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وزيرا خارجية م�صر وامريكا خالل م�ؤمترهما ال�صحفي بالقاهرة

حممد بن زايد خالل زيارته م�قع اإك�صب� 2020 دبي   )وام(حممد بن را�صد خالل ا�صتقباله رئي�س م�لدوفا  )وام(

ا�ستقبل رئي�س جمموعة البنك الدويل.. و�سهد اإطالق التحالف العاملي لل�سعادة

حممد بن را�شد يبحث مع رئي�س مولدوفا عددا 
من الق�شايا االقت�شادية والثقافية وال�شياحية

زار موقع اإك�سبو 2020 دبي .. واأكد اأن احلدث العاملي يعزز من خطى التنمية يف دبي والإمارات عموما

حممد بن زايد: االأيادي االإماراتية 
ال�شابة ت�شع ب�شمة �شي�شجلها التاريخ

•• دبي-وام:

اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  ا�صتقبل 
م��ك��ت���م ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����زراء 
الن�صيم مبدينة جمريا  رع��اه اهلل يف فندق  حاكم دبي 
ظهر  للحك�مات  العاملية  القمة  هام�س  على  دب��ي  يف 
جمه�رية  رئي�س  دودون  اإيغ�ر  الرئي�س  فخامة  ام�س 

م�لدوفا.
را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  ا�صتقبل  كما 
ال�زراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل 

حاكم دبي رعاه اهلل يف فندق الن�صيم مبدينة جمريا يف 
دبي على هام�س القمة العاملية للحك�مات ظهر ام�س 
ال�صيد جيم ي�نغ كيم رئي�س جمم�عة البنك الدويل.

حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  �صهد  اخ��رى  جهة  م��ن 
بن را�صد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل يرافقه �صم� ال�صيخ حمدان 
اإطالق  دب��ي  اآل مكت�م ويل عهد  را�صد  بن  بن حممد 
�صت  من  وزراء  ي�صم  ال��ذي  لل�صعادة  العاملي  التحالف 
واملك�صيك  وك��صتاريكا  والربتغال  الإم���ارات  هي  دول 

وكازاخ�صتان و�صل�فينيا.        )التفا�صيل �س3-2(

•• دبي -وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  زار 
ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�صلحة 
اجلن�ب  دب��ي  منطقة  يف  دب��ي   2020 اإك�صب�  م���ق��ع 
ام�س لالطالع على اأحدث امل�صتجدات وما مت اإجنازه 
والتح�صريات  الن�����ص��اءات  �صعيد  ع��ل��ى  ال��ي���م  ح��ت��ى 
اجلارية ل�صت�صافة احلدث العاملي. رافق �صم�ه خالل 
نائب  نهيان  اآل  زايد  ال�صيخ من�ص�ر بن  �صم�  الزيارة 
رئي�س ال�زراء وزير �ص�ؤون الرئا�صة. وكان يف ا�صتقبال 

يف  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب 
م�قع اإك�صب� ..�صم� ال�صيخ اأحمد بن �صعيد اآل مكت�م 
ملجم�عة  الأعلى  الرئي�س  للطريان  دبي  هيئة  رئي�س 
طريان الإمارات رئي�س اللجنة العليا لإك�صب� 2020 
نهيان  اآل  طحن�ن  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  وم��ع��ايل  دب��ي 
ع�ص� املجل�س التنفيذي ع�ص� اللجنة العليا ومعايل 
حممد اإبراهيم ال�صيباين مدير دي�ان �صاحب ال�صم� 
حاكم دبي نائب رئي�س اللجنة العليا ل� اإك�صب� 2020 
لال�صتثمارات  دب��ي  مل�ؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  دب��ي 

احلك�مية.         )التفا�صيل �س2(

احلكم باالإعدام على املتحدث با�شم 
زعيم املعار�شة يف جنوب ال�شودان 

•• جوبا-رويرتز:

جن�ب  يف  ب������الإع������دام  ح���ك���م  ����ص���در 
با�صم  امل����ت����ح����دث  ع���ل���ى  ال�����������ص������دان 
الزعيم املعار�س ريك م�صار ام�س يف 
�صد  والتحري�س  باخليانة  اتهامات 

احلك�مة.
رح���ل���ت جيم�س  ال�����ص��ل��ط��ات  وك���ان���ت 
جن�ب  اإىل  كينيا  م��ن  داك  جاتديت 
يف   2016 ن���ف��م��رب  يف  ال�������ص����دان 
املدافعة  املنظمات  اعتربتها  خط�ة 
املتحدة  والأمم  الإن�صان  حق�ق  عن 

انتهاكا للقان�ن الدويل.
العا�صمة  واأ���ص��درت حمكمة عليا يف 
بالإعدام على جاتديت  ج�با احلكم 
ام���������س الث����ن����ن ف�������ص���ال ع����ن حكم 
بال�صجن 21 عاما بتهمة التحري�س 
والتاآمر على حك�مة الرئي�س �صيلفا 

كري.
ال�صابق  امل��ح��ام��ي  م���ن��ي��ل���اك  وق����ال 
ال�صهر  ا���ص��ت��ق��ال  ال�����ذي  جل���ات���دي���ت 
املا�صي احتجاجا على اأ�صل�ب التعامل 
اإن احلكم ينتهك اتفاق  مع الق�صية 
وق��ف اإط���الق ال��ن��ار ال��ذي يدع� اإىل 
اإطالق �صراح ال�صجناء واملحتجزين.

ال�شحي  الو�شع  عن  الك�شف 
اختبائه وم��ك��ان  للبغدادي 

•• بغداد-وكاالت:

وزارة  رف���ي���ع يف  م�������ص����ؤول  اأع���ل���ن 
زعيم  اأن  ال��ع��راق��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
داع�س اأب� بكر البغدادي ل يزال 
على قيد احلياة، ويتلقى العالج 
يف م�صت�صفى للتنظيم يف املنطقة 
ب�صمال  ال����اق���ع���ة  ال�����ص��ح��راوي��ة 

�صرق �ص�ريا.
ال�صق�ر  خ��ل��ي��ة  رئ���ي�������س  وق������ال 
املخابرات  عام  مدير  املخابراتية 
وزارة  يف  الإره���������اب  وم���ك���اف���ح���ة 
الب�صري،  ع��ل��ي  اأب������  ال��داخ��ل��ي��ة 
ك�ص�ر  م��ن  ي��ع��اين  ال��ب��غ��دادي  اإن 
وجروح خطرية يف �صاقه وج�صمه 
منعته من امل�صي مبفرده  واأدخل 
يف  ل��داع�����س  م�صفى  اإىل  م����ؤخ���را 

منطقة اجلزيرة ال�ص�رية.
بر�س  ف���ران�������س  وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
ل�صحيفة  الب�صري  ت�صريحات 
اأكد  ال��ع��راق��ي��ة وال���ت���ي  ال�����ص��ب��اح 
ال�صحي  ال������ص��ع  ت���ده����ر  ف��ي��ه��ا 
على  بناء  للبغدادي،  والنف�صي” 
م�صادرنا  من  ووث��ائ��ق  معل�مات 
املتغلغلة يف ج�صد الكيان الإرهابي 

والتي ل يرقى اإليها ال�صك. 
واأو�صح امل�ص�ؤول اأن البغدادي بات 
اأيامه الأخرية ف�صال عن  يعي�س 

اإ�صابته بداء ال�صكري.

اأنباء عن خطف رئي�س جورجيا ال�شابق يف كييف 
•• كييف -رويرتز:

قالت املتحدثة با�صم رئي�س ج�رجيا 
ال�صابق والزعيم الأوكراين املعار�س 
وكذلك  ���ص��اك��ا���ص��ف��ي��ل��ي  م��ي��خ��ائ��ي��ل 
ال�صفحة الر�صمية اخلا�صة به على 
جمه�لن  خ��اط��ف��ن  اإن  في�صب�ك 

احتجزوه يف كييف.
امل���������ص�����ؤول  م����ن  ب���ع���د  ي��ت�����ص��ح  ومل 
ع����ن خ��ط��ف��ه ل���ك���ن حم���ام���ي���ه حذر 
احتمال  م���ن  امل��ا���ص��ي  الأ����ص���ب����ع  يف 
بعدما  ق��ري��ب��ا  ت�صليمه  اأو  ترحيله 

خ�صر ا�صتئنافا ق�صائيا.
�صاكا�صفيلي  ب�صفحة  من�ص�ر  وذك��ر 

على في�صب�ك اأم�صك جمه�ل�ن ملثم�ن مبيخائيل �صاكا�صفيلي واقتادوه 
بعيدا... كان اخلاطف�ن يف ثالث �صيارات فان بي�صاء �صغرية.

واأو�صحت املتحدثة با�صم �صاكا�صفيلي الذي اأ�صبح زعيما للمعار�صة اأن 
رجال يرتدون زيا مم�ها اأم�صك�ا به واأن مكانه غري معل�م.

وقالت دون اخل��س يف تفا�صيل وفقا لبع�س املعل�مات فاإنهم مندوب�ن 
عن وحدة خا�صة ب�صلطات احلدود.

رمبا  اإن��ه  قالت  لكنها  احتجازه  على  التعليق  احل��دود  �صلطات  ورف�صت 
يك�ن لديها معل�مات يف وقت لحق. وقالت متحدثة با�صم �صرطة كييف 

اإن ال�صرطة لي�س لها عالقة باحتجازه.
ثم   2013 عام  اأع���ام حتى  ت�صعة  رئا�صة ج�رجيا  �صاكا�صفيلي  وت���ىل 
الرئي�س  �صعبية هناك وخ��دم حتت قيادة  ث���رة  بعد  اأوكرانيا  اإىل  انتقل 
بيرتو ب�رو�صينك� كحاكم اإقليمي يف عامي 2015 و2016 قبل ن�ص�ب 

خالف بينه وبن الرئي�س الأوكراين.
اتهم  ال��ذي  عاما   49 العمر  م��ن  البالغ  �صاكا�صفيلي  ت�صليم  يتم  وق��د 
ال�صلطات الأوكرانية بف�صاد وا�صع النطاق وذلك بعدما رف�صت حمكمة 

يف كييف ي�م 5 فرباير �صباط طلبه للح�ص�ل على حماية.

لندن: قلقون من الدور الإيراين يف املنطقة
تل اأبيب ت�شرتط تراجع ميلي�شيات 

اإيران ملنع الت�شعيد ب�شوريا
•• عوا�صم-وكاالت:

قال وزير خارجية بريطانيا، ب�ري�س ج�ن�ص�ن، اإن لندن قلقة ب�صاأن دور 
اإيران يف م�اجهة وقعت على حدود اإ�صرائيل مع �ص�ريا. وقال ج�ن�ص�ن يف 
بيان، ام�س الثنن: نحن قلق�ن من الت�صرفات الإيرانية التي ت�صرف 

النتباه عن اجله�د الرامية لبدء عملية �صالم حقيقية يف �ص�ريا.
النظام  على  لل�صغط  نف�ذها  ا�صتخدام  على  رو�صيا  نحث  قائاًل:  وتابع 
الت�صعيد  عدم  ولدعم  ال�صتفزازية،  الأفعال  جتنب  اأج��ل  من  وداعميه 
قد  للطائرات  م�صادة  ن��ريان  وكانت  اأو�صع.  �صيا�صية  ت�ص�ية  وراء  �صعياً 
اأ�صقطت ي�م ال�صبت طائرة حربية اإ�صرائيلية اأثناء ع�دتها من غارة على 
م�اقع ق�ات تدعمها اإيران يف �ص�ريا، يف اأخطر م�اجهة حتى الآن بن 
اإ�صرائيل وتلك الق�ات. واتهمت اإ�صرائيل رو�صيا، ام�س الثنن، بت�فري 
غطاء لل�ج�د الإيراين يف �ص�ريا، يف وقت ا�صرتط وزير اإ�صرائيلي ابتعاد 

امليلي�صيات الإيرانية عن ا�صرائيل ملئات الكيل�مرتات.
وحت��دث��ت اإ���ص��رائ��ي��ل ع��ن ال��رتاج��ع الإي�����راين اإىل ال�����ص��رق، ك�����ص��رط ملنع 
ي�اأف  الإ�صرائيلي  الإ�صكان  وزي��ر  وق��در  واإي���ران.  �ص�ريا  �صد  الت�صعيد 
غالنت امل�صافة الفا�صلة بنح� 1500 كيل�مرت، مما يعني اإبعادها اإىل 
خارج الأرا�صي ال�ص�رية. ورغم نفي اإيران ل�ج�د ق�اعد لها يف �ص�ريا، 
مطار  يف  اإي��ران��ي��ة  ع�صكرية  لقاعدة  اإن��ه��ا  قالت  ���ص���را  اإ�صرائيل  ن�صرت 
التيف�ر ال�ص�ري قرب تدمر، واأعلنت اأن الطائرة الإيرانية امل�صرية التي 

اخرتقت الأج�اء الإ�صرائيلية انطلقت منه.

ارتفاع خ�سائر اجلي�س الرتكي يف عفرين 
�شوريا الدميقراطية ت�شتهدف قاعدة تركية يف اعزاز

•• عوا�صم-وكاالت:

اأن ق�اتها ا�صتهدفت قاعدة ع�صكرية  اأعلنت ق�ات �ص�ريا الدميقراطية 
تركية يف مدينة اأعزاز بريف حلب ال�صمايل.

وبح�صب الق�ات الكردية، اأدت هذه العملية الن�عية ملقتل خم�صة جن�د 
التي كانت تطلق  املدافع  اإىل تدمري  بالإ�صافة  اآخرين،  واإ�صابة  اأت��راك 
القذائف على قرى حم�ر بلدة �صرا، وتدمري 4 دبابات كانت يف القاعدة، 

وتفجري م�صت�دع للذخرية، بح�صب بيان لق�ات �ص�ريا الدميقراطية.
م�صاهد  الإل��ك��رتوين  م�قعها  على  الدميقراطية  �ص�ريا  ق���ات  ون�صرت 
احرتاق  بالفيدي�  ويظهر  هاجمتها.  التي  الع�صكرية  للنقطة  م�ص�رة 

ذخرية وا�صتعال النريان يف اإحدى املدافع بعد تدمريها.
واأعلن اجلي�س الرتكي، الثنن، ارتفاع عدد قتاله منذ بدء العملية يف 

عفرين ال�ص�رية اإىل 31، فيما و�صل عدد اجلرحى اإىل 134.
 1369 م�صرع  اإىل  اأدت  الع�صكرية  عمليته  اإن  الرتكي،  اجلي�س  وق��ال 
العملية  اأن  متابع�ن  وي��رى  اأ�صابيع.  خ��الل  عفرين،  يف  كرديا  مقاتال 

الع�صكرية الرتكية ت�اجه تعرثا لفتا، 

ال�شريع احلرمني  قطار  تكلفة  ريال  مليار   60
•• مكة املكرمة-وام:

اأعلن مدير عام م�صروع قطار احلرمن ال�صريع ال�صابق الدكت�ر ب�صام 
غلمان اأن التكاليف املالية مل�صروع القطار جتاوزت 60 مليار ريال.

وقال غلمان يف حما�صرة علمية قدمها يف م�صرح كلية الهند�صة والعمارة 
138 ج�صرا و850  اأنه مت تنفيذ  اأم القرى ام�س  ال�صالمية بجامعة 
عبارة ت�صريف مياه لالأمطار وال�صي�ل اإ�صافة اإىل اأكرث من 60 ملي�ن 
اع��م��ال احل��ف��ر و63 م��ل��ي���ن م��رت مكعب م��ن القطع  م��رت مكعب م��ن 
35 قطارا كهربائيا يتك�ن كل  �صخري والردم وجرى ت�صنيع وت�ريد 
قطار من راأ�صن حمركن وثالث ع�صرة مقط�رة وي�صت�عب كل قطار 
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
بوتني يف �شحايا حادث �شقوط الطائرة

•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صم� ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
رو�صيا  رئي�س  ب�تن  فالدميري  الرئي�س  فخامة  اىل  تعزية  برقية  اهلل 
الرو�صية  الركاب  طائرة  �صق�ط  حادث  �صحايا  يف  ال�صديقة  الحتادية 

والذي اأ�صفر عن مقتل جميع من كان على متنها.
العزاء  خال�س  ع��ن  برقيته  يف  ال��دول��ة  رئي�س  ال�صم�  �صاحب  واأع����رب 
وامل�ا�صاة للرئي�س الرو�صي وال�صعب الرو�صي ال�صديق ولأ�صر ال�صحايا 
يف هذا احلادث الأليم. كما بعث �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل 
و�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب 
فخامة  اىل  مماثلتن  تعزية  برقيتي  امل�صلحة  للق�ات  الأع��ل��ى  القائد 

الرئي�س الرو�صي.

رئي�س البنك الدويل : حممد بن را�سد وحممد بن زايد قائدان من اأ�سحاب الروؤى التي تغري وجه العامل    )التفا�سيل �س3(

•• عوا�صم-وكاالت:

خالل  الإيرانية  احل�ثي  ميلي�صيات  من   23 من  اأك��رث  قتل 
دعم  لتحالف  ج���ي��ة  غ����ارات  يف  امل��ا���ص��ي��ة،  القليلة  ال�����ص��اع��ات 
ال�صرعية يف اليمن، ا�صتهدفت تعزيزات قادمة من حمافظتي 

ذمار وحجة اإىل ال�صاحل الغربي.
الغارات  اأن  الث��ن��ن،  ام�س  مينية،  ع�صكرية  م�صادر  وذك���رت 
ا�صتهدفت مركبات ع�صكرية للح�ثين، كما تعر�صت مركبات 
اأخرى تابعة للمتمردين لق�صف ج�ي يف الطريق بن مديرية 

العدين وجبل راأ�س.
ويحاول احل�ثي�ن اإر�صال تعزيزات من حمافظات تقع حتت 
�صيطرتهم اإىل جبهة ال�صاحل الغربي، اإل اأن تلك التعزيزات 

يتم اإيقافها من قبل التحالف الذي تق�ده ال�صع�دية.
تركي  العقيد  العربي  التحالف  ق���ات  با�صم  املتحدث  وق��ال 
ي�صتغل�ن  مازال�ا  اليمن  يف  النقالبين  اإن  الثنن،  املالكي، 
للقان�ن  انتهاكا  ميثل  مم��ا  امل��ع��ارك،  يف  بهم  ل��ل��زج  الأط��ف��ال 

احل�ثي  ميلي�صيات  جت��ن��ي��د  ���ص��ي��ا���ص��ة  م���ن  حم����ذرا  ال�����دويل، 
لالأطفال.

اإي�صال  املالكي، يف م�ؤمتر �صحفي، ال�صتمرار يف خطة  واأك��د 
امل�صاعدات لليمنن، قائال اإن الفرتة املقبلة �صت�صهد املزيد من 
اإي�صال امل�صاعدات لليمنين، كاأحد الأهداف الرئي�صية خلطة 
العمليات الإن�صانية ال�صاملة يف اليمن التي ينفذها التحالف.
ب�95  اململكة  ا�صتهدفت  احل�ثي  ميلي�صيات  اإن  الناطق  وقال 

�صاروخا بالي�صتيا منذ بداية احلرب.
كما قال اإن امليلي�صيات حترق �صاحنات وق�د ممل�كة مل�اطنن 
با�صتهداف  احل���ث��ي��ة  امل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات  امل��ال��ك��ي  وات���ه���م  مي��ن��ي��ن. 

املمتلكات العامة يف اليمن.
وا�صتعر�س املالكي، عرب �صا�صة يف قاعة امل�ؤمتر، �ص�را ومقاطع 

فيدي� لعمليات �صد احل�ثين يف احلدود.
يف  ال�صرعية  ل��دع��م  ال��ع��رب��ي  التحالف  با�صم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
 6 بينهم  امليلي�صيات  و�صط  قتلى  اأوقعت  عملياتنا  اإن  اليمن، 

قيادات ح�ثية كبرية.

حذر من �سيا�سة جتنيد ميلي�سيات احلوثي لالأطفال

التحالف يق�شف تعزيزات حوثية اإىل ال�شاحل الغربي

خ�سائر جديدة لالإرهابيني يف عملية �سيناء

تلري�شلون: وا�شنطن ت�شاند م�شر �شد االإرهاب
•• القاهرة-وكاالت:

الأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ق���ال 
ال����لي���ات  اإن  ت��ي��ل��ر���ص���ن  ري��ك�����س 
امل�����ت�����ح�����دة ت����ق����ف م������ع م���������ص����ر يف 

م�اجهتها لالإرهاب.
م�ؤمتر  يف  ت��ي��ل��ر���ص���ن  واأ������ص�����اف 
نظريه  م�����ع  م�������ص���رتك  ����ص���ح���ف���ي 
امل�صري �صامح �صكري، الثنن، اإن 
الأمنية  املخاوف  ناق�صا  ال�زيرين 
الإن�صان  املنطقة، وملف حق�ق  يف 

ودور املجتمع املدين يف م�صر.
واأو�����ص����ح ال�����زي����ر الأم����ريك����ي اأن 
انتخابية  عملية  تدعم  وا�صنطن 

�صفافة ولها م�صداقية يف م�صر.
الأمريكي  ال��دع��م  ���ص��ك��ري  وث��م��ن 
مل�����ص��ر يف ح��رب��ه��ا ع��ل��ى الإره������اب، 
م�صريا اإىل اأن هذا الدعم “ي�صب 

يف �صالح البلدين.
حلل  ت�صعى  ال��ق��اه��رة  اأن  واأ���ص��اف 
بال��صائل  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ن��زاع��ات 

ال�صلمية.
العنا�صر  م��ن   12 قتل  م��ي��دان��ي��ا، 

من  الع�صرات  واعتقل  التكفريية 
ح�صبما  بهم،  وامل�صتبه  املطل�بن 
اأعلن اجلي�س امل�صري يف بيان نقله 

التلفزي�ن الر�صمي، الثنن.
اإن  ال����ب����ي����ان  يف  اجل����ي���������س  وق��������ال 
الق�ات  قيام  عن  اأ�صفرت  العملية 
اجل�ية بر�صد وتدمري 60 هدفا 
ل��الإره��اب��ي��ن وال��ق�����ص��اء ع��ل��ى 12 
التكفريية  ال��ع��ن��ا���ص��ر  م���ن  ف�����ردا 
امل�����ص��ل��ح��ة، خ���الل ت���ب���ادل لإط���الق 

النريان مع الق�ات املكلفة باأعمال 
من   92 على  والقب�س  املداهمة، 
امل��ط��ل���ب��ن ج��ن��ائ��ي��ا وامل�����ص��ت��ب��ه بهم 
القان�نية  الإج����������راءات  وات����خ����اذ 

حيالهم«.
واأ�صاف اأن احل�صيلة الأخرية تاأتي 
وا�صعة،  ع�صكرية  عملية  اإط���ار  يف 
اجل�ية  ال����ق�����ات  ف��ي��ه��ا  ت�������ص���ارك 
احلدود  حر�س  وق����ات  والبحرية 
العنا�صرالإرهابية  �صد  وال�صرطة 

املتحدث با�صم ق�ات التحالف العربي العقيد تركي املالكي
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�شد يبحث مع رئي�س مولدوفا عدد من الق�شايا االقت�شادية والثقافية وال�شياحية 
•• دبي-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكت�م نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال���زراء حاكم دبي »رعاه اهلل« يف 
فندق الن�صيم مبدينة جمريا يف دبي على هام�س القمة العاملية 
رئي�س  دودون  اإي��غ���ر  الرئي�س  فخامة  ام�س  ظهر  للحك�مات 
ال�صيخ  �صم�  �صم�ه - بح�ص�ر  جمه�رية م�لدوفا. وقد رحب 
اآل مكت�م ويل عهد دب��ي و�صم�  ب��ن را���ص��د  ب��ن حممد  ح��م��دان 
نائب حاكم دبي  اآل مكت�م  را�صد  ال�صيخ مكت�م بن حممد بن 
- بال�صيف وتبادل معه �صم�ه احلديث ح�ل عدد من الق�صايا 

امل�صرتكة  الأه��م��ي��ة  ذات  وال�صياحية  والثقافية  الق��ت�����ص��ادي��ة 
و�صبل تعزيز ج�ص�ر الت�ا�صل الإن�صاين والثقايف بن البلدين 
�صاحب  امل���ل��دويف  الرئي�س  �صكر  وق��د  ال�صقيقن.  وال�صعبن 
دبي  ال���زراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�صم� 
على دع�ته للم�صاركة يف اأعمال القمة العاملية للحك�مات التي 
و�صفها بامللتقى الفكري والثقايف الدويل على اأر�س الإمارات .. 
معربا عن ثقته بالأفكار الإبداعية والآراء املطروحة للنقا�س 
على من�صة القمة والتي ميكن حلك�مة بالده وباقي احلك�مات 
ال�صتفادة من ت��صياتها التي ت�صب يف عملية الإبداع والبتكار 
�صم�   .. اللقاء  ح�صر  والتط�ير.  التنمية  قطاعات  �صتى  يف 

للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكت�م  اآل  �صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ 
الرئي�س الأعلى ملجم�عة طريان الإمارات و�صم� ال�صيخ من�ص�ر 
ب��ن حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت���م وم��ع��ايل حم��م��د ب��ن عبداهلل 
القرقاوي وزير �ص�ؤون جمل�س ال�زراء وامل�صتقبل رئي�س القمة 
ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�صمي وزيرة دولة ل�ص�ؤون التعاون 
الدويل ومعايل حممد اإبراهيم ال�صيباين مدير دي�ان �صاحب 
ال�صم� حاكم دبي و�صعادة خليفة �صعيد �صليمان مدير عام دائرة 
الت�صريفات وال�صيافة يف دبي و�صعادة �صامل اأحمد �صامل الكعبي 
�صفري الدولة لدى جمه�رية اأوكرانيا �صفري غري مقيم لدى 

جمه�رية م�لدوفا وال�فد املرافق للرئي�س ال�صيف.

�سهد اإطالق التحالف العاملي لل�سعادة 

حممد بن را�شد: �شعادة النا�س مقيا�س لكفاءة االأداء احلكومي وركيزة لتقييم ال�شيا�شات 

•• دبي -وام:

�صهد �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكت�م  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������زراء 
�صم�  حاكم دبي رع��اه اهلل يرافقه 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد 
اآل مكت�م ويل عهد دبي اإط��الق » 
الذي   « لل�صعادة  العاملي  التحالف 
هي  دول  ���ص��ت  م���ن  وزراء  ي�����ص��م 
وك��صتاريكا  والربتغال  الإم���ارات 
وامل�����ك�����������ص�����ي�����ك وك�����ازاخ�����������ص�����ت�����ان 

و�صل�فينيا.
اأن العامل بحاجة اإىل  واأكد �صم�ه 
�صيغة جديدة للتحالفات الهادفة 

خلري الإن�صان و�صعادته.
العاملي  ال��ت��ح��ال��ف  ���ص��م���ه:  وق����ال 
تلتقي  ر�صالة  ع��ن  يعرب  لل�صعادة 

ومعايل ماريا مان�يل ايتاو ماركيز 
والتحديث  الرئا�صة  �ص�ؤون  وزيرة 
ومعايل  ال���ربت���غ���ال  يف  الإداري 
اأولغا مارتا �صان�صيز اأوفيدا وزيرة 
وال�صيا�صة  ال���ط��ن��ي  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ك��صتاريكا  يف  الق����ت���������ص����ادي����ة 
وم����ع����ايل دوري��������ن اأب�����اي�����ف وزي����ر 
كازاخ�صتان  يف  والت�صال  الإع��الم 
وزير  �صمريك�لج  األينكا  وم��ع��ايل 
ال�صرتاتيجية  وامل�صاريع  التنمية 
�صل�فينيا  يف  املجتمعي  والتناغم 
اأورتيز   – غ���زم��ان  وفران�صي�صك� 
رئي�س دي�ان الرئا�صة يف املك�صيك.

وين�س الإعالن امل�صرتك للتحالف 
عدد  حتقيق  على  لل�صعادة  العاملي 
من الأهداف هي امل�صاهمة الفعالة 
ال�صعادة  ح����ل  احل�����ار  ت��ع��زي��ز  يف 
على امل�صت�ى العاملي ون�صر املعرفة 

واأكد �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد 
ال�صتثمار  اأن  مكت�م  اآل  را�صد  بن 
الأمن  يف  ا�صتثمار  ه�  ال�صعادة  يف 
وال�����ص��الم وال��ت��ع��اي�����س ب��ن �صع�ب 
ال�صعادة  ���ص��م���ه  وق�����ال  الأر��������س. 
ع�����دو ال���ك���راه���ي���ة وال����ت����ط����رف... 
التحالف  ي�ؤ�ص�س  اأن  اإىل  ونتطلع 
اإيجابي  لتغيري  لل�صعادة  ال���دويل 

يف العامل.
العاملي  ال��ت��ح��ال��ف  اإط����الق  ح�����ص��ر 
بن  اأحمد  ال�صيخ  �صم�   .. لل�صعادة 
دبي  هيئة  رئي�س  مكت�م  اآل  �صعيد 
للطريان الرئي�س الأعلى ملجم�عة 
ط��ريان الإم����ارات وم��ع��ايل حممد 
بن عبداهلل القرقاوي وزير �ص�ؤون 
رئي�س  وامل�صتقبل  ال���زراء  جمل�س 
للحك�مات وممثل�  العاملية  القمة 
الدول الأع�صاء يف التحالف وذلك 

الإم����ارات م��ع تطلعات  فيها دول��ة 
التي  العامل  ال�صع�ب ح�ل  واآم��ال 
حان  اأف�������ص���ل...  مل�صتقبل  ت��ط��م��ح 
ال����ق���ت ل��ن��ج��م��ع ك��ح��ك���م��ات على 
ال�صعادة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ع��م��ل  اآل����ي����ات 

للنا�س والرتقاء بج�دة حياتهم.
النا�س  ���ص��ع��ادة  ���ص��م���ه:  واأ�����ص����اف 
لكفاءة  مقيا�س  نظرنا  وجهة  من 
لتقييم  ورك��ي��زة  احل��ك���م��ي  الأداء 
وقا�صم  وال�����ربام�����ج  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
م���������ص����رتك ل����ع����م����ل ال���ق���ط���اع���ن 
احل����ك�����م����ي واخل��������ا���������س... ه����ذا 
املعارف  لتبادل  فر�صة  التحالف 
واخلربات وال�صتفادة من جتاربنا 
يف  روؤيتنا  لعر�س  ومنا�صبة  كدول 
ال�صعادة  لأه��م��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة 
وما ت�صكله من غاية �صامية لعمل 

احلك�مة«.

للقمة  الثاين  الي�م  اأعمال  �صمن 
دورتها  يف  ل��ل��ح��ك���م��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
التحالف  وي����ه����دف  ال�������ص���اد����ص���ة. 
العاملي لل�صعادة اإىل تعميم مفه�م 
للتنمية  وغ��اي��ة  كاأ�صا�س  ال�صعادة 
وتبادل  الأمم  ب���ن  وال���ع���الق���ات 
التجارب  اأث����ر  وق��ي��ا���س  اخل�����ربات 
كنهج  ال�صعادة  تكري�س  يف  الرائدة 
القطاعات  يف  احل��ك���م��ي  ل��ل��ع��م��ل 
كافة اإذ جاء اإطالق هذا التحالف 
ال�����ذي حققه  ال���زخ���م  اأع����ق����اب  يف 
احل�������ار ال���ع���امل���ي ل��ل�����ص��ع��ادة ال���ذي 
العاملية  القمة  انعقاد  ع�صية  اأقيم 

للحك�مات يف دورتها ال�صاد�صة.
التحالف  ت��اأ���ص��ي�����س  ات��ف��اق��ي��ة  وق���ع 
ال��ع��امل��ي ل��ل�����ص��ع��ادة ك��ل م��ن معايل 
وزيرة  ال��روم��ي  خلفان  بنت  عه�د 
احلياة  وج��������دة  ل��ل�����ص��ع��ادة  دول������ة 

على  امل�صرتك  الإع���الن  ن�س  كما 
لل�صعادة  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ح��ال��ف  ع��ق��د 
فعاليات  �صمن  �صن�يا  اج��ت��م��اع��ا 
ال���ق���م���ة ال���ع���امل���ي���ة ل��ل��ح��ك���م��ات يف 
دول��ة الإم����ارات لبحث الإجن���ازات 

وتبادل املعل�مات واخلربات ب�صاأن 
ت��ط��ب��ي��ق ���ص��ي��ا���ص��ات ال�����ص��ع��ادة على 
الأع�صاء  ال��دول  بن  اأو�صع  نطاق 
التي  امل�صرتكة  امل�����ص��اري��ع  وتنفيذ 

تعزز جه�د تلك الدول.

وال��ت��ط���رات وت��ب��ادل الأف��ك��ار التي 
اأن ت�صاعد اأع�صاء التحالف  ميكن 
والربامج  بال�صيا�صات  الرتقاء  يف 
حتقيق  اإىل  الرامية  العمل  واأط��ر 

ال�صعادة امل�صتدامة للمجتمعات.

ال�ستثمار يف ال�سعادة هو ا�ستثمار يف الأمن وال�سالم والتعاي�س بني �سعوب الأر�س

حممد بن را�شد ي�شتقبل رئي�س جمموعة البنك الدويل
•• دبي-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م���  ���ص��اح��ب  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكت�م  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال�����زراء حاكم دب��ي »رع���اه اهلل« يف 
يف  ج��م��ريا  مبدينة  الن�صيم  ف��ن��دق 
العاملية  ال��ق��م��ة  دب���ي ع��ل��ى ه��ام�����س 
ال�صيد  ام�������س  ظ��ه��ر  ل��ل��ح��ك���م��ات 
ج��ي��م ي���ن��غ ك��ي��م رئ��ي�����س جمم�عة 

ال�����������دويل ل����ال�����ص����ط����الع ب��������دوره 
التنمية  ب����رام����ج  يف  الإي����ج����اب����ي 
والتحديث يف بلدان العامل الثالث 

والدول الفقرية الأخرى.
بفكرة  املجم�عة  رئي�س  اأ�صاد  وقد 
العاملية  ال���ق���م���ة  م��ل��ت��ق��ى  ت��ن��ظ��ي��م 
مئات  ت�صتقطب  التي  للحك�مات 
ب��ل اآلف امل��ف��ك��ري��ن وامل��ب��دع��ن يف 
جانبهم  واإىل  امل���ي���ادي���ن  خم��ت��ل��ف 
امل�ص�ؤولن احلك�مين من خمتلف 

البنك الدويل. وقد جتاذب �صم�ه 
ال��دويل - بح�ص�ر �صم�  وامل�ص�ؤول 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد 
و�صم�  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت���م  اآل 
ال�صيخ مكت�م بن حممد بن را�صد 
اآل مكت�م نائب حاكم دبي - اأطراف 
ع����دد م���ن ق�صايا  احل���دي���ث ح�����ل 
التنمية يف الدول ذات امل�ارد املالية 
و�صبل  امل����ح����دودة  والق���ت�������ص���ادي���ة 
البنك  جم���م����ع���ة  ع���م���ل  ت���ع���زي���ز 

دول العامل للت�صاور وتبادل الآراء 
اخلالقة من اأجل م�صتقبل اأف�صل 
قطاعات  يف  خ��ا���ص��ة  للمجتمعات 
والإدارة  وامل���راأة  وال�صباب  التعليم 

احلك�مية وغريها.
ح�صر اللقاء .. �صم� ال�صيخ اأحمد 
هيئة  رئي�س  مكت�م  اآل  �صعيد  ب��ن 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س  ل��ل��ط��ريان  دب����ي 
و�صم�  الإم���ارات  ط��ريان  ملجم�عة 
ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص���ر ب���ن حم��م��د بن 

اآل م��ك��ت���م وم��ع��ايل حممد  را���ص��د 
بن عبداهلل القرقاوي وزير �ص�ؤون 
رئي�س  وامل�صتقبل  ال����زراء  جمل�س 
اإبراهيم  بنت  رمي  وم��ع��ايل  القمة 
ل�ص�ؤون  دول�����ة  وزي������رة  ال��ه��ا���ص��م��ي 
الدكت�ر  ومعايل  ال��دويل  التعاون 
مبارك املن�ص�ري حمافظ م�صرف 
حممد  ومعايل  املركزي  الإم���ارات 
اإبراهيم ال�صيباين مدير عام دي�ان 

�صاحب ال�صم� حاكم دبي.

زار موقع اإك�سبو 2020 دبي .. واأكد ان احلدث العاملي يعزز من خطى التنمية يف دبي والإمارات عمومًا

حممد بن زايد: االأيادي االإماراتية ال�شابة ت�شع ب�شمة �شي�شجلها التاريخ 

اإىل رفاه و�صعادة املجتمع.
وقال �صم�ه » يف�صلنا القليل عن 
اإك�صب� 2020 وحجم الجناز يف 
ت�صارع  يف  ال�صخم  امل�����ص��روع  ه���ذا 
الماراتية  والأي�����ادي   .. م�صتمر 
ال�صابة ت�صع باقتدار ب�صمتها فيه 
اأبنائنا  ب��ق��درة  را���ص��خ��ة  وثقتنا   ..
ع��ل��ى ال��ت��ح�����ص��ري امل��ت��م��ي��ز خلروج 

احلدث باأف�صل �ص�رة ».
ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  اأ���ص��اد  كما 
اآل نهيان بجه�د  زاي��د  حممد بن 

�صعيد  على  دب��ي   2020 اإك�صب� 
والت�صييد،  والتط�ير  الإن�����ص��اءات 
للم�صاركة  اجلارية  والتح�صريات 
وم�صاركة  وم�����ص��اه��م��ة  ال���دول���ي���ة، 
امل�صاريع  تنفيذ  يف  ال���ط��ن  �صباب 
والت�ص�يقية  العمرانية  واخلطط 
ل���ص��ت��ق��ب��ال م���الي���ن ال���زائ���ري���ن 

وامل�صاركن يف اك�صب�.
وق������ال ����ص���م����ه » ن���ح���ن ف���خ����رون 
 2020 اك�صب�  دب��ي  با�صت�صافة 
.. مك�صب كبري لالإمارات وع�ائد 

ع��الم��ة ف��ارق��ة يف م�����ص��رية وطننا 
غنيا  واإرث���ا  مميزا  اأث��را  و�صيرتك 
لأجيال قادمة وهي فر�صة لإبراز 
واحتفاءنا  وت��ق��ال��ي��دن��ا  ث��ق��اف��ت��ن��ا 
بزوارنا مبا يعك�س قيمنا ال�صيلة 
وه�يتنا العربية وعاداتنا يف اإكرام 

�صي�فنا وح�صن ا�صتقبالهم«.
ال�صيخ  ال�����ص��م���  ���ص��اح��ب  و����ص���دد 
ن��ه��ي��ان على  اآل  ب���ن زاي����د  حم��م��د 
يف  ال�صباب  م�صاركة  تعزيز  اأهمية 
 2020 لإك�صب�  التح�صري  رحلة 

دبي   2020 اإك�����ص��ب���  ل����  ال��ع��ل��ي��ا 
دبي  مل�ؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س 
ومعايل  احلك�مية  لال�صتثمارات 
رمي بنت اإبراهيم الها�صمي وزيرة 
دول����ة ل�������ص����ؤون ال���ت���ع���اون ال����دويل 
 2020 اإك�صب�  املدير العام ملكتب 

دبي وعدد من امل�ص�ؤولن.
ال�صيخ  ال�����ص��م���  ���ص��اح��ب  واط���ل���ع 
ن��ه��ي��ان من  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
العمل على  اأق�صام  روؤ�صاء وم��دراء 
حجم الإجن��از الذي اأح��رزه فريق 

اأ����ص���رة اإك�����ص��ب��� ورغ��ب��ت��ه��م يف ترك 
لدولة  التاريخ  �صي�صجلها  ب�صمة 
الم��ارات ..م���ؤك��دا �صم�ه اأن مثل 
ال���ع���م���الق ميثل  امل���������ص����روع  ه�����ذا 
وتط�ير  ال��ك��ف��اءات  لبناء  فر�صة 
اإم���ك���ان���ات اأب���ن���اء ال����ط���ن واإب������راز 

قدراتهم للعامل.
ال�صيخ  ال�����ص��م���  ����ص���اح���ب  وق������ال 
اننا   « نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
ن��ت��ط��ل��ع ل���ص��ت��ق��ب��ال امل���الي���ن من 
�صيك�ن  ح���دث  ال���ع���امل يف  اأن���ح���اء 

ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ����ص����اء اق��ت�����ص��ادي��ة اأو 
اجتماعية .. وقبل ذلك كله الثقة 
�صمعة  واإث���راء  تعزيز  يف  بقدراتنا 

المارات عامليا«.
 2020 اإك�صب�  ان  �صم�ه  واأ�صاف 
�صيعزز من خطى التنمية يف دبي 
حافز  وه���   .. عم�ما  والم�����ارات 
التي  التنم�ية  امل�صاريع  ملزيد من 
عامليا  الم��������ارات  م��ك��ان��ة  ت��ر���ص��خ 
..معربا �صم�ه عن ثقته مب�ا�صلة 
الإجنازات التي نتطلع من خاللها 

•• دبي -وام:

ال�صيخ حممد  ال�صم�  �صاحب  زار 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب����ظ���ب���ي 
اإك�صب�  م���ق��ع  امل�����ص��ل��ح��ة  ل��ل��ق���ات 
دبي  م��ن��ط��ق��ة  يف  دب����ي   2020
اجل����ن�����ب ام�������س ل����الط����الع على 
اإجنازه  امل�صتجدات وما مت  اأح��دث 
حتى الي�م على �صعيد الإن�صاءات 
والتح�صريات اجلارية ل�صت�صافة 

احلدث العاملي.
ال��زي��ارة �صم�  راف���ق �صم�ه خ��الل 
اآل نهيان  ال�صيخ من�ص�ر بن زايد 
�ص�ؤون  وزي��ر  ال����زراء  رئي�س  نائب 
ا�صتقبال  يف  وك������ان  ال���رئ���ا����ص���ة. 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��� ال�����ص��ي��خ حممد 
م�قع  يف  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 
بن  اأح��م��د  ال�صيخ  ..���ص��م���  اإك�صب� 
هيئة  رئ��ي�����س  م��ك��ت���م  اآل  ���ص��ع��ي��د 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س  ل��ل��ط��ريان  دب���ي 
ملجم�عة ط��ريان الإم��ارات رئي�س 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا لإك�����ص��ب��� 2020 
بن  �صلطان  ال�صيخ  وم��ع��ايل  دب���ي 
املجل�س  ع�ص�  نهيان  اآل  طحن�ن 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  ع�ص�  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ومعايل حممد اإبراهيم ال�صيباين 
ال�صم�  ����ص���اح���ب  دي��������ان  م���دي���ر 
ح��اك��م دب���ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س اللجنة 

دب����ي ك��م��ا اأك����د ع��ل��ى ال�����دور املهم 
�صيتم  ال��ذي��ن  امل��ت��ط���ع��ن  لآلف 
جت�صيد  ل�صمان  بهم  ال�صتعانة 
ثقافة وق��ي��م دول���ة الإم�����ارات من 
الذي  دب��ي   2020 اإك�صب�  خ��الل 
ملي�ن   25 ي�صتقطب  اأن  ُيت�قع 
من  ���ص��ي��اأت���ن  منهم   70% زائ���ر 

خارج الدولة.
..�صعادة  ال���ص��ت��ق��ب��ال  ك���ان يف  ك��م��ا 
رئي�س  العام  املدير  الطاير  مطر 
املديرين يف هيئة الطرق  جمل�س 
واملهند�س  ب���دب���ي  وامل�����ا�����ص����الت 
ح�����ص��ن ن��ا���ص��ر ل����ت���اه م��دي��ر عام 
رئي�س  العبار  وحممد  دبي  بلدية 
اإع����م����ار  ����ص���رك���ة  اإدارة  جم���ل�������س 
واملهند�س خليفة الزفن الرئي�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ؤ���ص�����ص��ة م��دي��ن��ة دبي 
عبداهلل  ال��ل���اء  و�صعادة  للطريان 
خليفة املري القائد العام ل�صرطة 
دب������ي و�����ص����ع����ادة حم���م���د امل����ب����ارك 
امل��زروع��ي وك��ي��ل دي����ان ويل عهد 

اب�ظبي.
الزيارة  ���ص��م���ه خ���الل  ك��م��ا راف����ق 
اأحمد  معايل الدكت�ر �صلطان بن 
املجل�س  رئي�س  دولة  وزير  اجلابر 
ال�طني لالإعالم ومعايل الدكت�ر 
امل���زروع���ي الأمن  اأح��م��د م��ب��ارك 
لإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العام 

اأب�ظبي.
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اأخبـار الإمـارات
الدفاع املدين ودوريات االأجناد ي�شيطرون على حريق باإحدى البنايات مبنطقة البطينة يف ال�شارقة

•• ال�صارقة-وام:

�صيطرت ك�ادر الدفاع املدين يف اإمارة ال�صارقة ودوريات الأجناد بالقيادة 
ال�صكنية  البنايات  اإح��دى  اندلع يف  ال�صارقة على حريق  ل�صرطة  العامة 
مبنطقة البطينة يف الإمارة بعد �صرعة ا�صتجابة مل تتجاوز الدقيقتن 

متكنت خاللها من انقاذ عدد كبري من ال�صكان.
فاإن زمن  ال�صارقة  الإعالمي حلك�مة  املكتب  ال�صادر عن  للبيان  ووفقا 
ال��ص�ل ال�صريع وتفاين ك�ادر دوريات الأجناد والدفاع املدين يف التعامل 
مع احلادث الذي تدافعت اليه ف�ر اإبالغها حال دون امتداد النريان اإىل 
الذين  ال�صكان  من  كبري  عدد  واإنقاذ  ال�صكني  املبنى  يف  املجاورة  ال�صقق 
من  اأ�صخا�س  خم�صة  وف��اة  احلريق  عن  ونتج  املبنى.  من  اإج��الوؤه��م  مت 
اأربع  اأع��م��اره��م  طفليها  م��ع  مغربية  �صيدة  بينهم  ال�صكني  املبنى  �صقق 

و�صت �صن�ات و�صيدة باك�صتانية ورجل هندي واإ�صابة �صتة اأ�صخا�س نقل�ا 
اإثرها اإىل م�صت�صفى الك�يت بال�صارقة حيث يتماثل�ن لل�صفاء من  على 

اأعرا�س حالت الختناق التي �صاحبت وق�ع احلريق.
العاملن بدوريات الأجناد  اأف��راد من بينهم ت�صعة من   10 كما تعر�س 
واأح�����د ال��ع��ام��ل��ن ب��ال��دف��اع امل����دين لإ����ص���اب���ات ت���راوح���ت ب���ن املت��صطة 
والب�صيطة خالل قيامهم بعمليات الإنقاذ حفاظا على اأرواح �صكان املبنى 
ال�صكني حيث تلق�ا العالج من وحدات الإ�صعاف ال�طني التي ت�اجدت 

يف م�قع احلادث.
وم��ا ت��زال ف��رق م��ن ال��دف��اع امل��دين وخ���رباء احل��رائ��ق باملخترب اجلنائي 
ب�صرطة ال�صارقة يتابع�ن عملهم يف امل�قع للتعامل مع بقية اآثار احلريق 

ومعرفة الأ�صباب التي اأدت ل�ق�عه.
ال�صارقة  ل�صرطة  العامة  القيادة  ال�صادرة عن  الأولية  املعل�مات  وت�صري 

بعد منت�صف  واثني ع�صر دقيقة من  ال�احدة  اندلع يف  اأن احلريق  اإىل 
الليل يف اإحدى ال�صقق ال�اقعة بالدور الأول من املبنى ال�صكني واملك�ن 
من ثالثة ط�ابق عندما تلقت غرفة العمليات املركزية ب�صرطة ال�صارقة 
ب��الغ��ا ب��احل��ادث انتقلت على ال��ف���ر ف��رق م��ن ال��دف��اع امل���دين ودوري���ات 
الأجناد التي و�صلت اإىل امل�قع خالل دقيقتن من ورود البالغ وبا�صرت 
عملها يف اإجالء ال�صكان والتعامل مع النريان ومنع امتدادها اإىل ال�صقق 
املجاورة. واأعرب الل�اء �صيف الزري ال�صام�صي قائد عام �صرطة ال�صارقة 
متنياته  مع  املت�فن  ل��ذوي  وم�ا�صاته  احل��ادث  ل�ق�ع  اأ�صفه  عميق  عن 
يف  العامة  القيادة  جه�د  ا�صتمرار  م�ؤكدا  العاجل..  بال�صفاء  للم�صابن 
باأول  اأول  اأ�صبابه واإطالع اجلمه�ر  معاجلة اثار احلريق والتعرف على 
على املعل�مات التي يتم الت��صل اإليها مبا ي�صهم يف التيقظ ل�ق�ع مثل 

هذه احل�ادث ودرء خماطرها.

للدفاع  العامة  الإدارة  النقبي مدير عام  �صامي  العقيد  اأثنى  من جانبه 
املدين بال�صارقة على تظافر جه�د ك�ادر الدفاع املدين و�صرطة ال�صارقة 

وا�صتجابتهم ال�صريعة لل�صيطرة على احلادث.
الأمان  باحتياطات  بالأخذ  املجتمع  اأفراد  النقبي بجميع  العقيد  واأهاب 
كفاءة  من  التاأكد  خ��الل  من  اأن�اعها  اختالف  على  ال�صكنية  املباين  يف 
و�صالمة الت��صيالت الكهربائية واإغالق حماب�س الغاز قبل الن�م واتباع 

طرق الإخالء ال�صحيحة عند احل�ادث وا�صتخدام خمارج الط�ارئ.
وج�د  �صرورة  بال�صارقة  امل��دين  للدفاع  العامة  الإدارة  ع��ام  مدير  واأك��د 
م��ع��دات الإط���ف���اء الأول���ي���ة وال���ع��ي وامل��ع��رف��ة ال��ك��ام��ل��ة ل���دى الأف�����راد يف 
ا�صتخدامها عند احلاجة ومعرفة اأرقام ه�اتف الدفاع املدين وهي 999 
للحيل�لة  احل���ادث  وق���ع  ال�صحيح عند  بال�صكل  الإب��الغ  واآلية  و997 

دون وق�ع اإ�صابات اأو اأ�صرار.

حممد بن را�شد يتفقد املركز االإعالمي ومركز التوا�شل االجتماعي للقمة العاملية للحكومات

اأ�ساد بجهود دولة الإمارات وا�ستثمارها يف العن�سر الب�سري 

رئي�س البنك الدويل : حممد بن را�شد وحممد بن زايد قائدان من اأ�شحاب الروؤى التي تغري وجه العامل

•• دبي-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م���  ����ص���اح���ب  ت��ف��ق��د 
نائب  مكت�م  اآل  را�صد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل ام�س 
املركز الإعالمي ومركز الت�ا�صل 
الجتماعي وغرف عمليات الفريق 
للحك�مات  العاملية  للقمة  املنظم 
يف دورت���ه���ا ال�����ص��اد���ص��ة ال��ت��ي تعقد 
 11 برعاية �صم�ه يف الفرتة من 
– 13 فرباير احلايل حتت �صعار 

ا�صت�صراف حك�مات امل�صتقبل.

رافق �صم�ه يف اجل�لة التي �صملت 
للحك�مات  العاملية  القمة  مرافق 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صم� 
بن را�صد اآل مكت�م ويل عهد دبي 
و�صم� ال�صيخ مكت�م بن حممد بن 
دبي  حاكم  نائب  مكت�م  اآل  را�صد 
اآل  �صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ  و�صم� 
مكت�م رئي�س هيئة دبي للطريان 
طريان  ملجم�عة  الأعلى  الرئي�س 
الإمارات و�صم� ال�صيخ من�ص�ر بن 
حممد بن را�صد اآل مكت�م ومعايل 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 
وامل�صتقبل  ال���زراء  �ص�ؤون جمل�س 

�صم�ه ل��الإع��الم والإع��الم��ي��ن يف 
املنا�صبات، م�ؤكدين تقديرهم  كل 
لفريق تنظيم القمة ملا وفره من 
على  تعينهم  واإمكانات  جتهيزات 

القيام بعملهم.
عمليات  غ���رف  ���ص��م���ه  تفقد  ك��م��ا 
فريق عمل القمة واأ�صاد بجه�دهم 
اأعمال  لإجن��اح  املت�ا�صل  وعملهم 
�ص�رة  اأف�صل  يف  واإب��رازه��ا  القمة 
مهام  خمتلف  على  �صم�ه  واط��ل��ع 
جمالت  خمتلف  يف  العمل  ف��رق 
الجتماعي  وال��ت���ا���ص��ل  التنظيم 
وغريها  القمة  �صي�ف  وخ��دم��ات 

رئي�س القمة العاملية للحك�مات.
واأثنى �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد 
م�صت�ى  اآل مكت�م على  را�صد  بن 
ال��ت��ن��ظ��ي��م يف امل����رك����ز الإع����الم����ي 
واأ�������ص������اد ب���ج���ه����د الإع����الم����ي����ن 
والأجانب  وال��ع��رب  الإم��ارات��ي��ن 
ر�صالتها  نقل  يف  للقمة  ك�صركاء 
وم�قعها  دوره����ا  واإب������راز  ل��ل��ع��امل 
كمن�صة ل�صناعة امل�صتقبل .. بينما 
تبادل �صم�ه احلديث مع عدد من 
املركز  املت�اجدين يف  الإعالمين 
اعتزازهم  بالغ  اأعرب�ا عن  الذين 
ال����ذي ي�ليه  ال��ك��ب��ري  ب��اله��ت��م��ام 

من الأدوار التي تتكامل يف تقدمي 
حدث عاملي من الطراز الأول.

وتعرف �صاحب ال�صم� على املهام 
من  املتط�عن  ف��رق  اإىل  امل���ك��ل��ة 
اأثنى  الإم���ارات حيث  اأب��ن��اء وبنات 
ال�طن  �صباب  اإ�صراك  على  �صم�ه 
الكبري  احل�����دث  ه����ذا  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
وال�����ذي�����ن ب���ل���غ ع����دده����م يف ه���ذه 
متط�ع   400 اأك���رث م��ن  ال����دورة 
القمة  ق��ط��اع��ات  ���ص��م��ن خم��ت��ل��ف 
اإك�صابهم  اأث���ر يف  م��ن  ل��ذل��ك  مب��ا 
تنظيمية  وم�������ه�������ارات  خ��������ربات 

واإدارية عاملية امل�صت�ى.

•• دبي-وام:

اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة  �صهد �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد 
دور  ب��ع��ن���ان  رئي�صية  اهلل جل�صة  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م  ال������زراء  رئ��ي�����س جمل�س 
للقمة  الثاين  الي�م  فعاليات  �صمن  الب�صري  امل��ال  راأ���س  بناء  يف  احلك�مات 
العاملية للحك�مات املنعقدة يف دبي وحتدث فيها معايل جيم ي�نغ كيم رئي�س 

جمم�عة البنك الدويل.
واأكد كيم خالل كلمته اأن �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكت�م 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي و�صاحب ال�صم� ال�صيخ 
للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب��� ظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�صلحة قائدان من اأ�صحاب الروؤى التي تغري وجه العامل.. واأ�صاد بجه�د 
دولة الإمارات وا�صتثمارها يف العن�صر الب�صري وه� ال�صتثمار الذي يرتابط 
ب�صكل وثيق مع �صيا�صات حت�صن القت�صاد وج�دة احلياة.. مثنيا على روؤية 
لالأمم  احلقيقية  ال��رثوة  ه�  الإن�صان  ب��اأن  ت�ؤمن  التي  الإم��ارات��ي��ة  القيادة 
البتكار  تدعم  التي  املبادرات  من  متكاملة  منظ�مة  تط�ير  على  وحتر�س 
بن  ال�صيخ حمدان  �صم�  املتقدمة.  ح�صر اجلل�صة  والعل�م  الأعمال  وري��ادة 
حممد  بن  مكت�م  ال�صيخ  و�صم�  دب��ي  عهد  ويل  مكت�م  اآل  را�صد  بن  حممد 

بن را�صد اآل مكت�م نائب حاكم دبي والفريق �صم� ال�صيخ �صيف بن زايد اآل 
اأحمد بن  ال�صيخ  و�صم�  الداخلية  وزي��ر  ال���زراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
�صعيد اآل مكت�م رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى ملجم�عة طريان 
الإمارات و�صم� ال�صيخ من�ص�ر بن حممد بن را�صد اآل مكت�م ومعايل حممد 
بن عبداهلل القرقاوي وزير �ص�ؤون جمل�س ال�زراء وامل�صتقبل. وحتدث رئي�س 
اإن  وق��ال  الب�صري..  امل��ال  راأ����س  بناء  ع��ن دور احل��ك���م��ات يف  ال���دويل  البنك 
اأن���اع ال�صتثمار الأخ��رى واإن اأم�را  ال�صتثمار يف الب�صر ه� الأه��م من بن 
كثرية وم�صتجدات طراأت على واقع التكن�ل�جيا وثمة اأ�صئلة كثرية عما اإذا 

كان التناف�س �صيك�ن متاحا اأمام الدول الأقل تنمية ودخال.
حتديات �ص�ق العمل وج�دة احلياة واأ�صار كيم اإىل اأن اأ�ص�اق العمل �صت�صهد 
ملي�ن   300 بنح�  تقدر  عمالة  فج�ة  لدينا  �صيك�ن  حيث  كبرية  تغريات 
�صخ�س يف العام 2050 نتيجة دخ�ل 450 ملي�ن �صخ�س اإىل اأ�ص�اق العمل 
اإىل   2020 ال��ع��ام  بحل�ل  ال��ع��امل  �صيحتاج  بينما  ملي�نا   150 وم��غ��ادرة 

ملي�ن وظيفة تزيد يف العام 2030 اإىل 180 ملي�ن وظيفة.  139
واأكد جيم ي�نغ كيم اأن التحدي ل يقت�صر على عدد ال�ظائف التي يحتاجها 
العامل بل ي�صمل ج�دة احلياة بعد اأن ي�صبح النرتنت متاحا لثمانية مليارات 
�صخ�س م�صريا اإىل اأن املقارنة لن تك�ن بن اأجر اإن�صان واآخر بل بن ما ميكن 

و�صتك�ن  والآم���ال  الرغبات  �صتزداد  وبالتايل  النرتنت  عرب  اإليه  ال��ص�ل 
الطم�حات كبرية لأن ثقافة وطبيعة العمل �صتختلف جذريا.  وا�صتعر�س 
لتح�صن  التكن�ل�جيا  ت�ظيف  حت���اول  ال��ت��ي  ال���دول  م��ن  ل��ع��دد  اأمثلة  كيم 
م�صت�يات املعي�صة كما يف رواندا التي ت�صتخدم طائرات بدون طيار لت�فري 
بع�س اخلدمات الطبية وحتديدا لإي�صال اأكيا�س الدم اإىل من يحتاج�نه يف 
املناطق النائية م��صحا اأن هذا التقدم يف جمال ت�ظيف التكن�ل�جيا يخلق 
حتديات ناجمة عن تعطيل وظائف كثرية كانت مت�صمنة يف تلك املجالت. 
�صتختفي  ال�ظائف احلالية  % من   15 اأن  اإىل  ت�صري  درا�صات  اأن  واأ�صاف 
م�صتقبال ب�صبب الأمتتة يف حن اأن 65 % من طالب املرحلة البتدائية يف 

ي�منا هذا �صيمار�ص�ن وظائف لي�صت م�ج�دة الي�م.
واأ�صار رئي�س جمم�عة البنك الدويل اإىل اأن امل�صتقبل �صيغري طبيعة التعليم 
ون�عيته كما �صيغري منط حياتنا الغذائي وتطرق اإىل درا�صة اأجرتها منظمة 
ال�صحة العاملية عن مقايي�س النم� املطل�بة وخا�صة خالل ال�صنتن الأولن 
مع  الذكاء  وم�صت�ى  الدماغ  على  ت�ؤثر  التي  »التقزم«  وم�صكلة  العمر  من 
طرح بع�س الح�صائيات عن بع�س املناطق التي تعاين من �ص�ء التغذية اإذ 
تبلغ اأكرث من %30 يف اندوني�صيا والهند وباك�صتان وتنخف�س الن�صبة يف 
الأطفال  اأن  كيم  واأو�صح  باملئة.    18 اإىل  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 

املال حتى ل� ت�فر لهم  الذين يعي�ص�ن يف ظروف غري �صحية لن يك�صب�ا 
اآثار نف�صية خطرية  اأن هذه الظاهرة ال�صحية قد تت�صبب يف  التعليم واأكد 
مثل الإحباط والغ�صب واخل�ف وال�صعف والتطرف والإرهاب م�صددا على 
ي�صم  عامل  يف  التعليم  ق�صية  ومعاجلة  التحديات  لهذه  الت�صدي  �صرورة 
250 ملي�ن طفل يعان�ن الأمية ومثلهم ل يحظ�ن بتعليم مدر�صي يف حن 
التي  التعليم  خمرجات  ج�دة  بح�صب  حت�صيلهم  م�صت�ى  يتاأثر  اآخرين  اأن 
تتفاوت بن بلد واآخر اإىل حد اأن الفج�ة قد تبلغ 5 �صن�ات بن الطالب الذي 

و�صل اإىل ال�صف 12 يف �صنغاف�رة وزمالئه يف دول مثل اليمن ومالوي.
التي  املهارات  اإىل  ال��دويل  البنك  جمم�عة  رئي�س  وتطرق  اأ�صا�صية  مهارات 
يجب اأن يزود بها الأطفال والقيم التي يجب اأن يرتب�ا عليها مثل التعاطف 
واأننا  خا�صة  امل�صتقبل  اقت�صاد  يف  اأف�صل  اأداء  اأ�صحاب  لي�صبح�ا  والرتكيز 
املال  راأ���س  قيمة  نح�صب  اأ�صبحنا  ب�صري  تاريخنا كجن�س  الأوىل يف  وللمرة 
تربية  الأف��راد من  تك�ينه على ما يح�صل عليه  وال��ذي يعتمد يف  الب�صري 
اأف�صل  حققت  التي  ال���دول  اأن  علما  كثرية  دول  ت��درك��ه  ل  م��ا  وه���  وتعليم 
النتائج مثل دول �صرق اآ�صيا ا�صتثمرت بالعن�صر الب�صري ما اأدى لدعم زيادة 
من�ها وا�صتعر�س جانبا من التجارب الناجحة لبع�س الدول يف هذا ال�صياق 

مثل �صلطنة عمان والبريو وفيتنام.

