��ا 
�لكلفة  م���ي�������ش���ور  حم����م����ول  ج����ه����از 
لتحليل ترتيب �حلم�س �لور�ثي “ 
DNA “ وكان �ل�شريك �حلكومي 
“ميكوت�شيني  م��ع��ه��د  ل���ل���م���ب���ادرة، 
 MARI “ ”لزر�عية� لالأبحاث 
و�الأمن  �ل��زر�ع��ة  ل���وز�رة  �لتابع   “

�لغذ�ئي و�لتعاونيات.
ك���م���ا ف������از ب����اجل����ائ����زة م���������ش����روع “ 
 1.2 منح  �ل��ذي   ،”Aadhaar
مليار مو�طن يف �لهند رقما فريد� 
ب��ط��اق��ة ه��وي��ة ي��ح��م��ل بيانات  ع��ل��ى 
�الإ�شبع  وب�����ش��م��ة  �ل���ع���ني  ب�����ش��م��ة 
�حليوية  �ل���ب���ي���ان���ات  م���ن  وغ���ريه���ا 
 40 ح��ي��ث ت��دي��ر �ل��ه��ن��د �الآن ن��ح��و 
�لهوية  ب��ط��اق��ات  �إج��م��ايل  % م��ن 
�لعامل  يف  بها  �ملعمول  �الإلكرتونية 
%15 من  و�ل��ذي ي�شتخدمه نحو 
تعد�د �شكان �لعامل وحتققت �ملبادرة 
من خالل �لدور �لذي لعبه �ل�شريك 
للهوية  �لهندية  �لهيئة  �حلكومي، 
�لتابعة   “  UIDAI“ �ل��ف��ري��دة 
وتكنولوجيا  �الإلكرتونيات  ل���وز�رة 
�أي�شا  باجلائزة  ف��ازت  و  �ملعلومات. 
 Framework“ م�������ب�������ادرة 
 National Cities
من   “  Performance
�أ�شرت�ليا، �لتي �أطلقت برعاية �إد�رة 
وتعمل  و�حل��ك��وم��ة،  وزر�ئ��ه��ا  رئي�س 
م��ن خ��الل لوحة حتكم ع��ر �شبكة 
 24 من  �لبيانات  جلمع  �الإن��رتن��ت 
على  وتعتمد  ��شرت�ليا..  يف  مدينة 
�ملفتوحة  �ل��ب��ي��ان��ات  وت��وف��ري  ج��م��ع 
ل���ل���م���ق���ارن���ات �مل���ع���ي���اري���ة ب����ني �مل����دن 
�أ�شرت�يل،  مليون   18 نحو  وت�شم 
�إجمايل  م���ن   74% ب����  ي��ق��در  مب���ا 

�شكان ��شرت�ليا.

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ح�����ش��ور 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل حتدثت معايل 
منظمة  ع��ام  مدير  �أزوالي  �أودري 
�ليون�شكو يف �ليوم �خلتامي للقمة 
جل�شة  و�شمن  للحكومات  �لعاملية 
�لعامل يف  م�شتقبل  هو  ما  بعنو�ن  
�أهمية  عن  �جلماعية  �ملعرفة  ظل 
مالمح  ل��ر���ش��م  و�الب��ت��ك��ار  �لتعليم 

�لغد يف حياة �الإن�شانية.
ح�شر �جلل�شة �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
���ش��م��و �ل�شيخ  ع��ه��د دب���ي و�ل��ف��ري��ق 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
�لد�خلية  وزي����ر  �ل������وزر�ء  جم��ل�����س 

حممد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو 
بن ر��شد �آل مكتوم ومعايل حممد 
�لقرقاوي وزير �شوؤون  بن عبد�هلل 
رئي�س  و�مل�شتقبل  �ل���وزر�ء  جمل�س 

�لقمة �لعاملية للحكومات.
مهام  �إىل  �أزوالي  �أودري  وتطرقت 
منظمة �ليون�شكو يف قيادة وتعزيز 
�حلو�ر �لعاملي بني �لثقافات و�لروؤى 
�لتي ت�شكل مالمح �مل�شتقبل و�أهمية 
ملو�كبة  �حل������و�ر  ه����ذ�  ي�����ش��ت��م��ر  �أن 
�مل�شتجد�ت و�ملتغري�ت خا�شًة فيما 
�لعمل  �أ����ش���و�ق  ي��ت��ع��ل��ق مب��ت��غ��ري�ت 
للقدر�ت  تطوير  من  حتتاجه  وم��ا 

�لب�شرية.
منظمة  ع������ام  م����دي����ر  وت�������ش���اءل���ت 
�لتي  �لقوى  ماهية  عن  �ليون�شكو 
وماهية  وم�شتقبلنا  حياتنا  ُت�شكِّل 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل�����ذي ن���ري���ده الأوالدن������ا 

و��شتعر�شت ثالثة حتديات تو�جه 
�جلن�س �لب�شري وهي �لتكنولوجيا 

و�ملناخ و�لدميوغر�فيا .
وع���ن حت���دي �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا قالت 
�لر�بعة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �ل���ث���ورة  �إن   :
�ال�شطناعي  �ل�����ذك�����اء  ���ش��ت��م��ك��ن 
حياتنا  �أمن������اط  يف  �ل���ت���دخ���ل  م���ن 
كبري  ب�شكل  و�شيغريها  وتفكرينا 
�لتدخل  ه����ذ�  �أن  �إىل  م�����ش��رية   ..
�ال�شطناعي  �ل���ذك���اء  �أن��ظ��م��ة  م��ن 
�أمن�����اط ج���دي���دة لعالقة  ���ش��ي��وج��د 
و�شيمكنهم  مبو�طنيها  �حلكومات 
من �لتاأثري ب�شكل �أكر على مر�كز 
�شنع �لقر�ر. �أما عن مو�شوع �ملناخ 
�لق�شية  ه��ذه  �إن   : �أزوالي  فقالت 
ك���ب���رية وحتتل  �أه���م���ي���ة  ت��ك��ت�����ش��ب 
م�شاحة مهمة يف حياتنا وعلينا �أن 
مع  �ل��ع��امل  �شيتعامل  كيف  ن��ع��رف 

�حلر�ري  �الحتبا�س  مثل  ظ��و�ه��ر 
�لبحار  من�شوب  و�رتفاع  و�لت�شحر 
اله����اي  م����وؤمت����ر  �أن  م���ع���ت���رة   ..
مل��و�ج��ه��ة هذ�  ع��امل��ي��اً  م��وق��ف��اً  ُي�شكِّل 
�ل��ت��ح��دي وي��وؤك��د ����ش��ت��ع��د�د �لدول 
�لالزمة للحفاظ  �لتد�بري  التخاذ 
�لتحدي  . وع���ن  �ال���ش��ت��د�م��ة  ع��ل��ى 
�إن   : �أزوالي  ق��ال��ت  �ل��دمي��وغ��ر�يف 
�حتمال  ي��ت��م��ث��ل يف  �ل��ت��ح��دي  ه���ذ� 
زيادة عدد �شكان �لعامل لي�شل نحو 
 2050 �لعام  بحلول  مليار�ت   9
�لعامل  �شكان  ع��دد  �أن  �إىل  م�شرية 
ق���د ت�����ش��اع��ف ث���الث م����ر�ت خالل 

�لعقود �لقليلة �ملا�شية«.
وخالل �جلل�شة �لتي عقدت يف ختام 
�أيام �لقمة �لعاملية للحكومات �لتي 
مت تنظيمها يف دب��ي خ��الل �لفرتة 
ف��ر�ي��ر �جلاري   13 �إىل   11 م��ن 

�ليون�شكو  بّينت مدير عام منظمة 
�لعي�س  يف�شلون  �لنا�س  معظم  �أن 
يف �ملدن حيث تتوفر خدمات �شحية 
�لالم�شاو�ة  حالة  ولكن  وتعليمية 
�ل��ت��ي ق���د ت��ن��ت��ج ع���ن ه���ذه �لهجرة 
�شتوؤ�ش�س ال�شطر�بات �جتماعية .. 
م�شددة على �شرورة تكييف �لنظام 
�لعاملي مع �حتياجات �لنا�س ولي�س 
�ال�شتثمار  يتطلب  ما  وهو  �لعك�س 
�جلماعي  �ال�شطناعي  �ل��ذك��اء  يف 
�شح  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ارت  ل��ل��ب�����ش��ري��ة. 
تبني  ي�شتوجب  �لطبيعية  �مل����و�رد 
�لتحديات  مل��و�ج��ه��ة  �الب��ت��ك��ار  ف��ك��ر 
�ملرتبطة بوجود �الإن�شان و��شتمر�ر 
ح��ي��ات��ه م���ع �أه��م��ي��ة �ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
مو�هبهم  ل��ت��ن��م��ي��ة  �الأ����ش���خ���ا����س 
�ملهمة  �عترته  ما  وهي  وقدر�تهم 
يف  �ملتمثلة  لليون�شكو  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

لتحقيق  �لب�شرية  ت��ع��اون  ت�شهيل 
�أن  �عترت  كما   .. �لعاملي  �ل�شالم 

�أ�شا�شي  ه����دف  ب�����ش��الم  �ل��ت��ع��اي�����س 
يتطلب تعزيز فكرة �ملو�طن �لعاملي 

يف  �إىل  تتحقق  �أن  مي��ك��ن  ال  �ل��ت��ي 
عامل ي�شوده �لعدل و�مل�شاو�ة. 

05
حممد بن را�شد يكرم الفائزين بجوائز القمة العاملية للحكومات مب�شاركة �شيف ومن�شور بن زايد

بح�شور حممد بن را�شد .. مدير عام اليون�شكو توؤكد اأهمية التعليم والبتكار يف ر�شم مالمح امل�شتقبل
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•• اأبوظبي-وام: 

�فتتح �أطباء �الإم��ار�ت عياد�ت تخ�ش�شية لعالج 
كبار �ل�شن من �لالجئني �لروهينغا يف م�شت�شفى 
ز�يد �الإن�شاين للتخفيف من معاناتهم من خالل 
وذلك  �ل�شحية  �لرعاية  معايري  �أف�شل  توفري 
باإ�شر�ف فريق طبي تطوعي �مار�تي بنجالدي�شي 
ومببادرة م�شرتكة من ز�يد �لعطاء وجمعية د�ر 
�لر وموؤ�ش�شة بيت �ل�شارقة �خلريي وجمموعة 
�المل  وموؤ�ش�شة  �الأملانية  �ل�شعودية  �مل�شت�شفيات 
منوذج  يف  �لبنجالدي�شية  و�الأم��وم��ة  للطفولة 
�لعمل  �الإن�����ش��ان��ي��ة يف جم����ال  ل��ل�����ش��ر�ك��ة  مم��ي��ز 

�مليد�ين. وتهدف عياد�ت كبار  �الإن�شاين  �لطبي 
�ل�شن �ىل تقدمي �ف�شل �خلدمات �لت�شخي�شية 
�لالجئني  من  للم�شنني  و�لوقائية  و�لعالجية 
طبية  وجتهيز�ت  متخ�ش�شة  ك���و�در  خ��الل  م��ن 
خميمات  يف  منوعها  م��ن  �الأوىل  ه��ي  م��ت��ط��ورة 
�لعياد�ت  �فتتاح  وي��ات��ي  �لروهينعا.  �لالجئني 
�لتخ�ش�شية لكبار �ل�شن يف �مل�شت�شفى �الإمار�تي 
لز�يد  �الإن�شانية  للمبادر�ت  ��شتكماال  �الإن�شاين 
�لعطاء و�لتي ��شتطاعت �ن تقدم حلول و�قعية 
�لعياد�ت  من  �شل�شلة  خ��الل  من  �شحية  مل�شاكل 
لز�يد  �ملتحركة  �مليد�نية  و�مل�شت�شفيات  �ملتنقلة 

�لعطاء و�ملنت�شرة يف عدة دول.

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�يد  بن  موؤ�ش�شة خليفة  قدمت 
مبادرتها  ���ش��م��ن  �الإن�����ش��ان��ي��ة  ل���الأع���م���ال 
للطلبة  �لعينية  “�مل�شاعد�ت  �لتعليمية 
للعام �لدر��شي 2017 - 2018” �أجهزة 
كمبيوتر البتوب و�آيباد على 1230 طالبا 
�ل��ع��ايل يف جامعتي  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وط��ال��ب��ة يف 

�الإمار�ت وز�يد وكليات �لتقنية �لعليا.
وت���اأت���ي ه���ذه �مل���ب���ادرة ت��ز�م��ن��ا م��ع �إط���الق 
ز�يد  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
وتنفيذ�  ز�ي���د  ع��ام   2018 ع��ام  باعتماد 
لتوجيهات �شموه ب�شياغة مبادر�ت جت�شد 

�إرثه �الإن�شاين د�خل وخارج �لدولة.
نفذت موؤ�ش�شة خليفة �الإن�شانية هذه �ملبادرة 
�ال�شرت�تيجيني  �شركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لد�عمني  من  �الإ�شالمي  دب��ي  بنك  ويعد 

�ملهمني لرناجمها �لتعليمي.
و�أع������رب ���ش��ع��ادة حم��م��د ح��اج��ي �خل����وري 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ملوؤ�ش�شة خليفة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
نهيان لالأعمال �الإن�شانية عن �ل�شكر لبنك 
�ل�شخي  �لترع  ه��ذ�  على  �الإ�شالمي  دب��ي 
�لذي ي�شاهم يف جناح �لرنامج �لتعليمي 
و��شتفاد منه  �شنويا  �ملوؤ�ش�شة  تنفذه  �لذي 
وطالب يف  ط�����الب  �أل����ف   200 �أك��ر من 
�ملد�ر�س و�جلامعات منذ �نطالقه يف عام 

.2009

وقال �إن هذه �ملبادرة �الإن�شانية - �لتعليمية 
�الإن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة  بني  �مل�شرتكة 
وبنك دبي �الإ�شالمي و�جلامعات �لوطنية 
ز�يد” ولت�شع  “عام  ج��اءت من�شجمة مع 
�لتعليم يف �أولوية �لر�مج �لوطنية موؤكد� 
�أن �لنجاح ال يتحقق وال يكتمل �إال باإ�شافة 
وتنمية  �لتعليم  يف  �ال�شتثمار  م��ن  �مل��زي��د 

�لعن�شر �لب�شري.
ع����ب����د�ل����رز�ق عبد�هلل  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
�لعبد�هلل رئي�س �إد�رة �خلدمات �ملجتمعية 
�لدعم  ه��ذ�  �إن   .. �الإ�شالمي  دب��ي  بنك  يف 
�لذي يقدمه �لبنك ياأتي يف �إطار �لتعاون 
و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق و�ل�������ش���ر�ك���ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة بني 
�لدولة  يف  �ملجتمعية  �لقطاعات  خمتلف 

�أطلقه  �ل�����ذي  �خل����ري  ع����ام  يف  خ�����ش��و���ش��ا 
�هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
وقيم  روح  يعك�س  �ل��دع��م  ه��ذ�  �ن  م��وؤك��د� 
�لتعاون و�لتكافل و�لت�شامح �لتي ينعم بها 
ي��وؤم��ن ويعمل  و�ل���ذي  �الم��ار�ت��ي  �ملجتمع 

بها بنك دبي �ال�شالمي.
و�أ�شاد بالدور �لذي تقوم به موؤ�ش�شة خليفة 
�الإن�شانية  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
ومببادر�تها �الإن�شانية �لتي تعنى بالتعليم 
و�لرعاية �ل�شحية على �ل�شعيدين �ملحلي 

و�لدويل.
و�إد�رته  �الإ�شالمي  دبي  بنك  و�أك��د حر�س 
�لذين  �ل��ط��ل��ب��ة  دع�����م  ع���ل���ى  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ن�����ش��ع��ى لالهتمام  ث����روة وط��ن��ي��ة  مي��ث��ل��ون 

لكي  م�شتقبلهم  بناء  يف  وم�شاعدتهم  بهم 
�لتي  �لنه�شة  م�شرية  دع��م  يف  ي�شاهمو� 
�لدكتور  �أك��د  جهته  من  �لدولة.  ت�شهدها 
عبد�للطيف �ل�شام�شي مدير جممع كليات 
�لتقنية �لعليا �أن موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان لالأعمال �الإن�شانية من �ملوؤ�ش�شات 
�الإن�شانية  �مل��ب��ادر�ت و�جل��ه��ود  �ل��ر�ئ��دة يف 
د�خ����ل �ل���دول���ة وخ��ارج��ه��ا وع��ل��ى م�شتوى 
خمتلف �ملجاالت وخا�شة �ملجال �لتعليمي 
ودعمها �لد�ئم للطلبة كاأولوية لتمكينهم 
م�شري�  ب��ن��ج��اح..  تعليمهم  م��و����ش��ل��ة  م��ن 
�الإن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة  مبادرة  �أن  �ىل 
بال�شر�كة مع بنك دبي �الإ�شالمي بتوزيع 
كليات  ط��ل��ب��ة  ع��ل��ى  �آيل  ح��ا���ش��ب  �أج����ه����زة 

و�قعي  �إن��ع��ك��ا���س  ه��ي  �إمن���ا  �لعليا  �لتقنية 
�لتعليم  موؤ�ش�شات  بني  �لفاعلة  لل�شر�كة 
�لوعي  منطلق  م��ن  �ملجتمع  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
دعم  على  و�حلر�س  �لوطنية  بامل�شوؤولية 

�أبنائنا �لطلبة يف م�شريتهم �لتعليمية.
و�أكد �ن هذه �ملبادرة تتما�شى مع توجهات 
يف  �لتعليم  ت�شع  �ل��ت��ي  �حلكيمة  قيادتنا 
�لد�ئم  نهجها  وك��ذل��ك  �الأول����وي����ات  ق��م��ة 
و�أهمية  �الإن�����ش��ان��ي��ة  بالقيم  ي��وؤم��ن  �ل���ذي 
�ل��ع��م��ل �خل���ريي و�مل��ج��ت��م��ع��ي. وق���ال نحن 
�ليوم يف عام ز�يد �خلري �لذي غر�س قيم 
�لعطاء �الإن�شاين يف �لدولة منذ �لتاأ�شي�س 
ر�أ�شها  وع��ل��ى  ق��ي��ادت��ن��ا �حل��ك��ي��م��ة  و�ل���ي���وم 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب 

نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل تعزز هذ� 
�ل��ن��ه��ج ل��ي��ك��ون ر����ش��خ��ا يف �مل��ج��ت��م��ع بكافة 
�أن  يذكر  وموؤ�ش�شات.  �أف��ر�د  من  مكوناته 
�أطلقت م�شروع  موؤ�ش�شة خليفة �الإن�شانية 
“�مل�شاعد�ت �لعينية” للطالب و�لطالبات 
يف بد�ية �لعام �لدر��شي2011 - 2012 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لدولة  يف  �لتعليمية  و�ملناطق  و�ملجال�س 
�مل�شروع  ���ش��م��ل  الح���ق���ة  م���رح���ل���ة  ويف   ..
�لطلبة  عدد  لي�شل  �لعايل  �لتعليم  طلبة 
�أكر  �ىل  �مل�����ش��روع  ه���ذ�  م��ن  �مل�شتفيدين 
200 �ألف طالب وطالبة يف �ملد�ر�س  من 
مدر�شة   650 على  موزعني  و�جلامعات 

�إ�شافة �ىل �جلامعات يف �لدولة.

•• دبي -وام:

برعاية وح�شور �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
�لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
يف  م�شاركته  ختام  يف  �لعربي  �ل�شباب  مركز  �أط��ل��ق   ..
فعاليات �لقمة �لعاملية للحكومات 2018 مبادرة رو�د 
100 �شاب و�شابة من  ب�  �لتي حتتفي  �لعربي  �ل�شباب 
خمتلف �لدول �لعربية �لذين ال تتجاوزر �أعمارهم �ل� 
35 عاما وممن حققو� �إجناز�ت تعك�س �شورة م�شرفة 
�ل���ذي ي�����ش��ارك ب�شكل ف��ع��ال يف  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��امل  ل�شباب 
خمتلف  يف  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��ج��ت��م��ع��ات  وتنمية  ب��ن��اء  عملية 

�ملجاالت.
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو   .. �الإط����الق  ح�شر 
نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل ومعايل �ل�شيخ 
من  وع��دد  �لت�شامح  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان 

�مل�شوؤولني.

و�أك����د �شمو �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان - يف 
�ل�شباب  �أن   - �مل���ب���ادرة  �إط����الق  مبنا�شبة  ت�����ش��ري��ح��ات 
�لقادرة  �ملتجددة  و�لطاقة  �مل�شتقبل  ق��ادة  هم  �لعربي 
�إن  ���ش��م��وه  وق����ال  ����ش��ت��ع��ادة مكانتنا �حل�����ش��اري��ة.  ع��ل��ى 
وموؤهالت  وخ���ر�ت  ق���در�ت  م��ن  ميلكون  مب��ا  �ل�شباب 
�لعامل هم  و�نفتاح على  �عتد�ل  به من  ومبا يتميزون 
�ملوؤهلون الإحد�ث �لتغيري�ت �الإيجابية وحتقيق �حللم 
وت�شاحما  و����ش��ت��ق��ر�ر�  �أم��ن��ا  �أك���ر  م�شتقبل  يف  �لعربي 

و�زدهار� و�شعادة.
و�النتماء  �ل��والء  �ملزيد من  نحو  �ل�شباب  �شموه  وح��ث 
الأوطانهم و�أمتهم .. وقال �إن �لتحوالت �لتي ي�شهدها 
�شتمكنهم  �لتي  �الأدو�ت  هي  �ملجاالت  جميع  يف  �لعامل 

من �لنهو�س مبجتمعاتهم يف خمتلف �ملجاالت.
�لعربي  �ل�������ش���ب���اب  ب�������رو�د  “نفخر  ����ش���م���وه  و�أ������ش�����اف 
وب��اإجن��از�ت��ه��م وع��ط��اء�ت��ه��م الأن��ه��م جت����اوز� �لتحديات 
�أف�شل  ب�����ش��ورة  جمتمعاتهم  لبناء  بالفر�س  وف��ك��رو� 

فتحولت �أفكارهم �ملبدعة �إىل م�شاريع مبتكرة وملهمة 
ت�شنع �الأمل«. وتهدف �ملبادرة �إىل تعزيز م�شاركة رو�د 
�إىل  ي��ه��دف  وملهم  حمفز  ملتقى  يف  �لعربي  �ل�شباب 
�ل�شعبة  �الأ�شئلة  وطرح  �الأفكار  تبادل  على  ت�شجيعهم 
يف  حتقيقها  على  و�لعمل  �مللهمة  �الأف��ك��ار  و��شتح�شار 
�شبيل حل عدد من �أبرز �لق�شايا �مللحة �لتي تو�جهها 

�حلكومات يف �لعامل �لعربي �ليوم.
�أم�س /  ز�ي��د قد �شارك  �ل�شيخ من�شور بن  وك��ان �شمو 
�لذين  �لعربي  �ل�شباب  رو�د  و�شابة من  �شاب   /  100
للحكومات  �لعاملية  �لقمة  فعاليات  �شمن  ي�شاركون 
بور�س عمل ملناق�شة �لق�شايا �لرئي�شية �لتي تعوق تقدم 
�ملجتمعات �لعربية و�قرت�ح �حللول و�ملبادر�ت �ملبتكرة 
�ل��ت��ي ت��دع��م �حل���ك���وم���ات �ل��ع��رب��ي��ة يف و���ش��ع �خلطط 

�مل�شتقبلية.
و��شتمع �شموه �إىل �آر�ء ومد�خالت �ل�شباب و�أثنى على 
به  �ل��ذي حتلى  �مل�شتقبلي  �لتفكري  �ملميز من  �مل�شتوى 

�لهدف  حتقق  �ل��ور���س  ه��ذه  �أن  معتر�   .. �مل�����ش��ارك��ون 
على  �ل�شباب  لت�شجيع  ملتقى  تكون  ب��اأن  منها  �ملن�شود 
و��شتح�شار  �ل�شعبة  �الأ���ش��ئ��ل��ة  وط���رح  �الأف��ك��ار  ت��ب��ادل 
�ملبتكرة  �إيجاد �حللول  �لتي متكن من  �مللهمة  �الأفكار 
�لعامل  يف  �حل��ك��وم��ات  تو�جهها  �ل��ت��ي  �لق�شايا  الأب���رز 
ب��ن فار�س  ب��ن��ت �شهيل  ���ش��م��ا  �ل��ع��رب��ي. وق��ال��ت م��ع��ايل 
“�ليوم ومع  �مل���زروع���ي وزي����رة دول���ة ل�����ش��وؤون �ل�����ش��ب��اب 
�ل�شباب  يقف  �ل��ع��رب��ي  �ل�شباب  رو�د  م��ب��ادرة  �ن��ط��الق 
�لرئي�شية  �لق�شايا  �أمام جتربة جديدة لبحث  �لعربي 
و�لتحديات �لتي تو�جه �ملجتمعات �لعربية ومناق�شتها 
�لتي  �مل�شتد�مة  �حللول  �إىل  للو�شول  و�شفافية  بعمق 

تكون �الأ�شا�س لنه�شة وتطور جمتمعاتنا«.
للم�شاركة  ف��ر���ش��ة  لل�شباب  ت��ق��دم  �مل���ب���ادرة  �أن  وب��ي��ن��ت 
�لتي  �ملبتكرة  �حل��ل��ول  �شياغة  يف  �لفاعلة  و�مل�شاهمة 
متكن من �شياغة م�شتقبل �أف�شل للقطاعات �لرئي�شية 
كل  يقدمون  �لعربي  �ل�شباب  ب��اأن  منوهة  �ملجتمع  يف 

على  �لقادر  و�ملثقف  �لو�عي  لل�شباب  �الأمثلة  �أروع  يوم 
�مل�شاركة بفاعلية يف �شناعة �مل�شتقبل.

وقالت معاليها “�شكلت �لقمة �حلكومية من�شة ر�ئدة 
وتبادل  �الل��ت��ق��اء  م��ن  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ش��ب��اب  رو�د  لتمكني 
�لتي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  �حل��ل��ول  و�ب��ت��ك��ار  و�خل�����ر�ت  �الآر�ء 
�لتطور  دون حتقيق  وتعوق  �لعربية  �ملجتمعات  تو�جه 
حتقيق  من  �ل�شباب  ميكن  ومب��ا  �لرئي�شية  للقطاعات 

طموحاتهم وتطلعاتهم«.
على  عقدتها  �لتي  �لفعاليات  خ��الل  �مل��ب��ادرة  و�شهدت 
هام�س �أعمال �لقمة �لعاملية للحكومات 2018 تنظيم 
عدد�  �لعربي  �ل�شباب  رو�د  خاللها  ناق�س  عمل  ور���س 
�ملجتمعات  تقدم  تعوق  �لتي  �لرئي�شية  �لق�شايا  م��ن 
�لتي  �ملبتكرة  و�ملبادر�ت  �قرتحو� �حللول  كما  �لعربية 
تدعم �حلكومات �لعربية يف عملية ��شت�شر�ف �مل�شتقبل 
�لرئي�شية  بالقطاعات  �الرتقاء  فاعل يف  ب�شكل  وت�شهم 

وحتقيق �لتطور و�لتنمية للمجتمعات.

وبحث �ل�شباب يف ور�س �لعمل هذه بناء �لقدر�ت عر 
�لتحدي  ه��ذ�  جوهر  يتج�شد  وكيف  و�ملعرفة  �لتعليم 
�لعربي  �ل�شباب  رف��د  من  �حلكومات  متكني  كيفية  يف 
بفر�س مقبولة �لتكاليف وتتنا�شب مع �لقرن �حلادي 
و�ل�شالمة  �ل�شحة  ق�شايا  كذلك  وبحثو�  و�لع�شرين 
�ل�شباب من  �أمن��اط حياة �شحية متكن  �إيجاد  وكيفية 

�لعي�س ب�شحة ون�شاط.
�ملبتكرة  �حللول  �لعمل  ور���س  خ��الل  �ل�شباب  ق��دم  كما 
�ملجتمع  بناء  يف  فاعلة  م�شاركة  حتقيق  يف  ت�شهم  �لتي 
��شتخد�م  وكيفية  �ملجتمع  �إىل  �النتماء  �شعور  وتعزيز 
�لهوية �لعربية و�لوعي �لذ�تي كج�شر ثقايف مع �لدول 

و�ملجتمعات �الأخرى.
وك��ان��ت ق�����ش��اي��ا ري����ادة �الأع���م���ال ح��ا���ش��رة ع��ل��ى جدول 
عن  �ل�شباب  ع��ر  حيث  لق�شاياهم  �ل�شباب  مناق�شة 
�أهمية توفري �لدعم �حلكومي �لكامل لتمكني �ل�شباب 

من تاأ�شي�س م�شاريعهم �ملبتكرة.

•• دبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  ز�ر 
�م�س  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�حلكومات  �بتكار�ت  ومن�شة  �مل�شتقبل  متحف  جناح 

�خلالقة يف �لقمة �لعاملية للحكومات .
ر�ف����ق ���ش��م��وه م��ع��ايل �ل���دك���ت���ورة م��ي��ث��اء ب��ن��ت �شامل 
�ل�شام�شي وزيرة دولة ومعايل زكي �أنور ن�شيبة وزير 
�لد�خلية  وز�رة  وكيل  �ل�شعفار  �شيف  و�لفريق  دولة 
عام  مفت�س  �لري�شي  نا�شر  �أحمد  �لدكتور  و�ل��ل��و�ء 
دملوج  ب��ن  حميد  حم��م��د  و�ل��ع��م��ي��د  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
نائب  �شمو  ملكتب  ب��االإن��اب��ة  �ل��ع��ام  �الأم���ني  �لظاهري 
�ل��د�خ��ل��ي��ة وع���دد من  �ل����وزر�ء وزي���ر  رئي�س جمل�س 

�ل�شباط.
�ملتحف  عن  �شرح  �إىل  �لزيارة  خالل  �شموه  و��شتمع 
وفكرته وتاريخ ن�شاأته وكيف �شكل مبادرة فريدة من 

نوعها �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
م�شتقبل  ��شتك�شاف  �هلل” بغر�س  “رعاه  دبي  حاكم 

�لعلوم و�لتكنولوجيا و�البتكار.
و�طلع �شموه مع مر�فقيه على �البتكار�ت �ملوجودة 
2035 يتم  يف �ملتحف و�لتي متثل رحلة �إىل �لعام 
فيها ��شتعر��س دور �لتكنولوجيا يف تطوير وتعزيز 
�أج�شادنا وعقولنا و��شتك�شاف �لدور �لذي قد توؤديه 
يف حياتنا �الجتماعية و�الأ�شرية و�لنظر يف �لكيفية 
�لتي ميكن بها ��شتخد�مها الإد�رة �لنظم �الجتماعية 

و�القت�شادية يف �مل�شتقبل.
�لثالثة  �لرئي�شية  �ملتحف  �أق�شام  يف  �شموه  وجت��ول 
�لروبوتات  تاأثري  م��دى  �الأول  �لق�شم  يتناول  حيث 
�الإن�شان  ق���در�ت  حت�شني  يف  �ال�شطناعي  و�ل��ذك��اء 
�لبدنية و�لذهنية. و�طلع �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف 
بن ز�يد �آل نهيان يف �لق�شم �لثاين من �ملتحف على 

و�لروبوتات  �لب�شر  ب��ني  �لعالقة  تبني  معرو�شات 
مثل  �مللحة  �الأ�شئلة  لبع�س  �إج��اب��ات  ع��ن  ويتحدث 
جودة قيام �لروبوتات برعاية كبار �ل�شن وهل ميكن 
حدود  �إىل  ب��ال��روب��وت��ات  �الإن�����ش��ان  عالقة  تتطور  �أن 

تو�زي عالقة �لب�شر بع�شهم ببع�س.
و�شملت �لزيارة �لق�شم �لثالث من متحف �مل�شتقبل 
تقنيات  ت��ط��ور  ت��اأث��ري  كيفية  لتبيان  ي��ه��دف  و�ل���ذي 
و�تخاذ  �الإد�رة  عمليات  على  �ال�شطناعي  �ل��ذك��اء 
�لقر�ر و�الإجابة على �أ�شئلة حول مدى ثقتنا باأنظمة 
�لذكاء �ال�شطناعي الإد�رة �أمو�لنا �خلا�شة وهل نثق 

بها الختيار م�شارنا �ملهني.
مل��ن�����ش��ة �بتكار�ت  ���ش��م��وه زي�����ارة  ���ش��م��ل��ت ج��ول��ة  ك��م��ا 
�حلكومات �خلالقة وهي م�شاحة خم�ش�شة لعر�س 
جهود �حلكومات �لعاملية و�شعيها لالرتقاء باالإن�شان 
وم�����ش��ت��وي��ات ج�����ودة ح��ي��ات��ه ع���ر ����ش��ت��ن��ب��اط حلول 

وخدمات حكومية مبتكرة.

عمار النعيمي يوجه ب�شرف 600 األف درهم لالأرامل واملطلقات امل�شجالت ب�»موؤ�ش�شة حميد اخلريية«
•• عجمان-وام:

ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ  �شمو  وج���ه 
حميد  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  عجمان  عهد 
وقيمتها  �ملالية  �ملكرمة  ب�شرف  �خلريية  ر��شد  بن 
600 �ألف درهم لالأر�مل و�ملطلقات و�مل�شجالت يف 
للم�شتفيد�ت  ف��ور�  ت�شليمها  يبد�أ  �أن  على  �ملوؤ�ش�شة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شفاء  مبنا�شبة  وذل��ك  منها 
حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم 
�أجريت  �ل��ت��ي  �جل��ر�ح��ي��ة  �لعملية  وجن���اح  ع��ج��م��ان 

ل�شموه وقرب حلول �شهر رم�شان �ملبارك.
وت���اأت���ي م��ك��رم��ة ���ش��م��و ويل ع��ه��د ع��ج��م��ان يف �إط���ار 
�إ�شعادهم  �لتخفيف من معاناة تلك �لفئة من �أجل 
و�إدخ�������ال �ل��ف��رح��ة ع��ل��ى ن��ف��و���ش��ه��م و�ل����وق����وف على 
�حتياجاتهم و�أحو�لهم و�إز�لة معوقات �حلياة �لتي 
�ل��ك��رمي��ة لهم  ت��وف��ري �حل��ي��اة  �شبيل  ت��و�ج��ه��ه��م يف 
والأبنائهم والأ�شرهم على �أن ت�شمل جميع �ملطلقات 

و�الأر�مل يف �إمارة عجمان.
�ملديرة  �لنعيمي  عبد�هلل  بنت  عزة  �ل�شيخة  و�أك��دت 
�الأ�شرية  �ل�����ش��ع��ادة  حتقيق  �أن  للموؤ�ش�شة  �ل��ع��ام��ة 

تتطلب تكاتف �جلهود �الجتماعية نحو حتقيق هذ� 
�لهدف عر عمل موؤ�ش�شي فاعل.

ورفعت بهذه �ملنا�شبة �أ�شمى �آيات �ل�شكر و�لتقدير �إىل 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو 
�ملجل�س �الأعلى حاكم عجمان و�ىل �شمو �ل�شيخ عمار 
�لنعيمي ويل عهد عجمان على دعمهما  بن حميد 
�حلياة  توفري  على  �مل�شتمر  �لفئة وحر�شهما  لهذه 
�ملتو��شل  وم�شاندتهما  كافة  للمو�طنات  �لكرمية 
و�أن�شطتها  وم��ب��ادر�ت��ه��ا  وم�����ش��اري��ع��ه��ا  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة 
ولالأ�شرة �ملو�طنة لالرتقاء بها �إىل �مل�شتوى �ملعي�شي 

و�ل�شحي و�الجتماعي و�القت�شادي �ملنا�شب. وقالت 
�ل�شيخة عزة �نه مت تنفذ توجيهات ويل عهد عجمان 
�لفئة من مو�طنات  تلك  �ملكرمة على  بتوزيع هذه 
�لفئات  باأ�شماء  ك�شوفا  �أع��دت  �ملوؤ�ش�شة  و�ن  �الإم��ارة 
�الجتماعي  �ل��ب��ح��ث  �ج����ر�ء  عملية  ب��ع��د  �مل�شتحقة 
�الأر�مل  و�أ���ش��ادت  ف��ور�.  �ملكرمة  بتوزيع  وب���د�أت  لها 
وجل  عز  �مل��وىل  �شائلني  �ملكرمة..  بهذه  و�ملطلقات 
�ن يدمي على �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد 
�لنعيمي موفور �ل�شحة و�لعافية ويوفقه ملا ي�شب 

يف م�شلحة �لوطن و�ملو�طنني.

برعاية وح�شور من�شور بن زايد.. مركز ال�شباب العربي يطلق مبادرة رواد ال�شباب العربي 

�شيف بن زايد يزور جناح متحف امل�شتقبل يف قمة احلكومات

»موؤ�ش�شة خليفة لالأعمال الإن�شانية« توزع اأجهزة كمبيوتر حممول على 1230 طالبا وطالبة

اأطباء الإمارات يفتتحون عيادات متخ�ش�شة لعالج كبار ال�شن من الالجئني الروهينغا

حمدان بن حممد ي�شدر قرارا بتعيني 
عبد اهلل الفال�شي ع�شوا يف »اأمناء كلية 

حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية«
•• دبي-وام:

�آل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س  �أ�شدر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
2018 بتعيني عبد �هلل علي بن  ل�شنة   5 �ملجل�س رقم  �لتنفيذي قر�ر  �ملجل�س 
ز�يد �لفال�شي ع�شو� يف جمل�س �أمناء كلية حممد بن ر��شد لالإد�رة �حلكومية، 

على �أن يعمل بالقر�ر من تاريخ �شدوره، وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

•• دبي-وام:

�لتقى �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
نائب رئي�س جمل�س  �آل نهيان  ز�ي��د 
�م�س  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وزي������ر  �ل����������وزر�ء 
د�خلية  وزي��ر  مي�شيونا�س  �إمييت�س 
�ملر�فق  و�لوفد  ليتو�نيا،  جمهورية 
وذل���ك ع��ل��ى ه��ام�����س �أع��م��ال �ل���دورة 
للحكومات  �لعاملية  للقمة  �ل�شاد�شة 

يف دبي.
ومت خ���الل �ل��ل��ق��اء ب��ح��ث ع���دد من 
�مل�شرتك  �الهتمام  ذ�ت  �ملو�شوعات 
�الأم����ن����ي����ة  �مل�������ج�������االت  خ����ا�����ش����ة يف 
�لتعاون  تعزيز  و�شبل  و�ل�شرطية، 
ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن �ل�����ش��دي��ق��ني يف هذه 

�ملجاالت.
حميد  حممد  �لعميد  �للقاء  ح�شر 
�لد�خلية ب��االإن��اب��ة مل��ك��ت��ب ���ش��م��و ن��ائ��ب رئي�س ب��ن دمل����وج �ل��ظ��اه��ري �الأم����ني �لعام  وزي�����ر  �ل�������وزر�ء  وعدد من �شباط �لوز�رة.جم��ل�����س 

�شيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الليتواين
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-�لفجر:
�شهر  من�شة  يف  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ���ش��ارك��ت 
حتت  �أبوظبي،  كورني�س  على  لالبتكار  �الإم���ار�ت 
�شعار “�البتكار يبد�أ بك” بثالثة م�شاريع تتمثل 
يف: م�شروع تطوير وحت�شني نظام �حلا�شوب �الآيل 
وم�شروع  �حلقلية،  �مل�شح  بيانات  جلمع  �ملحمول 
در��شة حتركات �لق�شرة �الأر�شية، م�شروع تطبيق 
وتنفيذ  ت�شميم  يف  �مل�����ش��ت��د�م  �ل��ر���ش��ف  مفاهيم 

م�شاريع �لطرق وتاأهيل �لطرق �لقدمية.
و�أك�����دت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي �أن �مل�����ش��ارك��ة يف 
�ل�����ش��ع��ي �حل��ث��ي��ث للبلدية  ���ش��ه��ر �الب��ت��ك��ار ي��وؤك��د 
وتو�شيع  �الإب��د�ع��ي��ة  مبادر�تها  تطوير  �أج��ل  م��ن 
�الأول  �ملقام  ت�شتهدف يف  �لتي  �البتكار�ت  خارطة 
�حلديثة  �لتقنيات  وتوظيف  �أد�ئها  م�شتوى  رفع 
حت�شني  �شبيل  يف  �لناجحة  و�ملمار�شات  و�الأف��ك��ار 

خدماتها، وحتقيق معايري �ال�شتد�مة.
و�أ�شافت �لبلدية �أن �شهر �البتكار فر�شة ومن�شة 
فريق  ل���دى  �الإب���د�ع���ي  �جل��ان��ب  الإذك����اء  منا�شبة 
�أبوظبي وحتفيزهم على  بلدية مدينة  �لعمل يف 
�الإبد�ع وتقدمي �أفكار جديدة من �ش�اأنها �الرتقاء 

باالأد�ء �ملوؤ�ش�شي �حلكومي .
�أن ���ش��ع��ار ه���ذ� �ل��ع��ام ل�شهر  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أو���ش��ح��ت 
�أن  يوؤكد  ب��ك(  يبد�أ  )�البتكار  لالبتكار  �الإم���ار�ت 
تنمية �لكو�در �لوظيفية و�لب�شرية �أولوية و�أ�شا�س 
و�لتطور  �لتقدم  من  عليا  مر�تب  �إىل  للو�شول 
�لفردية  و�مل��ب��ادر�ت  �الأف��ك��ار  ��شتثمار  خ��الل  م��ن 
�ل��ت��ي ي��ت��ق��دم ب��ه��ا ك��ل م��وظ��ف �شمن ن��ط��اق عمل 
مبدع  ب�شري  خم��زون  �إيحاد  وبالتايل  موؤ�ش�شته، 
و�ملبادر�ت  و�حل��ل��ول  �ل��ب��د�ئ��ل  ت��ق��دمي  على  ق���ادر 
�لتنمية  عجلة  ودف��ع  �ملجتمع  �إ�شعاد  �إىل  �لهادفة 

�ل�شاملة على �ل�شعد كافة.
�لر�شف �مل�شتد�م

�لبلدية  �أك��دت  �مل�شتد�م  �لر�شف  م�شروع  وح��ول 
�أنه يت�شمن تطبيق مبادر�ت �ال�شتد�مة يف ر�شف 

�لطرق يف �أبوظبي، من �أجل �إطالة عمر �خلدمة 
وتقليل تكاليف دورة �حلياة و�حلد من �نبعاثات 
ي��ت��م ��شتخد�م  �ل�����ش��دد،  �ل��ك��رب��ون، و���ش��م��ن ه���ذ� 
ر�شف  و�إن�شاء  ت�شميم  يف  �لبال�شتيكية  �ل�شبكات 
�لطرق �مل�شتد�مة، و�إعادة تدوير طبقات �لر�شف 
�الأ�شفلتي الإعادة تاأهيل �لطرق �لقدمية، باالإ�شافة 
يف  �الأ�شفلتي  باخلليط  حم�شنات  ��شتخد�م  �إىل 
حلركة  �ملرتفع  �مل�شتوى  ذ�ت  �ل�شناعية  �ملناطق 

�ملرور و�لتقاطعات يف مدينة �أبوظبي.
وقد �أجرت �لبلدية در��شات تطبيقية ومت �إطالق 
�لتطبيقات  ه����ذه  ل��ت��ق��ي��ي��م  جت��ري��ب��ي��ة  م�����ش��اري��ع 
ر�شف  �أد�ء  حت�����ش��ني  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  وت�����ش��ت��ه��دف 
تكلفة  من  و�لتقليل  �أبوظبي،  مدينة  يف  �لطرق 
�لبيئة  دورة �حلياة لالأ�شول �حلكومية، وحماية 

و�ل�شحة �لعامة. 

حت�شني نظام �حلا�شوب �الآيل �ملحمول
�أما ب�شاأن م�شروع تطوير وحت�شني نظام �حلا�شوب 
فقد  �حلقلية  �مل�شح  بيانات  جلمع  �ملحمول  �الآيل 
كانت بلدية مدينة �أبوظبي �أعلنت عن ��شتكمالها 
�الآيل  �حلا�شوب  نظام  وحت�شني  تطوير  م�شروع 
و�أ�شارت:  �حلقلية.  �مل�شح  بيانات  جلمع  �ملحمول 
�الإج���ر�ء�ت  ف��اإن جميع  �جل��دي��د  �لنظام  مبوجب 
�إلكرتونية،  ���ش��ت��ك��ون  �حل��ق��ل��ي  ب��امل�����ش��ح  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
بتقدمي  �ل��ب��ل��دي��ة  �ه��ت��م��ام  يعك�س  �ل���ذي  بال�شكل 
�لتنمية  ملتطلبات  ت�شتجيب  م��ت��ط��ورة  خ��دم��ات 

�مل�شتد�مة. 
�إط��ار حر�س د�ئرة  وق��د ج��اء ه��ذ� �مل�شروع �شمن 
على  �أبوظبي  يف  و�لبلديات  �لعمر�ين  �لتخطيط 
�إمتام م�شروعها �لر�مي �إىل �لتحول �الإلكرتوين 
جل��م��ي��ع �مل���ع���ام���الت و�خل����دم����ات وي��ت��م��ا���ش��ى مع  

توقعات �ملتعاملني و�ملجتمع.
كما �أن نظام �حلا�شوب �الآيل �ملحمول جلمع بيانات 
�مل�شح �حلقلية يهدف �إىل ��شتكمال عمليات تبادل 

�الإن�شائية  )�ملو�قع  و�حلقل  �ملكتب  بني  �لبيانات 
فر�س حت�شني  يزيد من  �مل�شاريع( مما  ومناطق 
�ملعامالت للجمهور وذلك  وتطوير طرق تقدمي 
من خالل زيادة �لوقت �مل�شتغرق يف �لعمل �ملوقعي 
وزيادة  �ملعامالت  �إجن��از  �شرعة  وبالتايل  للم�ّشاح 

�الإنتاجية �أي�شاً.
وتتمثل �أهمية �مل�شروع يف “�أمتتة” �لعمل �مل�شاحي 
من خالل �إر�شال �ملعامالت �مل�شاحية للم�شاحني يف 
مو�قع �لعمل �إلكرتونيا بو��شطة �أنظمة �الت�شال 
�ملعاملة  �إر���ش��ال  يتم  �لعمل  �إجن���از  وب��ع��د  �مل��ت��اح��ة 
�إىل مدقق  �إل��ك��رتون��ي��اً  �مل��ن��ج��زة ب��و����ش��ط��ة �مل�����ش��اح 
�لبيانات �مل�شاحية باملكتب للتدقيق على �لبيانات 
على  �حل�شول  �إمكانية  مع  �شحتها  من  و�لتاأكد 
تو�قيع �ملعنني با�شتالم �ملو�قع �لكرتونيا يف �ملوقع 
�لذي  �الأم���ر  �ملعتمدة،  �ل�شهاد�ت  وعلى  مبا�شرة 
خالل  م��ن  �ملتعاملني  ر�شا  على  �إي��ج��اب��اً  ينعك�س 
دقة  ورف��ع م�شتوى  �ملعامالت  �إجن��از  زم��ن  تقليل 
�إىل �النعكا�شات  باالإ�شافة  �لنهائي،  �ملنتج  وجودة 
زي����ار�ت  ت��ق��ل��ي��ل  يف  متمثلة  �الأخ�����رى  �الي��ج��اب��ي��ة 
�ملر�جعني ملكاتب �لبلدية وبالتايل تقليل �لزحام 
�ل�شيار�ت حول  �مل��روري و�لطلب لتوفري مو�قف 

مكاتب �لبلدية.
بالنظام  �خل���ا����ش���ة  �مل�������ش���ت���ج���د�ت  �أه������م  وح������ول 
�الإلكرتوين للم�شح �حلقلي �الإلكرتوين �أو�شحت 
�لنظام من  وتعزيز  دعم  على  تعمل  �أنها  �لبلدية 
تبادل  �إدخ����ال خ��دم��ات ج��دي��دة تتمثل يف  خ���الل 
بني  و�ل�شهاد�ت  و�لر�شومات  و�ملعلومات  �لبيانات 
�إلكرتونيا، �حل�شول على تو�قيع  و�ملو�قع  �ملكتب 
�إلكرتونيا،  �مل��و�ق��ع  يف  و�ال�شت�شاريني  �مل��ق��اول��ني 
�لتعامل �الإلكرتوين �لكامل للمعامالت �مل�شاحية 
�لورقية بن�شبة  �لتعامالت  �لتقليل من  �ملختلفة، 
�لعمل �حلقلي  زم��ن  زي���ادة   ،  90% ع��ن  تقل  ال 
تقليل   ،45% ع����ن  ت���ق���ل  ال  ب��ن�����ش��ب��ة  ل��ل��م�����ش��اح 
زيادة �جلودة  للبلدية،  �لرئي�س  للمقر  �ملر�جعني 

�لفاقد  تقليل  �الأخ��ط��اء،  ن�شبة  وتقليل  و�لكفاءة 
يتوجه  حيث  �لطارئة  �الأع��م��ال  حالة  يف  �لزمني 
�مل�شاح مبا�شرة للموقع بدال من �لعودة �إىل �ملكتب 

الأخذ �ملعلومات و�لبيانات �ملطلوبة.
بني  �الإلكرتوين  �لرت��شل  م�شروع  فكرة  وتعتمد 
�لتقنيات  �مل��ك��ت��ب و�حل��ق��ل ع��ل��ى �ال���ش��ت��ف��ادة م��ن 
و�أجهزة  �ت�����ش��االت  م��ن  حالياً  �مل��ت��وف��رة  �حلديثة 
حا�شب �آيل ذ�ت كفاءة عالية لتاليف �لق�شور �لذي 
�إجناز  �لتقليدية يف  ��شتخد�م �لطرق  يحدث من 
�ملعامالت �ليومية، وبناء عليه و�شعت مو��شفات 
يف  �مل�شتغرق  �لوقت  فاقد  تقليل  بغر�س  �مل�شروع 
بو��شطة  �ليومية  للمعامالت  و�الإع��د�د  �لتجهيز 
�حلقلي  �لعمل  وبعد  �ليوم  بد�ية  عند  �مل�شاحني 
وذلك بتجهيز و�إعد�د �ملعلومات �حلقلية بو��شطة 
جلهاز  �لكرتونياً  �إر�شالها  ثم  ومن  جودة  �شابط 
�حل��ا���ش��ب �الآيل �خل��ا���س ب��امل�����ش��اح، وع��ن��د �إجن���از 
عليها  للتدقيق  للمكتب  �مل�شاح  ير�شلها  �ملعاملة 
و�إ�����ش����د�ر �ل�����ش��ه��اد�ت �مل��ط��ل��وب��ة وم���ن ث���م �إغ���الق 

�ملهمة.
وي���ح���ق���ق �ل���ن���ظ���ام �ل���ع���دي���د م����ن �ل���ف���و�ئ���د منها 
�إ�شد�ر  خ��ط��و�ت  ع��دد  :تقليل  �مل��ث��ال  �شبيل  على 
عدد  وتقليل  �مل�شح،  ���ش��ه��اد�ت  م��ن  خمتلفة  �أن���و�ع 
زيادة  �لرئي�س،  �لبلدية  ملقر  �لز�ئرين  �ملتعاملني 
�ملكاتب  عمل  وق��ت  وتقليل  �مل��ي��د�ين  �لعمل  وق��ت 
�مليد�ين  �لعمل  بيانات  قاعدة  �إن�شاء  للم�شاحني، 
و��شتخد�مها كدليل �حتياطي، تلقي �ملهام �ملنفذة 
عن بعد من مو�قع �مل�شح �مليد�ين، زيادة �إنتاجية 
وقت  م�شتوى  رف��ع  للم�شاحني،  �ل��ي��وم��ي  �لعمل 
�لعمل  وتقليل   80% �إىل  لي�شل  �مل��ي��د�ين  �مل�شح 
��شتخد�مات  وكفاءة  �الإنتاجية  زي��ادة  �ملكاتب،  يف 
�ملتعاملني  ر���ش��ا  حت��ق��ي��ق   ،45% بن�شبة  �ل��وق��ت 
��شتخد�م   ،  85% �إىل  ت�شل  م�شتهدفة  بن�شبة 
�ملعاجلة  تقليل  �حل��دي��ث��ة،  و�لتقنيات  �لتقنيات 
�ليدوية و�لتعامل مع �ملعامالت �إىل %0. و�شمان 

جودة �أد�ء �مل�شاحني، و�إر�شال نتائج �لعمل �مليد�ين 
مبا�شرة بعد �النتهاء من �لعمل �مليد�ين.

