
ا�صتقبل وفدا من الهيئة االحتادية للموا�صالت الربية والبحرية والقطاعات البحرية يف الدولة
حممد بن زايد: تعزيز �سمعة الدولة

 واإعالء �ساأنها اأمانة يف اأعناق ال�سباب 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

   

بتوجيهات حممد بن را�سد.. �سهر 
الإمارات لالبتكار ينطلق اليوم

•• دبي -وام:

نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ، تنطلق �ليوم، 
فعاليات �شهر �الإمار�ت لالبتكار، �أكرب حدث وطني لالحتفاء باالبتكار 
و�ملبتكرين، وتتو��شل حتى 28 من �ل�شهر �حلايل، وت�شمل كافة �إمار�ت 
100 فعالية  �إم��ارة، وت�شم نحو  �أ�شبوع يف كل  ومناطق �لدولة بو�قع 
رئي�شية ت�شرف على تنظيمها �ملجال�س �لتنفيذية يف �الإم��ار�ت، ومئات 
�لفعاليات �ملتنوعة �الأخرى. و�أكد معايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي 
�ل��وزر�ء و�مل�شتقبل رئي�س �للجنة �لوطنية للعلوم  وزير �شوؤون جمل�س 
توجهات  يج�شد  لالبتكار  �الإم���ار�ت  �شهر  �أن  و�البتكار  و�لتكنولوجيا 
ع��امل��ي مفتوح  �إىل خم��ت��رب  �الإم������ار�ت  بتحويل  �الإم������ار�ت  دول���ة  ق��ي��ادة 

لل�شيا�شات و�لرب�مج ومناذج �لعمل �ملبتكرة.          )�لتفا�شيل �س3(

بتوجيهات حممد بن زايد ..جلنة اإماراتية تطلع 
على احتياجات ح�سرموت من الطاقة الكهربائية

•• املكال-وام:

�لطاقة  �أو�شاع  وتعزيز  بدر��شة  �خلا�شة  �الإمار�تية  �للجنة  عقدت 
مدينة  يف  �الول  �أم�����س  �ليمنية  ح�شرموت  مبحافظة  �لكهربائية 
�ملكال �جتماعها �ملو�شع �الأول مع �للو�ء �لركن فرج �شاملني �لبح�شني 
حمافظ ح�شرموت وم�شوؤويل قطاع �لطاقة �لكهربائية مبديريات 
تنفيذ�  �ملحافظة  �لطاقة يف  �أو�شاع  لدر��شة  �ملحافظة  وو�دي  �شاحل 
لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�لدعم  ك��ل  بتقدمي  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 

�لالزم لتوفري �لطاقة.                                     )�لتفا�شيل �س3(

ماكرون يحذر تركيا من اأي اجتياح ل�صوريا
رو�سيا تعلن مقتل املئات 

بالعملية الرتكية على عفرين
•• عوا�صم-وكاالت:

�شد  عمليتها  �أن  م��ن  تركيا  م��اك��رون  �إمي��ان��وي��ل  �لفرن�شي  �لرئي�س  ح��ذر 
�لبالد،  لغزو  ذريعة  ت�شبح  �أال  ينبغي  �شوريا  �شمال  يف  �لكردية  �لف�شائل 
�أنقرة حتركاتها مع حلفائها. وق��ال ماكرون يف  تن�شق  �أن  �إن��ه يريد  وق��ال 
مقابلة مع �شحيفة لو فيغارو، ن�شرت �الأربعاء ،�إذ� �ت�شح �أن هذه �لعملية 
تتخذ منحى غري حماربة خطر �الإره��اب �ملحتمل على �حل��دود �لرتكية 

وتتحول �إىل عملية غزو ف�شيمثل هذ� م�شكلة حقيقية بالن�شبة لنا.
من  �ملئات،  �إن  �لرو�شية،  �خلارجية  وز�رة  با�شم  �ملتحدثة  قالت  ذل��ك،  �ىل 
على  تركيا  ت�شنها  �لتي  �لع�شكرية  �لعملية  خ��الل  قتلو�  مدنيون،  بينهم 
ماريا  ع��ن  ل��الأن��ب��اء  �إن��رتف��اك�����س  وك��ال��ة  ونقلت  �ل�����ش��وري��ة.  مدينة عفرين 

ز�خاروفا، قولها �إن �لعملية �لع�شكرية �أ�شفرت عن مقتل �ملئات.
وت�شن تركيا حملة ع�شكرية على م�شلحني �أكر�د يف عفرين، �أدت �إىل مقتل 

و�إ�شابة 712 يف �شفوف �مل�شلحني �الأكر�د  يف عفرين.
وكان رئي�س �لهالل �الأحمر �لكردي يف منطقة عفرين، نوري قنرب، قد قال 
ل� �شكاي نيوز عربية، �الثنني، �إن �لو�شع �الإن�شاين �شيئ للغاية يف عفرين 
وريفها نتيجة �ال�شتهد�ف �لرتكي للبلد�ت �لقريبة من �حلدود �ل�شورية.

�ملدنيني يف  �ل�شكان  �آالف  �أن  �إىل  �ل��ك��ردي  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل  رئي�س  و�أ���ش��ار 
عفرين يعي�شون منذ 10 �أيام يف �الأقبية ود�خل �لكهوف ويف �أماكن غري 

معدة لل�شكن.

اإي��ران:  قادة  يحذر  روح��اين 
ال�ساه م�سري  ن��واج��ه  ق��د 

•• طهران-اأ ف ب:

�أع���ل���ن �ل��رئ��ي�����س �الإي�������ر�ين ح�شن 
�لقادة  �أن  روح��اين، �م�س �الأربعاء، 
�الإي��ر�ن��ي��ني ق��د ي��و�ج��ه��ون م�شري 
جتاهلو�  �إذ�  نف�شه  �الأخ���ري  �ل�شاه 
�ال����ش���ت���ي���اء �ل�����ش��ع��ب��ي، م����وؤك����د� �أن 
�ل�شعب �شيحارب من �أجل �حلفاظ 
�إىل  �الإ���ش��الم��ي��ة  �جلمهورية  على 

�الأبد. 
وج����������اءت ت�������ش���ري���ح���ات روح�������اين 
بدء  ع�����ش��ي��ة  م���ت���ل���ف���ز،  خ����ط����اب  يف 
�الحتفاالت مبنا�شبة �شقوط نظام 

�ل�شاه يف 11 فرب�ير1979. 
و�شّرح روحاين جميع قادة �لبالد 
يجب �أن ي�شمعو� مطالب ومتنيات 
�ل�شابق  �ل��ن��ظ��ام  م�شيفا  �ل�شعب، 
)...( فقد كل �شيء الأنه مل ي�شمع 

�شوت و�نتقاد�ت �ملو�طنني. 
ن�شائح  ي�شمع  مل  �ل�شاه  �إن  وق��ال 
�أ������ش�����و�ت  ي�������ش���م���ع  �ل���������ش����ع����ب. مل 
و�مل�شت�شارين  �الإ�����ش����الح����ي����ني 
و�الأكادمييني و�لنخبة و�ملثقفني. 
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اأمام �صموه .. 6 �صفراء جدد للدولة يوؤدون اليمني القانونية
حممد بن را�سد يزور معر�ض 

ال�سحة العربي ويقوم بجولة يف قاعاته
•• دبى-وام:

ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل  رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
دبي  م��رك��ز  ي�شت�شيفه  �ل����ذي  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ش��ح��ة  م��ع��ر���س 

�لتجاري �لعاملي ويختتم فعالياته �ليوم �خلمي�س.
فقد قام �شموه ير�فقه - �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي - بجولة ميد�نية يف قاعات 

�آالف  �ربعة  �أك��ر من  �ل��ذي تعر�س فيه  �ملعر�س  ورده��ات 
�شركة وعار�س ميثلون خم�س و�شتني دولة �آخر مبتكر�تهم 

و�خرت�عاتهم يف جمال تقنيات �لرعاية �ل�شحية.
من جهة �أخرى �أمام �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 ..�أدى يف ق�شر �لرئا�شة باأبوظبي �شباح �م�س 
�لدول  م��ن  ع��دد  ل��دى  معينون  للدولة  ج��دد  �شفر�ء  �شتة 
�ل�شقيقة و�ل�شديقة �ليمني �لقانونية. )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ر��شد مع �شفر�ء �لدولة �ل�شتة �جلدد  )و�م(

•• اأبوظبي-وام: 

ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب   ��شتقبل 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
للقو�ت �مل�شلحة مبجل�س �شموه يف ق�شر �لبحر وفد 
للمو��شالت  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  م��ن  �لعمل  فريق 
�لدولة  �لبحرية يف  و�لقطاعات  و�لبحرية  �لربية 
جمل�س  بع�شوية  �الم�����ار�ت  دول����ة  ف���وز  مبنا�شبة 

�ملنظمة �لبحرية �لدولية �شمن �لفئة )ب( وذلك 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 

ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة .
 ورحب �شموه بالوفد �لذي ير�فقه معايل �لدكتور 
وزي��ر تطوير  �لنعيمي  بلحيف  عبد�هلل بن حممد 
�لهيئة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 
�الحتادية للمو��شالت �لربية و�لبحرية .. وهناأهم 

بهذ� �الجناز �ملهم.                )�لتفا�شيل �س3(

حممد بن ز�يد ي�شتمع باهتمام �ىل �ع�شاء وفد �لهيئة �الحتادية للمو��شالت �لربية و�لبحرية  )و�م(

مواقــيت ال�صالة

ال�صرعية ت�صيطر على منطقة الكريفات �صرقي تعز

ا�ستعادة مع�سكر لواء حماية رئا�سية يف عدن من املتمردين 

ن�سمح  ل���ن  ال�����س��ي�����س��ي: 
الفو�سى اأح����داث  ب��ت��ك��رار 

•• القاهرة-وكاالت:

�أع����ل����ن �ل���رئ���ي�������س �مل�������ش���ري عبد 
�لفتاح �ل�شي�شي �أن حتقيق �الأمن 
�ل�شنو�ت  خ�����الل  و�ال����ش���ت���ق���ر�ر 
�لد�فعة  �ل��ق��وة  ه��و  ك��ان  �ملا�شية 
لتحقيق �لتقدم يف جماالت عدة، 

و�أهمها �ملجال �القت�شادي.
وحذر �لرئي�س ممن و�شفهم بغري 
�لفاهمني ملعنى كيان �لدولة من 
�لتحدث بعدم وعي يف �أمور مت�س 
وت�شكل  �مل�شري  �لقومي  �الأم���ن 

تهديد� لال�شتقر�ر.
ل���دى ح�شوره  �ل�����ش��ي�����ش��ي،  وق����ال 
ح��ف��ل �ف��ت��ت��اح ح��ق��ل ظ��ه��ر للغاز 
بتكر�ر  ي�شمح  لن  �إن��ه  �لطبيعي، 
�شهدتها  �ل��ت��ي  �لفو�شى  �أح����د�ث 

م�شر خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية.
�حل�����دود  ت���ر����ش���ي���م  �أن  و�أو������ش�����ح 
�لبحرية بني م�شر وبع�س �لدول 
�لتنقيب عن  �أت��اح مل�شر  �مل��ج��اورة 
�كت�شاف  �إجن�����از  وحت��ق��ي��ق  �ل���غ���از 

حقل ظهر.

•• عوا�صم-وكاالت:

�شيطرت قو�ت �ل�شرعية �ليمنية، �م�س �الأربعاء، على منطقة �لكريفات �شرقي 
مدينة تعز بعد مو�جهات عنيفة مع ميلي�شيات �حلوثي �الإير�نية. وياأتي ذلك، 
بعد �إعالن قو�ت �ل�شرعية �شرق تعز، منطقة ع�شكرية، وذلك يف �إطار عملياتها، 
لفك ح�شار �مليلي�شيات عن �ملدينة. وكانت مقاتالت �لتحالف، ��شتهدفت مو�قع  
للمتمردين، بالقرب من منطقة �لدفاع �جلوي �شمال غربي تعز، ونفذت غار�ت 

على تلة �جلع�شا �شرقي �ملدينة.
من جهة �أخرى، �أكدت م�شادر �أمنية �أن قو�ت �لنخبة �ملدعومة من �لتحالف 
�لعربي ن�شرت �أفر�دها يف مدينة عتق، و��شتحدثت نقاط تفتي�س يف مد�خلها، 

وبد�أت باتخاذ �الإجر�ء�ت لو�شع حد لالختالالت �الأمنية.
�ىل ذلك، �أعلن �لعميد مهر�ن �لقباطي، قائد �للو�ء �لر�بع حماية رئا�شية يف 
�شمال  �شعد  د�ر  �للو�ء يف حي  �ل�شيطرة على مع�شكر  ��شتعادَة  �الأرب��ع��اء،  ع��دن، 
�ل�شعودية، وذلك بعد �شاعات  �لعربية  �ململكة  مدينة عدن بتدخل مبا�شر من 

على �قتحام م�شلحي �ملتمردين �جلنوبيني للمع�شكر �لثالثاء.
ومت  �ملع�شكر،  د�خ��ل  بالكامل  متو�جدة  �ل��ل��و�ء  ق��و�ت  �إن  م��ه��ر�ن  �لعميد  وق��ال 
تعزيزها بعدد من �لقادة و�ملقاتلني وقو�ت مت �شحبها من جبهة �ملخا يف �ل�شاحل 
لتدخل  �شكره  عن  �لقباطي  وع��رّب  حلج.  يف  �لع�شكرية  �ل�شرطة  ومن  �لغربي، 

�ل�شعودية من �أجل حقن دماء �ليمنيني، ودعمها ال�شتقر�ر �الأو�شاع يف عدن.
و�إىل ذلك، �أعلنت قيادة �للو�ء 22 ميكا يف مدينة تعز، عدة مناطق �شمال و�شرق 
�ملدينة مناطق ع�شكرية حمذرة �ملو�طنني من �القرت�ب، فيما تتو��شل �ملعارك 
لتحرير  و��شعة  ع�شكرية  عملية  �لوطني  �جلي�س  �إع��الن  بعد  جبهات  ع��دة  يف 

�ملحافظة من ميلي�شيا �حلوثي.
ودعت قيادة �للو�ء من يقاتلون يف �شفوف ميلي�شيا �حلوثي من �أبناء تعز �ملغرر 

بهم لت�شليم نف�شهم كفر�شة �أخرية حلقن دمائهم.
ويف خالل �الأيام �الأخرية كان قد مت حترير �ل�شرمني، و�أبعر، و�لعدنة، ولوزم، 
�إىل حترير  باالإ�شافة  �أجز�ء من تبة �جلع�شاء،  و�لل�شب، و�لكريفات، وحترير 
عدد من �ملو�قع يف �جلبهة �ل�شمالية. وذلك بتن�شيق مع حتالف دعم �ل�شرعية.
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اأخبـار الإمـارات

اأمام �صموه .. 6 �صفراء جدد للدولة يوؤدون اليمني القانونية

حممد بن را�سد يوجه ال�سفراء باأن يكونوا ر�سل حمبة و�سالم وت�سامح لدولتهم

يكونو�  ب�����اأن  ووج��ه��ه��م  ق��ي��ادت��ه��م 
وت�شامح  و�����ش����الم  حم���ب���ة  ر�����ش����ل 
بالتو��شع  يت�شمو�  و�أن  لدولتهم 
وطيب �الأخالق و�لتعامل �حل�شن 
م��ع ك��ل �ل��ن��ا���س بغ�س �ل��ن��ظ��ر عن 
وطبقاتهم  وثقافاتهم  جن�شياتهم 
.. م�شدد� �شموه على  �الإجتماعية 
�شرورة توفري �شتى �أنو�ع �لرعاية 
�ل�شفر�ء  ق���ب���ل  م����ن  و�مل�������ش���اع���دة 
يف  �ل��دول��ة  �شفار�ت  يف  و�ملوظفني 
�خلارج �إىل كل مو�طن يحتاج �إىل 
�ملر�شى  خا�شة  و�ل��ع��ون  �مل�شاعدة 
منهم و�لطلبة وكبار �ل�شن وحتى 

�ل�شياح ورجال �الأعمال.

حمد�ن  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شعادة 
�لدولة  �شفري  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�لبحرين  مم��ل��ك��ة  ل�����دى  �مل���ع���ني 
�شفري  �لكعبي  �شامل  علي  ومعايل 
�لدولة �ملعني لدى �ململكة �ملغربية 
خر�شان  حم��م��د  ه�����ز�ع  و����ش���ع���ادة 
�ملعني  �ل��دول��ة  �شفري  �لقحطاين 
و�شعادة  رو�ن�����د�  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى 
�شفري  �مل����ه����ريي  حم���م���د  ����ش���اع���د 
جمهورية  ل����دى  �مل���ع���ني  �ل����دول����ة 
ب���ن���غ���الد����س �ل�����ش��ع��ب��ي��ة و����ش���ع���ادة 
�ل��ت��ف��اق �شفري  ف��ه��د عبيد حم��م��د 
جمهورية  ل����دى  �مل���ع���ني  �ل����دول����ة 
عبيد  و�شعادة  �الإحتادية  نيجرييا 

�لدميقر�طية  �لفيدر�لية  �أثيوبيا 
�جلمهورية  �شفري  دن��دن  و�شهاب 
�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة وب����وج����د�ن ك�����والروف 
�لذين  ب��ل��غ��اري��ا  ج��م��ه��وري��ة  �شفري 
دولهم  وزعماء  ق��ادة  حتيات  نقلو� 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
»حفظه �هلل« و�إىل �شموه �شخ�شيا 
ومت���ن���ي���ات���ه���م ل����دول����ة �الإم����������ار�ت 
يف  و�ل��رخ��اء  �لتقدم  دو�م  و�شعبها 
ظل قيادته �ملتب�شرة. و�أعربو� عن 
�شعادتهم بتمثيل بلد�نهم يف دولة 
�لثقة  بكل  حتظى  �لتي  �الإم����ار�ت 
و�الحرت�م لدى دول �لعامل كافة.

�أنور  �ل��رئ��ا���ش��ة وم��ع��ايل �ل��دك��ت��ور 
�لدولة  وزي���ر  قرقا�س  حممد  ب��ن 
رمي  وم��ع��ايل  �خل��ارج��ي��ة  لل�شوؤون 
بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة 
ومعايل  �ل���دويل  �لتعاون  ل�شوؤون 
حممد ب��ن �أح��م��د �ل��ب��و�ردي وزير 
دولة ل�شوؤون �لدفاع ومعايل حممد 
ديو�ن  م��دي��ر  �ل�شيباين  �إب��ر�ه��ي��م 
�شاحب �ل�شمو حاكم دبي و�شعادة 
عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة 
يف  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ���رة 
دبي وعدد من �مل�شوؤولني يف وز�رة 

�خلارجية و�لتعاون �لدويل .
فقد �أق�شم باهلل �لعظيم .. كل من 

�ل�شفر�ء  �أع�������رب  ج��ه��ت��ه��م  وم�����ن 
دولتهم  ب��ت��م��ث��ي��ل  �ع���ت���ز�زه���م  ع���ن 
وق���ي���ادت���ه���م و���ش��ع��ب��ه��م يف �خل����ارج 
�لر�شيدة  و�لقيادة  �هلل  معاهدين 
ر����ش���ل لدولة  ي���ك���ون���و� خ����ري  ب������اأن 
وخري  و�لت�شامح  و�لعطاء  �خل��ري 
ع���ون ل��ك��ل م���و�ط���ن وم��و�ط��ن��ة يف 

بالد �لغربة.
نائب  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ت�شلم  ك��م��ا 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�لوزر�ء حاكم دبي �أور�ق �عتماد كل 
من �أ�شحاب �ل�شعادة �شمري �ملن�شر 
�لتون�شية  �جل���م���ه���وري���ة  ���ش��ف��ري 
جمهورية  �شفري  بريهي  وتييجي 

�ل���ظ���اه���ري �شفري  ع��ب��ي��د  ���ش��ع��ي��د 
جمهورية  ل����دى  �مل���ع���ني  �ل����دول����ة 
�أن  ف���ي���ت���ن���ام �ال�����ش����رت�ك����ي����ة ع���ل���ى 
�الإمار�ت  لدولة  يكونو� خمل�شني 
د�شتور  ي��ح��رتم��و�  و�أن  ورئ��ي�����ش��ه��ا 
ي�شعو�  و�أن  وق��و�ن��ي��ن��ه��ا  �ل���دول���ة 
�عتبار  ك��ل  ف��وق  �ل��دول��ة  م�شلحة 
بكل  وظيفتهم  �أع��م��ال  ي���وؤدو�  و�أن 
يحافظو�  و�أن  و�إخ���ال����س  �أم���ان���ة 

على �أ�شر�رها.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ومت���ن���ى 
مكتوم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 
و�لتوفيق  �لنجاح  �جلدد  لل�شفر�ء 
�إليهم من  �ملوكلة  �أد�ء مهامهم  يف 

•• اأبوظبي -وام:

�أمام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
»رع���اه �هلل« وبح�شور  دب��ي  ح��اك��م 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي 
بن  �شيف  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  و�ل��ف��ري��ق 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل��د�خ��ل��ي��ة و�شمو  �ل�������وزر�ء وزي����ر 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ من�شور 
نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير 
ق�شر  يف  ..�أدى  �ل��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون 
�ل��رئ��ا���ش��ة ب��اأب��وظ��ب��ي ���ش��ب��اح �م�س 
للدولة معينون  �شفر�ء جدد  �شتة 
�ل�شقيقة  �ل�����دول  م���ن  ع���دد  ل���دى 

و�ل�شديقة �ليمني �لقانونية .
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ت�شلم  كما 
�أور�ق  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�عتماد �أربعة �شفر�ء جدد معينني 
ل����دى �ل����دول����ة ل���ع���دد م���ن �ل����دول 

�ل�شقيقة و�ل�شديقة .
ح�شر مر��شم �أد�ء �ليمني وت�شليم 
�أور�ق �العتماد .. معايل �لدكتورة 
رئي�شة  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  ع���ب���د�هلل  �أم�����ل 
�ملجل�س �لوطني �الحتادي ومعايل 
�ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان 
�أحمد  وم���ع���ايل  �ل��ت�����ش��ام��ح  وزي�����ر 
�شوؤون  وزير  نائب  �لزعابي  جمعه 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ورح�����ب 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ب�شفر�ء 
�لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة ومتنى 
ل��ه��م �إق���ام���ة ط��ي��ب��ة و���ش��ع��ي��دة على 
جمتمعنا  كنف  ويف  ب��الدن��ا  �أر����س 
و�لبعيد  �لقريب  يحت�شن  �ل���ذي 
وطيب  �ل�����ش��در  و�شعة  �مل���ودة  بكل 
�مل���ع���ام���ل���ة م����ع ج��م��ي��ع �الأج���ن���ا����س 

و�الأعر�ق دون متييز.
ودعا �شموه حمدثيه من �ل�شفر�ء 
يعملو�  �أن  �إىل  و�الأج��ان��ب  �ل��ع��رب 
عالقات  لتطوير  و�إخ��ال���س  بجد 
�الأخ��������وة و�ل�������ش���د�ق���ة ب����ني دول����ة 
�الإمار�ت ودولهم .. موؤكد� لهم �أن 
مفتوحة  ووزر�ئها  حكومته  �أبو�ب 
�خلارجية  وز�رة  خ���ا����ش���ة  ل���ه���م 
ر�أ�شها  وع��ل��ى  �ل�����دويل  و�ل���ت���ع���اون 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان 
وزر�ء  م����ن  وم���ع���اون���ي���ه  �ل�������دويل 
وم����وظ����ف����ني وه������م ج���م���ي���ع���ا على 
��شتعد�د ال�شتقبال �أي من �ل�شفر�ء 
من �أجل �مل�شاعدة و�لدعم وتبادل 
وجهات �لنظر و�الآر�ء �لبناءة �لتي 
ت�شهم يف تعزيز عالقات دولتنا مع 
و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �ل��دول  �شائر 
جميعا  ل�����ش��ع��وب��ن��ا  ي���ح���ف���ظ  مب����ا 
�شتى  يف  �مل�������ش���رتك���ة  م�����ش��احل��ه��م 
و�القت�شادية  �ل�شيا�شية  �مليادين 

و�ل�شياحية و�لثقافية وغريها.

حممد بن را�سد يزور معر�ض ال�سحة العربي ويقوم بجولة يف قاعاته
•• دبى-وام:

�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ز�ر 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« معر�س �ل�شحة �لعربي �لذي 

ي�شت�شيفه مركز دبي �لتجاري �لعاملي ويختتم فعالياته �ليوم �خلمي�س.
فقد قام �شموه ير�فقه - �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�ل��ذي تعر�س  �ملعر�س  دب��ي - بجولة ميد�نية يف قاعات ورده��ات  ويل عهد 
�شركة وعار�س ميثلون نحو خم�س و�شتني دولة  �آالف  �ربعة  �أك��ر من  فيه 
�آخر مبتكر�تهم و�خرت�عاتهم يف جمال تقنيات �لرعاية �ل�شحية و�الجهزة 

�لطبية �ملتطورة وجتهيز�ت �مل�شايف و�لعياد�ت �لطبية بكل م�شتلزماتها .
جولته  بد�ية  يف  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وتوقف 
عند من�شة هيئة �ل�شحة يف دبي حيث �طلع من خالل �ل�شرح �لذي قدمه 
معايل حميد بن حممد �لقطامي رئي�س جمل�س �الإد�رة �ملدير �لعام للهيئة 
وم�شاعديه على �آخر �لتقنيات �مل�شتخدمة يف م�شايف ومر�كز �لهيئة �ل�شحية 
�ملنت�شرة يف مناطق و�أرجاء �مارة دبي لتوفري �أرقى خدمات �لرعاية �ل�شحية 
هيئة  تقدمها  �لتي  �لرب�مج �جلديدة  بني  ومن   ، �ىل مر�شاها  و�لعالجية 
�ىل  موجهة  مرئية  قناة  و�ط��الق  �لذكية  �لرعاية  برنامج  دب��ي  يف  �ل�شحة 

�ملجتمع تبث بر�مج ون�شائح توعوية �ىل خمتلف �شر�ئح و�أفر�د �ملجتمع.
وعرج �شموه ومو�فقوه على من�شة مدينة دبي �لطبية وتعرف من �لقائمني 
عليها على �أهم �لتقنيات �مل�شتخدمة يف م�شافيها ومر�كزها �لطبية �مللتزمة 
للتقنيات  و�ملو�كبة  �ملبتكرة  �لعالجية  و�ل��ط��رق  �لو�شائل  وتقدمي  بتوفري 

�لعالجية �لعاملية.
وعند من�شة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع �طلق �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي موؤ�ش�شة �المار�ت للخدمات �ل�شحية 
EHSE تعنى بتوفري نظام رعاية �شحية مبعايري عاملية وتعزيز دور وز�رة 
�ل�شحة كجهة ت�شريعية �أ�شا�شية لقطاع �لرعاية �ل�شحية يف �لدولة و�شمان 
تاأمني بيئة �يجابية ومرنة للموظفني و�لعمل على تطوير قدر�تهم �لذ�تية 
�ل�شحية من  ملقدمي �خلدمات  �ال�شتقاللية  �أعلى قدر ممكن من  وتوفري 

�أجل �البتكار و�لتطوير .
كما ��شتمع �شموه من معايل عبد�لرحمن بن حممد �لعوي�س وزير �ل�شحة 
لعالج  �حلديثة  بالطريقة  تعريفي  �شرح  �ىل  وم�شاعديه  �ملجتمع  ووق��اي��ة 
برنامج  �شموه  �أط��ل��ق  ..ك��م��ا  �جلذعية  �خل��الي��ا  طريق  ع��ن  �ل�شكري  مر�س 
م�شايف  ومر�جعي  مر�شى  جلميع  �ملوحد  �ل�شحي  �مللف  ومبادرة  »رعايتي« 

وعياد�ت �لوز�رة يف �مار�ت �لدولة ومناطقها.

د�ئرة  �آل مكتوم على من�شة  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وع��رج �شاحب 
�ل�����ش��ح��ة يف �أب��وظ��ب��ي و�ط��ل��ع م��ن م�����ش��وؤول��ي��ه��ا ع��ل �آخ����ر �ل��ت��ق��ن��ي��ات �لذكية 

�مل�شتخدمة يف م�شافيها ومر�كزها �ل�شحية على م�شتوى �مارة �أبوظبي.
�لعاملية  �شيمن�س  �شركة  ومن�شة  �لعاملية  فيليب�س  �شركة  من�شة  �شموه  وز�ر 
و�طلع على �آخر مبتكر�ت �ل�شركتني من �أجهزة ومعد�ت طبية تعر�س الأول 

مرة على م�شتوى منطقة �ل�شرق �الو�شط و�شمال �فريقيا.
حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب  وحر�س 
�لتعرف على �لدول  �ل�شاملة يف �ملعر�س �ىل  دبي »رع��اه �هلل« خالل جولته 
�لذي قدمه  �ل�شرح  �لعار�شة حمليا ودوليا من خالل  و�ل�شركات و�جلهات 
دبي  م��رك��ز  ل�شلطة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �مل���ري  �شعيد  ه��الل  �شعادة  ل�شموه 
�لدولة  ه��ي  �ل�شعبية  �ل�شني  جمهورية  �ن  �أو���ش��ح  �ل��ذي  �لعاملي  �ل��ت��ج��اري 
�الوىل �مل�شاركة يف هذ� �حلدث �لدويل على �أر�س دولة �المار�ت و�لذي يعد 
ثاين �أكرب و�أ�شهر معر�س وموؤمتر �شحي وطبي على م�شتوى �لعامل حيث 
من  �الك��رب  وهما  و�لثامنة  �ل�شابعة  �لقاعتني  ت�شغل  �ل�شينية  �ل�شركات  �ن 

حيث �مل�شاحة.
و�أفاد �ملري باأن م�شاحة �ملعر�س تزد�د عاما بعد عام حيث بلغت ن�شبة �لزيادة 
%3 ومن �ملتوقع �ن ي��زوره �أكر من خم�شة ع�شر �ألف  يف �ل��دورة �حلالية 

ز�ئر من د�خل �لدولة وخارجها.
وقد �أعرب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم - يف ختام جولته 
يف �ملعر�س و�لتي ر�فقه خاللها معايل حممد �بر�هيم �ل�شيباين مدير عام 
د�ئرة  ع��ام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة  و�شعادة  دب��ي  حاكم  �شاحب  دي��و�ن 
�لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي - عن �رتياحه �لبالغ حلجم وم�شتوى �حل�شور 
�لدويل يف هذ� �لتجمع �لطبي �لعلمي و�ل�شحي �لذي ت�شارك فيه �شركات 
�ملتطورة  وتقنياتها  �لطبية  و�ملعد�ت  �الجهزة  �شناعة  يف  متخ�ش�شة  عاملية 
�ل�شركات  �آالف  ب��ل  م��ئ��ات  يجمع  ك��ون��ه  مميز  �حل���دث  �ن  �شموه  ..م��ع��ت��رب� 
�لكربى و�لعلماء و�لباحثني حتت �شقف و�حد وحتت مظلة معر�س �ل�شحة 
�لعربي �لذى يعترب ملتقى لهذه �لنخبة من �لب�شر �لذين ي�شعون من خالل 
�بتكار�تهم وبحوثهم ودر��شاتهم �ىل �يجاد �أجنع �لو�شائل و�لتقنيات حلماية 
م��ن خالل  لهم  �ل�شعادة  وت��وف��ري  �ملر�شى  وع��الج  ورع��اي��ت��ه  �الن�����ش��ان  �شحة 

�لبحث و�لدر��شة و�لتمحي�س و�البتكار.
و�شدد �شموه يف توجيهاته للجهات �ملعنية يف �لدولة على �أهمية توفري كافة 
�لت�شهيالت �للوج�شتية و�شبل �لر�حة و�الطمئنان جلميع �مل�شاركني يف مثل 
هذه �ملعار�س و�لتظاهر�ت خا�شة �لعلمية و�لثقافية و�ل�شياحية منها و�لزو�ر 

�لذين تطاأ �أقد�مهم �أر�س دولتنا �حلبية دولة �خلري و�لعطاء و�لت�شامح.



اخلميس   1   فبراير    2018  م   -   العـدد  12239  
Thursday  1   February   2018  -  Issue No   12239

03

اأخبـار الإمـارات

بتوجيهات حممد بن را�سد.. �سهر الإمارات لالبتكار ينطلق اليوم
•• دبي -وام:

بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ليوم  تنطلق   ، �هلل«  »رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�خلمي�س، فعاليات �شهر �الإمار�ت لالبتكار، �أكرب حدث وطني لالحتفاء 
وت�شمل  �حل��ايل،  �ل�شهر  من   28 حتى  وتتو��شل  و�ملبتكرين،  باالبتكار 
كافة �إمار�ت ومناطق �لدولة بو�قع �أ�شبوع يف كل �إمارة، وت�شم نحو 100 
�الإمار�ت،  يف  �لتنفيذية  �ملجال�س  تنظيمها  على  ت�شرف  رئي�شية  فعالية 
عبد�هلل  ب��ن  حممد  م��ع��ايل  و�أك���د  �الأخ����رى.  �ملتنوعة  �لفعاليات  وم��ئ��ات 

�لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�شتقبل رئي�س �للجنة �لوطنية 
للعلوم و�لتكنولوجيا و�البتكار �أن �شهر �الإمار�ت لالبتكار يج�شد توجهات 
قيادة دولة �الإمار�ت بتحويل �الإمار�ت �إىل خمترب عاملي مفتوح لل�شيا�شات 
و�لرب�مج ومناذج �لعمل �ملبتكرة، و�أن �حلكومة جنحت يف تعزيز ثقافة 
تركز  جديدة  مرحلة  تنطلق  و�الآن  عمل،  منهج  �إىل  وحتويلها  �البتكار 

على �لنتائج ومتكني �الإن�شان من خالل منوذج عمل مطور.
نتاجاً  ي�شكل  �الإم��ار�ت لالبتكار  �شهر  �ن  �لقرقاوي  وقال معايل حممد 
�لتنفيذية  و�ملجال�س  �حلكومة  ب��ني  �جل��ه��ود  وت�شافر  �الأدو�ر  لتكامل 
لالإمار�ت وموؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س و�لفعاليات �الأكادميية و�ملجتمعية 

�ملختلفة، ما يجعل منه �حلدث �لوطني �الأب��رز و�الأك��رب من نوعه على 
م�شتوى �لدولة، تعر�س فيه �الإجناز�ت �ملبتكرة ويحتفى باأ�شحابها، ما 
�إىل  �النتقال  �لرئي�شي يف  ودوره  �البتكار  باأهمية  �ملجتمعي  �لوعي  يعزز 
�مل�شتقبل. وتبد�أ فعاليات �شهر �الإمار�ت لالبتكار من �لعا�شمة �أبوظبي 
�لتي �شت�شهد �شل�شلة من �لفعاليات �ملتنوعة يف �الأ�شبوع �الأول من �ل�شهر، 
يف �لفرتة من 1 �ىل 7 فرب�ير �ملقبل لتتو��شل يف �الأ�شبوع �لثاين من 8 
 21 15 �ىل  ر�أ���س �خليمة و�لفجرية، ومن  �إمارتي  14 فرب�ير يف  �ىل 
فعاليات  لتختتم  �لقيوين،  و�أم  وعجمان  �ل�شارقة  �إم����ار�ت  يف  ف��رب�ي��ر 
�ل�شهر يف دبي من 22 �ىل 28 فرب�ير. جدير بالذكر �أن �شاحب �ل�شمو 

جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�الإم��ار�ت لالبتكار  �أ�شبوع  �ل��وزر�ء حاكم دبي »رع��اه �هلل«، وجه بتحويل 
�إىل �شهر �الإم��ار�ت لالبتكار، لتنظم فعالياته يف �لفرتة من 1 �إىل 28 
من  �لثانية  �ل���دورة  حققته  �ل��ذي  �لكبري  �لنجاح  بعد   ،2018 فرب�ير 
�الإم���ار�ت  �شهر  وي��اأت��ي   .2016 نوفمرب  يف  لالبتكار  �الإم����ار�ت  �أ���ش��ب��وع 
لالبتكار ترجمة لتوجيهات قيادة دولة �الإمار�ت يف حتويل �البتكار �إىل 
منهج عمل و�أ�شلوب حياة، وي�شهد م�شاركة فاعلة من �جلهات �حلكومية 
�الحتادية و�ملحلية ورو�د �الأعمال و�لقطاع �خلا�س و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية 

و�الأكادميية، وكافة فئات �ملجتمع.

ا�صتقبل وفدا من الهيئة االحتادية للموا�صالت الربية والبحرية والقطاعات البحرية يف الدولة

حممد بن زايد: تعزيز �سمعة الدولة واإعالء �ساأنها اأمانة يف اأعناق ال�سباب 
امام اأبناء الوطن فر�ص متعددة للعمل واالبتكار واالإبداع والريادة يف كافة املجاالت 

•• اأبوظبي-وام: 

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد   ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
وفد  �لبحر  ق�شر  يف  �شموه  مبجل�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب 
فريق �لعمل من �لهيئة �الحتادية للمو��شالت �لربية و�لبحرية و�لقطاعات 
�ملنظمة  بع�شوية جمل�س  �الم��ار�ت  دول��ة  فوز  �لدولة مبنا�شبة  �لبحرية يف 
بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  وذلك بح�شور  »ب«  �لفئة  �لدولية �شمن  �لبحرية 

ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة.
 ورحب �شموه بالوفد �لذي ير�فقه معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف 
�لنعيمي وزير تطوير �لبنية �لتحتية رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة �الحتادية 
للمو��شالت �لربية و�لبحرية..  وهناأهم بهذ� �الجناز �ملهم �لذي ي�شاف �ىل 
�شجل �الإجناز�ت �لتي حتققها دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل يف خمتلف 
�لتميز  م�شرية  مو��شلة  و�لنجاح يف  �لتوفيق  لهم  �شموه  ..متمنيا  �ملجاالت 
�لبحرية  �خلريطة  على  وم��وؤث��ر  رئي�شي  كفاعل  �ل��دول��ة  ح�شور  وتر�شيخ 

�لدولية وتقدمي �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية يف �د�رة �ملو�نئ و�ل�شحن.

�آل نهيان على �مل�شوؤولية �مللقاة   و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
على عاتق �شباب �لوطن يف دعم م�شرية �لتقدم و�خلري �لتي ت�شهدها بالدنا.. 
م�شري� �شموه �ىل �ن ح�شد �ملر�كز و�لتفوق �أمر مهم ومطلوب لكن �ملحافظة 
عليه ومو��شلة تقدمي �الأفكار �ملبدعة و�لتحلي بالهمة و�الإ�شر�ر و�لعزمية 
من  مبزيد  طموحاتنا  لتحقيق  �الأ�شا�س  هو  و�الح�شن  �الأف�شل  بلوغ  على 

�لرقي و�لتقدم.
 و�أ�شاف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �ن �مام �أبناء �لوطن 
ف��ر���س م��ت��ع��ددة للعمل و�ل��ق��درة على �الب��ت��ك��ار و�الإب����د�ع و�ل��ري��ادة يف كافة 
�ملجاالت.. معربا �شموه عن ثقته بكفاءة وطاقات ومو�هب �أبناء �لوطن �ملعتز 
بقيمه وثقافته وهويته وقدرتهم على مو��شلة م�شرية بناء �لوطن وتعزيز 

مكت�شباته ومنجز�ته.
�ل�شباب  �أعناق  �أمانة يف  �شاأنها  و�إع��الء  �لدولة  �شمعة  تعزيز  �ن  �شموه  وقال 
ونحن ننتظر منهم ونر�هن عليهم لتحقيق �ملزيد من �الإجن��از�ت �لوطنية 

و�لو�شول �ىل �لريادة �لعاملية.
وقدم �لوفد ملحة �شريعة عن خطط �لدولة من خالل �الن�شمام �ىل ع�شوية 
جمل�س �ملنظمة �لبحرية �لدولية و�شعيها يف ��شافة جتربتها وجناحتها يف 

�لنقل �لبحري وروؤيتها لتطوير هذ� �حلقل �ىل مزيد من �لفاعلية و�لتاأثري 
عجلة  ودفع  وقو�نينها  وت�شريعاتها  �لدولية  �لبحرية  باملنظومة  و�الرتقاء 

منو �لتجارة �لبحرية �لعاملية �ىل �آفاق �أرحب.
�شم �لوفد ..�لهيئة �الحتادية للمو��شالت �لربية و�لبحرية ود�ئرة �لنقل 
باأبوظبي ومو�نئ �بوظبي ومو�نئ دبي �لعاملية ومو�نئ �ل�شارقة وهيئة مو�نئ 

�لفجرية و�شلطة دبي �ملالحية.
  وكانت دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة قد فازت بع�شوية جمل�س »�ملنظمة 
�لبحرية �لدولية« �شمن �لفئة »ب« يف �إجناٍز عاملي هو �الأول لدولة عربية، 
بعد مناف�شة قوية مع 11 دولة من كربى �لدول �لر�ئدة يف جمال �لتجارة 
و�لرب�زيل  وهولند�  و�ل�شويد  �أملانيا  ر�أ�شها  وعلى  بحر�ً،  �ملحمولة  �لدولية 

و�الأرجنتني وفرن�شا و�أ�شرت�ليا.
�لعادية  �لعمومية  �جتماع �جلمعية  �الإم���ار�ت خالل  فوز  �الإع��الن عن  ومت 
بدور  للقيام  توؤهلها  �لتي  �لتناف�شية  باملز�يا  دولية  �إ�شادة  و�شط  �لثالثني، 
منو  عجلة  ودف��ع  �لدولية  �لبحرية  باملنظومة  �الرتقاء  يف  وموؤثر  حم��وري 

�لتجارة �لبحرية �لعاملية.
�لدولية« خطوة متقدمة  �لبحرية  »�ملنظمة  �لفوز بع�شوية جمل�س   وميثل 

�الأنظمة  �الإم��ار�ت كقوة موؤثرة يف م�شرية تطوير  تعزيز ح�شور  درب  على 
و�لقو�نني �لدولية �لتي من �شاأنها تطوير �لتجارة �لعاملية و�لنقل و�ل�شحن 
�لبحري �لدويل. ومدعومة بتمثيل دويل قوي باعتبارها ع�شو يف »�ملنظمة 
�لبحرية �لعاملية« منذ �لعام 1980، تدخل �لدولة مرحلة جديدة من �لريادة 
بفوزها بع�شوية �ملجل�س �شمن �لفئة »ب«، لتكون و�حدة من �لدول �الأربعني 
�الأع�شاء �شمن 3 فئات و�لتي ت�شطلع بدور حموري يف �الرتقاء بالقو�نني 
و�التفاقيات ذ�ت �ل�شلة ب�شالمة �ملالحة �لبحرية و�لبيئة �لبحرية. جدير 
�لتابعة  �ملنظمات  �إح���دى  تعترب  �ل��دول��ي��ة«  �لبحرية  »�ملنظمة  ب���اأّن  بالذكر 
لالأمم �ملتحدة و�جلهة �لت�شريعية �لدولية �ملعتمدة لكل �لقو�نني �لبحرية 
و�التفاقيات ذ�ت �ل�شلة ب�شالمة �ملالحة �لبحرية و�لبيئة �لبحرية. وُتعنى 
1948، ب�شوؤون �شناعة �لنقل �لبحري مع  �ملنظمة، �لتي تاأ�ش�شت يف �لعام 
�لرتكيز على �الرتقاء مب�شتوى �الأمن �لبحري ومكافحة �لتلوث �لناجم عن 
�ل�شفن مع تاأ�شي�س نظام دويل لند�ء�ت �ال�شتغاثة وعمليات �لبحث و�الإنقاذ. 
 3 40 دولة �شمن  وي�شم جمل�س »�ملنظمة �لبحرية �لدولية« يف ع�شويته 
فئات؛ ت�شم �لفئتان »�أ« و«ب« 10 دول يف كل منهما، يف حني ت�شمل ع�شوية 

�لفئة �لثالثة »�شي« 20 دولة يتم �نتخابها مرة كل عامني.

بتوجيهات حممد بن زايد ..جلنة اإماراتية تطلع على 
احتياجات ح�سرموت من الطاقة الكهربائية

•• املكال-وام:

�للجنة �الإمار�تية �خلا�شة  عقدت 
�أو����ش���اع �لطاقة  ب��در����ش��ة وت��ع��زي��ز 
ح�شرموت  مبحافظة  �لكهربائية 
مدينة  يف  �الأول  �أم�������س  �ل��ي��م��ن��ي��ة 
مع  �الأول  �ملو�شع  �جتماعها  �ملكال 
�للو�ء �لركن فرج �شاملني �لبح�شني 
وم�شوؤويل  ح�����ش��رم��وت  حم��اف��ظ 
ق�����ط�����اع �ل�����ط�����اق�����ة �ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
مبديريات �شاحل وو�دي �ملحافظة 
لدر��شة �أو�شاع �لطاقة يف �ملحافظة 
�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
بتقدمي  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الأع��ل��ى 
كل �لدعم �لالزم لتوفري �لطاقة.

ومت خالل �الجتماع �لذي ح�شره 
�الإمار�تي  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل  ف��ري��ق 
�أو�شاع  باملحافظة مناق�شة  �لعامل 
باملحافظة  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  �ل��ط��اق��ة 
وو�����ش����ع����ه����ا �حل����������ايل و�خل����ط����ط 

�لتي  و�ل���ع���ر�ق���ي���ل  و�ل�������ش���ع���وب���ات 
�لكهرباء  م��وؤ���ش�����ش��ت��ا  م��ن��ه��ا  ت��ع��اين 
ب�شاحل وو�دي ح�شرموت و�ل�شبل 
لتطوير  �مل���ق���رتح���ة  و�ل���و����ش���ائ���ل 
�لطاقة  ع��ل��ى  �أ���ش��ال��ي��ب �حل�����ش��ول 
�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن��و� من 

تغطية �الحتياج.

و�الق��������رت�ح��������ات �مل����ت����وف����رة ل���دى 
�جلهات �ملعنية باملحافظة لتطوير 
ت��ل��ك �ل���ط���اق���ة ح��ت��ى ت��ت��م��ك��ن من 

تغطية �الحتياج طو�ل �ل�شنة.
�ىل  �الإم��ار�ت��ي��ة  �للجنة  و��شتمعت 
�شرح من �للو�ء �لركن فرج �شاملني 
�لبح�شني حول �أبرز و�أهم �مل�شاكل 

و�أعرب �ملحافظ �لبح�شني عن بالغ 
ل��دول��ة �الإم����ار�ت  �شكره و�م��ت��ن��ان��ه 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة مل���ا ت��ق��دم��ه من 
دعم للمحافظة يف �جلانب �الأمني 
و�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة وب���ن���اء و�إع�����ادة 
ت��اأه��ي��ل �مل��ت��ع��ر م���ن �أج����ل تطبيع 
ح�شرموت  حم��اف��ظ��ة  يف  �حل���ي���اة 

مو�طنيها  معاناة  من  و�لتخفيف 
�ل�شعبة  �ل�������ظ�������روف  ه��������ذه  يف 

و�ال�شتثنائية �لتي يعي�شونها.
�لطاقة  ق���ط���اع  م�������ش���وؤول���و  وق�����دم 
�ل������ك������ه������رب������ائ������ي������ة ب����امل����ح����اف����ظ����ة 
لتطوير  وخططهم  مقرتحاتهم 
تغطية  بهدف  �لكهربائية  �لطاقة 
�ملحافظة  يف  �ل��ط��اق��ة  �ح��ت��ي��اج��ات 
..م�����ش��ت��ع��ر���ش��ني �ل��و���ش��ع �حل���ايل 
للكهرباء مبديريات �شاحل وو�دي 
حم��اف��ظ��ة ح�����ش��رم��وت م���ن حيث 
�لقدرة �لتوليدية و�لبنى �لتحتية 
�خلا�شة بها وما يتم عمله ملجابهة 
�لعجز �لكبري �حلا�شل يف �لطاقة 

�لكهربائية.
و�أث���ن���ت �ل��ل��ج��ن��ة �الإم���ار�ت���ي���ة على 
ي��ب��ذل��ه��ا حمافظ  �ل���ت���ي  �جل���ه���ود 
قطاع  على  و�لقائمني  ح�شرموت 
�لظروف  جم��اب��ه��ة  يف  �ل��ك��ه��رب��اء 
�لبالد  ب��ه��ا  �ل���ت���ي مت���ر  �ل�����ش��ع��ب��ة 
يف ظ���ل ���ش��ع��ف �الإم��ك��ان��ي��ات و�شح 

�ملو�رد.

بنك امل�سرق – �ض م ع 
دعوة اإىل امل�ساهمني حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية

ي�شر جمل�س �د�رة بنك �مل�شرق - �س م ع دعوة �ل�شادة �مل�شاهمني حل�شور �جتماع �جلمعية �لعمومية للبنك �ملقرر عقده يف مقر 
2018/02/28  وذلك  �إم��ارة دبي يف متام �ل�شاعة �حلادية ع�شرة من �شباح يوم �الأربعاء �ملو�فق  �ملركز �لرئي�شي للبنك ، يف 

للنظر يف جدول  �الأعمال �لتايل : 
1- �شماع تقرير جمل�س �الإد�رة عن ن�شاط �لبنك ومركزه �ملايل خالل �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2017/12/31م ، و�لت�شديق عليه. 

2 - �شماع تقرير مر�جعي �حل�شابات لل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2017/12/31م ، و�لت�شديق عليه. 
3- مناق�شة ميز�نية �لبنك وح�شاب �الرباح و�خل�شائر عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2017/12/31 م و�لت�شديق عليهما. 

% من ر�أ�س �ملال.  4- �لنظر يف مقرتح جمل�س �الإد�رة ب�شاأن توزيع  �أرباح نقدية بو�قع 40 

5- حتديد و�ملو�فقة على مكافئة �ع�شاء جمل�س �الد�رة.

6- �بر�ء ذمة  �ع�شاء جمل�س �الإد�رة من �مل�شوؤولية عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2017/12/31م .

7- �بر�ء ذمة مدققي �حل�شابات من �مل�شوؤولية عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2017/12/31م .
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9 - تعيني مر�جعي �حل�شابات لل�شنة �ملالية 2018 م ، وحتديد بدل �تعابهم. 
مالحظات:  

اأوال: يجوز ملن له حق ح�شور �جلمعية �ن ينيب عنه من يختاره من غري �أع�شاء جمل�س �الإد�رة مبقت�شي توكيل خا�س ثابت 
ر�أ���س مال  %( خم�شة باملئة من  بهذه �ل�شفة على �كر من )5  �مل�شاهمني حائز�ً  �أال يكون �لوكيل لعدد من  بالكتابة ويجب 

�ل�شركة ، وميثل ناق�شي �الأهلية وفاقديها �لنائبون عنهم قانوناً. 
ثانيا: لل�شخ�س �العتباري �ن يفو�س �حد ممثليه �و �لقائمني على �إد�رته مبوجب قر�ر من جمل�س �إد�رته �أو من يقوم مقامه 

، ليمثله يف �جلمعية �لعمومية لل�شركة ، ويكون لل�شخ�س �ملفو�س �ل�شالحيات �ملقررة مبوجب قر�ر �لتفوي�س. 
ثالثا: يعترب مالكو ��شهم �لبنك �مل�شجلني يف �شجالت م�شاهمي �لبنك كما يف يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/02/27م هم �أ�شحاب 
�حلق  يف �حل�شور  و�لت�شويت يف �جلمعية �لعمومية ، �أما مالكو ��شهم �لبنك �مل�شجلون يف �شجالت �لبنك يوم �الأحد �ملو�فق 

2018/03/11 هم �لذين ي�شتحقون توزيعات �الرباح عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2017/12/31. 

و�ملوقع  �مل��ايل  دب��ي  ل�شوق  �الل��ك��رتوين  �مل��وق��ع  خ��الل  م��ن  لل�شركة  �ملالية  �لبيانات  على  �الط���الع  للم�شاهمني  ميكن  رابعا: 
.www.mashreq.com اللكرتوين للبنك على �لر�بط�

% من  خام�صا: ال يكون �نعقاد �جلمعية �لعمومية �شحيحا �ال �إذ� ح�شره م�شاهمون ميلكون �و ميثلون بالوكالة ما ال يقل عن 50 
ر�أ�شمال �ل�شركة ، فاذ� مل يتو�فر هذ� �لن�شاب يف �الجتماع �الول فاإنه �شيتم عقد �الجتماع �لثاين يوم �الأحد بتاريخ 2018/03/11م 

يف نف�س �ملكان و�لتوقيت. 
�صاد�صا: على �مل�شاهمني حتديث بيانات �الت�شال �خلا�شة بهم وعناوينهم لدى �شوق دبي �ملايل للتاأكد من ��شتالم �الرباح على 

�لنحو �الن�شب حيث �نه يف حال توزيع �رباح فان ذلك �شيتم عن طريق �شوق دبي �ملايل .
�صابعا: يرجى �لعلم بان �لت�شجيل حل�شور �الجتماع �شيبد�أ يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا. 

ر�جني �لتكرم باحل�شور يف �ملوعد �ملحدد. 
رئي�ص جمل�ص االإدارة
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اأخبـار الإمـارات
اأدنيك ودرع الوطن توقعان اتفاقية �سراكة اإعالمية ملعر�سي يومك�ض و�سيمتك�ض 2018

•• اأبوظبي-وام:

“درع  “�أدنيك” وجم��ل��ة  ل��ل��م��ع��ار���س  �ل��وط��ن��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  وق��ع��ت 
�لوطن” �تفاقية تعاون و�شر�كة �إعالمية تكون مبوجبها �ملجلة �ل�شريك 
 ”2018 “يومك�س  �ملاأهولة  �الأنظمة غري  �لر�شمي ملعر�شي  �الإعالمي 
و�ملحاكاة و�لتدريب “�شيمتك�س 2018 “ و�ملوؤمتر �مل�شاحب لهما وتقوم 

باإ�شد�ر �لن�شرة �الإعالمية �ليومية ودليل �لعار�شني.
 27 ولغاية   25 بني  ما  �لفرتة  �لثالثة يف  دورتهما  �ملعر�شان يف  ويقام 
�شركة  من  بتنظيم  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  مركز  يف  �ملقبل  فرب�ير 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  م��ع  بالتعاون  “�أدنيك”  للمعار�س  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي 

للقو�ت �مل�شلحة.

وقال حميد مطر �لظاهري �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �أبوظبي �لوطنية 
�التفاقية  ه��ذه  توقيع  “�إن  �لتابعة:  �ل�شركات  وجم��م��وع��ة  للمعار�س 
و�ل�شر�كة  �لتعاون  �أطر  تعزيز  على  �لقائمة  �أدنيك  ��شرت�تيجية  يعك�س 
مع كافة �ملوؤ�ش�شات �لوطنية يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س، و�لتي تهدف 
�أو  �لتي ننظمها  �لفعاليات �لكربى  لتوحيد �جلهود وت�شافرها الإخر�ج 

ن�شت�شيفها يف مر�كزنا بال�شكل �لذي يليق ب�شمعة ومكانة �لدولة”.
يومك�س  يكت�شبها معر�شي  �لتي  �ملتز�يدة  �الأهمية  على  �لظاهري  و�أك��د 
على  يومك�س  ي��رك��ز  حيث  متخ�ش�شني  معر�شني  كونهما  و�شيمتك�س 
�الن��ظ��م��ة غ��ري �مل��اأه��ول��ة ج���و� وب���ر� وب��ح��ر� م��ن ح��ي��ث �ح���دث �لتقنيات 
�شيمتك�س  يركز  فيما  �مل�شاركة،  لل�شركات  �ملنتجات  و�أب��رز  و�لتطبيقات 
للتدريب  فر�شا  يوفر  ب�شكل  وتطويرها  �لتدريب  حماكاة  �أنظمة  على 

�شبيهة بالعمل على �أر�س �لو�قع �شو�ء يف �جلو �و �لرب �و �لبحر وحتاول 
�ل�شركات عر�س �أف�شل مقاربات تدريبية متطابقة مع �لو�قع �حلقيقي 

لتحقيق �أف�شل نتائج للتدريب .
من جانبه قال �ملقدم �لركن يو�شف جمعه �حلد�د رئي�س حترير جملة 
درع �لوطن “�إننا فخورون بالتوقيع على �تفاقية �ل�شر�كة �العالمية مع 
�شركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�س، و�شنعمل للبناء على �لنجاحات �لتي 

مت حتقيقها يف �لدور�ت �ل�شابقة للمعر�شني”.
�ع��الم��ي��ة فريدة  ت��ق��دمي جت��رب��ة  ع��ن  �ل��وط��ن  درع  “حتر�س  و�أ����ش���اف 
�إعالمية  م�شاحات  توفري  خ��الل  م��ن  �ملعر�شني  يف  �مل�شاركة  لل�شركات 
�ملقاالت  لن�شر  باالإ�شافة  �شت�شدر  �لتي  �ليومية  �لن�شر�ت  يف  و�عالنية 
�الإعالمية �ملتخ�ش�شة و�للقاء�ت �حل�شرية مع روؤ�شاء �ل�شركات �مل�شاركة 

و�خلرب�ء و�شناع �لقر�ر”.
�مل�شلحة من تطوير  قو�تنا  ت�شري على خطى  �لوطن  درع  “ �أن  و�أو�شح 
يف  �شدرت  �لتي  �ملجلة  و�ن   ، �ملقدمة  يف  دوم��ا  لنكون  م�شتمر  وحتديث 
به  ر�فقت  �لعطاء  من  وحافال  عريقا  تاريخا  حتمل   1971 �أغ�شط�س 
�مل�شلحة منذ  و�ل��ق��و�ت  �ل��دول��ة  �لتي �شهدتها  و�ل��ت��ط��ور�ت  �الح���د�ث  كل 
على  �ل��ر�ئ��دة  �ملتخ�ش�شة  �مل��ج��الت  م��ن  �أ�شبحت  �الآن  وحتى  تاأ�ش�شيها 

م�شتوى �ملنطقة و�لتي ي�شار لها بالبنان”.
جدير بالذكر �ن �لدورة �ل�شابقة ملعر�شي “يومك�س و�شيمتك�س 2016” 
قد �شهدت �رتفاعات يف عدد �ل�شركات �لعار�شة من 34 �ىل 90 �شركة 
 14 % وكذلك زي��ادة يف عدد �ل��دول �مل�شاركة من   160 بزيادة قدرها 

�ىل 23 دولة.

ويل عهد ال�سارقة ي�سهد افتتاح املوؤمتر الدويل للغة العربية 
•• ال�صارقة-وام:

�ل�شمو  ����ش���اح���ب  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
�ل�������ش���ي���خ �ل����دك����ت����ور ����ش���ل���ط���ان بن 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حم��م��د 
�ل�����ش��ارق��ة .. �شهد  �الأع���ل���ى ح��اك��م 
حممد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو 
عهد  ويل  �ل��ق��ا���ش��م��ي  �شلطان  ب��ن 
ونائب حاكم �ل�شارقة �م�س �فتتاح 
»تعليم  �ل��ث��ال��ث  �ل����دويل  �مل���وؤمت���ر 
�للغة �لعربية وتعلمها تطلع نحو 
�مل�شتقبل: �لفر�س و�لتحديات« يف 
�جلامعة �لقا�شمية و�لذي ينظمه 
�لعربية  ل��ل��غ��ة  �ل���رتب���وي  �مل���رك���ز 
وز�رة  مع  بالتعاون  �خلليج  ل��دول 
و�جلامعة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل���رتب���ي���ة 

�لقا�شمية وي�شتمر يومني.
بال�شالم  �مل��وؤمت��ر  فعاليات  ب���د�أت 
�لوطني للدولة ثم تالوة �آيات من 
�لدكتور  �ألقى  ثم  �حلكيم  �لذكر 
�جلامعة  م����دي����ر  �����ش����امل  ر������ش�����اد 
�أ�شمى  فيها  ق��دم  كلمة  �لقا�شمية 
�آيات �ل�شكر و�المتنان �إىل �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
حممد �لقا�شمي على رعاية �شموه 
�ل��ك��ب��ري جل���ه���ود تطوير  ودع���م���ه 
�شمو  و�إىل  �لعربية  �للغة  وتعليم 
�ل�شارقة  حاكم  نائب  �لعهد  ويل 
فعاليات  وح���������ش����وره  ل���رع���اي���ت���ه 

�ملوؤمتر.
وق�����ال �ل���دك���ت���ور ر����ش���اد ����ش���امل �إن 
بدعمها  ي����ق����وم  �ل����ت����ي  �جل�����ه�����ود 
حاكم  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ورع��اي��ت��ه��ا 
�لعربية  �أم��ت��ن��ا  جت��ع��ل  �ل�����ش��ارق��ة 
باقية ببقاء لغتها �لعربية بف�شل 
���ش��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل و�ل���روؤي���ة  �هلل 
�لثاقبة ل�شموه يف �إن�شاء �ملوؤ�ش�شات 
و�جلو�ئز  و�ملتنوعة  �ملتخ�ش�شة 
لدعم تعلم �للغة �لعربية ون�شرها 
و�الإقليمي  �ملحلي  �مل�شتويني  على 
�شموه  مر�جعات  بجانب  و�لعاملي 
�لعربية  �ل��ك��ل��م��ات  يف  �ل�شخ�شية 
�ل���ف�������ش���ح���ى و�ل����ت����ي ت���ظ���ه���ر حب 
�شموه للغة �لعربية وحر�شه على 

�لعناية بها.
تبذلها  �لتي  �جلهود  �إىل  وتطرق 
لت�شهيل  �ل��ق��ا���ش��م��ي��ة  �جل���ام���ع���ة 
 .. �لعربية  �للغة  تعليم  وت��ذل��ي��ل 

م�شايرة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  وج��ع��ل 
�حللول  وو�شع  �لع�شر  ملتطلبات 
ملعاجلة  و�ل���ع���م���ل���ي���ة  �ل���ع���ل���م���ي���ة 
م���و�ط���ن �ل�����ش��ع��وب��ة ل��ف��ت��ح �آف����اق 
لتطوير  �جلاد  للبحث  م�شتقبلية 
�ملفاهيم  وتوظيف  �لعربية  �للغة 
تعليم  يف  �حل��دي��ث��ة  و�ل��ن��ظ��ري��ات 

�للغة �لعربية وتعلمها.
ملعرفة  ي�شعى  �مل���وؤمت���ر  �إن  وق����ال 
�للغة  خل��دم��ة  �ملتاحة  �الإم��ك��ان��ات 
�مل�شتقبلية  و�آف����اق����ه����ا  �ل���ع���رب���ي���ة 
�لعلمية  �ل����ت����ط����ور�ت  ل����ت����و�ك����ب 
ح�شبما  �ل�شريعة  و�لتكنولوجية 
حتديات  ظل  يف  �لع�شر  يقت�شيه 
�إ�شافة  و�ل��ت��ق��ان��ة  �ل��ع��ومل��ة  ع�����ش��ر 
و�لدر��شات  �لبحوث  ت�شجيع  �إىل 
�لعربية  �للغة  بخدمة  �خل��ا���ش��ة 
�لع�شرية  �ل���ت���ح���دي���ات  مل��ن��اق�����ش��ة 
�لتي تو�جه م�شتقبل تعليم �للغة 

�لعربية وتعلمها.
و�����ش���ت���ع���ر����س �حل����م����ادي �أه������د�ف 
�الهتمام  يف  تتمثل  �لتي  �مل��وؤمت��ر 
ب����االأب����ح����اث و�الأف�����ك�����ار و�ل�������روؤى 
تعليم  ت��ط��وي��ر  ح����ول  �جل����دي����دة 
ونه�شتها  وتعلمها  �لعربية  �للغة 
�لتحديات  م���ع���امل  و����ش��ت�����ش��ر�ف 
�لعربية  �ل���ل���غ���ة  ت�����و�ج�����ه  �ل����ت����ي 
وتبادل  ل���ه  �مل��ق��رتح��ات  وت���ق���دمي 
�لق�شايا  ح��ول  و�مل��ع��رف��ة  �لثقافة 
تطوير  جم�������ال  يف  �مل����ع����ا�����ش����رة 
من  و�الإف������ادة  وت��ع��ل��م��ه��ا  تعليمها 
�حلديثة  و�لتقنيات  �لربجميات 
يف هذ� �ملجال �إ�شافة �إىل �لتجارب 
�لتعليم  موؤ�ش�شات  و�خل��رب�ت بني 
تعليم  لتطوير  �ل��ع��رب��ي  ب��ال��ع��امل 
بجانب  وتعلمها  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة 
حت���ف���ي���ز �ل���ب���اح���ث���ني ع���ل���ى ط���رح 
�ل��ت��ي تو�جه  ل��ل��م�����ش��ك��الت  ح��ل��ول 
وتعلمها  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  ت��ع��ل��ي��م 
معها  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ج���دي���دة  وروؤى 
وتطبيقية  علمية  جم���االت  ع��رب 
وتطرق  �ل��ت��ع��ل��ي��م.  مب���وؤ����ش�������ش���ات 
رئي�س �ملوؤمتر �إىل �ملحاور �لرئي�شة 
تعليم  تطوير  جمال  يف  للموؤمتر 
�للغة �لعربية وتعلمها .. مو�شحا 
�لتحديات  ي��ن��اق�����س  �مل���وؤمت���ر  �أن 
�لعربية  �ل��ل��غ��ة  ت��و�ج��ه��ه��ا  �ل���ت���ي 
�لعوملة  ع�����ش��ر  حت���دي���ات  ظ���ل  يف 

ت��ط��ل��ق��ه م����ن ب����ر�م����ج وم����ب����ادر�ت 
�ملحلي  �مل�شتويني  يف  ر�ئ��دة  و�شبل 
�أهمية  تكري�س  بهدف  و�الإقليمي 
�أذهان  يف  �لعربية  �جلميلة  لغتنا 

�الأجيال �حلالية و�مل�شتقبلية.
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  دور  وعن 
يف دعم جهود تعليم �للغة �لعربية 
�إن  �ملهريي  ..قالت معايل جميلة 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم عملت على 
تغيري فل�شفة منهاج �للغة �لعربية 
حيث توفر للطالب جتربة ثمينة 
�لرو�ئية  �ل��ن�����ش��و���س  ق����ر�ءة  م��ن 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ي��ت��م��ك��ن �ل��ط��ال��ب من 
جميع  من  �لعربية  �للغة  جتويد 
جمالياتها  على  ويتعرف  �أوجهها 
وي�شتمتع بها. و�أ�شارت �إىل �هتمام 
و�لتقنية  �لبحث  مبحور  �ل���وز�رة 
وم�شادر  �مل��ك��ت��ب��ة  دور  وت��ف��ع��ي��ل 
�ملحادثة  م��ه��ار�ت  لتلبية  �لتعلم 
و�ل����ق����ر�ءة �ل���ذ�ت���ي���ة و�مل���وج���ه���ة .. 
ف�����ش��ال ع���ن مت��ك��ني �ل��ط��ال��ب من 
�إعادة �إنتاج �ملعرفة يف وقت �ت�شمت 
ب��ال��ت��ن��وع وركزت  �ل��ن�����ش��و���س  ف��ي��ه 
ومفاهيم  �مل�شتد�مة  �لتنمية  على 
�ل�����ري�����ادة و�الب����ت����ك����ار و�مل���و�ط���ن���ة 
ومفاهيم  و�ل����ق����ر�ءة  و�الن���ت���م���اء 
�لت�شامح وحب �لذ�ت و�الآخر وهو 
بدوره ما ي�شهم ويعك�س �الهتمام 
م�شدر�  وجعلها  �لعربية  باللغة 

للتعلم وناقال للعلوم و�ملعارف.