حممد بن را�شد يتفقد غرفة عمليات القمة العاملية للحكومات
•• دبي-وام:

ال�صيخ حممد  ال�صم�  تفقد �صاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت���م  اآل  را����ص���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم 
ام�س غرفة عمليات  اهلل  رع��اه  دب��ي 
القمة العاملية للحك�مات يف مدينة 
�صم�ه  وا����ص���ت���م���ع  دب�����ي  يف  ج���م���ريا 
ال��ل���اء عبد اهلل خليفة  ���ص��ع��ادة  م��ن 

القان�ن ومب�جب  �صقف  وت��ام حتت 
التعليمات ال�صادرة لكل واحد منهم 

من روؤ�صائهم.
وبارك �صم�ه هذه اجله�د ال�طنية 
بن  والتن�صيق  وال��ت��ع��اون  املخل�صة 
دوائ���رن���ا وم���ؤ���ص�����ص��ات��ن��ا مل��ا ف��ي��ه خري 
وم�صلحة ال�طن واملجتمع.. ومتنى 
خدمة  يف  الت�فيق  للجميع  �صم�ه 

بالدهم وجمتمعهم.

بها  وت�صطلع  تبذلها  التي  اجله�د 
ت�صم  ال��ت��ي  الفعالية  ت��اأم��ن  جل��ن��ة 
ف��ري��ق ع��م��ل م���ن خم��ت��ل��ف اجلهات 
اأي�صا  لها  وال��ت��ي  املعنية  احلك�مية 
ال��ع��م��ل��ي��ات التي  مم��ث��ل��ن يف غ��رف��ة 
ت�صرف عليها وتديرها قيادة �صرطة 
ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  واأث��ن��ى  دب��ي. 
حممد بن را�صد اآل مكت�م على جه�د 
فريق العمل امل�صرتك م�ؤكدا �صم�ه 

امل����ري ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����ص��رط��ة دبي 
و�صعادة الل�اء طالل حميد باله�ل 
الفال�صي اإىل �صرح م�جز ح�ل اآلية 
وال�صرطي  الأم���ن���ي  ال��ف��ري��ق  ع��م��ل 
القمة  يف  امل�صاركن  �صالمة  لتاأمن 
الذكية  الإل���ك���رتون���ي���ة  والأن���ظ���م���ة 
العمليات  غ��رف��ت��ي  يف  امل�����ص��ت��خ��دم��ة 

والتحكم.
اإىل  اأثناء ال�صرح  الل�اء املري  واأ�صار 

والتن�صيق  اجلماعي  العمل  اأهمية 
ال�����دائ�����م ب����ن ال�����دوائ�����ر واجل���ه���ات 
احلك�مية و�صبه احلك�مية من اأجل 
�ص�اء  بها  يق�م�ن  اأي مهمة  اإجن��اح 
وامل�ؤمترات  ال��ك��ب��رية  امل��ن��ا���ص��ب��ات  يف 
ب�صكل  اأو  وغ���ريه���ا  وامل���ه���رج���ان���ات 
ي���م��ي ف��ه��ذا ج��ه��د ع��ظ��ي��م يتطلب 
املهام  وتنفيذ  تفعيله  اجلميع  م��ن 
امل�كلة لكل عن�صر اأو فرد ب�صكل جاد 

�شيف بن زايد يلتقي وزير العدل النيوزلندي على هام�س القمة العاملية للحكومات �شيف بن زايد يلتقي وفد اجلمعية الدولية لقادة ال�شرطة
•• دبي -وام:

�صيف  ال�صيخ  �صم�  الفريق  التقى 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال������زراء  جم��ل�����س 
الدولية  اجلمعية  من  وف��دا  ام�س 
هام�س  على  وذلك  ال�صرطة  لقادة 
ال�����ص��اد���ص��ة للقمة  ال�����دورة  اأع���م���ال 

العاملية للحك�مات يف دبي.
ومت خالل اللقاء بحث �صبل تعزيز 
التعاون وتبادل اخلربات بن وزارة 
الداخلية واجلمعية الدولية لقادة 
اأوا�صر  ت���ط��ي��د  ب��ه��دف  ال�����ص��رط��ة 
التعاون والتن�صيق بينهما وتر�صيخ 
التميز  مبجالت  ال�صراكة  عالقة 
الل�اء  ال��ل��ق��اء  ح�����ص��ر  وال����ري����ادة. 
الدكت�ر عبد القدو�س عبد الرزاق 
العبيديل م�صاعد قائد عام �صرطة 

•• دبي -وام:

�صيف  ال�صيخ  �صم�  الفريق  التقى 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال�����زراء  جمل�س 
ام�����س ان����درو ل��ي��ت��ل وزي����ر العدل 
ال���ن���ي����زل���ن���دي وال�����ف����د امل���راف���ق 
وذل���������ك ع����ل����ى ه����ام���������س اأع�����م�����ال 
العاملية  للقمة  ال�صاد�صة  ال���دورة 

للحك�مات يف دبي.
ب�������حث  الل�������قاء  خ������الل  وت����م 
امل����������ص�����ع����ات ذات  ع�����������������دد م����ن 
يف  خ�����ا�صة  امل������صرتك  اله����تمام 
وال�������صرطية  الأمن�����ية  املج������الت 
و���ص�����������ب��ل ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون بن 
هذه  يف  ال�����ص��دي��ق��ن  ال���ب���ل���دي���ن 

بالإنابة  ال��ع��ام  الأم���ن  ال��ظ��اه��ري 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �صم�  ملكتب 

دب����ي ل�������ص����ؤون ال��ت��م��ي��ز وال����ري����ادة 
دمل�ج  ب��ن  وال��ع��م��ي��د حم��م��د حميد 

ال���زراء وزي��ر الداخلية وع��دد من 
�صباط ال�زارة.

بن دمل���ج الظاهري الأم��ن العام 
رئي�س  نائب  �صم�  ملكتب  بالإنابة 

املجالت.
ح�صر اللقاء العميد حممد حميد 

الداخلية  وزي���ر  ال�����زراء  جمل�س 
وعدد من �صباط ال�زارة.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/امل�صبغة الكربى ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 1059457 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عن�د �صامل �صعيد حل�كه املظاوي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف جا�صم علي مبارك علي الل�غانى
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�ؤ�ص�صة التاج البي�س 

للقرطا�صية رخ�صة رقم:CN 1033852 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة بدر حممد برك عمر الكندي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف را�صد حمد را�صد اجلنيبي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ايفنت ترك�س للمنا�صبات ذ.م.م 

رخ�صة رقم:CN 1357208 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة جمعه حممد علي الفقاعي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ENGLE MANAGMENT SERVICES ا�صافة الن�صر للخدمات الدارية ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

STEPS SARL حذف �صتيب�س �س م م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل عبدالقادر احمد اجلفري بني ها�صم
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صربل م�ري�س املهر

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

اإعــــــــــالن
كري  بالزا  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للعقارات واملقاولت العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1159237 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عن�د �صامل �صعيد حل�كه املظاوي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف جا�صم علي مبارك علي الل�غانى

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/املخطط 

الذهبي للنجاره واعمال الديك�ر
رخ�صة رقم:CN 1157311  قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/بينج�  تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان 

للديك�ر
رخ�صة رقم:CN 1052467  قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�ص��س الرخ�صة 
رقم:CN 2241134  بال�صم التجاري بن حم لل�صفر 
ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة ال��صع كما 

كان عليه �صابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�ص��س الرخ�صة 
رقم:CN 1003891  بال�صم التجاري رود �صتار لتاجري 
واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  ال�صيارات 

ال��صع كما كان عليه �صابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�ص��س الرخ�صة 
رقم:CN 1000407  بال�صم التجاري جمم�عة بن حم 
البرتولية ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة 

ال��صع كما كان عليه �صابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�ص��س الرخ�صة 
رقم:CN 2241894  بال�صم التجاري العن اك�صربي�س 
لل�صفر والعطالت ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�صة 

واعادة ال��صع كما كان عليه �صابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�ص��س الرخ�صة 
لل�صفر  المان  التجاري  بال�صم    CN رقم:2240606 
والعطالت ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة 

ال��صع كما كان عليه �صابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�ص��س الرخ�صة 
رقم:CN 2241258  بال�صم التجاري جمم�عة �صيتي 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  الفنادق  لدارة  �صيزنز 

الرخ�صة واعادة ال��صع كما كان عليه �صابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�ص��س الرخ�صة 
التجاري �صركة بن حم  CN  بال�صم  رقم:1021913 
للمقاولت العامة ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�صة 

واعادة ال��صع كما كان عليه �صابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز القدوة الطبي

 رخ�صة رقم:CN 1022681 قد تقدم�ا الينا بطلب

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

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/ مركز القدوة الطبي

AL QUDWAH MEDICAL CENTRE

اىل/مركز القدوة الطبي- �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م

AL QUDWAH MEDICAL CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الغفران لل�صفر

 رخ�صة رقم:CN 2241736 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/�صالح �صامل بخيت ال�صيعري من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ �صالح �صامل بخيت ال�صيعري من 100% اىل %75
تعديل مدير/ا�صافة نافا�س ك�ن�ميل

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة نافا�س ك�ن�ميل %25
تعديل مدير/حذف �صالح �صامل بخيت ال�صيعري

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

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/ الغفران لل�صفر

AL GHAFRAN TRAVEL
اىل/الغفران لل�صفر ذ.م.م

AL GHAFRAN TRAVEL LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ترحيل لتجميع النفايات

 رخ�صة رقم:CN 1184781 قد تقدم�ا الينا بطلب
TORNADO INVESTMENT تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ت�رنيدو لال�صتثمار

 EAGLE تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة الن�صر للخدمات البيئية ومكافحة الآفات
ENVIRONMENTAL SERVICES & PEST CONTROL

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف بثينه عبداهلل عبدالغني الرفاعي
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/ترحيل لتجميع النفايات
TARHEEL COLLECTING WASTES

اىل/�صركة ترحيل لتجميع النفايات ذ.م.م
TARHEEL COLLECTING WASTES LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/وايت ن جل��صي للدعاية والعالن ذ.م.م

 رخ�صة رقم:CN 1485063 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة زهرع عي�صى حممد %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبدالقادر �صرييا ب�ت� لت

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صامل حممد �صامل بالعمى التميمي
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قان�ين/من �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/ وايت ن جل��صي للدعاية والعالن ذ.م.م

WHITE N GLOSSY PUBLISHING & ADVERTSING LLC
اىل/اوو خلدمات الت�صميم الفني للمطب�عات- �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م

NWE DESIGN AND ARTWORK SERVICE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل عن�ان/ من اب�ظبي اب�ظبي م�صفح ال�صناعية م 36 ق 29 مكتب 15 �صركة الراحة للحا�صب 

اليل ذ.م.م اىل اب�ظبي م�صفح ال�صناعية م 26 ق 3 مكتب رقم 7 حك�مة اب�ظب واخرين
تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات الت�صميم الفني للمطب�عات )1812005(

تعديل ن�صاط/حذف دعاية واعالن )7310015(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة ا�صتدامة للحل�ل اللكرتونية املتكاملة ملالكها حمدان 

نا�صر امل�صعبي- �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م  رخ�صة رقم:CN 2115319  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة امل �صعيد را�صد مطر البادي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة وقا�س احمد عبداخلالق %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حمدان نا�صر عبدالقادر الفاطمي امل�صعبي

تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 0.20*0.50 اىل 1*1
تعديل �صكل قان�ين/من �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م اىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري من/ �صركة ا�صتدامة للحل�ل اللكرتونية املتكاملة ملالكها حمدان نا�صر امل�صعبي- �صركة 
ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م

 ESTEDAMAH INTEGRATED SOLUTIONS OWNED BY HAMDA NISSER
ALMESSABI COMPANY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/وا�صا للحل�ل الكرتونية املتكاملة ذ.م.م
WASA INTEGRATED ELECTRONIC SOLUTIONS LLC

تعديل عن�ان/ من اب�ظبي اب�ظبي �صارع املطار غرب 69 ق 433 ط 3 مكتب 303 الإمارات لال�صتثمار العقاري 
ال�صيد احمد خلفان جمعه   123500 123500 3 �صرق 28 ق 13 ميزانن مكتب  اب�ظبي  اب�ظبي جزيرة  اىل 

جرب واخرين
اأربعة ع�صر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/حركات لتاأجري ال�صيارات

 رخ�صة رقم:CN 1004164 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة خالد ع��س حممد علي الهاجري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف را�صد حممد حممد جري� الفالحي
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*3 اىل 1*3

تعديل �صكل قان�ين:من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/ حركات لتاأجري ال�صيارات

HARAKAT RENT A CAR

اىل/حركات لتاأجري ال�صيارات- �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م
HARAKAT RENT A CAR-  SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�صناعة باأن: ال�صادة/بن عوي�سه اميل كولد ذ.م.م  

IN - 1001825 :رقم الرخ�صة ال�صناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل الآتي:

تعديل ال�صم التجاري: من: بن عوي�سه اميل كولد ذ.م.م
اإىل: بن عوي�سه اميل كولد- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�صكل القان�ين:
من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

لت�صبح الرخ�صة ال�صناعية با�صم:
بن عوي�سه اميل كولد- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل بخروج ال�صريك: جورجيو�س .. الياد�س
ولت�صبح الرخ�صة با�صم املالك: �سركة بن عوي�سة للتجارة العامة ذ.م.م

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذك�ر اعاله مراجعة مكتب تنمية 
ال�صناعه - اإدارة خدمة امل�صتثمرين - خالل اأ�صب�ع من تاريخ ن�صر الإعالن ، 

واإل فلن تقبل اأية اعرتا�س بعد انق�صاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعية



الثالثاء   13   فبراير    2018  م   -   العـدد  12249  
Tuesday  13   February   2018  -  Issue No   12249

05

اأخبـار الإمـارات
حمدان بن حممد يعتمد الهيكل التنظيمي 

ملوؤ�ش�شة حممد بن را�شد لالإ�شكان
•• دبي-وام:

دبي  عهد  ويل  مكت�م  اآل  را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صم�  اأ�صدر 
باعتماد   2018 ل�صنة   2 رق��م  املجل�س  ق���رار  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
الهيكل التنظيمي مل�ؤ�ص�صة حممد بن را�صد لالإ�صكان على اأن يك�ن للمدير 
القرار  هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  القرارات  اإ�صدار  للم�ؤ�ص�صة  التنفيذي 
مبا يف ذلك اعتماد مهام ال�حدات التنظيمية امل�صم�لة بالهيكل التنظيمي 
اإىل املدى الذي  اآخر  اأي قرار  اأي ن�س يف  اأحكامه. ويلغى  املُعتمد مب�جب 
يف  وين�صر  �صدوره  تاريخ  من  به  ويعمل  القرار  هذا  واأحكام  فيه  يتعار�س 

اجلريدة الر�صمية.

حمدان بن را�شد ي�شتقبل رئي�س جمل�س االأعيان االأردين
•• دبي-وام: 

اآل مكت�م نائب حاكم دبي وزير املالية يف ق�صر �صم�ه يف  ا�صتقبل �صم� ال�صيخ حمدان بن را�صد 
زعبيل م�صاء اأم�س الأول دولة ال�صيد في�صل الفايز رئي�س جمل�س الأعيان الأردين الذي نقل اإىل 
�صم�ه حتيات جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�صن ملك اململكة الأردنية الها�صمية ال�صقيقة 

جمددا الدع�ة اإىل �صم�ه لزيارة الأردن.
اإىل �صم� نائب حاكم دبي وزير املالية على  وقد تقدم رئي�س الأعيان الأردين بال�صكر والتقدير 
الأ�صر  اإىل  والإن�صانية  اخل��ريي��ة  الأع��م��ال  مكت�م  اآل  هيئة  تقدمها  التي  الإن�صانية  امل�صاعدات 
اإطار الدعم الأخ���ي الذي ما انفكت  الأردنية املتعففة يف عدد من مناطق اململكة التي تاأتي يف 
دولة الإم��ارات بت�جيهات من قيادتها املعطاءة بتقدميه اإىل الأردن على خمتلف امل�صت�يات ويف 

�صتى املجالت.

•• دبي -وام: 

ي�صت�صرف  افرتا�صي  واق��ع  اإىل  للحك�مات  العاملية  القمة  زوار  دب��ي  نقلت 
7 ابتكارات فا�صلت  م�صتقبل النقل والبنى التحتية والعمل احلك�مي عرب 

القمة يف اختيارها بن اأكرث من 275 ابتكارا من خمتلف دول العامل.
ذكي  وبرنامج  اآلية  بقدرات  اإن�صان معزز  اختيارها هي  التي مت  والبتكارات 
القطارات  رك���ب  لتذاكار  بديل  �ص�يدي  ومايكرو�صيب  الطرقات  ملراقبة 
دبي  عربها  ا�صتدعت  اب��ت��ك��ارات  ال���ظ��ائ��ف..  ب��ن  امل���ه���ب��ن  تنقل  و�صحابة 

امل�صتقبل وجعلته واقعا معا�صا يف اأروقة القمة.
لالبتكار  را���ص��د  ب��ن  حممد  م��رك��ز  اإدارة  م��دي��رة  الها�صمي  ���ص��ذى  واأ����ص���ارت 
احلك�مي اإىل معايري اختيار البتكارات املتمثلة يف احلداثة والتاأثري الكبري 
وان تك�ن جديدة غري مطبقة على مدى وا�صع..وقالت حاولنا عن طريق 
هذه البتكارات التي نعر�صها للهام الزائرين ابتكار احلل�ل للتحديات التي 

ت�اجههم.
اأجراها  بناء على بح�ث  املعرو�صة مت  ال�صبعة  اأن اختيار البتكارات  واأك��دت 
املركز ح�ل العامل من اأجل التعرف على اأهم واأحدث البتكارات والت�جهات 

امل�صتقبلية للحك�مات.
ما  التحتية وعلى كل  والبنى  والق�انن  الت�صريعات  الإبتكارات على  وتركز 

ي�صهم يف حتقيق م�صت�يات عالية من الأمان والرفاهية لالن�صان.
وعر�س املركز يف جمال البنية التحتية اإبتكارا من جمه�رية كينيا عبارة عن 
جهاز ملراقبة الطرقات ميكن تركيبه على جميع و�صائل النقل الربية ويعمل 

على ر�صد حالة الطرقات والر�صفة وال�صكك احلديدية وكل ما يطراأ عليها 
من تغيريات اأو اأ�صرار حتتاج اإىل اإ�صالح.

مما  البلديات  يف  ال��ق��رار  اتخاذ  مراكز  مع  مبا�صرة  اجلهاز  ه��ذا  رب��ط  ويتم 
ي�فر لها مراقبة دائمة حلالة الطرقات وما حتتاجه من �صيانة وقد اأ�صهم 
لعمليات  تر�صد  كانت  التي  الم����ال  من  املالين  مئات  ت�فري  يف  البتكار 
الإ�صالح وخلق  و  ال�صيانة  اتاح ت�صريع عمليات  الك�صف على الطرقات كما 

فر�س عمل جديدة.
وقدم املركز اإبتكارا ه�لنديا مميزا ي�صهم يف �صن ت�صريعات جديدة باإ�صتخدام 
اخل�ارزميات وتتلخ�س فكرة الإبتكار بجهاز يقي�س حجم ال�ص�ت يف امل�صاريع 
يتم حترير  قان�نيا  به  امل�صم�ح  املعدل  ال�صجيج  الإن�صائية ويف حال جتاوز 
خمالفة بحق اجلهة املنفذة للم�صروع ويتم ت�زيع قيمة هذه املخالفة على 

�صكان املناطق املجاورة املت�صررين من ال�صجيج.
ومن ال�ص�يد قدم املركز اإبتكار املايكرو �صيب.. ه� عبارة عن خدمة جديدة 
مت  حيث  طلبهم  على  بناء  �صخ�س   200 ل���  ال�ص�يدية  احلك�مة  قدمتها 
املرتو  و  القطارات  لرك�ب  ي�صتخدم�نه  مع�صمهم  يف  مايكرو�صيب  تركيب 
وحافالت النقل بدل التذكرة العادية ومبجرد م�صح املايكرو�صيب على جهاز 
ر�صيد  من  واقتطاعها  مبا�صرة  الج��رة  قيمة  احت�صاب  يتم  التذاكر  قطع 
املركز خالل  اخر عر�صه  اإبتكار  امل�اهب احلك�مية  و�صحابة  الدفع.  م�صبق 

امل�هبن  للم�ظفن  جديدة  خطة  الكندية  احلك�مة  اإبتكرت  حيث  القمة 
او  وزارة  اي  تنا�صب م�اهبهم يف  التي  بامل�صاريع  للعمل  التنقل  متكنهم من 

جهة حك�مية دون الإلتزام الدائم بجهة عمل حمددة.
اإبتكارا  املركز  الإبتكارات حيث عر�س  اي�صا من  الإجتماعي ح�صة  وللرفاه 

نرويجيا يهدف اإىل اعادة تعريف مفه�م الرفاه الجتماعي ب�صكل عام.
ال�صخا�س  ق���درات  تط�ير  اإع���ادة  اىل  يهدف  بربنامج  الب��ت��ك��ار  ويتلخ�س 
النف�س  علم  يف  خمت�صن  عرب  الجتماعي  ال�صمان  من  ي�صتفيدون  الذين 
و الدارة يعمل�ن على تنمية الثقة بالذات لديهم وتنمية م�اهبهم ودفعهم 
مبلئ ارادتهم للخروج من حالة الإتكالية والت�جه نح� الإعتماد على الذات 

واإقتحام �ص�ق العمل.
ال���ذي اخ��رتع��ه اح��د امل�اطنن   c thru اإب��ت��ك��ار ق��ن��اع تقنية  امل��رك��ز  وق���دم 
الكثيف  ال��دخ��ان  خ��الل  ال��روؤي��ة  على  الإط��ف��اء  رج��ال  مل�صاعدة  المريكين 
وار�صال �ص�ر وا�صحة عن مكان احلريق لغرفة العمليات مما ا�صهم يف تقليل 

احل�ادث اجل�صيمة التي يتعر�س لها رجال الطفاء وحماية ارواحهم.
ويعترب نيل هاري�ص�ن.. اول ان�صان معزز األيا معرتف به ر�صميا من احلك�مة 
الربيطانية.. وه� من اأبرز الإبتكارات التي اإطلع عليها امل�صاركن يف القمة.

اخللف  دائ��ري يف جمجمته من  ن�صف  ه�ائيا معدنيا  زرع  هاري�ص�ن  وق��رر 
ليمتد ف�ق راأ�صه و�ص�ل اإىل م�صت�ى اجلبن وميكن هذا اله�ائي هاري�ص�ن 

التي ل ميكن لالإن�صان روؤيتها بالعن املجردة والتي  الأل���ان  ا�صت�صعار  من 
ترتاوح من الأ�صعة ما حتت احلمراء اإىل ما ف�ق البنف�صجية.

ويق�ل هاري�ص�ن اأن الهدف الول من هذا اله�ائي الذي �صممه بنف�صه كان 
ال�لدة  بها منذ  امل�صاب  اإعاقته  القدرة على جتاوز  لكي مينحه  بحتا  طبيا 

والتي حترمه من روؤية جميع الأل�ان.
13 عاما للتغلب على  ومتكن هاري�ص�ن من زرع اجلهاز اله�ائي قبل نح� 
الأل����ان ليبدع من خ��الل قدراته  ا�صت�صعار  الإع��اق��ة وق��د مكنه اجلهاز من 

اجلديدة ل�حات فنية واألف مقط�عات و�صيمف�نيات م��صيقية �صاحرة.
اإي��ج��اد احلل�ل  ال��ذك��اء الإ�صطناعي يف  وت��راه��ن دول��ة الم���ارات على قطاع 
العاملي ول  و  املحلي  امل�صت�ى  امل�صتقبلية على  التحديات  لكثري من  املبتكرة 
تخدم  التي  املنا�صبات  اب��رز  اإح���دى  متثل  العاملية  احل��ك���م��ات  قمة  اأن  �صك 
الإ�صطناعي وذلك  الذكاء  اأحدث مبتكرات  ا�صتقطاب  الإماراتي يف  الت�جه 
يف  امل�صارك  احلك�مية  لالإبتكارات  را�صد  بن  حممد  مركز  جناح  خالل  من 

القمة.
وتنطلق المارات يف تعاملها مع الذكاء الإ�صطناعي من نظرة تفاوؤلية ترى 
كانت  لذلك  �صلبياته..  من  اأك��رث  املجال  ه��ذا  يف  قدما  امل�صي  اإيجابيات  اأن 

ال�صباقة يف تعين اأول وزير للذكاء الإ�صطناعي يف العامل.
وت�صعى المارات اإىل اأن ت�صبح بحل�ل عام 2030 مركزا للذكاء ال�صطناعي 
اإ�صتقطاب  على  تعمل  لذلك  اتباعه  اإىل  العامل  حك�مات  تتطلع  ومن���ذج��ا 
القطاع  لتحفيز  ال�صناعي  الذكاء  لقطاع  التطبيقية  النماذج  اأب��رز  وعر�س 

احلك�مي واخلا�س على تطبيقها.

امل�شتقبل اىل  احلكومات  قمة  زوار  تنقل  ابتكارات   7

»الهالل« يوزع م�شاعدات غذائية على اأ�شر ال�شهداء يف وادي ح�شرموت
•• ح�رضموت-وام: 

ب���������داأت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل الأح����م����ر 
م�صاعدات  ت�زيع  ام�س  الإم��ارات��ي 
غذائية على اأ�صر ال�صهداء مبديرية 
ترمي �صمن مبادرة اإن�صانية تنفذها 
يف وادي ح�صرم�ت باليمن تزامنا 
م���ع »ع�����ام زاي������د« ل��ت��خ��ف��ي��ف حدة 

معاناة اأ�صر ال�صهداء.
وتاأتي هذه املبادرة يف اإطار حر�س 

ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
الهالل  ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������س  ال���ظ���ف���رة 
ت�زيع  لعملية  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر 
ه����ذه امل�������ص���اع���دات ال��غ��ذائ��ي��ة على 
عبدالعزيز  واأكد  املحتاجة.  الأ�صر 
الهالل  ف���ري���ق  رئ��ي�����س  اجل����اب����ري 
بح�صرم�ت  الإم����ارات����ي  الأح���م���ر 
ال�صتمرار  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  ح��ر���س 
الإغاثية  امل�صاعدات  ه��ذه  بت�زيع 
ال�صهداء  لأ�صر  الأم��ل  حتمل  التي 

ال�صم�  ل�صاحب  الر�صيدة  القيادة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
على  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�صقيق  ال��ي��م��ن��ي  ال�����ص��ع��ب  دع�����م 
ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  وت�جيهات 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد 
ل��ل��ق���ات امل�����ص��ل��ح��ة ب���ال����ق����ف اإىل 
ومتابعة  اليمن  يف  الأ�صقاء  جانب 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صم� 

اأن  جميعا  منا  ي�صتحق�ن  ال��ذي��ن 
اأن  اإىل  ..لفتا  اأجلهم  نتكاتف من 
اإطار جت�صيد  تاأتي يف  هذا احلملة 
وال�ق�ف  والت�صامن  الأخ���ة  روح 
معهم وامل�صاهمة يف تخفيف العبء 

امللقى على عاتق تلك الأ�صر.
تهدف  الهيئة  م�����ص��اري��ع  ان  وق���ال 
املعي�صية  احل����ي����اة  حت�������ص���ن  اإىل 
لالأهايل بت�فري متطلبات املرحلة 
واإغاثية  اإن�صانية  م�����ص��اع��دات  م��ن 

ال�صهداء  اأه��ايل  واأع��رب  وتنم�ية. 
واجل��������رح��������ى مب������دي������ري������ة ت�����رمي 
مبحافظة ح�صرم�ت عن �صكرهم 
الإن�صانية  اللفتة  لهذه  وامتنانهم 
التي تاأتي ا�صتمرارا لنهج الإمارات 
والتنم�ي  والإغ����اث����ي  الإن�������ص���اين 
اأبناء  اإ�صعاد  وت�صتهدف  اليمن  يف 
واأ���ص��ر ال�����ص��ه��داء ت��زام��ن��ا م��ع »عام 
زايد« لإدخال الفرحة اإىل قل�بهم 

وبل�صمة جراحهم.

�شمن الدعم االإماراتي لليمن ..«الهالل« يغيث عددا من 
االأ�شر يف عدن وميدها باالحتياجات ال�شرورية

�شرطة اأبوظبي توزع 251 مقعدا لالأطفال لتاأمني �شالمتهم باملركبات

•• املخا-وام:

اأغ���اث ال��ه��الل الأح��م��ر الإم��ارات��ي ع��ددا م��ن الأ���ص��ر الفقرية يف ع��دن وقدم 
الأ�صا�صية وعمل على ت�فري احتياجاتها  الغذائية  وامل���اد  املادي  الدعم  لها 

ال�صرورية لإعانة اأفرادها على جتاوز ظروفهم ال�صعبة.
وا�صتجاب الهالل الأحمر اإىل منا�صدات الأ�صر الفقرية ف�ر علمه بحالتهم 
على  الب�صمة  ور�صم  معاناتهم  من  للتخفيف  لهم  امل�صاعدة  بتقدمي  و�صارع 

وج�ههم.
وتقدمي  امل��ع���زة  الأ���ص��ر  احتياجات  لتلم�س  فريقا  الأح��م��ر  ال��ه��الل  واأر���ص��ل 
الع�ن والدعم املادي اإ�صافة اإىل ت�فري الحتياجات الأ�صا�صية التي تعينهم 
ملي�صيات  ج��راء ممار�صات  بها  التي مي��رون  ال�صعبة  ال��ظ��روف  على جت��اوز 
امل��زروع��ي رئي�س فريق  املهند�س جمعة ع��ب��داهلل  الإي��ران��ي��ة. وق��ال  احل���ث��ي 

»وام«  الإم���ارات  اأن��ب��اء  ل�كالة  ت�صريح  بعدن يف  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل 
احلياة  دورة  ا�صتعادة  يف  كبري  ب�صكل  ي�صهم  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  اإن 
الطبيعية يف اليمن وه� ما يعك�س حر�س الإمارات وقيادتها الر�صيدة على 
م�صتقبل ال�صعب اليمني والتخفيف من معاناته جراء ال�صيا�صة التدمريية 
للملي�صيات احل�ثية الإيرانية والعمل على ت�فري كافة املق�مات الأ�صا�صية 

لإعادة دورة احلياة الطبيعية يف هذا البلد ال�صقيق.
اأن الم��ارات �صباقة على ال��دوام يف تلبية النداءات العاجلة التي  ولفت اإىل 
اأطلقتها ال�صلطات وال�صخ�صيات الجتماعية يف العديد من املناطق املحررة 
�صريت  فيها حيث  املع�زة  الأ�صر  العاجل وجندة  الإن�صاين  للتدخل  باليمن 
مئات الق�افل التي حتمل اآلف الطنان من امل�اد الغذائية والإغاثية اإ�صافة 
معاناة  من  التخفيف  يف  الأث��ر  بالغ  لها  ك��ان  والتي  التنم�ية  امل�صاريع  اإىل 

الهايل الإن�صانية.

•• اأبوظبي -وام:

وزعت �صرطة اأب�ظبي 251 مقعدا لالأطفال على الأ�صر امل�صتفيدة يف اإمارة 
اأب�ظبي لتاأمن �صالمتهم يف املركبات منها 191مقعدا يف 2017 �صمن 
“عام  العام احلايل  60 مقعدا وزعت منذ بداية  “عام اخلري” و  مبادرات 
وخدمة  العطاء  قيم  تر�صيخ  اإىل  الهادفة  الإن�صانية  اجله�د  �صمن  زايد” 
املجتمع. واأكد املقدم �صالح عبداهلل احلمريي نائب مدير اإدارة مرور اأب�ظبي 
�صالمة  تعزيز  اأن  املركزية  العمليات  قطاع  يف  وال��دوري��ات  امل��رور  مبديرية 
ال�صالمة  م�ؤ�صرات  يف  الإيجابية  النتائج  اأف�صل  حتقيق  يف  ي�صهم  الأطفال 
املرورية �صمن منظ�مة �صرطة اأب�ظبي يف احلد من اإ�صابات ح�ادث املرور 
خ�ص��صا بن الأطفال وذلك من خالل ا�صتخدام اأحدث ال��صائل وتر�صيخ 

مفاهيم الثقافة املرورية من خالل الت�عية امل�صتمرة للجمه�ر.
العاملية  املمار�صات  اأف�صل  م�اكبة  على  حتر�س  اأب�ظبي  �صرطة  اإن  وق��ال 
يف ال���ق��اي��ة م��ن ح����ادث امل���رور وم���ا���ص��ل��ة التط�ير وال��ت��ح��دي��ث م��ن اأجل 
ال�صتخدام الأمثل ملقاعد الأطفال يف املركبات وحث الآباء على اللتزام بهذا 
الإجراء ال�قائي ال�صليم حفاظا على �صالمة الأبناء وتر�صيخه لديهم ليك�ن 

�صل�كا دائما يعزز قيم الإيجابية وال�صعادة.
واأو�صح اأن حمالت وبرامج الت�عية التي تنفذها �صرطة اأب�ظبي يف جمال 
اإىل  املعل�مة  اإي�����ص��ال  واأ�صاليب  م�صم�نها  يف  متن�عة  امل��روري��ة  ال�صالمة 
اجلمه�ر مبختلف الفئات العمرية من قبل عنا�صرها الذين يت�ل�ن تقدمي 
وطرق  خ��ط���ات  ت��صح  التي  والأدوات  ال��صائل  با�صتخدام  الت�عية  ه��ذه 

ال�قاية وتعميق امل�ص�ؤولية وال�صراكة املجتمعية بهذا املجال.

»الهالل« ميول م�شروع اإن�شاء ثانوية يف مدينة احلوطة مبحافظة �شبوة اليمنية
•• �صبوة-وام:

وق����ع����ت ه���ي���ئ���ة ال����ه����الل الأح����م����ر 
وت�صييد  لبناء  اتفاقية  الإم��ارات��ي 
احل�طة  م��دي��ن��ة  ث���ان����ي���ة  م��ب��ن��ى 
يف  ميفعة  مب��دي��ري��ة  و���ص���اح��ي��ه��ا 
ا�صتمرارا  اليمنية  �صب�ة  حمافظة 
لقطاع  ت���ق���دم���ه  ال�������ذي  ل���ل���دع���م 
التعليم يف املحافظة. واأكد حممد 
الهالل  املهريي ممثل هيئة  �صيف 
الإم�����ارات�����ي مب��ح��اف��ظ��ة ���ص��ب���ة اأن 
الهيئة حتر�س على تنفيذ م�صاريع 
التعليم  ق��ط��اع  يف  التحتية  البنى 
اأهمية بالغة  وذلك ملا للتعليم من 
والنه��س  الب�صري  العقل  بناء  يف 
ب��ث��ق��اف��ات ال�����ص��ع���ب واإن�������ص���اء جيل 

مت�صلح بالفكر واملعرفة.
وق������ال ان دع�����م دول������ة الإم��������ارات 
�صمن  ي����اأت����ي  ال���ي���م���ن���ي  ل��ل�����ص��ع��ب 
التي  والإغاثية  الإن�صانية  اخلطة 
و�صعتها لدعم املحافظات اليمنية 
امل���ح���ررة وم���ن ���ص��م��ن��ه��ا حمافظة 
البنى  واإن�صاء  تاأهيل  واإع��ادة  �صب�ة 
يف  للم�صاهمة  اليمن  يف  التحتية 
ال�صعبة  املعي�صية  الظروف  جتاوز 
�صببتها  التي  البالد  بها  التي متر 

ميلي�صيا النقالب احل�ثية.

ب��ال��غ��ا وذلك  وال��ت��ع��ل��ي��م اه��ت��م��ام��ا 
حر�صا منها على الإ�صهام يف تط�ير 
باملحافظة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 

وحت�صن ج�دة التعليم.
من جانبه اأعرب علي اأحمد ن�صعان 
ن��ائ��ب م��دي��ر ع���ام م��ك��ت��ب الرتبية 
وال��ت��ع��ل��ي��م ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع���ن جزيل 
ل��دول��ة الإم����ارات  �صكره وام��ت��ن��ان��ه 
قيادة وحك�مة و�صعبا على ما تق�م 
به وما تقدمه من م�صاريع لدعم 

البنية التحتية يف قطاع التعليم.
التعليمي  امل�صروع  ه��ذا  ان  م���ؤك��دا 
تعليمية  بيئة  اإي��ج��اد  يف  �صي�صهم 

واأ����ص���اف ان م��دي��ن��ة احل���ط��ة تعد 
ال�صكانية  الكثافة  ذات  امل���دن  م��ن 
اإرث  امل��ح��اف��ظ��ة ول��ه��ا  ال��ك��ب��رية يف 
تاريخي وح�صاري عريق وهي الآن 
امل�صروع  ه��ذا  ملثل  احلاجة  اأ�صد  يف 
تخفيف  يف  ي�صهم  ال���ذي  احل��ي���ي 
ال���ع���بء ع���ن اأه�����ايل ال���ط���الب كما 
�صيعمل على ت�صهيل اإكمال املراحل 
تعاين  ال��ذي��ن  للطالب  الدرا�صية 
ت�فري  ���ص��ع���ب��ة يف  م���ن  اأ����ص���ره���م 

تكاليف امل�ا�صالت الي�مية لهم.
الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  اأن  واأك�����د 
الرتبية  ق��ط��اع  ت����يل  الإم����ارات����ي 

العلم  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص���ل  م��ن��ا���ص��ب��ة 
وامل��ع��رف��ة وذل����ك ك���ن��ه ي�����ص��اع��د يف 
الطالب  م���ع���ان���اة  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف 
والتنقل  امل�ا�صالت  �صع�بة  جراء 
ما يقارب 10 كيل�مرتات لل��ص�ل 
اىل اأقرب مدر�صة للتعليم الثان�ي 
ن�صعان  واأثنى علي  ع��زان.  مبدينة 
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  جه�د  على 
م�صاريع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  الإم������ارات������ي 
تهدف اىل حت�صن بيئة التعليم يف 
اإن�صاء  خ��الل  وذل��ك من  املحافظة 
واإعادة تاأهيل و�صيانة العديد من 

املباين التعليمية يف �صب�ة.

مب�ساركة الفنانني وخمرجي الأفالم

مهرجان راأ�س اخليمة للفنون الب�شرية بعنوان الفن املعاد تدويره
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

الب�صرية  للفن�ن  اخليمة  راأ���س  مهرجان  يع�د 
بن  معاً  املهرجان  ويجمع  ال�صاد�س.  عامه  يف 
والت�صكيلين،  وال��دول��ي��ن،  املحلين  الفنانن 
لالحتفال  وامل�����ص���ري��ن،  الأف������الم،  وخم��رج��ي 
بالفن�ن و الثقافة يف الإمارات.  ي�صتمر املهرجان 
ال�صيخ  م�ؤ�ص�صة  تقدمه  وال���ذي  اأ�صب�عن  مل��دة 
ال�صيا�صة  ل��ب��ح���ث  القا�صمي  �صقر  ب��ن  ���ص��ع���د 
العامة، واملزمع عقده يف الفرتة املمتدة ما بن 
2018. و يت�صمن  2 مار�س  اإىل  16 فرباير 
فناناً   70 م��ن  لأك���رث  فنية  اأع���م���ال  امل��ه��رج��ان 
اأح����دث منحة اأفالم  م��ن ح����ل ال��ع��امل وي��ق��دم 
اأحمد  الإماراتي  املخرج  عليها  ح�صل  وثائقية، 
ح�صن اأحمد، اأحد م�اطني اإمارة راأ�س اخليمة، 
وال��ذي ح��از على  ا�صم و�ص�ء  على فيلمه حتت 
منحة الأفالم ال�ثائقية من م�ؤ�ص�صة القا�صمي. 
ور�س  م��ن  �صل�صلة  باإ�صافة  ال��ع��ام  ه��ذا  ويتميز 

املهرجان،  فعاليات  ج��دول  اإىل  الفّعالة  العمل 
والتي تت�صمن م�ا�صيعها عن الل�حات امل�صّغرة، 
الأ�صتاذ  وكلمة  ق�صرية،  اأفالم  ن�ص��س  وكتابة 
اإرث الغ��س عن الل�ؤل�ؤ.  حممد ال�ص�يدي عن 
درا���ص��ي��ة عن  ذل��ك تقدمي ح�ص�س  ع��الوة على 
ال�صرف  �صيف  �صيقدمها  التي  و  الت�ص�ير  فن 
حم�ر  ويتمركز  بروك�صبانك.  ج��اي  الأمريكي 
تدويره.  املعاد  الفن  على  العام  لهذا  املهرجان 
الفن�ن  اإب��داع فئة جديدة من  ذلك  يت�صمن  و 
على  ال�����ص���ء  لت�صليط  خم�ص�صة  ال��ب�����ص��ري��ة، 
اأعمال فنية. و مت تقدمي  حت�يل املخلفات اإىل 
هذه الفئة الفنية اجلديدة بال�صراكة مع هيئة 
راأ�س اخليمة لإدارة النفايات، لتحفيز الفنانن 
على اكت�صاف ا�صتلهامهم الفني من خالل اإعادة 
نف�صه يف  ال�قت  يف  امل�صاهمة  و  امل���اد  ا�صتخدام 
امل�ص�ؤولية  ت��اأي��ي��د  و  الطبيعية  امل������ارد  ح��ف��ظ 
ب�صر، مدير  بن  �صقراط  واأو�صح  الجتماعية.  
اإن  الب�صرية  للفن�ن  اخليمة  راأ����س  م��ه��رج��ان 

العمل مع امل�اد املعاد تدويرها ه� اأمر يف غاية 
من  ال��ن���ع  ه��ذا  ويتطلب  للفنانن.   ال��ت��ح��دي 
الفئة الفنية املقدرة على التعبري عن نف�صك و 
با�صتخدام هذه  الفني وذلك  العمل  �صرد ق�صة 

الإبداع  الكثري من مهارات  تتطلب  التي  امل���اد 
تاأثرياً  الأكرث  الق�ص�س هي  اإن هذه  والبتكار، 
فكرة  لت��صيح  امل�صتخدمة  امل�����اد  خ���الل  م��ن 

العمل.

البواردي ووزير دفاع نيوزلندا يبحثان عالقات التعاون
•• اأبوظبي-وام:

اأحمد  ب��ن  حم��م��د  م��ع��ايل  ا�صتقبل 
الب�اردي وزير دولة ل�ص�ؤون الدفاع 
- مبكتبه يف مقر ال�زارة يف اأب�ظبي 
م�����ارك وزي���ر  م���ع���ايل رون  ام�������س   -
املرافق  وال�فد  الني�زلندي  الدفاع 
له بح�ص�ر �صعادة مطر �صامل علي 
الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد 
من كبار �صباط وم�ص�ؤويل ال�زارة.

ورح���ب م��ع��ايل وزي���ر دول���ة ل�ص�ؤون 
ال������دف������اع ب������زي������ارة وزي��������ر ال����دف����اع 
ال��ن��ي���زل��ن��دي وال����ف���د امل���راف���ق له 
الثنائية  ال���ع���الق���ات  م��ع��ه  وب���ح���ث 
و���ص��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا وت��ط���ي��ره��ا مبا 
وال�صعبن  البلدين  م�صالح  يخدم 

ال�صديقن.
ا�صتعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ���الل  وج����رى 
والتعاون يف عدد  التن�صيق  جمالت 

والدفاعية  الع�صكرية  املجالت  من 
بن دولة الإمارات وني�زلندا.

وال�زير  ال���ب����اردي  م��ع��ايل  وب��ح��ث 
الني�زلندي عددا من الق�صايا ذات 
الهتمام امل�صرتك واأهم امل�صتجدات 
وتبادل  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وال����ت����ط�����رات 

وجهات النظر ح�لها.

ح���������ص����ر ال������ل������ق������اء م�������ن اجل�����ان�����ب 
ل��ي��ن�����س نائب  ال���ن���ي����زل���ن���دي ج�����ن 
الني�زلندي  ال��دف��اع  وزي��ر  �صكرتري 
الق�ات  قائد  ج��ال  تيم�ثي  وال��ل���اء 
وانت�ين  امل�����ص��رتك��ة  ال��ن��ي���زي��ل��ن��دي��ة 
هاورد امللحق الع�صكري الني�زلندي 

يف اأب�ظبي.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صمارت ديزاين لنتاج 
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تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صامل علي �صامل امل�صافري الكتبي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

اإعــــــــــالن
العن  ب�صتان  ال�ص�����ادة/بقالة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1124078 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة خليل عثمان ح�صن احل��صني %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عزه خلفان حميد نا�صر ال�ص�ايف
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ق�لدن اوك�س لل�صيانة 

العامة رخ�صة رقم:CN 1931865 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد حمد �صامل املهري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف فا�صل بن حمد بن حميد البادي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�ص��س الرخ�صة 
الدلة  مطعم  التجاري  بال�صم    CN رقم:1107605 
كان  كما  ال��صع  واعادة  الرخ�صة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �صابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مفرو�صات عجب خان 

رخ�صة رقم:CN 1026182 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ح�صن عبداهلل خلف احلمادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حذف عجب خان �صيد
تعديل وكيل خدمات

حذف ح�صن عبداهلل خلف احلمادي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/النجم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املعروف لتجارة الثاث امل�صتعملة
رخ�صة رقم:CN 1175480  قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/فانتا�صتيك 

CN 2256958:للعط�ر رخ�صة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :الر�صتماين الدولية لل�صرافة

 طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية:الر�صتماين الدولية لل�صرافة 
امل�دعة بالرقم  : 281509     بتاريخ : 2017/10/23

باإ�صم :الر�صتماين الدولية لل�صرافة
وعن�انه:دبي - اأ.ع.م دبي ، ب�ر �صعيد - �س.ب:10072 - هاتف:97142223564 - فاك�س:97142279232

 advisor@alrostamanigroup.ae:صندوق الربيد:10072 - امييل�
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :36 تبديل العمالت.
و�صف العالمة:و�صف العالمة عبارة عن م�صتطيل ابي�س بداخله م�صتطيل بالل�ن الحمر مكت�ب بالبي�س 

الر�صتماين وا�صفل منه بالل�ن ال�ص�د الدولية لل�صرافة وعلى اليمن طائران بالل�ن الزرق.
الدولية لل�صرافة  الكلمات  املطالبة بحق ح�صري عن  الإ�صرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم 

كل على حدة يف ال��صع العادي.
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  13  فرباير  2018 العدد 12249

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك :ناينتي بل�س كافيه - �صركة ال�صخ�س ال�احد
cafe + ninety +  طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية:ناينتي 

امل�دعة بالرقم  : 286798     بتاريخ : 2018/2/1
باإ�صم :ناينتي بل�س كافيه - �صركة ال�صخ�س ال�احد

وعن�انه:ال�صهامة - القطعة 80 - حمل 80 وحدة s06 - اب�ظبي - المارات العربية املتحدة
 Moj.training@outlook.com:امييل

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :43 خدمات تقدمي الطعمة وامل�صروبات ، خدمات المداد 
بالطعام وال�صراب.

.cafe + ninety +  و�صف العالمة:ناينتي
 cafe  ninety  الإ�صرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�صري عن الكلمات

على حدة يف ال��صع العادي.
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  13  فرباير  2018 العدد 12249
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
املالك :عبداهلل ال�صيد اب�بكر ح�صن احلامد الها�صمي

imperial catering:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 
امل�دعة بالرقم  : 286031     بتاريخ : 2018/1/15

باإ�صم :عبداهلل ال�صيد اب�بكر ح�صن احلامد الها�صمي
وعن�انه:اب�ظبي - اب�ظبي/امل�صفح/م 45/�صت�ر رقم:6 - هاتف:0506667870 - �صندوق الربيد:36292

 imperialcateringauh@gmail.com:امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :43 خدمات ال�صيافه وخدمات التزويد بال�جبات اجلاهزه 
واعداد ال�جبات.

باللغه  ال���ص��م  وم��ك��ت���ب  �ص�كه وملعقه  وع��ل��ى طرفيه  ت��اج  ع��ن  ع��ب��اره  ذه��ب��ي  ال�صعار  ال��ع��الم��ة:ل���ن  و���ص��ف 
الجنليزية ا�صفل العالمه.

الإ�صرتاطات:.
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  13  فرباير  2018 العدد 12249
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك:اأحمد �صلطان ال�صالمي لال�صترياد والتجارة 
ملالكها احمد �صلطان حممد ال�صالمي- �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م

 طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية:AL MAMOURA  املعم�رة
امل�دعة بالرقم  : 280695     بتاريخ : 2017/10/09

باإ�صم :اأحمد �صلطان ال�صالمي لال�صترياد والتجارة ملالكها احمد 
�صلطان حممد ال�صالمي- �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م

وعن�انه:العن - ال�صارع العام هاتف: 037656640 �صندوق الربيد: 1086 
 por@alsalamigroup.ae :الربيد اللكرتوين

�سورة العالمة
الغري  املنتجات ل�صالح  ت�صكيلية من  بالفئة :35 خدمات جتميع  ال�اقعة  اأو اخلدمات  ال�صلع  لتمييز  وذلك 
لتمكن عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها ب�صه�لة عند احلاجة وبالتحديد العط�ر م�اد التجميل العناية 
اجللد  حقائب  اجلميلة  واملج�هرات  الزي��اء  اللب�صة  النظارات  ال�صاعات  واملكياج  باجل�صم  العناية  بالب�صره 
الحزمة الحذية ول�ازم الزياء الخرى نظارات ب��صفه واطارات اعمال الن�صح وال�صت�صارات مبا يخت�س 

بال�ص�ؤون والعمال التجارية.
كلمة  كتبت  املعم�رة  كلمة  وا�صفل  )املعم�رة(  كلمة  ا�صفلها  كتب  نخلة  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�صف 
خلفية  على  وال���ص���د  البي�س  بالل�ن  العالمة  وجميع  الجنليزية  باللغة   )AL MAMOURA(

عدمية الل�ن.
حده  على  املعم�رة  الكلمة  عن  ح�صري  بحق  املطالبة  عدم  مع  جمملها  يف  للعالمة  الإ�صرتاطات:احلماية 

يف ال��صع العادي.
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  13  فرباير  2018 العدد 12249
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك:مدر�صة/ ال�صروق الجنليزية اخلا�صة
Light to light:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 

امل�دعة بالرقم  : 286367     بتاريخ : 2018/1/23
باإ�صم :مدر�صة/ ال�صروق الجنليزية اخلا�صة

هاتف:  اب�ظبي  بلدية  وال��زراع��ة  البلديات  دائ��رة  بناية   18 رق��م  قطعة   9 �صرق  التجارية  وعن�انه:م�صفح 
025529989 فاك�س: 025527837 �صندوق الربيد: 71356 امييل haris@sepsauh.com اب�ظبي 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :41 مدر�صة خا�صة للتعليم البتدائي والعدادي والثان�ي.
و�صف العالمة:العالمة تت�صمن ورقة الزيت�ن ومتثل ال�صالم والل�ن الزرق ه� ل�ن العالمة ال�صا�صي مع 
ا�صافة الل�ن البي�س تت�صمن العالمة كتاب مفت�ح ميثل نقل املعرفة قاعدة التمثال متثل اطار العمل الذي 
ال�صعلة امل�صيئة  التعليم متعددة الختالفات يف وئام مع ثقافة دولة الم��ارات العربية املتحدة  ي�ص�ر بيئة 

م�صرقة مع �صعار لغد مفت�ح متثل الدائرة �صم�لية التنمية ال�صحية يف جميع ن�احي التنمية.
الإ�صرتاطات:.

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  13  فرباير  2018 العدد 12249

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك:خالد حممد عبداهلل حممد البريق

 طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية:BAHAR AL ASEMA بحر العا�صمة
امل�دعة بالرقم  : 286133     بتاريخ : 2018/1/17

باإ�صم :خالد حممد عبداهلل حممد البريق
وعن�انه:اب�ظبي اب�ظبي دملا م�ل الطابق الثاين هاتف: 0552226266 �صندوق الربيد: 55718 

 kalbearq@hotmail.com :امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :43 خدمات تقدمي الطعمة وامل�صروبات وخدمات الي�اء 
امل�ؤقت.

و�صف العالمة:ر�صمة ل�ب�صرت بالعلى وا�صفلها عبارة بحر العا�صمة باللغة العربية بطريقة نق�س وا�صفلها 
.BAHAR AL ASEMA عبارة

الإ�صرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�صري عن ر�صم الل�ب�صرت وكلمة بحر 
كل على حده يف ال��صع العادي.

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  13  فرباير  2018 العدد 12249
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك:م�ؤ�ص�صة اطل�س للعبايات واملالب�س اجلاهزة
atlas:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 
امل�دعة بالرقم  : 282627     بتاريخ : 2017/11/9
باإ�صم :م�ؤ�ص�صة اطل�س للعبايات واملالب�س اجلاهزة

وعن�انه:ال�صارقة - ال�ص�ق املركزي هاتف: 0505996612 �صندوق الربيد: 130020 
امييل: malkottmak@gmail.com ال�صارقة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :25 ال�صيل والعبايات واملالب�س اجلاهزة.
و�صف العالمة:كلمة اطل�س باللغة الجنليزية ويعل�ها راأ�س انثى وهي مقنعة بال�صيلة بالل�ن الف�صي.

يف  حدة  على   Atlas كلمة  عن  خا�س  بحق  املطالبة  عدم  مع  جمملها  يف  للعالمة  الإ�صرتاطات:احلماية 
ال��صع العادي.

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  13  فرباير  2018 العدد 12249

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك امل�صنع العربي لل�صحب
)AREXCO – �بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: )اأريك�صك

امل�دعة حتت رقم : 275897            بتاريخ : 2017/07/4
تاريخ اإيداع الأول�ية:     /       /   200م

با�ص��م: امل�صنع العربي لل�صحب.
وعن�انه: ام القي�ين – املنطقة ال�صناعية – �صارع امللك في�صل - الإمارات العربية املتحدة.  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
امل�ني�م؛ رقائق امل�ني�م؛ ا�صالك امل�ني�م؛ اب�اب امل�ني�م؛ ن�افذ امل�ني�م؛ اطارات امل�ني�م؛ اطباق امل�ني�م؛ 
�صفرات امل�ني�م؛ م�ا�صري امل�ني�م؛ مقاب�س ومف�صالت امل�ني�م؛ اأقفال امل�ني�م؛ �صفائح امل�ني�م؛ معادن غري 
نفي�صة وكل خليط منها، م�اد بناء معدنية، مباين متنقلة معدنية، م�اد معدنية خلط�ط ال�صكك احلديدية، 
حبال وا�صالك غري كهربائية من معادن غري نفي�صة، م�صن�عات حدادة، خردوات معدنية �صغرية، م�ا�صري 
الثمينة، منتجات م�صن�عة من معادن غري نفي�صة غري  ال�ثائق والأ�صياء  واأنابيب معدنية، خزائن حفظ 

واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن، وجميع الب�صائع ال�اردة يف الفئة رقم )06(.
ال�اق�عة بالفئة: 06.

وميكن  العربية،  اللغة  يف  مقابل  معني  لها  لي�س   ،)AREXCO( التجارية  العالمة  العالمة:  و�صف 
)AREXCO – �قراءتها باللغة العربية على النح� التايل: )اأريك�صك

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  13  فرباير  2018 العدد 12249
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك

ايت�س اأر اي للتجارة العامة �س.ذ.م.م.  
URO LEMONJEE  :بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

امل�دعة حتت رقم : 277308        بتاريخ : 2017/07/31
تاريخ اإيداع الأول�ية:     /       /   200م

با�ص��م: ايت�س اأر اي للتجارة العامة �س.ذ.م.م.  
وعن�انه: �صندوق بريد: 35549، دبي المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
البرية )�صراب ال�صعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�صروبات غري الكح�لية، م�صروبات م�صتخل�صة 
من الف�اكه وع�صائر الف�اكه، �صراب وم�صتح�صرات اأخرى لعمل امل�صروبات، وجميع الب�صائع ال�اردة بالفئة 

.32
ال�اق�عة بالفئة: 32.

و�صف العالمة: عبارة )URO LEMONJEE ( كتبت باأحرف لتينية بخط مميز بالل�ن الأبي�س 
على خلفية مل�صق مل�ن بل�ن اأخ�صر مميز ويظهر يف اخللفية �ص�رة ليم�ن اأخ�صر مقطع اإىل �صرائح ويخرج 
 REAL PULPY(صعار� اإىل وج�د  بالإ�صافة  نعناع خ�صراء،  اأوراق  ، وبجانبه �ص�رة  اللب  داخله  من 

لتينية.     باأحرف  الأبي�س  مميزبالل�ن  بخط  مكت�ب    )LEMON MINT DRINK
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  13  فرباير  2018 العدد 12249
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك

ايت�س اأر اي للتجارة العامة �س.ذ.م.م
URO ORANJEE  :بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

امل�دعة حتت رقم : 277309        بتاريخ : 2017/07/31
تاريخ اإيداع الأول�ية:     /       /   200م

با�ص��م: ايت�س اأر اي للتجارة العامة �س.ذ.م.م.  
وعن�انه: �صندوق بريد: 35549، دبي المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
البرية )�صراب ال�صعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�صروبات غري الكح�لية، م�صروبات م�صتخل�صة 
من الف�اكه وع�صائر الف�اكه، �صراب وم�صتح�صرات اأخرى لعمل امل�صروبات، وجميع الب�صائع ال�اردة بالفئة 

.32
ال�اق�عة بالفئة: 32.

و�صف العالمة: عبارة )URO ORANJEE ( كتبت باأحرف لتينية بخط مميز بالل�ن الأبي�س على 
خلفية مل�صق مل�ن بل�ن اأخ�صر مميز ويظهر يف اخللفية �ص�رة برتقال مقطع اإىل �صرائح ويخرج من داخله 
اللب، بالإ�صافة اإىل وج�د �صعار )REAL PULPY ORANGE DRINK(  مكت�ب بخط مميز 

بالل�ن الأبي�س باأحرف لتينية.    
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  13  فرباير  2018 العدد 12249
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك املنا )م.م.ح(.

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: CAPITAL- كابيتال 

امل�دعة حتت رقم : 277310        بتاريخ : 2017/07/31
تاريخ اإيداع الأول�ية:     /       /   200م

با�ص��م: املنا )م.م.ح(.
وعن�انه: �صندوق بريد 124624 ، ال�صارقة ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
القه�ة وال�صاى والكاكاو والقه�ة ال�صطناعية؛ الأرز؛ التابي�كا وال�صاغ�؛ الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صن�عة 
اخلمرية  الأ���ص���د؛  والع�صل  النحل  ع�صل  املثلجة؛  احلل�يات  واحل��ل���ي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب���ب؛  م��ن 
ال�اردة  الب�صائع  الثلج، وجميع  البهارات؛  امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات )الت�ابل(؛  وم�صح�ق اخلبيز؛ 

يف الفئة رقم 30.
ال�اق�عة بالفئة: 30.

و�صف العالمة: عبارة )CAPITAL- كابيتال( كتبت باللغة العربية وحروف لتينية بخط مميز، كلمة 
)CAPITAL( كتبت باأحرف لتينية  بالل�ن الأ�ص�د اأعلى كلمة )كابيتال( املكت�بة باللغة العربية بالل�ن 
ب�صكل  الأ�ص�د  بالل�ن  اإط��ار  الكل داخل  العبارة،  اأعلى  ال�صاى،  الأ�ص�د مع وج�د ت�صميم ل�رقتن من �صجر 

بي�صاوي وف�ق خلفية بل�ن ذهبي مميز.      
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  13  فرباير  2018 العدد 12249

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك املنا )م.م.ح(.
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  ALWAHA- ال�احة  

امل�دعة حتت رقم : 277319        بتاريخ : 2017/07/31
تاريخ اإيداع الأول�ية:     /       /   200م

با�ص��م: املنا )م.م.ح(.
وعن�انه: �صندوق بريد 124624  ، ال�صارقة ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
القه�ة وال�صاى والكاكاو والقه�ة ال�صطناعية؛ الأرز؛ التابي�كا وال�صاغ�؛ الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صن�عة 
اخلمرية  الأ���ص���د؛  والع�صل  النحل  ع�صل  املثلجة؛  احلل�يات  واحل��ل���ي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب���ب؛  م��ن 
ال�اردة  الب�صائع  الثلج، وجميع  البهارات؛  امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات )الت�ابل(؛  وم�صح�ق اخلبيز؛ 

يف الفئة رقم 30.
 ال�اق�عة بالفئة: 30.

و�صف العالمة: عبارة )ALWAHA- ال�احة( كتبت باللغة العربية وحروف لتينية بخط مميز، كلمة 
اأ�صفل كلمة )ال�احة( املكت�بة باللغة العربية  )ALWAHA( كتبت باأحرف لتينية بل�ن ا�صفر مميز 
اإطار  الكل داخل  اأ�صفر مميز،  اأوراق بل�ن  ا�صتبدال حرف الألف بت�صميم �صجرة ذات  بل�ن بني مميز/ مع 

بل�ن بني مميز دائري الزوايا.     
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  13  فرباير  2018 العدد 12249
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك ابل ابري�صفز للتجارة )�س.م.ح(.

 GALLERY :بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

امل�دعة حتت رقم : 277416        بتاريخ : 2017/08/1
تاريخ اإيداع الأول�ية:     /       /   200م

با�ص��م: ابل ابري�صفز للتجارة )�س.م.ح(. 
وعن�انه: �صندوق بريد 299428، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
اأجهزة تقليب؛ رافعات زراعية؛ اآلت زراعية؛ وقاء الرت�س )اأجزاء اآلت(؛ حماور دواليب الآلت؛ ري�س املراوح 
اآلت �صن )�صحذ( ال�صفرات؛  اآلت(؛  )اأج��زاء اآلت(؛ �صفرات قطاعات الق�س؛ حامالت ري�س املراوح )اأج��زاء 
قطاعات)اآلت(؛ اآلت جر�س؛ م�صالف )اآلت(؛ اأجهزة قطع بالق��س الكهربائي؛ اأ�صط�انات تقطيع اخل�صب 
واملعادن والأمل�ني�م؛ اآلت وعدد اآلية؛ حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية(؛ قارنات اآلية 
اأجهزة  باليد(؛  يدار  ما  )عدا  زراعية  معدات  الربية(؛  للمركبات  منها  ماكان  )عدا  احلركة  نقل  وعنا�صر 

تفقي�س البي�س؛ اآلت بيع اأوت�ماتيكية، وجميع الب�صائع ال�اردة يف الفئة رقم )07(. 
ال�اق�عة بالفئة: 07.