 در��شة حتركات �لق�شرة �الأر�شية
�الأر�شية  �لق�شرة  در��شة حتركات  م�شروع  وب�شاأن 
علمية  بحثية  در��شة  �أجنزت  �أنها  �لبلدية  �أ�شارت 
حلركة �لق�شرة �الأر�شية ت�شتهدف �ال�شتفادة من 
�ل�شناعية  �الأقمار  لقر�ء�ت  �لرت�كمية  �لبيانات 
بالتعاون  بالنظام،  �ملخزنة  �ملرجعية  للمحطات 
ومهند�شني  ��شت�شاريني  م��ن  خمت�س  فريق  م��ع 
�أعمال هذه  �مل�شاحة الإمتام  وخمت�شني يف جمال 

�لدر��شة. 
و�أكدت �لبلدية �أن هذه �لدر��شة �شيتم �ال�شتفادة 
منها يف كافة �لدر��شات �لعلمية �خلا�شة باملعاهد 
�إىل  �إ�شافة  و�لدر��شات  �لبحوث  ومر�كز  �لعلمية 
�لزالزل  ذلك  �لطبيعية مبا يف  �لظو�هر  مر�قبة 
وتعميمها  �ملختلفة  �الأر�شية  �لق�شرة  وحت��رك��ات 

على كافة �جلهات �ملعنية بها.
�ملرجعية  �ملحطات  �شبكات  ب���اأن  �الإ���ش��ارة  وجت���در 
�إمارة  يف  للبلديات  �لتابعة  �مل�شتمر  �لت�شغيل  ذ�ت 
�أبوظبي )�شبكة AD-GRSNet( تتكون من 
�ل�شناعية  �الأقمار  �إ�شار�ت  ت�شتقبل  حمطة   25
�أن�����ش��ئ �ملكون  24x7 ح��ي��ث  ع��ل��ى م���د�ر �ل�����ش��اع��ة 
حمطة   17 م��ن  يتاألف  و�ل���ذي  للنظام  �لرئي�س 
حتديث  مت  ث��م  وم���ن   ،2008 ع���ام  يف  مرجعية 
ب��ع�����س �ملحطات  �إ����ش���اف���ة  �ل��ن��ظ��ام �الأ����ش���ا����س م���ع 
 10 بلغ عددها  و�لتي   2011 عام  �الإ�شافية يف 
حم���ط���ات، وي��غ��ط��ي �ل��ن��ظ��ام م�����ش��اح��ة ت�����ش��ل �إىل 
حو�يل 67340 كلم مربع لت�شمل جميع �ملناطق 

�لتابعة الإمارة �أبوظبي.
ب���اأح���دث �أجهزة  ت���زوي���د ه���ذه �مل��ح��ط��ات  وق���د مت 
 GNSS �ل�شناعية  �الأق��م��ار  �إ���ش��ار�ت  ��شتقبال 
عالية  بدقة  �ملحطات  هذه  �إحد�ثيات  ح�شاب  مع 
�ملرجعية  �ملحطات  ب�شبكة  ربطها  ومت  ومتناهية 

م�شتويات  الأعلى  للو�شول  لالإحد�ثيات،  �لعاملية 
�لدقة و�جلودة �لعاملية يف هذ� �ملجال.

وت��ق��وم ه���ذه �مل��ح��ط��ات ب��اإر���ش��ال ق����ر�ء�ت �الأقمار 
بكل  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �ل��ت��ح��ك��م  غ��رف��ت��ي  �إىل  �ل�شناعية 
�ل�شبكة  و�لعني عر  �أبوظبي  بلديتي مدينة  من 
�لد�خلية للحا�شب �الآيل حيث تتم عملية حتليل 
�لبيانات وح�شاب �ملعامالت �لت�شحيحية �لالزمة 
بو��شطة   )Rover( �مل��ت��ح��رك  �جل��ه��از  ل��ع��م��ل 
مت�شل  �ملتحرك  �جل��ه��از  �أم���ا  �الآل��ي��ة،  �حلا�شبات 
�لتحكم  ب��غ��رف��ة   GSM �ل����  ب����دوره ع��ن ط��ري��ق 
ويتم  �ملعلومات،  تلك  على  للح�شول  �لرئي�شية 
بالتايل حتديد �إحد�ثيات موقع �جلهاز �لثالثية 
2-5 ���ش��م يف جميع  �الأب���ع���اد ب��دق��ة ت����رت�وح ب��ني 

مناطق �الإمارة.
�إن�شاء  �لرئي�س من  �لهدف  �أن  �لبلدية  و�أو�شحت 
�ل�شبكة هو حت�شني دقة وموثوقية م�شح �الأر��شي، 
وتعزيز �خلدمات �لعامة �لتي تقدمها �لبلدية من 
وتقدمي  �لدقيقة،  �جليودي�شية  للبيانات  توفري 
مد�ر  وعلى  �للحظية  �الإحد�ثيات  توفري  خدمة 
�لهند�شية  �لعالقة  �ل�شاعة وجلميع �جلهات ذ�ت 

و�مل�شاحية. 
2015 تنفيذ  ب���د�أت يف ع��ام  ق��د  �لبلدية  وك��ان��ت 
وهدفها  �الأر�شية  �لق�شرة  حركة  در��شة  م�شروع 
�ل��رئ��ي�����س ه��و م��ع��اجل��ة ب��ي��ان��ات وق�����ر�ء�ت �إ�شار�ت 
للنظام  �ملرجعية  للمحطات  �ل�شناعية  �الأق��م��ار 
وملدة ت�شل �إىل حو�يل 5 �شنو�ت وح�شاب �ل�شال�شل 
لتلك  �ل�شرعة   وموجهات  لالإحد�ثيات  �لزمنية 

�ملحطات.
�لتحركات  وح�������ش���اب  �ل����ه����دف  ه�����ذ�  والإجن���������از 
�ملرجعية  �مل�شاحية  �ملحطات  ل�شبكة  �لديناميكية 
وقر�ء�ت  بيانات  معاجلة  يجب  �أبوظبي  الإم���ارة 
�ملحطات  ل���ه���ذه  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �الأق����م����ار  �إ������ش�����ار�ت 
بالت�شامن مع مرجعية بيانات وق��ر�ء�ت �الأقمار 
�ملرجعية  �ملحطات  من  لعدد  �لدقيقة  �ل�شناعية 

بلدية مدينة اأبوظبي ت�ضارك يف �ضهر البتكار بثالثة م�ضاريع:

)نظام حت�شني احلا�شوب الآيل املحمول ، درا�شة حتركات الق�شرة الأر�شية ،والر�شف الأ�شفلتي امل�شتدام(

•• ال�صارقة-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة مر�شوما 
ب��ت�����ش��ك��ي��ل جم��ل�����س ���ش��اح��ي��ة و�����ش���ط يف مدينة  �أم���ريي���ا 
ل�شنة   18 رق���م  �الأم����ريي  �مل��ر���ش��وم  ويق�شي  �ل�����ش��ارق��ة. 
مدينة  يف  و��شط  �شاحية  جمل�س  ي�شكل  �أن  2018م 

�ل�شارقة من �الأع�شاء �لتايل ذكرهم: 
�ل�شويحات. �لعوي�س،  نا�شر  حممد  علي   .1
�ليا�س. �ل�شام�شي،  عبيد  يو�شف  �شلطان   .2

�لقوز. �لعو�شي،  عبد�جلليل  ح�شن  عمر�ن   .3
�لرمثاء. �حلمادي،  ح�شن  حممد  ناجي   .4

�ل�شام�شي،  �حل�����ش��ان  حم��م��د  ع��ل��ي  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز   .5
�لرماقية.

�ملو�فجة. �شمنوه،  بن  �شامل  خالد   .6
�حلومة. �ملازمي،  ح�شني  �أحمد  عادل   .7

ويختار �ملجل�س رئي�شا ونائبا للرئي�س يف �أول �جتماع له 
�ملبا�شر  �ل�شري  �أو باالقرت�ع  �الأع�شاء باالتفاق  من بني 
وباأغلبية �حلا�شرين، ويحل نائب �لرئي�س حمل رئي�س 
�ملجل�س يف جميع �خت�شا�شاته عند غيابه �أو خلو من�شبه، 
وتكون مدة �شغلهما للمن�شب بح�شب ما حتدده �لالئحة 

�لتنفيذية ملجال�س �ل�شو�حي و�لقرى.
تبد�أ من  �شنو�ت  �أرب��ع  �ملجل�س  �لع�شوية يف  مدة  وتكون 
�أعماله لدى �نتهاء  �أول �جتماع له وي�شتمر يف ت�شريف 
�إعادة  وي��ج��وز  ج��دي��د  جمل�س  تعيني  يتم  �أن  �إىل  م��دت��ه 
تعيني من �نتهت مدة ع�شويتهم. ويعم�ل بهذ� �ملر�شوم 
من تاريخ �شدوره، وعلى �جلهات �ملعنية كل فيما يخ�شه 

تنفيذ �أحكامه وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

�شلطان القا�شمي ي�شدر مر�شوما اأمرييا بت�شكيل جمل�س �شاحية 
وا�شط يف مدينة ال�شارقة

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما بت�شكيل جمل�س �شاحية مغيدر

ويل عهد ال�شارقة يراأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

�شلطان القا�شمي ي�شدر مر�شوما اأمرييا بت�شكيل جمل�س 
�شاحية الزبارة يف مدينة خورفكان •• ال�صارقة -وام: 

�أ����ش���در ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور �شلطان 
حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن 
�ل�شارقة �ملر�شوم �الأمريي رقم 15 ل�شنة 2018م 
مدينة  يف  م��غ��ي��در  �شاحية  جمل�س  ت�شكيل  ب�����ش��اأن 
ي�شكل  �أن  �الأم�����ريي  �مل��ر���ش��وم  وي��ق�����ش��ي  �ل�����ش��ارق��ة. 
جم��ل�����س ���ش��اح��ي��ة م��غ��ي��در يف م��دي��ن��ة �ل�����ش��ارق��ة من 
�الأع�شاء �لتايل ذكرهم : 1. عبد�لرحمن بن كامل 

�ل�شام�شي، �لطالع.

عبد�هلل ع�شكر �لنقبي، �لدر�ري. �أحمد   .2

�لطرفا. �خليال،  عبد�هلل  �أحمد  ح�شن   .3
�لرفاع. عا�شور،  �شعيد  حممد  نا�شر   .4

�ل�شهباء. ع�شكر،  �إبر�هيم  �شلطان   .5
�خلز�مية. �شاحوه،  عبيد  عبد�لرحمن   .6

�لطالع. �لزرعوين،  �إ�شماعيل  عمر   .7
ويختار �ملجل�س رئي�شا ونائبا للرئي�س يف �أول �جتماع 
�ل�شري  �أو باالقرت�ع  له من بني �الأع�شاء باالتفاق 
�لرئي�س  نائب  وباأغلبية �حلا�شرين، ويحل  �ملبا�شر 
عند  �خت�شا�شاته  جميع  يف  �ملجل�س  رئي�س  حم��ل 

غيابه �أو خلو من�شبه، وتكون مدة �شغلهما للمن�شب 
ملجال�س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��الئ��ح��ة  حت����دده  م��ا  بح�شب 

�ل�شو�حي و�لقرى.
تبد�أ  �شنو�ت  �أرب��ع  �ملجل�س  �لع�شوية يف  وتكون مدة 
من �أول �جتماع له وي�شتمر يف ت�شريف �أعماله لدى 
�نتهاء مدته �إىل �أن يتم تعيني جمل�س جديد ويجوز 

�إعادة تعيني من �نتهت مدة ع�شويتهم.
ت��اري��خ ����ش���دوره، وعلى  �مل��ر���ش��وم م��ن  ب��ه��ذ�  ويعم�ل 
�أحكامه  تنفيذ  يخ�شه  فيما  ك��ل  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل��ه��ات 

وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

•• ال�صارقة -وام: 

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل 
�شباح  �لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  نائب  �لعهد 
الإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  �جتماع  �حلاكم  �شمو  مبكتب  �م�س 
�ل�شارقة. ناق�س �الجتماع عدد� من �ملو�شوعات �ملتعلقة ب�شوؤون 
�الإمارة، و�شبل تطوير �خلدمات �ملقدمة يف �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات 
�الأد�ء  �إد�رة  نظام  ب�شاأن  قر�ر  �ملجل�س م�شروع  وناق�س  �ملحلية. 
مل��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة �ل�����ش��ارق��ة، و�ل����ذي ي��ه��دف �إىل ت��ط��وي��ر �أد�ء 
�أه��د�ف �جلهات  �ملوظفني من خالل تقييم دوري ين�شجم مع 
�لعمل،  �إجن��از  و�لتميز يف  �البتكار  و�لت�شجيع على  �حلكومية، 
وت�شجيع  �ل��و�ح��د،  �ل��ف��ري��ق  ب���روح  للعمل  �مل��وظ��ف��ني  وت�شجيع 

�لتعلم و�لتطور �مل�شتمر.
و��شتعر�س �شعادة �لدكتور طارق �شلطان بن خادم رئي�س د�ئرة 

�أمام �ملجل�س ..مر�حل �لتنفيذ،  �ملو�رد �لب�شرية وفريق �لعمل 
�إىل �أن �لنظام  و�آلية �لعمل لتحقيق �الأهد�ف �ملرجوة، م�شري�ً 
فيما  �حلكومية  �جل��ه��ات  لكافة  �الأ�شا�شية  �ملرجعية  �شيكون 
�ملعايري  مر�عيا  �الأم��ث��ل  �ل��وج��ه  على  موظفيها  ب���اإد�رة  يتعلق 
�الإد�رية �لعاملية يف تنظيم عمل �جلهاز �الإد�ري، بحيث يت�شمن 

�أ�ش�س ومعايري وم�شتويات قيا�س �أد�ء �ملوظف.
�أع�شاء �ملجل�س عدد� من �ملالحظات �لتي تري  وقدم �ل�شادة 
يف  للموظفني  �لعمل  �أد�ء  تطوير  يف  وت�شهم  �ل��ق��ر�ر  م�شروع 
�لهيئات و�لدو�ئر �ملحلية، ووجه �ملجل�س بت�شمني �ملالحظات 

�شمن م�شروع �لقر�ر، توطئًة الإ�شد�ره.
�لتخطيط  د�ئ���رة  ب��ه  تقدمت  �ل���ذي  �مل��ق��رتح  �ملجل�س  ون��اق�����س 
�الإجر�ء�ت  وت�شهيل  �ملقدمة  ب�شاأن تطوير �خلدمات  و�مل�شاحة 
�أكر �شريحة يف �ملجتمع ويحقق  �ملتبعة يف �لد�ئرة مبا يخدم 

�مل�شلحة �لعامة.

و�طلع �ملجل�س على �لتعديالت �ملقدمة من �ملجل�س �ال�شت�شاري 
باإمارة �ل�شارقة حول قانون تنظيم جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي، 
ووجه برفع �لقانون �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن 

��شتكماال لدورته �لت�شريعية وتوطئة الإ�شد�ره.
�لبلديات  جمال�س  و�أع�����ش��اء  روؤ���ش��اء  �لتنفيذي  �ملجل�س  وه��ن��اأ 
�جلدد يف مدن ومناطق �إمارة �ل�شارقة على �لثقة �لغالية �لتي 
�أوالها لهم �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة متمنياً لهم �لتوفيق 
�شكره  �ملجل�س  وق��دم  لهم.  �ملنوطة  �لوظيفية  �أد�ء مهامهم  يف 
�ل�شابقني على ما قدموه  �لبلديات  و�أع�شاء جمال�س  لروؤ�شاء 

من جهود مقدرة يف خدمة �ملو�طنني وحتقيق روؤية �الإمارة.
على  �ملجل�س  �طلع  �الأع��م��ال،  ج��دول  على  ��شتجد  م��ا  و�شمن 
�مل��ر����ش��ي��م و�ل����ق����ر�ر�ت �ل�������ش���ادرة م���ن ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و حاكم 

�ل�شارقة.

•• ال�صارقة-وام:

بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �أ���ش��در 
�ل�شارقة  حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم 
يف  �ل��زب��ارة  �شاحية  جمل�س  بت�شكيل  �أم��ريي��ا  مر�شوما 
م��دي��ن��ة خ��ورف��ك��ان. وي��ق�����ش��ي �مل��ر���ش��وم �الأم�����ريي رقم 
�لزبارة  �شاحية  جمل�س  بت�شكيل  2018م  ل�شنة   17
�شالح  خلفان   .1  : �الأع�شاء  من  خورفكان  مدينة  يف 

�لنقبي، “�لزبارة«.

“ح�شي«. �حلو�شني،  ح�شن  علي  عدنان   .2
�لغاوي �لنقبي، “�لزبارة«. �حمد  حممد   .3

“ح�شي«. �لبلو�شي  �إبر�هيم  مو�شى  خالد   .4
خلفان حممد �شعيد خملوف �لنقبي “�لزبارة«.  .5
�حلمادي “ح�شي«. �لك�شار  عبد�هلل  عبد�لعزيز   .6

ويختار  “�لزبارة«.  �لنقبي  عبد�هلل  �شامل  ر��شد   .7
من  له  �جتماع  �أول  يف  للرئي�س  ونائباً  رئي�شاً  �ملجل�س 
�ملبا�شر  �ل�شري  ب��االق��رت�ع  �أو  باالتفاق  �الأع�����ش��اء  ب��ني 
وب��اأغ��ل��ب��ي��ة �حل��ا���ش��ري��ن، وي��ح��ل ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����س حمل 

�أو  غيابه  عند  �خت�شا�شاته  جميع  يف  �ملجل�س  رئي�س 
خلو من�شبه، وتكون مدة �شغلهما للمن�شب بح�شب ما 
حُتدده �لالئحة �لتنفيذية ملجال�س �ل�شو�حي و�لقرى. 
وتكون مدة �لع�شوية يف �ملجل�س �أربع �شنو�ت تبد�أ من 
�أول �جتماع له وي�شتمر يف ت�شريف �أعماله لدى �نتهاء 
�إعادة  ويجوز  جديد  جمل�س  تعيني  يتم  �أن  �إىل  مدته 
تعيني من �نتهت مدة ع�شويتهم. وُيْعَم�ل بهذ� �ملر�شوم 
م��ن ت��اري��خ ����ش���دوره، وع��ل��ى �جل��ه��ات �ملعنية ك���ٌل فيما 

يخ�شه تنفيذ �أحكامه وُين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/23 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/باول مي�شيل بري�شيت قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1821902.84( درهم  �ىل 
�ل�شادر  �لتحكيم  حكم  على  بالت�شديق   -2 �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
و�لتوفيق  للتحكيم  �بوظبي  ل�شنة 2014 مركز  �لتحكيميه رقم 67  �لدعوى  يف 
�لتجاري وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

       انذار عديل بالن�شر        
   رقم 2018/871  

�ملنذر: م�شرف �أبوظبي �الإ�شالمي. �ملنذر �إليه : طاهر جر�ئيل بابابور كلخور�ن. جمهول حمل 
�شتة  فقط  دره��م   6.168.058.33 وق��دره  مبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر   . �الإقامة 
ماليني ومائة وثمانية و�شتني وثمانية وخم�شني درهم وثالثة وثالثني فل�شا ال غري للمنذر 
خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال �متناعكم عن �ل�شد�د خالل هذه �ملهلة فاإن �ملنذر يحق 
له �تخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية قبلكم الإلز�مكم بت�شوية �ملديونية �ملرت�شدة بذمتكم للمنذر 
مبا تت�شمنه طلب بيع �لعقار رقم 6007 بالطابق رقم 60 مببنى برج خليفة �ملنطقة 3 و�ملو�قف 
CC– 1171-1170 �لبالغ م�شاحته 175.40 مرت مربع  على قطعة �الأر�س رقم 155 مبنطقة 
برج خليفة باإمارة دبي و�ملرهون للمنذر بطريق �ملزد �لعلني ��شتناد� لن�شو�س �لقانون رقم 14 

ل�شنة 2008 �خلا�س بالرهن �لتاأميني باإمارة دبي مع حفظ حقوق �ملنذر �لقانونية �الأخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 213

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/حمب �هلل غازي حممد ر��شد غازي - بنغالدي�س 
�جلن�شية ، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% �ىل �ل�شيد/

حممد روبن حممد جالل �لدين - بنغالدي�س �جلن�شية يف رخ�شة:مغ�شلة برج 
�لقا�شمية مبوجب �لرخ�شة رقم:739107 حيث مت �لتنازل �شاحب �لرخ�شة

ل�شنة  2013  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �العالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد   . �لعدل  �لكاتب  �شان  يف 

�لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 215

و�ل�شيد/نفا�س  �جلن�شية  �مار�تي   - �ل�شام�شي  خمي�س  حارب  يو�شف  �ل�شيد/نو�ف  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ثينينجال حممد كوتي - هندي  فاليياكاث  و�ل�شيد/�شبيل   ، تهيكومبور�ت - هندي �جلن�شية  �مباالت فيتيل 
حممد  جا�شم  �ل�شيد/علي  �ىل  وذلك   %100 �لبالغة  ح�ش�شهم  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�شية 
تاأ�ش�شت  ذ.م.م  �لبال�شتيكية  �ملو�د  ل�شناعة  �مل�شماه:�خلبري  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  �مار�تي   - �حلد�د  عبد�هلل 

بامارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:707279 �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقة
بوكيل  فردية  موؤ�ش�شة  �ىل  حمدودة  م�شوؤولية  ذ�ت  �شركة  من  �لقانوين  �ل�شكل  تغيري  �خرى:مت  تعديالت 
�ملو�د  ل�شناعة  �ىل/�خلبري  ذ.م.م  �لبال�شتيكية  �ملو�د  ل�شناعة  �خلبري  من  �لتجاري  �ال�شم  تغيري  مت  خدمات 

�لبال�شتيكية
. فقد  �لعدل  �لكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� 

�العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه �تباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 216
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ر�ما�شامي تنكار�جو تنكار�جو - هندي �جلن�شية يرغب 
بالتنازل وبيع كامل ح�شته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شيدة/�شار�دها ديفي جايا جاندهي 
هندية �جلن�شية يف �لرخ�شة �لتجارية با�شم:رمال تاهل للمقاوالت �لفنية تاأ�ش�شت بامارة 

�ل�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم:734399
مت تغيري وكيل �خلدمات

�شان  ل�شنة  2013 يف  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �العالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد   . �لعدل  �لكاتب 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 214

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شادة/�شال�شة لال�شتثمار �س.ذ.م.م وميثلهم �ل�شيخ/في�شل 
�شلطان  و�ل�شيخ/خالد في�شل خالد  �مار�تي �جلن�شية   - �لقا�شمي  �شلطان  بن خالد بن 
حمل  يف  ح�شتهم  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغبون  �جلن�شية  �مار�تي   - �لقا�شمي 
جتاري �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شادة/�شرق لل�شيار�ت ذ.م.م يف �لرخ�شة با�شم:�شال�شة 

لال�شتثمار �س.ذ.م.م و�لتي تاأ�ش�شت بامارة دبي مبوجب رخ�شة رقم:731799
�شان  ل�شنة  2013 يف  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �العالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد   . �لعدل  �لكاتب 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 209

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيدة/�شاهده �يوب �شاه خان- باك�شتانية �جلن�شية ترغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل �حل�ش�س �لبالغة 100% يف ور�شة بالد �ل�شام مليكانيك �ل�شيار�ت ، 
مبوجب رخ�شة رقم:625393 وذلك �ىل �ل�شيد/�شاندر� جو�س �شاميكان ، هندي �جلن�شية 

- تعديالت �خرى تنازل �شاحب �لرخ�شة الخر وتغيري وكيل خدمات
�شان  ل�شنة  2013 يف  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �العالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد   . �لعدل  �لكاتب 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 217

�جلن�شية  �لهند   - �بو  فالياكاث  �بو�شياب  �ل�شيد/فالياكاث  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�شور مبوجب  باب  �ل�شركة:بقالة  �لبالغة 100% يف  وبيع كامل ح�شته  بالتنازل  يرغب 

�لرخ�شة رقم:602041 وذلك �ىل �ل�شيد/�شفيع �هلل �بو �لها�شم - بنغالدي�س �جلن�شية
تنازل �شاحب �لرخ�شة �ل�شابق ل�شاحبها �حلايل:

�شان  ل�شنة  2013 يف  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �العالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد   . �لعدل  �لكاتب 
��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س على  �ليه بعد  �مل�شار  �الجر�ء 

ذلك عليه �تباع �ل�شبل �لقانونية حيال ذلك.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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 اعالن ن�شرا        

�إىل �ملدعي عليه /عمرو حممد عزت �شحاته �شحاته
ومقره مدينة خور فكان وذلك حيث �أن �ملدعي/ يو�شف خمي�س عبد�هلل �لنقبي

�ملنازعات  لدى جلنة ف�س   بالرقم:2018/15  �يجارية  دعوى  �أقام �شدكم  قد    
�اليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�شي ح�شوركم �شخ�شيا �أو وكيال عنكم 
لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف مدة 15 يوم من تاريخ �الإعالن . ويف 
حالة تخلفكم عن �حل�شور �أو عدم �إر�شال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فاإن �للجنة 

�شوف تقوم بنظر �لدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 

قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�شارقة

  بلدية مدينة خورفكان
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اعالن بالن�شر

  يف الدعوى رقم:2017/362 جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليهما/باورتك لتجارة و�ملقاوالت �لكهربائية �س.ذ.م.م وميثلها فا�شوديفان وئي �شاوتري 

بابور�ج �جلن�شية �لهند 2- �يندوليكا بابورج
ح��ي��ث �ن �مل��دع��ي/���ش��رك��ة ن��اف��ك��و ل��الن��ظ��م��ة �ل��ك��ه��روم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ��������س.ذ.م.م ق���د �ق����ام ع��ل��ي��ك �لدعوى 
�ملدعي  باالتي:�وال:�لز�م  �ملوقرة �حلكم  �ملحكمة  �ملدعية تطلب من  فان  كلي  رق���م:2017/362 جتاري 
درهم   )732.050( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  و�لتكافل  بالت�شامن  و�لثانية  �الوىل  عليهما 
)�شبعمائة و�ثنان وثالثون �لفا وخم�شون درهما( مع �لفائدة �لقانونية عن هذ� �ملبلغ بو�قع 12% من 
�ملعجل  بالنفاذ  �ملاثلة  �لدعوى  �ل�شادر يف  �حلكم  ثانيا:�شمول   - �لتام  �شد�د  �لدعوى حتى  رفع  تاريخ 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  و�لتكافل  بالت�شامن  و�لثانية  �الوىل  عليهم  �ملدعي  ثالثا:ت�شمني   - كفالة  بدون 
�لدعوى  �د�رة  �م��ام مكتب  ر�أ���س �خليمة  يقت�شي ح�شورك �ىل حمكمة  . مما  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل 

�ملو�فق �الربعاء تاريخ:2018/2/14 �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع.
  مكتب اإدارة الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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    يف الق�شية رقم 2017/4037 جتاري جزئي

�بر�هيم  ح�شن  �بر�هيم  بوكالة  ���س.م.خ  للتمويل  �خلليج  :�شركة  من  �ملرفوعة 
�ملال للمحاماه و�ال�شت�شار�ت �لقانونية -  �شد:ق�شر �ل�شرق ملو�د �لبناء �س.ذ.م.م 
2-عمر طه دليمي  باال�شارة �ىل كتاب حمكمة دبي �البتد�ئية �ملوؤرخ يف 2018/2/12 
و�ملت�شمن تكليفي خبري� يف �لق�شية �ملذكورة �عاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد 
�ل�شاعة   2018/2/22 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملذكورة  �لق�شية  يف  �خل��رة  �جتماع 
11.00 �شباحا  وذلك على �لعنو�ن �لتايل: مكتب �خلبري: �حمد ماجد لوتاه- 
�لهالل كابيتال- �لطابق �لثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي �لوطنية للتامني- 
مقابل ديرة �شيتي �شنرت- بور�شعيد هاتف 2999000-04 لذ� ندعوكم للح�شور يف 

�ملوعد �ملذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�شتند�ت ومذكر�ت .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�شر اجتماع خربة
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تبليغ حكم

يف الدعوى 2017/1957 جتاري )جزئي ( 
�ىل �ملحكوم عليه :فاطمه علي تيمور مريز� علي/�مار�تيه �جلن�شيه/عجمان - 
�لرقه - �شارع رقم:B - 01 - فيال رقم 12 - هاتف رقم:0569888109،  نحيطكم 
علما بانه بتاريخ 2018/1/16 قد حكمت عليكم هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
�أعاله ل�شالح بنك دبي �ال�شالمي �س.م.ع  بالتايل: حكمت �ملحكمة بالز�م �ملدعى 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره��م   102471 مبلغ  �مل��دع��ي  للم�شريف  ت���وؤدي  ب��اأن  عليها 
وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة  - حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما 

�عتبار� من �ليوم �لتايل ال�شتالمك هذ� �لتبليغ �ملو�فق:2018/1/28. 
         مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
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تبليغ حكم بالن�شر

يف الدعوى 2016/2655 مدين )كلي ( 
�ىل �ملحكوم عليه :علي خلفان/عجمان ، منطقة �جلرف ، هاتف رقم:0567150055،  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2017/5/30 قد حكمت عليكم هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
�ملحكمة  حكمت  بالتايل:  �لقحطاين   نعمان  حممد  خليفة  ل�شالح  �أع��اله  �ملذكورة 
ح�شوريا يف حق �ملدعي عليها �لثانية ومبثابة �حل�شوري يف حق �الول بالز�م �ملدعي 
و�لفائدة  دره��م  �ل��ف  ثمانني  ق��دره  تعوي�س  بالت�شامم  للمدعي  يوؤديا  ب��ان  عليهما 
و�مل�شروفات  �ل��ر���ش��وم  م��ن  و�ملنا�شب  نهائيا  �حلكم  ���ش��ريورة  ت��اري��خ  م��ن   %5 بن�شبة 
�ملحاماة  - حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما  �تعاب  وخم�شمائة درهم مقابل 

�عتبار� من �ليوم �لتايل ال�شتالمك هذ� �لتبليغ. 
         مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/4236 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1-مرو�ن حممود ح�شن عبد�هلل عو�س جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/نز�ر حنفي حممود مو�شى وميثله:ر��شد 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  تهلك  حممد  ع��ب��د�ل��رز�ق 
�ع���اله و�ل���ز�م���ك ب��دف��ع �مل��ب��ل��غ �مل��ن��ف��ذ ب��ه وق����دره )210334( دره����م  �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

ال�شهاد رقم : 2017/3849
اإثبات �شلة قرابة

- �حلمد هلل  �الم��ار�ت  �شيف مرو�شدي �جلن�شية:  �شعيد  �ال�شهاد: حممد هالل  طالب 
وحده و�ل�شالة و�ل�شالم على من ال نبي بعده، فانه يف يوم �خلمي�س 2 من �شهر رجب 
�شنة 1438ه� �ملو�فق 30 من �شهر مار�س �شنة 2017م لدى �نا جمال حمد �ل�شحي �لقا�شي 
مبحاكم دبي �البتد�ئية - حمكمة �الحو�ل �ل�شخ�شية، ��شهد �ملذكور �عاله وهو بحالته 
�ملعترة �شرعا قائال �ن:)�شعيد حممد مرو�شد �ملهريي( �لذي يحمل خال�شة �لقيد رقم 
)1426/201( هو )�بن عمي( ن�شبا وقد �شادقه �ل�شاهدين على ذلك.  وبناء على �لطلب 
�شعيد حممد مرو�شد  �ملرو�شد ور��شد  �شعيد  �شعيد حممد  �ل�شاهدين قا�شي  وبح�شور 

�ملهريي - ��شدرنا هذ� �ال�شهاد للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي

 حمكمة الحوال ال�شخ�شية
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  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
�ىل  بطلب  �مل�شجري  �شامل  �حمد  عمر  �بوبكر  �ملو�طن/  تقدم 
من  ��شمه  بتغيري  �لتوثيقات  ق�شم  �البتد�ئية-  �أبوظبي  حمكمة 

)�بوبكر( �ىل) فار�س(  
فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور باملحكمة خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر �العالن .
ا�شماعيل ابراهيم احلو�شني  - كاتب عدل 

�شلطان حممد خمي�س الكعبي - قا�شي تركات الدائرة الثالثة         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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                اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر

              يف الدعوى رقم 02/01070/2018 جتاري
�ىل �ملدعي عليه:فا�شت لينك خلدمات �إد�رة �الإعمال

مبا �ن �ملدعي:مي للعقار�ت �س.ذ.م.م
قد �أقام �شدكم �لدعوى:02/01070/2018 جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم 

بالتايل:
�لف  ع�شر  �شبعة   )17750( وقدره  مبلغ  ب�شد�د  عليها  �ملدعي  �لز�م  مالية  • مطالبة 
عقد  جتديد  بعدم  �ملالك  �خطار  ع��دم  غر�مة  عن  وذل��ك  دره��م  وخم�شون  و�شبعمائة 
�اليجار �ملكتب رقم 911 من برج مي قبل �شهرين من �نتهاء عقد �اليجار وذلك طبقا 

للبند رقم:3 من مالحظات عقد �اليجار.
�لدعوى وم�شاريف  بر�شوم  عليه  �ملدعي  �لز�م   - مالية  • مطالبة 

وق������ررت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة �ع���الن���ك���م ب��ال��ن�����ش��ر ل��ل��ح�����ش��ور ب��ج��ل�����ش��ة ي����وم �الثنني 
�ملو�فق:2018/2/19 �ل�شاعة:2:30م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �ل�شاد�شة( بالد�ئرة 
�مر  وق��د  �لدعوى  لنظر  �اليجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �البتد�ئية 

بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر.
فاأنت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت

       

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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                اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر

              يف الدعوى رقم 02/00929/2018 �شكني
�ىل �ملدعي عليه:حممد عرفان بركات علي

مبا �ن �ملدعي:ع�شيق ح�شني جنجو�
قد �أقام �شدكم �لدعوى:02/00929/2018 �شكني �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم 

بالتايل:
• مطالبة مالية �نه تر�شد بذمة �ملدعي مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من:2017/10/1 

وحتى 2017/11/30 مببلغ 5333 درهم.
• مطالبة مالية - �ملدعي عليه ت�شبب مبخالفة تر�خي�س للعدد �لز�ئد عن �مل�شموح 

به مببلغ 4752 درهم
�لدعوى وم�شاريف  بر�شوم  عليه  �ملدعي  �لز�م   - مالية  • مطالبة 

وق������ررت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة �ع���الن���ك���م ب��ال��ن�����ش��ر ل��ل��ح�����ش��ور ب��ج��ل�����ش��ة ي����وم �الثنني 
�خلام�شة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م���ام  �ل�����ش��اع��ة:2:30م  �مل����و�ف����ق:2018/2/19 
بالد�ئرة �البتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية لنظر �لدعوى وقد 

�مر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر.
فاأنت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت

       

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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   اعالن حكم بالن�شر   

                           يف الدعوى رقم:10244 جتاري ل�شنة 2017 ايجارات - جتاري   
�ىل �ملحكوم عليه  : 1- �حمد عبد�هلل �بر�هيم جمعه �ملرزوقي

نعلمكم بان �للجنه �لق�شائيه �البتد�ئية باملركز حكمت بجل�شتها بتاريخ:2018/1/10 
يف �لدعوة �ملذكورة �عاله:

ل�شالح:بن حم �لعقارية بوكالة �ملحامي/ر��شد �لنعيمي
مبثابة �حل�شوري حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري:

�لز�م �ملدعي عليه باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالة من �شو�غلها
�ل����ز�م �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه ب�����ش��د�د ب���دل �الي���ج���ار 54277 دره����م ل��ل��ف��رتة م��������ن:2017/4/30 

وحتى:2017/11/27
�ل�������ز�م �مل����دع����ي ع��ل��ي��ه مب����ا ي�����ش��ت��ج��د م����ن �ي����ج����ار ب����و�ق����ع 93450 دره������م ���ش��ن��وي��ا من 

تاريخ:2017/11/28 وحتى �الخالء �لتام
�لز�م �ملدعي عليه مب�شروفات �لدعوى 

�آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  با�شم �شاحب  وملا كان هذ� �حلكم قد �شدر 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة �حل�شوري ، فهو قابل لال�شتئناف خالل 15 يوما �عتبار� 

من تاريخ  ن�شر هذ�  �العالن و�ال �شد�ر نهائيا قابل للتنفيذ. 
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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                 اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00996/2018 / جتاري 

ال�شادر يف الدعوى رقم 02/10145/2017  جتاري- ايجارات بالن�شر
 �ىل �ملنفذ �شده:توتال هو�شبيتاليتي �شوليو�شنز خلدمات �لتموين �س.ذ.م.م وميثلها 

عبد�للطيف كافيل فالبيل هندي �جلن�شية  جمهول حمل �القامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ: كلثم �حمد عبد�لرحمن 

�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي باالتي:
1- بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية قيمة �ل�شيكات باال�شافة �ىل �لفائدة �ملتفق 
للفرتة:2016/6/19  تاريخ  من  �لفرتة  عن  دره��م   )1845000( �ملبلغ  �جمايل  عليها 

وحتى:2017/3/18. 
2- �لز�م �ملدعي عليها بر�شوم وم�شروفات �لدعوى

تاريخ  م��ن  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��الل  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
�لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �الجر�ء�ت 

�لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه.
)مالحظة/�شيتم �غالق ملف �لتنفيذ تلقائيا حال عدم ت�شليم �فادة �العالن بالن�شر 

خالل ع�شرة �يام من تاريخ ��شتالمه وفقا للقر�ر رقم 21 ل�شنة 2017
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية       
يف الق�شية رقم 2017/7331  مطالبات ب�شيطة - ال�شارقة

اعالن بالحاله اىل دائرة املطالبات الب�شيطة        
�ل�شارقة  �أجرة  : موؤ�ش�شة  �ملدعي  �ن  نياز خان حيث  نياز خان حممد  �شاة   -1 : �ملدعى عليه  �ىل 
�س.ذ.م.م  قد �قام عليك �لدعوى �ملذكورة رقمها �عاله لدى هذه �ملحكمة وتطالبك فيها: باد�ء 
باال�شافة  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   %5 �لقانونية  �لفائدة  مع  درهم   )17.090.76( وقدره  مبلغ 
هذه  �مام  ح�شورك  يقت�شي  �ملحاماة.لذلك  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  اللز�مكم 
�ملحكمة )د�ئرة �ملطالبات �لب�شيطة( قاعة رقم 154 يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من �شباح 
يوم:2018/2/19 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة تخلفك عن 
�حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك 

  مكتب اإدارة الدعوى 
امني ال�شر 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
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          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية       
يف الق�شية رقم 2017/7879  مطالبات ب�شيطة - ال�شارقة

اعالن بالحاله اىل دائرة املطالبات الب�شيطة        
�ىل �ملدعى عليه : 1- ح�شن زهور زهور �حمد حيث �ن �ملدعي : موؤ�ش�شة �أجرة �ل�شارقة �س.ذ.م.م  
قد �قام عليك �لدعوى �ملذكورة رقمها �عاله لدى هذه �ملحكمة وتطالبك فيها: باد�ء مبلغ وقدره 
بالر�شوم  باال�شافة اللز�مكم  �لدعوى  رفع  تاريخ  5% من  �لقانونية  �لفائدة  مع  درهم   )4.920(
�ملطالبات  �ملحكمة )د�ئرة  �مام هذه  �ملحاماة.لذلك يقت�شي ح�شورك  �تعاب  و�مل�شاريف ومقابل 
وذلك  يوم:2018/2/19  �شباح  من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف   154 رقم  قاعة  �لب�شيطة( 
لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال 

وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك 
  مكتب اإدارة الدعوى 
امني ال�شر 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية       
يف الق�شية رقم 2017/6892  مطالبات ب�شيطة - ال�شارقة

�ىل �ملدعى عليه : 1- لي�شر �المود �س.م.ح حيث �ن �ملدعي : �ي تي بي منطقة �حلرة ذ.م.م  قد 
�قام عليك �لدعوى �ملذكورة رقمها �عاله لدى هذه �ملحكمة ويطالبك فيها: باد�ء مبلغ وقدره 
)18360( درهم و�لفائدة �لقانونيةبو�قع  9% �شنويا من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د 
باال�شافة اللز�مكم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.لذلك يقت�شي ح�شورك �مام هذه 
�ملحكمة )د�ئرة �ملطالبات �لب�شيطة( قاعة رقم 154 يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من �شباح 
يوم:2018/2/19 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة تخلفك عن 
�حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك 

  مكتب اإدارة الدعوى 
امني ال�شر 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية       

يف الق�شية رقم 2017/4386  مدين كلي - ال�شارقة
اعادة اعالن املدعي عليهما بالالئحة املعدلة        

مغربية   - �شبا�س  2-فاطمه  �جلن�شية  كندي   - لبده  �بو  وليد  خالد   -1  : عليهما  �ملدعى  �ىل 
عليكم  �قام  قد  وب�شفته   نف�شه  �لع�شكر عن  ع�شكر  عقيل  عبد�هلل   : �ملدعي  �ن  �جلن�شية حيث 
�لدعوى �ملذكورة �عاله لدى هذه �ملحكمة وتطالبكم فيها: باد�ء مبلغ وقدره )مليوين درهم( 
باال�شافة للفائدة �لقانونية 12% �شنويا باال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
�شباح  من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف  �ملحكمة  هذه  �مام  ح�شورك  يقت�شي  لذلك 
�و عدم  �لدعوى ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور  و�لرد على  يوم:2018/2/25 وذلك لالطالع 

�ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابكم
  قلم الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
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قائد عام ال�شرطة : �شكان راأ�س اخليمة ي�شعرون بالأمان بن�شبة 99.7 % 
•• راأ�ض اخليمة – الفجر

ر�أ�س  �شرطة  عام  قائد  �لنعيمي  علو�ن  بن  عبد�هلل  علي  �للو�ء  �أعلن 
�لعام  خ��الل  �رتفعت  �الإم���ارة  يف  ب��االأم��ان  �ل�شعور  ن�شبة  �أن  �خليمة، 
�ملا�شي لت�شل �إىل %99.7 مقارنة بعام 2016، حيث كانت �لن�شبة 
�لدولة،  �لنتائج على م�شتوى  �أف�شل  %95.2، حمققة بذلك  نحو 
كما �نخف�س معدل �جلر�ئم �ملقلقة لكل 100 �ألف من �ل�شكان حمققاً 
نتائج �إيجابية ملدة 4 �شنو�ت على �لتو�يل، و�أكد �أن �لقيادة ومن خالل 
بر�مج ومبادر�ت وم�شاريع وخطط عمل مو�شوعه ومدرو�شة، حققت 
نتائج ممتازة يف �رتفاع ن�شبة �الأم��ن و�الأم��ان يف �الإم��ارة خالل �لعام 
�الإ�شرت�تيجي  و�لتوجه  �ل��روؤي��ة  حتقيق  بهدف  ذل��ك  وي��اأت��ي  �ملا�شي، 
من  �الإمار�ت  دولة  تكون  باأن  لوز�رة �لد�خلية لعام 2021-2017 

�أف�شل دول �لعامل يف حتقيق �الأمن و�ل�شالمة.
العمليات: 

�لد�خلية،  وز�رة  خ��الل  وم��ن  �لقيادة،  ب��اأن  �ل�شرطة  ع��ام  قائد  و�أف���اد 
لديها مبادر�ت وم�شاريع يتم قيا�شها من خالل موؤ�شر�ت وٌتتابع على 
و�الإ�شرت�تيجية  و�مل��روري��ة  �الأمنية  �مل��ج��االت  كافة  يف  �ل��و�ق��ع،  �أر���س 
�لتي حتققت، خالل  �ملوؤ�شر�ت  �أن  ذ�ته  �لوقت  يف  و�ملجتمعية، موؤكد�ً 
كافة  بها  قامت  �لتي  �مل�شنية  �جل��ه��ود  نتيجة  ج��اءت  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام 
كما  �خليمة،  ر�أ���س  ل�شرطة  �لتابعة  �لتنظيمية  و�ل��وح��د�ت  �الإد�ر�ت، 
�شاهمت �ملبادر�ت و�مل�شاريع �لتطويرية و�لعمليات �ملح�شنة و�خلدمات 
�ملطورة �إىل حتقيق تلك �لن�شبة �ملر�شية، فكان لنظام حماية �الأمني 
�لتقني �لذي مت تد�شينه تاأثري مبا�شر يف رفع ن�شبة �ل�شعور باالأمان 
 110.000 يزيد عن  �الإم���ارة، من خ��الل تركيب ما  على م�شتوى 

كامري� مر�قبة �أمنية على كافة �ملن�شاآت باالإمارة، و�أي�شاً �إن�شاء غرفة 
�لعمليات �جلديدة و�ملجهزة بعدد 24 من�شة لتلقى جميع �لبالغات 
ومر�قبة حركة �ل�شو�رع و�لطرق يف �الإمارة ب�شورة حيه ومبا�شرة، و 
�لبنوك وحمالت �لذهب، و�ملر�كز  �ملت�شل بكافة  �ملبكر  �الإن��ذ�ر  نظام 
�لتجارية، وكذلك تد�شني �ل�شرطة �ل�شياحية ملهامها ب�شورة ر�شمية 
منذ بد�ية �لعام �حلايل، كل ذلك �شاهم يف رفع تلك �لن�شبة، وحتقيق 

�لنتائج �لريادية. 
العني ال�ضاهرة :

للعمليات  �لعامة  �الإد�رة  ب��اأن  علو�ن  بن  عبد�هلل  علي  �للو�ء  و�أ�شاف 
باالأمن  �ل�شعور  ن�شبة  حتقيق  يف  �الأب����رز  �ل���دور  لها  ك��ان  �ل�شرطية 
و�الأم�����ان م��ن خ���الل ج��ه��وده��م يف مكافحة �جل��رمي��ة و �ل��ع��م��ل على 
�حلد منها، وتكثيف دورياتهم �الأمنية و�ملجتمعية يف خمتلف مناطق 

مر�كز  �خت�شا�س  مناطق  ح�شب  �ل�شكنية،  �الأح��ي��اء  وب��ني  �الإم����ارة، 
ملر�قبة  �جلنائية  للعمليات  غ��رف��ة  و����ش��ت��ح��د�ث  �ل�شاملة،  �ل�شرطة 
ف�شاًل  �لتحري،  و  �لبحث  ومهام  عمليات  وتنفيذ  �جلنائي،  �لعمل 
و�الآل��ي��ات الإد�رة  و�مل��ع��د�ت  �الأج��ه��زة �حلديثة  عن �شم جمموعة من 
و�حلد  �جلرمية،  مكافحة  جم��ال  يف  �لتطور  ملو�كبة  �خلا�شة،  �ملهام 
�الإعالم  �إىل دور  ر�أ���س �خليمة  �شعادة قائد عام �شرطة  و�أ�شار  منها.  
�شر�ئح  خمتلف  بني  �الأمنية  و�لثقافة  �لوعي  ن�شر  يف  �لبارز  �الأمني 
�ملجتمع، مما �نعك�س �إيجابا على رفع ن�شبة �شعور �ملجتمع باالأمن، من 
خالل تنفيذ �إد�رة �الإعالم و�لعالقات �لعامة ملجموعة من �حلمالت 
و�حلذر،  �حليطة  �أخذ  باأهمية  �جلمهور  وتوعية  �لهادفة،  �لتوعوية 
و�إتباع �إجر�ء�ت �الأمن و�ل�شالمة يف �ملحافظة على �ملمتلكات و�الأمو�ل 

و�ل�شكينة �لعامة. 

مقابل جوائز مالية

م�شت�شفى راأ�س اخليمة يطلق حتدي راأ�س اخليمة خل�شارة الوزن
•• راأ�ض اخليمة – الفجر

�أعلن م�شت�شفى ر�أ�س �خليمة عن 
�خليمة  ر�أ������س  “حتدي  �إط�����الق 
طلبات  �لوزن” وتقدمي  خل�شارة 
خالل  م��ن  �ل��ت��ح��ّدي  يف  �مل�شاركة 
�خليمة  ر�أ������س  م�شت�شفى  زي�����ارة 
�ع��ت��ب��ار� م��ن ي��وم 17 ف��ر�ي��ر يف 
خطوة تاأتي �ن�شجاماً مع جهوده 
�مل��ت��و����ش��ل��ة ل��ب��ن��اء جم��ت��م��ع ينعم 
يف  �لبدنّية  و�ل�شالمة  بال�شحة 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�إمارة ر�أ�س  و�شيتاح جلميع �شكان 
�خليمة، ممن تزيد �أعمارهم عن 
�لتحدي  يف  �مل�شاركة  ع��ام��اً،   18
�ل�����ذي ���ش��ُي��ق��ام ع��ل��ى م����دى 10 
فر�ير   17 م���ن  ب����دء�  �أ���ش��اب��ي��ع 
 .2018 �أب����ري����ل   28 ول���غ���اي���ة 
�لتحّدي  فعاليات  �شُتختتم  حيث 
للفائزين  قّيمة  ج��و�ئ��ز  بتقدمي 
يف  خ�شارٍة  �أك��ر  يحققون  �لذين 

�لوزن.
�أم�����������س يف م���وؤمت���ر   ج������اء ذل������ك 
�مل�شت�شفى  �د�رة  نظمته  �شحفي 
�أكدت  مب��ق��ره��ا يف ر�أ�����س �خل��ي��م��ة 
�ل�شحي،  �شعيد  ف��اط��م��ة  خ��الل��ه 
�ل�شحي  �لتثقيف  ق�شم  رئي�شة 
�لطبية  �خليمة  ر�أ���س  يف منطقة 
�أن فعالية “ حتدي ر�أ�س �خليمة 
�شمن  ي��ن��درج  �لوزن”  خل�����ش��ارة 
�ل�شحة  وز�رة  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
تقدمي  يف  �مل���ج���ت���م���ع   ووق�����اي�����ة 
�ل�شاملة  �ل�����ش��ح��ي�����ة  �ل���رع���اي���ة 

ملجموعة �ربيان هيلث كري جروب 
مل�شت�شفى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�مل����دي����ر 
هدفنا  “يتمحور  �خليمة:  ر�أ���س 
�شكان  ت�شجيع  ح���ول  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
ت�شحيح  ع��ل��ى  ك���اف���ة  �الإم���������ار�ت 
وممار�شة  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة  ع���اد�ت���ه���م 
ليتمكنو�  �ل��ري��ا���ش��ّي��ة  �ل��ت��م��اري��ن 
و�شليمة.  من عي�س حياٍة �شحية 
�الأ�شخا�س  ب�شكل خا�س  ون�شجع 
�لذين لديهم موؤ�شر مرتفع لكتلة 
�جل�شم على �مل�شاركة يف �لتحدي 
بال�شحة  للتنعم  �أوىل  ك��خ��ط��وٍة 
و�للياقة �لبدنية. وال�شك �أن مدة 
طويلة  ف��رتة  تعد  �أ���ش��اب��ي��ع   10
�لهدف،  ذل��ك  لتحقيق  ومنا�شبة 
ونثق باأن �مل�شاركني لن يعودو� �إىل 
�لقدمية  و�شلوكياتهم  ع��اد�ت��ه��م 
عندما يلم�شون �لقيمة �حلقيقية 

الأمناط �حلياة �ل�شحية”.
عملية  ��شتكمال  م��ع  وب��ال��ت��و�زي 
�ل��ت�����ش��ج��ي��ل، ���ش��ي��ق��وم �الأط���ب���اء يف 
بتوثيق  �خليمة  ر�أ����س  م�شت�شفى 
وموؤ�شر  �مل�����ش��ارك��ني  وط����ول  وزن 
كتلة �جل�شم و�شغط �لدم لديهم. 
وع��ن��د �خ��ت��ت��ام �ل��ت��ح��دي، �شيدعو 
�مل�شت�شفى جميع �مل�شاركني لزيارة 
�حت�شاب  �أج�����ل  م���ن  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�ل�شجالت  �ل���وزن وم��ق��ارن��ت��ه م��ع 
تزويد  ���ش��ي��ت��م  ك���م���ا  �الأ����ش���ل���ي���ة. 
خم�ش�شة  ب���������اأور�ٍق  �مل�������ش���ارك���ني 
بدء�ً  �أ�شبوعياً  �أوز�ن��ه��م  لت�شجيل 
علماً  للتحدي،  �الأول  �ل��ي��وم  م��ن 
�أن�����ه م���ن غ���ري �مل�����ش��م��وح يف هذه 

�ت��خ��اذ �ل��ق��ر�ر �الأم��ث��ل يف غ�شون 
متابعة �شت�شتمر ملدة 10 �أ�شابيع 
للو�شول �لتغيري�ت �اليجابية يف 

حياة �لفرد.