م�شري� �ىل �أن �جلامعة �لقا�شمية 
�لتي �أ�ش�شها �شاحب �ل�شمو حاكم 
�شموه  عليها  و�أ����ش���رف  �ل�����ش��ارق��ة 
وبيت  ل��ل��ع��رب��ي��ة  ب��ي��ت��ا  ن��ع��ت��ربه��ا 
مفخرة  وه�����ي  �ل����ك����رمي  �ل�����ق�����ر�آن 
للجميع مبا تعمل عليه من جهود 

علمية و�أكادميية.
�أ���ش��ادت معايل جميلة  من جهتها 
وزيرة  �ملهريي  م�شبح  �شامل  بنت 
دول��ة ل�����ش��وؤون �لتعليم �ل��ع��ام - يف 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  ك��ل��م��ة 
- ب��ج��ه��ود ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و حاكم 
وتعلم  ت��ع��ل��ي��م  دع����م  �ل�����ش��ارق��ة يف 
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة ط���و�ل ع��ق��ود من 
�شموه  �أن  �ىل  الف���ت���ة   .. �ل���زم���ن 
�أو�ئ��ل �لنا�س حبا و�شغفا  كان من 
ك��ي��ف نحبها  وع��ل��م��ن��ا  ب��ال��ع��رب��ي��ة 
�أهميتها  �الأل��ق ونر�شخ  لها  ونعيد 
ب����اع����ت����ب����اره����ا �ل������وع������اء �جل����ام����ع 
و�لثقافات  �الإن�شانية  للح�شارة 
و�ل��ع��اد�ت و�مل���وروث �ل�شعبي ومن 
�شموه موؤخر�  به  �شمنها ما وجه 
يف  �لعربية  �للغة  جممع  باإن�شاء 

�ل�شارقة.
وق���دم���ت م��ع��ال��ي��ه��ا �أ����ش���م���ى �آي����ات 
�ل�شيخ  �إىل �شمو  �ل�شكر و�لتقدير 
ب���ن �شلطان  ب���ن حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان 
وح�شوره  رعايته  على  �لقا�شمي 
�إىل  م�����ش��رية   .. �مل����وؤمت����ر  �ف���ت���ت���اح 
وما  �ل��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  تبذله  م��ا 

و�أك��������دت م���ع���ايل وزي�������رة �ل���دول���ة 
نريد  �أن���ن���ا ال  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ل�������ش���وؤون 
نريد جيال  ب��ل  ي��ق��ر�أ  فقط جيال 
ويعي�شها  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  ي��ح��ب 
مع  ت��و����ش��ل  ك�����اأد�ة  وي�شتخدمها 
�الآخرين باإيجابية وحب و�شالم.. 
�للغة  حت�����ش��ني  �أن  �إىل  الف���ت���ة 
�لعربية من �ملخاطر �لتي حتيط 
بها يقت�شي �لعودة بها لتكون لغة 
تفكري ال لغة تعبري وحده فحياة 
�أية لغة وتطورها ي�شتدعي تطوير 

جماالت ��شتخد�مها.
�شالح  عي�شى  �أ���ش��اد  ناحيته  م��ن 
�حل��م��ادي م��دي��ر �مل��رك��ز �لرتبوي 
�خلليج  ل�������دول  �ل���ع���رب���ي���ة  ل���ل���غ���ة 
ب��ال�����ش��ارق��ة - �أح���د �أج���ه���زة مكتب 
ل����دول �خلليج  �ل��ع��رب��ي  �ل��رتب��ي��ة 
- رئ��ي�����س �مل����وؤمت����ر ب��ج��ه��ود دول���ة 
�لعربية  �للغة  دع��م  يف  �الإم�����ار�ت 
و�إط�������الق �مل�����ب�����ادر�ت �مل���ت���ع���ددة .. 
ل�شاحب  �م���ت���ن���ان���ه  ع����ن  م���ع���رب���ا 
�ل�شمو حاكم �ل�شارقة على رعايته 
لغة  �لعربية  للغة  �ل��د�ئ��م  ودعمه 

�لقر�آن �لكرمي.
و�شعيه  �ملوؤمتر  �أهمية  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لعربية  �ل��ل��غ��ة  و�ق���ع  ال���ش��ت��ج��الء 
�لفردية  ب���اجل���ه���ود  و�ل���ت���ع���ري���ف 
تطوير  يف  ودوره����ا  و�ملوؤ�ش�شاتية 
وتعلمها  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  ت��ع��ل��ي��م 
و�ملبدعني  �الإب����������د�ع  وت�����ش��ج��ي��ع 

�ملوؤمتر  يف  �مل�شاركني  �أح��د  ح�شني 
�للغة  وح��ب  مكانة  عن  فيها  عرب 
�لعربية وتاريخها �لعريق و�أهمية 

تعلمها و�حلفاظ عليها.
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ك��رم  ث��م 
حممد بن �شلطان �لقا�شمي غرفة 
�ل�شارقة وجمعية  جتارة و�شناعة 
�ملوؤمتر  �ملعلمني باالإمار�ت ر�عيتا 
�إ���ش��اف��ة �إىل �جل��ه��ات �مل��ت��ع��اون��ة يف 
تنظيم �ملوؤمتر وهم وز�رة �لرتبية 
�لقا�شمية  و�جل��ام��ع��ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 

وجممع �للغة �لعربية بال�شارقة.
ك���م���ا ك�����رم ����ش���م���وه �مل�������ش���ارك���ني يف 
�جلل�شة �الفتتاحية وهم �لدكتور 
ريا�س �ملهيدب مدير جامعة ز�يد 
وبالل �لبدور رئي�س جمل�س �إد�رة 
�لعربية  �ل��ل��غ��ة  ح��م��اي��ة  ج��م��ع��ي��ة 
حممد  و�ل�����دك�����ت�����ور  �ل�����دول�����ة  يف 
�مل�شتغامني �أمني عام جممع �للغة 
و�لدكتورة  ب��ال�����ش��ارق��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
مناهج  خ���ب���رية  �ل���ن���ج���ار  ل��ط��ي��ف��ة 
�لرتبية  ب������وز�رة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة 
مديرة  علي  �آل  وبدرية  و�لتعليم 
و�لدكتور  بال�شارقة  لغتي  مبادرة 
حم��م��د �ل��غ��ام��دي ع�����ش��و جمل�س 
للغة  �ل�����رتب�����وي  �مل����رك����ز  �أم�����ن�����اء 
�ل���ع���رب���ي���ة ل������دول �خل���ل���ي���ج ممثل 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية.
وتلقى �شمو ويل �لعهد نائب حاكم 
�ل�شارقة هدية تذكارية من �ملركز 
�ل����رتب����وي ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة ل���دول 
وح�شور  برعاية  لتف�شله  �خلليج 
تذكارية  هدية  تلقى  كما  �ملوؤمتر 

و�لتقانة وتطوير حمتوى مناهج 
مفاهيم  جم��ال  يف  �لعربية  �للغة 
لتعزيز  �لعربي  و�لبعد  �ل��ع��روب��ة 
جديدة  وم��د�خ��ل  وروؤى  �ل��ه��وي��ة 
وتعلمها  �لعربية  �للغة  تعليم  يف 
مقرر�ت  تدري�س  و��شرت�تيجيات 
وربطها  وتقوميها  �لعربية  �للغة 
موؤ�ش�شات  يف  �لتعلم  مب��خ��رج��ات 
تعليم  مناق�شة  ب��ج��ان��ب  �لتعليم 
بغريها  للناطقني  �لعربية  �للغة 
و�ال�شرت�تيجيات  �ملناهج  �شوء  يف 
و�لتكنولوجيا �حلديثة وم�شكالت 
وتعلمها  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  ت��ع��ل��ي��م 
�الأ�شباب  وبغريها  بها  للناطقني 

وطرق �لعالج وو�شائله.
�إىل  يتطرق  �مل��وؤمت��ر  �أن  و�أ���ش��اف 
�لتعليمية  و�لبيئة  �ملناهج  تطوير 
�ملعا�شرة  �مل����ق����ارب����ات  �����ش����وء  يف 
و�لتكنولوجيا �حلديث و�لتقنيات 
�لعربية  �للغة  تعليم  يف  �حلديثة 
وحتدياتها  ت���ن���وع���ه���ا  وت��ع��ل��م��ه��ا 
�للغة  م��ع��ل��م��ي  �خ��ت��ي��ار  وم��ع��اي��ري 
�لعربية و�إعد�دهم وتدريبهم على 
�لعربية  للغة  �الإب��د�ع��ي  �لتعليم 
�لعربية  �للغة  تعلم  يف  و�الإب�����د�ع 
�لل�شانيات  وتعليمها بجانب علوم 
تعليم  يف  �ل��رتب��وي��ة  وتطبيقاتها 
للناطقني  وتعلمها  �لعربية  �للغة 

بها و�لناطقني بغريها.
�ملوؤمتر  �ف��ت��ت��اح  ب��رن��ام��ج  وت�شمن 
�لعربية  �ل��ل��غ��ة  ح���ب  يف  ق�����ش��ي��دة 
قدمها  هو�ك”  “�شريع  بعنو�ن 
�ل�����ش��اع��ر �ل���دك���ت���ور ع��ب��د �ل�����رز�ق 

من �جلامعة �لقا�شمية.
وي�����ش��ت�����ش��ي��ف �مل����وؤمت����ر ع�����دد� من 
�للغة  يف  و�الأ����ش���ات���ذة  �مل��خ��ت�����ش��ني 
�لتي  �ل��ع��رب��ي��ة خ����الل ج��ل�����ش��ات��ه 
ت�شتمر ليوم غد �خلمي�س ملناق�شة 
�مل�شتقبلية  و�ل��ت��ط��ل��ع��ات  �ل���و�ق���ع 
�لعربية  �للغة  تعليم  نحو تطوير 
وتعلمها و�أهم �لفر�س و�لتحديات 
�لتي تو�جه م�شتقبل تعليم �للغة 
�ل��ع��رب��ي��ة وت��ع��ل��م��ه��ا �إ����ش���اف���ة �إىل 
للعديد  �جل��ه��ود  �أه���م  ��شتعر��س 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات يف ت��ط��وي��ر تعليم  م��ن 
بجانب  وتعلمها  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة 
جهود مبادرة لغتي يف هذ� �الإطار. 
�إىل  �مل��وؤمت��ر  �ف��ت��ت��اح  ح�شر ح��ف��ل 
نائب  �ل���ع���ه���د  ويل  ���ش��م��و  ج���ان���ب 
�ل�شيخ  ك���ل م���ن  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
�لقا�شمي  �لرحمن  عبد  بن  �شامل 
رئ���ي�������س م��ك��ت��ب ���ش��م��و �حل����اك����م و 
م�شبح  �شامل  بنت  جميلة  معايل 
ل�شوؤون  دول������ة  وزي�������رة  �مل����ه����ريي 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ام و����ش���ع���ادة م����رو�ن 
لل�شوؤون  �ل���وز�رة  وكيل  �ل�شو�لح 
و�شعادة  �لعام  للتعليم  �الأكادميية 
موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  خلف  حممد 
�ل�شارقة لالإعالم و�لدكتور ر�شاد 
�لقا�شمية  �جلامعة  م��دي��ر  ���ش��امل 
�حلمادي  �شالح  عي�شى  و�لدكتور 
للغة  �ل�����رتب�����وي  �مل�����رك�����ز  م����دي����ر 
بال�شارقة  �خلليج  ل��دول  �لعربية 
من  وح�شد  �مل�شوؤولني  م��ن  وع��دد 
جماالت  يف  و�ملخت�شني  �الأ�شاتذة 

�للغة �لعربية.

�سلطان القا�سمي ي�سهد انطالق فعاليات موؤمتر ال�سارقة اخلام�ض للموارد الب�سرية 2018
•• ال�صارقة -وام:

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
�ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة �م�س مبجمع كليات �لطب و�لعلوم �ل�شحية 
�ل�����ش��ارق��ة �خل��ام�����س للمو�رد  ف��ع��ال��ي��ات م��وؤمت��ر  �ن��ط��الق  �ل�����ش��ارق��ة  بجامعة 
�شعار  �ل�شارقة حتت  �لب�شرية بحكومة  �مل��و�رد  د�ئ��رة  �لذي تنظمه  �لب�شرية 
من  نخبة  �ملعرفة” بح�شور  جمتمع  يف  �حلديثة  �لتاأهيل  “��شرت�تيجيات 
كافة  م��ن  وممثلني  �لب�شرية  �مل����و�رد  جم��ال  يف  و�الخت�شا�شيني  �خل���رب�ء 

�لدو�ئر و�جلهات �ملحلية و�الحتادية و�لقطاع �خلا�س.
– خالل يومني - و�قع �مل��و�رد �لب�شرية يف �لعامل �لعربي  ويناق�س �ملوؤمتر 
يف  و�لتعليم  �لتاأهيل  مل�شتقبل  �لتطويرية  و�لتغري�ت  و�مل�شار�ت  و�لتوجهات 

جمتمع �ملعرفة وتاأهيل �لكو�در �لب�شرية �لوطنية.
�آي��ات من �لذكر  ب��د�أت فعاليات �نطالق �ملوؤمتر بال�شالم �لوطني وت��الوة  و 
د�ئرة  رئي�س  خ��ادم  بن  �شلطان  ط��ارق  �لدكتور  �شعادة  بعدها  ليلقي  �حلكيم 
�ملو�رد �لب�شرية رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة للموؤمتر كلمة قال فيها : ياأتي 
موؤمتر �ل�شارقة �خلام�س للمو�رد �لب�شرية �شمن �ال�شرت�تيجيات �حلديثة 
يف  �ملعا�شرة  �ملو�شوعات  �أه��م  م��ن  مو�شوع  وه��و  �ملعرفة  جمتمع  خدمة  يف 
�ملعريف  �ملجتمع  بناء  على  ويعمل  �مل�شتقبل  ي�شت�شرف  �لذي  �لب�شرية  �مل��و�رد 

تاأكيد�ً لتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة .
و ��شاف بن خادم قائال: نحن يف د�ئرة �مل��و�رد �لب�شرية حملنا على عاتقنا 
ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل �ل���ك���و�در �ل��وط��ن��ي��ة ع��رب جم��م��وع��ة م��ن �ل��رب�م��ج �ملتميزة 
و�ملتو�فقة مع �شوق �لعمل وليتمكن �خلريج من �لقيام بكافة �الأعمال �شو�ء 
يف �لقطاع �حلكومي �أو �خلا�س �ن�شجاما مع توجيهات �شاحب �ل�شمو حاكم 

�لتنمية  يف  �الأ�شا�شي  �لركن  و�آف��اق��ه  �لتعليم  يف  �ال�شتثمار  �عتبار  �ل�شارقة 
�مل�شتد�مة ملجتمع �ملعرفة.

ودعا رئي�س د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية �إىل �لت�شلح باخلرب�ت و�ملعارف و�أن حتر�س 
�ملوؤ�ش�شات و�أن حتر�س �ملوؤ�ش�شات على تدريب �لكو�در لديها.

�أربعة حماور هي جمتمع  ولفت �ىل �ن �ملحاور �لعامة للموؤمترترتكز على 
تطبيقية  ومن���اذج  �بتكارية  روؤى  �ل��ت��ح��دي��ات..و  �الأ���ش�����س،  �ملفهوم،  �ملعرفة: 
وبناء  �لتفاعلي  �الت�شال  وتكنولوجيا  �الأعمال..  بيئات  �ملعريف يف  للمجتمع 

جمتمع �ملعرفة.. و�شناعة �أجيال و�عدة يف جمتمع �ملعرفة.
جمول  حميد  �لدكتور  مديرها  �ألقاها  كلمة  �ل�شارقة  جلامعة  كانت  كما 
�شاحب  حققها  �لتي  �ملباركة  �لع�شرية  للنه�شة  البد   : فيها  قال  �لنعيمي 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
حاكم �ل�شارقة ورئي�س جامعة �ل�شارقة �أن ي�شاحبها �ال�شتثمار يف �لب�شر قبل 
كل �شيء من خالل �لتاأهيل �لعلمي و�لعملي �ملدرو�س وعلى درجة كبرية من 
��شرت�تيجيات بناء وتنمية ر��شخة ومو�كبة للتقدم  �لتطور و�لتقدم �شمن 
�لتقدم  ه��ذ�  �أن  لدرجة  ي��وم  بعد  يوما  يتز�يد  و�ل��ذي  ج��د�  �ل�شريع  �لتقني 

�شيكون �ليوم �أبطاأ مما �شيكون عليه غد�.
و�أ�شار �لنعيمي �إىل حر�س �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة على تنمية �لكو�در 
�إمارة �ل�شارقة ووفقا لهذه �الآلية �لع�شرية يف �لتقدم �لب�شري  �لوطنية يف 
لذلك عمل على توفري كل ما من �شاأنه �أن يدعم �شرعة ور�شوخ هذه �الآلية 
�لع�شرية من جميع �لو�شائل و�الأدو�ت و�ملتطلبات �لتكنولوجية يف حماولة 
للحاق بهذ� �لت�شارع �لتقني من جانب ومن جانب �آخر لتعمل مبكونات هذه 
�لنه�شة وتقنيات تقدمها ولكي ت�شتمر �ل�شارقة بتقدمها و�زدهارها ع�شريا 

وح�شاريا.

�الأجهزة  جميع  وجه  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  �أن  �إىل  �لنعيمي  ولفت 
�ملعنية يف �ل�شارقة وعلى ر�أ�شها د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية لتعمل وفق هذه �الآفاق 
 2017 �لعام  �ل�شارقة �شمن خطة خم�شية بد�أت يف  وبالتعاون مع جامعة 
وت�شتمر لغاية �لعام 2022 لتاأهيل �آالف �ملو�طنني من �ملوظفني و�ملوظفات 
يف خمتلف �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �حلكومي تاأهيلهم بالعلوم �ملهنية و�الأكادميية 
ويف  لهم  يعقدها  و�أكادميية  مهنية  دبلومات  بر�مج  خالل  من  و�لتدريبية 
يف  �ملهني  و�لتاأهيل  �مل�شتمر  �لتعليم  مركز  �الإم���ارة  ومناطق  م��دن  خمتلف 
جامعة �ل�شارقة وكلية �ملجتمع بالتعاون مع كليات �جلامعة �الأخرى لتاأهيل 
لي�س �ملوظفني و�ملوظفات �لعاملني فح�شب بل ولتاأهيل �لباحثني عن عمل 
درجات  ومنحهم  �لعامة  و�لثانوية  �لبكالوريو�س  درج��ة  حملة  م��ن  �أي�شا 
�لدبلوم �ملهني �لتي تتنوع وفقا لتنوع وطبيعة �لعمل �ملن�شود يف هذه �الآفاق 

�لتنموية �لوطنية �لكربى .
و�ألقى طالل �أبو غز�لة موؤ�ش�س ورئي�س جمموعة طالل �أبو غز�لة �ملتحدث 
يحرك  �ل��ذي  �ملجتمع  باأنه  �ملعرفة  جمتمع  فيها  عرف  �ملوؤمتر  يف  �لر�شمي 
�لقائم على �النرتنت يف جميع  �ملجتمع  كل �شيء فيه جهاز �النرتنت وهو 

جو�نب حياته.
و�لتكنولوجيا  �لتقنيات  ع�شر  من  �مل�شتقبلي  �لتوجه  �إىل  غز�لة  �أب��و  ولفت 
حيث  خمتلف  عامل  على  مقبلون  �ننا  ..منوها  �ل�شناعي  �لذكاء  ع�شر  �إىل 
�إىل �الأخطار �مل�شاحبة ويجب علينا �ال�شتعد�د  �الأ�شياء ت�شبح ذكية م�شري�ً 

لهذه �لتحديات خا�شة فيما يتعلق بالذكاء �ال�شطناعي.
و�أكد �أبو غز�لة على �أهمية �أن يو�كب �لتعليم يف �مل�شتقبل و�شرورة �أن يتو�كب 
مع �لتقدم �ل�شريع يف جمال �الإبد�ع و�البتكار وكيفية �شناعة �إن�شان مبدع 
�ل���دول غ��ريت م��ن من��اذج وط��رق تعليميها  �أن ع��دد م��ن  ومبتكر.. مو�شحاً 

يتعلم  �أن  �لطفل  ي�شتطع  حيث  خمتلف  تعليمي  نظام  على  مقبلون  فنحن 
عن طريق �الأجهزة.

�ل�شركاء  لتكرمي  �ملن�شة  �إىل  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  بعدها  لُيدعى 
و�لرعاة و�مل�شاهمني يف �إجناح هذ� �ملوؤمتر.. كما ت�شلم �شموه هدية تذكارية 

من د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية تقدير� لرعايته وت�شريفه بح�شور �ملوؤمتر.
كما �فتتح �شموه معر�س “وفر” �مل�شاحب للموؤمتر وتوقف �شموه عند عدد 
من �ملن�شات و��شتمع من �لقائمني على ما يقدمونه من خدمات وعرو�س 

ملوظفي حكومة �ل�شارقة.
�لقا�شمي  �أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شموه كل من  �إىل جانب  �ملوؤمتر  ح�شر 
رئي�س جمل�س �ل�شارقة لالإعالم و�ل�شيخ حممد بن عبد �هلل �آل ثاين رئي�س 
د�ئرة �الإح�شاء و�لتنمية �ملجتمعية و�ل�شيخ �شامل بن عبد�لرحمن �لقا�شمي 
رئي�س مكتب �شمو �حلاكم و�ل�شيخ ماجد بن �شلطان بن �شقر �لقا�شمي مدير 
مدير  �لقا�شمي  �شعود  بن  في�شل  و�ل�شيخ  و�لقرى  �ل�شو�حي  �شوؤون  د�ئ��رة 
�ال�شت�شاري  �ملجل�س  �ملال رئي�س  �لدويل و�شعادة خولة  �ل�شارقة  هيئة مطار 
الإمارة �ل�شارقة و�شع�ادة عبد �هلل �شلطان �لعوي�س، رئي�س جمل�س �إد�رة غرفة 
د�ئرة  رئي�س  �ل�شويدي  �شامل  بن  خمي�س  و�شعادة  �ل�شارقة  و�شناعة  جت��ارة 
د�ئرة  رئي�س  �لعوي�س  حممد  ع��ب��د�هلل  و���ش��ع��ادة  و�ل��ق��ري  �ل�شو�حي  ���ش��وؤون 
و�شعادة  �الإ�شكان  د�ئ��رة  رئي�س  �لطنيجي  م�شبح  خليفة  و�ملهند�س  �لثقافة 
�شيف  هنا  و�شعادة  �ل�شحية  �ل�شارقة  هيئة  رئي�س  �ملحيان  علي  بن  عبد�هلل 
�شامل  بن  علي  �شعادة  و  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  رئي�س  �ل�شويدي 
�لزعابي  عبيد  حممد  و�شعادة  �ل��دويل  �ل�شارقة  مطار  هيئة  رئي�س  �ملدفع 
رئي�س د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة و�لدكتور خالد عمر �ملدفع رئي�س مدينة 

�ل�شارقة لالإعالم “�شم�س” وعدد من �مل�شوؤولني يف حكومة �ل�شارقة.
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اأخبـار الإمـارات
يف رحلة نحو امل�صتقبل

بلدية مدينة العني تطلق فعاليات �سهر البتكار
•• العني  - الفجر

 تنطلق �ليوم �خلمي�س فعاليات �شهر �البتكار يف بلدية مدينة �لعني و�لتي 
و�ملبنى  �لعني  بلدية مدينة  2018، يف م�شرح  7 فرب�ير  لغاية  ت�شتمر 
و�الأن�شطة  �لرب�مج  من  متنوعة  جمموعة  �لفعاليات  وت�شم  �لرئي�شي، 
�حلكومية  و�جل��ه��ات  �لبلدية  ملوظفي  �ملتميزة،  و�مل�����ش��ارك��ات  �الإب��د�ع��ي��ة 
و�ل�شركات �خلا�شة و�ملعاهد �لتدريبية باالإ�شافة �إىل م�شاركة نخبة من 
طلبة �ملد�ر�س و�جلامعات و�أفر�د جمتمع. ، وتنق�شم �لفعاليات  لفرتتني 
�شباحية وم�شائية من �لتا�شعة �شباحاً وحتى �لثانية ظهر�ً، ومن �لر�بعة 

ع�شر�ً  �لر�بعة  ومن   ، �الأ�شبوع  �أي��ام  خالل  م�شاًء  �لتا�شعة  وحتى  ع�شر�ً 
وحتى �لتا�شعة م�شاًء  يومي �جلمعة و�ل�شبت.

وت�شم �لفعاليات �إطالق معر�س �الإبد�ع و�البتكار و�لذي ي�شلط �ل�شوء 
على جمموعة متميزة من �الإبد�عات لطبة مبتكرين وموظفني متميزين 
و�أفر�د مبدعني وموؤ�ش�شات ��شتثنائية، كما يت�شمن �ملعر�س قرية مبدعة 
�لتي ت�شم جمموعة متنوعة من م�شاركات �الأ�شر �ملبدعة و�ملنتجة، ويف 
جتربة فريدة من نوعها ت�شارك بلدية مدينة �لعني جمهورها �حلديقة 
�لعلمية  �الأطفال  وق��در�ت ومهار�ت  ثقافة  تنمية  �ملبتكرة، ومن منطلق 
و�ملعرفية وتو�شيع مد�ركهم وخميلتهم �طلقت فعالية �ملهند�س �ل�شغري 

وفعالية �ملرح مع �لروبوتات ، كما مت �طالق م�شابقة تخيل مدينة �لعني 
�ملدر�س ليتم من خاللها  و�لتي متثل جتربة متميزة لطالب وطالبات 
تخيل �ل�شورة �مل�شتقبلية ملدينة �لعني عرب عاملا �فرت��شي بتقنية ثالثية 

�الأبعاد.
ببلدية مدينة  �الإب��د�ع و�البتكار  �لهرمودي رئي�س فريق  وقالت فاطمة 
�لعني )متا�شيا مع �ال�شرت�تيجية �لوطنية لالبتكار نظمت بلدية مدينة 
�حلكومي  �لعمل  منظومة  تطوير  بهدف  �البتكار  �شهر  فعاليات  �لعني 
�أفكار وم�شاريع مبتكرة ومميزة، لتعزيز ثقافة �البتكار  و�خلا�س بطرح 
و�الأبد�ع يف جمتمع دولة �المار�ت، وتقدمي �لدعم للمبدعني و�ملفكرين 

�لثقافية  و�ل��ف��ن��ي��ة  �لطبية  و�لهند�شية  �لعلمية  �مل��ج��االت  خمتلف  يف 
�الرتقاء  يف  لت�شاهم  �لعمرية،  �لفئات  مبختلف  وغريها    و�الجتماعية 
ب�شمعة ورفعة دولة �الإم��ار�ت وملناف�شة �لدول �لعاملية يف جمال �البتكار 
و�الخ�����رت�ع(. و�جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �ن��ه مت �ع��ت��م��اد �شهر �الب��ت��ك��ار م��ن قبل 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
جناحا  لالبتكار  �الإم����ار�ت  �أ�شبوع  حقق  �أن  بعد  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
يحتفل  وطني  ح��دث  �البتكار  �شهر  ويعترب  �ل�شابقة،  �الأع���و�م  يف  مبهر�ً 
تعزيز  بهدف  �ملتحدة  �لعربية  �الم��ار�ت  دول��ة  �أنحاء  باالبتكار يف جميع 

مكانة �لدولة كمركز عاملي لالبتكار.

عبداهلل بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع وزير خارجية اإ�سبانيا
•• مدريد-وام:

بحث �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�لدويل �أم�س �الأول يف مدريد مع 
م��ع��ايل �ل��ف��ون�����ش��و د����ش��ت��ي�����س وزير 
عالقات  تعزيز  �إ�شبانيا  خارجية 
و�ل�شبل  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني  �ل���ت���ع���اون 
خمتلف  يف  ب��ت��ط��وي��ره��ا  �ل��ك��ف��ي��ل��ة 

�ملجاالت.
�للقاء  خ��الل   - �جلانبان  وت��ب��ادل 
�ل����ذي ع��ق��د يف �إط�����ار زي�����ارة �شمو 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ عبد�هلل 
�الإ�شبانية  �ململكة  �إىل  �لر�شمية 
- وج��ه��ات �ل��ن��ظ��ر ح���ول ع���دد من 
�لق�شايا ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك يف 
و�مل�شتجد�ت على  �لتطور�ت  �شوء 

�ل�شاحتني �الإقليمية و�لدولية.
د��شتي�س  �لفون�شو  معايل  ورح��ب 
بزيارة  �الإ�شباين  �خلارجية  وزي��ر 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو 
�أهمية  م��وؤك��د�  ب���الده..  �إىل  نهيان 
�مل�شرتك  �لتعاون  عالقات  تعزيز 
وم�شيد�  �الإم������������ار�ت  دول�������ة  م����ع 
�لبلدين  بني  �لثنائية  بالعالقات 
حتظى  �لتي  وباملكانة  �ل�شديقني 
�ل�شعيدين  ع��ل��ى  �الإم��������ار�ت  ب��ه��ا 

�الإقليمي و�لدويل.
وق�����ام ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 

مظلة  خ�����الل  م����ن  �أو  �ل���ث���ن���ائ���ي 
�لناتو  يف  وم�����ش��ارك��ت��ك��م  ت��ع��اون��ن��ا 
�ل�شابقة  م�����ش��ارك��ت��ن��ا  ل��ب��ح��ث  �أو 
عن  و�أع��������رب   .. �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �أو 
�ل��ع��الق��ة ومعرفتي  ب��ه��ذه  ف��خ��ري 
ورد�  وك�شديق”.  ك�����ش��ري��ك  ب��ك��م 
ع��ل��ى ���ش��وؤ�ل ح���ول �ل��ن��ز�ع �لعربي 
“�ن  ���ش��م��وه  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي .. ق���ال 
�جلامعة �لعربية تقدمت مببادرة 
�ل�شالم �لعربي �لتي يف م�شمونها 
ت��ت��ح��دث ع���ن ع����ودة �أر������ش����ي 67 
مقابل تطبيع كافة �لدول �لعربية 
�إ�شر�ئيل، وبعد ذلك مت تبنيه  مع 
�الإ�شالمي  �ل��ت��ع��اون  منظمة  م��ن 
 .. لذلك  دول��ة   35 �أ�شافت  �لتي 
عربية  م��ب��ادرة  ه��ن��اك  �أن  ونعتقد 
بال�شكل  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  عليها  ت���رد  مل 
�إ�شر�ئيل  �ملنا�شب ومل تتقدم حتى 
�لو�شع  ول��ك��ن   .. ب��دي��ل��ة  مب��ب��ادرة 
على �الأر���س ي��زد�د �شوء� حيث �أن 
�أمال  �أق��ل  �أ�شبحو�  �لفل�شطينيني 
يف �إنهاء هذ� �ل�شر�ع ويف �حل�شول 
�إنهاء  �مل�شري ويف  تقرير  على حق 

هذ� �ل�شر�ع بني �لدولتني”.
و�أو�شح �شموه “�أن هناك �شوؤ�ال ال 
ويجاوبه  �ل�شيا�شي  يجاوبه  �أن  بد 
�ل�شعب �الإ�شر�ئيلي .. هل �إ�شر�ئيل 
م�شتعمرة  دول����ة  ت��ب��ق��ى  �أن  ت��ري��د 
�أن تنهي  ت��ري��د  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ؟ وه���ل 

�لفون�شو  وم��ع��ايل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
بالتوقيع  �ل��ل��ق��اء  ب��ع��د  د����ش��ت��ي�����س 
بني  للتعاون  تفاهم  م��ذك��رة  على 
�لدبلوما�شية  �الإم���ار�ت  �أكادميية 
و�ملدر�شة �لدبلوما�شية �الإ�شبانية.

بن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  وت��وج��ه 
�ألقاها  كلمة  يف   - نهيان  �آل  ز�ي��د 
�مل�شرتك  �ل�شحفي  �ملوؤمتر  خالل 
مع نظريه �ال�شباين - بال�شكر �ىل 
�ال�شباين  �خلارجية  وزي��ر  معايل 
و�مل�شاعر  �ال�شتقبال  ح��ف��اوة  على 
�لتي مل�شها وفد �لدولة من جاللة 
�مللك فيليب �ل�شاد�س ملك مملكة 
و�ل�شعب  و�حل���ك���وم���ة  �إ����ش���ب���ان���ي���ا 

�ال�شباين.
وقال �شموه “ ال �شك �أن �لعالقة 
عالقة  �ل�شديقني  �لبلدين  ب��ني 
م��ه��م��ة يف جم����االت ع���دي���دة حيث 
تربطنا عالقة وطيدة مع �إ�شبانيا 
منذ عام 1972 خا�شة �أن هناك 
�أكر من �شبعة �آالف �إ�شباين مقيم 
يف دولة �الإمار�ت ..كما �أن �لتبادل 
�ل�  جت��اوز  �لنفطي  غ��ري  �لتجاري 
هناك  �أن  ونعتقد  دوالر  مليار   2
هذ�  م��ن  باملزيد  بالدفع  �إمكانية 

�لتعاون �مل�شرتك”.
�شعادته  ع�����ن  �����ش����م����وه  و�أع�����������رب 
على  �لتوقيع  من  �ليوم  باالنتهاء 
مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون بني 

و�حدة  دول��ة  بوجود  �ل�شر�ع  ه��ذ� 
�إ�شر�ئيل  �أو  م��ت�����ش��اوي��ة  وب��ح��ق��وق 
نظام  ي�شابه  ب��ل��د�  ت��ك��ون  �أن  ت��ري��د 

�الأبارتايد يف جنوب �أفريقيا؟”.
و�أ�شاف �شموه هذه �أ�شئلة مطروحة 
و�أ�شئلة من�شفة ونعتقد باأن هناك 
فهما دوليا لهذ� �لتحدي وال �شك 
�ل��ع��رب��ي��ة ومن  �مل��ن��ط��ق��ة  م���ن  �أين 
�أرى  �أن  و�أط��م��ح  �الأو���ش��ط  �ل�شرق 
منطقة ي�شودها �ل�شالم وي�شودها 
 .. �لتنمية  وي�����ش��وده��ا  �ال���ش��ت��ق��ر�ر 
نكون  �أن  ن�شتطيع  �أننا  نعتقد  كما 
�شركاء يف حميط �ل�شرق �الأو�شط 
�إنهاء  تتطلب  �ل�شر�كة  ولكن هذه 
ه���ذ� �ل�����ش��ر�ع م��ن ق��ب��ل �لطرفني 
وتغيري �لنهج �لذي ��شتمرت عليه 
�الإ�شر�ئيليون  و�أ���ش�����ش��ه  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 

منذ �أكر من 50 �شنة.
وقال �شموه من �لو��شح �أن �لو�شع 
ي�شتمر  �أن  مم��ك��ن  غ���ري  �حل�����ايل 
ولكن �آمل �أن نرى �شيا�شيني �أكر 
�الإ�شر�ئيلي  �جل��ان��ب  م��ن  ن�شجاً 
�آم�����ال  ي��ن��ع�����ش��و�  �أن  ي�����ش��ت��ط��ي��ع��و� 
�ال�شر�ئيليني و�آمال �لفل�شطينيني 
�الأو�شط  و�ل�����ش��رق  �ل��ع��رب  و�آم����ال 

مب�شتقبل �أكر �زدهار�.
�لدكتورة  ���ش��ع��ادة  �ل��ل��ق��اء  ح�����ش��ر 
�ل��ع��ت��ي��ب��ة �شفرية  ع���ب���د�هلل  ح�����ش��ة 

�لدولة لدى �ململكة �ال�شبانية.

�الإ�شبانية  �لدبلوما�شية  �ملدر�شة 
�لعريقة و�الأكادميية �لدبلوما�شية 

يف �الإمار�ت.
وقال �شموه “ نطمح �أي�شاً �أن نعزز 
�لبلدين  ب��ني  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ع��الق��ة 

�ل�شديقني”.
حتدثنا  “�ليوم  ���ش��م��وه  و�أ����ش���اف 
�لبلدين  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  ع��ن 
هناك  �أن  خ���ا����ش���ة  �ل�������ش���دي���ق���ني 
��شتثمار�ت عدة لدولة �الإمار�ت يف 
�إ�شبانيا .. و�أعرب عن فخري بهذه 
�شركة  يف  خ��ا���ش��ة  �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت 

تنمية  �ىل  ون��ت��ط��ل��ع   .. ���ش��ي��ب�����ش��ا 
و�ل�شيا�شي  �لدبلوما�شي  ح��و�رن��ا 
لبحث �لكثري من �لتحديات �لتي 
�إقليمية  حت��دي��ات  ���ش��و�ء  تو�جهنا 
�لتطرف  حت��دي  خا�شًة  دولية  �أو 
و�الإرهاب و�لذي يعد حتديا مهما 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  م��ع��ه  ي�����ش��ت��وج��ب 
�لدويل  �لتعاون  ثم  ومن  �لثنائي 

ملكافحته و�جتثاثه”.
و�أع�����رب ���ش��م��وه ع��ن ���ش��ك��ره ملعايل 
دعم  على  �إ�شبانيا  خارجية  وزي��ر 
ب������الده ����ش��ت�����ش��اف��ة م���دي���ن���ة دبي 

..كما   2020 �ك�����ش��ب��و  مل��ع��ر���س 
للحكومة  �شكره  �شموه عن  �أع��رب 
�لقوية  م�شاركتها  على  �الإ�شبانية 
�حلدث  ه��ذ�  يف  عنها  �أعلنت  �لتي 
هذ�  �أن  ����ش���م���وه  ..م�����وؤك�����د�  �مل���ه���م 
بني  �لعالقة  م��ن  �شيعزز  �حل���دث 

�لبلدين �ل�شديقني.
�أن  �����ش����ك  ال   “ �����ش����م����وه  وق����������ال 
�لبلدين  ب��ني  �لع�شكرية  �لعالقة 
ونطمح  مهمة  عالقة  �ل�شديقني 
يف  ت��ط��وي��ره��ا  �إم��ك��ان��ي��ة  نبحث  �أن 
�مل�شتوى  على  كان  �شو�ء  �مل�شتقبل 

وجهت 70 اإنذارًا وحررت 32 خمالفة

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة وا�سعة على ال�سيارات املهملة حفاظًا على املظهر العام للمدينة
•• اأبوظبي -الفجر:

نظمت بلدية مدينة �أبوظبي من 
حملة  �لوثبة  بلدية  مركز  خالل 
�ملهملة  �ل�����ش��ي��ار�ت  ع��ل��ى  و����ش��ع��ة 
�مل���غ���ط���اة ب���االأت���رب���ة �مل����رتوك����ة يف 
�الأبنية  و�أم���ام  �ل�شكنية  �الأح��ي��اء 
�ل��ت��ج��اري��ة، ���ش��م��ل��ت م��ن��اط��ق بني 
�شرق،و�ل�شو�مخ،و�لوثبة  ي��ا���س 
�جل���ن���وب���ي���ة، وب���ن���ي ي���ا����س غ����رب، 
و�ل�شاخمة،  �جل���دي���دة،  و�ل��وث��ب��ة 
����ش���م���ال، وذل�����ك �شمن  و�ل���وث���ب���ة 
�جل��ه��ود �حل��ث��ي��ث��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
�مل���ظ���ه���ر �حل���������ش����اري و�ل�������ش���ورة 
�مل���ث���ال���ي���ة ل���ل���م���دي���ن���ة، وب���ال���ت���ايل 
�حلفاظ على توفري بيئة �شحية 
�لر�حة  ���ش��ب��ل  ك���ل  ت��وف��ر  �شليمة 

و�ل�شالمة للجميع.
وجت���ن���ب���اً  �حل����م����ل����ة  ب�����د�ي�����ة  ويف 
وجه  م��ال��ي��ة،  خم��ال��ف��ات  لتحرير 
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  مفت�شو 
�ل�شيار�ت  الأ���ش��ح��اب  �إن����ذ�ر�ً   70
�لفر�شة  �إعطائهم  بغية  �ملهملة 
�شيار�تهم  وت���ن���ظ���ي���ف  ل�����ش��ح��ب 
عليها،  �مل���رت�ك���م���ة  �الأت����رب����ة  م���ن 

وم���دت���ه ث���الث���ة �أي������ام وه����و �مل���دة 
�لر�شمية،  ل��الإن��ذ�ر�ت  �لقانونية 
ونتيجة  �مل��دة  ه��ذه  ��شتنفاذ  وبعد 
ب��ذل��ك مت خمالفة  �ل���ت���ز�م  ل��ع��دم 
�إىل  مهملة  ���ش��ي��ارة   32 و���ش��ح��ب 
��شتناد�ً  وذل����ك   ، �حل��ج��ز  ���ش��اح��ة 
 2 رق��م  �لقانون  الأح��ك��ام  وتنفيذ�ً 
خمالفة  تتم  حيث   2012 لعام 
�آالف درهم،  �ملركبة مببلغ ثالثة 

�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  و�أك������دت 
باحلفاظ  �جلميع  �لتز�م  �شرورة 
ع���ل���ى �مل���ظ���ه���ر �ل�����ع�����ام �جل���م���ايل 
يعود  مب��ا  للمدينة  و�حل�����ش��اري 
و�لبيئة  �ملجتمع  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة 
�لتز�مها  �إىل  و�أ�شارت  عام،  ب�شكل 
ب���ا����ش���ت���م���ر�ر ت��ن��ف��ي��ذ مثل  �ل����ت����ام 
�جلمهور  ل���ت���وع���ي���ة  �حل�����م�����الت 
باالآثار �ل�شلبية للم�شوهات بكافة 

لعام   2 رق���م  �ل��ق��ان��ون  �أن  ُي��ذك��ر 
على  �حل���ف���اظ  ب�������ش���اأن   2012
و�ل�شكينة  و�ل�شحة  �لعام  �ملظهر 
�لعامة يف �مارة �أبوظبي و�لالئحة 
�لقانون  ت��ع��دي��ل  مت  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
و�الإج�������ر�ء �مل��ت��ب��ع ف��ي��ه، ح��ي��ث مت 
ت��ع��دي��ل م����دة و����ش���ع �الن�������ذ�ر �أو 
�ملل�شق �إىل 3 �أيام بدل 14 يوماً، 
باإخطار  �مل���ر�ق���ب  ي��ق��وم  وب��ع��ده��ا 

وعند ح�شور �ملخالف �إىل �لبلدية 
يعر�س عليه �لت�شالح مع �لبلدية 
�لغر�مة،  قيمة  %50 من  ودفع 
ول��ك��ن ع��ن��د ت��ك��ر�ر �مل��خ��ال��ف��ة يتم 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��غ��ر�م��ة،  م�شاعفة 
و�لتي  �ل��ي��وم��ي��ة  �حل��ج��ز  تكاليف 
ي��ت��م ح�����ش��اب��ه��ا ع��ل��ى ح�����ش��ب نوع 
�لتي  و�ملنطقة  �مل�شحوبة  �ملركبة 

مت �شحبها منها.

و�ملظهر  بالبيئة  �مل�شرة  �أ�شكالها 
جهود  للم�شاركة  ودعوتهم  �لعام، 
�أب��وظ��ب��ي بتوفري  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
ك���ل عو�مل  ف��ي��ه��ا  ت���ت���و�ف���ر  ب��ي��ئ��ة 
�ل�����ش��ح��ة و�ل�������ش���الم���ة و�ل����ر�ح����ة 
�حل�شاري  �ملظهر  على  �حل��ف��اظ 
ملدينة �أبوظبي بغية �لو�شول �إىل 
بيئة �شحية خالية من �مل�شوهات 

باأ�شكالها كافة.

�مل��رك��ب��ات ب�شحب  ���ش��ح��ب  ���ش��رك��ة 
�لعام،  للمظهر  لت�شويهها  �ملركبة 
ت��ك��ون ف��ي��ه ع����ادة �ملركبة  و�ل����ذي 
م��ل��وث��ة ب���االأت���رب���ة، و�ل���ق���ان���ون يف 
�ملركبات  ج��م��ي��ع  ي�شمل  ت��ع��ري��ف��ه 
و�مل���ق���ط���ور�ت و�ل����ق����و�رب وم����ا يف 
�شحبها  ميكن  وجميعها  حكمها، 
منطقة  يف  �حل���ج���ز  ���ش��اح��ة  �إىل 
�لوثبة، و�شاحة �ملفرق �ل�شناعية.

�سرطة اأبوظبي ت�سبط خليجيًا ي�ستدرج الفتيات 
الباحثات عن وظائف عرب التوا�سل الجتماعي 

•• اأبوظبي - الفجر

�لتي  �الب��ت��ز�ز  �أب��و ظبي م��ن و�شائل  ح��ذرت �شرطة 
�لنفو�س، لالإيقاع ب�شحاياهم من  ميار�شها �شعاف 
�لفتيات �لباحثات عن �لوظائف عرب بر�مج �لتو��شل 
�الجتماعي. وذكر �لعميد طارق خلفان �لغول، مدير 
مت  �أن��ه   ، �جلنائية  و�لتحقيقات  �لتحريات  مديرية 
�أوقع  �لعمل،  �شبط خليجي )28 �شنة( عاطل عن 
فتيات يف حبائله بعد ��شتدر�جهن بو�شامته ولبا�شه 
�الأن��ي��ق، حيث ك��ان ي��رت��دي زّي�����اً ع��م��وم��ي��اً، منتحاًل 
كخلفية  �ل��زي  بو�شع  وق��ام  �ملرموقة،  �ملهن  �إح��دى 
�شبط  عملية  �أن  و�أو���ش��ح  �مل�شتخدم.  هاتفه  حلالة 
مكافحة  لق�شم  معلومات  تو�فر  بعد  متت  �ملحتال 
و�ملباحث  �لتحريات  �إد�رة  يف  �الإلكرتونية  �جلر�ئم 
عدم  �لتحقيق  بعد  وتبنّي  »�مل��دي��ري��ة«،  يف  �جلنائية 
�نت�شابه للجهة �لتي يزعم �أنه يعمل بها، و�أنه �شرع 
بعقد لقاء�ت باملغرر بهن. وحذر �لعميد �لغول، من 
��شتغالل  يف  �لن�شابني  ي�شتخدمها  �ل��ت��ي  �ل��ط��رق 
�شخ�شية،  م��اآرب  لتحقيق  �لوظائف،  عن  �لباحثات 
مدعني قدرتهم على توظيفهن من خالل عالقاتهم 
�ل�شخ�شية �ملوؤثرة، حيث ت�شطر �لفتاة لدفع �ملال، 
�إيجاد فر�شة عمل.  مل�شاعدتها يف  ولو باالقرت��س، 

�أفر�د �ملجتمع، بعدم �الن�شياق ور�ء �ملغريات  ون�شح 
للمحتالني،  �لرو�يات �خلادعة  ت�شديق  �أو  �مل�شللة، 
�إىل  ب��ال��ق��درة على �الإق��ن��اع، د�ع��ي��اً  �ل��ذي��ن يتمتعون 
�شرورة �لتعامل بوعي مع مثل هذه �حل��االت �لتي 
ت�شتغل حاجتهم، لتفويت �أي فر�شة لهوؤالء �ملبتزين 
لت�شل  �مل��ادي��ات  تتجاوز  �لتي  باأفعالهم  �لتمادي  يف 
لالأعر��س، من خالل �ل�شكوت و�الإذعان لطلباتهم. 

وطالب ب�شرعة �إبالغ �ل�شرطة لتتمكن من �لتعامل 
مبهنية، و�شرية ال تت�شبب باأي حرج لل�شحية، كما 
تعتقد �لكثري من �لفتيات ممن يخ�شون يف �لبد�ية 
م��ن �الإب����الغ؛ ك��ي ال ي��ج��دن �أنف�شهن ق��د وق��ع��ن يف 
جتعل  �مل��ف��رط��ة  �لثقة  �أن  م��وؤك��د�ً  �مل��ب��ت��زي��ن،  �شباك 
�لن�شب،  عمليات  من  �لنوع  هذ�  من  يتخذ  �ملحتال 

مهنة للك�شب �ملايل غري �مل�شروع.

اطالق مبادرة اأفكاري تزامنا مع �سهر الإمارات لالبتكار
•• اأبوظبي-وام: 

�لقرم  بفندق  �ملعال  ر��شد  بنت  عائ�شة  �ل�شيخة  �أطلقت 
�شهر  “�أفكاري” تز�منا مع  “�أنتاري” مبادرة  �ل�شرقي 
�الإمار�ت لالبتكار و�لتي تهدف �ىل دعم �أفكار �ملجتمع 
�ملو�هب  �الإب����د�ع و�الب��ت��ك��ار �ىل ج��ان��ب �شقل  وت��ط��وي��ر 

�جلديدة.
�ل�شيخة  ���ش��ع��ادة ط���الل �حل��م��ريي م��دي��ر مكتب  وق���ال 
عائ�شة - خ��الل حفل �الط��الق �ل��ذي ح�شره ع��دد من 
�مل�شوؤولني وممثلني عن خمتلف �ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعالقة 
و�ل�شركاء �ال�شرت�تيجيني وو�شائل �الإعالم - “ �نطالقا 
�البتكار  على  و�لتحفيز  �لوعي  ن�شر  على  حر�شنا  من 
يف  عونا  لتكون  �ف��ك��اري  م��ب��ادرة  �طلقت  �لفئات  جلميع 
و�لتميز  �البتكار  على  �ل�شباب  ودعم  �لثقافة  ن�شر هذه 

يف �ملجاالت كافة.
��شتجابة  ي���اأت���ي  �مل���ب���ادرة  �ط����الق  �ن  �حل���م���ريي  و�أك�����د 
ل��روؤي��ة ق��ي��ادة �ل��دول��ة �ل��ر���ش��ي��دة وع��ل��ى ر�أ���ش��ه��ا �شاحب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
“حفظه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  “رعاه �هلل” و�شاحب  حاكم دبي 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
من  عامليا  �الم����ار�ت  مكانة  تعزيز  يف  �مل�شلحة  للقو�ت 
وتطوير  �القت�شادي  و�لتنوع  و�لتميز  �البتكار  خ��الل 

تناف�شية �أد�ء �ل�شباب وحتفيزهم على �لتفكري �الإبد�عي 
و�البتكار.

وو��شف �ملبادرة باأنها خارطة طريق م�شتقبليه لتطوير 
�الأفكار �الإبد�عية و�البتكار يف �لدولة وتن�شجم مع روؤية 
�المار�ت 2021 و�هد�ف �الجندة �لوطنية و�لتوجهات 

و�الأولويات �ال�شرت�تيجية للحكومة �الحتادية.
م�شري� �ىل �ن �ملبادرة ت�شعى ل�شمان ��شتمر�رية �البتكار 
و�الإبد�ع ودعم �الفكار و�ل�شباب و�يجاد حلول �بتكارية 
ويعر�شها بطرق  �الفكار  ير�شم  �بد�عية متميزة جليل 

مبتكرة جديدة نحو م�شتقبل م�شرق.
�ال�شرت�تيجية  �لتوجهات  من  ع��دد�  �مل��ب��ادرة  و�عتمدت 
وحتقيق  �البتكار  ت�شجيع  على  ترتكز  �لتي  �ال�شا�شية 
�ل�����ش��ع��ادة و����ش��ت�����ش��ر�ف �مل�����ش��ت��ق��ب��ل و�ل��ت��وط��ني وتوفري 

�لفر�س �ال�شتثمارية و�القت�شادية و�لتحول �لذكي.
نوعية  وم��ب��ادر�ت  تنفيذية  خ��ط��و�ت  �مل��ب��ادرة  وتت�شمن 
من �شاأنها ترجمة �لروؤى �ىل نتائج ملمو�شة على �أر�س 
�لو�قع ومن �أبرز هذه �خلطو�ت �ن�شاء �لو�شائل �لبديلة 
خللق فر�س لن�شر �لفكر �البد�عي و�البتكار و�مل�شوؤولية 

�ملجتمعية .
�ملقبلة كبرية  �ملرحلة  �ن حتديات  و�أ�شار �حلمريي �ىل 
�لعمل  �ل��ذي يدعونا �ىل مزيد من من  �الأم��ر  وكثرية 
وتطبيقها  �الأف��ك��ار  ت���و�رد  تناف�شية  لتطوير  و�الب��ت��ك��ار 
�حلكيمة  �لقيادة  توجهات  وجت�شيد  �لو�قع  �ر���س  على 

وروؤيتها يف �لريادة و�لتميز على م�شتوى �لعامل.

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �المل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�صارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
را�ص اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �المار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �الأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�صارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �الأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �المار�ت                    7474900
�شيدلية �الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �الأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�صارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
�المار�ت                                 999 / 997

االأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة



اخلميس   1   فبراير    2018  م   -   العـدد  12239  
Thursday  1   February   2018  -  Issue No   12239

06

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�طلع وفد من هيئة تنمية �ملجتمع 
بدبي على �ملبادر�ت و�أهم �ملمار�شات 
تنفذها  �ل��ت��ي  �مل��ط��ب��ق��ة  �ملجتمعية 
�الجتماعي  �ل���دع���م  م���ر�ك���ز  �إد�رة 
حماية  جم��ال  يف  �أب��وظ��ب��ي  ب�شرطة 

�لطفل.
مدير  �ل��ب��ادي  علي  �لعميد  و���ش��رح 
�الجتماعي  �ل���دع���م  م���ر�ك���ز  �إد�رة 
�لعمل  جم��ري��ات  �أب��وظ��ب��ي  ب�شرطة 
و�مل�شتقبلية  �ل��ري��ادي��ة  و�مل�����ش��اري��ع 
تتبناها  �لتي  �لتطويرية  و�خلطط 
�الإد�رة حلماية �الأطفال و�خلدمات 
�ملقدمة لفئة �الأطفال من “�أ�شحاب 
و�الأن�شطة  و�ل�����رب�م�����ج  �لهمم” 

�لتي  و�ملنجز�ت  �مليد�نية  و�لتجارب 
حققها �ملركز يف هذ� �الإطار.

في�شل  �ل���ع���ق���ي���د  �ل����ل����ق����اء  ح�������ش���ر 
مر�كز  �إد�رة  مدير  نائب  �حل��م��ادي 

�شعيد  و�لعقيد  �الجتماعي  �لدعم 
�ملجتمع  �شوؤون  ق�شم  رئي�س  �لكعبي 
فرع  و�لنقيب فهد �خلنب�شي مدير 

�الأطفال و�الأحد�ث.

•• ال�صارقة-الفجر:

للعلوم  �ل��ب��ح��وث  م��ع��ه��د  ي���ق���وم ح��ال��ي��اً 
ملكتب  �ل��ت��اب��ع  و�الجتماعية  �الإن�شانية 
ن��ائ��ب م��دي��ر ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة ل�شوؤون 
�لعليا،  �ل���در�����ش���ات  و  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث 
على �إجر�ء در��شتني بحثيتني لربنامج 
�ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان، تفعياًل التفاقية 
�ل�شارقة  جامعة  ب��ني  �مل��وق��ع��ة  �ل��ت��ع��اون 

و�لربنامج. 
عبد�هلل  �لدكتور  �الأ���ش��ت��اذ  بذلك  �شرح 
�إىل  �أ���ش��ار  و�ل���ذي  �ملعهد،  مدير  �ملنيزل 
يتعلق  �الأوىل  �ل���در�����ش���ة  م��و���ش��وع  �أن 
ببحث �لو�قع �ل�شكني يف دولة �الإمار�ت 
�خل�شائ�س  حيث  من  �ملتحدة  �لعربية 
حني  يف  �مل�شتقبلية،  و�ل��روؤي��ة  �حلالية 

�الحتياجات  �لثانية  �ل��در����ش��ة  ت��ت��ن��اول 
�الإم����ار�ت  دول���ة  يف  لل�شكن  �مل�شتقبلية 

�لعربية �ملتحدة حتى عام 2040.
يتم  �ل���در�����ش���ات  ت��ل��ك  �أن  �إىل  و�أ����ش���اف 
�أع�شاء  م���ن  ع���دد  ت��ن��ف��ي��ذه��ا مب�����ش��ارك��ة 

�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ش��ي��ة ب���اجل���ام���ع���ة من 
�ملرتبطة  �لعلمية  �لتخ�ش�شات  ذوي 
و�لعلوم  �الآد�ب  ك��ل��ي��ات  يف  ب��امل��و���ش��وع 
�الإن�شانية و�الجتماعية، و�إد�رة �الأعمال، 
و�ل��ه��ن��د���ش��ة.  وت��ف��ع��ي��اًل ل���دور �جلامعة 
هام�س  وعلى  �ملحلي  �ملجتمع  يف خدمة 
ت��ل��ك �الت��ف��اق��ي��ة ي��ت��وىل �مل��ع��ه��د تنظيم 
جمموعة من ور�س �لعمل و�ملحا�شر�ت 
�ل��ت��وع��وي��ة و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
برنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان يف �لعديد 
من  �ملجتمع  تهم  �لتي  �ملو�شوعات  من 
�الأ�شرة  لدى  �ل�شعادة  قيم  تنمية  مثل  
و�لتمكني �الجتماعي الأ�شر  �الإمار�تية، 
تقدير  م��ه��ار�ت  وتنمية  �الإع��اق��ة،  ذوي 
�لذ�ت وذلك من قبل نخبة من �أع�شاء 

�لهيئة �لتدري�شية �ملتخ�ش�شني.

•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ج��م��ال حم��م��د �حل��و���ش��ن��ي م��دي��ر عام 
ووفد  و�ل��ك��و�رث  و�الأزم���ات  �ل��ط��و�رئ  الإد�رة  �لوطنية  �لهيئة 
ن��ائ��ب �شمو  �ل��ع��ب��ادي  �أح��م��د  ���ش��ع��ادة ع��دن��ان  ب��رئ��ا���ش��ة  �أردين 
�ململكة  يف  �الأزم������ات  و�إد�رة  ل��الأم��ن  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  رئ��ي�����س 
�الأردنية �لها�شمية �شبل تعزيز �لتعاون و�لتن�شيق �مل�شرتك يف 
جماالت �لطو�رئ و�الأزمات و�لكو�رث . وبحث �جلانبان �أطر 
�ل�شر�كة يف جمال �إد�رة �لطو�رئ و�الأزمات و�لكو�رث وتبادل 
�خلرب�ت و�ل�شيا�شات و�لرب�مج �ال�شرت�تيجية يف �لتعامل مع 
و�ال�شتعد�د  ب�شكل عام  و�ل��ك��و�رث  و�الأزم���ات  �لطو�رئ  ح��االت 

و�جلاهزية للتعامل مع هذه �حلاالت.
وتناول �للقاء ��شرت�تيجية وروؤية �لهيئة منذ تاأ�شي�شها لتعزيز 
�ل��ط��و�رئ و�الأزم���ات و�ل��ك��و�رث حتت مظلة �ملجل�س  منظومة 
و�لريادة  �لتميز  معايري  �أعلى  وف��ق  �لوطني  لالأمن  �الأع��ل��ى 
وو�شع �ملعايري و�الأنظمة و�لت�شريعات و�للو�ئح �ملتعلقة باإد�رة 
و�لتن�شيق مع  بالتعاون  وذل��ك  و�ل��ك��و�رث  و�الأزم���ات  �لطو�رئ 
�ال�شرت�تيجيني  و�ل�شركاء  بالدولة  �ملعنية  �جلهات  خمتلف 
من �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س. و�أ�شاد �لدكتور �حلو�شني 
�ملجاالت  �لبلدين يف  تربط  �لتي  �ملتميزة  �لثنائية  بالعالقات 

كافة مبا فيها منظومة �لطو�رئ و�الأزمات و�لكو�رث.

�خلرب�ت  وت��ب��ادل  بالتعاون  �لعبادي  �شعادة  �أ���ش��اد  جانبه  م��ن 
�الأزمات  و�إد�رة  لالأمن  �لوطني  و�ملركز  �لهيئة  بني  �مل�شرتك 
مع  للتعامل  و�ال�شتعد�د  �جلاهزية  منظومة  ح��ول  �الأردين 
تطوير  نحو  �مل��وح��دة  و�ل��روؤي��ة  و�ل��ت��ه��دي��د�ت  �ملخاطر  جميع 
وتعزيز جاهزية �لدول للتعامل مع حاالت �لطو�رئ و�الأزمات. 
ونوه مبا و�شلت �إلية �لهيئة من جاهزية و�إمكانيات وقدر�ت 
وخطط وعنا�شر ب�شرية موؤهلة يف جمال �لطو�رئ و�الأزمات 
و�لكو�رث و�لدور �لكبري �لذي تقوم به يف جمال �إد�رة �الأزمات 

و�لكو�رث على �مل�شتوى �لوطني.
من جهته ��شتعر�س �لدكتور �شيف جمعه �لظاهري مدير �إد�رة 
يف  و�الأزم���ات  �ل��ط��و�رئ  منظومة  مكونات  و�لوقاية  �ل�شالمة 
دولة �الإمار�ت وم�شتويات �لطو�ري ومر�حل �إد�رة �الأزمة �لتي 
�لتعامل مع  �لدولة يف  �لهيئة  نحو تعزيز جاهزية  تعتمدها 
�الأحد�ث. و�طلع �لوفد على ما قامت به �لدولة من جاهزية 
�ملخاطر من خالل  للحد من  �ل��دويل  �لعام  �الإط��ار  لتطبيق 
�شد �لفجو�ت وحتقيق �ملعايري و�ملتطلبات و�الأهد�ف �ملرجوة 

حتقيقها وفقا ملتطلبات �إطار عام “ �شند�ي “ �لدويل.
�لوطني �طلع خاللها  �لعمليات  �لوفد بجولة يف مركز  وقام 
على مكونات وعنا�شر �ملركز و�آلية �لعمل �ملتو��شل على مد�ر 
مع  و�لتن�شيق  �مل��وق��ف  ملتابعة  �ل�شنة  �أي���ام  ط��و�ل  �شاعة   24

�ل�شركاء لرفع �ال�شتعد�د و�جلاهزية �إذ� ��شتدعت �حلاجة.

