
م�ستوطنون ي�ستولون على عقارات جديدة بالقد�س 

ترامب: التو�سع اال�ستيطاين ال يخدم ال�سالم

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

افتتح متحف امل�ستقبل امل�ساحب للقمة العاملية للحكومات حول مواجهة حتديات تغري املناخ 

حممد بن را�سد: املتحف يقدم روؤية جديدة تنقل الزوار اإىل امل�ستقبل 
•• دبي-وام:

افتتح �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل “ ام�س متحف امل�شتقبل اأحد 
اأهم الفعاليات الرئي�شية امل�شاحبة للقمة العاملية للحكومات يف دروتها 
اخلام�شة التي ت�شتمر حتى 14 فرباير اجلاري مبدينة جمريا يف دبي.

ويركز “متحف امل�شتقبل” الذي تنظمه موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل والقمة 
العاملية للحكومات على تاأثري التغيري املناخي على املجتمعات الإن�شانية 
التاأقلم  التحديات وكيفية  امل�شتقبلية ملواجهة  ا�شت�شراف احللول  وعلى 

مع تغريات املناخ.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د  و 
ا�شرتاتيجية  “رعاه اهلل” اأن  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
دولة الإمارات ل�شناعة امل�شتقبل تقوم على اإلهام اأفراد املجتمع لبتكار 
من�شة  وع��رب  امل�شتقبل  متحف  �شيقدم  ذل��ك  و�شمن  امل�شتقبل..  حلول 
ملعرفة  للم�شتقبل  ال��زوار  تنقل  روؤي��ة جديدة  للحكومات  العاملية  القمة 
بها  تبني  ف��ر���س  اإىل  وحتويلها  حت��دي��ات��ه  على  للتغلب  املثلى  ال����روؤى 

حكومات العامل م�شتقبل اأف�شل لأجيالها القادمة.
منا  ت�شتدعي  الغذائي  والأم��ن  املناخية  التغريات  ق�شايا  �شموه:  وق��ال 
الإيجابي  التغيري  اإح���داث  اإىل  ت��وؤدي  حلول  ابتكار  على  العمل  جميعاً 
فهذه  والجتماعية  القت�شادية  القطاعات  على  بالنفع  وتعود  املن�شود 
ال��ق��رار واخل���رباء يف  ال��ق��ادة و�شناع  اأول��وي��ات  �شلم  التي حتتل  الق�شية 
العامل �شتعزز قدرتنا على الو�شول ملفاهيم جديدة توؤدي لإيجاد حلول 
اإبداعية نتمكن من خاللها من توفري املياه والغذاء وبناء مدن م�شتدامة 

توفر الرفاه وتواكب متطلبات امل�شتقبل.
وا�شاف �شموه: دولة الإمارات �شباقة دائماً يف و�شع الروؤى والت�شورات 
م��ن خالل  ال��ي��وم  نقدم  ول��ه��ذا  املجتمعات  ت��واج��ه  التي  التحديات  حل��ل 
املناخ  تغري  حتديات  ملواجهة  م�شتقبلية  روؤى  للحكومات  العاملية  القمة 

وا�شت�شكاف الفر�س الواعدة بهذا املجال.     )التفا�شيل �س2(
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القوات اليمنية حتكم ال�سيطرة على مدينة املخا

ع�سريي: �سالح انقالبي و�سيحاكم من قبل ال�سرعية 
•• عوا�صم-وكاالت:

اع������ت������رب ال�����رئ�����ي�����������س الم������ريك������ي 
التو�شع  ان  اأم�����س  ت��رام��ب  دون���ال���د 
ال�����ش����ت����ي����ط����اين ال�����ش����رائ����ي����ل����ي يف 
يخدم  ل  الفل�شطينية  الرا����ش���ي 
الفل�شطينيني  ب������ني  ال�����������ش�����الم 
خم�شة  قبل  وذل��ك  وال�شرائيليني، 
رئي�س احلكومة  ا�شتقباله  ايام من 

ال�شرائيلية بنيامني نتانياهو.
وقال الرئي�س ترامب يف مقابلة مع 
الناطقة  هيوم  ي�شرائيل  �شحيفة 
باللغة العربية، ان الأر�س املتبقية 
حمدودة، ويف كل مرة يتم ا�شتخدام 
تتقل�س  ل��ل��م�����ش��ت��وط��ن��ات  الأر��������س 
الر�س املتبقية، واعتقد ان تو�شيع 
ام������را جيدا  ل��ي�����س  امل�������ش���ت���وط���ن���ات 

لل�شالم.
ال ان����ه ا����ش���اف ل��ك��ن��ن��ا ن���در����س كل 
املوقف  ه���ذا  وي��ع��ت��رب  اخليارات". 
ال�شتيطان  ع���ن  و���ش��وح��ا  الأك�����ر 
تن�شيبه  م���ن���ذ  ت����رام����ب  ق���ب���ل  م����ن 
املا�شي.  ال�شهر  م��ن  الع�شرين  يف 
وا�شاف الرئي�س المريكي انا اريد 
ان ت��ت�����ش��رف ا���ش��رائ��ي��ل ب��ح��ك��م��ة يف 
عملية ال�شالم بعد كل هذه ال�شنوات 
الطويلة، ورمبا تكون هناك امكانية 
ل�شالم اكرب بدل من ان يكون فقط 
وال�شرائيليني،  الفل�شطينبني  بني 
يت�شرفا  ان  الطرفني  اري��د من  انا 

اآفاق  ت��وج��د  ح��ي��ث  م��ع��ق��ول،  ب�شكل 
جيدة لذلك".

با�شرائيل  ع��الق��ت��ه  ع���ن  وحت�����دث 
وقال" انا ل اريد ان ادين ا�شرائيل 
يف فرتة رئا�شتي، انا افهم ا�شرائيل 
ج���ي���دا واق����دره����ا ك���ث���ريا. ل��ق��د مر 
�شعبة  ب�����اوق�����ات  ال����ش���رائ���ي���ل���ي���ون 
جدا". واو�شح انا اريد �شالما بني 
واعتقد  والفل�شطينيني،  ا�شرائيل 
ام����را عظيما  ���ش��ي��ك��ون  ال�����ش��الم  ان 
جيدا  ول��ي�����س  ل���ش��رائ��ي��ل  بالن�شبة 

فح�شب.
اذا كان  �شوؤال حول ما  ويف رد على 
ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني ان 
يقدموا تنازلت رد ترامب ل توجد 
�شفقة جيدة، ان مل تكن جيدة لكل 

يرف�ض  االأم��ريك��ي  الق�ساء 
ال�سفر بحظر  ترامب  مر�سوم 

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأب���ق���ى ال��ق�����ش��اء الأم���ريك���ي على 
دونالد  الرئي�س  م��ر���ش��وم  تعليق 
�شفر  ال���ق���ا����ش���ي مب���ن���ع  ت����رام����ب 
اإىل  م�شلمة  دول  �شبع  م��واط��ن��ي 
الوليات املتحدة غري اأن الرئي�س 
وعد مبوا�شلة املعركة الق�شائية 
دف��اع��اً ع��ن ق���راره ال��ذي ك��ان من 

اأبرز وعود حملته النتخابية. 
وك��ت��ب��ت حم��ك��م��ة ال���ش��ت��ئ��ن��اف يف 
قرارها  يف  ف��ران�����ش��ي�����ش��ك��و،  ���ش��ان 
ال�شادر باإجماع الق�شاة الثالثة، 
يف  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  ط��ع��ن  اأن 
بتعليق  ال��ف��درايل  القا�شي  ق��رار 
الرئا�شي  امل����ر�����ش����وم  م���ف���اع���ي���ل 

»مرفو�س«. 
الإدارة  اأن  اإىل  الق�شاة  وخل�س 
تعليق  على  الإب��ق��اء  اأن  تثبت  مل 
خطرياً  ���ش��رراً  �شيلحق  امل��ر���ش��وم 

باأمن الوليات املتحدة. 
وقعه  ال�������ذي  امل����ر�����ش����وم  وح����ظ����ر 
ترامب يف 27 يناير املا�شي دخول 
واليمن  و�شوريا  العراق  مواطني 
وال�شومال  وال�������ش���ودان  ول��ي��ب��ي��ا 
واإيران اإىل الوليات املتحدة ملدة 
الهجرة  تعليق  م��ع  اأ�شهر  ثالثة 
مل���دة اأرب��ع��ة اأ���ش��ه��ر ل��الج��ئ��ني من 
هذه البلدان ولأجل غري م�شمى 

بالن�شبة لل�شوريني. 
وعلى الفور، رد الرئي�س الأمريكي 
على »تويرت« بعد �شدور القرار. 
اأمن  امل��ح��ك��م��ة،  يف  »اأراك�����م  فكتب 

بالدنا على املحك!«. 