خلفية  ف�ق  الأبي�س  مميزبالل�ن  بخط  لتينية  باأحرف  كتبت   )GALLERY( كلمة  العالمة:  و�صف 
حمراء بداخلها دائرة بل�ن اأزرق حمددة باإطارين بل�ن اأبي�س ول�ن اأزرق، و ي�جد اأعلى الكلمة ر�صم جنمات 

تتابع بحجم اأكرب اإىل حجم اأ�صغر.      
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  13  فرباير  2018 العدد 12249
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

يف  والتفتي�س  الرقابة  فريق  نفذ   
مركز بلدية ال�ثبة زيارات ميدانية 
وال�اقعة  ال��ع��زب  مل���الك  تثقيفية 
بلدية  مل��رك��ز  ب��ال��ن��ط��اق اجل���غ���رايف 
الزيارات  اأث��ن��اء  مت  ح��ي��ث  ال���ث��ب��ة، 
العزب،  الل��ت��ق��اء م��ع بع�س م��الك 
الت�ا�صل  ج�ص�ر  مد  بهدف  وذل��ك 
اإىل  وال�����ص����ت����م����اع  الج����ت����م����اع����ي، 
ت�اجه  التي  والعقبات  ال�صع�بات 
والتعرف على  العزب،  ه��ذه  م��الك 

احتياجاتهم ومتطلباتهم.
ودع���ا م��رك��ز ب��ل��دي��ة ال���ث��ب��ة مالك 
التقيد  اإىل  ال��ع��زب  وم�����ص��ت��خ��دم��ي 
وال�صحية،  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ب���امل���ع���اي���ري 
ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى املظهر  والل���ت���زام 

ال����ع����ام اخل����ا�����س ب����ال����ع����زب، وع����دم 
الأغرا�س  ا�صتخدامها خارج نطاق 

اأمله  ع��ن  م��ع��رب��اً  ل��ه��ا،  املخ�ص�صة 
وامل�صاهمة  البلدية  م��ع  بالتجاوب 

يف ت���ف��ري امل��ع��اي��ري امل��ط��ل���ب��ة بهذا 
ال���������ص����اأن.  وت����اأت����ي ه����ذه ال����زي����ارات 

تاأكيدا على التزام دائرة التخطيط 
العمراين والبلديات ب�صاأن احلفاظ 
على البيئة الربية، وحماية املظهر 
العام، واأهمية الت�عية ب�صاأن التقيد 
املنظمة  وال����ق�����ان����ن  ب���الأن���ظ���م���ة 
اأن�اعها  ب��ج��م��ي��ع  ال���ع���زب  لإ���ص��غ��ال 
وامل�صتاأجرة  وال���دائ���م���ة،  امل����ؤق���ت���ة 
واململ�كة. واأ�صار املركز اأن الزيارات 
لزالت م�صتمرة و�صتت�ا�صل وذلك 
املناطق  ج���م���ي���ع  ت��غ��ط��ي��ة  ب����ه����دف 
بلدية  اخت�صا�صات  �صمن  ال�اقعة 
اأف�صل  اإىل  وال����������ص�����ل  ال����ث���ب���ة 
ال���ن���ت���ائ���ج امل��م��ك��ن��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 

املظهر العام وحماية البيئة.
اأع��رب م��الك العزب  وم��ن جانبهم 
ع��ن ���ص��ع��ادت��ه��م م��ن م���ب���ادرة بلدية 
م��دي��ن��ة اب���ظ��ب��ي يف ال������ص���ل اإىل 

احتياجاتهم  وت��ل��م�����س  امل���اط��ن��ن 
ورفعها اإىل اجلهات املعنية.

ك���م���ا اأك�������د امل����رك����ز ع���ل���ى �����ص����رورة 
ملدينة  ال���ع���ام  ب��امل��ظ��ه��ر  اله���ت���م���ام 
بعدم  الل��ت��زام  خ��الل  اأب�ظبي من 
الأماكن  غ���ري  يف  امل��خ��ل��ف��ات  رم����ي 
عدم  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  امل��خ�����ص�����ص��ة 
لأغرا�س  ال���ع���زب  ه���ذه  ا���ص��ت��خ��دام 
مثل  ترخي�صها،  ل�صروط  مغايرة 
ال�صكراب،  جت��ي��ع  يف  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا 

وال���ت���خ���زي���ن ،واإ�����ص����ك����ان ال����ع����زاب.  
بلدية  م���رك���ز  م��ف��ت�����ص���  وح����ر�����س 
ال�ثبة يف نهاية الزيارة على ت�زيع 
كتيبات تثقيفية على مالك العزب 
والنظم  الق�انن  لت��صيح  وذل��ك 

ال�اجب اتباعها . 
ونّ�ه املركز اأن العزب �ص�اء اململ�كة 
الأجل  ل��ع��ق���د ط���ي��ل��ة  امل����ؤج���رة  اأو 
لل�صروط  تخ�صع  م�ؤقتة  عق�د  اأو 
حددها  التي  واملعايري  وامل�ا�صفات 

 )2011 16 ل�صنة  القان�ن )رقم 
ا�صتخدام  ع��دم  على  ين�س  وال���ذي 
العزب لأغرا�س التخزين الع�ص�ائي 
ي�صر  فيما  ا�صتعمالها  اأو  ل��ل��م���اد 
العام  احل�صاري  املظهر  اأو  بالبيئة 
، وكذلك عدم اإخالء امل�قع امل�ؤقت 
زوال  اأو  امل��ح��دودة  امل��دة  انتهاء  بعد 
خالل  من  اإل  التخ�صي�س  اأ�صباب 
امل�ص�ؤولة  اجلهة  التام مع  التن�صيق 

عن اإدارة ورقابة هذه العزب.

•• العني  - الفجر 

البلدية  اخل����دم����ة  م���ك���ات���ب  ح��ق��ق��ت 
 306195 ال��ع��ن  م��دي��ن��ة  ب��ب��ل��دي��ة 
باإجمايل   2017 خ����الل  م��ع��ام��ل��ة 
من   99.3% ب��ل��غ��ت  خ��دم��ة  ن�صبة 
متعاملي بلدية مدينة العن يف 13 
املتعاملن  خدمة  م��راك��ز  م��ن  مركز 
مدينة  قطاعات  جميع  على  م�زعة 
ال��ع��ن ، ك���ان ال��ن�����ص��ي��ب الأك�����رب من 
املدينة  و����ص���ط  ق���ط���اع  يف  اجل��م��ه���ر 
القطاع  و  معاملة   153958 بعدد 
معاملة   93753 ب���ع���دد  ال���غ���رب���ي 
 15303 ال�������ص���م���ايل  ال���ق���ط���اع  و   ،
فقد  ال�صرقي  القطاع  اأم��ا   ، معاملة 
 8804 اجلن�بي  و   34377 حقق 
اأما قطاع تخطيط املدن و   ، معاملة 

عدد  تقلي�س  يف  جن��ح  فقد  امل�صاحة 
املقابالت  م�صروع  �صمن  امل��راج��ع��ن 
  Zero Visitor ال����ب����ع����دي����ة 
املتعاملن  م��ن  القطاع  زوار  لي�صل 
�صفر  ل���ع���دد   2017 ال���ع���ام  خ����الل 
خلدمة  و�صعت  التي  اخلطة  ح�صب 

املراجعن عن ُبعد.
و ب��ل��غ وق���ت اخل��دم��ة امل�����ص��ت��غ��رق من 
دقيقة و لغاية 5 دقائق كحد اأق�صى 
انتظار  مب��دة  املعاملة  ن�عية  ح�صب 
10 دقائق  لغاية  و   5 ت��راوح��ت بن 
يف جميع مراكز اخلدمة حيث بلغت 
دقائق   10 النتظار لأقل من  ن�صبة 

املتعاملن. من   96.9%
اأما من جانب اخلدمات ، فقد كانت 
خدمة طلب امل�اد الغذائية هي الأكرث 
معاملة   115149 ب���ع���دد  ط��ل��ب��اً 

 ،  99.7% ب��ل��غ��ت  خ��دم��ة  ن�����ص��ب��ة  و 
و�صجلت خدمة �صهادة الأمالك عدد 
28032 معاملة وخمطط الأرا�صي 
خدمات  كاأعلى  معاملة   23408
و  املتعاملن  خدمة  م��راك��ز  يف  طلباً 
تقدمها  خ��دم��ة   108 ت�����ص��م  ال����ذي 
اخلدمات  بلغت  فيما   ، امل��راك��ز  ه��ذه 
 10792 الهمم  لأ�صحاب  املقدمة 
م��ع��ام��ل��ة مب����دة ان��ت��ظ��ار و خ��دم��ة ل 
بلدية  ت�فر  كما   ، دقائق   3 تتجاوز 
مدينة العن يف جميع مراكز خدمة 
خلدمة  خم�ص�س  م��ك��ان  املتعاملن 
اأ�صحاب الهمم حيث بلغت ن�صبة من 

متت خدمتهم 99.6% .
اإدارة  و�صرح نا�صر الهرم�دي مدير 
مدينة  ب��ل��دي��ة  اإن  ال��ب��ل��دي��ة  امل��ك��ات��ب 
العن قدمت عدة م�صاريع و مبادرات 

م���ن دوره�����ا خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ب�صكل 
اأف�����ص��ل ل��ت���ف��ري ال����ق���ت و اجل��ه��د ، 
مت��ا���ص��ي��اً م���ع احل��ك���م��ة ال��ر���ص��ي��دة و 
ت�صهيل  و  حت�صن  يف  اأب�ظبي  خطة 
اخل��دم��ات و الإج����راءات احلك�مية ، 
متميزة  جتربة  و  خ��دم��ات  تقدمي  و 
بلدية  اأط��ل��ق��ت  ق��د  و   ، للمتعاملن 
 2017 ال��ع��ام  ال��ع��ن خ��الل  مدينة 
مبادرة ) ل اتعنى ( والتي قامت من 
خم�ص�صة  ���ص��ي��ارات  بت�فري  خاللها 
لأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م ل��ت��ق��دمي اخلدمة 
ب��اأق�����ص��ر وقت  و  م��ن��ازل��ه��م  ل��ه��م يف 
ب����دون ع��ن��اء ال��ت���ج��ه ملراكز  مم��ك��ن 
خ���دم���ة امل��ت��ع��ام��ل��ن خ�����الل م�����دة ل 
ت�فري  و مت   ، دقيقة   20 ع��ن  ت��زي��د 
قطاعات  ج��م��ي��ع  يف  اخل���دم���ة  ه����ذه 
، ك��م��ا قامت  ال���ع���ن  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 

التح�ل  مب�����ص��روع  اأي�������ص���اً  ال��ب��ل��دي��ة 
الل���ك���رتوين ل��ل��خ��دم��ات م��ن��ذ �صهر 
اأك��ت���ب��ر امل��ا���ص��ي ، وال��ت��ي ق��ام��ت من 
خاللها باإيقاف العمل ل� %45 من 
لالرتقاء  �صعياً   ، املقدمة  اخل��دم��ات 
وال�صتجابة  اخل����دم����ات  مب�����ص��ت���ى 
وتقدمي  احل���ك����م���ي���ة،  ل���ل���ت����ج���ه���ات 
لرفع  للمتعاملن  الأف�صل  اخلدمة 
ت�صميم  اإع������ادة  مت  وق����د   ، ر���ص��اه��م 
قاعدة  وت��ط���ي��ر  اخل��دم��ات  عمليات 
تتنا�صب  ح��ت��ى  امل����ج����دة،  ال��ب��ي��ان��ات 
ي�صمل  الإلكرتوين، مبا  التح�ل  مع 
املتعامل  قبل  م��ن  املتطلبات  تقليل 
وت�������ص���ري���ع م�����دة ت����ق����دمي اخل����دم����ة، 
الأم����ر ال���ذي خ��ف��ف ب����دوره ال�صغط 
كما  املتعاملن.  خ��دم��ة  م��راك��ز  على 
لتبادل  املجال  الذكي،  التح�ل  يتيح 

جاهزية  ورفع  اإلكرتونياً،  املعل�مات 
اجل�����ه�����ات الأخ����������رى ن���ح���� اإ����ص���اف���ة 
مراكز  ���ص��م��ن  امل���ق���دم���ة  اخل����دم����ات 
للبلدية،  التابعة  املتعاملن  خدمة 
كما اأنه جار العمل يف الفرتة القادمة 
لتح�يل املزيد من اخلدمات للنظام 
بلدية  خ���ط���ة  ���ص��م��ن  الإل�����ك�����رتوين 

بلدية  اأن  ي���ذك���ر  ال����ع����ن.  م���دي���ن���ة 
م��دي��ن��ة ال��ع��ن فعلت خ��دم��ة ال���دوام 
امل�صائي يف القطاع ال�صرقي و الغربي 
�صاعة   12 اإىل  ال��ع��م��ل  وق���ت  لي�صل 
الفرتة  يف  الزدح��ام  لتخفيف  ي�مياً 
كبرية  �صريحة  اأن  حيث  ال�صباحية 
احل�ص�ل  عليهم  يتعذر  املجتمع  من 

اإنهاء  اأو  ال��ب��ل��دي��ة  اخل���دم���ات  ع��ل��ى 
ال�صباحية،  الفرتات  يف  معامالتهم 
من  اجلمه�ر  اإ���ص��ع��اد  اإىل  بالإ�صافة 
يف  العمل  وا�صتمرار  م�ا�صلة  خ��الل 
مركز خدمة املتعاملن ومتكنهم من 
ف��رتة عمل  خ��الل  اإنهاء معامالتهم 

واحدة ومت�صلة.

•• العني  - الفجر 

اأكد ال�صيخ �صامل حممد بن ركا�س العامري ع�ص� املجل�س ال�طني الحتادي 
والأربع�ن  ال�صاد�س  الحت���ادي  ال�طني  املجل�س  تاأ�صي�س  ذك��رى  اأن  ال�صابق 
المارات  دول��ة  م�ؤ�ص�س  والحتفاء مبئ�ية  زاي��د  ع��ام  العام مع  ه��ذا  يتزامن 
وباين نه�صتها املغف�ر له ال�صيخ زايد رحمه اهلل  الذي كر�س ل�طننا الغايل 

مفاهيم الت�صامح والعدل ومبداأ ال�ص�رى يف �صنع القرار. 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  دع��م  بف�صل  اإن���ه  باملنا�صبة  ل��ه  كلمة  رك��ا���س يف  ب��ن  وق���ال 
اأن  الت�صريعية  امل�ؤ�ص�صة  ه��ذه  ا�صتطاعت  الحت��ادي  ال�طني  املجل�س  مل�صرية 

املمار�صة  يف  تعطي من�ذجاً  واأن  وجه،  اأكمل  على  ال�طنية  بامل�ص�ؤولية  تق�م 
الدميقراطية والعمل الربملاين لتلبية احتياجات ال�طن  على مر ال�صنن 
والتعليم  الجتماعية  والتنمية  وال�صحة  والت�طن  القت�صاد  جم��الت  يف 
اىل جانب احلك�مات  والجتماعية  المنائية  وال�صحة وخمتلف اخلدمات 
املتعاقبة لتحقيق الهداف وتطلعات اأبناء ال�طن وتقدمه وازدهاره، اإ�صافة 
اإىل م�صاركة اأع�صاء املجل�س  يف الق�صايا الدولية والعربية يف خمتلف املحافل 
اآباءنا  ن�صتذكر  املنا�صبة   ال�صيخ �صامل بن ركا�س: يف هذه  واأ�صاف  العاملية.  
امل�ؤ�ص�صن  طيب اهلل ثراهم الذين ر�صخ�ا ق�اعد الدولة وبناء م�ؤ�ص�صاتها، 
ال��ذي نحتفل فيه  واإن��ن��ا  يف ال�قت  امل��ج��الت،  بخطى ثابتة را�صخة يف �صتى 

اأن  اإل  تاأ�صي�س املجل�س ال�طني الأحت��ادي فال ي�صعنا  46 عاما على  مبرور 
نعلن عن فخرنا واعتزازنا مبا حققته بالدنا من اإجنازات عمالقة �صاخمة 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  بقيادة  احل�صارية،  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
حممد  ال�صيخ  ال�صم�  و�صاحب  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
دبي،  ال���زراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكت�م  را�صد  بن 
اأع�صاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات، و�صاحب  اأ�صحاب ال�صم�  واإخ�انهما 
ال�صم� ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى 
للق�ات امل�صلحة، جمددين عهد ال�فاء وال�لء للقيادة الر�صيدة التي ترعى 

م�صرية ال�طن  وتعزيز م�ؤ�ص�صاته.

�شامل بن ركا�س: املجل�س الوطني منوذجًا يف املمار�شة الدميقراطية والعمل الربملاين

ا�ستهدفت ال�ستماع اإىل مالك العزب ب�ساأن احتياجاتهم ومتطلباتهم

مركز بلدية الوثبة يزور مالك العزب ويدعوهم اإىل اأهمية 
االلتزام مبعايري البيئة واملظهر العام

حولت 51 % من اخلدمات اإلكرتونية

بلدية مدينة العني حتقق ما يزيد عن 300 األف معاملة خالل 2017

ح�سلت على اعتماد جلنة خرباء دبي X10 كاأحد اأكرث املبادرات ابتكارًا

مبادرة »حمكمة C³« ت�شتهدف الف�شل يف الق�شايا يف درجات التقا�شي الثالث خالل 30 يوم
معر�س العني تبتكر  مب�شاركة 25 مدر�شة حكومية وخا�شة

كلية االإدارة واالقت�شاد تعقد ملتقى التوجيه املهني الرابع 

•• العني  - الفجر  

ينظم  نادي �صباط ال�صرطة بالعن  معر�س ) 
العن تبتكر ( بعد غد اخلمي�س �صمن فعاليات 

�صهر الإمارات لالبتكار 2018 . 
ويقام املعر�س برعاية ال�صيخة الدكت�رة �صما بنت 
حممد اآل نهيان رئي�صة م�ؤ�ص�صات ال�صيخ حممد 
بن خالد اآل نهيان الثقافية و التعليمية وت�صارك 
مدر�صة   25 املعر�س  م��دار���س  م��ن  فعاليات  يف 
و  اخلا�صة  و  احلك�مية  للتعليم  اب�ظبي  دائ��رة 
تعر�س نخبة من البتكارات املتميزة لطالبها و 

كذلك جمم�عة من العرو�س البتكارية. 
ت��ق���م م��در���ص��ة ال��ع��ن ل��ل��ت��ع��ل��ي��م الأ���ص��ا���ص��ي ح1 
التي  لطالبها  املبتكرات  من  جمم�عة  بتقدمي 
،كما تقدم مدر�صة  التفكري البتكاري  تعرب عن 
اإبتكارات متن�عة لطالباتها  3 بنات  اجلاهلي ح 
اأما مدر�صة املباديء للتعليم الأ�صا�صي و الثان�ي 
عرو�س  �صمن  ابتكاري  عر�س  فتقدم  باخلزنة 

امل�صرح ، بينما يقدم طالب مدر�صة �صالمة بنت 
بالأمن  تتعلق  مبتكرات  الثانية  للحلقة  بطي 
يركز طالب  و   ، الأط��ف��ال  و حماية  ال�صالمة  و 
و ط��ال��ب��ات م��در���ص��ت��ي  ط����ارق ب��ن زي����اد للتعليم 
الأ�صا�صي ح1 و ذات ال�صال�صل ح1  يف مبتكراتهم 
ا�صتخدام  و  امل�صتدامة  التنمية  على  املعرو�صة 

الطاقة ال�صم�صية.
ت�صارك مدر�صة جزيرة اأب�ظبي العاملية اخلا�صة 
تقدم  بينما   ) الإم����ارات  اأح��ب   ( بعن�ان  بعر�س 
 – اأم الإم��ارات ( حلقة ثالثة  طالبات مدر�صة ) 
العن جمم�عة من البتكارات ح�ل ا�صتخدامات 

مادة ) ال�صيلكا ( وا�صتخدام ال�صفرات.
و  الأ���ص��ا���ص��ي  للتعليم  الطليعة  م��در���ص��ة  وت��ق��دم 
الثان�ي ) منتزه الطليعة ( الذي ميثل جم�صما 
 ، ال�صم�صية  ب��ال��ط��اق��ة  تعمل  م��اله��ي  و  لأل��ع��اب 
البادية  مدر�صة  طالبات  اب��ت��ك��ارات  تهتم  بينما 
ب���ال����ق���ن ب��ال��ب��ي��ئ��ة ف��ت��ق��دم ج���ه���از م��ب��ت��ك��ر لري 
ت��ق��دم طريقة مبتكرة  و  الأ���ص��ج��ار  و  امل��زروع��ات 

مكتبة  ال��ع�����ص���ي.  وحت��ر���س  ال�����ص��م��اد  لت�صنيع 
اأج���ي���ال امل�����ص��ت��ق��ب��ل ع��ل��ى ت��ق��دمي جم��م���ع��ة من 
املبتكرات املتميزة لأع�صائها ، و لأ�صحاب الهمم 
مدار�س   طالبات  و  ط��الب  ابتكارات  من  ن�صيب 
حممد بن خالد للتعليم الأ�صا�صي ح1 و ال�صارية 
مبتكر  متحرك  كر�صي  تقدم  التي  الف�صل  ام  و 
ينا�صب اأ�صحاب الهمم، و تقدم طالبات مدر�صة 
الإبتكارات  م��ن  جمم�عة  ب��ن��ات   3 ح  ال��زاي��دي��ة 

املتن�عة با�صتخدام برنامج �صكرات�س.
اأف������راد املجتمع  امل��ع��ر���س ل���ص��ت��ق��ب��ال  وي�����ص��ت��ع��د 
العا�صرة  ال�صاعة  مت��ام  يف  العن  مبدينة  املحلي 
�صباًحا حتى ال�صاعة الثانية ع�صرة للتعرف على 
اأمل  ميثل�ن  الذين  املتميزين  طالبنا  ابتكارات 
ورعاية  ب��دع��م  امل��ع��ر���س  يحظى  حيث  امل�صتقبل 
كافة القيادات الرتب�ية و التعليمية و املجتمعية 
وفق  امل�صتقبل  ط��ري��ق  يف  خ��ط���ة  م��ن  ميثله  مل��ا 
روؤية قيادتنا الر�صيدة و حتقيق اأهداف املدر�صة 

الإماراتية. 

•• العني - الفجر 

بكلية  املهني  والتط�ير  ال��ت��دري��ب  وح���دة  نظمت 
العربية  الإم�����ارات  بجامعة  والق��ت�����ص��اد  الإدارة 
ال��راب��ع لطلبة  امل��ه��ن��ي  ال��ت���ج��ي��ه  امل��ت��ح��دة ملتقى 
العملي،  ال��ت��دري��ب  جت��رب��ة  ع��ل��ى  املقبلن  الكلية 
با�صت�صافة  اجلامعي،  احل��رم  يف  الهاليل  باملبنى 
القطاعن  يف  ال���ع���ام���ل���ة  اخل�������ربات  م����ن  ن��خ��ب��ة 

احلك�مي واخلا�س.
وقال الدكت�ر حممد ال�ص�يدي – م�صاعد العميد 
والقت�صاد-اأن  الإدارة  بكلية  ال��ط��ل��ب��ة  ل�����ص���ؤون 
تهيئة  اإىل  يهدف  الرابعة  ن�صخته  يف  امللتقى  هذا 
ال��ط��ل��ب��ة خل������س جت��رب��ة ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي بكل 

العمل،  �ص�ق  يف  ف��ع��اًل  عن�صراً  لي�صبح�ا  ك��ف��اءة 
ا�صت�صافة  ع��ل��ى  حت��ر���س  الكلية  اأن  اإىل  م�����ص��رياً 
لعر�س  العمل  جم���الت  يف  امل��م��ي��زة  ال�صخ�صيات 
جتاربهم وخرباتهم على الطلبة لال�صتفادة منها 
ح�ص�لهم  وبعد  تدريبهم  ف��رتة  اأثناء  وتطبيقها 

على ال�ظائف.
وا�صتعر�س امل�صارك�ن نبذة ق�صرية عن م�ؤ�ص�صاتهم 
املتاحة فيها،  التدريب والت�ظيف  وكذلك فر�س 
ال�صيد خالد املرزوقي -مدير �صندوق  حيث قدم 
كيفية  ح���ل  عر�صاً  العن-  مدينة  -ف��رع  خليفة 
اإىل  بالإ�صافة  ومتكامل  ناجح  م�صروع  تاأ�صي�س 
ذك���ر اأم��ث��ل��ة ع��ل��ى امل�����ص��اري��ع ال��ن��اج��ح��ة ال��ت��ي قام 
ال�صندوق بت�فري الدعم لها، فيما تناولت ال�صيدة 

���ص��رك��ة م�رجان  اأع���م���ال  ع��ب��ري ه����ا����س -م���دي���ر 
انرتنا�صي�نال- مفه�م الذكاء الإيجابي و اأهميته 
ال�ظيفي،  ال��ن��ج��اح  و  ال��ذات��ي   ال��ر���ص��ا  يف حتقيق 
حيث ناق�صت جمم�عة من ال�صرتاتيجيات التي 
الإيجابي  الذكاء  مهارة  تط�ير  من  الفرد  متكن 

مما ينعك�س اإيجاباً على الفرد.
من جانبه تناول ال�صيد �صيف الدرمكي -م�صت�صار 
القت�صادية-اأب�  التنمية  دائ��رة  يف  الأداء  تط�ير 
فيها،  العمل  ال��دائ��رة وجم���الت  ع��ن  نبذة  ظبي. 
يف  امل��ت��اح��ة  املختلفة  ال��ت��دري��ب  ف��ر���س  ناق�س  كما 
ال���دائ���رة وخ�����س ب��ال��ذك��ر م���ب���ادرة ت��خ��رج��ي التي 
امل�صاركن  الطلبة  من  وتفاعاًل  ا�صتح�صاناً  لقت 

يف امللتقى.

•• دبي –الفجر:

اأعلنت حماكم دبي عن مبادرة “حمكمة 
 ،X10 دب���ي   م���ب���ادرات  �صمن   ”C³
حيث ح�صلت على اعتماد جلنة اخلرباء 
ك��اأح��د اأك����رث امل���ب���ادرات اب���ت���ك���اراً، وذلك 
تنفيذاً لت�جيهات �صاحب ال�صم� ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكت�م، نائب رئي�س 
ال������زراء حاكم  رئ��ي�����س جمل�س  ال��دول��ة 
دبي، اأن عمل احلك�مات ل يقت�صر على 
تقدمي اخلدمات وتط�يرها، بل ي�صمل 
لتبني  ذل��ك  ال��ع��م��ل؛  اآل��ي��ات  يف  التغيري 
مع  تت�افق  وم�صتمرة  نظامية  ق���درات 

روؤية دبي لتك�ن مدينة امل�صتقبل.
وقال �صعادة طار�س املن�ص�ري مدير عام 
حماكم دبي: اإن املكانة العاملية املتقدمة 
ب��صفها من  دب��ي،  تب�اأتها مدينة  التي 
اأ�صرع مدن العامل من�اً وازدهاراً، جعلت 
الأوىل  املراكز  يف  ا�صتحقاقات  للمدينة 
يف خم��ت��ل��ف امل����ج����الت، وذل�����ك وف����ق ما 
ال�صم�  �صاحب  بتنفيذه  ���ه  ووجَّ ر�صمه 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكت�م نائب 
ال����زراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
اأراد ملدينة  حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، ال��ذي 
والبتكار  الإب�������داع  يف  ال�������ص���دارة  دب����ي 
الأف�صل  املعي�صية  ال��ت��ج��رب��ة  وت��ق��دمي 

لإ�صعاد املجتمع.
 X10 اإن م�����ص��روع  ���ص��ع��ادت��ه  واأ����ص���اف   
ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  عنه  اأعلن  ال��ذي 
العاملية  ال��ق��م��ة  يف  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
ي�صتهدف  وال���ذي   2017 للحك�مات 
اأحد  ه���  اأع�����ام،  بع�صرة  ال��ع��امل  تخطي 
ما  دائ��م��اً  ال��ت��ي  دب���ي،  ا�صتحقاقات  اأه���م 
والتط�ير  التحديث  يف  امل��ب��ادرة  ت��اأخ��ذ 
والأفكار ال�صتثنائية، وه� ميثل فل�صفة 
امل�صروع  اأن  م���ؤك��داً  ال��ري��ادة،  نح�  عمل 
يعزز  اأن  �صاأنه  من  ميثل حت���ًل جديداً 

مكانة دبي يف ال�صف�ف الأوىل.
و����ص���رح ���ص��ع��ادت��ه، ق��دم��ت حم��اك��م دبي 

اب��ت��ك��اري��ة يف جمالت  اأرب���ع���ة م���ب���ادرات 
التداول، والف�صل  الق�صائي من  العمل 
بحيث  الأح���ك���ام،  وتنفيذ  ال��ق�����ص��اي��ا،  يف 
خدمات  تقدمي  مبداأ  على  الرتكيز  مت 
حماكم  ف��ي��ه��ا  ت�صبق  ب�����ص���رة  ق�صائية 
العامل  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة يف  امل���ؤ���ص�����ص��ات  دب���ي 
امل��ب��ادرات على  ت��رك��ز  ���ص��ن���ات، و  بع�صرة 
ا�صتثنائية  ب���اإج���راءات  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
والب�صاطة  والفاعلية  بال�صرعة  تت�صم 
والتكلفة  ال����ق���ت  ت���ف��ري  يف  وت�����ص��اه��م 
التقليدي  ل��ل��ت��ق��ا���ص��ي  ب��دي��ل  ت��ع��ت��رب  اإذ 
الأمتتة  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  وال��ت��ح��ك��ي��م، 
امل��ت��ك��ام��ل��ة ل���ت���داول ال��ق�����ص��اي��ا واإ����ص���دار 
على  بناًء  الق�صائية،  الأحكام  القرارات 
جمم�عة من املعطيات والتفا�صيل ذات 
العالقة بالق�صية دون احلاجة للتدخل 
الب�صري. واأ�صاف �صعادته »مت ا�صتعرا�س 
الأف��ك��ار ال��ت��ي خ��رج��ت بها حم��اك��م دبي 
اأمام جلنة تقييم ت�صم خرباء خمت�صن 
الأفكار  ب��درا���ص��ة  ال��ع��امل  م�صت�ى  على 
للتنفيذ،  قابليتها  مدى  ملعرفة  املقدمة 
وال������ق������ف ع���ل���ى ق���درت���ه���ا يف اإح������داث 
التغيري املن�ص�د يف اإعادة �صياغة مفه�م 
ت�جهات  وفق  احل��ايل  احلك�مي  العمل 

ال���دول���ة، وذل����ك يف لقاء  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
للم�صتقبل.«  دب��ي  م�ؤ�ص�صة  مقر  يف  مت 
اإبراهيم  اأحمد  القا�صي  �صعادة  و�صرح 
ورئي�س  امل��دن��ي��ة  املحكمة  رئ��ي�����س  �صيف 
جلنة X10 يف حماكم دبي، اأن مبادرة 
اأن  حيث  بذلك  �صميت    »C³ »حمكمة 
 Court اإىل كلمة  C يرمز  احل��رف  
اإىل درج��ات التقا�صي  3 يرمز  و الرقم 
الثالث )املحكمة البتدائية – حمكمة 
ال���ص��ت��ئ��ن��اف – حم��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز(، اإذ 
تاأهلت  ال��ت��ي  امل����ب����ادرات  اإح�����دى  ت��ع��ت��رب 
من م��ب��ادرات حماكم دب��ي، والتي كانت 
ح��ي��ث ح�صلت   ،  X10 م���ب���ادرة  ���ص��م��ن 
اأكرث  كاأحد  اخل��رباء  اعتماد جلنة  على 

املبادرات ابتكاراً.
C³« هي  اأن مبادرة »حمكمة  واأ���ص��اف، 
حم��ك��م��ة م���ن درج�����ة ق�����ص��ائ��ي��ة واح����دة 
اأح��ك��ام��ه��ا ن��اف��ذة وغ���ري ق��اب��ل��ة للطعن، 
درجات  م��ن  ق�����ص��اة  ث��الث��ة  م��ن  تت�صكل 
عملياتها  تدار  حيث  الثالث،  التقا�صي 
اإجراءاتها  وتت�صم  اأوراق  بال  الكرتونيا 
والتي  والب�صاطة  والفاعلية  بال�صرعة 
بن�صبة  ال�����ق����ت  ت����ف���ري  يف  ���ص��ت�����ص��اه��م 
%90، وخف�س التكلفة على املتقا�صن 

بن�صبة %40، والتكلفة الت�صغيلية على 
حماكم دبي بن�صبة %70. حيث تعترب 
»حمكمة C³« بديل للتقا�صي التقليدي 
واأحكامها  قراراتها  وتك�ن  والتحكيم، 
قابلة للتنفيذ الف�ري، اإذ ت�فر اإمكانية 

عقد اجلل�صات الق�صائية عن بعد.
 X10 واأ����ص���اف ���ص��ع��ادت��ه، ن��ظ��م ف��ري��ق
6 خم���ت���ربات  ع������دد  دب������ي  يف حم����اك����م 
الق�صائي  ب��ال��ع��م��ل  ل��ل��م��ع��ن��ي��ن  اب��ت��ك��ار 
املجتمع، مت  واأف���راد  وط��الب اجلامعات 
تط�يرها  امل���راد  امل��ح��اور  ط��رح  خاللها 
واأفكارهم  احل�ص�ر  اآراء  اإىل  وال�صتماع 
الدائرة  م��ن  وت���ق��ع��ات��ه��م  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م 
اإم��ارة دبي بعد  وكيف ي��رون الق�صاء يف 
حيث   2017 ع���ام  م���ن  ���ص��ن���ات   10
 133 اإىل  البتكار  خم��ت��ربات  ت��صلت 
وت�قعات  احتياجات  على  رك��زت  ف��ك��رة، 
خدمات  م��ن  وامل�صتفيدين  املتقا�صن 
اإذ مت  الأوىل،  ال��درج��ة  دب��ي يف  حم��اك��م 
الداعمة  العمليات  و���ص��ي��اغ��ة  ت�صميم 
ملا  املتعامل  حم�ر  ح�ل  الأفكار  لتنفيذ 
اأه��م��ي��ة ول��ل��ت��اأك��د م��ن جتاوز  ميثله م��ن 
ق�صائية  خ���دم���ات  وت���ق���دمي  ت���ق��ع��ات��ه 

ا�صتثنائية. 
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 205
ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/علي ح�صن �صامل عبيد ال علي - اماراتي اجلن�صية يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�صته 
البالغة 100% ح�صة اىل ال�صيد/ن�صر اهلل ي��صف خان - باك�صتاين اجلن�صية يف الرخ�صة املهنية:�صقر ال�صرق للطباعة 

وخدمات رجال العمال - ترخي�س رقم:627700
م�ؤ�ص�صة  من  القان�ين  ال�صكل  وتغيري  عليها  خدمات  وكيل  ودخ�له  لخر  الرخ�صة  �صاحب  اخرى:تنازل  تعديالت 
فردية اىل م�ؤ�ص�صة فردية ب�كيل خدمات وتغيري ال�صم التجاري والن�صاط وذلك من ال�صم التجاري من:�صقر ال�صرق 

للطباعة وخدمات رجال العمال
اىل:ن�صر اهلل ي��صف ملقاولت التك�صية والر�صيات وال�صباغ

والن�صاط من:خدمات الطباعة وت�ص�ير امل�صتندات ، اخلدمات الدارية لرجال العمال
اىل:مقاولت فئة �صاد�صة التك�صية والر�صيات ، ا�صباغ

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )4( من القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر 
هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عن من تاريخ هذا العالن فمن لديه 

اي اعرتا�س على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 31
ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيدة/ك�ثار جميل حممد ح�صن خان - باك�صتانية اجلن�صية 
وحتمل بطاقة ه�ية رقم:784196824097248 قد تنازلت عن ح�صتها البالغة 100% اىل 
ال�صيد/عرفات �صليم عرفات الباي�س - جزر القمر اجلن�صية يف رخ�صة:حمم�صة قه�ة 

وهيل املرخ�صه برقم:745778 ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية ال�صارقة
وقد مت تغيري ال�صم التجاري لي�صبح:حمم�صة العن�د كما تغيري وكيل اخلدمات

�صان  ل�صنة  2013 يف  القان�ن الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
على  الت�صديق   يتم  �ص�ف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد   . العدل  الكاتب 
ا�صب�عن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س على  اليه بعد  امل�صار  الجراء 

ذلك عليه اتباع ال�صبل القان�نية حيال ذلك
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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    يف الدعوى رقم 2017/5047    جتاري جزئي

املقامة من املدعي/�صركة مقر العامل لل�صفريات
�صد املدعي عليه/�صركة ماتي�ل بزن�س �صريف�س م.م.ح

نعلن نحن اخلبرية احل�صابية/اليازية خليفة املري انه مت تعيينا من حمكمة ال�صارقة 
املذك�رة  ال��دع���ى  يف  املحكمة  بحكم  ال�����اردة  احل�صابية  اخل��ربة  مهمة  لتنفيذ  امل���ق��رة 
اعاله - كما نعلن املدعي )�صركة ماتي�ل بزن�س �صريف�س م.م.ح( حل�ص�ر اجتماع اخلربة 
ال�صاعة:04:30 م�صاءا وذلك  امل���اف��ق:2018/2/19 يف متام  املقرر له جل�صة ي�م الثنن 
مبقر مكتبنا الكائن بدبي - ديره - ب�ر�صعيد - بناية و�صل بزن�س �صنرتال - دبي مكتب 

رقم:702 - فاك�س:97142997739 - هاتف:97142997711.
خبرية ح�سابية/اليازية خليفة املري      

اعالن اجتماع خربة
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    بالدعوى رقم 2017/622 عقاري كلي - دبي

املدعي عليها/روبن �صافي� رولند
من  �صدكم  واملرف�عة  اع��اله  بالق�صية  هند�صيا  خبريا  انتدابنا  مت  بانه  علما  نحيطكم 
بح�ص�ر  قان�نا  ميثلكم  من  او  مكلف�ن  فانتم  وعليه   ، خا�صة  م�صاهمة  املدعية:مت�يل 
اجتماع اخلربة املقررة  عقده ي�م الحد امل�افق:2018/2/18 ال�صاعة:02:30 ظهرا وذلك 
�صارع عمان -   -  4 الق�صي�س -   - الكائن:مكتب اخلبري يف دبي  املنتدب  مبكتب اخلبري 
، يرجى احل�ص�ر  - مكتب:505  الطابق اخلام�س   - ت�صاهيل  بناية  ال�صع�د بج�ار  بناية 
بانه يف حال  امل�ؤيدة لدفاعكم بالدع�ى علما  امل�صتندات  بامل�عد واملكان املحدد واح�صار 
تخلفكم عن احل�ص�ر فان اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخ�لة لها قان�نا 

لال�صتف�صار الت�صال الأ�صتاذة/اأي�صل 0508045120/هاتف :042546347.
د/م�سطفى بن علي ال�سرياين/اخلبري      

اعالن للح�شور امام اخلربة

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
اإخطار للح�شور اأمام حمكمة اأبوظبي الإحتادية الإبتدائية 

 يف الدعوى رقم 2017/330 اإداري كلي 
بناء على طلب املدعية/الهيئة العامة لل�ص�ؤون ال�صالمية والوقاف

عن�انها/تن�ب عنها اإدارة ق�صايا الدولة ب�زارة العدل
م�صع�د  ع��ل��ي  مالكها/م�صع�د   - ال�����ص��ح��راء  ���ص��راب  عليه/مطعم  امل��دع��ي  اىل 

ال�صام�صي - عن�انه ن�صرا
اأب�ظبي الحتادية  الكلية الدارية مبحكمة  الدائرة  اأمام  اأنت مكلف باحل�ص�ر 
الإبتدائية �صخ�صيا اأو ب�ا�صطة وكيل معتمد وذلك يف ال�صاعة:9:00 �صباحا من 
ي�م 4 من �صهر 3 �صنة 2018 وذلك للنظر يف الدع�ى ب��صفك مدعي عليه - 

حرر بتاريخ:2018/2/11
 عن مدير اإدارة اخلدمات الق�شائية

الإمارات العربية املتحدة
  وزارة العدل
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انذار عديل رقم 549 /2018

مقابل  الطازج  بج�ار مطعم  الرقة-  �صارع  دي��رة-  دب��ي-  اإم��ارة  عن�انه:  )����س.م.ع(  الإ�صالمي  اأب�ظبي  املنذر/ م�صرف 
جابر  املحامي/  وميثلة   2017/1/96526 رقم  حتت  بدبي  العدل  كاتب  من  امل�صدقة  ال�كالة  مب�جب  كنتاكي-  مطعم 
را�صد ال�صالمي وعن�انه: اإمارة دبي- بردبي- �صارع ال�صيخ زايد- برج لطيفة- مكتب رقم 1502- �س.ب: 3117- هاتف: 
043599997- فاك�س: 043599987 ومب�جب ال�كالة امل�صدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/34251 وميثله: 
م�ت�ر  لن��د-  دب��ي  دب��ي-  ام��ارة  عن�انه:  ب�فا�س  ب�تا  ب�فا�س  ب�تا  دني�صا�س  �صده/  املنذر  �صد  النجار.  حممد  ع�صام 
�صيتي- ريجينت هاو�س- �صقة رقم 318 متحرك 0561016003 هاتف: 043511114. امل��ص�ع/ اإنذار ب�صداد مبلغ 46120 
درهم )�صتة واربع�ن الف ومائة وع�صرون درهماً( حت�صل املنذر اليها على قر�س �صراء �صيارة مببلغ 86475 درهم )�صتة 
وثمان�ن الف واربعمائة وخم�صة و�صبع�ن درهماً( من الن�ع ف�لف� ا�س 60 �صال�ن ل�حة رقم G/69553 خ�ص��صي دبي 
الل�ن بني م�ديل 2011 وتر�صد بذمته املذك�رة املبلغ اأعاله 46120 درهم )�صتة واربع�ن الف ومائة وع�صرون درهماً( مل 
يتم �صدادها وقد حاول املنذر مراراً وتكراراً حث املنذر �صده على �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمته اإل اأنه مل يحرك �صاكناً. 
الدين  املدين  اإذا مل يدفع  تن�س على:  والتي  التجارية رقم 1993/18  املعامالت  قان�ن  امل��ادة )172( من  لن�س  وطبقاً 
امل�صم�ن بالرهن يف تاريخ ال�صتحقاق كان للدائن بعد انق�صاء �صبعة اأيام من تاريخ اندار املدين بال�فاء ان يطالب من 
املحكمة بالذن له ببيع ال�صيء املره�ن وينظر يف الطلب على وجه ال�صتعجال وتعن املحكمة كيفية البيع. لذلك ننذركم 
ب�ج�ب �صداد اجمايل املبالغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر 46120 درهم )�صتة واربع�ن الف ومائة وع�صرون درهماً( وذلك 
خالل اأ�صب�ع من تاريخ تبليغكم بهذا النذار ويف حالة عدم �صدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�صالح املنذر يلتم�س اعمال 

ن�س املادة )172( من قان�ن املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�ص�م وامل�صاريف والتعاب.
                                                                                                                                                 املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
انذار عديل رقم 1448 /2018

املنذر/ م�صرف اأب�ظبي الإ�صالمي )�س.م.ع( عن�انه: اإمارة دبي- ديرة- �صارع الرقة- بج�ار مطعم الطازج مقابل مطعم 
كنتاكي- مب�جب ال�كالة امل�صدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/96526 وميثلة املحامي/ جابر را�صد ال�صالمي 
وعن�انه: اإمارة دبي- بردبي- �صارع ال�صيخ زايد- برج لطيفة- مكتب رقم 1502- �س.ب: 3117- هاتف: 043599997- فاك�س: 
043599987 ومب�جب ال�كالة امل�صدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/34251 وميثله: ع�صام حممد النجار. 
�صد املنذر �صده/ �صيد حممد اجمد �صيد حممد علي �صاه عن�انه: امارة دبي- بردبي بناية الزرع�ين �صقه رقم 5 هاتف 
متحرك 0556253258 �س.ب: 5155 دبي. امل��ص�ع/ اإنذار ب�صداد مبلغ 40.478.04 درهم )اربع�ن األف واربعمائة وثمانية 
و�صبع�ن درهماً واربعة فل�س( حت�صل املنذر اليها على قر�س �صراء �صيارة مببلغ 50.589.00 درهم )خم�ص�ن األف وخم�صمائة 
وت�صعة وثمان�ن درهماً( من الن�ع ميت�ص�بي�صي ايه ا�س اك�س ا�صتي�صن ل�حة رقم F/78614 خ�ص��صي دبي الل�ن ازرق م�ديل 
2013 وتر�صد بذمته املذك�رة املبلغ اأعاله 40.478.04 درهم )اربع�ن األف واربعمائة وثمانية و�صبع�ن درهماً واربعة فل�س( 
مل يتم �صدادها وقد حاول املنذر مراراً وتكراراً حث املنذر �صده على �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمته اإل اأنه مل يحرك �صاكناً. 
وطبقاً لن�س املادة )172( من قان�ن املعامالت التجارية رقم 1993/18 والتي تن�س على: اإذا مل يدفع املدين الدين امل�صم�ن 
بالرهن يف تاريخ ال�صتحقاق كان للدائن بعد انق�صاء �صبعة اأيام من تاريخ اندار املدين بال�فاء ان يطالب من املحكمة بالذن 
له ببيع ال�صيء املره�ن وينظر يف الطلب على وجه ال�صتعجال وتعن املحكمة كيفية البيع. لذلك ننذركم ب�ج�ب �صداد 
اجمايل املبالغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر 40.478.04 درهم )اربع�ن األف واربعمائة وثمانية و�صبع�ن درهماً واربعة فل�س( 
اأ�صب�ع من تاريخ تبليغكم بهذا النذار ويف حالة عدم �صدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�صالح املنذر يلتم�س  وذلك خالل 

اعمال ن�س املادة )172( من قان�ن املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�ص�م وامل�صاريف والتعاب.
                                                                                                                                                 املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : ال�سرياوي خلدمات ال�سيافة �س.ذ.م.م    
ال�صكل   2 ال�صناعية  اخل����ر  را����س  ال��ع��ق��اري��ة-  دب��ي  م�ؤ�ص�صة  ملك  :مكتب  ال��ع��ن���ان 
القيد بال�صجل  القان�ين : ذات م�ص�ؤولية حم��دودة. رقم الرخ�صة : 734929  رقم 
قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1172938 مب�جب   : التجاري 
وذلك  اأع���اله،  امل��ذك���رة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل���ث��ق  بتاريخ 2018/2/4   دب��ي  ق��رار حماكم  مب�جب 
اإىل  ال��ت��ق��دم  اأو مطالبة  اع��رتا���س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى  ب��ت��اري��خ  2018/1/24  دب��ي 
العن�ان  العامري  ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات- عو�س  املعن  امل�صفي 
 : مكتب رقم 1304 ملك ملي�س حممد ف�از- بردبي- بزن�س باي هاتف 045148248 
فاك�س: 045148252 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل 

)45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : فريوفيل ال�سرياوي لإدارة املن�ساآت �س.ذ.م.م    
الرابعة  ال�صناعية  الق�ز  بردبي-  العقارية-  دبي  م�ؤ�ص�صة  ملك  :م�صت�دع  العن�ان 
القيد  رق��م   782231  : الرخ�صة  رق��م  حم���دودة.  م�ص�ؤولية  ذات   : القان�ين  ال�صكل 
بدبي  القت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن  1285211 مب�جب هذا   : التجاري  بال�صجل 
اأعاله،  املذك�رة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه 
وذل���ك مب���ج��ب ق���رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2018/2/4  وامل���ث��ق ل��دى ك��ات��ب العدل 
حماكم دبي بتاريخ  2018/1/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
العن�ان  العامري  ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات- عو�س  املعن  امل�صفي 
 : مكتب رقم 1304 ملك ملي�س حممد ف�از- بردبي- بزن�س باي هاتف 045148248 
فاك�س: 045148252 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل 

)45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : متبو�س للتجارة �س.ذ.م.م    
ال�صناعية  الق�ز  ب��ردب��ي-  م�لز-  اعمار  جمم�عة  ملك   213 رق��م  :مكتب  العن�ان 
 666519 : ال��رخ�����ص��ة  رق���م  م�����ص���ؤول��ي��ة حم����دودة.  ذات   : ال��ق��ان���ين  ال�صكل  ال��ث��ال��ث��ة 
التنمية  دائ����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  : 1091084 مب���ج��ب  ال��ت��ج��اري  ب��ال�����ص��ج��ل  ال��ق��ي��د  رق���م 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة 
اأع��اله، وذل��ك مب�جب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 2018/1/8  وامل�ثق لدى  املذك�رة 
ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب���ي ب��ت��اري��خ  2018/1/8 وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي اع��رتا���س اأو 
مكتب   : ال��ع��ن���ان  للتدقيق  ح�سن  كابك�س  امل��ع��ن  امل�صفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة 
 043859377 ه��ات��ف  ب��ردب��ي  امل��ن��خ���ل-  ������س.ذ.م.م  ق��رق��ا���س  م�صاريع  ملك   502  رق��م 
فاك�س: 043859376 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل 

)45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي:ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات- عو�س العامري 
العن�ان : مكتب رقم 1304 ملك ملي�س حممد ف���از- بردبي- بزن�س باي هاتف 
045148248 فاك�س: 045148252 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
اأع��اله لت�صفية  ال�سرياوي خلدمات  املذك�ر  امل�صفي  باأنه قد مت تعين  بدبي 
  2018/2/4 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مب�جب  وذل��ك  �ـــس.ذ.م.م   ال�سيافة 
اأي  بتاريخ 2018/1/24 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  وامل�ثق لدى كاتب 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعن  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س 
العن�ان املذك�ر اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك 

خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي:ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات- عو�س العامري 
العن�ان : مكتب رقم 1304 ملك ملي�س حممد ف���از- بردبي- بزن�س باي هاتف 
045148248 فاك�س: 045148252 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
اأع��اله لت�صفية  فريوفيل ال�سرياوي  باأنه قد مت تعين امل�صفي املذك�ر  بدبي 
لإدارة املن�ساآت �س.ذ.م.م  وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/2/4  
اأي  بتاريخ 2018/1/24 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  وامل�ثق لدى كاتب 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعن  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س 
العن�ان املذك�ر اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك 

خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي:كابك�س ح�سن للتدقيق 
العن�ان : مكتب رقم 502 ملك م�صاريع قرقا�س  �س.ذ.م.م املنخ�ل- بردبي هاتف 
043859377 فاك�س: 043859376 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
للتجارة  متبو�س  لت�صفية   اأع���اله  امل��ذك���ر  امل�صفي  تعين  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي 
وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/1/8  وامل�ثق لدى  �س.ذ.م.م  
اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى   2018/1/8 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب 
اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر  مطالبة التقدم 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً 

من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2017/5054
 اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شراَ(

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد مزاد علني 
ال�صاعة 6:00 م�صاءا  www.emiratesauction.ae وذلك يف متام  على م�قع المارات للمزادات 
�����س.ذ.م.م   للتجاره  البحر  �صفاف  للمنفذ  ملكيتها  ال��ع��ائ��دة  امل��ح��ج���زات  لبيع   2018/02/18 الح���د  ي���م 

او�صاف املحج�زات على النح� التايل :
                                                الو�سف        �سعر التقييم  

                                          مالب�س متنوعه             18,495 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعل�مات التف�صل بزيارة 
امل�قع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�صه 

معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل امل�عد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

       

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2017/5099
 اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شراَ(

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد مزاد علني 
ال�صاعة 6:00 م�صاءا  www.emiratesauction.ae وذلك يف متام  على م�قع المارات للمزادات 
او�صاف  و  دور  لباكيت  خمبز  �صده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  امل��ح��ج���زات  لبيع   2018/02/25 الح��د  ي���م 

املحج�زات على النح� التايل :
                                   الو�سف                                      �سعر التقييم  

                         اأثاث و معدات مطبخ             28,805 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعل�مات التف�صل بزيارة 
www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�صه  امل�قع اللكرتوين 

معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل امل�عد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

       

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2017/3750
 اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شراَ(

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد مزاد علني 
 6:00 ال�����ص��اع��ة  مت���ام  يف  وذل���ك   www.emiratesauction.ae ل��ل��م��زادات  الم�����ارات  م���ق��ع  ع��ل��ى 
او�صاف  و  اوبتيكالز  دير  �صده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحج�زات  لبيع   2018/02/25 الح��د  ي�م  م�صاءا 

املحج�زات على النح� التايل :
                                      الو�سف                                      �سعر التقييم  

                                 نظارات متنوعه          76,970 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعل�مات التف�صل بزيارة 
www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�صه  امل�قع اللكرتوين 

معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل امل�عد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

       

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : ك�سيدة للت�سميم واملفرو�سات �س.ذ.م.م    
القان�ين  ال�صكل  القره�د  م�صبح-  را�صد  م�صبح  ملك   504 رق��م  :مكتب  العن�ان 
التجاري  بال�صجل  القيد  رقم   745937  : الرخ�صة  رقم  حم��دودة.  م�ص�ؤولية  ذات   :
ق��د مت  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  : 1198916 مب���ج��ب 
اأع����اله، وذلك  ال��ت��اأ���ص��ري يف ال�صجل ال��ت��ج��اري ل��دي��ه��ا ب��اإن��ح��الل ال�����ص��رك��ة امل���ذك����رة 
العدل  ك��ات��ب  ل���دى  وامل����ث���ق  ب��ت��اري��خ 2017/11/15   دب���ي  ق����رار حم��اك��م  مب���ج��ب 
مطالبة  اأو  اع���رتا����س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2017/11/15 ب��ت��اري��خ   دب���ي  حم��اك��م 
رقم  م��ك��ت��ب   : ال��ع��ن���ان  للتدقيق  ح�سن  كابك�س  امل��ع��ن  امل�����ص��ف��ي  اإىل  ال��ت��ق��دم 
 043859377 ه���ات���ف  ب���ردب���ي  امل���ن���خ����ل-  ���������س.ذ.م.م  ق��رق��ا���س  م�����ص��اري��ع  م��ل��ك   502 
فاك�س: 043859376 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل 

)45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : رابيا زد لتجارة الزياء �س.ذ.م.م    
القره�د  الفال�صي-  الفتان  م�صبح  را�صد  م�صبح  ملك   504 رق��م  :مكتب  العن�ان 
القيد  رق��م   745805  : الرخ�صة  رق��م  حم���دودة.  م�ص�ؤولية  ذات   : القان�ين  ال�صكل 
القت�صادية  التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب���ج��ب   1199086  : ال��ت��ج��اري  بال�صجل 
املذك�رة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي 
ب��ت��اري��خ 2017/11/14  وامل����ث���ق لدى  ق����رار حم��اك��م دب���ي  اأع�����اله، وذل����ك مب���ج��ب 
اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2017/11/14 بتاريخ   دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب 
مكتب   : ال��ع��ن���ان  للتدقيق  ح�سن  كابك�س  امل��ع��ن  امل�صفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة 
 043859377 ه��ات��ف  ب��ردب��ي  امل��ن��خ���ل-  ������س.ذ.م.م  ق��رق��ا���س  م�صاريع  ملك   502  رق��م 
فاك�س: 043859376 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل 

)45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي:كابك�س ح�سن للتدقيق 
العن�ان : مكتب رقم 502 ملك م�صاريع قرقا�س  �س.ذ.م.م املنخ�ل- بردبي هاتف 
043859377 فاك�س: 043859376 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
للت�سميم  ك�سيدة  لت�صفية   اأع��اله  امل��ذك���ر  امل�صفي  تعين  مت  قد  باأنه  بدبي 
واملفرو�سات �س.ذ.م.م  وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/11/15  
لديه  من  وعلى   2017/11/15 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل���ث��ق 
اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س 
العن�ان املذك�ر اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك 

خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي:كابك�س ح�سن للتدقيق 
العن�ان : مكتب رقم 502 ملك م�صاريع قرقا�س  �س.ذ.م.م املنخ�ل- بردبي هاتف 
043859377 فاك�س: 043859376 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
لتجارة  زد  رابيان  لت�صفية   اأع��اله  امل��ذك���ر  امل�صفي  تعين  مت  قد  باأنه  بدبي 
دب��ي بتاريخ 2017/11/14   ق��رار حماكم  وذل��ك مب�جب  ــس.ذ.م.م   الزيــاء �
لديه  من  وعلى   2017/11/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل���ث��ق 
اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س 
العن�ان املذك�ر اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك 

خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : هولدانف�سرتيد للو�ساطة التجارية �س.ذ.م.م    
ب�ر�صعيد  دي��رة-  به�ان-  �صامل  �صع�د  حممد  �صيخ  ملك   303 رق��م  :مكتب  العن�ان 
القيد  رق��م   653816  : الرخ�صة  رق��م  حم���دودة.  م�ص�ؤولية  ذات   : القان�ين  ال�صكل 
القت�صادية  التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب���ج��ب   1076130  : ال��ت��ج��اري  بال�صجل 
املذك�رة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي 
ب��ت��اري��خ 2018/1/25  وامل����ث���ق لدى  دب���ي  ق����رار حم��اك��م  اأع������اله، وذل����ك مب���ج��ب 
ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ  2018/1/25 وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي اع��رتا���س اأو 
مكتب   : ال��ع��ن���ان  للتدقيق  ح�سن  كابك�س  امل��ع��ن  امل�صفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة 
 043859377 ه��ات��ف  ب��ردب��ي  امل��ن��خ���ل-  ������س.ذ.م.م  ق��رق��ا���س  م�صاريع  ملك   502  رق��م 
فاك�س: 043859376 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل 

)45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي:كابك�س ح�سن للتدقيق 
العن�ان : مكتب رقم 502 ملك م�صاريع قرقا�س  �س.ذ.م.م املنخ�ل- بردبي هاتف 
043859377 فاك�س: 043859376 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
هولدانف�سرتيد  لت�صفية   اأع���اله  امل��ذك���ر  امل�صفي  تعين  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مب�جب  وذل��ك  �ــس.ذ.م.م   التجارية  للو�ساطة 
بتاريخ 2018/1/25 وعلى  العدل حماكم دبي  2018/1/25  وامل�ثق لدى كاتب 
الكائن  مكتبه  املعن يف  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع���اله،  امل��ذك���ر  العن�ان  على  بدبي 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1805  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- م�صعل بن خالد بن حممد بن حثلن جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي/نا�صر تي�صري �ص�كت النابل�صي وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري 
الدع�ى  يف    2017/11/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذك�رة اعاله ل�صالح/نا�صر تي�صري �ص�كت النابل�صي بحل وت�صفية املدعي عليها 
الوىل واملندمج فيها ال�صركة املدعي عليها الثانية وتعين املدقق احل�صابي ع�ين 
فر�صخ و�صركاه م�صفيا لها وعلى ان يك�ن مهمته وفق منط�ق احلكم ال�صادر بتلك 
اجلل�صة والزمت املدعي واملدعي عليهم امل�صروفات منا�صفة وامرت باملقا�صة فيما 
بينهم بالن�صبة لتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1170  ا�شتئناف مدين    

طاهر  م��رمي   -2 جباديب�  مارتينز  1-اول�وا�صيج�ن  �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
�صالح الدين طاهر  جمه�ل حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف / دوك�ن لل�صناعة 
�س.م.ح وميثله:حممد را�صد �صامل علي الع�ي�س  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم 
بتاريخ:2016/11/23  ج��زئ��ي  م��دين   2016/1048 رق��م  ب��ال��دع���ى  ال�����ص��ادر 
ال�صاعة 10.00 �صباحا   امل�افق 2018/3/18  الح��د   ي�م  لها جل�صه  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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•• عجمان ـ الفجر 

و�صناعة  جت��������ارة  غ����رف����ة  ن���ظ���م���ت 
ع��ج��م��ان يف خ��ت��ام ف��ع��ال��ي��ات معر�س 
والتدريب  للتعليم  ال��دويل  عجمان 
حفل خا�س لتكرمي اجلهات الراعية 
يف  امل�����ص��ارك��ة  التعليمية  وامل���ؤ���ص�����ص��ات 
والذي  للمعر�س،  ال�صاد�صة  الن�صخة 
نظم على مدار 3 ايام برعاية كرمية 
من �صاحب ال�صم� ال�صيخ حميد بن 
را�صد النعيمي، ع�ص� املجل�س الأعلى 
ح��اك��م ع��ج��م��ان، حت��ت ���ص��ع��ار مق�لة 
ب��اإذن اهلل ال�صيخ زاي��د بن  املغف�ر له 
�صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه “اإن 
اأبناوؤها  ه�  متقدمة  اأم��ة  اأي  ر�صيد 
 35 املتعلم�ن”، مب�صاركة اأكرث من 
وعربية  حملية  تعليمية  م���ؤ���ص�����ص��ة 

ودولية ميثل�ن 13 دولة عربية.
�صعادة  اخل���ت���ام���ي  احل����ف����ل  ح�������ص���ر 
ال��ن��ع��ي��م��ي ع�ص�  ���ص��ع��ي��د  ع����ب����داهلل 
ونا�صر  عجمان  غرفة  اإدارة  جمل�س 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ظ��ف��ري 
الدويل  عجمان  معر�س  لفعاليات 
اجلهات  وممثلي  والتدريب  للتعليم 
ال���راع���ي���ة وامل���ؤ���ص�����ص��ات امل�����ص��ارك��ة يف 
امل��ع��ر���س وذل����ك يف ق��اع��ة الإم�����ارات 

لل�صيافة.
عبداهلل  اأ�صاد  التكرمي  وخالل حفل 
الالفت  بامل�صت�ى  النعيمي  �صعيد 
�صهده  ال������ذي  امل��ت��م��ي��ز  وال��ت��ن��ظ��ي��م 
املعر�س  ليك�ن  ال��ع��ام،  ه��ذا  املعر�س 
معار�س  خمتلف  بن  رائ��دة  عالمة 
ب�����ص��ك��ل خا�س  ال���دول���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
وامل��ن��ط��ق��ة ك��ك��ل ب�����ص��ك��ل ع����ام، المر 
قيادتنا  اهتمام  م��دى  يعك�س  ال���ذي 
التعليمية  امل�صرية  ب��دع��م  الر�صيدة 
ا���ص��ت��دام��ة وتط�ير  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ه��ا 
القطاع التعليمي مبختلف مراحله، 
الكرمية  ال��رع��اي��ة  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 
بن  حميد  ال�صيخ  ال�صم�  ل�صاحب 
را�صد النعيمي ع�ص� املجل�س الأعلى 
املعر�س  ن�صخ  لكافة  عجمان  حاكم 
باأهمية  �صم�ه  ح��ر���س  م��دى  ت���ؤك��د 
والت�جه  التعليمي  القطاع  تط�ير 
نح� ال�صتثمار فيه مبا يج�صد روؤية 

اإمارة عجمان.
غرفة  اإدارة  جم��ل�����س  ج��ه���د  وث��م��ن 
متطلبات  ك��اف��ة  وت���ف��ريه��ا  عجمان 

جناح تنظيم املعر�س واحلر�س على 
رائدة  تعليمية  م�ؤ�ص�صات  ا�صتقطاب 
ليك�ن  ال��دول��ة وخارجها  داخ��ل  م��ن 
املعر�س من�صة دولية تعزز اختيارات 
ينجب  الك����ادمي����ي����ة مب����ا  ال���ط���ل���ب���ة 
خريجن مبدعن مت�صلحن بالعلم 
وتط�ير  بناء  يف  ي�صاهم�ن  واملعرفة 

وا�صتدامة خمتلف القطاعات.
ان  ال��ظ��ف��ري  نا�صر  اك��د  جانبه  م��ن 
للتعليم  ال�����دويل  ع��ج��م��ان  م��ع��ر���س 
اأدوات  اأ���ص��ب��ح م���ن اه���م  وال���ت���دري���ب 
باعتباره  التعليمية  العملية  تط�ير 
ت�صتعر�س  ودول���ي���ة  حم��ل��ي��ة  من�صة 
خم��ت��ل��ف ال��ت��خ�����ص�����ص��ات وال���ربام���ج 
الكادميية واأحدثها واكرثها ارتباطا 
بال�ظائف واملهن امل�صتقبلية، وحدثا 
ال��صائل  اح���دث  ي�صتعر�س  �صن�يا 
مبا  وامل��ب��ت��ك��رة  التعليمية  واحل��ل���ل 

يخدم القطاع التعليمي.
م����ؤك���دا ع��ل��ى اه��م��ي��ة ال��ت��ن���ع الذي 
����ص���ه���دت���ه اجل�����ام�����ع�����ات وال���ك���ل���ي���ات 
امل�����ص��ارك��ة حت��ت مظلة امل��ع��ر���س مما 
الطلبة والزوار  ا�صتفادة  عزز تعميم 

للمقارنة  خ�صبة  ار����س  ل��ه��م  ووف���ر 
اأكرث  يف  التخ�ص�صات  خمتلف  ب��ن 
رائ���دة.  تعليمية  م�ؤ�ص�صة   35 م��ن 
الراعية  اجل���ه���ات  ب��ج��ه���د  واأ�����ص����اد 
املعر�س  متيز  يف  دور  له  ك��ان  والتي 
اإىل  جنبا  ال��رع��اة  لي�صاهم  وري��ادت��ه 
تط�ير  يف  عجمان  غرفة  م��ع  جنب 
وري��������ادة امل���ع���ر����س حم��ل��ي��ا ودول����ي����ا، 
م���ج��ه��ا ال�����ص��ك��ر ل��ك��ل م���ن ���ص��اه��م يف 
ال�صاد�صة  ن�صخته  يف  املعر�س  اجن��اح 
وال��ذي حظي بح�ص�ر لفت زاد عن 
وزائر على مدار ايام  5000 طالب 

املعر�س.
وا�صاد الظفري بجه�د وزارة الرتبية 
و�صراكتها  املعر�س  خ��الل  والتعليم 
عجمان،  غ��رف��ة  م��ع  ال�صرتاتيجية 
م��صحا ان اجلناح اخلا�س بال�زارة 
ك��اف��ة زوار  �صهد ح�����ص���ر لف���ت م��ن 
ال�صروحات  من  لال�صتفادة  املعر�س 
للتعرف  امل�����ص��غ��رة  ال��ع��م��ل  وور�������س 
والتخ�ص�صات  الربامج  اف�صل  على 
امل�����ط�����روح�����ة وال�����ت�����ي ت����ت�����اف����ق مع 
الدولة  ال��ع��م��ل يف  ���ص���ق  م��ت��ط��ل��ب��ات 

على مدار ال�صن�ات القادمة.
غرفة  ان  ال���ظ���ف���ري  اك�����د  وخ���ت���ام���ا 
تنظيم  ع���ل���ى  ح���ري�������ص���ة  ع���ج���م���ان 
املعر�س �صن�يا مبا يخدم الطلبة من 
جهة وامل�ؤ�ص�صات التعليمية من جهة 
اخرى لت�فري قناة ت�ا�صل مبا�صرة 
اجلامعات  ومم��ث��ل��ي  ال��ط��ل��ب��ة  ب���ن 

والكليات.
نائب  ال�صام�صي  اميان  وا�صارت  هذا 
رئي�س اللجنة املنظمة للمعر�س اإىل 
جناح الفعاليات امل�صاحبة للمعر�س 
ويف مقدمتها املن�صة ثالثية البعاد 
امل����������ازي وال��������ذي نظم  وامل����ع����ر�����س 
ال�طني،  الأر���ص��ي��ف  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
باإذن  ل��ه  املغف�ر  جه�د  لي�صتعر�س 
طيب  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  اهلل 
التعليم وم�صرية  اهلل ثراه يف قطاع 
�صهدتها  ال��ت��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ال��ت��ط���ر 
ال���دول���ة م��ن��ذ ب���دء الحت�����اد، بحيث 
���ص��ه��دت امل��ن�����ص��ة وامل��ع��ر���س امل�����ازي 

اقبال كثيف من قبل زوار املعر�س.
العمل  ور����س  اك���دت على جن��اح  كما 
امل�����ص��اح��ب��ة ح������ل الب���ت���ك���ار وذل����ك 

حمدان  ال�صيخ  جائزة  مع  بالتعاون 
اآل مكت�م. وخالل احلفل  بن را�صد 
النعيمي  �صعيد  عبداهلل  �صعادة  ق��ام 
بتكرمي  ال��ظ��ف��ري  ن��ا���ص��ر  ي��راف��ق��ه 
اجلهات الراعية “ات�صالت � جامعة 
اجلامعية  امل��دي��ن��ة  ك��ل��ي��ة   � ع��ج��م��ان 
ودار  ل��الإع��الم  ال�����ص��ارق��ة  م�ؤ�ص�صة   �
اخلليج لل�صحافة والطباعة والن�صر 
عجمان”،   � ب��ل���  رادي�����ص���ن  وف��ن��دق 
امل�صاركة  اجل���ه���ات  ك���اف���ة  وت���ك���رمي 
�صفراء  وفريق  املعر�س  مظلة  حتت 
جمل�س الإمارات التط�عي واللجنة 

املنظمة لفعاليات املعر�س.
م��ن ج��ان��ب��ه اك���د او���ص��ح حم��م��د بن 
جمل�س  �صفراء  رئي�س  نائب  داف����ن 
المارات، اأن املعر�س متيز هذا العام 
ب���زي���ادة ع���دد ال�����زوار مب��ا ي���دل على 
التنظيم  بح�صن  اأ���ص��اد  كما  جن��اح��ه 
والتن�ع للم�ؤ�ص�صات امل�صاركة، ووجه 
تنظيم  على  عجمان  لغرفة  ال�صكر 
م�صريا  �صن�ي،  ب�صكل  املعر�س  ه��ذا 
جمل�س  ���ص��ف��راء  م��ت��ط���ع��ي  ان  اإىل 
وب�صمة  دور  ل��ه��م  ك����ان  الم��������ارات 

وتنظيمه  املعر�س  متيز  يف  وا�صحة 
على مدار ايامه الثالثة.