•• اأبوظبي-وام:

وكالة  �أطلقتها  �لتي  ز�ي��د  علمني  م��ب��ادرة  حققت 
بالقائد  �حتفاء  ع��ام  مبنا�شبة  و�م  �الم���ار�ت  �أن��ب��اء 
�ملوؤ�ش�س و�إب��ر�ز �لقيم �لنبيلة �ل�شامية �لتي حتلى 
بها �لر�حل �لكبري وورثها ل�شعبه من بعده جيال 
بعد جيل جناحا كبري� وحازت على �إهتمام مو�قع 
علمني  مبادرة  �ىل  و�ن�شم  �الإجتماعي.  �لتو��شل 

ز�ي����د ع���دد م��ن �ل�����ش��رك��اء وم��ن��ه��م م��رك��ز خدمات 
�مل��ز�رع��ني حيث الق��ت �مل��ب��ادرة جت��اوب��ا ك��ب��ري� من 
له  �ملغفور  دور  ����ش��ت��ذك��رو�  �ل��ذي��ن  �مل��رك��ز  موظفي 
�لدولة  بناء  يف  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
على  �ل�شوء  و�شلطو�  و�لعاملية  �ملحلية  و�جن��از�ت��ه 
باحلكمة  و�ملليئة  �هلل  بها رحمه  �لتي عرف  �لقيم 
و�النتماء  و�ل��وف��اء  و�الإر�دة  و�لعزمية  و�الح���رت�م 
للوطن و�ال�شتعد�د للت�شحية من �أجله بكل غال. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ب��ن �شقر  ���ش��ع��ود  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى  ب��ن��اًء 
 ، �خليمة  ر�أ���س  حاكم  لالحتاد  �الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�أ�شدر �للو�ء على عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد عام �شرطة 
ر�أ���س �خليمة ق��ر�ًر� برتقية عدد من �ل�شباط و�شباط �ل�شف 
تليها  �لتي  �لرتب  �إىل  �حلالية  �لع�شكرية  رتبهم  من  و�الأف���ر�د 

تز�مناً مع عام ز�يد.
و�أكد قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة �أن �لقيادة بد�أت على �لفور 

�تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة لتنفيذ توجيهات �شاحب �ل�شمو حاكم 
�الإمارة و�إدخال �لبهجة و�ل�شرور و�ل�شعادة �إىل نفو�س منت�شبي 
مكرمة  و�عترب  �لرتقيات،  ق��ر�ر  �شملهم  �لذين  �ملحلي  �ل��ك��ادر 
�شموه و�شاما على �شدور جميع موظفي �لقيادة وعامل حتفيز 
لهم لبذل مزيد من �جلهد و�لعطاء و�لتفاين يف �لعمل خدمة 
للوطن �لغايل وتوفري مزيد من �لت�شهيالت للجمهور و�إجناز 

معامالتهم باأزمان قيا�شية حر�شا على ر�حتهم و�إ�شعادهم.
منت�شبي  وجميع  با�شمه  �خليمة  ر�أ���س  �شرطة  ع��ام  قائد  ورف��ع 
�لقيادة من ع�شكريني ومدنيني �أ�شمى �آيات �ل�شكر و�لعرفان �إىل 

�الإمارة،  �لقا�شمي حاكم  �شعود بن �شقر  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
على رعايته �لكرمية الأبنائه وبناته يف �شرطة ر�أ�س �خليمة.

�إىل  و�لعرفان  �ل�شكر  بعظيم  علو�ن  بن  علي  �للو�ء  توجه  كما 
�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل��وزر�ء وزير �لد�خلية على ما يوليه �شموه من متابعة دوؤوبة 
كامل  يف  يظلو�  حتى  �لد�خلية  وز�رة  ومنت�شبي  �أجهزة  جلميع 
طاقاتهم  وت��وظ��ي��ف  و�لنف�شية  و�لبدنية  �لعملية  جهوزيتهم 
وخدمة  و�إد�ر�ت��ه��ا  و�أجهزتها  �ل��وز�رة  �أد�ء  تطوير  يف  �الإبد�عية 

�لوطن وجمتمع دولة �الإمار�ت عموما.

موظفو مركز خدمات املزارعني 
يتفاعلون مع مبادرة )علمني زايد(

بتوجيهات حاكم راأ�ص اخليمة 

ترقية عدد من �سباط و�سباط �سف بالكادر املحلي ل�سرطة راأ�ض اخليمة 

•• راأ�س اخليمة : الفجر 

ر�أ�س  يف  �الأمريكية  �جلامعة  وقعت 
جامعة  م��ع  ت��ع��اون  �تفاقية  �خليمة 
يف  دي����رتوي����ت،  يف  �شتيت”  “وين 
�ملتحدة  بالواليات  مي�شيغان  والي��ة 
�جلامعة  بذلك  لت�شّم  �الأمريكية، 
�ملتحدة  �ل���والي���ات  م��ن  تتخذ  �ل��ت��ي 
�شركائها  ق���ائ���م���ة  �إىل  ل���ه���ا  م����ق����ر�ً 

�لدوليني.
بها  ب���ادرت  �لتي  �التفاقية،  ورك���زت 
كلية �لهند�شة يف �جلامعة �الأمريكية 
�لهند�شة يف  وكلية  ر�أ���س �خليمة  يف 
جامعة “وين �شتيت”، على برنامج 

من  ميكنهم  �ل��ذي  �لطلبة،  �نتقال 
�ل�شهاد�ت  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  خ��الل��ه 
م�����ن �جل���ام���ع���ت���ني ع���ل���ى �ل���������ش����و�ء. 
وينق�شم برنامج �نتقال �لطلبة �إىل 
مرحلتني. يف �ملرحلة �الأوىل، ينبغي 
�الأمريكية  �لطلبة يف �جلامعة  على 
يف ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ����ش��ت��ك��م��ال  ثالثة 
�لهند�شة  �شهادة  برنامج  من  �أع��و�م 
�أربعة  ي���دوم  �ل���ذي  م�شبقاً  �ملعتمد 
�أع����و�م، و�حل�����ش��ول على م��ع��دل عام 
�أو   3.0 ي��ب��ل��غ  ل���ل���درج���ات  ت��ر�ك��م��ي 
ب���ني �الأرب����ع����ة �الأو�ئ������ل  ي���ك���ون���و�  �أن 
من  �الأوىل  �لثالثة  �الأع���و�م  خ��الل 
حتقيق  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  در����ش��ت��ه��م، 

�ملطلوب  �للغوية  �ل��ك��ف��اءة  م�شتوى 
من قبل جامعة “وين �شتيت«. 

�لطلبة  ل����ه����وؤالء  �ل�����ش��م��اح  و���ش��ي��ت��م 
�شتيت  وي���ن  �إىل ج��ام��ع��ة  ب��االن��ت��ق��ال 
ال�شتكمال  �لثانية  �ملرحلة  �إط��ار  يف 
عامني من �ملناهج �ملعتمدة م�شبقاً. 

جامعة  يف  �الأول  �ل����ع����ام  وخ������الل 
ع�شرة  �شت  �شينجزون  �شتيت،  وي��ن 
�لدر��شية  �ل�������ش���اع���ات  م����ن  ����ش���اع���ة 
على  �لعمل  �إىل  باالإ�شافة  �ملعتمدة، 
�لتخرج  ي��خ��ّول��ه��م  ب��ح��ث��ي  م�����ش��روع 
�لثاين،  �لعام  من �جلامعة. وخالل 
�شيقوم �لطلبة �إما باإنهاء �شت ع�شرة 
�شاعة كاملة من �ل�شاعات �لدر��شية 

من  ����ش���اع���ات  ث���م���اين  �أو  �مل���ع���ت���م���دة 
�ل�شاعات �لدر��شية �ملعتمدة وثماين 
�شاعات �أخرى يف �لعمل على م�شروع 
وعند  �ملاج�شتري.  الأط��روح��ة  بحثي 
�ل��در����ش��ة، �شيح�شل  ب��رن��ام��ج  �إمت���ام 
�لطالب على درجة �لبكالوريو�س يف 
�لهند�شة من �جلامعة �الأمريكية يف 
ر�أ�س �خليمة وعلى درجة �ملاج�شتري 
“وين  ج���ام���ع���ة  م����ن  �ل��ه��ن��د���ش��ة  يف 
�التفاقية  على  �لتوقيع  مت  �شتيت«. 
خ���الل زي�����ارة  �ل��ربوف��ي�����ش��ور ح�شن 
رئ��ي�����س �جلامعة  �ل��ع��ل��ك��ي��م،  ح��م��د�ن 
ير�فقه  ر�أ�س �خليمة،  �الأمريكية يف 
�لربوفي�شور �شتيفن ويلهايت، كبري 

للجامعة،  �الأك��ادمي��ي��ني  �مل�����ش��وؤول��ني 
ونائب �لرئي�س لل�شوؤون �الأكادميية، 
حيث  ����ش���ت���ي���ت،  وي�����ن  ج���ام���ع���ة  �إىل 
�لربوفي�شور  م��ع  �الت��ف��اق��ي��ة  وق��ع��و� 
�مل�شوؤولني  ك��ب��ري  وي��ت��ف��ي��ل��د،  ك��ي��ث 
�شتيت،  وين  جامعة  يف  �الأكادمييني 
فر�شد  �ل���ربوف���ي�������ش���ور  ج���ان���ب  �إىل 
�لهند�شة،  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ف���ت���وح���ي، 
عميد  ماثور،  �أمبيكا  و�لربوفي�شور 
�ل��ع��ل��ي��ا يف جامعة  �ل���در�����ش���ات  ك��ل��ي��ة 
وين �شتيت. وتتطلع �ملوؤ�ش�شتان �إىل 
�ل��ت��ع��اون يف �الأع���و�م  ب��ر�م��ج  تطوير 
�لتعاون  على  �ل��رتك��ي��ز  م��ع  �ملقبلة، 
و�ختتم  �ل��ط��ل��ب��ة.  �مل�����ش��ت��م��ر وجن����اح 

قائاًل:  حديثه  ح�شن  �لربوفي�شور 
ن��ع��ت��رب ج��ام��ع��ة وي����ن �شتيت  ن��ح��ن 
�شريكاً �أكادميياً متميز�ً �شي�شاهم يف 
�لالزمة  باالإمكانات  طالبنا  تزويد 
�لنجاح  حت���ق���ي���ق  م�����ن  ل���ي���ت���م���ك���ن���و� 

وت��ت��ع��اون �جلامعة  ه���ذ�  و�ل���ت���ق���دم. 
�الأمريكية يف ر�أ�س �خليمة حالياً مع 
جمموعة من �ل�شركاء �لدوليني يف 
�أفريقيا و�آ�شيا و�أوروبا  �أنحاء  جميع 
يف  ي�شاهم  مما  �ل�شمالية،  و�أمريكا 

�الإمكانات  م��ن  و����ش��ع  طيف  ت��وف��ري 
للطالب، مبا يف ذلك بر�مج �لتبادل 
مل��دة ت�شل �ىل  و�لدر��شة يف �خل��ارج 
عام و�حد، ف�شاًل عن دور�ت �شيفية 

لوقت �أق�شر.

ي�صمل الطالب الذين اأكملوا ثالث �صنوات درا�صية 

»اأمريكية راأ�ض اخليمة « وجامعة» وين �ستيت « الأمريكية توقعان برنامج انتقال الطلبة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

بقو�عد  �ملجتمع  توعية  يف  �لرغبة  م��ن  �نطالقا 
�ألقى �ملالزم حمد�ن �حلب�شي   ، �ل�شالمة �ملرورية 
�لتوعية  ف����رع  م���ن  ك��ن��در  �أح���م���د  �أول  و�مل�����ش��اع��د 
و�الإعالم �ملروري باإد�رة �ملرور و�لدوريات ب�شرطة 

ر�أ������س �خل��ي��م��ة حم��ا���ش��رة ت��وع��وي��ة ح���ول قو�عد 
بنت  ن�شيبة  مدر�شة  لطالبات  �مل��روري��ة  �ل�شالمة 
كعب بح�شور ممثلي �لهيئة �الإد�رية و�لتدري�شية 
يف �ملدر�شة بهدف رفع م�شتوى �لوعي لديهم حول 
�أهمية �تباع �إجر�ء�ت �ل�شالمة للحد من �حلو�دث 

�ملرورية.

وت���ن���اول���ت �مل���ح���ا����ش���رة ع������دد�ً م���ن �مل����ح����اور حول 
�ل�شالمة  حت��ق��ي��ق  يف  و�أه���م���ي���ت���ه  �مل������رور  ق���ان���ون 
و�لقو�نني  ب��ال��ق��و�ع��د  �لتقيد  و���ش��رورة  للجميع 
�لقو�عد  ��شتعر��س  ومت   ، �ل�شري  حلركة  �ملنظمة 
تعر�شهم  دون  �لتي حت��ول  �مل��روري��ة  و�الإر����ش���اد�ت 
تناولت  ك��م��ا   ، و�الإ����ش���اب���ات  �مل����روري����ة  ل���ل���ح���و�دث 

�ملدر�شية  �حل��اف��الت  لركوب  �ل�شحيحة  �لقاعدة 
�إجر�ء  �ملحا�شرة  وتخلل  �لذهبية”،  “�لقاعدة 
م�شابقة للطالب من خالل طرح �أ�شئلة حول عدد 
�لطالبات  تعريف  مت  كما  �مل��روري��ة،  �لقو�عد  من 
على دور ومهام �ل��دوري��ة ورج��ال �مل��رور يف تعزيز 

�الأمن و�الأمان و�شبط �أمن �لطرق.

– �لفجر �خليمة  •• ر�أ�س 
جمال  يف  وج��ه��وده��ا  �ملجتمعية  م��ب��ادر�ت��ه��ا  �شمن 
�حل����د م���ن وق�����وع �جل����ر�ئ����م �ل���ن���اجت���ة ع���ن �إ����ش���اءة 
�ل�شرطة  فرعي  نظم   ، �الأبي�س  �ل�شالح  ��شتخد�م 
ومركز  �ل�شامل  �ملدينة  �شرطة  مبركز  �ملجتمعية 
�ملحا�شر�ت  م��ن  ع���دد�ً  �ل�شامل  �ل��دق��د�ق��ة  �شرطة 
�لتوعوية حول خماطر ��شتخد�م �ل�شالح �الأبي�س 
لطالب مدر�شتي بالط �ل�شهد�ء للتعليم �الأ�شا�شي 
بنني،  �ل��ث��ان��وي  للتعليم  �خليمة  ور�أ�����س  ح2  بنني 
و�لتدري�شية  �الإد�ري��ة  �لهيئة  بح�شور ممثلني من 

باملدر�شتني.
�ل�شرطة  ف��رع  مدير  بوروغة  جا�شم  �لنقيب  وذك��ر 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة مب���رك���ز ���ش��رط��ة �مل��دي��ن��ة �ل�����ش��ام��ل �أن 
�ملوجه  �لتوعوي  �لربنامج  �شمن  تاأتي  �ملحا�شرة 
�لد�خلية  ب�����وز�رة  �الحت���ادي���ة  �ل�����ش��رط��ة  �إد�رة  م��ن 
وت�����ش��ت��م��ر مل����دة ���ش��ه��ر ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �الإم�������ارة كاًل 
من  �ن��ط��الق��اً  وت��اأت��ي  �خت�شا�شه،  منطقة  ح�شب 
كخط  �الأ�شا�شية  ومهمتها  �ملجتمعية  �ل�شرطة  دور 
من  �لتقليل  ع��ل��ى  وع��م��اًل  للمجتمع  �أول  ح��م��اي��ة 
نتيجة  �ملجتمع  يتكبدها  �لتي  �لب�شرية  �خل�شائر 

�الأبي�س  �ل�شالح  ��شتخد�م  عن  �لناجمة  �الإ�شابات 
ب��ع�����س ف��ئ��ات �ملر�هقني  ب���ني  �مل�����ش��اج��ر�ت  ال���ش��ي��م��ا 
و�ل�شباب، م�شري�ً �إىل �أن �شرطة ر�أ�س �خليمة عكفت 
على �لت�شدي لتد�ول مثل هذ� �لنوع من �الأ�شلحة 
و�ملد�ر�س  و�ملالعب  �لعامة  �ملر�فق  من  �لعديد  يف 
�لر�مية  جهودها  �إط���ار  يف  وذل��ك  عموماً  و�ل��ط��رق 

حلماية �ملجتمع.
�لطابور  علي  حممد  �لنقيب  ي�شري  جانبه  وم��ن 
م��دي��ر ف���رع �ل�����ش��رط��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة مب��رك��ز �شرطة 
للتعاون م��ع كافة  ت��ع��زي��ز�ً  �أن���ه   ، �جل��زي��رة �حل��م��ر� 

للحد  �لظاهرة  هذه  و�جلهات مبكافحة  �ملوؤ�ش�شات 
�لتوعية  بر�مج  تنفيذ  على  وحر�شاً  �نت�شارها  من 
�ل�شالح  ��شتخد�م  خماطر  ح��ول  �مل��د�ر���س  لطالب 
�الأبي�س ، يتم تنفيذ عدد من �ملحا�شر�ت �لتوعوية 
�لتي تتناول فيها مفهوم �ل�شالح �الأبي�س و�أنو�عه 
��شتعر��س  م��ع  ����ش��ت��خ��د�م��ه،  وخم��اط��ر  و�أ���ش��ك��ال��ه 
�الإج��������ر�ء�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة �مل��ت��خ��ذة ���ش��د م���ن ي�شيء 
����ش��ت��خ��د�م م��ث��ل ه���ذ� �ل��ن��وع م��ن �الأ���ش��ل��ح��ة ، ويتم 
ت��وج��ي��ه �الإر�����ش����اد�ت �ل��الزم��ة ل��ل��ط��الب م��ن خالل 

توزيع برو�شور�ت خا�شة عن �حلملة و�أهد�فها.

مرور راأ�ض اخليمة يكثف حمالت توعية ال�سالمة املرورية 

ال�سرطة املجتمعية تك�سف خماطر ال�سالح الأبي�ض للطالب

تنمية املجتمع بدبي تطلع على 
مبادرات �سرطة اأبوظبي حلماية الطفل 

 بحوث علمية م�سرتكة بني جامعة 
ال�سارقة وبرنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان

وفد اأردين يطلع على منظومة 
الطوارئ والأزمات يف الدولة

فقدان جواز �سفرت
�شون�شون  �مل����دع����و/  ف���ق���د 
كومار ر�منات �شاه ، هندي 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
من    )8847372( رقم 
�ىل  ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
�ق������رب م���رك���ز ����ش���رط���ة �و 

�ل�شفارة �لهندية 

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو/ منيه �ل�شديق 

، مغربي �جلن�شية - جو�ز 

�شفره رقم )5412708(  

ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م��ن 

�ىل �ق��رب مركز �شرطة �و 

�ل�شفارة �ملغربية 

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /�شادق من�شور 
هندي   ، بار�مبان  كري�شنا 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )5716619G( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 050/3196165
فقدان جواز �سفرت

ف��ق��د �مل��دع��و /ع��زي��ز �حلق 
��شر�ئيل بهويو� ، بنغالد�س 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )7717010AF( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 050/4455912

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د �مل���������دع���������و /ل������ي������ز� 
بالي�شتوى  ك���اب���اج���ري����س 
�جل���ن�������ش���ي���ة  �ل����ف����ل����ب����ني   ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
  )7 1 1 0 6 7 4 E B (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 050/4455912

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د �مل������دع������و /�ي����ف����ل����ني 
 ، رودري��ج��وي��ز  جونز�لي�س 
جو�ز   - �جلن�شية  �لفلبني 
�شفره رقم )1858214(  
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 050/7891918

فقدان جواز �سفرت
/موناليز�  �مل����دع����و  ف���ق���د 
�لفلبني   ، �وك��ون  �نريكويز 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )0325243EC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 056/2729755

اإعالن تغيري ا�سمت
�أنا نوره ت�شنيم )�قيم يف �بوظبي 

�المار�ت �لعربية �ملتحدة( وتقيم 

بور�ير   - �مبايل  �شارع   1/26 يف 

و�ل����دة   307  609 ن��اج��اب��ت��ي��ن��ام 

�شعيدة �زينا خان �رغب يف تغيري 

��شم �بنتي من �شعيدة �زينا خان 

�إىل �شعيدة �زينا وهذ� للعلم.

فقدان جواز �سفرت
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي – الفجر

�أبوظبي  5 جهات م�شاركة يف معر�س توظيف  متيزت 
�ل�شيخ نهيان  معايل  رعاية  حتت  يقام  �لذي   ،2018
مع  وبال�شر�كة  �لت�شامح،  وزي��ر  نهيان،  �آل  مبارك  بن 
من  وبتنظيم  ب��اأب��وظ��ب��ي،  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة 
وق��د ح�شدت هذه  �الأو����ش���ط،  �ل�����ش��رق  �ن��ف��ورم��ا  �شركة 
�ملنظمة يف جماالت  �للجنة  4 جو�ئز تقدمها  �جلهات 
)�لتميز يف مقابلة �ملر�شحي، �لتميز يف ت�شويق �مل�شاركة، 

مبادرة �لتوطني، مبادرة عام �خلري(.
�أبوظبي )�لر�عي  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة  وكانت �لقيادة 
�ل��ب��الت��ي��ن��ي(، ق��د ح�����ش��دت ج��ائ��زة �ل��ت��م��ي��ز يف مقابلة 
يف  �لتميز  ج��ائ��زة  وذه��ب��ت  �مل��ع��ر���س،  خ��الل  �ملر�شحني 
ت�شويق �مل�شاركة يف �ملعر�س منا�شفة بني بنك �الحتاد 
�لوطني و�شركة �شند�س للتوظيف و�ال�شتعانة مب�شادر 
توظيف خارجية، وجائزة مبادرة �لتوطني خالل �لعام ل� 
مر�فق  �أبوظبي ) �أحد  كلينك  م�شت�شفى كليفالند 
�شبكة مبادلة للرعاية �ل�شحية( ، وح�شد بنك �الحتاد 

�لوطني جائزة مبادرة عام �خلري.
وقال تامر نحا�س، مدير �ملعر�س، �إن �جلهات �مل�شاركة 
�أجل  من  لديها  ما  �أف�شل  تقدمي  على  تتناف�س  كانت 
حتقيق �لهدف من م�شاركتها يف �ملعر�س و�لر�مية �إىل 

�لفر�س  تقدمي  �أج��ل  من  �الإهتمام  من  �ملزيد  تقدمي 
وحت�شينهم  للمو�طنني  �ملثلى  و�لتدريبية  �لوظيفية 
هذه  و�أن  و�ل��ت��م��ك��ني،  �لتطوير  م��ه��ار�ت  م��ن  بالعديد 
عليها  ح�شلت  �لتي  �لنقاط  �أعلى  �إىل  ذهبت  �جلو�ئز 

�جلهات �مل�شاركة يف كل جمال.
حظي  �لتي  �ال�شرت�تيجية  بال�شر�كة  �لنحا�س  و�أ���ش��اد 
�الإقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  مع  »توظيف«  معر�س  بها 
دعم  �إىل  بر�جمها  خ��الل  من  ت�شعى  و�لتي  باأبوظبي، 
و�جلامعات  �مل��و�ط��ن��ني  �الأف������ر�د  وم�����ش��اع��دة  �الب��ت��ك��ار 
�أبوظبي ودول��ة �الإم��ار�ت �لعربية  �إم��ارة  و�ملوؤ�ش�شات يف 

�ملتحدة ب�شكل عام، حلماية وت�شويق �أفكارهم �ملبتكرة.
�لر�عي  �حل����دث،  و���ش��رك��اء  رع���اة  �إىل  بال�شكر  وت��وج��ه 
و�لر�عي  �الإم���ار�ت���ي���ة«،  �مل�شلحة  »�ل���ق���و�ت  �لتيتانيوم 
�أبوظبي«  ل�شرطة  �لعامة  »�لقيادة  من  كل  �لبالتيني 
�أب��وظ��ب��ي �الإ���ش��الم��ي«، و�ل���ر�ع���ي �لذهبي  و »م�����ش��رف 

»د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة – �أبوظبي«، و�شر�كة كل من 
�ل�شركة �لقاب�شة �لعامة »�شناعات«، و�الإمار�ت �لعاملية 
�لتاأمني، وم�شرف �الإم��ار�ت �لعربية  لالأملنيوم، وهيئة 
�مل��ت��ح��دة �مل��رك��زي، وج��ام��ع��ة ن��ي��ورك �أب��وظ��ب��ي، ومو�نئ 
�أبوظبي، وكذلك كافة �ل�شركاء من خمتلف �لقطاعات، 
يف  �شاهم  من  وكل  و�الإعالمية،  �ل�شحفية  و�ملوؤ�ش�شات 

��شتمر�رية وجناح هذ� �لعمل على مد�ر 12 عاماً.

توظيف يختتم اأعماله بـ 18 األف زائر
�ختتم معر�س توظيف �أبوظبي 2018، �أعماله و�شط 
�ألف   18 �لثالث نحو  �أيامه  م��د�ر  بلغ على  زو�ر  ع��دد 
ز�ئ���ر م��ن م��و�ط��ن��ي دول���ة �الإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة، 
حيث قدمو� �شريهم �لذ�تية وقابلو� عدد من �جلهات 
�مل�شاركة و�لتي بلغت نحو 100 جهة حكومية وخا�شة، 
�لتي  �لتدريبية  �لعمل  وور����س  �ل����دور�ت  يف  و���ش��ارك��و� 

عددها  بلغ  و�لتي  �شركائه  بو��شطة  �ملعر�س  ينظمها 
نحو 27 ور�شة ودورة،  خالل �لفرتة �لتي �متدت من 
29 �إىل 31 يناير يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س. 
ياأتي  »توظيف«  �إن  �ملعر�س،  مدير  نحا�س،  تامر  وقال 
تلبية لتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة من �أجل متكني �أبناء 
باملهار�ت  وت�شليحهم  �ملتحدة،  �لعربية  �الم��ار�ت  دول��ة 
لهم  �ملجال  �إتاحة  جانب  �إىل  و�لتدريبية،  �لتطويرية 
�ل��وظ��ي��ف��ي��ة يف  �ل��ف��ر���س  م��ن  �ل��ع��دي��د  ع��ل��ى  للمناف�شة 
�لقطاعني �لعام و�خلا�س. و�أكد �أن معر�س »توظيف« 
يعترب فر�شة كبرية �أمام مو�طني �لدولة، من خمتلف 
يعد  حيث  �لعلمية،  و�لتخ�ش�شات  و�ل��ف��ئ��ات  �الأع��م��ار 
بو�بة �لباحثني عن عمل ومن هم على �أبو�ب �لتخرج، 
�لتقدمي  خالل  من  �ملنا�شبة،  �لوظيفة  على  للح�شول 
�أو  �ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي  ����ش���و�ء�ً يف  ل��ه��ا ب�شكل م��ب��ا���ش��ر، 
�خلا�س، و�إلتقاء �أ�شحاب �لعمل وجهاً لوجه، و�لتعرف 

�ملزيد منها  و�إكت�شاب  �ملطلوبة  �لوظيفية  �ملهار�ت  على 
عرب �الإ�شرت�ك يف �لدور�ت و�ملحا�شر�ت وور�س �لعمل 

�لتي ينظمها �ملعر�س وتقدمها �جلهات �مل�شاركة.
�لباحثني  ع��ل��ى  يقت�شر  ال  »ت��وظ��ي��ف«  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�لكو�در  �أم��ام  مثالية  فر�شة  يعد  فهو  فقط،  عن عمل 
ذ�تهم،  و�شقل  لتطوير  �لقطاعات  خمتلف  يف  �لعاملة 
وذلك باالإ�شرت�ك يف �لدور�ت و�لور�س �لتي تهدف �إىل 

متكني زو�ر �ملعر�س من مو�طني �لدولة.
اأولياء اأمور

�أم���ور، ع��م��دو� �إىل زي���ارة معر�س توظيف  �أول��ي��اء  �أك��د 
الأولياء  �لفر�شة  مينح  �ملعر�س  �أن   ،2018 �أبوظبي 
�ل�شفوف  يف  ه����م  م����ن  وخ�����ش��و���ش��ا  �ل���ط���ل���ب���ة،  �أم�������ور 
�لثانوية، ال�شتك�شاف وظائف �مل�شتقبل، حيث �أن عجلة 
جتعل  �ل��دول��ة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ق��دم  �لتكنولوجيا 
�لطريق �ملهني يف تقلب م�شتمر، فقد تظهر تخ�ش�شات 

جديدة تتطلب كو�در �مار�تية بعدد كبري، وقد تختفي 
وظائف �أو يتقل�س حجم �لتوظيف فيها.

و�أو�����ش����ح حم��م��د �حل����م����ادي، ويل �أم�����ر، �أن����ه ق����دم �إىل 
معر�س »توظيف« لكي ي�شتف�شر عن طبيعة �لوظائف 
و�خلا�س،  �ل��ع��ام  �لقطاعني  يف  �ل�شوق  يحتاجها  �لتي 
�ب��ن��ه يف  �أن  ���ش��ن��و�ت، ح��ي��ث  �أرب����ع  ن��ح��و  ب��ع��د  وخ�شو�شا 
مطلع  و�شيبد�أ  �لعلمي،  �ل��ف��رع   12 �لثانوية  �ل�شف 
�لذي  �لتخ�ش�س  ع��ن  �لبحث  �ل��ق��ادم  �ل��در����ش��ي  �ل��ع��ام 
يريد �الإلتحاق به، وبالتايل ال بد �أن يكون �لتخ�ش�س 

�لذي �شيدر�شه مطلوب يف �شوق �لعمل.
و�أفاد �شيف �ملزروعي، متقاعد، �أن �إبنته ترغب يف در��شة 
�لطب، وقد ح�شر �إىل �ملعر�س لكي يلتقي مع �جلهات 
من  ليطلع  �ملهني،  �لتوجيه  وخ��رب�ء  �الخت�شا�س  ذ�ت 
خاللهم على ماهية �لتخ�ش�س �ملتميز يف جمال �لطب 
�إليه �ملن�شاآت �لطبية، لت�شري يف �مل�شار �ملطلوب  وحتتاج 
�ملنظمة  �جلهات  مطالباً  �ملنا�شب،  بالتخ�ش�س  وتتميز 
�أن ت�شمح ملن هم دون �ل� 18 عاماً �أو طلبة �شفوف 10 
و11 و12 بدخول �ملعر�س لوحدهم �أو برفقة ذويهم 
�مل�شتقبلية وتثقيفهم  �ل�شوق  �إحتياجات  لالإطالع على 
مهنياً، حيث �شي�شاهم ذلك بتغيري تفكريهم �ملهني ملا 
فيه م�شلحة لهم وللوطن، حيث �شيدر�شون تخ�ش�شات 

لها وظائف مطلوبة يف �ل�شوق.

•• اأبوظبي-الفجر: 

���ش��ارك��ت وك���ال���ة �الإم�������ار�ت ل��ل��ف�����ش��اء يف 
تكنولوجيا  وم��وؤمت��ر  معر�س  فعاليات 
�لعا�شمة  يف  �شنوياً  يقام  �ل��ذي  �لتعليم 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة ل���ن���دن، و�ل������ذي �أق���ي���م يف 

�لفرتة ما بني 24 – 27 يناير.
وجاءت م�شاركة �لوكالة يف هذ� �ملعر�س 
�ل�����دويل ب��ه��دف ت�����ش��ل��ي��ط �ل�����ش��وء على 
و�لتعريف  �ل���وط���ن���ي  �ل��ف�����ش��اء  ق���ط���اع 
ب���ه �أم������ام �الأط�������ر�ف �ل���دول���ي���ة، و�إب������ر�ز 
�أطلقتها  �ل���ت���ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل�����ب�����ادر�ت 
�جلهات  من  ع��دد  مع  بالتعاون  �لوكالة 
�ملحلية و�لدولية �ملعنية بقطاع �لتعليم، 
وكذلك �إبر�ز �خلطط �مل�شتقبلية لدولة 

�الإمار�ت يف جمال �لف�شاء.
كبار  ��شتقبل  ق��د  �ل��وك��ال��ة  ج��ن��اح  وك���ان 
ح�شرو�  �ل��ذي��ن  �لوطنية  �ل�شخ�شيات 
�مل��ع��ر���س وع��ل��ى ر�أ���ش��ه��م م��ع��ايل ح�شني 
�إب��ر�ه��ي��م �حل���م���ادي وزي����ر �لرتبية  ب��ن 
�ملزروعي  �شليمان  ���ش��ع��ادة  و  و�لتعليم، 

�شفري دولة �الإمار�ت يف �ململكة �ملتحدة، 
ن��ا���ش��ر �لري�شي  �أح��م��د  �ل���ل���و�ء  و���ش��ع��ادة 
و�شعادة  �لد�خلية،  ب��وز�رة  �لعام  �ملفت�س 
�لرتبية  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�شو�لح  م���رو�ن 
�شعادة  و  �الأكادميية،  لل�شوؤون  و�لتعليم 

رئي�س  �ل���ع���ور  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  �ل���دك���ت���ور 
جامعة حمد�ن بن حممد �اللكرتونية، 
و�شعادة �لدكتور عبد�للطيف �ل�شام�شي 
و�شعادة  �لتقنية،  كليات  جممع  م��دي��ر 
وز�رة  وك���ي���ل  �حل����م����ادي  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 

و�خلدمات  ل��ل��ج��ودة  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة 
�لوكيل  غريب  فوزيه  و�شعادة  �مل�شاندة، 
�ملدر�شية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ل��ق��ط��اع  �مل�����ش��اع��د 

بوز�رة �لرتبية و�لتعليم.
ك��م��ا ����ش��ت��ق��ب��ل ج��ن��اح �ل��وك��ال��ة ع���دد من 

�ل��وف��ود من ع��دد من �ل���دول، منها وفد 
�ململكة  م���ن  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة ووف�����د م���ن دول���ة 
�أو��شر  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  �ل��ك��وي��ت، وذل����ك 
�شر�كات  ب��ن��اء  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �ل���ت���ع���اون، 

عربية يف جمال �لف�شاء.
و���ش��ه��د ج��ن��اح �ل��وك��ال��ة ح�����ش��ور�ً كبري�ً 
�أنحاء  �ل�������زو�ر م���ن خم��ت��ل��ف  م���ن ق��ب��ل 
�ل��ع��امل، �ل��ذي��ن ت���و�ف���دو� مل��ع��رف��ة �ملزيد 
�لف�شائي،  �الإم����ار�ت����ي  �ل��ربن��ام��ج  ع���ن 
و�أهد�فها  بالوكالة  تعريفهم  مت  حيث 
كم�شروع  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وم�����ش��اري��ع��ه��ا 
�لف�شاء،  رو�د  وم�����ش��روع  �الأم���ل  م�شبار 
�ل�شيا�شة  ف��ك��رة ع��ن  �إع��ط��ائ��ه��م  وك��ذل��ك 
وق����و�ن����ني قطاع  ل��ل��ف�����ش��اء،  �ل���وط���ن���ي���ة 
للرب�مج  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل��وط��ن��ي،  �لف�شاء 
�لتعليمية �خلا�شة �لتي تدعمها وتعمل 
ومدى  للف�شاء  �الإم����ار�ت  وك��ال��ة  عليها 

�أهميتها للطلبة.
�ل��دك��ت��ور �ملهند�س  �ل�����ش��دد ق���ال  وب��ه��ذ� 
حم��م��د ن��ا���ش��ر �الأح���ب���اب���ي م���دي���ر عام 

وكالة �الإمار�ت للف�شاء: يعترب معر�س 
�ل��ت��ع��ل��ي��م من�شة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وم���وؤمت���ر 
�لتعريف  خاللها  م��ن  ��شتطعنا  عاملية 
و�جناز�ته  �الإم��ار�ت��ي  �لف�شاء  بربنامج 
ملحة  و�إع���ط���اء  �مل�شتقبلية،  وم�����ش��اري��ع��ه 
���ش��ام��ل��ة ع���ن خ��ط��ط��ن��ا وط��م��وح��ات��ن��ا يف 
و�لتقني  �ل��ع��ل��م��ي  �ال���ش��ت��ك�����ش��اف  جم���ال 

للف�شاء �خلارجي.
و�أ�شاف �الأحبابي، تاأتي م�شاركة �لوكالة 

يف هذ� �ملعر�س تاأكيد�ً على دعم �لوكالة 
ل���ق���ط���اع �ل��ت��ع��ل��ي��م يف دول������ة �الإم��������ار�ت 
بالقدر�ت  وت�شليحه  لتعزيزه  وجهودها 
�لالزمة، و�لتعريف باملبادر�ت �لتعليمية 
وكيفية  �أه���م���ي���ت���ه���ا  وم�������دى  ل���ل���وك���ال���ة 
وُملم  و�ٍع  جيل  لبناء  منها،  �ال�شتفادة 

بعلوم �لف�شاء و�البتكار و�لتكنولوجيا.
وموؤمتر  معر�س  �أن  بالذكر،  و�جل��دي��ر 
 ،»BETT« تكنولوجيا �لتعليم يف لندن

�ل��ت��ق��ن��ي��ات يف جمال  �أح�������دث  ي���ع���ر����س 
و�ملمار�شني  �لقادة  وي�شتقطب  �لتعليم، 
و�لتعليم  �لرتبية  جم��ال  يف  و�لفاعلني 
للم�شاركة  �ل���ع���امل  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع  م���ن 
جمال  يف  و�آر�ئهم  و�أفكارهم  بخرب�تهم 
�الب���ت���ك���ار و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �حل��دي��ث��ة يف 
�لتغيري�ت  ع��ل��ى  م���رك���زي���ن  �ل��ت��ع��ل��ي��م، 
و�لتحوالت �لتي ت�شهدها م�شرية تطّور 

�لتعليم يف �لعامل.

••اأبوظبي-وام: 

��شتقبل �ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمي رئي�س جمل�س �إد�رة مدينة 
�شعادة  تر�أ�شه  �لذي  �لوطني لالإعالم  �ملجل�س  عجمان  �الإعالمية وفد 
�لطرفان  بحث  حيث  �ملجل�س  ع��ام  مدير  �ملن�شوري  �إب��ر�ه��ي��م  من�شور 
خالل �لزيارة �شبل تعزيز �أوجه �لتعاون �مل�شرتك بني �ملجل�س باعتباره 
�لهيئة �الحتادية �ملعنية بتطوير قطاع �الإعالم يف �لدولة و�لنهو�س به 

ومدينة عجمان �الإعالمية.
وخالل �للقاء - �لذي ح�شره �شعادة �ل�شيخ �شلطان بن �شقر �لنعيمي 
و�لدكتور  �حل��رة  �الإعالمية  عجمان  مدينة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 
ر��شد �لنعيمي �ملدير �لتنفيذي للخدمات �مل�شانده يف �ملجل�س �لوطني 

عبد�لعزيز  �ل�شيخ  �ملن�شوري  �إبر�هيم  من�شور  �شعادة  �شكر   - لالإعالم 
�لوطني  �ملجل�س  بوفد  �اللتقاء  على  حر�شه  على  �لنعيمي  حميد  بن 
�شاملة  ��شرت�تيجية  �إىل و�شع  �لر�مية  بتوجيهاته  .. م�شيد�  لالإعالم 
و�الأنظمة  �لت�شريعات  م��ع  تتو�فق  �حل���رة  �الإع��الم��ي��ة  عجمان  ملدينة 
و�للو�ئح �ل�شادرة عن جمل�س �لوزر�ء و�لتي تنظم �لعمل �الإعالمي بني 

خمتلف �جلهات �الإعالمية يف �لدولة.
عجمان  مدينة  ح��ر���س  �لنعيمي  حميد  ب��ن  عبد�لعزيز  �ل�شيخ  و�أك���د 
�لوطني  �ملجل�س  مع  �لتام  و�لتن�شيق  �لتعاون  على  �حل��رة  �الإعالمية 
ل���الإع���الم وب��ال�����ش��ك��ل �ل����ذي مي��ك��ن �ل��ق��ط��اع �الإع���الم���ي يف �ل���دول���ة من 
�لو�شول �إىل �أرقى و�أعلى �مل�شتويات ومبا ي�شهم يف حتقيق ��شرت�تيجية 
�إع��الم قادر على مو�كبة تطلعات �لدولة ون�شر  دولة �الإم��ار�ت يف بناء 

و�ال�شتقر�ر  و�ل�شلم  �الأم��ن  تعزيز  رئي�شي يف  �مل�شرقة كالعب  �شورتها 
و�لتنمية.

و�أ�شار �إىل �أهمية تعزيز �شبل �لتعاون �ال�شرت�تيجي �مل�شرتك بني �ملدينة 
�لبو�بة  باعتباره  �الإع��الم��ي  بالعمل  �ل�شلة  ذ�ت  و�ل��دو�ئ��ر  و�ملوؤ�ش�شات 
�لرئي�شية للنجاح و�لتميز وحتقيق �الأه��د�ف و�ل��روؤى �لتي قامت على 

�أ�شا�شها مدينة عجمان �العالمية �حلرة.
�إن �ملجل�س  من جانبه قال �شعادة مدير عام �ملجل�س �لوطني لالإعالم 
�لتي  �مل��ب��ادر�ت  من  �لعديد  تنظيم  على  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  ط��و�ل  عمل 
ت�شعى �إىل �الرت��ق��اء ب��و�ق��ع �ل��ق��ط��اع �الإع��الم��ي يف �ل��دول��ة وذل���ك من 
�ل�شامل مع خمتلف �جلهات و�ملدن �الإعالمية  �لتام و  �لتن�شيق  خالل 
يف �لدولة .. موؤكد� حر�س �ملجل�س على تقدمي �أنو�ع �لدعم و�مل�شاندة 

يف  ي�شهم  ومب��ا  �حل���رة  �الإع��الم��ي��ة  عجمان  ملدينة  ك��اف��ة  و�لت�شهيالت 
تقدمي �أرقي �خلدمات �إىل م�شتثمري �ملدينة.

�ل��زي��ارة بحث ع��دد من جم��االت �لعمل �مل�شرتك مثل منح  ومت خ��الل 
�لرت�خي�س �الإعالمية و�لت�شهيالت �لتي �شتقدم جلمهور �مل�شتثمرين 
وفقا لقو�نني و�شو�بط �لدولة وو�شع �خلطط �ال�شرت�تيجية �مل�شرتكة 
لتنظيم وتطوير وترقية �أد�ء �لعمل �الإعالمي يف �إمارة عجمان و�لعمل 
جماالت  خمتلف  يف  �لتقنية  �لو�شائل  �أح���دث  و��شتخد�م  توفري  على 
�لعمل �الإعالمي و�مل�شاهمة يف حتقيق روؤى �لقيادة �لر�شيدة وخططها 
�الإع���الم���ي مبجاالته  �ل��ع��م��ل  ����ش��ت��خ��د�م  م��ن خ���الل  �ل��ع��ام��ة  �لتنموية 
وو�شائله كافة الإبر�ز �الإمارة كمركز �قت�شادي و�شياحي و�إعالمي بارز 

يف منطقتي �خلليج و�ل�شرق �الأو�شط.

الوطني لالإعالم ومدينة عجمان الإعالمية يبحثان التعاون امل�سرتك

زائر األف  توظيف يختتم اأعماله بـ 18 
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 »BETT« الإمارات للف�ساء« ت�سارك يف معر�ض وموؤمتر تكنولوجيا التعليم يف لندن«

•• دبي-الفجر:

متا�شيا مع �إعالن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
 2018 ع��ام  �أن   « �ل��دول��ة »حفظه �هلل  رئي�س  نهيان  �آل 
»عام  �شعار  �شيحمل  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  يف 
مكتوم  �آل  ح�شر  بنت  �شم�شة  �ل�شيخة  �فتتحت   ،« ز�ي��د 
ع�شو جمل�س �إد�رة �حتاد كرة �لطائرة معر�س منتجات 
يف  �لهمم  �أ�شحاب  جمل�س  نظمه  �ل��ذي  �لهمم  �أ�شحاب 
�شرطة دبي بنادي �ل�شباط مبنطقة �لقرهود، بح�شور 
�لعميد �لدكتور جا�شم خليل مريز� مدير �إد�رة �الإعالم 
دبي،  ب�شرطة  �ملجتمع  الإ�شعاد  �لعامة  �الإد�رة  �الأمني يف 

جمل�س  رئي�س  �لرميثي  في�شل  �شعود  �لدكتور  و�لر�ئد 
�أ�شحاب �لهمم وعدد من �ل�شباط و�حل�شور.

من  جمموعة  بتقدمي  �ملعر�س  �فتتاح  فعاليات  وب���د�أت 
مدر�شة   - �الإن�شانية  للخدمات  �ل�شارقة  مدينة  �أطفال 
�الأمل لل�شم، �لن�شيد �لوطني لدولة �الإم��ار�ت �لعربية 
من خالل لغة �الإ�شارة ، وهو ما القى ��شتح�شانا و�إعجابا 

من قبل �حل�شور.
وعقب ذلك، جتولت �ل�شيخة �شم�شة بنت ح�شر �آل مكتوم 
�أروق��ة �ملعر�س، و�أطلعت على �ملنتجات �ملتنوعة �لتي  يف 
�لدو�ئر  خمتلف  م��ن  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  �أي����ادي  �أب��دع��ت��ه��ا 
يف  �مل�شاركة  �خلا�شة  و�جل��ه��ات  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات 

و�شي�شتقبل  يومني  م��د�ر  على  �شي�شتمر  �ل��ذي  �ملعر�س 
�أ�شحاب  منتجات  على  �الط��الع  يف  و�لر�غبني  �لطلبة 

�لهمم.
و�أثنت �ل�شيخة �شم�شة بنت ح�شر �آل مكتوم على �بد�عات 
منتجات  �نتاج  يف  �البتكارية  وقدر�تهم  �لهمم  �أ�شحاب 
و�لتقطت  �ملجاالت  خمتلف  يف  مو�هبهم  ت��ربز  متنوعة 

�ل�شور �لتذكارية ب�شحبتهم.
معر�س  �أن  �لرميثي  �شعود  �لدكتور  �لر�ئد  �أك��د  ب��دوره 
�أول م��ع��ر���س ينفذه  ي��ع��ت��رب  �ل��ه��م��م  �أ���ش��ح��اب  م��ن��ت��ج��ات 
جمل�س �أ�شحاب �لهمم يف �شرطة دبي هذ� �لعام تز�منا 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إع���الن  م��ع 

�شعار  �لعام حتت  باأن  �لدولة، حفظه �هلل،  رئي�س  نهيان 
�للو�ء عبد  ز�ي��د« وبناء على توجيهات من �شعادة  »ع��ام 
وذلك  دب���ي،   ل�شرطة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د  �مل���ري،  �هلل خليفة 
وعر�س  �لهمم  �أ�شحاب  و�إب��د�ع��ات  مو�هب  دع��م  بهدف 

منتجاتهم  على كافة زو�ر �ملعر�س يف نادي �ل�شباط. 
يومني  م����د�ر  ع��ل��ى  �شي�شتمر  �مل��ع��ر���س  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
يف  خمت�شة  خا�شة  وجهة  حكومية  �إد�رة   21 مب�شاركة 
تاأهيل �أ�شحاب �لهمم، مبينا يف �لوقت ذ�ته �أن �ملعر�س 
�شي�شهد تقدمي �لعديد من �ملحا�شر�ت �لتوعوية بحقوق 
�لز�ئرين  للطلبة  �ملجتمع  يف  ودوره���م  �لهمم  �أ�شحاب 

للمعر�س.

زايد«  »عام  �صعار  يحمل  الذي  احتفاء بعام 2018 

ال�سيخة �سم�سة بنت ح�سر اآل مكتوم تفتتح معر�ض منتجات اأ�سحاب الهمم 

•• اأبوظبي-وام:

ينظم �ملجل�س �لوطني لالإعالم “خلوة م�شتقبل �الإعالم” مب�شاركة و��شعة 
ذل��ك م�شوؤويل  �ل��دول��ة مبا يف  �الإع��الم��ي يف  �لقطاع  من خمتلف مكونات 
�ل�شحف وحمطات �الإذ�عة و�لتلفزيون وموؤ�ش�شات �الإعالم �لرقمي و�شناع 
�ملحتوى وكليات �الت�شال و�أهم �ملفكرين و�ملوؤثرين وذلك يوم �الأحد �ملو�فق 
�لر�بع من فرب�ير 2018 يف منتجع �شانت ريجي�س بجزيرة �ل�شعديات – 
�إىل �ملقاربة بني و�قع �الإع��الم �حلايل وطموحات  �أبوظبي. تهدف �خللوة 
�لفر�س  ومناق�شة  �الإم�����ار�ت  دول���ة  ري���ادة  تعزيز  يف  ي�شهم  مب��ا  �مل�شتقبل 
وحتفيز  تطويرية  عمل  بخطة  للخروج  �لقطاع  تو�جه  �لتي  و�لتحديات 
�للغات  متعدد  متنوع  غني  حم��ت��وى  تطوير  على  �الإع��الم��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
يخاطب جميع فئات �جلمهور �ملحلي و�ملجتمع �لدويل مبا يعك�س �الإجناز�ت 
�حل�شارية للدولة ويعزز مكانتها وي�شهم يف متكني �ل�شباب و�ال�شتفادة من 

طاقاتهم خدمة مل�شتقبل �الإعالم ودوره يف مئوية �الإمار�ت.
�أهمية �خللوة �الإعالمية - �لتي تعقد يف �شهر �البتكار ودوره��ا يف  وح��ول 
متكني �لقطاع �الإعالمي يف �لدولة وتعزيزه - قال �شعادة من�شور �إبر�هيم 
�ملن�شوري مدير عام �ملجل�س �لوطني لالإعالم “ يف ظل �لتطور�ت �لكبرية 
�لدور  ظ��ل  ويف  و�لعاملي  �ملحلي  �الإع���الم  قطاع  ي�شهدها  �لتي  و�ملت�شارعة 
�لريادي �لذي تلعبه دولة �الإمار�ت فقد وجدنا يف �ملجل�س �لوطني لالإعالم 
�أن من �ل�شروري تقييم و�قع �الإعالم �ملحلي و�لنظر �إىل �لتحديات و�لفر�س 
و�مل�شتجد�ت و�لعمل على �إيجاد حلول و�آليات مبتكرة ت�شاهم يف تعزيز هذ� 
 .« �ال�شرت�تيجية  و�أهد�فها  �لدولة  روؤي��ة  �لو�قع وحتفيزه مبا يتالءم مع 
تطوير  عملية  ��شتكمل  ق��د  ل��الإع��الم  �لوطني  �ملجل�س  �أن  بالذكر  جدير 
�لبيئة �لتنظيمية و�لت�شريعية للقطاع لت�شهيل عمل �ملوؤ�ش�شات �الإعالمية 

وتعزيز تناف�شها �الإيجابي.
�إىل  و�لر�مية  �ملجل�س  يبذلها  �لتي  للجهود  ��شتكماال  �خللوة  هذه  وتاأتي 
�الرتقاء بو�قع �لقطاع و�أد�ئه مبا يخدم دولة �الإمار�ت و�أجندتها �لوطنية. 

الوطني لالإعالم ينظم خلوة ملناق�سة 
م�ستقبل القطاع 4 فرباير
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اإعــــــــــالن
�لنعيمي  �شعيد  خمي�س  �ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1113157 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*2.50 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ ور�شة خمي�س �شعيد �لنعيمي
KHAMIS SAEED AL NUAIMI ELECT DEVICES REPAIR WORKSHOP

�ىل/حمل توب تن لت�شليح �لدينامو
TOP TEN DINAMO REPAIRS SHOP

تعديل ن�شاط/��شافة تركيب و�شيانة م�شخات �ملياه )3320007(
تعديل ن�شاط/حذف ��شالح �ملربد�ت و�لغ�شاالت و�ل�شخانات )9522001(

�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�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1

اإعــــــــــالن
�لبنف�شج  �ل�ش�����ادة/تالل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1921576:للنقليات �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي عبد�هلل �شعيد ر��شد �جلابري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي ر��شد ح�شن حممد �ل�شام�شي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�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�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  هرتل  بي  �م  �ل�ش�����ادة/�يه  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1010901  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 PROFESSIONAL شافة بروفي�شينال بارترن�شب لال�شتثمار�ت ذ.م.م��
PARTNERSHIP INVESTMENTS بن�شبة %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شركة �مل�شعود برغوم ذ.م.م بن�شبة %51

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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1

الغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
خر�شان  و�دي  �لتجاري  باال�شم   CN رقم:1912964 
بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة  �لعامة  للنقليات 

�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�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1

اإعــــــــــالن
�حل�شن  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لو�شطاء �لتاأمني ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1002550 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شلطان �شعيد جا�شم �حمد �ملهريي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �ل�شيخ �حمد بن حممد بن �شلطان �لظاهري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم:CN 1021224 باال�شم �لتجاري ور�شة حممد 
تعديل  طلب  بالغاء  �ل�شيار�ت  لت�شليح  �خلطيب 

�لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مينا البز للمخترب�ت 

CN 2113537:لطبية ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 SMART �س.ذ.م.م  �ملن�شاأت  �د�رة  خلدمات  بزني�س  �شمارت  ��شافة 

BUSINESS FACILITES MANAGEMENT SERVICESLLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد خليفة خلف �ملزروعي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1

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

�لنمر �ال�شود خلدمة �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 1054137 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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1

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

خلياطة �ملالب�س �لرجالية �لعربية
رخ�شة رقم:CN 2347275 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مرو�ن حممد حم�شن حممد �ملرقب %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد عو�س ح�شني �مل�شعبي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شبورت�س زون

رخ�شة رقم:CN 1033815 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �شعيد �شالح �لروي�شان %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�لعزيز حممد عبد�هلل عبدول �خلمريي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1

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

CN 2243888:كهف �لرحبة �لليلي  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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1

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

CN 1224978:درميز لالزياء  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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1

اإعــــــــــالن
ال�شت�شار�ت  �ل�ش�����ادة/�كيور�شي  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لهند�شة رخ�شة رقم:CN 2050733 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/ �كيور�شي ال�شت�شار�ت �لهند�شة

ACCURACY ARCHITECTURAL ENGINEERING CONSULTANCY LLC

�ىل/�كيور�شي لال�شت�شار�ت �لهند�شية ذ.م.م
ACCURACY ENGINEERING CONSULTANCY LLC

تعديل ن�شاط/��شافة ��شت�شار�ت يف �لهند�شة �ملدنية )7110205(
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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1

اإعــــــــــالن
�لركاب  لنقل  �ل�ش�����ادة/حافالت  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1978682 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ حافالت لنقل �لركاب
HAFILAT PASSENGERS TRANSPORTION BY LUXURIOUS CARS LLC

�ىل/��س هيل لنقل �لركاب بال�شيار�ت �لفخمة ذ.م.م
S HAIL PASSEENGERS TRANSPORTATION BY LUXURIOUS CARS 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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة بالن �ت لتنظيم 

�ملنا�شبات رخ�شة رقم:CN 2461052 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ موؤ�ش�شة بالن �ت لتنظيم �ملنا�شبات
PLAN IT EVENTS ESTABLISHMENT

�ىل/موؤ�ش�شة بالن �ت للت�شويق وتنظيم �ملنا�شبات
PLAN OT MARKETING AND EVENTS EST

تعديل ن�شاط/��شافة تنظيم و�د�رة �لفعاليات )8230009(
تعديل ن�شاط/��شافة ��شت�شار�ت ودر��شات ت�شويقية )7320001(

تعديل ن�شاط/حذف تعهد�ت �حلفالت و�ملنا�شبات �لرتفيهية )9000102(
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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1

اإعــــــــــالن
�لتنظيف  خلدمات  �شريفي�س  �ل�ش�����ادة/جولدن  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2022872 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �شلطان علي ح�شن �ملزروقي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فاطمة حممد علي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �جلر�يحي حممد عيد �لف�شايل

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ جولدن �شريفي�س خلدمات �لتنظيف ذ.م.م
GOLDEN SERVICES CLEANING SERVICES LLC

�ىل/جولدن �شريفي�س خلدمات �لتنظيف - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
GOLDEN SERVICES CLEANING SERVICES - 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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملحور �لف�شي للمقاوالت 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1197060 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شليم ح�شن �حمد �ملزروعي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ر�شو�ن ر�شو�ن عبد�جلو�د جنم %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ر�شو�ن ر�شو�ن عبد�جلو�د جنم
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حمد�ن عبد�هلل حمد�ن خمي�س �لدرمكي
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�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1

اإعــــــــــالن
�لعامة  للمقاوالت  �ملا�شية  �ل�ش�����ادة/�ملرتفعات  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�د�رة �لعقار�ت رخ�شة رقم:CN 1666747 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ �ملرتفعات �ملا�شية للمقاوالت �لعامة و�د�رة �لعقار�ت
DAIMOND HIGHT HILLS GENERAL CONTRACTING & REAL ESTAT MANAGEMENT

�ىل/ �ملرتفعات �ملا�شية للمقاوالت �لعامة و�د�رة �لعقار�ت- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 DAIMOND HIGHT HILLS GENERAL CONTRACTING & REAL

ESTAT MANAGEMENT - 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�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1

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

CN 2276328:ومنقو�شة عال�شاج 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 
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•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ل��روؤي��ة  حتقيقا 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل�����وزر�ء حاكم  رئ��ي�����س جمل�س  �ل��دول��ة 
�ل�شباب  تطوير  يف  �هلل”  “رعاه  دب��ي 
عمل  �أج��ن��دة  �شمن  �أول��وي��ة  ومتكينهم 
بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  �حلكومة وجه 
�آل م��ك��ت��وم ويل عهد  حم��م��د ب��ن ر����ش��د 
من  ك��ل  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي 
�ل�شباب  ومت��ك��ني  تطوير  ع��الق��ة يف  ل��ه 
بامل�شاهمة يف بناء قدر�ت �أبناء �الإمار�ت 
�ل��ق��ي��ام مب�����ش��وؤول��ي��ات��ه��م وحتقيق  ع��ل��ى 
ن�شعى  �ل���ت���ي  �الإجن����������از�ت  م����ن  �مل����زي����د 
�شناعة  يف  ف���دوره���م  �إل��ي��ه��ا  ل��ل��و���ش��ول 
مرهون  �الإجن����از�ت  وحتقيق  �مل�شتقبل 
�لتكنولوجيا  ت��ط��وي��ع  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه��م 
و�ل���ع���ل���وم �مل���ت���ق���دم���ة خل���دم���ة �أه������د�ف 

ذل��ك خالل  جمتمعهم ووط��ن��ه��م. ج��اء 
تر�أ�س �شموه الجتماع �ملجل�س �لتنفيذي 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد  بح�شور �شمو 
ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
�لنائب �الأول لرئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
و�أع�شاء  �لتنفيذي  �ملجل�س  و�أع�����ش��اء 
جم��ل�����س دب���ي ل��ل�����ش��ب��اب و�ل����ذي ع��ق��د يف 
“برو�ز دبي«. وقال �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم ويل 
 “ �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
لل�شباب  �هلل  رع��اه  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
حلم  فهم  لهم  ون��رب����س  د�ئما  و��شحة 
و�أمل ز�يد رحمه �هلل ورهاننا للمرحلة 
�لالزم  �ل��دع��م  ت��وف��ري  وعلينا  �ملقبلة.. 
لتمكينهم وجناحهم يف حتقيق و�شناعة 
�الإجناز�ت ف�شمان �مل�شتقبل �لذي نعمل 

الأجله مرهون بهم«.

“ قدمت دولة �الإمار�ت  و�أ�شاف �شموه 
ووفرت  لل�شباب  كامال  دعما  وقيادتها 
على  قادرين  ليكونو�  �ل�شبل  كافة  لهم 
�حلفاظ على منجز�تنا ومناف�شة باقي 
وعلينا  �ل�������ش���د�رة..  ع��ل��ى  �ل���ع���امل  دول 
على  وت�شجيعهم  ذل���ك  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ 
�الإبد�ع ومتكينهم بكافة �ل�شبل لتحقيق 
و�لطاقات  �لتنمية  وق���ود  فهم  �لنجاح 
�شنع  �شبيل  يف  ��شتثمارها  يجب  �ل��ت��ي 

�مل�شتقبل«.
و�أكد �شموه �إن وجود �ل�شباب بيننا �ليوم 
يف �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي هو ر�شالة 
�لوطن  جمد  هم  �ل�شباب  ب��اأن  و��شحة 
�لذي  �لعماد  وه��م  وحماته  وح�شارته 
وقال  �مل�����ش��رق..  م�شتقبلنا  عليه  نبني 
عملية  لهم  نربز  �أن  علينا  كان  لذ�   “
�لكيفية  �ل����ق����ر�ر�ت  و�ت���خ���اذ  م��ن��اق�����ش��ة 
�ل����ق����ر�ر�ت �حلكومية  ف��ي��ه��ا  ت��ت��م  �ل��ت��ي 

تقرر  الأنها  فيها  �إ�شر�كهم  �شرورة  مع 
م�شريهم وم�شري غريهم من �الأجيال 
ي�شتفيدو�  �أن  لهم  ور���ش��ال��ت��ي  �ل��ق��ادم��ة 

ممن هم �أكرب و�أكر خربة منهم«.
وحت��ق��ي��ق��ا ل��غ��اي��ات خ��ط��ة دب���ي 2021 
�لناب�شة باحلياة  باأن تكون دبي �ملدينة 
و�حت�شانها  بتناغمها  عامليا  و�ل��ر�ئ��دة 
�ملجل�س  �ع��ت��م��د  �ل���ث���ق���اف���ات..  مل��خ��ت��ل��ف 
ب���رئ���ا����ش���ة ����ش���م���و �ل�������ش���ي���خ ح����م����د�ن بن 
�آل م��ك��ت��وم ويل عهد  حم��م��د ب��ن ر����ش��د 
دب���ي رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي �ليوم 
�لثقافة  لقطاع  �ال�شرت�تيجية  �خلطة 
تهدف  و�لتي   2021 دب��ي  يف  و�لفنون 
عاملية  كمدينة  دب��ي  مكانة  تر�شيخ  �إىل 
و�لرت�ث  للثقافة  وم�شتد�مة  خ��الق��ة 

و�لفنون و�الآد�ب.
م��الم��ح �خلطة  �أه����م  ����ش��ت��ع��ر����س  ومت 
متكن  �لتي  �ال�شرت�تيجية  و�لتوجهات 

و�لفنون  و�ل�����رت�ث  �ل��ث��ق��اف��ة  ق��ط��اع��ات 
�لنهم  �إ���ش��ب��اع  م��ن  �الإم�����ارة  يف  و�الآد�ب 
�ل�شياحة  وتعزيز  دب��ي  ملجتمع  �لثقايف 
�قت�شاد  تنويع  يف  و�مل�شاهمة  �لثقافية 
�لثقافية  �ل�����ش��ن��اع��ات  خ���الل  م��ن  دب���ي 
هما  و�ل��ف��ن��ون  فالثقافة  و�الإب��د�ع��ي��ة.. 
�أ���ش�����س �ل��ت��ط��ور و�ل���رق���ي يف كافة  م���ن 
�مل��ج��ت��م��ع��ات ودع����م ه����ذ� �ل��ق��ط��اع ياأتي 
�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  من  �نطالقا 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
�إىل  �هلل” �ل��ر�م��ي��ة  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
�الرت���ق���اء ب��امل�����ش��ه��د �ل��ث��ق��ايف ن��ح��و �آف���اق 
�الإمارة  �شبيل تر�شيخ مكانة  جديدة يف 
متميز  ط���اب���ع  ذ�ت  ث��ق��اف��ي��ة  ك���وج���ه���ة 
بيئة  خ��ل��ق  ع��ن  ف�شال  وع��امل��ي��ا  �إقليميا 
يف  ي�شهم  �ل��ث��ق��اف��ات  م��ت��ع��دد  جمتمعية 
تعزيز مفهوم �ل�شعادة و�لرخاء ملو�طني 

و�شكان �إمارة دبي.
�ملجل�س  �ع����ت����م����د  �آخ���������ر  ج�����ان�����ب  م�����ن 
�ملبكرة  �لطفولة  تنمية  ��شرت�تيجية 
هيئة  ��شتعر�شتها  و�ل��ت��ي  دب��ي  الإم����ارة 
تنمية �ملجتمع حيث تهدف �إىل حتديد 
�مل�شوؤوليات لل�شركاء �لرئي�شيني يف دعم 
�لطفولة  مرحلة  يف  �الأط��ف��ال  وتنمية 
�ملطلوبة  و�ل�شيا�شات  و�لرب�مج  �ملبكرة 
�إىل  �ل��ت��ن��م��ي��ة.  �أه�����د�ف  لتحقيق  منهم 
جانب مناق�شة �أبرز �لرب�مج و�خلدمات 
تلبية  دب��ي  �إم���ارة  يف  تقدميها  �ملخطط 
�ل��ط��ف��ول��ة �ملبكرة  الح��ت��ي��اج��ات م��رح��ل��ة 
�لتي ت�شمل �الأطفال منذ �لوالدة وحتى 
���ش��ن �ل�����ش��اد���ش��ة. و�ط��ل��ع �حل�����ش��ور على 
قدمتها  �لتي  �ملدر�شية  �ل�شحة  �شيا�شة 
��شتعر�شت  حيث  دبي  يف  �ل�شحة  هيئة 
�لطلبة  تو�جه  �لتي  �ل�شحية  �مل�شكالت 
�الإم��ار�ت��ي��ني و�مل��ق��ي��م��ني يف دب���ي و�شبل 

�أمناط  وتعزيز  �الأم��ر����س  من  �لوقاية 
�لرعاية �ل�شحية للطلبة. مبينة �رتباط 
و�ملحلية  �الحتادية  باخلطط  �ل�شيا�شة 
مثل خطة دبي 2021 وروؤية �الإمار�ت 
�لوقاية  �إىل  �ل�شيا�شة  وتهدف   2021
وتطوير  �ملبكر  و�لك�شف  �الأمر��س  من 
�مل��ع��ل��وم��ات و�ل��ب��ح��وث �ل�شحية  �أن��ظ��م��ة 
حيث ��شتمل �لعر�س على �لعو�مل �لتي 
دعت �إىل �إعد�د �شيا�شة �ل�شحة �ملدر�شية 
م��ن��ه��ا �ن��ت�����ش��ار �مل�����ش��ك��الت �ل�����ش��ح��ي��ة يف 
و�لعاملي  �حلكومي  و�الهتمام  �مل��د�ر���س 
عن  ف�شال  �مل��در���ش��ي��ة  �ل�شحة  ب��رب�م��ج 
تلتزم  ���ش��رورة وج��ود منهجية م��وح��دة 
مبو�جهة  �ملعنية  �الأط����ر�ف  جميع  بها 
ت�شمن  كما  �ملدر�شية  �ل�شحة  حتديات 

�لعر�س بع�س �ملقارنات �ملعيارية �لعاملية 
ل��ل��ط��الب �أب����رزت �أه���م �ل��ت��ح��دي��ات �لتي 

تو�جه �ل�شحة �ملدر�شية يف �لعامل.
متكاملة  �شيا�شة  �ملجل�س  �ع��ت��م��د  ك��م��ا 
��شتعر�شت  حيث  �ل�شائقني  لرتخي�س 
هيئة �لطرق و�ملو��شالت هذه �ل�شيا�شة 
�ل�شالمة  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت���ه���دف  و�ل���ت���ي 
مبنظومة  �الرتقاء  خالل  من  �ملرورية 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  وت��ب��ن��ي  �ل��رتخ��ي�����س 
ومر�جعة �لنظم و�الآليات �حلالية. �إىل 
�ملخت�شة  �جل��ه��ات  م��ع  �لتن�شيق  ج��ان��ب 
�لت�شريح  ب������اإج������ر�ء�ت  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
وتاأهيل  تدريب  ومناهج  �ملهني  لل�شائق 
�ملعنية  �جلهات  مع  �ل�شائقني  وفح�س 

يف �لدولة.