البدانة :
وت��ع��ت��ر �ل���ب���د�ن���ة م���ن ب���ني �أب����رز 
�مل�����ش��اك��ل �ل�����ش��ح��ي��ة �مل��ت��ف��اق��م��ة يف 
�ملتحدة؛  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة 
�الأقل  على   70% ي��ع��اين  حيث 
�لن�شاء  من �لرجال و%67 من 
ف��م��ا فوق  ���ش��ن��ة   15 �ل�����  ���ش��ن  يف 
�ل��وزن. وعلى �ل�شعيد  من زي��ادة 
�ل��ع��امل��ي، ت��ع��ت��ر �ل��ب��د�ن��ة و�ح���دة 
�لتي  �لوفيات  م�شببات  �أه��م  م��ن 
مي��ك��ن �ل���وق���اي���ة م��ن��ه��ا، و�إح�����دى 
�لعامة  �ل�شحة  م�شاكل  �أخ��ط��ر 

مبتكرة  ب�����ط�����رق  و�مل����ت����ك����ام����ل����ة 
ملوؤ�شر�ت  وت��ن��ف��ي��ذ�ً  وم�����ش��ت��د�م��ة 
خلف�س  �ل����وط����ن����ي����ة  �الأج�������ن�������دة 
م���ع���دالت �ل�����ش��م��ن��ة ب��ح��ل��ول عام 

.  2021
�إن م�شاركة منطقة ر�أ�س  قائلة : 
ر�أ�س  مل�شت�شفى  �لطبية  �خليمة 
�أفر�د  متكني  �إىل  تهدف  �خليمة 
تغيري�ت  �إج�������ر�ء  م���ن  �مل��ج��ت��م��ع 
من  �ل��وق��اي��ة  يف  ت�شاهم  �إيجابية 
خماطر �ل�شمنة وم�شاعدتهم على 
�لتغيري �لتدريجي �ىل منط حياة 
�شحي وحت�شني �لعاد�ت �لغذ�ئية 
�ل����وزن  �ل�����ش��ل��ي��م��ة ل��ل��و���ش��ول �ىل 
�ملثاىل و�لكيفية يف �ملحافظة عليه 
عن طريق ��شر�ك �أفر�ده يف مثل 
�مل��ب��ادر�ت وم�شاعدتهم على  ه��ذه 

و�لع�شرين.  �حل�����ادي  �ل���ق���رن  يف 
موؤخر�ً  �ل�شادرة  �لتقارير  وتفيد 
�مل�شكلة  تعتر  �ل�شمنة  حاالت  �أن 
�ل�شحية �الأ�شرع منو�ً يف �لعامل، 
و�أن و�حدة من بني كل 5 وفيات 
حتدث نتيجة �لزيادة �ملفرطة يف 
�لوزن. وبالن�شبة لدولة �الإمار�ت، 
ت��ع��ت��ر �ل����ع����اد�ت �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة غري 
�القت�شادية  و�لظروف  �ل�شحية 
و�الج��ت��م��اع��ي��ة وجت���اه���ل �أمن���اط 
�حلياة �لن�شطة من �أبرز �الأ�شباب 

ور�ء زيادة معدالت �ل�ُشمنة.

العادات الغذائية :
تنظيم  على  تعليقه  معر�س  ويف 
�ل���دك���ت���ور ر�شا  ق����ال  �ل���ت���ح���ّدي، 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ���ش��دي��ق��ي، 

بالن�شبة  ه��ائ��ل��ة  �إي��ج��اب��ي��ة  م��ن��اف��ع 
خ�شارة  �أن  �إذ  �مل�شاركني؛  جلميع 
يعتر  ز�ئدة  كيلوجر�مات  ب�شعة 
�إجناز�ً ر�ئعاً بحد ذ�ته، وناأمل �أن 
�ختتام  ب��ع��د  �ل��زخ��م  ه���ذ�  ي�شتمر 
�ل���ت���ح���دي. ون�����ش��ع��ى م����ن خالل 
��شتعر��س  �إىل  �ملتميزة  �مل��ب��ادرة 
تبني  ت�شجع على  �لتي  �خلطو�ت 
ب�شكل  توؤثر  �شحية  حياٍة  �أمن��اط 
و�شحتنا  �إنتاجيتنا  على  �إيجابي 
ندرك  حيث  و�لنف�شية،  �لبدنية 
وحقيقة  �ل�شمنة  خماطر  جميعاً 
�أنها �شبب رئي�شي لالإ�شابة بكثري 
�أو  �لنف�شية  �شو�ء  �الأم��ر����س،  من 
منيل  لالأ�شف  ولكننا  �جل�شدية، 
ت���اأث���ريه���ا، وه����ذ� ما  �إىل جت��اه��ل 
يجب علينا معاجلته ب�شكل فوري. 
للجهود  ���ش��ك��ره��ا  م���ع���ر����س  ويف 
وز�رة  ت���ب���ذل���ه���ا  �ل���ت���ي  �حل���ث���ي���ث���ة 
قالت  �مل��ج��ت��م��ع،  ووق��اي��ة  �ل�شحة 
رئي�س  �شيخ،  يا�شمني  �ل��دك��ت��ورة 
ل���دى جمموعة  �ل��ت�����ش��وي��ق  ق�����ش��م 

�إج��ر�ء عملياٍت جر�حية  �مل�شابقة 
النقا�س �لوزن.

املكا�ضب املادية:
و���ش��ي��ح�����ش��ل م�����ش��ارك و�ح�����ٍد من 
فئتي �لذكور و�الإناث على جائزة 
ق��ي��م��ة. و���ش��ي��ت��م حتديد  ن��ق��دي��ة 
�ل���ف���ائ���زي���ن �ع���ت���م���اد�ً ع��ل��ى �حلد 
�الأق�����ش��ى خل�����ش��ارة �ل�����وزن، حيث 
�إمار�تي  دره��م   500 منح  �شيتم 
�مل�شاركون.  يخ�شره  كيلو  كل  عن 
�لنقدية،  �جل���و�ئ���ز  ج��ان��ب  و�إىل 
على  �أي�����ش��اً  �ل��ف��ائ��زون  �شيح�شل 
ق�شائم  ب�����ش��ت��ة  �ل����ف����وز  ف���ر����ش���ة 
�لنو�دي  �أح��د  �شنوي يف  ����ش��رت�ٍك 
باقات  ج���ان���ب  �إىل  �ل���ري���ا����ش���ي���ة، 
يف  �شبا  وق�����ش��ائ��م  �شنوية  �شحية 
وبدوره،  �خليمة.  ر�أ�س  م�شت�شفى 
ق��ال �ل��دك��ت��ور ج��ان م���ارك غوير، 
مل�شت�شفى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
حتدي  �شينطوي  �خليمة:  ر�أ����س 
�لوزن على  ر�أ�س �خليمة خل�شارة 

�ربيان هيلث كري جروب: ي�شعدنا 
�أن  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س  م�شت�شفى  يف 
نعرب عن عميق �متناننا و�شكرنا 
�إىل وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع 
بال�شكر  ر�أ�س �خليمة، ونخ�س  يف 
�ل�شحي  �شعيد  ف��اط��م��ة  �ل�����ش��ي��دة 
ل���ت���و�ج���ده���ا م��ع��ن��ا �ل����ي����وم خالل 
�إطالق هذ� �لتحدي �لذي يعك�س 
فعالة  م��ب��ادر�ٍت  بتقدمي  �لتز�منا 

وغري م�شبوقة ملو�جهة �لبد�نة.
�أن م�شت�شفى  �إىل  �الإ�شارة  وجتدر 
ن��ّظ��م موؤخر�ً  ق���د  ر�أ������س �خل��ي��م��ة 
�لذي  �لزرقاء”  �حللقة  “حتدي 
ي�����ش��ج��ع �ل�����ش��ك��ان يف دب����ي ور�أ������س 
م�شتويات  ت��ق��ي��ي��م  ع��ل��ى  �خل��ي��م��ة 
تد�بري  و�ت��خ��اذ  لديهم  �ل�شكري 
�أطلق  كما  لتح�شينها.  ��شتباقية 
مبادر�ت  م���ن  ع�����دد�ً  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
لل�شركات  �الجتماعية  �مل�شوؤولية 
�لتوعية بهدف حت�شني  وحمالت 
م�����ش��ت��وي��ات �ل�����ش��ح��ة ل��ل�����ش��ك��ان يف 

دولة �الإمار�ت.

بدعم من القوات امل�شلحة الإماراتية ..الهالل يوزع اآلف احلقائب على طالب مدار�س اخلوخة يف اليمن
•• اخلوخة-وام:

ب����دع����م وم���������ش����ان����دة م�����ن �ل����ق����و�ت 
فرق  وزع���ت   .. �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل�شلحة 
�ل���ه���الل �الأح���م���ر �الإم����ار�ت����ي �آالف 
�مل�شتلزمات  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �حل��ق��ائ��ب 
وطالبات  ط����الب  ع��ل��ى  �مل���در����ش���ي���ة 
�لو�قعة  �خل��وخ��ة  مديرية  م��د�ر���س 
وذلك  لليمن  �لغربي  �ل�شاحل  على 
�شمن �لر�مج �الإن�شانية و�الإغاثية 
�مل��ق��دم��ة م���ن دول�����ة �الإم��������ار�ت �إىل 
وجهودها  �ل�شقيق  �ليمني  �ل�شعب 
�لتعليمية  �لعملية  لدعم  �مل��ب��ذول��ة 
ع��ل��ى مو��شلة  �ل��ط��الب  وم�����ش��اع��دة 

�لتعليم و�الرتقاء مبخرجاته.
و�مل�شتلزمات  �حل���ق���ائ���ب  وج�������اءت 
�ملدر�شية يف وقت تعاين فيه معظم 
�الأ���ش��ر م��ع��وق��ات �ق��ت�����ش��ادي��ة نتيجة 
مللي�شيات  �الإره����اب����ي����ة  �مل���م���ار����ش���ات 
�حل����وث����ي �الإي�����ر�ن�����ي�����ة و�الأو�������ش������اع 
بها  مت��ر  �ل��ت��ي  �ل�شعبة  �الإن�����ش��ان��ي��ة 
�ل���ي���م���ن. وق������ال ر������ش����د �خل���اط���ري 
يف  �الإمار�تي  �الأحمر  �لهالل  ممثل 
ت�شريح  يف  لليمن  �لغربي  �ل�شاحل 
 “ “ و�م  �أن���ب���اء �الإم��������ار�ت  ل��وك��ال��ة 
و�مل�شتلزمات  �حل��ق��ائ��ب  ت��وزي��ع  �إن 
�ليوم على طالب مد�ر�س  �ملدر�شية 
�خلوخة يوؤكد �هتمام دولة �الإمار�ت 
ب��ت��ح�����ش��ني �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
م�شتمرة  بتوجيهات  وذل���ك  �ليمن 
ز�يد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  م��ن 
منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل 
�لظفرة رئي�س هيئة �لهالل �الأحمر 

�لد�ئم  ���ش��م��وه  �الإم���ار�ت���ي وح��ر���س 
ع��ل��ى ت���ق���دمي �مل�������ش���اع���د�ت و�إغ���اث���ة 

�الأ�شقاء يف �ليمن.
وق��ال �خل��اط��ري “ مت �ل��ي��وم توزيع 
�آالف �حلقائب �ملدر�شية �إ�شافة �إىل 
�مل�����ش��ت��ل��زم��ات �مل��در���ش��ي��ة ع��ل��ى طالب 
مد�ر�س �خلوخة وذلك لتعزيز �شري 
�لطالب  و�إعانة  �لتعليمية  �لعملية 
�ل�شعبة  �ل����ظ����روف  ت��خ��ط��ي  ع���ل���ى 
�لعدو�ن  نتيجة  ب��ه��ا  مي����رون  �ل��ت��ي 
جانبها  م���ن  �الإي���������ر�ين«.  �حل���وث���ي 
مديرة  نا�شر  �أحمد  �أروى  تقدمت 
دولة  �إىل  بال�شكر  �خلوخة  مدر�شة 
�لعربي  �ل��ت��ح��ال��ف  ودول  �الإم������ار�ت 
�إىل  �لدعم  على ح�شورهم وتقدمي 
�حتياجات  وتفقد  �خلوخة  مديرية 
�ل��ط��الب وت��وزي��ع �حلقائب  و�أم����ور 
يف  وق��ال��ت  �مل��در���ش��ي��ة.  و�مل�شتلزمات 
ت�شريح لوكالة �أنباء �الإمار�ت “ و�م 
�لدر��شة  يف  �نتظمو�  �لطالب  “ �أن 
�الأحد�ث  نتيجة  �نقطاع  ف��رتة  بعد 
بها  مي��ر  �ل��ت��ي  �ل�شعبة  و�ل���ظ���روف 
�ل��ي��م��ن ح��ي��ث ك���ان ل��دول��ة �الإم����ار�ت 
ودعم  �لدر��شة  �نتظام  يف  كبري  دور 
مديرية  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
يف  �لتعليم  م�شتوى  ورف��ع  �خل��وخ��ة 
�لقو�ت  وت��ق��وم  ع���ام.  ب�شكل  �ل��ي��م��ن 
�مل�����ش��ل��ح��ة �الإم����ار�ت����ي����ة ب�����دور كبري 
لتخلي�شه  �ل�����ش��ق��ي��ق  ل��ل��ي��م��ن  دع��م��ا 
م���ن �مل��خ��ط��ط �الإي������ر�ين �الإره���اب���ي 
�النقالبية  �حلوثي  ميلي�شيات  عر 
حيث يتو�كب �لتحرير مع �لعمليات 
و�ل�شرورية  �الأ�شا�شية  �الإن�شانية 

الإغاثة �الأ�شقاء ودعمهم على جتاوز 
�ل���ظ���رف �ل��ع�����ش��ي��ب �ل�����ذي مي���رون 
ي��ت�����ش��در حم����ور �العمال  ب���ه ح��ي��ث 
�الإن�����ش��ان��ي��ة و�الإغ���اث���ي���ة �الأول���وي���ات 
الإغ���اث���ة �الأ����ش���ق���اء �ل��ي��م��ن��ي��ني فكان 
فلول  من  بالتطهري  يتبع  �لتحرير 
�إىل  باالإ�شافة  �الإرهابية  �مليلي�شيات 
لت�شتعيد  �ل��ت��اأه��ي��ل  �إع����ادة  م�����ش��اري��ع 

�حلياة دورتها �لطبيعية.
�الإمار�تية  �مل�شاعد�ت  قيمة  وبلغت 
عامني  يف  �ل��ي��م��ن��ي��ة  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة 
م����ل����ي����ار�ت   9.4 ب���ن���ح���و  ون���������ش����ف 
على  �لتعليم  قطاع  ��شتحوذ  دره��م 
درهم.  �أل���ف  و200  142مليونا 
وي�����ش��ك��ل �إع������ادة �إع���م���ار �مل���د�ر����س يف 
�ليمن ر�فد� �أ�شا�شيا الإعادة �لعملية 
�الأحمر  �لهالل  قام  حيث  �لتعليمة 
بنهاية �لعام 2017 برتميم 185 
ك��ل م��ن حمافظة عدن  م��در���ش��ة يف 
وحل���ج و�ل�����ش��ال��ع وت��ع��ز �إ���ش��اف��ة �إىل 
م��در���ش��ي��ة موزعة  م��ظ��ل��ة   21 ب��ن��اء 
ع��دن وتوزيع  م��دي��ري��ات  ك��اف��ة  على 
م���زدوج  م��در���ش��ي  ك��ر���ش��ي   8500
على  ك��م��ب��ي��وت��ر  ج����ه����از  و2424 
 190 مرحلتني ف�شال عن تركيب 
توفري  �إىل  باالإ�شافة  �لهو�ء  مكيف 
و  م��ع��د�ت  نقل  و���ش��ي��ارة  با�شا   12
حلج  حمافظة  يف  �شبورة   1000
كما   .. للمد�ر�س  مياه  ب��ر�د  و255 
لريا�س  طالبا   5133 �إع���ادة  متت 
طالبا  و138078  �الأط������ف������ال 
للتعليم �الأ�شا�شي و26403 طالب 

للتعليم �لثانوي.

الإمارات ت�شارك يف اجتماع التحالف 
الدويل �شد “داع�س” يف الكويت

ا�شت�شاري ال�شارقة يبحث م�شروع قانون ال�شمان الجتماعي 
•• ال�صارقة -وام:

بحثت جلنة �ل�شوؤون �ملالية و�القت�شادية و�ل�شناعية با�شت�شاري �ل�شارقة خالل 
�جتماعها �لذي عقدته �م�س مبقر �ملجل�س �شمن �أعمالها لدور �النعقاد �لعادي 
�لثالث من �لف�شل �لت�شريعي �لتا�شع روؤ�ها حول م�شروع قانون ل�شنة 2018م 

ب�شاأن �ل�شمان �الجتماعي يف �إمارة �ل�شارقة .
عبد�هلل  بح�شور  �للجنة  رئ��ي�����س  ه��ن��دي  ب��ن  جمعة  حم��م��د  �الج��ت��م��اع  ت��ر�أ���س 
و�شعيد  �الجتماعي  لل�شمان  �ل�شارقة  �شندوق  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لطريفي 
�الجتماعي  �ل�شمان  �ل�شارقة  �شندوق  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �ل�شويدي  غ��امن 
و�مل�شت�شار �لدكتور من�شور حممد بن ن�شار مدير عام �الد�رة �لقانونية مبكتب 
�شمو حاكم �ل�شارقة بجانب ممثلني عن د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية حلكومة �ل�شارقة 
من  و�مل��ح��ال  �لقانون  م�شروع  �الأجتماع  ناق�س  و   . �للجنة  �أع�شاء  من  ع��دد  و 
�ملجل�س �لتنفيذي وذلك ��شتناد� لن�س �لبند �لر�بع من �ملادة 7 من �لقانون رقم 
ل�شنة 1999م ب�شاأن �إن�شاء �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �ل�شارقة بعد �أن متت   2
�إحالته �إىل �للجنة �ملخت�شة وهي جلنة �ل�شوؤون �ملالية و�القت�شادية و�ل�شناعية 

وللجنة �ل�شوؤون �لت�شريعية و�لقانونية باملجل�س وذلك لال�شتئنا�س بر�أيها.
على  �أحكامه  ت�شري  و�ل��ذي  �لقانون  م�شروع  يف  ورد  ما  �الجتماع  تناول  كما 
ويحمل جن�شية  �حلكومية  �جل��ه��ات  �إح���دى  يف  يعمل  �ل���ذي  �مل��و�ط��ن  �مل��وظ��ف 

�لدولة �أو �ملوظف من �أبناء �ملو�طنات �ملوؤمن عليه لدى �ل�شندوق.
رئي�س  وق��دم  �لقانون  م�شروع  م��و�د  ح��ول  �الأر�ء  خمتلف  �للجنة  و��شتعر�شت 
�ملر�فق  و�لوفد  �الجتماعي  لل�شمان  �ل�شارقة  �شندوق  �إد�رة  جمل�س  و�أع�شاء 
له ومدير عام �الد�رة �لقانونية مبكتب �شمو �حلاكم �شرحا حول بنود ومو�د 
�أن م�شروع قانون �شندوق �ل�شارقة لل�شمان  م�شروع �لقانون .. م�شريين �إىل 
�لوظيفية  و�ل��درج��ات  �لفئات  مبختلف  تفا�شيل  من  ت�شمنه  مبا  �الجتماعي 
ومبا يهدف �إليه ي�شهم يف حتقيق �ال�شتقر�ر �لوظيفي وتعزيز عالقة �ملوظف 
بجهة عمله �حلكومية وتوفري دخل منتظم وم�شتمر للمتقاعدين من �حلكومة 
ي�شاعدهم على �شد متطلباتهم �الأ�شا�شية �إىل جانب �أنه ميثل نظاماً متكاماًل 
تقف كحاجز  �أن  و�لتي ميكن  �ملحتملة  �ملختلفة  �ملخاطر  �الأف��ر�د من  حلماية 

�أمامهم يف �لعمل، وي�شهم يف تطوير �الأد�ء وترقية �الأعمال.

•• الكويت -وام: 

ت���ر�أّ����س م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أن����ور ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���س وزير 
�إىل �الجتماع  �ل��دول��ة  ل��ل�����ش��وؤون �خل��ارج��ي��ة وف���د  �ل��دول��ة 
�لكويت  دول���ة  د�ع�����س يف  �شد  �ل���دويل  للتحالف  �ل����وز�ري 
�لذي ��شتعر�س �لنجاح �لكبري للتحالف �لدويل يف هزمية 
�إىل جيوب  �الرهابية  وتقل�س وجود هذه �جلماعة  د�ع�س 

�شغرية.
�الإنت�شار  يلي  �لذي  �لتحدي  طبيعة  �الإجتماع  تناول  كما 
�لع�شكري و�شرورة خلق �لظروف �ملطلوبة لعودة �لالجئني 
��شار  فيما  �الألغام  �ملنطقة من  وتنظيف  وع��ودة �خلدمات 

�إىل �شرورة حترك �مللف �ل�شيا�شي يف �شوريا.

�أن�����ور ق��رق��ا���س يف ك��ل��م��ت��ه دول����ة �لكويت  و���ش��ك��ر �ل��دك��ت��ور 
دولة  �إل���ت���ز�م  م���وؤّك���د�ً  �مل��ه��م  �الج��ت��م��اع  ه���ذ�  ال�شت�شافتها 
�أن هذ�  م��وؤك��د�  د�ع�����س  �شد  بالتحالف  �مل��ب��د�أي  �الم����ار�ت 
�الإلتز�م يعّر عن قناعة �الإمار�ت ب�شرورة �لت�شدي خلطر 
�لتطرف و�الرهاب م�شري� �إىل طبيعة �لتحدي يف �ملرحلة 
�لقادمة و�شرورة �لت�شدي للفكر �ملتطرف و�الإرهابي و�أن 
�لت�شدي خلطاب  دولة �الم��ار�ت �شريك �شلب وملتزم يف 
�لكر�هية و�الإره��اب م�شتعر�شا معاليه جهود �الإم��ار�ت يف 

هذ� �ل�شدد.
وعّر معاليه عن دعم �المار�ت جلهود �حلكومة �لعر�قية 
يف هذ� �مللف و�شرورة مكافحة حماوالت ��شتن�شاخ د�ع�س يف 

مناطق �أُخرى ي�شعى �لتنظيم �ىل ��شتغالل ظروفها.

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :�شركة باغيت خلدمات �لتموين و�ملطاعم 

ذ.م.م/ بي مطعم وكافيه ذ.م.م
 B CAFE & RESTO bu baguette:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم  : 285015     بتاريخ : 2017/12/24
باإ�شم :�شركة باغيت خلدمات �لتموين و�ملطاعم ذ.م.م/ بي مطعم وكافيه ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي �شارع �لكورني�س هاتف: 026276442 فاك�س: 026276441 �شندوق �لريد: 27363 �مييل: 
 pro@baguette0uae.com

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :43 خدمات توفري �الطعمة و�مل�شروبات �اليو�ء �ملوؤقت.
مميز  ب�شكل  و�الجنليزية  بالعربي  ب   B ح��رف  بد�خلة  هند�شي  �شكل  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 

. CAFE & RESTO يدنوها
 baguette cafe الإ�شرت�طات:�حلماية للعالمة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن �لكلمات�

resto و�حلرف B كل على حدة يف �لو�شع �لعادي.
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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وزارة تطوير البنية التحتية ت�شارك مبوؤمتر يف فرن�شا
•• باري�ض-وام: 

�أكدت �ملهند�شة �إميان �ملن�شوري مديرة �إد�رة �ملناق�شات و�لعقود يف وز�رة 
طيبة  عاملية  ب�شمعة  حتظى  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �لتحتية  �لبنية  تطوير 
يتما�شى  �لذي  �لتغيري  باأهمية  و�إميانها  لقدرتها على مو�كبة �حلد�ثة 
ت�شدر  يف  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ط��م��وح  ج��ان��ب  �إىل  �لع�شر  م�شتجد�ت  م��ع 
و�الإ�شكان  �لتحتية  �لبنية  قطاع  ومنها  �ملجاالت  مبختلف  عامليا  �لدولة 

�للذين يعتر�ن �شريانا حيويا لتحقيق �لتنمية �ل�شاملة.
ج����اء ذل����ك خ����الل ك��ل��م��ت��ه��ا �ل��ت��ي �أل��ق��ت��ه��ا ع��ل��ى ه��ام�����س م�����ش��ارك��ة وز�رة 
 LIFI GLOBAL من  �الأوىل  �ل���دورة  يف  �لتحتية  �لبنية  تطوير 
�إىل  �مل��ن�����ش��وري  ولفتت  فرن�شا.  يف  �أق��ي��م  �ل���ذي   CONGRESS

�لذكاء  على  �لرتكيز  يف  �ل�شباقة  �ل���دول  م��ن  تعتر  �الإم����ار�ت  دول��ة  �أن 
�ال�شطناعي و�ال�شتعد�د للم�شتقبل و�الأخذ باأية �أفكار جديدة ت�شب يف 
و�أ�شبح  �ملرموقة عامليا  �لعمل �حلكومي حيث حجزت مكانتها  م�شلحة 
ي�شتعان بها من قبل �لدول �ملتقدمة لتقدمي خرتها وجتربتها �لعملية 
يدعم  �ل��ذي  �حلكومي  �لتوجه  خلدمة  �البتكار�ت  بتطويع  �ل�شلة  ذ�ت 
توجه �لدولة ويحقق �ل�شعادة للمو�طنني و�ملقيمني على �أر�شها. و�أ�شارت 
- يف كلمتها خالل �فتتاح �ملعر�س �لذي �أقيم برعاية �لرئي�س �لفرن�شي 
�إميانويل ماكرون وح�شور عاملي بارز - �إىل �أن م�شاركة وفد من �لدولة يف 
هذ� �حلدث �ملقام بدولة متقدمة مثل فرن�شا هو تاأكيد على �ملكانة �لتي 
على  وقدرتها  �ال�شطناعي  بالذكاء  يتعلق  فيما  �الإم���ار�ت  �إليها  و�شلت 
بدورهم  الإميانها  �ملبتكرين  ودعم  �البتكار�ت  تبني  يف  �مل�شتقبل  مو�كبة 

�أن  �شروري  دو�ع��ي  ملن  �إن��ه  �لب�شرية جمعاء. وقالت:  �حليوي يف خدمة 
�أكون بينكم �ليوم ممثلة عن دولة �الم��ار�ت �لتي تقود �لعامل يف جمال 
مو�كبة  باأهمية  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �مي���ان  بف�شل  �ال�شطناعي  �ل��ذك��اء 
حققتها  �لتي  �لكبرية  ل��الإجن��از�ت  �لد�عمة  �البتكار�ت  وتبني  �مل�شتقبل 
�لتحتية  �لبنية  وز�رة تطوير  ت�شعى  و�أ�شافت  �لدولة خالل م�شري�تها. 
الأن تكون جزء� من منو نقل �لبيانات بقيادة تكنولوجيا LIFI الإمياننا 
�لتحتية  �لبنية  تطوير  جم��ال  خل��دم��ة  �لتكنولوجيا  تطويع  باأهمية 
يف  �لعاملية  �ملوؤ�شر�ت  �ل��دول��ة  وت�شدر  �الم���ار�ت  مئوية  لتحقيق  و�شوال 
خمتلف �ملجاالت �إىل جانب �ملحافظة على �الإجناز�ت �لتي حتققت ومنها 
�ملركز �الأول عامليا يف جمال جودة �لطرق خلم�شة �شنو�ت متتالية. و�أكدت 
�ال�شتفادة  كبري� يف حتقيق  دور�  تلعب  �لتحتية  �لبنية  وز�رة تطوير  �أن 

وهذ�  �لتحتية  �لبنية  م�شتقبل  لت�شكيل  �ملتاحة  �لفر�س  من  �لق�شوى 
�لعامل ي�شكل فر�شة حقيقة  �ل��ذي ي�شم وف��ود� من معظم دول  �ملوؤمتر 
�ال�شطناعي  و�ل��ذك��اء   »LIFI« و�خل���ر�ت يف جم��االت  �مل��ع��ارف  لتبادل 
�لتطوير  �أن  �مل��ن�����ش��وري  وذك���رت  �لتحتية.  �لبنية  ملنظومة  �ل��د�ع��م��ني 
�مل�شتمر لقطاع �لبنية �لتحتية يف دولة �الإم��ار�ت مهد �لطريق لالأفكار 
�أ�شولنا و�أثرت جتربة �مل�شتخدمني  و�لتكنولوجيا �جلديدة �لتي دعمت 
و�أكدت  �لعمل.  نتائج  �الإمار�تيني عن  �ملو�طنني  ر�شا  ن�شبة  رفعت  فيما 
�ملت�شارع  �لنمو  بف�شل  ب��االإم��ار�ت  مبهر�  عاما  �شيكون   2018 �لعام  �أن 
يف �أنظمة »LIFI«وتطبيقاتها بدء� من �إد�رة �لطرق و�ل�شبكات و�شوال 
جانب  �إىل  �ملفتوحة  و�مل�شاحات  و�مل��ن��ازل  �مل��ب��اين  يف  �خل��دم��ات  لتطوير 

تطوير �ملد�ر�س �لذي �شينعك�س على نظام �لتعليم يف دولة �الإمار�ت.

حماكم دبي ت�شتعد لنتقال »مركز الت�شوية الودية للمنازعات« و»الكاتب العدل« ملركز اخلدمات يف »وايف مول«
•• دبي –الفجر:

ت�شتعد حماكم دبي النتقال »مركز 
للمنازعات«،  �ل����ودي����ة  �ل��ت�����ش��وي��ة 
ي���وم �الأحد  �ل���ع���دل« يف  و«�ل��ك��ات��ب 
و�لذي  فر�ير   18 �ملو�فق  �لقادم 
خدمات  م���رك���ز  ���ش��م��ن  ����ش���ي���ك���ون 
�جلديد  م��ق��ره  �إىل  دب���ي  حم��اك��م 
���ش��ع��ي��اً من  وذل����ك  م����ول«  »و�يف  يف 
وت�شريع  ت�شهيل  يف  دب���ي  حم��اك��م 

�جر�ء�ت �ملتعاملني. 
وقال طار�س عيد �ملن�شوري مدير 
عام حماكم دبي : �إن تو�شيع نطاق 
خ����دم����ات حماكم  م����ر�ك����ز  ���ش��ب��ك��ة 
�حلر�س  �إط�������ار  يف  ي����ن����درج  دب������ي، 
�مل�شتمر على تي�شري وت�شهيل �أمور 
�ملتعاملني، ومتكينهم من �لو�شول 
�لقانونية  �خل��دم��ات  �إىل  ب�شرعة 

و�لق�شائية يف مناطق �إقامتهم.
�لفرع  »ي��اأت��ي  �ملن�شوري:  و�أ���ش��اف 
�لذي  للنجاح  ����ش��ت��ك��م��ااًل  �جل��دي��د 
حققته مر�كز �خلدمات يف متكني 
�لوقت  �خ��ت�����ش��ار  م���ن  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�لتنقل  ع��ن��اء  وت��خ��ف��ي��ف  و�جل���ه���د، 
�لق�شائية  �مل����ع����ام����الت  الإجن��������از 

للو�شول �إىل حترير �تفاقية �شلح 
�للجوء  دون  �مل��ت��خ��ا���ش��م��ني  ب���ني 
للمحكمة، حيث بلغ عدد �لت�شويات 
يف �لعام �ملا�شي �إىل 2495ت�شوية، 
وبقيمة 3.6 مليار، و 8257 نز�ع 

ملركز �لت�شوية �لودية للمنازعات.
�ملدير  �ل��ع��ب��ي��ديل  و����ش���رح حم��م��د 
�لدعاوى  �إد�رة  لقطاع  �لتنفيذي 
قام ق�شم �خلدمات �ملركزية �لتابع 
بتعهيد  �ملتعاملني  �إ���ش��ع��اد  الإد�رة 
نز�عات  قيد  طلب  ت��ق��دمي  خ��دم��ة 
مركز �لت�شويات �لودية للمنازعات 
�إىل مكاتب تقدمي �خلدمة الأفر�د 
�ملتعامل  ي��ق��وم  ب��ح��ي��ث  �جل��م��ه��ور 
مبر�جعة مركز �خلدمة ليتم عن 
�لنز�ع  قيد  تقدمي طلب  طريقهم 
دون  �ل�شالفة  برنامج  يف  بعد  ع��ن 
للد�ئرة  �حل�شور  �ملتعامل  حاجة 
�ملتابعة  و�إمن���ا  �لقيد،  ف��رتة  �أث��ن��اء 
�النتهاء  حلني  �خلدمة  مركز  مع 
م���ن ع��م��ل��ي��ة �ل���ق���ي���د،  ح��ي��ث يقوم 
ق�شم �خلدمات �ملركزية با�شتقبال 
�لكرتونياً  �إل��ي��ه  �ملر�شلة  �لطلبات 
ليقوم  �خل������دم������ة  م������ر�ك������ز  م������ن 
بالتدقيق على �لطلبات و�عتمادها 

ي�شم  حيث  �ملتعاملني،  �ج����ر�ء�ت 
�إد�رة  دب��ي،  حماكم  خدمات  مركز 
�لت�شوية  وم��رك��ز  �ل��ع��دل،  �ل��ك��ات��ب 
�إ�شعاد  و�إد�رة  للمنازعات،  �ل��ودي��ة 

�ملتعاملني«.
وق����ال �حل��و���ش��ن��ي »���ش��ي�����ش��م �لفرع 
ت�شوية  ����ش���اب���ط   16 �جل�����دي�����د 
ق�شائية،  �إىل جانب 4  ُكتاب عدل، 
�إ�شعاد  �إد�رة  م��وظ��ف��ي  م��ن  وع����دد 
يف  �خل��دم��ات  لتقدمي  �ملتعاملني، 
حماكم دبي يف بد�ية عمل �ملركز.«

و�شرح �حلو�شني »�أن �لكاتب �لعدل 
�القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  ملركز 
�خلدمات  مركز  �إىل  ينتقل  �شوف 
لتقدمي  وذل������ك  م������ول«  »و�يف  يف 
�ل�����ع�����دل على  �ل����ك����ات����ب  خ�����دم�����ات 
و�مل�شائية،  �ل�����ش��ب��اح��ي��ة  ف���رتت���ني 
ب���ه���دف ت�����ش��ه��ي��ل وت�����ش��ري��ع �إجن����از 
و�جلهد  �لوقت  وتوفري  �ملعامالت 
�لق�شائية  �إىل �خلدمات  للو�شول 
�الإم��ارة كافة  �أنحاء  و�لقانونية يف 
ت��ق��دمي �خلدمات  ����ش��ت��م��ر�ر  -م���ع 
�لطو�ر  �لرئي�شي ومركز  �ملركز  يف 
وم��رك��ز �ل��ر���ش��اء و�ل��ر���ش��اء مول 
لزيادة  ����ش��ت��ج��اب��ًة  وذل�����ك  وح���ت���ا- 

و�لقانونية، حيث ن�شعى �إىل �فتتاح 
�ملتخ�ش�شة  �ل���ف���روع  م���ن  �مل���زي���د 
باإ�شر�ف نخبة من �لكو�در �لوطنية 

�ملوؤهلة لتي�شري �أمور �ملتعاملني.«
�ملدير  �حلو�شني  �إب��ر�ه��ي��م  و�أ���ش��ار 
�لعدل  �ل��ك��ات��ب  لقطاع  �لتنفيذي 
مركز  يعتر  و�لتنفيذ،  و�لت�شوية 
خ�����دم�����ات حم����اك����م دب������ي م����رك����ز�ً 
لدوره  وذل��ك  و�ل�شرعة،  للتي�شري 
�ملتعاملني  ب��خ��دم��ة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
و����ش���رع���ة تقدمي  ت��ي�����ش��ري  ب���ه���دف 
�خل�����دم�����ة مل���ت���ل���ق���ي���ه���ا، م�����ن خ���الل 
وك����ف����اءة  خ������رة  ذوي  م���وظ���ف���ني 
�أعلى  �إىل  عالية مع رفع م�شتو�ها 
معدل جودة خدمات بحيث يحقق 
برنامج  يف  جن��وم  �ل�شبع  م�شتوى 
�حلكومية  ل��ل��خ��دم��ة  �الإم����������ار�ت 

�ملتميزة.
حماكم  »�إن  �حل��و���ش��ن��ي  و�أ�����ش����اف 
دب�������ي ت���ن�������ش���ج���م م������ع ت���وج���ي���ه���ات 
�شاحب  وروؤي���ة  �لر�شيدة،  �لقيادة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  �آل 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
وت�شريع  ت�شهيل  يف  �هلل،  رع��اه   –

�لعام  يف  ب��ل��غ��ت  �ل���ت���ي  �مل���ع���ام���الت 
معاملة  �أل����ف   289 �إىل  �مل��ا���ش��ي 
موؤ�شر  حقق  حيث  �لعدل،  للكاتب 
للكاتب  �مل���ع���ام���الت  �إجن������از  زم����ن 
لزمن   2017 ع�����ام  يف  �ل����ع����دل 

�النتظار �لبالغ 10 دقائق.«
�شيجتمع  �حل����و�����ش����ن����ي  و�أ��������ش�������ار 
�لودية  �ل��ت�����ش��وي��ة  م���رك���ز  ف���رع���ي 
ل���ل���م���ن���ازع���ات �ل���ق���اط���ن ح���ال���ي���اً يف 
حم����اك����م دب������ي وق����ري����ة �الأع����م����ال 
�الق��ت�����ش��ادي��ة، يف مركز  ل��ل��د�ئ��رة 
»و�يف«،  يف  دب����ي  حم��اك��م  خ���دم���ات 
وت�شهياًل للمتعامل  وذلك تي�شري�ً 
متكاملة  خ��دم��ة  على  ح�شوله  يف 
دون عناء يف موقع جغر�يف متميز 
ب��و���ش��ط �مل���دي���ن���ة، ب���االإ����ش���اف���ة �إىل 
وج����ود م��رك��ز �خل���دم���ات يف مركز 
ت���������ش����وق؛ �ل�������ذي ���ش��ي��خ��ف�����س من 
�لقلق و�لرهبة للمتعامل  م�شتوى 
و�إخر�ج �ملتنازعني من جو �ملحاكم 
و�خل�شومة، حيث حتر�س حماكم 
و�ل�شعادة  �لر�حة  توفري  على  دبي 
ل��ك��اف��ة ���ش��ر�ئ��ح��ه��ا، وي�����ش��ع��ى مركز 
على  للمنازعات  �لودية  �لت�شويات 
توفري �الأمان و�خل�شو�شية وذلك 

عدد  ���ش��ي��ج��م��ع  و�يف  يف  �خل���دم���ات 
م�����ن �مل����وث����ق����ني ب���ق�������ش���م خ���دم���ات 
باالإ�شافة  �ل�شخ�شية،  �الأح�����و�ل 
وذل���ك   ، �إ�����ش����ه����اد�ت  م�����ش��دق  �إىل 
حماكم  ��شرت�تيجية  م��ع  متا�شياً 
�أف�����ش��ل �خلدمات  ت��ق��دمي  دب���ي يف 
�إجناز  م��ن  �ملتعاملني  متّكن  �لتي 
و�أكد  وي�شر،  ب�شهولة  معامالتهم 
تي�شري  مر�كز �خلدمات يف  �أهمية 
�ملو�طنني  م���ن  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  �أم�����ور 
و�مل��ق��ي��م��ني، و�ل���و����ش���ول �إل��ي��ه��م يف 
�إن تد�شني  �إقامتهم. وقال  مناطق 

�شد�دها  �لو�جب  �لر�شوم  وحتديد 
�لقيد  عملية  لتكتمل  �لكرتونيا، 
�آلياً و�حل�شول على موعد �جلل�شة 
�لكرتونياً عن طريق �إر�شال �لنظام 
�ل��ك��رتون��ي��اً ور���ش��ال��ًة ن�شيًة  ب��ري��د�ً 
خدمة  ب����اأن  ع��ل��م��اً  �مل��ت��ع��ام��ل،  �إىل 
بعد عن طريق  �لنز�عات عن  قيد 
ك���ان���ت متاحة  �ل�����ش��ال��ف��ة  ب��رن��ام��ج 
�مل��ح��ام��اة لتقدمي  مل��ك��ات��ب  ���ش��اب��ق��اً 
�ل��ط��ل��ب��ات م���ن خ���الل���ه���ا، و�ل���ي���وم 

��شبحت متوفرة للجميع.
مركز  �أن  �ل���ع���ب���ي���ديل:  و�أ������ش�����اف 

�ملركز ياأتي ��شتجابًة لزيادة �لطلب 
�ل�شخ�شية  �الأح���و�ل  خدمات  على 
�أمّت�������ت  يف حم����اك����م دب��������ي، �ل����ت����ي 
�أحو�ل  �إ���ش��ه��اد  و265  �أل��ف��اً   22
�شخ�شية خالل �لعام �ملا�شي، منها 
ومنها  ����ش��ه��اد  وث��ي��ق��ة   12795
�إثبات حالة �جتماعية و��شتمر�رية 
و  زو�ج،  وث��ي��ق��ة  و4405  زو�ج، 
�لورثة،  ح�����ش��ر  وث��ي��ق��ة   1277
و2264  وثيقة �شوؤون �جتماعية 
�إ���ش��اف��ة جلهود  �مل��رك��ز  �أن  م���وؤك���د�ً 

�ملحاكم يف ت�شهيل �الإجر�ء�ت.

حما�شرة تعريفية ملوظفي  كليفالند اأبوظبي حول التعامل مع طائرة الإ�شعاف

وزارة الدفاع تبحث ونظريتها ال�شعودية التعاون الع�شكري

•• اأبوظبي-وام:

�ملركزية  �لعمليات  ق��ط��اع  يف  �جل��و  ج��ن��اح  �إد�رة  نظمت 
�لتعامل  “ كيفية  ح���ول  حم��ا���ش��رة  �أب��وظ��ب��ي  ب�����ش��رط��ة 
م�شت�شفى  “ يف  هبوطها  ع��ن��د  �مل��روح��ي��ة  �ل��ط��ائ��رة  م��ع 
باإجر�ء�ت  �لعاملني  لتعريف  �أبوظبي  كلينك  كليفالند 
�ل�شالمة عند �القرت�ب من �لطائرة وعند نقل �ملر�شى 

�إىل �مل�شت�شفى �ثناء دور�ن حمركاتها.
�ل��ت��ع��ام��ل م��ع مروحية  �مل��ح��ا���ش��رة ع��ل��ى كيفية  ورك����زت 
�أثناء �لهبوط و�لتعرف على �لطائرة  �الإ�شعاف �جلوي 
�ملر�شى و�مل�شابني  �إنقاذ  عن قرب مبا يعزز من �شرعة 

وحفاظا على �شالمة �ملتو�جدين يف �ملكان.
�أق�شام  خمتلف  من  �أ�شخا�س   9 �ملحا�شرة  من  ��شتفاد 
و�لعمليات  �لتن�شيق،  �الأط���ب���اء،  �الإد�رة،   - �مل�شت�شفى 
- �ل��ذي��ن ت��درب��و� ع��ل��ى م��ه��ار�ت �ل��ت��ع��ام��ل م��ع �لطائرة 
�ل��ع��م��ودي��ة يف ح��ال��ة ه��ب��وط��ه��ا وك��ي��ف��ي��ة ت���اأم���ني �ملهبط 
ح���و�دث  يف  و�مل�����ش��اب��ني  �مل��ر���ش��ى  ن��ق��ل  عملية  لت�شهيل 
�لطرق �خلارجية و�شمان �شالمة �ملتو�جدين يف مهبط 
و�لتطبيقات  �ل��ن��ظ��ري  �لتثقيف  خ���الل  م��ن  �ل��ط��ائ��رة 
�أحمد  طيار  �مل��الزم  �ملحا�شرة  وق��دم  �مليد�نية.  �لعملية 
ق�شم  و�ملتابعة  �لتن�شيق  ف��رع  مدير  �لزعابي  �هلل  عبد 

�لتدريب �جلوي باإد�رة جناح �جلو.

•• ابوظبي-وام:

��شتقبل �شعادة مطر �شامل علي �لظاهري وكيل وز�رة 
�لدفاع مبكتبه يف مقر �لوز�رة يف �أبوظبي �شباح �م�س 

وفد� من وز�رة �لدفاع �ل�شعودية يزور �لدولة حالياً.
بح�شور  عقد   - �ل��ذي  �للقاء  خ��الل  �جلانبان  وبحث 

عدد من كبار �شباط وم�شوؤويل وز�رة �لدفاع - �شبل 
�لعربية  �الإم��ار�ت  �لع�شكري بني دولة  �لتعاون  تعزيز 
�ملتحدة و�ململكة �لعربية �ل�شعودية، ومبا يعزز �الأمن 
و�ال�شتقر�ر يف �ملنطقة. كما ناق�س �جلانبان عدد�ً من 
�مل�شرتك  �الهتمام  ذ�ت  و�لدولية  �الإقليمية  �لق�شايا 

وتبادال وجهات �لنظر حولها.

املتخ�ش�شون يف ميديكلينيك ينجحون يف جراحة لإزالة ورم نادر 
•• اأبوظبي: رم�صان عطا

عالج موؤخر�ً فريق من �ملتخ�ش�شني 
�لنور  م�شت�شفى  ميديكلينيك  يف 
ُي��ع��اين م��ن��ذ �شنو�ت  ك���ان  م��ري�����ش��اً 
و�رتفاع  �لبطن  يف  �شديد  �أمل  من 
�ل���دم م��ن خالل  م��زم��ن يف �شغط 
�إج��ر�ء عملية جر�حية و�إز�ل��ة ورم 
�لرئي�شي  �ل�����ش��ب��ب  �أن���ه  ت��ب��ني  ن���ادر 
�ل�����ش��ح��ي��ة.   ح�شر  �مل�شاكل  ل��ه��ذه 
�ملري�س �لذي يبلغ من �لعمر 58 
عاماً �إىل �مل�شت�شفى وهو ي�شكو من 
�أمل يف �لبطن، كما وكان يتناول 5 
�أدوية خمتلفة لعالج �رتفاع �شغط 
�لفحو�شات  �إج�����ر�ء  وب��ع��د  �ل�����دم. 
ورمية  كتلة  وج���ود  ت��ب��ني  �لطبية 
�أع�شاء  خلف  �حلجم  كبرية  ن��ادرة 
�لدموية  �الأوع���ي���ة  ت��غ��زو  �ل��ب��ط��ن 
�لدقيقة،  و�الأم����ع����اء  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة، 

ح دكتور  و�ل���ب���ن���ك���ري���ا����س.     ����ش���رَّ
����ش��ت�����ش��اري جر�حة  ذ�ك����ر حم��م��د، 
م�شت�شفى  ميديكلينيك  يف  ع��ام��ة 
كان  �مل���ري�������س  �إن  ق����ائ����اًل:  �ل���ن���ور 
ي�شمى  للغاية  ن���ادر  ب���ورم  ُم�����ش��اب��اً 
هرمونات  ي��ف��رز  ب��ار�ج��اجن��ل��ي��وم��ا 
�شغط  �رت��ف��اع  ح���دوث  يف  تت�شبب 
ق، وخفقان  �ل����دم، و����ش���د�ع، وت���ع���رُّ
يف �ل��ق��ل��ب، ف��ه��و م��ر���س غ��ال��ب��اً ما 
ُيخفي �أعر��شه �ل�شريرية لي�شعب 
ت�شخي�شاً  ت�شخي�شه  علينا  بذلك 
��شتئ�شال  �أن  �ىل  و�أ����ش���ار  دق��ي��ق��اً. 
�ل������ورم ق���د ي�����ش��ب��ب خ���ط���ورة على 
�لهرمونات  ب�شبب  �ملري�س  ح��ي��اة 
�ل���ت���ي ي��ف��رزه��ا و�ل���ت���ي ت������وؤدي �ىل 
مب�شتويات  �ل�����دم  ���ش��غ��ط  �رت���ف���اع 
�أثناء  لها  �جل�شم حتمُّ على  ي�شعب 
نتيجة  �جلر�حية،  �لعملية  �إج��ر�ء 
للهرمونات.  �مل���ف���اج���ئ  ل����الإف����ر�ز 

�ملري�س  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى  ول��ل��ح��ف��اظ 
�أث��ن��اء �إج���ر�ء �جل��ر�ح��ة ق��ام دكتور 
�أخ�������ش���ائ���ي �لطب  م��ظ��ه��ر دل���ف���ي، 
�لباطني يف ميديكلينيك م�شت�شفى 
باإعد�د �ملري�س للعملية من  �لنور 
خ���الل ع���الج �رت���ف���اع ���ش��غ��ط �لدم 
م�شتوياتهما.  و�شبط  و�ل�����ش��ك��ري 
�جلر�حية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �أج�����رى  وق���د 
�لتي ��شتمرت ملدة 5 �شاعات فريق 
ي�شمل  �لتخ�ش�شات  متعدد  طبي 
�ال�شت�شاريني  �جلر�حني  من  عدد 
وه���م دك��ت��ور ذ�ك���ر حم��م��د ودكتور 
�شدقي  ودك��ت��ور  �ل�شلحات  هيثم 
بدقة  ��شتئ�شلو�  حيث  عبد�لعزيز 
 x 5 x  4.5 7.5 ورم بلغ حجمه
�ل�����ش��ي��ط��رة على  ���ش��م يف ح���ني مت 
�لغري منتظم  �ل��دم  �رت��ف��اع �شغط 
�الأدوية  م��ن  جمموعة  طريق  ع��ن 
�ملتو�زنة �أ�شرف عليها �لدكتور عبد 

ر�جا، ��شت�شاري �لتخدير.  كما وقام 
��شت�شاري  قطيمان  عمار  �لدكتور 
جر�حة �الأوعية �لدموية با�شالح 
�لرئي�شية  �ل����دم����وي����ة  �الأوع�����ي�����ة 
��شتئ�شال  �لعملية. وقد مت  خالل 

�ل����ورم ب��ن��ج��اح وخ���رج �مل��ري�����س من 
�مل�شت�شفى ب�شحة جيدة بعد ثالثة 
�أيام ويتم حالياً تنظيم �شغط �لدم 
من  �لطبيعية  �مل�����ش��ت��وي��ات  ���ش��م��ن 

خالل دو�ءين.

القمة العاملية للحكومات .. من�شة ل�شت�شراف م�شتقبل م�شتدام لالأجيال ال�شابة
•• دبي-وام:

خالل  دبي  ��شت�شافتها  �لتي   - للحكومات  �لعاملية  �لقمة  تعد 
�لفرتة من 11 - 13 فر�ير �جلاري - من�شة ل�شناع �لقر�ر 
للبحث  وفر�شة  وتنموية  للبحث يف ق�شايا حيوية  و�ملفكرين 
عن �ملعوقات �لتي تو�جه �لعمل �حلكومي وتن�شيق �شر�كات بني 

�ملنظمات �لدولية و�حلكومية.
و��شتعر�شت �لقمة يف دورتها �ل�شاد�شة - �لتي �نطلقت بح�شور 
�آل مكتوم نائب رئي�س  �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�أبرز  �هلل”-  “رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 
�لتباحث  �الأنظمة �حلكومية ومت  �لتي تو�جه  �لعمل  حتديات 

خاللها يف ق�شايا عدة تتعلق بعمل حكومات �مل�شتقبل.
دبي  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  بالهول  جمعه  خلفان  وق��ال 
�إن  �أن��ب��اء �الإم�����ار�ت و�م  ل��ق��اء خ��ا���س م��ع وك��ال��ة  للم�شتقبل يف 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  تنفذ  د�ئما  �ملوؤ�ش�شة 
ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ب��و���ش��ع �الإم������ار�ت يف م��ق��دم��ة �ل����دول يف 

منها  �البتكار  جتذب  م�شاريع  عر  وذلك  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف 
للعامل  ترز  حيث  �مل�شتقبل  ومتحف  �مل�شتقبل  دبي  م�شرعات 
خالل �ملن�شات �لعاملية و�لتي ت�شاهم يف جذب �لعقول و�أف�شل 
�الأفكار �جلديدة �لتي تاأتي �إىل �لدولة الختبارها. و�أكد �أهمية 
�أنحاء �لعامل ممن  م�شاركة �لقادة و�شناع �لقر�ر من خمتلف 
يلتقون على هدف و�حد وهو �الرتقاء مبجتمعاتهم وتنميتها 
تو�جه  �لتي  �لتحديات  مو�جهة  م�شرتكة يف  ب��روؤى  و�خل��روج 
و�أ�شعد  �أج��م��ل  غ��د  لبناء  معا  �مل�شتقبل  و��شت�شر�ف  �لب�شرية 

لالأجيال �ملقبلة.
ي��رك��ز على  �مل�شتقبل” �ل���ذي  “ متحف  ع��ن  ب��ال��ه��ول  وحت���دث 
�لثورة  �لذكاء �ال�شطناعي ويعتر عن�شر� كبري� من عنا�شر 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  روؤي��ة  ح�شب  وذل��ك  �لر�بعة  �ل�شناعية 
لدر��شة هذ�  �ملوؤ�ش�شة  و�ل��ذي دعم  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 
�أجل  �ملفكرين من  ت�شاهم يف جذب  و�لتي  مبكر  ب�شكل  �ملجال 
�ل��ذك��اء �ال�شطناعي يف مر�حله  �ل��دول��ة يف جم��ال  م��ع  �لعمل 

�ملبكرة. 