واك���د اأ���ص��رف ���ص���ق��ي � ُم��ع��ل��م،  على 
ري����ادة  يف  ودوره  امل���ع���ر����س  اه��م��ي��ة 
عدد  لقاء  عرب  التعليمية  امل�ؤ�ص�صات 
ال��ط��ل��ب��ة وب��ح��ث التعاون  ك��ب��ري م��ن 
بن اجلهات امل�صاركة والتعرف على 
مبا  املطروحة  التخ�ص�صات  اح��دث 

ي�صب يف م�صلحة الطلبة.
ُمعلم،   � واأ�صاف عبداحلميد �صحات 
اأن معار�س التعليم ب�صكل عام تعزز 
من ايجاد بيئة تناف�صية بن خمتلف 
اجلهات التعليمية وا�صتخدام اف�صل 
املعار�س  ان  كما  الدرا�صية  الدوات 
ت�فر املقارنة بن اكرث من م�ؤ�ص�صة 
ي�فر  مب��ا  واح���د  م��ك��ان  يف  تعليمية 
واولياء  ل��ل��ط��ل��ب��ة  واجل���ه���د  ال����ق���ت 
امل�ؤ�ص�صات  ان ممثلي  الم�ر ل�صيما 
معر�س  يف  امل�������ص���ارك���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
اهمية  ع��ن  ن��ب��ذة  ي��ق��دم���ن  التعليم 
وارتباطها  املطروحة  التخ�ص�صات 

ب�ص�ق العمل ومتطلباته
“حممد  ال���ط���ل���ب���ة  واك�����������دوا  ه������ذا 

عبداهلل واأحمد ع��س و�صالح را�صد 
واأحمد خالد”  من مدر�صة عجمان 
معار�س  اه���م���ي���ة  ع���ل���ى  اخل���ا����ص���ة، 
والفعاليات  وال���ت���دري���ب  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ان  اإىل  م�����ص��ريي��ن  ل��ه��ا،  امل�����ص��اح��ب��ة 
ت�صاهم  ا�صبحت  التعليم  م��ع��ار���س 
الطلبة  م�����ص��اع��دة  يف  ك��ب��ري  ب�����ص��ك��ل 
على اختيار تخ�ص�صاتهم امل�صتقبلية  
والربامج  التخ�ص�صات  اه��م  واب��راز 
التعليمية  ال�صاحة  على  املطروحة 
وت�صاعد  العمل  �ص�ق  تنا�صب  والتي 
طلبة املرحلة الثان�ية على الختيار 

الأف�صل.
ج���ام���ع���ة ع���ج���م���ان ت����رع����ى ال�������دورة 
ايتك�س  م���ع���ر����س  م����ن  ال�������ص���اد����ص���ة 

مميز بجناح  وت�صارك   2018
�صاركت جامعة عجمان بجناح متميز 
ا�صتعر�صت فيه براجمها الأكادميية 
بكلياتها  ت��ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ت��ن���ع��ة 
البكال�ري��س  درج�����ات  يف  ال��ث��م��ان 
واملعتمدة  وال��دك��ت���راه،  واملاج�صتري 
جميعها من وزارة الرتبية والتعليم 
اجلامعة  رع���اي���ة  ج���ان���ب  اإىل  ه����ذا 

اأهمية  على  منها  حر�صا  للمعر�س 
الكبري  ودوره���ا  التعليمية  املعار�س 
طلبة  ل��ل��ق��اء  ال��ف��ر���ص��ة  ت����ف���ري  يف 
اأم����ره���م، وتعزز  امل���دار����س واأول���ي���اء 
ت�اجد اجلامعة على ال�صعيد املحلي 
والدويل، وا�صتعر�س القائم�ن على 
التي  املميزات  كافة  اجلامعة  جناح 
ت���زخ���ر ب��ه��ا اجل��ام��ع��ة ك���ن��ه��ا اأق����دم 
واملنطقة،  الدولة  يف  خا�صة  جامعة 
 30 قبل  ن�صاأتها  منذ  وا�صتطاعت 
ع��ام��ا اأن ت��خ��رج اأك���رث م��ن 34 األف 
ع���دد كبري  ي�صغل  خ��ري��ج وخ��ري��ج��ة 
يف  مرم�قة  قيادية  منا�صب  منهم 
م�ؤ�ص�صات القطاعن العام واخلا�س 
والإقليمي  امل��ح��ل��ي  ال��ع��م��ل  ���ص���ق  يف 

والدويل. 
ملتقى  يف  اجل����ام����ع����ة،  م����ّث����ل  وق�����د 
اجل����ام����ع����ات اخل����ا�����ص����ة ب������الإم������ارة 
عقد  وال���ذي  الثقافين  وامللحقن 
على هام�س معر�س ايتك�س 2018، 
الدكت�ر خالد ال�صالح، نائب مدير 
اجل���ام���ع���ة ل���ل�������ص����ؤون الأك����ادمي����ي����ة، 
م�صرية  امللتقى  خ���الل  وا���ص��ت��ع��ر���س 
اجلامعة منذ ن�صاأتها، واأبرز ما مييز 
ه���ذه امل�����ص��رية ه��ي ال��ع��ن��اي��ة الفائقة 
بتحقيق  اجل���ام���ع���ة  ت���ل��ي��ه��ا  ال���ت���ي 
امل�صت�يات،  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  اجل������دة 
بالبحث  اله��ت��م��ام  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
العلمي واإطالق الربامج الأكادميية 
العمل  �ص�ق  احتياجات  ت�اكب  التي 
وانتهز  وال��دويل،  والإقليمي  املحلي 
الفر�صة لالإعالم عن عزم اجلامعة 
لإط�����الق ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ال��ب�����ص��ري يف 
على  احل�ص�ل  بعد  املقبل  �صبتمرب 
الع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي م��ن ال�����زارة. 
دعائم  اأح������د  امل���ل���ت���ق���ى  ه�����ذا  وي���ع���د 
التعليم  ق��ط��اع  وت��ط���ي��ر  ا���ص��ت��دام��ة 
ليك�ن  ع��ج��م��ان،  اإم������ارة  ال���ع���ايل يف 
وف��ع��ال��ة بن  ت���ا���ص��ل مبا�صرة  ق��ن��اة 
عجمان  يف  اخل���ا����ص���ة  اجل����ام����ع����ات 
وامللحقن  ال���������ص����ف����ارات  ومم���ث���ل���ي 
ال���ث���ق���اف���ي���ن، مب����ا ي����ع����زز ال���ت���ع���اون 
الأكادميي وت�جيه طلبة اجلامعات 
خمتلف  يف  ال���ع���ل���ي���ا  وال�����درا������ص�����ات 
التخ�ص�صات للدرا�صة يف عجمان ملا 
من  التعليمية  م�ؤ�ص�صاتها  به  تتميز 
التعليم  م�صت�ى  على  طيبة  �صمعة 

اجلامعي اخلا�س.
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اأكد املهند�س ال�صيخ �صامل بن �صلطان 
الطريان  دائ����رة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ص��م��ي، 
دعم  اأن  اخل���ي���م���ة،  راأ�������س  يف  امل�����دين 
لتط�ير  ����ص���رورة  اأ���ص��ب��ح  الب���ت���ك���ار 
قطاع الطريان واخلدمات الأر�صية، 
ترفاً  ي��ع��د  مل  الب���ت���ك���ار  اأن  م�����ؤك����داً 
احل��ل���ل جلميع  ���ص��رورة ل��صع  ب��ل 
املجتمعات  ت���اج��ه  ال��ت��ي  امل�����ص��ك��الت 
قطاع  فيها  مب��ا  القطاعات  وت���اج��ه 
اإطالقه  واأو����ص���ح خ���الل  ال���ط���ريان. 
اأول م�صابقة ابتكار يف دائرة الطريان 
الإم����ارات  اأن  ب��راأ���س اخليمة  امل���دين 
اهتمت  ال����ت����ي  ال���������دول  اأوىل  م�����ن 
الكايف  ال���دع���م  وق���دم���ت  ب���الب���ت���ك���ار 
للمبتكرين عرب احت�صانهم وتذليل 
جميع العقبات التي تع�ق دون تنفيذ 
ابتكاراهم على اأر�س ال�اقع، م�صرياً 
اخذت  ال��ر���ص��ي��دة  ح��ك���م��ت��ن��ا  اأن  اإىل 
الإيجابية  اخل���ط����ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
التي نفخر بها الي�م لدعم البتكار 

وغر�صه ثقافة البتكار يف املجتمع.
الطريان كغريه من  اأن قطاع  وب��ن 
والأفكار  لالبتكار  يحتاج  القطاعات 
اجلديدة التي ت�صاهم يف تط�ير هذا 

القطاع احلي�ي واملهم.
م����ن ن���اح���ي���ت���ه اأك�������د ���ص��ه��ي��د ق���دي���ر، 
والأداء  ال�صرتاتيجية  اأول  اأخ�صائي 
املدين  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  الهيئة  يف 

البتكار  م��ص�ع  اأن  اخليمة  ب��راأ���س 
كبرية  باأهمية  يحظى  الإم����ارات  يف 
له�ؤلء  امل���ق���دم  ال���دع���م  خ����الل  م���ن 

املبرتكن يف كافة املجالت.
رئي�س  املهريي  �صيف  الدكت�ر  وق��ال 
ق�صم البتكار يف كليات التقنية العليا 
راأ�س اخليمة  باأعمال كليات  والقائم 
التقدم  اإىل  الطريق  ه�  البتكار  اإن 
امل�صتقبل  وا���ص��ت�����ص��راف  والزده�������ار، 
والعمل على م�اكبة التط�ر والتقدم 
اأن  اإىل  العامل، م�صرياً  الذي ي�صهده 
للم�صتقبل  روؤي����ة  ل��دي��ه��ا  الإم������ارات 
املنا�صبة  تعتمد على تهيئة الظروف 

والأ����ص���ل����ب ال��ع��ل��م��ي امل��ن��ا���ص��ب الذي 
را�صخاً  البتكار منهجاً  ي�صاعد جعل 
ن�اجه  التي  الأ�صاليب  من  وا�صل�باً 

بها امل�صتقبل.
وقال راج نامبيار، مدير اإدارة جامعة 
مفه�م  اإن  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ب���ل��ت���ن، 
احلل�ل  و�صع  على  ينط�ي  البتكار 
امل��ن��ا���ص��ب وه�  ال����ق���ت  امل��ن��ا���ص��ب��ة يف 
م�صار تعليمي مهم يعتني يف البداية 
حتى  تط�يرها  ميكن  التي  بالفكرة 

يتم تطبيقها على الأر�س ال�اقع.
القائم  ال��ذك��ي  الأم��ت��ع��ة  تتبع  ن��ظ��ام 
ع��ل��ى حت��دي��د ال��ه���ي��ة ع���رب م�جات 

راأ�س  ب���ل��ت���ن،  م��ن جامعة  ال��رادي��� 
اأقيم  ال���ذي  اخل��ي��م��ة  و�صهد احل��ف��ل 
امل�����ص��اب��ق��ة الأوىل  اإط����الق  مب��ن��ا���ص��ب��ة 
تكرمي عدد امل�صاركن الذين قدم�ا 
بقطاع  خ��ا���ص��ة  ج���دي���دة  اب���ت���ك���ارات 
يتعلق  م�����ا  ب���ي���ن���ه���ا  م�����ن  ال�����ط�����ريان 
القائم  ال��ذك��ي  الأمتعة  تتبع  بنظام 
ع��ل��ى حت��دي��د ال��ه���ي��ة ع���رب م�جات 
الطريان  خماطر  والتقليل  الرادي� 
احلفل  و�صهد  وغ��ريه��ا،  ال��ري��ا���ص��ي. 
القا�صمي،  ك��اي��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ 
التنمية القت�صادية يف  دائرة  رئي�س 

راأ�س اخليمة.
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الل�اء علي عبد اهلل بن عل�ان  د�صن 
ال��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د ع����ام ���ص��رط��ة راأ�����س 
“مت�ا�صلن”  حملة  اأم�����س  اخليمة 
اإدارة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  الإع���الم���ي���ة، 
ب�صرطة  العامة  والعالقات  الإع���الم 
راأ�������س اخل���ي���م���ة، ب��ح�����ص���ر ع����دد من 
الإدارات  وم�����دراء  ال��ع��ام���ن  امل�����دراء 
الإعالمين  م��ن  ونخبة   ، والأق�����ص��ام 
بقن�ات  اجل��م��ه���ر  ت��ع��ري��ف  ب��ه��دف   ،
اخليمة  راأ����س  �صرطة  م��ع  ال��ت���ا���ص��ل 
ع��ل��ى من�صات  وامل��ع��ت��م��دة  ال��ر���ص��م��ي��ة 

الت�ا�صل الجتماعي. 
اأو�صح قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة، 
اأن احلملة جاءت تطبيقاً ملبادرة ن�صر 
والتثقيف  الت�عية  ب��رام��ج  وتط�ير 
اجلرمية  م����ن  ل���ل����ق���اي���ة  الأم�����ن�����ي، 
وحت��ق��ي��ق اأع���ل���ى م�����ص��ت���ي��ات الأم����ن 
اأفراد  ت�جيه  خ��الل  من  وال�صالمة، 
مع  الت�ا�صل  تعزيز  نح�  اجلمه�ر 
املختلفة  ق��ن���ات��ه��ا  ع���رب  ال�����ص��رط��ة، 
الجتماعي،  ال��ت���ا���ص��ل  م��ن�����ص��ات  يف 
ل����ص���ت���ط���الع امل����ع����ل�����م����ات الأم���ن���ي���ة 
احل���ق���ي���ق���ي���ة، وت���ف���ا����ص���ي���ل الأخ����ب����ار 
امل�صدر  م����ن  امل������ؤك�����دة  ال�����ص��ح��ي��ح��ة 
امل����ث����ق، الأم����ر ال���ذي يجنب اأف���راد 
اجلمه�ر من ال�ق�ع �صحايا مل�صيدة 
التي  املغل�طة،  والأخ��ب��ار  ال�صائعات 

تهدد اأمن املجتمع وا�صتقراره.
من جانبه وقال املقدم مروان عبد اهلل 
الإعالم والعالقات  اإدارة  جكة مدير 
�صبكات  برامج و�صفحات  ان  العامة: 
تتزايد  الج����ت����م����اع����ي،  ال���ت����ا����ص���ل 
لبد  وعليه  ي���م،  بعد  ي�ماً  وتتنامى 
والتنامي  ال��ت��زاي��د  ه��ذا  م�اكبة  م��ن 
الرتابط  ن�صيج  على  ح��ف��اظ��اً  اأم��ن��ي��اً 
الأمني  ب���ال���دور  م�����ص��ي��داً  امل��ج��ت��م��ع��ي، 
اإدارة  ب����ه  ت���ق����م  ال������ذي  وال����ت�����ع�����ي 
ب�صرطة  العامة  والعالقات  الإع���الم 
ن�صاطها  كثفت  والتي  اخليمة،  راأ���س 
والظ�اهر  اجل���رائ���م  ع��ل��ى  ل��ل��ق�����ص��اء 
امل�اقع  الأمنية، وحماية م�صتخدمي 
الت�ا�صل  و���ص��ب��ك��ات  الل���ك���رتون���ي���ة 
الجتماعية، من خالل ن�صر الت�عية 

الأم��ن��ي��ة ع��ل��ى ن��ط��اق وا���ص��ع لت�صمل 
اجلمه�ر من خمتلف  اأف���راد  جميع  
كان�ا  ���ص���اء  املجتمع  و���ص��رائ��ح  ف��ئ��ات 
م���ن خلف  اأو  ال�����اق����ع،  اأر�������س  ع��ل��ى 

�صا�صات الت�ا�صل الإلكرتوين.
واأ�����ص����اف امل���ق���دم م������روان ج���ك���ة، اأن 
احلملة ا�صتملت على طباعة وت�زيع 
)35000( مط�ية برو�ص�ر ت�ع�ي 
يتم  والإجنليزية،  العربية  باللغتن 
وامل�ؤ�ص�صات  الدوائر  ت�زيعها يف كافة 
احل��ك���م��ي��ة واخل���ا����ص���ة يف الإم������ارة، 
املط�يات يف مناطق  ن�صر  ف�صاًل عن 
ال�صاملة  ال�صرطة  مراكز  اخت�صا�س 
لل��ص�ل  الإم��ارة،  اأنحاء  يف  املنت�صرة 
اإىل كافة اأفراد املجتمع، وكذلك �صيتم 
الرتويج للحملة عرب و�صائل الإعالم 

الجتماعي  ال���ت����ا����ص���ل  و����ص���ب���ك���ات 
املختلفة، ف�صاًل عن ن�صر احلملة يف 
خمتلف دور عر�س ال�صينما بالإمارة، 
ب�صرورة  اجل��م��ه���ر  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأك��ي��د 
الت�ا�صل  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  احل����ر�����س 
م���ع ال�����ص��رط��ة، وال���ت���اأك���د م���ن �صحة 
م��ن م�صدرها  وامل��ع��ل���م��ات  الأخ���ب���ار 
لقيام  ن��ظ��راً  تناقلها  ق��ب��ل  امل����ث����ق، 
ال�صائعات  هذه  ببث  النف��س  �صعاف 
على  املجتمع،  يف  والهدامة  املغر�صة 
اأنها حقائق م�صلمة فت�ؤدي فيما بعد 
وحدته،  و�صياع  املجتمع  تفريق  اإىل 
التعاون  ب�صرورة  اجلمه�ر  منا�صداً 
اآفة  مع ال�صرطة والأمن يف مكافحه 
ال�جه  لإ�صاءة  “ جتنباً  “ ال�صائعات 

احل�صاري امل�صرق لدولتنا امل�ص�نة.

•• الفجرية -الفجر:

ع�صف  جل�صة  الفجرية  ل�صرطة  العامة  القيادة  نظمت 
مع  بالتعاون  القيادة  ومنت�صبي  املجتمع  لأف���راد  ذهني 
بالإمارة، �صمن  واملحلية  الحتادية  والدوائر  امل�ؤ�ص�صات 
فعاليات خمترب البتكار وذلك على هام�س �صهر الإمارات 
لالبتكار، بهدف ت�ليد الأفكار البتكارية لتط�ير العمل 

الأمني ، والتي عقدت اأم�س يف فندق الن�ف�تيل.
املبتكرة  واحل��ل���ل  الأف��ك��ار  م��ن  ع���دداً  اجلل�صة  ت�صمنت 

لتط�ير العمل الأمني على م�صت�ى الإمارة.

واأك�����د ���ص��ع��ادة ال���ل����اء حم��م��د اأح���م���د ب���ن غ���امن الكعبي 
حتفيز  على  القيادة  حر�س  الفجرية  �صرطة  ع��ام  قائد 
منت�صبيها نح� التميز يف العمل الأمني وتقدمي اأف�صل 
ال�صركاء  مع  والت�ا�صل  والإبداعية  البتكارية  احلل�ل 
بهدف تبادل الأفكار بن جميع اأفراد املجتمع مبا يحقق 

ت�جهات قيادتنا الر�صيدة.
ومت خالل جل�صة الع�صف الذهني التي قدمتها النقيب 
مليحة الع��صي مدير فرع ال�صكاوى واملقرتحات باإدارة 
ل�صرطة  العامة  بالقيادة  الأداء  وتط�ير  ال�صرتاتيجية 
الأفكار  وتبادل  البتكار  وتعريف مفه�م  �صرح  الفجرية 

بن جميع امل�صاركن، والعمل على اإيجاد اأف�صل الطرق 
قيادتنا  ت�جهات  يحقق  مب��ا  الأم��ن��ي  امل��ج��ال  يف  للتميز 

الر�صيدة.
ح�صر اجلل�صة �صعادة العميد حممد بن نايع الطنيجي 
�صعيد  العميد  و�صعادة  الفجرية  �صرطة  عام  قائد  نائب 
العامة  الإدارة  ع���ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  اأح��م��د حم��م��د احل��ل��� 
�صليمان  دك��ت���ر  العميد  و���ص��ع��ادة  ال�صرطية  للعمليات 
�صعيد املر�صدي مدير عام اإدارة امل�ارد اخلدمات امل�صاندة 
ال�صباط  وع��دد من  الإدارات  وم��دراء  العام�ن  وامل���دراء 

والأفراد.

�شرطة الفجرية تعقد خمترب االبتكار جلمع االأفكار االبتكارية

اكرث من خم�سة اآلف طالب وزائر ملعر�س عجمان الدويل للتعليم والتدريب

غرفة عجمان تكرم اجلهات الراعية واملوؤ�ش�شات التعليمية امل�شاركة يف املعر�س

�شامل القا�شمي: دعم االبتكار �شرورة لتطوير 
قطاع الطريان واخلدمات االأر�شية

احلملة  �سمن   ) برو�سور   (  35000

�شرطة راأ�س اخليمة تطلق حملة “ متوا�شلني” االإعالمية 

�صالح را�صدعبداحلميد �صحاتاأحمد خالداأحمد ع��ساأ�صرف �ص�قيحممد عبداهللحممد بن داف�ننا�صر الظفري
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جنوب اإفريقيا ت�شع اللم�شات االأخرية على ا�شتقالة زوما 
 •• جوهان�صربغ-اأ ف ب:

يف  احل��اك��م  الفريقي”  ال���ط��ن��ي  “امل�ؤمتر  ح���زب  يعقد 
ج��ن���ب اف��ري��ق��ي��ا، اج��ت��م��اع��ا ط��ارئ��ا يف ب��ري��ت���ري��ا، ل��صع 
اللم�صات الأخرية كما قال رئي�صه �صرييل راماف�زا، على 
اجلمه�رية  لرئي�س  املبكرة  لال�صتقالة  الدقيقة  امل�صاألة 

جاك�ب زوما، املثري جدا للجدل.
وقد بداأ الرجالن يف ال�صاد�س من �صباط فرباير م�صاورات 
املحادثات  لكن  ال�صائكة،  امل�صكلة  ه��ذه  لت�ص�ية  مبا�صرة 

تت�ا�صل.
لتخاذ  هيئة  اع��ل��ى  التنفيذي،  ال�طني  املجل�س  ويعقد 

ال��ق��رار يف امل���ؤمت��ر ال���ط��ن��ي الف��ري��ق��ي، ال���ذي اوك���ل اىل 
راماف�زا مهمة التفاو�س مع رئي�س الدولة، جل�صة مغلقة 

ب�ص�رة عاجلة مرة جديدة .
يريد  �صعبنا  “لأن  الح���د  الأول  ام�����س  رام���اف����زا  وق���ال 
امل������ص���ع، ف��ه��ذا بال�صبط م��ا �صيفعله  الن��ت��ه��اء م��ن ه��ذا 
ومل  بريت�ريا.  يف  الثنن  التنفيذي”  ال�طني  املجل�س 

يقدم مزيدا من التفا�صيل.
امل�ؤمتر  ان�����ص��ار  م��ن  الآلف  ام���ام  الرئي�س  ن��ائ��ب  واع��ل��ن 
الذكرى  غ��رب( يف  )ج��ن���ب  ال��ك��اب  الفريقي يف  ال�طني 
انكم  “نعرف  الأم��ة،  اأب  مانديال،  نل�ص�ن  ل���لدة  املئ�ية 

تريدون النتهاء من امل�صاألة«.

ا�صتقال  م��ا  اذا  زوم���ا  يخلف  ق��د  ال���ذي  رام���اف����زا  ان  اإل 
اإنهاء  دون  حت���لن  كبريتن  بعقبتن  ي�صطدم  الرئي�س، 
ال���ذي يتم�صك  ال��دول��ة  الأزم����ة، وه��م��ا تعنت رئي�س  ه��ذه 
ب��احل��ك��م، وامل��ن�����ص��ج��م م��ع �صمعته ب��اأن��ه امل��ق��ات��ل ال�����دوؤوب، 

وانق�صامات امل�ؤمتر ال�طني الفريقي.
وكان زوما رف�س ال�صتقالة يف الرابع من �صباط فرباير 

رغم الدع�ة امللحة التي وجهتها قيادة حزبه.
و�صيحاول يف املفاو�صات اجلارية احل�ص�ل على الجماع، 
فيما اأدرج ا�صمه يف عدد كبري من ق�صايا الف�صاد. و�صيحاول 
اي�صا، كما تق�ل و�صائل العالم ال�طنية، تاأمن نفقاته 

الق�صائية.

املفو�شية االأوروبية تدعو تركيا حل�شن اجلوار 
 •• بروك�صل-رويرتز:

دعت املف��صية الأوروبية تركيا ام�س الثنن “لالمتناع عن اأي ت�صرفات 
الع�ص�  قرب�س  اتهمت  اأن  بعد  وذل��ك  اجل�ار”  ح�صن  بعالقات  ت�صر  قد 

بالحتاد الأوروبي اجلي�س الرتكي بعرقلة عمل �صفينة تنقب عن الغاز.
وقرب�س واحدة من بن عدة دول منها اإ�صرائيل ولبنان ت�صارع لال�صتفادة 
من خمزونات الغاز يف �صرق البحر املت��صط. ويدير القبار�صة الي�ناني�ن 
حك�مة قرب�س املعرتف بها دوليا يف حن يدير القبار�صة الأت��راك دولة 
امل�ارد  اإن  ويق�ل�ن  تركيا  �ص�ى  بها  تعرتف  ل  قرب�س  �صمال  يف  من�صقة 
عرقل  الرتكي  اجلي�س  اإن  قرب�س  وقالت  لهم.  ملك  باجلزيرة  املحيطة 
وكانت تقرتب  اإيني  الإيطالية  النفط  �صركة  ب�صاأنها  تعاقدت  �صفينة  عمل 

من منطقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي.

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

�صكلت الغارات اجل�ية الإ�صرائيلية 
الأ����ص���ب����ع  ن���ه���اي���ة  يف  ����ص����ري���ا  يف 
بن  علنا  م��ب��ا���ص��رة  م���اج��ه��ة  اأول 
اإ�صرائيل  ال���ل���دودي���ن  ال���ع���دوي���ن 
الت�ترات،  ا�صهر من  بعد  واي��ران، 
ل��ك��ن اجل��ان��ب��ن ل ي��رغ��ب��ان على 
م��ا ي��ب��دو يف خ������س ح���رب حاليا، 

بح�صب حمللن.
�صل�صلة  ال�صبت  اإ���ص��رائ��ي��ل  و���ص��ن��ت 
غارات ج�ية يف �ص�ريا على اهداف 
اخرتاق  على  ردا  وايرانية  �ص�رية 
طائرة ايرانية بدون طيار اطلقت 
من �ص�ريا جمالها اجل�ي، بح�صب 
طهران  لكن  الإ�صرائيلي،  اجلي�س 

نفت هذا المر.
مقاتلة  ا����ص���ق���اط  ذل�����ك  واع����ق����ب 
اإ�صرائيلية “اف 16” يف الرا�صي 

ال�صرائيلية.
فيها  ي��ع��ل��ن  الوىل  امل������رة  وه�����ي 
وا�صح  ب�صكل  ال�صرائيلي  اجلي�س 

�صرب اهداف ايرانية يف �ص�ريا.
التي  اي�����ص��ا  الوىل  امل�����رة  وه�����ذه 
مقاتلة  ا������ص�����ق�����اط  ف����ي����ه����ا  ي����ت����م 
 ،1982 ال���ع���ام  ا���ص��رائ��ي��ل��ي��ة م��ن��ذ 

•• الكويت-اأ ف ب:

تاأمل احلك�مة العراقية اأن جتمع 
�صكل  على  دولر  مليار   88 نح� 
تعهدات لإعادة اإعمار البلد الغني 
ب��ال��ن��ف��ط ال����ذي م��زق��ت��ه احل����روب 
ط���ي���ل���ة اأرب�����ع�����ة ع����ق�����د، وذل�������ك يف 
يف  اعماله  انطلقت  دويل  م���ؤمت��ر 
الك�يت ام�س بعد ثالثة اأ�صهر من 
انتهاء احلرب املدمرة �صد تنظيم 

داع�س املتطرف.
وت�صت�صيف الك�يت اأعمال امل�ؤمتر 
اأي�����ام بح�ص�ر  ع��ل��ى م���دى ث��الث��ة 
ال�صركات  ال���دول وم��ئ��ات  ع�����ص��رات 
الي�م  الع��م��ال. وخ�ص�س  ورج��ال 
اع����ادة  جم����ال  يف  خل�����رباء  الأول 
العمار وملنظمات غري احلك�مية، 
الثاين  ال���ي����م  يخ�ص�س  ان  ع��ل��ى 
والي�م  اخلا�س،  للقطاع  الثالثاء 
املالية  امل�صاهمات  الأخ��ري لإع��الن 

للدول امل�صاركة.
حروبا  �صهد  ال��ذي  العراق  ويع�ل 
م��ن��ذ ال��ث��م��ان��ي��ن��ات، وح�����ص��ارا منذ 
1990، على  اجتياح الك�يت عام 
وخ�ص��صا  ال���دول���ي���ن  امل��ان��ح��ن 

القطاع اخلا�س.
امل�����ص��ت�����ص��ري يعد  ال���ف�������ص���اد  ل���ك���ن 
بغداد  ام��ام  التحديات  اأك��رب  اأح��د 
يف ���ص��ع��ي��ه��ا جل��م��ع الم���������ال. ويف 
املرتبة  ال���ع���راق  اح���ت���ل   ،2017
دول���ة على   176 ب��ن  م��ن   166
ف�صادا  الك�����رث  ال���ب���ل���دان  لئ���ح���ة 
ال�صفافية  منظمة  ت�صدرها  التي 

الدولية.

“اعتقد انه �صيتم احت�اء  واأ�صاف 
“ب�صكل  م��صحا  احلادث”  ه���ذا 
عام، فاأن الطرفن ل يبحثان عن 

حرب«.
انه يف  اآخ��رون اىل  واأ�صار معلق�ن 
ح��ال ان���دلع ح��رب ب��ن الدولتن 
ال����ل����ت����ن مت����ل����ك����ان خم�����زون�����ا من 
ال���ص��ل��ح��ة، ف��اأن��ه م��ن ال�����ص��ه��ل جر 
املعلق  وكتب  ه��اوي��ة.  اىل  املنطقة 
بارنيا يف �صحيفة يديع�ت  ناح�م 
ان غالبية احل���روب يف  اح��رون���ت 
نتيجة  ج�����اءت  الو����ص���ط  ال�����ص��رق 

تط�رات غري مق�ص�دة.

العالم  و�صائل  اوردت  ما  بح�صب 
ال�صرائيلية.

ال�صرائيلي  ال���زراء  رئي�س  واأثنى 
ب��ن��ي��ام��ن ن��ت��ان��ي��اه��� الح�����د على 
ال�صبت،  ال���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ال����غ����ارات 
ق�ية  ���ص��رب��ة  �صكلت  ان��ه��ا  م����ؤك���دا 

للق�ات اليرانية وال�ص�رية.
اليرانية  الع��الم  و�صائل  ورك��زت 
ا�صقاط  ال��ن��ظ��ام على  م��ن  امل��ق��رب��ة 
ال��ط��ائ��رة ال���ص��رائ��ي��ل��ي��ة م���ن قبل 
ال�ص�رية،  اجل�����ي����ة  ال����دف����اع����ات 
وكتبت احدى ال�صحف انها نهاية 
ال�صماء الآمنة للنظام ال�صهي�ين 

يف �ص�ريا.
ا�صرائيل  ب����ن  ال���ت����ت���ر  وت����زاي����د 
واي����ران يف ���ص���ري��ا منذ ف��رتة من 
ان  حملل�ن  ي��ق���ل  بينما  ال��زم��ن، 
هناك ثالثة م�صالح خمتلفة على 

القل هناك.
تعزز  ان  يف  ا���ص��رائ��ي��ل  ت��رغ��ب  ول 
وج�دها  اي���ران،  ال��ل��دودة  عدوتها 
دعمها  ع��رب  ���ص���ري��ا  يف  الع�صكري 
ب�صار  ال�������ص����ري  ال��رئ��ي�����س  ل��ن��ظ��ام 

ال�صد.
البقاء  ايران م�صممة على  وتبدو 
هناك، بينما يبدو النظام ال�ص�ري 

����ص���اي���ن، ف����اأن����ه ع���ل���ى الأرج��������ح ان 
احل��ر���س ال���ث����ري الي�����راين قرر، 
او م��ه��م��ت��ه يف  ����ص����اء يف ط���ه���ران 
اف�������ص���ل وق���ت  ه������ذا  ان  �����ص�����ري����ا، 

ت�صغيلي بالن�صبة اإليهم.
ورج����ح����ت ����ص���اي���ن وق�������ع ح������ادث 
اندلع  ا�صتبعدت  ولكنها  مماثلة 
ال�قت  “يف  قائلة  كاملة،  م�اجهة 
احلايل، �صيق�م اجلانبان بتحديد 
الرد. ولن يك�ن هناك ت�صعيد يف 

امل�صتقبل القريب جدا«.
ويتفق زال��زب��رغ على ان��ه ل ت�جد 

رغبة حقيقية يف �صن حرب.

يق�م�ا  مل  �ص�ريا  يف  الي��ران��ي��ن 
عملية  ب��ت��ن�����ص��ي��ق  الرج��������ح  ع���ل���ى 
القيادة  م��ع  ط��ي��ار  دون  ال��ط��ائ��رة 

ال�صيا�صية يف طهران.
�صيا�صية  ن���اح���ي���ة  “من  وق����ال����ت 
هذا  ان  اع��ت��ق��د  لإي�����ران،  بالن�صبة 
اإ�����ص����ارة  يف  ت�قيت”  ا�����ص�����اأ  ك�����ان 
القت�صادية  الح���ت���ج���اج���ات  اىل 
والجتماعية يف البالد، بالإ�صافة 
الدبل�ما�صية  ط��ه��ران  ج��ه���د  اىل 
الن�وي  الت���ف���اق  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
 2015 الذي قامت بت�قيعه عام 
وبح�صب  ال���دول���ي���ة.  ال���ق����ى  م���ع 

اىل  م�����ص��ريا  التحتية”،  وال��ب��ن��ى 
ن���ازح بحاجة  م��ل��ي���ن   2،5 وج����د 
األف   138 وت�����ص��رر  ل��ل��م�����ص��اع��دة، 
منزل ودم��ار اأك��رث من ن�صف هذا 
ال��ع��دد ج����راء احل����رب م��ع تنظيم 

داع�س.
منظمة  دع���ت  ال�����ص��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
وبرنامج  للطف�لة  املتحدة  الأمم 
الممية  للمنظمة  ال��ت��اب��ع  امل���ئ��ل 
التحتية،  البنية  ال�صتثمار يف  اىل 
وقالتا يف بيان م�صرتك ان “واحدا 
م���ن ارب���ع���ة اط���ف���ال ي��ع��ي�����ص���ن يف 

الفقر«.
مدار�س  ن�صف  ان  اي�����ص��ا  وذك��رت��ا 
العراق ت�صررت، وان درا�صة ثالثة 

مالين طفل عراقي تعطلت.
العليا  امل��ف������ص��ي��ة  راأت  ب����دوره����ا، 
لالأمم  التابعة  الالجئن  ل�ص�ؤون 
الك�يت  م���ؤمت��ر  على  اأن  امل��ت��ح��دة 
“الط�عية”  ال����ع�����دة  ي���دع���م  ان 
للنازحن الذين فروا من منازلهم 
�صد  الع�صكرية  العمليات  ب�صبب 

املقاتلن املتطرفن.
تلقت  بيان  يف  املف��صية  واعتربت 
ن�صخة منه  ب��ر���س  ف��ران�����س  وك��ال��ة 
منرباً  ي�فر  الك�يت  “م�ؤمتر  اأن 
رئ��ي�����ص��ي��ا لإع��������ادة ال���ت���اأك���ي���د على 
والآمنة  الط�عية  ال��ع���دة  اأهمية 
العراقين  للنازحن  وامل�صتدامة 
وكذلك جلمع امل�ارد لدعم جه�د 

احلك�مة يف حتقيق هذا الهدف«.
وي������رتاف������ق ان����ع����ق����اد امل�������ؤمت������ر يف 
ي���م��ه ال��ث��اين م��ع اج��ت��م��اع ل�زراء 
خ����ارج����ي����ة ال��������دول الع���������ص����اء يف 

القيام  ح����ال  يف  واردة  ت��ك���ن  ق���د 
باإ�صاءة تقدير واحدة«.

يف  امل��ح��ل��ل  زال����زب����رغ  اوف�����ر  وراأى 
جم��م���ع��ة الأزم�������ات ال���دول���ي���ة ان 
زادت  �ص�ريا  يف  الخ��رية  امل�اجهة 
من فر�س اندلع حرب على املدى 

الط�يل.
بر�س  ف����ران���������س  ل�����ك����ال����ة  وق��������ال 
المام”،  اىل  خ���ط����ة  “اقرتبنا 
احل���ادث  ب�صبب  “لي�س  م������ص��ح��ا 
نف�صه بل نرى ان اجلانبن يتخذان 

الآن م�اقف اأكرث حزما«.
ويف طهران، راأى املحلل ال�صيا�صي 
ال����ن����ريان  ان  م��������ص����ي  جم���ت���ب���ى 
للطائرات  امل���������ص����ادة  ال�������ص����ري���ة 
الطائرة  ب��اإ���ص��ق��اط  ق���ام���ت  ال���ت���ي 
ال����ص���رائ���ي���ل���ي���ة مت���ث���ل حت�������ل يف 

ا�صرتاتيجية �ص�ريا وحلفائها.
اي��ران م�صممة  ان  وق��ال م��ص�ي 

على البقاء يف �ص�ريا.
وال����لي���ات  “ا�صرائيل  وا����ص���اف 
املتحدة ت�صعيان اىل منع او حتديد 
وج�د ايران يف �ص�ريا بعد احلرب” 
م�صريا اىل ان “ايران لن ترتاجع 
ول���ن ت���رتك ���ص���ري��ا لأن��ه��ا حليف 
�صن�ات  جي�ا�صرتاتيجي مهم بعد 

انت�صر يف احلرب  انه  الذي ي�صعر 
الهلية، اأكرث عزما على الت�صدي 
للغارات اجل�ية ال�صرائيلية داخل 

البالد، بح�صب حمللن.
وال����ص���د م���دع����م اي�����ص��ا م���ن قبل 
اللبناين.  اهلل  وح�������زب  رو����ص���ي���ا 
ع�صرات  ب�صنها  ا�صرائيل  وتعرتف 
الغارات اجل�ية على ق�افل تق�ل 
اهلل  حل��زب  طريقها  يف  كانت  انها 
ال������ذي خ���ا����ص���ت م���ع���ه ح���رب���ا عام 

.2006
وق����ال امل��ر���ص��د ال�������ص����ري حلق�ق 
الن�������ص���ان، وم���ق���ره ب��ري��ط��ان��ي��ا، ان 
الغارات  يف  ق��ت��ل���ا  ا���ص��خ��ا���س  �صتة 
ال���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ب��ي��ن��ه��م ارب���ع���ة غري 
�ص�رين كان�ا يقاتل�ن يف �صف�ف 
اىل جندين  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ن��ظ��ام، 

�ص�رين.
وحتى قبل الغارات ال�صبت، حذرت 
جم��م���ع��ة الزم�������ات ال���دول���ي���ة يف 
اليرانية  الن�����ص��ط��ة  ان  ت��ق��ري��ر 
الدولة  ت��ع��زز خم����اوف  ���ص���ري��ا  يف 
العربية من وج�د ق�اعد ايرانية 

على حدودها.
وكتبت املجم�عة يف تقرير ن�صرته 
ا�صمل  “حربا  ان  املا�صي  الأ�صب�ع 

من القتال ودفع الثمن لإنقاذها«. 
ل تزال �ص�ريا وا�صرائيل ر�صميا يف 
حالة حرب رغم اأن خط الهدنة يف 
اجل�لن بقي هادئا باملجمل ط�ال 
عق�د حتى اندلعت احلرب الأهلية 

يف �ص�ريا عام 2011.
وم��ن��ذ ان���دلع الح���داث يف �ص�ريا 
على  ا�صرائيل  عملت   2011 عام 
جتنب ال��ت���رط يف ه��ذا ال��ن��زاع اإل 
انها كانت ت�صتهدف احيانا م�اقع 
�صالح  ق���اف��ل  او  ال�����ص���ري  للنظام 
ك��ان��ت يف طريقها اىل  ان��ه��ا  ت��ق���ل 

حزب اهلل اللبناين.
ا�صتهدف   2017 مار�س  اذار  ويف 
الطريان الإ�صرائيلي قافلة �صالح 
ا�صرائيل  واع��رت���ص��ت  ���ص���ري��ا  يف 
ارا�صيها.  ب��اجت��اه  اطلق  �صاروخا 
ي�مها  ال�������ص����ري  اجل��ي�����س  واك�����د 
ا�صرائيلية  م��ق��ات��ل��ة  ا���ص��ق��ط  ان����ه 
وا�صاب اخ��رى، الم��ر ال��ذي نفته 

ا�صرائيل.
يف  �صغلت  التي  �صاين  �صيما  وراأت 
ال�صابق من�صب نائب مدير ايران 
ال�صرتاتيجية  ال�����ص���ؤون  وزارة  يف 
الحداث  ت�صل�صل  ان  ال�صرائيلية 
ال���ع�������ص���ك���ري���ن  ان  اىل  ي���������ص����ري 

العراقي  التخطيط  وزي���ر  وق���ال 
جل�صات  اول  يف  اجلميلي  �صلمان 
ال���ع���راق ب��ح��اج��ة اىل  امل����ؤمت���ر ان 
لإع��������ادة  دولر  م����ل����ي����ار   88،2

العمار. 
واأو�صح يف ت�صريح ل�كالة فران�س 
ب��ر���س يف وق���ت لح���ق ان الم����ال 
على  رئي�صي  ب�صكل  انفاقها  �صيتم 
البنية التحتية واعادة مئات الف 

النازحن اىل مناطقهم.
م��ن جهته، ق��ال م��دي��ر ع��ام وزارة 
ان  الفتاح  عبد  ق�صي  التخطيط 
جمع  تتطلب  العراق  اعمار  اع��ادة 
عاجل،  ب�����ص��ك��ل  دولر  م��ل��ي��ار   22
على  اخ�����رى  دولر  م��ل��ي��ار  و66 

على  الع��ت��م��اد  خ�ص��صا  وي��ع��ت��زم 
اح��ت��ي��اط��ه م���ن ال��ن��ف��ط، ال����ذي مل 

ي�صتغل ب�صكل كامل بعد.
وخالل املنتدى القت�صادي العاملي 
الثاين  ك��ان���ن  ن��ه��اي��ة  داف��������س  يف 
يناير املا�صي، ت�قع رئي�س ال�زراء 
يكلف  ان  العبادي  حيدر  العراقي 
اإعمار  لإع�����ادة  ال�����ص��خ��م  امل�����ص��روع 
البالد مئة مليار دولر، وه� املبلغ 
الذي ياأمل العراق ان يجمعه من 

م�ؤمتر الك�يت.
الول  ال�����ي������م  ج���ل�������ص���ات  ت���خ���ل���ل 
ل���ل���م���ن���ظ���م���ات غري  امل���خ�������ص�������ص���ة 
احل��ك���م��ي��ة اع���الن ع���دد م��ن هذه 
عن  ك�يتية،  ومعظمها  املنظمات، 

املدى املت��صط.
ممثل  ري��ح��ان  اأر����ص���اد  رج���ا  وراأى 
ال�صكان  قطاع  ان  ال��دويل  البنك 
يف العراق يحتاج اىل 17،4 مليار 
 4،5 اىل  التعليم  وق��ط��اع  دولر، 
م���ل���ي���ارات، وق���ط���اع ال�����ص��ح��ة 4،3 
مليارات. وتابع ان اعادة بناء قطاع 
التجارة حتتاج اىل 10،6 مليارات 
والنفط  ال��ط��اق��ة  وق���ط���اع  دولر، 

والغاز اىل 16،3 مليار دولر.
اأكرب منتجي  للعراق، ثاين  و�صبق 
ال��دول امل�صدرة  النفط يف منظمة 
دع�اته  م���ن  ك��ث��ف  اأن  “اأوبك”، 
ل���ل���م�������ص���ت���ث���م���ري���ن ح��������ل ال����ع����امل 
ل��ل��م�����ص��اه��م��ة يف اع������ادة الع���م���ار. 

الن�صاين  ال��صع  لدعم  تعهدات 
يف العراق بلغت قيمتها الجمالية 
دولر.  م��ل��ي���ن   330 م���ن  اك����رث 
وجاءت اكرب التعهدات من اللجنة 
وبلغت  الحمر  لل�صليب  الدولية 

130 ملي�ن دولر.
ال��ه��ي��ت��ي مدير  وق�����ال م�����ص��ط��ف��ى 
املناطق  اإع���م���ار  اع����ادة  “�صندوق 
املت�صررة من العمليات الإرهابية” 
“ببع�س اخلط�ات  بداأ  العراق  ان 
ن�صتطع  . لكن مل  الإعمار  لإع��ادة 
اإجن���از اك��رث م��ن واح���د باملئة مما 

يحتاج اليه العراق«.
م�������ص���اع���دات  “نريد  واأ��������ص�������اف 
اخلدمات  لإع������ادة  وا����ص���ت���ث���م���ارات 

اجلانبان اأعلنا عدم �سعيهما اىل حرب 

املواجهة يف �شوريا تعزز التوتر االإ�شرائيلي االإيراين  

الف�ساد امل�ست�سري  اأكرب التحديات اأمام بغداد 

العراق ياأمل جمع 88 مليار دوالر الإعادة االعمار
تنظيم  ملحاربة  ال��دويل  التحالف 
وزير  وبينهم  ال�صالمية،  الدولة 
ريك�س  الم�����ريك�����ي  اخل����ارج����ي����ة 
جان  الفرن�صي  ونظريه  تيلر�ص�ن 

ايف ل�دريان.
الك�يتية  الن���ب���اء  وك���ال���ة  وق���ال���ت 
ومنظمة  دول���ة   74 ان  الر�صمية 
الذي  الجتماع  يف  ممثلة  �صتك�ن 
جل�صتن،  ي�����ص��م��ل  ان  امل���ق���رر  م���ن 
تط�رات  “اخر  ت��ن��اق�����س  الوىل 
تنظيم داع�س يف �ص�ريا والعراق”، 
“مكافحة  الثانية  تناق�س  بينما 
عامة  ال��ع��امل  الره���اب يف مناطق 
وم���ت���اب���ع���ة ج����ه�����د ال���ت���ح���ال���ف يف 

حماربة داع�س خا�صة«.
ل�دريان  زار  الج��ت��م��اع،  وع�����ص��ي��ة 
امل�ص�ؤولن  م���ع  ل��ل��ت��ب��اح��ث  ب���غ���داد 
العمار  اع�����ادة  ح����ل  ال��ع��راق��ي��ن 
الهزمية  بعد  ا���ص��ت��ق��راره  و���ص��م��ان 

الع�صكرية لتنظيم داع�س .
ال��ع��ب��ادي يف ك��ان���ن الأول  واأع��ل��ن 
دي�����ص��م��رب امل���ا����ص���ي ال��ن�����ص��ر على 
ال��ت��ن��ظ��ي��م امل���ت���ط���رف ال������ذي هدد 
الدولة  وج�����د   2014 ال���ع���ام  يف 
ن��ف�����ص��ه��ا، م����ن خالل  ال���ع���راق���ي���ة 
���ص��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى م���ا ي���ق���ارب ثلث 

م�صاحة البالد.
وت���ل���ق���ت ال�����ق������ات ال����ع����راق����ي����ة يف 
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ال��ع�����ص��ك��ري��ة دع��م��ا من 
تق�ده  ال�����ذي  ال�����دويل  ال��ت��ح��ال��ف 
وت�صعى فرن�صا،  املتحدة.  ال�ليات 
التحالف،  يف  م�صاهم  اأك���رب  ث��اين 
اإىل لعب دور رئي�صي يف اإعادة بناء 

البالد.

ا�شتئناف حماكمة �شحافيني 
برتكيا يف ق�شية جدلية

 •• ا�صطنبول-اأ ف ب:

ا�صطنب�ل  يف  ام�������س  ا����ص���ت����ؤن���ف���ت 
حم����اك����م����ة ����ص���ح���اف���ي���ن اأت���������راك 
يف  بال�صل�ع  متهمن  م�صه�رين 
حم��اول��ة الن��ق��الب ال��ت��ي ج��رت يف 
ت�قع  م���ع   ،2016 ي���ل��ي���  مت����ز 

�صدور احلكم يف نهاية الأ�صب�ع.
وب����������داأت امل����رح����ل����ة الأخ����������رية من 
حماكمة ال�صقيقن اأحمد وحممد 
اإيليجاك  نازيل  وال�صحافية  التان 
اآخ����ري����ن قبيل  واأرب����ع����ة م��ت��ه��م��ن 
ت�يرت  على  اأعلن  ما  على  الظهر، 
وعلى م�قع “بي24” املتخ�ص�س 

يف حرية ال�صحافة.
كان�ن  ال���ع���ام يف  امل���دع���ي  وط���ال���ب 
مدى  ب��ال�����ص��ج��ن  دي�����ص��م��رب  الأول 
الذين  ال�صحافين  بحق  احل��ي��اة 
تتهمهم ال�صلطات الرتكية ب�ص�رة 
خا�صة ب�محاولة اإ�صقاط احلك�مة 
بالنظام  الإط������اح������ة  وحم�����اول�����ة 
م����ؤي���دي  اأن  غ����ري  ال����د�����ص����ت�����ري. 
ال�������ص���ح���اف���ي���ن ي���رف�������ص����ن ه���ذه 
األتان  ال�صقيقان  يتهم  اإذ  امل��زاع��م 
بت�جيه  اإي��ل��ي��ج��اك  وال�����ص��ح��اف��ي��ة 
حماولة  ع�صية  خفية”  “ر�صائل 
ي�لي�  مت������ز   15 يف  الن����ق����الب 
ي�صدر  اأن  املحتمل  ومن   .2016
بحل�ل  ال�صحافين  بحق  احل��ك��م 
اأوردت  ب��ح�����ص��ب م���ا  ي����م اجل��م��ع��ة، 

ال�صحافة الرتكية.
رف�صت  ت��رك��ي��ة  حم��ك��م��ة  وك���ان���ت 
ال�صهر املا�صي الإف��راج عن حممد 
التان بالرغم من �صدور قرار عن 
املحكمة الد�صت�رية اعترب ت�قيفه 

“انتهاكا” حلق�قه.

عودة عائالت االإرهابيني اىل االأنبار يقابله خطر الثاأر  
•• الرمادي-اأ ف ب:

ي�صعى اأهايل الأنبار اإىل تر�صيخ معادلة يعتربونها ثابتة يف 
ق�امي�صهم: ان اإمكانية ع�دة عائالت مقاتلي تنظيم داع�س 
الإرهابي اإىل مناطقهم جمددا تعني ع�دة الدماء اإىل �ص�ارع 

املحافظة والدخ�ل يف دوامة ثاأر ل تنتهي.
و�صط  يف  ع�صريته  اأبناء  فيه  ي�صت�صيف  ال��ذي  دي�انه  داخ��ل 
مدينة ال��رم��ادي، ك��ربى م��دن الأن��ب��ار، ي���ؤك��د عمر �صيحان 
الثاأر ل  اأن  العل�اين )35 عاما( الذي قاتل تنظيم داع�س، 

يزول يف منطقته.
تنظيم  اي��دي  من  الرمادي  العراقية  الق�ات  ا�صتعادت  وقد 
2016، واعلن العراق يف كان�ن الأول دي�صمرب  داع�س عام 
2017 النت�صار على املتطرفن بعد ا�صتعادة كل املدن التي 

كان ي�صيطر عليها.
الأنبار  “نحن يف  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل���ك��ال��ة  ال��ع��ل���اين  ي��ق���ل 

اأخ���ه للقتل،  اأو  اأب���ه  اأن ابن ع�صرية ما، تعر�س  ع�صائر، ل� 
ول�  ال��دم،  ي�صت�يف  واأي �صخ�س  بثاأره،  �صتاأخذ  فاإن ع�صريته 

كان ابن عم القاتل«.
وي�صيف ال�صاب الذي يرتدي ك�فية حمراء وبي�صاء تتدىل 
حتى حليته ال�صقراء “ل نريد الع�دة اإىل املربع الأول، واإعادة 
الدواع�س بيننا والدخ�ل يف دوامة الثارات. ل نريدهم هنا. 
ممن�ع منعا باتا. اإذا عادوا فاإن الدماء لن ت�قفها ل ع�صائر 

ول عمليات ع�صكرية«.
 2013 دي�صمرب  الأول  كان�ن   30 الأنبار يف  ب��داأت معركة 
ال��ع�����ص��ائ��ر ���ص��د احل��ك���م��ة. وب��ع��د �صهر تقريبا،  ب��ت��م��رد م��ن 
2015 بعد  اأيار ماي�  �صقطت الفل�جة بيد املتطرفن ويف 

اأكرث من عام من املعارك، كان دور الرمادي.
ا�صتعادت  اأن  اإىل   2016 حتى  حاله  على  ال��صع  وا�صتمر 
ال�صعبي  احل�����ص��د  م��ن ف�صائل  م��دع���م��ة  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق���ات 
املحافظة  كامل  على  �صيطرتها  تفر�س  مل  لكنها  املدينتن، 

•• وا�صنطن-وام:

اأجرى الأمن العام لرابطة العامل الإ�صالمي الدكت�ر 
الأمريكية  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف  م��ب��اح��ث��ات  ال��ع��ي�����ص��ى  حم��م��د 
وا�صنطن مع كبري م�صت�صاري مكافحة التطرف والعنف 
ب�زارة اخلارجية الأمريكية دوغال�س بادجيت وامل�صت�صار 
وم�صت�صارة  الأمريكية  باخلارجية  للحريات  اخل��ا���س 
�صيمينت�ال  مرمي  ال�صيدة  بال�زارة  احلريات  �صيا�صات 
وناق�س معهم العديد من امل��ص�عات املتعلقة مبكافحة 
الأدي���ان  با�صم  املمار�صة  وال��ك��راه��ي��ة  والعنف  التطرف 

وظاهرة الإ�صالم�ف�بيا.
اإي�صاح  يف  ال��راب��ط��ة  دور  اللقاء  خ��الل  العي�صى  و���ص��رح 
والتطرف  الت�صدد  مفاهيم  من  النقي  الإ�صالم  حقيقة 
وال�صالم ون�صر  والت�صامح  للتعاي�س  والإره��اب ودع�تها 

ب�صنة اخلالق جل وعال يف الختالف والتن�ع  الت�عية 
والتعددية كما اأو�صح احلقيقة اإزاء ال�صبهات والأخطاء 
املفاهيم ح�ل الإ�صالم، �ص�اء كانت  التي تثريها بع�س 
����ص���ادرة م��ن ال���داخ���ل امل��ح�����ص���ب يف ن��ظ��ر ال��ب��ع�����س على 

الإ�صالم اأو خارجه.
واأكد اأن الإ�صالم �صمن احلريات امل�صروعة واأنها يف ذات 
رتم الن�ص��س الد�صت�رية والقان�نية  ْ ال�قت يجب اأن حتحَ
اآخ���ر متعدية على ح��ري��ة الأمم  ك��ان��ت م��ن ج��ان��ب  واإل 
بن�ص��صها  وق�انينها  د�صاتريها  اختيار  يف  والكيانات 
والثقايف  وال��ف��ك��ري  ال��دي��ن��ي  وال��ت��ن���ع  الخ���ت���الف  واأن 
واحل�صاري من ال�صنن الك�نية التي يجب اأن ي�صت�عبها 
اجلميع واأن هذا ال�صتيعاب يعك�س م�صت�ى ال�عي من 
جهة ومن جهة اأخرى يعك�س م�صت�ى احرتام احلق�ق 

واحلريات امل�صروعة واملكف�لة للجميع.