••  اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة كرم �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب 
�لفائزين  �أبوظبي  الإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
دورتها  يف  �ملتميز  �حلكومي  ل��الأد�ء  �أبوظبي  بجائزة 
�م�س يف  �أقيم  �ل��ذي  خ��الل �حلفل  وذل��ك  �خلام�شة، 

فندق ق�شر �الإمار�ت باأبوظبي.
�إن جائزة  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ هز�ع بن  �شمو   وقال 
�أبوظبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز توؤكد �شعي حكومة 
�أب��وظ��ب��ي �ل������دوؤوب ن��ح��و �الرت���ق���اء مب�����ش��ت��وى �الأد�ء 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي، وت��ع��زي��ز ن��ه��ج �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة لتكون 
د�عمة  �البتكار،  على  حمفزة  ل��الإب��د�ع،  حا�شنة  بيئة 
�ملحركات  من  �ليوم  تعد  و�لتي  �خلالقة،  للمبادر�ت 
�الأه�������د�ف �حل��ك��وم��ي��ة بكفاءة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 

وفاعلية.
روؤية  عن  �أبوظبي  حكومة  توجهات  “تعرب   و�أ�شاف: 
��شرت�تيجية و��شحة وتطلعات تنموية ال تتحقق �إال 
و�لدعم  �الهتمام  ظل  يف  ال�شيما  �لتميز،  خالل  من 
�لذي تقدمه �لقيادة �حلكيمة للجهات �حلكومية يف 

�إمارة �أبوظبي”.
 و�أ�شار �شموه �إىل �أن جائزة �أبوظبي لالأد�ء �حلكومي 
�مل��ت��م��ي��ز ب��ات��ت ر�ئ�����دة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ج���و�ئ���ز �لتميز 
ودقيقة،  مهنية  تقييم  معايري  و�أر���ش��ت  �حلكومية، 
تبعاً الأف�شل �ملمار�شات �لعاملية، موؤكد�ً “�أن بيئة عمل 
�جلهات �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي تتميز بابتعادها 
�أد�ئها  عن �لنمطية، وهي يف �شباق م�شتمر لتح�شني 
�لتي  �ال�شرت�تيجية  للروئ  تبعاً  خدماتها،  وتطوير 
و�الإج���ر�ء�ت  �خل��دم��ات  وت�شهيل  حت�شني  �إىل  تهدف 

�حلكومية ومو�كبة �أبرز تطور�تها”.
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حامد  �ل�شيخ  �شمو  �حلفل   ح�شر 
�أبوظبي و �شمو �ل�شيخ خالد  رئي�س دي��و�ن ويل عهد 
�إد�رة موؤ�ش�شة ز�يد  �آل نهيان رئي�س جمل�س  ز�يد  بن 
�لعليا للرعاية �الإن�شانية وذوي �الإحتياجات �خلا�شة 
�آل نهيان  ب���ن ط��ح��ن��ون  ب���ن ح��م��د  و�ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
للمطار�ت  �أبوظبي  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 
و�أع�شاء �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي وقياد�تها 

�حلكومية.
مبارك  �أح��م��د  �لدكتور  معايل  ق��ال  �ملنا�شبة،   وبهذه 
الإمارة  �لتنفيذي  للمجل�س  �ل��ع��ام  �الأم���ني  �مل��زروع��ي 
�أبوظبي �أثناء �إلقاء كلمة حكومة �أبوظبي، �إن م�شرية 
�لتنمية �لتي ت�شهدها �إمارة �أبوظبي يف كافة �ملجاالت، 
�أ�ّش�س قو�عدها �ملتينة وو�شع لبناتها �لر�حل �لكبري 
طيب  نهيان،  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 

لننذر  “عام ز�يد”  ب�  �هلل ث��ر�ه، ونحن �ليوم نحتفي 
�أنف�شنا خلدمة �لوطن وقيادته �لر�ئدة و�شعبه �لويف، 
حمطات  معاً  ون�شتعيد  �لعريق،  ز�ي��د  �إرث  ون�شتذكر 

تاريخه �مل�شيء.
 و�أ�شاف: “�إن ما حققته �أبوظبي من منجز�ت تنموية 
�ليوم ق�شة جناح، وم�شدر  وح�شارية وثقافية باتت 
�إلهام للعمل �جلاد يف �لعامل �أجمع، وهي خري �شاهد 
على �أن �أبوظبي هي حمطة ر�ئدة يف طريق �مل�شتقبل، 
كما كانت حمطة متفرّدة يف �ملا�شي، و�أ�شبحت �ليوم 
مبختلف  حتتفي  ووج��ه��ًة  لالإن�شانية،  عاملية  م��ن��ارة 

�لثقافات”.
لبناء  �ل���دوؤوب  و�لعمل  �مل�شتمر  �لتخطيط  �أن   و�كد 
نه�شة تنموية �أ�شا�شها �الإن�شان، كان وال يز�ل حمور�ً 
�أب��وظ��ب��ي الف��ت��ا �ىل �ن  م��ن حم����اور نه�شة  رئ��ي�����ش��ي��اً 
�أتت  �لتنموية،  �مل��ج��االت  ك��ل  يف  �ملتحققة  �الإجن����از�ت 
بف�شل روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان، رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، وبتوجيهات ودعم 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ومتابعة و�هتمام �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان 

نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي.
لالأد�ء  �أب��وظ��ب��ي  ج��ائ��زة  �أهمية  �إىل  �مل��زروع��ي   و�أ�شار 
�أبوظبي  �ملتميز و�لتي جت�ّشد عزم حكومة  �حلكومي 
خطط  تنفيذ  ودع��م  �ل��ري��ادة،  حتقيق  مو��شلة  على 
�حلكومة وعملها على ��شت�شر�ف �مل�شتقبل، وت�شخري 
�شعادته،  �الإن�����ش��ان وحت��ق��ي��ق  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا خل��دم��ة 

عالوة على دورها يف تعزيز مفاهيم �البتكار و�لتحول 
�لرقمي يف ثقافة �لعمل �حلكومي.

�أبوظبي  ح��ك��وم��ة  ك��ل��م��ة  ن��ه��اي��ة  م��ع��ال��ي��ه يف   و����ش���دد 
�لتحديات،  ملو�جهة  �جل��ه��ود  م�شاعفة  �أهمية  على 
وحتويلها �إىل فر�س تدعم م�شرية �لنمو و�الزدهار، 

وتعزيز مكانة �أبوظبي �الإقليمية و�لعاملية.
�جلهات  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو   وكّرم 
على  �حلا�شلني  و�الأف����ر�د  �أب��وظ��ب��ي  بجائزة  �ل��ف��ائ��زة 

و�شام رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي.
ويف جو�ئز �ملحاور فازت بجائزة حمور �البتكار �شركة 
وفازت كذلك  “�شحة”  �أبوظبي للخدمات �ل�شحية 
يف  �أما  �ملوؤ�ش�شية،  �ملمكنات  �ملتميزة يف  �جلهة  بجائزة 
�جلهة  بجائزة  ف��ازت  فقد  �لرئي�شية  �ملعايري  جو�ئز 
مو�نئ  “�شركة  �أب��وظ��ب��ي  خ��ط��ة  حتقيق  يف  �مل��ت��م��ي��زة 
�إ�شعاد  يف  �ملتميزة  �جلهة  بجائزة  وف��ازت  �أبوظبي”، 
للمعار�س”،  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  “�شركة  �ملتعاملني 
بيئة عمل  �أ���ش��ع��د  �ملتميزة يف  ب��ج��ائ��زة �جل��ه��ة  وف���ازت 
وفاز  “�شحة”،  �ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي  �شركة 
بجائزة �جلهة �ملتميزة يف جمال  “مركز �الإح�شاء” 
وفازت بجائزة �جلهة �ملتميزة  “�حلكومة �لرقمية”، 

مالياً “مو�نئ �أبوظبي”..
فازت  �ملوؤ�ش�شي  �لتو��شل  يف  �ملتميزة  �جلهة  وبجائزة 
“�شركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�س”، وفازت بجائزة 
�جلهة �ملتميزة يف �إد�رة �ملخاطر و��شتمر�رية �الأعمال 
“�شركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�س”، وفازت بجائزة 
وذلك  �أبوظبي  مو�نئ  �شركة  حكومية  خدمة  �أف�شل 

فيما فازت خدمة  عن خدمة “ر�شّو ومغادرة �مليناء”، 
“منحة �أر�س �شكنية” بجائزة �أف�شل خدمة حكومية 
م�شرتكة، وهي �خلدمة �مل�شرتكة بني - هيئة �أبوظبي 

لالإ�شكان - وعدد من �جلهات �حلكومية.
 ويف جو�ئز �الأفر�د فاز بو�شام رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
 : �لطويلة”  �خلدمة  ذو  �ملتفاين  “�ملوظف  فئة  عن 
عبد�لرب على �أحمد �حلمريي من هيئة �لبيئة، وفاز 
“�الإ�شر�ف  فئة  عن  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  بو�شام 
حممد  ق��ا���ش��م  حم��م��د  ي��و���ش��ف  �مل��ه��ن��د���س  �الإد�ري” 
�حل��و���ش��ن��ي م��ن ���ش��رك��ة �أب��وظ��ب��ي ل��ل��ت��وزي��ع، وع���ن فئة 
د�ئرة  من  �مل��ن��ذري  �شعيد  �شهيلة  �الإد�ري”  “�لدعم 
�لتخ�ش�شي”  “�ملجال  فئة  وعن  و�ل�شياحة،  �لثقافة 
من  �لظهوري  �لطليع  �شعيد  �شامل  �لدكتور  �لنقيب 
غامن  �لتقني”  “�لفني  فئة  وع��ن  �أب��وظ��ب��ي،  �شرطة 
�شالح �لقا�شم من موؤ�ش�شة �الإمار�ت للطاقة �لنووية، 
�حلادر  حمود  �لدكتور  �ملبتكر”  “�ملوظف  فئة  وع��ن 
من �شركة �لعني للتوزيع، وعن فئة “�إ�شعاد �ملتعاملني 
من  �جل���اب���ري  ح�����ش��ني  حم��م��د  ف��ي�����ش��ل  �الإ�شر�يف” 
�أبوظبي،  الإمارة  �لتقاعد  ومكافاآت  معا�شات  �شندوق 
عن فئة “�إ�شعاد �ملتعاملني غري �الإ�شر�يف” نوف على 
ومكافاآت  معا�شات  ���ش��ن��دوق  م��ن  �حل��م��ادي  �شلطان 
�لتقاعد الإمارة �أبوظبي، وعن فئة “�ملجال �مليد�ين” 
ز�يد  موؤ�ش�شة  م��ن  �ل��ده��م��اين  خلفان  حممد  خ��ول��ة 
�لعليا للرعاية �الإن�شانية وذوي �الحتياجات �خلا�شة، 
وف��ازت د. دعاء حامت �شيف �لدين من موؤ�ش�شة ز�يد 
�لعليا للرعاية �الإن�شانية وذوي �الحتياجات �خلا�شة 

وفاز كابنت عبد�لكرمي  عن فئة “�ملوظف �جلديد”، 
مبارك �مل�شعبي من مو�نئ �أبوظبي عن فئة “�ملدير 
“�ملدير �لعام �ملتميز”  وعن فئة  �لتنفيذي �ملتميز”، 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لدرمكي  حممد  ر��شد  مطر  د. 

ل�شركة �أبوظبي للخدمات �ل�شحية “�شحة”.
فوزها  على  �أبوظبي”  م��و�ن��ئ  “�شركة  �شموه   وكرّم 
بجائزة �جلهة �ملتميزة على م�شتوى حكومة �أبوظبي. 
�نتهاء  للتميز عقب  �أبوظبي  برنامج  مكتب   و�شيقوم 
�مل�شاركني من �جلهات و�الأفر�د  �لدورة بتزويد كافة 
�أد�ئهم،  نقاط  �أهم  و�لتي تربز  �لتعقيبية،  بالتقارير 
يعزز  مبا  عليها،  �لعمل  �لو�جب  �لتح�شني  ومو��شع 
وي�شهم يف حتقيق  �لعمل �حلكومي،  �لتميز يف  رحلة 

�لفاعلية يف �الأد�ء �حلكومي ب�شكل م�شتد�م.
 ومت خالل �حلفل عر�س مادة فلمية حول منظومة 
�ل�شوء  ي�شّلط  و�ل��ذي  �أبوظبي،  يف  �حلكومي  �لتميز 
على خمتلف جو�نب �لتميز يف منظومة عمل حكومة 

�أبوظبي و�جلهات �لتابعة لها.
على  �شنو�ت  ع�شر  م��رور  على  �ل�شوء  �لفيلم   و�شلط 
�إط����الق ج��ائ��زة �أب��وظ��ب��ي ل����الأد�ء �حل��ك��وم��ي �ملتميز، 
و�أهميتها  �لتميز �حلكومي  ودورها يف تر�شيخ ثقافة 
و��شت�شر�ف  �الب��ت��ك��ار  وحت��ف��ي��ز  �ل���ري���ادة  حت��ق��ي��ق  يف 
و�لتوجهات  �مل���م���ار����ش���ات  �أف�����ش��ل  وت��ب��ن��ي  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 

و�ملعايري �لدولية.
يف  �ملقّيمني  جتربة  يتناول  فيلم  ��شتعر��س  مت   كما 
�حلكومي  ل��الأد�ء  �أبوظبي  جلائزة  �خلام�شة  �ل��دورة 
�ل��زي��ار�ت �لتي ق��ام��و� بها  �ملتميز، وذل��ك م��ن خ��الل 

�جلائزة،  فئات  ملختلف  �ملر�شحة  �حلكومية  للجهات 
�إ�شافة �إىل مقابالتهم للقياد�ت و�ملوظفني �ملر�شحني 
الأو�شمة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، �إحدى فئات جائزة 

�أبوظبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز.
 200 م��ن  �أك���ر  �أي����دي  ع��ل��ى  �لتقييم  عملية   ومتت 
مقّيم مو�طن ودويل ذوي خربة من 41 دولة، وذلك 
ملعايري  �مل�شاركة  �جلهات  ��شتيفاء  من  �لتاأكد  بهدف 
مناف�شات  من  �خلام�شة  �ل��دورة  جو�ئز  لنيل  �لتميز 

جائزة �أبوظبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز.
وذلك  �أبوظبي،  حلكومة  تابعة  جهة   52  وتناف�شت 
حكومة  م�شتوى  على  �ملتميزة  �جل��ه��ة  ج��ائ��زة  لنيل 
�ملعايري  وجو�ئز  �ملحاور  جو�ئز  �إىل  �إ�شافة  �أبوظبي، 
�لرئي�شية، فيما تناف�س 110 موظفني و42 مدير�ً 
و�لبالغة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �أو�شمة  على  عاماً 

12 و�شاماً.
 وتعد جائزة �أبوظبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز �إحدى 
ثقافة  لدعم  �أبوظبي  حكومة  تتبناها  �لتي  �الآل��ي��ات 
�شهدت  ح��ي��ث  �أب��وظ��ب��ي،  �إم����ارة  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �لتميز 
و�لتحديات  �ل��ت��ط��ور�ت  م��ن  ع���دد�ً  �خلام�شة  �ل���دورة 
يف  و�لتطويري  �لتنموي  �مل�شهد  مع  تتما�شى  و�لتي 
�الإمارة ، وت�شهم يف تطوير �آليات �لعمل �ملوؤ�ش�شي ورفع 
جودة �الأد�ء وخلق وتنمية روح �ملناف�شة �الإيجابية يف 

�لقطاع �حلكومي.
و  مت �عتماد منظومة �لتميز كاأ�شا�س لتقييم �جلهات 
�ل�����دورة �خل��ام�����ش��ة جلائزة  �مل�����ش��ارك��ة يف  �حل��ك��وم��ي��ة 
�أب��وظ��ب��ي ل����الأد�ء �حل��ك��وم��ي �مل��ت��م��ي��ز، ب��ه��دف حتديد 
م�شتوى �لن�شج �لذي و�شلت �إليه �جلهات يف رحلتها 
نحو حتقيق �لريادة يف مهامها �لرئي�شية و�خلدمات، 
ملهامها  �جل���ه���ة  �أد�ء  ع��ل��ى  �مل��ن��ظ��وم��ة  ت���رك���ز  ح��ي��ث 
متطلبات  و�إجن�����از  �مل��ع��ت��م��دة  و�مل���وؤ����ش���ر�ت  �لرئي�شية 
�حل��ك��وم��ة، وت��و�ك��ب خ��ط��ة �أب��وظ��ب��ي ل��ت��ك��ون حكومة 

�أبوظبي حكومة م�شتقبلية حديثة.
بالعمل  �ملنظومة حول �الرتقاء  �أهد�ف   كما تتمحور 
و�خلدمات �حلكومية وتطويرها على �أ�ش�س ومعايري 
ثالثة  �شمن  �ملحققة  �لنتائج  على  وترتكز  مبتكرة، 
و�البتكار  �ل����روؤي����ة  ه����ي: حت��ق��ي��ق  رئ��ي�����ش��ي��ة  حم�����اور 
ر�شا  معدالت  �أعلى  يحقق  مما  �ملوؤ�ش�شية  و�ملمكنات 

و�شعادة �لنا�س و�ملجتمع.
 وتر�عي �ملنظومة �الختالف و�خل�شو�شية يف طبيعة 
عمل �جلهات، وذلك بتحديد �أوز�ن �ملعايري �خلا�شة 
�ال�شتخد�م  خ��الل  من  وفاعلية  بكفاءة  وباأد�ئها  بها 
و�لتطوير.  للتعلم  �مل�شتمر  و�ل�شعي  للمو�رد  �الأمثل 
�لرئي�شية  مل��ه��ام��ه��ا  �جل���ه���ة  �أد�ء  ع��ل��ى  ت���رك���ز  ك��م��ا 
و�لتكامل  �ل��رت�ب��ط  تبيان  م��ع  �حلكومة  ومتطلبات 

وحتقيق �جلهة لنتائجها.

حمدان بن حممد يرتاأ�ض اجتماع املجل�ض التنفيذي بح�سور اأع�ساء جمل�ض �سباب دبي

•• اأبوظبي-وام:

قال �شعادة عبد �هلل علي م�شلح �الأحبابي رئي�س جمل�س �إد�رة هيئة مياه وكهرباء 
�أبوظبي �إن �إعالن 2018 عام ز�يد يوؤكد على زمن ز�يد �خلري و�لعطاء ولتكون 
خ�شاله عنو�ن �لعمل و�الإجناز و�لبناء للمرحلة للمقبلة على م�شتوى �ملوؤ�ش�شات 
و�الأفر�د من خالل �ل�شري على نهجه وروؤيته لتثمر �لكثري من �الإجناز�ت �لتي 

ت�شاهم يف تعزيز مكانة �لدولة عامليا ويف خمتلف �ملجاالت.
�حلفاظ  على  �لر�شيدة  �لقيادة  حر�س  توؤكد  �لوطنية  �ملبادرة  هذه  �أن  و�أ�شاف 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  نه�شتها  وب��اين  �ل��دول��ة  موؤ�ش�س  وم��ب��ادئ  نهج  على 
نهيان رحمه �هلل �لذي كر�س حياته لرت�شيخ دعائم دولة فتية يكون لها �ل�شبق 

يف �ملجاالت كافة.
ودعا �الأحبابي موظفي �لهيئة وجمموعة �شركاتها كافة لبذل �ملزيد من �جلهد 

خطة  لتكون  و�لعقول  �لنفو�س  يف  وتعزيزها  �ل��دول��ة  موؤ�ش�س  ر�شالة  الإي�شال 
منهجية يعتمدها �جلميع للو�شول �إىل حتقيق ��شرت�تيجية �لهيئة لتكون �شمن 
�أف�شل �ملوؤ�ش�شات �لعاملة يف قطاع �ملاء و�لكهرباء عام 2020 ومو�كبة لتحقيق 
روؤية �لدولة �ملتمثلة يف حتقيق �ملركز �الأول عامليا يف �شتى �ملجاالت بحلول 2021 
. و�أ�شار �إىل �شرورة ��شتلهام �ملبادئ �لتي �أر�شتها مدر�شة ز�يد �ملتمثلة يف �لعطاء 
�لرتكيز عليها  �لذي يتطلب من �جلميع  �الأم��ر  ب�شغف  و�لعمل  و�لكرم  و�لبذل 

و�لعمل على حتقيقها وفاء وعرفانا لز�يد �خلري.
و�أو�شح �الأحبابي �أن هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي وجمموعة �شركاتها قد �عتمدت 
ز�يد” 2018  “عام  خالل  تر�شيخها  على  �لعمل  �شيتم  �لتي  �لرئي�شية  �لقيم 
مع  �لقيمتان  ه��ات��ان  ت��ت��و�ءم  حيث  �ملحلي  �ملجتمع  وخ��دم��ة  �ال�شتد�مة   .. وه��ي 
�إحياء لذكرى �ملغفور له �ل�شيخ  منظومة �لقيم �ملعتمدة لعام ز�يد �لذي يجيء 
و�إجناز�ته  “ و�ال�شتلهام من قيمه  ث��ر�ه  “طيب �هلل  نهيان  �آل  �شلطان  ز�ي��د بن 

على  وت�شجيعهم  �لعريق  باإرثه  �لقادمة  �الأجيال  وتعريف  عامليا  قائد�  بو�شفه 
حتقيق روؤيته لالزدهار و�لت�شامح و�ل�شالم.

�لقطاع  ��شتد�مة  مبد�أ  حتقيق  على  �شركاتها  وجمموعة  �لهيئة  حر�س  و�أك��د 
�لطاقة  �ملختلفة  بعنا�شرها  و�لكهرباء  للماء  متكاملة  بناء منظومة  من خالل 
بنية  وبناء  و�مل�شتد�مة  �ملبتكرة  �حللول  وتبني  و�ملتجددة  و�لتقليدية  �لنظيفة 

حتتية متقدمة.
�شيكون  كبريين  �إجن��ازي��ن  حتقيق  م��ن   2017 ع��ام  متكنت  �لهيئة  �أن  و�أ���ش��اف 
لهما �أثر رئي�شي يف حتقيق مبد�أ �ال�شتد�مة وهما �إطالق م�شروع “ حمطة نور 
�أبوظبي للطاقة �ل�شم�شية” ويت�شمن تطوير ومتويل و�إن�شاء وت�شغيل و�شيانة 
تبلغ  �إنتاجية  بطاقة  �شويحان  منطقة  يف  �ل�شم�شية  للطاقة  م�شتقلة  حمطة 
نحو 1177 ميجاو�ت ويتوقع �أن تبد�أ �ملحطة بتزويد �ل�شبكة �ملحلية بالطاقة 

�لكهربائية خالل �لربع �لثاين من عام 2019 .

و�أ�شار �إىل �أن �مل�شروع �لثاين هو �لت�شغيل �لتجاري مل�شروع “حمطة �ملرفاأ للمنتج 
�الإنتاجية  �ل��ق��درة  رف��ع  �شي�شهم يف  و�ل��ذي  دره��م  مليار   5.4 “ بتكلفة  �مل�شتقل 
�إىل 1702 ميجاو�ط من �لكهرباء و�لقيمة �لتعاقدية �إىل 1600 ميجاو�ط 

و�إنتاج 52.5 مليون جالون من مياه �لبحر �ملحالة يف �ليوم.
مفهوم  تبنت  �لهيئة  �إن  �الأحبابي  ق��ال   .. �ملحلي  �ملجتمع  بخدمة  يتعلق  وفيما 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية و�أد�ء دور �إيجابي فاعل جتاه �ملجتمع �ملحلي و�لتقليل قدر 
�الإمكان من �الآث��ار �ل�شلبية �لتي قد تنجم عن ظروف ت�شغيل �لعمل خا�شة يف 
�لدور  �إىل  �إ�شافة  و�لكهرباء  �ملاء  �إنتاج ونقل وتوزيع  قطاع عملها �حليوي وهو 
و�ملعار�س  �مل��وؤمت��ر�ت  وتنظيم  �حل��م��الت  ورع��اي��ة  �لتوعية  جم��ال  يف  �ملجتمعي 
�متد  �إمنا  و�لبيئة  �لتعليم  �لهيئة على جمايل  �خلا�شة بذلك ومل يقت�شر دور 
الإطالق مبادر�ت متعددة يف جمال رعاية �الأن�شطة �ملجتمعية �الأخرى كاالأ�شرة 

و�لطفولة و�لريا�شة و�لفن وغريها من �الأن�شطة �الجتماعية.

ال�ست�دام��ة وخ��دم��ة املجتم��ع قي���م كهرب���اء اأبوظب���ي خ��الل ع���ام زاي����د

هزاع بن زايد يكرم الفائزين بجائزة اأبوظبي لالأداء احلكومي املتميز
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•• اأبوظبي-وام:

����ش��ت��ق��ب��ل��ت م���ع���ايل �ل����دك����ت����ورة �أم����ل 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  ع���ب���د�هلل 
�ل��وط��ن��ي �الحت����ادي يف م��ق��ر �ملجل�س 
فيليب  ب��اف��ل  م��ع��ايل  �م�����س  باأبوظبي 
مولدوفا  ج��م��ه��وري��ة  وزر�ء  رئ��ي�����س 

�لز�ئر و�لوفد �ملر�فق.
ويف بد�ية �للقاء رحبت معايل رئي�شة 
�ملجل�س ب�شيف �لبالد و�لوفد �ملر�فق 
تعزيز  يف  �ل��زي��ارة  ت�شهم  �أن  متمنية 
دولة  بني  �مل�شرتك  �لتعاون  عالقات 
�الإم�������ار�ت وج��م��ه��وري��ة م��ول��دوف��ا ملا 
و�ل�شعبني  �ل��ب��ل��دي��ن  م�����ش��ل��ح��ة  ف��ي��ه 

�ل�شديقني .
ح�������ش���ر �ل�����ل�����ق�����اء ������ش�����ع�����ادة ك������ل من 
�لنائب  �لزعابي  عبد�هلل  عبد�لعزيز 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  �ل���ث���اين 

�الحتادي وحمد بن غليطة و�لدكتور 
�شعيد �ملطوع وفي�شل �لذباحي وعزة 
�ملجل�س  �أع�شاء  �شليمان  بن  �شليمان 
�أحمد  و���ش��ع��ادة  �ل��وط��ن��ي �الحت������ادي 
�لعام  �الأم��������ني  �ل����ظ����اه����ري  ���ش��ب��ي��ب 

للمجل�س.
وتبادل �جلانبان خالل �للقاء وجهات 
�الإقليمية  �ل��ق�����ش��اي��ا  ح����ول  �ل��ن��ظ��ر 
�أهمية  على  و�أك��د�  �لر�هنة  و�لدولية 
و�ال�شتقر�ر  و�الأم����ن  �ل�شلم  حتقيق 
�ملبذولة  �جلهود  كافة  ودع��م  �لعاملي 
ل�شعوب  �أف�����ش��ل  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ل��ت��وف��ري 
و�ال�شتقر�ر  �الأم���ن  وحتقيق  �ل��ع��امل 

�ملن�شود.
و�أ�شادت معايل �لدكتورة �أمل عبد�هلل 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �لقبي�شي 
�تخذته  �ل�����ذي  ب���ال���ق���ر�ر  �الحت������ادي 
ب��اإع��ف��اء مو�طني  ح��ك��وم��ة م��ول��دوف��ا 

�الإمار�ت من تاأ�شرية �لدخول �مل�شبقة 
للتقدم يف جمالت  ح��اف��ز�  ي��ع��د  مم��ا 

�لتعاون �لثنائي بني �لبلدين .
�ط�����الق  �ىل  م���ع���ال���ي���ه���ا  و�أ���������ش��������ارت 
�ل���وط���ن���ي �الحت�������ادي الأول  �مل��ج��ل�����س 
م�شتوى  على  برملانية  ��شرت�تيجية 
�أع����د �ملجل�س  �ل��ع��رب��ي ح��ي��ث  �ل���ع���امل 
ومبادر�ت  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  �أه�����د�ف 
�لربملانية  �أدو�ره  ل��ت��ع��زي��ز  و����ش��ح��ة 
و�لدبلوما�شية  و�لت�شريعية  �لرقابية 

�لربملانية.
وزر�ء  رئي�س  م��ع��ايل  �أك���د  جهته  م��ن 
بتطوير  ب�����الده  �ه���ت���م���ام  م���ول���دوف���ا 
عالقاتها مع دولة �الإم��ار�ت لدورها 
�القليمية  �ل��ت��ج��م��ع��ات  يف  �حل���ي���وي 
تفاوؤله  ع����ن  ..م����ع����رب����ا  و�ل����دول����ي����ة 
بعد  �الأف�����ش��ل  �إىل  �ل��ع��الق��ات  ب��ن��م��و 
�لتي  و�حل��ي��وي��ة  �مللمو�شة  �خل��ط��و�ت 

ق��ط��ع��ه��ا �ل���ت���ع���اون ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن يف 
و�مل�شالح  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شد�قة  �إط���ار 

�ملتبادلة.
�لزيارة  �ىل  �ل�����ش��دد  ه���ذ�  يف  و�أ����ش���ار 
���ش��م��و �ل�شيخ  ب��ه��ا  �ل���ت���ي ق����ام  �مل��ه��م��ة 
ع���ب���د�هلل ب���ن ز�ي�����د �آل ن��ه��ي��ان وزي���ر 
�خل�����ارج�����ي�����ة و�ل������ت������ع������اون �ل��������دويل 
يوليو  يف  م����ول����دوف����ا  جل���م���ه���وري���ة 
على  �لتوقيع  خاللها  ومت   2017
عدد من �تفاقيات �لتعاون كان �أهمها 
قر�ر حكومة مولدوفا �إعفاء مو�طني 
�لدخول  تاأ�شرية  �الإم���ار�ت من  دول��ة 
�لعالقات  متانة  يعك�س  م��ا  �مل�شبقة 

�لقائمة بني �لبلدين .
و�أ�شاد رئي�س وزر�ء مولدوفا بالتطور 
�ل���ذي ت�شهده  �حل�����ش��اري و�ل�����ش��ري��ع 
�أن لدولة  ..م���وؤك���د�  �الإم�����ار�ت  دول���ة 
و��شحة  دول���ي���ة  ج���ه���ود�  �الإم���������ار�ت 

حيال خمتلف �لق�شايا �لتي حتر�س 
م����ن خ���الل���ه���ا ع���ل���ى حت��ق��ي��ق �الأم�����ن 
و�شعوب  ل��دول  و�ل�شالم  و�ال�شتقر�ر 

�لعامل .
ب��الده على تعزيز  و�أ���ش��ار �ىل حر�س 
�لتعاون مع �الإمار�ت يف �ملجاالت كافة 
�الإمار�ت  دول��ة  ت�شهده  مبا  ..م�شيد� 
�آم���ن���ه وم��ت��ق��دم��ة ف�شال  م���ن ب��ي��ئ��ة 
�ملتقدمة  ل��ل��دول  كونها من��وذج��ا  ع��ن 
مع  و�ل��ت��و����ش��ل  و�لت�شامح  للتعاي�س 

خمتلف دول �لعامل .
كما �أ���ش��اد ب��ري��ادة دول���ة �الإم�����ار�ت يف 
ومتكني  �ل�شيا�شية  �مل�����ش��ارك��ة  تعزيز 
م�شرية  يف  �مل�شاهمة  م��ن  �مل��و�ط��ن��ني 
�ل�������ش���ام���ل���ة ..م���ث���م���ن���ا دور  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�الإمار�تية  �لربملانية  �لدبلوما�شية 
للدولة  �حل�شارية  �ل�����ش��ورة  نقل  يف 
خالل �مل�شاركة يف �لفعاليات �لدولية 

�الأم���ر  و�الآر�ء  �مل��ق��رتح��ات  وت��ق��دمي 
و�لتقدير  ب��االإع��ج��اب  يحظى  �ل���ذي 

من قبل �ملجتمع �لدويل.

�لدكتورة  ملعايل  دع��وة  ووج��ه معاليه 
و�أع�شاء  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  ع���ب���د�هلل  �أم�����ل 
�ل��وط��ن��ي �الحت�����ادي لزيارة  �مل��ج��ل�����س 

ج��م��ه��وري��ة م���ول���دوف���ا و�ل��ع��م��ل على 
ت��ع��زي��ز �ل��ع��الق��ات ب��ني �ل��ربمل��ان��ني يف 

جميع �ملجاالت.

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  حتت رعاية �شاحب 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
للقو�ت �مل�شلحة �شهد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
م�شاء  �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل 
�م�س �لعر�س �جلماعي �لثاين الأبناء منطقة �مل�شرف 

مب�شاركة 29 عري�شا بح�شور �شمو �ل�شيخ نهيان بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن 
و�الإن�شانية  �خل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال  نهيان  �آل  �شلطان 
و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ 
خالد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة 
�الإحتياجات  وذوي  �الإن�شانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د 

�أقيم  �ل��ذي  �جلماعي  �لعر�س  ح�شر  كما  �خلا�شة. 
نهيان  �ل�شيخ  معايل  باأبوظبي  �مل�شرف  جمل�س  يف 
�ل�شيخ  و�شعادة  �لت�شامح  نهيان وزير  �ل  بن مبارك 
�شلطان بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان �شفري �لدولة 
بن  ع��ب��د�هلل  و�ل�شيخ  �لبحرين  مملكة  ل��دى  �ملعني 
حممد بن خالد �ل نهيان و�ل�شيخ حممد بن نهيان 
بن مبارك �ل نهيان و�ل�شيخ خالد بن �شعود بن �شقر 

�لقا�شمي ومعايل �أحمد جمعه �لزعابي نائب وزير 
�شوؤون �لرئا�شة و�شعادة جرب حممد غامن �ل�شويدي 
مدير عام ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�شعادة �شلطان 
يف  �حلاكم  ممثل  دي��و�ن  وكيل  �لرميثي  خلفان  بن 
�لظاهري  م��ط��ر  �أح��م��د  و���ش��ع��ادة  �ل��ظ��ف��رة  منطقة 
م��دي��ر م��ك��ت��ب مم��ث��ل �حل���اك���م يف م��ن��ط��ق��ة �لظفرة 
�شمو رئي�س  بو�شهاب م�شت�شار  و�شعادة عي�شى حمد 

هيئة �ل��ه��الل �الأح��م��ر وع���دد م��ن �أ���ش��ح��اب �ملعايل 
غفري  وجمع  �لعر�شان  و�أق��ارب  و�الأعيان  و�ل�شعادة 

من �أبناء منطقة �مل�شرف و�ملو�طنني.
�آل نهيان  ز�ي�����د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن  ���ش��م��و  وه���ن���اأ 
لهم  متمنيا  �ملنا�شبة..  ب��ه��ذه  و�أه��ال��ي��ه��م  �لعر�شان 
�الجتماعي  ب��ال��رت�ب��ط  تنعم  �شعيدة  �أ���ش��ري��ة  ح��ي��اة 
�لعر�شان  ع��رب  م��ن جانبهم  �الأ���ش��ري.  و�ال���ش��ت��ق��ر�ر 

�لكرمية  للفتة  وتقديرهم  �شكرهم  عن  و�أهاليهم 
من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
لرعايته ودعمه لالأعر��س �جلماعية كما عربو� عن 
�ل�شيخ  �شمو  بت�شريف وح�شور  �شعادتهم وفرحتهم 

حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان و�ل�شيوخ �أفر�حهم.
�ل�شعبية  �لفعاليات  م��ن  �لعديد  �لعر�س  وت�شمن 

و�لرت�ثية �لتي �شارك فيها عدد من �حل�شور.

•• اأبوظبي-وام:

����ش��ت�����ش��اف جم��ل�����س ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�مل�شلحة بق�شر �لبطني، م�شاء �م�س،  �الأعلى للقو�ت 
حما�شرة بعنو�ن م�شتقبل �لوظائف يف ع�شر �لذكاء 
�ال���ش��ط��ن��اع��ي �أل��ق��اه��ا �ل��دك��ت��ور �أن�����درو م��ك��ايف، عامل 
معهد  يف  ل����الإد�رة  �شلون  بكلية  �لرئي�شي  �الأب��ح��اث 

ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا.
ح�شر �ملحا�شرة �شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان 
�لوزر�ء  م��ن  وع��دد  �أب��وظ��ب��ي  دي���و�ن ويل عهد  رئي�س 
�لدولة  يف  �ل��ع��ام��ة  و�ل�شخ�شيات  �مل�����ش��وؤول��ني  وك��ب��ار 
وجمال�س  �ل�شبابية  �ملجال�س  م��ن  وف��ود  �إىل  �إ�شافة 
�أدن������وك، وط����الب وط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة ز�ي����د، وجامعة 

خليفة، ومعهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية.
دولة  وزي���ر  �لعلماء  �شلطان  ب��ن  عمر  م��ع��ايل  وت���وىل 
ل��ل��ذك��اء �الإ���ش��ط��ن��اع��ي ت��ق��دمي �مل��ح��ا���ش��رة م��وؤك��د� �أن 

دولة �الإمار�ت جتاوزت مرحلة �ملبادرة باجتاه �لذكاء 
�لذكاء  ث��ق��اف��ة  ل��رت���ش��ي��خ  �ل�����ش��ع��ي  �إىل  �ال���ش��ط��ن��اع��ي 
�إط���الق  �مل��ج��ت��م��ع، وه���و م��ا يعك�شه  �ال���ش��ط��ن��اع��ي يف 
�إ�شافة  �ال���ش��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء  وط��ن��ي��ة  ��شرت�تيجية 
�مل�شتوى  على  �ال�شطناعي  للذكاء  وزير  �أول  لتعيني 

�لعاملي.
لدولة  �ملبكر  ب�����االإدر�ك  و�شفه  مب��ا  �ملحا�شر  و�أ���ش��اد 
�لذكاء  ي��ل��ع��ب��ه  �أن  مي��ك��ن  �ل�����ذي  ب����ال����دور  الإم��������ار�ت 
�أنه  �إىل  الف��ت��اً  م�شتقباًل،  �لتنمية  يف  �ال���ش��ط��ن��اع��ي 
�لدول  تتجاوز  �أن  ميكن  �لتقنيات  تلك  با�شتخد�م 
للطاقة  ج����دي����دة  م�������ش���ادر  �إي����ج����اد  م���ث���ل  حت����دي����ات 
يف  �ال�شطناعي  �لذكاء  تاأثري  �إىل  و�لكهرباء،�إ�شافة 

قطاع �لف�شاء.
حملت  ت�����ش��اوؤالت  على  �الإج��اب��ة  �إىل  �ملحا�شر  و�شعى 
خم���اوف �ل��ع��دي��د م��ن �مل��وظ��ف��ني ح���ول �ل��ع��امل حول 
م��دى ت��اأث��ري من��و �الجت���اه نحو �ل��ذك��اء �ال�شطناعي 
�لتقليدية  �لوظائف  على  و�لربجميات  و�لروبوتات 

وغ���ري �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف �مل�����ش��ت��ق��ب��ل. وع��ل��ى �ل���رغ���م من 
�لذكاء  م�شتوى  �شهده  �ل��ذي  �لكبري  بالنمو  �إق���ر�ره 
يعني  ل��ن  ذل��ك  �أن  ل��ي��وؤك��د  ع��اد  �أن���ه  �إال  �لتكنولوجي 
�إىل  م�����ش��ري�ً  �ل��ب�����ش��ري،  �لعن�شر  �إىل  �ن��ت��ف��اء �حل��اج��ة 
�ال�شتغناء  دون  �شتحول  �ل��ت��ي  �ل��ع��و�ئ��ق  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�لقيادية  �ملجاالت  �لب�شري خ�شو�شاً يف  �لعن�شر  عن 
و�لوظائف �ملرتبطة ببع�س �ملمار�شات �الجتماعية �أو 
حتى �لعاطفية. و�شدد �ملحا�شر على �لفر�س �لهائلة 
�لذكاء  تطوير  يف  �ال�شطناعي  �لذكاء  يتيحها  �لتي 
�لب�شري، و�لذي �شيكون مطالباً على �لدو�م مبو�كبة 
�شرعة �لتطور�ت �لتي يعمل �لب�شر حول �لعامل على 
��شت�شر�ف  �ملحا�شر  وح��اول  بها.  �لتكنولوجيا  ��شباغ 
م�شتقبل �لتكنولوجيا و�الجتاه �لذي ميكن �أن ي�شكله 
�لعامل يف ظل �لتقدم �لتكنولوجي �ملذهل يف ع�شرنا 
�حلايل وما ي�شحب ذلك من �آمال وحتديات تو�جه 

�ملوؤ�ش�شات و�لقادة و�ملوظفني يف �لعامل.
�إبان  �لعامل  �جتاحت  �ملخاوف  تلك  مثل  باأن  و�أو�شح 

�لتي  �لوظائف  على  وت��اأث��ريه��ا  �ل�شناعية،  �ل��ث��ور�ت 
�شبقت �لثورة ، م�شري�ً �إىل قدرة �لعامل على �لتناغم 
�أن  وي��رى مكايف  باآخر.  �أو  ب�شكل  �لرقمية  �لثورة  مع 
�الإنتاجية ومنو  زي��ادة  �شاهم يف  �لتكنولوجي  �لتقدم 
حيث   ،2011 �لعام  حتى  متناغم  ب�شكل  �لوظائف 
ذل��ك بعدم مو�كبة  ت��رت�ج��ع معلاًل  �ل��وظ��ائ��ف  ب���د�أت 
مهار�تنا للتقدم �لتكنولوجي، �إال �أنه �أكد �أن ��شتمر�ر 
ذل���ك �ل��رت�ج��ع غ��ري م��وؤك��د وه���و معتمد ع��ل��ى مدى 
�ملتغري�ت �لتي �شي�شهدها �لعامل يف �ل�شنو�ت �ملقبلة. 
وبني مكايف �أن �لعلماء �أعدو� الئحة من 175 ق�شية 
وهوما  مم��ي��ز،  ب�شكل  �لعمل  ع��ن  �لب�شر  ذه��ن  متنع 
�لذكاء  تقنيات  ��شتخد�م  يف  �ملتوقع  �لنمو  �إىل  ي�شري 

�ل�شناعي يف �مل�شتقبل.
�شتكون  �القت�شادية  �لقطاعات  �أن  على  مكايف  و�شدد 
�الأكر تاأثر�ً بالذكاء �ال�شطناعي يف ظل منو �الأمتتة 
قيام  �ىل  م�����ش��ري�  �لب�شرية  �ل��ع��م��ال��ة  ع��ل��ى  وت��ف��وق��ه��ا 
بهدف  �أعمالها  ومن��اذج  عملياتها  بتحويل  �ملوؤ�ش�شات 

حجم  و��شفاً  �الآيل  �لتعلم  �إمكانيات  من  �ال�شتفادة 
�خل�شائر يف هذ� �لقطاع ب�”ت�شريد �الآلة للعمال«.

�لتعامل  لطرق  �حلكومات  �إيجاد  �أهمية  على  و�شدد 
م���ع ه���ذ� �ل��و���ش��ع �ل����ذي ���ش��ي��ك��ون �أح����د �أه����م حماور 
�ل�شيا�شات على مدى �لعقود �لقادمة، م�شري�ً �إىل �أن 
�الأمتتة  ثمار  تقا�شم  توؤمن  �إجابة  �إىل  �لتو�شل  عدم 
�لفئات  وي��ح��م��ي  �مل�����ش��رتك��ة  قيمنا  م��ع  ين�شجم  مب��ا 
عدوها  م��و�ج��ه��ة  �لب�شرية  على  ف�شيكون  �ل�شعيف 

�حلقيقي، وهذ� �لعدو هو �لب�شر �أنف�شهم.
من  �لتقنيات  ��شتخد�م  �إمكانية  من  �ملحا�شر  وح��ذر 
جانب بع�س قوى �ل�شر وتطويعها يف عمليات تخريب 
ولي�س بناء �ملجتمعات مما �شيكون عائقاً حقيقياً �أمام 
توظيف �لتكنولوجيا يف �لعديد من �لقطاعات، لكنه 
لي�س  و�الأف��ك��ار  �لبيانات  تلك  و���ش��ول  �أن  على  ���ش��دد 
ح�شر�ً على �أحد وبالتايل فاإن �إخفاء تلك �الكت�شافات 

�جلديدة لن يكون يف متناول تلك �لفئات حتماً.
و�أكد �ملحا�شر �أن �الآالت و�لتقنيات �ملاهرة يف طريقها 

و�شوف  �القت�شادية،  �ملجاالت  يف  خ�شو�شاً  لالإزدياد 
ورمبا  �لوظائف،  بع�س  �أمتتة  �إىل  حتماً  ذلك  ي��وؤدي 
�ل��ع��دي��د م��ن��ه��ا. وم���ع ذل���ك، ي���رى �ل��دك��ت��ور م��ك��ايف �أن 
�أن �لتغري�ت �ل�شريعة �لتي ت�شهدها  �أدلة على  هناك 
وقادرة  و�عية  �آالت  �إنتاج  �إىل  ت��وؤدي  لن  �لتكنولوجيا 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل �لقريب.  �ل��ب�����ش��ر يف  ع��ل��ى �حل���ل���ول حم���ل 
و�ملدير  �مل�شارك  �ملوؤ�ش�س  هو  مكايف  �أن��درو  و�لدكتور 
�أبحاث  عامل  وهو  �لرقمي  �القت�شاد  ملبد�رة  �مل�شارك 
رئي�شي يف كلية �شلون لالإد�رة مبعهد ما�شات�شو�شت�س 
�لذي  �لتغيري  على  �أبحاثه  تركز  حيث  للتكنولوجيا 
حتدثه �لتكنلوجيا �لرقمية على �ل�شركات و�القت�شاد 
و�ملجتمع، وقد حاز كتابه �لذي �ألفه يف �لعام 2014 
بعنو�ن ع�شر �الآلة �لثاين .. �لعمل و�لتقدم و�الزدهار 
�جلو�ئز  من  �لعديد  على  �ملذهلة  �لتقنيات  زم��ن  يف 
�ملرموقة، و�شنفته كل من �شحيفة نيويورك تاميز، 
وول �شرتيت جونر�ل، من �شمن �لكتب �لع�شر �الأوئل 

�الأكر مبيعاً.

وفد من الوطني الحتادي يطلع على برامج الداخلية لتفعيل دور ال�سرطة املجتمعية
•• اأبوظبي-وام:

�ط��ل��ع وف��د م��ن جلنة ���ش��وؤون �ل��دف��اع و�ل��د�خ��ل��ي��ة و�خل��ارج��ي��ة باملجل�س 
�لوطني �الحتادي على �ملهام و�لو�جبات و�الإجناز�ت �لتي حققتها �الإد�رة 
�لعامة  �لتابعة لالأمانة  و�لوقاية من �جلرمية  �ملجتمع  �لعامة حلماية 
ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�لدور �لذي تقوم 

به يف توفري �حلماية و�الأمن لكافة �أفر�د �ملجتمع.
جاء ذلك خالل �لزيارة �لتي قام بها �شعادة كل من �أحمد حممد �جلرو�ن 
باملجل�س  �للجنة  �أع�شاء  �شليمان  ب��ن  �شليمان  وع��زة  �ل��ن��ار  علي  و���ش��امل 
من  و�ل��وق��اي��ة  �ملجتمع  حلماية  �لعامة  �الإد�رة  �إىل  �الحت���ادي  �لوطني 

�جلرمية.

وكان يف ��شتقبالهم �لعقيد مبارك عو�س بن حمريوم �ملدير �لعام حلماية 
�ملجتمع و�لوقاية من �جلرمية و�لعقيد �شعيد حمد �لعامري مدير �إد�رة 
�لدعم �الجتماعي �الحتادي و�لعقيد عبد�هلل ر��شد �ملزروعي مدير �إد�رة 
�ل�شرطة �ملجتمعية �الحتادية و�لعقيد �شعيد معيوف �لدرعي من �الإد�رة 
و�لوقاية  �ملجتمع  �لعامة حلماية  �الإد�رة  �ل�شباط يف  وعدد من  �لعامة 

من �جلرمية بوز�رة �لد�خلية.
وز�رة  �شيا�شة  مو�شوع  ملناق�شة  �للجنة  عمل  خطة  �شمن  �لزيارة  وتاأتي 

�لد�خلية ب�شاأن تفعيل دور �ل�شرطة �ملجتمعية بالدولة.
و�شبل  �مل�شرتك  �الهتمام  ذ�ت  �ملو�شوعات  م��ن  ع��دد�  �لطرفان  وناق�س 
�لوطني  و�ملجل�س  �لد�خلية  وز�رة  بني  �لقائم  و�لتن�شيق  �لتعاون  تعزيز 

�الحتادي.

و�أكد �لعقيد بن حمريوم حر�س وز�رة �لد�خلية وبتوجيهات من �لفريق 
�ل��وزر�ء وزير  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ز�ي��د  �ل�شيخ �شيف بن  �شمو 
لالرتقاء  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  ك��اف��ة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  على  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�حلالية  �ملرحلة  متطلبات  تر�عي  علمية  منهجية  وفق  �لعمل  مب�شرية 
يحقق  مبا  �جلرمية  من  و�لوقاية  للمجتمع  �حلماية  �شبل  توفري  من 
�أهد�ف وز�رة �لد�خلية يف �حلفاظ على �الأمن و�ال�شتقر�ر وحتقيق �أعلى 
معدالت �الأمن و�لطماأنينة وجت�شيد فكر �ل�شر�كة و�مل�شوؤولية �مل�شرتكة 

مع موؤ�ش�شات �لدولة و�أفر�د �ملجتمع.
و�ط��ل��ع �أع�����ش��اء جلنة ���ش��وؤون �ل��دف��اع و�ل��د�خ��ل��ي��ة و�خل��ارج��ي��ة باملجل�س 
�لوطني �الحتادي على �لهيكل �لتنظيمي لالإد�رة �لعامة حلماية �ملجتمع 
و�لوقاية من �جلرمية و�الإد�ر�ت و�ملر�كز �لتابعة لها و��شتمعو� �إىل �شرح 

�مل�شتقبلية  وروؤيتها  بها  تنه�س  �لتي  و�مل��ه��ام  �الخت�شا�شات  عن  موجز 
لتطوير �ملهام وتعزيز �مل�شرية �الأمنية.

�ملجتمع  بحماية  �خلا�شة  �الإ�شرت�تيجية  �ملوؤ�شر�ت  من  ع��دد�  وتناولو� 
حلها  يف  �لعامة  �الإد�رة  �شاهمت  �لتي  �ملجتمعية  �لق�شايا  بع�س  وط��رح 
بالتعاون مع �شركائها �الإ�شرت�تيجيني وعر�س �أف�شل �ملمار�شات و�لرب�مج 
و�ملبادر�ت �لتوعوية و�لوقائية �لتي نفذتها �الإد�رة �لعامة لتوعية �أفر�د 

�ملجتمع ووقايتهم من �جلرمية.
�أع�����ش��اء جلنة ���ش��وؤون �ل��دف��اع و�ل��د�خ��ل��ي��ة و�خلارجية  ويف �خل��ت��ام ط��رح 
وهموم  بق�شايا  �ملتعلقة  �الأ�شئلة  من  ع��دد�  �الحت��ادي  �لوطني  باملجل�س 
�ملجتمع و�لتحديات �لتي تو�جههم وخطتهم �مل�شتقبلية لوقاية �ملجتمع 

من �جلرمية.

اأمل القبي�سي ت�ستقبل رئي�ض وزراء مولدوفا 

حمدان بن زايد ي�سهد العر�ض اجلماعي الثاين من اأبناء منطقة امل�سرف

جمل�ض حممد بن زايد ي�ست�سيف حما�سرة بعنوان الوظائف يف ع�سر الذكاء ال�سطناعي
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عربي ودويل

تبد�أ �أمام حمكمة مدينة دري�شدن �الأملانية حماكمة مييني متطرف 
بتهمة �لهجوم بعبو�ت نا�شفة على م�شجد ومركز �ملوؤمتر�ت �لتابع له 

يف �ملدينة �لو�قعة بوالية �شك�شونيا �شرقي �أملانيا.
وجّد �لهجوم يف نهاية �شبتمرب 2016، قبل �أيام قليلة من �الحتفال 
�أث��ار �شجة يف كافة  �الأملانية يف دري�شدن، ما  �لوحدة  بيوم  �لرئي�شي 
يلقي  كان  �ل��ذي  �لرجل،  �الأمل��اين  �لعام  �الدع��اء  و�تهم  �أملانيا،  �أنحاء 
خطباً يف فعاليات حلركة “بيجيد�” �الأملانية �ملعادية لالإ�شالم، تهمة 

�ل�شروع يف �لقتل يف 4 حاالت.
�الأجانب  م��ع��اد�ة  بد�فع  �ملتهم  و�شع  �ل��ع��ام،  �الدع���اء  بيانات  وح�شب 
“فاحت  �أم��ام م�شجد  بنف�شه، وحاويات مو�د حارقة  3 قنابل �شنعها 
جامي” بدري�شدن، و�أ�شعل فتيلها بو��شطة جهاز موؤِقت، ووفق هذه 
 4 �ملكونة من  �مل�شجد  �إمام  �أ�شرة  باأن  للبيانات، كان �ملتهم على علم 

�أفر�د، تقطن يف �ملبنى �لذي ي�شم �مل�شجد.
�ملو�د  �لف�شل يف تفجري  �لهجوم عن عو�قب وخيمة بعد  ومل ي�شفر 
عو�قب  تتجاوز  ومل  خمططاً،  كان  كما  بالكامل  و�حلارقة  �لنا�شفة 
�ل��ت��اب��ع للم�شجد  �مل���وؤمت���ر�ت  �الن��ف��ج��ار �ل���ذي ن��ف��ذه �ملتهم يف م��رك��ز 

�خل�شائر �ملادية.
حتى  �لق�شية  يف  للنظر  جل�شة   13 �ملحكمة  تعقد  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 

مطلع �أبريل �ملقبل.

معنية  جماعة  م��ن  ن�شطاء  لثمانية  �تهاما  �م�����س  تايالند  وج��ه��ت 
�أطلقت  �أن  بعد  �لعامة  �لتجمعات  حظر  بانتهاك  �ملدنية  باحلقوق 
نادر  ��شتعر��س  يف  �ل��ث��اين  ك��ان��ون  يناير   20 ي��وم  م�شرية  �جلماعة 
ت��اي��الن��د يف  ب���د�أ �حل��ك��م �لع�شكري يف  �ل��ع��ام. وم��ن��ذ  حل��ال��ة �ل�شخط 
�ملجل�س  �أو�م���ر  منها  الأ�شباب  ن��ادر�  �أم��ر�  �لتظاهر�ت  باتت   2014
خم�شة  فيها  ي�شارك  ع��ام��ة  جتمعات  �أي  بحظر  �حل��اك��م  �لع�شكري 
)بيبول  جماعة  �إىل  �لثمانية  �ملتهمون  وينتمي  �أك��ر.  �أو  �أ�شخا�س 
م�شرية  نظمت  و�لتي  و�أكادمييني  ن�شطاء  ت�شم  �لتي  نتوورك(  جو 

يفرت�س �أن تنتهي يوم 14 فرب�ير �شباط. ونفى �لثمانية �التهام.
�إن  �أجل حقوق �الإن�شان(  وقالت جماعة )حمامون تايالنديون من 
من �ملقرر �أن ميثل �لثمانية �أمام �ملدعي �لعام يوم 26 فرب�ير �شباط 

و�لذي �شيقرر �إن كان �شيحيل �لق�شية �إىل �لق�شاء �أم ال.
�إن  م�شرتك  ب��ي��ان  يف  �مل��دن��ي��ة  ب��احل��ق��وق  معنية  جماعة   52 وق��ال��ت 
�إد�ن��ة هذه  يتعني  �الأ�شا�شية...  للحقوق و�حلريات  “�نتهاك  �التهام 
�الإجر�ء�ت«. و�ن�شم �إىل �مل�شرية �لتي يفرت�س �أن متتد م�شافة 450 
كيلومرت� من �لعا�شمة بانكوك �إىل كون كان يف �شمال �شرق �لبالد 
�لرعاية  ب�شاأن  خم��اوف  لديهم  مدنية  حقوق  جماعات  يف  �أع�����ش��اء 

�ل�شحية و�ملو�رد �لطبيعية وحرية �لتعبري.

�أكد د�رن �وزب��ورن �لذي ُيحاكم يف ق�شية ده�س موؤمنني بحافلة يف 
�أنه  �أم��ام م�شجد يف لندن، خالل حماكمته   2017 حزير�ن يونيو 
لندن  بلدية  ورئي�س  كوربن  جريميي  �لعمال  ح��زب  زعيم  قتل  �أر�د 
��شتهد�ف  �لبد�ية  ك��ان يريد يف  �أن��ه  �وزب���ورن  و�أع��ل��ن  �شديق خ��ان. 
م�شرية موؤيدة للفل�شطينيني ُنظمت يف �شو�رع �لعا�شمة �لربيطانية 

و�شدم �أكرب عدد ممكن من �الأ�شخا�س.
وخالل ��شتجو�ب �ملدعي �لعام حول ما �ذ� كان �مل�شتبه به ي�شعى �ىل 
قتل جريميي كوربن كان من �ملتوقع �ن ي�شارك يف �لتجمع لكنه عدل 
عن ذلك، رّد �وزبورن باالإيجاب. وقال �إن “ذلك كان �شُيخرج �رهابيا 
من �شو�رعنا” م�شيفا “لو كان �شديق خان موجود� �أي�شا، كان �الأمر 
�أن يكون �الأمر مثل �لفوز يف �ليان�شيب«.  �أف�شل بكثري. كان ميكن 
وُمنع �أخري� منفذ �لهجوم �لبالغ 48 عاما و�الأب الأربعة �أطفال، من 
ليل  �لطرقات. وبعيد منت�شف  �إغالق  �لتظاهرة عرب  �لو�شول �ىل 
19 حزير�ن يونيو، �شدمت حافلة �شغرية جمموعة �أ�شخا�س قرب 
م�شجد فين�شربي بارك يف �شمال لندن، جتمعو� مل�شاعدة مكرم علي 
وهو رجل يبلغ 51 عاما كان �أ�شيب بعار�س �شحي. وقتل �أخري� علي 

يف �العتد�ء باالإ�شافة �ىل ��شابة 11 �آخرين.

عوا�صم

برلني

لندن

بانكوك

مقتل �سابة يف تركيا ب�سواريخ من �سوريا  
 •• الريحانية-اأ ف ب:

عقب  ح��دودي��ة  بلدة  يف  ع��ام��ا(   17( �شابة  مقتل  �ت���ر�ك  م�شوؤولون  �أع��ل��ن 
���ش��ق��وط ���ش��و�ري��خ �ط��ل��ق��ت م��ن ���ش��وري��ا ح��ي��ث ت��و����ش��ل ت��رك��ي��ا ه��ج��وم��ا على 

�ملقاتلني �الكر�د.
�لتي  �ل��زي��ت��ون  �ل��ث��اين يناير عملية غ�شن  ك��ان��ون   20 �ن��ق��رة يف  و�أط��ل��ق��ت 
منطقة  يف  �لكردية  �ل�شعب  حماية  وح��د�ت  مقاتلي  ت�شتهدف  �نها  تقول 
عفرين �لو�قعة على حدودها. و��شيب �شخ�س �آخر بعد �شقوط �شاروخني 
�علن  ما  بح�شب  �شوريا،  �شمال  �طلقا من  هاتاي  �لريحانية مبحافظة  يف 

�ملحافظ ح�شني �شنوردي يف بيان.
وقال رئي�س �لوزر�ء بن علي يلدرمي يف موؤمتر �شحايف يف �نقرة �ن �ل�شابة 

فاطمة �والر )17 عاما( قتلت يف �شقوط �شاروخ.
وبح�شب وكالة �النا�شول لالأنباء �حلكومية ق�شت �ل�شابة متاأثرة بجروحها 
بعد نقلها �ىل �مل�شت�شفى. و��شافت �لوكالة �ن �ل�شاروخني �طلقتهما وحد�ت 
حماية �ل�شعب و�شقطتا على منزلني. وتعترب �نقرة وحد�ت حماية �ل�شعب 
يخو�س  �لذي  �لكرد�شتاين  �لعمال  حلزب  �شوريا  يف  �متد�د  باأنها  �لكردية 

نز�عا م�شلحا يف تركيا منذ 1984 وت�شنفها باأنها �إرهابية.
�ملتحدة،  للواليات  ��شا�شية  حليفة  �لكردية  �ل�شعب  حماية  وح���د�ت  لكن 

وكانت ر�أ�س حربة �ملعركة �شد تنظيم د�ع�س �الإرهابي يف �شوريا.
وكيلي�س  هاتاي  حمافظتي  على  موؤخر�  �شقطت  قد  �شو�ريخ  عدة  وكانت 

�حلدوديتني، ��شفرت عن مقتل �ربعة ��شخا�س على �القل.
وقتل تركي و�شوري يف �شقوط �شاروخني على كيلي�س يف 24 كانون �لثاين 
يناير. وقال �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �ردوغان �م�س �الأول �لثالثاء �ن 
حدودنا  من  �الإرهابي  �لتهديد  على  نق�شي  “�ن  قبل  تتوقف  لن  �لعملية 
“�إن  �الآمنة الإخوتنا �الت��ر�ك �ىل بالدهم«. وقال يلدرمي  �لعودة  ون�شمن 

عملية عفرين م�شاألة �منية بالن�شبة لنا«.