�إن  دبي  بلدية  لوتاه مدير عام  �شعادة ح�شني  ناحيته قال  من 
�لتي  �ملو��شيع  من  �لعديد  تطرح  للحكومات  �لعاملية  �لقمة 
�أف��ر�د �ملجتمع وخا�شة فئة �ل�شباب �لذين يلعبون  تهم جميع 
عر  مهار�تهم  ب�شقل  مطالبا   .. �مل�شتقبل  بناء  يف  مهما  دور� 
ب�شباب  �أج��ل �خل��روج  و�ملعار�س من  �مل��وؤمت��ر�ت  م�شاركاتهم يف 
ميتلك خرة مميزة. و�أ�شار �إىل �أن حكومة دولة �المار�ت تدعم 
�ال�شتثمار يف قدر�تهم وطاقاتهم  �ل�شباب وتعمل على  ومتكن 

لبناء م�شتقبل م�شرق وم�شتد�م ملجتمعاتهم.
من جهته �أكد �شعادة �شيد حممد ولد بون �ملدير �لعام �لوكالة 
�أهمية دور قمة دبي �لعاملية للحكومات يف  �ملوريتانية لالأنباء 
وحدثا  كبري�  عامليا  حدثا  تعتر  و�ل��ت��ي  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف 
ينتظره �جلميع وتتجه �أنظار �لعامل �إىل دولة �الإمار�ت خالله 
خمتلف  من  و�ملفكرين  و�لعلماء  و�خل���ر�ء  �ل��روؤ���ش��اء  ليلتقي 
�أقطاب �لعامل ويتبادلون �لروؤى و�الأفكار.. م�شري� �إىل �أهمية 
عليها  �لقائمني  نظر  بعد  �أك��دت  و�لتي  و�ملناق�شات  �لعرو�س 

و�لنظرة �ال�شت�شر�فية للم�شتقبل على �أ�ش�س علمية. 

ملتقى جامعة الفجرية لالبتكار ينطلق 28 فرباير
•• الفجرية-وام:

م��ل��ت��ق��ى جامعة  �أع����م����ال  ت��ن��ط��ل��ق 
ف����ر�ي����ر   28 ي��������وم  �ل�����ف�����ج�����رية 
م����ع غرفة  ب���ال���ت���ع���اون  �جل��������اري 
جت����ارة و���ش��ن��اع��ة �ل��ف��ج��رية حتت 
�البتكار”  ن��ح��و  “خطوة  ع��ن��و�ن 
���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ���ش��ه��ر �الإم�����ار�ت 
وح�شور  برعاية  وذل��ك  لالبتكار 
معايل �شعيد بن حممد �لرقباين 
�مل�شت�شار �خلا�س ل�شاحب �ل�شمو 
�ل���ف���ج���رية. وق�����ال معايل  ح���اك���م 
من  �ل��ه��دف  �إن  �ل��رق��ب��اين  �شعيد 
ت��ن��ظ��ي��م �مل��ل��ت��ق��ى ه���و �الإ����ش���ه���ام يف 
�مل��ع��رف��ة وتبني  ب��ن��اء جم��ت��م��ع��ات 
�مل�����ش��اري��ع و�مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ي تدعم 
�لفر�س  وتقدم  و�البتكار  �الأفكار 
�ملعرفة  ل��ن��ه��ل  �ل�����ش��ب��اب  الأج���ي���ال 
�ب���ت���ك���ار حلول  م����ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
ف�شال   .. ملجتمعاتهم  م�شتد�مة 
م���ع توجيهات  ي��ن�����ش��ج��م  �أن����ه  ع���ن 

بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل�����ش��رق��ي  حم��م��د 
�ل���ف���ج���رية بدعم  �الأع����ل����ى ح���اك���م 
وجعله  �الب��ت��ك��ار  مفهوم  وت��ع��زي��ز 
لال�شرت�تيجيات  عري�شا  عنو�نا 

و�خلطط �لتنموية كافة.
�ل��دك��ت��ور حممد  ق���ال  م��ن جهته 
�إن  �جلامعة  مدير  �ل��دي��ن  غر�س 
م�����ش��رتك بني  ت��ع��اون  ه��و  �مللتقى 
جامعة �لفجرية وغرفة �لفجرية 
تنظيمية  جلنة  ت�شكيل  مت  حيث 
ثقافة  ن�����ش��ر  ب���ه���دف  م�������ش���رتك���ة 
و�لتخطيط  و�الإب�������د�ع  �الب��ت��ك��ار 
عملية  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �الب���ت���ك���اري 
ت�شويق �الب��ت��ك��ار وف��ت��ح �مل��ج��ال يف 
و�لبحثية  �الأكادميية  �البتكار�ت 
.. معربا عن فخره باأن �الإمار�ت 
خا�شة  �إد�ر�ت  ل��دي��ه��ا  دول���ة  �أول 
�ملوؤ�ش�شات  ج��م��ي��ع  يف  ل��الب��ت��ك��ار 

�حلكومية و�لوز�ر�ت.
ويهدف �مللتقى �إىل تقدمي من�شة 

�شاملة للخر�ء و�ملوؤ�ش�شات ورو�د 
�بتكار�تهم  ال�شتعر��س  �الأع��م��ال 
ومناق�شة �ملو��شيع و�لق�شايا ذ�ت 
�ل�شلة وبناء عالقات �أعمال تري 
من  �نطالقا  �القت�شادي  �لقطاع 
ت�شليط  بجانب  �ل��ف��ج��رية  �إم����ارة 
�ملبتكرين  جت����ارب  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 

�مللهمة.

فقدان جواز �شفرت
ف�����ق�����د �مل�������دع�������و /حم����م����د 
حممد  ����ش���اج���د  ر������ش�����و�ن 
ب����اك���������ش����ت����اين   ، ع�����ث�����م�����ان 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )5579151FU( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 055/4545086

فقدان جواز �شفرت
فقد �مل��دع��و /روح����اين بت 
�ندوني�شي   ، ع��ل��ي  حم��م��د 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )212833AT( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 050/7901003

فقدان جواز �شفرت
/خيماناند�  �مل���دع���و  ف��ق��د 
�جلن�شية  ن��ي��ب��ايل   ، ب����وري 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
  )0 7 5 0 4 1 5 4 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 055/3418375

فقدان جواز �شفرت
ف��ق��د �مل��دع��و /ن��وي��د �قبال 
ج�����������ول حم������م������د خ�����������ان ، 
باك�شتاين �جلن�شية - جو�ز 
�شفره رقم )1339271(  
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 055/3415263

فقدان جواز �شفرت
فقد �ملدعو /ريجي�س بتايل 
هندي   ، ���ش��ن��در����ش��ي��ك��ار�ن 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )6439544J( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 050/6883366

فقدان جواز �شفرت
/كاليد��س  �مل���دع���و  ف��ق��د 

�شاندر� بورمون ، بنغالد�س 

�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 

)0509125(  من يجده 

عليه �الت�شال بتليفون رقم 

 055/4063732

فقدان جواز �شفرت
ف����ق����دت �مل������دع������وة /دع�������اء 
حممد �ديب خرمه ، �شورية 
�شفرها  ج���و�ز   - �جلن�شية 
  )011437770( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 056/8480322

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
               اإعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر

              يف الدعوى رقم 02/11215/2017 جتاري
�إىل �ملدعي عليه: مطعم فودتريب �س ذ م م . مبا �أن �ملدعي: عبدول جمري 
جتاري   02-11215-2017 �ل��دع��وى  �شدكم  �أق���ام  ق��د   . �هلل  رحمت  حمبوب 
�إيجار�ت �أمام �ملركز بطلب �إلز�مكم بالتايل: مطالبة مالية �أنه تر�شد بذمة 
�ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 28-2-2017 وحتى 2017-8-21 
ورغم �إخطاره يف 30-8-2017 بالن�شر ميتنع عن �ل�شد�د . مطالبة مالية : 
�لق�شائية  �للجنة  وق��ررت  �ل��دع��وى.  وم�شاريف  بر�شوم  عليه  �ملدعي  �إل��ز�م 
 .2018-2-18 �مل��و�ف��ق  �الأح��د  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �إعالنكم  �إع���ادة 
�ل�شاعة 2:30 �أمام �للجنة �لق�شائية – �للجنة �ل�شابعة بالد�ئرة �البتد�ئية 
�أمر  وق��د  �ل��دع��وى  لنظر  �اليجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة 
بتق�شري مدة �مل�شافة �إىل ثالثة �أيام من تاريخ �لن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونا وتقدمي  ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت. يتم �إ�شد�ر هذه 

�لوثيقة �لكرتونيا وال تتطلب �أي ختم �أو توقيع.

       

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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عربي ودويل

�آخ��رون بجروح �م�س ج��ر�ء ق�شف  قتل �شخ�س على �الأق��ل و�أ�شيب 
م��دف��ع��ي ل��ل��ق��و�ت �ل��رتك��ي��ة و�ل��ف�����ش��ائ��ل �ل�����ش��وري��ة �مل��و�ل��ي��ة ل��ه��ا قرب 
�أكد  ما  وف��ق  �شوريا،  �شمال  يف  عفرين  مدينة  يف  رئي�شي  م�شت�شفى 
�لقو�ت  وت�شن  �أك���ر�د.  ومقاتلون  �الن�شان  حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد 
�لرتكية مع ف�شائل �شورية مو�لية لها منذ 20 كانون �لثاين يناير 
هجوماً يف منطقة عفرين، تقول �نه ي�شتهدف مقاتلي وحد�ت حماية 
�ملر�شد  و�أف��اد  باالإرهابيني.  �أنقرة  ت�شفهم  �لذين  �لكردية  �ل�شعب 
�أرب��ع��ة �آخ��ري��ن ب��ج��روح جر�ء  “مدين و����ش��اب��ة  �ل�����ش��وري ع��ن مقتل 
�ل�شورية  و�لف�شائل  �لرتكية  للقو�ت  و�ملدفعية  بالقذ�ئف  ق�شف 
�آفرين«.  م�شت�شفى  �أم��ام مدخل  بع�شها  �شقط  على مدينة عفرين، 
عفرين  مدينة  تعر�شت  ما  ن���ادر�ً  �ملنطقة،  على  �لهجوم  ب��دء  ومنذ 
�لقتيل  ب��اأن  �أف��اد  �ل��ذي  بر�س  �لرتكي وفق مر��شل فر�ن�س  للق�شف 
با�شم وح��د�ت حماية  �ملتحدث  �أج��رة. وبح�شب  ل�شيارة  �شائقاً  يعمل 
�لق�شف  �مل��دين يف  قتل  برو�شك ح�شكة،  �لكردية يف عفرين  �ل�شعب 
قرب �مل�شت�شفى. ويعد م�شت�شفى �أفرين �لرئي�شي يف مدينة عفرين. 
وي�شتقبل منذ بدء �لهجوم عدد�ً كبري�ً من �جلرحى �لذين ينقلون 
�ليه من �لقرى و�لبلد�ت �حلدودية. و�أح�شى �ملر�شد �ل�شوري منذ 
بدء �لهجوم مقتل �شبعني مدنياً فيما تنفي تركيا �أن تكون ت�شتهدف 
�أي من �ملدنيني يف عملياتها �لع�شكرية �لتي تقول �نها موجهة �شد 

�ملو�قع �لع�شكرية للمقاتلني �الكر�د يف منطقة عفرين.
 

ق���ال وزي���ر �ل��دف��اع �ل��ري��ط��اين ج��اف��ني ول��ي��ام�����ش��ون يف ت�شريحات 
من�شورة �م�س �لثالثاء �إن �شفينة حربية بريطانية �شتبحر عر بحر 

�ل�شني �جلنوبي �ل�شهر �ملقبل للتاأكيد على حقوق حرية �ملالحة.
وحتدث م�شوؤولون بريطانيون عن �لرحلة الأول مرة قبل �شتة �أ�شهر 
ومن �ملرجح �أن تذكي �لتوتر مع �ل�شني �لتي تطالب بال�شيطرة على 
معظم �أنحاء بحر �ل�شني �جلنوبي وتبني من�شاآت ع�شكرية على جزر 
وتايو�ن  و�لفلبني  وماليزيا  ب��رون��اي  �شلطنة  وتطالب  �ملنطقة.  يف 
�لطاقة ومتر عره جتارة  �لغني مب��و�رد  �لبحر  وفيتنام بحقوق يف 
)ذ�  �شحيفة  مع  مقابلة  يف  وليام�شون  وق��ال  �ل���دوالر�ت.  مبليار�ت 
�إن �لفرقاطة �شاذرالند �شتبحر عر �ملنطقة بعد زيارة  ��شرت�ليان( 
��شرت�ليا. ونقلت �ل�شحيفة عن وليام�شون قوله “�شتبحر عر بحر 
�ل�شني �جلنوبي )يف �لطريق للوطن( و�شتو�شح �أن �شالحنا �لبحري 
يحق له فعل ذلك«. وقالت �ل�شحيفة �إن وليام�شون مل يحدد ما �إذ� 
منطقة  �أي  من  بحريا  ميال   12 نطاق  يف  �شتبحر  �ل�شفينة  كانت 
متنازع عليها. و�أبحرت عدة �شفن تابعة للبحرية �الأمريكية للتاأكيد 

على حرية �ملالحة وهو ما �أثار �نتقاد�ت �شديدة من جانب بكني.
�إن��ه علم  �ل�شينية  وز�رة �خلارجية  با�شم  �ملتحدث  �شو�نغ  قنغ  وق��ال 

بهذه �لت�شريحات.

�أعلنت �ل�شفارة �المريكية يف هافانا �ن �لقائم باالأعمال �جلديد فيليب 
�إ�س. غولدبرغ �لذي عنّي موؤخر� قائما باالأعمال “موقتا” يف هذ� �لبلد، 
توىل مهامه، يف خطوة تتز�من مع ت�شديد �إد�رة �لرئي�س دونالد تر�مب 
�لدبلوما�شي  �ل�شيوعية. وغولدبرغ )61 عاما(  �لدولة  �شيا�شتها جتاه 
�ل�شفارة  �أعلنت  �الأح��د بح�شب ما  يوم  �ملخ�شرم توىل مهامه يف هافانا 
على موقعها �اللكرتوين، من دون �ن تو�شح �ىل متى �شي�شتمر يف هذه 
�ملهمة. ويخلف غولدبرغ يف هذ� �ملن�شب �لدبلوما�شي جيفري ديلورنتي�س 
�لذي �نتهت مهامه يف هافانا يف متوز يوليو بعدما كان �أحد �برز �لذين 
�ملتحدة وكوبا يف  �لواليات  �لذي مت بني  �لتاريخي  �لتقارب  عملو� على 
�أوباما. وعمل غولدبرغ  ب��ار�ك  �ل�شابق  �لرئي�س  2014 يف عهد  نهاية 
طيلة حياته يف �ل�شلك �لدبلوما�شي وهو يتقن �ال�شبانية وقد �شبق له 
2013-2016 وبوليفيا  �لفيليبني  �أن كان �شفري� لبالده يف كل من 
2006-2008، وهما بلد�ن غادرهما على خالف مع رئي�شيهما. ففي 
2008 مت طرده من الباز بعدما �تهمه �لرئي�س �لبوليفي �ال�شرت�كي 
لبالده  �لد�خلية  �ل�شوؤون  يف  بالتدخل  لكوبا،  �حلليف  مور�لي�س،  �إيفو 

و�لتاآمر �شد نظامه مع �ملعار�شة �ملحافظة.

عوا�صم

بريوت

هافانا

�سيدين

اليابان تقبل 20 لجئا العام املا�شي فقط  
•• طوكيو-رويرتز:

80 باملئة  �إن عدد طالبي حق �للجوء يف �ليابان ز�د  قالت �حلكومة �م�س 
�إىل م�شتوى قيا�شي بلغ 19628 يف عام 2017 لكن مت قبول 20 منهم 

فقط.
و�لهجرة ق�شية مثرية للجدل يف �ليابان حيث يفخر �لكثريون بالتجان�س 

�لثقايف و�لعرقي حتى رغم تز�يد عدد �مل�شنني و�نكما�س �لقوة �لعاملة.
�الإغاثة  ملنظمات  �لرئي�شيني  �ملانحني  م��ن  �ل��ي��اب��ان  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى 
بقبول  �ل�شماح  �أو  �ل��ل��ج��وء  �شيا�شات  تخفيف  يف  مت��ان��ع  �أن��ه��ا  �إال  �ل��دول��ي��ة 

مهاجرين من �لعمال.
�لقليلة  �الأع����و�م  يف  ز�د  �للجوء  ح��ق  طالبي  ع��دد  �إن  �ل��ع��دل  وز�رة  وق��ال��ت 
�ملا�شية يف ظل �ال�شتفادة من نظام ي�شمح ملقدمي طلبات �للجوء �أ�شحاب 

�لتاأ�شري�ت �لقانونية بالعمل �أثناء �لنظر يف طلباتهم.
وق�شرت �حلكومة يف منت�شف يناير كانون �لثاين حق �لعمل على �لذين 

تعترهم �ليابان الجئني �شادقني.
�للجوء  طلبات  مقدمي  ع��دد  �نخفا�س  عنه  نتج  ذل��ك  �إن  �ل���وز�رة  وق��ال��ت 
يوميا يف �لن�شف �لثاين من يناير كانون �لثاين بن�شبة 50 باملئة مقارنة 

بدي�شمر كانون �الأول.
و�أظهرت بيانات �أولية �أن �لفلبينيني كانو� ي�شكلون �أكر ن�شبة بني مقدمي 

�لطلبات يف 2017 يليهم مو�طنو فيتنام و�شريالنكا.
خم�شة  هناك  �ملا�شي  �لعام  يف  �ليابان  قبلتهم  �لذين  �لع�شرين  بني  وم��ن 

م�شريني وخم�شة �شوريني و�أفغانيني �ثنني.
من  مل��خ��اوف  نظر�  �لباقني  �لثمانية  جن�شيات  ذك��ر  ع��ن  �ل���وز�رة  و�متنعت 
�شهولة �لتعرف عليهم. وقال �إري �إي�شيكاو� من �جلمعية �ليابانية لالجئني 
للغاية. من منطلق خرتنا يف دعم �لالجئني  ع�شرون �شخ�شا عدد قليل 

�عتقد �أنه ينبغي قبول �ملزيد من �الأ�شخا�س.

حرب 2006 �شتبدو كنزهة.. 
خطوة اإ�شافّية نحو املواجهة ال�شاملة

رو�شيا ل مت�شك بكل اخليوط يف �شوريا

ال�شجن 20 عاما ل�شديقة رئي�شة كوريا اجلنوبية ال�شابقة  رو�شيا تكذب وزيرًا هولنديًا ب�شاأن بوتني 
 •• اأم�صرتدام-رويرتز:

وزير  ت�شريحات  �لثالثاء  �م�س  هولند�  ل��دى  �لرو�شية  �ل�شفارة  و�شفت 
�لكرى  رو�شيا  الإن�شاء  عد�ئية  رو�شية  خطة  ب�شاأن  �لهولندي  �خلارجية 

باأنها �أخبار كاذبة.
و�أقر وزير خارجية هولند� هالبي زيل�شرت� �أم�س �الأول �الثنني باأنه كذب 
�لرو�شي فالدميري  �لرئي�س  �إن  ب�شاأن ح�شور �جتماع قيل   2016 يف عام 

بوتني حتدث خالله عن تفا�شيل خطط �لتو�شع.
وقالت �ل�شفارة يف بيان “توجه �تهامات لرو�شيا بناء على معلومات كاذبة 
ال  �لتي  �لبيانات  هذه  مبثل  د�ئما  �لهولنديون  �مل�شوؤولون  يديل  منت�شرة. 

�أ�شا�س لها... �ألي�س هذ� مثال على �الأخبار �ملزيفة �ملوجهة �شد بالدنا؟«.

 •• �صيول-اأ ف ب:

لرئي�شة  �ملقربة  �ل�شديقة  �شون-�شيل  �شوي  على  حكم 
 20 بال�شجن  �ل��ث��الث��اء  �م�����س  �ل�شابقة  �جلنوبية  ك��وري��ا 
�إقالة  عاما الإد�نتها بالف�شاد �ثر �لف�شيحة �لتي �دت �ىل 

بارك غيون-هي.
من  مقربة  �أ�شبحت  �ل��ت��ي  �شون-�شيل  ���ش��وي  وتعر�شت 
�لغام�شة،  �لدينية  �ل�شخ�شية  و�ل��ده��ا،  خ��الل  ب��ارك من 
�لتي هزت  لالإهانات و�لتنديد يف �الحتجاجات �حلا�شدة 
�لعام  �لرئي�شة  و�أدت �ىل عزل  �آ�شيا  �قت�شاد يف  �كر  ر�بع 

�ملا�شي.
ويعد �حلكم موؤ�شر� حمتمال للقر�ر �ملرتقب يف حماكمة 

بارك، �إذ �أن 15 من �التهامات �ل18 �لتي وجهت ل�شوي 
كيم  �لقا�شي  وق��ال  لبارك.  �ملوجهة  لالتهامات  م�شابهة 
عالقات  ��شتغلت  �شوي  �ن  مزدحمة  قاعة  �م��ام  �شي-يون 
ب��ارك الإرغ���ام �شركات على  م��ع  ف��رتة طويلة  خا�شة م��ن 
�لترع باأمو�ل ملوؤ�ش�شات كنت ت�شرف عليها و��شتخدمتها 

ملكا�شبها �خلا�س.
مليون   13( وون  مليار   14 مبلغ  قبلت  �ن��ه��ا  و�أ���ش��اف 
و�شركة  “�شام�شونغ”  �الت�����ش��االت  ع��م��الق  م��ن  دوالر( 
“لوتي” �لكرى يف جمال مبيعات �لتجزئة كما “تدخلت 

يف �شوؤون �لدولة ب�شكل و��شع �لنطاق«.
ومل يكن ل�شوي �شفة ر�شمية �أو ت�شريحا �أمنيا، لكن �الدعاء 
قال �إنها تدخلت يف عدد كبري من �مل�شائل �لر�شمية، ومنها 

خطابات  �إع���د�د  ويف  و�شفر�ء  �حلكومة  يف  �ع�شاء  تعيني 
عدة لبارك. وقال �لقا�شي “يف �شوء �ملكا�شب �ملادية �لتي 
ح�شلت عليها �ملتهمة، و�لفو�شى �لكبرية يف �شوؤون �لدولة 
�لتي ت�شببت بها جر�ئمها و�شعور �ل�شعب باال�شتياء، فاإن 

جرم �ملتهمة كبري جد�«.
�أفعالها  �أي ندم على  �إن �شوي مل تظهر  و��شاف �لقا�شي 

معلنا �أنه “يحكم على �ملتهمة بال�شجن 20 عاما«.
يف  رقمها  عليه  �زرق  معطفا  �رت��دت  �لتي  �شوي  تبد  ومل 

�ل�شجن، �ي رد فعل عند �شدور �حلكم.
�د�رة جمموعة  وحكم على �شني دونغ-بن رئي�س جمل�س 
بال�شجن  �جلنوبية،  ك��وري��ا  �شركات  �أك��ر  خام�س  ل��وت��ي، 

�شنتني ون�شف �ل�شنة.

بكثري  �أبعد  ديبلوما�شية  باعتبار�ت  �شوريا  يف  تتقيد 
مما تتقيد به �إ�شر�ئيل، �لتي حتظى بدعم ال حمدود 
من �أمريكا، وحتى ب�”�إذن” رو�شي للعمل يف �الأر��شي 
�ل�شورية، طاملا �أن هدفها لي�س قو�ت �لنظام ذ�ته، بل 
ن�شاطات ومن�شاآت قد تكون مرتبطة بحزب �هلل. كما 

••القد�ض املحتلة-وكاالت:

�الأو�شط  �ل�شرق  ���ش��وؤون  حملل  ب��ار�إي��ل،  ت�شيفي  لفت 
�الإعالم  �أن  �إىل  �الإ�شر�ئيلية،  “هاآرت�س”  �شحيفة  يف 
�الإير�ين ركز على �إ�شقاط مقاتلة �إ�شر�ئيلية، ال عل�ى 
�خرت�ق طائرة �إير�نية م�شرية لالأجو�ء �الإ�شر�ئيلية، 
م���ع �حل���ر����س ع��ل��ى جت��اه��ل دور �إي�����ر�ن يف �الأح�����د�ث 
�الأخرية.  وح�شب بار�إيل، �إذ� كانت تلك �لتقارير ت�شري 
تعك�س  فهي  و�لع�شكري،  �ل�شيا�شي  �إي��ر�ن  موقف  �إىل 
�إ�شر�ئيل،  م��ع  مبا�شرة  م��و�ج��ه��ة  �أي  لتجنب  م�شعًى 
و�ال���ش��ت��م��ر�ر يف ت��اأط��ري �ل�����ش��ر�ع على �أن��ه ب��ني �شوريا 

و�إ�شر�ئيل، وال يرتبط باإير�ن. 
قر�ر  �إىل  بقلق  تنتظر  �إي���ر�ن  �أن  �مل��ق��ال  ك��ات��ب  وي���رى 
�لرئي�س �الأمريكي تر�مب، و�ملتوقع �شدوره يف مايو، 
حول م�شتقبل �التفاق �لنووي �الإير�ين، وخيار فر�س 

عقوبات جديدة على �إير�ن. 
�إير�نية  وقو�ت  �إ�شر�ئيل  بني  ع�شكري  ل�شد�م  وميكن 
يف �شوريا �أن يتحول �إىل ورقة يف �أيدي تر�مب، ونو�ب 
مماثاًل  �شر�عاً  ي�شتخدمون  قد  ممن  �لكونغر�س،  يف 

برهاناً على �شرورة فر�س عقوبات جديدة.
�إي���ر�ن ج��زء�ً من  ب��ار�إي��ل، تعتر  �إليه  ووف��ق ما ي�شري 
�إيجاد  �إىل  عبثاً  �شعت  وتركيا،  رو�شيا  ت�شم  ترويكا، 

�إير�ن  تريد  وال  �شوريا.  يف  للحرب  ديبلوما�شي  ح��ل 
فتح جبهة ع�شكرية جديدة مع �إ�شر�ئيل، ما قد يدفع 
هذه  وتتطلب  �هلل.  ح��زب  �شد  ح��رب  ل�شن  �أب��ي��ب  ت��ل 
خفياً،  ع�شكرياً  دور�ً  �إي���ر�ن  تلعب  �أن  �ال�شرت�تيجية 
�لقو�ت  جت��اه  �أي�شاً  ولكن  فح�شب،  �إ�شر�ئيل  �شد  ال 
�لرتكية �لتي غزت �شمال �شوريا يف �ل�شهر �ملا�شي ملنع 
ميلي�شيات كردية من �ل�شيطرة على مناطق حدودية.

�أي�شاً،  �ال�شرت�تيجية  ه��ذه  تتطلب  �لكاتب،  ر�أي  ويف 
ملنع  رو�شيا،  مع  �لع�شكرية  عملياتها  �إي��ر�ن  تن�شق  �أن 
ت�شبب �أي �شد�م ع�شكري مع �إ�شر�ئيل يف تبديد جهود 
�ل�شورية  �الأر�����ش���ي  ويجعل  �لديبلوما�شية،  رو���ش��ي��ا 
�ال�شرت�تيجية  هذه  لكن  �إ�شر�ئيلية.   ل�شربات  هدفاً 
ت�شتدعي �أي�شاً تف�شري�ً ل�شبب �إر�شال طائرة درون �إىل 
�إ�شر�ئيل، ما قد يدفع �إ�شر�ئيل �إىل رد ع�شكري، وي�شع 
�إير�ن يف موقف �ملعتدي.  ويقول بار�إيل �إنه قد يف�شر 
ذلك على �أنه خطاأ مالحي ال قر�ر�ً تكتيكياُ، �أو �الأ�شو�أ 
�لرد.   على  �إ�شر�ئيل  الإج��ب��ار  ��شرت�تيجي  ق��ر�ر  منه، 
وينطوي  ترجيحاً،  �أق���ل  ل�شبب  �آخ���ر  تف�شري  وه��ن��اك 
�إير�نية يف �إظهار ق��در�ت �ل��درون، يف �إطار  على رغبة 
تقارير حديثة �أ�شارت ل�شعي �إير�ن الإنتاج طائر�ت من 
ن�شاطاتها  م��ن  ج���زء�ً  باعتبارها    6 – ط��ر�ز مهاجر 
�ال�شتخبار�تية و�حلربية.  ويرى كاتب �ملقال �أن �إير�ن 

•• الريا�ض-وكاالت:

�إىل  �لدين  بارعة علم  �ل�شحافّية و�الإعالمية  تطّرقت 
ف�شاًل  �شكلت  و�ل��ت��ي  �شوريا  يف  �ملا�شي  �ل�شبت  �أح���د�ث 
�ملتعددة �جلبهات على  �لت�شعيد يف �حلرب  جديد�ً من 

�متد�د �ل�شرق �الأو�شط �ملمزق. 
�أّن  �أك���دت  �ل�����ش��ع��ودي��ة،  نيوز”  �ر�ب  “ذي  �شحيفة  ويف 
�إ�شقاط مقاتلة �أف-16 �الإ�شر�ئيلية و�شل�شلة �لهجمات 
و�إير�نية،  �شورية  �أه��د�ف��اً  ط��اول��ت  و�ل��ت��ي  �أعقبته  �لتي 
حمتومة  مو�جهة  �إىل  �إ�شافية  خطوة  �ملنطقة  تقّرب 

بني �إ�شر�ئيل ووكالء �إير�ن على �أر��س عربية.
�ل�شوري  �لنز�ع  �ل��دويل نظره عن  �أ�شاح �ملجتمع  وحني 
حتتاج  و�ل�شيا�شية  �لع�شكرية  �حل��ل��ول  �أّن  ر�أى  بعدما 
جهد�ً كبري�ً جد�ً كي ُيبذل، بد� �أّن هذ� �مل�شهد �لدموي 
قد ي�شحب �لدول �ملجاورة �إليه، و�شُينتج تد�عيات كبرية 

بالن�شبة للدول �لفاعلة على �ل�شاحة �لدولية.
�لعامل ع��دم مالحظة  �ّدع��ى  على م��دى خم�س �شنو�ت، 
�إي���ر�ن يف  �أل��ف عن�شر من وك��الء   200 �نت�شار ح��و�يل 
�لعر�ق و�شوريا و�شواًل �إىل مرتفعات �جلوالن. يف هذ� 
�للبنانية  �لدولة  على  قب�شته  �هلل  ح��زب  �شّدد  �لوقت، 
قبل �أن يتجه نحو �شوريا. ومع تعزيز �إ�شر�ئيل موقعها 
�لع�شكري، �أ�شبح �ل�شد�م �لعمالق جمّرد م�شاألة وقت. 
�إ�شر�ئيلية من قبل �لدفاعات  �إّن �لتدمري �ملذل ملقاتلة 
يقاربه �شقور  ورو�شية،  �إير�نية  �ل�شورية حتت مر�قبة 
�إ�شر�ئيليون كذريعة منا�شبة للق�شاء على وكالء �إير�ن 
يف ���ش��وري��ا ول��ب��ن��ان مل���ّرة و�ح���دة ون��ه��ائ��ي��ة. و�ت��ه��م بع�س 
بنيامني  �الإ�شر�ئيلّي  �ل���وزر�ء  رئي�س  �لكني�شت  �أع�شاء 
عن  �النتباه  لت�شتيت  �الأح��د�ث  هذه  باإطالق  نتانياهو 

�لتحقيقات يف تورطه بق�شايا ف�شاد.

بيانات متاأرجحة
بالرغم مما �شبق، تذكر علم �لدين �أّن �لطرفني يبدو�ن 

�لبيانات  الأّن  ���ش��ام��ل��ة،  ب��ح��رب  �ل��غ��رق  �إز�ء  م���رتددي���ن 
�الإ�شر�ئيلية و�الإير�نية تاأرجحت ب�شكل مثري لاللتبا�س 
بني �لتطلعات �إىل تهدئة �الأو�شاع و�لتهديد�ت �خلطرية 
ب�شاأن عو�قب �ال�شتفز�ز�ت �الإ�شافية. فتل �أبيب قالت �إّن 
�إير�ن تلعب بالنار قبل �أن يقول ناطق با�شم �حلكومة �إّن 
�إ�شر�ئيل ال تتطلع �إىل ت�شعيد �لو�شع. يف هذه �الأثناء، 
ملنع  �شتتدخل  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �أّن  م��ن  ب��وت��ني  نتانياهو  ح���ّذر 
و�شعى  ���ش��وري��ا.  د�خ��ل  تعزيز موقعها  �إي���ر�ن  حم���اوالت 
�الأحد�ث  عن  �أنف�شهم  �إبعاد  �إىل  �الإير�نيون  �مل�شوؤولون 
منكرين �أّن طائرتهم دخلت �إ�شر�ئيل. لكّن ناطقاً با�شم 
�حلكومة �الإير�نية قال �إّن �إ�شقاط �لطائرة هو “حتذير 

و��شح” لتل �أبيب. 

تهديدات متبادلة
للحرب.  ����ش��ت��ع��د�ده��ا  جميعها  �الأط������ر�ف  ك����ررت  ل��ق��د 
باإعادة  ه������ّددو�  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �جل��ي�����س  يف  م�����ش��وؤول��ون 
�أم��ني ع��ام ح��زب �هلل  �أّم���ا  لبنان �إىل �لع�شر �حل��ج��ري. 
بال�شو�ريخ  �أب��ي��ب  ت��ل  ب��اإم��ط��ار  ف��ه��ّدد  ن�����ش��ر�هلل  ح�شن 
من  تنطلق  ملو�جهة  �شيعة  مقاتلني  با�شتقد�م  وتعّهد 
م�شوؤولون  يخِف  ومل  لل�شيادة.  خا�شعة  لبنانية  �أر���س 
على  �ل��ه��ج��وم  جت���اه  لهفتهم  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �مليلي�شيات  يف 
بالقرب من  نّظم حزب �هلل ج��والت  �الإ�شر�ئيليني وقد 
�إير�نية  ميلي�شيات  لقادة  �جلنوبية  �للبنانية  �حل��دود 
�لبارز  �الإي���ر�ين  للم�شوؤول  وك��ان  �خلزعلي.  قي�س  مثل 
�بر�هيم رئي�شي �لذي يتوقع �لبع�س �ن يخلف خامنئي، 
جولة م�شابهة خالل �الأ�شبوع �ملا�شي و�عد�ً باأّن “حترير 

�لقد�س بات قريباً«.

ماذا عن املوقف الرو�ضّي؟
�إّن �لت�شعيد �لكالمي بني �إير�ن و�إ�شر�ئيل ي�شع رو�شيا 
�الأخرية  نتانياهو  زي���ارة  م��ري��ح. خ��الل  يف موقف غ��ري 
�إىل مو�شكو، طالب رئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي �لرئي�س 

�أن �إير�ن م�شطرة للتن�شيق مع �شركاء �آخرين.  ورغم 
ذلك، يعتقد بار�إيل �أن هذ� �لتو�زن ال يعطي �إ�شر�ئيل 
�أي  �لرو�شي،  �ل�شر  ح��دود  الختبار  �لت�شرف  حرية 
�إىل �أي مدى ت�شمح رو�شيا الإ�شر�ئيل ب�شن �شربات قد 

تقود لفتح جبهة ع�شكرية.

�إير�ن يف �شوريا. وتلفت �لكاتبة  �لرو�شي بتقييد حركة 
طهر�ن  ب��ني  �ل��ت��وت��ر  تنامي  ع��ن  م��وؤ���ش��ر�ت  �إىل  �لنظر 
حليفاً  �إ�شر�ئيل  ت��رى  �الأخ���رية  �أّن  خ�شو�شاً  ومو�شكو 
طيار  ب��ال  لطائرة  �إي���ر�ن  ��شتخد�م  ك��ان  منها.  مقرباً 
���ش��ام��ل �شّد  �إىل رّد دف��اع��ي  ���ش��وري��ا  �ل��ن��ظ��ام يف  وجل���وء 
يف  رو�شيا  لو�شع  مدرو�شاً  �شعياً  �الإ�شر�ئيلية،  �ملقاتالت 
موقع �شعب و�إعطاء �مليلي�شيات �الإير�نّية حرية حركة 
ة. لكّن �إ�شر�ئيل  �أكر من �أجل حتقيق �أجندتها �خلا�شّ
حّذرت مو�شكو من �أّنها م�شتعّدة للرد بحزم �إذ� مل يتم 
كبح ج��م��اح ط��ه��ر�ن، بعدما �أع��رب��ت ع��ن �إح��ب��اط��ه��ا من 
مرتفعات  ع��ن  تبعد  م�شافة  �إىل  �إي���ر�ن  وك���الء  و���ش��ول 

�جلوالن خم�شة كيلومرت�ت فقط.

لبنان و�ضوريا 
ترى علم �لدين �أّن �إ�شر�ئيل �شت�شتخدم �لتهديد باللجوء 
مطالبها.  حتقيق  باجتاه  �ل�شغط  �أج��ل  من  �لقوة  �إىل 
�إىل  �حلكومة  بتو�شل  يتمثل  �آخ��ر مهم  عامل  وهنالك 
للتنقيب  ورو�شية  و�إيطالية  فرن�شية  �شركات  �تفاق مع 
لها.  ملكيتها  �إ�شر�ئيل  تّدعي  م�شاحات  يف  �لنفط  عن 

موجهاً  �الإ�شر�ئيلي  �لكالمي  �لت�شعيد  يبدو  ل��ذل��ك، 
خللق توتر يف بريوت من �أجل �أن تقّدم تنازالت يف هذ� 
�أن ال طرف  �ملجال. وتكتب علم �لدين من جهة ثانية 
��شتغّل �أحد�ث �ل�شبت للغرق يف حرب �شاملة وهو موؤ�شر 
�أّن  �إىل  ت��دّل  �ل�شابقة  �لتجارب  �إّن  ذل��ك،  وم��ع  م�شّجع. 
�لقتل �شيطاول �الأبرياء �لعرب من �ملدنيني �أكر بكثري 

من مطاولته للجيو�س و�ملقاتلني.
�لوثوق باملجتمع  �أّن��ه ال ميكن  �إىل  �لدين   وت�شري علم 
�لدويل يف جمال تاأدية دوره على م�شتوى �إنهاء �لنز�ع 

و�إعادة �لبناء. 
�لعربية �خلليجية قد �شاهمت ب�شكل  و�إذ� كانت �لدول 
فاإّن   ،2006 ح��رب  بعد  لبنان  �إع��م��ار  �إع����ادة  يف  كبري 
�ل�شيولة �ليوم �أقل توفر�ً من قبل. �أّما �إير�ن ف�شت�شعى 
ب�شرور  و���ش��ت��رتك  ل��اله��ت��م��ام مب�����ش��احل��ه��ا �خل���ا����ش���ة، 
�ملو�طنني �للبنانيني و�ل�شوريني يت�شورون جوعاً. ومع 
و�شول عدد �شو�ريخ حزب �هلل �ملطورة �إىل 100 �ألف 
فاإّن  �حل���روب،  خلو�س  �الإ�شر�ئيلي  �ال�شتعد�د  وت��ز�ي��د 
دموية  مذبحة  �إىل  �شيتحول  �حل���ايل  �ل��ع��ام  يف  ن��ز�ع��اً 

جتعل حرب متوز نزهة باملقارنة مع �حلرب �ملقبلة. 

ال�شعبة الربملانية الإماراتية ت�شارك يف اعمال اجلل�شة الثالثة للربملان العربي بالقاهرة
•• القاهرة-وام:

�لرملانية  �ل�����ش��ع��ب��ة  وف���د  ����ش���ارك 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �الحت������ادي 
�أع�شاء �لرملان �لعربي يف �عمال 
�النعقاد  دور  �لثالثة من  �جلل�شة 
�لت�شريعي  �ل��ف�����ش��ل  م���ن  �ل���ث���اين 
�لتي  �ل���ع���رب���ي  ل���ل���رمل���ان  �ل���ث���اين 

عقدت �م�س باجلامعة �لعربية.
�لرملانية  �ل�شعبة  “وفد  ي�شم 
�ملجل�س  �أع�������ش���اء  �الإمار�تية” 
�ل����وط����ن����ي �الحت�����������ادي �أع���������ش����اء 
�ل��رمل��ان �ل��ع��رب��ي ���ش��ع��ادة ك��ل من 
�لفال�شي  ز�ي�����د  ب���ن  ع��ل��ي  خ���ال���د 
رئي�س جلنة �ل�شوؤون �القت�شادية 
�لنقبي  عبد�هلل  وجا�شم  و�ملالية، 
�لت�شريعية  �ل�شوؤون  جلنة  ع�شو 
�الإن�شان،  وح���ق���وق  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة 
وحم��م��د �أح��م��د �ل��ي��م��اح��ي ع�شو 
جل����ن����ة �ل�������������ش������وؤون �خل����ارج����ي����ة 
�لقومي،  و�الأم������ن  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ع�شوة  �شمنوه  بن  �شامل  وعائ�شة 
�الجتماعية  �ل�����������ش�����وؤون  جل���ن���ة 
و�ل���رتب���وي���ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�مل������ر�أة 

و�ل�شباب، بالرملان �لعربي.
وقال �شعادة حممد �أحمد �ليماحي 
�ليوم  �لعربي  �ل��رمل��ان  جل�شة  �ن 
م�س ناق�شت نتائج �عمال �ملوؤمتر 
وروؤ�شاء  �لعربي  للرملان  �لثالث 
�ل���رمل���ان���ات �ل��ع��رب��ي��ة �ل����ذي عقد 
�ل�شبت �ملا�شي باجلامعة �لعربية 
عربية  وثيقة  �إق��ر�ر  ر�أ�شها  وعلى 
وتقدمي  �الره��اب  ملكافحة  �شاملة 
�الرهاب  لظاهرة  �شاملة  معاجلة 
م���ن �ج����ل �ج��ت��ث��اث��ه م���ن ج����ذوره 

و�لق�شاء عليه نهائيا.
�لرملان  ج��ل�����ش��ة  �ن  �ىل  و�أ�����ش����ار 
�لعمل  م�شتجد�ت  �أي�����ش��ا  بحثت 
بينها  وم�����ن  �مل�������ش���رتك  �ل���ع���رب���ي 
�لفل�شطينية  �لق�شية  ت��ط��ور�ت 
جلنة  تقرير  مناق�شة  مت  ،كذلك 
و�ل�شيا�شية  �خل��ارج��ي��ة  �ل�����ش��وؤون 
و�الأم��������ن �ل���ق���وم���ي، ف�����ش��ال عن 
�لق�شايا  م���ن  �ل��ع��دي��د  م��ن��اق�����ش��ة 
�لعربية ومنها �ملتعلق بالت�شامن 
مو�جهة  يف  �للبناين  �ل�شعب  مع 
�الخرية  �الإ�شر�ئيلية  �لتهديد�ت 
لبنان،  م��و�ق��ع حيوية يف  و���ش��رب 

�ل�شعب  مع  �لت�شامن  ف�شال عن 
�العتد�ء�ت  مو�جهة  يف  �ل�شوري 
�الأخرية بالطائر�ت على �الأر��شي 

�ل�شورية وتدمريها.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��ع��ادة جا�شم 
جل�شة  �ن  �ل���ن���ق���ب���ي  ع������ب������د�هلل 
�لرملان �م�س ناق�شت �لعديد من 
�مل��و���ش��وع��ات �ل��ه��ام��ة وم���ن بينها 
باالإجماع  �ل��رمل��ان  �أع�شاء  �إق���ر�ر 
تفعيل �ملادة �خلام�شة من �لنظام 
يعطي  و�ل��ذي  للرملان  �الأ�شا�شي 
���ش��الح��ي��ات �ل���رمل���ان و�ن����ه فعال 
ف�شال عن  فقط  ت�شريعيا  ولي�س 
�الأرب���ع  �ل��ل��ج��ان  ت��ق��اري��ر  مناق�شة 
�الأول  و�لتقرير  للرملان  �لتابعة 
�لعامل  يف  �الن�شان  حقوق  حلالة 

�لعربي.
�شامل  عائ�شة  قالت  جانبها  وم��ن 
�لرملان  ج��ل�����ش��ة  �ن  ���ش��م��ن��وه  ب���ن 
�ل�����ي�����وم ن���اق�������ش���ت �ل����ع����دي����د من 
يف  كان  و�لتي  �لهامة  �ملو�شوعات 
فل�شطني  جلنة  تقرير  مقدمتها 
و�لذي تناول جتديد �لتاأكيد على 
�ل��رئ��ي�����س �المريكي  ق���ر�ر  رف�����س 

�لقد�س  �ن  موؤكدة  �لقد�س  ب�شاأن 
عا�شمة �بدية لدولة فل�شطني.

و�أ�شافت �أن �جلل�شة �شهدت عر�س 
�ملنبثقة  �الأرب�����ع  �ل��ل��ج��ان  ت��ق��اري��ر 
جلنة  تقرير  ومنها  �ل��رمل��ان  عن 
و�لرتبوية  �الجتماعية  �ل�شوؤون 
و�لثقافية و�ملر�أة و�ل�شباب و�لذي 
�لفرعية  �للجنة  تقرير  ت�شمن 
م�����ش��روع قانون  ب���اإع���د�د  �مل��ك��ل��ف��ة 
��شرت�شادي عربي موحد للتعليم 
و�ل���ب���ح���ث �ل��ع��ل��م��ي ،ف�������ش���ال عن 
�لعربي  �ل���رمل���ان  رئ��ي�����س  م��ق��رتح 
�لعرب  كاأ�س  بطولة  تفعيل  ب�شاأن 
تو�شيات  و�إع�������د�د  �ل���ق���دم  ل���ك���رة 
ف�شال  �جل��ان��ب  ه�����ذ�  يف  عملي�����ة 
عن ��شتعر��س ت�شور مبدئي حول 
و�لنازحني  �ل��الج��ئ��ني  م�����ش��اع��دة 
و�لرتتيب  و�الأط��ف��ال  �لن�شاء  من 
�لالجئني  ح����ول  م���وؤمت���ر  ل��ع��ق��د 
و�الأطفال  �لن�شاء  من  و�لنازحني 
�ل��ع��رب و�مل��ق��رتح �خل��ا���س باإن�شاء 
معن�������ي  ����ش��������������������ت�����ش��اري  جم��ل�����س 
بالوطن  و�لطفل  �مل���ر�أة  بق�شايا 

�لعربي.

مطالبات حقوقية لفنزويال 
بالعودة للدميقراطية

•• كراكا�ض-وكاالت:

�الأمريكية  �ل����دول  جل��ن��ة  ط��ال��ب��ت 
�شي.�إي.دي.�إت�س  �الإن�شان  حلقوق 
للدميقر�طية  ب��ال��ع��ودة  ف��ن��زوي��ال 
�حلكم  �أ�����ش����ل����وب  ع����ن  و�ل���ت���خ���ل���ي 
�لتقرير  يف  وج����اء  �ال����ش���ت���ب���د�دي. 
�لذي �أعلنته �للجنة �أنه لي�س هناك 
�ل�شلطات  بني  ف�شاًل  فنزويال  يف 

ولي�شت هناك �نتخابات حرة.
و�تهمت �للجنة حكومة فنزويال يف 
�ملعار�شني  تقريرها بالقب�س على 
ب�شكل تع�شفي وتعذيبهم و��شتخد�م 

�لعنف �جلن�شي �شدهم.
حقوق  و���ش��ع  �إن  �ل��ل��ج��ن��ة  وق���ال���ت 
ب�شكل  تفاقم  فنزويال  يف  �الإن�شان 

ماأ�شوي �لعام �ملا�شي.
�شخ�شاً   120 م���ن  �أك�����ر  وق���ت���ل 
�حلكومة  �شد  �حتجاجات  خ��الل 
�لرئي�س  ج���رد  ك��م��ا   2017. ع���ام 
�ل���ف���ن���زوي���ل���ي ن���ي���ك���وال����س م������ادورو 
�لرملان �لذي ت�شيطر عليه �أغلبية 
معار�شة له من �شلطته �لت�شريعية 

و�لرقابية.