الأ�سد يرف�س اإقامة مناطق اآمنة يف �سوريا

اجلي�ض احلر يتقدم بالباب ومقتل الع�سرات من داع�ض
•• عوا�صم-وكاالـ:

ب�شار  ال�������ش���وري  ال��رئ��ي�����س  رف�������س 
الأ�شد اإقامة مناطق اآمنة لالجئني 
وال��ن��ازح��ني وو���ش��ف��ه��ا ب��اأن��ه��ا غري 
بتواجد  رح������ب  ل���ك���ن���ه  جم����دي����ة، 
�شوريا  يف  الأم����ريك����ي����ة  ال����ق����وات 
الإرهابي  داع�����س  تنظيم  مل��ح��ارب��ة 
مع  وا�شنطن  تن�شق  اأن  م�شرتطا 

دم�شق وتعرتف ب�شيادة حكومته.
الأ���ش��د يف مقابلة مع موقع  وق��ال 
ك���ان  اإذا  اإن�������ه  الإخ������ب������اري  ي����اه����و 
الأمريكيون �شادقني فاإننا نرحب 
يريد  اآخ���ر  بلد  ك���اأي  بالطبع  بهم 
وهزميتهم،  الإره��اب��ي��ني  حم��ارب��ة 
هذا  ن��ق��ول  اأن  ن�شتطيع  ب��ال��ط��ب��ع 

دون تردد.
ت���ق���دم اجلي�س  م���ن ج��ه��ة اخ�����رى 
اأم�س  �شباح  تقدم  احل��ر  ال�شوري 
اجل���م���ع���ة داخ�������ل م���دي���ن���ة ال���ب���اب 
���ش��رق��ي ح��ل��ب، ك��م��ا اأع��ل��ن اجلي�س 
م�شلحي  من   23 قتل  اأن��ه  الرتكي 
تنظيم داع�س الإرهابي يف حميط 
املدينة نف�شها يف اإطار عملية "درع 

الفرات.
و�شيطر اجلي�س احلر على م�شفى 
ومواقع  زم�����زم  و�����ش����ارع  احل��ك��م��ة 
بعد  ال�����ب�����اب،  م���دي���ن���ة  اأخ��������رى يف 
داع�س  تنظيم  عنا�شر  مع  معارك 

املتح�شنني داخل اأحيائها.
ت�شجيل  م�����ش��ادر حم��ل��ي��ة  واأك�����دت 

داع�س الإرهابي  مع كل من اجلي�س 
احلر املدعوم من اجلي�س الرتكي، 

ومع قوات النظام ال�شوري.
با�شم  املتحدث  اأعلن  مو�شكو،  ويف 
اأن  بي�شكوف  دم��ي��رتي  الكرملني 
ال��ذي ق�شف  الرو�شي  �شالح اجلو 
���ش��وري��ا وت�شبب  ���ش��م��ال  م��واق��ع يف 
اأت����راك  ع�شكريني  ث��الث��ة  مب��ق��ت��ل 
ك��ان ي�شتند  اآخ��ري��ن،  واإ���ش��اب��ة 11 
ت�شلمها  ال��ت��ي  الإح���داث���ي���ات  اإىل 
وب��ح�����ش��ب��ه��ا يفرت�س  ت��رك��ي��ا،  م���ن 
ع�شكريون  املنطقة  يف  يكون  ل  اأن 

اأتراك.

اأول �شدام م�شلح بني قوات النظام 
واجلي�س احلر الذي يقاتل يف اإطار 
الفرات" بالقرب من  "درع  عملية 
مدينة  غ���رب  ال��زن��دي��ن  اأم  ق��ري��ة 
النظام  ق��وات  الباب، حيث حاولت 
نحو  ال��ت��ق��دم  اإي��ران��ي��ة  وملي�شيات 
القرية فت�شدى لها اجلي�س احلر 

واأجربها على الرتاجع.
وقتل �شتة اأ�شخا�س واإ�شابة اآخرين 
النظام  ل��ط��ائ��رات  ج��وي  يف ق�شف 
يف  املُحا�شر  ال��وع��ر  ح��ي  ا�شتهدف 
بعد يومني  وذل��ك  مدينة حم�س، 
من ا�شتهداف احلي بغارات جوية 

اأوقعت ت�شعة قتلى.
رئا�شة  ق���ال���ت  اأخ�������رى  ج���ه���ة  م����ن 
ب��ي��ان �شباح  ال��رتك��ي��ة يف  الأرك������ان 
ق�شفت  الرتكية  ال��ق��وات  اإن  ام�س 
اإطار  يف  داع�س  لتنظيم  هدفا   165
 11 م��ن��ه��ا  الفرات"،  "درع  ع��م��ل��ي��ة 
هدفا ق�شفت من اجلو، مما اأ�شفر 

عن مقتل 23 عن�شرا.
واأف�������ادت م�������ش���ادر حم��ل��ي��ة مبقتل 
مدينة  يف  الأق�����ل  ع��ل��ى  م��دن��ي��ا   36
اليومني  خ��الل  وحميطها  ال��ب��اب 
واملعارك  الق�شف  ج��راء  املا�شيني، 
تنظيم  يخو�شها  ال��ت��ي  امل�����ش��ت��م��رة 

رهانه اأن ي�سبح امل�ست�سار التا�سع جلمهورية اأملانيا:
من هو الرجل الذي قد ُيفقد مريكل عر�سها؟

•• الفجر – خرية ال�صيباين

من الأيام ما ُيحدث تغيريا جذريا يف حياة اإن�شان. ومارتن �شولتز، قد 
يكون له ن�شيب من تلك اليام يف الرابع والع�شرين من �شبتمرب القادم 
بالنتخابات  الأمل���اين،  الدميقراطي  ال�شرتاكي  احل��زب  حزبه،  ف��از  اإذا 
التي �شُتجرى يف ذلك اليوم، و�شيخلف اأجنيال مريكل، لي�شبح امل�شت�شار 

التا�شع جلمهورية اأملانيا الحتادية .                )التفا�شيل �س13(

   

فرن�سا توقف اأربعة كانوا يخططون 
لتنفيذ هجمات انتحارية

•• باري�س-وام:

ك�شف م�شدر اأمني يف مدينة موبولييه جنوب فرن�شا اأن الأ�شخا�س 
الأربعة الذين جرى توقيفهم �شباح ام�س داخل �شقة يف املدينة كانوا 
يف  �شياحية  م��واق��ع  اأرب��ع��ة  يف  انتحارية  هجمات  لتنفيذ  يخططون 

باري�س بينها برج اإيفل.
من  يبلغون  اأ�شخا�س  ب��اأرب��ع��ة  يتعلق  الأم���ر  ف���اإن  امل�����ش��در  بح�شب  و 
العمر على التوايل 16 و 21 و 23 و 33 عاما احدهم كان متزوجا من 
الفتاة القا�شر التي ر�شدت ال�شرطة الفرن�شية ما كتبته على مواقع 
والعراق  �شوريا  اىل  للذهاب  ا�شتعدادها  عن  الجتماعي  التوا�شل 

ل�شرب امل�شالح الفرن�شية هناك.
و كانت خلية مكافحة الإرهاب الفرن�شية قد اعتقلت اربعة ا�شخا�س 
�شباحا  ال�شاد�شة  ال�شاعة  فيها  يقيمون  كانوا  �شقة  اقتحمت  اأن  بعد 
بالتوقيت املحلي حيث عرت على مواد كيماوية و اأ�شالك كهربائية 
تدخل يف �شناعة الحزمة النا�شفة و مادة ال�شيتون التي تدخل يف 

�شناعة املتفجرات.
قبل  للمجموعة  خيط  اأول  على  يدها  الفرن�شية  ال�شرطة  وو�شعت 
من  تبلغ  التي  القا�شر  للفتاة  كتابات  ر�شدت  حينما  �شهرين  نحو 
عربت  في�شبوك  الجتماعي  التوا�شل  موقع  على  عاما   16 العمر 
امل�شالح  ل�شراب  العراق  و  �شوريا  اإىل  للتوجه  ا�شتعدادها  عن  فيها 
الفرن�شية هناك. و بح�شب املحققني فاإن رئي�س املجموعة الذي يبلغ 
من العمر 21 عاما حاول خالل �شهر نوفمرب من العام 2015 التوجه 
اإىل �شوريا من اأجل الن�شمام اإىل تنظيم داع�س الإرهابي لكنه ف�شل 
تخريبي  لعمل  التح�شري  التنظيم  يف  اأ�شخا�س  من  بتوجيه  فقرر 
داخل الأرا�شي الفرن�شية و حتديدا يف العا�شمة باري�س عرب تنفيذ 
ال�شياح  يف  اكتظاظا  ت�شهد  �شياحية  مواقع  �شد  انتحارية  هجمات 

بينها موقع برج اإيفل.
حممد بن را�شد خالل افتتاحه متحف امل�شتقبل امل�شاحب للقمة العاملية للحكومات   )وام(