جدار عن�صري جديد قرب رام اهلل يعزل عائالت 

اإ�سرائيل ترفع وترية ال�ستيطان يف ال�سفة املحتلة 

الونروا: التمويل الطارئ
 طوق جناة للفل�سطينيني ب�سوريا 

اأخبار ال�ساعة: عندما يتجاوز الإرهاب كل املنظومات القيمية

رئي�ض املخابرات الأفغانية يزور باك�ستان وزير اخلارجية الأملاين يعلن انتهاء خالفه مع نتانياهو
 •• اإ�صالم اباد-رويرتز:

�م�س  باك�شتان  ز�ر  �الأفغانية  �ملخابر�ت  رئي�س  �إن  م�شوؤولون  قال 
�لتوتر بني �جلارتني ت�شاعد� حول  �الأربعاء، يف وقت ي�شهد فيه 

�تهامات لباك�شتان باإيو�ء م�شلحي طالبان.
وتاأتي �لزيارة يف ظل حالة من �لغ�شب ت�شهدها �أفغان�شتان جر�ء 
هجوم ��شتهدف فندقا فاخر� وهجوم ب�شيارة ملغومة يف �لعا�شمة 
120 �شخ�شا. وقد حملت  �أ�شفر� عن مقتل ما يربو على  كابول 
�حلكومة م�شلحي �شبكة حقاين، �لتي يعتقد �أنها تعمل من خارج 
�أفغاين  ع�شكري  م�شدر  وق��ال  �لهجومني.  م�شوؤولية  باك�شتان، 
موثقا  دليال  �شيقدم  �الأفغاين  �لوفد  �إن  لرويرتز  �مل�شتوى  رفيع 
ومعلومات مت �لتو�شل �إليها من مر�قبة بع�س �لهو�تف تبني �شلة 

�أفر�د وجماعات تتخذ من باك�شتان مقر� لها بهجمات كابول.

كل �ملنظومات �لقيمية “ .. وكما 
هو معتاد مل تتاأخر دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة يف �إعالن موقفها 
�ل���ث���اب���ت و�حل�������ازم م���ن �الإره������اب 
�أو  ف��ك��ري��ا  ور�ءه  ي��ق��ف  م���ا  وك����ل 
حيث  �إعالميا  �أو  ماديا  �أو  ثقافيا 
باأ�شد  �ل��ه��ج��وم  �الإم������ار�ت  �أد�ن�����ت 
�خلارجية  وز�رة  و�أك��دت  �لعبار�ت 
و�ل��ت��ع��اون �ل����دويل يف ب��ي��ان �إد�ن���ة 
هذه  و��شتنكارها  �الإم����ار�ت  دول��ة 
�الأعمال �الإرهابية �جلبانة موؤكدة 
موقف �الإمار�ت �لثابت و�لر�ف�س 
و�ملناه�س  �لعنف  �أ�شكال  ملختلف 

لالإرهاب بكل �شوره و�أ�شكاله.
�أن ل��دول��ة �الإم���ار�ت  و�أ���ش��ارت �إىل 
جددت دعمها للحكومة �الأفغانية 
يف �لت�شدي لهذه �الآفة �لتي تاأتي 
على �الأخ�����ش��ر و�ل��ي��اب�����س حيث ال 
ميولها  �أو  ي�شنعها  م��ن  ي��ر�ع��ي 
�أو  ل��دي��ن  �ع��ت��ب��ار  �أي  ي��ن��ف��ذه��ا  �أو 
�أخالق �أو حرمة الأي �شيء فالكل 
و�لع�شكري  �مل��دين  م�شتهدف  هنا 
�ل�شغري و�لكبري �لن�شاء و�لرجال 

ع���دم ت��ربي��ر ه���ذه �الأف���ع���ال حتت 
�أي ظ���رف، ف��ج��رمي��ة �الإره�����اب ال 
ميكن �أن يربرها �شيء �إىل جانب 
�أيا كان  �ملتطرفة  �الأفكار  حماربة 
حماباة  �أي  دون  وم���ن  م�����ش��دره��ا 
يتعلق بحياة  �الأم��ر  ت��ردد، الأن  �أو 
عن  ف�شال  �شعوب  وم�شائر  ب�شر 
�لتي  �لعو�مل  �لتعامل بجر�أة مع 
وت��غ��ذي��ه، �شو�ء  �الإره������اب  ت��وج��د 
�أو  �ق��ت�����ش��ادي��ة  �أو  �شيا�شية  ك��ان��ت 
�لتاأكيد  م��ع  دينية  �أو  �جتماعية 
�أن���ه م��ا م��ن دي���ن مي��ك��ن �أن يقبل 
�الأ�شكال  م��ن  �شكل  ب���اأي  ي���ربر  �أو 
و�الإ�شالم  �مل�شينة  �الأف���ع���ال  ه���ذه 
يحارب  ال  �خل�شو�س  وج��ه  على 
يعتربه  و�إمن������ا  ف���ق���ط،  �الإره��������اب 
ي�شتحق  �لتي  �جلر�ئم  �أفظع  من 
فرتويع  �ل��ع��ق��وب��ات،  �أ���ش��د  فاعلها 
�لدين  يف  ع��ظ��ي��م  �أم�����ر  �الآم����ن����ني 
ح��ف��ظ حياة  �إن  ب���ل  �الإ����ش���الم���ي؛ 
�لكربى  م��ق��ا���ش��ده  �أول  �الإن�����ش��ان 
وه���ذ� م��ق��دم ع��ل��ى �أي ���ش��يء حتى 
�لكعبة �لتي يتوجه �إليها ماليني 

•• اأبوظبي -وام:

�ل�شاعة”  “�أخبار  ن�����ش��رة  ق��ال��ت 
�أن �الإره����اب �ل��ي��وم ه��و �أخ��ط��ر ما 
�لعاملني  �ل��ع��امل وخ��ا���ش��ة  ي��و�ج��ه 
يكاد  ف��ال   .. و�الإ���ش��الم��ي  �لعربي 
ف��ي��ه هجمات  ت��ن��ف��ذ  ي����وم ال  مي���ر 
جمتمعات  وهناك  د�مية  �إرهابية 
ودول تعاين هذه �لهجمات ب�شكل 
ي��وم��ي ف��ه��ا ه��و �الإره������اب ي�شرب 
جم�������دد� �ل���ع���ا����ش���م���ة �الأف���غ���ان���ي���ة 
و�جلرحى  �ل��ق��ت��ل��ى  م��ئ��ات  خملفا 
حيث بلغت ح�شيلة �نفجار �شيارة 
�ل�شبت  ك��اب��ول  و�شط  يف  مفخخة 
و�جلرحى  �لقتلى  م��ئ��ات  �مل��ا���ش��ي 
�ل���ي���وم  ذل������ك  ي���ن���ت���ه���ي  ي���ك���د  ومل 
قبل  م�شلحون  �شن  حتى  �مل�شوؤوم 
ف��ج��ر �الث��ن��ني ه��ج��وم��ا �آخ���ر على 
بتدريب  تقوم  كابول  يف  �أكادميية 
عدد من �ل�شباط �أ�شفر عن مقتل 
و�أ�شافت  ���ش��خ�����ش��ا.   25 وج�����رح 
�ف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا حتت  �ل���ن�������ش���رة يف 
�الإرهاب  يتجاوز  “ عندما  عنو�ن 

�الإرهابيني ويف ظل  �أن  و�أو�شحت 
بهم خالل  �ل��ت��ي حلقت  �ل��ه��ز�ئ��م 
دول  يف  وخا�شة  �ملا�شية  �ل�شنو�ت 
كالعر�ق و�شوريا وليبيا يحاولون 
ولن  ج��دي��دة  مناطق  ع��ن  �لبحث 
ي��ت��ورع��و� ع��ن �ل��ق��ي��ام مب��ث��ل هذه 
�لعامل  يف  م��ك��ان  �أي  يف  �الأف���ع���ال 
بذلك  لهم  �لفر�شة  �شنحت  متى 
�لتاأكيد  م����ن  ب����د  ال  ه���ن���ا  وم�����ن 
د�ئ��م��ا ع��ل��ى روؤي����ة دول���ة �الإم����ار�ت 
حم���ارب���ة  يف  و�����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ت���ه���ا 
�الإره�����اب و�ل��ت��ط��رف ح��ي��ث يثبت 
يوما بعد يوم �أن �لنجاح يف �لق�شاء 
على �الإرهاب يتطلب ��شرت�تيجية 
���ش��ام��ل��ة وح����ازم����ة وال جم�����ال يف 
�العتبار�ت  �أو  ل��ل��رتدد  تطبيقها 
�مل�شلحية  �أو  �مل��و���ش��وع��ي��ة  غ���ري 
�ل�شاعة  �أخ��ب��ار  وذك��رت   . �ل�شيقة 
�الإرهاب  حماربة  ��شرت�تيجية  �أن 
م�شاومة  ال  م���ب���ادئ  م���ن  ت��ن��ط��ل��ق 
هذه  رف�������س  �أوال  و�أه���م���ه���ا  ف��ي��ه��ا 
و�إد�نة  وتف�شيال  جملة  �الأع��م��ال 
�إىل  �أ�شكال �الإرهاب باالإ�شافة  كل 

وغري  �ل�شني  �مل�شلم  وغري  �مل�شلم 
و�ملوؤ�ش�شات  �لتحتية  �لبنى  �ل�شني 
وال  و�مل�شت�شفيات  �مل��د�ر���س  وحتى 
�أو  مر�قبا  ك��ان  �شو�ء  �مل��رء  يعرف 
م���ا �لذي  �أو غ���ري م��ت��اب��ع  م��ت��اب��ع��ا 
يريده هوؤالء من كل هذه �جلر�ئم 
�لتي يندى لها �جلبني حيث تظهر 
مثل هذه �لعمليات �شفات �جلنب 
و�لوح�شية  �لرحمة  و�لغدر وعدم 
وغريها من �ل�شفات �لال�إن�شانية 
وعزال  �أب��ري��اء  ��شتهدفو�  مل��ا  و�إال 

باأب�شع �لطرق و�أكرها وح�شية.
ي�شدرها  �لتي   ���� �لن�شرة  و���ش��ددت 
م����رك����ز �الإم��������������ار�ت ل���ل���در�����ش���ات 
و�لبحوث �ال�شرت�تيجية �� �أن دولة 
�الإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وهي 
�الإرهابية  �الأع���م���ال  ه���ذه  ت��دي��ن 
�جلبانة تدعو �إىل تكثيف �لتعاون 
�ل�����دويل م���ن �أج����ل �ج��ت��ث��اث هذه 
هدف  و�أي  جذورها  من  �لظاهرة 
�لعمليات  �أن  ي��ع��ن��ي  ذل�����ك  دون 
تنتقل  �أو  تتو�شع  ورمب��ا  �شت�شتمر 

�إىل مناطق ما ز�لت �آمنة.

بل مليار�ت �مل�شلمني يوميا.
�الإره��������اب  خ����ط����ورة  �أن  و�أك���������دت 
تتجاوز كل �حل��دود فبينما تزهق 
�لدمار  ي��ح��ل  �ل���ربي���ئ���ة  �الأرو�ح 
و�ملجتمعات  �ل����دول  يف  و�خل����ر�ب 
ب�شكل  تنهار  وقد  بل  تعانيه  �لتي 
كلي ولعل �أكرب مثال على ذلك هو 
من  تعد  �لتي  نف�شها  �أفغان�شتان 
�أكر دول �لعامل تعر�شا للهجمات 
جمموعة  وت����و�ج����ه  �الإره����اب����ي����ة 
�الأمنية  �ل��ت��ح��دي��ات  م��ن  م��ع��ق��دة 
و�الق��ت�����ش��ادي��ة و�الإن�����ش��ان��ي��ة متثل 

حا�شنة للتطرف و�الإرهاب. 
و�خ����ت����ت����م����ت �أخ�������ب�������ار �ل�������ش���اع���ة 
�ف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا ب��ال��ق��ول : ه���ذ� كله 
رمب���ا ي�����ش��ت��دع��ي �إع�����ادة �ل��ن��ظ��ر يف 
وبلورة  �مل��ت��ب��ع��ة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�ملقاربات  ت��ت��ج��اوز  �شاملة  �أخ���رى 
�شاأنه  من  ما  كل  لت�شمل  �الأمنية 
لهذه  �ل���ت�������ش���دي  يف  ي�����ش��ه��م  �أن 
�ل�شعب  وم�������ش���اع���دة  �ل���ت���ح���دي���ات 
�الأفغاين على حتقيق تطلعاته يف 

�لبناء و�لتنمية و�ال�شتقر�ر.

على  �ملا�شي  �أبريل  يف  الإ�شر�ئيل  زيارته  خالل  غابريل  و�أ�شر 
لقاء منظمات غري حكومية، من بينها منظمة جتمع �شهاد�ت 
�ملحتلة،  �الأر����ش��ي  يف  �أن�شطتهم  ح��ول  �الإ�شر�ئيليني  �جل��ن��ود 
باإلغاء  وقتها  نتانياهو  ورد  مزعومة.  �إجر�مية  �أعمال  و�أحياناً 
�أي �شخ�س  �إنه لن ي�شت�شيف  لقائه مع �لوزير �الأمل��اين، قائاًل 
غابريل  وق��ال  �الإ�شر�ئيليني.  �جلنود  ت�شوه  جمموعة  يلتقي 
�إلغاء موعد مع  �أن��ه من �ملنا�شب عدم  : وج��دت يف ذلك �حلني 
�ملجتمع �ملدين ب�شهولة، م�شيفاً يف �ملقابل �أن هناك �لكثري من 
�لق�شايا �لتي يتفق فيها مع نتانياهو يف �لر�أي. وعن �خلالف 
�أملانية  �أن��ه من وجهة نظر  �لقد�س، ذكر غابريل  �الأخ��ري حول 
و�أوروبية يتعني حتديد و�شع �ملدينة من خالل �ملفاو�شات بني 

•• برلني-وكاالت:

خالفه  �نتهاء  غابريل،  زيغمار  �الأمل��اين  �خلارجية  وزي��ر  �أعلن 
مع رئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي بنيامني نتانياهو. وقال غابريل، 
�م�س �الأربعاء، عقب لقائه نتانياهو يف موؤمتر �شحفي بالقد�س: 
�أكد  �أعتقد. ويف �لوقت نف�شه،  لقد مت ت�شوية �ملو�شوع على ما 
غابريل، �أن �الختالفات يف �ل��ر�أي، �لتي �أدت �إىل �خلالف قبل 
�لوزر�ء  رئي�س  �أن  �أعتقد  وق��ال:  قائمة،  ت��ز�ل  ال  �أ�شهر،  ت�شعة 
�إىل  غابريل  زي��ارة  وتاأتي  فعله.  رد  تربير  �شيو��شل  نتانياهو 
�إ�شر�ئيل بعد ت�شعة �أ�شهر من �إلغاء نتانياهو �جتماعاً معه ب�شبب 
�لفل�شطينية.  �الأر����ش��ي  الحتالل  معار�شة  جماعة  مع  لقائه 

وجود  “يتعني  �أن��ه  م�شيفاً  و�الإ�شر�ئيليني”،  �لفل�شطينيني 
و�أ�شار  دولتني �إ�شر�ئيلية وفل�شطينية يف �إطار ت�شوية �شلمية”، 
�إىل �أن “�لقد�س من �ملمكن �أن تكون عا�شمة للدولتني«. يذكر 
�أن �الع����رت�ف �مل��ن��ف��رد م��ن ج��ان��ب �ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة بالقد�س 
كعا�شمة الإ�شر�ئيل �أدى �إىل حتويل و��شنطن �إىل طرف متحيز 

وو�شيط غري نزيه من وجهة نظر �لفل�شطينيني.
�ل�شالم  تقدم يف عملية  �إح���د�ث  “ال ميكن  �أن��ه  و�أك��د غابريل، 
بال�شرق �الأو�شط بدون �لواليات �ملتحدة”، م�شيفاً �أنه �شُيجري 
�ملو�فقة  عبا�س،  حممود  �لفل�شطيني  �لرئي�س  �إق��ن��اع  حماولة 
“�إذ� ط��رح �الأم��ري��ك��ان ع��ر���س و���ش��اط��ة على  �مل��ف��او���ش��ات،  على 

�لطاولة«.

منه حتت عتبة �لفقر، باأقل من �شتة دوالر�ت يوميا«.
و�شدد على �أن “م�شاعد�تنا �ملالية و�أي �شكل من �أ�شكال 
�شرورية  وت��رب��وي��ة،  �شحية  ن��ق��دم��ه��ا،  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اع��دة 

للغاية«.
وي�شتقبل لبنان 32561 فل�شطينيا من �شوريا.

و�أو�شح كوردوين �أن م�شاعد�تنا �ملالية �شتنفد يف نهاية 
رو�تب  لدفع  م��ال  على  نح�شل  مل  �ذ�  ف��رب�ي��ر.  �شباط 

�أطفالهم حول �ملنزل، لكن م�شاحة �للعب باتت  ويلعب 
�ليوم �شيقة.

يزيلو�  �أن  “�الف�شل  ���ش��ن��و�ت(  )���ش��ب��ع  م���رمي  وت��ق��ول 
�جلد�ر، الأننا مل نعد نرى �أحد�«.

وكانت عائلة فل�شطينية �أخرى ت�شكن منزال �آخر قريبا 
لكنها  �مل�شتوطنة،  من  بالقرب  جمعة  عائلة  منزل  من 
منزلها  وبات  و�لو�لدة،  �لو�لد  وفاة  بعد  �ملنزل  هجرت 

مهجور�.
�ل�شقيق �ال���ش��غ��ر حل�����ش��ام، ح����ازم، ع��ن خماوف  وي��ع��رب 
�أخ����رى، م�����ش��ري� �ىل ���ش��ارع مت �شقه مب��ح��اذ�ة �جل���د�ر، 

وم�شككا يف �أنه �شيكون ال�شتعمال �جلي�س �ال�شر�ئيلي.
وي��ق��ول “هذ� �ل�����ش��ارع د�خ���ل �جل���د�ر ه��و �ال����ش���و�أ، الأنه 
بالتاأكيد ال�شتخد�م �جلي�س. و�ذ� تاأكد ذلك، هذ� يعني 
�أننا �شن�شطدم بهم كلما عدنا �ىل �لبيت ليال، وال �حد 

•• بريوت-اأ ف ب:

ي�شكل �لتمويل �لطارئ مبئات ماليني �لدوالر�ت �لذي 
�لالجئني  وت�شغيل  لغوث  �ملتحدة  �الأمم  وكالة  تطلبه 
“طوق  ���ش��وري��ا،  يف  �لفل�شطينيني  لالجئني  )�ون�����رو�( 
للم�شاعد�ت  كارثي  بعد تهديد�ت بتجميد  لهم  جناة” 
�الأمريكية، ح�شبما �أكد م�شوؤولون لفر�ن�س بر�س �م�س 

�الأربعاء.
وكانت و��شنطن �أعلنت يف منت�شف كانون �لثاين يناير 
 60 و�كتفت بدفع  جتميد متويل خم�ش�س لالأونرو�، 
على  �حل�شول  تتوقع  �لوكالة  كانت  فيما  دوالر  مليون 

360 مليون دوالر خالل �لعام �حلايل.
�الأول  �م�س  �ملتحدة  ل��الأمم  �لتابعة  �لوكالة  و�أطلقت 
�لثالثاء ند�ء من �أجل جمع مبلغ 409 ماليني دوالر، 
�لفل�شطينيني  �لالجئني  مل�شاعدة  مليونا   329 بينها 
�ملوجودين منذ عقود يف �شوريا �لتي ت�شهد حربا د�مية 

منذ 2011.
�أد�ر �ن  و�عترب مدير �الون��رو� يف �شوريا حممد عبدي 

�لتمويل �لطارئ هذ� طوق جناة.
غذ�ئية  م�����ش��اع��د�ت  ب��ت��ق��دمي  �الأم�����و�ل  ه���ذه  و�شت�شمح 
�لالجئني  بني  فقر�  و�أدو�ت �شحية لالكر  وبطانيات 

يف  يز�لون  ال  �ألفا   438 عددهم  �لبالغ  �لفل�شطينيني 
�شوريا. و�أ�شار �ىل �أن “�لالجئني ي�شتخدمون هذ� �ملال 
لدفع �إيجار�ت منازلهم و�شر�ء ما يحتاجونه يف حياتهم 

�ليومية«.
من   7% ُي��ع��ت��رب  ك����ان  �حل�����رب،  “قبل  �أد�ر  و�أ�����ش����اف 
م�شاعدة  على  يح�شلون  وكانو�  ج��د�  فقر�ء  �لالجئني 

مبا�شرة. �ليوم �رتفع هذ� �لرقم �ىل 95%«.
�ن��خ��ف��ا���س �لتمويل  �إن�����ش��ان��ي��ة م���ع  �أزم������ة  وح�����ذر م���ن 
�ملقدمة  �لهبات  %60 من  �لذي كان ميثل  �الأمريكي 
عام 2017. وقال “�آمل �أن يعيدو� �الأمريكيون �لنظر 

يف قر�رهم«.
و�مل�شت�شفيات  �مل��د�ر���س  مئات  �الأم��ريك��ي  �ل��ق��ر�ر  ويهدد 
بالن�شبة  ح�����ش��ا���ش��ة  ت��ع��ت��رب  �ل���ت���ي  ل����الون����رو�،  �ل��ت��اب��ع��ة 
لالجئني �لفل�شطينيني يف دول عدة يف �ل�شرق �الأو�شط 

حيث يعي�س غالبيتهم يف فقر مدقع.
�ما �ملبلغ �ملتبقي من �ل409 مليون دوالر �لتي طلبتها 
للفل�شطينيني  ف�شيخ�ش�س  �الأرب���ع���اء،  �م�����س  �الون����رو� 
�أثناء �حلرب وجل��اأو� �ىل لبنان  �لذين فرو� من �شوريا 

�أو �الأردن.
كوردوين  كالوديو  لبنان  يف  للوكالة  �لعام  �ملدير  و�أك��د 
 90% للغاية، يعي�س  �شعب �شعيف  “�أننا نتحدث عن 

•• البرية-اأ ف ب:

�أر�د �الإ�شر�ئيليون من خالل بناء جد�ر ��شمنتي جديد 
�لغربية  �ل�شفة  ر�م �هلل يف  قرب م�شتوطنة قريبة من 
�ملحتلة كالعادة ف�شل �الإ�شر�ئيليني عن �لفل�شطينيني، 
�إال �ن ثالث �أ�شر فل�شطينية وجدت �أنف�شها نتيجة ذلك 
بني  وحم�����ش��ورة  �لفل�شطيني  حميطها  ع��ن  م��ع��زول��ة 

�جلد�ر و�مل�شتوطنة.
500 مرت تقريبا  وميتد �جلد�ر �جلديد على م�شافة 
مدينة  �شمال  �ىل  �لو�قعة  �إي��ل  بيت  م�شتوطنة  بجانب 
ر�م �هلل. وب�شبب مكان �إقامة �ال�شر �لثالث �ملوؤلفة من 
25 فرد� و�ملنتمية �ىل عائلة جمعة، �أقام �ال�شر�ئيليون 
ممر� �شغري� وبو�بة �شمن �جلد�ر �لذي يرتفع حو�ىل 
�شتة �أمتار، هما �شلة �لو�شل �لوحيدة لهذه �ال�شر مع 

�لفل�شطينيني يف �جلانب �الآخر من �جلد�ر.
بناء  نيتها  جمعة  عائلة  �ال�شر�ئيلية  �ل�شلطات  و�أبلغت 
�جلد�ر قبل ثالث �شنو�ت، غري �ن تنفيذه �أجنز خالل 
�لعائلة عن خميم �جللزون  �ملا�شي. وقد ف�شل  �ل�شهر 
�لذي ي�شم مدر�شة �أطفال عائلة جمعة، وعن قرية دور� 
�لقرع، وعن مدينة �لبرية، �المتد�د �حليوي و�لطبيعي 
يعتا�شون  �لتي  خ�شارهم  �ف��ر�ده��ا  يبيع  حيث  للعائلة 

منها.
“لقد  ويقول ح�شام جمعة بتهكم لوكالة فر�ن�س بر�س 
َف�َشلَنا �جلد�ر عن عاملنا �خلارجي، وبتنا �ليوم م�شتقلني 

و�شنطلق على �أنف�شنا ��شم جمهورية جمعة �لعظمى«.
يف  وم��وظ��ف  �أوالد  لثمانية  �أب  وه���و  ح�����ش��ام،  وي�شيف 
�شركة تاأمني يف ر�م �هلل، “ف�شلنا �جلد�ر عن �أبناء بلدنا 
و�أهلنا. نحن ن�شعر �ليوم �أننا جزء من �مل�شتوطنة، رغم 
�أنني فل�شطيني. ف�شلونا عن �ملجتمع، ال بل عن �لب�شر، 

�شرنا وحدنا«.
�جلد�ر  بناء  يف  �لعمل  �ن  ح�شام،  �شقيق  حكم،  ويو�شح 
�لتظاهر�ت  بعد  لكن  �ل��ل��ي��ل،  ���ش��اع��ات  يف  ي��ج��ري  “كان 
�لتي �ندلعت يف �الر��شي �لفل�شطينية �ثر قر�ر �مريكا 

�ع��ت��ب��ار �ل��ق��د���س عا�شمة الإ���ش��ر�ئ��ي��ل، ����ش��ب��ح �ل��ع��م��ل يف 
�شاعات �لنهار«.

“��شتغلت  و�تهمت �ل�شلطة �لفل�شطينية ��شر�ئيل باأنها 
�ال�شتيطان يف  وترية  لرفع  �المريكي  �لرئي�س  مو�قف 

�الر��شي �لفل�شطينية.
لها  ب��ي��ان  يف  ق��ال��ت  �ال�شر�ئيلية  �ل��دف��اع  وز�رة  �ن  غ��ري 
ع��ن �جل����د�ر، ب���ان ب��ن��اءه “جاء ���ش��روري��ا ب��ع��دم��ا وقعت 
حو�دث �إطالق نار عدة من مركبات فل�شطينية باجتاه 
�لطرق  يغلق  “لن  �جل����د�ر  �ن  م��وؤك��دة  �مل�شتوطنة”، 
�الر����س، ولن  �أي �شيء على  ول��ن يغري  �مل��ن��ازل،  باجتاه 

يوؤذي �ر��شي �لفل�شطينيني هناك«.
م�شاحته  ت��ت��ع��دى  ال  م��ن��زل  يف  �ل��ث��الث  �ال���ش��ر  وت�شكن 
�يل  بيت  م�شتوطنة  ع��ن  يبعد  وال  م��رب��ع،  م��رت   300

�شوى �متار قليلة.
ويروي ح�شام �أن �لعائلة تعر�شت لهجوم من �مل�شتوطنني 

يف �لعام 1993 مت خالله تك�شري نو�فذ �ملنزل.
ويقول “�الن بعد �أن �أ�شبحنا د�خل �جلد�ر، نتخوف من 

�لتعر�س لهجوم من �مل�شتوطنني يف �أي حلظة«.
وتختلف و�جهات �جلد�ر من �جلهة �ملقابلة للم�شتوطنة 
ع���ن �جل���ه���ة �مل��ط��ل��ة ع��ل��ى �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني. م���ن جهة 
�مل�شتوطنة، �ألو�ن �لقرميدي و�لبني و�البي�س، يف حني 
ل��ون �ال�شمنت  بقيت �جلهة �الخ���رى م��ن �جل���د�ر على 

�لطبيعي.
ويقيم �أكر من 600 �لف ��شر�ئيلي �ىل جانب قر�بة 
و�لقد�س  �لغربية  �ل�شفة  يف  فل�شطيني  ماليني  ثالثة 

�ل�شرقية.
و�ال���ش��ت��ي��ط��ان غ��ري ق��ان��وين يف نظر �ل��ق��ان��ون �ل���دويل. 
�أنه  وينظر جزء كبري من �ملجموعة �لدولية �ليه على 

عائق يف وجه �ل�شالم.
ويقوم ح�شام و�شقيقاه حكم وحازم بزر�عة �خل�شرو�ت 
و�متالأت  �ل��ذ�ت��ي،  �الك��ت��ف��اء  م��ن  ن��وع  لتوفري  �ملتنوعة 
و�لفليفل  و�ل�����ش��وم��ر  �ل��ق��رن��ب��ي��ط  ب��خ�����ش��ار  ح��دي��ق��ت��ه��م 

و�خل�س.

�أن  �آذ�ر مار�س. ور�أى  �أ�شتاذ� يف   18 �الأ�شاتذة، �شنخ�شر 
تد�عيات هذه �الأزمة �ملالية غري �مل�شبوقة على �الونرو� 
�شتكون  نخدمهم،  �ل��ذي��ن  �ل��الج��ئ��ني  على  وخ�شو�شا 

كارثية.
 800 م����ن  �أك������ر  ت��ط��ل��ب �الون����������رو�  �مل���ح�������ش���ل���ة،  ويف 
خم�ش�س  ن�شفها  ق��ر�ب��ة   ،2018 للعام  دوالر  مليون 

للفل�شطينيني يف غزة و�ل�شفة �لغربية.

�لرئي�شي  �ل�شارع  وي�شهد  حينها«.  �شيجري  ماذ�  يدري 
�لذي �أقيم �جلد�ر مبحاذ�ته مو�جهات دورية بني �شبان 
��شر�ئيل  وك��ان��ت  �ال���ش��ر�ئ��ي��ل��ي.  و�جل��ي�����س  فل�شطينيني 
�أربع نقاط ع�شكرية على طول �لطريق حت�شبا  ن�شبت 

لهجمات من فل�شطينيني.
�أطفالهم  ي���رتك���ون  ال  و�أ����ش���ق���اءه  ب���اأن���ه  ح�����ازم  وي���ق���ول 
يتوجهون �ىل �ملد�ر�س �و �ملحال �لتجارية دون مر�فقة، 

كما يف �ل�شابق، ب�شبب �خلوف.
�أق��ي��م عليها �جل����د�ر �ىل قرية  �ل��ت��ي  وت��ت��ب��ع �الر�����ش���ي 
جرب  �لقروي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  ويقول  �لقرع.  دور� 
ب��اج�����س ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن �مل��ج��ل�����س ت��وج��ه �ىل 
جهات قانونية من �جل �العرت��س على �قامة �جلد�ر، 
مو�شحا �ن �جلد�ر عزل �أي�شا �أكر من 300 دومن من 

�الأر��شي �لتي تعود الأهايل �لقرية.
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اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2479  جتاري جزئي 
حمل  جم��ه��ول  ف��رع  ذ.م.م  �لبناء  مل��ق��اوالت  �لنخبة  �شركة  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
يف    2017/12/25 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �القامة 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�ك�شبلورر خلدمات �لتوظيف بالز�م �ملدعي عليها 
تاريخ:2017/7/18  من   %9 وف��ائ��دة  دره��م   )308.910( مبلغ  للمدعية  تدفع  ب��ان 
وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها بر�شوم وم�شروفات �لدعوى ومبلغ ثالثمائة درهم 
�ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  �تعاب  مقابل 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/3190  جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- كال�شيكو �نترييورز �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة نعلنكم 
�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2017/12/25  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
بان  �ملدعي عليها  بالز�م  �لال�شقة  و�ملو�د  �عاله ل�شالح/م�شنع �خلليج لال�شباغ 
ت�شدد �ىل �ملدعية مبلغ )80418( درهم وفائدة 9% من تاريخ:2017/9/18 وحتى 
متام �ل�شد�د و�لزمتها بر�شوم وم�شروفات �لدعوى ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  �الع��الن  ه��ذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار� 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/933  جتاري جزئي 

بان  نعلنكم  �القامة  حمل  جمهول  بامريي  ح�شني  حب�س  حنان  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/9/25  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/
بنك �بوظبي �لتجاري بالز�م �ملدعي عليها بان ت�شدد �ىل �ملدعي مبلغ )193836( درهم 
وفائدة 9% من تاريخ:2016/10/25 وحتى تاريخ:2016/12/14 وفائدة 9% على �جمايل 
�ملبلغ �ل�شابق يف �لتاريخ �الخري منذ ذلك �لتاريخ حتى �ل�شد�د �لتام و�لزمتها بالر�شوم 
و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1588  جتاري جزئي 

�رون  �شوز�  بابتي�شت دي  بريان   -2 ���س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �شاي�شو  �ملحكوم عليه/1-  �ىل 
�نتونى - ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية �شاي�شو للتجارة �لعامة ���س.ذ.م.م 3- �رون �نتوين 
�س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �شاي�شو  ملديونية  و�شامن  كفيل  ب�شفته  دي�شوز�  ماريان  هابتيث 
بتاريخ 2017/11/28   �ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �القامة  جمهول حمل 
عليهم  �ملدعي  ب��ال��ز�م  ����س.م.ع  �لوطني  �لفجرية  ل�شالح/بنك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف 
درهم   )207.131.94( مبلغ  �مل��دع��ي  للبنك  ي����وؤدو�  ب��ان  بينهم  فيما  و�لتكافل  بالت�شامن 
و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ:2017/5/2 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمتهم بالت�شامن بالر�شوم 
لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  �ملحاماة.حكما  �تعاب  مقابل  دره��م  و�ل��ف  و�مل�شاريف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1595  جتاري كلي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- جولدن دوف للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة نعلنكم 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2017/12/11 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
ل�شالح/بنك �بوظبي �لوطني �وال:برف�س �لدفع �ملبدي من �ملدعي عليه �لثاين بعد قبول 
�لدعوى النتقاء �شفته وبخروجه و�ن�شحابه من �لكفالة - ثانيا:بالز�م �ملدعي عليهما بان 
يوؤديا للمدعي بالت�شامن مبلغ وقدره )508.478.02( درهم فقط و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا 
على ذلك �ملبلغ من �ليوم �لتايل لتاريخ:2017/7/18 حتى �ل�شد�د �لتام ف�شال عن �مل�شاريف 
ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/3304 تنفيذ جتاري
ب��ه��وي��ان حم��م��د ه����ريون بهويان  �مل��ن��ف��ذ ���ش��ده/1-حم��م��د ك��م��ال  �ىل 
جم��ه��ول حم��ل �الق���ام���ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/مم��دوح ن���ور �لدين 
عليك  �أق���ام  ق��د  �لكعبي  حمد  من�شور  نا�شر  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��د�هلل  حممد 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )193782(
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/74 تنفيذ جتاري
لل�شياحة  لينك  تريد   -2 ����س.ذ.م.م  للتجارة  �شده/1-�ملنوه  �ملنفذ  �ىل 
و�ل�شحن �س.ذ.م.م 3- حممد كاظم عبا�شعلي جم�شيدي جمهول حمل 
�أق���ام عليك  �ي���ر�ن ق��د  �الق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �لتنفيذ/بنك ���ش��ادر�ت 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)4075798.10( درهم بالت�شامن �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�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
       اعالن اأمر اأداء بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/454  اأمر اأداء
�مل��دع��ي عليه / 1- فيفاك ك��ه��اري م��ون��االل ك��ه��اري جم��ه��ول حمل  �ىل 

�القامة مبا �ن �ملدعي/ماند�ر الك�شميكانت �مروتي .
�البتد�ئية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  �أد�ء  �أم������ر  �����ش���ت�������ش���د�ر  ط���ل���ب 
درهم   )90000( مبلغ  ب�شد�د  عليه  �مل��دع��ي  �إل���ز�م  ب���ت���اري���خ:2017/11/7 

للمدعي و�لر�شوم و�مل�شاريف + 500 درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
ولكم �حلق يف �لتظلم من �الأم��ر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر 

هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/132  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه/ويف �نرتنا�شيونال للتجارة ���س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�حلمادي  حممد  �بر�هيم  وميثله:علي  ذ.م.م  للم�شاريع  �ملدعي/�يبكو  �ن  مبا 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره  قد 
)34.030( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ كل 
فاتورة وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/2/15  
من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.C.14:بالقاعة �س  �ل�شاعة:08.30 
للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

مذكرة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/147  ا�ستئناف تظلم جتاري    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- �ملا جاين مونروى  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�مل�شتاأنف / بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل 
رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف/  قد  �ل�شام�شي   �لعمر�ن  عمر�ن 

2017/213 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2018/2/28 �ل�شاعة 17.30 م�شاء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

مذكرة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/331  ا�ستئناف تظلم جتاري    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- رونيل تنجيبنجاب �نتري�  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف / بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد 
عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�شام�شي  قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 

رقم 2017/462 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2018/2/28 �ل�شاعة 17.30 م�شاء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/216  ا�ستئناف تظلم جتاري    
�بو جني  جمهول حمل �القامة  �مل�شتاأنف �شده/ 1- فليب مريينو  �ىل 
مبا �ن �مل�شتاأنف / بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد 
عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�شام�شي  قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 

رقم 2017/284 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2018/2/28 �ل�شاعة 17.30 م�شاء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/210  ا�ستئناف تظلم جتاري    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- روميو تاتيغا �وريليا  جمهول حمل �القامة مبا 
حمد  وميثله:عبد�هلل  ����س.م.ع  �لوطني  �لقيوين  �م  بنك   / �مل�شتاأنف  �ن 
عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�شام�شي  قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 

رقم 2017/436 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2018/2/28 �ل�شاعة 17.30 م�شاء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/328  ا�ستئناف تظلم جتاري    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- حممد رئي�س مانوىل �حمد  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف / بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد 
عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�شام�شي  قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 

رقم 2017/464     
وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2018/2/28 �ل�شاعة 17.30 م�شاء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

مذكرة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/329  ا�ستئناف تظلم جتاري    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- �يريل ماريانو د�ياو  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�مل�شتاأنف / بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل 
عمر�ن �لعمر�ن �ل�شام�شي  قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم     

وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2018/2/28 �ل�شاعة 17.30 م�شاء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/731  تظلم جتاري

�ن  �ملتظلم �شده / 1-ر�كويل دي يديو�س باكوب جمهول حمل �القامة مبا  �ىل 
�ملتظلم / بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن 
من  تظلم  ومو�شوعه  �ع��اله  �ملذكور  �لتظلم  عليكم  �أق��ام  قد  �ل�شام�شي  �لعمر�ن 
و�لر�شوم  جتاري  عري�شة  على  �مر   1147/2017 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لقر�ر 
و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2018/2/11   �ل�شاعة 08.30 �س 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام على  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/1792  تنفيذ جتاري   
مو�شوع �لق�شية:تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رق��م:2015/523 تنفيذ نز�ع جتاري ، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملننفذ به وقدره )309101583.76( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �الإعالن:طالب �لتنفيذ:بنك دبي �لتجاري �س.م.ع

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �شده:1- �ل�شيخ/خالد بن ز�يد بن �شقر �ل نهيان - ب�شفته كفيل و�شامن 
ملديونية بن ز�يد لال�شتثمار ���س.ذ.م.م ووكيل �ل�شيخة مرمي خالد بن ز�يد بن �شقر �ل نهيان 

جمهول حمل �القامة
باقي  ح�شة  عن  عبارة  وه��ي  �خلا�شة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم  �الع��الن:  مو�شوع 
�لعقار �لعائد �ىل �ل�شيخة مرمي خالد بن ز�يد بن �شقر �ل نهيان بياناتها رقم �الر���س:131 - 
�ملنطقة و�دي �لعمردي - وذلك يف حدود �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )309101345.48( بناء� على قر�ر 

�ملحكمة �ل�شادر بتاريخ:2018/1/24.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/8  عمايل كلي

�القامة مبا  م.م.ح جمهول حمل  �نرتنا�شيونال  1-ديرنتون   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ن �ملدعي /جمانا فايز عبد�لقادر �لوزين وميثله: �ميل عمري �ل�شبيعي قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )587720 درهم( 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2018/2/6 �ل�شاعة 10.30 �س بالقاعة:ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
ل��دي��ك م��ن م��ذك��ر�ت �و م�شتند�ت  ب��ت��ق��دمي م��ا  �أو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/379  عمايل كلي 

�ىل �ملدعي عليه/1- �ى د��شبورد�س ميدل �ي�شت منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ه�شام يو�شف ع�شاف قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه 
�لتايل:حكمت  �لتمهيدي  �حلكم  ب��ت��اري��خ:2018/1/30  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�خر  عن  �ملدعي  با�شتجو�ب  �ملو�شوع  يف  �لف�شل  وقبل  �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة 
وحددت   ، بينهما  �لعمل  ع��الق��ة  �نتهاء  و����ش��ب��اب  عليها  �مل��دع��ي  ل��دى  ل��ه  عمل  ي��وم 
باحلكم  عليها  �مل��دع��ي  ب��اع��الن  �مل��دع��ي  وكلفت  لال�شتجو�ب  ج��ل�����ش��ة:2018/2/13 

�لتمهيدي و�جلل�شة على نفقة عن طريق بالن�شر و�رجات �لف�شل يف �مل�شاريف. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/11889  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شفوة �لرو�د للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /نا�شر عبد�لفتاح بدوي ��شماعيل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )6960 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB179217419AE وحددت لها 
جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/2/14 �ل�شاعة 08.30 �س مبكتب �د�رة �لدعوى 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/11991  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�شفوة �لرو�د للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /عمار رم�شان عا�شور عبد�لعزيز قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
وقدره  مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   9775( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
 AE179218117MB:2000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف يف �ل�شكوى رقم(
وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2018/2/4 �ل�شاعة 08.30 �س مبكتب �د�رة 
�لدعوى لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/12740  عمايل جزئي

�ن  �الق��ام��ة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاوالت  1-�ل�شرح   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أق���ام عليك �ل��دع��وى ومو�شوعها  �ب��ر�ه��ي��م ق��د  �مل��دع��ي /�ح��م��د ب��در حممد حممد 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  دره��م(  �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )96000 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB990552846AE وحددت لها 
جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/2/6 �ل�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/11905  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شامي حممد �لبند�ري �حل�شري جمهول حمل �القامة 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  �����س.ذ.م.م  �لعامه  للتجاره  /�ل�شامل  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )5000 درهم( درهم و�لر�شوم 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   mb178709342ae:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف 
�الربعاء �ملو�فق 2018/2/14 �ل�شاعة 08.30 �س مبكتب �د�رة �لدعوى لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/9234  عمايل جزئي

�ل��ت��ن��ظ��ي��ف و�ل��ف��ن��ي��ة ذ.م.م  �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-����ش���اج���د ح�����ش��ني خل���دم���ات  �ىل 
جم��ه��ول حم���ل �الق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /حم��م��د ع��ا���ش��ف ن����دمي حم��م��د نو�ز 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  عليك  �أق����ام  ق��د 
رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   20667(
�ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة  لها  وحددت   MB177067768AE:ل�شكوى�
2018/2/8 �ل�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل،علما بان �لدعوى جددت من �ل�شطب   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
ترامب يحذر من ال�سعف اإزاء اأعداء وا�سنطن 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�شعف  �أي  �إب��د�ء  من  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س  حذر 
وعلى  �ملارقة”  “�الأنظمة  �أ�شماها  و��شنطن ومن  �إز�ء خ�شوم 
ر�أ�شها كوريا �ل�شمالية �لتي قال �إنها قد تتمكن قريباً جد�ً من 

تهديد �الأر��شي �الأمريكية ب�شو�ريخها �لبال�شتية �لنووية.
“نو�جه  وقال تر�مب خالل خطابه �الأول عن حالة �الحت��اد 
حول �لعامل �أنظمة مارقة وجمموعات �رهابية وخ�شوماً مثل 

�ل�شني ورو�شيا تهدد م�شاحلنا و�قت�شادنا وقيمنا«.
ومن دون �لتو�شع ب�شاأن �لعالقات �مل�شطربة مع مو�شكو ب�شبب 
خالل  و�لكرملني  حملته  فريق  بني  تو�طوؤ  بح�شول  �شكوك 

ف�شل  �شنة،  قبل  �الأبي�س  �لبيت  �ىل  حملته  �لتي  �النتخابات 
تر�مب �لرتكيز على �شبل �شمان قوة �لواليات �ملتحدة.

وهكذ� طلب من �لكونغر�س �إقر�ر �مليز�نية �لع�شكرية �ملطلوبة 
لتحديث و�عادة بناء تر�شانتنا �لنووية ومدها بالقوة و�لقدرة 
�لت�شدي لطموحات كوريا  �أن و�شع  بعد  �أي هجوم،  ردع  على 

�ل�شمالية �لنووية على ر�أ�س �لتحديات �لتي تو�جهها �إد�رته.
وبعد تعد�د جملة �أعد�ئه، من فنزويال �إىل كوبا مرور�ً باإير�ن، 
دون �أن يغفل ذكر �أن �أمريكا تقف �إىل جانب �ل�شعب �الإير�ين 
يف كفاحه �ل�شجاع من �أجل �حلرية، وبعد �أن �أكد �أنه ال يز�ل 
�لعر�ق  يف  �الإ�شالمية  �ل��دول��ة  تنظيم  �شد  كثري  عمل  هناك 
و�شوريا، توقف تر�مب طويال عند �الأزمة �لكورية �ل�شمالية.

وقال تر�مب ما من نظام قمع �شعبه بوح�شية مماثلة لوح�شية 
كوريا  �شعي  �ن  على  م�شدد�  �ل�شمالية”،  ك��وري��ا  ديكتاتورية 
�ل�شمالية �خلطر حليازة �شو�ريخ نووية ميكن �ن ي�شكل قريبا 
ق�شوى  �شغط  حملة  نخو�س  نحن  الأر��شينا.  تهديد�  ج��د�ً 

لتفادي ح�شول هذ� �المر.
�لكوري  للنظام  �الأث��ي��م  �ل��ط��اب��ع  ن��رى  �ن  لنا  يكفي  و�أ���ش��اف 

�ل�شمايل لكي ندرك طبيعة �لتهديد.
�حلرب،  نحو  �الأك��ي��د  �ل�شبيل  ه��و  �ل�شعف  �ن  ت��ر�م��ب  وق���ال 
حمذر� من �لتهاون و�لتنازالت، ومتعهد�ً عدم تكر�ر “�أخطاء 
�لطرف  بغ�س  با�شتمر�ر  يتهمها  �ل��ت��ي  �ل�شابقة”  �الإد�ر�ت 
�ل�شالح  حيازة  باجتاه  �خلطى  بحث  يانغ  لبيونغ  وبال�شماح 

�لذري. ومل ي�شهب تر�مب يف �حلديث عن ��شرت�تيجيته بعد 
�لكوري  �لزعيم  �لتي خا�شعها مع  �لكالمية �خلطرة  �حلرب 
و�جلزرة  �أحياناً  �لع�شا  و��شتخد�مه  كيم جونغ-�أون  �ل�شمايل 
يف �أحيان �أخرى، عرب تهديد كوريا �ل�شمالية بدمار �شامل يف 

حال �شن هجوم، ومن ثم �الإعالن عن ��شتعد�ده للحو�ر.
لن  �الأب��ي�����س  �لبيت  �ن  بو�شت”  “و��شنطن  �شحيفة  وق��ال��ت 
�الأمر �ال�شتاذ �جلامعي و�لدبلوما�شي فيكتور  يعني يف نهاية 
ت�شا �شفري� للواليات �ملتحدة يف كوريا �جلنوبية، بعد �أ�شهر من 
�لتكهنات، و�ل�شبب وفق م�شادر مقربة من �مللف، هو �نتقاده 
��شرت�تيجية تر�مب �إز�ء كوريا �ل�شمالية وال �شيما �لتفكري يف 

توجيه �شربة وقائية �شدها توخيا لتفادي نز�ع �أو�شع.

�فتقاد �أ�شول �للياقة �لدبلوما�شية 
من �لدولة �مل�شيفة«.

ونقلت و���ش��ائ��ل �ع���الم رو���ش��ي��ة عن 
الفروف  �شريغي  �خلارجية  وزي��ر 
“مل يتخيل �أحد �ننا �شنتمكن من 
جمع ممثلني عن كافة �ملجموعات 
�مل��ت��ن��وع��ة ل��ل�����ش��ع��ب �ل�������ش���وري من 
مو�لني  وب���ي���ه���م  �����ش���ت���ث���ن���اء،  دون 
وم�شتقلني  وح��ي��ادي��ني  للحكومة 

ومعار�شني«.
و��شاف “�ذ� مل تتمكن جمموعتان 
وث��الث��ة م��ن �مل�����ش��ارك��ة، ل��ن �عترب 

�الأمر ماأ�شاة«.

•• �صوت�صي-اأ ف ب:

يف  �ل�شوري  �حل��و�ر  موؤمتر  �ختتم 
منتج �شوت�شي �لرو�شي �أعماله بعد 
�ملغلقة  �جلل�شات  م��ن  ط��وي��ل  ي��وم 
�ل�شوريني  مئات  فيها  �شارك  �لتي 
للحكومة  �مل��و�ل��ني  م��ن  غالبيتهم 
�ملعار�شني،  م��ن  �ق���ل  ع���دد  م��ق��اب��ل 
و�نتهت باالتفاق على ت�شكيل جلنة 

ل�شياغة “�إ�شالح د�شتوري«.
خلفية  على  �شخباً  �ملوؤمتر  و�شهد 
ف�شائل  ع������ن  مم���ث���ل���ني  رف�����������س 
�ل�شمال  يف  ن���ا����ش���ط���ة  م���ع���ار����ش���ة 
على  �حتجاجاً  �مل�شاركة  �ل�����ش��وري 
�لعلم  �ملوؤمتر �لذي يت�شمن  �شعار 
�ل�شوري وهم �لذين يعتمدون منذ 
�شنو�ت  �شبع  نحو  قبل  �لنز�ع  ب��دء 
“علم  علماً خمتلفاً يطلقون عليه 
الحقاً  ه������وؤالء  وغ������ادر  �لثورة”. 

عائدين �ىل تركيا.
وقاطعت ع�شر�ت �لف�شائل �ملقاتلة 
�لتفاو�س  وه��ي��ئ��ة  �ل���ب���د�ي���ة  م��ن��ذ 
�ل�شورية،  و�ملعار�شة  �لثورة  لقوى 
للمعار�شة،  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �ل���ف���ري���ق 
�ملوؤمتر. كما �علنت �الد�رة �لذ�تية 
متهمة  م�شاركتها  ع���دم  �ل��ك��ردي��ة 
على  ب�”�التفاق”  وت��رك��ي��ا  رو���ش��ي��ا 
�لهجوم على عفرين، �لتي تتعر�س 
لعملية ع�شكرية تركية و��شعة منذ 

حو�ىل ع�شرة �يام.
�مل�شاركون  �ملوؤمتر �شوت  ويف ختام 
على بيان ختامي يت�شمن �التفاق 
ع��ل��ى ت��األ��ي��ف جل��ن��ة د���ش��ت��وري��ة من 
ومتثيل  �حل���ك���وم���ة  ع���ن  مم��ث��ل��ني 
“بغر�س �شياغة  و��شع للمعار�شة 
��شالح د�شتوري ي�شهم يف �لت�شوية 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة �ل���ت���ي ت��رع��اه��ا �المم 
�ملتحدة وفقاً لقر�ر جمل�س �المن 

�لدويل 2254«.
�لبيان،  بح�شب  �للجنة  و�شت�شم 
وممثلي  ل���ل���ح���ك���وم���ة  “ممثلني 
�ملحادثات  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �مل��ع��ار���ش��ة 

�ل�شورية �ل�شورية” و�آخرين.
�لرتكية  �خلارجية  وز�رة  و�أ�شدت 
ب��ي��ان��اً يف خ��ت��ام �مل��وؤمت��ر ق��ال��ت فيه 
�ملوؤمتر هو  “�أهم ما �شدر عن  �أن 
د�شتورية  جل��ن��ة  لت�شكيل  �ل��دع��وة 
 150 م�������ن  الئ������ح������ة  وت�������ق�������دمي 

مر�شحاً«.
و�أ�شافت �أن “�لوفد �لرتكي �لذي 
ُفو�س لتمثيل �ملجموعات �ملعار�شة 
�ل��ت��ي مل ت�����ش��ارك يف �مل��وؤمت��ر، قدم 
بعد  م���ر����ش���ح���اً   50 م����ن  الئ����ح����ة 

�لت�شاور مع �ملعار�شة«.
و�أو�شح مبعوث �المم �ملتحدة �ىل 
���ش��وري��ا ���ش��ت��اف��ان دي م��ي�����ش��ت��ور� يف 
�جلل�شة �خلتامية �أن �للجنة �ملتفق 
�شتت�شمن ممثلني من وفد  عليها 

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

�الحت�����اد  دول  �����ش����ف����ار�ت  وج���ه���ت 
�الأوروبي يف �ل�شود�ن ند�ء م�شرتكا 
عن  لالإفر�ج  �خلرطوم  �ىل  �م�س 
قادة  وبينهم  �الأ�شخا�س  ع�شر�ت 
من �ملعار�شة ونا�شطون يف جمال 
ح���ق���وق �الن�������ش���ان �أوق����ف����و� خالل 
�رتفاع  على  �الحتجاج  تظاهر�ت 

��شعار �ملو�د �لغذ�ئية.
“ندين  ل��ل�����ش��ف��ار�ت  ب���ي���ان  و�ف������اد 

•• تون�س-اأ ف ب:

�ىل  بزيارة  ماكرون  �ميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س  يقوم 
يف  “�لعملية �النتقالية �لدميوقر�طية”  تون�س لدعم 
هذ� �لبلد �لذي يعاين �شعوبات �قت�شادية و�جتماعية 

بعد �شبع �شنو�ت على �لثورة.
تون�س  �لعا�شمة  �ىل  �م�س  ظهر  بعيد  م��اك��رون  و�شل 
بعد �أ�شبوعني على �حتجاجات وتظاهر�ت �شهد بعدها 

�عمال عنف ليلية يف �لعديد من مدن �لبالد.
�لتفاوؤل يف زيارة �لدولة �لتي  لكن ماكرون يركز على 
يقوم بها وهي �الوىل على هذ� �مل�شتوى �ىل بلد عربي 
منذ �ن��ت��خ��اب��ه. وق���ال �الل��ي��زي��ه �ن��ه��ا ت��ه��دف �ىل “دعم 
�لتجربة �لدميوقر�طية �لتون�شية، �لتجربة �النتقالية 
يف  �لعربي”  �لربيع  �لتي حققت جناحا منذ  �لوحيدة 

.2011
�خلمي�س  �ل�شعب  جمل�س  �م���ام  كلمة  م��اك��رون  و�ل��ق��ى 
وي��ل��ت��ق��ي م�����ش��وؤول��ني م��ن �مل��ت��ج��م��ع �مل����دين �ل��ن��ا���ش��ط يف 

�لذي  �الأول  هو  �شوت�شي  وم��وؤمت��ر 
�أر��شيها  ع���ل���ى  رو����ش���ي���ا  ت��ن��ظ��م��ه 
خالل  ب������ارز�ً  دور�ً  ل��ع��ب��ت  ب��ع��دم��ا 
�لعامني �ملا�شيني يف تغيري �ملعادلة 
�شوريا  يف  �الر����س  على  �لع�شكرية 
ل�شالح قو�ت �لنظام، وتر�فق ذلك 
�ل��والي��ات �ملتحدة  ت��ر�ج��ع دور  م��ع 
�ل�شيا�شي يف ما  و�ل��دول �الوروبية 

يتعلق بالنز�ع.
وُعقد �ملوؤمتر مبو�فقة �ير�ن �أبرز 
رو�شيا،  ج��ان��ب  �ىل  دم�شق  د�ع��م��ي 
للمعار�شة.  �البرز  �لد�عم  وتركيا 
وترعى �لدول �لثالث منذ حو�ىل 
�����ش���ت���ان���ا بني  ���ش��ن��ة حم����ادث����ات يف 
�ل�شورية  �حل��ك��وم��ة  ع���ن  مم��ث��ل��ني 
�مل��ع��ار���ش��ة �دت �ىل  و�آخ���ري���ن ع���ن 
�التفاق على �قامة مناطق خف�س 

توتر يف �شوريا.
جولة  بعد  �شوت�شي  م��وؤمت��ر  و�أت���ى 
بني  �ملتحدة  �المم  برعاية  فا�شلة 
�حلكومة و�ملعار�شة يف فيينا، تلت 
ج��والت ع��دة مماثلة يف جنيف مل 

توؤد �ىل نتائج تذكر.
�لتفاو�س  ج�����والت  و����ش��ط��دم��ت 
م�شري  ع��ل��ى  ب��اخل��الف  خ�شو�شاً 
�ال�شد  ب�����ش��ار  �ل�������ش���وري  �ل��رئ��ي�����س 
بتنحيه،  �ملعار�شة  تتم�شك  �ل��ذي 
�ملو�شوع  �ن  بينما تعترب �حلكومة 

غري مطروح للبحث.

�الن�شان ومو�طنني �خرين«.
�الفر�ج  على  �خل��رط��وم  وح�����ش��و� 
�ملوقوفني ل�شمان  ه��وؤالء  عن كل 
ل�شوء  ي���ت���ع���ر����ش���ون  “ال  �ن����ه����م 

معاملة«.
�نحاء  تظاهر�ت عدة يف  وخرجت 
�ل�شود�ن يف وقت �شابق هذ� �ل�شهر 
ب��ع��د �رت���ف���اع ����ش��ع��ار ب��ع�����س �مل���و�د 
وذلك  �خلبز،  خ�شو�شا  �لغذ�ئية 
الرتفاع كلفة �نتاج �لطحني ب�شبب 

�لنق�س يف �مد�د�ت �لقمح.

مفاو�شات  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �مل��ع��ار���ش��ة 
�ملتحدة،  �الأمم  ب���رع���اي���ة  ج��ن��ي��ف 
�لتفاو�س  ه��ي��ئ��ة  �ىل  ������ش����ارة  يف 

�ل�شورية.
للحا�شرين  مي�شتور�  دي  وتوجه 
�شعب  ب���ع���م���ل  “قمتم  ب����ال����ق����ول 
�ىل  “��شتمعت  وق������ال  �ليوم”، 
عاتق  على  تقع  �ملهمة  �ن  ن��د�ءك��م 
�للجنة  ل��ت�����ش��ك��ي��ل  �مل��ت��ح��دة  �المم 
�نه  �ىل  م�������ش���ري�ً  �لد�شتورية”، 
و�شيحدد  مب���������ش����اور�ت  ����ش���ي���ق���وم 
ق��ري��ب��اً م�����ش��ار ع��م��ل��ه مب��ا يت�شمن 
�ل�شياغة  وعملية  �لعمل  برنامج 

�لد�شتورية.
ودعا �مل�شاركون �المني �لعام لالأمم 
مي�شتور�  دي  ل��ت��ك��ل��ي��ف  �مل���ت���ح���دة 
هذه  �ع��م��ال  �جن���از  يف  للم�شاعدة 

�للجنة يف جنيف.
�إىل  �خل��ت��ام��ي  �ل��ب��ي��ان  يتطرق  وال 
ويوؤكد  �ل�����ش��وري،  �لرئي�س  م�شري 
يقرر  وح���ده  �ل�����ش��وري  �ل�شعب  �أن 
�شناديق  ط��ري��ق  “عن  م�شتقبله 

�القرت�ع«.
و���ش��ارك يف �مل��وؤمت��ر ن��ح��و 1400 
من  ق��ادم��ني  غالبيتهم  ���ش��خ�����س، 
للنظام  �أح��ز�ب مو�لية  دم�شق من 
���ش��م��ن��ه��ا ح�����زب �ل���ب���ع���ث �حل���اك���م، 
وجمموعات  �أح������ز�ب  ع���ن  ف�����ش��اًل 

معار�شة بينها معار�شة �لد�خل.

�����ش���ت���خ���دم �شد  �ل��������ذي  �ل���ع���ن���ف 
ت�شجيع  ونو��شل  �شلمية  تظاهرة 
ه�����وؤالء �ل���ذي���ن مي��ار���ش��ون حقهم 
�ال�شا�شي على �لقيام بذلك ب�شكل 

�شلمي«.
�الحتاد  دول  “�شفر�ء  �ن  و�أ�شاف 
�ل�شود�ن  يف  �مل��ق��ي��م��ني  �الأوروب������ي 
�لتوقيف  ف��رتة  �إز�ء  ج��د�  قلقون 
�مل���ط���ول ب����دون ت��وج��ي��ه �ل��ت��ه��م �و 
ك��ب��ري م���ن �لقادة  حم��اك��م��ة ع���دد 
حقوق  ون���ا����ش���ط���ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني 

�لبالد. وكان ماكرون خالل ��شتقباله نظريه �لتون�شي 
�لباجي قائد �ل�شب�شي )91 عاما( يف �الليزيه يف كانون 
�الأول دي�شمرب �ملا�شي �ن �لعالقة مع تون�س لها �أولوية 

، الأن �لرو�بط بني �لبلدين ��شتثنائية.
ملمو�شة  مبادر�ت  خ�شو�شا  يتوقعون  �لتون�شيني  لكن 

من �لقوة �ال�شتعمارية �ل�شابقة.
�ن  على  خ��ر�ط  �شليم  �لتون�شي  �ل�شيا�شة  خبري  ي�شدد 
�لتي  �لدعم  وع��ود  من  �لكثري  ياأملون  “ال  �لتون�شيني 

يقدمها �مل�شوؤولون �الجانب وال ي�شدقونها بالكامل«.
وتابع خر�ط” يف �لعام 2011 وعدونا بخطة مار�شال 
مت  وم���وؤخ���ر�  �ب����د�.  ت�شل  مل  ��شتثنائية  ومب�����ش��اع��د�ت 
��شد�ر �لكثري من �لوعود يف �طار قمة تون�س 2020 

لكن نادر� ما تليها متابعة ملمو�شة على �الر�س«.
�شل�شلة من  توقيع  �شيتم  �نه  �لفرن�شية  �لرئا�شة  تقول 
و�لثقافية  و�جلامعية  و�المنية  �القت�شادية  �التفاقات 
�ثر �ملحادثات بني ماكرون و�ل�شب�شي ورئي�س �حلكومة 

يو�شف �ل�شاهد.

يف  ق�شوها  14�شاعة  ن��ح��و  وب��ع��د 
�مل���ط���ار، �ع��ل��ن �ل��وف��د �مل��ت��و�ج��د يف 
حمماًل  للموؤمتر  مقاطعته  �ملطار 

رو�شيا �مل�شوؤولية.
وت���ال �أح����د �ع�����ش��اء �ل���وف���د �أحمد 
وفد  “توجه  �أن  �ف���اد  بيانا  طعمة 
�ل�شورية  �ل��ث��ورة و�مل��ع��ار���ش��ة  ق��وى 
�شوت�شي...  م��وؤمت��ر  يف  للم�شاركة 
�لوعود  م��ن  �ي���اً  �ن  فوجئنا  لكننا 
ي���ت���ح���ق���ق. فال  ق���ط���ع���ت مل  �ل����ت����ي 
�ملدنيني  ع��ل��ى  �ل��وح�����ش��ي  �ل��ق�����ش��ف 
توقف، وال �أعالم �لنظام �أزيلت عن 
الفتات �ملوؤمتر و�شعاره، ف�شاًل عن 

و�شوله �ىل �شوت�شي.
م�شاء  �مل��ط��ار  �إىل  و�شولهم  وف���ور 
�الثنني، عرب ممثلو �لف�شائل عن 
رف�شهم ل�شعار �ملوؤمتر �لذي يحمل 
�ل�����ش��وري بنجمتني  �ل��ع��ل��م  ���ش��ورة 
خ�شر�وتني و�لذي كان يف �المكان 
مرحبة  الفتات  على  معلقا  روؤيته 

يف �أنحاء عدة من �ملطار.
علماً  �ل�شورية  �ملعار�شة  وتعتمد 
�لنز�ع  ب���دء  ي��ع��رف م��ن��ذ  خم��ت��ل��ف��ا 
�لثورة”،  ب�”علم  �شنو�ت  �شبع  قبل 
حمر�ء  جن���م���ات  ث����الث  ي��ت�����ش��م��ن 

�للون.