دم�شق ترف�س جلنة اأممية 
لتعديل الد�شتور 

•• دم�صق-رويرتز:

�ل�������ش���وري���ة �م�س  رف�����ش��ت �حل���ك���وم���ة 
م�شاعي تقودها �الأمم �ملتحدة لت�شكيل 
وهي  �لد�شتور،  �شياغة  الإع��ادة  جلنة 
�لنتيجة �لرئي�شية �لتي متخ�س عنها 
م��وؤمت��ر ���ش��الم ب��ني ج��م��اع��ات �شورية 
�نعقد يف رو�شيا �ل�شهر �ملا�شي. وقال 
�أمين �شو�شان معاون وزير �خلارجية 
�شحفي  م����وؤمت����ر  خ�����الل  �ل���������ش����وري 
لي�شت  جل��ن��ة  �أي  “كدولة،  ب��دم�����ش��ق 
�شورية ت�شكيال ورئا�شة و�أع�شاء نحن 
غري ملزمني بها وال عالقة لنا بها«. 
�شوت�شي،  موؤمتر  يف  �مل�شاركون  و�تفق 
رو�شيا  م�شاعي  يف  ز�وي���ة  حجر  وه��و 
الإنهاء  �لدبلوما�شية  دم�شق  حليفة 
30 يناير كانون �لثاين  �حلرب، يوم 
يف  �ل��د���ش��ت��وري��ة  �للجنة  ت�شكيل  على 
�نتخابات دميقر�طية  و�إج��ر�ء  جنيف 
يف �شوريا. وقال مبعوث �الأمم �ملتحدة 
�خلا�س ل�شوريا �شتافان دي مي�شتور� 
�ملعايري  ���ش��ي��ح��دد  �إن�����ه  ���ش��وت�����ش��ي  يف 
و�شيختار  �للجنة  باأع�شاء  �خلا�شة 
�حلكومة  م����ن  ���ش��خ�����ش��ا   50 ن���ح���و 

و�ملعار�شة وجماعات م�شتقلة.
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العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
تبليغ حكم بالن�شر

يف الدعوى 2017/692 مدين )جزئي ( 
�ىل �ملحكوم عليه :فيجاي كي�شو�ين كمالي�س كومار كي�شو�ين/عجمان ، منطقة �لنعيمية 1 رقم 
�لوحدة ، S067 حو�س خلفان �لنيادي - وقف م�شجد �ل�شلف �ل�شالح ، هاتف رقم:0526855333،  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2017/9/26 قد حكمت عليكم هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
�لز�م   1 �ملحكمة  حكمت  بالتايل:  و�الوق����اف   �ال�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  ل�شالح  �أع���اله 
ببناية  �لكائنة  �ل�شر�ء(  بو�بة  ماركت  )�شوبر  �لتجاري  �ملحل  �ملوؤجرة  �لعني  باخالء  عليه  �ملدعي 
�ل�شو�غل  �لدعوى وت�شليمها خالية من  �لنعيمية مو�شوع  �ل�شالح مبنطقة  �ل�شلف  وقف م�شجد 
للمدعي 2-بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د بدالت �اليجار للمدعي �عبتار� من:2016/8/1 بو�قع 28000 
�ملاء  �لر�شوم و�مل�شاريف وبدالت  �ملدعي عليه  �لفعلي 3-بالز�م  درهم �شنويا وحتى تاريخ �الخالء 
و�لكهرباء �مل�شتحقة حتى تاريخ �الخالء �لفعلي - حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� 

من �ليوم �لتايل ال�شتالمك هذ� �لتبليغ. 
         مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
اعالن بيع  عقار بالن�شر

فى الدعوى رقم 2012/1279 تنفيذ جتاري  
�لكر�مة  بريد  مقابل  زعبيل  �شارع  بردبي  دبي  �م��ارة  عنو�نه:  )�رنكو(  �ملو�شى  �حمد  عبد�هلل  �لتنفيذ:  طالب 
�ملنفذ   A �رنكو  بناية  خلف  من  �لكر�مة  �شوق  مقابل  ب��الز�  زعبيل  بناية  بجو�ر  دب��ي  بلدية  وخمتر  مركزي 
�الربعاء  يوم  �نه يف  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �لدولة-  و�خ��رون عنو�نه: خارج  يا�شني �خلو�جة  �شده: ح�شن 
�ملو�فق 2018/2/21 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة 
�و�شافه �دناه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت 
مو�طني  من  �ل�شر�ء  ر�غبى  وعلى  �عاله  �ملحدد  �لتاريخ  يف  وذلك   )www.emiratesauction.ae للمز�د�ت 
�لدولة �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع 
باملادة 301  �ملبينة  �ملو�عيد  �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف 
من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية 
جلل�شة �لبيع.وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات : �ر�س ف�شاء �ملنطقة و�دي �ل�شفا 5 رقم �الر�س 2096 �مل�شاحة 

4441.51 مرت مربع �ملقدرة ب�� 16.171.045.5 درهم الأعلى عطاء مقدم. مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
اعالن بيع  عقار بالن�شر املنفذ �شده

فى الدعوى رقم 2012/1279 تنفيذ جتاري  
�لكر�مة  بريد  مقابل  زعبيل  �شارع  بردبي  دبي  �م��ارة  عنو�نه:  )�رنكو(  �ملو�شى  �حمد  عبد�هلل  �لتنفيذ:  طالب 
�ملنفذ   A �رنكو  بناية  خلف  من  �لكر�مة  �شوق  مقابل  ب��الز�  زعبيل  بناية  بجو�ر  دب��ي  بلدية  وخمتر  مركزي 
�الربعاء  يوم  �نه يف  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �لدولة-  و�خ��رون عنو�نه: خارج  يا�شني �خلو�جة  �شده: ح�شن 
�ملو�فق 2018/2/21 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة 
�و�شافه �دناه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت 
مو�طني  من  �ل�شر�ء  ر�غبى  وعلى  �عاله  �ملحدد  �لتاريخ  يف  وذلك   )www.emiratesauction.ae للمز�د�ت 
�لدولة �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع 
باملادة 301  �ملبينة  �ملو�عيد  �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف 
من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية 
جلل�شة �لبيع.وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات : �ر�س ف�شاء �ملنطقة و�دي �ل�شفا 5 رقم �الر�س 2096 �مل�شاحة 

4441.51 مرت مربع �ملقدرة ب�� 16.171.045.5 درهم الأعلى عطاء مقدم. مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2017/17 بيع عقار مرهون  
طالب �لتنفيذ: م�شرف �المار�ت �ال�شالمي �س.م.ع عنو�نه: �مارة دبي مدينة دبي �لطبية مقابل حديقة �خلور بناية 
رقم 16 �ملكتب �لتنفيذي �لطابق �لثالث �ملنفذ �شده: روبيك موف�شي�شيان و�خرون عنو�نه: �مارة دبي منطقة �خلليج 
�الر���س رقم )177(  �لكائنة على قطعة  �منيات(  بيناري من  بناية )ذ�  �ب��روي  �لتجاري )برج خليفة( مقابل فندق 
رقم �لبلدية )499-346( �ملحل رقم )G10( �نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/2/21 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام 
�لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة 
�يد�ع  �ل�شر�ء  ر�غبى  ( وعلى   http://www.emiratesauction.ae �اللكرتوين  �ملوقع  للمز�د�ت وعلى  �المار�ت 
تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه 
معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية 
�لبيع.ولكل  �شخ�س غري  �لتالية جلل�شة  �يام  وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة 
ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم  �ملز�د ب�شرط �ن ال تقل هذه �لزيادة عن 
ع�شر �لثمن على �ن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة. وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات 
: نوع �لعقار : حمل �ملنطقة �خلليج �لتجاري رقم �الر�س 177 رقم �ملبنى 1 ��شم �ملبنى ذ� بيناري من �منيات رقم 
�لوحدة P1-04 �مل�شاحة 164.36 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب�� 2.299.900.00 درهم ويباع العلى عطاء. نوع �لعقار 
 G10 حمل �ملنطقة �خلليج �لتجاري رقم �الر�س 177 رقم �ملبنى 1 ��شم �ملبنى ذ� بيناري من �منيات رقم �لوحدة :

�مل�شاحة 200.03 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب�� 3.875.585.00 درهم يباع العلى عطاء.  مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدعوى رقم 2017/17 بيع عقار مرهون  

طالب �لتنفيذ: م�شرف �المار�ت �ال�شالمي �س.م.ع عنو�نه: �مارة دبي مدينة دبي �لطبية مقابل حديقة �خلور بناية 
�لثالث �ملنفذ �شده: ليلى ماتو�شيان و�خ��رون عنو�نه: �مارة دبي منطقة �خلليج  �لتنفيذي �لطابق  رقم 16 �ملكتب 
�الر���س رقم )177(  �لكائنة على قطعة  �منيات(  بيناري من  بناية )ذ�  �ب��روي  �لتجاري )برج خليفة( مقابل فندق 
رقم �لبلدية )499-346( �ملحل رقم )G10( �نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/2/21 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام 
�لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة 
�يد�ع  �ل�شر�ء  ر�غبى  ( وعلى   http://www.emiratesauction.ae �اللكرتوين  �ملوقع  للمز�د�ت وعلى  �المار�ت 
تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه 
معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية 
�لبيع.ولكل  �شخ�س غري  �لتالية جلل�شة  �يام  وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة 
ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم  �ملز�د ب�شرط �ن ال تقل هذه �لزيادة عن 
ع�شر �لثمن على �ن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة. وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات 
: نوع �لعقار : حمل �ملنطقة �خلليج �لتجاري رقم �الر�س 177 رقم �ملبنى 1 ��شم �ملبنى ذ� بيناري من �منيات رقم 
�لوحدة P1-04 �مل�شاحة 164.36 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب�� 2.299.900.00 درهم ويباع العلى عطاء. نوع �لعقار 
 G10 حمل �ملنطقة �خلليج �لتجاري رقم �الر�س 177 رقم �ملبنى 1 ��شم �ملبنى ذ� بيناري من �منيات رقم �لوحدة :

�مل�شاحة 200.03 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب�� 3.875.585.00 درهم يباع العلى عطاء.  مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده     
فى الدعوى رقم 2017/17 بيع عقار مرهون  

طالب �لتنفيذ: م�شرف �المار�ت �ال�شالمي �س.م.ع عنو�نه: �مارة دبي مدينة دبي �لطبية مقابل حديقة �خلور بناية 
�لثالث �ملنفذ �شده: ليلى ماتو�شيان و�خ��رون عنو�نه: �مارة دبي منطقة �خلليج  �لتنفيذي �لطابق  رقم 16 �ملكتب 
�الر���س رقم )177(  �لكائنة على قطعة  �منيات(  بيناري من  بناية )ذ�  �ب��روي  �لتجاري )برج خليفة( مقابل فندق 
رقم �لبلدية )499-346( �ملحل رقم )G10( �نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/2/21 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام 
�لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة 
�يد�ع  �ل�شر�ء  ر�غبى  ( وعلى   http://www.emiratesauction.ae �اللكرتوين  �ملوقع  للمز�د�ت وعلى  �المار�ت 
تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه 
معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية 
�لبيع.ولكل  �شخ�س غري  �لتالية جلل�شة  �يام  وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة 
ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم  �ملز�د ب�شرط �ن ال تقل هذه �لزيادة عن 
ع�شر �لثمن على �ن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة. وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات 
: نوع �لعقار : حمل �ملنطقة �خلليج �لتجاري رقم �الر�س 177 رقم �ملبنى 1 ��شم �ملبنى ذ� بيناري من �منيات رقم 
�لوحدة P1-04 �مل�شاحة 164.36 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب�� 2.299.900.00 درهم ويباع العلى عطاء. نوع �لعقار 
 G10 حمل �ملنطقة �خلليج �لتجاري رقم �الر�س 177 رقم �ملبنى 1 ��شم �ملبنى ذ� بيناري من �منيات رقم �لوحدة :

�مل�شاحة 200.03 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب�� 3.875.585.00 درهم يباع العلى عطاء.  مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده
فى الدعوى رقم 2017/17 بيع عقار مرهون  

طالب �لتنفيذ: م�شرف �المار�ت �ال�شالمي �س.م.ع عنو�نه: �مارة دبي مدينة دبي �لطبية مقابل حديقة �خلور بناية 
رقم 16 �ملكتب �لتنفيذي �لطابق �لثالث �ملنفذ �شده: روبيك موف�شي�شيان و�خرون عنو�نه: �مارة دبي منطقة �خلليج 
�الر���س رقم )177(  �لكائنة على قطعة  �منيات(  بيناري من  بناية )ذ�  �ب��روي  �لتجاري )برج خليفة( مقابل فندق 
رقم �لبلدية )499-346( �ملحل رقم )G10( �نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/2/21 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام 
�لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة 
�يد�ع  �ل�شر�ء  ر�غبى  ( وعلى   http://www.emiratesauction.ae �اللكرتوين  �ملوقع  للمز�د�ت وعلى  �المار�ت 
تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه 
معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية 
�لبيع.ولكل  �شخ�س غري  �لتالية جلل�شة  �يام  وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة 
ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم  �ملز�د ب�شرط �ن ال تقل هذه �لزيادة عن 
ع�شر �لثمن على �ن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة. وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات 
: نوع �لعقار : حمل �ملنطقة �خلليج �لتجاري رقم �الر�س 177 رقم �ملبنى 1 ��شم �ملبنى ذ� بيناري من �منيات رقم 
�لوحدة P1-04 �مل�شاحة 164.36 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب�� 2.299.900.00 درهم ويباع العلى عطاء. نوع �لعقار 
 G10 حمل �ملنطقة �خلليج �لتجاري رقم �الر�س 177 رقم �ملبنى 1 ��شم �ملبنى ذ� بيناري من �منيات رقم �لوحدة :

�مل�شاحة 200.03 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب�� 3.875.585.00 درهم يباع العلى عطاء.  مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2016/173 بيع عقار مرهون  
طالب �لتنفيذ: بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �الو�شط �ملحدودة عنو�نه: دبي بنك �ت�س ��س بي �شي �ملحدودة مكتب 
باجوغوباال�شاري  فينكاتي�س  بارتا�شار�تي  �ملنفذ �شده:   66 دبي لالنرتنت �س.ب:  �الو�شط مدينة  �ل�شرق  �الد�رة 
بارتا�شارتي عنو�نه: �م��ارة دبي و�دي �ل�شفا 6 �ملر�بيع �لعربية �ل�شارع 6 �لفيال 4 م��ري�دور رقم �الر���س 901 دبي 
�المار�ت �لعربية �ملتحدة جو�ل 0529123456 دبي �المار�ت �لعربية �ملتحدة �نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/2/21 
�ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة 
 ) http://www.emiratesauction.ae لتي �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى �ملوقع �اللكرتوين�
وعلى ر�غبى �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س 
على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية 
جلل�شة �لبيع.ولكل  �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم  �ملز�د 
و�مل�شروفات خزينة  �ملعرو�س  �لثمن  كامل  ب��اإي��د�ع  يقوم  �ن  على  �لثمن  ع�شر  �ل��زي��ادة عن  ه��ذه  تقل  �ن ال  ب�شرط 
�ملحكمة. وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات : �ر�س وما عليها من بناء مبنطقة و�دي �ل�شفا 6 رقم �الر�س 901 رقم 

�لبلدية 1652-664 �مل�شاحة 686.92 مرتم مربع �لقيمة �لكلية 4.300.000.00 درهم. مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده
فى الدعوى رقم 2016/173 بيع عقار مرهون  

طالب �لتنفيذ: بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �الو�شط �ملحدودة عنو�نه: دبي بنك �ت�س ��س بي �شي �ملحدودة مكتب 
باجوغوباال�شاري  فينكاتي�س  بارتا�شار�تي  �ملنفذ �شده:   66 دبي لالنرتنت �س.ب:  �الو�شط مدينة  �ل�شرق  �الد�رة 
بارتا�شارتي عنو�نه: �م��ارة دبي و�دي �ل�شفا 6 �ملر�بيع �لعربية �ل�شارع 6 �لفيال 4 م��ري�دور رقم �الر���س 901 دبي 
�المار�ت �لعربية �ملتحدة جو�ل 0529123456 دبي �المار�ت �لعربية �ملتحدة �نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/2/21 
�ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة 
 ) http://www.emiratesauction.ae لتي �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى �ملوقع �اللكرتوين�
وعلى ر�غبى �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س 
على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية 
جلل�شة �لبيع.ولكل  �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم  �ملز�د 
و�مل�شروفات خزينة  �ملعرو�س  �لثمن  كامل  ب��اإي��د�ع  يقوم  �ن  على  �لثمن  ع�شر  �ل��زي��ادة عن  ه��ذه  تقل  �ن ال  ب�شرط 
�ملحكمة. وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات : �ر�س وما عليها من بناء مبنطقة و�دي �ل�شفا 6 رقم �الر�س 901 رقم 

�لبلدية 1652-664 �مل�شاحة 686.92 مرتم مربع �لقيمة �لكلية 4.300.000.00 درهم. مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدعوى رقم 2017/169 بيع عقار مرهون  

طالب �لتنفيذ: �شتاندرد ت�شارترد بنك عنو�نه: بناية �لفرد�ن بردبي �مارة دبي �ملنفذ �شده: حممد 
�نه  دبي  �م��ارة  مارينا  دبي  تاور  �شانيبال  بناية  رقم 2015  �شقة  �بر�هيم حممد عبد�حلميد عنو�نه: 
�ن �قت�شى �حلال  �لتالية  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث  �ملو�فق 2018/2/21  يف يوم �الربعاء 
�شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه �مام �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت للمز�د�ت 
وعلى �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبى �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة 
�ي��د�ع تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على 
�لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل 
ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع.وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات : �شقة �شكنية �ملنطقة برج خليفة 
رقم �الر�س 380 رقم �ملبنى 3 ��شم �ملبنى ريزيدن�س T3/2 رقم �لعقار B203 �مل�شاحة 93.92 مرت مربع 

�ملقدرة ب�� 1.718.607 درهم. مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2017/104 بيع عقار مرهون  
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لوطني عنو�نه: �مارة دبي ديره �شارع بني يا�س نف�س بناية بنك �بوظبي �لوطني 
�شارع  بردبي  دبي  �م��ارة  عنو�نه:  �شيد مو�شى منتظر  كور�س  �ملنفذ �شده:  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  بجو�ر 
�نه يف يوم  �لتجاري مكتب رقم 707 متحرك 0506500948  �ملركز  �بر�ج فندق �لفريمنت  �ل�شيخ ز�يد مكتب 
�الربعاء �ملو�فق 2018/3/7 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار 
�ملو�شحة �و�شافه �دناه �مام �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى �ملوقع �اللكرتوين 
تاأمني ال  �يد�ع  �لدولة  �ل�شر�ء من مو�طني  HTTP://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبى 
يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه 
معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الجر�ء�ت 
�ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع.وفيما يلي 
بيان �و�شاف �ملمتلكات : عبارة عن �ر�س وما عليها من بناء رقم �الر�س 791 �ملنطقة نخلة جمري� رقم �لبلدية 

6453-381 �مل�شاحة 657.69 مرت مربع �لقيمة �لتقديرية 10000000 درهم. مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدعوى رقم 2017/154 بيع عقار مرهون  

بنك  مبنى  �الكادميية  دبي  مدينة  دبي  دبي  �م��ارة  �الم��ار�ت  عنو�نه:  �لتجاري  �بوظبي  بنك  �لتنفيذ:  طالب 
�بوظبي �لتجاري �ملنفذ �شده: �حمد ح�شون خ�شري عنو�نه: �مارة دبي قرية جمري� بناية ترياجنل دي�شرتيكت 
�نه   ahmadhasson@yahoo.com  045546190  -0507268148 ت  �ينوك  ب��رتول  حمطة  ق��رب   3B
يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/2/21 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى 
�ملوقع  للمز�د�ت وعلى  �الم��ار�ت  �لبيع )�شركة  بها  �نيط  �لتي  �مام �جلهة  �دن��اه  �و�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  بيع 
�اللكرتوين HTTP://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبى �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع 
�لتقدم  �لبيع  �عرت��س على  لديه  ولكل من  �ملز�يدة  دخ��ول  �ال�شا�شي قبل  �لثمن  يقل عن 20% من  تاأمني ال 
باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�الجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع.

وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات : �و�شاف �لعقار عبارة عن قطعة �ر�س رقم �الر�س 146 �ملنطقة �لر�شاء 
جنوب �خلام�شة �مل�شاحة 180 مرت مربع �لتقييم 1600000 درهم. مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.

 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
اعالن بيع  عقار بالن�شر املنفذ �شده

فى الدعوى رقم 2017/154 بيع عقار مرهون  
بنك  مبنى  �الكادميية  دبي  مدينة  دبي  دبي  �م��ارة  �الم��ار�ت  عنو�نه:  �لتجاري  �بوظبي  بنك  �لتنفيذ:  طالب 
�بوظبي �لتجاري �ملنفذ �شده: �حمد ح�شون خ�شري عنو�نه: �مارة دبي قرية جمري� بناية ترياجنل دي�شرتيكت 
�نه   ahmadhasson@yahoo.com  045546190  -0507268148 ت  �ينوك  ب��رتول  حمطة  ق��رب   3B
يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/2/21 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى 
�ملوقع  للمز�د�ت وعلى  �الم��ار�ت  �لبيع )�شركة  بها  �نيط  �لتي  �مام �جلهة  �دن��اه  �و�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  بيع 
�اللكرتوين HTTP://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبى �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع 
�لتقدم  �لبيع  �عرت��س على  لديه  ولكل من  �ملز�يدة  دخ��ول  �ال�شا�شي قبل  �لثمن  يقل عن 20% من  تاأمني ال 
باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�الجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع.

وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات : �و�شاف �لعقار عبارة عن قطعة �ر�س رقم �الر�س 146 �ملنطقة �لر�شاء 
جنوب �خلام�شة �مل�شاحة 180 مرت مربع �لتقييم 1600000 درهم. مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.

 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
اعالن بيع  عقار بالن�شر املنفذ �شده

فى الدعوى رقم 2017/104 بيع عقار مرهون  
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لوطني عنو�نه: �مارة دبي ديره �شارع بني يا�س نف�س بناية بنك �بوظبي �لوطني 
�شارع  بردبي  دبي  �م��ارة  عنو�نه:  �شيد مو�شى منتظر  كور�س  �ملنفذ �شده:  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  بجو�ر 
�نه يف يوم  �لتجاري مكتب رقم 707 متحرك 0506500948  �ملركز  �بر�ج فندق �لفريمنت  �ل�شيخ ز�يد مكتب 
�الربعاء �ملو�فق 2018/3/7 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار 
�ملو�شحة �و�شافه �دناه �مام �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى �ملوقع �اللكرتوين 
تاأمني ال  �يد�ع  �لدولة  �ل�شر�ء من مو�طني  HTTP://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبى 
يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه 
معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الجر�ء�ت 
�ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع.وفيما يلي 
بيان �و�شاف �ملمتلكات : عبارة عن �ر�س وما عليها من بناء رقم �الر�س 791 �ملنطقة نخلة جمري� رقم �لبلدية 

6453-381 �مل�شاحة 657.69 مرت مربع �لقيمة �لتقديرية 10000000 درهم. مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
اعالن بيع  عقار بالن�شر املنفذ �شده

فى الدعوى رقم 2017/169 بيع عقار مرهون  
طالب �لتنفيذ: �شتاندرد ت�شارترد بنك عنو�نه: بناية �لفرد�ن بردبي �مارة دبي �ملنفذ �شده: حممد 
�نه  دبي  �م��ارة  مارينا  دبي  تاور  �شانيبال  بناية  رقم 2015  �شقة  �بر�هيم حممد عبد�حلميد عنو�نه: 
�ن �قت�شى �حلال  �لتالية  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث  �ملو�فق 2018/2/21  يف يوم �الربعاء 
�شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه �مام �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت للمز�د�ت 
وعلى �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبى �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة 
�ي��د�ع تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على 
�لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل 
ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع.وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات : �شقة �شكنية �ملنطقة برج خليفة 
رقم �الر�س 380 رقم �ملبنى 3 ��شم �ملبنى ريزيدن�س T3/2 رقم �لعقار B203 �مل�شاحة 93.92 مرت مربع 

�ملقدرة ب�� 1.718.607 درهم. مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2016/152 بيع عقار مرهون  
طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي �ملتحد �س.م.ع عنو�نه: �المار�ت �مارة دبي ديرة �شارع بني يا�س بجو�ر دو�ر 
�ل�شاعة �متد�د �شارع �ملكتوم بناية �ل�شاليمة خلف فندق مو�شكو �لطابق �الر�شي �ملنفذ �شده: متلي�س ر��شد 
�شاند �شولنكي عنو�نه: �المار�ت �مارة دبي ديرة �شارع بني يا�س برجيت �لتو�مني مكتب رقم 105 و 503 �نه 
يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/2/21 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى 
بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه �مام �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى �ملوقع 
�لدولة  مو�طني  من  �ل�شر�ء  ر�غبى  وعلى   )HTTP://www.emiratesauction.ae �الل��ك��رتوين 
�ي��د�ع تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع 
�لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 
من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية 
�الر���س 380  �شكنية رقم  �شقة  �لعقار عبارة عن  �و�شاف   : �ملمتلكات  �و�شاف  بيان  يلي  �لبيع.وفيما  جلل�شة 
�ملنطقة برج خليفة ��شم �ملبنى ريزيدن�س T2-2 رقم �ملبنى 2 رقم �لوحدة 2202 رقم �لطابق 22 رقم �لبلدية 

823-345 �لقيمة �لتقديرية 4.282.266.00 درهم. مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدعوى رقم 2017/12 بيع عقار مرهون  

طالب �لتنفيذ: م�شرف �ل�شارقة �ال�شالمي عنو�نه: �المار�ت �مارة �ل�شارقة منطقة �لتعاون برج م�شرف 
�ل�شارقة �ال�شالمي �لدور �الر�شي �ملنفذ �شده: فاروق عبد�هلل قمر �لعو�شي عنو�نه: �مارة دبي بردبي 
b �لطابق رقم 7 مكتب رقم 710 �نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق  �شارع �مليناء منطقة �حلو�س �جلاف بلوك 
2018/2/21 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة 
�اللكرتوين  �ملوقع  وعلى  للمز�د�ت  �الم���ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتي  �جلهة  �م��ام  �دن��اه  �و�شافه 
HTTP://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبى �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ال 
يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه 
قانون  م��ن   301 ب��امل��ادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �مل��ح��ددة  �جلل�شة  قبل  م�شتند�ت  م��ن  ي��رره  م��ع��زز� مب��ا 
�الجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة 
�لبيع.وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات: �و�شاف �لعقار عبارة عن قطعة �ر�س رقم �الر�س 2727 �ملنطقة 

�لثنية �لر�بعة �مل�شاحة 622.82 مرت مربع �لقيمة �لتقديرية 6000000 درهم. مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده    
فى الدعوى رقم 2017/12 بيع عقار مرهون  

طالب �لتنفيذ: م�شرف �ل�شارقة �ال�شالمي عنو�نه: �المار�ت �مارة �ل�شارقة منطقة �لتعاون برج م�شرف 
�ل�شارقة �ال�شالمي �لدور �الر�شي �ملنفذ �شده: فاروق عبد�هلل قمر �لعو�شي عنو�نه: �مارة دبي بردبي 
b �لطابق رقم 7 مكتب رقم 710 �نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق  �شارع �مليناء منطقة �حلو�س �جلاف بلوك 
2018/2/21 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة 
�اللكرتوين  �ملوقع  وعلى  للمز�د�ت  �الم���ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتي  �جلهة  �م��ام  �دن��اه  �و�شافه 
HTTP://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبى �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ال 
يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه 
قانون  م��ن   301 ب��امل��ادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �مل��ح��ددة  �جلل�شة  قبل  م�شتند�ت  م��ن  ي��رره  م��ع��زز� مب��ا 
�الجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة 
�لبيع.وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات: �و�شاف �لعقار عبارة عن قطعة �ر�س رقم �الر�س 2727 �ملنطقة 

�لثنية �لر�بعة �مل�شاحة 622.82 مرت مربع �لقيمة �لتقديرية 6000000 درهم. مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
اعالن بيع  عقار بالن�شر املنفذ �شده

فى الدعوى رقم 2016/152 بيع عقار مرهون  
طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي �ملتحد �س.م.ع عنو�نه: �المار�ت �مارة دبي ديرة �شارع بني يا�س بجو�ر دو�ر 
�ل�شاعة �متد�د �شارع �ملكتوم بناية �ل�شاليمة خلف فندق مو�شكو �لطابق �الر�شي �ملنفذ �شده: متلي�س ر��شد 
�شاند �شولنكي عنو�نه: �المار�ت �مارة دبي ديرة �شارع بني يا�س برجيت �لتو�مني مكتب رقم 105 و 503 �نه 
يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/2/21 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى 
بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه �مام �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى �ملوقع 
�لدولة  مو�طني  من  �ل�شر�ء  ر�غبى  وعلى   )HTTP://www.emiratesauction.ae �الل��ك��رتوين 
�ي��د�ع تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع 
�لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 
من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية 
�الر���س 380  �شكنية رقم  �شقة  �لعقار عبارة عن  �و�شاف   : �ملمتلكات  �و�شاف  بيان  يلي  �لبيع.وفيما  جلل�شة 
�ملنطقة برج خليفة ��شم �ملبنى ريزيدن�س T2-2 رقم �ملبنى 2 رقم �لوحدة 2202 رقم �لطابق 22 رقم �لبلدية 

823-345 �لقيمة �لتقديرية 4.282.266.00 درهم. مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2017/120 بيع عقار مرهون  
طالب �لتنفيذ: �بوظبي للتمويل �س.م.خ عنو�نه: �المار�ت �مارة دبي بردبي �شارع �ل�شيخ ز�يد مبنى �شما تاور 
�شقة �لطابق 1 مكتب 105 �ملنفذ �شده: جاجدي�س كومار كود�باي عنو�نه: �المار�ت �مارة دبي دبي �جلمري� 
�الوىل �شارع �ل�شيخ ز�يد مبنى فيال رقم 10 كال�شرت 21 �نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/2/21 �ل�شاعة 5.00 
�دناه �مام �جلهة  �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه  م�شاء ويف �اليام �لثالث 
 )www.emiratesauction.ae لتي �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى �ملوقع �اللكرتوين�
وعلى ر�غبى �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة 
ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن 
�لثنية  �ملمتلكات : �شقة �شكنية  �لبيع.وفيما يلي بيان �و�شاف  �لتالية جلل�شة  �يام  و�مل�شاريف خالل ع�شرة 
�خلام�شة رقم �الر�س 847 ��شم �ملبنى مز�يا بزن�س �فينيو� بي بي 1 رقم �ملبنى 1 رقم �لعقار 2401 �مل�شاحة 

111.42 مرت مربع �ملقدره ب�� 719.588 درهم. مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدعوى رقم 2014/789 تنفيذ عقاري  

طالب �لتنفيذ: زبد�ين بروبرتيز �س.م.ح عنو�نه: �مارة دبي بردبي �شارع خالد بن �لوليد بناية �لزهر�ء 
�لطابق �ل�شابع مكتب رقم 708 �ملنفذ �شده: جلف ديفيلوبرز �س.م.ح عنو�نه: �مارة دبي مدينة دبي 
لالعالم جي بي �شي هاو�س EIB/02 �لطابق �خلام�س بالكامل �نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/2/21 
�ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه 
www. �ملوقع �اللكرتوين  �لبيع )�شركة �الم��ار�ت للمز�د�ت وعلى  �نيط بها  �لتي  �مام �جلهة  �دن��اه 

emiratesauction.ae( وعلى ر�غبى �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% من 
�لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا 
يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الجر�ء�ت 
�ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع.
�ل�شفا 7 رقم �الر���س 1193  �ملنطقة و�دي  �ملمتلكات : قطعة �ر�س )ف�شاء(  وفيما يلي بيان �و�شاف 

�مل�شاحة 1935.01 مرت مربع �ملقدرة ب�� 624.847 درهم. مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة : ثاين عبداهلل جتارة الهواتف �س.ذ.م.م    
�لعنو�ن :مكتب رقم 102 ملك ورثة عبد�هلل خليفة �ل�شالفة ديرة عيال نا�شر �ل�شكل 
�لقيد بال�شجل  �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة. رقم �لرخ�شة : 675090  رقم 
�لتجاري : 1100515 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2018/02/12 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
�ملعني   �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س  �أي  لديه  وعلى من    2018/02/12
اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة �لعنو�ن : مكتب رقم 204 ملك عبد�هلل �ل�شعايل 
كافة  معه  م�شطحباً   042389722 فاك�س:   042389721 ه��ات��ف:  �لعنز  ه��ور  دي���رة 

�مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��شم �مل�شفي:اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة
�لعنز هاتف:   ه��ور  دي��رة  �ل�شعايل  رق��م 204 ملك عبد�هلل  : مكتب  �لعنو�ن   
042389721 فاك�س: 042389722 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  ثاين عبداهلل جتارة 
بتاريخ 2018/02/12   دبي  قر�ر حماكم  وذلك مبوجب  الهواتف �س.ذ.م.م 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2018/02/12   وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
 اإعالن حكم بالن�شر 2017/246 - جتاري كلي    

�ملدعي : بنك ر��س �خليمة �لوطني ���س.م.ع بوكالة �ملحامية موزة �خلظر �لعنو�ن : �الم��ار�ت - 
دبي �خلليج �لتجاري �بر�ج رجال �العمال برج ��شبكت �لطابق 12 مكتب رقم 1206 رقم �لهاتف :  
9710508116113+  �ىل �ملدعي عليه : حممد �شعيد ��شماعيل �شعيد �لزعابي ، �جلن�شية �المار�ت ،  
�لعنو�ن : �الإمار�ت - �ل�شارقة �شارع �لوحدة جانب تعاونية �ل�شارقة فيال �شعيد ��شماعيل رقم 130 
رقم �لهاتف : 971567071133+ يرجى �الحاطة باأن �ملحكمة �أ�شدرت بحقك وبتاريخ 2017/11/16 

�حلكم �لتايل: حكمت �ملحكمة :
حكمت �ملحكمة �أواًل بقبول �لدعوى �شكاًل ثانيا ويف �ملو�شوع 1- ب�شحة �حلجز �لتحفظي �لو�قع 
مبوجب �لقر�ر رقم 13899 ل�شنة 2017 م�شتعجل ر��س �خليمة 2- بالز�م �ملدعى عليه باأن يوؤدي 
للمدعي مبلغ 1.401.190.05 درهم )مليون و�ربعمائة وو�حد �لف ومائة وت�شعون درهم وخم�شة 
متام  حتى   2017/8/9 يف  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %10 بو�قع  �لقانونية  و�لفو�ئد  فل�س( 
لال�شتئناف  قابال  حكما  �ملحاماه.  �تعاب  مقابل  دره��م  مائة  ومبلغ  �مل�شروفات  و�لزمته  �ل�شد�د 
خالل ثالثون يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لالإعالن به ، وبانق�شاء هذ� �مليعاد دون �لطعن على 

�حلكم �مل�شار �إليه فاإن �ملحكمة �شوف تتخذ �الإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه .  
رئي�س ق�شم الت�شجيل

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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عربي ودويل
الزعيم الكوري ال�شمايل ي�شيد بح�شن �شيافة اجلنوب

•• �صيول-اأ ف ب:

�أ�شاد �لزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم جونغ-�أون بح�شن ��شتقبال كوريا �جلنوبية 
للوفد �لر�شمي ويف مقدمه �شقيقته خالل �لزيارة �لتاريخية �لتي قام بها يف 
منا�شبة �الألعاب �الأوملبية معتر� �نه من �ملهم مو��شلة �شيا�شة �لتهدئة يف �شبه 

�جلزيرة �لكورية.
و�شقيقة �لزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم يو جونغ �لتي تعتر من �برز �ملقربني 
نهاية  يف  �جلنوبية  كوريا  �ىل  توجه  �ل��ذي  �لر�شمي  �لوفد  �شمن  كانت  منه، 

�الأ�شبوع مع بدء �الألعاب �الأوملبية �ل�شتوية يف بيونغ ت�شانغ.
دعوة  ج��اي-�إن  �لكوري �جلنوبي مون  �لرئي�س  �ل�شبت  يو-جونغ  كيم  و�شّلمت 
ر�شمية لزيارة بيونغ يانغ. لكن �لرئي�س �لكوري �جلنوبي مل يقبلها على �لفور 

قائال �ن “�لظروف �جليدة” يجب �ن تكون متو�فرة ملثل هذه �لزيارة.
�لدويل  �الم���ن  جمل�س  فر�شها  عقوبات  ل�شل�شلة  �ل�شمالية  ك��وري��ا  وتخ�شع 
الإرغامها على �لتخلي عن بر�جمها �لنووية و�شو�ريخها �لبال�شتية �ملحظورة.

بعد �شنتني من ت�شاعد �لتوتر يف �شبه �جلزيرة ب�شبب �ل�شباق �لذي تخو�شه 
بيونغ يانغ للت�شلح �لنووي وتبادل �الهانات و�لتهديد�ت مع �لواليات �ملتحدة، 

�تاحت �الألعاب �الأوملبية يف بيونغ ت�شانغ ح�شول تقارب بني �جلنوب و�ل�شمال.
لكن �ملحللني يعترون �ن هذه �لتهدئة ميكن �ن تزول �شريعا حني تبد�أ �شيول 
غ�شب  �شنة  كل  تثري  و�لتي  بينهما  �ل�شخمة  �لع�شكرية  �مل��ن��اور�ت  وو��شنطن 

كوريا �ل�شمالية.
و�لتقى كيم جونغ �ون �م�س �الأول �الثنني �لوفد �لكوري �ل�شمايل عند عودته 

�ىل بيونغ يانغ كما �فادت وكالة �النباء �لكورية �ل�شمالية �لر�شمية.
 

هجوم على موقع للجي�س الركي يف كرد�شتان 
•• ال�صليمانية-اأ ف ب:

�أقدم م�شلحون جمهولون �م�س على مهاجمة موقع للجي�س �لرتكي يف منطقة ز�خو يف �شمال �لعر�ق، ما �أ�شفر 
عن مقتل عدد من �جلنود �الأتر�ك، بح�شب ما �أفاد م�شوؤول يف حزب �لعمال �لكرد�شتاين. وقال م�شوؤول �الإعالم 
يف حزب �لعمال �لكرد�شتاين هفال دمهات لوكالة فر�ن�س بر�س “لدينا معلومات �أنه عند �ل�شاعة 8،30 �شباحا 
)5،30 ت غ( هاجمت قوة غري معروفة �أحد �ملو�قع �لع�شكرية �لرتكية يف منطقة غري بيا قرب ز�خو” د�خل 
�الأر��شي �لعر�قية. و�أ�شاف �أنه “وفق معلوماتنا يف �ملنطقة، فقد �أدى �لهجوم �إىل �إحر�ق دبابة ومقتل عدد من 
�أفر�د �جلي�س �لرتكي«. من جهة ثانية، �أفاد �شهود عيان لفر�ن�س بر�س باأن “�لهجوم ��شتمر ل�شاعتني. �شمعت 
�أ�شو�ت ��شتباكات عنيفة، ونعتقد �أن هناك قتلى”، الفتني �إىل �أن �جلي�س �لرتكي ق�شف �ملنطقة. ووفق �ل�شهود، 
فاإن �ملوقع �لع�شكري �لرتكي �مل�شتهدف كبري وموجود منذ �لعام 1995، وي�شيطر حزب �لعمال �لكرد�شتاين 
على �ملناطق �ملحيطة بها. وهو �أول هجوم من نوعه د�خل �الأر��شي �لعر�قية، حيث يتو�جد 18 موقعا ع�شكريا 

لالأتر�ك منذ �لت�شعينيات. وطالب برملان كرد�شتان مر�ت عدة بان�شحاب هذه �لقو�ت.

م�شري�  و�الجنبي،  �ملحلي  �مل�شتثمر 
�ىل �نه باإمكان �مل�شتثمرين �الجانب 

تاأ�شي�س �شركات عر�قية.
�عفاء  ي���ن���وي  �ل���ع���ر�ق  �ن  �أك�����د  ك��م��ا 
�لدخل  ���ش��ري��ب��ة  م���ن  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 

لفرتة بني 10 و15 �شنة.
وق��دم �الع��رج��ي ���ش��ورة م��وج��زة عن 
�ال�شتثمار  فر�س وظروف ومكا�شب 
�مل�شتثمرين  �إن  ق��ائ��ال:  �ل��ع��ر�ق،  يف 
يو�جهون خماطر كبرية، لكنها تاأتي 

يف مقابل �أرباح كبرية.

 •• الكويت-اأ ف ب:

دعا وزير �خلارجية �الأمريكي ريك�س 
تيلر�شون يف �جتماع يف �لكويت �م�س 
�لتحالف �لدويل �شد تنظيم د�ع�س 
�الإره��اب��ي �ىل مو��شلة �حل��رب على 
�النت�شار�ت  بعد  �ملتطرفة  �جلماعة 

�الخرية يف �لعر�ق و�شوريا.
وزر�ء  �م��ام  يتحدث  تيلر�شون  وك��ان 
و�ملنظمات  �ل�������دول  ع����ن  ومم���ث���ل���ني 
وعددها  �لتحالف  �شمن  �ملن�شوية 
74 �ملجتمعة يف �لكويت حيث ينظم 
الإعادة  م��وؤمت��ر�  �الث��ن��ني  منذ  �ي�شا 
�ملدمرة  بعد �حل���رب  �ل��ع��ر�ق  �ع��م��ار 

مع �لتنظيم �ملتطرف.
و�ن�شم �لقطاع �خلا�س �لثالثاء �إىل 
هذه �لور�شة �ل�شخمة الإعادة �إعمار 
�ىل  �ل�شاعية  بغد�د  وعملت  �لعر�ق، 
من  دوالر  م��ل��ي��ار   90 ن��ح��و  ج��م��ع 
�ل��ت��ع��ه��د�ت �مل��ال��ي��ة يف �مل���وؤمت���ر، على 
�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ع���ر تقدمي  ط��م��اأن��ة 

حو�فز مالية وقانونية.
وقال تيلر�شون يف كلمة �مام ممثلي 
“عندما  �لتحالف  ومنظمات  دول 
كان   ،2014 يف  ح��م��ل��ت��ن��ا  �أط��ل��ق��ن��ا 
�ليوم  لكنه  يتو�شع،  د�ع�����س  تنظيم 
��شبح منهزما«. �ال �نه حذر من �ن 

�لكرى  �لع�شكرية  �لعمليات  �نتهاء 
هزمناه  �ننا  تعني  ال  �لتنظيم  �شد 

نهائيا.
و�أع��ل��ن��ت ب��غ��د�د �أن��ه��ا �ن��ت�����ش��رت على 
�الأول  ك����ان����ون  يف  د�ع���������س  ت��ن��ظ��ي��م 
�لقو�ت  ����ش��ت��ع��ادت  ب��ع��دم��ا  دي�����ش��م��ر 
بالتحالف  م���دع���وم���ة  �ل���ع���ر�ق���ي���ة، 
�لدويل �لذي تقوده و��شنطن، �جز�ء 
و����ش��ع��ة م��ن �ل��ب��الد ك��ان��ت �ملجموعة 
�ملتطرفة �شيطرت عليها يف منت�شف 

�لعام 2014.
ك��م��ا خ�����ش��ر �ل��ت��ن��ظ��ي��م �مل��ن��اط��ق �لتي 
ك����ان ي�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا يف ���ش��وري��ا يف 
�لتي  ذ�ت����ه����ا  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �حل���م���ل���ة 
ت��ر�ف��ق��ت �ي�����ش��ا م��ع ���ش��رب��ات �شنتها 
يف  �ملتو�جدة  �لرو�شية  �لقو�ت  �شده 
�شوريا و�ملتحالفة مع نظام �لرئي�س 

�ل�شوري ب�شار �ال�شد.
من  ب���امل���ئ���ة   98“ �ن  رغ������م  ل���ك���ن 
عليها  ي�شيطر  ك��ان  �ل��ت��ي  �الأر�����ش���ي 
�شوريا  ويف  �لعر�ق  يف  د�ع�س  تنظيم 
�خلارجية  وزي����ر  �ع��ت��ر  حتررت”، 
�المريكي �ن �لتنظيم ال يز�ل ميثل 

“تهديد� جديا«.
وق����ال ع��ل��ي��ن��ا �ن ن��و����ش��ل ع��م��ل��ن��ا يف 
ي�شعى  كونه  د�ع�س  تنظيم  حماربة 
و�ىل  �لتجنيد  �ىل  متو��شل  ب�شكل 

�لثاين من موؤمتر �عادة �العمار �ىل 
يخ�شون  �ل��ذي��ن  �مل�شتثمرين  ج��ذب 
�الو�شاع �المنية يف هذ� �لبلد �لغني 
بالنفط �لذي ي�شهد حروبا منذ نحو 

�أربعة عقود.
�لوطنية  �ل���ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������س  وق�������ال 
�شامي  �ل������ع������ر�ق  يف  ل���ال����ش���ت���ث���م���ار 
�شركات  عن  ممثلني  �أم��ام  �العرجي 
مفتوح  “�لعر�ق  �خلا�س  �لقطاع  يف 

للم�شتثمرين«.
على  ي���ع���ر����س  �ل�����ع�����ر�ق  �ن  وذك�������ر 
�ل���ق���ط���اع �خل����ا�����س �ال����ش���ت���ث���م���ار يف 
�ىل  �ل��زر�ع��ة  م��ن  �لقطاعات،  �غلب 
�لنفط، متحدثا عن 212 م�شروعا 
للم�شتثمرين  ب���غ���د�د  خ�����ش�����ش��ت��ه��ا 
�ملحليني و�لدوليني وت�شمل “حماية 

قانونية«.
بناء م�شايف  �مل�شاريع  ومن بني هذه 
�ل����ن����ف����ط، و�مل���������ش����اك����ن، وحم����ط����ات 
�لطاقة، و�ملطار�ت، و�شكك �حلديد، 

و�لقطار�ت و�لطرق.
ينوي  �لعر�ق  �ن  �العرجي  ذكر  كما 
�ق����ام����ة �رب������ع م���ن���اط���ق ح�����رة خالل 

�ل�شنو�ت �لع�شر �ملقبلة.
�لنفط جبار  وزي��ر  �أعلن  من جهته، 
لعيبي �ن �لعر�ق ينوي زيادة �نتاجه 
برميل  مليون   2،3 بنحو  �لنفطي 

�إد�رة �لعمليات عر �النرتنت، د�عيا 
�ىل ت��ع��زي��ز ق���وة حت��ال��ف��ن��ا م���ن �جل 
�الجانب  �ملقاتلني  �شبكات  مو�جهة 

�لتابعني للتنظيم.
ب�����������دوره، ح������ذر وزي��������ر �خل���ارج���ي���ة 
�لكويتي �ل�شيخ �شباح �خلالد �حلمد 
�لتطور�ت  رغ����م  �ن����ه  م���ن  �ل�����ش��ب��اح 
على  �مللحوظة  و�لنتائج  �الإيجابية 
�أر�س �لو�قع، �إال �ن �ملجتمع �لدويل 
مبا�شر� من  تهديد�  يو�جه  ي��ز�ل  ال 

�جلماعات �الإرهابية �مل�شلحة.
وتدعم و��شنطن يف �شوريا “وحد�ت 
حماية �ل�شعب �لكردية” �لتي حتارب 
تنظيم د�ع�س. ويف 20 كانون �لثاين 
“غ�شن  عملية  ت��رك��ي��ا  ب����د�أت  ي��ن��اي��ر 
�لزيتون” يف �شمال �شوريا �شد هذه 
�نها  على  ت�شنفها  �ل��ت��ي  �ملجموعة 

�إرهابية.
�خلارجية  وزي���ر  �أع���رب  كلمته،  ويف 
�الأم���ريك���ي �ل����ذي ي����زور ت��رك��ي��ا هذ� 
من  ب�����الده  “قلق”  ع���ن  �ال����ش���ب���وع 
د�عيا  ���ش��وري��ا،  ���ش��م��ال  �الح�����د�ث يف 
مو��شلة  �ىل  �الط����������ر�ف  ج���م���ي���ع 

�لرتكيز على هزمية تنظيم د�ع�س.
ب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت و����ش��ن��ط��ن ت���دع���و �ىل 
م��و����ش��ل �حل����رب ع��ل��ى �ل��ت��ن��ظ��ي��م يف 
�لعر�ق و�شوريا، �شعت بغد�د يف �ليوم 

ل��ك��ن �ل��ف�����ش��اد �مل�����ش��ت�����ش��ري ي��ع��ّد �أحد 
�أكر �لتحديات �مام بغد�د يف �شعيها 
جل��م��ع �الم��������و�ل. وي��ح��ت��ل �ل���ع���ر�ق 
176 دولة  ب��ني  166 م��ن  �مل��رت��ب��ة 
�الك���ر ف�شاد�  �ل��ب��ل��د�ن  على الئ��ح��ة 
بح�شب �آخر الئحة ��شدرتها منظمة 

�ل�شفافية �لدولية.
يف  �لقانونية  �ل��د�ئ��رة  رئي�س  وق���ال 
�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ال���ش��ت��ث��م��ار نز�ر 
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ح�شني  نا�شر 
�ن �لقو�نني يف �لعر�ق ال تفرق بني 

وكانت  و�مل�شتثمرين.  �ملانحني  م��ن 
�الول من  �ل���ي���وم  يف  �ع��ل��ن��ت  ب���غ���د�د 
�ملوؤمتر �ن �لعر�ق بحاجة �ىل 88،2 
دوالر  مليار   20 بينها  دوالر،  مليار 
�ملدى  و�لبقية على  ب�شكل م�شتعجل 

�ملتو�شط.
وي�����ع�����ول �ل������ع������ر�ق ع����ل����ى �مل���ان���ح���ني 
�لقطاع  وخ�������ش���و����ش���ا  �ل����دول����ي����ني 
�خلا�س. و�شيعلن يف �ليوم �خلتامي 
قيمة  ع��ن  �الأرب��ع��اء  �ل��ي��وم  للموؤمتر 

�مل�شاهمات و�لتعهد�ت �ملالية.

�لعام  بحلول  �ليومي  �نتاجه  لي�شل 
برميل.  ماليني  �شبعة  �ىل   2020
�ل��ق��درة على  �ل��ع��ر�ق حاليا  ومي��ل��ك 
�نتاج خم�شة ماليني برميل، �ال �نه 
�لتز�ما  برميل  م��الي��ني   4،7 ينتج 
ب��ات��ف��اق خ��ف�����س �الن���ت���اج �مل��وق��ع بني 
�لدول �لنفطية يف منظمة “�وبك” 

وخارجها.
�لكويت  “موؤمتر  ج���ه���ود  وت���رتك���ز 
�لعر�ق”  �إع����م����ار  الإع�������ادة  �ل������دويل 
و�لتعهد�ت  �الل��ت��ز�م��ات  ج��م��ع  ع��ل��ى 

ر�خ������ني ه����و و�ح������د م����ن �����ش���ل �كر 
ب����ني خمتلف  ن����ز�ع����ا  م����ن ع�����ش��ري��ن 
حيث  �لبالد،  يف  �ملهم�شة  �ملجموعات 
تخو�س �القليات �لعرقية منذ عقود 
للمطالبة مبزيد  �ل��دول��ة  م��ع  ن��ز�ع��ا 

من �حلكم �لذ�تي.
و�أعلنت رئي�شة �حلكومة �ملدنية �ونغ 
لل�شالم  �لتو�شل  �أن  ت�شي  �شو  ���ش��ان 
هو على ر�أ�س �أولوياتها عندما تولت 
حكومتها مهامها يف 2016، منهية 
�جلي�س.  هيمنة  م��ن  ع��ق��ود  خم�شة 
لكن مل تبذل �جلهود �لتي تدل على 
تلك �مل�شاعي �إذ ال تز�ل م�شاحات من 
��شطر�بات  ت�شهد  �ملناطق �حلدودية 
بنزوح  ت�شببت  ب��امل��خ��در�ت  مرتبطة 

ع�شر�ت �الف �ال�شخا�س.
بتوقيع  �ل����ث����الث����اء  �ون�������غ  ورّح�����ب�����ت 
مر��شم  يف  �الت���ف���اق  ع��ل��ى  �حل���زب���ني 
وقائد �جلي�س  ر�شميون،  فيها  �شارك 
�الت��ن��ي��ات مبالب�شهم  ع��ن  ومم��ث��ل��ون 

�لتقليدية.
وقالت �ونغ �ن �التفاق ي�شكل مدخال 

•• نايبيدوا-اأ ف ب:

وّق������ع������ت جم����م����وع����ت����ان ع���رق���ي���ت���ان 
�لثالثاء  �م�����س  ب��ورم��ا  يف  م�شلحتان 
ع��ل��ى �ت���ف���اق ل��وق��ف �ط����الق �ل���ن���ار يف 
�ىل  ت��وؤدي  �ن  �حلكومة  تاأمل  خطوة 
�ملتوقفة  �ل�شالم  عملية  �إحياء  �إع��ادة 
ب�شبب ��شتمر�ر �ملعارك و�نعد�م �لثقة 

باجلي�س.
و”�حتاد  مون”  “نيو  ح��زب��ا  ووّق����ع 
الهو �لدميوقر�طي” على �التفاقية 
�ل���وط���ن���ي���ة ل���وق���ف �ط������الق �ل����ن����ار يف 
بذلك  لين�شما  نايبيد�و،  �لعا�شمة 
�خرى  م�شلحة  ف�شائل  ثمانية  �ىل 
تويل  قبل  �الت��ف��اق  على  وقعت  كانت 
�شو ت�شي �حلكم. و�ن�شب �هتمام دول 
�لعامل موؤخر� على ماأ�شاة نحو 700 
�لذي  �لروهينغا  �مل�شلمني  م��ن  �أل��ف 
بنغالد�س  �ىل  �ل��ن��زوح  ع��ل��ى  �ج����رو� 
عنيفة  ع�شكرية  �إث��ر عملية  �مل��ج��اورة 

يف غرب بورما.
ل��ك��ن �ل����ن����ز�ع �ل�����ذي ���ش��ه��دت��ه والي���ة 

�لوطنية، لكنها �عترت  �لوحدة  �ىل 
كافة  ي�شيء  ال  �ل�����ش��الم...  “نور  �ن 
“بالدنا  �ن  م�شيفة  �لبالد”،  �نحاء 
�ل�شغوط  م����ن  ل��ل��ك��ث��ري  ت���ت���ع���ر����س 
و�النتقاد�ت من �ملجتمع �لدويل”، يف 

ما يبدو ��شارة �ىل �زمة �لروهينغا.
و�شفارة  �الأوروب�������ي  �الحت�����اد  ورّح�����ب 

ب��ورم��ا بتوقيع  �مل��ت��ح��دة يف  �ل��والي��ات 
و�عتبارها خطوة يف �الجتاه  �التفاق 
�ل�شحيح. ودعا �الحتاد �الأوروبي �ىل 
�خرى  مناطق  يف  �ال�شتباكات  �ن��ه��اء 
ت�شهد نز�عات، �ف�شاحا يف �ملجال �مام 
بو�شول  ولل�شماح  �حل��و�ر  من  �ملزيد 
�ال�شخا�س  �ىل  �الإن�شانية  �مل�شاعد�ت 

�ملوجودين هناك بدون تاأخري.
�ملجموعتان  ه����ات����ان  ت���خ�������س  ومل 
����ش��ت��ب��اك��ات ف��ع��ل��ي��ة م���ع �جل��ي�����س منذ 
�لوقت لكنهما كانتا جزء� من  بع�س 
قو�ت متمردة قوية عار�شت �لتوقيع 
على �التفاقية مع �حلكومة �ل�شابقة 

�ملدعومة من �جلي�س.

العراق ي�ضعى لطماأنة امل�ضتثمرين

تيلر�شون يدعو ملوا�شلة احلرب على املتطرفني

اتفاق لوقف النار يف بورما  
�شمن م�شاعي ال�شالم  

الناتو يوؤيد مهمة 
تدريب اأكرب يف العراق 

•• بروك�صل-رويرتز:

�لعام  �الأم���ني  �شتولتنرج  ين�س  ق��ال 
حل���ل���ف ����ش���م���ال �الأط���ل�������ش���ي �م�������س �إن 
لدعوة  لال�شتجابة  م�شتعد  �حل��ل��ف 
بهدف  ل��ه  �ملتحدة  �ل��والي��ات  وجهتها 
�لتابعة  �شغرية  تدريب  بعثة  تو�شعة 
له يف �لعر�ق دعما الإعادة �إعمار �لبالد 
مع  �شنو�ت  ثالث  ��شتمرت  حرب  بعد 
ذكرت  روي��رتز  وكانت  د�ع�����س.  تنظيم 
�الأمريكي  �ل��دف��اع  وزي��ر  �أن  تقرير  يف 
حلف  �إىل  ر���ش��ال��ة  ب��ع��ث  ماتي�س  ج��ي��م 
فيها  يدعو  �ملا�شي  �ل�شهر  �الأطل�شي 
�حللف لت�شكيل بعثة ر�شمية للتدريب 
وتقدمي �مل�شورة يف �إطار حملة �لرئي�س 
دون���ال���د ت��ر�م��ب ل��دف��ع �حل��ل��ف لبذل 
�ملت�شددين.  ���ش��د  �جل��ه��د  م���ن  م��زي��د 
وميثل دعم �شتولتنرج موؤ�شر� على �أن 
�لتحالف بد�أ يتخلي عن �العرت��شات 
�لتي �أبد�ها �لعام �ملا�شي. لكن �مل�شاألة 
ال تز�ل مثرية لالنق�شام فيما يخ�شى 
�ل�����ش��رك��اء �الأوروب���ي���ون يف �حل��ل��ف من 
�ملدة  مفتوحة  �أخ���رى  �أجنبية  مهمة 

بعد �أكر من عقد يف �أفغان�شتان.

جنوب اأفريقي يواجه الإعدام بجنوب ال�شودان
•• جوبا-رويرتز:

�ل�شود�ن  جنوب  يف  للمحاكمة  يخ�شع  �أفريقي  جنوب  مو�طن  يو�جه  قد 
باحلكومة  لالإطاحة  �لتاآمر  بينها  باتهامات من  �أدي��ن  �إذ�  �الإع��د�م  عقوبة 
وتقدمي �أ�شلحة وفق ما قاله حماميه بعد يوم من �حلكم على مدعى عليه 

�آخر باالإعد�م.
�لذي  م�شار،  ري��ك  �ملعار�س  للزعيم  م�شت�شار�  �إي��ن��ديل  ج��ون  وليام  وعمل 
رحاها  ت��دور  �أهلية  �شلفا كري يف حرب  للرئي�س  �ملو�لية  تلك  قو�ته  تقاتل 

منذ 2013.
جيم�س  على  ب��االإع��د�م  حكما  �ل�����ش��ود�ن  بجنوب  �لعليا  �ملحكمة  و�أ���ش��درت 
 21 بال�شجن  با�شم م�شار ف�شال عن حكم  �ل�شابق  �ملتحدث  د�ك  جاتديت 

عاما بتهمة �لتحري�س و�لتاآمر على حكومة كري.
�ملوجهة  �التهامات  �إن  �إينديل لرويرتز  قابيل جار حمامي  وقال جارديت 
بحق �إينديل، وهو كولونيل متقاعد باجلي�س، وعقوبتها �الإعد�م هي �لتاآمر 

لالإطاحة باحلكومة و�لتج�ش�س وتقدمي �أ�شلحة.
و�أ�شاف �أنه متهم �أي�شا بالتمرد و�لتخريب و�الإرهاب و�لدخول ب�شكل غري 
�إي��ن��ديل غري  �إىل  �ملوجهة  �الت��ه��ام��ات  �ل�����ش��ود�ن. كانت  �إىل جنوب  ق��ان��وين 

و��شحة يف �ل�شابق.
ومل ترد وز�رة �خلارجية يف جنوب �أفريقيا على طلب للتعليق.