•• عوا�صم-وكاالت:

القوات  ب���اأن  اجل��م��ع��ة  ام�����س  مينية  ع�شكرية  م�����ش��ادر  اأف����ادت 
احلكومية اأحكمت �شيطرتها الكاملة على مدينة املخا الواقعة 
من  اأ�شابيع  بعد  اليمن،  غ��رب  جنوب  يف  الأح��م��ر  البحر  على 
عبد  علي  املخلوع  والرئي�س  احلوثيني  م�شلحي  م��ع  امل��ع��ارك 
اهلل �شالح. وقال املتحدث با�شم قيادة املنطقة الرابعة حممد 
معركة  م��ن  "انتهينا  الفرن�شية  ال�شحافة  ل��وك��ال��ة  النقيب 
منها،  املتمردين  دح��ر  مت  اأن��ه  م�شيفا  متاما"،  وامليناء  املخا 
واأجربوا على الفرار اإىل منطقة يختل �شمال على بعد خم�شة 

كيلومرتات .
من جهتها، اأكدت م�شادر ع�شكرية يف القوات احلكومية املوالية 
احلكومية  ال��ق��وات  "اإحكام  ه��ادي  من�شور  رب��ه  عبد  للرئي�س 
ال�شيطرة الكاملة على مدينة املخا التابعة ملحافظة تعز بعد 

نحو ثالثة اأ�شابيع من املعارك مع املتمردين".
"ق�شفت  العربي  التحالف  مقاتالت  اأن  اإىل  امل�شادر  واأ�شارت 

مناطق  يف  للمتمردين  مواقع  الأخ��رية  ال�شاعات  بكثافة" يف 
عدة يف احلديدة.

من جهة اأخرى، ذكر بيان �شادر عن املركز الإعالمي لقيادة 
باجتاه  ف���رت  الن��ق��الب��ي��ة  امللي�شيات  عنا�شر  اأن  ت��ع��ز،  حم���ور 
اإىل م��دي��ن��ة اخل��وخ��ة وحم��اف��ظ��ة احلديدة،  امل����وؤدي  ال��ط��ري��ق 
ال��ث��اين ت�شن  ك��ان��ون  ال�شابع م��ن يناير  ال��ب��الد. وم��ن��ذ  غ��رب��ي 
القوات احلكومية مدعومة بطائرات و�شفن التحالف العربي 
بقيادة اململكة العربية ال�شعودية، هجوما يف منطقة ذباب على 
بعد نحو 30 كلم من م�شيق باب املندب الإ�شرتاتيجي، �شمن 

عملية الرمح الذهبي.
من جهته اأكد املتحدث با�شم التحالف العربي، م�شت�شار وزير 
اليمني  الرئي�س  اأن  ع�شريي،  اأحمد  اللواء  ال�شعودي،  الدفاع 
بتهمة  للمحاكمة  �شيخ�شع  ���ش��ال��ح،  ع��ب��داهلل  ع��ل��ي  امل��خ��ل��وع 

ال�شلوع يف انقالب على ال�شلطة.
"�شبوتنيك"  ل��وك��ال��ت��ي  ح�����ش��ري  ح��دي��ث  ع�����ش��ريي، يف  وق����ال 
و"نوفو�شتي" الرو�شيتني، اإن علي عبداهلل �شالح هو مواطن 

اإجرامية  اأعماًل  ويرتكب  دولية  "فر�شت عليه عقوبات  ميني 
من  ه��ي  للبالد  ال�شرعية  احل��ك��وم��ة  اأن  واأ���ش��اف  اليمن".  يف 
"�شيخ�شع  ال�شبب  ل��ه��ذا  مواطنيها،  ع��ن  امل�شوؤولية  يتحمل 
اعترب  ذل��ك،  اإىل  اليمنية".  للقوانني  وفقاً  للمحاكمة  �شالح 
ع�شريي اأن �شالح "ينتمي لفئة املجرمني الذين نفذوا انقالباً 
التعاون  �شالح  على  اأن��ه  اإىل  ولفت  الدولة،  ال�شلطة" يف  على 
مع احلكومة ال�شرعية، اإذا اأراد جتنب العقوبة التي ي�شتحقها 

وفقاً للقانون.
وقال اإن التحالف العربي يعترب "جميع املجموعات التي دعمت 
النقالب كتلة واحدة، قادت اليمن اإىل املاأ�شاة" التي متر بها 

البالد حالياً.
بقيادة  اليمنية  احلكومة  اأن  ع�شريي  اأعلن  مت�شل،  �شياق  ويف 
اأكر من  الرئي�س عبد ربه من�شور هادي ت�شيطر حالياً على 
85% من الأرا�شي اليمنية، و�شدد على اأنه "ل يوجد نفوذ لتلك 
اجلماعة النقالبية اإل يف �شنعاء، وبع�س مناطق �شعدة، بعد 

ا�شتيالئهم على مقدرات اجلي�س اليمني".

م���ق���ت���ل ن����ائ����ب اأف����غ����اين 
ه��ج��وم يف  وم���راف���ق���ي���ه 

•• كابول-وكاالت:

نائب  بينهم  اأ�شخا�س  اأربعة  ُقتل 
باغالن  ولي��ة  �شورى  يف جمل�س 
هجوم  يف  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  ���ش��م��ايل 
م�شلح، يف وقت بداأت فرق الأمن 
عملية مت�شيط يف املنطقة لإلقاء 

القب�س على املهاجمني.
مديرية  با�شم  املتحدث  واأو���ش��ح 
اأن  �شوجا  اهلل  ذبيح  الولية  اأم��ن 
جمهولني نفذوا هجوما م�شلحا 
ع��ل��ى ���ش��ي��ارة ال��ن��ائ��ب ع���امل جان 
مقتله  اإىل  اأدى  مم���ا  جم���اه���د، 
مرافقيه  م���ن  واث���ن���ني  وح��ف��ي��ده 
جماهد  اأن  اإىل  ي�����ش��ار  اأي�������ش���ا. 
ينتمي للحزب الإ�شالمي بزعامة 

قلب الدين حكمتيار.
و���ش��ه��دت اأف��غ��ان�����ش��ت��ان يف الأي����ام 
اإىل  اأدت  دامية  الأخ��رية هجمات 
�شقوط ع�شرات القتلى واجلرحى 

معظمهم من املدنيني.

جنود رو�س خالل دورية يف احد اأحياء مدينة حلب  )رويرتز(

�شولتز.. من التفكري يف النتحار..اىل حلم امل�شت�شارية

جنود الحتالل يطلقون النار باجتاه املتظاهرين �شد ال�شتيطان بال�شفة
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عن  نتحدث  الن  نحن  الط���راف. 
الزمن  م��ن  ل��ع��ق��ود  مم��ت��دة  عملية 
واكر، والنا�س باتت تعتقد انه من 

امل�شتحيل التو�شل اىل اتفاق.
م�شتوطنون  ا����ش���ت���وىل  ذل�����ك،  اىل 
اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون ف��ج��ر ام�����س اجلمعة 
على غرفة �شكنية وخمازن و�شاحة 
ببلدة  ح��ل��وة  وادي  ح���ي  يف  م��ن��زل 
الأق�شى.  امل�����ش��ج��د  ج��ن��وب  ���ش��ل��وان 
وب��ح�����ش��ب م���رك���ز م��ع��ل��وم��ات وادي 
امل�شتوطنون  ا���ش��ت��وىل  ف��ق��د  ح��ل��وة، 
على غرفة م�شاحتها نحو 30 مرتا 
مب�شاحة  خارجية  و�شاحة  مربعا، 
50 مرتا ت�شتخدمها عائلة املقد�شي 
ع�����زات ����ش���الح مم����را ي��ف�����ش��ي اإىل 

منزلها.
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اأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـارات

افتتح متحف امل�ستقبل امل�ساحب للقمة العاملية للحكومات حول مواجهة حتديات تغري املناخ 

حممد بن را�سد: املتحف يقدم روؤية جديدة تنقل الزوار للم�ستقبل 

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اف��ت��ت��ح 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
 “ “رعاه اهلل  ال���وزراء حاكم دب��ي 
اأهم  اأح��د  امل�شتقبل  متحف  ام�س 
امل�شاحبة  الرئي�شية  الفعاليات 
ل��ل��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات يف 
ت�شتمر  ال��ت��ي  دروت���ه���ا اخل��ام�����ش��ة 
حتى 14 فرباير اجلاري مبدينة 

جمريا يف دبي.
ويركز “متحف امل�شتقبل” الذي 
للم�شتقبل  دب��ي  موؤ�ش�شة  تنظمه 
على  للحكومات  العاملية  والقمة 
ت����اأث����ري ال���ت���غ���ي���ري امل���ن���اخ���ي على 
وعلى  الإن�������ش���ان���ي���ة  امل���ج���ت���م���ع���ات 
امل�شتقبلية  احل��ل��ول  ا���ش��ت�����ش��راف 
وكيفية  ال���ت���ح���دي���ات  مل���واج���ه���ة 