اإل نهاية العام 2017.
الأ�ص�دين  ال�����ص��ارب��ن  ���ص��اح��ب  ال�����ص��ت��ي��ن��ي  امل����اط���ن  ي����ؤك���د 
علينا  تفر�س  لن  “احلك�مة  اأن  الدحل  خمي�س  العري�صن 
من كان له يد يف ما ح�صل بالأنبار. ه�ؤلء قتل�ا رجال ون�صاء 

واأطفال«.
وي�صيف فيما كان احلالق ي�صفف �صعره الذي غزاه ال�صيب 

ه�ؤلء منب�ذون واملجتمع يرف�صهم.
ي�افقه نائب رئي�س جمل�س الع�صائر يف الأنبار ال�صيخ حممد 
خملف الراأي، قائال “لدينا حم��صة من عائالت الدواع�س. 

لن نه�صمهم ولن يه�صمهم املجتمع«.
خمي�س  عمر  ال�صابق  الع�صائري  امل��ق��ات��ل  ي��ب��دو  ذل���ك،  رغ��م 

اإبراهيم اأكرث اعتدال جتاه امل��ص�ع.
“نحن ل�صنا �صد الع�دة، لكن  اإبراهيم لفران�س بر�س  يق�ل 
اإىل  اإث��ارة الفتنة وع�دة الدماء  الت�قيت خاطئ، ويراد منه 

�ص�ارع الأنبار«.

اأمني رابطة العامل االإ�شالمي يناق�س مع م�شوؤويل 
اخلارجية االأمريكية مكافحة التطرف والكراهية
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تركية  على  امل���ؤب��د  بال�صجن  حكما  ام�س  عراقية  حمكمة  اأ���ص��درت 
ما  بح�صب  العراقي،  الإره���اب  مكافحة  قان�ن  اإىل  ا�صتنادا  و�ص�ري 

اأعلن املتحدث با�صم جملي الق�صاء الأعلى.
متهمة  الرتكية  امل���اط��ن��ة  اإن  ب��ريق��دار  ال�صتار  عبد  القا�صي  وق��ال 
زوجها  ب�صمنهم  الإرهابين  من  جمم�عة  اأع��م��ال  على  “بالت�صرت 

الذي ينتمي لتنظيم داع�س الإرهابي برغم علمها«.
امل�ؤبد  بال�صجن  اآخ��ر  اأ���ص��درت حكما  “املحكمة  اأن  واأ���ص��اف بريقدار 
داع�س  لتنظيم  النتماء  جرمية  عن  اجلن�صية  �ص�ري  اإره��اب��ي  بحق 

الإرهابي وا�صرتاكه بالهج�م على القطعات الع�صكرية العراقية«.
وحكم الق�صاء العراقي م�ؤخرا بالإعدام على جهادية اأملانية ان�صمت 
م�اطنة  ب��ح��ق  ي�����ص��در  ال����ذي  الأول  احل��ك��م  وك����ان  داع�����س  لتنظيم 

اأوروبية.
الأوىل  للمرة  العراقي  الق�صاء  اأ�صدر  املا�صي،  �صبتمرب  اأيل�ل  ويف 
األقي  داع�س،  تنظيم  اإىل  ينتمي  رو�صي  جهادي  باإعدام  حكما  اأي�صا 

القب�س عليه خالل معارك ا�صتعادة مدينة امل��صل.
ويف منت�صف كان�ن الأول دي�صمرب، اأعدمت ال�صلطات العراقية 38 

حمك�ما بالإعدام، بينهم �ص�يدي، بعد ادانتهم بالإرهاب.
وي�صل عدد املعتقلن املتهمن بالنتماء لتنظيم داع�س يف العراق اإىل 

20 األفا، بح�صب خرباء.

 
قال تقرير جديد �صيعر�س على كبار امل�ص���������ؤولن الأ�صب�ع املقبل 
األف   20 اإن على الأمم املتحدة بحث ت�صكيل ق������ة ق�امه�������ا نح� 
جندي من دول غري اأع�صاء يف حلف �صمال الأطل�صي واأربعة اآلف 

من رجال ال�صرطة للم�صاعدة يف حل الأزمة يف اأوكرانيا.
وُقتل اأكرث من ع�صرة اآلف �صخ�س منذ اأبريل ني�صان عام 2014 
رو�صيا يف  تدعمهم  وانف�صالين  الأوكرانية  الق�ات  بن  �صراع  يف 
�صرق البالد.  وال�ص�����تباكات التي تندل������ع ب�صكل متقطع ما زال�������ت 
دبل�ما�ص�������ية  وجه�������د  الن����ار  لإط��الق  وق������ف  رغ������م  م�ص�������تمرة 
الرو�صي  ال��رئ��ي�����س  اإن  دب��ل���م��ا���ص��ي���ن  وي���ق����ل  ال�����ص��الم.  لإح�����الل 
فالدميري ب�تن اقرتح بعثة حمدودة تابعة لالأمم املتحدة حلفظ 
ال�صالم يف �صرق اأوكرانيا وه� ما يعتربه كثريون يف الغرب فر�صة 

للتفاو�س على ق�ة اأو�صع لالأمم املتحدة لإعادة النظام.
و�صيتم عر�س تقرير مت اإعداده بتكليف من اأندر�س ف� را�صم��صن 
للرئي�س  احل��ايل  وامل�صت�صار  ال�صابق  الأطل�صي  �صمال  حلف  رئي�س 
املبع�ث  بينهم  م�����ص���ؤول��ن  ع��ل��ى  ب���رو���ص��ي��ن��ك���  ب��ي��رتو  الأوك������راين 
الأمريكي اخلا�س لدى اأوكرانيا ك�رت ف�لكر اأثناء م�ؤمتر مي�نيخ 

الأمني ي�م ال�صبت.

 
فتح جي�س جن�ب اأفريقيا حتقيقا ب�صاأن تقارير اأفادت باأن جن�دا يف ق�ات 
حفظ ال�صالم التابعة للبالد �صمن ق�ة الأمم املتحدة يف �صرق جمه�رية 
وعذب�هم.  حملين  �صكان  على  هج�ما  �صن�ا  الدميقراطية  الك�جن� 
وي�صل ق�ام ق�ات حفظ ال�صالم من جن�ب اأفريقيا يف املنطقة اإىل األف 
اإذا ثبتت  اإج��راءات ت�صحيحية �صتتخذ  ب��اأن  واأف��اد بيان ع�صكري  جندي. 
�صحة التقارير التي علم اجلي�س اأنها �صادرة عن م�اطنن يف الك�جن�. 
وجاء يف البيان اأن التحقيق �صيجرى بالتعاون مع بعثة م�ن��صك� التابعة 
لالأمم املتحدة يف الك�جن�. ومل يك�صف عن تفا�صيل للمزاعم ومل تقدم 
با�صم  املتحدثة  مار�صال  فل�رن�س  وقالت  املعل�مات.  من  مزيدا  البعثة 
وميثل  ال�صرطة«.  ت�صجيل  ولدينا  بالق�صية  علم  على  “نحن  م�ن��صك� 
جن�د الأمم املتحدة الذين يثبت ارتكابهم جلرائم اأثناء خدمتهم يف بعثات 
حفظ ال�صالم للمحاكمة وفقا للنظام الق�صائي لبالدهم وذلك مب�جب 
التفاقات الثنائية بن املنظمة الدولية والدول امل�صيفة. وقال لمربت 
مبزاعم  دراي���ة  على  لي�س  اإن��ه  الك�جن�  حك�مة  با�صم  املتحدث  ميندي 
اأفريقيا  جن�ب  �صلطات  تت�ىل  اأن  متاما  الطبيعي  من  لكن  النتهاكات 
2000 وهي  وتاأ�ص�صت م�ن��صك� عام  التحقيق.  اإجراء  الك�جن�  ولي�س 
�صيا�صية  ل�صغ�ط  وتتعر�س  ال�صالم  حلفظ  املتحدة  الأمم  بعثات  اأك��رب 
وع�صكرية متزايدة مع تهديد ال�ليات املتحدة بقطع التم�يل وت�صاعد 

ن�صاط امليلي�صيات يف �صرق الك�جن� الغني باملعادن.

عوا�صم

بغداد

جوهان�سربج

بروك�سل

قتيال بعملية مداهمة يف فنزويال   18
•• كراكا�س-اأ ف ب:

بها يف منطقة  18 �صخ�صا يف عملية مداهمة للجي�س �صد ع�صابة م�صتبه  ُقتل 
حق�ق  ع��ن  للدفاع  منظمات  اأعلنت  م��ا  بح�صب  فنزويال،  �صرق  بجن�ب  تعدين 
بلدة  يف  منجم  داخ��ل  ال�صبت  احل��ادث  ووق��ع  املعار�صة.  من  وم�ص�ؤولن  الن�صان 
 18 النار اىل �صق�ط  “اأدى تبادل لإطالق  غ�ا�صيباتي يف ولية ب�ليفار عندما 
قتيال مل ُتعرف ه�ياتهم بعد”، بح�صب ما اأورد تقرير ع�صكري اطلعت عليه وكالة 
فران�س بر�س وا�صتند اىل �صهادة امراأة من ال�صكان. وت�صهد املنطقة عدة ن�صاطات 
خم�س  �صبطت  ال�صلطات  ان  التقرير  وتابع  الذهب.  لتعدين  للقان�ن  خمالفة 
ال�صلطات  ان  اإل  يدويتن،  وقنبلتن  وبندقية  م�صد�صات  وع�صرة  ع�صكرية  بنادق 
مل ت�صدر بيانا بعد. وندد النائب املعار�س امريك� دي غرا�صيا من ولية ب�ليفار 
بجروح؟  جندي  اأي  ُي�صب  ومل  م�اطنا   18 ُقتل  “هل  قائال  املداهمة  بعملية 

اأجرى حمادثات يف القاهرة يف م�ستهل جولة يف ال�سرق الأو�سط

تيلر�شون: قرار القد�س يتخذه الطرفان االإ�شرائيلي والفل�شطيني

تركيا حتذر من »مرحلة حرجة« 
يف العالقات مع وا�شنطن 

»ال�شعبة الربملانية « ت�شارك اليوم يف اجلل�شة الثالثة للربملان العربي بالقاهرة

االحتاد االأوروبي يدعو ل�شبط النف�س يف �شوريا مكتب لالأمم املتحدة يدعو اإىل تعزيز اال�شتخدام االآمن للتكنولوجيا الرقمية
 •• بروك�صل-رويرتز:

املتحالفة معها  الإقليمية  �ص�ريا والق�ى  املتحاربة يف  الأط��راف  اإن  ام�س  الأوروبية  املف��صية  قالت 
يجب اأن متار�س �صبط النف�س لتفادي ت�صاعد العنف بدرجة اأكرب يف املنطقة.

اأ�صقطت نريان  �ص�ريا  اإي��ران يف  املدع�مة من  والق�ات  اإ�صرائيل  الآن بن  اأخطر م�اجهة حتى  ويف 
م�صادة للطائرات مقاتلة اإ�صرائيلية ي�م ال�صبت.

“الت�صعيد الع�صكري يف خمتلف  اإفادة �صحفية دورية  وقالت املتحدثة با�صم املف��صية الأوروبية يف 
اأرجاء �ص�ريا مبا يف ذلك الأحداث التي وقعت على احلدود مع اإ�صرائيل يف مطلع الأ�صب�ع تثري القلق 

ب�صدة. وقد تق�د بالفعل اإىل تداعيات خطرية«.
اللتزام  الإقليمين  الالعبن  عن  ف�صال  معها  واملتحالفن  ال�ص�رية  الأط���راف  “نحث  واأ�صافت 
بالقان�ن الدويل واإظهار �صبط النف�س وجتنب الأعمال التي من �صاأنها ت�صعيد امل�قف واإطالة اأمد 

وقالت اإن املف��صية تتابع امل�قف عن كثب. معاناة املدنين ال�ص�رين”. 

•• القاهرة -وام:

الإماراتية  الربملانية  ال�صعبة  ت�صارك 
النعقاد  دور  من  الثالثة  اجلل�صة  يف 
الثاين  الت�صريعي  الثاين من الف�صل 
يف  الي�م  تعقد  التي  العربي  للربملان 

مقر اجلامعة العربية.
الربملانية  ال�������ص���ع���ب���ة  وف������د  وي�������ص���م 
اأع�صاء  ع�����ص���ي��ت��ه  يف  الإم����ارات����ي����ة 
اأع�صاء  الحت����ادي  ال���ط��ن��ي  املجل�س 
كل من خالد  �صعادة  العربي  الربملان 
جلنة  رئي�س  الفال�صي  زاي��د  بن  علي 
وجا�صم  واملالية  القت�صادية  ال�ص�ؤون 
ال�ص�ؤون  جلنة  ع�ص�  النقبي  عبداهلل 
وحق�ق  وال���ق���ان����ن���ي���ة  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 
اليماحي  اأح���م���د  وحم��م��د  الإن�������ص���ان 
اخلارجية  ال���������ص�����ؤون  جل���ن���ة  ع�����ص��� 

العربي امل�صرتك والطالع على نتائج 
اجتماع جمل�س جامعة الدول العربية 
على امل�صت�ى ال���زاري يف دورت��ه غري 
املا�صي  ن�فمرب   19 بتاريخ  العادية 
وق����رارات قمة ع��م��ان ال��ت��ي ع��ق��دت يف 
مار�س 2017. من جانبه قال �صعادة 
خالد علي بن زايد الفال�صي ان جلنة 
التكامل  ال�ص�ؤون القت�صادية واملالية 
الق��ت�����ص��ادي ال��ع��رب��ي ن��اق�����ص��ت خطة 
للعام  ال��ث��اين  الن��ع��ق��اد  ل���دور  عملها 
تكليفات  ت��ن��ف��ي��ذ  وم��ت��اب��ع��ة   2018
اللجنة يف اجتماعها الثاين وما انبثق 
العامة  اجلل�صة  يف  ق���رارات  من  عنها 
امل��ايل حتى فرباير اجلاري  وامل���ق��ف 
مل�صاهماتها يف  ال���دول  ���ص��داد  وم���ق��ف 
ب�صاأن  والإح����اط����ة   2018 م����ازن���ة 
ب��ت��ن��ظ��ي��م ندوة  ال��رتت��ي��ب��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة 

وعائ�صة  الق�مي  والأم��ن  وال�صيا�صية 
�صامل بن �صمن�ه ع�ص�ة جلنة ال�ص�ؤون 
والثقافية  وال��رتب���ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 

واملراأة وال�صباب بالربملان العربي.
وكانت جلان الربملان العربي اختتمت 
�صعادة  وق���ال  الول.  اأم�����س  اأع��م��ال��ه��ا 
جلنة  ان  ال���ي���م���اح���ي  اأح����م����د  حم���م���د 
ال�ص�ؤون اخلارجية وال�صيا�صية والأمن 
التقرير  م�����ص��روع  ن��اق�����ص��ت  ال��ق���م��ي 
الإط���ار  وحت��دي��د  ال����دوري  ال�صيا�صي 
ال���ع���ام ل��ل��ت��ق��ري��ر وم��ن��ه��ج��ه واأه���داف���ه 
العامل  يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  وامل�����ص��ت��ج��دات 
بحثت  اللجنة  ان  واأ����ص���اف  ال��ع��رب��ي. 
اأي�صا مبادراتها ب�صاأن القان�ن العربي 
وامل�صاحلات  لل��صاطة  ال�صرت�صادي 
ال�صيا�صية  والروؤى  واإبداء املالحظات 
ح�ل القان�ن ومتابعة م�صرية العمل 

املقرر  ال��ع��رب��ي  الق��ت�����ص��ادي  التكامل 
عقدها يف اململكة املغربية.

وقال �صعادة جا�صم عبداهلل النقبي ان 
الت�صريعية والقان�نية  ال�ص�ؤون  جلنة 
ن���اق�������ص���ت خالل  وح����ق�����ق الإن���������ص����ان 
والق�انن  الت�صريعات  اجتماعاتها 
امل����ح���دة وم�������ص���روع تقرير  ال��ع��رب��ي��ة 
ح�����ل و���ص��ع��ي��ة ح���ق����ق الإن�������ص���ان يف 
2017 واطلعت  العامل العربي لعام 
ع���ل���ى م����ذك����رة ب�������ص���اأن اإع��������داد روؤي�����ة 
احلروب  اآث��ار  تخفيف  ب�صاأن  برملانية 
الإن�صان  ح��ق���ق  ع��ل��ى  وال�������ص���راع���ات 
ال��ع��رب��ي وعلى  ال���ع���امل  وال��ت��ن��م��ي��ة يف 
الإيجابي  ال���دور  ب�صاأن  واردة  ر�صائل 
الق�صايا  اللجنة يف دعم  تبذله  الذي 
عائ�صة  ����ص���ع���ادة  وق����ال����ت  ال���ع���رب���ي���ة. 
ال�ص�ؤون  جل��ن��ة  ان  �صمن�ه  ب��ن  ���ص��امل 

املنظمات  واآل���ي���ة ع��م��ل  اإن�����ص��اء  ي��ن��ظ��م 
العاملة يف املجال الإن�صاين واخلريي. 
اأي�صا  ���ص��ك��ل��ت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  واأ����ص���اف���ت 
جمل�صا ا�صت�صاريا معنيا بق�صايا املراأة 
والطفل بال�طن العربي وا�صتعر�صت 
درا�صة اقرتاح ح�ل التنمية ال�صياحية 
يف ال�طن العربي وتقرير م�صتجدات 
ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي امل�����ص��رتك يف جمال 
ان  اإىل  واأ���ص��ارت  اللجنة.  اخت�صا�س 
جل��ن��ة ال�����ص���ؤون الج��ت��م��اع��ي��ة اطلعت 
من جانبها على ر�صالة واردة للربملان 
ال���دور الإي��ج��اب��ي الذي  العربي ح���ل 
للق�صايا  “ دع��م��ا  “ ال��ربمل��ان  يلعبه 
التحالف  وت��اأي��ي��د  ال��ع��ادل��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
اليمن  ال�����ص��رع��ي��ة يف  ل��دع��م  ال��ع��رب��ي 
واإدانة امل�اقف العدائية التي تق�م بها 

امليلي�صيات احل�ثية امل�صلحة.

اإىل  ام�س-  فيينا  يف  املتحدة  الأمم  مبقر  مكتبه 
وج�د خماطر وحتديات ترتبط با�صتخدام �صبكة 
الن��رتن��ت، بالرغم م��ن اع��رتاف��ه ب���ج���د ف�ائد 

هائلة لتقنية تكن�ل�جيا املعل�مات احلديثة.
و���ص��ل��ط ف��ي��دوت���ف ال�����ص���ء ع��ل��ى اجل��ه���د التي 
ملكافحة  فيينا  يف  املتحدة  الأمم  مكتب  يبذلها 
التاأثريات  م���ن  واحل����د  ال�����ص��ي��ربان��ي��ة  اجل���رمي���ة 
نطاق  وت��صيع  املعل�مات  اأم��ن  وتعزيز  ال�صارة 
اأ���ص��ك��ال ال���ص��ت��غ��الل عرب  ك��اف��ة  ال���ع��ي ملكافحة 
���ص��ب��ك��ة الإن����رتن����ت. وك�����ص��ف ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ مكتب 
الأمم املتحدة املعني مبكافحة اجلرمية برنامج 

•• فيينا-وام:

دع���ا ي�����ري ف��ي��دوت���ف امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملكتب 
منظمة الأمم املتحدة املعني مبكافحة اجلرمية 
الآم�����ن  ال����ص���ت���خ���دام  ت���ع���زي���ز  اإىل  وامل�����خ�����درات 
وحماية  ال��رق��م��ي��ة  ل��ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  والإي���ج���اب���ي 
ا�صتخدام  كيفية  يف  والتفكري  وال�صباب  الأطفال 
ال�صالم  لتحقيق  ك�����اأداة  الإن���رتن���ت  تكن�ل�جيا 
وحرية التعبري والزدهار القت�صادي تقرب دول 

العامل من بع�صها البع�س.
ول��ف��ت امل�����ص���ؤول الأمم���ي- يف ت�صريح ���ص��در عن 

بالتزامن  ال�صيربانية  اجل��رمي��ة  ملكافحة  عاملي 
الأ�صكال  على  ال�����ص���ء  ت�صلط  حملة  تنفيذ  م��ع 
زيادة  بهدف  الن��رتن��ت  �صبكة  جل��رائ��م  املختلفة 
املكتب  وثمن مدير  امل�صتخدمن.  وعي  م�صت�ى 
نتائج ال�صراكة التي جتمع منظمة الأمم املتحدة 
والقطاع  واحل���ك����م���ات  ف��ي��ي��ن��ا  يف  م��ك��ت��ب��ه��ا  ع���رب 
للم�صاعدة  احلك�مية  غ��ري  واملنظمات  اخل��ا���س 
ل�صبكة النرتنت،  اأمنا  اأكرث  ا�صتخدام  يف ت�فري 
واعترب اأن تعزيز الأمن املعل�ماتي يعد “اإ�صهاماً 
امل�صتدامة عن  التنمية  ل يقدر بثمن يف حتقيق 

طريق اإن�صاء جمتمع اآمن ومفت�ح«.

ال�صعب الكردية.
اأعربنا عنها م��رارا  ل  “لدينا ت�قعات وا�صحة  وق��ال 

نريد وع�دا، نريد اأن يتم اتخاذ خط�ات ملم��صة«.
الأم���ن  ل�����ص���ؤون  الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  م�صت�صار  وزار 
ا�صطنب�ل خالل  الق�مي هربرت رمي�ند ماكما�صرت 
اردوغان  با�صم  املتحدث  للقاء  الأ�صب�ع  نهاية  عطلة 

اأن  دون  والفل�صطينين”  ال�صرائيلين  ب��ن  ���ص��الم 
ي��صح. وكان الرئي�س المريكي دونالد ترامب اعلن 
بالقد�س  اع��رتاف��ه  امل��ا���ص��ي  دي�صمرب  الأول  ك��ان���ن  يف 
ما  اليها  المريكية  ال�صفارة  ونقل  لإ�صرائيل  عا�صمة 

اثار الغ�صب يف الدول العربية وال�صالمية.
وح�ل حرب �ص�ريا التي دامت �صبع �صن�ات تقريبا، اكد 
تيلر�ص�ن جمددا انه ل ميكن حل النزاع ال من خالل 

اطار �صيا�صي حتت رعاية الأمم املتحدة.

•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

اأن ال��ع��الق��ات بن  اأن��ق��رة ام�����س وا�صنطن م��ن  ح���ذرت 
بلغت  الأطل�صي  �صمال  حلف  يف  الع�ص�ين  البلدين 
وذلك  م��ع��ه��ا،  ال��ت��ع��ام��ل  ي��ت���ج��ب  حرجة”  “مرحلة 
اأي��ام من حم��ادث��ات مرتقبة مع وزي��ر اخلارجية  قبل 

الأمريكي.
اأنقرة  اإىل  تيلر�ص�ن  ريك�س  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  وي�صل 
يف وق��ت لح��ق ه��ذا الأ���ص��ب���ع لعقد حم��ادث��ات تهدف 
اأعربت وا�صنطن عن قلقها  اإىل ايجاد خمرج يف وقت 
الأكراد  املقاتلن  الرتكية �صد  العملية  العميق حيال 
وال�ليات  تركيا  ب��ن  ت���ت��را  اأث���ارت  وال��ت��ي  �ص�ريا  يف 

املتحدة.
اأوغل�  ت�صاو�س  م�ل�د  الرتكي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
“عالقاتنا  اإن  ا�صطنب�ل  م��ن  متلفزة  ت�صريحات  يف 
و�صلت اإىل مرحلة حرجة. اإما اأن يتم اإ�صالحها اأو اأن 

تنهار بالكامل«.
�صد  ع�صكرية  عملية  املا�صي  ال�صهر  اأن��ق��رة  واأطلقت 
عفرين  منطقة  يف  ال��ك��ردي��ة  ال�صعب  حماية  وح���دات 

ب�صمال �ص�ريا.

الدمي�قراطي  ال�صع�ب  ح��زب  تركيا  تعترب  وبينما 
الذي  ال��ك��رد���ص��ت��اين  ال��ع��م��ال  حل���زب  �صيا�صية  واج��ه��ة 
املتحدة  ت�صنفه تركيا والحت��اد الوروب���ي وال���لي��ات 
وت�صلحها  املجم�عة  تدعم  وا�صنطن  فاإن  “ارهابيا”، 

يف ت�صديها لتنظيم داع�س.
وا�صنطن  ت�صليم  ع��دم  ج��راء  كذلك  ممتع�صة  وتركيا 
للداعية الإ�صالمي املقيم يف ولية بن�صيلفانيا فتح اهلل 
النقالب  وراء حماولة  بال�ق�ف  تتهمه  الذي  غ�لن 
عام  اردوغ����ان  طيب  رج��ب  الرئي�س  ا�صتهدفت  ال��ت��ي 

.2016
النف�س يف  اإىل �صبط  اأن��ق��رة  املتحدة  ال���لي��ات  ودع��ت 
وا�صنطن  الأخ��رية طلبت من  لكن  بعفرين.  عمليتها 
ل�صيطرة  اخلا�صعة  منبج  مدينة  م��ن  ق�اتها  �صحب 
وحدات حماية ال�صعب يف وقت تهدد بت��صيع عمليتها 

لت�صمل املناطق ال�اقعة �صرق عفرين.
ودعا ت�صاو�س اأوغل� وا�صنطن اإىل “القيام مبا يلزم يف 

منبج«.
واأ�صاف اأن املحادثات مع تيلر�ص�ن �صتتطرق اإىل اإعادة 
بارتكاب  وا�صنطن  متهما  دمرت”  التي  “الثقة  بناء 
“اأخطاء ج�صيمة” يف ما يتعلق بغ�لن ووحدات حماية 

•• القاهرة-وكاالت:

ات��ف��ق وزي����را اخل��ارج��ي��ة الأم���ريك���ي ري��ك�����س تيلر�ص�ن 
اإىل  الت��صل  ���ص��رورة  على  ���ص��ك��ري،  �صامح  وامل�����ص��ري 

اتفاق دائم بن الإ�صرائيلين والفل�صطينين.
وقال تيلر�ص�ن يف م�ؤمتر �صحفي من القاهرة، ام�س 
الطرفان،  يتخذه  القد�س  ب�صاأن  ال��ق��رار  اإن  الث��ن��ن، 
م�صريا اإىل اأن وا�صنطن ل تزال ملتزمة بالت��صل اإىل 

اتفاق دائم بن اإ�صرائيل والفل�صطينين.
اأكدنا خالل  ال�صحفي:  امل�ؤمتر  �صكري خالل  واأو�صح 
الج��ت��م��اع م��ع ت��ي��ل��ر���ص���ن ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت������ص��ل حلل 
وعلى  الدولتن  حل  على  قائم  الفل�صطينية  للق�صية 
يت�صل  فيما  ال��دول��ي��ة  ال�صرعية  م��ع  الت�����ص��اق  اأه��م��ي��ة 

بال�صراع.
وك���ان���ت ال����لي���ات امل��ت��ح��دة ق���د اأث�����ارت م���ج��ة غ�صب 
اأ���ص��اب��ي��ع اعرتافها  اأع��ل��ن��ت ق��ب��ل  وان���ت���ق���ادات، ع��ن��دم��ا 
�صفارتها من  نقل  ونيتها  بالقد�س عا�صمة لإ�صرائيل، 

تل اأبيب اإىل القد�س.
وتطرق تيلر�ص�ن اإىل بع�س ق�صايا املنطقة، م�صريا اإىل 

اأن الت�ص�ية ال�صيا�صية هي احلل ال�حيد يف �ص�ريا.
لإجراء  وا�صنطن  دع��م  الأم��ريك��ي  ال���زي��ر  اأب���دى  كما 

انتخابات ذات م�صداقية يف ليبيا.
م��ع نظريه  ال��ق��اه��رة  تيلر�ص�ن حم��ادث��ات يف  واج���رى 
الفتاح  عبد  امل�صري  والرئي�س  �صكري  �صامح  امل�صري 

ال�صي�صي يف م�صتهل ج�لة له يف ال�صرق الو�صط.
و�صل تريل�ص�ن م�صاء ام�س الأول الحد اىل العا�صمة 

امل�صرية حيث تناول الع�صاء مع �صكري.
ق�صر  يف  الث��ن��ن  ام�����س  بال�صي�صي  تيلر�ص�ن  وال��ت��ق��ى 

الحتادية قبيل مغادرته القاهرة مت�جها اإىل الك�يت 
ولكن مل ي�صدر بعد اأي بيان ر�صمي ملا تناوله الثنان 

يف اللقاء.
وت���اأت���ي زي�����ارة ت��ي��ل��ر���ص���ن ق��ب��ل ب�����ص��ع��ة اأ���ص��اب��ي��ع على 
النتخابات الرئا�صية املقررة يف 26 اذار مار�س والتي 

من املرجح اأن يف�ز فيها ال�صي�صي ب�لية جديدة.
وقال تيلر�ص�ن لل�صحافين يف م�ؤمتر بعيد اجتماعه 
املغلق مع �صكري، اإن وا�صنطن تتطلع “لعملية انتخابية 

�صفافة ونزيهة«.
“نحن دائما ن�ؤيد النتخابات احلرة وال�صفافة  وتابع 

والعادلة لي�س يف م�صر فقط بل يف اأي دولة«.
وي�اجه ال�صي�صي يف النتخابات القادمة خ�صما واحدا 
وه� م��صى م�صطفى م��صى الذي اأعلن تر�صحه قبيل 
اغ���الق ب���اب ال��رت���ص��ح ب��ي���م واح���د وك���ان م��ع��روف��ا عنه 

تاأييده للرئي�س امل�صري احلايل.
�ص�ؤال  على  ردا  لل�صحافين  �صكري  ق��ال  جهته  وم��ن 
ان يروا  اإن��ه��م عليهم  الن�����ص��ان يف م�صر  ح���ل ح��ق���ق 
باأنف�صهم “طبيعة ال��صع احلايل يف م�صر” و “كيف 
وجه�دها  الإدارة  ه���ذه  اىل  امل�����ص��ري  ال�����ص��ع��ب  ي��ن��ظ��ر 
لتعزيز وحماية حق�ق الن�صان وما اذا كان يخاجلهم 

هذا ال�صع�ر بالقي�د التي تلمح اإليها«.
اإنه ناق�س مع �صكري التعهد امل�صرتك  وقال تيلر�ص�ن 
املتحدة وم�صر مل�اجهة وهزمية تنظيم  بن ال�ليات 
ال�صدد  ه��ذا  يف  امل�صرتكة  اجل��ه���د  اأن  م�صيفا  داع�����س، 

“ثابتة«.
كما بحث امل�ص�ؤولن امل�صري والمريكي عملية ال�صالم 
ال�صرائيلية-الفل�صطينية املجمدة، وقال تيلر�ص�ن ان 
اتفاق  بتحقيق  ملتزمة  زال��ت  “ما  المريكية  الدارة 

كالن،  اب��راه��ي��م  اخل��ارج��ي��ة  ال�صيا�صة  يف  وم�صت�صاره 
وفقا ملا اأعلنت الرئا�صة الرتكية الأحد.

ال�صراكة  “عالقات  على  اأك��دا  اأنهما  الرئا�صة  واأف��ادت 
وال�ليات  تركيا  ب��ن  امل��دى  البعيدة  ال�صرتاتيجية 
امل�صرتكة على الإرهاب  املتحدة و�صبل تط�ير احلرب 

بجميع اأ�صكالها«.

وي��ت���ج��ه ت��ي��ل��ر���ص���ن ب��ع��د ال��ق��اه��رة اىل ال��ك���ي��ت حيث 
ي�صارك يف اجتماع وزاري للتحالف الدويل �صد تنظيم 
داع�س يف العراق و�ص�ريا. كما �صيزور عمان حيث يلتقي 
مي�صال  الرئي�س  للقاء  وب��ريوت  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

ع�ن ورئي�س احلك�مة �صعد احلريري.
من  حم��ادث��ات  �صيجري  حيث  اأن��ق��رة  بعدها  و���ص��ي��زور 
املت�قع ان تك�ن �صعبة مع حليفة بالده يف حلف �صمال 

الأطل�صي خ�ص��صا ح�ل النزاع يف �ص�ريا.

والثقافية  وال��رتب���ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
من  العديد  ناق�صت  وال�صباب  وامل���راأة 
مقدمتها  ويف  ال��ه��ام��ة  امل������ص���ع��ات 
ب�صاأن  العربي  الربملان  رئي�س  مقرتح 
تفعيل بط�لة كاأ�س العرب لكرة القدم 
واإعداد ت��صيات عملية يف هذا اجلانب 
اللجان  اجتماعات  تقارير  جانب  اإىل 
الفرعية املكلفة باإعداد م�صروع قان�ن 
للتعليم  م���ح��د  ع��رب��ي  ا���ص��رت���ص��ادي 
والبحث العلمي واإعداد ت�ص�ر مبدئي 
والنازحن  الالجئن  م�صاعدة  ح���ل 
من الن�صاء والأطفال والرتتيب لعقد 
والنازحن  ال��الج��ئ��ن  ح����ل  م���ؤمت��ر 
واإعداد  العرب  والأطفال  الن�صاء  من 
ا�صرت�صادي  ق���ان����ن  م�����ص��روع  ت�����ص���ر 
اإع���داد  ج��ان��ب  اإىل  بال�صحة  للعناية 
م�����ص��روع ق���ان����ن ا���ص��رت���ص��ادي عربي 

بالدم  الذهب  مناطق  يطهرون  انهم 
برنامج  م��ن��ظ��م��ة  وغ������ردت  وال����ن����ار«. 
الن�صان  ال��ف��ن��زوي��ل��ي حل��ق���ق  ال��ع��م��ل 
هي  ل��ل��ق��ل��ق...ه��ل  م��ث��رية  العملية  ان 
ال�اقعة  واملنطقة  ج��دي��دة؟.  مذبحة 
على احل���دود م��ع ال��ربازي��ل ج��زء من 
ل��ل��ت��ع��دي��ن التي  م��ن��ط��ق��ة اون����ريوك����� 
حك�مية  ���ص��رك��ات  ع���دة  فيها  تن�صط 
عن  للتنقيب  اجل��ن�����ص��ي��ات  وم��ت��ع��ددة 
امل�����ع�����ادن م����ن اأج������ل ال���ت���ع����ي�������س عن 
اأ�صعار  انهيار  نتيجة  العائدات  تراجع 
اأزم��ة اقت�صادية  اأدت اىل  التي  النفط 

و�صيا�صية كارثية يف البالد.

فقدان جواز �شفرت
احلق  /ف�صل  امل��دع���  فقد 

بنغالد�س   ، اح���م���د  م��ن��ري 

اجلن�صية - ج�از �صفره رقم 

)1129203(  من يجده 

عليه الت�صال بتليف�ن رقم 

 050/8215457

فقدان جواز �شفرت
/جا�ص�يندر  امل��دع���  ف��ق��د 
�صينغ بريتام �صينغ ، هندي 
�صفره  ج�����از   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
  )1844226N( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ص���ال 

 055/7856951

فقدان جواز �شفرت
/عبدالرحمن  املدع�  فقد 
باك�صتاين   ، ي��صف  حممد 
�صفره  ج�����از   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
  )9152252EE( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ص���ال 

 055/7856951

فقدان جواز �شفرت
ف����ق����د امل������دع������� /م����اي����ك����ل 
ب���ري���ط���اين   ، ك����م����ب  ب��������ل 
�صفره  ج�����از   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
  )720145317( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ص���ال 

 050/4458237

فقدان جواز �شفرت
ف����ق����د امل������دع������� /م����اي����ك����ل 
ب���ري���ط���اين   ، ك����م����ب  ب��������ل 
�صفره  ج�����از   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
  )518094186( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ص���ال 

 050/4458237

فقدان جواز �شفرت
ف����ق����د امل������دع������� /روم����������ان 
اثي�بي   ، ورك��������  ي��������ص���ف 
�صفره  ج�����از   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
من    )4072261( رقم 
اىل  ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
اق������رب م���رك���ز ����ص���رط���ة او 

ال�صفارة الثي�بية 

فقدان جواز �شفرت
/عبدالرفيق  امل��دع���  فقد 
ك�يا ث�نديبارامبيل ، هندي 
�صفره  ج�����از   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
  )g8019578( رق�����م 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م��ن 
اىل اق��رب مركز �صرطة او 

ال�صفارة الهندية 
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                ا عالن لئحة تنفيذ رقم 04/05891/2017 �شكني

ال�شادر يف الدعوى رقم 02/04149/2017 �شكني ايجارات بالن�شر
 اىل املنفذ �صده: كا�صف عمران حممد ا�صلم

وعن�انه: جمه�ل حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ: خديجة قري�صي

ال�صادر ل�صاحله احلكم يف الدع�ى املذك�رة اعاله والقا�صي بالتي:
1- الزام املدعي عليه ب�صداد بدل اليجار املتاخر من تاريخ:2014/10/9 ب�اقع الجرة 
فل�صا(  و�صت�ن  و�صت  درهما  و�صت�ن  و�صت  ومائة  )الفان  دره��م   )2166.66( ال�صهرية 

وحتى تاريخ:2017/4/9
الفا  الغرامات مببلغ )14256( درهم )اربعة ع�صر  ال��زام املدعي عليه ب�صداد قيمة   -2

ومائتان و�صت وخم�ص�ن درهما(
3- الزام املدعي عليه بر�ص�م وم�صاريف الدع�ى. 

تاريخ  من  ي���م  ع�صر  خم�صة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلف�ن  انكم  نعلمكم  لذلك   
الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ص�ف يتم اتخاذ الجراءات 

القان�نية املنا�صب لتنفيذه.
بالن�صر  اف��ادة الع��الن  ت�صليم  تلقائيا حال عدم  التنفيذ  مالحظة:�صيتم اغالق ملف 

خالل ع�صرة ايام من تاريخ ا�صتالمه وفقا للقرار رقم:21 ل�صنة 2017
 ادارة تنفيذ الحكام
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العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2017/6515
 اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شراَ(

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد مزاد علني 
ال�صاعة 6:00 م�صاءا  www.emiratesauction.ae وذلك يف متام  على م�قع المارات للمزادات 
العائدة ملكيتها للمنفذ �صده علي عبداهلل �صالح عبدالرحمن  ي�م الحد  2018/02/25 لبيع املحج�زات 

املرزوقي و او�صاف املحج�زات على النح� التايل :
                                                                  الو�سف        �سعر التقييم  

                                                                اأثاث �سقه                 7,650 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعل�مات التف�صل بزيارة 
امل�قع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�صه 

معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل امل�عد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات
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                اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر

يف الدعوى رقم 02/01067/2018 جتاري
اىل املدعي عليه:فا�صت لينك خلدمات اإدارة العمال

مبا ان املدعي:مي للعقارات �س.ذ.م.م
قد اأقام �صدكم الدع�ى:02/01067/2018 جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 

بالتايل:
ع�صر  خم�صة   )15663( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  عليها  املدعي  ال��زام  مالية  مطالبة   •
املالك بعدم  ال��ف و�صتمائة وثالثة و�صت�ن دره��م وذل��ك عن غرامة ع��دم ع��دم احظار 
جتديد عقد اليجار قبل �صهرين من تاريخ انتهاء عقد اليجار وذلك طبقا للبند رقم 

3 من مالحظات عقد اليجار.
الدع�ى وم�صاريف  بر�ص�م  عليه  املدعي  الزام   - مالية  • مطالبة 

وق������ررت ال��ل��ج��ن��ة ال��ق�����ص��ائ��ي��ة اع���الن���ك���م ب��ال��ن�����ص��ر ل��ل��ح�����ص���ر ب��ج��ل�����ص��ة ي�����م الثنن 
امل�افق:2018/2/19 ال�صاعة:2:30م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة ال�صاد�صة( بالدائرة 
امر  وق��د  الدع�ى  لنظر  اليجارية  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  البتدائية 

بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر.
فاأنت مكلف باحل�ص�ر او من ميتلك قان�نا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات
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                اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر

              يف الدعوى رقم 02/01073/2018 �شكني
اىل املدعي عليه:ملهم حممد ه�صام عرواين

مبا ان املدعي:مي للعقارات �س.ذ.م.م
قد اأقام �صدكم الدع�ى:02/01073/2018 �صكني ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 

بالتايل:
كقيمة  درهم   )24855( وقدره  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�صد  انه  مالية  • مطالبة 
اخطاره يف:2017/8/9  ورغ��م  وح��ت��ى:2017/8/19  م����ن:2017/3/26  للفرتة  ايجارية 

وميتنع عن ال�صداد.
مبلغ  �صيك  ك��ل  ارت���داد  غ��رام��ة  على  الن�س  ت�صمن  العقد  ان   - مالية  مطالبة   •

)2000( وقد ارتد عدد )4( �صيكات دون �صرف
الدع�ى وم�صاريف  بر�ص�م  عليه  املدعي  الزام   - مالية  • مطالبة 

وق�������ررت ال��ل��ج��ن��ة ال��ق�����ص��ائ��ي��ة اع���الن���ك���م ب��ال��ن�����ص��ر ل��ل��ح�����ص���ر ب��ج��ل�����ص��ة ي������م الح����د 
امل�افق:2018/2/18 ال�صاعة:2:30م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة الثالثة( بالدائرة 
امر  وق��د  الدع�ى  لنظر  اليجارية  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  البتدائية 

بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر.
فاأنت مكلف باحل�ص�ر او من ميتلك قان�نا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات
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                اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر

              يف الدعوى رقم 02/01068/2018 جتاري
اىل املدعي عليه:فا�صت لينك خلدمات اإدارة الإعمال

مبا ان املدعي:مي للعقارات �س.ذ.م.م
قد اأقام �صدكم الدع�ى:02/01068/2018 جتاري امام املركز بطلب الزامكم بالتايل:

الف  ع�صر  اربعة   )14250( وقدره  مبلغ  ب�صداد  عليها  املدعي  الزام  مالية  • مطالبة 
وم��ائ��ت��ان وخم�ص�ن دره���م وذل���ك ع��ن غ��رام��ة ع��دم اخ��ط��ار امل��ال��ك ب��ع��دم جت��دي��د عقد 
اليجار قبل �صهرين من انتهاء عقد اليجار وذلك طبقا البند رقم:3 من مالحظات 

عقد اليجار.
الدع�ى وم�صاريف  بر�ص�م  عليه  املدعي  الزام   - مالية  • مطالبة 

وق������ررت ال��ل��ج��ن��ة ال��ق�����ص��ائ��ي��ة اع���الن���ك���م ب��ال��ن�����ص��ر ل��ل��ح�����ص���ر ب��ج��ل�����ص��ة ي�����م الثنن 
امل�افق:2018/2/19 ال�صاعة:2:30م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة ال�صاد�صة( بالدائرة 
امر  وق��د  الدع�ى  لنظر  اليجارية  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  البتدائية 

بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر.
فاأنت مكلف باحل�ص�ر او من ميتلك قان�نا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات
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             اعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر

              يف الدعوى 02/00408/2018 �شكني
اإىل املدعي عليه : دوم للمقاولت �س ذ م م مبا اإن املدعي : �صركة مدينة الأعمال الك�يتية 
العقارية فرع دبي . قد اأقام �صدكم الدع�ى 2018-00408-02 �صكني ايجارات اأمام املركز 
بطلب اإلزامكم بالتايل: - اإخالء عقار اإن املدعي عليه ميتنع عن �صداد الأجرة للماأج�ر 
درهم وميتنع  بذمته مبلغ 14850  للفرتة من 2-9-2017 وحتى 30-1-2018 فرت�صد 
عن �صداده رغم اإخطاره بال�صداد اأو الإخالء يف 4-11-2017 . مطالبة مالية اأن املدعي 
عليه حرر له �صيك مببلغ 14850 كقيمة ايجارية وتبن عدم وج�د ر�صيد له وميتنع عن 
الكهرباء  ا�صتهالك  امللزم بقيمة  امل�صتاأجر ه�  اإن  بت�صليم م�صتندات  �صداد مقابله.اإلزام 
اإع��ادة النتفاع به. مطالبة  امل��اأور من تلك اللتزامات ليمكن  واملياه ولبد من تطهري 
– مطالبة  الفعلي  الإخ���الد  وحتى  �صهريا   4950 ب�اقع  اإي��ج��ار  من  ي�صتجد  ما  مالية  
اإعادة  الق�صائية  اللجنة  الدع�ى. وقررت  بر�ص�م وم�صاريف  املدعي عليه  اإل��زام  مالية 
اأمام   2:30 ال�صاعة   2018-2-18 امل�افق  الأح��د  ي�م  بجل�صة  للح�ص�ر  بالن�صر  اإعالنكم 
ف�س  واملنعقدة مبقر مركز  البتدائية  بالدائرة  ال�صابعة  – اللجنة  الق�صائية  اللجنة 
اأيام من  اإىل ثالثة  امل�صافة  اأمر بتق�صري مدة  املنازعات اليجارية لنظر الدع�ى وقد 
تاريخ الن�صر. فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�صتندات. يتم اإ�صدار هذه ال�ثيقة الكرتونيا ول تتطلب اأي ختم اأو ت�قيع. 

       

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة:  بينا ما�سرتز للخدمات الفنية �س.ذ.م.م
العن�ان: مكتب رقم 1205 ملك جم�صيد مرت�صى وديعي- بردبي - برج خليفة ال�صكل 
بال�صجل  القيد  رق��م   752165 الرخ�صة:  رق��م  حم���دودة.  م�ص�ؤولية  ذات  القان�ين: 
التجاري: 1213473 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذك�رة اأعاله، وذلك مب�جب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/1/16 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2018/1/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن ايه 
العن�ان: مكتب رقم 1-2903 ملك �صم�  احل�سابات   لتدقيق  الن�ساري  & ام 
ال�صيخ هزاع بن زايد بن �صلطان ال نهيان- املركز التجاري الأول هاتف: 045515605 
فاك�س: 045515606 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل 

)45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/ ايه & ام الن�ساري لتدقيق احل�سابات  
ال  �صلطان  بن  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�صيخ  �صم�  ملك   2903-1 رق��م  مكتب  العن�ان: 
نهيان- املركز التجاري الأول هاتف: 045515605 فاك�س: 045515606  مب�جب 
املذك�ر  امل�صفي  تعين  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا 
اأعاله لت�صفية بينا ما�سرتز للخدمات الفنية �س.ذ.م.م وذلك مب�جب قرار 
بتاريخ  العدل حماكم دبي  بتاريخ 2018/1/16 وامل�ثق لدى كاتب  حماكم دبي 
2018/1/16  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن 
يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
  يف الدعوى رقم 2017/1727 جتاري كلي    

املدعي عليها الثانية:جي ا�س ات�س ميدل اي�صت بيه تي ئي ليمتد. املدعي عليها الثالثة: 
مت  باأنه  علما  �صيادتكم  نحيط   . امل��ح��دودة  اخلا�صة  الالق�صى  ال�صرق  تك  اآي  �صرييال 
جنمة  �صركة  من  �صدكم  واملرف�عة  اأع��اله  امل��ذك���رة  بالدع�ى  ح�صابيا  خبريا  انتدابنا 
الذروة للتجارة ذ م م وعليه فاأنتم مكلفن اأو من ميثلكم قان�نا بح�ص�ر اجتماع اخلربة 
املقرر عقده ي�م الأربعاء امل�افق 28-2-2018 يف متام ال�صاعة 11:00 �صباحا وذلك مبكتب 
اخلبري املنتدب الكائن دبي – الهنا �صنرت بج�ار دوار ال�صط�ة – مقابل كارف�ر بجانب 
واإح�صار  املحدد  واملكان  بامل�عد  احل�ص�ر  نطلب   229-228 رق��م  مكتب  ت�صيل�صي  فندق 
امل�صتندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدع�ى علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�ص�ر فاإن اخلربة 

�صتبا�صر اأعمالها وفقا لل�صالحيات املخ�لة لها قان�نا.
ع/ طارق الغيث
اخلبري احل�سابي.

حتديد موعد اجتماع اخلربة

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1585  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�����ص��ت��اأن��ف ���ص��ده/ 1-ر���ص��ي��د ه���دى جم��ه���ل حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف   ق��د  ����س.م.ع  للتاأمن  عمان  �صركة   / امل�صتاأنف 
ب��ت��اري��خ:2017/12/5 وح��ددت لها  بالدع�ى رق��م 2016/238 م��دين كلي 
بالقاعة  ال�صاعة 10.00 �صباحا   امل�افق 2018/3/6  الثالثاء   جل�صه ي�م 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
  بالدعوى رقم 2017/3480 جتاري جزئي- دبي    

العن�ان:   . املدعي عليه : دي  �صي اف �صي ل�جي�صتك�س انددي�صرتيب��صن �س ذم م 
جمه�ل حمل الإقامة. نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�صابي بالق�صية اأعاله 
واملرف�عة �صدكم من املدعي – اوت�تك انرتنا�صي�نال �س م ح. وعليه فاأنتم مكلف�ن 
اأو منم ميثلكم قان�نا بح�ص�ر اجتماع اخلربة واملقرر عقده ي�م الأحد امل�افق 18-
2-2018 ال�صاعة الثانية 4 ع�صرا وذلك مبقر مكتبنا يف دبي – �صارع اأب� بكر ال�صديق 
5BG يرجى احل�ص�ر بامل�عد واملكان   5 الطابق   -4 – الب�ابة  عن  حمر  – مركز 
باأنه يف حال تخلفكم  . علما  بالدع�ى  امل�ؤيدة لدفاعكم  امل�صتندات  واإح�صار  املحدد 
قان�نا.  لها  املخ�لة  لل�صالحيات  وفقا  اأعمالها  �صتبا�صر  اخلربة  فاإن  احل�ص�ر  عن 

لال�صتف�صار الت�صال ب 0506317417
اخلبري احل�سابي/ ناهد ر�ساد حممد 

اإعالن للح�شور اأمام اخلربة

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1/26226

املخطر: ال�صيد- مهران مرت�صي مرادي مظهري –اإيراين اجلن�صية يحمل ج�از �صفر 
رقم E96065763  وميثله بالت�قيع – ابراهيم علي دلري�س ايراين اجلن�صية مب�جب 
 2018-2-4 بتاريخ   2018-1-26219 العدل بدبي برقم  الكاتب  وكالة م�صدقة من 
العن�ان دبي :ا.ع.م املخطر اإليه: نيما مهدوي �صابت – اأمريكي اجلن�صية وعن�انها : 
ب�ا�صطة املخطر. �صبق للمخطر اأن حرر ت�كيل للمخطر اإليه برقم 2007-5-4219 
بتاريخ 25-4-2007 وبذلك يخطر املخطر – املخطر اإليه مت اإلغاء الت�كيل امل�صار اإليه 
منذ تاريخ هذا الإعالن واعتباره منتج لإثارة القان�نية ويحذره من العمل مبقت�صاه 
ل�  ال�ج�ه  واجلنائية ومن جميع  املدنية  امل�صئ�ليات  كافة  ويحمله  ال�صتالم  مبجرد 

ثبت تعامله مب�جب الت�كيل امللغي بعد ذلك التاريخ.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صارك�ه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 26474
باإ�صم : كارفرك�ريا  ك�.، ال تي  دي

وعن�انه: 81، ت�جي�نغ .  رو 31. جيل، ماب�- ج�،  �صي�ؤول، ك�ريا اجلن�بية.
بتاريخ:2010/04/22 وامل�صجلة حتت الرقم: 102196 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :3
جتميل(،  )م�صتح�صرات  لل�جه  اأقنعة  م�صكرة،  ال�صفاه،  ط��الء  جتميل(،  )م�صتح�صرات  مغذية  كرميات 
غ�ص�لت )ل��صن( لبنة للعناية بالب�صرة، منع�صات للب�صرة )م�صتح�صرات جتميل(، حمددات )م�صتح�صرات 

جتميل( للعي�ن، عط�ر، �صاب�ن جتميل، �صامب�هات.
انتهاء حلماية يف: 2008/01/21 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �صن�ات  ملدة ع�صر  املفع�ل  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/01/21

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  13  فرباير  2018 العدد 12249
EAT 106886

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك : التميمي وم�صارك�ه 
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 109999
باإ�صم : بي�مت �صي.يف.

وعن�انه : 63/57 لين وال  رود ، جيربالرت ، جبل طارق.
بتاريخ:2011/01/26 وامل�صجلة حتت الرقم : 109999 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :10
ل�حيات وم�صامري جتبري ل�لبية وم�صاجب جتبري لال�صتخدام يف تثبيت العظام املتك�صرة، اأدوات 

جراحية لال�صتخدام مع الل�يحات وم�صامري التجبري الل�لبية وم�صاجب التجبري.
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�صر �صن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/03/31 

وحتى تاريخ: 2028/03/31

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  13  فرباير  2018 العدد 12249
EAT 117168

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك : التميمي وم�صارك�ه 
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 102582
باإ�صم : ي�نيلفر اأن. يف.

وعن�انه : وينا 455 ، 3013 اأيه  األ روتردام ، ه�لندا.
بتاريخ:2009/12/15 وامل�صجلة حتت الرقم : 98430  

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :5
اإ�صافات فيتامينيه، اإ�صافات معدنية وغذائية وم�اد حمية. فئة 5.

احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�صر �صن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2007/11/13 
وحتى تاريخ: 2027/11/13

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  13  فرباير  2018 العدد 12249
EAT 105580
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عربي ودويل
رئي�شة ليبرييا ال�شابقة تفوز بجائزة مو اإبراهيم 

•• مونروفيا-رويرتز:

فازت رئي�صة ليبرييا ال�صابقة اإلن ج�ن�ص�ن �صريليف بجائزة م� 
اإبراهيم لالإجناز يف القيادة الأفريقية لعام 2017، التي تهدف 
�صلمت  اأن  بعد  ال��ق��ارة،  يف  ال�صيا�صية  القيادة  ن�عية  حت�صن  اإىل 
ال�صلطة يف اأول انتقال دميقراطي �صلمي لل�صلطة يف بالدها منذ 

�صبعة عق�د.
لل�صالم  ن�بل  ج��ائ��زة  على  احل��ائ��زة  �صريليف،  ج�ن�ص�ن  وت��رك��ت 
الرئا�صة يف  اأفريقيا، من�صب  دول��ة يف  رئي�صة  تنتخب  �صيدة  واأول 
القدم  ك��رة  جن��م  اأم���ام  الطريق  مف�صحة  املا�صي  ال�صهر  ليبرييا 
اكت�صبت جائزة  ال�صن�ات الأخ��رية  ال�صابق ج�رج ويا. ويف  الدويل 

قطب  اأ�ص�صها  التي  الأفريقية  القيادة  يف  ل��الإجن��از  اإب��راه��ي��م  م��� 
الت�صالت ال�ص�داين حممد اإبراهيم �صمعة باأنها جائزة حمج�بة 
ب�صبب عدم وج�د مر�صحن منا�صبن. وج�ن�ص�ن �صريليف التي 
دولة  رئي�س  املتحدة هي خام�س  والأمم  ال��دويل  البنك  عملت يف 

يف�ز باجلائزة التي تاأ�ص�صت قبل ع�صر �صن�ات.
“لقيادتها  �صريليف  بج�ن�ص�ن  اإب��راه��ي��م  م���  م�ؤ�ص�صة  واأ���ص��ادت 
بقيادة النتعا�س يف ليبرييا بعد  املتميزة والتي حققت التغيري” 

حرب اأهلية ا�صتمرت �صن�ات.
ويتعن اأن يك�ن املر�صح�ن للجائزة و�صل�ا لل�صلطة يف انتخابات 
ال�صن�ات  خ��الل  ال�صلطة  وت��رك���ا  اأفريقية  دول��ة  يف  دميقراطية 

الثالث املا�صية يف نهاية فرتة وليتهم.

كبار  جن�بين  ك�رين  حك�مين 
افتتاح  بينهم م�ن وح�صروا حفل 
الأومل��ب��ي��اد و���ص��ج��ع���ا ف��ري��ق ه�كي 
اجلليد لل�صيدات امل�حد للك�ريتن 

ال�صمالية واجلن�بية.

وا�صطر  ال���ص��خ��ا���س،  م��ئ��ات  ف��ي��ه��ا 
ا�صتخدام  ع���ل���ى  الغ�����اث�����ة  ع����م����ال 

الزلجات الآلية وكا�صحات الثل�ج.
ال�صندوقن  وعرث الحد على احد 
ال�����ص�����دي����ن ل���ل���ط���ائ���رة. واأع���ل���ن���ت 
ال�����ص��ل��ط��ات ال��رو���ص��ي��ة ف��ت��ح حتقيق 
ر�صمي لتحديد ما اذ كان هناك اي 
واكدت  ال�صالمة.  لق�اعد  انتهاك 
اللجنة انها “�صتدر�س كل الفر�صيات 
املحتملة للكارثة، وبخا�صة الظروف 
املناخية، والعامل الب�صري، وال��صع 

التقني للطائرة.
وك����ان����ت ال��ل��ج��ن��ة اأع���ل���ن���ت ل���ي���ال ان 
الت��صل اىل نتائج �صي�صاغرق اكرث 
من ي�م واحد ب�صبب ات�صاع املنطقة 
ي��ت���ج��ب م��ع��اي��ن��ت��ه��ا. وحققت  ال��ت��ي 
�صركة  يف  م����ظ���ف���ن  م����ع  ال��ل��ج��ن��ة 
املطار  وم�ظفي  �صارات�ف،  ط��ريان 
الذين عاين�ا الطائرة قبل القالع 
يتم  ومل  اجل������ي�����ن.  وامل����راق����ب����ن 
الطائرة  يف  م�صكلة  اي  عن  التبليغ 
اللجنة.  ب��ح�����ص��ب  الإق���������الع،  ق���ب���ل 
ان  واعلنت �صركة �صارات�ف يف بيان 
الطائرة ادخلت اخلدمة يف 2010. 
ا�صا�صي على  ب�صكل  ال�صركة  وتعتمد 
ال���ط���ائ���رات ال��رو���ص��ي��ة م���ن ط���رازي 

ومل  “ياك�فليف”  و  “انط�ن�ف” 
ادى  ح��ادث  لي  طائراتها  تتعر�س 
انهيار  م��ن��ذ  ���ص��ح��اي��ا  ���ص��ق���ط  اىل 
الحتاد ال�ص�فياتي يف 1991. وهي 
الرو�صية  امل���دن  اىل  رح���الت  ت�صري 
وطائرات  ال��ق���ق��از.  دول  وع���ا���ص��م 
ان��ط���ن���ف اوك��ران��ي��ة ال�����ص��ن��ع. وقد 
 ”148 “انط�ن�ف  الطائرة  قامت 
ب����اأول رحلة  ال��ت��ي تعمل مب��ح��رك��ن 
عام 2004 وت�صتطيع ان تقل حتى 

ثمانن راكبا م�صافة 3600 كلم.
ال��ط��راز منذ دخ�له  وت��ع��ر���س ه��ذا 
اخل���دم���ة اىل خ��م�����س ح������ادث على 
الهب�ط،  مبنظ�مة  مرتبطة  القل 
وانظمة  الل������ك������رتوين،  وال����ن����ظ����ام 

الت�جيه.
فالدمير  ال��رو���ص��ي  الرئي�س  وال��غ��ى 
ب���ت��ن ل��ق��اء ك���ان م��ن امل��ق��رر عقده 
الفل�صطيني  نظريه  مع  �ص�ت�صي  يف 
حم��م���د ع��ب��ا���س، ب��ح�����ص��ب م���ا نقلت 
املتحدث  ع���ن  ال��رو���ص��ي��ة  ال����ك���الت 
بي�صك�ف،  دميرتي  الكرملن  با�صم 

على ان يجرى اللقاء يف م��صك�.
 2016 دي�صمرب  الأول  ك��ان���ن  ويف 
حتطمت طائرة ع�صكرية من طراز 
ج�قة  تقل  ك��ان��ت  ت�ب�ليف-154 
ال�������ص���ه���رية بعد  اجل���ي�������س الح����م����ر 
على  �ص�ت�صي  منتجع  م��ن  اقالعها 
مقتل  اىل  ادى  م��ا  الأ����ص����د،  البحر 

92 راكبا كان�ا على متنها.

ول��ك��ن مل ي��ت��م الت���ف���اق ب��ع��د على 
التفا�صيل بن البلدين.