15 فر�ير �شباط لعدم  و�أجلت �ملحكمة جل�شة ُعقدت �م�س �لثالثاء �إىل 
مثول �شهود طلبهم �لدفاع.

وقال  وقال قابيل “مل نتمكن من �إح�شار �ل�شهود، بع�شهم خارج �لبالد”. 
�إن �ملحكمة مل متنح �لدفاع وقتا كافيا ال�شتدعاء �شهوده.

و�نزلق جنوب �ل�شود�ن، �لذي نال �ال�شتقالل عن �ل�شود�ن عام 2011، �إىل 
حرب �أهلية عام 2013 بعد �أ�شهر من عزل �لرئي�س �شلفا كري نائبه م�شار. 

وُقتل ع�شر�ت �الآالف وفر نحو ثلث �ل�شكان من �لبالد ب�شبب �ل�شر�ع.
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    الق�شية رقم 2017/3638 جتاري جزئي

�ملرفوعة من/ يو بي ��س �شبالي �شني �شوليو�شنز �نك �شد/ �شكاي كوم �ك�شري�س
�حل�شابية  �خل��رة  الجتماع  للح�شور  مدعوه  �ك�شري�س  كوم  �شكاي   : عليها  �ملدعي 
وذل��ك مبقر   .2018-2-18 �ملو�فق  �الأح��د  ي��وم  �ل��و�ح��دة ظهر�  �ل�شاعة  �ملقررة عقده 
�شارع  ب��دب��ي  و�ل��ك��ائ��ن  �حل�����ش��اب��ات  لتدقيق  �ل�شبلي  �شعيد  حممد   – �خل��ب��ري  مكتب 
�ل�شيخ ز�يد مقابل حمطة مرتو �خلليج �لتجاري- خلف �الإمار�ت للعطالت- بناية 
بري�شم – بجو�ر �أومنيات 1 �لطابق �ل�شاد�س مكتب رقم 607 م�شطحبني معكم كافة 

�مل�شتند�ت �لتي ترغبون يف تقدميها للخبري .
اخلبري احل�ضابي/�ضامل حممد �ضامل بالعمي
رقم القيد:144

اإعالن بالن�شر لدى حمكمة دبي
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    الدعوى رقم 2017/4649 عمايل جزئي حمكمة دبي البتدائية

�شادرة عن �خلبري �حل�شابي/د. ب�شام يحيى عجول
�إىل �خل�شم �ملدخل- �شركة �لريامي للزجاج و�الملونيوم �س ذم م  عنو�نها – �الإم��ار�ت- �إمارة 
دبي – ديرة – �لكر�مة – منطقة �لكفاف بالقرب من �لريد �ملركزي بناية �لريامي مكتب 
�خل��رة يف  تكليفنا مبهمة  باأنه مت  نعلمكم مبوجبه  �لريامي.  �شيف  ر��شد مبارك  201 مالك 
قبل  م��ن  �شدكم  و�ملقامة  �البتد�ئية  دب��ي  حمكمة  جزئي  عمايل   2017-4649 رق��م  �ل��دع��وى 
�ملدعي – بر��شانت كارجوفايل فريي�س .ندعوكم ب�شفتكم طرفا يف �لق�شية �مل�شار �إليها �أعاله 
للح�شور �إىل مكتبنا �لكائن يف �ل�شقة رقم 208 بناء �لعوي�س �شارع �لرقة ديره دبي وذلك يف 
�ل�شاعة 10:00 �لعا�شرة �شباح يوم �الثنني �ملو�فق 26 فر�ير 2018 وذلك لالإجابة على �لدعوى 
قانوين  �إر�شال وكيل  �أو عدم  لديكم من م�شتند�ت يف حال تخلفكم عن �حل�شور  وتقدمي ما 
عنكم خالل �ملهلة �ملحددة فاإن �خلبري �شيبا�شر �إجر�ء�ت �خلرة ويقدم تقريره للمحكمة من 

و�قع �مل�شتند�ت �ملتاحة. 
اخلبري احل�ضابي/د. ب�ضام يحي عجول 

 اإعالن بالن�شر
تبليغ ح�شور جل�شة خربة
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    بالدعوى رقم 2017/566 عقاري كلي - دبي

�ملدعي عليهما: - حممد ر�شا عبد �لرحمن هومن ز�ده. فاطمة حممد ر�شا هو من ز�ده. 
نحيطكم علما �أنه مت �نتد�بنا خبري� هند�شيا بالق�شية �أعاله و�ملرفوعة �شدكم من �ملدعي 
�أمري ح�شني كرميي دو�شت . وعليه فاأنتم مكلفون �أو من ميثلكم قانونا بح�شور �جتماع 
�خلرة �ملقررة عقده يوم �لثالثاء �ملو�فق 20-2-2018 �ل�شاعة 2:30 ظهر� وذلك مبكتب 
�خلبري �ملنتدب �لكائن مكتب �خلبري يف دبي – �لق�شي�س 4- �شارع عمان – بناية �ل�شعود 
بجو�ر بناية ت�شاهيل �لطابق �خلام�س مكتب 505. يرجى �حل�شور باملوعد و�ملكان �ملحدد 
�حل�شور  عن  تخلفكم  حال  يف  باأنه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  �ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  و�إح�شار 
فاإن �خلرة �شتبا�شر �أعمالها وفقا لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا. لال�شتف�شار �الت�شال 

�ال�شتاذة – �ي�شل 0508045120 – 042546347 .
د. م�ضطفي بن علي ال�ضرياين 
اخلبري

اإعالن للح�شور اأمام اخلربة

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
    يف الدعوى رقم 2017/563 مدين جزئي- حمكمة ابوظبي البتدائية

�إىل �ملدعي عليهم ورثة عو�س �شعيد عي�شي �ملزروعي 1- حممد �شعيد عي�شي �ملزروعي 2- مو�شي 
�شعيد  كلثم   -5 �ملزروعي  عي�شي  �شعيد  4- خمي�س  ر��شد حممد  3- �شاحلة  �ملزروعي  عي�شي  �شعيد 
عي�شي �ملزروعي 6- فاطمة �شعيد عي�شي �ملزروعي 7- �شميحة �شعيد عي�شي �ملزروعي 8- عائ�شة �شعيد 
عي�شي �ملزروعي 9- �شمة �شعيد عي�شي �ملزروعي 10- حممد �شعيد عي�شي �ملزروعي . �خل�شم �ملدخل 
�ملزروعي  �شعيد  عو�س  �شيخة   -1  . �لق�شر  على  و�شية  وب�شفتها  ب�شخ�شها  خ��دوم  خمي�س  :ن�شرة 
2- �شهد عو�س �شعيد �ملزروعي. ن�س �لر�شالة : مبا �أن �ملدعية – خلود غريب عبيد عي�شي �لظاهري 
�أقامت عليكم  �لدعوى رقم 563-2017 مدين جزئي مطالبة بفرز وجتنيب ن�شيبها يف قطعة  قد 
ملقابلته  �ملنتدب  لذ� يدعوكم �خلبري  �أبوظبي   4 ز�ي��د  بن  �ل�شكنية رقم 124 مدينة حممد  �الأر���س 
ع�شر ظهر�  �لثانية  �ل�شاعة  �أبوظبي يف متام  �ل�شرعية  �ملحكمة  �البتد�ئية  �أبوظبي  مببني حمكمة 
يوم �الأربعاء �ملو�فق 2018/2/21 م لتقدمي ما لديكم  من م�شتند�ت ومذكر�ت �شاملة دفاعكم ب�شاأن 

مو�شوع �لدعوى ويف حال عدم ح�شوركم �شيقوم �خلبري بالبدء يف تنفيذ �إجر�ء�ت مهمة �خلرة.
مهند�س : ه�ضام اأمني عبداحلكيم اخلويل
خبري هند�ضي حملف بوزارة العدل رقم 421

اإعالن ح�شور اجتماع خربة هند�شية
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    يف الدعوى رقم 818 و 2016/798 ا�شتئناف مدين- عجمان

�ليا�شمني للعقار�ت. بوكالة �ملحامني  �بو علي : ب�شفته مدير� ملركز  �مل�شتاأنف : فد�ء زهر�ن 
حمد  جمال   -1  : �شدهم  �مل�شتاأنف   . �لقانونية  و�ال�شت�شار�ت  للمحاماة  و�ملطرو�شي  �لعوي�س 
عبيد �ل�شحي – ب�شفته مالك موؤ�ش�شة �شافانا للعقار�ت بوكالة مكتب بن �شويد�ن للمحاماة. 
�أ���س خاناين . على  كل  �أده��ي.4- �لطاف  2- �شيد من�شور �شاه �شيد حمبوب �شاه. 3- يعقوب 
من �مل�شتاأنف �شدهم 2- �شيد من�شور �شاه �شيد حمبوب �شاه 3- يعقوب �أدهى 4- �لطاف �أ�س 
�ملو�فق  �الثنني  يوم  �لذي تقرر عقده  �جتماع �خلرة  قانونيا ح�شور  �أو من ميثلهم  خاناين 
19-2-2018 وذلك يف متام �ل�شاعة �لو�حدة بعد �لظهر مبكتب �شويد�ن للمحاماة و�ال�شت�شار�ت 
�لقانونية وكيل �مل�شتاأنف �شدهم باإمارة عجمان بناية �لغامن مقابل حمكمة عجمان . علما باأنه 
يف حالة عدم �حل�شور �شتبا�شر �خلرة �أعمالها وتكون مبثابة �حل�شور بالن�شبة ملن مل يح�شر 

لال�شتف�شار : هاتف متحرك رقم 0505933234 – 05056186770.
اخلبري احل�ضابي / فرج ح�ضن �ضالح

 اإعالن بالن�شر
حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية
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انذار عديل بالن�شر

         رقم 2018/905   
�ملنذر: حممود علي د�د حممد بري – �إمار�تي �جلن�شية . �ملنذر �إليها : ليال�س 
�ل�شام للمالب�س �جلاهزة وميثلها عبد �هلل �شلطان �شيف حممد �لطنيجي – 
�إمار�تي �جلن�شية . ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره 22000 
درهم خالل مدة �أق�شاها خم�شة �أيام من تاريخ �لن�شر هذ� �الإنذ�ر و�إال �شي�شطر 
�ملنذرة التخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه و��شت�شد�ر �أمر 
�الأد�ء و�ملطالبة بالتعوي�س �ملنا�شب عن �أي عطل �أو �شرر تعر�س له �ملنذر مع 

حتميل �ملنذر �إليه كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

انذار عديل بالن�شر
         رقم 2018/874   

�ملنذر: �ل�شويب للعقار�ت ذ م م . �ملنذر �إليها:1- زيتون �شتار للتجارة 
�لعامة �س ذم م 2- حممد �ر�شاد ��شماعيل كونومال . جمهول حمل 
مدفوعة  �لغري  �ملتاأخر�ت  قيمة  ب�شد�د  �إليه  �ملنذر  ينذر   . �الإقامة 
رجوع  ب�شبب  ��شتحقاق  ب��دون  ف��رتة  لوجود  �الي��ج��ار  عقد  بح�شب 
من  ي��وم    30 مدتها  ومبهلة   2017-12-25 بتاريخ  �الي��ج��ار  �شيك 
تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال �الإخالء وت�شليمها �ملاأجور ذلك ح�شب 

�الإجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

اعالن بالن�شر
         رقم 2018/867   

�ملنذرة : �شركة برت�س للنقليات �س ذم م. �ملنذر �إليه : برنت ويزن 
لالإعالن �س ذم م. يخطر �ملنذر �إليه ب�شرورة دفع مبلغ �ل�شيكات 
�أي��ام من   7 �أق�شاها  �ملرجتعة وق��دره��ا 19.600 دره��م خ��الل مهلة 
�مل��ن��ذر الت��خ��اذ كافة  ���ش��وف ي�شطر  و�إال  �الإن����ذ�ر  ت��اري��خ ن�شر ه��ذ� 
�لق�شائية  �ل��دع��وى  �إق��ام��ة  فيها  مب��ا  �شده  �لقانونية  �الإج����ر�ء�ت 
و��شت�شد�ر �أمر �الأد�ء مع حتميل �ملنذر �إليه بكافة ر�شوم وم�شاريف 

�لتقا�شي و�أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
احلزب احلاكم يف جنوب اأفريقيا يطالب برحيل زوما 

باليوم  حتتفل  املتحدة  الأمم 
ا�شتخدام  لإن��ه��اء  ال����دويل 
احلروب يف  كجنود  الأط��ف��ال 

•• نيويورك-وام:

باليوم  �مل���ت���ح���دة  �الأمم  �ح��ت��ف��ل��ت 
�الأطفال  ��شتخد�م  الإنهاء  �ل��دويل 
بالتز�من  �حل�������روب  يف  ك���ج���ن���ود 
ع�شرة  �ل���ث���ام���ن���ة  �ل�����ذك�����رى  م�����ع 
ملعاهدة  �الخ��ت��ي��اري  ل��ل��روت��وك��ول 
بانخر�ط  و�ملتعلق  �لطفل  حقوق 

�الأطفال يف �ل�شر�عات �مل�شلحة.
�ملمثلة  غ��ام��ب��ا  ف��ريج��ي��ن��ي��ا  ودع����ت 
�ملعنية  �ل���ع���ام  ل���الأم���ني  �خل��ا���ش��ة 
�مل�شلحة  و�ل�����ش��ر�ع��ات  ب��االأط��ف��ال 
�شاملة لالأطفال  �إدم��اج  �إع��ادة  �إىل 
�مل���ج���ن���دي���ن ب���ع���د حت���ري���ره���م من 
�لتي  �مل�شلحة  و�جلماعات  �لقو�ت 
ت�شتغلهم مبا يف ذلك توفري �لدعم 
�الجتماعي   - و�ل��ن��ف�����ش��ي  �ل��ط��ب��ي 
باالإ�شافة على �لر�مج �لتعليمية 

و�لتدريبية لهوؤالء �الأطفال.
�إبد�ء  �أهمية  على  غامبا  و���ش��ددت 
�لقوية  و�ملالية  �ل�شيا�شية  �الر�دة 
هوؤالء  �إدم����اج  �إع����ادة  عملية  جت���اه 
��شتمر�ر  م��ن  �الأط���ف���ال.. حم���ذرة 
كثري  يف  جتنيدهم  �إع���ادة  عمليات 

من حاالت �ل�شر�ع.
�ل��رغ��م م��ن حتقيق  “على  وق��ال��ت 
و�لفتيات  �لفتيان  �أن  �إال  �ل��ت��ق��دم 
للتجنيد  ي���ت���ع���ر����ش���ون  م�����از�ل�����و� 
على  و�الإج��������ب��������ار  و�الخ�����ت�����ط�����اف 
�جلماعات  ل��دى  �لعمل  �أو  �لقتال 
وحدثت  و�مل�����ش��ل��ح��ة..  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
حاالت جتنيد و��شتخد�م �الأطفال 
�لتي  �ل��ع�����ش��ري��ن  �ل����دول  جميع  يف 
ت��غ��ط��ي��ه��ا والي�����ة م��ك��ت��ب �الأط���ف���ال 

و�ل�شر�عات �مل�شلحة«.

التحذيرات تتحول اىل تهديدات مبطنة

ال�شكوك بني اأمريكا وتركيا...من �شيئ اإىل اأ�شواأ

 •• بريتوريا-اأ ف ب:

�أفريقيا  جنوب  يف  �حلاكم  �الفريقي”  �لوطني  “�ملوؤمتر  حزب  �أك��د 
�شيعطي  �لرئي�س  �ن  معلنا  بالرحيل  زوم��ا  جاكوب  طالب  �ن��ه  �م�س 
�آي�س ماغا�شويل �ن  رده �ليوم �الأربعاء. و�شرح �المني �لعام للحزب 
يف  �ل��ق��ر�ر�ت  تتخذ  �لتي  �ل�شلطة  وه��ي  �لتنفيذية  �لوطنية  �للجنة 
“مل  قررت �ن تطلب من زوما �لرحيل. وتابع ماغا�شويل  �حلزب” 

نحدد �أي مهلة له لكنني �أعلم �ن �لرئي�س �شريد غد�.
متورط   ،2019 يف  �لثانية  �لرئا�شية  والي��ت��ه  تنتهي  �ل��ذي  وزوم���ا 
و��شاف  �حل���زب.  �شمعة  على  بظاللها  تلقي  ف�شاد  ف�شائح  ع��دة  يف 
م��اغ��ا���ش��ويل “نحن ع��ازم��ون ع��ل��ى �ع����ادة ن��ز�ه��ة �مل��وؤ���ش�����ش��ات �لعامة 
وحتقيق �ال�شتقر�ر �القت�شادي و�نعا�س �القت�شاد ب�شكل ملح«. لكن 

هذه  ويف  �ل��ق��ر�ر.  لهذ�  �خل�شوع  د�شتوريا  ملزم  غري  �لدولة  رئي�س 
�حلالة، ي�شتطيع �ملوؤمتر �لوطني �الفريقي �ن يقرر عندئذ �ن يطرح 
�لت�شويت يف �جلمعية �لوطنية على حجب �لثقة عنه. وميكن �قر�ر 

حجب �لثقة باالأغلبية �ملطلقة وحمل زوما على �ال�شتقالة.
�لرئي�س  ن��ائ��ب  ف��ان  زوم���ا،  ��شتقالة  ح��ال  ويف  �ن��ه  ماغا�شويل  و�ك���د 
رئي�شا  دي�شمر  �الأول  ك��ان��ون  يف  �ن��ت��خ��ب  �ل���ذي  ر�م���اف���وز�  ���ش��ريي��ل 
للموؤمتر �لوطني �الفريقي �شيتوىل من�شبه. وعقدت قيادة �حلزب 
�حلاكم �جتماعا ملدة 13 �شاعة د�خل فندق خارج بريتوريا وقررت يف 

�شاعات �ل�شباح �الأوىل �م�س �لثالثاء ��شتدعاء زوما من من�شبه.
و�أكد ع�شو يف �للجنة رف�س �لك�شف عن هويته لوكالة فر�ن�س بر�س 
�ن �لرئي�س كان طلب مبهلة ثالثة ��شهر �خرى يف من�شبه، م�شيفا 

“لقد �شعرنا باأنه يعني فقط ثالثة ��شهر �أخرى من �لنهب«.

�شيا�شية خطرية،  �زم��ة  �ل��ب��الد يف  �ل��دول��ة  رئي�س  و�أغ��رق��ت مقاومة 
متثلت خ�شو�شا بتاأجيل �خلطاب �لرئا�شي �ل�شنوي عن حال �المة، 
�فريقيا  ت��اري��خ ج��ن��وب  �شابقة يف  �شكل  م��ا  وه���ذ�  �مل��ا���ش��ي،  �الأ���ش��ب��وع 
�ملوؤمتر  �ن�شار  من  �آالف��ا  �الح��د  ر�م��اف��وز�  وخاطب  �لدميوقر�طية. 
100 �شنة على والدة  �لذين �حت�شدو� يف ذكرى  �لوطني �الفريقي 
نل�شون مانديال، �أب �الأمة، “نعرف �نكم تريدون طي �ل�شفحة الن 
�للجنة  ب��ه  �شتقوم  م��ا  وه��ذ�  �مل�شاألة  ه��ذه  م��ن  �النتهاء  يريد  �شعبنا 

�لوطنية �لتنفيذية حتديد�«.
وذهبت �ملعار�شة �لتي تطالب منذ �شنو�ت با�شتقالة �لرئي�س �حلايل، 
�نتخابات  بعيد� من خالل مطالبتها �الثنني بحل �لرملان و�ج��ر�ء 
مبكرة. وقال كينيث مي�شوي، رئي�س �حلزب �لدميوقر�طي �مل�شيحي 
و��شاف  �ل�شفر”.  من  نبد�أ  و�ن  �لرملان  حل  �ملهم  “من  �الفريقي 

“الأنه �ذ� ما ��شتبدل بنائب �لرئي�س �شرييل ر�مافوز�، فان �ملجموعة 
نف�شها من �ال�شخا�س �لذين يد�فعون عن �لف�شاد ويوؤمنون �حلماية 
له، �شيكونون يف �حلكم«. لكن زوما ولو بدت نهاية حكمه قريبة ال 
يز�ل يحظى بدعم عدد من �ن�شاره. وقال �ملحلل �ل�شيا�شي �شومادود� 
مو�شوع  وبع�شهم  �ل�شيا�شي،  ن�شاطهم  ذروة  بلغو�  “لقد  فيكيني 
�شكاوى  وت�شتهدف  �لبقاء”  غريزة  هو  �لوحيد  حافزهم  �شكاوى. 
�حلياة«.  قيد  على  �لبقاء  غريزة  فقط  وحتركهم  منهم...  �لبع�س 
و�أقر رئي�س رئي�س �ملوؤمتر �لوطني �الفريقي �الأحد باأن حزبه يخرج 
“�ن�شقاق وخ��الف«. وقد ب��د�أت �شلطة �لرئي�س زوما تهتز  من فرتة 
يف  خلفه  �ل��ذي  ر�م��اف��وز�  �نتخاب  ل��دى  دي�شمر،  �الأول  كانون  منذ 
رئا�شة �ملوؤمتر �لوطني �الفريقي، �حلزب �حلاكم يف جنوب �فريقيا 

منذ �عتماد �لدميوقر�طية يف 1994.

فقدان 10 مهاجرين حاولوا 
العبور اىل اليونان 

 •• ا�صطنبول-اأ ف ب:

يقوم رجال �الإنقاذ �التر�ك بعملية بحث عن ع�شرة مهاجرين فقد �أثرهم 
بعد غرق مركبهم يف نهر �ثناء حماولتهم �لتوجه من تركيا �ىل �ليونان، 
�ملركب  �أن  دوغ��ان لالأنباء  وكالة  وذك��رت  �ع��الم.  و�شائل  �أوردت  ما  بح�شب 
غرق فيما كان �ملهاجرون �لذين مل تعرف هوياتهم يحاولون �لو�شول �ىل 
�ليونان عر نهر �يفرو�س - �ملعروف يف تركيا بنهر مريتي�س، �لقريب من 
�حلدود. وهناك �أطفال بني �ملفقودين يف �حلادثة �لتي وقعت يف حمافظة 
�درنة ب�شمال �شرق تركيا. وتو�شلت تركيا �ىل �تفاق مع �الحتاد �الأوروبي 
2016 يق�شي بوقف تدفق �لالجئني �ىل �وروب��ا و�لذين يقومون يف  يف 
�ىل  تركيا  غ��رب  م��ن  �يجه  بحر  يف  باملخاطر  حمفوفة  برحلة  غالبيتهم 
�ليونان. وتقول جمموعات �إغاثة �إن �التفاق ت�شبب بزيادة عدد �ملهاجرين 
�ل�شاعني لو�شول �ليونان عر نهر �يفرو�س يف رحلة ال تخلو من �ملخاطر 

ب�شبب تيار�ته �لقوية.

 ال�شجن 15 عاما لأحد خاطفي 
التلميذات يف نيجرييا 

 •• كانو-اأ ف ب:

 15 بال�شجن  �لنيجريية  ح��ر�م  بوكو  جمموعة  متطريف  �أح��د  على  حكم 
�شيبوك،  تلميذة يف   200 من  �ك��ر  2014 يف خطف  يف  مل�شاركته  عاما، 
�أعلنت وز�رة �لعدل �م�س . ويف ت�شريح لوكالة  �شمال �شرق نيجرييا، كما 
“ع�شو�  �ن  �لعدل،  وز�رة  با�شم  �ملتحدث  �إي�شاح  �شالح  قال  بر�س،  فر�ن�س 
�الأ�شخا�س �لذين خطفو� فتيات �شيبوك، قد  يف بوكو ح��ر�م كان يف ع��د�د 
خالل جل�شات حمكمة كاينجي �لتي بد�أت  حكم عليه بال�شجن 15 عاما”، 
�الثنني ملحاكمة �ملتمردين. و�أو�شح �ملتحدث �ن هارونة يحيى )35 عاما( 
“معوق”، م�شلول �ليد و�ل�شاق، وقد �عرتف بالذنب لكنه طلب �لر�أفة من 
و”ت�شرف  �ملتطرفة  �ملجموعة  �ىل  �الن�شمام”  “�أرغم على  الأنه  �لق�شاة، 
كما قال حماميها. �إال �ن حمكمة كاينجي حكمت “باأنه  ب�شبب ق�شوتهم”، 
�ي�شاح،  ذك��ر  كما  حر�م”،  بوكو  �أن�شطة  يف  ي�شارك  �أال  خيار  له  متاحا  ك��ان 
و��شدرت عليه حكما قا�شيا بال�شجن. وبد�أ مئات من �الأع�شاء �ملفرت�شني 
يف جمموعة بوكو حر�م �ملتطرفة �لنيجريية باملثول �الثنني �مام حمكمة 
�أقيمت يف قاعدة ع�شكرية يف كاينجي بو�شط نيجرييا، لتحديد ما �ذ� كانو� 

�شيحاكمون �و هم �أبرياء �و يتعني �ر�شالهم �ىل مر�كز �عادة �لتاأهيل.

��شتطاعو�  �الإي��ر�ن��ي��ني  �أن  بينها 
�إر�شال درون نحو �إ�شر�ئيل مبا�شرة 
من �شوريا. ولي�س معروفاً بعد �إن 
�ل��درون يف مهمة هجومية،  كانت 
��شتخبار�تية.  م��ه��م��ة  جم���رد  �أم 
ذ�ت  لي�شت  �مل��ه��م��ة  طبيعة  ول��ك��ن 
�أهمية نظر�ً �إىل �تخاذ �الإير�نيني 
مبو�جهة  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���اً  ق��������ر�ر�ً 
وذلك  مبا�شرة،  ب�شورة  �إ�شر�ئيل 
ت��ط��ور ك��ب��ري. وي�����ش��ي��ف �مل�����وؤرخ �أن 
�أو���ش��ح��ت، م��ن جهتها،  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
�أنها لن ت�شمح لالإير�نيني باإن�شاء 
فيما  ���ش��وري��ا،  يف  متقدمة  ق��و�ع��د 
�أظ���ه���ر �الإي����ر�ن����ي����ون ع���زم���اً على 
�ملتوقع  م����ن  ل����ذل����ك،  �إن�������ش���ائ���ه���ا. 

ح�شول مو�جهات �أخرى.  

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

فر�ير   10 يف  �إي��������ر�ن  �أر����ش���ل���ت 
�الأر��شي  ف���وق  ب��ال ط��ي��ار  ط��ائ��رة 
�جلو  �شالح  و���ش��ارع  �الإ�شر�ئيلية. 
من  �الن���ت���ق���ام  �إىل  �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 
ط���ري���ق ت��ن��ف��ي��ذ غ�����ارة ع��ل��ى مركز 
�لذي  �شوريا  يف  و�لتحكم  �لقيادة 

�أقلعت منه �لطائرة �الإير�نية. 
�ل�شو�ريخ  جن��ح��ت  �مل���ق���اب���ل،  ويف 
للطائر�ت  �مل���������ش����ادة  �ل�������ش���وري���ة 
�إ�شر�ئيلية  م��ق��ات��ل��ة  �إ����ش���ق���اط  يف 
حتطمت يف �شمال �إ�شر�ئيل. وهذ� 
�أمر يحدث للمرة �الأوىل منذ عام 
1982. بعد ذلك، �شنت �إ�شر�ئيل 
هدفاً   122 على  �شاماًل  هجوماً 
�إي��ر�ن��ي��اً و���ش��وري��اً يف ���ش��وري��ا حيث 
قو�عدها  �إىل  م��ق��ات��الت��ه��ا  ع����ادت 
����ش���امل���ة. وه�����ذ� �ل���ت���ط���ور ه���و �مل���رة 
�إير�ن  فيها  ت�شطدم  �لتي  �الأوىل 
وتالياً  مبا�شر  ب�شكل  و�إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
�ندالع  �ح��ت��م��ال  �إىل  �الأم����ور  دف���ع 

حرٍب بينهما فوق �شوريا. 
موقع  يف  ب��الن��ك  �شتيفن  وي��ق��ول 
ت�شميم  �إن  �الأمريكي،  “ذ� هيل” 
�إي�����ر�ن ع��ل��ى ت��دم��ري �إ���ش��ر�ئ��ي��ل مل 
�لنظام  و�����ش����ول  م���ن���ذ  ي����رت�ج����ع 
�حلايل يف �إي��ر�ن �إىل �ل�شلطة عام 
1979، و�الأه����د�ف �الإي��ر�ن��ي��ة يف 

وهي  �ل�شيا�شة.  هذه  توؤكد  �شوريا 
ت��ق��ف خ��ل��ف �إع�����ادة جم���رم �حلرب 
�ل�����ش��ل��ط��ة على  �إىل  �الأ����ش���د  ب�����ش��ار 
وتكمن  �ل�شورية.  �الأر����ش��ي  كامل 
�مل�شلحة �حليوية �الأخرى الإير�ن 
يف �إن�شاء طريق ال ميكن قطعه من 
�ملتو�شط ولبنان  �لبحر  �إىل  �إير�ن 
م��ن �ج��ل �إي�����ش��ال �الإم�����د�د�ت �إىل 
�الإرهابيني،  �إي��ر�ن  ووكيلي  �شوريا 
حزب �هلل وحما�س �للذين يوجهان 

�شالحهما نحو �إ�شر�ئيل. 
�أخرى،  �أم��اك��ن  �أن���ه يف  �إىل  و�أ���ش��ار 
لزعزعة  حملتها  �إي�����ر�ن  ت��و����ش��ل 
�الأو�شط  �ل�����ش��رق  ك��ام��ل  ����ش��ت��ق��ر�ر 
�لتي  �ل�شنية،  �الأنظمة  وخ�شو�شاً 
�ملتحدة.  �ل��والي��ات  تاريخياً  توؤيد 
�إ�شر�ئيل  �أك�������دت  ج��ان��ب��ه��ا  وم�����ن 
ل��ن ت�شمح الإي����ر�ن  �أن��ه��ا  ب��و���ش��وح 
ق��و�ع��د يف ج��ن��وب �شوريا  ب��اإق��ام��ة 
ب���ال���ق���رب م����ن ح�����دوده�����ا، و�أن����ه����ا 
�شتنتقم من �أي جهد الإن�شاء قو�عد 
�أو �إقامة خط مبا�شر مع حزب �هلل 
�ملت�شارعة  �مل�شاحلة  هناك. وهذه 
و�الأف����ع����ال �الأخ�����رية �ل��ت��ي جنمت 
حرب  نحو  �ل��ط��ري��ق  م��ه��دت  عنها 
م��ب��ا���ش��رة ب��ني �إ���ش��ر�ئ��ي��ل و�إي�����ر�ن، 
�الأهلية  �حل�����رب  ت�����ش��ت��م��ر  ب��ي��ن��م��ا 
�ل�شورية، م�شتع�شية على �حللول 
�ل�شيا�شية.  �حللول  �أو  �لع�شكرية 

�أن ح��رب��اً مثل  ت��ر�م��ب وم���وؤي���دوه 
م�شلحة  يف  “ت�شب  ق����د  ه������ذه 
لكن �الإخفاق يف و�شع  �إ�شر�ئيل”. 
�الأو�شط  لل�شرق  �شيا�شة متما�شكة 
ما  يف  �ل�شالم”  “عملية  ون�����ش��ف 
�الإ�شر�ئيلية- ب��ال��ع��الق��ات  يتعلق 

ال  بالنفع  ي��ع��ود  ال  �لفل�شطينية، 
على �إ�شر�ئيل وال على مو�طنيها.   
وت�������ش���اءل م�����ارك ����ش���ومل���ان، م����وؤرخ 
وحم���رر م��وق��ع ت��اري��خ��ي، ع��م��ا �إذ� 
�الأخرية  �جل��وي��ة  �ل�شربات  كانت 
�ل���ت���ي ن��ف��ذت��ه��ا �إ����ش���ر�ئ���ي���ل د�خ����ل 
على  رد�ً  �ل�������ش���وري���ة،  �الأر�������ش�����ي 
�إىل  م�شرية  �إير�نية  طائرة  ت�شلل 
و�إ�شقاط  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة،  �الأج�����و�ء 
�إ�شر�ئيلية،  لطائرة حربية  �شوريا 
�إ�شر�ئيل  بني  حرب  لبد�ية  توؤ�شر 

و�إير�ن.
�إ�شر�ئيل  �شمال  �شكان  و��شتيقظ 
���ش��ب��اح ي���وم �ل�����ش��ب��ت �مل��ا���ش��ي على 
�أ�شو�ت �نفجار�ت و�شفار�ت �إنذ�ر، 
ووج���ه���ت حت���ذي���ر�ت م���ن هجمات 
�شمال  ت����ط����ال  ق�����د  �����ش����اروخ����ي����ة 

�إ�شر�ئيل.
�الإ�شر�ئيلية  �ال�شتخبار�ت  وكانت 
�إير�نية  ط��ائ��رة  �ن��ط��الق  ر���ش��دت 
تيفور  ق��اع��دة  م��ن  درون  م�����ش��رية 
�جل���وي���ة، ب��ال��ق��رب م���ن ت���دم���ر يف 
�شوريا. وقد تعقبتها حتى �قرت�بها 

للقو�ت  ن�شاط  ثمة  �حلقيقة،  ويف 
و�الإير�نية  و�الأمريكية  �ل�شورية 
و�الإ�شر�ئيلية و�لرتكية و�لرو�شية 
يعرف  و�جلميع  �شوريا.  يف  حالياً 
�أن �حلرب �الأهلية هي �أب�شع �أنو�ع 
تت�شاعف  تاأثري�تها  و�أن  �حل��روب 
ع���ن���دم���ا ي���ت���دخ���ل �الأج�����ان�����ب. ويف 
�شهدنا  فاإننا  �الأم��ري��ك��ي��ة،  �حل��ال��ة 
متلك  ال  ع���ن���دم���ا  ي����ح����دث  م�������اذ� 
��شرت�تيجية  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات 
�أو فكرة عما حتاول  للحياة  قابلة 

�إجنازه �شوى �إر�شال �جلنود. 
�لواليات  �أه������د�ف  ك��ان��ت  وب��ي��ن��م��ا 
�ملتحدة تتلخ�س يف تدمري د�ع�س 
و�إ����ش���ق���اط �الأ�����ش����د، ي��ق��ول بالنك 
بعد  �لثاين  �لهدف  جتاهلت  �إنها 

�إجنازها �الأول. 
ل��ي�����ش��ت لدى  ن��ف�����ش��ه،  �ل���وق���ت  ويف 
ودونالد  �أوب��ام��ا  ب��ار�ك  �لرئي�شني 
ت��ر�م��ب، �أدن����ى ف��ك��رة ح���ول كيفية 
حت��ق��ي��ق �أه�����د�ف ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف 
�لتي  �ل��و���ش��ائ��ل  ت�شكيل  �أو  ���ش��وري��ا 
مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا حت��ق��ي��ق هذه 
ن�شهد يف  فاإننا  وه��ك��ذ�  �الأه����د�ف. 
�لوقت �حلا�شر ما ميكن �أن ن�شفه 
ب����االإخ����ف����اق م����ن ق���ب���ل �حل���زب���ني، 
�إخفاق  �إىل  و�لذي يتحول ب�شرعة 
خماطر  تت�شاعد  حيث  ل��رت�م��ب 
يرى  وق��د  �إقليمية.  ح��رب  ن�شوب 

�إ�شر�ئيل  لتنفيذ  ���ش��ومل��ان  وي�شري 
�����ش����وري����ا، حيث  �أك������ر يف  ����ش���رب���ة 
�شمنها  م��ن  ه��دف��اً،   12 هاجمت 
4 �أهد�ف �إير�نية، وما ال يقل عن 
�شورية،  ���ش��و�ري��خ  مر�ب�س  �أرب��ع��ة 
مدمرة جميع �ملو�قع �لتي �أطلقت 
�الإ�شر�ئيلية.  �لطائرة  على  �لنار 
كان  �إ�شر�ئيلية،  م�شادر  وبح�شب 
ذلك �أكر و�أجنح هجوم �شد نظام 
���ش��اروخ��ي يف ���ش��وري��ا، م��ن��ذ حرب 

لبنان يف 1982.
متد�ول  ���ش��وؤ�ل  �إىل  �مل���وؤرخ  ويلفت 
حالياً يف �ل�شارع �الإ�شر�ئيلي عما �إذ� 
فرتة  يعي�شون  �الإ�شر�ئيليون  كان 
�شالم ز�ئف، قائاًل �إن �الإجابة هي 
تغريت،  قد  كثرية  �أ�شياء  الأن  نعم 

�أط��ل��ق �ل�شوريون  ���ش��وري��ا. م��ن ث��م 
�ل�شو�ريخ  عدد�ً غري م�شبوق من 
ل��ل��ط��ائ��ر�ت ���ش��د مقاتلة  �مل�����ش��ادة 
من  ط��ائ��رة  ف�شقطت  �إ�شر�ئيلية، 
طر�ز F- 16. وقد حاول قائدها 
�لهبوط يف قاعدة جوية يف منطقة 
�أنه  �أدرك  �لطاقم  ولكن  �جلليل، 
باأمان،  �ل��ه��ب��وط  م��ن  يتمكن  ل��ن 

فقفز �لطيار�ن مبظلتيهما.
حقل  ف��وق  �ملقاتلة  حتطمت  وق��د 
م��ق��ف��ر. و�أ���ش��ي��ب �ل��ط��ي��ار بجروح 
خ��ط��رية، ي��ب��دو �أن��ه��ا ك��ان��ت نتيجة 
�لهجوم �ل�شاروخي على �لطائرة. 
ب�شيطة.  ف���ج���ر�ح���ه  �مل�����الح  و�أم������ا 
وكانت تلك �أول مقاتلة �إ�شر�ئيلية 

يتم �إ�شقاطها منذ عام 1982.

وهناك  �الإ�شر�ئيلية.  �حل��دود  من 
ك��ان��ت ب��ان��ت��ظ��اره��ا جم��م��وع��ة من 
طائر�ت �الأبات�شي �لهجومية �لتي 

�شارعت الإ�شقاطها.
������ش�����ومل�����ان يف م�����ق�����ال يف  وي����ل����ف����ت 
�لتحرك  �أن  �إىل  “نيوزويك” 
�الإي�����ر�ين مل ي��ك��ن م��ف��اج��ئ��اً، ولذ� 
�الإ�شر�ئيلية  �لقو�ت �جلوية  كانت 
بو��شطة  مت  �شريع  ب��رد  م�شتعدة 
�ل���ه���ج���وم ع��ل��ى ق���اع���دة �إي���ر�ن���ي���ة، 
�لقيادة  ع��رب��ة  ت��دم��ري  ع��ن  ف�شاًل 

و�لتحكم �لتي �أر�شلت �لدرون.
�إ�شر�ئيلية،  م�������ش���ادر  وب��ح�����ش��ب 
�أ�شلحة  با�شتخد�م  �لهجمات  متت 
مو�جهة متطورة مل تكن تتطلب 
دخ����ول ط���ائ���ر�ت �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �إىل 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ب��ني �حلليفني  �ل��ع��الق��ات  دخ��ل��ت 
�لواليات  �ل��ن��ات��و،  يف  �لرئي�شيني 
�مل��ت��ح��دة وت��رك��ي��ا، يف دو�م�����ة من 
�ل��ت��ه��دي��د�ت �مل��ت��ب��ادل��ة، مب���ا بات 
ي��ن��ذر، ب����ر�أي م���ر�د ي��ت��ك��ني، كاتب 
“حرييت”  �شحيفة  يف  �شيا�شي 
حالة  �إىل  ب����االن����زالق  �ل���رتك���ي���ة، 
�ل���������ش����رق �الأو�����ش����ط  خ����ط����رية يف 

و�أبعد. 
حدوث  ولتجنب  يتكني،  وح�شب 
يف  �للقاء�ت  تتكثف  كبرية،  �أزم��ة 

�أنقرة  بني  �ملقبلة،  �لقليلة  �الأي��ام 
يزور  �أن  �ملتوقع  وو��شنطن. فمن 
م�شت�شار �الأمن �لقومي �الأمريكي 
م��اك��م��ا���ش��رت، ����ش��ط��ن��ب��ول الإج����ر�ء 
�إب���ر�ه���ي���م كالني،  م���ع  حم���ادث���ات 
م�شت�شار �لرئي�س �لرتكي ل�شوؤون 
�الأمن و�ل�شيا�شة �خلارجية، فيما 
�شيزور وزير �خلارجية �الأمريكي 
ريك�س تيلر�شون، �أنقره لالجتماع 

بنظريه مولود جاوي�س �أوغلو. 
���ش��ي��ت��م يف  ل����ق����اًء  �أن  �أع����ل����ن  ك���م���ا 
ب��روك�����ش��ل، ب��ع��د �أي������ام ب���ني وزي���ر 
�ل�����دف�����اع �ل�����رتك�����ي ن������ور �ل���دي���ن 

ق�شد،  �أي  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  ���ش��وري��ا 
من  �لرقة  مدينة  ��شتعادت  �لتي 

�شيطرة د�ع�س، باأنهم �أبطال. 
وقال �شابط �آخر، �جلرن�ل جامي 
�ملركزية  �ل���ق���ي���ادة  م���ن  ج�������ار�رد، 
�الأمريكية “�شينتكوم”، و�مل�شوؤول 
ع���ن �ل��ت��ح��ال��ف ���ش��د د�ع���������س، �إن 
مبو�قعهم  فخورين  كانو�  ه��وؤالء 
�جلميع  يعرف  �أن  ونريد  هناك. 

هذه �حلقيقة.
�أن تلك �ملو�قع  �إىل  ويلفت يتكني 
تقع يف بلدة منبج �ل�شورية، �لتي 
�أن  قبل  د�ع�س  ل�شيطرة  خ�شعت 
 ،YPG م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ت�����ش��رتده��ا 
�ملدعومة  �ل�������ش���وري���ة  �ل����ك����ردي����ة 

�أمريكياً، يف 2017. 
تركيا  �ملتحدة  �ل��والي��ات  ووع���دت 
نحو   YPG مقاتلي  بان�شحاب 
�ملدينة،  خ��ارج  �ل��ف��ر�ت  نهر  �شرق 
�لغربية  �ل�شفة  عند  و�مل��وج��ودة 
 “ ف��ت��ح  ت��رك��ي��ا  ل��ل��ف��ر�ت. وتخ�شى 
ميلي�شيات  �شيطرة  حت��ت  ممر” 
على  �ملحظورة،  �لكردية   PKK

طول حدودها مع �شوريا. 
وح�شب كاتب �ملقال، باتت �ل�شورة 
يف �شمال �شوريا �أ�شد تعقيد�ً يوماً 
��شتنتاج  ميكن  ول��ك��ن  �آخ���ر.  بعد 
و  �شنتكوم،  �أن  ف��اإم��ا  فر�شيتني: 
يعمل  �ل��ب��ن��ت��اغ��ون،  ع��ام��ة  ب�شفة 
كوحدة فيدر�لية �شمن �حلكومة 
�شروطه  وي��ف��ر���س  �الأم���ري���ك���ي���ة، 
�لرئي�س  على  �خلا�شة  و�شيا�شاته 
يحاول  ت���ر�م���ب  �أن  �أو  ت���ر�م���ب، 

�الأمريكي،  ون���ظ���ريه  ج��ان��ي��ك��ل��ي 
�جلرن�ل جامي�س ماتي�س.

�شعد  ن����ف���������ش����ه،  �ل�������وق�������ت  ويف 
�أمريكيون  ع�شكريون  م�شوؤولون 
حتذير�تهم لرتكيا و�لتي حتولت 
فيها  مب��ا  مبطنة،  ت��ه��دي��د�ت  �إىل 
عدم ��شتبعاد �شابطني �أمريكيني 
جنود  مهاجمة  �مل�شتوى  رفيعي 
�ل�شرورة  �ق��ت�����ش��ت  �إذ�  �أت�������ر�ك، 
�شوريا  يف  ����ش���رك���ائ���ه���م  حل���م���اي���ة 
د�ع�س  ف���ل���ول  ي���ح���ارب���ون  �ل���ذي���ن 
هناك.  فقد و�شف �جلرن�ل بوك 
فانك �أفر�د �لقوة �ل�شريكة، قو�ت 

يطلع  وال  ب���ال���وق���ت  �ل���ت���الع���ب 
�ل��رئ��ي�����س �ل��رتك��ي �أردوغ�����ان على 

�حلقيقة باأكملها. 
لدى  ���ش��ك��وك  �إىل  يتكني  وي�����ش��ري 
�أردوغان وحزب �لعد�لة و�لتنمية 
�حلاكم يف وقوف �لواليات �ملتحدة 
ور�ء �ملحاولة �النقالبية يف تركيا 

يف يوليو 2016. 
وتفاقمت �ل�شكوك ب�شبب ��شتمر�ر 
متتع فتح �هلل غولن، رجل �لدين 
بحرية  �الن��ق��الب،  بتدبري  �ملتهم 
بن�شلفانيا  والي������ة  يف  �حل����رك����ة 
�إجر�ء�ت  �أي  و�نعد�م  �الأمريكية، 
مطالبات  رغ���م  ���ش��ده،  ق�شائية 

تركية عدة. 
�ل��ي��وم جنود  يعلن   ، ذل���ك  وف���وق 
جانب  �إىل  وق��وف��ه��م  �أم��ري��ك��ي��ون 
م���ن���ظ���م���ة ت���ع���ت���ره���ا �حل���ك���وم���ة 
�الأم���ري���ك���ي���ة ج���م���اع���ة �إره���اب���ي���ة، 
حليفاً  ت���ع���ت���ره  ب����ل����د�ً  وحت�������ارب 

رئي�شياً لها �شمن �لناتو. 
�لرتكية،  �ل���ن���ظ���ر  وج���ه���ة  وم�����ن 
حت����ول �الق���ت���ن���اع ب�����اأن �ل���والي���ات 
موثوق  وحليف  �شديق  �مل��ت��ح��دة 
�شد تهديد�ت �أمنية تطال تركيا، 
�إىل �شعور باأن �أمريكا باتت متثل 

خطر�ً �أمنياً بحد ذ�ته. 
وي��خ��ت��م ي��ت��ك��ني ر�أي������ه ب���االإ����ش���ارة 
لُتمعن  حالية،  فر�شة  توفر  �إىل 
�ل����والي����ات �مل���ت���ح���دة �ل��ت��ف��ك��ري يف 
ل�����ش��ر�ء منظومة  ت��رك��ي��ة  خ��ط��ط 
�شو�ريخ رو�شية دفاعية من طر�ز 
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        مذكرة اعالن املدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية       
يف الق�شية رقم 2017/6270  الدائرة اجلزئية الثالثة

�ىل �ملدعى عليه : 1- �شركة �نرتمرين للمعد�ت �لبحرية حيث �ن �ملدعي : �شركة هلب للمعد�ت 
�لبحرية ذ.م.م  يف �لدعوى رقم:2017/6270 جزئي ، قد �قام عليك �لدعوى �ملذكورة رقمها �عاله 
ويطالبك �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �لبنك �ملدعي مبلغ وقدره )92.244( درهم مع �لفائدة 
�لتاأخريية بو�قع 9% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د مع �لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف 
�مام  يقت�شي ح�شورك  �ملعجل وبال كفالة.لذلك  بالنفاذ  و�شمول �حلكم  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل 
مكتب �د�رة �لدعوى مبحكمة �ل�شارقة �الحتادية �البتد�ئية قاعة 5 وذلك بتاريخ 2018/3/7 وذلك 
لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من بينات ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �و عدم �ر�شال 

وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد و�شيتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
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اإعالن بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/7452 الدائرة املطالبات الب�شيطة        

�ىل �ملدعى عليه :غالم �شديق رحيم بخ�س
�ملطالبات  �لد�ئرة  �لدعوى رقم 2017/7452  �ل�شارقة- يف  �جرة  : موؤ�ش�شة  �ملدعي  بان  نعلمكم 

�لب�شيطة قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها:
و�مل�شاريف  �لر�شوم  �ىل  وباال�شافة  درهم   )6309.85( وقدره  مبلغ  ب�شد�د  عليه  �ملدعي  �لز�م 
ومقابل �تعاب �ملحاماة وف�شال عن �لفو�ئد �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ قيد �لدعوى حتى 
تاريخ �ل�شد�د. لذ� يقت�شي ح�شورك �أمام د�ئرة �ملطالبات �لب�شيطة رقم 154 مبحكمة �ل�شارقة 
�الحتادية �البتد�ئية �شخ�شيا �أو بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت ، وذلك يوم �ملو�فق 2018/2/26 ، �ل�شاعة 09:30 �شباحا وذلك للنظر 
يف �لدعوى �ملذكور �مل�شار �ليها �أعاله- بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم �تخاذ 

�الجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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انذار عديل بالن�شر

         رقم 2018/999   
�ملنذر : حممد جمال حممد خليفة �شقر �ملري بوكالة �ملكتب �لدكتور جمال �ملري للمحاماة. 
�جلن�شية جمهول  – هندي  دي�شوز�  لورين�س  دي�شوز�  لينتا رميا   : �إليها  �ملنذر  �لقانونية. 
للتنبيه عليها ب�شرورة  �لعديل  �الإن��ذ�ر  �إليها بهذ�  �ملنذر  �إىل  �ملنذر  �الإقامة. يتوجه  حمل 
�شد�د مبلغ �ل�شيك �ملذكور �أعاله و�لبالغ قيمته 85.000 درهم فقط خم�شة وثمانون �لف 
�أي��ام من تاريخ �لن�شر ويف حالة عدم  �أق�شاها 7  �إم��ار�ت��ي ال غري وذل��ك خالل مهلة  دره��م 
��شتجابتها لتنفيذ م�شمون ما ورد بهذ� �الإنذ�ر ف�شوف يقوم �ملنذر باتخاذ كافة �الإجر�ء�ت 
�لقانونية �لكفيلة بحفظ حقوقه وذلك عن طريق �للجوء �إىل �جلهات �لق�شائية �ملخت�شة 
للح�شول على حكم باإلز�م �ملنذر �إليها ب�شد�د �ملبلغ �ملذكور باالإ�شافة �إىل �لفو�ئد �لقانونية 

و�لتعوي�س �ملنا�شب عنه و�لز�مها بكافة �لر�شوم و�مل�شاريف .
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف الدعوى 2017/1866 جتاري كلي   

�إىل �ملدعي عليه: 1- برولوجيك�س  �س ذم م . 2- �شارو�ن �شينغ الل �شينغ بهوجال ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته 
كفيل مت�شامن وب�شفته مدير برولوجيك�س �س ذ م م ومدير كوقناتيو �شي�شتمز �س ذم م م وب��اأي �شفة كانت. 
3- ال �شينغ بهوجال ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته كفيل مت�شامن وباأي �شفة كانت هندي �جلن�شية.4- باجليندر 
كاوز نرمل �شينغ �شانا ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته كفيل مت�شامن وباأي �شفة كانت .5- برولوجيك�س �س ذ م م 
فرع �أبوظبي 1 ب�شفتها كفيل مت�شامن وباأي �شفة كانت لها.6- برولوجيك�س كوم�شريف م د م �س �شفته كفيل 
�أن �ملدعي :  مت�شامن . 7- كاقناتيو �شي�شتمز �س ذ م م ب�شفته كفيل مت�شامن . جمهويل حمل �الإقامة. مبا 
بنك �أبوظبي �لتجاري فرع وميثله : �شعيد مبارك عبيد �أحمد �لزحمي . مبا �أن �ملدعي بنك �أبوظبي �لتجاري 
فرع قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت 
�ملحكمة ح�شوريا وقبل �لف�شل يف �ملو�شع بندب �خلبري �مل�شريف �ملخت�س �شاحب �لدور باجلدول وتكون  مهمته 
كاالآتي �الإطالع على ملف �لدعوى وم�شتند�تها وما ع�شي �أن يقدمه �خل�شوم و�النتقال �إىل مقر �ملدعية و�ملدعي 
�لتجارية  و�لدفاتر  �ل�شجالت  �إن وجدت  و�اللكرتونية  �لورقية  �ملر��شالت  و�الإط��الع على  �الأم��ر  لزم  �أن  عليها 
�لورقية و�اللكرتونية وحددت �أمانة خرة وقدره 20000 و�لزمت �ملدعي ب�شد�دها. وحددت لها �ملحكمة جل�شة 

.ch 2.E.22 يوم �الأربعاء �ملو�فق 28-2-2018 �ل�شاعة9:30 �شباحا يف �لقاعة
رئي�س ق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



األربعاء   14   فبراير    2018  م   -   العـدد  12250  
Wednesday  14   February   2018  -  Issue No   1225016



األربعاء   14   فبراير    2018  م   -   العـدد  12250  
Wednesday  14   February   2018  -  Issue No   12250 17



األربعاء   14   فبراير    2018  م   -   العـدد  12250  
Wednesday  14   February   2018  -  Issue No   12250الفجر الريا�ضي

1818

يتابعون ال�ضباق �ضخ�س  مليون   35

م�شاركة وا�شعة وتناف�س مثري يف مهرجان قوارب التنني بدبي
�ل�شعبي”  �لتنني  ق��و�رب  “مهرجان  �شباق  �ملائية  دبي  قناة  ��شت�شافت 
�أحد �أكر �ل�شباقات حما�شة وجماهريية يف �ل�شني مب�شاركة �أكر من 
1300 �شخ�س، �لذي نظمته جمعية �الإمار�ت لقو�رب �لتنني “�شرينز 
�إيفينت�س” بالتعاون مع جمل�س دبي �لريا�شي يومي 9 و10 فر�ير، 

وحتت رعاية دبي �لعقارية ،و�شط �أجو�ء من �ملرح و�حلما�س.
وح�شر �لفعاليات �لتي �متدت من �ل�شاعة 8 �شباحا وحتى �خلام�شة 
و�ل��ن�����ش��ف ع�����ش��ر� ع��ل��ى م���د�ر ي��وم��ني �أك���ر م��ن 1000 �شخ�س من 
�لتي قدمتها  �لر�ئعة  �لعرو�س  ��شتمتعو� مب�شاهدة  �لذين  �جلماهري 
�لفرق �مل�شاركة يف �ملناف�شات ، و�لتي بلغ عددها 65 فريقا يف �ل�شباق 
منها  ��شتعر��شات  عدة  بتنفيذ  قامو�  �شخ�شا   20 فريق  كل  وت�شمن 

�لفعاليات  من  وغريها  �ل�شيني،  �ل�شعبي  و�لفولكلور  �الأ�شد  رق�شة 
يف �ل�شباق �لذي يتطلب �متالك مهار�ت �لتجديف و�لعمل �جلماعي 
كفريق و�حد، لك�شب �ملناف�شة يف �مل�شار �لذي ميتد  مل�شافة 200 مرت.