التاأقلم مع تغريات املناخ.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأك�����د  و 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
“رعاه اهلل”  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي 
الإم���ارات  دول���ة  ا�شرتاتيجية  اأن 
ل�����ش��ن��اع��ة امل�����ش��ت��ق��ب��ل ت���ق���وم على 
اإلهام اأفراد املجتمع لبتكار حلول 
�شيقدم  ذل��ك  و�شمن  امل�شتقبل.. 
من�شة  وع���رب  امل�شتقبل  م��ت��ح��ف 
روؤية  للحكومات  العاملية  القمة 
للم�شتقبل  ال���زوار  تنقل  ج��دي��دة 
ملعرفة الروؤى املثلى للتغلب على 
فر�س  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  حت��دي��ات��ه 
تبني بها حكومات العامل م�شتقبل 

اأف�شل لأجيالها القادمة.
التغريات  ق�شايا  ���ش��م��وه:  وق���ال 

العمالقة بعر�س 350 مرتا عن 
طريق دمج جينات قنديل البحر 
وجذور اأ�شجار القرم لكي تتحول 
العذبة  للمياه  حية  م�شانع  اإىل 
باأكملها..  مل��دي��ن��ة  امل���ي���اه  ت��ن��ت��ج 
ويوفر هذا البتكار فر�شاً كبرية 
قطاعات  خلق  يف  وي�شهم  واع���دة 
ج��دي��دة ل��رف��د اق��ت�����ش��اد دب���ي من 
البحر  ق��ن��ادي��ل  ت�����ش��دي��ر  خ����الل 
حمطات  ل��ت�����ش��ك��ي��ل  ال���ع���م���الق���ة 
ب��ي��ول��وج��ي��ة ح���ول العامل  حت��ل��ي��ة 
العذبة  امل���ي���اه  ت��وف��ري  وب���ال���ت���ايل 
دم��ج جينات  م��ن خ��الل  للجميع 

وحماكاة الطبيعة.
املدن  مب�شتقبل  يتعلق  فيما  اأم��ا 
املتوقع  م���ن  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
ارتفاع م�شتوى �شطح البحر مما 
اأك����ر من  ت�����ش��ري��د  اإىل  ���ش��ي��وؤدي 
العامل  ن�شمة حول  375 مليون 
وارتفاع درجات احلرارة يف العامل 

مبعدل 2 درجة مئوية.
“اأدوات  امل���ت���ح���ف  وي�����ش��ت��ع��ر���س 
املدينة” وهو حّل روبوتي ذاتي-

التكنولوجيا  على  يعتمد  البناء 
املتطّورة  وال��روب��وت��ي��ة  احل��ي��وي��ة 
لإن�شاء املباين من حوله.. ويوفر 
النظام املواد امل�شتدامة لبناء املدن 
غ�شون  يف  100باملائة  بن�شبة 
ي�شتخدم  ب��ح��ي��ث  قليلة  اأ���ش��اب��ي��ع 
البنى  ل��ت�����ش��ي��ي��د  امل��ح��ل��ي��ة  امل������وارد 
وزراعة  الطاقة  وان��ت��اج  التحتية 
ميكن  كما  ال��غ��ذائ��ي��ة.  املحا�شيل 
املدن  بناء  اأي�شاً  التقنيات  لهذه 
التي  امل��دن  وترميم  اأو  اجل��دي��دة 
الطبيعية  ال��ك��وارث  من  ت�شررت 

كالفي�شانات اأو العوا�شف.

املناخية والأمن الغذائي ت�شتدعي 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ابتكار  م��ن��ا ج��م��ي��ع��اً 
حلول ت��وؤدي اإىل اإح��داث التغيري 
بالنفع  وتعود  املن�شود  الإيجابي 
القت�شادية  ال���ق���ط���اع���ات  ع��ل��ى 
والجتماعية فهذه الق�شية التي 
حتتل �شلم اأولويات القادة و�شناع 
القرار واخلرباء يف العامل �شتعزز 
ملفاهيم  ال��و���ش��ول  ع��ل��ى  ق��درت��ن��ا 
لإي����ج����اد حلول  ت�������وؤدي  ج����دي����دة 
من  خاللها  من  نتمكن  اإبداعية 
مدن  وبناء  وال��غ��ذاء  املياه  توفري 
وتواكب  ال��رف��اه  توفر  م�شتدامة 

متطلبات امل�شتقبل.
وا���ش��اف ���ش��م��وه: دول���ة الإم����ارات 
���ش��ب��اق��ة دائ���م���اً يف و���ش��ع ال����روؤى 
والت�شورات حلل التحديات التي 
ت��واج��ه امل��ج��ت��م��ع��ات ول��ه��ذا نقدم 
العاملية  القمة  خ��الل  م��ن  ال��ي��وم 
م�شتقبلية  روؤى  ل���ل���ح���ك���وم���ات 

وا�شرتاتيجيات  �شيا�شات  ب��ل��ورة 
حلكومات  خ���الل���ه���ا  م����ن  مي���ك���ن 
ال����ع����امل ال����ش���ت���ف���ادة امل���ث���ل���ى من 
من  تتيحه  وما  امل�شتقبل  تقنيات 

اإمكانيات.
رافق �شموه خالل افتتاح املتحف 
معايل حممد عبداهلل القرقاوي 
وزي�����ر �����ش����وؤون جم��ل�����س ال������وزراء 
العاملية  القمة  ورئي�س  وامل�شتقبل 
خليفة  و�����ش����ع����ادة  ل���ل���ح���ك���وم���ات 
دائرة  ع��ام  مدير  �شليمان  �شعيد 

الت�شريفات وال�شيافة بدبي .
خالل  امل�شتقبل  متحف  ي��رك��ز  و 
العاملية  ال���ق���م���ة  يف  م�������ش���ارك���ت���ه 
للحكومات على حتديات التغيري 
املناخي يف حماور رئي�شية ثالثة 
وه������ي امل����ي����اه و ال�����غ�����ذاء وامل������دن 
ملمو�شة  ف��ر���س  اإىل  وي��ح��ول��ه��ا 
حيث ت�شري اأحدث الدرا�شات اإىل 
بتحلية  تقوم  الإم����ارات  دول��ة  اأن 

مفاهيم  امل�شتقبل  متحف  ي��ق��دم 
جديدة للمزارع ت�شتخدم تقنيات 
اآلية  م���زارع  منها  جتعل  حديثة 
قادرة على اإنتاج الغذاء يف املنزل.

�شبكات  امل������زارع  ه����ذه  و���ش��ت�����ش��ك��ل 
كاملة  اأحياء  ذكية تخدم  غذائية 
الأفراد  احتياجات  على  وتتعرف 
املكونات  باإنتاج  ولتقوم  الغذائية 
اإليها  يحتاجون  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة 
م�شبقا واإمدادهم بها ب�شكل طازج 
يومياً. و�شتكون املزارع قادرة على 
قوائم  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف  ال��ت��ن��ب��وؤ 
بح�شاد  ت���ق���وم  ب��ح��ي��ث  ال���ط���ع���ام 
املكونات و اإي�شالها اإىل املنزل كما 
�شل�شلة  مع  امل���زارع  ه��ذه  �شتت�شل 
التوريد املحلية ومتاجر الأغذية 
مبا يتيح لهم م�شاركة البيانات مع 
اأ�شواق اأو�شع وي�شاعد على حتديد 
ا�شتباق  و  ال�شحية  الحتياجات 
وبهذه  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����دن  اأزم������ات 

املناخ  ت���غ���ري  حت����دي����ات  مل���واج���ه���ة 
الواعدة  ال��ف��ر���س  وا���ش��ت�����ش��ك��اف 
بهذا املجال حيث �شيوفر متحف 
ا�شتلهام  فر�شة  للزوار  امل�شتقبل 
ل�شناعة  املثلى  وال�شبل  الأف��ك��ار 
التي  القادمة  الأج��ي��ال  م�شتقبل 
الر�شيدة  القيادة  توجهات  تدعم 
م��ك��ان��ة دولة  ت��ع��زي��ز  وت�����ش��ه��م يف 
الإمارات كمركز عاملي ل�شت�شراف 

و�شناعة امل�شتقبل. 
متحف  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  واأ�����ش����ار 
امل�������ش���ت���ق���ب���ل ه�����و م���ت���ح���ف دائ�����م 
ومن�شة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  لخ���رتاع���ات 
الأفكار  لختبار  وعاملية  مثالية 
التقنية  احل������ل������ول  وت�����ط�����وي�����ر 
وحا�شنة لالبتكار ومن�شة عاملية 
حتدد اأبرز الجتاهات امل�شتقبلية 
يف املجالت العلمية والتقنية كما 
رئي�شاً يف �شياغة  يعترب م�شاهماً 
يف  ت�شهم  ا�شت�شرافية  ت��وج��ه��ات 