ودام���������ت زي���������ارة ك���ي���م ي������ ج����جن 
تناول�ا  اأي�������ام  ل���ث���الث���ة  ووف����ده����ا 
م�ص�ؤولن  م���ع  ال��ع�����ص��اء  خ��الل��ه��ا 

•• �صول-رويرتز:

ام�س  اجل���ن����ب���ي���ة  ك�����ري����ا  ق����ال����ت 
اإن��ه��ا ���ص��ت��ح��اول ت��رت��ي��ب امل��زي��د من 
التي  ال����ع����ائ����الت  ب����ن  ال����ل����ق����اءات 
وال�صعي  ال��ك���ري��ة  احل��رب  فرقتها 
مع  الع�صكرية  الت�ترات  لتخفيف 
ك�ريا ال�صمالية كخط�تن اأولين 
جت���اه مت��ه��ي��د ال��ط��ري��ق اأم����ام قمة 

نادرة بن الك�ريتن.
اأن  بعد  ال���ح��دة  وزارة  بيان  وج��اء 
اخ��ت��ت��م وف���د ك�����ري ���ص��م��ايل رفيع 
اأيام  ث��الث��ة  دام���ت  زي���ارة  امل�صت�ى 
للرئي�س  دع�����ة  ت���ج��ي��ه  ت�صمنت 
ال�����ك������ري اجل���ن����ب���ي م������ن ج��ي��ه-
واإج������راء  ب��ي���جن��ي��اجن  ل���زي���ارة  اإن 

حمادثات.
“ت��صح الزيارة اأن  وقالت ال�زارة 
ك�ريا ال�صمالية لديها رغبة ق�ية 
لتح�صن العالقات بن الك�ريتن 
اتخاذ  مي��ك��ن��ه��ا  ب��ي���جن��ي��اجن  واأن 

وجريئة  م�صب�قة  غ��ري  اإج�����راءات 
اإذا لزم الأمر«. واأثارت زيارة ال�فد 
كيم  �صم  ال��ذي  ال�صمايل،  الك�ري 
الك�ري  الزعيم  �صقيقة  ج���جن  ي� 
اهتمام  اأون،  ج���جن  كيم  ال�صمايل 
اجلن�بية  ك�����ري����ا  يف  ال���ك���ث���ريي���ن 
يف  بت�صكك  اأي�����ص��ا  ق�بلت  اأن��ه��ا  اإل 
�صدق ك�ريا ال�صمالية وا�صتعدادها 
للتخلي عن تط�ير اأ�صلحة ن�وية.

الكثريين  اأن  “رغم  البيان  وق��ال 
مب�صاركة  يرحب�ن  الك�رين  م��ن 
اأومل����ب����ي����اد  ال�������ص���م���ال���ي���ة يف  ك������ري�����ا 
بي�جنت�صاجن ال�صت�ي اإل اأن هناك 
اأي�����ص��ا وخماوف  ان��ت��ق��ادات ك��ب��رية 

على امل�صت�ين املحلي والدويل«.
����ص���ل���م���ت كيم  ال�������زي�������ارة  وخ��������الل 
�صقيقها  م����ن  ر����ص���ال���ة  ج������جن  ي����� 
لزيارة  اجلن�بي  الك�ري  للرئي�س 
بي�جنياجن يف اأقرب وقت ينا�صبه. 
اإن  ال��رئ��ا���ص��ي  الأزرق  البيت  وق���ال 
من رد قائال “دع�نا نهيئ الأج�اء 

“اإذا  تفا�صيل  ذك���ر  دون  وت��اب��ع��ت 
الأج�اء  تهيئة  جت��اه  تقدم  حتقق 
املمكن  فمن  الن�وي  ال�صالح  لنزع 
اإحراز تقدم كامل يف العالقات بن 

الك�ريتن«.
الرئي�س  ن��ائ��ب  بن�س  م��اي��ك  وق���ال 
�صحيفة  مع  مقابلة  يف  الأمريكي 
وا�صنطن ب��صت ن�صرت ي�م الأحد 
وك����ري���ا  امل���ت���ح���دة  ال������لي�����ات  اإن 
اجلن�بية اتفقتا على �صروط ملزيد 
م���ن ال��ت���ا���ص��ل ال��دب��ل���م��ا���ص��ي مع 
اأول  يتم  اأن  على  ال�صمالية  ك�ريا 
مع �ص�ل وقد ي�ؤدي ذلك فيما بعد 
اإىل حمادثات مبا�صرة مع وا�صنطن 

دون �صروط م�صبقة.
اأج����ري����ت على  ال���ت���ي  امل��ق��اب��ل��ة  ويف 
الع�دة  ط���ري���ق  يف  ط��ائ��رت��ه  م���ن 
دورة  م���ن  امل��ت��ح��دة  ال����لي���ات  اإىل 
الأل����ع����اب الأومل���ب���ي���ة ال�����ص��ت���ي��ة يف 
ك����ري���ا اجل��ن���ب��ي��ة، ق����ال ب��ن�����س اإن 
“اأق�صى حملة  �صت�ا�صل  وا�صنطن 

كي نتمكن من حتقيق ذلك«.
ف�صتك�ن  القمة  ه��ذه  ع��ق��دت  واإذا 
زعيمي  جت����م����ع  ال�����ت�����ي  الأوىل 

الك�ريتن منذ 2007.
وال���ك����ري���ت���ان يف ح���ال���ة ح����رب من 
انتهاء  ب��ع��د  ال��ر���ص��م��ي��ة  ال��ن��اح��ي��ة 
احلرب الك�رية التي ا�صتمرت من 
 1953 ع����ام  ح��ت��ى   1950 ع����ام 

ب�قف لإطالق النار ولي�س هدنة.
وقالت وزارة ال�حدة اإن الك�ريتن 
املتعلقة  اخل����ط�����ات  ���ص��ت��ت��خ��ذان 
بتح�صن العالقات ولكن بالتعاون 
اأي�����ص��ا م��ع ال����دول امل��ع��ن��ي��ة وبدعم 

املجتمع الدويل.
“يف ظ��ل امل���ق��ف الق�ي  واأ���ص��اف��ت 
ب�����ص��رورة ن��زع ال�����ص��الح ال��ن���وي يف 
�صتنفذ  ال���ك����ري���ة  اجل���زي���رة  ���ص��ب��ه 
العق�بات  اإخ����ال�����س  ب��ك��ل  ك����ري���ا 
ع��ل��ى ك�ريا  امل��ف��رو���ص��ة  ال���دول���ي���ة 
ال�صمالية مع اللتزام مببداأ احلل 

عرب ال��صائل ال�صلمية«.

م�ؤيدوها  وي���ق����ل  ل��ال���ص��ت��ئ��ن��اف. 
تبقيها  ان  م���ن  ي��ت��خ���ف���ن  ان��ه��م 
ال�صلطات يف العتقال بتهم اخرى. 
لع�صرات  �صياء  خ��ال��دة  وتتعر�س 
ول�صيما  الخ��������رى،  امل���الح���ق���ات 
ال��ف�����ص��اد واع����م����ال ال���ع���ن���ف. وق���ال 
العابدين  زي��ن  م�صت�صاريها  اح��د 
ان ال�����ص��ل��ط��ات حت���اول اب��ق��اءه��ا يف 
بالقنابل  ال�صجن، ل�صلتها بهج�م 
يف 2015 خالل تظاهرة احتجاج 

�صد حك�مة �صيخة ح�صينة.

اإغالق مطار يف لندن 
بعد العثور على قنبلة 

 •• لندن-رويرتز:

قال م�ص�ؤول يف مطار لندن �صيتي ، وه� خام�س اأكرب مطار يف املدينة، اإن 
جميع الرحالت اجل�ية من واإىل املطار اأُلغيت ام�س بعد العث�ر على قنبلة 

مل تنفجر منذ احلرب العاملية يف نهر التيمز عند مر�صى ج�رج اخلام�س.
اإقامة منطقة عدم اقرتاب ن�صف قطرها  اأنه مت  وذكرت �صرطة العا�صمة 

200 مرت بعد العث�ر على القنبلة خالل العمل يف املطار.
واأ�صافت �صرطة املدينة اأنها اأخلت املباين يف املنطقة املحيطة بالقنبلة كما 

ط�قت بع�س ال�ص�ارع.
وقال روبرت �صينكلري الرئي�س التنفيذي ملطار لندن �صيتي “يتعاون املطار 
بالكامل مع �صرطة املدينة والبحرية امللكية ويعمل جاهدا على رفع القنبلة 

باأمان وحل امل�قف باأ�صرع وقت ممكن«.

•• دكا-اأ ف ب:

املعار�صة  ان�صار  من  الف  تظاهر 
للمطالبة  ب���ن���غ���الد����س  يف  ام�������س 
زع��ي��م��ت��ه��م خالدة  ع���ن  ب����الإف����راج 
ال�صابقة  ال������زراء  رئي�صة  ���ص��ي��اء، 
امل��ح��ك���م ع��ل��ي��ه��ا ب��ال�����ص��ج��ن خم�س 
�صن�ات بتهمة الف�صاد. وقد وجهت 
اىل خالدة �صياء رئي�صة احلك�مة 
بنغالد�س  ح��زب  ورئي�صة  م��رت��ن، 
ال�����ط����ن����ي م����ن����ذ ف�������رتة ط����ي���ل���ة، 

امل�صاركة  تهمة  امل��ا���ص��ي،  ال���ص��ب���ع 
تاكا�س  م��ل��ي���ن   21 اخ��ت��ال���س  يف 
�صندوق  من  ي���رو(  الف   206(
اليتام.  اإحدى دور  اأن�صئ مل�صلحة 
العق�بة  ه��ذه  متنعها  ان  ومي��ك��ن 
النتخابات  اىل  ال���رت����ص���ح  م����ن 
وتظاهر  ال�����ص��ن��ة.  اواخ�����ر  امل���ق���ررة 
ال�طني  بنغالد�س  حل��زب  ان�صار 
الث���ن���ن يف ع���دد ك��ب��ري م���ن مدن 
اآ�صيا  جن�ب  يف  الفقري  البلد  ه��ذا 
من  الف�ري  بخروجها  للمطالبة 

�صجن يف دك��ا، معتربين ان دوافع 
ت�صريح  ويف  �صيا�صية.  احلكم  هذا 
ل���ك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س، ق��ال فخر 
ال�صالم املغري المن العام حلزب 
ال����ط���ن���ي، ام����ام نادي  ب��ن��غ��الد���س 
احت�صد  ح��ي��ث  دك���ا  يف  ال�����ص��ح��اف��ة 
�صخ�س،  اآلف  خم�صة  م��ن  اك���رث 
عنها  ال����ف�����ري  الف�������راج  “نريد 
ويكمن  ونزيهه«.  حرة  وانتخابات 
ي��ف��رج ع��ن خ��ال��دة �صياء )72  ان 
اي���داع طلبها  ل��دى  بكفالة  ع��ام��ا( 

فرقتها  ال���ت���ي  ال���ع���ائ���الت  لأف������راد 
احلرب.

لك�ريا  ب��ط��ل��ب  ����ص����ل  وت���ق���دم���ت 
يتعلق  امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام  ال�����ص��م��ال��ي��ة 
ب��اإج��راء امل��زي��د م��ن ه��ذه اللقاءات 

لكنها  ب��ي���جن��ي��اجن  ع��ل��ى  �صغط” 
�صتك�ن منفتحة على اأي حمادثات 

حمتملة يف ال�قت نف�صه.
ويف ال�صن�ات ال�صابقة نظمت ك�ريا 
ال�صمالية وك�ريا اجلن�بية لقاءات 

مت�جها  ك��ان  ال�ص�ي�صري  امل���اط��ن 
للم�صاركة  اورنب�رغ،  اور�صك يف  اىل 
م�صفاة  يف  جديدة  وح��دة  افتتاح  يف 
حم���ل���ي���ة. وغ���ال���ب���ي���ة ال�����رك�����اب من 
منطقة اورنب�رغ التي اعلن حاكمها 

ام�س الثنن ي�م حداد.
م�قع  يف  ال���ث���ل����ج  ت����راك����م  واع��������اق 
التحطم عمليات البحث التي �صارك 

تناثر احلطام على م�صاحة �صا�صعة، 
وت�صاقط الثل�ج«.

وت��ت�����ص��م��ن ق��ائ��م��ة ال�����ص��ح��اي��ا التي 
�ص�ي�صريا  ال�������ص���ل���ط���ات  ن�������ص���رت���ه���ا 
واذرب����ي����ج����ان����ي����ا، وث�����الث�����ة اط���ف���ال 

ا�صغرهم بعمر خم�س �صن�ات.
ون���ق���ل���ت وك�����ال�����ة ان����رتف����اك���������س عن 
ان  املحلية  ال�صلطات  با�صم  متحدث 

كان�ا  ال��ذي��ن  ال�71  “ال�صخا�س 
جميعا”،  ق�ص�ا  الطائرة  من  على 
معلنا انتهاء عمليات النقاذ لإف�صاح 
امل���ج���ال ام�����ام ال��ب��ح��ث ع���ن اجلثث 
واحلطام. ونقلت ال�كالت الرو�صية 
الق�صم  “�صنجري  ق�له  ال�زير  عن 
الك�������رب م����ن ع���م���ل���ي���ات ال���ب���ح���ث يف 
اىل  بالنظر  املقبلة،  ال�صبعة  الي���ام 

بن�س يطرح اإمكانية اإجراء الوليات املتحدة حمادثات 

�شول ت�شعى لتخفيف التوتر الع�شكري مع كوريا ال�شمالية

الثلوج تعيق التحقيق يف حتطم الطائرة الرو�شية 

املعار�شة يف بنغالد�س تتظاهر لالإفراج عن خالدة �شياء 

•• �صتيبانوف�صكوي-اأ ف ب:

ي�صعى املحقق�ن الرو�س اىل حتديد 
���ص��ب��ب حت��ط��م ط���ائ���رة م��دن��ي��ة قرب 
ركابها  ج��م��ي��ع  وم�������ص���رع  م������ص��ك��� 
و�صط  �صخ�صا،   71 ع��دده��م  البالغ 
ظروف مناخية �صعبة جراء تراكم 

الثل�ج.
واأع��ل��ن��ت ال�����ص��ل��ط��ات ال��رو���ص��ي��ة انها 
املحتملة  ال��ف��ر���ص��ي��ات  ك���ل  ت���در����س 
املناخية،  الظروف  ومنها  للتحطم، 
والعامل الب�صري، وامل�صاكل التقنية، 
العمل  ف��ر���ص��ي��ة  اىل  الإ�����ص����ارة  دون 

الإرهابي.
واق�����ل�����ع�����ت ال�����ط�����ائ�����رة م������ن ط������راز 
والتابعة   ”148 “انط�ن�ف 
“�صارات�ف”  اجل����ي���ة  ل��ل��خ��ط���ط 
م��ت��ج��ه��ة اىل م���دي���ن���ة اور������ص�����ك يف 
اقليم  يف  حت��ط��م��ت  وق����د  الورال. 
بعيد  م��صك�  منطقة  يف  رامن�صكي 

اقالعها من مطار دوم�ديدوف�.
�صا�صات  ع����ن  ال���ط���ائ���رة  واخ���ت���ف���ت 
 14،28 ال�������ص���اع���ة  ع���ن���د  ال����������رادار 
ب���ع���د ارب����ع  امل���ح���ل���ي اي  ب��ال��ت���ق��ي��ت 
وحتطمت  اق���الع���ه���ا،  م����ن  دق����ائ����ق 
ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��� 70 ك��ي��ل���م��رتا اىل 
ج��ن���ب ���ص��رق م������ص��ك���، ق���رب قرية 
وزير  ق��ال  وليال  �صتيبان�ف�صك�ي. 
احلالت الطارئة الرو�صي فالدميري 
اإن  التحطم  م���ق��ع  م��ن  ب�ت�صك�ف 

باك�شتان حتذر الهند من اأي غارة عرب احلدود
•• اإ�صالم اباد-�رضيناجار-رويرتز:

املتنازع  ك�صمري  منطقة  يف  احل��دود  عرب  �صربات  اأي  من  الهند  باك�صتان  ح��ذرت 
عليها بعدما األقت ال�صلطات الهندية بالل�م على جماعة تتخذ من باك�صتان مقرا 

لها يف هج�م على مع�صكر للجي�س ا�صتهدف جن�دا وعائالتهم.
ل�لية  ال�صت�ية  العا�صمة  جام�  مدينة  ق��رب  املع�صكر  على  ال�صبت  ي���م  وهج�م 
اأ�صفر عن مقتل خم�صة جن�د  اإذ  �صه�ر  منذ  الأ�ص�اأ  ه�  الهندية  وك�صمري  جام� 
اإن  الهند  وقالت  واأط��ف��ال.  ن�صاء  بينهم  م�صابن  ع�صرة  و�صق�ط  جندي  ووال��د 
اأع�صاء يف جماعة جي�س حممد املت�صددة ومقرها  املهاجمن املدججن بال�صالح 
اإج����راء حتقيق  اإ���ص��دار الأح��ك��ام قبل  ان��ت��ق��اد  اب���اد اإىل  اإ���ص��الم  باك�صتان مم��ا دف��ع 
اأن يديل  العادة على  “جرت  بيان  الباك�صتانية يف  وزارة اخلارجية  وقالت  كامل. 
اأ�صا�س لها  امل�ص�ؤول�ن الهن�د ببيانات غري م�ص�ؤولة وي�جه�ن التهامات التي ل 
ت�جه  الهند  اأن  البيان  واأ�صاف  واقعة«.  اأي  يف  مالئم  حتقيق  اأي  بدء  قبل  حتى 
هذه التهامات ل�صرف النتباه عن وح�صيتها يف حماولة ال�صيطرة على التمرد 
امل�صلح يف ك�صمري وحذر من اأي اإجراءات انتقامية عرب خط املراقبة الذي يق�صم 
اأن يحث املجتمع الدويل  “ناأمل  البيان  الن�ويتن. وتابع  ك�صمري بن الدولتن 
الهند على وقف الفظائع امل�صك�ت عنها والنتهاكات اجل�صيمة حلق�ق الإن�صان يف 
ك�صمري الهندية املحتلة والكف عن اأي مغامرة غري حم�ص�بة عرب خط املراقبة«. 
وتتهم الهند باك�صتان منذ وقت ط�يل بتدريب وت�صليح املت�صددين وم�صاعدتهم 
ال�حيدة  الهندية  ال���لي��ة  وك�صمري،  جام�  اإىل  املراقبة  خط  عرب  الت�صلل  على 
التي تقطنها اأغلبية م�صلمة. وقال اإ�س.بي فيد قائد �صرطة ولية جام� وك�صمري 
اإىل  ت�صري  لت�صالت  ت�صجيالت  لديها  ال�صرطة  اإن  الأ�صب�ع  مطلع  لل�صحفين 
جماعة جي�س حممد التي اأ�صبحت اأبرز جماعة تقاتل مئات الأل�ف من الق�ات 
الهندية يف ك�صمري. وتنفي باك�صتان تقدمي م�صاعدات مادية للمقاتلن يف ك�صمري 
وتق�ل اإنها تقدم دعما دبل�ما�صيا ومعن�يا فقط ل�صعب ك�صمري يف كفاحه من اأجل 
تقرير امل�صري. واأحبطت الق�ات الهندية  ام�س هج�ما على مع�صكر اآخر يف مدينة 

�صريناجار العا�صمة ال�صيفية لك�صمري الهندية.

مقتل 16 من قوة اأمنية �شعبية يف اأفغان�شتان 
•• ل�صكركاه-رويرتز:

قال م�ص�ؤول�ن ام�س اإن مت�صلال من حركة طالبان قتل 16 من اأفراد ق�ة اأمنية �صعبية م�الية للحك�مة يف اإقليم هلمند 
الأمن  وكالة  اإن  لرويرتز  اأمني  م�ص�ؤول  وقال  ل�صه�ر.  الذين عمل معهم  �صالحه �صد زمالئه  اجلن�بي عندما وجه 
الأفغانية �صكلت هذه الق�ة غري اأن متحدثا با�صم حاكم هلمند مل يتمكن من حتديد ه�ية هذه الق�ة ال�صعبية. وقال 
عمر ذواق املتحدث با�صم حاكم هلمند “نعلم اأن مقاتال من طالبان قتل 16 من اأفراد ق�ة اأمنية �صعبية تقاتل اإىل 
جانب ق�ات احلك�مة ولكننا ل نعلم بعد ملن تنتمي هذه الق�ة«. واأعلنت حركة طالبان امل�ص�ؤولية عن الهج�م الذي وقع 
يف منطقة كر�صك بالإقليم ي�م ال�صبت م�صيفة اأن اثنن من مقاتليها �صالعان يف الهج�م. وقال م�ص�ؤول اأمني طلب عدم 
ن�صر ا�صمه اإن امل�صلح امل�صتبه به عمل مع الق�ة ال�صعبية ل�صه�ر ثم ا�صت�ىل على اأ�صلحة وذخرية بعد اأن قتل اأفراد الق�ة. 
وهلمند اأحد اأكرث الأقاليم التي ت�صهد اأعمال عنف يف اأفغان�صتان كما اأنها م�صدر رئي�صي لالأفي�ن الذي ُي�صتخدم يف 
�صناعة الهريوين. وت�صيطر طالبان على م�صاحات كبرية يف الإقليم. وتقاتل طالبان لفر�س تف�صريها املت�صدد لل�صريعة 

يف اأفغان�صتان وطرد الق�ات الدولية التي تدعم احلك�مة يف كاب�ل.

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2018/880
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املنذر املنذر اإليه بالتنحي عن ال�كالة املحررة منه للمنذرة وامل�ثقة لدى 
كاتب العدل بدبي حتت رقم حمرر 153660-1-2017 بتاريخ 2017-7-11 
اأو مدينة عن  اأي��ة م�صئ�لية جنائية  املنذر  للعلم مع عدم حتمل  وذل��ك 

ذلك مع حفظ كافة حق�ق املنذر الأخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2018/884

اإليه  املنذر  اجلن�صية.  – اإماراتي  البل��صي  الرحمن  عبد  �صامل  املنذر: خلفان 
الإقامة.  – اإماراتي اجلن�صية . جمه�ل حمل  البل��صي  ن�اف فالح ح�صن   :
الإن��ذار للتنبيه عليه ب�صداد مبلغ 174000  اإليها بهذا  املنذر  اإىل  املنذر  يت�جه 
الإ�صالمي يف مهلة  الإم���ارات  امل�صح�ب على بنك  ال�صيك رقم 65  دره��م قيمة 
فاإن  ال�صداد  امتناعه عن  بالإنذار ويف حالة  اإعالنه  تاريخ  اأي��ام من   7 اأق�صاها 
ال��الزم��ة ل�صمان ح��ق���ق��ه وذلك  ال��ق��ان���ن��ي��ة  الإج������راءات  ���ص���ف يتخذ  امل��ن��ذر 
با�صت�صدار اأمر اأداء وفق ن�س املادة 143 من قان�ن الإجراءات املدنية مع حتميل 

املنذر اإليه كافة الر�ص�م وامل�صاريف مع حفظ كافة حق�ق املنذر الأخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2018/879
اأ�صد  ماجد  ل�تاه  ح�صن  واأح��م��د  ل�تاه  الرحمن  عبد  علي  ح�صن  امل��ن��ذر: 
ن�جه  لذلك   . �صايف  – حامد  اإليه  املنذر   . ل�تاه  ح�صن  املحامي  ب�كالة 
هذا الإنذار العديل يخطرون املنذرون اإليه باإلغاء الت�كيل عام للمنذر ثم 
ت�صديقه من الكاتب العدل يف دبي بتاريخ 2-1-2017 حتت حمرر رقم 984-
تاريخ  منذ  اأع��اله  الت�كل  اعتزال  يرغب�ن يف  امل��ن��ذرون  اأن  وحيث   2017-1
ا�صتالم املنذر اإليه هذا الإخطار باأنه من بعد ذلك مل يعد خم�ل بالنيابة 
عنه بالتعامل مع الغري اأو الت�قيع على اأية م�صتندات واعتبار ال�كالة غري 

منتجه لإثارة ها القان�نية بعد ا�صتالم املنذر اإليه.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1078  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا  انتجريتري�س  املدعي عليه / 1-كليك  اىل 
ال��دع���ى وم��ص�عها املطالبة  اأق���ام عليك  امل��دع��ي /روي��ن��ا رام������س روي��ز ق��د  ان 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )34938 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( درهم 
لها  وح��ددت   MB991139917AE:ال�صك�ى رق��م  وامل�صاريف  والر�ص�م 
 ch2.E.22:جل�صة ي�م الثالثاء امل�افق 2018/2/20 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/16  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ت�صى ت�صي ايليت كافيه �س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي /حمدي حممد احمد اب� بدير قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة 
وق��دره )2000(  دره��م( وتذكرة ع�دة مببلغ  مب�صتحقات عمالية وقدرها )25916 
وحددت   MB990636678AE:ال�صك�ى رقم  وامل�صاريف  وبالر�ص�م  درهم 
 ch1.A.1:لها جل�صة ي�م الربعاء امل�افق 2018/2/21 ال�صاعة 11.00 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/11041  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى دندنة جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  حنا  �صحاته  ام��ن  �صحاته  /بيرت 
درهم   )2000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   41344( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت   MB178382398AE:ال�صك�ى رق��م  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص���م 
 ch1.A.2:جل�صة ي�م الثالثاء امل�افق 2018/2/20 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
بان  علما   ، الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

الدع�ى جددت من ال�صطب.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12692  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اي ال اف الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  اأقام عليك  �صاه قد  املدعي /عبدامللك امن  ان  مبا 
درهم   )2500( وتذكرة ع�دة مببلغ  دره��م(   19.472( وقدرها  مب�صتحقات عمالية 
لها  وح���ددت   MB179160627AE:ال�صك�ى رق��م  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص���م 
 ch1.A.5:جل�صة ي�م الثالثاء امل�افق 2018/2/27 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
       اعالن بورود التقرير بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/269  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-قرية املا�س لل��صاطة التجارية �س.ذ.م.م - حاليا - قرية 

ان  الق��ام��ة مب��ا  �صابقا جم��ه���ل حم��ل   - �����س.ذ.م.م  العقارية  لل��صاطة  امل��ا���س 

املنعقدة  بجل�صتها  ق��ررت  املحكمة  بان  نعلمكم  ال�صعفار  عبداهلل  /وداد  املدعي 

بتاريخ:2018/2/11 يف الدع�ى املذك�رة اعاله اخطاركم ب�رود تقرير ال�صيد 

اخلبري املنتدب يف الدع�ى وقد حتددت جل�صة ي�م الحد امل�افق:2018/2/25 

ال�صاعة:09:30 �صباحا بالقاعة:ch1.B.8 للتعقيب على التقرير .

رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12350  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة  اىل املدعي عليه / 1-مطعم افغان كباب جريل 
وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  عبدالر�صيد  رفيق  /حممد  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )24187 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( 
درهم والر�ص�م وامل�صاريف رقم ال�صك�ى:MB179297768AE وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�صة ي�م اخلمي�س امل�افق 2018/2/22 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12945  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كرييتيف بارك للدعاية والع��الن ���س.ذ.م.م جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي /اميان علي جمعه عثمان قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )20000 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( 
لها  وحددت   mb990780882ae:ال�صك�ى رقم  وامل�صاريف  والر�ص�م  درهم 
 ch1.B.10:جل�صة ي�م اخلمي�س امل�افق 2018/2/15 ال�صاعة 09.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12091  عمايل جزئي
ان�صتيتي�ت منطقة حرة  ديفيل�مبنت  �ص�فت�ير  1-فاينان�صال   / عليه  املدعي  اىل 
/ع��ب��داهلل حمم�د عبداهلل اخلطيب  املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  ذ.م.م جمه�ل حمل 
قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )34450 
درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )3000( درهم والر�ص�م وامل�صاريف وحددت لها جل�صة 
ي�م الربعاء امل�افق 2018/2/21 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ص�ر 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/8  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ديرنت�ن انرتنا�صي�نال م.م.ح جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صبيعي  عمري  وميثله:امل  ال���زين  عبدالقادر  فايز  /جمانا 
وم��ص�عها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )587720 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ 
تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م   )2000( وق��دره 
املطالبة وحتى متام ال�صداد وحددت لها جل�صة ي�م اخلمي�س امل�افق 2018/2/22 ال�صاعة 
قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch2.E.22:بالقاعة �س   10.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/7221  عمايل  جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- راجنان باترا بهاجيادهار باترا  جمه�ل حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/31  يف الدع�ى املذك�رة اعاله 
للمدعي  ت���ؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ل�صالح/ميليتي 
مبلغ )16500( درهم وتذكرة ع�دة اىل وطنه او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق 
بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها املنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه 
قابال لال�صتئناف  . حكما مبثابة احل�ص�ري  ذلك من طلبات  ما عدا  ورف�صت  فيها 
خالل ثالثن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/169  تنفيذ عمايل 
املنفذ �صده/1- �صركة ك�م�دور للمقاولت ذ.م.م - فرع دبي جمه�ل  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/احمد ع�ين عبا�س ال�صيخ وميثله:خالد 
املذك�رة اعاله  التنفيذية  الدع�ى  اأق��ام  عليك  كلندر عبداهلل ح�صن  قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )85152( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )6159( درهم ر�ص�م خلزينة املحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
مذكرة اعالن بالن�شر

              يف  الدعوى 2017/385  ا�شتئناف تنفيذ جتاري    
اىل امل�����ص��ت��اأن��ف ���ص��ده/ 1- ج��ي ب��ي��ه م��ي��دل اي�����ص��ت ليمتد جم��ه���ل حمل 
مديرها/ وميثلها  ����س.م.ح  لي��ن  اون  /املعلم  امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 

خالد عبدالعزيز حممد علي جناحي وميثله:عبداهلل حممد علي الزري 
ال�صام�صي قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدع�ى رقم 2017/1899 
تنفيذ جتاري وحددت لها جل�صه ي�م الربعاء امل�افق 2018/2/14 ال�صاعة 
17.30 م�صاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من 

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1727  جتاري كلي 

)ال�صرق  تك  اآي  �صرييال   -2 ليمتد  ئي  تي  بيه  اي�صت  ميدل  ات�س  ا���س  جي  عليه/1-  املدعي  اىل 
الالأق�صى( اخلا�صة املحدودة جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ �صركة جنمة الذروة للتجارة 
املذك�رة اعاله وعليه  الدع�ى  اقام  ذ.م.م قد  للتجارة  ال��ذروة  املدعي/ �صركة جنمة  ان  ذ.م.م مبا 
وقبل  املحكمة  حكمت  التايل  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2018/1/29  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
مهمته  وت��ك���ن  ب��اجل��دول  ال���دور  �صاحب  املخت�س  احل�صابي  اخل��ب��ري  ب��ن��دب  امل������ص���ع  يف  الف�صل 
الطالع على ملف الدع�ى وامل�صتندات املقدمة فيها وماع�صى ان يقدمه اخل�ص�م من ا�ص�ل غري 
منكرة او �ص�ر غري جمح�دة للعق�د واملرا�صالت او اي حمررات اخرى وكذا ال�صجالت والدفاتر 
وم�صروفات  ح�صاب  ذم��ة  على  كامانة  دره��م  ال��ف  ع�صرون  مبلغ  وح���ددت  واللكرتونية  ال�رقية 
اخلبري واتعابه والزمت املدعيه ب�صدادها خلزانة املحكمة، وحددت لها املحكمة جل�صة ي�م الربعاء 

 .ch2.E.22:امل�افق:2018/2/28 ال�صاعة:09:30 �صباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/54  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1-ئي مارت �ص�بر ماركت ومتجر اق�صام �س.ذ.م.م وميثلها قان�نا/
اجلزيرة  املدعي/مزرعة  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  دام�����داران  �صربات  راجي�س 
للدواجن �س.ذ.م.م وميثله:فهد �صلطان علي ل�تاه قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )476.122.85( درهم والر�ص�م وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اقامة الدع�ى وحتى ال�صداد التام. وحددت 
 Ch1.C.14 لها جل�صة ي�م اخلمي�س امل�افق 2018/2/22 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او 

احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/214 تنفيذ جتاري
���س.ذ.م.م جمه�ل  لل�صياحة  العربية  الل�ؤل�ؤة  املنفذ �صده/1-�صركة  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��اب ل��ل��م��ن��ت��ج��ع��ات �������س.ذ.م.م 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  النعيمي  ه�ي�صل  علي  عبداهلل  وميثله:را�صد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك����رة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
املحكمة وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م  اىل طالب   )479483.05(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/303 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1-حممد �صابر بن فهيم الدين جمه�ل حمل القامة 
وميثله:خالد  ���س.م.ع  ال�طني  القي�ين  ام  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا 
كلندر عبداهلل ح�صن قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
اىل طالب  دره��م   وق��دره )62219.63(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/5234  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- ال�صيدي للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م جمه�ل حمل 
اأق���ام  عليك  ق��د  �صمال ح�صن   التنفيذ/بركت  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�صافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12743(
مبلغ )1034( درهم ر�ص�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12472  عمايل جزئي
القامة مبا  التنظيف جمه�ل حمل  املدعي عليه / 1-ال��ف مرحبا خلدمات  اىل 
الدع�ى وم��ص�عها  اأقام عليك  اورديناري� قد  ت�رو  املدعي /ماريا رهي�صتلي  ان 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )15944 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( 
درهم والر�ص�م وامل�صاريف رقم ال�صك�ى:MB178032061AE وحددت لها 
جل�صة ي�م الحد امل�افق 2018/2/25 ال�صاعة 08.30 �س مبكتب ادارة الدع�ى لذا 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12458  عمايل جزئي

ف��رع جمه�ل حمل الق��ام��ة مبا  ����س.ذ.م.م -  بارفيه  املدعي عليه / 1-مقهى  اىل 
ان املدعي /جه�نيفا ماي فينيزا اليا قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   16325( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت   MB990047667AE:ال�صك�ى رق��م  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص���م 
جل�صة ي�م الحد امل�افق 2018/2/25 ال�صاعة 08.30 �س مبكتب ادارة الدع�ى لذا 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2813  عمايل جزئي

املدعي  ان  القامة مبا  الفالح جمه�ل حمل  املدعي عليه / 1-مطعم جنمة  اىل 
اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة  /خالد ابراهيم عبداملق�ص�د اب�زيد قد 
 )900( وق��دره  مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   15133( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
وحددت   MB168119086AE:ال�صك�ى رقم  وامل�صاريف  وبالر�ص�م  درهم 
ادارة  مبكتب  ���س   08.30 ال�صاعة   2018/2/21 امل���اف��ق  الرب��ع��اء  ي���م  جل�صة  لها 
الدع�ى لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/13421  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ت�صي ت�صي ايليت كافية �س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي /احمد حممد احمد علي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   23959( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
ال�صاعة  امل�افق 2018/3/1  ي�م اخلمي�س  لها جل�صة  وامل�صاريف وحددت  والر�ص�م 
08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل ، علما بان الدع�ى جددت من ال�صطب.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9267  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم بيتزا بين� )فرع من �صكران لتجارة امل�اد الغذائية( 
������س.ذ.م.م جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ا���ص��رف عبالنبي وه��ب��ه احمد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  امل��ط��ال��ب��ة مب�صتحقات  وم������ص���ع��ه��ا  ال���دع����ى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
وامل�����ص��اري��ف رقم  وال��ر���ص���م  ع����دة مببلغ )2000( دره���م  وت��ذك��رة  )29290 دره���م( 
امل�افق  الرب��ع��اء  ي���م  جل�صة  لها  وح��ددت   MB177017766AE:ال�صك�ى
باحل�ص�ر  فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.2:بالقاعة 08.30 �س  ال�صاعة   2018/2/28
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/7365  عمايل  جزئي 

حمل  جمه�ل  ����س.ذ.م.م  املباين  و�صيانة  لتنظيف  الطرفانة  عليه/1-  املحك�م  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/11/23  يف الدع�ى 
مبلغ  للمدعي  ت����ؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ت��ي��دا  ل�صالح/�صينا  اع���اله  امل��ذك���رة 
)7.889( درهم وتذكرة ع�دة مل�طنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل 
لدى �صاحب عمل اخر والزمتها باملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه 
قابال لال�صتئناف  . حكما مبثابة احل�ص�ري  منها ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات 
خالل ثالثن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
        يف الدعوى رقم 2017/150 بيع عقار مرهون

ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  اأف�صن جم�ص�د  جم��ه���ل حم��ل  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/بنك راأ�س اخليمة ال�طني وميثله:حممد عي�صى �صلطان ال�ص�يدي.

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2018/2/6 اخطاركم ب�صداد قيمة املطالبة 
باملزاد  الرهن  العقار حمل  بيع  وال  �صهر  دره��م خالل   )1.563.966( وقدرها 
العلني عن طريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قان�ن اجراءات مدنية وهي 
رقم   - الر����س:11  رق��م   - التجاري  املنطقة:اخلليج   - �صكنية  �صقة  عبارة عن 
للعلم مبا جاء فيه ونفاذ  وذل��ك   - املبنى:وي�صت هايت�س 4  ا�صم   - العقار:306 

مفع�له قان�نا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
حتت رعاية هزاع بن زايد.. معر�س اأبوظبي للطريان ينطلق يف 26 فرباير

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

التجارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  عقد 
العربية  الإم����������ارات   – ال���دول���ي���ة 
املتحدة اجتماعاً مبقر غرفة جتارة 
وتناول  اخل��ي��م��ة،  راأ������س  و���ص��ن��اع��ة 
الج���ت���م���اع ق�����ص��اي��ا ال���ت���ع���اون بن 
الأع�صاء  وال�صناعة  التجارة  غرف 
بالأن�صطة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ل���ص��ي��م��ا 
وناق�س  وال�����ص��ن��اع��ي��ة،  ال��ت��ج��اري��ة 
امل��ص�عات  م���ن  ع�����دداً  الج��ت��م��اع 
الأعمال  ج����دول  ع��ل��ى  امل���ط���روح���ة 
واأجندة عمل املجل�س لعام 2018، 
بهدف تط�ير اآليات العمل وتعزيز 
بن  والتعاون  والتن�صيق  الت�ا�صل 
غ���رف ال��ت��ج��ارة الأع�������ص���اء.  وقال 
����ص���امل، رئي�س  ب���ن  ح��م��ي��د حم��م��د 
ال���ت���ج���ارة  غ����رف����ة  اإدارة  جم���ل�������س 
ال���دول���ي���ة، اأم����ن ع���ام احت����اد غرف 
التجارة بالدولة، اإن الغرفة نظمت 
فعالية   24 امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  خ���الل 

داخليا وخارجيا.
الأعمال  منظمة  ب�صفتنا  واأ�صاف: 

من  وطنية  �صبكة  وت�صم   ،2004
غرفة  ومت��ث��ل  �صركة،   250000
ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة- ف��رع الإم����ارات 
الكيان الأكرب لل�صركات وامل�ؤ�ص�صات 
وال�صناعية،  وامل��ه��ن��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
ف�صاًل عن دعمها وحمايتها مل�صالح 
الدولة،  داخ���ل  ال��ت��ج��اري  امل��ج��ت��م��ع 
�صبكة  ت�صم  التي  الغرفة  وت��ه��دف 
ع��امل��ي��ة م��ن 6.5 م��ل��ي���ن ���ص��رك��ة يف 
تناف�صية  بيئة  خلق  اإىل  ع�ص�يتها، 
م��ن��ه��ا جميع  ت�����ص��ت��ف��ي��د  اأخ���الق���ي���ة 
عن  والتعبري  الدولة،  يف  ال�صركات 
القت�صادية  امل��ج��ت��م��ع��ات  م�����ص��ال��ح 
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  الإماراتية 
وال�صطالع بعملية و�صع الق�اعد 
باملمار�صات  اخل���ا����ص���ة  وامل���ع���اي���ري 
غرفة  وت�ا�صل  الدولية،  التجارية 
ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة- ف��رع الإم����ارات 
���ص��ع��ي��ه��ا ن���ح���� حت����دي����ث امل����ج����الت 
الق�اعد  م��ع  يت�افق  مب��ا  املختلفة 
الدولية  وامل���م���ار����ص���ات  وال���ل����ائ���ح 
املتبعة خالل عقد امل�ؤمترات وور�س 

العمل والندوات.

دبي التجارية حتدد الئحة املر�شحني للفوز بالدورة 
العا�شرة من جائزة التميز يف اخلدمات االإلكرتونية

•• دبي -الفجر: 

الل�ج�صتية  واخل��دم��ات  للتجارة  امل�حدة  الذكية  النافذة  التجارية،  دب��ي  ح��ددت 
يف دبي والتابعة ملجم�عة م�انئ دبي العاملية، لئحة ال�صركات املر�صحة للف�ز يف 
الدورة العا�صرة من “جائزة التميز يف اخلدمات الإلكرتونية” التي تعد الأوىل 
من ن�عها يف املنطقة لتكرمي امل�ؤ�ص�صات املتميزة يف جمال تبني اخلدمات الذكية 
يف قطاع التجارة وال�صحن واخلدمات الل�ج�صتية. وباملنا�صبة قال �صلطان اأحمد 
بن �صليم، رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ملجم�عة م�انئ دبي العاملية 
العا�صرة من  ال���دورة  احل��رة: متثل  واملنطقة  واجل��م��ارك  امل���ان��ئ  م�ؤ�ص�صة  رئي�س 

“جائزة التميز يف اخلدمات الإلكرتونية” حمطة 
ا�صتثنائية يف م�صرية التجارة الذكية يف اإمارة دبي 
ودولة الإم��ارات، فنحن ل نحتفل للمرة العا�صرة 
ب��ع��دد اخل��دم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة ول مب��ق��دار تبني 
دبي  ب��ن��م���ذج  نحتفل  واإمن���ا  ال��ذك��ي��ة،  التطبيقات 
عاملي  اإىل مركز  ال��ذي ح�لها  والتميز  النجاح  يف 
للتجارة الذكية واخلدمات الل�ج�صتية والتجارة. 
الهامة  الإجن����ازات  اإح���دى  التجارية  دب��ي  ومتثل 

التي �صاهمت يف هذا التميز والنجاح.
تت�صم  الدورة العا�صرة جلائزة التميز يف اخلدمات 
الإلكرتونية باإ�صافة فئة جديدة تكرم م�صتخدمي 
مت  ال���ذي   LogiGate غ��ي��ت«  “ل�جي  تطبيق 
املبتكرة  احلل�ل  يف  واملتخ�ص�س  م���ؤخ��راً  اإطالقه 
حلجز خدمات النقل الربي وامل�صت�دعات. ت�صعى 
دبي التجارية من خالل طرحها لهذه الفئة اإىل 
هذا  م��زاي��ا  م��ن  ال�صتفادة  على  ال�صركات  حتفيز 
التطبيق الذي يعزز فر�س تبادل خدمات ال�صحن 
الربي، ما يرفع ن�صبة ت�صغيل ال�صاحنات اإىل اأعلى 
معدلتها، كما اأنه ي�فر اأف�صل الأ�صعار التناف�صية  
�صحن  رح��الت  �صري  للتجار وميكنهم من متابعة 

تكرمي  اجل��ائ��زة  ت�ا�صل  امل��ح��م���ل.  الهاتف  ع��رب  ومبا�صر  ح��ي  ب�صكل  ب�صائعهم 
املتميزين يف فئات اخلدمات الذكية يف خدمات M-Token، وخدمات املناطق 
التجارة  جم��ال  يف  للعام  البتكار  وفئة  وال��دف��ع،  اجلمركي،  والتخلي�س  احل��رة، 
واخلدمات الل�ج�صتية. بالإ�صافة اإىل جائزتن للم�صدرين تقدمهما م�ؤ�ص�صة دبي 
التجارية  بال�صراكة مع دبي  اقت�صادية دبي،  اإحدى م�ؤ�ص�صات  ال�صادرات،  لتنمية 
قال  وباملنا�صبة  للعام.  املبتكر  امل�صدر  للعام وجائزة  امل�صدر اجلديد  وهما جائزة 
ح�صن البل��صي، املدير التنفيذي للعمليات بالإنابة يف دبي التجارية: نحتفل مع 
�صركائنا بر�صيد حافل بالنجاح والإجن��ازات الن�عية، ويع�د الف�صل يف ذلك اإىل 
عمالئنا الذين منح�نا ثقتهم و�صاهم�ا يف تعزيز خدماتنا  ونثمن دعم وتعاون 
م�ا�صلة  يف  معنا  �صاهم�ا  الذين  اجلائزة  ه��ذه  ورع��اة  ال�صرتاتيجين  �صركائنا 

م�صرية هذه اجلائزة املرم�قة وا�صتمرار من�ها وتن�ع فئاتها.

يف اإطار ا�ستعدادات املركز لتنظيم »معر�س ال�ساعات«
»هوجن كوجن مل�شنعي املجوهرات« 

تبحث التعاون مع »اك�شبو ال�شارقة«
•• ال�صارقة-الفجر:

املج�هرات،  مل�صّنعي  ك�جن  ه�جن  جمعية  مع  ال�صارقة  اك�صب�  مركز  بحث 
ا�صتعدادات  اإط���ار  واملنطقة، يف  الإم����ارات  دول��ة  امل��ج���ه��رات يف  �ص�ق  واق��ع 
املركز لتنظيم “معر�س ال�صرق الأو�صط لل�صاعات واملج�هرات” يف ن�صخته 
اجلانبان  وناق�س  املقبل.  اأب��ري��ل   7-3 الفرتة  خ��الل  والأرب��ع��ن،  الرابعة 
التعاون  جم��الت  اأم�����س،  ال�صارقة”  “اك�صب�  مقر  يف  عقد  اجتماع  خ��الل 
بن املركز واجلمعية التي متثل نخبة من م�صّنعي وم�صّدري املج�هرات 
يف ه�جن ك�جن، اإىل جانب تعزيز ح�ص�ر �صركات القطاع يف ه�نغ ك�نغ يف 
فعاليات املعر�س املرتقب والذي يعد احلدث الأهم من ن�عه يف املنطقة. 
والتقى �صعادة �صيف حممد املدفع الرئي�س التنفيذي ملركز اك�صب� ال�صارقة، 
ك�جن  ه���جن  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  دو  بيني  برئا�صة  ال��زائ��ر  ال���ف��د 
مل�صّنعي املج�هرات، وذلك بح�ص�ر كل وينجز ت�صي�جن مدير عام اجلمعية، 
وت�م�ص�ن ت�صان م�ص�ؤول املعار�س يف اجلمعية. يف حن ح�صر الجتماع من 
جانب املركز كل من بي رايف مدير املبيعات والت�ص�يق، وحممد اأجمد رئي�س 
ق�صم جمم�عات العمل يف غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة. وقال �صعادة �صيف 
حممد املدفع الرئي�س التنفيذي ملركز اإك�صب� ال�صارقة، اإن معر�س ال�صرق 
الأو�صط لل�صاعات واملج�هرات الذي ينظمه املركز بدعم من غرفة جتارة 
و�صناعة ال�صارقة مرتن �صن�ياً، يعترب واحداً من اأهم الأحداث التي ت�صهم 
واملنطقة،  الدولة  يف  وال�صاعات  املج�هرات  قطاع  اإنعا�س  يف  مبا�صر  ب�صكل 
والأملا�س  ال��ذه��ب  ���ص��ن��اع��ة  يف  املتخ�ص�صن  مظلته  حت��ت  يجمع  وال����ذي 
اأحدث م�صغ�لتهم  وال�صاعات وينتظرها العامل�ن يف هذا القطاع لعر�س 
واملج�هرات  ال�صاعات  ع�صاق  وكذلك  امل��صة،  خط�ط  واآخ��ر  وابتكاراتهم 

الذين يق�صدونه لال�صتفادة من اأف�صل العرو�س والأ�صعار.

العربية  الإم�����������ارات  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
املتحدة التي متثل اأكرث من 250 
األف �صركة، فاإننا ل نزال ملتزمن 
ب��ت��ع��زي��ز ن��ط��اق وت����ا����ص���ل جمتمع 
اأنحاء  الإماراتي يف جميع  الأعمال 

العامل.
م��ن ج��ان��ب��ه رح���ب ال��دك��ت���ر اأحمد 

تعاونها مع كافة اجلهات مبا يخدم 
زي�����ادة من���� ح��ج��م ال��ت��ج��ارة ب�صكل 
عام.  واأ�صاف ال�صميلي اأن ع�ص�ية 
غرفة  يف  اخل���ي���م���ة  راأ���������س  غ����رف����ة 
تطلعات  ترتجم  الدولية  التجارة 
اأعمالهم  ت��صيع  الغرفة يف  اأع�صاء 
وت�صهيل  اخل��ارج��ي��ة،  ون�صاطاتهم 

را�صد ال�صميلي، ع�ص� جمل�س اإدارة 
وم�صاعد  ال��دول��ي��ة،  التجارة  غرفة 
امل����دي����ر ال����ع����ام ل���ق���ط���اع اخل���دم���ات 
بغرفة  الأعمال  وتط�ير  التجارية 
الغرفة  با�صت�صافة  اخليمة،  راأ����س 
اأن  اإىل  م�����ص��ريا  الج���ت���م���اع،  ل���ه���ذا 
تعزيز  ع���ل���ى  ح��ري�����ص��ة  امل����ؤ����ص�������ص���ة 

يلبي  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن مب����ا  اأع�����م�����ال 
بزيادة  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م  ط��م���ح��ات��ه��م 
حجم التجارة اخلارجية، بالإ�صافة 
الأعمال  جمتمع  مكانة  تعزيز  اإىل 

يف الإمارة و�صمعته يف هذا املجال.
الدولية  ال��ت��ج��ارة  غرفة  وتاأ�ص�صت 
عام  املتحدة  العربية  الإم����ارات   –

غرفة راأ�س اخليمة ت�شت�شيف اجتماع جمل�س اإدارة غرفة التجارة الدولية 

ت�ا�صل فريدة من ن�عها بن رواد ال�صناعة والتجار والعمالء واله�اة لتبادل 
تع�د  التي  الفر�س  واغتنام  الأعمال  تط�ير  اإىل  بالإ�صافة  واخل��ربات  املعرفة 
بالنفع على امل�صتخدم النهائي وعلى ال�صناعة ككل. واأ�صاف ان معر�س اأب�ظبي 
�صتعر�س  ال��ت��ي  ���ص��رتمي  جلف  �صركة  خل��ي��ار  امل��ث��ايل  امل��ك��ان  �صي�صكل  ل��ل��ط��ريان 
طائراتها G500 املرتقبة للمرة الأوىل يف منطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا 
معر�س  يف  م��رة  لأول  ال��رائ��د  من�ذجها  بعر�س  ���ص��رتمي  جلف  ق���رار  ويرتبط 
 “ وق���ال  اأب���ظ��ب��ي.  ال��ط��ريان يف  ل�ص�ق  امل��ت��زاي��دة  بالأهمية  للطريان  اأب���ظ��ب��ي 
تت�صرف مطارات اأب�ظبي باختيار �صركة جلف �صرتمي ملعر�س اأب�ظبي للطريان 
ب��اأن هذا  اخليار  ي��صح هذا  لأول مرة حيث  اأح��دث طائراتها  لعر�س  كمن�صة 
املعر�س ميثل فر�صة هامة ومتميزة ل�صركات الطريان العاملية الرائدة لإظهار 
خرباتها واأحدث ابتكاراتها.. وي�صر مطارات اأب�ظبي اأن ت�فر من�صة فعالة لقادة 
الطريان للم�صاركة يف احل�ار مع ال�صركاء املحتملن مما ي�صهم يف من� الأعمال 

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �صم� ال�صيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
لإم����ارة اأب���ظ��ب��ي ي��ق��ام معر�س اأب���ظ��ب��ي ل��ل��ط��ريان 2018 يف ال��ف��رتة م��ا بن 
اأول مطار  28 فرباير احل��ايل يف مطار البطن للطريان اخلا�س -  اإىل   26
متخ�ص�س يف جمال طريان رجال الأعمال يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 
يف  العام  الطريان  ملطارات  بالإنابة  العام  املدير  جمعة  نا�صر  وقال   .- اأفريقيا 
خالل  للطريان  اأب���ظ��ب��ي  ملعر�س  املنظمة  اللجنة  ورئي�س  اأب���ظ��ب��ي  م��ط��ارات 
امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقد ام�س مبطار البطن “ نحن �صعداء جدا لتنظيم 
وا�صت�صافة معر�س اأب�ظبي للطريان يف دورته اخلام�صة حيث ت�ؤكد ا�صتمرارية 
هذا احلدث على مكانة اإمارة اأب�ظبي ومطار البطن للطريان اخلا�س كمركز 
اإقليمي رئي�صي للطريان العام«. واأكد ان معر�س اأب�ظبي للطريان يعد من�صة 

الدعم الق�ي من هيئات و�صركات رئي�صية من املت�قع اأن يك�ن املعر�س حم�ريا 
يف م�صرية اأب�ظبي نح� تعزيز مكانتها كمركز رئي�صي لكافة جمالت الطريان 
داعما بذلك روؤية اأب�ظبي القت�صادية 2030. ونتيجة لالإقبال املتزايد اإ�صافة 
القطاع  املتخ�ص�صن يف هذا  الكبري من  املتنامية والطلب  املعر�س  �صعبية  اإىل 
2018 باأ�صل�ب عر�س جديد حيث �صتق�صم  �صيقام معر�س اأب�ظبي للطريان 
امل�صاحة اإىل ثالث مناطق رئي�صية تتمثل يف �صالة املعر�س الداخلية وال�صاليهات 
ومنطقة العر�س اخلارجية لت�صل م�صاحة املعر�س الكاملة اإىل 60 الف مرت 
مربع من م�صاحة مطار البطن للطريان اخلا�س. وتع�د اأهم ال�صركات العاملية 
الرائدة امل�صنعة للطائرات اخلا�صة للم�صاركة يف معر�س 2018 والتي ت�صمل 
اإىل  جنبا  جت  بزن�س  وب�ينغ  وام��رباي��ر  �صرتمي  وجلف  للطريان  دا�ص�  �صركة 
على  املجال  ه��ذا  يف  والإقليمين  املحلين  ال�صرتاتيجين  ال�صركاء  مع  جنب 

غرار �صركة طريان اأب�ظبي وفالك�ن للطريان ورويال جت.

اأن  املت�قع  وم��ن  واملعرفة«.  اخل��ربات  لتبادل  مثالية  فر�صة  واإت��اح��ة  التجارية 
ي�صتقبل املعر�س 18 الف زائر من قطاعي الطريان والف�صاء.. و�صت�صم من�صة 
العر�س اأكرث من 300 من امل�صنعن وامل�ردين ل�صتعرا�س اأحدث البتكارات 
وخدمات  “الهليك�برت”  العم�دية  الطائرات  اخلا�صة  للطائرات  والتط�رات 
الطائرات واملعدات وخدمات املطارات ف�صال عن اأنظمة الإلكرتونيات اخلا�صة 
بقطاع الطريان و�ص�ؤون التاأمن والتم�يل. وي�صهد معر�س اأب�ظبي للطريان 
اأب�ظبي كراع  احل��دث الأك��رب للطريان العام يف العا�صمة ع���دة �صركة ط��ريان 
للحدث  الر�صمي  الناقل  للطريان  والحت��اد  الفطيم  �صركة  جانب  اإىل  اأملا�صي 
الت�صالت  �صركة  و”ات�صالت”  للمعر�س  الر�صمي  ال��راع��ي  النقل  ودائ����رة 
للطريان  اأب�ظبي  ملعر�س  الر�صمي  البنك  التجاري  اأب�ظبي  وبنك  الر�صمية 
و�صتن�صم كال من �صركة اأطل�س لالأمن و�صركة “ تاف - �صي �صي �صي   .2018
- اأرابتك” كرعاة مبرتبة الل�ؤل�ؤ و�صركة بروفاير كراعي داعم. ومن خالل هذا 

دعمًا للربنامج الوطني لل�سعادة والإيجابية

»دافزا« تنّظم »منتدى ال�شعادة« ملوظفيها وموظفي اجلهات احلكومية

ملناق�سة ال�سراكة ال�سرتاتيجية و�سبل التعاون امل�سرتك

معايل عبيد حميد الطاير يلتقي مع االأمني العام ملنظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

واإيجابية  �صعيدة  عمل  بيئة  ي�ؤمن 
بن امل�ظفن.

قمة  يف  ال�صعادة  داف���زا  وت�صع  ه��ذا 
وطنياً  ه����دف����اً  ك����ن���ه���ا  اأول����ي���ات���ه���ا 
اأ�صا�صياً، يدعم عملية حتّ�ل دبي اإىل 
على  فتعمل  ع��امل��ي��اً،  الأذك���ى  املدينة 
ت�فري بيئات متفائلة و�صعيدة لكافة 
م�ظفيها، وتر�صيخ القيم الإيجابية 
ملا  يف كافة الأق�صام والإدارات، نظراً 
واملزايا  اخل��دم��ات  على  ذل��ك  ي���ؤث��ر 
وب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل ك��ك��ل.  وك��ان��ت داف���زا 
قد اأطلقت يف العام 2017 خطتها 
اخلا�صة لل�صعادة التي اأكدت جمدداً 
املجتمعية،  بامل�ص�ؤولية  داف��زا  التزام 
املتعاملن،  كما  امل���ظ��ف��ن  واإ���ص��ع��اد 
وخ���ل���ق ب��ي��ئ��ة ع��م��ل��ي��ة حت���ق���ق راح����ة 
مع  يتما�صى  مب��ا  ور����ص���اه،  امل���ظ��ف 
اخلطة  وت�صمنت  القيادة.  ت�جهات 
منها  كل  رئي�صة، حتمل  مبادرات   8
واآلية تطبيق خا�صة،  ور�صالًة  هدفاً 
وجتمع بن �صعادة امل�ظف الفردية 
الت�ا�صل  وتعزيز  الفريق،  و�صعادة 

وامل�دة.

اهتماماتهم  واك��ت�����ص��اف  امل���ظ��ف��ن 
مبا  بينهم  فيما  الت�����ص��ال  وتفعيل 
العمل.  وم�صلحة  انتاجيته  يخدم 
ال�ر�صة  خ���الل  امل�����ص��ارك���ن  وت��ب��ادل 
الفريق،  وت�صاميمهم مع  ق�ص�صهم 
لالنتقال معاً اإىل واقع اأكرث تط�راً، 

بتحقيق  يتعلق  فيما  واقرتاحاتهم 
جمتمع  ل��دى  والإي��ج��اب��ي��ة  ال�صعادة 
“منتدى  و�����ص����ك����ل  الإم������������������ارات«. 
الأفكار  لل��ت��ق��اء  ة  من�صّ ال�صعادة” 
والتعبري عن امل�اهب وامل�صاعر على 
حد �ص�اء، وذلك بهدف تعزيز �صعادة 

•• دبي-الفجر: 

ن���ظ���م���ت ����ص���ل���ط���ة امل���ن���ط���ق���ة احل�����رة 
عمل  ور���ص��ة  “دافزا”  دب���ي  مب��ط��ار 
ال�صعادة”،  “منتدى  ع��ن���ان  حت��ت 
امل�ظف  ����ص���ع���ادة  م�����دى  لك���ت�������ص���اف 
تركيب  عملية  عرب  وذلك  الفردية، 
حيث  ال�����ص��غ��رية،  “الليغ�”  ق��ط��ع 
�صارك فيها م�ظف� دافزا وعدداً من 

م�ظفي اجلهات احلك�مية. 
ال���ف���ع���ال���ي���ة دع����م����اً خلطة  وج��������اءت 
 ،2021 –  2017 داف��زا لل�صعادة 
ال�طني  ال���ربن���ام���ج  ع���ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة 
لل�صعادة والإيجابية والذي يت�صمن 
بيئات  ت�فر  املبادرات  جمم�عة من 
القيم  وتر�صخ  للم�ظفن  مبتكرة 
جمتمع  يف  ح��ي��اة  كاأ�صل�ب  ال��ت��ف��اوؤل 

الإمارات. 
وق���ام���ت ور����ص���ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى فكرة 
“بناء مناذج �صغرية ل��صف حلظات 
امل�صارك�ن  ن���ف���ذ  ح���ي���ث  �صعيدة” 
ومبا  يرونها  كما  ال�صعادة  ت�صاميم 
تركيب هذه  لهم، من خ��الل  تعنيه 

بت�جيهات  ال��ق���ي  “دافزا”  ال��ت��زام 
بن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صم�  ���ص��اح��ب 
را�صد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة 
ال������زراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
رعاه اهلل، الذي اأكد اأهمية ال�صتماع 
لآراء واأفكار كافة الأفراد وامل�ؤ�ص�صات 

وال�صغرية.  الب�صيطة  امل��ج�����ص��م��ات 
املجال  اإف�صاح  اإىل  ال�ر�صة  وت��ه��دف 
ل��������ص���ع ت�ص�ر  م����ظ���ف  ك����ل  اأم�������ام 
منفرد لل�صعادة، عرب ت�صغيل املنحى 
ق�ة  وا�صتخدام  الدماغ  الإبداعي يف 

اخليال واللعب. 
ومت�����ي�����زت ال���ف���ع���ال���ي���ة الب���ت���ك���اري���ة 
باجلمع بن العمل الفردي والعمل 
اأهمية  ع��ل��ى  اجل��م��اع��ي، والإ�����ص����اءة 
وكيفية  اجل��م��اع��ة،  ع��م��ل  ال��ف��رد يف 
يلغي  اأن  دون  بينهم  فيما  ال��ت��ع��اون 
عمل الفريق اإبداع الفرد و�صخ�صيته 

امل�صتقلة ومفاهيمه اخلا�صة.
ابراهيم  قال  احل��دث،  على  وتعليقاً 
البنا مدير اأول اإدارة امل�ارد الب�صرية 
ال�ر�صة  “اأطلقنا هذه  “دافزا”:  يف 
اإىل  ل��ت�����ص��اف  ن���ع��ه��ا  م���ن  الأوىل 
التي  والفعاليات  الن�صاطات  �صل�صلة 
تق�م بها “دافزا” تقديراً مل�ظفيها 
ودع��م��اً لأف��ك��اره��م وت��ع��زي��زاً لأدائهم 

املهني املتميز«.
بن  ال��ف��ع��ال��ي��ة  “جمعت  واأ�����ص����اف: 
مع  لتتما�صى  وال��ت��ث��ق��ي��ف  ال��رتف��ي��ه 

•• دبي-الفجر: 

الطاير،  حميد  عبيد  معايل  اجتمع 
وزي����ر ال���دول���ة ل��ل�����ص���ؤون امل��ال��ي��ة مع 
معايل خ��صيه اأنخيل غ�ريا، الأمن 
القت�صادي  ال��ت��ع��اون  ملنظمة  ال��ع��ام 
بهدف  وذل��ك   ،OECD والتنمية 
ال�صرتاتيجية  ال�����ص��راك��ة  م��ن��اق�����ص��ة 
املنظمة  املالية مع  التي جتمع وزارة 
اأوا�صر  ل��ت��ع��زي��ز  ت��ط���ي��ره��ا،  و���ص��ب��ل 
امل�����ص��رتك.  وت�جه  العمل وال��ت��ع��اون 
بال�صكر  الطاير  حميد  عبيد  معايل 
التعاون  ملنظمة  ال��ع��ام  الأم����ن  اإىل 
الق��ت�����ص��ادي وال��ت��ن��م��ي��ة ع��ل��ى الدعم 

الذي تقدمه املنظمة يف اإطار مذكرة 
لبناء  الطرفن،  بن  امل�قعة  تفاهم 
�صراكة �صريبية، والتي اأ�صبحت دولة 
للتدريب  مركزاً  مب�جبها  الإم���ارات 
و�صمال  الأو�����ص����ط  ال�������ص���رق  مل��ن��ط��ق��ة 
املعل�مات  ت��ب��ادل  ���ص��اأن  يف  اإف��ري��ق��ي��ا 
�صبكة خربات �صريبية م�ؤهلة  وبناء 
وقد  ه��ذا  املنطقة،  دول  ب��ن  وفاعلة 
اإىل ع�ص�ية  الإم��ارات  ان�صمت دولة 
امل���ن���ت���دى ال������دويل ل��ل�����ص��ف��اف��ي��ة منذ 
خمتلف  يف  و����ص���ارك���ت   2010 ع����ام 
اجتماعاته.  وقال معايل عبيد حميد 
ال���ط���اي���ر: ت���ا���ص��ل دول�����ة الإم������ارات 
العربية املتحدة �صعيها لتنفيذ جميع 

ال�ر�صات  وت��ن��ف��ي��ذ  ع��ق��د  جم����ال  يف 
اتفاقيات  ح���ل  ال�صن�ية  الإقليمية 
والتي  ال�����ص��ري��ب��ي،  الزدواج  جت��ن��ب 
تنظيمها  ع��ل��ى  امل��ال��ي��ة  وزارة  ت��ق���م 

لل�صنة العا�صرة على الت�ايل. 
غ�ريا  اأنخيل  خ��صيه  معايل  واأ���ص��اد 
تق�م  ال��ذي  والفاعل  الكبري  ب��ال��دور 
ب��ه دول���ة الإم������ارات يف جم���ال تبادل 
ال�صريبية  ل���الغ���را����س  امل��ع��ل���م��ات 
هذا  يف  املنظمة  مبعايري  والتزامها 
تعاون  ب��دوره  يعك�س  وال��ذي  ال�صاأن، 
ال���دويل يف هذا  ال��دول��ة م��ع املجتمع 
امل��ج��ال. واأك���د الأم���ن ال��ع��ام ملنظمة 
على  والتنمية  القت�صادي  التعاون 

التعاون مع  باأطر  املرتبطة  اخلطط 
املعل�مات  ال��دويل يف جمال  املجتمع 
التزامها  ت����ؤك���د  ك��م��ا  ال�����ص��ري��ب��ي��ة، 
بتطبيق ال�صالحات املالية املعتمدة، 
القيمة  ����ص���ري���ب���ة  م���ق���دم���ت���ه���ا  ويف 
ال�صريبة  ت�صكل هذه  امل�صافة، حيث 
التن�يع  �صيا�صات  اإىل  هامة  اإ�صافة 
الق���ت�������ص���ادي ال���ت���ي ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا دول���ة 
التنمية  حتقيق  وت��دع��م  الإم������ارات، 
امل�صتدامة.  واملجتمعية  القت�صادية 
غ�ريا  اأنخيل  خ��صيه  معايل  وتقدم 
دولة  اإىل  بال�صكر  الج��ت��م��اع  خ���الل 
املالية، على  ب���زارة  الإم���ارات ممثلة 
وخا�صة  املنظمة،  مع  املثمر  تعاونها 

الكامل  وا�صتعدادها  املنظمة  ال��ت��زام 
للتعاون مع الدولة يف �صتى املجالت 

ذات العالقة.  
وتناول الجتماع جملة من امل�ا�صيع 
القت�صادية  الأو���ص��اع  مقدمتها،  يف 
امل���ج���ال  ال���ع���امل���ي���ة وال�����ت�����ط������رات يف 
ال�صريبي، والإ�صالحات املالية التي 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اعتمدتها 
لتط�ير  �صعيها  اإط�����ار  يف  امل��ت��ح��دة، 
كما  ال�����دول�����ة،  يف  ال���ع���ام���ة  امل���ال���ي���ة 
ا�صتعر�س معايل عبيد حميد الطاير 
متتاز  التي  املتط�رة  التحتية  البنية 
بها دولة الإم��ارات واأهميتها يف دعم 

النم� القت�صادي امل�صتدام.   