�ل��وج��وه �ملعار�شة �لتي  �أب��رز  وم��ن 
�شاركت يف �ملوؤمتر هيثم مناع رئي�س 
ئي�س  ح�شني  ول��وؤي  قمح”،  “تيار 
تيار بناء �لدولة �ل�شورية، و�أحمد 
�ل�شوري  �لغد  تيار  رئي�س  �جلربا 
لالئتالف  �ل�������ش���اب���ق  و�ل���رئ���ي�������س 
و�ملعار�شة  �ل��ث��ورة  لقوى  �لوطني 
�ل�شورية، ومن�شة مو�شكو برئا�شة 
قدري جميل، نائب رئي�س �لوزر�ء 

�ل�شوري �ال�شبق.
م�شاألة  �ملوؤمتر  بد�ية  على  وطغى 
يت�شمن  م��ع��ار���س  وف���د  م��ق��اط��ع��ة 
ممثلني عن �لف�شائل �ملقاتلة بعد 

�ل�شغب  مكافحة  �شرطة  وق��ام��ت 
�لتظاهر�ت  بقمع  �م��ن  وعنا�شر 
يف �خل��رط��وم وم��ن��اط��ق �خ���رى يف 
�مل�شيل  �ل��غ��از  م�شتخدمة  �ل��ب��الد 

للدموع لتفريق �ملتظاهرين.
�لتظاهر�ت،  ل��وق��ف  حم��اول��ة  ويف 
قادة  من  ع��دد�  �ل�شلطات  �عتقلت 
من �ملعار�شة ونا�شطني يف جمال 
�عتقال عدة  �الن�شان. ومت  حقوق 
تغطيتهم  �ثناء  �ي�شا  �شحافيني 
�ل�����ت�����ظ�����اه�����ر�ت ل����ك����ن �ف���������رج عن 

معظمهم منذ ذلك �حلني.
وعربت �ل�شفار�ت �ي�شا عن قلقها 
ل�شحف  �ملتكررة”  “�مل�شادرة  من 
عدة  قامو�  �من  عنا�شر  قبل  من 
ن�شخ من �شحف  م��ر�ت مب�شادرة 
�ل�شلطات  �ن��ت��ق��اده��ا  �ث���ر  ي��وم��ي��ة 
ب�شبب رفع ��شعار �ل�شلع �لغذ�ئية. 
�ملعار�شة  ودعت بع�س جمموعات 

�ىل تظاهر�ت �م�س �الأربعاء.
�لبالد  يف  ج��رت  تظاهر�ت  وكانت 
بعدما   2016 ع����ام  �أو�خ�������ر  يف 

�وقفت �حلكومة دعم �لوقود.
وقمعت �ل�شلطات هذه �لتظاهر�ت 
د�مية  �����ش���ط���ر�ب���ات  ت���ك���ر�ر  مل��ن��ع 
��شا�شية  م����و�د  دع���م  �ي���ق���اف  ت��ل��ت 
منظمات  وت���ق���ول   .2013 ع���ام 
�الأ�شخا�س  ع�����ش��ر�ت  �ن  حقوقية 
قتلو� عندما قمعت تظاهر�ت عام 
2013، ما �ثار ��شتنكار� دوليا يف 

حينه.

حملة كربى �سد ع�سابة 
لتهريب الب�سر يف اأملانيا

•• برلني-وكاالت:

�شنت �ل�شرطة �الحتادية �الأملانية �شباح 
�م�س �الأربعاء، حملًة �أمنية كربى على 
عدة  يف  �لب�شر  لتهريب  دولية  ع�شابة 
على  خاللها  وقب�شت  �أملانية،  والي��ات 
با�شم  متحدث  وق���ال  ب��ه��م.  م�شتبه   3
عليهم  “�ملقبو�س  �إن  �م�س  �ل�شرطة 
ب�شر  تهريب  يف  �شلوعهم  يف  م�شتبه 
�شاحنات  م��نت  على  و����ش��ع  نطاق  على 

عرب طريق �لبلقان �إىل �أملانيا«.
�ثنني  على  ُقب�س  �ل��ب��ي��ان��ات،  وح�شب 
باد  وثالث يف مدينة  برلني،  يف والي��ة 
مو�شكاو بوالية �شك�شونيا، وفت�س �أكر 
من 200 فرد من �ل�شرطة �الحتادية، 
برلني،  والي������ات  يف  وم���ك���ات���ب  م���ن���ازل 
�لر�ين  و�شمال  وب���رمي،ن  و�شك�شونيا، 
و�شادرت  �حلملة.  �إط��ار  يف  وي�شتفاليا 
�لتي  �حلملة،  �أدل���ًة يف  �الأم��ن  �شلطات 
من  خا�شة  ق��و�ت  �أي�شاً  فيها  �شاركت 
بياناتها،  ح�شب  �الحت��ادي��ة،  �ل�شرطة 
للتحقيق،  ح��ال��ي��اً  �ملعتقلون  ويخ�شع 
للح�شول على معلومات جديدة تقود 
�إىل �لهياكل �لتنظيمية ملهربي �لب�شر. 
وح�شب بيانات �إذ�عة و�شط �أملانيا، فاإن 
من  م��ن��ح��درون  �ل��ث��الث��ة  بهم  �مل�شتبه 
مع  وه��ّرب��و�  وتركيا،  وبلغاريا  بولند� 
160 مهاجر�ً على  متورطني �آخرين 
�أملانيا،  �إىل  �شاحنات  م��نت  على  �الأق���ل 
�ل�شحن  وح���د�ت  د�خ��ل  تخبئتهم  بعد 
�لب�شائع  خلف  و�أح��ي��ان��اً  �مل��رك��ب��ات،  يف 
كل  م��ن  �مل��ه��رب��ون  وح�شل  �مل�شحونة، 

مهاجر على 8 �آالف يورو.

ت�صم ممثلني عن النظام ال�صوري ومتثيل اأو�صع للمعار�صة

ت�سكيل جلنة د�ستورية يف ختام موؤمتر �سوت�سي 

�سفراء اأوروبيون يدعون ال�سودان لالإفراج عن متظاهرين 

تعرث خطة نقل الالجئني يف ليبيا غرق عبارة ب�80 راكبًا يف املحيط الهادئ

ماكرون يف تون�ض لدعم الدميوقراطية 

•• طرابل�س-وكاالت:

جلوء  خميمات  م��ن  لالجئني  �ل��ط��ارئ  �الإج���الء  �أن  �شحايف  تقرير  ك�شف 
يف ليبيا، �لذي تقرر يف �لقمة �الأوروبية �الإفريقية نهاية نوفمرب �ملا�شي، 

ي�شري ببطء.
�الأربعاء،  �م�س  �ل�شادرة  �الأملانية  ر�ين-نيكار-ت�شايتونغ  �شحيفة  وذك��رت 
�لكتلة  م��ن  �إح��اط��ة  �الأمل��ان��ي��ة على طلب  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  رد  �إىل  ����ش��ت��ن��اد�ً 
يف  �ملعنية  �جلهات  تتمكن  �الآن مل  وحتى  �أن��ه  “�لي�شار”  �لربملانية حل��زب 

�إجالء �أكر من 400 الجئ فقط  من ليبيا.
و�أ�شافت �ل�شحيفة، �أنه من �ملخطط �إجالء 900 الجئ �آخرين.

وب�شب �لبيانات، �أُجلي مهاجرون من �إثيوبيا و�إيريرتيا و�ليمن و�ل�شومال 
ونقلو� �إىل “بيوت ��شت�شافة” يف نيامي، عا�شمة �لنيجر. 

�آمنة ال�شتقبالهم الجئني  �أخرى  �إىل دولة  ومن �ملخطط نقلهم بعد ذلك 
�إليها.

يذكر �أن �لقمة �الأوروبية �الأفريقية �لتي �نعقدت يف نهاية نوفمرب �ملا�شي، 
تعر�شهم  عن  تقارير  �نت�شار  بعد  ليبيا  من  الجئني  الإج��الء  خطًة  �أق��رت 

لالأ�شر و�لتعذيب و�الإجتار بهم رقيقاً.  
وين�س جزء من �خلطة على نقل الجئني يف حاجة ما�شة �إىل �حلماية من 

•• ويلينغتون-اأ ف ب:

80 �شخ�شا يف  م��ن  �أك���ر  ع��ل��ى متنها  ع��ب��ارة  غ��رق��ت 
فيما  �م�س،  م�شوؤولون  �أك��د  ما  ح�شب  �لهادئ  �ملحيط 
حتقيق  بفتح  كرييباتي  جمهورية  ن���و�ب  �أح���د  طلب 
�ن���ق���اذ متعدد  �ل��ق�����ش��ي��ة. وي���ق���وم ف���ري���ق  م�����ش��ت��ق��ّل يف 
�ملحيط  من  و��شعة  م�شاحات  يف  ب��دوري��ات  �جلن�شيات 
�شبعة  على  �ال  �لعثور  يتم  مل  لكن  ناجني،  عن  بحثا 
�أ�شخا�س على قيد �حلياة حتى �الآن مع تر�جع �المال 

بالعثور على �آخرين.
�أن  بيان  يف  نيوزيلند�  يف  �النقاذ  تن�شيق  مركز  و�أعلن 
�شخ�شا   80 نحو  وج���ود  �أك���دت  كرييباتي  “�شلطات 

��شافة �ىل �لطاقم على منت �لعبارة«.
وقال �ملركز �إن �أربع طائر�ت من نيوزيلند� و��شرت�ليا 
و�لواليات �ملتحدة �شاعدت يف �جر�ء عمليات �مل�شح يف 
�لبحث  �أن  �ىل  و�أ���ش��ار  �ل��ع��ب��ارة.  ُف��ق��دت  �ملنطقة حيث 

ي��رتك��ز ع��ل��ى �ل��ع��ث��ور ع��ل��ى زورق جن���اة �ن��ط��ل��ق منها. 
و�أ�شاف �أن “قارب �لنجاة م�شمم ل25 �شخ�شا �ال �أنه 

ميكن يت�شع الأكر ولو ب�شكل مكتظ«.
 و�نتقد رئي�س وزر�ء كرييباتي �ل�شابق لريمييا تاباي 
يف  �لعبارة  منها  �نطلقت  �لتي  نونوتي  جزيرة  ممثل 
�حلكومة  تعامل  طريقة  ي��ن��اي��ر،  �ل��ث��اين  ك��ان��ون   18
مع �لكارثة. وقال �ن �شكان �جلزيرة �ملنكوبني �لبالغ 
عددهم 2000 يريدون معرفة ملاذ� �ملو�شوع ��شتغرق 
ُي�شمح ل�شفينة  �أيام لدّق جر�س �النذ�ر وكيف  ثمانية 
غري �شاحلة لالبحار بالقيام برحالت. و�شّرح لر�ديو 
نيوزيلند� “هذه �ملاأ�شاة تتطلب جلنة حتقيق م�شتقلة” 
�مل�شوؤول«.  وم��ن  ح�شلت  مل��اذ�  معرفة  “نريد  م�شيفا 
17،5 مرت�  بوتري�وي”  “�م يف  �لعبارة  ويبلغ طول 
لت�شل  يومني  رحلتها  ت�شتمر  �أن  �ملفرت�س  وك��ان من 
�إىل بيتيو وهي �أكرب بلدة يف عا�شمة كرييباتي، جنوب 

تار�و�.
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العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/5195  تنفيذ عمايل 
جمهول  �����س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  ت��ي  كيه  ت��ي  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/جوين مياه جوينال مياه  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )9850( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�شافة �ىل 
مبلغ )913( درهم ر�شوم خلزينة �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�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/5273  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- تي كيه تي للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد جهاجنري عامل عبد�ملنان  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة باال�شافة  �و خزينة  �لتنفيذ  وقدره )12782( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )1116( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2018/11  تنفيذ عمايل 
�����س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  وجام�شيد  �ر���ش��الن  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/رحمت علي عبد�لغفور  قد 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )6817( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�شافة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   )746( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/4481  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- �لن�شر �لف�شي للخدمات �لفنية ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ل�شيد حممد حممد ر�شاد  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )6460( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�شافة �ىل 
مبلغ )743( درهم ر�شوم خلزينة �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�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/5018  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �شده/1- حمور �الب��د�ع للخدمات �لفنية ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/كامل عبد�لعال �بو�لنجاه كامل  قد 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وق��دره )5133( درهم �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�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/516  عمايل كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-دي �ت�س �ر مينا منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /�أمري�س نار�ياند��س ر�تي وميثله:ر��شد عبد�هلل علي بن عرب قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )933.678 
�ملطالبة  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م( 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2018/2/8  �ل�شد�د وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  وحتى متام 
ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch2.E.22:بالقاعة ���س   10.30
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/12542  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-جمل �ل�شحر�ء لالعمال �لكهروميكانيكية �س.ذ.م.م جمهول 
�أق���ام عليك �لدعوى  حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ن���ور �ل��ع��امل من�شي مها ق��د 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )17490 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB990142954AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )2000(
وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2018/2/4 �ل�شاعة 08.30 �س مبكتب �د�رة 
�لدعوى لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/11424  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م جمهول حمل  �لغذ�ئية  �مل��و�د  لتجارة  1-�ل���ربق   / �ملدعي عليه  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /عامر بن نو�ز ر�جا حممد نو�ز قد �أقام عليك �لدعوى 
درهم  دره���م(   14.560( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
لها  وحددت   MB177913048AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2018/2/4 �ل�شاعة 08.30 �س مبكتب �د�رة �لدعوى 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/86 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شاقيب م�شعود باري جمهول حمل �القامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/فر�ز �حمد فريوز �حمد وميثله:عبد�هلل حممد حاجي 
علي �لعو�شي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
�و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )271670( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة  خزينة 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/4225 تنفيذ جتاري
����س.ذ.م.م جمهول حمل  �لفنية  ���ش��ده/1- �جلياد لالعمال  �ملنفذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لعزرة ملقاوالت تركيب وحد�ت �لتكييف 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  �مل��ط��وع  حممد  ح�شن  وميثله:عبد�لرحمن 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �مل���ذك���ورة �ع����اله و�ل���ز�م���ك ب��دف��ع �مل��ب��ل��غ �مل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
فان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )87897.61(
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/4001 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �نو�ر �الفق �البي�س للتجارة �لعامة ���س.ذ.م.م 2- مرت�شى 
�لتنفيذ/�شركة  ناجني علي عبا�س ناجني جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
بهو�ن �لتجارية ذ.م.م وميثلها �ل�شيد/�حمد بن �شهيل بن وميثله:يو�شف حممد 
�حمد يو�شف �حلمادي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )538081.15( درهم مت�شامنني �ىل طالب �لتنفيذ 
�و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/1835 تنفيذ مدين  

�ل�شالفة  جمهول حمل �القامة مبا  ب��الل  �لنوبي  ���ش��ده/1-   �ملنفذ  �ىل 
�ن طالب �لتنفيذ/�شركة دبي للتاأمني )م�شاهمة عامة(   قد �أقام عليكم 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)9441( درهم �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�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/35 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/1-  دالل ر��شد عبيد �شعيد �لنقبي  جمهول حمل �القامة 
�ل�����ش��ي��ار�ت - موؤ�ش�شة فردية  ل��ت��اأج��ري  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/�ور�جن 2  �ن ط��ال��ب  مب��ا 
قد  �لباي�س    ح�شن  �شامل  �ل�شيد/حنان  وميثله  �ل�شيد/حممد  وميثلها 
�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )291030( درهم �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�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/831  ا�ستئناف جتاري    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- حممد �شامل حممد �شامل �ل علي  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �مل�شتاأنف / موؤ�ش�شة �ل�شعد لتوريد �لعمالة وميثله:عي�شى 
�ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  �حلو�شني   ع��ب��د�هلل  �شالح  حممد 

بالدعوى رقم 1955/2016 جتاري كلي بتاريخ:2017/4/27     
وحددت لها جل�شه يوم �الحد  �ملو�فق 2018/2/4 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/142  تنفيذ عقاري   

�ملبلغ  ، ب�شد�د  مو�شوع �لق�شية:تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رق��م:2016/615 عقاري كلي 
�ملننفذ به وقدره )3269720.38( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.

طالب �الإعالن:طالب �لتنفيذ:لويدز تي ��س بي بنك بي.�ل �شي
�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �شده:1- �يكارد بروي جمهول حمل �القامة

مو�شوع �العالن:
نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن قطعة �الر�س رقم 5 مبنطقة �لثنية 
�ر تر�فو �يه حتت يد د�ئ��رة �الر��شي و�الم��الك وفاء  �لثالثة و�لوحدة رق��م:301 - �ملبنى:جي 
على  بناء�  قانونا  ونفاذ مفعوله  للعلم  وذل��ك  دره��م   )3269720.38( وق��دره  به  �ملطالب  للمبلغ 

قر�ر�ملحكمة �ل�شادر بتاريخ:2018/1/28.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر
                يف  الدعوى 2017/543  نزاع تعيني خربة جتاري

�ن  �ك��رب �شخ�شي جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا  �ملتنازع �شده / 1-ع��ل��ي  �ىل 
بن عرب   بن ح�شن وميثله:ر��شد عبد�هلل علي  بورهنك  �ملتنازع /مرت�شى 
مع  متخ�ش�س  خبري  بندب  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
�لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�شة 
لذ�  �مل�شلح   مبكتب  ���س   8.30 �ل�شاعة     2018/2/5 �مل��و�ف��ق  �الث��ن��ني  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

الت�سويات  الودية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/681  مدين كلي
حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  �ل��ت��ب��غ  ل�شناعة  �الم�����ار�ت  ع��ل��ي��ه/���ش��رك��ة  �مل��دع��ي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/�شركة عمان للتامني �س.م.ع قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ت�شدد  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لز�مها  �ال���ش��ر�ر  عن  تعوي�شا  دره��م   )3.043.234(
�ملو�فق 2018/2/5   �الثنني  يوم  لها جل�شة  �ملحاماة. وح��ددت  �تعاب  ومقابل 
�ل�شاعة:09.30 �س بالقاعة:ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2187  ا�ستئناف جتاري    
�س.ذ.م.م  �لعقاري  و�لتطوير  لال�شتثمار�ت  �ل�شحر�ء  1-�ح��الم  �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
 Desert Dream Investments llc 2-دي��زرت درمي �نف�شمنت�س ���س.ذ.م.م
�مل�شتاأنف  �ن  �القامة مبا  خ��ان  جمهول حمل  �عجاز  �شجاع   -4 �عجاز خان  3-حممود 
�ملو�شى  علي  وميثله:�بر�هيم  �����س.ذ.م.م  و�مل��ق��اوالت  لال�شا�شات  بريفرين�س  �شركة   /
كلي  رقم 2016/2003 جتاري  بالدعوى  �ل�شادر  �لقر�ر/ �حلكم  ��شتاأنف  قد  �حلمادي  
ب��ت��اري��خ:2017/11/22  - وح��ددت لها جل�شه يوم �الثنني  �ملو�فق 2018/2/12 �ل�شاعة 
ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1062  ا�ستئناف مدين    

�ىل �مل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1- ع��ل��ي ���ش��ال��ح �ل�����ش��و�ب 2- م��ع��ني ح�����ش��ني علي  
زيد�ن   حممود  �شالح  حممد   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول 
جزئي  م��دين   2017/1522 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم   / ��شتاأنف  قد 

بتاريخ:2017/8/14     
وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2018/3/7 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1646  ا�ستئناف عمايل    

ذ.م.م  جمهول حمل  �خل�شبية  لل�شناعات  �وك   -1 �مل�شتاأنف �شده/  �ىل 
��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر  �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف / قدو�س مبارك  قد 

بالدعوى رقم 2017/7339 عمايل جزئي   بتاريخ:2017/8/22  
وحددت لها جل�شه يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2018/2/6 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2017/183 بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ ���ش��ده/1- غ��الم ح�شرت ���ش��ايف ح��اج��ي ع��ب��د�ل��ق��دو���س  جم��ه��ول حمل 
�لوطني وميثله:حممد عي�شى  ر��س �خليمة  �لتنفيذ/بنك  �ن طالب  �القامة مبا 
�عالنكم  ب��ت��اري��خ:2018/1/28  �البتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  �ل�شويدي.  �شلطان 
ل�شد�د قيمة �ملطالبة وقدرها )2.144.082.49( درهم خالل �شهر من تاريخ �لتبليغ 
لن�س  وفقا  �ملز�يدة  بطريق  �لرهن  �لعقار حمل  بيع  و�إال  �ع��اله  �لتنفيذ  يف ملف 
�ملادة 295 من قانون �الج��ر�ء�ت �ملدنية )نوع �لعقار:�شقة �شكنية - �ملنطقة:نخلة 
جمري� - رقم �الر�س:1997 - رقم �ملبنى:3 - ��شم �ملبنى:مارينا �بارمتنت�س 3 - رقم 

�لعقار:1109 - رقم �لطابق:11 - �مل�شاحة:1777.98 قدم مربع (
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/74  جتاري جزئي

���س.ذ.م.م 2- فيليب ماثيو ماثيو  �لغذ�ئية  �ملو�د  �ملدعي عليه/بو�شتان لتجاره  �ىل 
�س.ذ.م.م  �لغذ�ئية  �مل��و�د  لتجاره  بو�شتان  �شركة  مدير  وب�شفته  ب�شخ�شه   - بونان 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�شركة �شيام �لتجارية �س.ذ.م.م وميثلها قانونا/

��شحاق كاتوبور�ت كاتوبور�ت �شيدو وميثله:�بر�هيم مو�شى علي مر�د �لبلو�شي قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مت�شامنني بان يوؤدي 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره��م   )99784.55( وق���دره  مبلغ  للمدعيه 
و�لفائدة 12% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم 
فاأنت  لذ�   ch1.C.13:بالقاعة �ل�شاعة:08.30 �س  �ملو�فق 2018/2/8   �خلمي�س 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/84  جتاري جزئي

مبا  �القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  �لفنادق  الد�رة  عليه/جلوبال  �ملدعي  �ىل 
�ن �ملدعي/�أميت كومار ��شوك كومار باتيل وميثله:�شامل عبد�هلل �شلطان علي 
عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�شوعها  �أق���ام عليك  ق��د  �حل��م��ادي 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم  مببلغ وقدره )200.000( 
ي��وم �الحد  لها جل�شة  �ل��ت��ام. وح���ددت  �ل�����ش��د�د  �ملطالبة وحتى  ت��اري��خ  م��ن   %12
�ملو�فق 2018/2/4  �ل�شاعة:08.30 �س بالقاعة:ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/3514  جتاري جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- جنمة �لبحر لتجارة �ال�شماك �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�شركة 
�الحتاد  �شركة  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا  �لعو�شي  علي  حاجي  حممد  وميثله:عبد�هلل  ����س.م.ع  �لعقارية  �الحت���اد 
بتاريخ:2018/1/29  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  وعليه  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  قد  ���س.م.ع  �لعقارية 
باجلدول خبري� يف هذه  �ل��دور  �شاحب  �حل�شابي  بندب �خلبري  �ملحكمة  �لتايل:حكمت  �لتمهيدي  �حلكم 
�ليه  يقدمه  �ن  وماع�شى  وم�شتند�تها  و�ور�ق��ه��ا  �لدعوى  ملف  على  �الط��الع  بعد  مهمته  تكون  �لدعوى 
�خل�شمني من حمرر�ت �و مر��شالت ورقية �و �لكرتونية �خرى و�الطالع على �لدفاتر �لتجارية �ملنتظمة 
ما   - فيها  و�ل��ت��ز�م��ات كل منهما  �ل��دع��وى  ه��ذه  و�مل��دع��ي عليها مو�شوع  �ملدعية  بيان عالقة   - للطرفني 
�حلالة  ويف  بع�شها  تركت  �نها  �م  �ملدعية  لدى  �ملخزنة  �لب�شائع  كافة  �شحبت  قد  عليها  �ملدعي  كانت  �ذ� 
��شا�س ذ�ت �التفاق  �لتخزين وح�شاب مقابل تخزينها على  �لباقية يف  �لب�شائع  بيان ماهية تلك  �الخرية 
بني �لطرفني �ي�شا �شماع �قو�ل �خل�شوم و�شهودهم بغري حلف ميني وقدرت مبلغ �ربعة �الف درهم �مانة 
م�شروفات و�تعاب �خلبري كلفت �ملدعية ب�شد�دها يف خز�نة �ملحكمة، وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �الثنني 

 .ch1.C.12:ملو�فق:2018/2/5 �ل�شاعة:08:30 �شباحا يف �لقاعة�
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

مئات امل�ستوطنني يقتحمون مواقع اأثرية يف نابل�ض 
•• القد�س املحتلة -وام: 

وموقعا  “قرب يو�شف”  �قتحم مئات �مل�شتوطنني فجر �م�س 
حتت  �ملحتلة  �لغربية  �ل�شفة  �شمال  نابل�س  مدينة  يف  �أثريا 
طقو�شهم  ب��اأد�ء  وقامو�  �الإ�شر�ئيلي  �الحتالل  ق��و�ت  حماية 
�لتلمودية. كما �قتحم �مل�شتوطنون وللمرة �الأوىل تل بالطة 
“�شكيم”  ي�شم مدينة  و�ل��ذي  يو�شف  لقرب  �مل��ج��اور  �الأث���ري 

�لكنعانية �لتي يعود تاريخها �إىل �أكر من 5500 عام.
�ملنطقة  �قتحمت  �الح��ت��الل  ق��و�ت  ف��اإن  عيان  �شهود  وح�شب 
�لثالثاء  ل��ي��ل  م��ن  م��ت��اأخ��رة  ���ش��اع��ة  يف  نابل�س  م��ن  �ل�شرقية 
�مل�شتوطنني  القتحام  للتح�شري  �لع�شكرية  �الآليات  بع�شر�ت 

و�نت�شرت يف عدد من �ل�شو�رع ومفارق �لطرق يف حني ن�شب ع�شر�ت �جلنود 
�حل�شبة  �شارع  يف  تركزت  عنيفة  مو�جهات  و�ندلعت  �ملباين.  بني  �لكمائن 
و�شارع عمان وعند مدخل خميم بالطة �إذ �أغلق �ل�شبان �ل�شو�رع باالإطار�ت 

�مل�شتعلة ور�شقو� قو�ت �الحتالل باحلجارة و�لزجاجات �حلارقة.
�ل�شبان  و�لغاز باجتاه  �ل�شوت  �لر�شا�س وقنابل  و�أطلقت قو�ت �الحتالل 
و�ملنازل ومتكنت طو�قم �إطفائية بلدية نابل�س من �إنقاذ عائلة فل�شطينية 

و�إخر�جها من منزلها بعد �إلقاء قنبلة غاز يف �شارع عمان.
 1300 نحو  تقل  ومركبة  حافلة   20 نحو  �لليل  منت�شف  بعد  وو�شلت 
م�����ش��ت��وط��ن ب��ي��ن��ه��م ع����دد م���ن ك��ب��ار �حل���اخ���ام���ات ح�����ش��ب و���ش��ائ��ل �الإع����الم 
باأد�ء طقو�شهم �لتلمودية  �الإ�شر�ئيلية تر�فقهم دوريات �الحتالل وقامو� 

يف �أجو�ء �حتفالية �شاخبة ر�فقها �لغناء و�لرق�س د�خل قرب يو�شف.

اإعفاء رئي�ض جهاز الأمن يف اأوزبك�ستان من من�سبه 
•• اأملا اآتا-رويرتز:

ذكرت �شحيفة �شوت �ل�شعب �لر�شمية يف �أوزبك�شتان �م�س �الأربعاء �أن رئي�س 
بعد خم�شة  �أعفي من من�شبه،  �إينوياتوف  ر�شتم  �أوزبك�شتان  �الأم��ن يف  جهاز 
�أ�شابيع من �إعالن �لرئي�س �شوكت مريزيوييف �أنه �شيجري �إ�شالحات بجهاز 
�الأمن  جهاز  عاما(   73( �إينوياتوف  وير�أ�س  �شلطاته.  تغول  بعد  �ملخابر�ت 
كما  �أوزبك�شتان،  حكومة  يف  �لرئي�شية  �لعنا�شر  �أحد  وكان   1995 عام  منذ 
�أنه �شبق �أن عمل �شابطا يف جهاز �ملخابر�ت �ل�شوفيتي �ل�شابق )كيه.جي.بي(. 
و�أفادت �ل�شحيفة باأن �إختيور عبدالييف �لنائب �لعام �ل�شابق )51 عاما( حل 
حمل �إينوياتوف. ومل يكن لدى وز�رة �خلارجية تعليق على �لتقرير. وتقول 
م�شادر دبلوما�شية و�قت�شادية �إن مريزيوييف �لذي توىل رئا�شة �لبالد �أو�خر 
2016 كان يتقا�شم �ل�شلطة ب�شكل فعلي مع �إينوياتوف. وعبدالييف �لبالغ 

من �لعمر 51 عاما حماميا و�شبق �أن عمل قا�شيا وم�شت�شار� رئا�شيا.
 

�ل�������ش���روري  “من  ك���از�خ�������ش���ت���ان 
�ل���ت���خ���ل���ي ع����ن ت���وح���ي���د �ل���ب���ل���د�ن 
�ل��ت��ي كانت  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل��ك��ت��ل  يف 

م�شهورة يف �لقرن �ملا�شي«. 

عن  ط���وع���اً  ت��ت��خ��ل��ى  �أن  �ل���ن���ووي���ة 
حيازة �الأ�شلحة �لنووية ف�شال عن 

تلك �لتي لها مركز غري نووي. 
ووف�������ق�������ا ل����رئ����ي���������س ج����م����ه����وري����ة 

•• ا�صتانا-الفجر:

�ج�����ت�����م�����ع رئ�����ي�����������س ج����م����ه����وري����ة 
نز�رباييف  نور�شلطان  كاز�خ�شتان 
بالرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب 
�الأب��ي�����س خ���الل زيارته  �ل��ب��ي��ت  يف 
�ملتحدة  �ل���والي���ات  �ىل  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
�لرئي�س  يكون  وبذلك  �الأمريكية 
�ل��ك��از�خ�����ش��ت��اين ه��و �أول زع��ي��م يف 
�لبيت  بزيارة  يقوم  �لو�شطى  �آ�شيا 
�الأبي�س وبالده هي �لدولة �الأوىل 
رئا�شة  ت���ت���وىل  �ل���ت���ي  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
جم���ل�������س �الأم��������ن �ل���ت���اب���ع ل����الأمم 
�ألقى  زي���ارت���ه  �مل���ت���ح���دة.. وخ����الل 
كلمة خالل  ن��ز�رب��اي��ي��ف  �ل��رئ��ي�����س 
�ج��ت��م��اع جم��ل�����س �الأم�����ن �ل����دويل 
�ملكر�س ملو�شوع عدم �نت�شار �أ�شلحة 
�لدمار �ل�شامل وعقد على هام�س 
�الجتماع عدد�ً من لقاء�ت �لعمل.

من جانبه �أ�شاد �لرئي�س �الأمريكي 
كاز�خ�شتان  تلعبه  �ل���ذي  ب��ال��دور 
و�أ�شاف  �ل���دول���ي���ة  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 
تر�مب �إن كاز�خ�شتان �شريك مهم 
�ملتحدة  للواليات  بالن�شبة  للغاية 
�لقيادية  ملكانتها  نظر�  �الأمريكية 
يف �ملنطقة ودورها يف حفظ �ل�شالم 

ب�شكل عام.
�لواليات  �أن  تر�مب  دون��ال��د  و�أك��د 
لها  ي��ك��ون  �أن  �إىل  تطمح  �مل��ت��ح��دة 
و�الزدهار  بالقوة  يتمتعون  �شركاء 
ويتحكمون  جري�نهم  ويحرتمون 
يف م�����ش��ريه��م. و�إن�����ه ي��ت��ط��ل��ع �إىل 
روؤي��ة �لتقدم �ل��ذي �أح��رزه �ل�شعب 
�لكاز�خي وعرّب عن ثقته يف مكانة 

كاز�خ�شتان وم�شتقبلها �ملزدهر. 
وقد �أثمر �الجتماع بني نز�رباييف 
�إيجابية مهمة  نتائج  وتر�مب عن 
�ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى �تفاق  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 

على  كاز�خ�شتان  وقعت  حيث  جد� 
20 ع��ق��د� م���ع ممثلي  �أك����ر م���ن 
مبا  �لكربى  �الأمريكية  �ل�شركات 
مليار�ت   7 م���ن  �أك����ر  جم��م��وع��ه 

دوالر. 
خمتلف  �الت�����ف�����اق�����ات  وت�����ت�����ن�����اول 
�ل�شناعات مثل �لطري�ن و�ل�شكك 
باالإ�شافة  و�الت�شاالت  �حلديدية 

�إىل �لطاقة و�لزر�عة و�لف�شاء.
وق��������د ح���ظ���ي���ت زي�����������ارة �ل���زع���ي���م 
�ملتحدة  ل��ل��والي��ات  �لكاز�خ�شتاين 
ب����ت����ق����دي����ر ك����ب����ري م������ن �خل��������رب�ء 
�الأج��ان��ب. وق��ال �ل�شيد ل��وك كويف 
�خلارجية  �ل�شيا�شة  م��رك��ز  م��دي��ر 
�لزيارة  بعد  �إن���ه  �ل���رت�ث  ملوؤ�ش�شة 
كاز�خ�شتان  �لعالقات بني  �رتفعت 
م�شتوى  �إىل  �مل��ت��ح��دة  و�ل���والي���ات 
�ن  ك������ويف  ل������وك  ور�أى  ج�����دي�����د. 
مهما  ���ش��ري��ك��ا  تعترب  ك��از�خ�����ش��ت��ان 

�ملو�شعة  �ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كة 
بني �لبلدين. 

�ملحللني  م�����ن  �ل����ع����دي����د  ور�أى 
�لزعيم  زي�������ارة  �أن  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني 
�ل����والي����ات  �إىل  �ل���ك���از�خ�������ش���ت���اين 
يف  م��ب��ا���ش��ر  ب�شكل  ت�شهم  �مل��ت��ح��دة 
وقد  �ل�شالم.  حفظ  مهمة  تنفيذ 
�الجتماع  م��ن  ج��زء  تخ�شي�س  مت 
�لهادفة  �لتد�بري  ملناق�شة  �لثنائي 
�أفغان�شتان  يف  �ل�����ش��ر�ع  ح���ل  �إىل 

و�لو�شع يف كوريا �ل�شمالية.
�ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  �إط��ار  ويف 
زعيما  �أك��د  �القت�شادي  �مل��ج��ال  يف 
�لبلدين رغبتهما يف �لت�شاور حول 
جتنب  �أج��ل  من  �لعقوبات  ق�شايا 
على  م��ب��ا���ش��رة  غ���ري  ع���و�ق���ب  �أي 

�قت�شاد كاز�خ�شتان.
ميكن  �قت�شادية  نظر  وجهة  م��ن 
�ع��ت��ب��ار زي����ارة ن��ز�رب��اي��ي��ف ناجحة 

يف جمال �الأمن �لنووي وقد عززت 
قانوناً مركزها غري �لنووي.

�ل����دف����اع  �إن  ن����ز�رب����اي����ي����ف  وق�������ال 
�ل��رئ��ي�����ش��ي ع����ن �ل����ب����الد ه����و ثقة 
�ملجتمع �لدويل. ومنو �إنتاج �أ�شلحة 
�ل��دم��ار �ل�����ش��ام��ل ي��زي��د م��ن خطر 
و�لكيميائية  �ل��ن��ووي��ة  �الأ���ش��ل��ح��ة 
و�ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة و�الإ���ش��ع��اع��ي��ة �لتي 

تقع يف �أيدي �لقو�ت �ملدمرة.
وحتقيقاً لهذه �لغاية �قرتح رئي�س 
كاز�خ�شتان ما يلي: ت�شديد �لقدرة 
عدم  معاهدة  من  �الن�شحاب  على 
وو�شع  �ل��ن��ووي��ة  �الأ�شلحة  �نت�شار 
�الأم���ن يحدد  ق���ر�ر خ��ا���س ملجل�س 
�لبلد�ن  ع��ل��ى  و�����ش���ح���ة  ع���و�ق���ب 
ذلك  يف  مبا  �ملعاهدة  تنتهك  �لتي 

�لعقوبات �لق�شرية.
و�شع  رئي�شي  كتدبري  �ق��رتح  وق��د 
للدول  ي�شمن  قانوناً  ملزم  نظام 

للواليات �ملتحدة يف �آ�شيا �لو�شطى. 
من  �لعديد  هناك  �أن  �إىل  م�شري� 
�مل�شرتكة  و�الإم��ك��ان��ي��ات  �ل��ف��ر���س 

�لتي تفتح �أفاقاً �أو�شع للتعاون. 
د�ن��ي��ل رون���دي مدير  �ل�شيد  و�أك���د 
�ال�شرت�تيجية  �ل��در����ش��ات  م��رك��ز 
�لواليات  ب��رغ��ب��ة  ثقته  و�ل��دول��ي��ة 
عالقاتها  ت���ع���زي���ز  يف  �مل����ت����ح����دة 
�ل��ت��ج��اري��ة و�الق��ت�����ش��ادي��ة وزي����ادة 

�ال�شتثمار يف كاز�خ�شتان.
جمل�س  من�شة  ع��ل��ى  خ��ط��اب��ه  ويف 
�الأم������������ن ح��������ول م�����و������ش�����وع ع����دم 
�ل�شامل”  �ل��دم��ار  �أ�شلحة  �نت�شار 
�لرئي�س  �أك��د  �لثقة”  بناء  تد�بري 
نور�شلطان نز�رباييف �أن بالده يف 
�لو�قع تعد مثااًل ُيحتذى يف جمال 
فاإن  و�ليوم  �لطوعي.  �ل�شالح  نزع 
ك��از�خ�����ش��ت��ان �أ���ش��ب��ح��ت ط���رف���اً يف 
جميع �ملعاهد�ت �لدولية �الأ�شا�شية 

••  عفرين-اأ ف ب:

ت��ت��و����ش��ل �مل���ع���ارك �ل��ع��ن��ي��ف��ة �لتي 
ت���خ���و����ش���ه���ا �ل�������ق�������و�ت �ل���رتك���ي���ة 
�ملعار�شة  �ل�����ش��وري��ة  و�ل��ف�����ش��ائ��ل 
منطقة  يف  �الأك����ر�د  �ملقاتلني  �شد 
موقعة  ���ش��وري��ا،  �شمال  يف  عفرين 
ومت�شببة  �ل�����ش��ح��اي��ا  م���ن  �مل���زي���د 
�حلدودية  �ل���ق���رى  ���ش��ك��ان  ب���ن���زوح 

هرباً من �لغار�ت �لكثيفة.
بر�س  فر�ن�س  وكالة  مر��شل  وق��ال 
����ش��ت��دت منذ  �ل��ق�����ش��ف  وت����رية  �إن 
حميط  يف  �ل��ث��الث��اء  �الأول  �م�����س 
�الأيام  مع  مقارنة  عفرين  مدينة 

�الأخرية.
�الأربعاء  �أك���ر�د  م�شوؤولون  و�أع��ل��ن 
��شتهدف  بال�شو�ريخ  ق�شف  ع��ن 
عفرين،  مدينة  يف  �ال�شرفية  حي 
�شخ�شاً   12 ب���اإ����ش���اب���ة  ت�����ش��ب��ب 

بجروح.
“معارك  �مل��ر���ش��د  بح�شب  وت����دور 
ع��ن��ي��ف��ة ب���ني �ل��ط��رف��ني ت��رتك��ز يف 
حيث  ور�ج��و،  جندير�س  منطقتي 
متكنت �لقو�ت �لرتكية و�لف�شائل 
�شنكال  ق��ري��ة  على  �ل�شيطرة  م��ن 
غرب  �شمال  �لو�قعة  �حلدودية”، 

مدينة عفرين.
بعد  �لرتكية  �ل��ق��و�ت  و��شتقدمت 
منت�شف �لليل وفق مدير �ملر�شد 
“تعزيز�ت  �ل��رح��م��ن  ع��ب��د  ر�م����ي 
مقاتلني  ت�شم  ج��دي��دة  ع�شكرية 
حماولة  يف  ���ش��ن��ك��ال،  �ىل  و�آل���ي���ات 
ل��ت��ث��ب��ي��ت ن��ق��اط ���ش��ي��ط��رت��ه��ا ودعم 

قو�تها«.
وتتز�من �ملعارك بني �لطرفني يف 
�ل�����ش��ري��ط �حل�����دودي ب��ني عفرين 
وتركيا من جهتي �ل�شمال و�لغرب 
مناطق  يطال  عنيف  “ق�شف  م��ع 
�ال�شتباك وغار�ت تركية ت�شتهدف 

ناحيتي بلبلة وجندير�س” بح�شب 
�ملر�شد.

ورغم نفي تركيا ��شتهد�ف �ملدنيني 
ت�شتقبل  �لع�شكرية،  عمليتها  يف 
يومياً  عفرين  مدينة  م�شت�شفيات 

�ل�شحايا من قتلى وجرحى.
�لرئي�شي  �أف��ري��ن  م�شت�شفى  د�خ��ل 
عائلة  �أف�����ر�د  ت�شلمت  �مل��دي��ن��ة،  يف 
م�������ش���اء �ل����ث����الث����اء ج���ث���ة و�ل���ده���م 
�لق�شف  �لعجوز بعدما قتل جر�ء 
قبل �أيام. وت�شع �مر�ة ر��شها على 

�لنع�س وهي تبكي بحرقة.
يف  رجل  ��شت�شاط  �أمتار،  بعد  على 
 12 �لثمانينات غ�شباً بعدما قتل 
حفيد�ه  بينهم  �أ���ش��رت��ه  م��ن  ف����رد�ً 
�لرتكي  �لق�شف  جر�ء  �لر�شيعان 

�لذي جنا منه باأعجوبة.
ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني وه����و ي�شرخ  وق����ال 
م���اذ� يح�شل  ي��ع��رف  �ل��ع��امل  “كل 

وق����ال وزي����ر �ل���دف���اع �ل���رتك���ي نور 
�ل����دي����ن ج��ان��ك��ل��ي �أم�������ام �ل���ربمل���ان 
�لع�شكرية  �لعملية  �إّن  �ل��ث��الث��اء 
يف  باملدنيني”  �أ���ش��ر�ر�ً  “مل تلحق 

منطقة عفرين.
وقتل جر�ء �ملعارك و�لق�شف منذ 
من  �الأق���ل  على   85 �لهجوم  ب��دء 
من   81 مقابل  �الك���ر�د  �ملقاتلني 
وفق  �ملعار�شة،  �ل�شورية  �لف�شائل 
ح�شيلة للمر�شد �ل�شوري. و�أعلنت 

تركيا مقتل �شبعة من جنودها.
�ألف   15 �مل�شتمرة  �ملعارك  ودفعت 
منطقة  د�خ�����ل  ل���ل���ن���زوح  ���ش��خ�����س 
عفرين، وفق ما �أعلنت م�شوؤولة يف 
�أم��ام جمل�س �المن  �المم �ملتحدة 

�لثالثاء.
وحلفاوؤه  �ل��رتك��ي  �جل��ي�����س  مت��ك��ن 
م��ن �ل��ف�����ش��ائ��ل م��ن��ذ ب���دء �لهجوم 
�ل�شيطرة  م����ن  ي����وم����اً   12 ق���ب���ل 

�أن �ملدنيني  هنا. كل �لعامل يعرف 
ميوتون«.

�ليدين  م�����ش��م��د  وه�����و  و�أ������ش�����اف 
عفرين،  دو�ع�����س  “نحن  و�ل��ر�أ���س 
طفل عمره �أربعة �أ�شهر و�آخر ت�شعة 

�أ�شهر. نحن دو�ع�س عفرين«.
�شورية  ف�شائل  م��ع  �أن��ق��رة  وت�شن 
كانون   20 منذ  هجوماً  معار�شة 
ي�شتهدف  �ن��ه  تقول  يناير  �ل��ث��اين 
�لذين  �لكردية  �ل��وح��د�ت  مقاتلي 

ت�شنفهم “�رهابيني«.
وت�����ش��ب��ب �ل��ق�����ش��ف �ل���رتك���ي م نذ 
مدنياً   67 مب��ق��ت��ل  �ل��ه��ج��وم  ب���دء 
على �الأقل بينهم 20 طفاًل، وفق 

ح�شيلة للمر�شد.
لكن تركيا تنفي �ن تكون عملياتها 
�نها  م���وؤك���دة  �مل��دن��ي��ني،  ت�شتهدف 
�لع�شكرية  �مل�����و�ق�����ع  ت�������ش���ت���ه���دف 

للمقاتلني �الأكر�د.

بي كا كا قذيفتني �شاروخيتني من 
منطقة عفرين، يف �إ�شارة �ىل حزب 
�لكردي  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي  �الحت������اد 
�لذي تعتربه �أنقرة �متد�د�ً حلزب 

�لعمال �لكرد�شتاين.
�الأكر�د  �قامة  من  �أنقرة  وتخ�شى 
م�شاحات  على  ي�شيطرون  �ل��ذي��ن 
�شرق  و���ش��م��ال  ���ش��م��ال  و����ش��ع��ة يف 
حدودها  على  ذ�ت��ي��اً  حكماً  �شوريا، 

على غر�ر كرد�شتان �لعر�ق.
تاأكيدهم  �أت��ر�ك  م�شوؤولون  ويكرر 
ع��ل��ى عفرين  �ل��ه��ج��وم  ����ش��ت��م��ر�ر 
حتى حتقيق �أهد�فه يف وقت تدعو 
�لدويل  �ملجتمع  �لكردية  �الح��ز�ب 
“ممار�شة  �ىل  �ل�شورية  و�ل��ق��و�ت 
�ملتاحة”  �ل��و���ش��ائ��ل  ب��ك��ل  �ل�شغط 

لوقف �لهجوم �لرتكي.
�ميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س  وقال 
ماكرون يف ت�شريحات �شمن مقال 
ن�شرته �شحيفة “لو فيغارو” على 
“�ذ�  �الأربعاء  �اللكرتوين  موقعها 
�شتتخذ  �لعملية  ه���ذه  �ن  �ت�����ش��ح 
�لت�شدي  ب���خ���الف  �آخ������ر  م��ن��ح��ى 
ل��ت��ه��دي��د �ره����اب����ي حم��ت��م��ل على 
�نها  وت���ب���ني  �ل���رتك���ي���ة،  �حل�������دود 
لدينا  ���ش��ت��ك��ون  ع���ن���ده���ا  �ج���ت���ي���اح 

م�شكلة فعلية معها«.
بينها  ع��دة  ودول  فرن�شا  و�أع��رب��ت 
�أمل��ان��ي��ا وك��ذل��ك �الحت���اد �الأوروب����ي 
�لرتكي  �ل��ت��دخ��ل  �ز�ء  قلقها  ع��ن 
�ل�����ذي ي���زي���د م���ن ت��ع��ق��ي��د �حل���رب 
�ل�������ش���وري���ة �مل����ت����ع����ددة �الأط���������ر�ف، 
“�شبط  �ىل  و��شنطن  دع��ت  فيما 

�لنف�س«.
�أوقع  د�م��ي��اً  ن��ز�ع��اً  �شوريا  وت�شهد 
 2011 �ل���ع���ام  �ن���دالع���ه يف  م��ن��ذ 
�أكر من 340 �ألف قتيل وت�شبب 
ن�شف  م��ن  �أك���ر  ون����زوح  بت�شريد 

�ل�شكان د�خل �لبالد وخارجها.

بيونغ يانغ تتهم وا�سنطن بانتهاكات فا�سحة
•• �صيول-اأ ف ب:

�الن�شان،  حلقوق  فا�شحة  بانتهاكات  �ملتحدة  �لواليات  �ل�شمالية  كوريا  �تهمت 
�لكورية  �الن��ب��اء  وك��ال��ة  ون�����ش��رت  �م�����س.  �لر�شمية  �ل�شحف  �أوردت  م��ا  بح�شب 
�ل�شمالية تقريرها باللغة �النكليزية عن �لكتاب �البي�س �ل�شنوي لبيونغ يانغ 
حول �نتهاكات حقوق �الن�شان يف �لوقت �لذي ندد فيه �لرئي�س �المريكي دونالد 
�د�ء  �لكونغر�س. ويتعر�س  �مام  بال�شمال يف خطابه حول حال �الحتاد  تر�مب 
�ملتحدة  �لواليات  من  �شديدة  النتقاد�ت  �الن�شان  حقوق  حول  �ل�شمالية  كوريا 
�شيا�شي  معتقل  �لف   120 وج��ود حتى  �ىل  تقدير�ت  ت�شري  �ذ  �ملتحدة  و�المم 
حقوق  ح��ول  �شنويا  تقرير�  و��شنطن  وتن�شر  باملع�شكر�ت.  �شبيهة  �شجون  يف 
�الن�شان عادة ما ي�شنف كوريا �ل�شمالية بني �لدول �الأ�شو�أ، �إال �أن تقرير بيونغ 
يانغ يتحدث فقط عن �لواليات �ملتحدة. وجاء يف �لتقرير �ن “�لواليات �ملتحدة 
لكن  �حلقوق  م�شعل  حتمل  �الن�شان  حقوق  ومنا�شرة  �لدميوقر�طية  حار�شة 
وتابع  �الن�شان«.  حقوق  هذه  تنتهك  باأنها  �حلقيقية  هويتها  �خفاء  ميكنها  ال 
يف  خطرية  �م��ر����س  �لب�شري  �جلن�س  وكر�هية  �لعن�شري  “�لتمييز  �لتقرير 
تر�مب(  )دونالد  تويل  منذ  �شوء�  �زد�دت  �المريكي  �الجتماعي  �لنظام  �شلب 
�لرئا�شة”، م�شري� �ىل �لتظاهر�ت �لتي �شابتها �عمال عنف يف �شارلوت�شفيل �لعام 
�ملا�شي. و�أ�شاف �ن �لطبقة �لعاملة �المريكية على �شفري هاوية ��شبه بالكابو�س 
بعد حرمانها من �لوظائف و�مل�شاكن و�ز�ء كلفة �لعناية �لطبية �لباهظة بينما 
وج��اء يف  �ملليار�ت«.  “��شحاب  تر�مب من  �د�رة  �مل�شوؤولني يف  كبار  �لعديد من 
�لتقرير �ن �ل�شيا�شات �ملعادية لل�شعب �لتي تنتهجها علنا �د�رة تر�مب منذ عام 
تخدم دون ��شتثناء حفنة من �ال�شخا�س من �و�شاط �الأكر ثر�ء. وكانت جلنة 
تابعة لالأمم �ملتحدة ن�شرت يف �لعام 2014 تقرير� بان كوريا �ل�شمالية تقوم 

مبمار�شات ال �شبيه له يف �لعامل �ملعا�شر.

ال�سني تندد بعقلية احلرب الباردة لرتامب 
•• بكني-اأ ف ب:

�أن  بعد  �لزمن”  عليها  “عفا  �لتي  �ل��ب��اردة  �حل��رب  �م�س عقلية  بكني  �نتقدت 
عد �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب �ل�شني �شمن �لبلد�ن �لتي تهدد �لقيم 
�الأمريكية يف خطابه حول حالة �الحت��اد. ففي خطابه �ملوجه �ىل �لكونغر�س 
وب��ك��ني مت��ث��الن خ�شمني يهدد�ن  �ن مو�شكو  ت��ر�م��ب  ق��ال  �ل��ث��الث��اء،  و�الأم����ة 
با�شم  �ملتحدثة  �ليومي، قالت  “م�شاحلنا و�قت�شادنا وقيمنا«. ويف ت�شريحها 
من  �الأم��ريك��ي  �جلانب  يتمكن  �أن  “ناأمل  ت�شونيينغ  ه��و�  �ل�شينية  �خلارجية 
�طار من  للعمل يف  �لزمن  �لتي عفا عليها  �لباردة  �لتخلي عن ذهنية �حلرب 
�الحرت�م �ملتبادل من �أجل �لهدف �مل�شرتك مع �ل�شني الإد�رة خالفاتنا ب�شورة 
وكرر  �الأم��ريك��ي��ة«.  �ل�شينية  للعالقات  �ملطرد  �لنمو  على  و�حلفاظ  مالئمة 
�لت�شريحات �لتي ت�شور عاملاً  �ملا�شية  �مل�شوؤولون �الأمريكيون خالل �الأ�شابيع 
ورد�  ورو�شيا.  �ل�شني  مثل  �لكربى  �لقوى  مع  �ملتحدة  �لواليات  فيه  تتناف�س 
على خطاب تر�مب، قال رئي�س وزر�ء �ل�شني يل كه ت�شيانغ �م�س �الأربعاء �ن 
�مل�شالح �مل�شرتكة للواليات �ملتحدة و�ل�شني “�أكر �أهمية بكثري من خالفاتنا 
و�ختالفاتنا«. و�أ�شاف بعد لقائه رئي�شة وزر�ء بريطانيا ترييز� ماي �أن �إقامة 
عالقات م�شتقرة مع �لواليات �ملتحدة هو “كذلك من م�شلحة �لعامل باأ�شره... 
و�ل�شني تاأمل �أن تعمل �لواليات �ملتحدة معنا وتو��شل �لنظر �إىل هذه �لعالقة 

من منظور �إيجابي �شامل«.
 

تلة  �ىل  باالإ�شافة  قرية   11 على 
�مل�شرفة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ب��ر���ش��اي��ا 
�لرتكية  ك��ي��ل��ي�����س  م���دي���ن���ة  ع���ل���ى 

و�أعز�ز �ل�شورية.
�لزيتون”  “غ�شن  ق��و�ت  وت��و�ج��ه 
“مقاومة  �ل���رح���م���ن  ع���ب���د  وف�����ق 
�الأكر�د  �ملقاتلني  قبل  من  �شر�شة 
�ملتح�شنني يف �جلبال على �لرغم 
م���ن �ل���ق���وة �ل���ن���اري���ة �ل��ه��ائ��ل��ة من 

�جلانب �لرتكي«.
�الأربعاء  �ل��رتك��ي  �جلي�س  و�أع��ل��ن 
 22 �لليل  منت�شف  بعد  ت��دم��ريه 
هدفاً تابعني للمقاتلني �الأكر�د يف 

منطقة عفرين.
�الأنا�شول  �أن���ب���اء  وك���ال���ة  و�أف������ادت 
�حلكومية �الأربعاء عن مقتل فتاة 
)17 عاماً( و��شابة مدين بجروح 
�لرتكية  �ل��ري��ح��ان��ي��ة  م��دي��ن��ة  يف 
جر�ء �طالق تنظيم بي و�ي دي و 

ترامب ي�صّيد بدور كازاخ�صتان القيادي يف املنطقة وم�صاهمتها يف حفظ ال�صالم العاملي

نزارباييف اأول زعيم يف اآ�سيا الو�سطى يزور البيت الأبي�ض وبالده الأوىل يف املنطقة التي تتوىل رئا�سة جمل�ض الأمن 
كازاخ�صتان تعد مثااّل ُيحتذى يف جمال نزع ال�صالح الطوعي وااللتزام مبعاهدة عدم انت�صار االأ�صلحة النووية 

القوات الرتكية ت�صتقدم تعزيزات ع�صكرية جديدة 

مواجهات عنيفة يف عفرين وا�ستمرار نزوح املدنيني 

تركيا ت�ستعد لتدفق مدنيني �سوريني اإىل حدودها  
•• اوجنوبينار -اأ ف ب:

حت�شر تركيا خططا مل�شاعدة �ملدنيني �لذين ميكن �ن يتدفقو� 
�ىل حدودها يف �شمال �شوريا هربا من �لهجوم �لذي ت�شنه على 

منطقة عفرين �لكردية.
ل��ك��ن �مل��ن��ظ��م��ات �الإن�����ش��ان��ي��ة �ل��رتك��ي��ة مت��ه��د �ل��ط��ري��ق الإقامة 
�ل�شوريتني  و�دل���ب  �ع���ز�ز  مدينتي  ق��رب  للنازحني  خميمات 

بهدف ��شتقبال فيهما �ملدنيني �لهاربني من مناطق �لقتال.
وق���ال ك��رم كينيك م�����ش��وؤول �ل��ه��الل �الأح��م��ر �ل��رتك��ي لوكالة 
فر�ن�س بر�س “نحن م�شتعدون لتاأمني ماأوى ملا ي�شل �ىل 50 

�لف مدين يف �عز�ز و�دلب«.
�ملعار�شة �ملدعومة  �ل�شورية  وكان �جلي�س �لرتكي و�لف�شائل 
�لدولة  تنظيم  �ي��دي  م��ن  �ع���ز�ز  مدينة  ��شتعادو�  �ن��ق��رة  م��ن 

�ال�شالمية خالل عملية “درع �لفر�ت” �لتي �شنتها تركيا بني 
�غ�شط�س 2016 ومار�س 2017.

و�دلب هي �حدى مناطق خف�س �لتوتر �لتي �قيمت مبوجب 
و�ير�ن،  ورو�شيا  للمعار�شة  �لد�عمة  تركيا  ب��ني  �ب��رم  �ت��ف��اق 

حليفتا �لنظام �ل�شوري.
�أر��شيها �كر من ثالثة ماليني الجئ  وت�شتقبل تركيا على 
فرو� من �لنز�ع �مل�شتمر منذ نحو �شبع �شنو�ت يف �شوريا لكنها 
ت�شعى �الن �ىل نقل �لنازحني �ىل خميمات يف �جلانب �ل�شوري 

للحدود.
�لطارئة حممد  �لوكالة �لرتكية الإد�رة �الحو�ل  وقال رئي�س 

غول �وغلو �ن تركيا ت�شتعد لل�شيناريو �الأ�شو�أ .
و��شاف من مركز �وجنوبينار �حلدودي قرب �عز�ز حيث قامت 
حمتملة،  خميمات  �قامة  بتح�شري  �ملا�شي  �ال�شبوع  منظمته 

النه  �شياأتون  �لذين  �ملدنيني  ع��دد  بدقة  توقع  �ل�شعب  “من 
هناك عملية جارية«.