املياه ال�شاحلة  من  املائة  يف   80
يتزايد  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  لل�شرب 
بينما  ب��ا���ش��ت��م��رار  عليها  ال��ط��ل��ب 
املياه  ن�شبة  تكون  اأن  املتوقع  من 
املائة  يف   40 ب��ن�����ش��ب��ة  اأق�����ل  اإىل 
العام  بحلول  ال��ع��امل  ح��اج��ة  م��ن 
الدرا�شات اإىل  وت�شري    .2030
اأن دولة الإمارات ت�شتورد 85 يف 
يكلفها  ما  وه��و  الغذاء  من  املائة 
15 يف املائة من الدخل القومي 
ووف����ق����ا ل��������وزارة الق���ت�������ش���اد من 
ا�شترياد  كلفة  ت�شل  اأن  امل��ت��وق��ع 

املواد الغذائية اإىل 4 ا�شعاف.
و�شيحتاج العامل اإىل 70 يف املائة 
من ال�شعرات احلرارية اأكر من 
تلك التي ن�شتهلكها اليوم لتوفري 
العام  بحلول  �شكانه  اإىل  الطعام 
من  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى  ب��ن��اًء   2050
منظمة الأغذية والزراعة لالأمم 
التوقعات  ه��ذه  ظ��ل  ويف  املتحدة 

الطريقة يتم انتاج املاء و الغذاء 
اأ�شعاف..  بع�شرة  اأك���رب  مب��ع��دل 
ويتوقع املتحف ان الغذاء امل�شمم 
اأقل  كميات  �شي�شتهلك  بيولوجيا 
 99 بن�شبة  وال��ط��اق��ة  امل��ي��اه  م��ن 
ال�شحية  فوائده  و�شتكون  باملائة 

والغذائية اأف�شل ب� 100 مرة.
وي������ق������دم امل����ت����ح����ف ت���������ش����ورات����ه 
التي  ال��ب��اي��ول��وج��ي��ة  ل��ل��ه��ن��د���ش��ة 
العذبة وهي قناديل  املياه  �شتنتج 
املعدلة  ال���ق���رم  واأ����ش���ج���ار  ال��ب��ح��ر 
زوراه يف  ���ش��ي��اأخ��ذ  ح��ي��ث  وراث���ي���اً 
جولة اإىل اأعماق البحار للتعرف 
ع��ل��ى ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة امل��ب��ت��ك��رة يف 
التغلب على حتديات حتلية املياه 
اأكر  م��ن  البحر  قنديل  ويعترب 
كما  للمياه  امت�شا�شاً  املخلوقات 
اإىل جذور  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  احل����ال  ه���و 

اأ�شجار القرم .
ومن هنا ميكن اإنتاج قناديل بحر 

ا�سرتاتيجية الإمارات تقوم على اإلهام اأفراد املجتمع لبتكار حلول امل�ستقبل
الرتكيز على حتديات التغيري املناخي يف حماور رئي�سية ثالثة وهي املياه و الغذاء واملدن

انطالق املوؤمتر االإقليمي الثاين “اآ�سيا” يف ابوظبي ملناق�سة اإدارة مرافق االأر�ساد اجلوية
•• اأبو ظبي-وام:

ان��ط��ل��ق��ت ���ش��ب��اح ام�����س ب��ف��ن��دق دو���ش��ت ت���اين يف اأب��وظ��ب��ي ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
“اآ�شيا” لإدارة خدمات الأر�شاد اجلوية  ال�شابعة للموؤمتر الإقليمي الثاين 
والهيدرولوجيا وذلك ملناق�شة اإدارة مرافق الأر�شاد اجلوية والهيدرولوجيا 

وعر�س التجارب الوطنية والأولويات الإقليمية.
ويعقد املوؤمتر الذي تنظمه املنظمة العاملية لالأر�شاد اجلوية والتي تتاأهب 
ملواجهة الطق�س املتقلب وتغري املناخ يف اآ�شيا ملدة يومني وذلك قبل انطالق 
16 لالإحتاد الإقليمي الثاين يوم الحد القادم بح�شور ممثلي  ال�  ال��دورة 

اآ�شيوية. دولة   36
والذي  وال���زلزل  اجلوية  لالأر�شاد  الوطني  املركز  يف  م�شوؤل  م�شدر  واأك��د 
ي�شت�شيف احلدث يف ت�شريح لوكالة اأنباء الم��ارات “وام” على اأن املوؤمتر 
املنعقد حاليا يعد اجلزء الفني من املوؤمتر ال�شاد�س ع�شر لالإحتاد الإقليمي 
الأر�شاد  مبرافق  اخلا�شة  والإداري����ة  الفنية  ال�شوؤون  يف  بالتباحث  ويعني 

التابعة لالإقليم.
واأ�شار اىل اأن املجتمعني �شوف يناق�شون عوامل تغري املناخ والتدهور البيئي 
الإمداد  على  �شغوطا  ت�شع  والتي  احل�شري  والتو�شع  ال�شكانية  وال��زي��ادة 
باملياه يف اأنحاء كثرية من املنطقة الآ�شيوية وتوؤدي اإىل تزايد تعر�س املنطقة 

للطق�س القا�شي وغريه من املخاطر.
لالأر�شاد  العاملية  للمنظمة  التابع  لآ�شيا  الإقليمي  الحت��اد  “يعقد  وا�شاف 
اجلوية موؤمتره كل اأربع �شنوات يف الفرتة 16-12 فرباير اجلاري لبحث 
كيفية مواجهة هذه التحديات و�شين�شب تركيز الجتماع الذي ت�شت�شيفه 
حكومة الإمارات العربية املتحدة يف اأبوظبي على بحث �شبل تدعيم خدمات 

الطق�س واملناخ واملاء والبيئة ملواكبة التطور احلثيث يف الحتياجات.
جغرافية  مناطق  يف  تقع  ع�شوا  بلدا   35 لآ�شيا  الإقليمي  الحت��اد  وي�شم 
ومناخية متنوعة فنطاق الإقليم ميتد من املنطقة القطبية ال�شمالية اإىل 
خط ال�شتواء مبا ي�شمل اأعلى جبال واأدنى �شهول �شاحلية وجزر يف العامل 
بال�شكان  ومدنا مكتظة  عالية  �شكانية  كثافة  ذات  دول  املنطقة  وت�شم هذه 

و�شحارى �شا�شعة ومناطق ريفية نائية.
وا�شار اىل ان الإقليم يتعر�س ملجموعة كبرية من املخاطر الطبيعية ومنها 
الأعا�شري املدارية والعوا�شف وموجات احلرارة والربودة واجلفاف وحرائق 
وعوا�شف  اأر�شية  وانهيارات  وفي�شانات  غزير  هطول  اىل  ا�شافة  ال��رباري 
الأنهار  ذوب���ان  وك��ذل��ك  ال��ه��واء  تلوث  اأي�شا  اخطرها  وم��ن  وت��راب��ي��ة  رملية 
اجلليدية والذي يزيد من املخاطر والتي توؤدي اىل الفي�شانات والنهيارات 

الأر�شية.
وقد اأعلن الأمني العام للمنظمة ال�شيد بيتريي تال�س اأن 2016 كان اأحر 

ب�شبب  ع��ادي  �شكال غري  العالية  احل���رارة  درج��ات  �شهدت  ع��ام م�شجل فقد 
ت�شافر عن�شري تغري املناخ الطويل الأمد وظاهرة النينيو القوية.