جلذب مليون �سائح نهاية 2018 

حافالت جمهزة باالإنرتنت لنقل ال�شياح من مطار دبي اىل راأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة – الفجر

عن  ام�س  ال�صياحة  لتنمية  اخليمة  راأ���س  هيئة  اأعلنت 
اإط����الق خ��دم��ة ج��دي��دة ل��ن��ق��ل ال�����زوار م��ن م��ط��ار دبي 
الدويل اإىل راأ�س اخليمة )مبنى الركاب 1 و 3(، لتتيح 
املميزة  ال�صياحية  ال���ج��ه��ة  ا�صتك�صاف  فر�صة  ل��ل��زوار 
بعد  منازلهم  اإىل  ال��ع���دة  على  ال��دول��ة  �صكان  ومتكن 
لأهداف  دعماً  اخلط�ة  ه��ذه  وتاأتي  ل��الإم��ارة.  زيارتهم 
الإمارة باجتذاب ملي�ن زائر بحل�ل نهاية عام 2018، 
اأوروب���ا  يف  ال�صياحية  ال���ك��الت  م�صاعدة  �صاأنها  وم��ن 
ورو�صيا والهند على ا�صتقطاب ع�صاق ال�صفر اإىل الإمارة 

لال�صتمتاع ب�ص�اطئها الذهبية املمتدة على م�صافة 64 
الأ�صيلة  العربية  الثقافة  على  وال��ت��ع��رف  م��رت،  كيل� 
اأعلى  جي�س،  جبل  على  املتن�عة  الريا�صية  واملغامرات 

قمة جبلية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
www. امل�����ق����ع الإل�����ك�����رتوين ال��ه��ي��ئ��ة  وخ�����ص�����ص��ت 
ملن يرغب يف نقل ال��زوار من   rakshuttle.com
مطار دبي الدويل )مبنى الركاب 1 و 3( اإىل الفنادق 
لالجتاه  دره��م   20 ب�صعر  اخليمة  راأ����س  يف  الرئي�صية 
املركبات،  من  على  الإنرتنت  خدمة  وتت�فر  ال�احد. 
ك��م��ا مي��ك��ن ل��ل��رك��اب م��ن ���ص��ي��اح وم��ق��ي��م��ن ال�صرتخاء 

والتمتع مب�صاهدة املناظر الطبيعية اخلالبة.
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العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/149 تنفيذ جتاري
ال�صيارات  و�صمكرة  و�صبغ  مليكانيك  الذهبي  الن�صر  �صده/1-ور�صة  املنفذ  اىل 
مالك   - �صامن   - العدوان  م�صعل  في�صل  �صلطان  �صيف   -2 فردية  م�ؤ�ص�صة   -
الم���ارات  التنفيذ/م�صرف  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه���ل  امل�ؤ�ص�صة 
اأقام  قد  ال�صالمي  را�صد  جابر  حممد  را�صد  وميثله:جابر  ���س.م.ع  ال�صالمي 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)786363.44( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة 
املذك�ر  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/148 تنفيذ جتاري

فردية  م�ؤ�ص�صة   - العاملية  للتجارة  اخلليجية  �صده/1-املجم�عة  املنفذ  اىل 
امل�ؤ�ص�صة جمه�ل  املدفع احلارثي - �صامن - مالك  ابراهيم  2- خالد حممد 
�س.م.ع  ال���ص��الم��ي  الم����ارات  التنفيذ/م�صرف  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
الدع�ى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�صالمي  را���ص��د  ج��اب��ر  حممد  را���ص��د  وميثله:جابر 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )470330( درهم  
�صتبا�صر الجراءات  املحكمة  املحكمة وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
ي�ما من   15 خ��الل  املذك�ر  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/278 تنفيذ جتاري
�صريدهار  ح��ار  فيدياد  بريد   -2 ���س.م.م  للتجاره  �صده/1-لج�صي  املنفذ  اىل 
ال�صالمي  اب�ظبي  التنفيذ/م�صرف  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه���ل 
الدع�ى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�صالمي  را���ص��د  ج��اب��ر  حممد  را���ص��د  وميثله:جابر 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1480760.91( 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م  
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15  الج��راءات 

ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/4236 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1-مروان حمم�د ح�صن عبداهلل ع��س جمه�ل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/نزار حنفي حمم�د م��صى وميثله:را�صد 
املذك�رة  التنفيذية  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  تهلك  حممد  ع��ب��دال��رزاق 
اع���اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق����دره )210334( دره����م  اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/1057 تنفيذ �شرعي

ان  املنفذ �صده/1-احمد غل�م ح�صن عبداهلل حممد جمه�ل حمل القامة مبا  اىل 
طالب التنفيذ/ن�ره عبدالعزيز علي ابراهيم النعيمي وميثله:را�صد عبدالرزاق حممد 
تهلك قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله وذلك لال�صتعالم واحلجز على 
الم�ال التي حتت يد املدين من التي بيانه/الرخ�س التجارية والعقارات واملركبات 
يف  الغري  ل��دى  للمدين  وم��ا  البن�ك  ل��دى  والم����ال  وال�صندات  واحل�ص�س  وال�صهم 
اجلهات التي يحددها يف الطلبات الالحقة ويف حدود املبلغ املبن بالئحة وعليه فان 
املذك�ر  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2150  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- اأطل�س لل�صحية والعالجية )م�ؤ�ص�صة ذات م�صئ�لية 
حمدودة( جمه�ل حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /ماجن� راما�صاندران م م 
راما�صاندران وميثله:امل خمي�س دروي�س حممد البل��صي قد ا�صتاأنف القرار/ 
احلكم ال�صادر بالدع�ى رقم 2017/1538 جتاري كلي بتاريخ:2017/11/15  
وحددت لها جل�صه ي�م الثالثاء امل�افق 2018/2/27 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1565  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- الدكت�ر/ر�صيد هدى جمه�ل حمل القامة مبا ان 

ابراهيم فايز احلديدي وميثله:هدى عي�صى جان علي بن  امل�صتاأنف /فايز 

ال�صادر بالدع�ى رقم 238/2016 مدين  ا�صتاأنف/ احلكم  علي بن ر�صا قد 

كلي بتاريخ:2017/11/29  وحددت لها جل�صه ي�م الثالثاء امل�افق 2018/3/6 

ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم 

او من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/102  ا�شتئناف تظلم جتاري    
ب��ن غليطه  جمه�يل حمل  علي  ث��اين  1- حممد  ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف / بنك ام القي�ين ال�طني �س.م.ع وميثله:خالد 
ك��ل��ن��در ع��ب��داهلل ح�����ص��ن  ق��د ا���ص��ت��اأن��ف/ احل��ك��م ال�����ص��ادر ب��ال��دع���ى رقم 

2017/95 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�صه ي�م الربعاء  امل�افق 2018/2/21 ال�صاعة 17.30 م�صاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2016/2050  مدين جزئي
اىل املدعي عليه /1-عبداهلل علي ابداح جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/�صركة 
املدعي  ال��زام  الدع�ى وم��ص�عها  اأق��ام عليك  ���س.م.ع قد  للتاأمن  ال�طنية  اأب�ظبي 
عليها باداء مبلغ )498.810( درهم مع الف�ائد القان�نية 9% من تاريخ رفع الدع�ى 
وحتى ال�صداد التام 2-الزام املدعي عليه بالر�ص�م وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
بالقاعة  ���س   8.30 ال�صاعة   2018/2/21 امل���اف��ق  الرب��ع��اء  ي���م  جل�صة  لها  وح���ددت 
Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 
الأق��ل ويف  اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  لديك من مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/30  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/رح��ي��م ح�صن ب���ي��رات��ي جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مبا 
الدع�ى  عليك  اأق���ام  ق��د  ك��اوك��ان��ى  زم��اين  علي  حم�صن  املدعي/علي  ان 
والر�ص�م  والفائدة  درهم   )170655( وق��دره  مببلغ  املطالبة  وم��ص�عها 
  2018/2/22 امل����اف���ق  اخل��م��ي�����س  ي����م  ل��ه��ا جل�صة  وح����ددت  وامل�����ص��اري��ف. 
ال�صاعة:08.30 �س بالقاعة:ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/34  جتاري جزئي

حمل  جمه�ل  ذ.م.م  الفنية  للمقاولت  املحظ�ظة  عليه/النجمة  املدعي  اىل 
- رخ�صة جتارية  وامل��ن��ا���ص��ب��ات  الأزي����اء  لعر�س  امل��دع��ي/دي��ف��ا  ان  الق��ام��ة مب��ا 
رقم:547031 قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليه 
 %12 القان�نية  والفائدة  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م   )40000( وق��دره  مببلغ 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة ي�م الحد امل�افق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.C.12:بالقاعة ���س  ال�����ص��اع��ة:08.30    2018/3/4
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/61 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1-  ماجد حممد ربيع حمب جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/عزت عمر احلديدي عبداملجيد كريه  قد اأقام 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )23256( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2024  ا�شتئناف جتاري    
قا�صم  ع��ب��دال��رزاق  نايف  عامر   -2 ج��اران��اه  ع��الء   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
امل�صتاأنف /عبداهلل  3-غ�صان فاروق اب�غزاله جمه�ل حمل القامة مبا ان 
وحمد الغرير لال�صتثمار �س.ذ.م.م وميثله:ديانا حممد حمادة قد ا�صتاأنف/ 
بتاريخ:2017/10/26   بالدع�ى رقم 2017/959 جتاري كلي  ال�صادر  احلكم 
�صباحا    10.00 ال�صاعة   2018/3/4 امل���اف��ق  الح��د  ي���م  جل�صه  لها  وح���ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/316 تنفيذ جتاري

ان  الق���ام���ة مب���ا  ����ص���ده/1-ث���ي���ات���رو م.م.ح جم��ه���ل حم���ل  امل��ن��ف��ذ  اىل 
دبي(  )ف��رع  ان��ك  �ص�لي��صنز  �صن  �صبالي  ا���س  ب��ي  التنفيذ/ي�  طالب 
وميثله:ح�صن علي عبدالرحمن ل�تاه قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )93164.80( درهم  
�صتبا�صر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  املحكمة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/97 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1-ايهاب الداخلي طه �صلقامى جمه�ل حمل القامة 
مب���ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/م�����ص��رف ال���ه���الل )���ص��رك��ة م�����ص��اه��م��ه عامه( 
وميثله:نا�صر مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
 )51900.07( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك���رة 
درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1662 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1-ت�تال ه�ليديز �س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
التنفيذ/فندق �ص�فيتيل - جمريا بيت�س دبي وميثله:حممد  ان طالب 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة  ي��صف عبدالرحيم عبداهلل قد 
دره��م  اىل  وق��دره )21199.87(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3919 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1-�ص�نيل ب�دوفال جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ل��صي رو�صي كروك وميثله:را�صد عبدالرزاق حممد تهلك قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )371827( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/228  احوال نف�س غري م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- اأجاي ج�رج ت�ما�س  جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ مارتينا 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  املازمي   عبداهلل  �صلفي�صرت وميثله:احمد ح�صن حممد  راين 
بال�صافة اىل نفقة عدة ونفقة زوجية ومتجمدها  لل�صرر  وم��ص�عها دع�ى تطليق 
وم�ؤخر �صداق وت�صليم �ص�رة طبق ال�صل من ج�از �صفر ابنته واثبات ح�صانة ونفقة 
بال�صافة  امل�ا�صالت  وب��دل  ح�صانة  واج��رة  ح�صانة  وم�صكن  خادمة  واج��رة  لل�صغرية 
مل�صاريف الدع�ى اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة ي�م  اخلمي�س امل�افق  2018/2/22   
ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة رقم )3( يف مبنى الح�ال ال�صخ�صية يف منطقة القره�د لذا 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/497  ا�شتئناف مدين    
والتجارة  وال�صياحة  والبناء  للعقارات  ان  ات�س  اي   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
���ص��رك��ة حم�����دودة جم��ه���ل حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل�����ص��ت��اأن��ف /ع��ا���ص��م بن 
عبداهلل بن حامد الطالب وميثله:را�صد عبداهلل علي ه�ي�صل النعيمي قد 
جزئي  م��دين   2016/2173 رق��م  بالدع�ى  ال�صادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف 
امل�افق 2018/2/28  الربعاء  ي�م  لها جل�صه  وح��ددت  ب��ت��اري��خ:2017/4/13  
ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم 

او من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/201  ا�شتئناف عقاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صيد علي ج�اد جمه�ل حمل القامة مبا ان 
امل�صتاأنف /�صركة ايرث ديفل�برز ذ.م.م وميثله:عبداهلل خمي�س غريب 
الناخي ال علي قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدع�ى رقم 277-
2010 عقاري كلي بتاريخ:2013/3/19  وحددت لها جل�صه ي�م الثنن 
 ch1.C.11 امل�افق 2018/3/26 ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم
تخلفكم  ح��ال  ويف  قان�نيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�ص�ركم  يقت�صي  وعليه 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
       اإعادة اإعالن  بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/77  احوال نف�س م�شلمني
ان  الق��ام��ة مب��ا  ال�صقا  جم��ه���ل حم��ل  يا�صن  امل��دع��ي عليه / 1- في�صل  اىل 
املدعي/ منال علي الربين  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها اثبات ح�صانة. 
وحددت لها جل�صة ي�م  الربعاء امل�افق  2018/2/28   ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
مكلف  فاأنت  ل��ذا  القره�د  منطقة  يف  ال�صخ�صية  الح����ال  مبنى  يف   )7( رق��م 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

       اإعادة اإعالن  بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/2004  احوال نف�س م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- عبد �صداف حممد ح�صن عبداهلل  جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �صريه بان� حمم�د با�صا  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالطالق 
واجرة  الزوجية  النفقة  متجمد   ، البن�ه  نفقة   ، ح�صانه  اثبات  النفاق  وع��دم  لل�صرر 
احلا�صنة واجرة اخلادمة ، اجرة م�صكن احل�صانة ، بدل الثاث ، نفقة العدة ، م�ؤخر 
ال�صداق ، نفقة املتعة ، امل�صاريف والر�ص�م الدرا�صية ، ت�صليم ال�ثائق وامل�صتندات. وحددت 
لها جل�صة ي�م  الحد امل�افق  2018/2/25   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة رقم )10( يف مبنى 
الح�ال ال�صخ�صية يف منطقة القره�د لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/753  تظلم جتاري
حمل  جم��ه���ل  م.م.ح  �ص�لي��صنز  ا���ص���ران�����س  1-ج��ل���ب��ال   / ���ص��ده  املتظلم  اىل 
عليكم  اأق��ام  قد  ���س.م.ع  للتكافل )وطنيه(  ال�طنيه   / املتظلم  ان  القامة مبا 
رقم  الدع�ى  يف  ال�صادر  القرار  من  تظلم  وم��ص�عه  اع��اله  املذك�ر  التظلم 
544/2017 حجز حتفظي جتاري والر�ص�م وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة ي�م 
لذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  08.30 �س  ال�صاعة   2018/2/25 امل�افق  الح��د 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/30 عقاري كلي

اىل املدعي عليه /1-حممد عمر حممد باقب�س جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/
اأقام  ق��د  الكتبي  غدير  علي  حميد  وميثله:هند  �����س.ذ.م.م  العقارية  دام���اك  �صركة 
عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1.605.940( 
حتى  �صن�يا  ت��اخ��ري  غ��رام��ات   %36 ب���اق��ع  دره���م   )259.611( وق���دره  ومببلغ  دره���م 
وامل�صاريف  وال��ر���ص���م  ال��ت��ام  ال�صداد  حتى  ماي�صتحق  وب�صداد  ت����اري����خ:2017/10/30 
 11.00 ال�صاعة   2018/2/25 امل�افق  الحد  ي�م  لها جل�صة  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر  �س بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2295  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- �صيلبى وورلد وايد م.د.م.�س 2- ماني�س ج�يل م�كي�س ك�مار 3-�صيلبى 
كيبل تكن�جليز ليمتد 4- �صيلبى وورلد وايد بي تي ئي ال تي دي - �صنغاف�رة جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ البنك التجاري الدويل �س.م.ع قد اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وعليه 
املحكمة  حكمت  التايل  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2018/1/31  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
وقبل الف�صل يف امل��ص�ع بندب اخلبري امل�صريف �صاحب الدور باجلدول الطالع على ملف 
الدع�ى وم�صتنداتها وماع�صى ان يقدمه اخل�ص�م والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها 
ان لزم المر والطالع على املرا�صالت ال�رقية واللكرتونية ان وجدت ال�صجالت والدفاتر 
والزمت  دره��م  ال��ف  ع�صرون  وقدرها  خ��ربة  امانة  وح��ددت  واللكرتونية  ال�رقية  التجارية 
املدعي ب�صدادها، وحددت لها املحكمة جل�صة ي�م الربعاء امل�افق:2018/2/14 ال�صاعة:09:30 

 .ch1.B.8:صباحا يف القاعة�
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2626  جتاري كلي

املزروعي  ال�صاك�ب  �صامل  2-ع��ف��را عبيد  دب��ا���س  ���ص��اذيل  ب��ن  امل��دع��ي عليه /1-ع��اط��ف  اىل 
القرم للديك�ر - م�ؤ�ص�صة فرديه جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/مبارك  3-مر�صى 
بن مر�صل بن مبارك ال مر�صل وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�صن قد اأقام عليك الدع�ى 
 )735218( وقدره  مببلغ  والتكافل  بالت�صامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ص�عها 
دره���م وال��ر���ص���م وامل�����ص��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن ت��اري��خ املطالبة وحتى 
ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة ي�م الحد امل�افق 2018/2/18 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/83  جتاري كلي
اىل املدعي عليه /1-حامت حممد احمد الحمر جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/حممد بن حم�د حممد احلتار�صة قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
املطالبة با�صرتجاع عدد 13 �صيك م�صح�بة على بنك المارات دبي ال�صالمي 
وخماطبة البنك ب�قف �صرفها والر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة  امل�افق 2018/2/18  وحددت لها جل�صة ي�م الحد 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.15
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/840  جتاري كلي

اىل اخل�صم املدخل /1-ال�صيخ/حممد بن �صلطان بن حمدان ال نهيان )�صريك( 2-عي�صى عتيق 
العل�ي )�صريك( جمه�ل حمل  املزروعي )�صريك( 3-علي جمعة نا�صر عبداهلل  حممد ربيع 
قد  ال�ص�يدي  الر�صة  خلفان  عبيد  وميثله:حممد  يامام�ت�  املدعي/تت�ص�يا  ان  مبا  القامة 
اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  فقط  اماراتي  دره��م   )3.437.932(
ال�صداد التام مع الزام املدعي عليها بالر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.. وحددت لها 
جل�صة ي�م الثنن امل�افق 2018/2/19 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2372  جتاري كلي

املدعي/ ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  م.د.م.����س  عليه/�صرين�ج  املدعي  اىل 
عليك  اأق���ام  ق��د  ال�صبيعي  عمري  ومي��ث��ل��ه:ام��ل  ك���ت��ارى  �ص�بها�صبهاى  �صميت 
 )84490500( وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى 
الربعاء  ي�م  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م 
امل�افق 2018/2/14  ال�صاعة:09.30 �س بالقاعة:ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2679  جتاري كلي

حمل  جم��ه���ل  �����س.ذ.م.م  العامه  للتجار  امللكي  عليه/الف�صاء  امل��دع��ي  اىل 
م.د.م.������س ومي��ث��ل��ه:خ��ال��د كلندر  امل��دع��ي/ب��ي��ك��اي��ل تريدينغ  ان  الق��ام��ة مب��ا 
اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بتعين املحكم  عبداهلل ح�صن قد 
والر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة ي�م الربعاء 
فاأنت  ل��ذا   ch1.B.8:بالقاعة ���س  ال�����ص��اع��ة:09.30    2018/2/21 امل���اف��ق 
مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/28 عقاري كلي
اىل املدعي عليه /1-ال�صيد حممد حمم�د جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/�صيلكت 
جل�بال ديفيل�مبنت �س.ذ.م.م وميثله:ح�صن علي عبدالرحمن ل�تاه قد اأقام عليك 
الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بف�صخ العقد بن املدعي واملدعي عليها البيع وال�صراء 
ورد ال�حدة رقم:3808mgi يف برج ذارزيدن�صز يف مارنيا جيت 1 دبي مارينا والر�ص�م 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة ي�م الحد امل�افق 2018/2/25 ال�صاعة 
قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س   11.00
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1529  جتاري  جزئي 

اىل املحك�م عليه/1- جل�بال درايف لتاجري ال�صيارات �س.ذ.م.م جمه�ل حمل 
يف    2017/8/8 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
بالزام  �����س.ذ.م.م  ال�صيارات  لتاجري  ل�صالح/خي�ل  اع��اله  امل��ذك���رة  ال��دع���ى 
املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ اجمايل وقدره )6.650( درهم اماراتيا 
حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�صت  وامل�صروفات  بالر�ص�م  الزامها  مع 
الي�م  من  اعتبارا  ي�ما  ثالثن  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�ص�ري  مبثابة 
التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1061  جتاري  جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- بروم� �صب�ت للهداية العالنية جمه�ل حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/9/11  يف الدع�ى املذك�رة اعاله 
ل�صالح/ال رحمة للخدمات الت�ص�يقية ���س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها )بروم� �صب�ت 
�س.ذ.م.م(  الت�ص�يقية  للخدمات  رحمة  )ال  للمدعية  ت���ؤدي  بان  العالنية(  للهداية 
تاريخ:2017/1/30  من  �صن�يا   %9 ب�اقع  والفائدة  دره��م   )76.973.60( وق��دره  مبلغ 
مقابل  دره��م  خم�صمائة  ومبلغ  بامل�صاريف  عليها  املدعي  والزمت  ال�صداد  متام  وحتى 
اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن ي�ما اعتبارا 
من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3051  جتاري  جزئي 
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ج���ج��ى ف��ات��ا مبارامبيل ان���درو جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/بنك ام القي�ين ال�طني �س.م.ع نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
ال�طني  القي�ين  ام  ل�صالح/بنك  اع��اله  امل��ذك���رة  الدع�ى  يف    2017/11/22 بتاريخ 
�س.م.ع بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي اىل املدعي مبلغ )7330.27( درهم وفائدة 9% من 
تاريخ:2008/3/4 وحتى:2017/8/30 وفائدة 9% على اجمايل املبلغ امل�صتحق يف التاريخ 
الخري وحتى متام ال�صداد والزمته بالر�ص�م وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�صت كا زاد على ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ص�ري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/91  جتاري جزئي

�صركة   - �ص�ر�صينج  جل�بال   - ���س.ذ.م.م  �ص�ر�صينج  جل�بل  عليه/نيلكمال  املدعي  اىل 
ذات م�صئ�لية حم��دودة - �صابقا جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/املازن للتجارة 
العامة �س.ذ.م.م وميثله:ماجد �صعيد حمد اجلالف ال�ص�يهي قد اأقام عليك الدع�ى 
والر�ص�م  دره���م   )13661( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ص�عها 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام. وحددت 
 ch1.C.13:لها جل�صة ي�م الثالثاء امل�افق 2018/2/20  ال�صاعة:08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/89  جتاري جزئي

احمد  اي���اد  م��دي��ره��ا  وميثلها  ذ.م.م  ال��ط��رق  مل��ق��اولت  وف���ا  عليه/�صركة  امل��دع��ي  اىل 
عبدالرحمن امل��صي 2-اي��اد احمد عبدالرحمن امل��صي جمه�ل حمل القامة مبا ان 
الريامي قد  الثقيلة ذ.م.م وميثله:ح�صن علي مطر  املتحدة للمعدات  املدعي/ال�صقر 
اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )51.000( 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�ص�م  درهم   )25.000( وق��دره  مببلغ  وتع�ي�س  درهم 
امل�افق  اخلمي�س  ي���م  جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صم�ل 
2018/2/22  ال�صاعة:08.30 �س بالقاعة:ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/278  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/5 �صباي�س ري�صت�رانت م.د.م.�س وميثله مديره/اقبال حممد ي��صف 
الغذائية  امل���اد  لتجارة  الهاملي  حممد  املدعي/�صركة  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل 
الدع�ى  اأقام عليك  البل��صي قد  ���س.ذ.م.م وميثله:ابراهيم م��صى علي مراد  ماف�س 
والر�ص�م  دره��م   )9215.90( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ص�عها 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبه وحتى ال�صداد التام. وحددت 
 ch1.C.13:لها جل�صة ي�م الثالثاء امل�افق 2018/2/27  ال�صاعة:08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/148  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/ا�صغر عبداهلل زماين جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/
املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  اأق��ام عليك  ف��روزي فقري حممد قد  �صياء اهلل 
والر�ص�م  دره��م   )151000( مبلغ  ب�صداد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  الم��ر  ب��ا���ص��دار 
وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة ي�م الثالثاء امل�افق 2018/2/20  ال�صاعة:08.30 
اأو من ميثلك قان�نيا  بالقاعة:ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر  �س 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/4054  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1-فاين داينينج ميدل اي�صت ���س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
حمم�د  وميثله:حكمت  ���س.ذ.م.م  �صي(  بي  )اي  ك�ن�صبت  بيكنج  املدعي/ادفان�صد  ان 
فيا�س قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م   )22731.38(
 2018/2/22 امل�افق  اخلمي�س  ي�م  جل�صة  لها  وح��ددت  التام.  ال�صداد  وحتى  املطالبة 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ص�ر  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �س 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2780  جتاري  جزئي 
القامة مبا  اون��اراي��ان جمه�ل حمل  ان  برا�صات  نيليكا  اتهيل  اوب��اد  املدعي عليه/1-  اىل 
ان املدعي/اميك�س )ال�صرق الو�صط( �س.م.ب )م( فرع دبي وميثله:خليفة عبداهلل �صعيد 
عبداهلل بن ه�يدن الكتبي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/1/10  
يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�صالح/اميك�س )ال�صرق الو�صط( �س.م.ب )م( فرع دبي بالزام 
املدعي عليه )اوباد اتهيل نيليكا برا�صات ان اونارايان( بان ي�ؤدي للمدعية)اميك�س )ال�صرق 
الو�صط( �س.م.ب )م( فرع دبي( مبلغ وقدره )49.958.72( درهم والفائدة 9% �صن�يا من 
تاريخ:2017/8/13 وحتى ال�صداد التام والر�ص�م وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن ي�ما اعتبارا من 
الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2705  جتاري  جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- كادي�ال عبداهلل اي�ب جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�صالح/ اع��اله  امل��ذك���رة  ال��دع���ى  يف    2018/1/22 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
اميك�س )ال�صرق الو�صط( �س.م.ب )م( فرع دبي بالزام املدعي عليه )كادي�ال عبداهلل 
دب��ي( مبلغ  ���س.م.ب )م( فرع  ي���ؤدي للمدعية )اميك�س )ال�صرق الو�صط(  بان  اي���ب( 
متام  وحتى  م����ن:2017/8/8  �صن�يا   %9 ب�اقع  والفائدة  دره��م   )31.352.54( وق��دره 
 . املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  ومبلغ خم�صمائة  وامل�صاريف  بالر�ص�م  والزمته  ال�صداد 
حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل 
اآل  �صعيد  بن  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صم�  با�صم �صاحب  الع��الن �صدر  لن�صر هذا 

مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1857  جتاري  جزئي 

بان  نعلنكم  القامة  املحك�م عليه/1- طاهر حممد حممد جعفر جمه�ل حمل  اىل 
اعاله  امل��ذك���رة  الدع�ى  يف    2017/12/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
املدعي عليه )طاهر  بالزام  دبي  ���س.م.ب )م( فرع  الو�صط(  )ال�صرق  ل�صالح/اميك�س 
حممد حممد جعفر( بان ي�ؤدي للمدعية )اميك�س )ال�صرق الو�صط( �س.م.ب )م( فرع 
من:2017/5/24  �صن�يا   %9 ب�اقع  والفائدة  درهم   )135.052.65( وق��دره  مبلغ  دبي( 
وحتى متام ال�صداد والزمته بالر�ص�م وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة . حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن ي�ما اعتبارا من 
الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/192  عمايل كلي 

القامة  حمل  جمه�ل  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ه���م  اأفني�م  عليه/1-  املحك�م  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/19  يف الدع�ى املذك�رة 
اعاله ل�صالح/عزيب كبدي وولدي مرمي بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ 
)اربعة وت�صع�ن الف ومائتان واثنان و�صت�ن درهما( وبالزامها بتزويد املدعية ب�صهادة 
نهاية اخلدمة وتذكرة الع�دة اىل م�طنها او قيمتها نقدا ما مل تكن وقت التنفيذ قد 
التحقت بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها باملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعية 
قابال  . حكما مبثابة احل�ص�ري  ذلك من طلبات  ما عدا  ورف�صت  فيها  ن�صيبها  من 
لال�صتئناف خالل ثالثن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2701  جتاري  جزئي 

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  ب�تا جمه�ل حم��ل  ري��دي  �صاد  ب��را  �صاي  ع��ل��ي��ه/1-  املحك�م  اىل 
اعاله  امل��ذك���رة  ال��دع���ى  يف    2018/1/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
ل�صالح/اميك�س )ال�صرق الو�صط( �س.م.ب )م( فرع دبي بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي 
الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 وفائدة  دره��م   )21.414.87( وق��دره  مبلغ  للمدعي 
احلا�صلة يف:2017/8/8 وحتى متام ال�صداد مع الزام املدعي عليه بالر�ص�م وامل�صاريف 
. حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف  املحاماة  اتعاب  وخم�صمائة درهم مقابل 
با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا الع��الن �صدر  الي�م  اعتبارا من  خالل ثالثن ي�ما 

ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/988 تنفيذ �شرعي

ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه���ل  بد�صكيخ  �صده/1-ماك�صيم  املنفذ  اىل 
التنفيذية  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  باردوكينا  التنفيذ/تاتيانا  طالب 
الدع�ى:200/2015  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ  والزامك  اعاله  املذك�رة 
فان  وعليه  دره��م   )122879( وق��دره  م�صلمن مببلغ  نف�س غري  اح���ال 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/656  عقاري كلي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/ك��ري��ات��د ل��ل��ع��ق��ارات امل���ح���دودة جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/
عليك  اأق��ام  قد  ال�ص�يدي  عبداهلل  عبدال�هاب  علي  وميثله:عبداهلل  م.د.م.����س  كيميا�صن 
التي  للحالة  املتعاقدين  واع��ادة  التفاقية  وف�صخ  ببطالن  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى 
كان�ا عليها قبل التعاقد والزام املدعي عليهما بالتكافل والت�صامن مببلغ وقدره )90.000( 
ال��ت��ام وال��ر���ص���م وامل�صاريف  ال�����ص��داد  ت��اري��خ  ت��اري��خ املطالبة حتى  دره���م وال��ف��ائ��دة 9% م��ن 
واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة ي�م الثالثاء امل�افق 2018/2/20  ال�صاعة:09.30 �س 
بالقاعة:ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خ�رفكان :

 ال�صيد/ احمد ابراهيم ح�صن حممد امليل - اجلن�صية المارات
وطلب الت�صديق على حمرر يت�صمن )تنازل( يف ح�صته البالغه 100% يف ال�صم التجاري 
اخليام ملقاولت الملني�م والزجاج ، ن�صاط الرخ�صة مقاولت فئة �صاد�صة املني�م وزجاج 
رق���م:607072  جتارية  رخ�صة  خ�رفكان  يف  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س   ،
ال�صادر بتاريخ:2010/5/17 يف دائرة التنمية القت�صادية بخ�رفكان اىل ال�صيد/مزمل 
مدينة  يف  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معل�ما  ليكن  بنغالدي�س.  اجلن�صية   - ك��الم  اأب��� 
انق�صاء  بعد  املذك�ر  املحرر  يف  ال�صاأن  ذوي  ت�قيعات  على  بالت�صديق  �صيق�م  خ�رفكان 

ا�صب�عن من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12249 بتاريخ 2018/2/13   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                         اىل املدعي عليه/ت�صى ت�صى ايليت كافيه �س.ذ.م.م
نعلنكم باأن املدعين قد اقام�ا عليكم الدعاوي العمالية املذك�رة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة ي�م الثنن 2018/2/26   ال�صاعة 11.00 �صباحا.

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قان�نا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�ص�ر  مكلف�ن  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالث ايام على القل ويف حالة تخلفكم 
فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري. بال�صافة اىل الر�ص�م وامل�صاريف واحلكم م�صم�ل 

املعجل بال كفالة
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
17/2018/13
15/2018/13

م
1
2

ا�صم املدعي
 بهاء الدين حمم�د احمد زايد 
جمدي احمد عبا�س عبا�س 

مبلغ املطالبة
27124 درهم + تذكرة الع�دة 
19444 درهم + تذكرة الع�دة
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ك���رم ���ص��م��� ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ب���ن �صلطان 
رئي�س  ال�����ص��ارق��ة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  ع��ه��د  ويل  القا�صمي 
�صباح  بال�صارقة،  ال�صرطية  العل�م  اأكادميية  جمل�س 
الريا�صي  الأكادميية  فريق  الأكادميية،  مبقر  ام�س 
الثامنة  ال��ب��ط���ل��ة  يف  الأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى  احل��ا���ص��ل 
وريا�صات  وامل��ع��اه��د  للكليات  الريا�صية  للفعاليات 
ال�صرطة  احت���اد  نظمها  وال��ت��ي  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع 
القيادات  م�صت�ى  على  الداخلية  ب����زارة  الريا�صي 
الأكادميية  لفريق  �صم�ه  وب���ارك  لل�صرطة.  العامة 
يعد  ال��ذي  البط�لة،  يف  الأول  املركز  على  ح�ص�لهم 
ح�����ص��اد ج��ه���د ل��ع��م��ل م��ت���ا���ص��ل م��ن ال��ق��ائ��م��ن على 
الأكادميية  رج����ال  م���ن  م��ت��ف��ان��ي��ة  وع���زمي���ة  ال��ف��ري��ق 
ليمثل�ا الأكادميية خري متثيل ويحقق�ا العديد من 

الإجنازات التي تعد مفخرة لهم ولالأكادميية. وحث 
�صم�ه فريق العمل اإىل م�ا�صلة رحلة البذل والعطاء 
خلدمة هذا ال�طن الذي يحتاج اإىل جه�د املخل�صن 
من اأبنائه، وت�صخري امكانياتهم وقدراتهم لرفع راية 
ال�طن يف كافة املحافل والأ�صعدة. وقدم �صم�ه �صكره 
وتقديره اإىل كافة العاملن واملدربن يف الأكادميية 
اأثمر  ال��ع��م��ل مم��ا  اأدائ���ه���م وت��ف��ان��ي��ه��م يف  ع��ل��ى ح�صن 

بح�ص�لهم على العديد من الإجنازات والأو�صمة.
ال�صيخ  �صم�  ب��ص�ل  التكرمي  حفل  جمريات  ب��داأت 
لأكادميية  القا�صمي  �صلطان  بن  حممد  بن  �صلطان 
ا�صتقبال  يف  ك��ان  حيث  بال�صارقة  ال�صرطية  العل�م 
���ص��م���ه ل����دى و���ص���ل��ه ���ص��ع��ادة ال���ل����اء ���ص��ي��ف ال����زري 
ال�صام�صي قائد عام �صرطة ال�صارقة، والعقيد الدكت�ر 

العل�م  اأكادميية  عام  مدير  العثمني  خمي�س  حممد 
ال�صرطية وكبار ال�صباط  ب�صرطة ال�صارقة.

وا���ص��ت��م��ع ���ص��م���ه م��ن ال��ق��ائ��م��ن يف الأك��ادمي��ي��ة على 
البط�لة  يف  الريا�صي  الأك��ادمي��ي��ة  ف��ري��ق  حققه  م��ا 
ل��ل��ك��ل��ي��ات واملعاهد  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ث��ام��ن��ة 
من  ع��ددا  ح�صد  حيث  النف�س  عن  الدفاع  وريا�صات 
اجل���ائ��ز وال��ك���ؤو���س، فح�صل فريق الأك��ادمي��ي��ة على 
امل�صابقة يف  وك��اأ���س  ال��ع��ام،  امل��ج��م���ع  يف  الأول  امل��رك��ز 
الكاراتيه واجل�جي�صت� والرماية، والتايك�اندو، كما 
ال��ق���ى و���ص��د احل��ب��ل، بالإ�صافة  األ��ع��اب  ح��ل ثانيا يف 
الذهبية  امل��ي��دال��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  على  ح�ص�له  اإىل 
التكرمي  بعدها مرا�صم  ..لتبداأ  الربونزية  والف�صية 
وال��ت��ق��اط ال�����ص���ر ال��ت��ذك��اري��ة. ب����دوره اأث��ن��ى الل�اء 

ال�صارقة  �صرطة  ع��ام  ق��ائ��د  ال�صام�صي  ال���زري  �صيف 
الذي  الجن��از  على  الكادميية  جمل�س  رئي�س  نائب 
الأول  املركز  على  بح�ص�له  الريا�صي  الفريق  حققه 
 2018 ودرع بط�لة احتاد ال�صرطة الريا�صي للعام 
..لفتا اىل اأن هذا التف�ق ي�ؤ�صر على اأن العمل بروح 
الفريق ال�احد قد اأثمر واآتى اأكله من خالل ح�صد 
لي�س  الجن���ازات  من  للعديد  وحتقيقها  الأك��ادمي��ي��ة 
على امل�صت�ى الريا�صي فح�صب بل على �صعيد كافة 

التخ�ص�صات العلمية والعملية.
  ودعا الل�اء الزري منت�صبي الأكادميية للحفاظ على 
هذا امل�صت�ى الرفيع واملتقدم وال�صتمرارية يف حتقيق 
لتقدمي  املتاحة  الإم��ك��ان��ات  كافة  وا�صتغالل  النجاح 
والرعاية  الدعم  وم�صت�ى  تتنا�صب  م�صرفة  �ص�رة 

ال�صم�  الأكادميية من قبل �صاحب  بها  التي حتظى 
ع�ص�  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكت�ر  ال�صيخ 
�صلطان  ال�صيخ  ال�صارقة و�صم�  الأعلى حاكم  املجل�س 
ونائب  ع��ه��د  ويل  القا�صمي  �صلطان  ب��ن  حم��م��د  ب��ن 

حاكم ال�صارقة رئي�س جمل�س الأكادميية.
العثمني  خمي�س  حم��م��د  ال��دك��ت���ر  ال��ع��ق��ي��د  وق����ال    
م���دي���ر ع����ام الأك���ادمي���ي���ة “ ان ه����ذا الجن������از ال���ذي 
حتقق والإجن��ازات الأخرى التي حتققت يف املجالت 
التعليمية والتدريبية والإدارية اإمنا تدل على حجم 
وعظم امل�ص�ؤولية التي يحملها العامل�ن بالأكادميية 
الأمني  املعقل  ه��ذا  ومكانة  ا�صم  لرفع  عاتقهم  على 

الأكادميي املتميز لفريق عمل متكامل ومتجان�س«.
حتقق،  عما  التام  بالر�صى  جميعا  “ ن�صعر  واأ���ص��اف 

واأعيننا ترن� اإىل حتقيق املزيد لرنّد ول� بجزء ي�صري 
وحك�متنا  وطننا  جت��اه  اأعناقنا  يف  ال��ذي  الدين  من 
وح��اك��م��ن��ا ���ص��ي��دي ���ص��اح��ب ال�����ص��م��� ال�����ص��ي��خ الدكت�ر 
الأعلى  املجل�س  ع�ص�  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان 
بن  حممد  بن  �صلطان  ال�صيخ  و�صم�  ال�صارقة  حاكم 
ال�صارقة  حاكم  ونائب  العهد  ويل  القا�صمي  �صلطان 
الالحمدود  ودع��م��ه��م  الأك���ادمي���ي���ة  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
ل��الأك��ادمي��ي��ة وال�����ذي ح��ر���س ال���ي����م ع��ل��ى احل�ص�ر 
والتن�يه  فيها  وال��ع��ام��ل��ن  الطلبة  اأب��ن��ائ��ه  ل��ت��ك��رمي 
باجله�د التي تقف وراء حتقيق هذا الجناز وغريه 
اأمانة  بكل  �صن�صعى  وال��ت��ي  الأخ����رى  الإجن����ازات  م��ن 
واإخال�س للحفاظ عليها وتعزيزها يف �صتى املجالت 

والتخ�ص�صات«.

ويل عهد ال�شارقة يكرم فريق االأكادميية احلا�شل على املركز االأول يف بطولة ال�شرطة للدفاع عن النف�س

جنح فريق �صيدات ال��صل يف خطف لقب بط�لة 
ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة، ب��ع��د م���اج��ه��ة م��اراث���ن��ي��ة ق�ية 
ا���ص��ت��م��رت ع��ل��ى م���دى خ��م�����س اأ����ص����اط م��ن اللعب 
املت�ا�صل ليظفر ال��صل باللقاء بعد ف�زه بثالثة 
نادي  العنيد  نظريه  على  �ص�طن  مقابل  اأ�ص�اط 
الغايل،  اللقب  منتزعاً  للمراأة،  الريا�صي  ال�صارقة 
الأول  اأم�����س  بينهما،  جمع  ال��ذي  اللقاء  يف  وذل��ك 
الأحد، على �صالة م�ؤ�ص�صة ال�صارقة لريا�صة املراأة، 
لالأندية  الأل��ع��اب  ل���دورة  الرابعة  الن�صخة  �صمن 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل�����ص��ي��دات، وال��ت��ي ت��ق��ام ب��رع��اي��ة قرينة 
ال�صيخة  �صم�  ال�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�����ص��م���  ���ص��اح��ب 
م�ؤ�ص�صة  رئي�صة  ال��ق��ا���ص��م��ي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج���اه��ر 

ال�صارقة لريا�صة املراأة.
�سوط احلما�س

�صافرة  م��ن��ذ  ح����اداً  ت��ن��اف�����ص��اً  الأول  ال�����ص���ط  �صهد 
البداية حيث تقا�صم كال الفريقان الأداء والنقاط 
حتى  بنقطة  نقطة  واح����دة،  ت�صجيل  وت���رية  على 
من  للمراأة”  ال��ري��ا���ص��ي  “ال�صارقة  ف��ري��ق  مت��ك��ن 
التقدم بنتيجة 22-20 وبداأ يتحكم يف جمريات 
 ،21-23 اىل  ال��ف��ارق  رف��ع  ث��م  مل�صلحته  امل��ب��اراة 
مل�صلحته  احلما�صي  ال�����ص���ط  ح�صم  م��ن  واق���رتب 
ب�اقع 24-21، و�صط ت�صجيع حما�صي جماهريي 
الأمر  وه���  باأكملها،  ال�صالة  ام��ت��الأت  حيث  كبري 
امللعب،  يف  الفريقن  ِك��ال  اأداء  على  انعك�س  ال��ذي 
خامتة  يف  للمراأة”  الريا�صي  “ال�صارقة  لينجح 
و�صط  مل�صلحته  الق�ي  ال�ص�ط  ح�صم  من  املطاف 

مقاومة �صر�صة من �صيدات ال��صل 22-25.
�صيطرة �صيدات ال��صل

���ص���ط اللعب  اإىل  ال������ص��ل  ���ص��ي��دات  وج����اء ف��ري��ق 
اأك����رب لأج����ل ت��ع���ي�����س خ�صارته  ال��ث��اين ب��داف��ع��ي��ة 
ب�صه�لة  ال��ت��ق��دم  يف  جن���ح  ح��ي��ث  الأول  ل��ل�����ص���ط 
5-0، رغ��م جل���ء م���درب فريق  4-0، ث��م  ب��ف��ارق 
ال�قت  اإىل  للمراأة”  الريا�صي  “ال�صارقة  �صيدات 
ال��صل،  لع��ب��ات  ح��م��ا���س  لمت�صا�س  امل�صتقطع 
والت�صجيل  التميز  وا�صلن  ال��صل  �صيدات   اأن  اإل 
لتع�د   ،2-5 ث��م   ،1-5 تلتها  �صفر،   5- بنتيجة 
كرنفال  للمراأة” اإىل  الريا�صي  “ال�صارقة  �صيدات 
الت�صجيل لكن الالعبة “اأمرب” كان لها راأي اآخر، 
وجن��ح��ت يف خ��ط��ف نقطة ب��اح��رتاف��ي��ة ع��ال��ي��ة ثم 
وت�ص�يبات  ق����ي،  �صد  ح��ائ��ط  ع��رب  ثانية  نقطة 
  ،2-9 8-2 ثم  6 نقاط ثم  ق�ية لي�صبح الفارق 
يعل� جمدداً  ال��ف��ارق  وب���داأ   -3  10 ث��م   3-9 ث��م 
لتع�ي�س  ���ص��ع��ى  ال����ذي  ال������ص��ل  ���ص��ي��دات  مل�صلحة 
الثاين  بال�ص�ط  بالف�ز  الأول  ال�ص�ط  خ�صارته يف 
ب�ا�صطة   4  –  12 ث��م   4-11 ال���ف���ارق  لي�صبح 
�صاروخ ل ي�صد ول يرد من الأمريكية “اأمرب” ثم 

اأ�صبحت النتيجة 13 4-.
وقت م�صتقطع 

وعند ارتفاع وترية اللقاء وتقدم ال��صل واقرتابه 
فريق  م����درب  مل�صلحته جل���اأ  ال�����ص���ط  ح�����ص��م  م��ن 
اإىل وق��ت م�صتقطع  ل��ل��م��راأة،  ال��ري��ا���ص��ي  ال�����ص��ارق��ة 
بخ�صارة  ال�ص�ط  نهاية  قبل  الأمر  لتدارك  الثاين 
ال��������ص���ل وا����ص���ل���ن التميز  ����ص���ي���دات  ل��ك��ن  ف��ري��ق��ه 
ثم   4-14 نقاط   10 الفارق  لي�صبح  والت�صجيل 
ب�ا�صطة اإر�صال   5-16 ثم    5-15 ثم    -5  14
ق�ي من الالعبة اأ�صماء اأحمد املنت�صر، التي رفعت 
النتيجة اىل 17-6  ثم اىل 18-6 م�صتفيدة من 
خ�صارة اإر�صال �صيدات “ال�صارقة الريا�صي للمراأة”  
ثم 18-7 ثم 19-7 ليع�د الإر�صال ل�صالح نادي 

“فاي�ليت” التي رفعت  ال��صل ب�ا�صطة الالعبة 
 ،7-23 ثم    7-22 اىل  21-7 ثم  اىل  النتيجة 
“ال�صارقة  ����ص���ي���دات  ���ص��ف���ف  الرت����ب����اك  ل��ي�����ص���د 
الريا�صي للمراأة” الذي كان اأف�صل حاًل يف �ص�ط 
ال��صل  ���ص��ي��دات  ت���ا���ص��ل مت��ي��ز  ث��م  الأول  ال��ل��ع��ب 
ثم   8-24 كبري  وب��ف��ارق  عالية  النتيجة  لت�صبح 

كانت النهاية و�صالوية بنتيجة -25 10.
�سوط التقدم

وج����اء ال��ف��ري��ق��ان اىل ���ص���ط ال��ل��ع��ب ال��ث��ال��ث وه� 
حيث  لأهميته  امل��ب��اراة  ح�صم  نح�  ال��ت��ق��دم  ���ص���ط 
والتقدم  احل���ذر  بع�س  تخللها  ق����ة  ال��ل��ق��اء  �صهد 
�صيدات  م����ن  م�����ص��ت��م��رة  وامل���الح���ق���ة  و������ص�����الوي، 
“ال�صارقة الريا�صي للمراأة”، الل�اتي مل ي�صمحن 
لل��صل باأن يك�ن الفارق كبرياً وه� ما حدث حيث 
ظل الفارق بينهما �صبه ثابت ب�اقع نقطتن، اإىل 
اأن و�صل اىل نقطة واحدة 8-7 ثم تعادًل من كرة 
خادعة يف ملعب ال��صل 8-8 لكن ال��صل �صرعان 
ما ا�صتعاد زمام املبادرة ليتقدم جمدداً 10-8، ثم 

رفع حرارة امل�اجهة. الذي  الأمر  وه�   9-10
وخالل جمريات اللقاء حت�ّصن اأداء ال�صارقة ب�صكل 
الثاين وقا�صم  ال��صل  اللعب  ملح�ظ عن �ص�ط 
الت�صجيل بنتيجة 11-10 ثم 12-10 ب�ا�صطة 
من  نقطة،   10-13 ث��م  فايل�ت  م��ن  ق���ي  بل�ك 
وت�صديدة  “اأمرب”  الالعبة  م��ن  عا�صف  ���ص��اروخ 
بها  النتيجة  اأو���ص��ل��ت  ال��الع��ب��ة  نف�س  م��ن  اخ���رى 

ذات  16-11 من  ثم   11-15 ثم   10-14 اإىل 
الالعبة التي كانت جنمة هذا ال�ص�ط بت�صديداتها 
الق�ية لينجح �صيدات “ال�صارقة الريا�صي للمراأة” 
وامت�صا�س  ال��ف��ارق  وتقلي�س  الإر����ص���ال  ك�صر  يف 
للمراأة”  ال��ري��ا���ص��ي  “ال�صارقة  لع��ب��ات  ح��م��ا���س 
الالعبة  ار���ص��ال  م��ن   ،14-16 النتيجة  لت�صبح 
فاطمة ح�صن حمدان التي اعادت الت�ازن لفريقها 
لكن ال��صل عاد للت�صجيل والتقدم بنتيجة -18 
ب�اقع  النتائج  بعدها  لتت�اىل   ،14-19 ثم   14
-21 17 ثم 22-17 23-19 ثم 24-20 ثم 
يف  ال��صل  �صيدات  لينجح   21-25 ثم   21-24

ح�صم ال�ص�ط ال�صاخن مل�صلحته والتقدم -2 1.
�ص�ط رابع

الريا�صي  “ال�صارقة  ���ص��ي��دات  خل�����ص��ارة  ون�����ص��ب��ة 
الرابع  لل�ص�ط  ج��ئ��ن  ال��ث��ال��ث  ال�����ص���ط  للمراأة” 
ل���ذا كان  ال��ت��ع��ادل  اإدراك  اأك����رب لأج����ل  ب��ق���ة دف���ع 
التقدم والتميز مل�صلحة لعبات ال�صارقة، لكن جاء 
ال�صارقة  تقدم  ث��م   3-3 بنتيجة  �صريعاً  التعادل 
التعادل  ث��م   5-6 ث��م   ،4-5 ث��م   3-5 ث��م   3-4
جم����دداً، ل��رتج��ح ال��ك��ف��ت��ان ب��ال��ت��ع��ادل يف ك��ل �صيء 
الت�صجيل  ودق��ة  والتميز  والأداء  واحلما�س  الق�ة 
الريا�صي  ال�صارقة  ل�صيدات  بعدها  التقدم  ليك�ن 
للمراأة بنتيجة 7-6 ثم 8-6 من ار�صال �صاروخي 
النتيجة  ال��ت��ي جن��ح��ت يف رف���ع  ن���ري�����س  ل��الع��ب��ة 

مل�صلحة ال�صارقة 10-6 وبات الفارق اربع نقاط.

وارت��ف��ع��ت ح����رارة ال��ل��ق��اء وجل����ات م��درب��ة �صيدات 
ال��صل “ي�صرية �صجيع” اىل وقت م�صتقطع لأجل 
اإل  للم�اجهة  بق�ة  والع�دة  فريقها  ترتيب  اإع��ادة 
الريا�صي للمراأة” كان لهن  “ال�صارقة  اأن �صيدات 
راأي اآخر ووا�صلن التميز والت�صجيل لي�صل الفارق 
اىل -12 7 ثم 12-8، ثم -13 9 والفرق اأربعة 
للمراأة  الريا�صي  ال�صارقة  �صيدات  مل�صلحة  نقاط 
-14 ثم  نقاط  ثالثة  اىل  وتقل�س   10-13 ثم 

10 ثم -15 10 وبات، �صيدات ال�صارقة الريا�صي 
اىل  الحتكام  ثم  التعادل  لأدارك  الأق���رب  للمراأة 
وك�صنب  فيه  جنحن  ما  وه�  فا�صل  خام�س  �ص�ط 

ال�ص�ط بنتيجة -25 20.
�سوط الف�سل

كان  ف��ري��ق  لكل  ب�ص�طن  الفريقان  ت��ع��ادل  وب��ع��د 
اللج�ء والحتكام اىل �ص�ط خام�س فا�صل ملعرفة 
تقدماً  ال�ص�ط  �صهد  حيث  البطل،  الفريق  ه�ية 
مل�صلحة فريق �صيدات ال��صل منذ البداية بثالثة 
نقاط نظيفة ثم ارتفع الفارق  اىل 7-2 و�صط اداء 
كررن  الل�اتي  ال��صل  لعبات  من  كبري  حما�صي 
�صيناري� ال�ص�ط الثالث لي�صبح الفارق �صت نقاط 
مل�صلحتهن ثم 9-2 وبعدها طالب مدرب �صيدات 
املبادرة  زم��ام  ل�صتعادة  م�صتقطع  ب�قت  ال�صارقة 
لكن لعبات ال��صل وا�صلن التقدم بارتياح 2-10 
للم��صم  الطائرة  لقب   م��ن  واق���رتب   2-11 ث��م 
الثاين على الت�ايل بنتيجة  -12 3  ثم -13 3 

ثم 14-3 ثم 15-4 ليح�صد اللقب الغايل.
تت�يج ر�صمي

و�صهد احلفل اخلتامي ح�ص�ر �صخ�صيات ريا�صية 
ر�صمية، حيث تّ�ج الفريق البطل كّل من ال�صيخة 
جمل�س  ع�ص�  خليفة،  اآل  العزيز  عبد  بنت  حياة 
جلنة  رئي�س  البحرينية،  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  اإدارة 
ريا�صة املراأة، رئي�س جلنة الإ�صراف واملتابعة لدورة 
ندى  و�صعادة  لل�صيدات،  العربية  لالأندية  الألعاب 
ع�صكر النقبي، نائب رئي�س اللجنة املنظمة العليا، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، م��دي��ر ع���ام م�ؤ�ص�صة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
ال�صارقة لريا�صة املراأة، واإبراهيم عبد امللك، الأمن 
�صامل  و�صعادة علي  للريا�صة،  العامة  للهيئة  العام 
الريا�صي،  ال�صارقة  جمل�س  رئي�س  نائب  امل��دف��ع، 
وال�صيخ بدر بن علي الروا�س، نائب رئي�س الحتاد 
الحتكام  جلنة  ورئي�س  ال��ط��ائ��رة،  للكرة  العربي 
حجيج،  وب�صرى  بالدورة،  الطائرة  الكرة  لبط�لة 
رئي�س الحتاد املغربي لكرة الطائرة، ونائب رئي�س 
الحت���اد ال���دويل للكرة ال��ط��ائ��رة، و���ص��ع��ادة حممد 
ح�صن خلف، مدير عام م�ؤ�ص�صة ال�صارقة لالإعالم، 
وي��صف املال رئي�س احتاد المارات لكرة الطائرة.