�ملياه  د�خ��ل  �لعائلة  �أف���ر�د  جلميع  ترفيهية  ب��ر�م��ج  �ل�شباق  وت�شمن 
وخارجها حيث ��شتملت على منطقة �ألعاب لالأطفال و�أن�شطة ريا�شية 
كما  �ملتنقلة،  للمطاعم  �لطعام  عربات  ومنطقة  للجمهور  ترفيهية 
�لبدنية  و�للياقة  �لزومبا  يف  للجمهور  ريا�شية  تدريبات  تنظيم  مت 
وغريها من �الأن�شطة �لكثرية �ملتعددة �لتي تنا�شب جميع �لفئات من 
�شباق  فعاليات  وحتظى  و�جلن�شيات.  �الأع��م��ار  خمتلف  من  �جلمهور 
ق��و�رب �لتنني ب�شعبية كبرية يف �ل�شني وع��دد من دول جنوب و�شرق 

�آ�شيا، كما يحر�س جمل�س دبي �لريا�شي على �شم هذه �الأحد�ث ذ�ت 
�لطبيعة �لريا�شية و�ملجتمعية يف برنامج فعالياته وتوفري �شبل جناح 
تنظيم �حلدث �لذي يجتذب �الآالف من �مل�شاركني و�جلمهور �شنوًيا 
�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �جلامعية  ويعد مهرجانا �شنويا يجمع خمتلف 
من  �جلن�شيات  خمتلف  من  م�شاركني  وي�شم  و�ملجتمعية  و�ملدر�شية 
�لعام  دبي منذ  �ل�شباق يف  تنظيم  يوؤكد  كما  �ل��دول��ة.   �أنحاء  خمتلف 
ممار�شة  على  وحر�شها  �ملجتمع  يف  �جلاليات  �ندماج  على   2008
هو�ياتها �لرت�ثية و�قامة �لتجمعات �لريا�شية و�ملجتمعية مب�شاركة 
وبت�شهيالت  �جل��م��ه��ور،  م��ن  كبري  وح�����ش��ور  �لريا�شيني  م��ن  و����ش��ع��ة 

تقدمها �ملوؤ�ش�شات �حلكومية �لريا�شية وغري �لريا�شية.

�لن�شخة  مناف�شات  �الإثنني،  �الأول  �أم�س  م�شاء  �ختتمت 
لل�شيد�ت  �لعربية  لالأندية  �الأل��ع��اب  دورة  من  �لر�بعة 
�لتي �نطلقت يف �لثاين من فر�ير �جلاري، حيث �أ�شدل 
�ل�شتار على �إجناز�ت كبرية حققتها �لالعبات �لعربيات 
ميادين  على  جمعت  �أل��ع��اب،   9 �شعيد  على  �مل�شاركات 
خا�شو�  نادياً،   67 مثلها  عربية،  دولة   16 مناف�شاتها 
�لريا�شي  �حل��دث  �ألقاب  �أرف��ع  نيل  على  �شريفاً  تناف�شاً 
�الأبرز يف �ملنطقة �لذي �أقيم حتت رعاية قرينة �شاحب 
�ل�شمو حاكم �ل�شارقة، �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد 
�لقا�شمي، رئي�شة موؤ�ش�شة �ل�شارقة لريا�شة �ملر�أة، وحمل 

�شعار “�لعامُل معلبك.. �شاركوها حلظات �لفوز«. 
ابنة الإمارات ت�ضّجل ح�ضورًا قويًا يف الدورة 

ومنذ �نطالقة �أوىل مناف�شات �لدورة، �شّطرت �شيد�ت 
�الإمار�ت، �للو�تي خ�شن �إىل جانب نظري�تهن من كّل 
و�لبحرين،  وم�شر،  ولبنان،  و�ل�شعودية،  �الأردن،  من 
ُعمان،  و�شلطنة  و�ل�����ش��وم��ال،  وج��ي��ب��وت��ي،  و�ل��ك��وي��ت، 
و�ل�شود�ن،  و�ل���ع���ر�ق،  وليبيا،  وفل�شطني،  و�جل���ز�ئ���ر، 
�الألعاب  ج��م��ي��ع  �شعيد  ع��ل��ى  �مل���ر�ت���ب  �أرف����ع  و�مل���غ���رب، 
�ل�����ش��ل��ة، و�ل��ط��اول��ة، و�لطائرة،  �مل��ط��روح��ة، وه���ي ك���رة 
و�لفرو�شية،  و�ل��رم��اي��ة  و�ل��ك��ار�ت��ي��ه،  �ل��ق��وى،  و�أل��ع��اب 
و�ل��ق��و���س و�ل�����ش��ه��م، و�مل����ب����ارزة، ح��ي��ث ح��ق��ق��ن ح�شور�ً 
�ملتقدم �لذي ت�شهده ريا�شة  �لو�قع  يعك�س مدى  قوياً 
�مل��ر�أة يف �لدولة.  وخرجت �شيد�ت �الإم��ار�ت بح�شيلة 
ميد�ليات   5 ب��و�ق��ع  ميد�لية،   29 �إىل  و�شلت  ملونة 
ميد�ليات  و14  ف�����ش��ي��ة،  م��ي��د�ل��ي��ات  و10  ذه��ب��ي��ة، 
�لكار�تيه،  برونز، حيث ح�شدت على �شعيد مناف�شات 
برونز،  و3  ف�شة،  و3  ذهبية،  و�ح��دة  ميد�ليات،  �شبع 
وف�شيتان،  ذهبية،  �مل��ب��ارزة،  مناف�شات  يف  ح�شدت  كما 
مناف�شات  �شعيد  على  حققت  بينما  و�ح��دة،  وبرونزية 
�لقو�س و�ل�شهم ذهبية، وف�شية، وبرونزية، كما �أحرزت 
وعلى  وب��رون��زي��ت��ان،  ذهبية،  �ل��ق��وى  �أل��ع��اب  مبو�جهات 
�شعيد �لفرو�شية نالت فار�شات �الإمار�ت 5 ميد�ليات، 
�أح������رزت ر�م���ي���ات �لبلد  ب���رون���ز، ف��ي��م��ا  ف�����ش��ي��ت��ان، و3 
�شعيد  وعلى  برونز.  و3  ف�شية،  ميد�لية  �مل�شت�شيف 
�الإم��ار�ت على  مناف�شات كرة �لطائرة، هيمنت �شيد�ت 
من�شة �لتتويج من خالل نادي �لو�شل �الإمار�تي �لذي 
�لبطولة  من  �لر�بعة  �لن�شخة  لقب  ينتزع  �أن  ��شتطاع 
�ل�شارقة  نادي  مو�طنه  على  بتفوقه  بالذهب  ويحظى 
�لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف  ثانياً  ح��ّل  �ل��ذي  للمر�أة  �لريا�شي 
نادي  �كتفى  فيما  �ملا�شي،  �الأح��د  بينهما  جمعت  �لتي 
�شعيد  على  �لثالث  باملركز  للمر�أة  �لريا�شي  �ل�شارقة 
يف  �ل��رون��زي��ة،  �مليد�لية  حم��رز�ً  �ل�شلة  ك��رة  مناف�شات 
وق���ت ع��ان��د �حل���ظ الع��ب��ات ن���ادي �ل�����ش��ارق��ة �لريا�شي 
كرة  مناف�شات  �شعيد  على  م��ر�ك��ز  �أي  نيل  يف  ل��ل��م��ر�أة 
نادي  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  �لطاولة.  ومّثل دولة 
ميد�لية   22 �أح���رز  �ل��ذي  للمر�أة  �لريا�شي  �ل�شارقة 
�لو�شل  نادي  بينما حقق  �مليد�ليات،  �إجمايل عدد  من 
�ل�شارقة  ن��ادي  جانب  �إىل  ذهبية،  ميد�لية  �لريا�شي 
للفرو�شية و�ل�شباق �لذي حقق ميد�ليتان برونزيتان، 
ونادي بني يا�س �لريا�شي �لذي حقق برونزية و�حدة، 

فيما مل يحقق نادي �لعني �أي ميد�لية. 
لعبات البحرين تو�ّضحن بالذهب

ح�شور�ً  �لبحرين  العبات  حققت  م�شّرف،  متثيل  ويف 
و�لبدين  �ل��ف��ن��ي  �ل��ت��ط��ور  م���دى  يعك�س  وق���وي���اً  الف��ت��اً 
�ألعاب،   8 مناف�شات  �شعيد  على  �مل�شاركات  لالعبات 
�لتتويج  من�شة  على  �لبحرين  �شيد�ت  هيمنت  حيث 
ميد�لية   12 ب���و�ق���ع  م��ل��ون��ة،  م��ي��د�ل��ي��ة   28 ب��ح�����ش��د 
�الألعاب  برونز، �شمن خمتلف  و9  و7 ف�شية،  ذهبية، 
 11 �لب�شيتني  ن����ادي  ب��ه��ا، ح��ي��ث ح��ق��ق  ���ش��ارك��ت  �ل��ت��ي 
�مل��ي��د�ل��ي��ات، بينما ح��ق��ق نادي  �إج��م��ايل  م��ي��د�ل��ي��ة م��ن 
من  ك��ل  ج��ان��ب  �إىل  م��ي��د�ل��ي��ات،   8 للرماية  �لبحرين 
�أندية �لبحرين للقو�س و�ل�شهم ذهبية وف�شية، ونادي 
�حلالة �لريا�شي 4 ميد�ليات، ونادي �لبحرين ذهبية 
وف�شية، ونادي �أكادميية �لبحرين للكار�تيه برونزية، 
فيما مل يحرز �أّي من �أندية �ملحرق و�ملو�هب – وز�رة 
�شيد�ت  و�شيطرت  م��ي��د�ل��ي��ة.   �أي  و�ل��ري��ا���ش��ة  �ل�شباب 
�لبحرين على ميد�ن �ألعاب �لقوى 6 ميد�ليات ذهبية، 
كاملة  �شيطرة  �شربن  بينما  ب��رون��زي��ات،  و4  وف�شية، 
على ميادين �لرماية، باإحر�زهّن 5 ذهبيات، و3 ف�شة، 
م م�شد�س هو�ء ميد�ليتني   10 على �شعيد مناف�شات 
10م،  �لبندقية  ذه��ب  �نتزعن  فيما  وف�شية،  ذهبية 
�لبندقية  وف�شية  مرت،   25 م�شد�س  وف�شية  وذهبية 
ف�شية  �لبحرين  زوجي  �أحرز  فيما  فردي،  مرت   10

مناف�شة كرة �لطاولة، وبرونزية �لفردي.  بينما حققت 
و3  ف�شية  �مل��ب��ارزة  مناف�شات  �شمن  �لبحرين  �شيد�ت 
�لقو�س  وف�شية  ذهبية  و�نتزعت  برونزية،  ميد�ليات 
مناف�شات  �شعيد  على  برونزية  حققت  فيما  و�ل�شهم، 

وبرونزية  وف�����ش��ي��ة  �ل��ك��ار�ت��ي��ه، 
بينما  �ل��ط��اول��ة،  تن�س  م�شابقة 
�أي  �لبحرين  العبات  حتقق  مل 
�لفرو�شية  �شعيد  على  ميد�لية 
ك��ل من  و�الأل��ع��اب �جلماعية يف 
مناف�شات كرة �ل�شلة و�لطائرة. 

يكت�ضحن  م�ضر  لعــبــات 
ميادين ال�ضلة 

للجمهورية  ب���ه���ّي  مت��ث��ي��ل  ويف 
حققت  �مل���������ش����ري����ة،  �ل���ع���رب���ي���ة 
ح�شور�ً  �مل�����ش��ري��ات  �ل��الع��ب��ات 
م�شّرفاً حيث ��شتطعن �أن يعدن 
بحمولة 13 ميد�لية،  9 ذهب، 

برونز، حيث حققت العبات م�شر  و3 ف�شة، وو�ح��دة 
�أعلى نتيجة يف ترتيب �مليد�ليات على �شعيد مناف�شات 
�أربع ميد�ليات ذهب، فيما ح�شدن يف  �لكار�تيه بو�قع 
بينما  وب��رون��زي��ة،  وف�شية  ذهبيتان  �مل��ب��ارزة  مناف�شات 
�ألعاب �لقوى ذهبية وف�شيتان، فيما حققت  حققن يف 

ميد�لية  �لفرو�شية  �شعيد  على 
ذه���ب���ي���ة، ل��ت��ه��ي��م��ن ب��ع��ده��ا على 
�ل�شلة  ك�����رة  م��ن��اف�����ش��ة  م����ي����د�ن 
�لن�شخة  �لبطولة  حا�شدة لقب 
�لريا�شي  �حل��دث  من  �ل�شابعة 
يحالف  مل  وق�����ت  يف  �الأب����������رز، 
�نتز�ع  يف  �حل��ظ  م�شر  �شيد�ت 
مناف�شات  ���ش��م��ن  م��ي��د�ل��ي��ة  �أي 

�لقو�س و�ل�شهم، و�لرماية. 
وح��ق��ق ن���ادي �ل��ب��ن��ك �الأه��ل��ي 4 
��شتطاع  فيما  ذه��ب،  ميد�ليات 
يفوز  �أن  ����ش���ب���ورت���ي���ن���غ  ن��������ادي 
ذهبية  ويحقق  �ل�شلة  ببطولة 

�ملناف�شة، �إىل جانب ذهبية �لرماية بو�قع 5 ميد�ليات، 
فيما �أحرز نادي بورفوؤ�د 3 ميد�ليات يف �ألعاب �لقوى، 
بو�قع ذهبية وف�شية، ليكتفي نادي �جلمعية �لريا�شية 

مبيد�لية و�حدة �شمن مناف�شات �لفرو�شية. 
�ضيدات اجلزائر ت�ضّيدن األعاب القوى وب�ضاط الكاراتيه 

حققت �شيد�ت �جلز�ئر ح�شور�ً مميز�ً يف �لدورة، حيث 
��شتطاعت �أن تنتزع 16 ميد�لية توّزعت على 7 ذهب، 
4 ميد�ليات ذهبية  �أحرزت  حيث  برونز،  و2  ف�شة،   7
�أحرزت  بينما  ف�شيات،   6 جانب  �إىل  �لقوى  �ألعاب  يف 
مناف�شات  �شمن  ف�شية  وو�ح��دة  ذهبية  ميد�ليات   3

�لكار�تيه، كما ح�شدت ميد�ليتني برونزيتني، بينما مل 
باأي ميد�ليات على �شعيد  �لظفر  يحالفهن �حلظ يف 

مناف�شات �لرماية و�لقو�س و�ل�شهم و�لفرو�شية. 
�ضيدات الأردن قّوة وجدارة

ح�شور�ً  �الأردن  �شيد�ت  حققت 
�لذي  �ل���و�ق���ع  يعك�س  ري��ا���ش��ي��اً 
�لن�شوية  �ل���ري���ا����ش���ة  ت��ع��ي�����ش��ه 
��شتطاعت  ح��ي��ث  �مل��م��ل��ك��ة،  يف 
 12 حت��ق��ي��ق  �الأردن  الع����ب����ات 
ذهب،   5 على  توّزعت  ميد�لية 
حيث  وب��رون��زي��ت��ان،  ف�شة،  و5 
موؤتة  ن��ادي  الع��ب��ات  ��شتطاعت 
مناف�شات  ع��ل��ى  ي�����ش��ي��ط��رن  �أن 
ك����رة �ل���ط���اول���ة ب����اإح����ر�زه����ّن ل� 
وو�حدة  ذهبية،  ميد�ليات   3
فار�شات  ح��ق��ق��ت  ف��ي��م��ا  ب���رون���ز، 
ذهبيتني  م��ي��د�ل��ي��ت��ني  �الأردن 
وو�حدة ف�شية على �شعيد مناف�شات �لفرو�شية، وحقق 
�مليد�لية  �ل�شلة  كرة  ملناف�شة  بو�شافته  �لفحي�س  نادي 
4 ميد�ليات من  �لف�شية ل��الأردن، و�أح��رز ن��ادي موؤتة 
�لعربي  �جل��و�د  ن��ادي  تبعه  �مللونة،  �حل�شيلة  �إج��م��ايل 
�لريا�شي  �لنيبوكان  نادي  ح�شد  فيما  ميد�ليات،   3
4 ميد�ليات، و�شباب �لفحي�س 

ف�شية و�حدة. 
�لكويت همة وعزمية كبرية 

وب�����ك�����وك�����ب�����ة م�������ن �ل�����الع�����ب�����ات 
�لكويت  خ���ا����ش���ت  �مل���ت���م���ي���ز�ت، 
غ��م��ار �مل��ن��اف�����ش��ات ح��ا���ش��دة 10 
على  توّزعت  ملونة،  ميد�ليات 
ذهبية و�حدة، و4 ف�شيات، و5 
برونز، حيث ��شتطاعت �شيد�ت 
ذهبية  ي����ح����رزن  �أن  �ل���ك���وي���ت 
وف�شية مناف�شات �لرماية، فيما 
ف�شيتني  م��ي��د�ل��ي��ت��ني  ح��ق��ق��ن 
�شعيد  ع���ل���ى  ب����رون����ز  و�أخ��������رى 
�لكويت  العبات  حققت  بينما  �لطاولة،  كرة  مناف�شات 
�لقوى،  �أل��ع��اب  مناف�شات  �شمن  برونزيات  و4  ف�شية 
�لكار�تيه،  مناف�شات  يف  �حل��ظ  يحالفهن  مل  وق��ت  يف 
و�ملبارزة، و�لقو�س و�ل�شهم، و�لفرو�شية.  و�أحرز للكويت 
نادي �الحتاد �لكويتي للرماية ميد�ليتني و�حدة ذهب 
و�أخ�����رى ف�����ش��ة، فيما ح��ق��ق ن���ادي �ل��ف��ت��اة �ل��ك��وي��ت��ي 8 

ميد�ليات من �إجمايل �لر�شيد �مللّون للكويت. 
�ضلطنة ُعمان ح�ضور واثق 

ُع��م��ان عن  �شلطنة  ���ش��ي��د�ت  ع���ّرت  و�ث���ق،  ويف ح�شور 
جد�رتهّن على ميد�ين �ملناف�شة، حيث �أحرزت العبات 

�ل�شلطنة 9 ميد�ليات، ذهبية، و3 ف�شيات، و5 برونز، 
ح��ي��ث ح��ق��ق��ن ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د م��ن��اف�����ش��ات �أل���ع���اب �لقوى 
�شمن  �أح���رزن  فيما  وب��رون��زي��ت��ان،  وف�شيتان،  ذهبية، 

ف�شية  �ل���رم���اي���ة  م��ن��اف�����ش��ات 
�كتفني  بينما  ب��رون��زي��ات،  و3 
بالتمثيل و�مل�شاركة دون �إحر�ز 
مناف�شات  يف  م��ي��د�ل��ي��ات  �أي 
و�لقو�س  و�مل��ب��ارزة،  �لكار�تيه، 

و�ل�شهم، و�لفرو�شية. 
وحقق نادي �خلابور �لريا�شي 
م����ن �إج���م���ايل  م���ي���د�ل���ي���ات   5
�حل�����ش��ي��ل��ة، ف��ي��م��ا ح��ق��ق نادي 
ميد�ليات،   4 �لُعماين  قريات 
�شحار  ن�������ادي  ي���ح���ال���ف  ومل 
�حلظ يف حتقيق �أي ميد�لية. 

ــعــوديــة  ــ�ــض �ـــضـــيـــدات ال
املناف�ضات  غمار  يخ�ضن 
ح�ضورًا  ويحققن  بثقة 

لفتًا 
ويف ح�شور خجول، ��شتطاعت 
توؤكد  �أن  �ل�����ش��ع��ودي��ة  ���ش��ي��د�ت 
على قدرتها، وح�شورها �شمن 
�لكرى،  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ب��ط��والت 
�ململكة  ح��ي��ث ح��ق��ق��ت الع��ب��ات 
ف�����ش��ي��ة، و5  م���ي���د�ل���ي���ات،   6
برونزيات، حيث �أحرزت ف�شية 
مناف�شة �لكار�تيه �إىل جانب 4 
�لالعبات  ح�شدتها  ب��روزي��ات 
فيما  �لب�شاط،  على  �ل�شعودية 
برونزية  �ل�������ش���ع���ودي���ة  ن���ال���ت 
�ملبارزة و�كتفت بهذ� �لقدر من 
�مليد�ليات خالل م�شاركتها يف 
ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ي��د�ت �ل��ت��ي مثلها 
�حليوية  �ل�شالة  دوج��و  ن��ادي 
فيما  �لذي �أحرز 5 ميد�ليات، 
�الحتاد  �ك��ادمي��ي��ة  ن���ادي  حقق 
ميد�لية  ل��ل��م��ب��ارزة  �ل�����ش��ع��ودي 

�ملناف�شة. 
ي�ضّجالن  واملــغــرب  الــعــراق 

ح�ضورًا رمزيًا يف الدورة 
و�ملغرب  �لعر�ق  �أندية  حققت   
ح�������ش���ور�ً رم����زي����اً يف �ل������دورة، 
�لعر�ق  �شيد�ت  ح�شدت  حيث 
�شمن  برونزية،  ميد�ليات   4
�أحرزها  �ل��ك��ار�ت��ي��ه،  مناف�شات 

�شيد�ت  �كتفت  بينما  �ل��ع��ر�ق��ي،  �لبي�شمركة  ن���ادي 
مناف�شات  �شمن  يتيمة  برونزية  مبيد�لية  �ملغرب 
نادي  طريق  عن  ثالثاً  به  حّلت  �لتي  �لطائرة  ك��رة 
�ملغربي.   �حل�����ش��ن��ي  �ل����دف����اع 
وك������ان������ت جل����ن����ة �ال�������ش������ر�ف 
و�مل���ت���اب���ع���ة �خل���ا����ش���ة ب�����دورة 
�لعربية  ل���الأن���دي���ة  �الأل����ع����اب 
��شتبعدت  ق�����د  ل���ل�������ش���ي���د�ت 
�ل�شومايل  مقدي�شيو  فريق 
�ل�شلة،  ك����رة  م��ن��اف�����ش��ات  م���ن 
�الأور�ق  �أه��ل��ي��ة  ل��ع��دم  وذل����ك 
�جلن�شية  وق���ي���د  �ل��ث��ب��وت��ي��ة 
العباته  �أ����ش���ل  م���ن  خل��م�����س 
�ل�����ش��ت��ة �مل�����ش��ارك��ات، ف��ي��م��ا مل 
�ل�شود�ن،  م���ن  ك����ّل  ي�������ش���ارك 
�ل������دورة، على  وج��ي��ب��وت��ي، يف 
�شعيد مناف�شات كرة �لطاولة 

و�لقو�س و�ل�شهم. 
الدورة  خليفة:  اآل  حياة 

تتطور عامًا بعد اآخر  
�ل�شيخة حياة  قالت  وبدورها 
خليفة،  �آل  �لعزيز  عبد  بنت 
�للجنة  �إد�رة  جمل�س  ع�شو 
رئي�شة  �لبحرينية،  �الأوملبية 
�مل�����ر�أة، رئي�شة  جل��ن��ة ري��ا���ش��ة 
جلنة �الإ�شر�ف و�ملتابعة لدورة 
�لعربية  ل���الأن���دي���ة  �الأل����ع����اب 
لل�شيد�ت: نهنئ حرم �شاحب 
�شمو  �ل�شارقة،  حاكم  �ل�شمو 
حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخة 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �ل��ق��ا���ش��م��ي، 
�الأعلى ل�شوؤون �الأ�شرة، رئي�شة 
لريا�شة  �ل�����ش��ارق��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�ملر�أة، على هذ� �لنجاح �لكبري 
�لذي حققته �لن�شخة �لر�بعة 
�ل����دورة، و�ل��ت��ي �نطلقت  م��ن 
�آخر حتى  بعد  وتطورت عاماً 
�لر�ئع  �مل�شتوى  لهذ�  و�شلت 
كافة  م��ن  �لتي حملت مت��ّي��ز�ً 
وفنياً،  ت���ن���ظ���ي���م���اً،  �ل�����وج�����وه 

و�إد�رياً.
�خل���ت���ام  ك������ان  و�أ�شافت:” 
فريقا  ق���دم���ه  مب���ا  ج���م���ي���اًل، 
������ش�����ب�����ورت�����ي�����ن�����ج �مل�����������ش�����ري 
كرة  يف  �الأردين  و�ل��ف��ح��ي�����س 

�أن��ن��ا مل نعرف  ه��و  رون��ق��اً  �ل��ل��ق��اء  �ل�شلة، وم��ا منح 
�ملبار�ة،  عمر  م��ن  ثانية  �آخ���ر  يف  �إال  �لبطل  ه��وي��ة 
وقد �شاهدنا مناف�شات قوية يف باقي �الألعاب ب�شكل 
متفاوت، ومبردود طيب �شو�ء من حيث �لزيادة يف 
عدد �لدول و�الأندية �مل�شاركة يف �ملناف�شات، �أو على 
�مل�شتويات �لفنية، حيث �شاركت جميع �لالعبات يف 
تناف�س �شريف، وبروح ريا�شية عالية، �شتظل �شمة 

مميزة للدورة بكل فعالياتها«.
ـــــدورة حــقــقــت اأهــدافــهــا  ـــدى الــنــقــبــي: ال ن

واملناف�ضات جمعت خرية الالعبات 
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ن����دى �ل��ن��ق��ب��ي، ن��ائ��ب رئي�س 
�لتنفيذية  �للجنة  رئي�س  �ملنظمة،  �لعليا  �للجنة 
ختام  لل�شيد�ت:  لالأندية  �لعربية  �الأل��ع��اب  ل��دورة 
�لدورة جاء ر�ئعاً من خالل نهائي قوي بني ناديني 
�شقيقني، حيث �أ�شافت �ملبار�ة حالوة كبرية للختام 
و�جلمهور  للم�شوؤولني  كبري  بتو�جد  حظي  �ل��ذي 
�ل��دورة �لذي حر�س على �حل�شور ومتابعة  فاكهة 
ونهنئ  �إ�شافية،  نكهة  �ل��دورة  �أعطى  ما  �ملناف�شات 
فريق  �أي�����ش��ا  نهنئ  كما  باللقب،  �شبورتينج  ن���ادي 

�لفحي�س �لذي حقق �ملركز �لثاين.
و�أ�شافت �لنقبي: نهدي �لنجاح �لذي حتقق ل�شمو 
�ل�����ش��ي��خ��ة ج��و�ه��ر ب��ن��ت حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي، رئي�شة 
و�شلنا  ما  وج��ّل  �مل���ر�أة،  لريا�شة  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة 
�إليه مل يكن ليتحقق لوال رعاية ودعم �شموها، كما 
ن�شكر �ل�شيخ خالد بن �أحمد �لقا�شمي، رئي�س �للجنة 
�لعليا �ملنظمة للدورة على توجيهاته ومتابعته �لتي 
�أي�شا  �ل�شكر  وك��ل  �لباهر،  �لتنظيم  لهذ�  �أو�شلتنا 
رئي�شة  خليفة،  �آل  �لعزيز  عبد  بنت  حياة  لل�شيخة 
يف  �لكبرية  جهودها  على  و�ملتابعة  �الإ���ش��ر�ف  جلنة 

متابعة �لفعاليات على مد�ر �ل�شاعة.
ق��ال��ت ندى  �ل�����دورة  �ل��ت��ي حققتها  �مل��ك��ا���ش��ب  وع���ن 
�أهم مك�شب حتقق وهو فرحة �لريا�شيات  �لنقبي: 
�مل�����ش��ارك��ات يف جت��م��ع ري��ا���ش��ي حت�شنه  �ل��ع��رب��ي��ات 
�أر���س �الإمارة  دول��ة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة على 
�ملحفل  وحتت�شن  تتبنى  �لتي  �ل�شارقة،  �لبا�شمة 
�لعربي �الأبرز و�لوحيد من نوعه، وهذ� ما حر�شت 
�لقا�شمي،  حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  عليه 
رئ��ي�����ش��ة م��وؤ���ش�����ش��ة �ل�����ش��ارق��ة ل��ري��ا���ش��ة �مل�����ر�أة، يف �أن 
وتقوية  و�ل��ت��و����ش��ل،  للمحبة  ج�شر�ً  �ل���دورة  تكون 
�لعربيات،  �ل��ري��ا���ش��ي��ات  ب��ني  و�ل���رو�ب���ط  �ل��ع��الق��ات 
ف�شال عن فو�ئدها على �ل�شعيد �لفني يف تطوير 
من  لل�شيد�ت  �لعربية  �ملنتخبات  لفائدة  �مل�شتويات 
حيث �الإ�شهام يف �إعد�د �لالعبات للمحافل �الأوملبية 
جميع  ونهنئ  م�شتوياتها،  �ختالف  على  و�لعاملية 
�مل�����ش��ارك��ات ب��امل��ك��ا���ش��ب �ل��ف��ن��ي��ة و�الج��ت��م��اع��ي��ة �لتي 
حتققت، كما ن�شكر فرق �لعمل بالتنظيم و�الإعالم 
على م�شاندتهم، وكل من قّدم �إ�شهامات عززت جهود 

�للجنة �ملنظمة للدورة للخروج بها باأبهى حّلة.
القرقاوي: الدورة جتمع ريا�ضي عربي مثمر 
�إ�شماعيل �لقرقاوي، رئي�س  ومن جانبه قال �للو�ء 
�حتاد �الإم��ار�ت لكرة �ل�شلة، رئي�س �الحتاد �لعربي 
لكرة �ل�شلة: ن�شيد بالتنظيم �ملتميز ونهنئ �للجنة 
�ملنظمة على هذ� �مل�شتوى �لرفيع من �لتنظيم، �إذ �أن 
هذ� �لتجمع �لعربي �ملمّيز حقق هدفه حتت مظلة 
�شاحب  حلرم  و�المتنان   بال�شكر  ونتقدم  �ل��دورة، 
بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة،  حاكم  �ل�شمو 
ل�شوؤون  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي،  حممد 
�ملر�أة،  لريا�شة  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�شة  �الأ���ش��رة، 
على رعايتها �لتي قدمت للعرب حمفاًل قوياً بهذ� 
باخلروج  و�أث��م��رت  بذلت  �لتي  وجلهودها  �حلجم، 
�لنجاح  مل�شتوى متقدم من  �لريا�شي  بهذ� �حلدث 

�لباهر.
و�أ����ش���اف: ن��ه��ائ��ي �ل�����ش��ل��ة �ل����ذي ج��م��ع ب��ني فريقي 
�ل���دورة  خ��ت��ام  م�شك  ج���اء  و�ل��ف��ح��ي�����س،  �شبورتينغ 
و�لفريقان قدما م�شتوى رفيعاً، و�لفوز ظل معلقاً 
ومل يح�شم �إال يف �آخر ثانية، ونهنئ نادي �شبورتينغ 
ع��ل��ى �ل��ف��وز ب��ال��ل��ق��ب، ك��م��ا ن��ه��ن��ئ ف��ري��ق �لفحي�س 
ر�ئعا  ف��ن��ي��اً  ق��دم��ا م�شتوى  و�ل��ف��ري��ق��ان  �ل��و���ش��ي��ف، 
عليه  و��شتحقا  و�جل��م��ه��ور،  �حل�����ش��ور  ب��ه  ��شتمتع 
�لثناء، و�أمتنى من �لدول �لعربية �لتي مل ت�شارك 
�أن تبادر بامل�شاركة يف �لن�شخة �خلام�شة �لقادمة، ملا 
�ل��دورة من فو�ئد فنية كبرية بوجود فرق  يف هذه 

قوية تخو�س �ملناف�شات. 

�ضيدات البحرين يرتّبعن على عر�س الت�ضنيف وم�ضر يف الو�ضافة واجلزائر ثالثًا 

اإجنازات ذهبية �شّطرتها لعبات العرب يف »عربية ال�شيدات 2018« 

ينظمها مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث

الألقاب تتوزع يف انطالقة “املحلي” يف بطولة فخر الأجيال لل�شيد بال�شقور
حمدان بن �ضعيد بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم ي�ضارك ويحقق املركز الثالث يف �ضوطني

توزعت �ألقاب �الأ�شو�ط يف �نطالق 
�لن�شخة  »�ملحلي« يف  مناف�شات فئة 
�الأجيال  فخر  لبطولة   �ل�شاد�شة 
ينظمها  �ل��ت��ي  ب��ال�����ش��ق��ور،  لل�شيد 
م��رك��ز ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د الإحياء 
�لرت�ث وتعد ثاين �أ�شخم بطوالت 
يوم  حتى  و�شتتو��شل  �ملو�شم  ه��ذ� 
16 فر�ير  �ملو�فق  �ملقبل  �جلمعة 
�جل��������اري يف م��ن��ط��ق��ة �ل�����روي�����ة يف 
من  �شخمة  م�شاركة  وت�شهد  دب��ي، 
�أف�شل �ل�شقارين من د�خل وخارج 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت  دول����ة 

و�ملنطقة. 

وع���ك�������س ت������وزع �أل����ق����اب �الأ�����ش����و�ط 
�لثالثة على قوة �ملناف�شة و�الأعد�د 
�لكبرية �لتي �شاركت يف هذه �لفئة 
م���ن �الأف��������ر�د و�ل����ف����رق، ع��ل��م��ا �أن 
�ل�شيخ  م�شاركة  �شهدت  �النطالقة 
ب��ن م��ك��ت��وم بن  ب��ن �شعيد  ح��م��د�ن 
جمعة �آل مكتوم، �لذي حقق �ملركز 
�لثالث يف �شوطي حر وح�س �لفرخ 
 – �ل��ف��رخ  وح�س  وح��ر  �لنقدي   –

�ل�شيارة.
ويف ����ش���وط ح���ر وح�������س �ل���ف���رخ – 
حمد  �الأول  �مل��رك��ز  حقق  �ل��ن��ق��دي، 
�لكندي  جم��رن  �ل�شيخ  ب��ن  �أح��م��د 

بو��شطة �لطري 1 �لذي حقق زمنا 
وجاء  ث��ان��ي��ة،   19.825 وق�����دره 
ربيعة  ب��ن  �شلطان  �إب��ر�ه��ي��م  ثانيا 
�ل�����ش��ام�����ش��ي ب��و����ش��ط��ة ذي���ب بزمن 

ثانية.  20.168
�ل�شيخ  ح�����ش��ول  �ل�������ش���وط  و���ش��ه��د 
ب��ن م��ك��ت��وم بن  ب��ن �شعيد  ح��م��د�ن 
جمعة �آل مكتوم، على �ملركز �لثالث 
 20.185 بزمن  حت��دي  بو��شطة 

ثانية.
ويف ����ش���وط ح���ر وح�������س �ل���ف���رخ – 
�ل�شيارة، ك�شب �ملركز �الأول �شويد�ن 
بو��شطة  ����ش���وي���د�ن  ب����ن  دم���ي���ث���ان 

ثانية،   18.973 ب��زم��ن  ���ش��ج��اع 
�ل�شيخ  بن  �أحمد  ثانيا حمد  وج��اء 
بزمن   1 بو��شطة  �لكندي  جم��رن 
وباملركز �لثالث  ثانية،   19.079
�ل�شيخ حمد�ن بن �شعيد بن مكتوم 
بن جمعة �آل مكتوم، بو��شطة حز�م 

بزمن 19.227 ثانية.
جرنا�س  وح�������س  ح����ر  ����ش���وط  ويف 
�الأول  �مل��رك��ز  ح��ق��ق  �ل�����ش��ي��ارة،   –
�ملن�شوري  باجلافلة  خليفة  حممد 
�ل���ط���ري رول��ك�����س بزمن  ب��و����ش��ط��ة 
�لثاين  وباملركز  ثانية،   19.073
�شجاع  ب��و����ش��ط��ة   ”3 “�أف  ف��ري��ق 

وباملركز  ثانية،   19.262 بزمن 
بو��شطة  �ل��ف��ر���ش��ان  ف��ري��ق  �ل��ث��ال��ث 

نهاب بزمن 19.486 ثانية.
�حلر: طري غاٍل ونادر

بن  �أح��م��د  �أح��م��د  وحت����دث خليفة 
فريق  من  �لكندي،  جم��رن  �ل�شيخ 
�حلر  �ل�شقر  �أن  مو�شحا   ،3 �أف 
�ل��ن��ادرة حاليا  �ل��ط��ي��ور  يعتر م��ن 
و�أي�������ش���ا �ل��غ��ال��ي��ة ح��ي��ث مي��ك��ن �أن 
ي���ت���ج���اوز ���ش��ع��ر �ل�����ش��ق��ر �ل���و�ح���د 
�ل�شقر  �إنه  �ملليون دره��م، مو�شحا 
كان  ح��ي��ث  �الأ���ش��ال��ة  يعك�س  �ل���ذي 
�مل���ح���ب���ب ع���ن���د �الأج����������د�د و�الآب��������اء 

و�الأكر �شهرة يف �لدولة و�ملنطقة 
�أ�شبح  ل��ك��ن��ه  ع��م��وم��ا،  �خل��ل��ي��ج��ي��ة 
من  للمزيد  وي��ح��ت��اج  تقريبا  ن���ادر 

�الهتمام و�الإنتاج.
يهاجر  �حل���ر  �ل�شقر  �أن  و�أو����ش���ح 
�لرو�شية  �جلمهوريات  يف  وي�شكن 

وكازخ�شتان  �أوزب���ك�������ش���ت���ان  م���ث���ل 
وم��ن��ج��ول��ي��ا، وي��ت��ك��اث��ر ه��ن��اك، وما 
مييزه �إنه طري �أ�شيل مييز �شاحبه 
ويبقى وفيا �إىل جانب ذكائه، وهو 
ما يجعل هذه �الأ�شو�ط �ملتخ�ش�شة 

به ذ�ت قوة وندية.

ملركز  �لر�شميني  �ل��رع��اة  �أّن  يذكر 
حمد�ن بن حممد الإحياء �لرت�ث، 
والندروفر  لل�شيار�ت  �لطاير  ه��م 
وم�����ط�����ار�ت دب�����ي وع����ب����د �ل����و�ح����د 
لل�شيار�ت(  )�لعربية  �لر�شتماين 

و�لقرية �لعاملية و�إذ�عة �الأوىل. 

ال�ضيخ خالد بن اأحمد بن �ضلطان القا�ضمي: الدورة تزداد ر�ضوخًا وتطورًا
حياة اآل خليفة: الروح الريا�ضية العالية والتناف�س ال�ضريف �ضمة الن�ضخة الرابعة

ندى النقبي: 
الدورة حققت 

مكا�ضبها واأ�ضعدت 
الالعبات العربيات 
على اأر�س الإمارات

القرقاوي: عربية 
ال�ضيدات جتمع 

عربي مميز يعك�س 
واقع الريا�ضة 
الن�ضوية املتقدم

ــد بن  ــم ــن اأح الــ�ــضــيــخ خــالــد ب
�ــضــلــطــان الــقــا�ــضــمــي: الــــدورة 

تزداد ر�ضوخًا وتطورًا 
وقال �ل�شيخ خالد بن �أحمد بن �شلطان 
�لقا�شمي، رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  نبارك ل�شاحب  للدورة: 
�لقا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور 
�ل�شارقة،  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
وح���رم���ه ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ج���و�ه���ر بنت 
حممد �لقا�شمي، رئي�شة �ملجل�س �الأعلى 
ل�شوؤون �الأ�شرة، رئي�شة موؤ�ش�شة �ل�شارقة 
لريا�شة �ملر�أة، هذ� �لنجاح �لكبري �لذي 
حققته �لن�شخة �لر�بعة من �لدورة مما 
حققته  وتطور�ً، وجناحاً  ر�شوخا  ز�دها 

�مل�شاركة �لكبرية يف �ملناف�شات.
نهائي  ك���ان  �خل��ت��ام  م�شك  و�أ�شاف”: 
نادي  فريقي  ب��ني  �ل�شلة،  ك��رة  بطولة 
�لفحي�س  ون����ادي  �مل�����ش��ري  �شبورتينغ 
م�شتوى  ق���دم���ا  و�ل�����ل�����ذ�ن  �الأردين، 
�لالعبات  ب��ه  تتمتع  م��ا  عك�س  متميز�ً 
كبرية،  فنية  وم�شتويات  م��ه��ار�ت  م��ن 
�نعك�س بالفائدة على ِكال  �ل��ذي  �الأم��ر 
�شبورتينغ  ل��ن��ادي  ون��ب��ارك  �ل��ط��رف��ني، 
ن��ب��ارك ل��ف��ري��ق �لفحي�س  �ل��ل��ق��ب، ك��م��ا 
�لف�شية  و�مل���ي���د�ل���ي���ات  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز 
حققن  �للو�تي  و�لالعبات  �لفرق  وكل 
�إجن��از�ت يف �ل��دورة مع �لتاأكيد باأنه ال 
�لالعبات  ب��ني  ع��رب��ي  جتمع  يف  خا�شر 
�ل�شقيقات«. وتابع رئي�س �للجنة �لعليا 
�ملنظمة للدورة: نتوجه بال�شكر جلميع 
�لدول �لتي �شاركت يف �لدورة ولالعبات 
و�ل�شيوف و�الإعالميني وكل من �أ�شهم 
�لهدف  وحتقيق  �لنجاح  �شنع  يف  معنا 
�لذي ترجوه �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت 
�ملر�أة  ريا�شة  دعم  �لقا�شمي، يف  حممد 
يف �الإمار�ت و�لوطن �لعربي، وبالتاأكيد 
�شنو��شل �مل�شرية ونبد�أ �لعمل من �الآن 
�لقادمة  �خلام�شة  للن�شخة  �الإع��د�د  يف 
من  و�مل���زي���د  �جل���دي���د  �شتحمل  و�ل���ت���ي 

�لتو�شع و�لتطور.
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الفجر الريا�ضي

�ل�شيخ  ���ش��م��و  م���ن  ك���رمي���ة  ب���رع���اي���ة 
ن��ه��ي��ان ممثل  �آل  ب���ن ز�ي����د  ���ش��ل��ط��ان 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
ن��ادي ت��ر�ث �الإم���ار�ت، تنطلق �شباح 
�لن�شخة  ف��ع��ال��ي��ات  �الأرب����ع����اء  �ل���ي���وم 
�ل�شيخ  �شمو  ملهرجان  ع�شرة  �لثانية 
�لدويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان 
ل��رك��وب �ل���ق���درة و�ل��ت��ح��م��ل 2018 
و�ل��ذي تطلقه قرية بو ذيب �لعاملية 
ل��ل��ق��درة �ل��ت��اب��ع��ة ل��ل��ن��ادي ع��ل��ى مدى 
�أرب����ع����ة �أي�������ام، ب���ال���ت���ع���اون م���ع �حت���اد 
ومب�شاركة  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة،   �الإم�������ار�ت 
�لفر�شان  م����ن  ن��خ��ب��ة  م����ن  ك���ب���رية 
مميز   دويل  وح�������ش���ور  �ل����دول����ي����ني، 

للمعنيني بالفرو�شية.
�لدويل  باملوؤمتر   �ملهرجان  ويفتتح   
و�لتحكم  �ل����ق����درة  ل���رك���وب  �ل���ث���اين 
�ل���ذي تعقد دورت����ه ه���ذ� �ل��ع��ام حتت 
عنو�ن “بروتوكول بوذيب: �الإ�شافة 
وت���غ���ي���ري ن���ظ���ري���ة رك��������وب �ل����ق����درة 
فيه  ي�����ش��ارك  �حلالية”  و�ل��ت��ح��م��ل 
عدد من �خلر�ء و�حلكام �لدوليني 
و�لقانونيني، وبح�شور  و�لبيطريني 
بالفرو�شية  �مل���ع���ن���ي���ني  م����ن  ك���ب���ري 

وبريا�شة ركوب �لقدرة و�لتحكم.
ويت�شمن �ملوؤمتر ور�شة عمل بعنو�ن 
“�ملن�شطات - و �لتوعية  يف ��شتعمال 
�حلكم  ويدير   ،“ �لبيطرية  �الأدوي��ة 
�ل��������دويل �الإم�������ار�ت�������ي حم���م���د علي 
ي�شمل  �ل�����ذي  �مل���وؤمت���ر  �حل�����ش��رم��ي 
يتحدث  بيطري،  �أولهما  حمورين؛ 
�لدوليان؛  �لبيطريان  �ملحكمان  فيه 
لورينتو�س فر�ن،  �آرت��ز  د.  �لهولندي 
وثانيهما  ح�����ش��ن،  د.�أن�������س  و�الأردين 
�لدويل  �حلكم  فيه  يتحدث  قانوين 

�لفرن�شي كري�شتيان لوز�نو. وي�شارك 
يف جل�شات �ملوؤمتر عدد من �ملخت�شني 
للفرو�شية،  �ل������دويل  �الحت������اد  م���ن 
�ل��ب��ي��ط��ري د. جور�ن  �مل�����ش��وؤول  ه���م: 
�لقانونية  �مل�����ش��ت�����ش��ارة  �أرك��ن�����ش��رتوم، 
�مل�شت�شار  ثور�شتن�شن،  �آن���ا  �ل�����ش��ي��دة 
�لبيطري د. علي �لطوي�شي، ورئي�س 
ق�����ش��م �ل���ق���درة حم��م��د �ل����زي����ود، كما 
خيل  مالك  ت��ر�ش�ي�ح  �مل��وؤمت��ر  يف  يتم 
وم�����درب وف���ار����س م���ن �ل��ك��ب��ار و�آخ���ر 

و�إبد�ء  �إليهم  لالإ�شتماع  �ل�شباب  من 
�لر�أي.

 وي�����ش��ت��ق��ط��ب �مل���ه���رج���ان، ك��ع��ادت��ه يف 
خم��ت��ل��ف دور�ت�������ه، ع�����دد� ك���ب���ري� من 
خمتلفة،  ج��ن�����ش��ي��ات  م���ن  �ل��ف��ر���ش��ان 
�لفر�شان  م����ن  ن��خ��ب��ة  ب��ي��ن��ه��م  م����ن 
�ملهرجان  ل��ت��م��ي��ز  ن���ظ���ر�  �ل���دول���ي���ني 
 243.15 مل�شافة  �لرئي�شي  ب�شباقه 
مليون  �لبالغة  وبجو�ئزه  كيلومرت�، 
ون�شف �ملليون درهم وخم�س �شيار�ت 

ف���اخ���رة، ومب�����ش��ار�ت��ه �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 
مبدينة  ب����وذي����ب  ق���ري���ة  م�����ش��ام��ري 
�إذ ينفرد �ملهرجان عن غريه  �خلتم، 
�لعاملية،  �ل��ف��رو���ش��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
كيلومرت�   243.15 �شباق  بتنظيم 
ع��ل��ى م���د�ر ث��الث��ة �أي�����ام، وه���ذ� بحد 
لقدر�ت  يعتر مت��ي��ز� وحت��دي��ا  ذ�ت���ه 
حت��م��ل خ��ي��ول �ل����ق����درة. ك��م��ا جتري 
طبيعية  مب�شار�ت  �ملهرجان  �شباقات 
كاملة من تالل وغابات و�أ�شجار، مبا 

ي��ت��و�ءم وب��روت��وك��ول ب��وذي��ب لركوب 
يهدف  �ل�������ذي  و�ل���ت���ح���م���ل  �ل�����ق�����درة 
�شابق  �إىل  �ل��ري��ا���ش��ة  ب��ه��ذه  ل��ل��ع��ودة 
�شحة  على  �ملحافظة  و�إىل  عهدها، 
�خليل و�لفار�س و�لتناف�س �ل�شريف، 
وت��ع��زي��ز  �ل���رت�ب���ط و�ل�����ش��د�ق��ة بني 
�أ�شبح  ح���ي���ث   ، و�جل��������و�د  �ل���ف���ار����س 
�لروتوكول �ليوم مو�شع �هتمام كل 
حمبي ريا�شة �شباقات �لقدرة حمليا 

وعامليا. 

�لفح�س  ك���ذل���ك  غ���د  ي����وم  و���ش��ي��ت��م 
و�لت�شجيل ل�شباقي �ليوم �لثاين من 
�نطالق  �شي�شهد  و�ل���ذي  �مل��ه��رج��ان، 
�مل�شنف  كيلومرت�   243.15 �شباق 
�إذ يت�شدر  هذ�  دوليا بثالثة جنوم، 
�ملهرجان،  �شباقات  برنامج  �ل�شباق 
ويتو��شل على مدى ثالثة �أيام، كما 
�شي�شهد �ليوم �لثاين كذلك �نطالق 
مل�شافة  �ل���ن�������ش���ائ���ي  �ل�����ق�����درة  ����ش���ب���اق 

101.01 كيلومرت�.

 
للمهرجان  �ل����ث����ال����ث  �ل�����ي�����وم  ويف 
 243.15 �شباق  مناف�شات  تتو��شل 
مناف�شات  ���ش��ت��ت��م  ك��م��ا  ك���ي���ل���وم���رت�، 
�مللكية  ذ�ت  �خل��ي��ول  ���ش��ب��اق  م��ن  ك��ل 
 101.01 مل���������ش����اف����ة  �خل�����ا������ش�����ة 
تقليد�  �أ����ش���ب���ح  �ل�����ذي  ك���ي���ل���وم���رت�. 
يف  �لقدرة  مو��شم  برنامج  يف  �شنويا 
�شمو  و�هتمام  ودع��م  توجيهات  �إط��ار 
�لفر�شان  لت�شجيع  �ل���ن���ادي  رئ��ي�����س 

�خلا�شة  �مل��ل��ك��ي��ة  ذوي  و�ل���ف���ار����ش���ات 
ع��ل��ى �ل��ت��و����ش��ل م���ع ري��ا���ش��ة ركوب 
�لفر�شة  و�إت��اح��ة  و�لتحمل،  �ل��ق��درة 
و�ملحافظة  �ل���ق���در�ت  الخ��ت��ب��ار  ل��ه��م 
ل��ي��اق��ة خ��ي��ول��ه��م، ك��م��ا �شي�شهد  ع��ل��ى 
تاأهيليا  تعليميا  �شباقا  نف�شه  �ليوم 
 40 مل�شافة  بوذيب  �أكادميية  لطلبة 
كيلومرت� ، كل ذلك بغية �الإ�شهام يف 
وفار�شات  فر�شان  من  قاعدة  تكوين 
فرو�شية  ل��رف��د  �مل��وؤه��ل��ني  �الإم������ار�ت 
�الإمار�ت بدماء و�عدة وتعزيز  حجم 
�ملحافل  يف  �الإم����ار�ت  م�شاركة  ون���وع 
بهذه  �ملتخ�ش�شة  و�لدولية  �لعربية 

�لريا�شة.
�ملهرجان  م���ن  �الأخ������ري  �ل���ي���وم  �أم�����ا 
ف�������ش���وف ي�����ش��ه��د �مل���رح���ل���ة �الأخ������رية 
ملناف�شات �ل�شباق �لرئي�شي 243.15 
�نطالق  كذلك  و�شي�شهد  كيلومرت�، 
�ل�شباق �لتاأهيلي �لدويل جنمة و�حدة 
مل�شافة 80.57 كيلومرت�، و�نطالق 
�مل���ف���ت���وح جنمتني  �ل������دويل  �ل�����ش��ب��اق 
كما  ك��ي��ل��وم��رت�،   21.271 مل�����ش��اف��ة 
للمبتدئني  تعليميا  �شباقا  �شي�شهد 
مل�شافة  ب��وذي��ب  �أك��ادمي��ي��ة  م��ن طلبة 

ع�شرة كيلومرت�ت.
 ويقام على هام�س �ملهرجان مهرجان 
يت�شمن  ل��ل��ح��دث،  م�شاحب  ت��ر�ث��ي 
�ل�شعبي  �ل��رت�ث��ي��ة و�ل�����ش��وق  �ل��ق��ري��ة 
وب��ي��ت �ل�����ش��ع��ر، �ل��ت��ي ت��ق��دم خدمات 
للجمهور،  متنوعة  جاذبة  و�أن�شطة 
وي��ع��م��ل �ل��ن��ادي ك��ع��ادت��ه ع��ل��ى تاأمني 
ولعائالتهم من  للزو�ر  نقل  و�شائط 
مقر ن��ادي ت��ر�ث �الإم���ار�ت باأبوظبي 
باخلتم  �لعاملية  بوذيب  قرية  وحتى 

حل�شور فعاليات �ملهرجان.