املنطقة  الهواء يف  اح��رتار كتل  اأن  اإىل  اأدل��ة متزايدة ت�شري  ان ثمة  م�شيفا 
املحيطات  دوران  على  يوؤثران  البحري  اجلليد  وتقل�س  ال�شمالية  القطبية 
والتيار النفاث ويحدثان ا�شطرابات يف اأمناط الطق�س يف خطوط العر�س 
قبيل  م��ن  مبخاطر  اجلليدية  الأن��ه��ار  ذوب���ان  ويرتبط  اآ�شيا  يف  املنخف�شة 
املائي  وب��الإج��ه��اد  الق�شري  امل���دى  على  الأر���ش��ي��ة  والن��ه��ي��ارات  الفي�شانات 

للماليني من ال�شكان على املدى الطويل.
واأ�شار تال�س اىل ان البلدان يف املنطقة الآ�شيوية تعر�شت يف العقود املا�شية 
لزيادة حدة ووترية ظواهر الطق�س واملناخ ... ومل يكن عام 2016 ا�شتثناء 

من هذا الجتاه .
البلدان من درج��ات حرارة  وا�شار بيتريي تال�س اىل ما تعر�شت له بع�س 
جاءت  فيما  اقت�شادية  خ�شائر  اىل  بع�شها  ادت  �شيفية  وفي�شانات  ق�شوى 
اأعتى موجة برودة يف عام 2016 يف اأواخر �شهر يناير يف اآ�شيا اإذ انخف�شت 
�شرقي  املوجة جنوبا من  ه��ذه  وامتدت  اإىل قيم متطرفة  احل��رارة  درج��ات 
الأجزاء  املعتاد يف  الثلجي اخلريفي فوق  الغطاء  تايلند وكان  ال�شني حتى 

الأوروبية من رو�شيا ويف كازاخ�شتان.
تغري  ب�شاأن  باري�س  اتفاق  تنفيذ  لدعم  الو�شائل  اأف�شل  الجتماع  و�شيبحث 

الكربون مبا يف ذلك  اقت�شاد منخف�س  املرتبط بذلك نحو  املناخ والتحول 
والنقل  واملاء  الطاقة  من خالل تقدمي خدمات مناخية موجهة لقطاعات 

وال�شناعة والزراعة وا�شتغالل الأرا�شي.
كما �شيطرح على ب�شاط البحث حت�شني النظم العاملية لر�شد الطق�س واملناخ 
والنظم العاملية للمعلومات اخلا�شة بالطق�س واملناخ مبا يف ذلك يف منطقة 

جبال الهيماليا املعروفة با�شم القطب الثالث.
جمع  عمليات  حت�شني  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل��ب��ادرات  اأي�����ش��ا  الج��ت��م��اع  و�شيناق�س 
اجلفاف  اإدارة  وكذلك  املياه  م��وارد  اإدارة  لتح�شني  الهيدرولوجية  البيانات 

والفي�شانات والتنبوؤ بالفي�شانات اخلاطفة.
ويت�شمن جدول الأعمال مناق�شة �شبل تطوير التنبوؤات التقليدية بالطق�س 
لت�شبح تنبوؤات واإنذارات على اأ�شا�س الآثار واملخاطر وكذلك مناق�شة كيفية 
تو�شيع نطاق هذه التنبوؤات للتعامل مع املخاطر املتعددة وكيفية اإدراج هذه 

التنبوؤات يف اإطار تخطيط م�شرتك لتعظيم الفوائد.
املرافق  بها  ت�شطلع  التي  الرئي�شية  امل�شوؤولية  اأن  اإىل  تال�س  ال�شيد  واأ�شار 
واإن���ذارات  تنبوؤات  تقدمي  هي  والهيدرولوجيا  اجلوية  لالأر�شاد  الوطنية 
ال�شعب  وجموع  القت�شادية  والقطاعات  احلكومات  لكن  حينها  ويف  دقيقة 
واملمتلكات  الأرواح  على  اجلوية  املخاطر  ه��ذه  اآث��ار  معرفة  اإىل  يحتاجون 

والقت�شاد لإتخاذ الإجراءات املنا�شبة.
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القمة العاملية للحكومات تختار جيم�ض 
للتعليم �سريكا مميزا

•• دبي-وام:

اختارت القمة العاملية للحكومات جمموعة “جيم�س للتعليم” �شريكا مميزا لدورتها اخلام�شة 
فرباير   14 اإىل   12 من  الفرتة  التي تنظمها حتت �شعار “ا�شت�شراف حكومات امل�شتقبل” يف 
اجلاري. واو�شح �شني فاركي موؤ�ش�س ورئي�س جمل�س اإدارة جمموعة جيم�س للتعليم ان �شراكة 
املجموعة مع القمة العاملية للحكومات تاتي لت�شلط ال�شوء على التزام جيم�س للتعليم بتحقيق 
البالد  التعليم يف  الإم��ارات حيث مت�شي م�شرية قطاع  التعليم ال�شرتاتيجية لدولة  اأه��داف 
قدماً م�شرت�شدة ب� روؤية الإمارات 2021 التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل الرامية اإىل تاأ�شي�س 

نظام تعليمي رفيع امل�شتوى قائم على ثقافة البتكار والبداع.

ال�سارقة للرتاث يفتتح غدا اأ�سبوع الرتاث القطري
•• ال�صارقة -وام:

تنطلق غدا فعاليات اأ�شبوع الرتاث القطري التي ينظمها معهد 
اأ�شابيع الرتاث العاملي يف مركز  ال�شارقة للرتاث �شمن برنامج 
 16 حتى  وت�شتمر  الغربي”  “البيت  الثقايف  ال��رتاث  فعاليات 

فرباير اجلاري .
امل�شلم  العزيز  عبد  بح�شور  القطري  ال�شبوع  فعاليات  تفتتح 
ال�شيف  القطري  الوفد  ال�شارقة للرتاث وممثلي  رئي�س معهد 

وممثلي و�شائل الإعالم .
بدءاً  القطري  الرتاث  اأ�شبوع  وبرامج  واأن�شطة  فعاليات  وتتنوع 

اأنحاء  يف  للجميع  جولة  هناك  �شيكون  حيث  الأول  ال��ي��وم  م��ن 
املكان للتعرف على احلرف الرتاثية القطرية ومن بينها حرفة 
اإىل  اإىل ال�شتماع  ال�شدو وحرفة احلفر على اجلب�س بالإ�شافة 
الفر�شة  �شتتاح  كما  كتارا  الثقافية يف  ال�شياحة  حما�شرة حول 
التقليدية  ال�شور  معر�س  اأروق��ة  بني  التنقل  واجلمهور  للزوار 
الثقايف  للحي  العامة  للموؤ�ش�شة  الثقافية  الأن�شطة  وع��رو���س 
ور�شم اخليول العربية وال�شقور وعرو�س فولكلورية من الرتاث 
القطري ومكتبة كتارا وعرو�س احلناء وت�شتمر هذه الفعاليات 
�شي�شهد حفل  الذي  الأ�شبوع  الأخري من  اليوم  والأن�شطة حتى 

تكرمي الوفد القطري ال�شيف.

واكد �شعادة عبد العزيز امل�شلم رئي�س معهد ال�شارقة للرتاث ان 
ال�شقاء  ح�شور  وي�شكل  ومتنوع  وعريق  غني  القطري  ال��رتاث 
القطريني يف البيت الغربي فر�شة مهمة للباحثني واملخت�شني 
وع�شاق الرتاث والزوار للتعرف على الرتاث القطري مبختلف 

جوانيه ومالحمه ومكوناته.
روؤية  م��ن  ينبثق  العاملي  ال���رتاث  اأ���ش��ب��وع  برنامج  اأن  اإىل  ولفت 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
بالرتاث  التعريف  يف  ي�شهم  مبا  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
كل  لدى  الإن�شاين  ال��رتاث  يف  امل�شرتكات  على  والتاأكيد  العاملي 

ال�شعوب والأمم واحل�شارات .
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م�شت�شفى را�شد                       3371111
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امل�شت�شفى امللكى                       5452222
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دبى 
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�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
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�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887
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�شيدلية ال�شارقة                    5623850 
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�شيدلية احلرم                       7660292
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التخ�س�سي الطبي  التطوع  برنامج  العطاء” تد�سن  “زايد 
•• اأبوظبي-وام:

د�شنت مبادرة زايد العطاء برنامج المارات التطوعي التخ�ش�شي الطبي 
خمتلف  من  التخ�ش�شية  الطبية  للكوادر  الفر�شة  لإتاحة   2017 لعام 
الطبي  الم��ارات  لفريق  الإن�شانية  املهام  يف  الفعالة  للم�شاركة  اجلن�شيات 
التطوعي حمليا وعامليا للتخفيف من معاناه املر�شى من الطفال وامل�شنني 

املعوزين.
واأكد الدكتور عادل ال�شامري الرئي�س التنفيذي ل�مبادرة زايد العطاء ان 
مبادرة زايد العطاء ومنذ انطالقها عام 2000 حر�شت على تبني مبادرات 
تطوعية تخ�ش�شية من خالل برنامج المارات للتطوع التخ�ش�شي الطبي 
والذي يعد الول من نوعه يف املنطقة يقدم فر�شا تطوعية للكوادر الطبية 
حمليا ودوليا تهدف اىل تر�شيخ ثقافة العمل التطوعي ومتكينهم يف خدمة 
الن�شانية بعد تاأهيلهم وتدريبهم يف جمال النعا�س وال�شابات والطوارئ 

والعناية املركزة �شمن منهج معتمد ووفق اف�شل املعايري الدولية .