�ن�شانية”  “ماأ�شاة  م��ن  خم���اوف  �لع�شكرية  �حل��م��ل��ة  وت��ث��ري 
يتعر�س لها �ملدنيون �ملقيمون يف منطقة عفرين �لتي تعر�شت 

خالل �ال�شبوع �ملا�شي لق�شف مكثف.
وبح�شب �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �الن�شان فان 67 مدنيا قتلو� 

من جر�ء �لق�شف �لرتكي وهو ما نفته �نقرة ب�شدة.
و�علنت �المم �ملتحدة �ن حو�ىل خم�شة �الف من ��شل 324 

�لفا يقيمون يف عفرين نزحو� من جر�ء �لهجوم.
�ملعارك  �ن  من  �ملا�شي  �الأ�شبوع  �ملتحدة  �الأمم  ح��ذرت  وهكذ� 
وك��ذل��ك ق���ر�ر �ل�شلطات �ل��ك��ردي��ة �غ���الق ن��ق��اط �ل��ع��ب��ور بني 
ع��ف��ري��ن و�مل��ن��اط��ق �خل��ا���ش��ع��ة ل�����ش��ي��ط��رة �ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��وري يف 

حمافظة حلب حتد من حرية تنقل �ملدنيني.
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العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3802  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه/حممد خري بعلبكي جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ر�ين زكريا 
خليل دولة وميثله:�شمري حليم كنعان قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره��م   )300.000( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
�ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ ��شتحقاق كل �شيك وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها 
جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2018/2/4  �ل�شاعة:08.30 �س بالقاعة:ch1.C.12 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/88  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه/يون�س في�شل يون�س عو�س جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
قد  حثبور  �شيف  حممد  خليفة  وميثله:خالد  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  �مل�شرق  بنك 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
بو�قع  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )213.849.67( وق��دره 
12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 
2018/2/12  �ل�شاعة:08.30 �س بالقاعة:ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4267  جتاري جزئي

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاوالت  �لدولية  �الم���ار�ت  عليه/�شحارى  �ملدعي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/�لفار�س لتاأجري �ملعد�ت �س.ذ.م.م وميثله:يو�شف حممد ح�شن 
حممد �لبحر قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
�ملحاماة و�لفائدة 9% من  وقدره )161.095.96( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2018/2/5  
�ل�شاعة:08.30 �س بالقاعة:ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/601  عقاري كلي
�ن  �القامة مبا  ��شغر متقي جمهول حمل  علي  عليه/�مري ح�شني  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/م�شرف �المار�ت �ال�شالمي �س.م.ع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بف�شخ �تفاقية �الجارة وت�شليم �لعقار و�لز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره��م   )1.465.394.94( وق���دره  مببلغ  و�لتكافل 
يوم  لها جل�شة  �لتام. وح��ددت  �ل�شد�د  �ملطالبة وحتى  و�لفائدة 9% من  �ملحاماة 
�الربعاء �ملو�فق 2018/2/14  �ل�شاعة:11.00 �س بالقاعة:ch1.B.8 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/22  عقاري كلي
�ىل �ملدعي عليه/فيليب مايكل لويد جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/

بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �الو�شط �ملحدود وميثله:�حمد ح�شن رم�شان 
عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  علي  �ل 
مببلغ وقدره )13.870.588.87( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �الثنني 
�أو من ميثلك  �ملو�فق 2018/2/5  �ل�شاعة:�س ب لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3678  جتاري جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه /1-روي����ا رح��م��ان ب��ورق��رب��ان جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
قد  غ���امن   �هلل حممد  م��ال  �ل�شحن وميثله:نا�شر  �مل��دع��ي/ه��ون��ور خل��دم��ات 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة با�شد�ر �المر بالز�م �ملدعي عليهما 
�ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )117765( مبلغ  ب�شد�د 
وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/2/22 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.14
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3992  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه /1-��شياتك ل�شناعة �الن�شاء�ت �ملعدنية �س.ذ.م.م جمهول 
م.د.م.���س  قد  �شي�شتمز  �ملدعي/�نتيغر� لوجي�شتيك�س  �ن  �القامة مبا  حمل 
وق��دره )35120.93( درهم  �ملطالبة مببلغ  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك 
و�ل��ف��ائ��دة و�ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف. وح���ددت لها جل�شة ي��وم �الرب��ع��اء �ملو�فق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة   2018/2/21
�و  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  باحل�شور 
�الأقل ويف حالة تخلفك  �أيام على  م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/4252  جتاري جزئي

�ند  �شوليو�شنز  ترينينج  �ك���و  ب��ي��ن��وي  /1-�شك�شي�شفول  عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ملدعي/ �ن  �القامة مبا  ر�مو�س جمهول حمل  2- جيفري زميو  بابلي�شنج 
�لي�س �التى ��شون�شيون �لكاند�ر� قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  درهم   )100.000( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م 
وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/2/7 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.12
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3886  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه /1-جلوبال و�ي بروبرتي �شوليو�شنز �س.ذ.م.م ميثلها مديرها �ل�شيد 
ر�يان بريكين�س - ��شرت�يل �جلن�شية جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/مرمي عبد 
�ملح�شن خلدمات تنظيف �ملباين و�مل�شاكن �س.ذ.م.م قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )60900( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة 
بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية 
�ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2018/2/5 �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�أي��ام على �الأق��ل ويف  ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/4  جتاري جزئي

�ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  كوكيب  نورلني  /1-�شاديه  عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  نقا�س   ب��الي  �ملدعي/�ل�شا 
باخر�ج �شريك و�لر�شوم و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة   2018/2/6
�و  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  باحل�شور 
�الأقل ويف حالة تخلفك  �أيام على  م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/919  جتاري جزئي 
بان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  بيتز�  �ي��ت��ز�  �شركة  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/10/24 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
�ملدعي  بالز�م  �ر�متك  للتكنولوجيا  �المريكية  �لعربية  ل�شالح/�ل�شركة  �عاله 
من:2016/12/12   %9 وفائدة  للمدعية  درهم   )33.279.10( مبلغ  ب��اد�ء  عليها 
وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليها مب�شاريف �لدعوى وبالف درهم �تعاب  
�ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1414  جتاري جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- مليون ميدل �ي�شت لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/6/18  يف 
�ر�متك  للتكنولوجيا  �المريكية  �لعربية  ل�شالح/�ل�شركة  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
بحكمت �ملحكمة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ مقد�ره )28490.41( 
و�لزمتها  �ل�شد�د  ت���اري���خ:2016/12/12 وحتى مت��ام  م��ن  �شنويا  وف��ائ��دة %9  دره��م 
بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� 
يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2797  جتاري جزئي 

مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  ال  بناكا  ختيكوند  كومار  رفيجندر�  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  دبي  فرع  ���س.م.ب.م  �الو�شط(  )�ل�شرق  �ملدعي/�ميك�س  �ن 
ل�شالح/�ميك�س  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/6/18 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها 
ي��وؤدي للمدعية مبلغ  ب��ان  بالز�م �ملدعي عليه  دب��ي  ف��رع  ����س.م.ب.م  )�ل�شرق �الو���ش��ط( 
)�ثنني وع�شرين �لف و�شبعمائة و�شتة وت�شعني درهم وثمانية وع�شرين فل�شا( و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف:2017/5/24 وحتى متام 
حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومببلغ  بامل�شروفات  و�لزمته  �ل�شد�د 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 
�آل مكتوم  �شعيد  بن  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �الع��الن �شدر  هذ� 

حاكم دبي وتلى علنا. 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/569  عقاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه/1- فريدريك �جنيل فر�جنوي�س بورتولوين جمهول حمل �القامة 
�مل��ذك��ورة �ع��اله وعليه  �ق��ام �لدعوى  ���س.م.ع قد  مبا �ن �ملدعي/بنك دب��ي �ال�شالمي 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ:2018/1/28 �حلكم �لتمهيدي �لتايل:بندب �خلبري 
�لهند�شي �شاحب �لدور من �خلرب�ء �ملقيدين باجلدول تكون مهمته بعد �الطالع على 
�ور�ق �لدعوى وما بها من م�شتند�ت وماع�شى �ن يقدمه له �خل�شوم منها وللخبري 
�ملامورية و�النتقال �ىل �جلهات �حلكومية وغريها لالطالع على  يف �شبيل مبا�شرة 
دون  �ق��و�ل��ه  ل�شماع  ل��زوم��ا  ي��رى  م��ن  و�شماع  مهمته  �د�ء  على  تعينه  م�شتند�ت  ثمة 
حلف ميني و�لزمت �ملدعي بايد�ع مبلغ )15000( �لف درهم خزينة �ملحكمة على ذمة 
�تعاب وم�شاريف �خلبري، وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2018/2/6 

 .ch1.B.8:ل�شاعة:09:30 �شباحا يف �لقاعة�
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/9  جتاري كلي

حممود  مديرها/عمار  وميثلها  ذ.م.م  للتجارة  كرين  عليه/يورب  �ملدعي  �ىل 
�س.ذ.م.م  مي�شنريى  تك  �ملدعي/جرمن  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  جابر 
ومي��ث��ل��ه:ع��ب��د�هلل ���ش��ال��ح ع��ب��د�ل��رح��م��ن �حل���م���د�ين ق���د �أق�����ام ع��ل��ي��ك �لدعوى 
درهم   )3.560.412( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى 
�ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2018/2/4  �ل�شاعة:09.30 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.C.15:بالقاعة �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2690  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/�جلوهرة �لالمعة لالطار�ت �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مب��ا �ن �مل��دع��ي/م�����ش��رف �ب��وظ��ب��ي �ال���ش��الم��ي �����س.م.ع ومي��ث��ل��ه:ع��ب��د�هلل �شالح 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �حل��م��د�ين  عبد�لرحمن 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )8.752.511( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي 
�ملحاماة و�لفائدة من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة 
لذ�   ch1.C.15:بالقاعة �س  �ل�شاعة:09.30    2018/2/4 �ملو�فق  �الحد  يوم 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2602  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه /1-جو�شيف �ندريو هوويل جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�لبنك 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �خلظر   عبيد  وميثله:موزة  �ملتحد  �لعربي 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )700.965.22( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام مع �لق�شاء بتثبيت �المر على عري�شة 
رقم:120-2017 منع من �ل�شفر �ل�شادر بحق �ملدعي عليه. وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء 
�ملو�فق 2018/2/7 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2509  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه /1-تو�س للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 2- تو�س وورلدو�يد م.د.م.�س 3- تو�س �لعاملية 
ر�م  نار�ين  ر�م�شند�ين 6-ر�م�شاند�ين  ر�م�شد  ر�م�شاند�ين 5-منوهر  ���س.م.ح 4-ر�م��ا مانوهار 
�شاند جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/بنك ر��س �خليمة �لوطني �س.م.ع وميثله:موزة عبيد 
�خلظر  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل 
فيما بينهم بان يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره )12.827.966.41( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �الثنني 
�أو من  فاأنت مكلف باحل�شور  لذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �س  �ملو�فق 2018/2/12 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2577  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه /1-�شركة �الم��ار�ت للزيوت �ملحدوده جمهول حمل �القامة مبا �ن 
وميثله:عبا�س  )�مل�شرف(  �خلارجية  و�لتجارة  لال�شتثمار  �لعربي  �ملدعي/�مل�شرف 
م�شتت فندي �ملالكي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره��م   )22.626.062.60( وق���دره  مببلغ  و�لت�شامن  بالتكافل 
�ل�شد�د  وحتى  يف:2017/11/1  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب 
بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2018/2/6 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �لتام. 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذ�   Ch1.C.15
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2570  جتاري كلي

ع��ل��ي م�شطفى  ������س.ذ.م.م 2- حم��م��د  د�ى  م��اري��ن  د�ى  عليه /1-���ش��رك��ة  �مل��دع��ي  �ىل 
�القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  كوثر  ق�شر   -3 ع�شار  عمو  حاجي 
مب��ا �ن �مل��دع��ي/ب��ن��ك ����ش���ادر�ت �ي����ر�ن )�ل��ف��رع �ل��رئ��ي�����ش��ي(  ق��د �أق����ام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل )1.2.3(  مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %15 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )6322794.70(
 2018/2/4 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  �ل��ت��ام.  �ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحقاق 
ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/4252 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- مطعم تكى )فرع ديناميك لل�شيافة �س.ذ.م.م( جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/مار��س تركا �س.ذ.م.م وميثله:حممد 
عي�شى �شلطان �ل�شويدي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  �الول  �شده  �ملنفذ  مع  بالت�شامن  و�ل��ز�م��ك 
)61799.05( درهم �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�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/40 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- ن�شرت �ف�شل �ف�شل رحيم - ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته 
بريتاين  �شركه   -2 ����س.ذ.م.م  ب��وول  بريتاين  ل�شركه  بالتوقيع  �ملخول  �ملدير 
�لتنفيذ/�شريف ميتالز  ���س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب  بوول 
عليك  �أق��ام  قد  ح�شني  عبد�هلل  كلندر  وميثله:خالد  م.د.م.����س  �نرتنا�شيونال 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )186976(
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4213  جتاري جزئي

�ن  ل��ل��م��ق��اوالت ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا  �ل��ه��دى  �مل��دع��ي عليه/�شركة  �ىل 
�ملدعي/م�شنع �لفجرية للرخام و�لبالط وميثله:�شعيد مبارك عبيد �حمد �لزحمي 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )481.458.65( وق��دره  مبلغ 
12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 
2018/2/7  �ل�شاعة:08.30 �س بالقاعة:ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/152  احوال نف�س غري م�سلمني

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1- ن��ي��نت �ر�ف��ي��ن��د  جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
حممد  عبد�لعزيز  ��شماعيل  وميثله:خالد  باالجوباالن  ��شيتا  �ملدعي/ 
�ل��دع��وى ومو�شوعها دع��وى تطليق ل�شرر  �أق���ام عليك  ق��د  �ل��زرع��وين  
و�ل�شقاق. وحددت لها جل�شة يوم  �الحد �ملو�فق  2018/2/4   �ل�شاعة 8.30 
�س بالقاعة رقم )3( يف مبنى �الحو�ل �ل�شخ�شية مبنطقة �لقرهود لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س نادي تر�ث �الإمار�ت 
مهرجان  ومناف�شات  فعاليات  �الأرب��ع��اء  �م�س  تو��شلت 
�لتا�شع،  ، يف يومها   2018 �لرت�ثي  ز�ي��د  �شلطان بن 
�الأ�شايل  �الإب���ل  ج��م��ال  م�شابقة  مناف�شات  وت�شمنت 
)�ملز�ينة( لفئة لقايا بكار �شمن �أ�شو�ط؛ �ل�شيوخ ومن 
�لقبائل  �لف�شي،  �لقبائل  �لقبائل،  �أب��ن��اء  م��ن  يرغب 
ب�شوطي  �ل��ف��ائ��زي��ن  تتويج  مت  كما  و�ل��ت��الد،  �ل��ذه��ب��ي، 
مل�شابقة  �لثاين  �ل�شوط  وتتويج  بكار،  �حلقائق  مز�ينة 
�ملحالب، وكذلك تو��شل ن�شاطات �ل�شوق �ل�شعبية من 

م�شابقات ثقافية وتر�ثية و�أم�شية �شعرية.
ومن  ال�صيوخ  �صوط  بجائزة  »حمية” تفوز 

يرغب من اأبناء القبائل 
وت����ّوج ���ش��ع��ادة ���ش��ن��ان �مل��ه��ريي رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �ملنظمة 
�الأوىل  �لع�شرة  ب��امل��ر�ك��ز  �لفائزين  للمهرجان  �لعليا 
لفئة  �لقبائل  �أب��ن��اء  م��ن  يرغب  وم��ن  �ل�شيوخ  ل�شوط 
“حمية”  �ملطية  �ل�شباحية، حيث حازت  لقايا للفرتة 
�آل نهيان  لل�شيخ �شيف بن خليفة بن �شيف بن حممد 
على �ملركز �الأول، وحلت يف �ملرتبة �لثانية “�لن�شيبة” 
حلت  بينما  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  ل�شمو 
حمد�ن  عامر  عامر  �لثالث”ب�شمة” مل�شبح  �ملركز  يف 
حويرب �ملن�شوري، وجاءت ر�بعة “غر�م” ملح�شن �شعيد 
“ب�شاير”  �مل��رك��ز �خلام�س  �ل��ع��ام��ري، ويف  ب��ن ط��رم��وم 
�ل�شاد�س  �مل��رك��ز  ويف  �حل��ب��اب��ي،  هطيل  م��ه��دي  مل�شعود 
�آل  ز�ي��د  ز�ي��د بن حمد�ن بن  “�لوثبة” لل�شيخ  ج��اءت 
علي  بن  “بينونة” ل�شلطان  �ل�شابع  �ملركز  ويف  نهيان، 
ب��ن ه��ي��اي �مل��ن�����ش��وري، ويف �مل��رت��ب��ة �ل��ث��ام��ن��ة “و�شف” 
ملحمد م�شلم مبارك �شعيدة �لر��شدي، وجاءت يف �ملركز 
�لتا�شع “وعد” لر��شد فهد ر��شد �لهاجري، ويف �ملركز 
�لعا�شر حلت �ملطية “عالية” لل�شيخ ذياب بن �شيف بن 

حممد �آل نهيان.
»مهيبة” حترز جائزة �شوط �أبناء �لقبائل �لف�شي

�ل��ع�����ش��رة �الأوىل ل�شوط  ب��امل��ر�ك��ز  �ل��ف��ائ��زي��ن  ت���وج  ك��م��ا 
“مهيبة”  �ملطية  لقايا(، ففازت  �لف�شي )فئة  �لقبائل 
�الأول، فيما  باملركز  �لقحطاين  ل�شعادة حممد عاي�س 
مبارك  “جماهري” حل��م��د  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  يف  ج����اءت 
بالن�س �ملن�شوري، ويف �ملرتبة �لثالثة جاءت “�لظبي” 
�لر�بع  �ملركز  يف  وج��اءت  �مل��ع��ويل،  خلفان  حمد  لهالل 
�خليلي،  عوي�شة  �شهيل  حمد  لنا�شر  “�ل�شاهينية” 
ويف �ملركز �خلام�س جاءت “مكيدة” ملحمد حمد �شامل 
عنودة �لعامري، ويف �ملرتبة �ل�شاد�شة حلت “�شلهودة” 
ل��ع��ل��ي حم��م��د ع��اي�����س ع��ل��ي �ل��ق��ح��ط��اين، وج������اءت يف 
عمر  بن  م�شلم  بن  “مغامرة” ل�شابر  �ل�شابع   �ملركز 
�ملنهايل، ويف �ملركز �لثامن “رزة” ل�شيف �شياح طما�س 
“�ل�شاهينية”  �ل��ت��ا���ش��ع  �مل��رك��ز  يف  وح��ل��ت  �مل��ن�����ش��وري، 
�ملركز  �لعامري، فيما حلت يف  ل�شهيل حمد بن عنودة 

�لعا�شر �ملطية “ظبي” ل�شلطان بن حمتوت �ملنهايل.
»ميا�شة” حترز جائزة �شوط �أبناء �لقبائل �لذهبي

�لع�شرة �الأوىل ل�شوط  �لفائزين باملر�كز  وتّوج  كذلك 
“ميا�شة”  �ملطية  �أح��رزت  وقد  �لذهبي،  �لقبائل  �أبناء 
يف  �الأول  �ملركز  �خلييلي  عوي�شة  �شهيل  حمد  ل�شعادة 
�شوط �أبناء �لقبائل �لذهبي فئة لقايا بكار، بينما حلت 
يف �ملرتبة �لثانية �ل�شاهينية مل�شفر حممد عاي�س علي 
�لقحطاين، و�حتلت �ملركز �لثالث “�شخ�شية” ل�شليم 
“�لرئا�شة”  ر�بعة  �ملنهايل، وجاءت  �أحمد  �لنوة  بخيت 
خلمي�س بن حممد �ل�شدي �ملن�شوري، وحلت يف �ملركز 
�خلام�س “ود” لعبد �هلل مبخوت بن ق�شعان �ملنهايل، 
حممد  ر�ق��ع  لعلي  مزيونة  ج��اءت  �ل�شاد�س  �ملركز  ويف 
�شقر   ب��ن  ل�شامل  ف���دوة  �ل�شابع  �مل��رك��ز  ويف  �الأح��ب��اب��ي، 
حممد  حلمد  �ل���رمي  �لثامنة  �مل��رت��ب��ة  ويف  �مل��ن�����ش��وري، 
�لتا�شع  �مل��رك��ز  يف  وج����اءت  �الأح���ب���اب���ي،  �شعيد  م��ب��ارك 
�شالبة لعبد �هلل ز�يد �شعيد حارب �ملن�شوري، ويف �ملركز 
بن  ر����ش��د  ب��ن  لعو�س  غياهيب  �ملطية  ج���اءت  �لعا�شر 

حرجو�س �لعمريي.
»�شيء” حت�شد جائزة �شوط �أبناء �لقبائل �لتالد

�لفائزين  للمهرجان  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  ت��وج  كما 
�لقبائل  الأبناء  �لتالد  ل�شوط  �الأوىل  �لع�شرة  باملر�كز 
“�شيء”  �ملطية  �الأول  �ملركز  وح�شدت  “لقايا”،  لفئة 
ملحمد عمر بخيت مهنا �ملن�شوري، فيما جاءت يف �ملركز 
�لثاين “ق�شطرة” ل�شعيد حميد بن �شحاك �ملن�شوري، 
�هلل  “�لعدمية” ملحمد عبد  �لثالثة جاءت  �ملرتبة  ويف 
بن  “غر�م” ظبيب  �لر�بع  �ملركز  وج��اءت يف  �لهاملي، 
�مل��رك��ز �خل��ام�����س جاءت  �ل��ع��ام��ري، ويف  �شليم  ب��ن  علي 
ويف  �لعتيبي،  �ل��ب��ادي  حمود  �شعيد  مل�شعد  “ميا�شة” 
“�ل�شيخة” لعامر �شامل حممد  �ملرتبة �ل�شاد�شة حلت 
�ملن�شوري، وجاءت يف �ملركز �ل�شابع  “حدث” ملحمد بن 
“�أ�شو�ق”  �لثامن  �ملركز  ويف  �لنهدي،  �شليم  بن  نا�شر 

حل��م��د�ن ع��ب��د �هلل ع��ي��د ���ش��ي��اح �مل��ن�����ش��وري، وح��ل��ت يف 
حممد  �شعيد  حممد  �شالح  “�لهو�شا”  �لتا�شع  �ملركز 
�لعامري، فيما حلت يف �ملركز �لعا�شر �ملطية “ب�شم �هلل 

عليك” عبد �هلل بن حممد بن �شعيد �حلر�شو�شي.
لفئة  �لذهبي  �لقبائل  �أب��ن��اء  �شوط  جائزة  »نو” حت��وز 
حقايق  حازت �ملطية “نو” ل�شامل بن �شقر �ملن�شوري، 
�ل��ذه��ب��ي فئة  �ل��ق��ب��ائ��ل  �أب���ن���اء  ���ش��وط  �الأول يف  �مل���رك���ز 
“ذخرية”  �لثانية  �ملرتبة  يف  وج��اءت  بكار”،  “حقايق 
حلمد حممد مبارك �شعيد �الأحبابي، ويف �ملركز �لثالث 
�لعامري،  �شالح  جابر  �شالح  �هلل  لعبد  “�حلذرة” 
�شعيد �شالح  “�لعا�شفة” لكر�مة  �لر�بعة  �ملرتبة  ويف 
“جو” حلميد  خ��ام�����ش��ة  وج������اءت  �ل���ع���ام���ري،  ح�����ش��ن 
�ل�شاد�شة  �مل��رت��ب��ة  ويف  �مل��ح��رم��ي،  �ل�����ش��رف  ب��ن  �شعيد 
ويف  حرم�س،  ر��شد  حممد  جمعة  “�شو�هني” لر��شد 
بن  خلفان  �شامل  حلمد  “ظبي”  �ملركز �ل�شابع جاءت 
مل�شعود  “هملولة”  ثامنة  وح��ل��ت  �مل��ن�����ش��وري،  �شندية 
“�لذيبة”  وتا�شعة  �الأح��ب��اب��ي،  هطيل  ب��ن  م��ه��دي  ب��ن 
ل�شعيد بن حميد بن �شعيد �حلو�شني، بينما جاءت يف 
“�لد�نة” لنا�شر بن جمعة بن �شعيد  �ملرتبة �لعا�شرة 

�ل�شنيدي.
»دمعة” تتوج ب�صوط التالد الأبناء القبائل 

لفئة حقايق
كما توج �شعادة �شنان �ملهريي �لفائزين باملر�كز �لع�شرة 
ح�شلت  ب���ك���ار،  ح��ق��اي��ق  ل��ف��ئ��ة  �ل���ت���الد  ل�����ش��وط  �الأوىل 
�ملركز  على  �لعامري،  بالقمدة  جابر  ل�شالح  “دمعة” 
�ملنا�شري”  “طرق  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  يف  وح��ل��ت  �الأول، 
�لثالث  �ملركز  �ملن�شوري، ويف  ل�شامل �شيف حمد �شعيد 
ويف  �لر��شدي،  �شحيوة  بن  حممد  ل�شعيد  “�شمحة” 
�ملرتبة �لر�بعة حلت “منحاف” ل�شامل حممد بوعو�نة 
ملحد  “�شورة”  ج��اءت  �خلام�س  �ملركز  ويف  �ملن�شوري، 
“�شو�هني” لغالب  وح��ل��ت  �ل��ق��ح��ط��اين،  ع��ل��ي  ع��اي�����س 
�ل�شاد�س، ويف  �ملركز  �ملن�شوري يف  ر��شد  �شلطان غالب 
“مزنة” لقر�ن مبارك �لعامري،  �ل�شابع جاءت  �ملركز 
وحلت يف �ملركز �لثامن “�شو�هني” حلمد عي�شة عمري 

�شوغان”  “بنت  �لتا�شعة  �ملرتبة  ويف  �ملنهايل،  �خلبري 
�ملركز  �مل��ن�����ش��وري، ويف  حل��وي��رب بخيت حمد ح��وي��رب 
�لعا�شر حلت �ملطية “�لغزيل” ل�شعيد بن ر��شد �ملالح 

�ملن�شوري.
اأحمد حممد �صهيل باحلطم العامري يظفر 

بجائزة �صوط املجاهيم احلزامي العرابي
�أح���م���د �مل���ه���ريي رئ��ي�����س �للجنة  ت�����ّوج ����ش���ع���ادة ���ش��ن��ان 
�ل��ع��ل��ي��ا،  و���ش��ع��ادة م��ن�����ش��ور �شعيد ب��ن عمهي  �مل��ن��ظ��م��ة 
�للجنة  رئي�س  �لعليا  �ملنظمة  �للجنة  ع�شو  �ملن�شوري 
�حلز�مي  �ملجاهيم  �شوطي  يف  �ل��ف��ائ��زي��ن  �الإع��الم��ي��ة 
، حيث  �ملحالب  و�ملجاهيم خو�رير، مب�شابقة  �لعر�بي، 
�ململوكة الأحمد حممد �شهيل باحلطم  �لناقة  ح�شلت 
�ل��ع��ام��ري ع��ل��ى �جل���ائ���زة �ل��ك��ربى يف ���ش��وط �ملجاهيم 
 69.53 وزن��ه  بلغ  حليب  باإجمايل  �لعر�بي  �حلز�مي 
كيلوجر�م، بينما جاءت يف �ملركز �لثاين �لناقة �ململوكة 
مل��اج��د �شالح ط��وي��رد ���ش��امل �مل��ن��ه��ايل ب��اإج��م��ايل حليب 
�لناقة �ململوكة  �لثالث  �ملركز  ويف  كيلوجر�م،   61.40
 59.69 باإجمايل  �لعامري  �شعيد علي  �شامل  حل�شني 
ملبارك  �ململوكة  �لناقة  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  ويف  ك��ي��ل��وج��ر�م، 
 58.51 ب��اإج��م��ايل  �ل��ع��ام��ري  باحلطم  حممد  �أح��م��د 
�ململوكة  �لناقة  �خلام�س  �ملركز  يف  وج��اءت  كيلوجر�م، 
�ل��ع��ام��ري باإجمايل  �أح��م��د حم��م��د ب��احل��ط��م  ل�����ش��ال��ح 
58.46 كيلوجر�م، ويف �ملركز �ل�شاد�س �لناقة �ململوكة 
 57.37 باإجمايل  �ملحرمي  م�شلم  �شعيد  حامت  مل�شلم 
كيلوجر�م، ويف �ملركز �ل�شابع �لناقة �ململوكة مل�شلم �أحمد 
حممد باحلطم �لعامري باإجمايل 56.94 كيلوجر�م، 
وجاءت يف �ملركز �لثامن �لناقة �ململوكة لعو�س �شالح 
بينما   ،56.81 بلغ  حليب  ب��اإج��م��ايل  �ملنهايل  بخيت 
بن  ملح�شن  �ململوكة  �لناقة  �لتا�شع  �ملركز  على  ح�شلت 
وجاءت   ،56.60 باإجمايل  �جلحفلي  �أحمد  بن  علي 
بن  �شعيد  بن  �ململوكة الأحمد  �لناقة  �لعا�شر  �ملركز  يف 
 55.63 �الإج��م��ايل  وزن��ه  بلغ  بحليب  زعبنوت  بخيت 

كيلوجر�م.
�ــصــامل بــن ثــائــر بــن حــافــظ خـــوار يح�صد 

جائزة �صوط املجاهيم خواوير
يف  �لفائزين  �ملن�شوري  و�شعادة  �مل��ه��ريي  �شعادة  وت��وج 
�الأول  �مل��رك��ز  يف  حلت  حيث  خ��و�وي��ر،  �ملجاهيم  �شوط 
�ل��ن��اق��ة �مل��م��ل��وك��ة ل�����ش��امل ب���ن ث��ائ��ر ب���ن ح��اف��ظ خو�ر 
بينما  كيلوجر�م،   61.13 وزن��ه  بلغ  حليب  باإجمايل 
جاءت يف �ملركز �لثاين �لناقة �لتي ميلكها م�شلم حامت 
كيلوجر�م،   59.73 باإجمايل  �ملحرمي  م�شلم  �شعيد 
عبيد  مبخوت  لعلي  �ململوكة  �لناقة  �لثالث  �ملركز  ويف 
ويف  ك��ي��ل��وج��ر�م،   58.79 ب��اإج��م��ايل  �مل��ح��رم��ي  م�شلم 
حممد  �أح��م��د  ل�شهيل  �ململوكة  �ل��ن��اق��ة  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز 
�شهيل باحلطم �لعامري باإجمايل 57.86 كيلوجر�م، 
ويف �ملركز �خلام�س �لناقة �ململوكة الأحمد بن �شعيد بن 
بخيت زعبنوت باإجمايل 57.81 كيلوجر�م، ويف �ملركز 
بن  �هلل  عبد  ب��ن  حممد  ميلكها  �لتي  �لناقة  �ل�شاد�س 
�لظبيعي �ل�شدق �ملنهايل باإجمايل 56.71 كيلوجر�م، 
بينما ح�شلت على �ملركز �ل�شابع �لناقة �ململوكة الأحمد 
ب��ن م��ب��خ��وت ب��ن حم�����ش��ن �حل��م��ر ب��اإج��م��ايل 55.48 
عو�س  �ململوكة  �لناقة  �لثامن  �مل��رك��ز  ويف  كيلوجر�م، 
ب��ن ���ش��ال��ح ب��ن �ل��ب��خ��ي��ت �مل��ن��ه��ايل ب��اإج��م��ايل 54.83 
ك��ي��ل��وج��ر�م، ويف �مل��رك��ز �ل��ت��ا���ش��ع �ل��ن��اق��ة �ل��ت��ي ميلكها 
كيلوجر�م،   54.18 باإجمايل  �لعامري  برح�س  ح�شن 
وح�����ش��ل��ت ع��ل��ى �مل���رك���ز �ل��ع��ا���ش��ر �ل��ن��اق��ة �ل��ت��ي ميلكها 
بلغ  باإجمايل وزن  �ل�شيعري  �شعيد  �شامل �شالح عامر 

كيلوجر�م.  53.44
�لعر�بي،  �حل����ز�م����ي  �مل��ج��اه��ي��م  ���ش��وط��ي  خ���ت���ام  وب���ع���د 
و�ملجاهيم خو�رير، مت ت�شلُّم �حلالل “ �البل “ �مل�شارك 
يف مناف�شات �ل�شوط �ملفتوح، حيث �شتنطلق مناف�شاته 

بدء�ً من �ليوم.
م�صاركون باملزاينات تنظيم جميل ورائع

ق���ال ع���دد م��ن �مل�����ش��ارك��ني ب��اأ���ش��و�ط م��ز�ي��ن��ة �ل��ي��وم �أن 
وح�شد  بامل�شاركة  للماّلك  �لفر�شة  �أتاحت  �ملناف�شات 
باحل�شور  ت��ع��ززت  �شعبية  �حتفالية  و���ش��ط  �جل��و�ئ��ز، 
�آل نهيان ر�عي  ز�يد  �شلطان بن  �ل�شيخ  �ليومي ل�شمو 
�ملهرجان، و�أ�شادو� بجمال وح�شن �لتنظيم �لذي عك�س 

مدى �هتمام �لقيادة �حلكيمة بدعم �لرت�ث و�حلفاظ 
ع��ل��ى �ل���ع���اد�ت و�ل��ت��ق��ال��ي��د �الأ���ش��ي��ل��ة ل�شعب �الإم�����ار�ت، 
رغباتهم،  جميع  لّبت  �مل��ه��رج��ان  مز�ينة  �أّن  م��وؤك��دي��ن 
وحت��ق��ي��ق م��ر�ك��ز ون��ت��ائ��ج م��ت��م��ي��زة، ت��ت��و�زى م��ع حجم 
يتمتع  �ل��ذي  �ملهرجان  مب�شتوى  وثقتهم  طموحاتهم 
لن�شر  من�شة  �أه��م  �أ�شبح  �أن  بعد  طيبة،  دولية  ب�شمعة 

�ملوروث �ل�شعبي ب�شورة معا�شرة.
ه عدد من �مل�شاركني من دول جمل�س �لتعاون  كما وجَّ
�ل�شكر  �مل��ه��رج��ان  م��ز�ي��ن��ات  يف  �لعربية  �خلليج  ل���دول 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  ل�شمو  و�ل��ت��ق��دي��ر 
�إن  �مل��ه��رج��ان، وق���ال���و�   ل��ن��ا للم�شاركة يف  ع��ل��ى دع��وت��ه 
�ملهار�ت  و�كت�شاب  للتعارف  طيبة  منا�شبة  م�شاركتهم 
يف ري��ا���ش��ة �ل��ه��ج��ن. وق���ال���و� �إن �مل��ه��رج��ان ن��اج��ح بكل 
�ملقايي�س، و�لكل فائز مب�شافحة �شمو ر�عي �ملهرجان، 
وم�شاركة �الأ�شقاء �الإمار�تيني من مالك ومربي �الإبل 
لالحتفاء  �لوطني  �لعر�س  بهذ�  فرحتهم  و�مل�شاركني 

بريا�شة �لهجن �لعربية �الأ�شيلة .
�أكر من 750 طالبا وطالبة يف ح�شرة �ملهرجان

�لذي  �ل��رت�ث��ي،  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان  مهرجان  ي�شتقطب 
�لر�بع من  �شويحان حتى  فعالياته يف منطقة  ت�شتمر 
فرب�ير �ملقبل، �لعديد من طالب �ملد�ر�س �لذين تكللت 
�لرت�ث  �لتفاعل �حلي مع  بنجاح من خالل  زيار�تهم 
حية  ولقطات  غزيرة  مبفرد�ت  ميدهم  �ل��ذي  �الأ�شيل 
من �حلرف و�ملنتجات �ليدوية �الأ�شيلة �لتي فا�س بها 
�ل�شوق �ل�شعبي، وتفاعلهم مع معر�س مقتنيات �ملغفور 
�لتفاعل مع  ث��ر�ه، وم��ن ثم  ز�ي��د طيب �هلل  �ل�شيخ  له 
ور�س �لقر�ءة و�الأن�شطة، وقد ز�ر �ملهرجان �ليوم �أكر 
خلدون،  �بن  مد�ر�س  مثلو�  وطالبة  طالب   750 من 
وف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك، وح��م��ودة ب��ن ع��ل��ي، و�الأ�شالة 
ز�يد  بن  حمد�ن  ،ومدر�شة  �الأ�شا�شي  للتعليم  و�لتفوق 
�الإعد�دية وحمد بن خالد  ب�شويحان، ومكة  و�ل�شارية 
و�ب���ن �شينا، وم��در���ش��ة �ل��ت��ع��اون وم��در���ش��ة ن��اه��ل، حيث 
�طلعو� عن قرب على هذه �ملفرد�ت �لرت�ثية، و�شاركو� 
يف ور�س �لعمل �لتي تنفذها �جلهات �مل�شاركة و�لر�عية، 

ومن بينها ور�س �لتعريف بال�شقور و�لقن�س، و�ل�شرطة 
للعطور  �أجنحة  عدة  يف  وتوقفو�  وتدوير،  �ملجتمعية، 
�أن  و�الأك��الت و�ل�شناعات �ليدوية، حيث يرى �جلميع 
�حت�شان طالب �ملد�ر�س يف هذ� �حلدث �لرت�ثي يعمق 
عالقة �لنا�شئة باملوروث �ل�شعبي ويدجمهم يف جتربة 
على  وتطلعهم  �مل���ف���رد�ت  م��ن  �ل��ك��ث��ري  تك�شبهم  ث��ري��ة 
وجه  �شكلت  �لتي  �لرت�ثية  و�لبيئات  �ملا�شي  حكايات 
�حلياه لدى �الآباء و�الأجد�د، ويرون �أن ر�شالة �ملهرجان 
جنحت يف �لو�شول �إىل هذه �لفئة و�أتاحت لها فر�شة 
وبني  �ملحلي.  �ل���رت�ث  م��ع  بحيوية  للتفاعل  جوهرية 
عدد من �لطلبة و�لطالبات �أنهم ��شتمتعو� بالكثري من 
لطالب  حي  ب�شكل  تقدم  كانت  �لتي  �لرت�ثية  �لور�س 
�ملد�ر�س، كما �أن �ملهرجان �أك�شبهم �لكثري من �ملفرد�ت 
و�أت���اح لهم فر�شة خلو�س جتربة  �ل��رت�ث��ي��ة،  و�مل��ع��اين 
تر�ثية مفعمة باحلقائق �لعلمية و�لتدريب على حرف 

�ملا�شي.
حدث تراثي ثقايف يوؤطر للهوية 

�مل��ن�����ش��وري ع�شو  ���ش��ع��ادة م��ن�����ش��ور �شعيد ع��م��ه��ي  �أك����د 
�للجنة �لعليا ، رئي�س �للجنة �الإعالمية للمهرجان �أن 
مهرجان �شلطان بن ز�يد �لرت�ثي حدث ي�شكل �أهمية 
يحويه  مبا  �ل��رت�ث  وغر�س  تعميق  يف  تر�ثية  ثقافية 
من موروث ثقايف ومادي يوؤطر �لهوية باأهم مكوناتها، 
�ملو�طنني  من  للزو�ر  عمقت  متنوعة  �أن�شطة  وي�شمل 
و�مل�شاركني  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  و�أب���ن���اء 
تدخل  �لتي  �الأ�شيل  �ل��رت�ث  قيم  و�ل�شياح  و�ل�شيوف 
يف �شميم هدف ور�شالة �ملهرجان، و�لتي يجب عليه �أن 
ي�شونها و�أن تكون حمتوى �أ�شا�شيا يف برناجمه �لثقايف 
على �لدو�م. وقال �ملن�شوري : لقد �شرفنا �شمو �ل�شيخ 
�شلطان بن ز�يد �آل نهيان يف فرتة �ملهرجان بح�شوره 
ومتابعته �حلثيثة لكل �شغرية وكبرية خالل �لن�شاطات 
و�ملناف�شات و�مليادين وتكرمي وتتويج �لفائزين، ف�شال 
عن توجيهاته �ل�شديدة لتقدمي تظاهرة ثقافية تر�ثية 
م��ن��ف��ردة، مم��ا ك���ان ل��ه �أث���ر ب��ال��غ ع��ل��ى جن���اح �ملهرجان 
�مل�����وروث �ل�شعبي  ت��ل��ي��ق مب�����ش��ت��وى  وخ���روج���ه ب�����ش��ورة 
ت�شويق  وريادتها يف  �الإم��ار�ت  لدولة  و�لعريق  �الأ�شيل 
هذ� �ملوروث ون�شره ب�شورة ح�شارية . و�شكر �ملن�شوري 
جميع �ملوؤ�ش�شات و�جلهات �الإعالمية وبخا�شة �الإعالم 
�ل��ري��ا���ش��ي �مل��ح��ل��ي ل�����دوره �مل��ت��م��ي��ز و�ل���ن���وع���ي يف نقل 
�أهد�ف  ي��خ��دم  ل��ه بكل مهنية مب��ا  و�ل��رتوي��ج  �حل���دث 
و��شرت�تيجية �ملهرجان يف تعزيز مكانة و�أ�شالة �لرت�ث 
�لوطني وعاد�ت وروح وتقاليد �الآباء و�الأجد�د ، يف �إطار 

حتقيق معادلة �الأ�شالة و�ملعا�شرة.
الناقة  ــني  ب خــا�ــصــة  لــغــة  »الــ�ــصــيــحــة«.. 

و�صاحبها
تعد “�ل�شيحة” �أو مناد�ة �الإبل باأ�شمائها خالل وقوفها 
يف  عليها  �ملتعارف  �الأ�شاليب  من  �لتحكيم  جل��ان  �أم��ام 
مز�يني �الإبل و�مل�شموح بها حيث يقف كل �شاحب ناقة 
�ال�شم  �أو  با�شمها  ناقته  مب��ن��اد�ة  �مل�شابقة  يف  م�شاركة 
�ملعتادة عليه من خارج �أ�شو�ر موقع �لتحكيم حتى يلفت 
وتخف�س  و�لك�شل  �خل��م��ول  ينتابها  عندما  �نتباهها 
بعد  �لناقة  فتن�شط  جمالها،  مو�طن  وتختفي  ر�أ�شها 
فتربز  �شاحبها  عن  بحثاً  ر�أ�شها  وترفع  �ل�شوت  �شماع 
جمالها �أمام جلنة �لتحكيم في�شمن �شاحبها ح�شولها 

على جميع نقاط �جلمال �ملوجودة يف ناقته.
وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن �أ����ش���و�ت �مل�����ش��ارك��ني ت��ت��ع��اىل من 
ناقته  ع��ل��ى  ي��ن��ادي  ك��ل  �لتحكيم  م��وق��ع  �أ����ش���و�ر  خ���ارج 
فال  ببع�شها  �حل���روف  وتختلط  �الأ���ش��و�ت  فتتد�خل 
�أ�شحابها  يناديها  �لتي  �الأ���ش��م��اء  �جلمهور  مييز  يكاد 
ينادي  و�آخ���ر  متقطع  ب�شكل  ي�شيح  فهذ�  �إبلهم،  على 
�أ�شو�تاً غري مفهومة،  ي�شدر  و�آخ��ر  مرغوبة”،  “هي 
و�أ�شو�ت  ناقته  با�شم  م�شحوباً  �شفري�ً  ي�شدر  وثالث 
ذلك  �إبله، ومع  وكلمات متد�خلة موجهة نحو  غريبة 
تعرف كل ناقة �شوت �شاحبها ومتيزه من و�شط هذ� 
�ل��ك��م م��ن �الأ���ش��و�ت و�الأ���ش��م��اء. وبح�شب �ل��ع��ارف��ني يف 
هذ� �ملجال فاإن �الإبل لديها مقدرة عجيبة على معرفة 

�شوت �شاحبها حتى لو كان و�شط مئات �الأ�شو�ت .
برنامج اليوم العا�صر

جمال  م�شابقة  مبناف�شات  �ملهرجان  فعاليات  تتو��شل 
�أربعة  �شمن  “ثنايا”  لفئة  )�ملز�ينة(  �الأ�شايل  �الإب��ل 
�لقبائل،  �أب��ن��اء  �ل�شيوخ وم��ن يرغب من  ه��ي؛  �أ���ش��و�ط 
�لقبائل �لف�شي، �لقبائل �لذهبي، و�لتالد، ومناف�شات 
م�شابقة  و�ن��ط��الق  �مل��ح��ال��ب،  مل�شابقة  �ملفتوح  �ل�شوط 
م�شرح  �شيحت�شن  فيما  �ل��ع��رب��ي،  �ل�����ش��ل��وق��ي  م��ز�ي��ن��ة 
�ل�شوق �ل�شعبي عند �خلام�شة و�لن�شف م�شاء م�شرحية 
�لربنامج  �شمن  �لثانية  �مل�شرحية  �خلري”،  “حديقة 
�ل�شوق  ن�شاطات  تو��شل  وكذلك  للمهرجان،  �لثقايف 

�ل�شعبية من م�شابقات ثقافية وتر�ثية.

حممد بن ثعلوب يطلع على لوائح الأدوار التمهيدية لنطالقة م�سابقة »دوري زايد اخلري لعام 2018 للجودو«
على  و�جل���ودو  �مل�شارعة  �حت���اد  رئي�س  �ل��درع��ي،  ثعلوب  ب��ن  �ط��ل��ع حممد 
لعام  �خل��ري  ز�ي���د  )دوري  م�شابقة  الن��ط��الق��ة  �لتمهيدية  �الأدو�ر  ل��و�ئ��ح 
ب�شالة   ، �حل��ايل  فرب�ير  من  �لتا�شع  يف  تنطلق  �لتي  للجودو(   2018
�أب��و ظبي مب�شاركة  يف  �مل�شرف  �الحت��اد مبنطقة  �لرئي�شية مبقر  �الحت��اد 
�لثانية  �ملجموعة  تلعب  فيما   ، و�لظفرة  و�لعني  و�لوحدة  �جلزيرة  �أندية 
خور  كلباء،  �ل�شارقة،  دب��ي،  ف��رق  �شابقا( وت�شم  �ل�شارقة)�ل�شعب  ب�شالة 
�النطالقة  �لبطولة  وت�شهد  �خليمة،  ور�أ����س  �ل��ف��ج��رية،  عجمان،  ف��ك��ان، 
م�شاركة 420 العب ميثلون 18 نادياً ومركز�ً على م�شتوى �لدولة، و�لتي 
لها �الحتاد  �لتي ر�شد  �لغالية  �لبطولة  �اليجابية يف  للم�شاركة  ��شتعدت 
�جلو�ئز �لقيمة ، جتاوباً مع �ملبادرة �لوطنية �ملجتمعية �لتي رفعت �شعار 
بالقائد  لالحتفاء  تقام  وطنية  منا�شبة  ليكون  ز�يد(  )عام   2018 عام 
�ملوؤ�ش�س �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، طَيّب 

�هلل ثر�ه، مبنا�شبة ذكرى مرور 100 عام على ميالده.
و�شرح رئي�س �حتاد �مل�شارعة و�جلودو بان �لبطولة �لغالية متثل حمطة 
�جلودو  ب�شعبة  �لفنية  �للجنة  حر�شت  لذلك   ، �الحت��اد  م�شو�ر  يف  مهمة 
تكون هناك م�شاركة رمزية مفتوحة ملختلف �جلن�شيات  �أن  باالحتاد على 
بجانب �لالعبني �ملو�طنني ، و�لتي تتمثل يف م�شاركة �أبناء �ملو�طنات تنفيذ� 
�لو�فدين  �لالعبني  �لبطولة  ي�شارك يف  ، كما  �لر�شيدة  �لقيادة  لتعليمات 
بن�شبه العب و�حد يف كل فريق ، كذلك �لالعبني �ملقيمني يف �لدولة بن�شبه 
وتهدف   ، للبطولة  �لفني  �مل�شتوى  رف��ع  بهدف  فريق  كل  يف  و�ح��د  الع��ب 
�لالئحة ملنح هوؤالء �لذين �أ�شهم ذويهم يف عجلة �لبناء يف خمتلف �ملجاالت 
ي�شتثني من هذ�  �أن  ، على  �إخو�نهم  �لريا�شية بجانب  ممار�شة هو�ياتهم 
�لتوزيع �لعددي �الأندية و�الأكادمييات �خلا�شة �مل�شجلة يف �الحتاد ويطبق 
�لالعب  على  ويجب  �حلكومية..  و�شبه  �حلكومية  و�مل��ر�ك��ز  �الأن��دي��ة  على 

�ملعنى تقدمي �لوثائق �لتي تثبت كونه �أحد تلك �لفئات ويتم �حت�شاب عمر 
�لالعب وفقا ل�شنة �مليالد. و�أ�شاف حممد بن ثعلوب �لدرعي �شيتم خالل 
�للجنة  باإ�شر�ف  �ل��و�ع��دة  �لوطنية  �ملنتخبات  �ختيار  �لبطولة  مناف�شات 
�لفنية، بعد �أن قدمت �لبطوالت �لعمرية �ملا�شية �لعديد من �ملو�هب و�لتي 
�شكلت قاعدة كبرية يف خمتلف �لفرق و�ملنتخبات، ويف مقدمتهم �لالعب 
�ل�شاعد خليفة �حلو�شني �لذي عاد موؤخر� من مع�شكر �ملجر بعد �أن كان 
�شمن ت�شكيلة �ملنتخب �الأول للجودو، وذلك يف �إطار ��شتعد�د�ته للم�شاركة 
فرب�ير   20 يف  تنطلق  �لتي  �الأملانية  دو�شلدورف  �شالم  جر�ند  بطولة  يف 
ير�أ�شها حممد  �لبطولة  �مل�شرفة على  �للجنة  بان  �الإ�شارة  �حل��ايل. جتدر 
�لبلو�شي  �أحمد  �لدويل  �مل�شاعد لالحتاد وت�شم �حلكم  �ل�شر  �أمني  جا�شم 
رئي�س جلنة �حلكام ود. �شالم خطاط مقرر �للجنة �لفنية و�ملدرب �أ�شرف 

ح�شني و�خلبري �لياباين يونيد�.

�صمن فعاليات اليوم التا�صع

تتويج الفائزين باملزاينة واملحالب مبهرجان �سلطان بن زايد الرتاثي
وع�صرات ال�صياح يف ميادين املهرجان واأجنحته الرتاثية وطالبة  طالبا   750
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�ليوم  �ل��رت�ث،  الإحياء  حمد  بن  حمد�ن  مركز  يطلق 
من  �ل�شاد�شة  �لن�شخة  مناف�شات  فرب�ير   1 �خلمي�س 
�شتقام  �لتي   ، بال�شقور  لل�شيد  �الأجيال  فخر  بطولة 
�جل����اري يف منطقة  ف��رب�ي��ر   15 ح��ت��ى  ي��وم��ي  ب�شكل 
�لروية يف دبي “طريق دبي �لعابر خمرج 55” ، وذلك 
مب�شاركة �ملئات من نخبة �ل�شقارين �لذين يتناف�شون 
على �أغلى �جلو�ئز و�لتاأهل �إىل مناف�شات �لنخبة �لتي 
تقام يف �ليوم �الأخري من �لبطولة. و�شتكون �النطالقة 
بد�ية من �ل�شاعة �لتا�شعة �شباح يوم غد �خلمي�س 1 
فرب�ير، باإقامة �أ�شو�ط فئة جري �شاهني فرخ وجرنا�س 
يوميا،  �ملناف�شات  ذلك  بعد  تتو��شل  �أن  على  لل�شيوخ، 
يوميا عرب  �الأ�شو�ط  برنامج  �لك�شف عن  �شيتم  حيث 
�الجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  على  �لر�شمي  �حل�شاب 
مل��رك��ز ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د الإح��ي��اء �ل����رت�ث، وذل���ك يف 
�شوء �لرتتيبات باعتماد �لتجهيز �اللكرتوين �ملتكامل 

�لذي يختزل �لوقت و�جلهد على �ل�شقارين لت�شجيل 
طيورهم و�إجر�ء �لقرعة.

الك�صف عن اآلية التاأهل للنخبة
و���ش��ي��ك��ون �ل��رتق��ب مب�����ش��ك خ��ت��ام �مل��ن��اف�����ش��ات باإقامة 
بطولة �لنخبة لل�شيوخ و�لعامة �لتي تقام يف �آخر �آيام 
بطولة فخر �الأجيال وذلك يوم 15 فرب�ير �جلاري، 
وك�شفت �للجنة �ملنظمة عن �آلية �لتاأهل، حيث يتاأهل 
�الأول  �مل��رك��ز  على  �حلا�شلة  �ل�شقور  �جل��ري  فئة  م��ن 
و�ل���ث���اين الأ����ش���و�ط �ل��ف��رخ و�ل�����ش��ق��ور �حل��ا���ش��ل��ة على 
يف  �أم��ا  �جلرنا�س،  �أ�شو�ط  من  �الأوىل  �لثالثة  �ملر�كز 
�الأول  �ملركز  �أ�شحاب  يتاأهل  و�حل��ر�ر  �ل�شو�هني  فئة 
فقط، فيما يتاأهل يف فئة �لطائرة �لال�شلكية �أ�شحاب 

�ملركز �الأول فقط.
مناف�صة مفتوحة وم�صاركة وا�صعة

�إد�رة  م��دي��ر  دروي�����س،  �إب��ر�ه��ي��م  �شعاد  �ل�شيدة  ك�شفت 

�لبطوالت يف مركز حمد�ن بن حممد الإحياء �لرت�ث، 
�أن �ملناف�شة على �ملر�كز �الأوىل �شتكون مفتوحة يف ظل 
�مل�شاركة �لو��شعة الأف�شل �ل�شقارين يف دولة �الإمار�ت 
حيث  �لت�شجيل  عنه  ك�شف  ما  وه��و  �ملتحدة،  �لعربية 
��شتقدم �ل�شقارين نخبة طيورهم يف كافة �لفئات مبا 
�لبطوالت  ثاين  يف  �لنجاح  من  �ملزيد  نرتقب  يجعلنا 
ه���ذ� �مل��و���ش��م ب��ط��ول��ة ف��خ��ر �الأج���ي���ال وذل���ك ب��ن��اء على 
�لنتائج �لتي حتققت يف بطولة فز�ع لل�شيد بال�شقور 
)�لتلو�ح( �لتي �أقيمت �ل�شهر �ملا�شي، و�مل�شاركة �ملميزة 
�لتي  ب��ال�����ش��ق��ور  لل�شيد  حميد  ب��ن  ر����ش��د  ب��ط��ول��ة  يف 
�أقيمت بدعم من �ملركز يف عجمان، لتاأتي بطولة فخر 
ن��اح��ي��ة �لتح�شري�ت  ت��وق��ي��ت م��ث��ايل م��ن  �الأج���ي���ال يف 
�إبر�هيم  �شعاد  كما رحبت  �مل�شاركني.  وجاهزية جميع 
دروي�س، بجميع �مل�شاركني و�شيوف �لبطولة مو�شحة 
و�شلت  �لتي  �ملكانة  ت��و�ك��ب  بتجيهز�ت  ق��ام  �مل��رك��ز  �ن 

�خلدمات  �أف�شل  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن  �لبطولة،  �إليها 
�ال�شتعانة  ج��ان��ب  �إىل  �حل�����دث،  م��وق��ع  يف  ل��ل��ج��م��ي��ع 
�لطيور  توقيت  ل�شبط  �الح���دث  �لتقنية  ب��االج��ه��زة 
ر�شد  يف  �ل�شفافية  ل�شمان  �لفنية  �الإج���ر�ء�ت  وكافة 

�لنتائج ومكافاأة �ملتفوقني.
الربنامج الكامل للمناف�صات

�أ�شو�ط جري �شاهني فرخ وجرنا�س لل�شيوخ 1فرب�ير، 
ج��ري ت��ب��ع ف���رخ وج��رن��ا���س �ل�����ش��ي��وخ 2 ف���رب�ي���ر، بيور 
3 ف���رب�ي���ر، قرمو�شة  �ل�����ش��ي��وخ  ج��ري ف���رخ وج��رن��ا���س 
فرخ  �شاهني  ج��ري  ف��رب�ي��ر،   4 �ل�شيوخ  وجرنا�س  ف��رخ 
وجرنا�س  فرخ  تبع  جري  فرب�ير،   5 �لعامة  وجرنا�س 
6 فرب�ير، بيور جري فرخ وجرنا�س �لعامة 7  �لعامة 
ت�شفيات  8 فرب�ير،  فرب�ير، قرمو�شة فرخ وجرنا�س 
وح�س  تبع  ف��رب�ي��ر،   9 �ل�شيوخ  �لال�شلكية  �ل��ط��ائ��رة 
�لطائرة  ت�شفيات  فرب�ير،   10 �لنا�شئني  جري  وتبع 

فرخ  وح�س  ح��ر  ف��رب�ي��ر،   11 ي��وم  �لعامة  �لال�شلكية 
وجرنا�س حملي وخليجي 12 فرب�ير، �شاهني وح�س 
نهائي  ف��رب�ي��ر،   13 وخليجي  حملي  وج��رن��ا���س  ف��رخ 

�لطائرة �لال�شلكية �ل�شيوخ و�لعامة 14 فرب�ير.

حممد  بن  حمد�ن  ملركز  �لر�شميني  �ل��رع��اة  �أّن  يذكر 
الإح��ي��اء �ل����رت�ث، ه��م �ل��ط��اي��ر ل��ل�����ش��ي��ار�ت والندروفر 
)�لعربية  �لر�شتماين  �ل��و�ح��د  وع��ب��د  دب��ي  وم��ط��ار�ت 

لل�شيار�ت( و�لقرية �لعاملية و�إذ�عة �الأوىل. 

جمل�ص دبي الريا�صي يعلن قائمة الدّراجني امل�صاركني يف طواف دبي الدويل

 128 دّراجا يتقدم جنوم ال�سرعة ومت�سدرو ال�سباقات العاملية

بطولة فخر االأجيال تبداأ اليوم وت�صتمر اإىل 15 فرباير اجلاري

جي�ر �ساهي�ن ف�رخ و�ساه�ني ال�سي�وخ يد�س�ن الي��وم الأول

�أع����ل����ن جم���ل�������س دب������ي �ل���ري���ا����ش���ي عن 
�لن�شخة  يف  �مل�شاركني  �ل��دّر�ج��ني  قائمة 
�خل���ام�������ش���ة م����ن ط������و�ف دب�����ي �ل�����دويل 
للدر�جات �لهو�ئية �لذي ميلكه �ملجل�س 
وينظمه �شنوًيا حتت رعاية �شمو �ل�شيخ 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن 
دبي  رئ���ي�������س جم��ل�����س  دب�����ي  ع���ه���د  ويل 
�ل��ري��ا���ش��ي، وي���ق���ام خ����الل �ل���ف���رتة من 
وتنطلق   ،2018 فرب�ير   10 �إىل   6
د�يف  �شكاي  ن��ادي  مر�حله �خلم�س من 

دبي مبنطقة �ل�شفوح.
�لن�شخة  يف  �مل�����ش��ارك��ني  ق��ائ��م��ة  وت�����ش��م 
�خل���ام�������ش���ة م����ن ط������و�ف دب�����ي �ل�����دويل 
دّر�ج�������ا،   128 �ل���ه���و�ئ���ي���ة  ل����ل����در�ج����ات 
تتقدمهم نخبة من �أف�شل �لدّر�جني يف 
�أقوى  خلو�س  ي�شتعدون  �لذين  �لعامل 
�خلم�س،  �لطو�ف  مر�حل  يف  �ملناف�شات 
�ألقاب  �الأب����ط����ال ح��ام��ل��ي  ب��ي��ن��ه��م  وم����ن 
�لهو�ئية  للدر�جات  �لدويل  دبي  طو�ف 
و�لفائزين  �ل�����ش��اب��ق��ة  �الأع�������و�م  خ����الل 

باملر�حل و�لقم�شان يف �لن�شخ �ملا�شية.
�ل����دّر�ج  �مل�����ش��ارك��ني  �ملت�شابقني  وي��ت��ق��دم 
�لفائز  كيتل  م��ار���ش��ي��ل  �الأمل����اين  �ل��ع��امل��ي 
ث��الث ن�شخ من  بثماين م��ر�ح��ل خ��الل 
كافندي�س  مارك  و�لربيطاين  �لطو�ف، 
�ل���ف���ائ���ز ب��ل��ق��ب ب��ط��ل ط�����و�ف دب����ي عام 
2015، و�لهولندي ديالن غرينويجن 
�لذي �شعد على من�شة تتويج طو�ف دبي 
�أربع مر�ت يف �لعام �ملا�شي و�حتل �ملركز 

و�لرنويجي  �لعام،  �لت�شنيف  يف  �لثالث 
�ألك�شندر كري�شتوف بطل �شباق �لطريق 
 ،2017 �لهو�ئية  للدر�جات  �الأوروب���ي 
جياكومو  فيفياين،  �إيليا  و�الإيطاليان، 
نا�شر  �لفرن�شي  �إىل  باالإ�شافة  نيزولو، 
ديجينكولب،  ج��ون  و�الأمل����اين  ي��وه��اين، 
نيبايل  فينت�شنزو  �الإي���ط���ايل  و�مل��ت��األ��ق 
�لفائز بعدة �ألقاب يف �لطو�فات �لعاملية 
�ل���ك���ربى، و�الأي���رل���ن���دي ن��ي��ك��وال رو����س، 

و�الإيطايل فينت�شنزو نيبايل.
فريق   – )اأملانيا  كيتل  مار�صيل 

كاتيو�صا األبي�صني(
ولد مار�شيل كيتل يف 11 مايو 1988 
مت�شابق  وه����و  ب���اأمل���ان���ي���ا،  �أرن�������ش���ت���ات  يف 
تت�شمن   ،2011 ع���ام  م��ن��ذ  حم���رتف 
م�شريته  خ���الل  كيتل  �إجن�����از�ت  ق��ائ��م��ة 
يف  مرحل  ثماين  بينهم  من  فوًز�،   86
�لهو�ئية  للدر�جات  �لدويل  دبي  طو�ف 
خالل  �الأزرق  ب��ال��ق��م��ي�����س  و�ح���ت���ف���ظ 
بالت�شنيف  ل��ف��وزه  �مل��ا���ش��ي��ني  �ل��ع��ام��ني 
�لعام لل�شباق، كما ح�شل على �لقمي�س 
�لنقاط،  ت�����ش��ن��ي��ف  يف  ل���ف���وزه  �الأح���م���ر 
19 م��رح��ل��ة من  �ل���ف���وز يف  ك��م��ا ح��ق��ق 
�لطو�فات �لعاملية �لكربى �أربعة منها يف 
طو�ف جريو دي �إيطاليا، 14 يف طو�ف 
 ،2017 فرن�شا خم�شة منهم يف ن�شخة 
وفاز يف مرحلة و�حدة يف طو�ف فويلتا 

�الإ�شباين.
م���ارك ك��اف��ن��دي�����س )ب��ري��ط��ان��ي��ا - فريق 

د�تا( ولد مارك كافندي�س يف  د�مين�شن 
مايو 1985 يف جزيرة �ي�شل �وف   21
كافندي�س  حقق  وق��د  �لربيطانية،  م��ان 
15 مرحلة من ط��و�ف جريو  �لفوز يف 
30 مرحلة يف  فاز يف  �إيطاليا، كما  دي 
طو�ف فرن�شا، وثالثة يف طو�ف فويلتا 
�الإ�شباين يف عام 2011، وتوجه �الحتاد 
�لدويل للدر�جات �لهو�ئية كبطل �لعامل 
للدر�جات  �الأوروب����ي  �لطريق  �شباق  يف 
�لدمناركية،  ك��وب��ن��ه��اغ��ن  يف  �ل��ه��و�ئ��ي��ة 
ي��وم و�حد  مل��دة  ويفتخر م��ارك بنجاحه 
 ،2009 ���ش��ان��رمي��و  م��ي��الن��و  ���ش��ب��اق  يف 
�لوطنية،  �ل��ط��ري��ق  ���ش��ب��اق  وب���ط���والت 
بامليد�لية  م���ارك  ف��از   2016 ع��ام  ويف 
�لذهبية مع بر�ديل ويغينز يف مادي�شون 
كما  للم�شامري،   �لعامل  بطولة  خ��الل 
ف����از ب��امل��رح��ل��ة �الف��ت��ت��اح��ي��ة يف ط���و�ف 
على  �ل�شرعة  ب�شباق  ف��از  حيث  فرن�شا 
�شاطئ يوتا و�حتفظ بالقمي�س �الأ�شفر 
كما  �لريا�شية،  مي�شرته  يف  م��رة  الأول 
�الألعاب  دورة  يف  �لف�شية  بامليد�لية  فاز 
يف  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  ب�شباق  �الأوملبية 
كافندي�س يف  وف���از  �ل��د�خ��ل��ي،  �مل�����ش��م��ار 
مرحلتني م��ن م��ر�ح��ل ط��و�ف دب��ي عام 

.2015
األك�صندر كري�صتوف )الرنويج - 

فريق االإمارات(
 ،1987 يوليو   5 يف  ول��د  كري�شتوف، 
و ه���و �مل�����ش��ن��ف ���ش��م��ن ق��ائ��م��ة �الحت����اد 

بطل  و  �لهو�ئية،  ل��ل��در�ج��ات  �الأوروب����ي 
للدر�جات  �الأوروب�������ي  �ل��ط��ري��ق  ���ش��ب��اق 
�ل��ه��و�ئ��ي��ة، ح��ق��ق �أك����رب ف���وز ل���ه يف عام 
ميالن  ���ش��ب��اق  يف  ف���از  ح��ي��ث   ،2014
�شانرميو، كما فاز يف طو�ف فالنرز عام 
�لفوز  �إجناز�ته  قائمة  وت�شمل   ،2015
مبرحلتني يف طو�ف فرن�شا عام 2014 
وحقق فوزين يف بطوالت �شباق �لطريق 
�لوطنية عام 2007 و 2011، وخالل 
�لثاين  �مل��رك��ز  �حتل  �ملا�شيني  �لعامني 
�الحتاد  ببطولة  يف  �شاجان  بيرت  خلف 
ل�شباق  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  ل���ل���در�ج���ات  �ل�����دويل 

�لطريق يف بريجني بالرنويج.
�إيليا فيفياين )�إيطاليا - فريق �شكاي(

 ،1989 ف���رب�ي���ر   7 ف��ي��ف��ي��اين يف  ول���د 
ه���و �أح�����د �أف�������ش���ل دّر�ج�������ي �ل�����ش��رع��ة يف 
ب��ي��ل��وت��ون، ح��ي��ث ����ش��ت��ط��اع حت��ق��ي��ق 50 
مرحلة  �إىل  �ن��ت��ق��ل  �أن  م��ن��ذ  �ن��ت�����ش��اًر� 
�الحرت�ف يف عام 2010، وذلك ف�شاًل 
�شباقات  يف  �مل���وه���وب���ني  م���ن  ك��ون��ه  ع���ن 
ر�ئع  �شجل  �أي�شا  �إيليا  ل��دى  �ل��ط��ري��ق، 
�لدولية  �ل�شباقات  يف  �النت�شار�ت  من 
ح��ي��ث ح��ق��ق: خ��م�����س م��ي��د�ل��ي��ات ذهبية 
يف ب��ط��ول��ة ���ش��ب��اق �ل��ط��ري��ق �الأوروب������ي 
�لنقاط  �شباق  وهي  �لهو�ئية  للدر�جات 
مادي�شون  �شباق  و2013،   2012 يف 
�ملغلق  �مل�شمار  و�شباق   ،2014 ع��ام  يف 
2015(،  ويف عام  و   2014 يف عامي 
2016 فاز بامليد�لية �لذهبية يف دورة 

�الأل���ع���اب �الومل��ب��ي��ة ري���و دي ج��ان��ريو يف 
�شباق �لدر�جات �لهو�ئية د�خل �مل�شمار 

�ملغلق. 
يف  ف����از  و2016   2015 ع���ام���ي  ويف 
�لدويل  دبي  �لثانية من طو�ف  �ملرحلة 
�ل��ه��و�ئ��ي و�رت���دى �لقمي�س  ل��ل��در�ج��ات 
�لذي  زم���ن  الأف�����ش��ل  �ملخ�ش�س  �الأزرق 
وت�شمل  �ل���ت���ج���اري.  دب����ي  ب��ن��ك  ي���رع���اه 
�ملا�شي  �ل���ع���ام  يف  �ن���ت�������ش���ار�ت���ه  ق��ائ��م��ة 
فرن�شا،  ك��وي�����ش��ت  ك��ال���ش��ي��ك،  ب��ري��ت��اج��ن 
حقق  ك��م��ا  ه��ام��ب��ورغ.  و�شايكال�شيك�س 
حيث   2018 ع����ام  يف  �ن��ت�����ش��ار�  �إي��ل��ي��ا 
�ملرحلة �لثالثة يف طو�ف �شانتو�س د�ون 

�أندر.
 - )اأملــانــيــا  ديجينكولب  ــون  ج

تريك �صيغافريدو(
باأملانيا  ول��د ج��ون ديجينكولب يف ج��ري� 
ديجينكولب  ف���از   ،1989 ي��ن��اي��ر   7
 ،2015 عام  �شان رميو  ب�شباق ميالنو 
ا يف �شباق باري�س  ويف ذ�ت �لعام فاز �أي�شً
روب��ي��ك�����س، وف���از يف ط���و�ف ب��اري�����س عام 
عام  ويفلجيم  جنت  �شباق  ويف   ،2013
مر�حل  م��ن  مرحلة  يف  وف��از   ،2014
�إيطاليا”  دي  “جريو  �إيطاليا   ط��و�ف 
عام 2013، باالإ�شافة �إىل �أنه ��شتطاع 
10 �نت�شار�ت يف طو�ف فويلتا  حتقيق 
�الإ���ش��ب��اين، وف���از ج��ون مبرحلة ح��ّت��ا يف 
دبي  ط�����و�ف  م���ن   2015 ع����ام  ن�����ش��خ��ة 
�لدويل للدر�جات �لهو�ئي حيث �رتدى 

�ملرحلة  ا يف  �ي�شً وفاز  �الأزرق،  �لقمي�س 
�ملا�شي  �لعام  �لثالثة من طو�ف دبي يف 

ليحتل �ملركز �لثاين يف �لرتتيب �لعام.
دي����الن غ��ري��ن��وي��ج��ن )ه��ول��ن��د� - فريق 

لوتو نل - جمبو(
يونيو   21 دي��الن غروينويجن يف  ول��د 
عام 1993 باأم�شرتد�م يف هولند�، وهو 
حقق  �ل�����ش��رع��ة،  �شباقات  يف  متخ�ش�س 
�لريا�شية  م�شريته  خ��الل  ف���وًز�   21
مبرحلتني  �ل��ف��وز  ت�شمل  �الح��رت�ف��ي��ة، 
�ل���رنوي���ج، ومرحلتني  يف ج��ول��ة ط���و�ف 
�لنهائي  و�ملرحلة  بريطانيا،  ط��و�ف  يف 
يف طو�ف فرن�شا عام 2017، ويف �لعام 
�ملا�شي ب��رز ����ش��م دي���الن يف ط���و�ف دبي 
حيث مت تتويجه يف كل مر�حل �لطو�ف 
يوم،  ك��ل  �مل��ن�����ش��ة  ع��ل��ى  ي�شعد  ف��ا���ش��ب��ح 
و�حتل �ملركز �لثالث يف �لت�شنيف �لعام 

بعد مار�شيل كيتل وجون ديجينكولب.
كوفيدي�س،   - )فرن�شا  ب��وه��اين  نا�شر 

�شولويو�شنز كريديت�س(
يوليو   25 يف  ب����وه����اين  ن���ا����ش���ر  ول�����د 
فرن�شا،  يف  �إي��ب��ي��ن��ال  مب��دي��ن��ة   1990
حقق نا�شر 59 �نت�شار� خالل م�شريته 
�لريا�شية منذ حتول �إىل �الحرت�ف يف 
عام 2010، وتت�شمن قائمة �نت�شار�ت 
بوهاين �لفوز يف ثالث مر�حل وقمي�س 
دي  ج���ريو  ط����و�ف  يف  �ل��ع��ام  �لت�شنيف 
فوزين  ح��ق��ق   ،2014 ع����ام  �إي��ط��ال��ي��ا 
�الإ����ش���ب���اين، وثالثة  ف��وي��ل��ت��ا  ط����و�ف  يف 

�نت�شار�ت يف طو�ف باري�س - ني�س.
 – )اإيطاليا  نيبايل  فينت�صنزو 

فريق البحرين مرييدا(
نوفمرب   14 ن��ي��ب��ايل،  فينت�شنزو  ول���د 
باإيطاليا،  مي�شينا  مدينة  يف   1984
هو و�حد من �أف�شل �لدر�جني يف �لعام 
ك��ون��ه و�ح���د م��ن �ل�شتة در�ج���ني �لذين 
�لطو�فات  جميع  يف  �ل��ف��وز  ��شتطاعو� 
ف��از يف  �ل��ث��الث��ة، حيث  �ل��ك��ربى  �لعاملية 
 ،2010 ع��ام  �الإ���ش��ب��اين  فويلتا  ط���و�ف 
�إي��ط��ال��ي��ا خالل  ويف ط����و�ف ج���ريو دي 
طو�ف  ويف   ،2016 و   2013 ع��ام��ي 
ب�شمك  ي��ل��ق��ب   ،2014 ع����ام  ف��رن�����ش��ا 
�لريا�شية  م�شريته  وتت�شمن  �لقر�س، 
�الأخرى  �الإجن��از�ت  �لعديد من  حتقيق 
من بينها �لفوز مبرحلة يف ن�شختني من 
طو�ف تريينو �أدرياتيكو، وطو�ف عمان 
2016، ون�شختني يف طو�ف جريو دي 

لومبارديا، كما حقق مركز�ن مهمان يف 
حيث  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  يف  �ل�شباقات  �أك���رب 
ف����از ب��امل��رك��ز �ل��ث��ال��ث يف ط�����و�ف جريو 
ونايرو  دوم��ول��ني  ت��وم  بعد  �إيطاليا  دي 
ك��وي��ن��ت��ان��ا، ك��م��ا ف���از ب��امل��رك��ز �ل���ث���اين يف 
ط����و�ف ف��وي��ل��ت��ا �الإ����ش���ب���اين ب��ع��د كري�س 

فروم.
لقاء النجوم يف قرية الطواف 

�لدّر�جني  �أد�ء  متابعة  للجميع  ميكن 
����ش���و�رع دب����ي وخمتلف  �ل��ع��امل��ي��ني ع���رب 
�لريا�شية  �مل��دن، وكذلك عرب قناة دبي 
م��ن خ���الل �ل��ب��ث �حل���ي و�مل��ب��ا���ش��ر، لكن 
لقاء  �لهو�ئية  �لدّر�جات  ع�شاق  باإمكان 
من  ق��رب  ع��ن  وم�شاهدتهم  �ل���دّر�ج���ني 
خ����الل زي�����ارة ق��ري��ة �ل���ط���و�ف يف نادي 
�لدّر�جون  يتجمع  ح��ي��ث  د�ي���ف  ���ش��ك��اي 
�ملناف�شات  خ���و����س  ق��ب��ل  ���ش��ب��اح  ك���ل  يف 

و�النطالق يف �ل�شو�رع.