نهائي مبكر يف دوري �بطال �وروبا لكرة �لقدم �شيجمع ريال مدريد 
جرمان  �شان  باري�س  �شيفه  مع  �شنتني  �آخ��ر  لقب  حامل  �ال�شباين 
�لنهائي،  �الربعاء يف ذهاب ثمن  �ليوم  �ول،  بلقب  �لفرن�شي �حلامل 
فيما يعود ليفربول �النكليزي �ىل �الدو�ر �الق�شائية ملو�جهة بورتو 
م�شو�ر  يف  رئي�شا  هدفا  �الوىل  �لقارية  �مل�شابقة  ت�شكل  �لرتغايل. 
�ملو�شم. فمن جهة، يريد ريال، وخ�شو�شا  ريال و�شان جرمان هذ� 
مدربه �لفرن�شي زين �لدين زيد�ن، تعوي�س فقد�نه �المل منطقيا 
�مل��ذل من  �ملحلي وخ��روج��ه  �ل���دوري  مب��ط��ارده غرمية بر�شلونة يف 
م�شابقة �لكاأ�س. �ما �شان جرمان، وبرغم تفوقه �لو��شح يف �لدوري 
�وروبي  ت��ز�ل الهثة ور�ء لقب  �لقطرية ال  �د�رت��ه  �ن  �ال  �لفرن�شي، 
�أول، تعززت �مكانية �حر�زه مع ��شتقد�م �ملهاجم �لر�زيلي نيمار من 
بر�شلونة �ل�شيف �ملا�شي مقابل 222 مليون يورو. ومل يكن �أحد يف 
يف  �لثقيل  �لعيار  من  خ�شم  مو�جهة  يود  برنابيو  �شانتياغو  ملعب 

“�مللكي” 12 مرة  فيها  توج  �ملبكر من م�شابقة  �ل��دور  هذ� 
من  مو�جهتني  فر�شت  �لقرعة  لكن  قيا�شي(،  )رق��م 

ذهاب و�ياب هما �القوى �شمن برنامج ثمن �لنهائي. 
ومل يفز �ي فريق بلقب �مل�شابقة �لقارية �الأم ثالث 

مر�ت متتالية منذ منت�شف �ل�شبعينات حني حقق 
ذلك بايرن ميونيخ، ما يجعل �جناز �لفوز به 

جد�،  كبري�  لريال  بالن�شبة  �أخ��رى  م��رة 
���ش��ان جرمان  يف ح��ال جن��ح يف تخطي 

 26 نهائي  نحو  م�شو�ره  ومو��شلة 
�أيار/مايو يف كييف.

ومي��ل��ك ري���ال م��دري��د �ل���ذي بلغ 
�شبع  �آخ���ر  يف  �ل��ن��ه��ائ��ي  ن�شف 
ال�شافة  الزم  هو  ما  �شنو�ت، 
�جن����از �ل��ل��ق��ب �ل��ث��ال��ث على 

�لذي  ذل���ك  �ىل  �ل���ت���و�يل، 
حققه يف 2017 حني فاز 
�الإيطايل  يوفنتو�س  على 
و�أ�شبح  �لنهائي  يف   1-4

بلقب  يحتفظ  ف��ري��ق  �أول 
�جلديدة،  ب�شيغتها  �مل�شابقة 

�الإط������������الق  ع�����ل�����ى  و�الأول 
و�ل�شابقة  �جلديدة  بال�شيغتني 

)ك������اأ�������س �الن������دي������ة �الأوروب�������ي�������ة 
�لبطلة( منذ �أن حقق ذلك ميالن 
1990. وال يز�ل  �الإي��ط��ايل ع��ام 
خ������روج ����ش���ان ج����رم����ان م����ن ثمن 
يف  عالقا  �ملا�شية  �لن�شخة  نهائي 

على  ت��ق��دم  ع��ن��دم��ا  م�شجعيه،  �ذه����ان 
بر�شلونة �ال�شباين -4�شفر وكان يف طريقه �ىل ربع �لنهائي، 

1-6، �شجل منها  �يابا خ��ارج ملعبه  م��روع  ب�شكل  �ن ي�شقط  قبل 
نيمار هدفني. وحقق �شان جرمان �ف�شل نتيجة له يف دوري �البطال 
قبل �حلقبة �لقطرية، عندما بلغ ن�شف �لنهائي يف 1995 وخرج 
رونالدو جنم  �لرتغايل كري�شتيانو  ور�أى  �اليطايل.  �مام ميالن 

ريال و�أف�شل العب يف �لعامل خم�س مر�ت �ن “هذه �ملو�جهة 
بني ريال مدريد وباري�س �شان جرمان، ميكنها �ن تطبع 
مو�شما باأكمله«. وجتذب هذه �ملبار�ة منذ �شهرين �نظار 
متابعي �لكرة �الوروبية، نظر� لتد�عياتها �ل�شلبية على 

يتعر�س النتقاد�ت  �لذي  زيد�ن  فيها، خ�شو�شا  �خلا�شر 
�شديدة برغم جلبه 8 �لقاب من 11 ممكنة يف مو�شمني 

فقط، و�ال�شباين �وناي �ميري مدرب �شان جرمان �ملطالب 

�لكرو�تي  �ل��و���ش��ط  الع��ب  وق���ال  �مل��ا���ش��ي.  �مل��و���ش��م  �شقوط  بتعوي�س 
ل��وك��ا م��ودري��ت�����س �ح���د جن���وم ري���ال “�شد ���ش��ان ج��رم��ان �شنخو�س 
�لقدم،  �ملو�شم. لكن هل نخاف؟ �خلوف ال وجود له يف كرة  مبار�ة 
ر�هنا، هناك  �لفريقني  مل�شتوى  ريال مدريد«. ونظر�  خ�شو�شا مع 
�أف�شلية ب�شيطة ل�شان جرمان، �ذ يت�شدر �لدوري ويناف�س على باقي 
�لكوؤو�س �ملحلية، لكنه يفتقد للح�شم يف �ملو�جهات �لكرى على غر�ر 
�و بايرن ميونيخ �الملاين )3-1(  �ملا�شي  �ملو�شم  مو�جهة بر�شلونة 
يف ك��ان��ون �الول/دي�����ش��م��ر �مل��ا���ش��ي. و�أق���ر �الوروغ���وي���اين �دين�شون 
���ش��ان ج��رم��ان �ن هاج�س �ح���ر�ز لقب �ول يف دوري  ك��اف��اين ه���د�ف 
�البطال يخلق “قلقا” يف باري�س، ولو �ن زميله �دريان ر�بيو يرى �ن 
فريق �لعا�شمة حقق تقدما يف هذ� �الطار “يجب �ن متلك ذهنية 
�شلبة. �فتقدناها من دون �شك يف �ملو��شم �ل�شابقة. يجب �ن تكون 

�لز�ئر،  �لفريق  على  �ل�شغوط  ولرفع حدة  نف�شيا«.  م�شتعد� 
دعا قلب دفاع ريال �لدوري �شريخيو ر�مو�س م�شجعي 

�شاخن  ال�شتقبال  باكر�  �لقدوم  “�ملريينغي” �ىل 
حلافلة �شان جرمان لدى و�شولها �ىل �مللعب.

رونالدو  ب��ني  ج��دي��دة  م��و�ج��ه��ة  �مل��ب��ار�ة  وت�شهد 
)33 عاما( ونيمار )26 عاما( �للذين �حتفال 

�ال�شبوع بعيد ميالدهما يف يوم و�حد.
يقدم  رون���ال���دو  �ن  �شحيح 

م�����و������ش�����م�����ا 

يت�شدر  �ن��ه  �ال  �ل�شابقة،  �لتهديفية  �جن��از�ت��ه  م��ع  م��ق��ارن��ة  ع��ادي��ا 
نيمار.  �ه��د�ف عن  بفارق ثالثة  ترتيب هد�يف دوري �البطال )9( 
114 هدفا،  ويت�شدر رونالدو ترتيب هد�يف �لبطولة تاريخيا مع 
بينها 19 يف �آخر 11 مبار�ة، وهو �شجل يف كل مباريات هذ� �ملو�شم. 
و�شرت تقارير كثرية يف �الونة �الخرية عن �مكانية �نتقال نيمار �ىل 
ريال، ليكون خليفة رونالدو وقائد حملة جتديد �لنادي �مللكي، بيد 
�ن �شان جرمان نفى مر�ر� هذ� �الحتمال. لكن من �شيفوز؟ �خلرة 
�ل�����ش��اروخ��ي؟ ح��ذر رون��ال��دو من  �أم �ل��ط��م��وح؟ �ل��ت��اري��خ �م �ل�شعود 
“�ننا �شنو�جه فريقا كبري� ميلك العبني ر�ئعني نحرتمهم كثري�. 
لكننا �ثبتنا قوة ت�شكيلتنا، وحدتها وخرتها يف هذه �مل�شابقة«. كما 
�شتكون مو�جهة بني �لثالثي �لهجمي لريال “بي بي �شي” �ملوؤلف 
بنزمية، ومن  و�لفرن�شي كرمي  بايل  �لويلزي غاريث  رونالدو،  من 
جهة �خرى ثالثي �شان جرمان “�أم �شي �ن” �ملوؤلف من نيمار 
�أي�شا  وكافاين و�ليافع كيليان مبابي �لقادم �ل�شيف �ملا�شي 
13 هدفا  من موناكو. ور�أى زي��د�ن �لذي ��شتقبل فريقه 
�ر�شنا،  على  نلعب  “الأننا   2018 ع��ام  مباريات   10 يف 
يجب �الن��ت��ب��اه ع��ل م��رم��ان��ا«. ويغيب ع��ن ري��ال ظهريه 
نات�شو  �ليقظ  ليبد�أ  �مل��وق��وف،  ك��ارب��اخ��ال  د�ين  �المي��ن 
�ملبار�ة ويتحمل عبء مر�قبة نيمار. ولدى باري�س، يغيب 
العب �لو�شط �اليطايل تياغو موتا ال�شابته، 
و�شتكون الميري خيار�ت عدة يف �ملهمة 
ريال  الع��ب  بني  �لو�شط  يف  �لدفاعية 
و�الرجنتيني  دي��ار�  ال�شانا  �ل�شابق 
و�اليطايل  لو�شيل�شو  ج��ي��وف��اين 
م�������ارك�������و ف��������ري�ت��������ي. و�ل����ت����ق����ى 
�لفريقان مرة وحيدة يف دوري 
ري��ال مدريد  �الب��ط��ال، ففاز 
بهدف  �ر�شه -1�شفر  على 
�ملجموعات  دور  يف  نات�شو 
تعادال  بعدما   2015 ع��ام 
�شلبا يف باري�س. كما �ن ريال 
�ق�شى خ�شمه من ربع نهائي 
كاأ�س �الحتاد �الوروبي 1993 
 .1994 �الوروبية  �لكوؤو�س  وكاأ�س 
ليفربول  ي��ل��ت��ق��ي  ث���ان���ي���ة،  م����ب����ار�ة  ويف 
�ل��ل��ق��ب خم�س مر�ت  �الن��ك��ل��ي��زي ح��ام��ل 
�ملتوج  �ل��رت��غ��ايل  ب���ورت���و  م�شيفه  م���ع 
�لفريق  وميلك  �لر�بعة.  للمرة  مرتني 
�الإن���ك���ل���ي���زي �الأف�����ش��ل��ي��ة ك���ون���ه ف����از يف 
مو�جهتني يف ربع نهائي كاأ�س �الحتاد 
�ملجموعات  ودور   2001 �الوروب������ي 
2007، وت��ع��ادل يف  ل����دوري �الب��ط��ال 
�الملاين  �مل���درب  فريق  وبلغ  �الأخ��ري��ني. 
يورغن كلوب و�لهد�ف �مل�شري حممد 
للمرة  �الق�����ش��ائ��ي��ة  �الدو�ر  ����ش���الح، 
�شالح  ويقدم   .2009 منذ  �الوىل 
من  �نتقاله  منذ  ر�ئ��ع��ة  م�شتويات 
�ملركز  �الي��ط��ايل، ويحتل  روم��ا 
ت���رت���ي���ب ه����د�يف  �ل����ث����اين يف 
 )22( �النكليزي  �ل��دوري 
ب��ف��ارق ه���دف ع��ن هاري 

كاين مهاجم توتنهام.

م�شاركة قوية مرتقبة لالإ�شبانية »موغورزا« يف بطولة دبي الدولية للتن�س 
ت�شارك �الإ�شبانية غاربني موغوروز�، حاملة لقب وميبلدون و�مل�شنفة 
�الأوىل عاملياً �شابقاً، يف بطولة �شوق دبي �حلرة للتن�س، �لتي تنطلق 
�الأ�شبوع �ملقبل على ملعب �ل�شوق �حلرة، مب�شاركة �أملع جنمات �لتن�س 

يف �لعامل.
ببطولة  تتويجها  �شهد   ،2017 يف  ر�ئعاً  مو�شماً  موغوروز�  و�أنهت 
ويليامز  فينو�س  �الأمريكية  على  �لنهائي  يف  تغلبها  �إث��ر  وميبلدون 
�لكرى  �الأرب��ع  �لبطوالت  يف  لها  لقب  بثاين  لتفوز    ،0-6  5-7
»جر�ند �شالم« بعد  لقب فرن�شا �ملفتوحة �لذي ُتوجت به على ح�شاب 
�شقيقة فينو�س، �شريينا ويليامز يف 2016، و�أ�شبحت موغورز� �أول 
العبة تن�س تتمكن من �إنز�ل �لهزمية بال�شقيقتني ويليامز يف نهائي 
ببطولة  �ملا�شي  �لعام  ف��ازت  كما  �شالم.  جر�ند  بطوالت  من  �ثنتني 
�لعاملية  �مل�شنفة  على  �لنهائي  ن�شف  يف  تغلبها  عقب  �شين�شيناتي 

�الأوىل كارولينا بلي�شكوفا، ويف �لنهائي على �مل�شنفة �لثانية �شيمونا 
بطولة  يف  م�شاركتها  بعد  عاملياً  �الأول  �لت�شنيف  وت�شدرت  هاليب، 

�لواليات �ملفتوحة.
ومل تكلل رحلتها �الأخرية �إىل �أ�شرت�ليا بالنجاح ب�شبب معاناتها من 
�الإ�شابة �لتي �أملّت بها يف ع�شلة �لفخد يف بري�شنب و�شيدين، وبع�س 
��شتعادت عافيتها  �أنها �شرعان ما  �أ�شرت�ليا �ملفتوحة، غري  �لبثور يف 
بعد فرتة ر�حة ق�شتها يف �أوروبا، وباتت على �أهبة �ال�شتعد�د للعودة 

�إىل �شابق عهدها.  
وق���ال ���ش��الح ت��ه��ل��ك، م��دي��ر �ل��ب��ط��ول��ة: جن��ح��ت غ��ارب��ني موغوروز� 
 ،2015 ع��ام  يف  للتن�س  دب��ي  دول��ي��ة  نهائي  ن�شف  �إىل  �ل��و���ش��ول  يف 
�إلينا  �ل�شاعدة  �لنجمة  جت��اوز  يف   2016 يف  �حل��ظ  يحالفها  ومل 
يف  �الن�شحاب  �إىل  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  �الإ���ش��اب��ة  و��شطرتها  �شفيتولينا، 

مبارتها �الفتتاحية، وتبدو حظوظها قوية هذ� �لعام لتحقيق مزيد 
من �لنجاحات يف دبي، و�شتكون من �ملر�شحات �لقويات لنيل �للقب. 

و�الآخر،  �حل��ني  ب��ني  �لتن�س  ع��امل  يف  م�شريتها  تعر  م��ن  وبالرغم   
تبقى موغوروز� عا�شقة الحرت�فها �لكرة �ل�شفر�ء، حيث تقول: »�إن 
�جلزء�الأهم من م�شاركاتي هو �ل�شفر وزيارة �الأماكن �لر�ئعة و�للعب 
�أمام �الآالف من �لنا�س يف ميادين �لتن�س �لكبرية، وحياة �ملرء تكون 
�الأج���و�ء، قد  �أح��ب هذه  و�أن��ا  ريا�شياً حمرتفاً،  �شحية عندما يكون 
متوتر�ً،  �مل��رء  �لتي جتعل  �ملناف�شة  �أح��ب  ولكني  �الأم��ر غريباً،  يكون 
�لنهائيات  �أرغ��ب يف خو�س مزيد من  �أحياناً،  منفعاًل وخائف قلياًل 
�لكرى، و�لعمل على �لو�شول �إىل �لت�شنيف �الأول عاملياً، �إذ ال يوجد 
�أي �شيء �أخ�شاه �أو �أختبئ منه، �أريد ت�شجيل �أ�شعب �لنقاط الأين كنت 

هنا وهذ� ي�شاعدين كثري�ً.«

فاخرة جوائز ل�ضباقات املهرجان  �ضيارات  و5  درهم  مليون   1،5

مهرجان �شلطان بن زايد الثاين ع�شر الدويل لركوب القدرة والتحمل ينطلق اليوم
خرباء وخمت�ضون دوليون ياأمترون حول بروتوكول بوذيب

ليفربول يواجه بورتو بدوري الأبطال

نهائي مبكر بني ريال مدريد و�شان جريمان
م�شري زيدان على املحك يف م�شابقته املف�شلة 

�أب��ه��ر زي��ن �ل��دي��ن زي���د�ن �ل��ع��امل عندما ق��اد فرن�شا 
�لقدم  �لر�زيل يف نهائي مونديال كرة  للتغلب على 
1998، و�إحر�ز �للقب للمرة �الأوىل. �ال �ن �جلز�ئري 
�أوروبا،  �الأ�شل غالبا ما وجد �شالته يف دوري �أبطال 

م�����ش��اب��ق��ت��ه �مل��ف�����ش��ل��ة �ل��ت��ي ي��دخ��ل دوره�����ا ثمن 
لريال  ك��م��درب  وم�شريه  �الأرب��ع��اء  �لنهائي 

مدريد �ال�شباين على �ملحك.
�أربعة  �آخ���ر  يف  حا�شمة  مل�شة  ل��زي��د�ن  ك��ان��ت 

2002، منح  �أوروب��ي��ة ل��ري��ال: يف  �أل��ق��اب 
ف��ري��ق��ه �ل��ل��ق��ب �ل��ت��ا���ش��ع م��ن خالل 

باير  م���رم���ى  ر�ئ�����ع يف  ه����دف 
ليفركوزن، دّون من �شمن 

�أجمل �للمحات يف تاريخ 
 ،2014 يف  �مل�����ش��اب��ق��ة. 
للمدرب  م�����ش��اع��د�  ك����ان 

�اليطايل كارلو �أن�شيلوتي 
ل��������دى �إح��������������ر�ز �ل���ل���ق���ب 

 ،2016 يف  �ل����ع����ا�����ش����ر. 
�لنادي  بنف�شه  زي���د�ن  منح 

�للقب �حلادي ع�شر، كمدرب 
ويف  �أ�شهر.  قبل  مهامه  توىل 
مع  �الأم�������ر  ك�����رر   ،2017

�للقب �لثاين ع�شر.
�لثاين  �ل��ل��ق��ب  �أت�����ى 

�مل�شابقة  يف  تو�ليا 
�الأهم،  �الأوروب��ي��ة 
وه���������������و �إجن���������������از 

ميالن  م����ن����ذ  �أول 
 ،1990 �الي������ط������ايل 

مل  �أل���ق���اب  �شل�شلة  ���ش��م��ن 
ع���ام���ا( عن   45( زي������د�ن  ي���ت���و�ن 

على  �ال�شر�ف  توليه  منذ  ت�شديها 
�لعامل  ك��اأ���س  �ل��ف��ن��ي، منها  �جل��ه��از 
لالأندية، �لكاأ�س �ل�شوبر �الأوروبية، 
2017، �الأول  و�ل��دوري �ال�شباين 

منذ 2012.
ثمن  �ل������دور  ي���دخ���ل  زي������د�ن  �ن  �ال 

�ل���ن���ه���ائ���ي يف �مل�����ش��اب��ق��ة �الأوروب�����ي�����ة 
�الأرب����ع����اء ���ش��د ���ش��ي��ف��ه ب��اري�����س �شان 

ج���رم���ان �ل��ف��رن�����ش��ي، وه����و ي�����درك �ن 
م�����ش��ريه ب���ات ع��ل��ى �مل��ح��ك ب��ع��دم��ا فقد 

�الحتفاظ  فر�شة  عمليا  �مللكي  �ل��ن��ادي 
ربع  �ملحلي، وخ��رج من  �ل���دوري  بلقبه يف 

�شوى  له  يتبق  ومل  �ملحلية،  �لكاأ�س  نهائي 
دوري �الأبطال.

وتر�جع ريال يف �لدوري هذ� �ملو�شم �ىل �ملركز 
نقطة عن   17 بفارق  23 مرحلة،  بعد  �لر�بع 
�ل���غ���رمي ب��ر���ش��ل��ون��ة �مل��ت�����ش��در )ت���ف���وق ع��ل��ي��ه يف 

مدريد -3�شفر يف كانون �الأول/دي�شمر �ملا�شي(.
نتائج  �ملا�شية  �لفرتة  ق��دم يف  �لفريق  �ن  رغ��م  وعلى 
جيدة �آخرها �لفوز على ريال �شو�شييد�د 5-2، �ال �ن 

زيد�ن يقارب مبار�ة �شان جرمان بحذر.
�أل” مطلع  ت��ي  “�ر  وق��ال يف ت�شريحات الذ�ع���ة 
�الأ�شبوع �حلايل “هذ� و�شع غري م�شبوق، 
�لتعاي�س معه، �حلفاظ على  لكن علينا 

م�شارنا«.
�أ�شاف “علينا �أال نرمي كل ما �أجنزناه 
ب�شبب �أد�ئنا يف �لفرتة �حلالية )...( 
�أ�شغر  ناديا كغريه.  هذ� لي�س 
�شلبي هنا ي�شبح مادة  �أم��ر 

د�شمة لالإعالم«.
و���ش��ي��ك��ون زي�����د�ن وري����ال 
�شعب  �م���ت���ح���ان  �أم�������ام 
فريق  �أم�������ام  �أوروب�����ي�����ا 
�ملاليني  م��ئ��ات  �أن���ف���ق 
�شفوفه  ل����ت����ع����زي����ز 
طمعا باإحر�ز �للقب 
�ل��������ق��������اري ل���ل���م���رة 

�الأوىل.
زي�������د�ن  ي���خ���ف���ي  وال 
�لنادي  م���ع  م�����ش��ريه  �ن 
ي��رت��ب��ط ب�����ش��ك��ل كبري 
مبا يقدمه يف دوري 
معتر�  �الأب�����ط�����ال، 
“و��شح،  ذل����ك  �ن 
جد�”،  و���������ش�������ح 
على رغ��م �ن��ه مدد 
�ل���ث���اين/ ت�����ش��ري��ن  يف 

عقده  �ملا�شي  نوفمر 
ك���م���درب ل��ل��ن��ادي حتى 

.2020
ويف حال نهاية مو�شم 
ري����ال م��دري��د مطلع 
)تقام  �ملقبل  �ل�شهر 
م�����ب�����ار�ة �الي���������اب بني 
ري���ال و���ش��ان ج��رم��ان يف 
�آذ�ر/مار�س  من  �ل�شاد�س 
يف باري�س(، �شتكون �الأ�شهر 
قا�شية  �مل��و���ش��م  م��ن  �ملتبقية 
رغم  على  �مللكي،  �لنادي  على 
��شبانية  �شحافية  تقارير  �ن 
رئي�س  م��ن��ح  �ح��ت��م��ال  �ىل  ت�شري 
�لذي  ب��ريي��ز  فلورينتينو  ري���ال 
بزيد�ن،  قوية  عالقة  تربطه 
فر�شة لالأخري الإعادة بناء 

�لفريق يف �ل�شيف.



الّنمل يك�شف �شر دواء طال انتظاره
ويتز�يد  ؛  �لعامل  �نت�شار� حول  �أكر �حل�شر�ت  �لنمل من  يعد 
�أن  �رتفاع درج��ات �حل��ر�رة ؛ لكن هل تخيلت يوماً  ظهوره مع 
هذ� �لكائن �ملف�شلي �ل�شغري �لذي ال يرى بالعني �ملجرد ، قد 

ي�شاعد �لعلماء الإحد�ث طفرة حقيقية يف جمال �الأدوية !
ك�شفت �أحدث �لدر��شات �لعلمية �لتي قام بها علماء �أمريكيون؛ 
�ل��ت�����ش��دي الأكر  �ل��ن��م��ل��ة يف  ب��ه��ا  �ل��ت��ي تتميز  �ل��ع��ال��ي��ة  �ل���ق���درة 

�اللتهابات خطر�ً.
و�أرجع �لعلماء هذ� �الكت�شاف �ملذهل �إىل وجود خ�شائ�س فعالة 
يف �شو�ئل جهاز دور�ن لهذه �حل�شر�ت متكنها من �لقيام بتلك 
�ملهمة . و�أو�شح علماء �الأحياء من جامعة كاروالينا �ل�شمالية 
�اللتهابات لوجود  �أن��و�ع  �أق��وى  ق��ادر على قهر  �لّنمل  �أن ج�شم 
�لدملمف »�ل�شائل �لذي يحل مكان �لدم يف جهاز �لدور�ن لدى 
بع�س مف�شليات �الأرجل كالّنمل « �لذي يحتوي على عدد كبري 

من م�شاد�ت �لبكترييا �مل�شببة لالأمر��س.
ويوؤكد �لعلماء على وجود هذه �ملادة يف تركيبة �لغطاء �خلارجي 
�لبكترييا  الأن���و�ع  �لعالية  �ملقاومة  يف�شر  مم��ا  ؛  �لنمل  جل�شم 

�ملختلفة ؛ �لتي تتميز بها هذه �حل�شر�ت.
 ويهدف �لعلماء من هذ� �الكت�شاف �إنتاج جيل جديد من �الأدوية 
بفاعلية خارقة يف قتل �لبكترييا و�جلر�ثيم �لتي ت�شيب �لب�شر 
؛ تعتمد ب�شكل �أ�شا�شي على �شو�ئل �أج�شام �لنمل ؛ وفقاً ملا ن�شرة 

. RT موقع

خدعة ب�شرية توؤذي نظرك 
�أث��ار لغز لون �لثوب �لذي ظهر قبل �شنو�ت �شجة كبرية على 
يرى  من  بني  �ملعلقون  و�نق�شم  �الجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع 
لكن  و�الأزرق،  ب��االأ���ش��ود  ي���ر�ه  وم��ن  و�ل��ذه��ب��ي،  باالأبي�س  ل��ون��ه 
تاأثري �خلدعة �لب�شرية �جلديدة قد يتعدى جمرد �حلرية بني 

�لناظرين �إليها. 
ب�شرية جديدة،  �أخ��ري�ً خدعة  �الإنرتنت  و�نت�شرت على مو�قع 
عر �شورة خلطوط �أفقية وعودية ُملونة، على خلفية �شود�ء، 
�أن  �لتحديق يف هذه �خلطوط، مُيكن  �أن  ويحذر �خل��ر�ء من 

يت�شبب يف �شرر موؤقت للب�شر.
حتدث  ظاهرة  وه��ي  مكلولوغ،  تاأثري  �إىل  �ل�شرر  ه��ذ�  ويرجع 
عندما تعتقد �لعينان �أن �ل�شبكات ذ�ت �للونني �الأبي�س و�الأ�شود 
مكلولوغ  �شيلي�شت  �لعامل  با�شم  �لظاهرة  هذه  و�شميت  ملونة، 

هاورد �لذي �كت�شفها يف 1995، ح�شب موقع �إندي100.
ولتاليف هذ� �لتاأثري، يجب �لنظر �إىل �خلطوط �مللونة ملدة 3 
دقائق تقريباً، قبل �لنظر �إىل �شبكة باللونني �الأبي�س و�الأ�شود، 

وبعد فرتة من �لوقت، �شتظهر هذه �ل�شبكة باللون �لوردي.
وميكن �أن يت�شبب هذ� �لتاأثري عند بع�س �لنا�س يف روؤية �للونني 
�أ�شهر، فيما   3 و�أحمر، نحو  �أخ�شر  �الأبي�س و�الأ�شود، وكاأنهما 

ُيعرف باالأثر �لالحق. 
�إذ� �أردت عك�س �لتاأثري، فعليك �لتحديق يف �ل�شورة �مللونة  �أما 
عقارب  عك�س  درجة   90 بز�وية  �ال�شتد�رة  مع  ثانية،  �الأ�شلية 

�ل�شاعة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�شم الثعابني.. �شر ال�شباب الدائم خلم�شيني
حتول �أمريكي �إىل �شخ�س م�شهور، بعدما عرف بقدرته على �أخذ جرعة من �شم �لثعابني، دون �أن ي�شاب ج�شمه باأي 

�أذى، ويتيح هذ� "�الإن�شان �لفريد" فر�شة ذهبية �أمام �لطب لتطوير �أدوية �شد �للدغات �ل�شامة.
وو�ظب �شتيف لودوين، �لذي كان يعمل يف حقل مو�شيقى �لروك �شابقا، على �أخذ جرعات من �شم �الأفاعي، لعدة 

مر�ت يف �الأ�شبوع، طيلة �الأعو�م �لثمانية و�لع�شرين �ملا�شية.
و�شارك �لرجل �لغريب �لبالغ من �لعمر 50 عاما، يف �أكر من برنامج تلفزيوين، ويقول �إن �جلرعات �شاعدته على 

عدم �الإ�شابة بنزالت �لرد لثالثة ع�شر عاما.
وبد�أ هو�س �شتيفن بالثعابني وهو ما يز�ل طفال �شغري�، حني ع�شه ثعبان، فاأ�شبح مولعا بالزو�حف، ويقول �إن 

جرعات �ل�شم جعلته ي�شعر بكونه "�أف�شل �شحة و�أكر �شبابا".
�أج�شاما  �ل�شم طيلة �شنو�ت، فاإنه طور  �أخذ جرعات من  د�أب على  �لذي ي�شكن والية كاليفورنيا،  �أن �لرجل  ومبا 
بحياة  تذهب  �لتي  �ل�شامة  للدغات  عالج  تطوير  على  هذ�  يومنا  يف  �الأطباء  ي�شاعد  ما  وهو  �ل�شم،  �شد  م�شادة 

كثريين.
لكن ما قاله �لرجل �الأمريكي ما يز�ل يف حاجة �إىل �إثبات علمي، ولذلك ين�شح خر�ء بعدم تقليده، ذلك �أن قدرة 

�جلهاز �ملناعي تختلف من �شخ�س �إىل �آخر.
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حتذير من كرميات ب�شرة قتلت املئات
حذر رجال �إطفاء يف بريطانيا من ��شتعمال م�شتح�شر�ت جتميل وعناية 
بالب�شرة، بعد �أن تبني �رتباطها مبئات �لوفيات حرقاً.  ون�شح جهاز �الإطفاء 
ب�شرورة تغيري �ملالب�س و�لبطانيات بني �لفرتة و�الأخرى، وذلك الأن مادة 
�لن�شيج،  يف  تتغلغل  قد  بالب�شرة  �لعناية  م�شتح�شر�ت  بع�س  يف  كيميائية 

وُت�شاهم يف �شرعة ��شتعال �لثياب و�لقما�س.
�ملا�شي،  ب��ي �شي" �ل��ري��ط��اين م�����ش��اء �الأح����د  "بي  مل��وق��ع  ت��ق��ري��ر  وح�����ش��ب 
�ل��ن��وع من  م��ن ه��ذ�  �أغ��ل��ب م�شتح�شر�ت �لتجميل ال حتمل حت��ذي��ر�ً  ف��اإن 
هذه  وج��ود  تبعات  تدر�س  ب��د�أت  �ملخت�شة  �لطبية  �جلهات  فيما  �ملخاطر، 
�لتي تهدد م�شتعمليها. وتابع  �ملنازل، و�ملخاطر  �أغلب  �لكيميائية يف  �ملادة 
�الأقل  على  وف��اة   3 ربطت  �ملعنية  �أن �جلهات  �لريطانية،  �الإذ�ع��ة  تقرير 
مب�شتح�شر�ت عناية بالب�شرة حتتوي على مادة "بار�فني" يف بريطانيا منذ 
2010، وترجيح ت�شببها يف 8 وفيات �إ�شافية منذ نوفمر 2016، فيما من 
�ملقرر ربط �لع�شر�ت بل �ملئات من �لوفيات يف �ل�شنو�ت �ملا�شية بهذه �ملادة 
�لكيميائية، �إذ� ُفتح حتقيق ر�شمي.   من جهته، �شدد جهاز �الإطفاء على �أن 
�مل�شتح�شر�ت �لتي ت�شتعمل عادة يف عالج �الأكزميا و�ل�شدفية، قد يكون لها 

دور�ً �أ�شا�شي يف هذه �لوفيات، دون �أن ينتبه �ملحققون �إليها �شابقاً.

املالكمة تنت�شر بني �شبية تايالند 
يف  مالكمة  حلقة  يف  �للكمات  �شبيان  يتبادل  حني  يف  �لهتافات  تت�شاعد 

�إقليم بورير�م يف �شمال �شرق تايالند.
و�أعلن ��شم �لفائز �لذي �شيطر على خم�س جوالت وهو نانتاو�ت بروم�شود 
�لكبري  "�شاك�شاندي  �ملالكمة  �أو�شاط  يف  �شهرة  با�شم  �ملعروف  عاما(   11(
�مل�شابقة ويح�شل  �آالف بات )94.3 دوالر( لفوزه يف  جد�". وك�شب ثالثة 

على 1500 بات 47.17 دوالر عن كل مبار�ة ي�شارك فيها.
�أق��ل يف منطقة  �أو  15 عاما  �أعمارهم  تبلغ  و�ح��د من ع�شرة العبني  وه��و 

�شاتوك حيث يوجد يف كل قرية تقريبا مع�شكر للمالكمة.
عام.  �ألفي  �إىل  تاريخها  يعود  ت��اي  م��و�ي  �لتايالندية  �ملالكمة  �أن  ويقال 
على  ك��ب��ري  ب�شكل  تعتمد  �لثمانية" ف��ه��ي  �الأط�����ر�ف  "فن  ب��ا���ش��م  وت��ع��رف 

��شتخد�م �ملرفقني و�ليدين و�لركبتني و�لقدمني.
تايالند  يف  لكنها  �أي�شا  �خل��ارج  يف  �لتايالندية  �ملالكمة  �نت�شار  ويتز�يد 
تعتر و�شيلة للخروج من �لفقر فالذين يتقدمون يف �للعبة يح�شلون على 

�أمو�ل كثرية.
�الأطباء  يحذر  �للعبة  على  �لتايالنديني  �الأط��ف��ال  �إق��ب��ال  تز�يد  مع  لكن 
و�لهيئات �ملد�فعة عن حقوق �لطفل من �أن هذه �لريا�شة ت�شبب م�شكالت 

�شحية مزمنة مثل �ال�شطر�ب �لع�شبي.

اأوباما ميزح عن 
اأذنيه و�شعره 

�ل�شابق  �الأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  �أل��ق��ى 
ب��ت��ع��ل��ي��ق��ات مازحة  �أوب���ام���ا  ب�����ار�ك 
و�أ�شاد  �لرمادي  و�شعره  �أذنيه  عن 
�أوباما  مي�شيل  زوج��ت��ه  "بدفء" 
لوحتني  ع��ن  �ل�شتار  �إز�ح����ة  �أث��ن��اء 
زيتيتني ر�شميتني لهما يف معر�س 
تديره  �ل������ذي  �ل���وط���ن���ي  �ل�������ش���ور 

موؤ�ش�شة �شميث�شونيان.
�أوب��ام��ا وزوج��ت��ه �لفنانني  و�خ��ت��ار 
�شري�لد  و�إمي������ي  و�ي���ل���ي  ك��ي��ه��ي��ن��د 
لر�شم �للوحتني �للتني �شُت�شافان 
يف  �لروؤ�شاء  لوحات  جمموعة  �إىل 

�ملعر�س.
من  فنانني  �أول  و�شري�لد  وو�يلي 
لوحة  لر�شم  تكليفهما  يتم  �ل�شود 

لرئي�س �أو ل�شيدة �أوىل.
�للوحة  �أوب��ام��ا يف  ت�شوير  وج��رى 
�ل��ت��ي ر���ش��م��ه��ا و�ي��ل��ي ج��ال�����ش��ا على 
من  خلفية  م��ع  �ل��ل��ون  بني  مقعد 
�لن�شرة  �خل�شر�ء  �ل�شجر  �أور�ق 
مي�شيل  ول���وح���ة  م��ل��ون��ة.  وزه�����ور 
و�شعت  وق����د  ج��ال�����ش��ة  ت�����ش��وره��ا 
ي���د� �أ���ش��ف��ل ذق��ن��ه��ا و�أح���اط���ت يدها 
�الأخرى بكمبيوتر حممول، بينما 
ف�����ش��ت��ان��ا طويال  ت����رت����دي  ك����ان����ت 

ف�شفا�شا مزينا باأ�شكال هند�شية.
و�أث��ن��ى �أوب���ام���ا ع��ل��ى �ل��ل��وح��ة �لتي 

ر�شمتها �شري�لد لزوجته مي�شيل.
على  �أ����ش���ك���رك  �أن  "�أريد  وق������ال 
�مل����ذه����ل جلمال  �ل��ت�����ش��وي��ر  ه�����ذ� 
�لتي  �مل�����ر�أة  ودفء  و���ش��ح��ر  وذك����اء 

�أحببتها".
ر�شم  �ل��ذي  و�يلي  �إن  وق��ال مازحا 
لوحته كان �أقل حظا الأن مو�شوعه 

كان "�أقل جاذبية".

جامعة هارفارد تختار الرئي�س 29
لور�ن�س  �ختيار  ه��ارف��ارد  جامعة  �أعلنت 
لها  رئي�شا  للحكم  كنيدي  كلية  من  باكو 
لي�شبح �لرئي�س رقم 29 للجامعة بد�ية 
�أكر  �أح��د  باأنه  وو�شفته  يوليو،  �أول  من 
ق����ادة �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل �الأم���ريك���ي خرة 
و�ح���رت�م���ا. وع��م��ل ب��اك��و )66 ع��ام��ا( يف 
�ل�����ش��اب��ق رئ��ي�����ش��ا جل��ام��ع��ة ت��اف��ت�����س لع�شر 
ب��اك��و حم��ل درو فاو�شت  وي��ح��ل  ���ش��ن��و�ت. 
�مر�أة ترت�أ�س جامعة هارفارد. وقال  �أول 
مبوؤ�ش�شة  ك��ب��ري  زم���ي���ل  وه����و  يل  ول���ي���ام 
�لرئا�شية  �لبحث  جلنة  ورئي�س  ه��ارف��ارد 
يف هارفارد يف بيان "الري باكو �أحد �أكر 
�ل��ق��ادة �إجن���از� و�إع��ج��اب��ا وثقة وت��اأث��ري� يف 
يل  وت��اب��ع  �الأمريكي".  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
قائال "�شي�شفي على �لوظيفة لي�س فقط 
خرته �لعري�شة، وتبحره �لعميق، و�إملامه 
�ل�شديد بالفر�س و�لتحديات يف هارفارد، 
متقد�  �لتز�ما  �أي�شا  عليها  �شي�شفي  بل 
مب�شاعدة �جلامعات وكل فرد بد�خل هذه 

�جلامعات، و�شيخدم �لعامل �الأكر".

العثور على ثالجة من الع�شر احلديدي!
حتت  ثالجة  على  �ل�شدفة،  طريق  ع��ن  �آث���ار،  عاملا  ع��ر 

�الأر�س عمرها 2000 عام، يف جزيرة ��شكتلندية.
�حلديدي  �لع�شر  �إىل  تعود  �لتي  �لغرفة  �كت�شاف  ومت 
�أن��ه��ا كانت  �أم���ت���ار، و�ل��ت��ي يعتقد  و�ل��ب��ال��غ ط��ول��ه��ا ���ش��ت��ة 
�أعمال بناء  �أثناء  350 قبل �مليالد،  ت�شتخدم حو�يل عام 

منزل جديد يف منطقة ني�س بجزيرة لوي�س.
ويعتقد �خلر�ء �أن �لغرفة كانت ت�شتخدم لتخزين �ملو�د 
�لغذ�ئية مثل منتجات �الألبان و�للحوم، و�أي�شا �خل�شب 

�مل�شتخدم يف �لتدفئة.
بارومان  ور����ش��ي��ل  ك��ري�����س  �ملحليني  �الآث����ار  ع��ل��م��اء  وق���ام 
بت�شجيل هذ� �الكت�شاف �لذي عرو� عليه حتت �الأر�س، 
حيث يعتر نادر� يف منطقة ني�س. وعر على �لغرفة على 
عمق حو�يل 3 �أق��د�م حتت �الأر���س، ووفقا لعلماء �الآثار 
�ملو�د  �مل�شتخدمة يف تخزين  �ل�شكل من �لغرف  فاإن هذ� 
كانت  وق��د  �لقدمية،  �لثالجات  من  نوعا  يعد  �لغذ�ئية 
عليها  �لعثور  �لنادر  من  �أن��ه  �إال  �لع�شر،  ذل��ك  يف  �شائعة 

حمفوظة ب�شكل جيد، كحال هذه �لغرفة.

وح�س القمامة ي�شدم الآلف
�أيام،  قبل  �الج��ت��م��اع��ي،  �لتو��شل  و�شائل  على  �نت�شرت 
ل��ق��ط��ات خم��ي��ف��ة خل��ن��زي��ر ب����ري ���ش��خ��م ي��ت�����ش��ل��ق حاوية 
��شتغر�ب  �أث��ار  كونغ، مما  قمامة، قرب مدر�شة يف هونغ 
"ديلي ميل" �لفيديو �لذي  �لكثريين. ون�شرت �شحيفة 
�خللفيتني،  قدميه  على  و�ق��ف��ا  �ل���ري  �خل��ن��زي��ر  �أظ��ه��ر 
مت�شلقا على حاوية �لقمامة بحثا عن �لطعام، فيما يلتف 
 4600 �أكر من  �لفيديو  حوله �شغاره. ومتت م�شاركة 
2500 تعليق، و�أكرهم  مرة، و�شارك �مل�شاهدون بقر�بة 
م�شدوم من حجم �حليو�ن �لري، �لذي و�شف بالوح�س. 
و�أبدى �لبع�س قلقه من تو�جد حيو�ن بري بهذ� �حلجم 

قرب مدر�شة �بتد�ئية.

اأول مدينة مغطاة بالغابات يف العامل
تعكف �ل�شني، يف �لوقت �حلايل، على ت�شييد �أكر مدينة 
�لنباتات  جعل  على  �ل��ف��ك��رة  وت��ق��وم  �ل��ع��امل،  يف  م�شجرة 
مو�جهة  �إىل  ت�����ش��ع��ى  خ���ط���وة  يف  �مل���ب���اين،  ك���اف���ة  ت��غ��ط��ي 

�الحتبا�س �حلر�ري وتغري �ملناخ.
ويرتقب �أن تاأوي مدينة "ليزهو"، ثالثني �ألف �شخ�س، 
قليلة  �شنو�ت  غ�شون  يف  فيها،  �الأ���ش��غ��ال  �نتهاء  مبجرد 

مقبلة، وفق ما نقلت "ديلي ميل" �لريطانية.
و�شت�شم �ملدينة كل مر�فق �حلياة �ل�شرورية مثل �لبيوت 
يف  مغطاة  و�شتكون  و�مل���د�ر����س،  و�مل�شت�شفيات  و�ل��ف��ن��ادق 

�ملجمل باأربعني �ألف �شجرة ومليون نبتة.
ع�شرة  �مت�شا�س  ونباتاتها  �مل��دي��ن��ة  �أ���ش��ج��ار  وت�شتطيع 
�آالف طن من ثاين �أك�شيد �لكربون، ف�شال عن 57 �ألف 
طن من �مللوثات كل �شنة، كما تنتج قر�بة 900 طن من 

�الأوك�شجني.
�جلبلية،  غو�نك�شي  منطقة  يف  �ملدينة  ت�شييد  و�شيجري 
يف جنوب �ل�شني، وميتد م�شروع �حلا�شرة �لفريدة من 

نوعها على 175 هكتار�، مبحاذ�ة نهر ليو جيانغ. عار�ضة تقدم زّيـًا يف اأو�ضكار دي ل رينتا �ضمن عر�س اأزياء خالل اأ�ضبوع املو�ضة يف نيويورك.  )ا ف ب(

اإع�شار يهدم الربملان 
لتوجنا  �مل��ج��اورة  �ل��دول  �حت�شدت 
طارئة  �إغ��اث��ة  م�شاعد�ت  لت�شليم 
�الإع���������ش����ار جيتا  �ج����ت����اح  ب���ع���دم���ا 
�ملحيط  يف  �ل����و�ق����ع����ة  �جل�����زي�����رة 
و�شوى  �لليل  منت�شف  يف  �ل��ه��ادي 
م��ب��ن��ى �ل���رمل���ان ب����االأر�����س و�أط����اح 
في�شانات  و�شبب  �مل��ن��ازل  باأ�شقف 
على نطاق و��شع. وقال جر�م كينا 
يف  �ال�شرت�لية  �حلكومة  م�شت�شار 
�لطو�رئ  الإد�رة  �ل��وط��ن��ي  �مل��ك��ت��ب 
تقارير  ت�����رد  مل  �إن������ه  ت���وجن���ا  يف 
نتيجة  قتلى  �شقوط  ع��ن  م��وؤك��دة 
�لعا�شفة، وهي من �لفئة �لر�بعة، 
و�لتي كانت م�شحوبة برياح ت�شل 
كيلومرت   200 نحو  �إىل  �شرعتها 
�لكثري من  �ل�شاعة، لكن هناك  يف 
بجروح  �أ�شيب  بع�شهم  �مل�شابني 
من�شورة  �شور  و�أظ��ه��رت  خطرية. 
�الجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على 
مبنى �لرملان وقد تهدم ولقطات 
كهرباء  وخطوط  ج��ارف  لفي�شان 
م��ن��ه��ارة. وت��ع��ذر �ل��و���ش��ول ملناطق 
�ل�شرر  ب�����ش��ب��ب  �ل��ع��ا���ش��م��ة  خ����ارج 

و�حلطام �لذي خلفته �لعا�شفة.
وق�������ال وي���ن�������ش���ت���ون ب����ي����رتز وزي�����ر 
نيوزيلند�  يف  �خل��ارج��ي��ة  �ل�����ش��وؤون 
�ل����ذي  �ل�����دم�����ار  "حجم  ب���ي���ان  يف 
قيد  ز�ل  م��ا  �الإع�����ش��ار جيتا  خلفه 
ما�شة  ح��اج��ة  ه��ن��اك  لكن  �لتقييم 
نحو  "هناك  و�أ�شاف  للم�شاعدة". 
5700 �شخ�س جلاأو� ملر�كز �الإيو�ء 
�أن يزيد  خالل �لليل ومن �ملتوقع 
و�شتترع  �لليلة".  ك��ث��ري�  �ل��ع��دد 
دوالر  �أل��ف   750 مببلغ  نيوزيلند� 
دوالر  �أل�����ف   545( ن��ي��وزي��ل��ن��دي 
�أن تر�شل  �مل��ق��رر  �أم��ري��ك��ي(، وم���ن 
طائرة تابعة لقو�تها �جلوية لنقل 
م�شاعد�ت �إغاثة �إىل توجنا �ليوم.

يبيعان ممتلكاتهما ل�شراء قارب 
�أعلن زوجان يعي�شان يف والية كولور�دو �الأمريكية 
�أنهما باعا كل ما كانا ميتلكانه مقابل �شر�ء قارب 

�شر�عّي، و�الإبحار معاً يف �لبحار �ملفتوحة.
ل حلمهما  ولكن يف خالل يومني �ثنني فقط حتوَّ
 USA موقع  تقرير  بح�شب  ب��ح��رّي،  ك��اب��و���ٍس  �إىل 

Today �الأمريكية.
وي�شت  ك��ي  مدينة  �إىل  طريقهما  يف  ك��ان��ا  فبينما 
ب���والي���ة ف���ل���وري���د�، �ن��ت��ه��ت رح��ل��ة �ل����زوج����ني، تانر 
ف���ج���اأًة يف م�شيق جون  ون��ي��ك��ي و�ال������س،  ب���وردوي���ل 
قاربهما  ��شطد�م  �إث��ر  م��ادي��ر�،  �شاطئ  قبالة  با�س 
ما  ب�شيٍء  ق��دم��اً،   28 طوله  يبلغ  �ل��ذي  �ل�شر�عي، 
7 فر�ير  حتت �شطح �ملياه، م�شاء �الأربعاء �ملا�شي 

�شباط.
ملحطة  ب���رودوي���ل  ق���ال  �حل�����ادث،  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 
"��شطدمنا  �الأم��ريك��ي��ة:  �لتلفزيونية   WFTS
ب�شيٍء ما على م�شافة 8 �أو 9 �أقد�م حتت �شطح �ملاء، 

ل �لقارب متاماً". وت�شبَّب ذلك يف تعطُّ
غمرت �ملياه �ملق�شورة وبد�أت يف �إغر�ق حياة �خليال 
�لتي لطاملا حلما بها. فاإذ� بالزوجني يقب�شان على 

�ل�شمان �الجتماعي، ونقودهما وبطاقات  بطاقات 
�لتي تدعى رميي، بينما يطلبان  �لهوّية وكلبتهما 

�لنجدة.
 Tampa Bay Times ���ش��ح��ي��ف��ة  وذك���������رت 
الإنقاذهما  و�شلت  قد  كانت  �شفينًة  �أن  �الأمريكية 
بعد حو�يل �شاعة من وقوع �حل��ادث، لكن �شحالة 
�مل���ي���اه ح��ال��ت دون �ق���رت�ب���ه���ا م���ن �ل����زوج����ني، مما 
��شطرهما للقفز وكلبتهما رميي يف �ملياه، تارَكني 

قارب �أحالمهما تنقلب خلفهما.
ويف تعليقها، قالت و�ل�س لقناة WFTS: "كل �شيٍء 
منذ طفولتي،  �متلكته  م��ا  وك��ل  �أج��ل��ه،  م��ن  عملت 
حملته معي على منت �لقارب، خ�شرت كل �شيء مع 

غرقه ولي�س هناك ما ميكنني فعله حيال ذلك".
 ،Tampa Bay Times لتقرير �شحيفة  ووفقاً 
ك��ان �ل��زوج��ان، ب��رودوي��ل وو�ل�����س ق��د غ���ادر� والية 
كولور�دو �لعام �ملا�شي بعد بيع جميع ممتلكاتهما، 
فئة  �شر�عي من  ق��ارب  ل�شر�ء  �شيارٌة،  ذل��ك  مبا يف 
الغنياب مقابل 5 �آالف دوالر. ��شتغرق �الأمر �شنًة 

لالإبحار. �لقارب  لتهيئة  �أخرى  دوالر  �آالف   5

�شاريكايا تنهار تعبًا على 
منت الطائرة 

�إ�شر�ر حمبي �لنجمة �لرتكية �شرييناي �شاريكاي على �لتقاط �ل�شور معهم 
خالل تو�جدها مع حبيبها �لنجم كرم بور�شني وخالل �شفرها �إىل �لواليات 

�ملتحدة �الأمريكية، �شبب لها حالة من �لغ�شب و�الإرهاق وحتى �النهيار!.
وهذ� �المر دفعها �ىل �لطلب من طاقم �لطائرة �أن يحرتم خ�شو�شيتها بعدم 
�ل�شماح للجميع باالقرت�ب منها، موؤكدة �أنها ترغب بالنوم وذلك وفًقا لتقرير 

ن�شره موقع gecce �لرتكي.
وكانت �شاريكاي �شرييناي قد نفت ما تردد من �أخبار حول ��شتعد�دها للزو�ج 

من كرم ور�شني، موؤكدة �أنهما ال يفكر�ن يف �تخاذ هذه �خلطوة حالياً.