حلفر 30 بئرًا للمياه يف الدول الفقرية

خريية راأ�ض اخليمة تدعم »الرحمة اخلريية« مببلغ 195 األف درهم 
•• رٍاأ �س اخليمة – الفجر

يف اإطار حر�شها على توثيق وتعزيز اأ�شر التعاون مع نظرياتها من اجلهات 
اخلريية والإن�شانية قدمت موؤ�ش�شة راأ�س اخليمة لالأعمال اخلريية �شيكا 
بقيمة 195 األف درهم ل�شالح الرحمة لالأعمال اخلريية حلفر 30 بئرا 

يف عدد من الدول الفقرية .
اخل��ريي��ة حممد جكة  راأ����س اخليمة لالأعمال  موؤ�ش�شة  ع��ام  اأم��ني  واأ���ش��ار 
ق�شم  رئ��ي�����س  النعيمي  ح�شن  ���ش��امل  اإىل  ال�����ش��ي��ك  �شلم  ال���ذي  امل��ن�����ش��وري 
امل�شاعدات وامل�شاريع يف الرحمة اخلريية اأن تقدمي هذا املبلغ ياأتي للعام 
الثاين على التوايل بعد تقدمي مبلغ بقيمة 200 األف درهم العام املا�شي 
للفقراء  ال�شاحلة  ال�شرب  مياه  لتوفري  اخل���ارج  يف  مياه  بئر   32 حلفر 

واملعوزين فيها.
اأوغندا  يف  مياه  بئر   15 واإن�����ش��اء  املبلغ خم�ش�س حلفر  ه��ذا  اأن  واأ���ش��اف 

بتكلفة 144 األف درهما ، و5 اآبار ومي�شاأة يف الهند بتكلفة 23 000 األف 
اأخ��رى من الهند بتكلفة  اآخرين يف مواقع  اآب��ار   10 درهما بالإ�شافة اإىل 
درهما ، م�شريا اإىل اأن هذه املبادرة تاأتي لتعزيز دور املوؤ�ش�شة يف  األف   28
جمال العمل اخلريي اخلارجي مبا ين�شجم مع توجيهات القيادة احلكيمة 

بتفعيل هذا العمل يف عام اخلري .
لالأعمال  للرحمة  املا�شي  العام  �شلمت  اخليمة  راأ���س  خريية  اأن  واأو���ش��ح 
يتيما من   39 ورع��اي��ة  لكفالة  دره��م��ا  األ��ف   280 بقيمة  �شيكا  اخل��ريي��ة 

امل�شجلني لديها ملدة 4 �شنوات كاملة .
لالأعمال  الرحمة  يف  وامل�شاريع  امل�شاعدات  ق�شم  رئي�س  ثمن  جانبه  من 
اخليمة  راأ���س  موؤ�ش�شة  قبل  من  واملتوا�شل  البناء  التعاون  ه��ذا  اخلريية 
امل�شرتك نحو  العمل اخل��ريي  دف��ع  وال���ذي ي�شهم يف  ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة 
املختلفة  اخل��ريي��ة  امل�شاريع  وتنفيذ  اإق��ام��ة  يف  املن�شودة  الأه���داف  حتقيق 

للفقراء واملحتاجني �شواء داخل الدولة اأو خارجها .

تكرمي الطالب املتميزين باملوؤهالت الوطنية

اخلوارزمي تكرم الطالب املتميزين باملوؤهالت الوطنية بدرجتي الدبلوم و امل�ستوى الرابع
•• اأبوظبي-الفجر:

اخل����وارزم����ي  اإدارة  م���ن  ح��ر���ش��ا 
التفاعل  على  التدريب  خلدمات 
يوم  ع��ق��د  ط��الب��ه��ا،  م��ع  امل�شتمر 
 2017 ف�����رباي�����ر   6 الث�����ن�����ني 

م�شريتهم  يف  الجتهاد  و  املثابرة 
العلمية والعملية.

الأ�شتاذ  ب��ك��ل��م��ة  ال���ل���ق���اء  اف��ت��ت��ح 
التنفيذي  املدير  حميدة  خلدون 
التدريب  خل��دم��ات  ل��ل��خ��وارزم��ي 
حر�س  على  خاللها  م��ن  اثنى  و 

الطالب  ت���ذك���ري  ع��ل��ى  وح���ر����س 
العملي  ال���ت���ط���ب���ي���ق  ب����اأه����م����ي����ة 
درا�شتهم  من  املكت�شبة  للمعرفة 
الوطنية يف  امل��وؤه��الت  ق�شم  اأن  و 
ال�شتعداد  امت  على  اخل��وارزم��ي 
املجال  ال���ش��ت�����ش��ارات يف  ل��ت��ق��دمي 

امل��������رور حفل  ب���������ش����ارع  مب���ق���ره���ا 
املتميزين  ال�����ط�����الب  ل���ت���ك���رمي 
ال���درا����ش���ة منذ  وامل�����ش��ت��م��ري��ن يف 

بداية الربامج.
ت��ع��زي��ز روح  ي��ه��دف اىل  ال����ذي  و 
التميز لدى الطالب وحثهم على 

و  التنفيذي  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  هيكل 
الوطنية  امل��وؤه��الت  برامج  مدير 
على حر�س اخلوارزمي خلدمات 
ت�شجيع  و  متابعة  على  التدريب 
و  ل��ل��ربام��ج،  املنت�شبني  ال��ط��الب 

دعمهم بكافة الو�شائل. 

متيزهم  ا�شتمرار  على  ال��ط��الب 
الدرا�شي و نوه على اأن املوؤهالت 
الأمثل  ال��ط��ري��ق  ه���ي  ال��وط��ن��ي��ة 
كل  على  عملي  و  مهني  مل�شتقبل 

امل�شتويات املحلية و العاملية.
ح�شام  الدكتور  اأك��د  جانبه  وم��ن 

العملي و العلمي جلميع منت�شبي 
الربامج الوطنية.

اخ��ت��ت��م احل��ف��ل ال��ت��ك��رمي��ي بفتح 
ب��اب الأ���ش��ئ��ل��ة و ال���ش��ت��ف�����ش��ارات و 
من ثم مت تقدمي �شهادات التميز 

للطالب.
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العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رفاه هايربماركت ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1167802 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء/يعقوب حممد - ارمند من 49% اىل %40

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عقيل مو�شى ا�شماعيل العبيديل %60
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فريده �شيد عبداهلل �شيد عقيل ح�شيني

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*11 اىل 25*1
تعديل ا�شم جتاري من/رفاه هايربماركت ذ.م.م

REFA HYPER MARKET LLC

اىل/جلف اك�شرب�س هايرب ماركت ذ.م.م 
GULF EXPRESS HYPERMARKET LLC

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

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

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة نورا جان للنجارة واحلدادة 

امل�شلحة رخ�شة رقم:CN 1139057 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامل حمد نا�شر ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نورا جان غالم جان
تعديل وكيل خدمات/حذف حممد جمعه �شامل عبود الكعبي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة نورا جان للنجارة واحلدادة امل�شلحة

NORA JAN CARPENTARY & STEEL WORKS EST

اىل/موؤ�ش�شة �شعاع البوادي لعمال النجارة واحلدادة امل�شلحة 
SHOAA ELBAWADE CARPENTARY AND STEEL WORKS EST

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مرمري�س للحالقة

 رخ�شة رقم:CN 1421567 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد يحيى مبارك �شعيد املهريي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل عتيق �شلطان حممد الظاهري
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري من/مرمري�س للحالقة
MARMARIS HAIRDRESSOING

اىل/موؤ�ش�شة مرمري�س لالعمال الكهربائية 
MARMARIS ELECTRICAL WORKS EST

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة التمديدات الكهربائية )4329904(
تعديل ن�شاط/حذف ق�س وت�شفيف ال�شعر واحلالقة للرجال فئة ثالثة )9602101.3(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مرطبات التلة الذهبية

 رخ�شة رقم:CN 1047254 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 6.05*2

تعديل ا�شم جتاري من/مرطبات التلة الذهبية
GOLDEN DUNES REFRESHMENTS

اىل/مطعم وم�شاوي التلة الذهبية 
GOLDEN TALLA RESTAURANT AND GRILLS

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم )5610001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

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

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

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل الروعة لت�شليح كهرباء ال�شيارات

 رخ�شة رقم:CN 1059928 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*4

تعديل ا�شم جتاري من/حمل الروعة لت�شليح كهرباء ال�شيارات
ROUA AUTO ELECTRICAL REPAIR SHOP

اىل/حمل الروعة لت�شليح ال�شيارات 
ROUA AUTO REPAIRS SHOP

الزعابي )م  املالك/عبداهلل �شعيد علي  ال�شناعية  ابوظبي م�شفح  تعديل عنوان/من 
23 - ق 5 - حمل 12( اىل ابوظبي م�شفح م 23 ق 87 ط g متجر 1 املالك/ �شيف 

عبيد حممد الفار�شي
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح ميكانيكي للمركبات )4520003(

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

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

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بن بطي للتجارة العامة

 رخ�شة رقم:CN 1177631 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/بن بطي للتجارة العامة