تت�يج الفائزات واملتميزات
الكرة  بط�لة  يف  ال��ف��ردي  التميز  ج�ائز  وت���زع��ت 
لدورة  الرابعة  الن�صخة  فعاليات  الطائرة، و�صمن 
جميع  على  لل�صيدات  العربية  ل��الأن��دي��ة  الأل��ع��اب 
لعبة  ت�جت  التايل،  النح�  على  امل�صاركة  الفرق 

ن���ادي ال�����ص��ارق��ة ال��ري��ا���ص��ي ل��ل��م��راأة ع��ف��راء �صعيد 
اجلائزة  و�صلمتها  معّد،  اأف�صل  بجائزة  ال�صام�صي، 
ع�ص�  خليفة،  اآل  العزيز  عبد  بنت  حياة  ال�صيخة 
رئي�س  البحرينية،  الأوملبية  اللجنة  اإدارة  جمل�س 
جلنة ريا�صة املراأة، رئي�س جلنة الإ�صراف واملتابعة 

لدورة الألعاب لالأندية العربية لل�صيدات.
اأف�����ص��ل لع��ب��ة م��رك��ز ث���اين، ت�جت  وع��ل��ى �صعيد 
اأمرب  الطائرة  للكرة،  ال��صل  �صيدات  نادي  لعبة 
احل�صيني  ال��دف��اع  لعبة  نالت  فيما  ومبري�ص�ن، 
املغربي حم�صن ال�صياد جائزة اف�صل مركز ثالث، 
وحازت على جائزة اأف�صل مركز ثالث مكرر لعبة 
نادي ال�صارقة الريا�صي للمراأة ماري �ص�يف نادو، 
فيما ح�صلت لعبة نادي ال�صارقة الريا�صي للمراأة 
الالعبة ن�ري�س ليدي كابريرا على جائزة اأف�صل 
مركز رابع، اإىل جانب لعبة نادي الدفاع احل�صني 
مكرر،  باجلائزة  ف��ازت  التي  زروال  اإمي��ان  املغربي 
ونالت جائزة اف�صل ليربو لعبة حرة لعبة نادي 
وت�جت  ت��راب،  ابراهيم  جنالء  البحريني  املحرق 
بجائزة الالعبة  ال�صاملة يف البط�لة لعبة نادي 

�صيدات ال��صل للكرة الطائرة فاي�ليت م�ت�صي. 
وامل�صت�يات  بخري  الإم����ارات  ط��ائ��رة  ع�صكر:  ن��دى 

التي عك�صتها الدورة م�صرفة
رئي�س  نائب  النقبي،  ع�صكر  ن��دى  �صعادة  واأع��رب��ت 
التنفيذية،  اللجنة  رئي�س  العليا،  املنظمة  اللجنة 
عن  امل��راأة،  لريا�صة  ال�صارقة  م�ؤ�ص�صة  عام  ومدير 
فخرها بالنتائج التي حتققت خالل امل�صاركات يف 
العربية  لالأندية  الألعاب  ل��دورة  الرابعة  الن�صخة 
لل�صيدات، واأ�صارت اإىل اأن النجاح الذي حققته كرة 
الطائرة املحلية ت�صري اإىل ال�اقع املتقدم للريا�صة 
الن�ص�ية يف الدولة، م�ؤكداً على اأن الإجنازات التي 
ت�صهد  كبري  ت��ط���ر  اإىل  ت�صري  ال���دورة  يف  حتققت 

ريا�صة املراأة العربية ب�صكل عام.
رئي�س  العليا،  املنظمة  اللجنة  رئي�س  نائب  وقالت 
م�صت�يات  من  �صهدناه  ما  اإن  التنفيذية:  اللجنة 
فنية ق�ية ومتميزة ك�صفت عنها الن�صخة الرابعة 
الكرمية  وال��رع��اي��ة  ال��دع��م  ل���ل  ليتحقق  يكن  مل 
التي ت�ليها قرينة �صاحب ال�صم� ال�صيخ الدكت�ر 
ال��ق��ا���ص��م��ي، ع�����ص��� املجل�س  ب���ن حم��م��د  ���ص��ل��ط��ان 
ال�صارقة، �صم� ال�صيخة ج�اهر بنت  الأعلى حاكم 
ل�ص�ؤون  الأعلى  املجل�س  رئي�صة  القا�صمي،  حممد 
املراأة،  لريا�صة  ال�صارقة  م�ؤ�ص�صة  رئي�صة  الأ���ص��رة، 
وت�جيهاتها ال�صامية بت�فري املناخ والبيئة املحفزة 
لأجل  ويتناف�صن  يبدعن  لكي  امل�صاركات  جلميع 
تناف�صية  خ���ربات  واك��ت�����ص��اب  م�صت�ياتهن  تط�ير 
النهائي  يف  ال��راب��ع��ة  الن�صخة  يف  جت�صد  م��ا  وه���� 
الذي جمع بن  �صيدات ال�صارقة الريا�صي للمراأة 
ب�صكل  يدل  الذي  الطائرة  للكرة  ال��صل  و�صيدات 
وا�صح على مدى التط�ر الذي حدث على  الفرق 

امل�صاركة يف الدورة.
واأ�صافت نائب رئي�س اللجنة املنظمة العليا، رئي�س 
واملبهر  ال��ق���ي  امل�����ص��ت���ى  اإن  التنفيذية:  اللجنة 
والعتزاز  للفخر  يدع�ا  الطائرة  الكرة  نهائي  يف 
ب��اأن طائرة العرب باتت متلك م�اهب ق��ادرة على 
بقدرتها  ي���ؤك��د  اأم��ر  وه���  الح��رتاف��ي��ة  التناف�صية 
ولفتت  ال��ع��اج��ل.  ال��ق��ري��ب  يف  العاملية  التناف�صية 
الديرة  يف  والكاأ�س  اإم��ارات��ي  الف�ز  اأن  اإىل  النقبي 
به  ال��ذي ظهرن  امل�صت�ى  اأن  م���ؤك��دة  الإم��ارات��ي��ة، 
للفخر مب�صت�ى  ي��دع���ا  ال��ف��ري��ق��ن  ِك���ال  لع��ب��ات 

طائرة الإمارات الن�ص�ية. 

بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صم�  رعاية  حتت  املقبل  مار�س  يف  اأب�ظبي  ت�صت�صيف 
لالأم�مة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�صة  ال��ع��ام  الن�صائي  الحت���اد  رئي�صة  م��ب��ارك 
والطف�لة الرئي�صة الأعلى مل�ؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية فعاليات كاأ�س اأكادميية 

فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز احل�اجز 2018.
وتنطلق الفعاليات يف الفرتة بن 1 و3 مار�س القادم يف “منتجع الفر�صان 
الريا�صي الدويل” بت�جيه واهتمام من ال�صيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد 
اآل نهيان رئي�صة جمل�س اإدارة اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�صة الن�صائية 

رئي�صة نادي اأب�ظبي لل�صيدات رئي�صة نادي العن لل�صيدات.
الفرو�صية”  “قرية  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����دورة  ع�����دة  ال��ع��ام  ه���ذا  دورة  وت�����ص��ه��د 
عائلية  بتجربة  ال��ك��اأ���س  زوار  تعد  وال��ت��ي  التفاعلية  لالأن�صطة  املخ�ص�صة 

متميزة وحظيت القرية باإقبال كبري خالل دورة العام املا�صي من البط�لة 
حيث قدمت لع�صاق وه�اة ريا�صة الفرو�صية من جميع اأفراد العائلة فر�صة 
ا�صتثنائية لال�صتمتاع باأج�اء ناب�صة باحلياة يف اله�اء الطلق وبباقة متميزة 
من الأن�صطة الرتفيهية العائلية مبا فيها جمم�عة من العرو�س امل��صيقية 
احلية وحافالت الطعام واأك�صاك البيع والعرو�س الفنية والألعاب التفاعلية 
اأمهر الفار�صات والفر�صان  اإتاحتها املجال للزوار ملتابعة  اإىل جنب مع  جنبا 
عددهم  بلغ  وال��ذي��ن  املرم�قة  البط�لة  يف  امل�صاركن  وال��دول��ي��ن  املحلين 

الإجمايل 120 فار�صا وفار�صة.
“قرية الفرو�صية” اأب�ابها ل�صتقبال العائالت والزوار من ال�صاعة  وتفتتح 
ب�صكل جماين على مدار ثالثة اأيام حيث تقدم  م�صاء   8 وحتى  �صباحا   10

اأن�صطة الأطفال والألعاب العائلية التي حتفز املهارات وتعزز من  عددا من 
اأج�اء املرح وتعك�س قيم الفرو�صية ليتفاعل معها الأطفال من جميع الأعمار 
اأي�صا باقة متن�عة من  .. كما �صت�صت�صيف القرية  خالل ي�م عائلي مثايل 
للراحة  املخ�ص�صة  املنطقة  �صمن  �صتقام  التي  الرتفيهية  الفنية  الأن�صطة 
والنزهات والتي ت�صم عدد كبري من حافالت الطعام املميزة مبا يلبي اأذواق 
 .. والت�ص�ق  بال�صرتخاء  الراغبن  البط�لة  ل��زوار  بالن�صبة  اأم��ا  احل�ص�ر. 
التي ت�صم  املميزة  املنتجات املحلية  القرية �ص�ق لعر�س وبيع  ف�صتقدم لهم 
وامل�صممن  الفنانن  ب��اأي��دي  امل�صن�عة  واحللي  اليدوية  املنتجات  خمتلف 
الذين  وامل��صيقين  الفنانن  من  ع��ددا  اأي�صا  القرية  �صت�صم  كما  املحلين 

�صي�ؤدون باقة متن�عة من اأروع واأ�صهر الأغاين والنغمات املميزة.

من  العديد  ت���اج��د  الفرو�صية” م��ع  “قرية  �صمن  الأج����اء  روع��ة  وتكتمل 
�صت�صمن  والتي  بالنزهات  اخلا�صة  املنطقة  �صمن  املميزة  الطعام  حافالت 
اأذواق  تالئم  التي  والعاملية  املحلية  الأط��ب��اق  واأل��ذ  باأ�صهى  ال���زوار  ا�صتمتاع 

اجلميع لت�صكل اإ�صافة مميزة ت�صمن اختبار الزوار لتجارب ا�صتثنائية.
وتقام الدورة اخلام�صة من بط�لة كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية 
اأك��ادمي��ي��ة فاطمة بنت م��ب��ارك وب��دع��م ك��ل من  لقفز احل���اج��ز بتنظيم م��ن 
جمل�س اأب�ظبي الريا�صي واحتاد الإمارات للفرو�صية وحتت رعاية اأب�ظبي 

لالإعالم وا�صطبالت ال�صراع وغريها من اجلهات الراعية.
من  الفرو�صية  ع��امل  يف  م��ن  اأب���رز  بها  ي�صارك  هامة  من�صة  ال��ك��اأ���س  ومتثل 

الإمارات وكافة اأنحاء العامل وتفتح الفعالية اأب�ابها للزوار ب�صكل جماين.

انطالق فعاليات كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز مار�س املقبل

بفوزه على نادي ال�سارقة الريا�سي للمراأة بنتيجة 2-3

الو�شل يخطف لقب طائرة عربية ال�شيدات بعد لقاء ماراثوين بح�شور جماهريي كثيف
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  ا�صتقبل 
اآل نهيان، ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى 
بح�ص�ر   ، ام�س  البحر  بق�صر  امل�صلحة،  للق�ات 

القا�صمي  �صقر  بن  �صع�د  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب 
ع�ص� املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة الفائزين 
للج�جيت�ص�  الأوىل  ال�طنية  يف بط�لة اخلدمة 
الثانية  ن��ه��ي��ان  ال  زاي����د  ب��ن  ب��ط���ل��ة حم��م��د  ويف 
املنظمة  اللجنة  اع�صاء  يرافقهم  للج�جيت�ص� 

الفائزة يف  وال�حدات  الت�صكيالت  وقادة و�صباط 
م�صابقات البط�لتن .

اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  وه��ن��اأ 
�صقر  ب��ن  �صع�د  ال�صيخ  ال�صم�  و���ص��اح��ب  نهيان 
 ، البط�لتن  م�صابقات  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  القا�صمي 

وم�ا�صلة  املتقدمة  امل��راك��ز  حتقيق  لهم  ومتنيا 
اأهداف  لتحقيق  اجله�د  من  املزيد  وب��ذل  العمل 
ت�����ص��اه��م يف رف����ع م�صت�ى  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ص��ة  ه����ذه 
الكفاءة القتالية والبناء اجل�صدي والذهني لدى 

منت�صبي الق�ات امل�صلحة.

حر�س  اإط��ار  يف  البط�لتن  هاتن  اقامة  وت��اأت��ي 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��ق���ات امل�����ص��ل��ح��ة ع��ل��ى تط�ير 
التناف�س  روح  وتنمية  البدنية،  اللياقة  م�صت�ى 
والبط�لت  امل�����ص��اب��ق��ات  خم��ت��ل��ف  يف  وامل���ث���اب���رة 

الريا�صية.

�صم�هما  بلقاء  �صعادتهم  ع��ن  الالعب�ن  واع���رب 
ت��ط���ي��ر قدراتهم  م���ا���ص��ل��ة  ع��زم��ه��م  م����ؤك���دي���ن 
اف�صل  اىل  ال����������ص�����ل  اج�����ل  م����ن  وم���ه���ارات���ه���م 
البدنية والريا�صية والروح  اللياقة  امل�صت�يات يف 

واجلراءه القتالية.

بن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صم�  رع��اي��ة  حت��ت 
عهد  ويل  مكت�م  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
الريا�صي،  دب���ي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  دب���ي 
ن��ظ��م جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���ص��ي بط�لة 
فعالياتها  اأقيمت  التي  الهمم  اأ�صحاب 
الهمم �صمن  دب��ي لأ���ص��ح��اب  ن���ادي  يف 
“دورة  التا�صعة من  الن�صخة  مناف�صات 
حمدان بن حممد لالألعاب املدر�صية” 
مع  بالتن�صيق  املجل�س  ينظمها  ال��ت��ي 
وزارة الرتبية ومنطقة دبي التعليمية 
الب�صرية،  وال��ت��ن��م��ي��ة  امل��ع��رف��ة  وه��ي��ئ��ة 
الريا�صية،  دب��ي  اأندية  مع  وبال�صراكة 
ال�صريك  الحتاد”  “تعاونية  وبرعاية 

ال�صرتاتيجي ملجل�س دبي الريا�صي.
و�صارك يف بط�لة اأ�صحاب الهمم اأكرث 

من 30 طالب من 5 مدار�س خمتلفة 
عتبة،  مدر�صة  ه��ي:  وخا�صة  حك�مية 
مدر�صة دبي ال�طنية الط�ار، مدر�صة 
القيم،  مدر�صة  بحتا،  �صعيد  بن  را�صد 
اأعمار  ال���ط��ن��ي��ة، يف  اخل��ل��ي��ج  م��در���ص��ة 
و 12 و 13 و 14 �صنة، تناف�ص�ا   11
يف ث���الث األ��ع��اب ري��ا���ص��ي��ة ه��ي بط�لة 
األعاب الق�ى، بط�لة الري�صة الطائرة، 
الإعاقة  فئات  �صمن  الب�ت�صيا  بط�لة 

الذهنية واحلركية وال�صمعية.
الفائزين  وت��ت���ي��ج  املناف�صات  وح�صر 
ك����اًل م���ن ع��ل��ي ع��م��ر ال��ب��ل������ص��ي مدير 
دبي  الريا�صي مبجل�س  التط�ير  اإدارة 
ال��ري��ا���ص��ي، و���ص��ع��ي��ب احل���م���ادي مدير 
ق�����ص��م ال��ت�����ص���ي��ق يف ت��ع��اون��ي��ة الحت����اد 

الراعي الر�صمي للدورة.
وفاز باملركز الأول يف م�صابقة الب�ت�صيا 
مايد علي الق�صاب تاله ظاهر حممد 
ال��ث��اين، وج��اء ح�صر  املركز  املهريي يف 
الثالث،  امل����رك����ز  يف  دمل�������ك  ب����ن  ب���ط���ي 
ال���ط���ائ���رة فاز  ال��ري�����ص��ة  م�����ص��اب��ق��ة  ويف 
عمر  ع���ب���داهلل  الأوىل  امل��ج��م���ع��ة  يف 
ع����ب����داهلل خ��م��ي�����س ���ص���ي��ل��م ال����رواح����ي 
باملركز الأول، تاله عبداهلل علي ها�صم 
الثاين، وجاء علي  املركز  البدواوي يف 
الثالث،  امل���رك���ز  يف  ال�����ص��ب������ص��ي  ���ص��امل 
عا�صم  ف����از  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م���ع��ة  ويف 
تاله  الأول  باملركز  الرمياوي  �صليمان 
املركز  يف  ال��ب��دواوي  �صعيد  عبدالعزيز 

الثاين.

 11 ويف م�صابقة دفع اجللة فئة حتت 
الأول  باملركز  يحيى  حمدان  ف��از  �صنة 
تاله عبيد علي يف املركز الثاين وجاء 
املركز  يف  ال���رمي���اوي  �صليمان  ع��ا���ص��م 
فاز  �صنة   14 حت��ت  ف��ئ��ة  ويف  ال��ث��ال��ث، 
عبدالعزيز البدواوي باملركز الأول تاله 
الثاين وجاء  باملركز  الرواحي  عبداهلل 
حمد �صهاب اجل�صمي يف املركز الثالث، 
ويف فئة ال�صلل الدماغي حتت 11 �صنة 
املناف�صات،  يف  اإبراهيم  علي  حميد  فاز 
ويف فئة ال�صلل الدماغي حتت 14 �صنة 
فاز حممد جا�صم طالب بالبط�لة، ويف 
فئة الإعاقة الذهنية ف�ق 14 �صنة فاز 
الأول،  باملركز  البدواوي  �صعيد  حممد 
املركز  يف  ي������ص��ف  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ت����اله 

املرا�صدة  �صعيد  خليفة  وج���اء  ال��ث��اين، 
مناف�صات  وت�صهد  ال��ث��ال��ث.  امل��رك��ز  يف 
التا�صعة من دورة حمدان بن  الن�صخة 
حممد لالألعاب املدر�صية م�صاركة 31 
م��در���ص��ة م��ن م��دار���س دب��ي احلك�مية 
ريا�صات  �صت  يف  يتناف�ص�ن  واخلا�صة 
ال�صلة،  ك��رة  ال��ي��د،  ك��رة  ه��ي:  خمتلفة 
الكرة الطائرة، الري�صة الطائرة، �صباق 

الطريق، وبط�لة اأ�صحاب الهمم.
وترعى تعاونية الحتاد فعاليات الدورة 
ملجل�س  ال�صرتاتيجي  ال�صريك  ك�نها 
ا�صرتاتيجًيا  و���ص��ري��ًك��ا  ال��ري��ا���ص��ي  دب��ي 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ل�”دورة  ح�صرًيا 

لالألعاب املدر�صية«.
الطريق  ���ص��ب��اق  م��ن��اف�����ص��ات  ود����ص���ن���ت 

2000 مرت يف فئتي الفردي والفرق 
ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة مب�����ص��ارك��ة ط���الب 7 
مدار�س من م�اليد 2007 و 2008، 
ف��ع��ال��ي��ات��ه يف م�����ص��م��ار امل�صي  واأق��ي��م��ت 

اخل�انيج،  منطقة  يف  القراآن  بحديقة 
مدر�صة  م��ن  عمر  حمد  الطالب  وف��از 
يف  الأول  باملركز  الط�ار  ال�طنية  دبي 
الطالب  ت��اله  ال��ف��ردي،  فئة  مناف�صات 

ال�طنية  دب��ي  مدر�صة  من  خلف  بطي 
الرب�صاء يف املركز الثاين، وحل الطالب 
مطر حممد را�صد من مدر�صة اخلليج 

ال�طنية يف املركز الثالث.

الفجر  - •• اأب�ظبي 
حتت رعاية �صم� ال�صيخ حممد بن �صع�د القا�صمي 
امل��صم  مناف�صات  تنطلق  اخليمة،  راأ���س  عهد  ويل 
الدولية ملحرتيف  راأ���س اخليمة  الرابع من بط�لة 
اجل���ج��ي��ت�����ص���، ي����م اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل امل����اف���ق 16 
ال�صالة  يف  ي���م��ن  م���دار  على  وت�صتمر   ، ف��رباي��ر 

الريا�صية مبنطقة راأ�س اخليمة التعليمية. 
انتهاء  اإىل  للج�جيت�ص�  الإم�����ارات  احت���اد  واأ���ص��ار 
فريق العمل امل�ص�ؤول عن البط�لة من تلقي طلبات 
امل�صاركة، التي بداأت يف �صهر �صبتمرب املا�صي وحتى 

11 فرباير اجلاري، لالعبن ف�ق 16 عاماً.
وتتيح بط�لة راأ�س اخليمة لالعبن والالعبات من 
كافة اجلن�صيات فر�صة امل�صاركة، للمناف�صة �صمن 
فئات النا�صئن والكبار ومبختلف األ�ان الأحزمة، 
التي  النقاط  للح�ص�ل على  الف�ز، �صعياً  لتحقيق 
�صت�ؤهلهم لل��ص�ل اإىل من�صة التت�يج النهائية يف 

ختام امل��صم الريا�صي 2018-2017. 
كما �صيتم تخ�صي�س الي�م الأول من بط�لة راأ�س 
اخل��ي��م��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��ن��زالت ب���دون ب��دول��ة، بينما 

�صيخ�ص�س الي�م الثاين للنزالت مع بدلة. 
وتندرج »بط�لة راأ�س اخليمة الدولية« والتي تقام 
على مدى ي�مي اجلمعة وال�صبت املقبلن، والتي 
امل��صم  اأج��ن��دة  �صمن  الإم����ارات  ن��ادي  ي�صت�صيفها 
 2017 للج�جيت�ص�  الإم���ارات  لحت��اد  الريا�صي 
جاهداً  ي�صعى  ال��ذي  العاملي،  وت�صنيفه   2018  -
املتميزة لدى جميع فئات  الريا�صة  لرت�صيخ هذه 
التي  الكبريين  والدعم  الرعاية  ظل  يف  املجتمع، 
تتلقاها هذه الريا�صة ومنت�صبيها من قبل القيادة 
الر�صيدة وعلى راأ�صها �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد 

الأعلى للق�ات امل�صلحة.
ت�قعات بارتفاع م�صت�ى املناف�صة بن امل�صاركن

نهاية  �صتقام خالل عطلة  التي  البط�لة  وحققت 
الأ�صب�ع املقبلة، ارتفاعاً ملم��صاً يف اأعداد امل�صاركن 

اإثر ا�صتقطابها العديد من الأندية الريا�صية، من 
بينها، نادي اجلزيرة، ونادي العن، ونادي ال�حدة، 
ون��ادي عجمان، ون��ادي الإم���ارات، ذل��ك بالإ�صافة 
الدولة  خ�����ارج  م���ن  وامل���ح���رتف���ن  ال��الع��ب��ن  اإىل 
الذين ح�صروا للم�صاركة بهذه البط�لة الدولية، 
والالعبات  لالعبن  الإج��م��ايل  العدد  يبلغ  حيث 
امل�صاركن يف احلدث نح� 800 لعباً ولعبة من 
جميع دول العامل، فيما ي�صل عدد الن�ادي املحلية 

امل�صاركة اأكرث من 19 نادي.
اأ�صبحت  اخليمة  راأ���س  اإم���ارة  اأن  بالذكر،  وجدير 
لبط�لت  ال�صن�ية  الأجندة  �صمن  رئي�صية  وجهة 
احتاد الإمارات اجل�جيت�ص�، نظراً لك�ن البط�لة 
كبرياً من  اهتماماً  الرابعة، وتلقى  بن�صختها  تقام 
املطردة  ال���زي���ادة  ب��دل��ي��ل  امل��ج��ت��م��ع،  ال��ف��ئ��ات  جميع 
يف اأع�����داد امل�����ص��ارك��ن ع��ام��اً ب��ع��د ع����ام، ع��ل��ى �ص�ء 
بالت��صع  الحت���اد  ينتهجها  ال��ت��ي  ال�صرتاتيجية 

اجلغرايف يف �صبيل ن�صر اللعبة وتعزيز ح�ص�رها. 

وت�جه ي��صف البطران، ع�ص� جمل�س اإدارة احتاد 
الإمارات للج�جيت�ص�، مدير بط�لة راأ�س اخليمة 
والمتنان  بال�صكر  اجل�جيت�ص�،  ملحرتيف  الدولية 
ل�صم� ال�صيخ حممد بن �صع�د القا�صمي ويل عهد 
البط�لة  ل��ه��ذه  الكرمية  لرعايته  اخليمة،  راأ����س 
اأن ا�صت�صافة  ودعمه لريا�صة اجل�جيت�ص�، م�ؤكداً 
اإمارة راأ�س اخليمة لهذه البط�لة يعزز من ح�ص�ر 
وانت�صار ريا�صة اجل�جيت�ص� يف �صتى اأنحاء الدولة.  
وق����ال ال��ب��ط��ران: ن��ت���ق��ع جن��اح��اً ك��ب��رياً لبط�لة 
التي  الكبرية  التح�صريات  ظ��ل  يف  اخليمة  راأ����س 
�صنك�ن على م�عد  اأننا  ثقة  ن�صهدها، ونحن على 
م��ن��اف�����ص��ات ح��م��ا���ص��ي��ة وم�����ص��ت���ي��ات احرتافية  م���ع 
الالعبن  من  ال�ا�صعة  امل�صاركة  ظل  يف  متقدمة، 
على  ب���الإجن���ازات  ح��اف��ل  ب�صجل  يتمتع�ن  ال��ذي��ن 
اإىل  البطران  واأ�صار  وال��دويل.  ال�طني  امل�صت�ين 
اأ�صا�صية  حمطة  تعترب  اخليمة  راأ����س  بط�لة  اأن 
وهذا  للج�جيت�ص�،  الإم���ارات  احت��اد  خارطة  على 

يعك�س هدف الحتاد يف ت��صيع رقعة اللعبة ون�صر 
اإم��ارات الدولة كافة، ما ي�صهم ب�صكل  الريا�صة يف 
فاعل يف حتفيز الالعبن على امل�صاركة والتناف�س 
اإىل  وال������ص���ل  ال��ري��ا���ص��ي،  التميز  ب��ه��دف حتقيق 
الح���رتاف���ي���ة«. واأ����ص���اف ال��ب��ط��ران: ل��ق��د حظينا 
ب��ال��دع��م وامل�������ص���ان���دة م���ن اجل���ه���ات احل��ك���م��ي��ة يف 
راأ���س اخليمة، ون�صكر ن��ادي الإم��ارات على جه�ده 
البط�لة  ا�صت�صافة  لتنظيم  بذلها  التي  الكبرية 
اأندية  ناأمله من جميع  ما  وه��ذا  لها،  ال��رتوي��ج  و 
و�صعتها  التي  الروؤية  لتحقيق  تعاون  من  الدولة 
اجل�جيت�ص�  بريا�صة  لل��ص�ل  الر�صيدة  القيادة 
على  الإم���ارات  دول��ة  مكانة  وتر�صيخ  العاملية،  اإىل 

خارطة اجل�جيت�ص�.
�صركاء ا�صرتاتيجي�ن

وحت��ظ��ى ب��ط���ل��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ال��دول��ي��ة ملحرتيف 
من  ب���دع���م   2018  -  2017 اجل���ج��ي��ت�����ص��� 
بال�صريك  مم��ث��ل��ن  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ن  ���ص��رك��ائ��ه��ا 
الريا�صية،  اأب���ظ��ب��ي  ق��ن���ات  الر�صمي،  الإع��الم��ي 
اأ�صاليب  ال��ع��ق��اري��ة وه���ي م��ط���ر  اإع���م���ار  و���ص��رك��ة 
الطريان  الحت������اد  وط������ريان  ال��ع�����ص��ري��ة  احل���ي���اة 
الر�صمي للبط�لة، ولند روفر وبرمييري م�ت�رز 
برتول  و�صركة  احل�صري،  ال�صيارات  �صريك  وهما 
الطاقة،  ���ص��ري��ك  »اأدن���������ك«  ال���ط��ن��ي��ة  اأب����ظ���ب���ي 
اأب���ظ��ب��ي الإ���ص��الم��ي ال�����ص��ري��ك املا�صي،  وم�����ص��رف 
وباملز  احل���ك����م���ي،  ال�����ص��ري��ك  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة 
و�صركة  للتم�يل،  الإ���ص��الم��ي��ة  واآف����اق  الريا�صية 
لل�صيارات،  وامل�صع�د  لالأملني�م،  العاملية  الإم���ارات 
الذهبين،  ال�����ص��رك��اء  ب�صفتهم  ك��اف��ال���  و���ص��رك��ة 
ال�صقر  وجمم�عة  اخل��اج��ة  جمم�عة  جانب  اإىل 
الف�صين،  ال�����ص��رك��اء  ب�صفتهم  امل��ا���ص��ي  وال�����ص��ي��ف 
حيث يعترب دعهم م�صاهماً رئي�صياً يف زيادة ال�عي 
واله��ت��م��ام امل��ح��ل��ي وال��ع��امل��ي ب��ه��ذه ال��ري��ا���ص��ة، مبا 
التط�رات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  اجل��م��اه��ري  اإط����الع  ي�صمن 

وامل�صتجدات والنتائج. 

حممد بن زايد ي�شتقبل الفائزين يف بطولتني للجوجيت�شو

�سمن دورة حمدان بن حممد لالألعاب املدر�سية

جمل�س دبي الريا�شي ينظم بطولة اأ�شحاب الهمم 

يف ختام املو�سم الريا�سي املحلي للمحرتفني2017 -2018

بطولة راأ�س اخليمة الدولية ملحرتيف اجلوجيت�شو تنطلق اجلمعة املقبل
ي�سارك يف البطولة اأكرث من 800 لعب ولعبة

19 نادي حملي ي�سارك يف املو�سم الرابع من »دولية راأ�س اخليمة«

حممد �شالح مع�شوق امل�شريني 
ي�صبح�ا  ب��اأن  الط��ف��ال  يحلم  النيل،  دلتا  يف جنريج يف عمق 
جن�ما يف كرة القدم على خطى حممد �صالح، ابن قريتهم، 
هداف نادي ليفرب�ل النكليزي واأف�صل لعب افريقي، والذي 
بات مع�ص�ق امل�صرين. على بعد اأمتار قليلة من البيت الذي 
م��ن ثالثة  وامل��ك��ّ�ن  ليفرب�ل يف جنريج  ون�صاأ فيه جن��م  ول��د 
ترابي  �صارع  على  القرية  مباين  معظم  مثل  واملطل  ط�ابق 
�صيق، يق�ل حممد عبد اجل���اد )12 عاما( ل�كالة فران�س 

بر�س “اأمتنى عندما اكرب ان اأك�ن مثل حممد �صالح«.
وي�صيف قبل اأن يتابع حديثه مع اأ�صدقائه الذين ي�صارك�نه 
احللم نف�صه يف القرية ال�اقعة على بعد قرابة 120 كيل�مرتا 
�صمال غرب القاهرة، “ب�صبب اأخالقه وت�ا�صعه، اأ�صبح حممد 
�صالح لعبا حمرتفا«. ويربز �صالح )25 عاما( هذا امل��صم 

منها  هدفا،   29 له  و�صجل  ليفرب�ل،  مع  كبري  ب�صكل 
22 هدفا يف الدوري املمتاز، جعلته يف املركز الثاين 
يف ترتيب الهدافن بفارق هدف واحد خلف لعب 
ت�تنهام هاري كاين. وكانت اآخر اأهدافه يف املباراة 
الفريق  فيها  فاز  والتي  الأح��د،  �صاوثمبت�ن  �صد 

الأحمر -2�صفر.
واأتى هذا النجاح على م�صت�ى النادي، بعد جناح 

امل�صري، متكن خالله  املنتخب  مماثل مع 
بل�غ  يف  اأ�صا�صي  ب�صكل  امل�صاهمة  م��ن 

العامل  “الفراعنة” نهائيات كاأ�س 
الأوىل  للمرة  رو�صيا،  يف   2018

منذ 28 عاما.
م�صاره  ان  ����ص���الح  وي������درك 

م�صدر  �����ص����ارا  وجن����اح����ه 
م�صر  لأط������ف������ال  اإل������ه������ام 
واإفريقيا، ف�جه لهم عند 
ت�صلمه جائزة اأف�صل لعب 

يف   2017 ل��ع��ام  اف��ري��ق��ي 
املا�صي،  يناير  ال��ث��اين  ك��ان���ن 

اأبدا  “ل تت�قف�ا  كلمة قال فيها 
ع��ن احل��ل��م، ل ت��ت���ق��ف���ا اأب����دا عن 

الميان«.
حديدية  ب��ب���اب��ة  امل��ق��ف��ل  امل���ن���زل  يف 

ك��ب��رية ����ص����داء، مي��ت��ن��ع اأف�����راد عائلة 
ال�صحافين،  ا���ص��ت��ق��ب��ال  ع���ن  ����ص���الح 

“احرتاما لرغبته”. ومل يكن اأحد يطل 
ه��ن��اك مالب�س  ت��ك��ن  ال���ن����اف���ذ ومل  م���ن 

ت��ت��دىل م��ن ال�����ص��رف��ات ك��م��ا ه��ي احل���ال يف 

منازل القرية الخرى، رمبا ب�صبب حر�س اأهل جنم ليفرب�ل 
على  تتدفق  التي  ال�صحافية  ال��ك��ام��ريات  عي�ن  جتنب  على 
ومل  افريقي.  لع��ب  اأف�صل  بلقب  �صالح  تت�يج  منذ  جنريج 
تكن م�صرية �صالح �صهلة، بح�صب ما يروي عارف�ه يف القرية. 
وي���ق����ل غ��م��ري ع��ب��د احل��م��ي��د ال�����ص��ع��دين ال����ذي ك���ان مدربا 
على  ال���رتدد  �صالح  ب��داأ  عندما  جنريح  �صباب  ن��ادي  لأ�صبال 
“دربت حممد �صالح وه�  الثامنة من عمره،  املركز وه� يف 
ل يزال طفال، وكانت م�هبته وا�صحة منذ ال�صغر”، معتربا 
بف�صل  كذلك  اإمن��ا  م�هبة،  “جمرد  ب�صبب  لي�س  جناحه  ان 
ع��زمي��ة ف���لذي��ة وجم��ه���د وا����ص���رار«. وي���روي ع��م��دة القرية 
ماهر �صتية باعتزاز ان “حممد كان ل يزال يف الرابعة ع�صرة 
العرب يف  املقاول�ن  ن��ادي  فريق  اىل  ان�صم  من عمره عندما 
القاهرة، وكان ي�صطر اىل اأن مي�صي قرابة ع�صر 
لي�اظب  امل���ا���ص��الت  و�صائل  يف  ي�ميا  �صاعات 
الذي  العمدة  وي��صح  الي�مي«.  مرانه  على 
ت���رب���ط���ه ع���الق���ة ����ص���داق���ة ب���اأ����ص���رة حممد 
�صالح، ان الخري كان، يف “رحلة العذاب” 
اأرب��ع و�صائل نقل: من جنريج  تلك، ي�صتقل 
اىل  منها  ث��م  امل���ج���اورة،  ب�صي�ن  ب��ل��دة  اىل 
مدينة طنطا )عا�صمة حمافظة 
حافلة  ي�صتقل  حيث  الغربية( 
ثم  القاهرة،  و�صط  اأخ��رى اىل 
ي��ب��ح��ث ع��ن و���ص��ي��ل��ة ت��ق��ل��ه اىل 
�صرق  يف  ن�����ص��ر  م���دي���ن���ة  ح����ي 
امل�صرية حيث مقر  العا�صمة 

ناديه.
اأ������ص�����رة  ������ص�����الح يف  ن���������ص����اأ 
وعمه  ف����ال���ده  ري��ا���ص��ي��ة، 
كرة  يلعب�ن  ك��ان���ا  وخ��ال��ه 
القدم يف نادي �صباب جنريج 
واأ�صبحت  ا�صمه  تغري  ال���ذي 
تعل�ه لفتة كبرية كتب عليها 

�صالح«. حممد  �صباب  “نادي 
ويق�ل �صتية “عندما لحظ والد 
�صعى لإحلاقه  ول��ده،  حممد م�هبة 
البداية  الكبرية. لعب �صالح يف  الندية  باأحد 
مع فريق يف بلدة ب�صي�ن ثم انتقل اىل فريق يف 
املقاول�ن”،  نادي  يلتقطه  ان  قبل  مدينة طنطا 
وم��ن��ه رح��ل��ة اح���رتاف يف اخل���ارج ب���داأت م��ع نادي 

بازل ال�ص�ي�صري يف 2012.



�شبط اآالف املعلمني ميار�شون الغ�س يف االمتحان !
ميار�ص�ن  املعلمن  اآلف  �صبط  ع��ن  بريطانية  م�ؤ�ص�صة  ك�صفت 

الغ�س يف المتحانات، متاما مثلما يفعل بع�س الطالب.
 "OCR" م�ؤ�ص�صة  اأن  الربيطانية،  "التاميز"  �صحيفة  وذك���رت 
املتحدة ر�صدت نح�  اململكة  التعليم يف  الرائدة يف جمال تط�ير 
2300 حالة غ�س ارتكبها مدر�ص�ن يف مدار�س وكليات وغريها من 

امل�ؤ�ص�صات التعليمية بن عامي 2016-2012.
واأو�صحت اأن نح� ن�صف هذه احلالت عبارة عن تقدمي "م�صاعدة 

غري م�صروعة" لطالب يف اختبارات.
وجاء اإعالن امل�ؤ�ص�صة عن هذه الأرقام، التي و�صفت ب��"الف�صيحة"، 
على  احل�ص�ل  حلق  طبقا  عنها  الك�صف  ال�صحيفة  طلبت  بعدما 
املعل�مات، وبعدما حاولت امل�ؤ�ص�صة يف البداية، طبقا لتاميز، اإخفاء 
هذه املعل�مات. ومل يت�قف الأمر هنا، اإذ ت�صاهلت اإدارة امل�ؤ�ص�صة مع 
1000 طالب  الغ�س الذي ميار�صه الأ�صتاذة، وطبقا للبيانات فاإن 
حرم�ا من اإكمال المتحانات، فيما وجه 581 حتذيرا لالأ�صتاذة 

املذنب�ن، وجرى اإبعاد 83 منهم عن مهمة مراقبة المتحانات.
بالأمر  الأ���ص��ت��اذة  ارت��ك��ب��ه  ال���ذي  الغ�س  بالتعليم  خ���رباء  وو���ص��ف 
الأمر  اإن  قائلن  الغ�س،  وق���ع  منع  وظيفتهم  اأن  خا�صة  ال�صادم، 

ي�صبه تعاطي الريا�صين للمخدرات.
وعلق الأ�صتاذ يف كلية الرتبية بجامعة باكنغهام األن �صميثري على 
الريا�صين  تناول  ي�صاوي  المتحانات  يف  الغ�س  قائال:"  الأم��ر 
متنا�صبة" مع  امل��در���ص��ن  ع��ق���ب��ة  ت��ك���ن  اأن  وينبغي  ل��ل��م��خ��درات، 
جرمهم. واأ�صافت "التاميز" اأن ف�صيحة الي�م احللقة الأحدث يف 
م�صل�صل ف�صائح �صرب نظام المتحانات يف بريطانيا، مثل ت�صريب 

اأ�صئلة الختبارات للطلبة اأو ن�صرها على الإنرتنت.

ي�شحقها قطار اأثناء التقاطها �شيلفي
ذكرت ال�صرطة التايالندية اأن امراأة ت�فيت، بعد اأن �صدمها قطار 
على  خطيبها  م��ع  "�صيلفي"  �صخ�صية  ���ص���رة  ت��اأخ��ذ  كانت  بينما 

ق�صبان ال�صكك احلديدية. 
وقال وي�صان��صاك �ص�يبن حمقق ال�صرطة امل�ص�ؤول عن الق�صية، 
الي�م اجلمعة، اإن واليالك �ص�ك�ما )28 عاماً( اأعلنت وفاتها يف 
بها هي  ق��ادم  ا�صطدام قطار  �صاعات من  بعد  ببانك�ك  م�صت�صفى 

وخطيبها بينما كانا ياأخذان �ص�رة �صيلفي. 
بينما  ال��ق��ط��ار،  ع��ج��الت  ل���الي��الك حت��ت  اليمنى  ال�صاق  وب���رتت 
لإ�صابة يف  ناوانتيب )24 عاما(،  اأمناج  ويدعى  تعر�س خطيبها، 

الراأ�س وك�صر يف الذراع، طبقاً ملا ذكره وي�صان��صاك. 

خ�شرت ن�شف وزنها بتناول املزيد من الطعام
اإذ  وزنها،  اإنقا�س  يف  الفريدة  جتربتها  عن  بدينة  ام��راأة  حتدثت 
الكمية  �صعف  تناول  عرب  وزنها  ن�صف  من  التخل�س  من  متكنت 

التي كانت تتناولها �صابقاً. 
البريغر  �صطائر  ت��ت��ن��اول  اأن  ع��ام��اً(   34( كامبيل  ل����را  اع��ت��ادت 
ال�ص�ك�لتة بكرثة، حتى و�صل  البطاطا وقطع  ورقائق  الد�صمة، 

وزنها اإىل 143 كيل�غراماً. 
وقالت ل�را باأن نظامها الغذائي الغري �صحي كان نتيجة احلزن 
ال�صيطرة على  ق��ادرة على  تعد  اأقاربها، حتى مل  اأح��د  ف��راق  على 

�صهيتها.
اإنقا�س  اإح��داث تغيري ج��ذري يف حياتها عرب  ل���را على  و�صممت 
وزنها، لذا ان�صمت لناٍد ريا�صي، وبداأت بتثقيف نف�صها ح�ل ن�عية 

الأطعمة التي يت�جب عليها تناوله. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قبعة ت�شاعدك على الرتكيز
تت�فر العديد من الأدوات وامللحقات التي تلغي ال�صجيج ال�ص�تي، ولكن اأحد امل�صممن يف اأملانيا، يعتقد اأن تخفيف 

ال�ص��صاء الب�صرية ل يقل اأهمية، وهذا ما دفعه اإىل ت�صميم قبعة لهذا الهدف تزيد من الرتكيز خالل العمل. 
وتق�م فكرة "ف�ك�س كاب" على اأن مناطق العمل املفت�حة ذات مزايا مفيدة، لكنها يف نف�س ال�قت ميكن اأن ت�صتت 
من انتباه امل�ظف، مع العديد من الأ�صخا�س الذين يتج�ل�ن يف املكان، وت�صاعد القبعة على اإلغاء هذه امل�صتتات، 

والرتكيز على العمل يف املكتب.
اأننا عبارة عن ثدييات تعي�س يف بيئة غري طبيعية، وبا�صتعادة  "ميكن الق�ل  ويق�ل م�صمم القبعة هانز غريبلن 
العنان  اإط��الق  ميكننا  الب�صيطة،  والتقنيات  الأدوات  من  جمم�عة  عرب  الإج��ه��اد  من  اخلالية  الطبيعية  احلالة 

لإمكاناتنا الإبداعية الفعلية، وخلق عمل جمدي مل�صتقبل اأكرث اإ�صراقاً".
وبعد درا�صة املنتجات الأخرى امل�صممة لنف�س الغاية، وجد غريبلن اأن معظمها اإما مكلفة اأو غري مريحة، لذلك 
قرر يلجاأ اإىل خيار اأكرث ب�صاطة، وابتكر ف�ك�س كاب، وهي عبارة عن قبعة ب�صيطة مع قناع قابل لل�صحب، بح�صب 

م�قع اأوديتي �صنرتال.
وميكن ارتداء هذه القبعة كاأية قبعة اأخرى، ولكن عندما حتتاج اإىل الرتكيز على العمل اأمامك، ميكن اإ�صدال طريف 

القناع، وي�صل �صعر القبعة التي متلك م�قعاً على الإنرتنت 37 دولر مع تكاليف ال�صحن.  
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تختار لتالميذها زيا �شممته دار �شهرية 
ذكرت و�صائل اإعالم، اأن مدر�صة ابتدائية عامة يف حي "جينزا" الراقي يف 
ط�كي� فاجاأت اأولياء الأم�ر باختيار زي مدر�صي من ت�صميم بيت الأزياء 
الإيطايل ال�صهري ج�رجي� اأرماين.  وطرحت مدر�صة "تاميي" البتدائية 
الزي للطالب اجلدد بتكلفة تزيد على 80 األف ين )729 دولرا(، اأي ما 
اأرم��اين يف  يعادل ثالثة اأمثال �صعر ال��زي احل��ايل.  ويقع مكتب ج�رجي� 
200 مرت فقط من املدر�صة.  ونقل امل�قع عن والدة  اليابان على م�صافة 
عالمة  على  الختيار  يقع  مل��اذا  وت�صاءلت  "ده�صت  ق�لها  التالميذ  اأح��د 
واأ�صافت  ابتدائية عامة".   ملدر�صة  زي  لت�صميم  فاخرة مثل هذه  جتارية 
اأن  "يقلقني  املقبل  اأبريل  الدرا�صة يف  ابنها  اأن يبداأ  املقرر  التي من  امل��راأة، 
يرت�صخ يف اأذه��ان الأطفال مبداأ خاطئ مفاده اأن ما ه� غال جيد وما ه� 
رخي�س �صيء".  وقال ناظر املدر�صة ت��صيت�ص�ج� وادا، يف خطاب لأولياء 
الأم�ر يف ن�فمرب املا�صي، اإن املدر�صة من معامل حي جينزا والقرار باختيار 

زي من ت�صميم اأرماين يهدف اإىل اإيجاد مناخ مالئم ملثل هذه املدر�صة. 

الفي�شبوك يخترب زرا جديدا خم�ش�شا للتعليقات
خم�ص�س  جديد  زر  اختبار  الفي�صب�ك،  الجتماعي،  الت�ا�صل  عمالق  بداأ 
اإىل  اجل��دي��دة  اخلا�صية  وت��ه��دف  وامل��خ��ال��ف��ة.  امل�صيئة  التعليقات  لإخ��ف��اء 
اأن الزر اجلديد  اأو الكاذبة. مع التاأكيد على  حمارية تلك الردود امل�صللة 
ال�صبكة الجتماعية الأ�صخم يف  التعليقات. جتري  اإل يف  لن يك�ن متاحا 
يحمل  ال��ذي  للتعليقات،  خم�ص�س  جديد  زر  اختبار  الفي�صب�ك،  ال��ع��امل، 
م�قع  ذك���ر  م��ا  بح�صب  اجل���دي���د،   ال���زر  وي��ت��ي��ح   ."downvote" ا���ص��م 
من  ال�����ص��ل��ب��ي  م���ق��ف��ه��م  ع��ن  ال��ت��ع��ب��ري  للم�صتخدمن   ،TechCrunch
اأكد   ،TechCrunch مل���ق��ع  خ��ا���س  ت�صريح  ويف  واإخ��ف��ائ��ه��ا.  التعليقات 
ل  احلديث  اأن  م��صحاً  املعل�مات،  هذه  �صحة  الجتماعية  ال�صبكة  ممثل 
ت�صمح  جديدة  خا�صية  اختبار  واإمن��ا  يعجبني"،  "ل  زر  اختبار  عن  ي��دور 
ال�صفحات  على  املن�ص�رات  ح���ل  التعليقات  يف  امل�صتخدمن  اآراء  معرفة 
باختبار هذه اخلا�صية على عدد حمدود  "نق�م حالياً  واأ�صاف:  العامة". 
من امل�صتخدمن يف ال�ليات املتحدة". ويف حال ال�صغط على الزر اجلديد، 
عن  الإب����الغ  خ��ي��ارات  ع��دة  وتظهر  امل�صتخدم،  اأم���ام  م��ن  التعليق  ُيحجب 
التعليق: مثل تعليق م�صلل-كاذب، اأو تعليق عدواين، اأو تعليق خارج نطاق 
التعليق يثري  اإذا كان  اإىل معرفة ما  امل��ص�ع. وتهدف اخلا�صية اجلديدة 
اإىل  الإ�صارة  اأو كاذبة. جتدر  اإنه يحت�ي على معل�مات م�صللة  اأو  اجلدل 
اأن م�ؤ�ص�س الفي�صب�ك، مارك زوكربريغ، �صرح يف عام 2015 اأن �صبكته لن 
اإىل  من�صته  حت�يل  يريد  ل  اأن��ه  م��صحاً  يعجبني"،  "ل  زر  باإدخال  تق�م 
منتدى يتيح للم�صتخدمن تقييم املن�ص�رات على �صكل "من�ص�ر اإيجابي" اأو 
"من�ص�ر �صلبي". وع��صاً عن ذلك ح�صل امل�صتخدم�ن على خم�س اإمكانيات 

ع�شابة حترر اأحد 
اأفرادها من ال�شرطة 
�صخ�صا  ع�������ص���ري���ن  ن���ح����  اق���ت���ح���م 
م�����ص��ت�����ص��ف��ى يف ج���ن����ب ا���ص��ب��ان��ي��ا ل� 
كان  خم������درات  ت���اج���ر  "حترير" 
حتت حرا�صة �صرطين، بح�صب ما 
ك�صفت بلدية ل لينيا حيث وقعت 

احلادثة.
املدينة  ه����ذه  ب��ل��دي��ة  واأو����ص���ح���ت 
ال�اقعة يف منطقة قاد�س اجلن�بية 
عدم  ال  ف�صّ ال�صرطة  عن�صري  اأن 
من  "بالرغم  اأ�صلحتهما  ا�صتخدام 
لتفاقم  ت��ف��ادي��ا  ال������ص��ع،  خ��ط���رة 

الأم�ر".
امل�صت�صفى  اإىل  امل���ق���ف  ُنقل  وق��د 
ال�صرطة  ط��اردت��ه  اأن  بعد  لُيعالج 
ع���ن���دم���ا ك�����ان ع���ل���ى م����ن دراج���ت���ه 
الثالثاء  ال���ظ���ه���ر  ب���ع���د  ال���ن���اري���ة 

املا�صي. 
ع�صرين  نح�  تقاطر  ما  و�صرعان 
�صخ�صا اإىل امل�صت�صفى وا�صطحب�ه 

وغادروا يف عدة �صيارات.
خ�����ان فرانك�،  ي��ن��دد  م���ا  وغ��ال��ب��ا 
بالفلتان  ل��ي��ن��ي��ا،  ل  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س 
املدينة  ه���ذه  يف  ال�����ص��ائ��د  الأم���ن���ي 
ال�اقعة على بعد ب�صعة اأمتار عن 
تقطنها  التي  ط��ارق  جبل  م�صيق 
65 األ����ف ن�����ص��م��ة وال���ت���ي غ��ال��ب��ا ما 
حم�لت  مع  التجار  اإليها  يت�افد 

القنب الهندي املهّربة.
ول يت�انى جّتار املخدرات وال�صلع 
التعّر�س  اأن�اعها عن  على  املهّربة 
ت�صتكي  ال���ت���ي  ل��ل�����ص��رط��ة  ع��الن��ي��ة 
العديد  يف  نق�س  م��ن  جهتها  م��ن 

والعتاد.

�شيارات مهجورة 
�شعرها باملاليني 

���ص��ي��ارات كال�صيكية  ع��ل��ى جم��م���ع��ة  ُع���رث 
اأم��ري��ك��ي، بقيت فيه  ن���ادرة يف م���راآب منزل 
تع�دان  منها  واثنتان  ع��ام��اً،   27 اأك��رث من 
وي�صل  املا�صي،  ال��ق��رن  م��ن  ال�صتينات  اإىل 
�صعرهما اإىل نح� 3.8 مالين دولر.  وكان 
فرياري  ط��راز  من  �صيارتن  يغطي  الغبار 
275 جي تي بي، و427 �صيلبي ك�برا، لدى 
اأ�صفل منزل مهج�ر  اكت�صافهما يف خمزن، 
يف ولي��ة ن���رث كارولينا، وك��ان من املقرر 
امل��ا���ص��ي، ح�صب  ال�����ص��ه��ر  امل���ن���زل  اأن ج���رف 
ويعتقد  الربيطانية.  ميل  ديلي  �صحيفة 
منذ  ال�����ص��ي��ارات  ه���ذه  يلم�س  مل  اأح�����داً  اأن 
1991، فبعد وفاة امليكانيكي الذي يثق به، 
ب�صيانة  �صخ�س  لأي  ال�صماح  املالك  رف�س 
ال�صيارات التي يقدر ثمنها باملالين. وعلى 
مدى 52 عاماً، مل تقطع �صيارة الفرياري 
الك�برا  ميل، وقطعت  األ��ف   13 م��ن  اأك��رث 

20 األف مياًل ط�ال حياتها.

�شرق �شيارة.. وات�شل مبالكتها ملعرفة كيفية ت�شغيلها !
ولية  من  رجل  على  القب�س  الأمريكية  ال�صرطة  األقت 
�صيارة والت�صال مبالكتها ملعرفة  ميني�ص�تا بعد �صرقته 

كيفية ت�صغيلها، وفق ما ذكره م�قع "ف�ك�س ني�ز".
وذكر امل�صدر اأن اإدوارد لريوى ويل�ص�ن، البالغ من العمر 
37 عاما، اقتحم ال�صيارة، التي كانت م�قف "وول مارت"، 
بعد اأن �صغلتها مالكتها الأ�صلية عن بعد من داخل اأحد 
املتاجر. ويبدو اأن املراأة، التي متلك ال�صيارة، كانت ترغب 
م�صاء  ب���اردا  ك��ان  الطق�س  اأن  اع��ت��ب��ار  على  ت�صخينها  يف 
اإن ويل�ص�ن قاد ال�صيارة لأكرث  الثنن. وتق�ل ال�صرطة 
اأن  اإع��ادة ت�صغيلها بعد  �صاعة، لكنه واج��ه م�صكلة يف  من 

اأوقفها يف اأحد امل�اقف.
وطرح  الهاتف  ع��رب  باملالكة  ات�صل  "ال�صارق  واأ���ص��اف��ت: 

عليها جمم�عة من الأ�صئلة ب�صاأن �صيارتها".
اأعلم  اأن ويل�ص�ن اعرتف باجلرمية، وقال: كنت  واأك��دت 

اأن �صرقة ال�صيارة لي�صت فكرة جيدة.

يتربع بكليته حلبيبته فرتف�س الزواج منه
كليتيه،  ب��اإح��دى  لها  تربعه  اإث��ر  ب�صفائها  �صعادته  رغ��م 
بعدما  منه  ال���زواج  حبيبته  برف�س  ال��رج��ل  ه��ذا  ف�جئ 
عاماً(   49( ل�ي�س  �صامي�ن  قال  التام.   لل�صفاء  متاثلت 
والرعاية  العناية  يقدم  وه���  ط�يلة  ف��رتة  اأم�صى  ب��اأن��ه 

ملاري اإميان�يل. 
حلبيبته،  واملخل�صة  ال�صادقة  حبه  م�صاعر  ب��اأن  واأ�صاف 
اإنهاء معانتها عرب  �صاأنه  ق��رار حا�صم من  دفعته لتخاذ 

التربع لها باإحدى كليتيه. 
وبعد اأن تكللت عملية زرع الكلية بالنجاح ومتاثلت ماري 
لل�صفاء التام، تقدم ل�ي�س خلطبتها اأماًل منه باأن يق�صي 
بقية حياته اإىل جانبها. اإل اأن ماري خيبت اأمله عندما 
رف�صت طلبه بطريقة لطيفة، اأخربته فيها باأنها تبادله 

احلب واأنها مدينة له بحياتها. 
ال��زواج على  "عر�صت  وق��ال ل�ي�س متحدثاً عن جتربته 
ي��رتك ذلك  اأنها رف�صت وه��ذا من حقها. مل  اإل  م��اري، 
حباً  لها  اأك��ن  فاأنا  عالقتنا،  ا�صتمرارية  على  �صلبياً  اأث��را 

كبرياً وهي تبادلني هذه امل�صاعر".
وعلى الرغم من رف�صها له، مل ي�صعر ل�ي�س بالإحباط 
مل��اري ب��اأن يبقى �صديقاً خمل�صاً  واحل��زن بل قطع عهداً 

لها، وفق ما ورد يف �صحيفة مريور الربيطانية.  

ينتقم من ال�شرطة ب�اإحراق قطار
ن�صرت ال�صلطات الأمريكية م�ؤخرا �صريط فيدي� يظهر 
من  ع���دد  ويف  نف�صه  يف  ال��ن��ريان  م�صافر  اإ���ص��ع��ال  حل��ظ��ة 

عنا�صر ال�صرطة يف اأحد قطارات مدينة �صيكاغ�.
احلادث  اأن  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �صحيفة  واأوردت 
وقع يف 18 يناير املا�صي عندما وقع ما يبدو اأنه �صجار 
بن اأحد م�ظفي �صلطة النقل وراكب يف القطار املت�قف 
يف امل��ح��ط��ة. ودف����ع الأم�����ر ب���رج���ال ال�����ص��رط��ة يف حمطة 
ال��ق��ط��ارات اإىل ال��ت��دخ��ل، وع��ن��ده��ا اأ���ص��ع��ل ال��راك��ب النار 
انت�صرت  و�صرعان ما  ك��ان يحمله  يف ج�صم، غري حم��دد، 
النريان يف املكان. واأ�صيب الراكب وم�ظف النقل وعدد 
من رجال ال�صرطة، الذين متكن�ا، رغم ذلك، من �صحب 

الرجل اإىل خارج القطار واعتقاله. عار�سة اأزياء تقدم زيا �سمن عرو�س اأدريان لنداو خالل اأ�سبوع املو�سة يف نيويورك. )ا ف ب(

مليون ون�شف يحتفلون 
بكرنفال ريو دي جانريو

اأقدم  امل��ا���ص��ي  ال�صبت  ي���م  احتفل 
مبدينة  الكرنفالت  لإحياء  احتاد 
بعيد  الربازيلية  ج��ان��ريو  دي  ري��� 
تاأ�صي�صه املئة بالتج�ل والرق�س يف 

�ص�ارع املدينة.
ون�صف  م���ل���ي����ن  ح��������ايل  وج�������اب 
الكبرية  امل���دي���ن���ة  و����ص���ط  ���ص��خ�����س 
الآلت  حت���م���ل  ع����رب����ات  ت���ق����ده���م 
الراق�ص�ن  وي��راف��ق��ه��ا  امل��صيقية 
���ص��ع��ار جمم�عات  ح��م��ل���ا  ال���ذي���ن 
الكرة ال�ص�داء"  "بل�ك�" "�صل�صلة 

الفنية.
وامل��صيقى  الرق�س  ف��رق  وت�صمى 
متيز  وه���ي  "بل�ك�"،  ال��ربازي��ل��ي��ة 
ال�صامبا  وم�����دار������س  ج�������ار  اإىل 
ال�صهرية وجه املدينة خالل فرتة 

املهرجان.
الكرة  �صل�صلة  ف��رق  احت��اد  وتاأ�ص�س 
ال���ذي  وه�����   1918 يف  ال�������ص����داء 
ال�صبت  ال���ي����م  ال��ك��رن��ف��ال  اف��ت��ت��ح 
مب�صرية تقليدية يف �ص�ارع ري� دي 

جانريو.
مار�صيل�  امل���دي���ن���ة  ع���م���دة  وك������ان 
كريفيال �صلم ي�م اجلمعة املا�صية 
م�م�،  امل��ل��ك  اإىل  امل��دي��ن��ة  م��ف��ت��اح 
م�ص�ؤولة  خ��ي��ال��ي��ة  �صخ�صية  وه���� 
اأك����رب كرنفال  ع��ن احل��ف��اظ ع��ل��ى 
يف ال��ع��امل، يف اإج���راء رم��زي لتبداأ 
ف��ع��ال��ي��ات ال��ك��رن��ف��ال ر���ص��م��ي��اً بهذا 

الطق�س الرمزي.
ال�صياحة يف  امل�ص�ؤول�ن عن  يت�قع 
املحتفلن  ع���دد  ي�صل  اأن  امل��دي��ن��ة 
6.5 مالين  العام  بالكرنفال هذا 
�صائح،  ملي�ن   1.5 منهم  �صخ�س 
وتت�قع الفنادق ن�صبة اإ�صغال ت�صل 

.% اإىل 85 

»املراأة والثورة« يج�شد ن�شال املراأة الفل�شطينية
خمتلفة،  اأج��ي��ال  من  فل�صطينيا  فنانا   25 مب�صاركة 
جانب  على  ال�ص�ء  والث�رة"  "املراأة  معر�س  ي�صلط 
�صن�ات  م���دى  ع��ل��ى  الفل�صطينية  امل����راأة  ن�����ص��ال  م��ن 

ط�يلة.
املقام  املعر�س  يف  امل�صاركن  الفنانن  اأعمال  وتتن�ع 
بن  الغربية  ال�صفة  يف  ب��ريزي��ت  جامعة  متحف  يف 
وعر�س  الفيدي�  وف��ن  وال��ن��ح��ت  وال��ر���ص��م  الت�ص�ير 

مقتنيات قدمية.
تنظم  ال��ت��ي  ال��ق��ط��ان  املح�صن  عبد  م�ؤ�ص�صة  وق��ال��ت 
وجالريي1  ب��ريزي��ت  جامعة  م��ع  بال�صراكة  املعر�س 
ونادي رام اهلل لل�صينما اإنه جزء من "م�صروع لإقامة 
ف��ع��ال��ي��ة م��رك��زي��ة ح����ل امل�����راأة وال���ث����رة خ���الل العام 

."2019
من  خمتلفة  ج�انب  اأعمالهم  يف  الفنان�ن  ويتناول 
حياة املراأة الفل�صطينية من خالل �ص�ر ف�ت�غرافية 
لها وهي يف جبهات القتال خالل الث�رة الفل�صطينية 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ق�����ص��رية  اأف�����الم  اأو  ب���رت��ري��ه��ات  اأو 

ت�صجيالت �ص�تية.
�صليمان  امل��ع��ر���س  يف  امل�����ص��ارك��ن  الفنانن  ب��ن  وم��ن 

حاط�م  ومنى  مت��اري  وف��ريا  عناين  ونبيل  من�ص�ر 
وغريهم.

وقال الفنان الت�صكيلي خالد ح�راين اأحد امل�صاركن 
املعر�س  يف  امل�صاركة  "الأعمال  ل��روي��رتز  املعر�س  يف 
حم��اول��ة لإع���ادة ق���راءة ح�ص�ر امل���راأة يف ال��ث���رة من 

خالل الفن".
واأنا  فكرته  اختار  امل�صاركن  من  فنان  "كل  واأ���ص��اف 
اأيق�نة  اأن��ه��ا  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل��غ��رب��ي.  دلل  اخ���رتت 
األغت  ال��رنوي��ج  اأن  م�صه�رة  ق�صة  فهناك  م��ع��روف��ة 
مت�يل مركز ثقايف يف اإحدى القرى لأنه يحمل ا�صم 

دلل املغربي".
واأو�صح ح�راين اأنه ا�صتلهم عمله الفني الذي يقدم 
ع�صكري يف  زي  املغربي يف  ل��دلل  ب���رت��ري��ه   25 فيه 
ال��ع��امل��ي اندي  ل���ح��ة واح����دة م��ن ع��م��ل ف��ن��ي للفنان 
م�نرو  م��ارل��ن  للفنانة  ل�حة  �صمم  ال��ذي  واره����ل 
�ص�رة  ال���اج��ه��ة  اإىل  املعر�س  يعيد  ال���ص��ل���ب.  ب��ه��ذا 
عالمة  اأ�صبحن  الالتي  الفل�صطينيات  من  العديد 
ليلى  ومنهن  الفل�صطيني  الن�صال  ت��اري��خ  يف  ب���ارزة 

خالد ودلل املغربي.

�شارون �شتون على غالف 
»Vanity« جملة

 Vanity ت�صدرت النجمة العاملية  �صارون �صت�ن  غالف املجلة العاملية ال�صهرية
ال�صن  التقدم يف  �صارون حتدت  املقبل.  اآذار  ل�صهر  الإيطالية  بن�صختها   Fair
فبدت جميلة ومثرية يف عمر ال�59، كما اأن ق�امها ظهر مم�ص�قاً حن ارتدت 
لجنري بالل�ن الأ�ص�د م�ؤلفا من حمالة �صدر �صفافة و�صروال حتتي مثري 
وب��دت يف  ال��ف��رو،  م��ن  ق�صرياً  و و�صعت معطفاً  الكعب  ع��ايل  ح��ذاء  وانتعلت 
ال�ص�ر وهي ت�صتعر�س ج�صمها يف م�صت�دع قدمي قذر. واأجرت النجمة الكبرية 
 A Little صارون �صت�ن حديثا مع املجلة عن بدايتها لت�ص�ير فيلمها اجلديد�
Something For Your Birthday يف ا�صتدي�هات ل��س اجنل��س لتع�د 
من جديد اىل ال�صينما بعد غياب دام ل�صن�ات ط�يلة منذ العام 2002، ومل 
تك�صف �صارون بعد عن النج�م امل�صاركن يف بط�لة فيلمها اجلديد غري انه 

�صيك�ن من اخراج الإيطايل اليخاندرو ناريت�.