ترتاأ�ص وفدًا ريا�صيًا �صعوديًا ي�صم العبات متميزات 

رميا اآل �سعود: املراأة ال�سعودية حا�سرة بقوة يف ميادين املناف�سات الريا�سية
بنت  رمي��ا  �الأم���رية  �مللكي  �ل�شمو  �شاحبة  ت��رت�أ���س 
وكيل  �شعود،  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �شلطان  بن  بندر 
�حتاد  رئي�شة  بال�شعودية،  للريا�شة  �لعامة  �لهيئة 
�مل�شارك  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��وف��د  �ملجتمعية،  �ل��ري��ا���ش��ة 
�الألعاب  دورة  م���ن  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل��ن�����ش��خ��ة  ب��ف��ع��ال��ي��ات 
�إمارة  حتت�شنها  �لتي  لل�شيد�ت  �لعربية  لالأندية 
لريا�شة  �ل�����ش��ارق��ة  موؤ�ش�شة  وتنظمها  �ل�����ش��ارق��ة، 
�ملر�أة، حتت رعاية كرمية من قرينة �شاحب �ل�شمو 
بنت حممد  �ل�شيخة جو�هر  �شمو  �ل�شارقة،  حاكم 

�لقا�شمي، يف �لفرتة من 2-12 فرب�ير �ملقبل. 
�آل �شعود، يف �حلدث  وُتعزز م�شاركة �الأم��رية رميا 
بالريا�شة  �الرت���ق���اء  يف  �مل��م��ل��ك��ة  دور  �ل��ري��ا���ش��ي، 
ب�شكل  �ل�شعودية  ملمار�شتها  �لوعي  وزي��ادة  ون�شرها 

خا�س، و�لعربية ب�شكل عام.
وقالت �شاحبة �ل�شمو �مللكي �الأمرية رميا بنت بندر 
بن �شلطان بن عبد �لعزيز �آل �شعود: لطاملا لعبت 
�ملر�أة �ل�شعودية دور�ً حمورياً يف �حلياة �الجتماعية 
كمحّرك  دوم��اً  حا�شرة  كانت  حيث  و�القت�شادية، 

ل��ل��ط��اق��ات، ور�ف������د م��ع��ن��وي يف ج��م��ي��ع �مل���ج���االت. 
�ل�شارقة باتت حا�شنة خليجية  �إم��ارة  �أن  ومعتربة 
وعربية ر�ئدة، ومتميزة للعديد من �الحد�ث �لتي 

تقام �شنوياً. 
وك��ان��ت �الأم�����رية رمي���ا ب��ن��ت ب��ن��در ب��ن ���ش��ل��ط��ان بن 
لالحتاد  رئي�شة  ُعّينت  ق��ّد  �شعود،  �آل  �لعزيز  عبد 
�لذي  �الحت��اد  وهو  �ملجتمعية  للريا�شة  �ل�شعودي 
جمتمعية  وم�����ش��ارك��ات  ف��ع��ال��ي��ات  لتنظيم  ي�شعى 

م�شوقه وجاذبة للمجتمع. 

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
   اعالن ح�سور املدعى عليه  بالن�سر 
يف الدعوى 02/00436/2018 جتاري  

�شي  �أي  و�ن  �شريفي�شي�س  �ند مارين  �ن�شبك�شن  �شونيك  �شركة جيو  �ملدعي عليه:  �إىل 
�أق��ام �شدكم  م قد  م  ذ  �س  �ملالحية  دب��ي  �ملدعي: مدينة  �أن  م مبا  م  ذ  �ل�شفن  لت�شليح 
�لدعوى 2018-00436-02 جتاري �يجار�ت �أمام �ملركز بطلب �إلز�مكم بالتايل: �إخالء 
�أن �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �الأج��رة للماأجور للفرتة من 1-6-2014 وحتى  عقار 
يف  �الإخ��الء  �أو  �شد�ده  عن  وميتنع  دره��م   457464 مبلغ  بذمته  فرت�شد   2017-10-31
4-12-2016 . مطالبة مالية �أنه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة 
من 1-6-2014 وحتى 31-10-2017 ورغم �إخطاره يف 4-12-2016 ميتنع عن �ل�شد�د. 
�لفائدة  �إىل  باالإ�شافة  �لفعلي  �الإخ��الء  وحتى  �إيجار  منم  ي�شتجد  ما  مالية  مطالبة 
 – مالية  و�لتام. مطالبة  �لفعلي  �لت�شديد  ولغاية   2017-10-17 تاريخ  �لقانونية من 
�إعالنكم  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت  �ل��دع��وى.  وم�شاريف  بر�شوم  عليه  �ملدعي  �إل���ز�م 
�للجنة  �أم��ام   2:30 �ل�شاعة   2018-2-5 �ملو�فق  �الثنني  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر 
�ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س  �البتد�ئية  بالد�ئرة  �للجنة �خلام�شة  �لق�شائية 
�اليجارية لنظر �لدعوى وقد �أمر 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
دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�ساد
اإدارة العالمات التجارية   
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الفجر الريا�ضي

منتخبنا الوطني للنا�صئني يبداأ اليوم مع�صكره النهائي بدبي ا�صتعدادا للمناف�صات

ميلني : البطولة الدولية فر�سة مثالية لختبار وتطوير قدرات الالعبني

ت�سل�سي يتعاقد مع اإمير�سون قادما من روما 
كرة  يف  �ملمتاز  �النكليزي  �ل���دوري  لقب  حامل  ت�شل�شي  ع��زز 
�لقدم، �شفوفه ب�شم �ملد�فع �لرب�زيلي-�الإيطايل �مير�شون 
بامليريي من روما �الإيطايل، بعقد ميتد الأربعة �أعو�م ون�شف 
�لثالثاء،  �للندين يف وق��ت متاأخر ليل  �ل��ن��ادي  و�أع��ل��ن  ع��ام. 
�نه  23 عاما، على رغم  �لبالغ  �الأي�شر  �لظهري  �لتعاقد مع 
ب�شبب  روم��ا  م��ع  مبار�تني  يف  �شوى  �ملو�شم  ه��ذ�  ي�شارك  مل 
�ل��ث��الث��ة �الأوىل من  �أب��ع��دت��ه ع��ن �الأ���ش��ه��ر  �إ���ش��اب��ة يف ركبته 
�لدوري �الإيطايل. ونقل موقع ت�شل�شي عن �مير�شون قوله 
“جئت �ىل هنا الأنه فريق ر�ئع �شاحب تاريخ عظيم. �ليوم، 
�أنا �أحقق �أحد �أحالمي بارتد�ء قمي�س فريق بهذه �لعظمة”، 
م�شيفا “�أتابع �لكرة �الإنكليزية مذ كنت يف �خلام�شة ع�شرة 
�أن  �الأجمل  لكن من  هنا  لعبة جميلة  �إنها حقا  من عمري. 
 2015 �إمير�شون �ىل روما عام  �أك��ون طرفا فيها«. و�ن�شم 
�الإيطالية  �جلن�شية  �ملا�شي  �لعام  ونال  �شانتو�س،  قادما من 

قبل  م��ن  م��اي��و  �أي���ار  �الإي��ط��ايل يف  �ملنتخب  �ىل  و��شتدعي 
�ملرحلة  يف  ��شيب  لكنه  ف��ن��ت��ور�،  جانبيريو  �مل���درب 

�ملا�شي  �مل���و����ش���م  �ل�������دوري  م���ن  �الأخ�������رية 
و��شطر لالن�شحاب من �لت�شكيلة.

وكان ت�شل�شي ي�شتهدف �ي�شا 
العبا �آخر من روما وهو 
�دين  �لبو�شني  �مل��ه��اج��م 

و�شائل  ل���ك���ن  دزي�����ك�����و، 
�الإيطالية  �الع��������الم 
ت���ت���م  �أال  رج�������ح�������ت 
�ل�شاعات  يف  �ل�شفقة 
من  �ملتبقية  �لقليلة 
ف��������رتة �الن�����ت�����ق�����االت 

�ل�شتوية.

•• دبي  - الفجر

مع بد�ية �لعد �لتنازيل مل�شاركته يف �لبطولة �لودية 
و�لتي  �شنة   16 حتت  للنا�شئني  �لرباعية  �لدولية 
من  �ل�شاد�س  �لثالثاء  من  بد�ية  مبارياتها  تنطلق 
دبي،  يف  �ل�شرطة  �شباط  ن��ادي  ملعب  على  فرب�ير 
�الأوروبية  �ملنتخبات  �أف�����ش��ل  م��ن  ث��الث��ة  مب�شاركة 
�خلمي�س  �ليوم  يبد�أ  و�لت�شيك،  وبلجيكا  �ملانيا  هي 
منتخبنا �لوطني للنا�شئني حتت 16 �شنة، مع�شكره 

�خلا�س مبقر �حتاد �لكرة باخلو�نيج بدبي �إ�شتعد�د�ً 
 24 بح�شور  �ملنتخب  ويتجمع  �لبطولة.  خلو�س 
�لكرو�تي  �إ���ش��ر�ف  حتت   2002 مو�ليد  من  العباً 
�شم  وقد مت  للمنتخب،  �لفني  �ملدير  ميلني  فيدرو 
من  �ملكونة  �ل�شابقة  للمجموعة  �إ�شافيني  العبني 
22 العباً، على �أن يتم ت�شفيتهم �إىل 20 العباً يف 
نظامها  للبطولة ح�شب  �مل�شاركة  �لر�شمية  �لقائمة 
�لفني.  �ملدرب فيدرو ميلني، �أ�شاد باإقامة مثل هذه 
�لبطولة �لتي ي�شارك فيها ثالثة من �أبرز �ملنتخبات 

�لكروية قائاًل، �أنها �شت�شهد مناف�شة قوية و�إحتكاك 
فني مميز بني �ملنتخبات �الأربعة �مل�شاركة خا�شة و�أن 
 ، �لت�شيك   ، �ليابان   ، )بلجيكا  وه��ي  �ملنتخبات  ه��ذه 
جيدة،  منتخبات  �لوطني(  منتخبنا  �إىل  باالإ�شافة 
�أن �ملنتخب �لبلجيكي من �لفرق �لقوية جد�  حيث 
و�لذي  �لت�شيك  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ع��امل،  م�شتوى  على 
هزم �ملنتخب �الأملاين يف �آخر مبارياته باأربعة �أهد�ف 
حمطة  تعترب  �لبطولة  �أن  ميلني  و�أ���ش��اف  نظيفة. 
�شمن  للنا�شئني،  �لوطني  �ملنتخب  الإع���د�د  مهمة 

و  �ل��ع��ام،  م��دى  على  �ملتو��شل  �لتدريبي  برناجمه 
�أد�ء  �مل�شاركة عن تقدمي  �أنه يبحث من خالل هذه 
جيد ونتائج �إيجابية على �لرغم من قوة �ملنتخبات 
�ملتو�جدة يف �لبطولة، �الأمر �لذي ميثل حمكا جيد� 
لالعبني لتطوير مهار�تهم وقدر�تهم ورفع �مل�شتوى 
�الأ�شهر  خ���الل  �أن���ه  ل��ه��م، م�شيفا  و�ل��ب��دين  �ل��ف��ن��ي 
�ل�شت �لتي ق�شاها مع �ملنتخب �شهد �مل�شتوى �لعام 
وخا�شة �لبدين ت�شاعد� ملحوظا و�إ�شتجابة جيدة 
�لو�شول  �ل���ذي���ن جن��ح��و� يف  �ل��الع��ب��ني،  ق��ب��ل  م���ن 

�لتفاهم  و�كت�شبو�  �جلاهزية  من  م�شتوى  الأف�شل 
كل  لتطور  باالإ�شافة  و�لتكتيكي  �لفني  و�الإن�شجام 

منهم على �مل�شتوي �لفردي بدنياً وفنياً.
و�شكر ميلني، �حتاد �لكرة وجلنة �ملنتخبات و�ل�شوؤون 
�ملنتخب  لهذ�  متكامل  برنامج  �إع���د�د  على  �لفنية 
يتوىل  و�ل����ذي   ،2001 م��و�ل��ي��د  ملنتخب  وك��ذل��ك 
لديه  �ملنتخب  وه���ذ�  ت��دري��ب��ه،  م�شوؤولية  �أي�شا  ه��و 
�إ�شتحقاق ودي قادم �شمن بطولة ودية دولية رباعية 
22 فرب�ير �لقادم،  �شتقام يف دبي �أي�شا بد�ية من  

و�لبحرين  ورو�شيا  �ليابان  منتخبات  فيها  وي�شارك 
�إ�شافة �إىل منتخبنا �لوطني، م�شيد� بهذه �لبطوالت 
�لعمل  بهدف  �لكرة  �حتاد  يعتمدها  �لتي  و�لرب�مج 
�ملنتخب  ورف��د  ملنتخباتنا  �أف�شل  م�شتقبل  �أج��ل  من 
�الأول مبو�هب كروية والعبني و�عدين قادرين على 
دوما  يبد�أ  �لبناء  الأن  جدية  ونتائج  �لفارق  حتقيق 
بحاجة  تكون  و�لتي  �ل�شغرية  �ل�شنية  �ملر�حل  من 
د�ئمة �إىل �مل�شاركة يف �لبطوالت وتنظيم �ملع�شكر�ت 

ولعب �ملباريات �لقوية.

�سرطة اأبوظبي تختتم بطولة الرماية الودية 
ا�ستعدادًا لدرع التفوق الريا�سي

�لرماية  ب��ط��ول��ة  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة  �خ��ت��ت��م��ت 
 � باحلفار  �لرماية  مبيادين  ج��رت  �لتي  �لودية 
ور�مية،  68«ر�مياً  فيها«  تناف�س  و�لتي  �لوثبة 
�شباطاً  و�شملت  �شرطية  قطاعات  ثمانية  من 
�لن�شائية يف ثمان  �ل�شرطة  ومنت�شبات  و�أف��ر�د�ً 

م�شابقات خمتلفة.
و���ش��ه��د خ��ت��ام �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ع��م��ي��د خ��ل��ي��ف��ة بطي 

�لريا�شية،  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل�شام�شي 
و�ل��ع��م��ي��د ث���اين ر����ش��د �ل��ظ��اه��ري م��دي��ر �إد�رة 
ب�شرطة  �مل���ي���د�ن���ي���ة  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  �ل���رم���اي���ة 

�أبوظبي.
�أقيمت  �أن �لبطولة �لتحفيزية  و�أكد �ل�شام�شي 
�شمن �ال�شتعد�د�ت و�لتح�شري�ت ملناف�شات درع 
�لتفوق �لريا�شي �لتي �شيجري تنظيمها مبيد�ن 

�لرماية مبع�شكر �خل�شرية يف �ل�شارقة.
ول��ف��ت �إىل �أه��م��ي��ة �ال���ش��ت��ع��د�د�ت �ل��ت��ي تربهن 
جاهزية منتخب �شرطة �أبوظبي، م�شيد�ً بدعم 
�لقيادة �ل�شرطية وتوفريها �الإمكانيات حل�شد 
ب�شمعة  تليق  �لتي  �ملتميزة  و�لنتائج  �مليد�ليات 
�لرماة  من  العبينا  وق���در�ت  �لرماية  منتخب 

�ملوؤهلني و�أ�شحاب �خلرب�ت �مليد�نية.

ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م���ن �ل��ف��ري��ق �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ���ش��ي��ف  �ل�����ش��ي��خ 
وزير  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
بطولة   فعاليات  �ختتمت  �لد�خلية 
�لقائد �لعام يف �لدفاع �ملدين- حتدي 
1 �لتي نظمها �حتاد  رجال �الإطفاء 
�أكادميية  مبقر  �لريا�شي  �ل�شرطة 
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  يف  �مل����دين  �ل���دف���اع 
للدفاع  �لعامة  �لقيادة  مع  بالتعاون 
ي��وم��ني متتاليني  م���د�ر  �مل���دين على 
ريا�شي..  ���ش��رط��ي..   « ���ش��ع��ار  حت���ت 

متميز«.
ح�����ش��ر ح��ف��ل �خل��ت��ام �ل���ل���و�ء جا�شم 
حم��م��د �مل���رزوق���ي ق��ائ��د ع���ام �لدفاع 
�لري�س  علي  ع��ارف  و�لعقيد  �مل��دين 
مدير �إد�رة �حتاد �ل�شرطة �لريا�شي، 
مدير  �ل�������ش���م���ري  ع�������ادل  و�مل�����ق�����دم 
و�ملقدم   ، �مل����دين  �ل���دف���اع  �أك��ادمي��ي��ة 
حم��م��د ع��ل��ي �ل��زع��اب��ي رئ��ي�����س ق�شم 
�لعامة  بالقيادة  �لريا�شية  �الأن�شطة 
�ل�شباط  م��ن  وع��دد  �مل���دين،  للدفاع 

و�شباط �ل�شف.
�أ�شفرت نتائج �لبطولة و�لتي �شارك 
فيها 59 �إطفائياً من رجال �الإطفاء 
للدفاع  �الإقليمية  �الإد�ر�ت  ميثلون 
�ملدين بالدولة عن فوز �لدفاع �ملدين 
�ل�شارقة باملركز �الأول وكاأ�س �لتفوق 
ب��ع��د ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى 38 ن��ق��ط��ة من 
عليها  ح�شل  �لتي  �لنقاط  جمموع 
و�جلماعية،  �ل��ف��ردي��ة  �مل�شابقات  يف 
على  �أبوظبي  �مل��دين  �لدفاع  وح�شل 
�مل��رك��ز �ل��ث��اين مب��ج��م��وع ن��ق��اط 25 
نقطة ، وجاء �لدفاع �ملدين �لفجرية 

على  ح�شوله  بعد  �لثالت  �مل��رك��ز  يف 
نقطة.  22

ر�أ���س �خليمة  �مل��دين  �لدفاع  وح�شل 
نقاط  مبجموع  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  على 
نقطة ، يف ح�شل �لدفاع �ملدين   18
مبجموع  �خلام�س  �مل��رك��ز  على  دب��ي 
�لدفاع  وج�����اء  ن��ق��ط��ة،   13 ن���ق���اط 
�ل�شاد�س  �مل��رك��ز  يف  ع��ج��م��ان  �مل����دين 
�ملركز  يف  لياأتي  نقطة،   12 بنقاط 
�ل�����ش��اب��ع و�الأخ����ري �ل��دف��اع �مل���دين �أم 

�لقيوين مبجموع نقاط 11نقطة.
�الإد�رة  �لفرق ح�شلت  ويف م�شابقات 
�ملركز  ع���ل���ى   �أب���وظ���ب���ي  يف  �ل���ع���ام���ة 
�لثاين،  �مل��رك��ز  يف  و�ل�����ش��ارق��ة  �الأول 
و�ل��ف��ج��رية يف �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث، ور�أ�س 
�خليمة يف �مل��رك��ز �ل��ر�ب��ع ، ودب���ي يف 
�ملركز  يف  وعجمان   ، �ملركز�خلام�س 
�ملركز  يف  �ل��ق��ي��وي��ن  و�أم   ، �ل�����ش��اد���س 

�مل�شابقات  ويف   و�الأخ������ري.  �ل�����ش��اب��ع 
وحتى  �الأول  �مل���رك���ز  م���ن  �ل���ف���ردي���ة 
:رقيب  �ل��ت��ايل  �لنحو  على  �لعا�شر 
�ل�شارقة  م��ن  �حلب�شي  �شعيد  ع��ل��ي 
 ، دق��ي��ق��ة   1.56.93 ق����دره  ب��زم��ن 
من  ليو�د  عبيد  وليد  �أول  وم�شاعد 
دقيقة،   1.58.88 بزمن  �ل�شارقة 
من  عبيد  يو�شف  �شلطان  وم�شاعد 
دقيقة،   2.07.97 بزمن  �لفجرية 
�خلوري  حممد  ب���در�ن  �أول  ورق��ي��ب 
 2.09.04 ب���زم���ن  �ل�������ش���ارق���ة  م���ن 
�أرح����م����ة  �أول  و�ل����رق����ي����ب  دق����ي����ق����ة، 
�خليمة  ر�أ���س  من  �لزعابي  �إبر�هيم 
ورقيب  دق��ي��ق��ة،   2.10.41 ب��زم��ن 
�أبوظبي  م��ن  �ل�شحي  �أح��م��د  خليفة 
، وم�شاعد  دقيقة  بزمن 2.14.97 
من  �لبلو�شي  �هلل  عبد  في�شل  �أول 
 ، 2.22.75  دقيقة  �أبوظبي بزمن 

�شعيد  �هلل  ع���ب���د  �أول  و�ل����رق����ي����ب 
بزمن  �ل���ف���ج���رية  م����ن  �مل���ط���رو����ش���ي 
�أول  و�لرقيب   ، دقيقة   2.29.75
حممد مو�شى �لبلو�شي من �أبوظبي 
وعريف   ، دقيقة   2.52.03 بزمن 
�أبوظبي  م��ن  �شهيل  بخيت  ح��م��د�ن 

بزمن 2.55.97 دقيقة.
�ملرزوقي  حممد  جا�شم  �للو�ء  وق��ام 
كوؤو�س  بتوزيع  �لنتائج  �إع��الن  عقب 
 ، �لفائزين  على  و�مليد�ليات  �لتفوق 
موؤكد�ً على �إقامة مثل هذه �لبطوالت 
ق��در�ت ومو�هب عنا�شر  تنمي  �لتي 
�الإطفاء وت�شعل لديهم روح �لتناف�س 
قدر�تهم  ،وت����وؤك����د  و�مل���ح���ب���ة  و�ل������ود 
�ملخل�شة  وج��ه��وده��م  و�أم��ك��ان��ي��ات��ه��م 
�لعامة  �ل�شالمة  و�ملتميزة يف توفري 
وحماية �الأرو�ح و�ملمتلكات و�لرو�ت 

�لوطنية.

�الإنكليزي  �شيتي  ملان�ش�شرت  �الإ���ش��ب��اين  �مل����درب  �أب��ق��ى 
�شم  �إمكانية  �أم��ام  مفتوحا  �لباب  غو�رديوال  جو�شيب 
�جل��ن��اح �جل��ز�ئ��ري ري��ا���س حم��رز م��ن لي�شرت �شيتي، 
�ل�شتوية  �النتقاالت  باب فرتة  �إقفال  �شاعات من  قبل 

منت�شف ليل �م�س �الأول �الأربعاء.
وحطم �شيتي مت�شدر ترتيب �لدوري �النكليزي �ملمتاز 
�لقيا�شي يف �النتقاالت �م�س �الول  �لقدم، رقمه  لكرة 
�لثالثاء، ب�شم قلب �لدفاع �لفرن�شي �إميرييك البورت 
جنيه  مليون   57 مقابل  �الإ�شباين  بلباو  �أتلتيك  من 

��شرتليني )65 مليون يورو، 80 مليون دوالر(. 
وقد يتطلب م�شعاه ل�شم حمرز حتطيم �لرقم جمدد�، 
�ذ ��شتبعدت �لتقارير �ل�شحافية �النكليزية �ن يتخلى 
 90 ب��اأق��ل م��ن  2016، ع��ن الع��ب��ه  لي�شرت بطل ع��ام 
�الملاين  �جلناح  �إ�شابة  وم��ع  ��شرتليني.  جنيه  مليون 

�ملتاألق لورو� �شانيه وغيابه عن �ملالعب لفرتة قد 
�ملزدحم  و�جل���دول  �أ�شابيع،  �شبعة  �ىل  ت�شل 
�أملح  جبهات،  �أرب���ع  على  يقاتل  �ل��ذي  ل�شيتي 
غو�رديوال �لثالثاء �ىل �ن فريقه قد يحتاج 

�ىل بديل.
و�أج��اب رد� على �شوؤ�ل عن حمرز “�الأمر 

�أليك�شي�س  ل��و���ش��ع  م�����ش��اب��ه 
���ش��ان�����ش��ي��ز، ل�����ش��ن��ا يف 
�مل�������ك�������ان �مل����ن����ا�����ش����ب 
للتحدث عن �الأمر. 

�مل�شاألة �شعبة«.
�شيتي  و����ش���ع���ى 
�لت�شيلي  ل�شم 
���ش��ان�����ش��ي��ز من 
�ال  �أر�����ش����ن����ال، 
�ن�شحب  �ن�����ه 
�ل�شباق  م�����ن 

ل�������������������ش���������ال���������ح 
�للدود  غ��رمي��ه 
م����ان���������ش���������ش����رت 
ي������ون������اي������ت������د 
�شمه  �ل���ذي 
�شفقة  يف 
������ش�����م�����ل�����ت 

ت������خ������ل������ي������ه 
الأر�����ش����ن����ال عن 

�الأرميني هرنيك خميتاريان. و�أورد �ملوقع �اللكرتوين 
ل�شبكة “�شكاي �شبورت�س” �ن �شيتي تقدم بعر�س ثالث 
��شرتليني  55 مليون جنيه  تبلغ قيمته  ل�شم حمرز 
)78 مليون دوالر(. ويف حال �نتقال حمرز بهذ� �ملبلغ، 
�شي�شبح �أغلى العب عربي يف تاريخ كرة �لقدم، متفوقا 
على �مل�شري حممد �شالح �لذي �نتقل �ل�شيف �ملا�شي 
من روما �اليطايل �ىل ليفربول �الإنكليزي مقابل 39 
�أف�شل العب  و�ختري �شالح  ��شرتليني.  مليون جنيه 
�فريقي لعام 2017 من قبل �الحتاد �الفريقي لكرة 

�لقدم، وهو لقب ناله حمرز لعام 2016.
حول  ولي�شرت  �شيتي  بني  تباين  �ىل  �لتقارير  وت�شري 
تقدم  نف�شها،  �مل�شادر  وبح�شب  �لالعب.  قيمة  تقدير 
�ن  علما  �ل��ن��ادي،  ع��ن  للرحيل  بطلب  جم���دد�  حم��رز 
�أنه لن ي�شمح  مدربه �لفرن�شي كلود بويل �أكد موؤخر� 

بانتقاله يف �لفرتة �ل�شتوية �حلالية.
تطرق  �آخ���������ر،  ����ش���ي���اق  يف 

غو�رديوال �ىل �شم 
الب����ورت، 

�لبند  دف��ع��ن��ا  “الأننا  ح�����ش��ل��ت  �ل�����ش��ف��ق��ة  �ن  م��و���ش��ح��ا 
�جلز�ئي، لكن عندما ت�شطر �ىل �ملفاو�شة يكون �الأمر 
من  بالكثري  مهتم  “�أنا  م�شيفا  �لدو�م”،  على  معقد� 
منهم.  �لكثري  وهناك  �جليدين،  �لالعبني  �لالعبني، 
و�لثالثني” �أي  �حل��ادي  حتى  مفتوح  �النتقاالت  ب��اب 

منت�شف ليل �م�س �الأربعاء- بتوقيت بريطانيا.
�أ�شاف “حتدثت مع �لنادي مر�ت عدة للبحث مبا هو 
�أف�شل مع �لالعبني �ملوجودين يف ت�شرفنا. يف �لوقت 
�حلايل، ال منلك �شوى ثالثة مهاجمني خالل �شهر �أو 
�شهر ون�شف، �إذ� ما �حت�شبنا رحيم �شتريلينغ كمهاجم. 
غابريال جيزو�س �شيعود رمبا يف �الأ�شابيع �خلم�شة �أو 

�ل�شتة �لقادمة«.
مبار�ة  ونلعب  �لالعبني  �لعديد من  “ال منلك  وتابع 
كل ثالثة �أيام. يجب �أن جند �حللول«. ويدخل �شيتي 
مرحلة مف�شلية من �ملو�شم، �إذ تنتظره ثالث مباريات 
يت�شدره  �ل���ذي  �ل�����دوري  يف  �شعبة  متتالية 
يونايتد،  ج���اره  ع��ن  نقطة   12 ب��ف��ارق 
وت�شل�شي  ���ش��ي��ت��ي  ب��ل��ي�����ش��رت  ���ش��ت��ج��م��ع��ه 
يلتقيه  �ل��ذي  و�أر���ش��ن��ال  �للقب  حامل 
�ي�شا يف 25 �شباط فرب�ير يف نهائي 
كاأ�س �لر�بطة �ملحرتفة، و�لتي �شتكون 
فر�شة لغو�رديوال الإحر�ز باكورة �ألقابه 
مع �لنادي يف �ملو�شم �لثاين معه. وبلغ 
�لنهائي  ثمن  �ل���دور  �ي�شا  �شيتي 
يلتقي  حيث  �ل��ك��اأ���س  مل�شابقة 
ويغان �ثلتيك من �لدرجة 
�شباط   17 يف  �ل��ث��ان��ي��ة 
و�شيو�جه  ف�����رب�ي�����ر، 
ب���ازل �ل�����ش��وي�����ش��ري يف 
مبار�تي ثمن نهائي 
دوري �أبطال �أوروبا 
13 فرب�ير و7 

مار�س.

برعاية �صيف بن زايد

ختام فعاليات بطولة حتدي رجال الدفاع املدين 
ال�صارقة تفوز باملركز االأول واأبوظبي الثاين والفجرية الثالث

غوارديول يبقي الباب مفتوحا اأمام �سم حمرز

بارترا يعود اإىل اإ�سبانيا للدفاع عن األوان بيتي�ض 
ع��اد �مل��د�ف��ع �الإ���ش��ب��اين م��ارك ب��ارت��ر� �ىل بالده 
للدفاع عن �ألو�ن نادي ريال بيتي�س لكرة �لقدم 
ق��ادم��ا م��ن بورو�شيا دورمت��ون��د �الأمل���اين، وذلك 

بح�شب ما �أعلن فريقه �جلديد ب�شكل ر�شمي.
وقال بيتي�س �ن “�لالعب �لكاتالوين وقع عقد� 

مع �لفريق �الأخ�شر و�الأبي�س حتى 2023«.
ب��ي��ت��ي�����س متلهف  �أن�����ا ق������ادم  �ىل  ب���ارت���ر�  وق�����ال 
ومتحم�س. �أنا حقا متحم�س لوجودي يف فريق 
كبري مثل بيتي�س، م�شري� �ىل �أنه متحم�س للقاء 

زمالئي �جلدد.
و�أت���ى �ن��ت��ق��ال �ل��الع��ب �ل��ب��ال��غ 27 ع��ام��ا، غد�ة 
باالعتد�ء  �ملتهم  حماكمة  يف  ب�شهادته  �إدالئ����ه 
ن��ي�����ش��ان �بريل   11 ع��ل��ى ح��اف��ل��ة دورمت���ون���د يف 

�شغرية  نا�شفة  عبو�ت  �نفجرت  عندما  �ملا�شي، 
دوري  م��ب��ار�ة يف  �لالعبني خلو�س  �نتقال  �أث��ن��اء 
�أوروب����ا. وك�شف �ال���ش��ب��اين، وه��و �لوحيد  �أب��ط��ال 
بني �لالعبني �لذين �أ�شيب جر�ء �العتد�ء، “مل 

�أه�شم حتى �الآن �العتد�ء وما زلت �أعاين«.
�مل���وت وم��ن ع��دم روؤية  “كنت خائفا م��ن  �أ���ش��اف 

عائلتي مرة �أخرى«.
و�أو����ش���ح �ل���الع���ب �الإ����ش���ب���اين �أث���ن���اء ج��ل�����ش��ة من 
مرتجم،  ومب�شاعدة  �ملحكمة  مع  وج��و�ب  ���ش��وؤ�ل 
�لتو�جد يف  ب�”�لذعر” من جر�ء فكرة  �شعر  �أنه 
�شريغي  وه��و  �ملتهم،  �ل�شخ�س  مع  �لقاعة  نف�س 
“غري  ح�����ش��ل  م���ا  �ن  �ىل  م�����ش��ري�  ف��ي��رنغ��ول��د، 

حياتي. �أنا �شعيد لبقائي على قيد �حلياة«.

�لذي  بيتي�س  م��ع  ببد�ية ج��دي��دة  ب��ارت��ر�  وي��اأم��ل 
�الحرت�فية  �مل�شرية  يف  �لثالث  �لفريق  �شيكون 
نادي  بد�أ م�شو�ره مع �شغار  �لذي  �لالعب  لهذ� 
�ىل  بعام  بعدها  و�نتقل   ،2001 ع��ام  ��شبانيول 
�لفرق  يف  لعب  حيث  بر�شلونة  �ل��ع��م��الق  �جل���ار 
�لعمرية ثم و�شل �ىل �لفريق �لرديف عام 2009 
قبل �أن ي�شق طريقه �ىل �لفريق �الأول �لذي لعب 

يف �شفوفه من 2010 حتى 2016.
ويف �شجل بارتر� �لعديد من �الألقاب مع بر�شلونة، 
�ل�����دوري �الإ���ش��ب��اين )5 م����ر�ت( ودوري  �أب���رزه���ا 
�أوروب��ا مرتان وكاأ�س �لعامل لالأندية مرة  �أبطال 
و�حدة، بينما كان لقبه �لوحيد مع دورمتوند يف 

�لكاأ�س �ملحلية �ملو�شم �ملا�شي.



   

 

 

باعت مولودها ل�سراء تذكرة �سفر! 
حكمت حمكمة يف �شان بطر�شبورغ بال�شجن �أربعة �أعو�م على �مر�أة 
من �أوزبك�شتان باعت طفلها �حلديث �لوالدة يف مقابل مئتي دوالر 

�أمريكي تقريباً، لت�شرتي تذكرة �شفر. 
وهذه �ملر�أة �لبالغة من �لعمر 28 عاماً �تفقت على هذه �ل�شفقة 
مع زوجني يتحدر�ن �أي�شاً من �أوزبك�شتان يف �شيف �لعام 2016، 
 ،2016 �أكتوبر  يف  مولودها  �أجنبت  وعندما  �ملحققني.   بح�شب 
تذكرة  على  �ملبلغ  ه��ذ�  و�أن��ف��ق��ت  روب���ل   11500 مقابل  يف  باعته 
حمكمة  با�شم  �لناطق  �أف��اد  ما  بح�شب  �لو�شطى،  �آ�شيا  �إىل  �شفر 

فرونزن�شكي يف �شان بطر�شبورغ )�شمال غرب رو�شيا(. 
�أما �لزوجان �للذ�ن ��شرتيا �لر�شيع، فقد حكم عليهما بال�شجن 

ثالث �شنو�ت، بح�شب �مل�شدر عينه. 
�أوزبك�شتان، هذه  �ملتحدرين من  �ملو�طنني  �آالف  ويعمل يف رو�شيا 

�جلمهورية �ل�شوفياتية �ل�شابقة �لو�قعة يف �آ�شيا �لو�شطى.

يقفزان بحبل مطاطي 30 مرة 
�أملانيا من �أجل �لبحث �لعلمي، بحبال مطاطية  قفز ريا�شيان يف 
�ن�شربوك  م��رت�ً يف مدينة   192 �رت��ف��اع  م��ن ج�شر على  م��رة   30
�الأمل��ان��ي��ة. وق���ال �ل��ب��اح��ث��ون حت��ت �إ����ش���ر�ف ���ش��وري��و ���ش��وك��اد�ر من 
م�شت�شفى توبينجن �جلامعي �إنهم جنحو� والأول مرة يف قيا�س ما 
يعرف بالقدرة �لتحفزية �لتي ميتلكها �ملخ �لب�شري خارج �ملخترب 
و حتت �أ�شد �لظروف. وقال �لباحثون يف بيان عن جامعتهم �ليوم 
�لثالثاء �إنهم �شين�شرون نتائج در��شتهم بهذ� �ل�شاأن �لربيع �ملقبل 
يف جملة متخ�ش�شة. �أو�شح �لباحثون �أنه قبل قيام �الإن�شان بفعل 
�لقدرة  ي�شمونه  �لكهربي وهو ما  متعمد، يحدث فارق يف �جلهد 
�شيقوم  �أن���ه  �لفاعل  ي���درك  �أن  قبل  حتى  تن�شاأ  و�ل��ت��ي  �لتحفزية 
�لقافَزين  ر�أ���س  قيا�س ال�شلكية يف  �أجهزة  �لباحثون  ثبَّت  بحركة. 

لقيا�س ن�شاط �ملخ قبل �لقفز وبعده.
�لتحفزية  �لقدرة  تقي�س  كانت  �لتي  �لدر��شات  �إن  �لباحثون  قال 
�لعلماء كانو� يعتقدون  حتى �الآن كانت تتم يف �ملخترب فقط الأن 
فارق  وذل��ك الأن  �ملخترب  �إال يف  �ل��ق��درة  ه��ذه  قيا�س  �أن��ه ال ميكن 
�جلهد يقع يف نطاق ب�شعة �أجز�ء قليلة من و�حد على مليون من 
�لفولت. و�أو�شح �لباحثون �أن نتائج در��شتهم مهمة ب�شكل خا�س 
�الت�شال  من  �لب�شري  �مل��خ  متكن  �لتي  �لتقنيات  تطوير  ملو��شلة 

باالآلة وتوجيهها دون مل�س.
وي�شعى �لعلماء من خالل هذه �الأنظمة �لتي يو��شلون تطويرها 
�إىل متكني �مل�شابني بال�شلل �لن�شفي و�مل�شابني بال�شكتة �لدماغية 
"وت�شاعدنا  خمهم  ع��ن  ���ش��ادرة  ب��اإ���ش��ار�ت  �الآالت  يف  �لتحكم  م��ن 
�لنتائج �لتي تو�شلنا �إليها بالفعل يف حت�شني كفاءة هذه �الأنظمة 

يف �ال�شتخد�مات �ليومية ب�شكل جوهري".

�سفطه جهاز الرنني املغناطي�سي فمات
ما�شح  �شحبه  بعدما  غريب،  ح��ادث  يف  م�شرعه  هندي  �شاب  لقي 
مومباي  مبدينة  م�شت�شفى  يف  �ملغناطي�شي  ب��ال��رن��ني  �لت�شوير 

�لهندية، وفق ما ذكر موقع "�شكاي نيوز" �لربيطاين.
�أوك�شجني  �أ�شطو�نة  حاماًل  �لقاعة  دخل  �ل�شاب  �إن  �مل�شدر  وق��ال 
معدنية، �الأمر �لذي حّفز �جلهاز على �شفطها بقوة، مما �أدى �إىل 

وفاته.
وذكرت �ل�شرطة يف مومباي �أن جهاز �لت�شوير بالرنني �ملغناطي�شي 
�أ�شطو�نة  ي��ح��م��ل  ك���ان  �ل����ذي  ���ش��ح��ب ر�ج��ي�����س م����ارو )32 ع��ام��ا( 
ب�شبب  مات  �أنه  �إىل  �الأولية  �لتقارير  "ت�شري  م�شيفة  �أوك�شجني، 

��شتن�شاق �الأك�شجني �ل�شائل �مل�شرب من �الأ�شطو�نة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ماذا فعلت امل�سيفة مبالب�سها من اأجل املقطورة؟
قالت �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية �إن �إحدى م�شيفات �لطري�ن تخل�شت من 90 يف �ملئة من مالب�شها، من 

�أجل �لعي�س يف منزل �شغري م�شاحته ال تتعدى 13 مرت مربع.
30 عاما، �نتقلت للعي�س يف مقطورة متنقلة يف �أورالن��دو بوالية فلوريد�،  �أروي��و،  و�أو�شحت �ل�شحيفة �أن لي�شيت 

بعدما تخلت عن �أكر من 700 قطعة من مالب�شها.
وقالت �أرويو "حتتوي خز�نتي �الآن على �الأ�شياء �لتي �أحبها فقط.. ما �أز�ل �أتخل�س كل يوم من بع�س �ملالب�س.. 

لقد �أحرزت تقدما بهذ� �خل�شو�س".
و�أ�شافت "مبا �أنني م�شيفة طري�ن، فاإنني �أق�شي كل وقتي خارج �لبيت وبعيد� عن مالب�شي و�أغر��شي.. �إذن ملاذ� 

�الحتفاظ بها دون ��شتعمالها؟"
وتتوفر لي�شيت �أرويو حاليا على 10 �أزو�ج من �الأحذية و9 ف�شاتني و4 �شر�ويل و3 �شرت�ت، ف�شال عن بع�س حقائب 

�ليد و�الأك�ش�شور�ت.
وي�شم منزلها غرفتي نوم يف �لدور �لعلوي ومطبخ �شغري وغرفة معي�شة �شغرية وحمام.
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اأنابيب ال�سرف ال�سحي ممكنة لل�سكن!
و�شعت �شركة هند�شة معمارية مناذج جتريبية لبيوت من �أنابيب �ل�شرف 
هونغ  يف  �ل�شكنية  �ل�شقق  �أ�شعار  �رتفاع  م�شكلة  حلل  حماولة  يف  �ل�شحي، 

كونغ، على �شاحل �ل�شني �جلنوبي.
ق��دم مربع، وبقطر   100 �ل�شكن  �لنوع من  ه��ذ�  �ل��وح��دة من  وتبلغ ط��ول 
مرتين ون�شف �ملرت، وميكن �أن تكون ماأوى ل�شخ�س �أو �ثنني، وب�شعر 15 

�ألف دوالر �أمريكي.
"�أوبود"،  ����ش��م  عليه  �أط��ل��ق��و�  �ل���ذي  �خل��ر���ش��اين،  �لبيت  �مل�شممون  وج��ه��ز 
مبطبخ وحمام ومرحا�س وم�شاحة معقولة موؤثثة للمعي�شة، باالإ�شافة �إىل 

مقاب�س للهو�تف �لذكية و�الإنرتنت.
وملن ي�شعر ب�شيق �لوحدة �ل�شكنية، �لتي ميكن تثبيتها يف �أي مكان يرغب 
فيه مالكها، فاإن باإمكانه �شر�ء �أنبوبني �أو �أكر وو�شلهما ببع�شهما �لبع�س 

لي�شبح �ملكان �أرحب.
وياأمل �لقائمون على �مل�شروع يف �أن ي�شع حال لالآالف ممن يعانون غالء 
 600 �لتي ي�شل ثمن �شقة فيها مب�شاحة  �ل�شكنية يف هونغ كونغ،  �ل�شقق 
قدم مربع، �إىل نحو مليوين دوالر �أمريكي. وتطمح �ل�شركة �مل�شنعة لهذ� 
�لعامل، يعاين فيه  �إىل كل مكان يف  �أن ت�شل منتجاتها  �لبيوت،  �لنوع من 

�لنا�س �زدحاما �شكانيا كبري�، و�رتفاعا باهظا يف �أ�شعار �ل�شقق �ل�شكنية.

هذا ما يحدث عند فتح باب الطائرة يف الهواء
يجتمع كل �مل�شافرين على منت خطوط �لطري�ن �أن �أحد �أ�شو�أ �لكو�بي�س �لتي 
ميكن �أن يتخيلوها خالل رحلتهم �أن يتم يفتح باب �لطائرة، وهو �مل�شهد �لذي 
�الأف��الم هو  ما يحدث يف  لكن هل  �ل�شنيمائية،  �الأف��الم  �لعديد من  تناولته 
نف�س �ل�شيناريو �لذي قد يحدث يف �لو�قع عند فتح باب �لطائرة؟ ذكر موقع 
�لرحلة  �أثناء  �لطائرة  ب��اب  يفتح  �أن  �حتماالت  �الأ�شا�س  من  �أن��ه   Indy100
هذ�  يظل  �ل�شنيمائية  �مل�شاهد  بع�س  ب�شبب  �أن��ه  �إال  للغاية،  �شئيلة  �جلوية 
�لهاج�س يوؤرق �لكثري من �مل�شافرين. وعر�شت قناة AsapSCIENCE على 
�إن مت فتح باب �لطائرة،  موقع يوتيوب فيديو ي�شرح بالتف�شيل ما �شيحدث 
حتى و�إن كانت �حتماالت ذلك �شعيفة. وبح�شب �لفيديو فاإن �ل�شغط �لو�قع 
على باب �لطائرة يقدر مبدى �ل�شغط �جلوي عند �رتفاع �لطائرة ما بني 8 
�آالف �إىل 10 �آالف قدم فوق �شطح �لبحر، وعلى �لرغم من �أن �لطائرة حتلق 
على �رتفاع يرت�وح ما بني 30 �إىل 450 �ألف قدم، و�أنه كلما �رتفعت �لطائرة 
�نخف�س �ل�شغط �جلوي عليها، �إال �أن �ل�شغط �جلوي على باب �لطائرة يظل 
رغم  �لطائرة  ب��اب  فتح  ميكن  �أن��ه  ج��دال  �فرت�شنا  و�إذ�  �لرحلة.  ط��و�ل  ثابتا 
�ل�شغط  تفريغ  هو  �شيحدث،  ما  ف��اإن  عليه،  �ل��و�ق��ع  �لهائل  �جل��وي  �ل�شغط 
�أن يتم �شحب كل ما بد�خل  �جل��وي د�خ��ل �لطائرة يف ن�شف ثانية، ما يعني 

�لطائرة ب�شرعة �شديدة �إىل خارج �لطائرة ب�شبب تباين �ل�شغط �جلوي.

جمزرة يف �سجن 
هاجم  عندما  �شجناء  ع�شرة  قتل 
�أفر�د من ع�شابة لتجارة �ملخدر�ت 
ب�شمال  �شجن  يف  مناف�شة  ع�شابة 
�شرق �لرب�زيل. ونقلت وكالة �أنباء 
جو�شتا  ك���الودي���و  ع���ن  �ل����رب�زي����ل 
�ل�����ش��ج��ون بوالية  م��دي��ر جم��ل�����س 
ع�شابة  �أف�������ر�د  �إن  ق���ول���ه  ����ش���ي���ار� 
ن��ف��ذو� عمليات  �ل��ق��ي��ادة �حل��م��ر�ء 
و�إن  »�إي��ت��اب��اج��ي«  �شجن  يف  �ل��ق��ت��ل 
)حر��س  بع�شابة  �أف���ر�د  �ل�شحايا 
�لوالية( �ملناف�شة وقع �حلادث بعد 
يومني من مقتل 14 �شخ�شاً على 
�الأق��ل على يد م�شلحني يف مقهى 
مكتظ بالزو�ر يف مدينة فورتاليز� 
�ل����ب����الد. وحتقق  ����ش���رق  ب�����ش��م��ال 

�ل�شلطات يف �لهجومني.
و�أبلغ جو�شتا وكالة �أنباء �لرب�زيل 
رًد�  ك����ان  �ل�����ش��ج��ن  يف  �ل��ع��ن��ف  �أن 
�حلمر�ء،  �ل���ق���ي���ادة  م���ن  م��ب��ا���ش��ر�ً 
�مل��خ��در�ت يف  �أك���رب ع�شابات  ث��اين 
�لرب�زيل، على هجوم يوم �ل�شبت.

و�حد�ً  �شخ�شاً  �ل�شرطة  و�عتقلت 
وحددت خم�شة م�شتبه بهم �آخرين 

يف هجوم يوم �ل�شبت.

ا�سم مرييل �سرتيب 
�سي�سبح عالمة جتارية

�لعاملية  �ل��ن��ج��م��ة  �����ش���م  �أن  ي���ب���دو 
�إىل  ���ش��ي��ت��ح��ول  �شرتيب   م���ريي���ل 
قدمت  �أنها  حيث  جتارية،  عالمة 
ب�����ر�ءة  م��ك��ت��ب  �إىل  ب���ذل���ك  ط���ل���ب���اً 
�لتجارية  و�ل���ع���الم���ات  �الخ�����رت�ع 
كانون  ي��ن��اي��ر   22 يف  �الأم����ريك����ي، 

�لثاين.
�ال�شم  ي���ك���ون  �أن  م���ريي���ل  وت���ري���د 

خلدمات ترفيهية.

نهاية ماأ�ساوية 
ملتزجلني يف الألب

�أثناء  م�شرعهما  بريطانيان  لقي 
تزجلهما يف جبال �الألب �لفرن�شية 
�لتي تك�شوها �لثلوج وفق ما ذكرت 

�ل�شرطة.
�أن  �لفرن�شية  �ل�شرطة  و�أو�شحت 
�ل��رج��ل��ني �ل��ل��ذي��ن ك��ان��ا يف �إج����ازة 
�ملنحدر�ت  يف  �الأمتار  ملئات  �شقطا 

قبل �أن يلقيا م�شرعهما.
ك��ان��ا �شمن  �أن �الث��ن��ني  و�أ���ش��اف��ت 
بريطانيني  ث��الث��ة  م��ن  جمموعة 
���ش��ام��وين مون  ب��ل��دة  �إىل  و���ش��ل��و� 
ب������الن، ���ش��م��ن جم���م���وع���ة ق����ررت 

ق�شاء �إجازتها يف �لتزلج.
�لثالث  �ل���رج���ل  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ارت 
وو�شلت  ب��احل��ادث،  �ل�شلطات  �أبلغ 
10 دق��ائ��ق لكن  �مل��ك��ان خ��الل  �إىل 

�لرجلني فارقا �حلياة.

�سربت زوجها على الهواء مبا�سرة  
ه��اج��م��ت �م�����ر�أة رو���ش��ي��ة زوج���ه���ا، ق��ب��ل حل��ظ��ات م��ن بدء 
�ملحلية،  �لتلفزيون  ق��ن��و�ت  �إح���دى  على  عائلي  برنامج 
بعد �أن �كت�شفت �لزوجة خيانة زوجها لها، وفق ما ذكرت 

�شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية.
و�أظهرت لقطات فيديو م�شجلة مهاجمة �لزوجة لزوجها 
وهي ت�شرخ يف وجهه وتكيل له �ل�شتائم، يف وقت مل يبد 
�لزوج، �لذي تلقى �شربة موجعة على وجهه من زوجته، 
�أي مقاومة. وكان من �ملقرر �أن يظهر �لزوجان يف برنامج 
�أمام  �الأزو�ج  ب��ني  �لعائلة  �خل��الف��ات  يناق�س  تلفزيوين 
�أحد �لق�شاة، يف حماولة الإيجاد حل لها، �إال �أن �لزوجة 
��شتبقت �الأحد�ث و�شربت زوجها بحقيبتها يف �لكو�لي�س. 
وت�شبب ر�شق �لزوجة لزوجها بحقيبة يدها بجروح له يف 
�إبعاد  �أنفه وفمه ور�أ�شه. وقد متكن معدو �لربنامج من 

�لزوج عن زوجته، �لتي حاولت مهاجمته �أكر من مرة.

منتزه للتحكم بالغ�سب 
يف  بالغ�شب"  للتحكم  "منتزه  �إق��ام��ة  بنغالد�س  ب���د�أت 
�لبالغ  �ملدينة  �شكان  م�شاعدة  �شاأنه  من  دك��ا،  �لعا�شمة 
عددهم 15 مليون ن�شمة على �لتكيف مع �شغوط �حلياة 
�الزدحامات  من  �ل��دو�م  على  �ل�شكان  وي�شتكي  �ليومية. 
�ملرورية �خلانقة �لتي حتب�شهم د�خل �شيار�تهم لفرت�ت 
طويلة ت�شل �إىل خم�س �شاعات يوميا، �إ�شافة �إىل �ل�شجيج 

و�لغبار و�لفو�شى �لناجمة عن مو�شم �الأمطار.
وياأمل رئي�س بلدية �جلزء �جلنوبي من �ملدينة �لعمالقة 
 15 م�شاحة  على  �ملمتد  �ملنتزه  ي�شهم  �أن  خ��وك��ون  �شيد 
ه��ك��ت��ار�ً ق���رب �مل���ق���ار �حل��ك��وم��ي��ة �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف تخفيف 

�ل�شغط �لنف�شي لل�شكان.
�لذي يحمل  �ملنتزه  �إجن��از هذ�  �أن ي�شتغرق  �ملتوقع  ومن 
بني  م��ا  بالغ�شب(  )�لتحكم  نيباروين"  "غو�شو�  ����ش��م 
ومطاعم  ب��ح��رية  �شي�شم  وه���و  ���ش��ه��ر�ً،  و14  ���ش��ه��ر�ً   12
ت�شاعد  مو�شيقى  فيه  �شتعزف  كما  عمالقة  و���ش��ا���ش��ات 
بالغ�شب هذ�  �لتحكم  �أثار منتزه  على �ال�شرتخاء. وقد 
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  م�شتخدمي  ل��دى  �الآر�ء  يف  �نق�شاماً 
باعتبارها  لها  ومعار�س  للفكرة  موؤيد  بني  �الجتماعي 
هدر�ً للمال. وتعود فكرة هذ� �ملنتزه �إىل تقليد بنغالد�شي 
"كوخ غ�شب" قرب �لنهر  قدمي كانت فيه �لقرى ت�شم 

يق�شده �ل�شكان لتهدئة �أع�شابهم، وفق رئي�س �لبلدية.
وت�شهد دك���ا، وه��ي �إح���دى �أ���ش��رع �مل���دن �ل��ك��ربى من���و�ً يف 
�لعامل، تقل�شاً كبري�ً يف �مل�شاحات �خل�شر�ء بفعل �لتمدد 
�لعمر�ين �لو��شع. وبعدما كانت معروفة ب�شو�رعها �ملليئة 
باالأ�شجار، �أ�شبحت دكا �إحدى �أكر مدن �لعامل تلوثاً مع 

م�شتويات �شبيهة بتلك �مل�شجلة يف نيودلهي.

يقتل طليقته واأولدهما ثم ينتحر
�أن  بعد  �الأرج���ح  على  �النتحار  على  بلجيكي  رج��ل  �أق���دم 
قتل زوجته �ل�شابقة و�أوالدهما �لثالثة، بح�شب ما �أفادت 
و�شائل �إعالم بلجيكية.  وقد عر على جثة �لو�لد، وهو 
من �أ�شول تون�شية، عند �أ�شفل مبنى يف منطقة مولنبيك 
يف �لعا�شمة بروك�شل حيث مت ��شتدعاء عنا�شر �الإ�شعاف 
قر�بة �ل�شاعة 5،30 �شباحاً ب�شبب حريق �ندلع يف �شيارة 
مركونة حتت �لعمارة. وقد رمى �لرجل، �لبالغ من �لعمر 

39 عاماً، نف�شه من �لطابق �لع�شرين، على ما يبدو.

املمثلة االأمريكية واملبعوثة 
اخلا�صة لالأمم املتحدة ل�صوؤون 
الالجئني اجنلينا جويل لدى 
مغادرتها عقب موؤمتر �صحايف 
اثر اجتماع مع االأمني العام 

حللف �صمال االأطل�صي يف 
بروك�صل.  )ا ف ب(

العامل ي�ستعد لظاهرة 
ل� »القمر العمالق«

تاأهب كثريون  يف مناطق تقع عرب 
غرب �أمريكا �ل�شمالية مل�شاهدة نوع 
ن����ادر م���ن خ�����ش��وف �ل��ق��م��ر "يطلق 
�ل���دم���وي  �الأزرق  �ل���ق���م���ر  عليه" 
ي�شهد  �أن  ي��ت��وق��ع  ف��ي��م��ا  �ل��ع��م��الق 
�لظاهرة من فوق قمة جبل  مئات 
يف لو�س �جنلي�س. ومثلما هو �حلال 
�شتلقي  للقمر  كلي  خ�شوف  ك��ل  يف 
�الأر�س بظالل حمر�ء مظلمة على 
وجه �لقمر ومن هنا جاءت ت�شمية 
�لقمر �لدموي لكن عاملني �آخرين 
�لظاهرة  هذه  لتحويل  �شيجتمعان 
��شتثنائي.  ح�����دث  �إىل  حت����دي����د� 
خالل  �لكلي  �خل�����ش��وف  و�شيحدث 
حدث نادر هو �كتمال �لقمر مرتني 
ت��ع��رف عادة  و�ل��ت��ي  �شهر و�ح���د  يف 
نقطة  وخ��الل  �الأزرق  �لقمر  با�شم 
�إىل  فيها  �شي�شل  �ل��ق��م��ر  م���د�ر  يف 
�أق���رب م��وق��ع ل��ه م��ن �الأر�����س ومن 
�إ�شر�قا يف  و�أك��ر  �أكرب  ثم ف�شيبدو 
يعرف  فيما  �لطبيعي  من  �ل�شماء 

با�شم ظاهرة �لقمر �لعمالق.
�الأحمر  بلون  �لقمر  �شطح  ويظهر 
عرب  �ل�شم�س  �أ���ش��ع��ة  مل���رور  نتيجة 
�لغالف �جل��وي لالأر�س فيما يقع 
�لقمر على ظل كوكب �الأر�س. وال 
خالل  كليا  �ل��ق��م��ر  ���ش��ورة  تختفي 
�أكيو  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �خل�������ش���وف. ووف���ق���ا 
وي���ذر ل��الأر���ش��اد �جل��وي��ة ف���اإن �آخر 
�لظو�هر  ه��ذه  فيها  �جتمعت  م��رة 

�لثالث كانت يف عام 1866.
ويف لو�س �جنلي�س قال م�شوؤولون يف 
مر�شد جريفيث �إن من �ملتوقع �أن 
و�ألفي �شخ�س  �أل��ف  يتوجه ما بني 
جبل  ع���ل���ى  �ل����و�ق����ع  �مل���ر����ش���د  �إىل 
جماهر  �شتن�شب  ح��ي��ث  ه��ول��ي��وود 

�إ�شافية لهم مل�شاهدة �حلدث.

املو�سيقى اأثناء التمارين ل حتفز على الن�ساط
ممار�شة  �أث��ن��اء  للمو�شيقى  �ال���ش��ت��م��اع  ك��ث��ريون  يف�شل 
�لتمارين،  م��و����ش��ل��ة  ع��ل��ى  ن�شاطهم  لتحفز  �ل��ري��ا���ش��ة 
�إىل  م�شرية  مت��ام��اً،  �لعك�س  �أثبتت  جديدة  در����ش��ة  لكن 
لها  ولي�س  �ل��ط��اق��ة،  �شحن  على  د�ئ��م��اً  ت�شاعد  ال  �أن��ه��ا 
�أملانية  علمية  در�����ش���ة  ت�شري  �ل�����ش��اأن.  ب��ه��ذ�  ت��اأث��ري  �أي 
�لتاأثري  يعطي  ال  للمو�شيقى  �ال�شتماع  �أن  �إىل  حديثة 
�أ�شحابها  ي�شعى  �ل��ذي  �لعام،  �الأد�ء  كتحفيز  �الإيجابي 
تدفعهم  �أن��ه��ا  ب��ل  �إل��ي��ه��ا،  �ال�شتماع  عند  �إل��ي��ه  للو�شول 
�أكر  �أنف�شهم  و�إجهاد  �لبدنية  لياقتهم  تقدير  الإ�شاءة 
من �ل��الزم وحتمل �ملزيد من �ملخاطر. و�أث��ارت م�شاألة 
�ال�شتماع للمو�شيقى �هتمام �شريحة كبرية من �لعلماء 
و�خلرب�ء، نظر�ً للدور �لذي تلعبه يف �إثارة �ال�شتجابات 
�لنف�شي  و�ل�شعور  �مل��ز�ج  لتح�شني  وتوظيفها  �لعاطفية 
عملية  يف  �لتغري�ت  وحتليل  در��شة  وبهدف  لل�شخ�س، 
ما  بح�شب  للمو�شيقى،  �ال�شتماع  عند  �لذ�تي  �الإدر�ك 

ذكرت �شحيفة د�يلي ميل �لربيطانية.
�إليفرز يف معهد ماك�س  �أج��رى دكتور  �ل�شياق،  ويف هذ� 
ب��الن��ك ل��الأب��ح��اث �ل��ع��ل��م��ي��ة يف �أمل���ان���ي���ا، در�����ش���ة �شملت 
جمموعات،  ث���الت  ع��ل��ى  تق�شيمهم  مت  �شخ�شاً،   150

�أحد  و�الإج��اب��ة على  �ل�شلة  �لكرة يف  رم��ي  وطلب منهم 
�ال�شتفتاء�ت، فيما ُطلب من �ملجموعة �الأوىل �ال�شتماع 
ملو�شيقى من �ختيارهم �خلا�س، ومن �ملجموعة �لثانية 
�ال���ش��ت��م��اع مل��و���ش��ي��ق��ى م���ن �خ��ت��ي��ار �ل���ب���اح���ث، ب��ي��ن��م��ا مل 
مو�شيقى،  الأي  �ال�شتماع  �لثالثة  �ملجموعة  من  يطلب 
�أ�شحاب  ل��الأ���ش��خ��ا���س  ن��ق��دي��ة  م��ك��اف��اأة  تخ�شي�س  م��ع 

�لت�شديد�ت �لكروية �لناجحة.
�أد�ئهم  على  تاأثري�ت  �أي  وجود  عدم  �لباحثون  والحظ 
�لعام، �شو�ء كانت �إيجابية �أو �شلبية مرتبطة باال�شتماع 
�إىل �ملو�شيقى، �إال �أنهم وجدو� �أن كل �الأ�شخا�س �لذين 
�ختارو� �ال�شتماع ملو�شيقى من �ختيارهم، ز�دت عندهم 

يف �ملقابل �لرغبة يف حتمل �ملزيد من �ملخاطر.
ويف �ل�شاأن، يقول �لدكتور بول �إيلفريز �شاحب �لدر��شة 
"�إنه �أمر مثري للده�شة، عندما نالحظ �لتاأثري �لكبري 
�أو  �ل��ذ�ت��ي  �الإدر�ك  عملية  يف  �ملو�شيقى  حت��دث��ه  �ل���ذي 
مثل  بها  �ملرتبطة  �ل�شلوكيات  وبع�س  �لذ�تي  �لتقييم 
�لكفاءة  بالنف�س وزي��ادة  بالثقة  �لذ�ت و�ل�شعور  �حرت�م 
�لذ�تية، فكلها �أمور تعترب �شديدة �حل�شا�شية للموؤثر�ت 

�خلارجية وعلى ر�أ�شها �ملو�شيقى".

ريهانا تتعّر�ض لالنتقادات 
يف حفل غرامي

�الجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع  لالنتقاد�ت عرب  �لنجمة  ريهانا   تعّر�شت 
بعد �أد�ئها يف حفل توزيع  جو�ئز �لغر�مي  يوم �الأحد �ملا�شي.

ت��وؤدي حركات  29 عاماً، وهي  �لعمر  �لبالغة من  �لنجمة  وقد ظهرت 
ر�ق�شة بحما�س على �مل�شرح، من دون �أن تنتبه �إىل ف�شتانها �ملفتوح عند  
�ل�شدر. وكان �لف�شتان �لزهري �ملثري �لذي �عتمدته ريهانا، من ت�شميم 

�آدم �شلمان.
ُيذكر �أن حفل "غر�مي"، �لذي �أقيم يف قاعة مدي�شون �شكوير يف والية 
ليدي  منهم  �لعامليني  �لنجوم  من  ع��دد  ح�شره  �الأم��ريك��ي��ة،  نيويورك 

غاغا، بيون�شيه، جاي زي، وغريهم. 