BIN BUTTI GENERAL TRADING

اىل/بن بطي للتجارة العامة ملالكها خليفة بطي بن عمري - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 

 BIN BUTTI GENERAL TRADING BY KHALEEFA BUTTI BIN

OMAIR - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيزاري با�شيوتي - فرع ابوظبي  

رخ�شة رقم:CN 1018256 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�س املال/ من 250000 اىل 3000000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من فرع اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/�شيزاري با�شيوتي - فرع ابوظبي
CESARE PACIOTTI - ABU DHABI

اىل/�شيزاري با�شيوتي - فرع ابوظبي - فرع ابوظبي 1 
CESARE PACIOTTI - ABUDHABI - BRANCH OF CESARE PACIOTTI - ABU DHABI 1

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

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

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فينا�س للمقاولت 

CN 1720162:وال�شيانة العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مرمي خلفان حممد را�شد حممد املن�شوري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عارف احمد ناجي �شالح احلي�شاين

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

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

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11

اإعــــــــــالن
لند  بي�شت  ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنجارة رخ�شة رقم:CN 2186278 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة طالل �شامل حلمان خمي�س العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عنود �شامل �شعيد حلوكه املظاوي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11

اإعــــــــــالن
ال�شفة  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1017718:للمكيفات والثالجات ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد طالب حممد �شليمان الفزاري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف دلل حممد �شليم

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

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

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/روف كري للمقاولت 

العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1088135 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد �شامل حممد املليحي ال علي %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبدالعزيز �شامل حممد املليحي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/احل�شينه 

CN 1098775:ذ.م.م - فرع ابوظبي رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11

ارمادا امل�ستقبل للمقاوالت العامة- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�شفية ال�شركة املذكورة اأعاله )ارمادا امل�ستقبل للمقاولت 
العامة - ذ م م( يعلن امل�شفى / الهاملى و�شركاه – حما�شبون 
له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�شركة  ت�شفية  عن  قانونيون 
التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة 
مبطالبته مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل 
الدوام الر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ الإعالن، وكل من مل 
باملطالبة.   حقه  ي�شقط  بالإعالن  املحددة  املدة  خالل  يتقدم 
تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �شقة )17( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11

مايل�ستون للمقاوالت- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�شفية ال�شركة املذكورة اأعاله )مايل�ستون للمقاولت ذ م 
قانونيون  – حما�شبون  و�شركاه  الهاملى   / امل�شفى  يعلن  م( 
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�شركة  ت�شفية  عن 
مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�شركة  على  حقوق 
مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام 
الر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ الإعالن، وكل من مل يتقدم 

خالل املدة املحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �شقة )17( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ش��الت )ق���ط���اع النقل 
البحري( بان /جمموعة �سركات بو ج�سيم �ش.ذ.م.م قد تقدم 

بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 
مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  مراجعة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.
                 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ش والت�سجيل البحري

                     اإ�سم ال�سفينة                      رقم الت�سجيل ال�سابق       العلم ال�سابق
                      ماياي                                --                       --
                     ماجد ب                                         --                            --

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل جنوم كال�شيك لت�شليح املكيفات 

والكهرباء رخ�شة رقم:CN 1164658 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/حمل جنوم كال�شيك لت�شليح املكيفات والكهرباء
CLASSIC STAR ELECTRICAL AND A/C REPAIRING SHOP

اىل/�شتار كال�شيك لت�شليح املكيفات والكهرباء 
CLASSIC STAR A/C AND ELECTRICAL REPAIR

تعديل عنوان/من العني العني النباغ بناية الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والوقاف 
اىل العني �شناعية هيلي ندود جهام بناية �شعيد حمد �شيف �شعيد بالعبده واخرين

تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب الدوات والتمديدات ال�شحية )4322002(
تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب التمديدات والرتكيبات الكهربائية )4321001(

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  فرباير 2017 العدد 11941

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  فرباير 2017 العدد 11941

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
�شالح الأمني للملكية الفكرية

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم  :   90318     بتاريخ : 2007/02/11
وامل�شجلة حتت رقم : 87757   بتاريخ : 2008/04/17 

با�ش��م : �شركة اأم اآي اأ�س كواليتي ماجنمينت كورب.
 ،19809 دي��الوي��ر  ويلمنجتون،  ���ش��وي��ت20،  رود،  �شيلفر�شايد   501  : وع��ن��وان��ه 

الوليات املتحدة الأمريكية.
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/02/11  وحتى تاريخ:  2027/02/11م
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  فرباير 2017 العدد 11941

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
�شالح الأمني للملكية الفكرية

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم  :   90319     بتاريخ : 2007/02/11
وامل�شجلة حتت رقم : 93810   بتاريخ : 2009/03/16 

با�ش��م : �شركة اأم اآي اأ�س كواليتي ماجنمينت كورب.
 ،19809 دي��الوي��ر  ويلمنجتون،  ���ش��وي��ت20،  رود،  �شيلفر�شايد   501  : وع��ن��وان��ه 

الوليات املتحدة الأمريكية.
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/02/11  وحتى تاريخ:  2027/02/11م
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  فرباير 2017 العدد 11941
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العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/757  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-جوزيف فيدرك جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /  
جوزيف ناجي وميثله:امل عمري ال�شبيعي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة ب�شم ملف النزاع رقم 105 ل�شنة 2015 نزاع تعيني خربة عقاري والزام 
مبلغ  للمدعني  ي���وؤدوا  ب��ان  بينهم  فيما  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي 
وقدره )740.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
الثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  والتعاب   وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شداد  متام 
فاأنت  لذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  ال�شاعة 09.30 �س  املوافق 2017/2/14   
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/49  مدين جزئي

القامة مبا  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل  ال�شياحه  اي��ا  �شركة   -1  / املدعي عليه  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  ت�شاكو   اننا�س  �شرياماليج  الك�شندر  انطواين  ماك�شي  املدعي/  ان 
درهم(   56890( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم 
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�شة يوم  اخلمي�س املوافق  
2017/2/23   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- عمر الفاروق احمد عمر عبداحلفيظ  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ م�شطفى عبدالر�شول علي بوعبا�س وميثله : احمد عبداهلل حممد 
ملك انوهي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مببلغ وقدره )500000( 
والر�شوم  الماراتي مبلغ وقدره )1825000(  بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي  دول 
وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء   املوافق  2017/2/14   ال�شاعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2120  مدين جزئي

ع��ث��م��ان  جم��ه��ول حمل  ال��دي��ن حممد ح�شن حممد  ن��ور  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
را�شد عبدالرزاق   : البدوي وميثله  الم��ني حممد  املدعي/ معتز  ان  القامة مبا 
حممد تهلك قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ التفاقية ورد مبلغ 
وقدره )62000( درهم والفائدة والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.  وحددت لها جل�شة 
يوم الثنني   املوافق  2017/2/20   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/419  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1- برين�شي طوما�س فاديكوت جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ جم�س 
مكينالي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها يطلب املدعي من املحكمة بالزام املدعي عليهما 
 %9 بواقع  وفائدة  درهما   )2.000.000( وق��دره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  ب��ان  والتكافل  بالت�شامن 
مع  ال�شداد  وحتى مت��ام  نهائيا  ال��دع��وى  يف  �شي�شدر  ال��ذي  احلكم  ���ش��ريورة  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا 
حتميلها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني   املوافق  
2017/2/13   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1391  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عا�شف علي حممد ا�شلم  جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  ف��اروق عزيز خان قد  املدعي/ عمر 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   110000( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
التام.  وحددت لها جل�شة يوم  ال�شداد  والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
الثنني املوافق  2017/2/13   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.17 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1981  مدين جزئي

ب��رك��ات 2- اح��م��د را���ش��د حممد را���ش��د هبا�س  امل��دع��ي عليه / 1- ط���ارق ر���ش��وان  اىل 
جمهويل  العامة   للنقليات  املختار  موؤ�ش�شة  �شاحب  وب�شفته  الطنيجي/ب�شخ�شه 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  يو�شف بال�شمة  تي�شري  ب�شار  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )5500 درهم( ومبلغ )10000( 
املوافق   الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  وامل�شاريف.  والر�شوم  ادب��ي  كتعوي�س  دره��م 
2017/2/22   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/1016  مدين جزئي

اىل املحكوم عليه/1- دبي اخلليج للعقارات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/12/26  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/هادف و�شركاوه ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
وفائدة  فل�شا  وخم�شني  دره��م  وخم�شون  وارب��ع��ة  ال��ف  وارب��ع��ون  و�شبعة  ثالثمائة 
بواقع 9% من تاريخ �شريورة احلكم نهائيا حتى ال�شداد التام والزمتها بامل�شاريف 
وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
اعالن حكم بالن�سر

                       يف  الدعوى رقم 2016/1394  احوال نف�ش م�سلمني
اىل املدعي عليه/1- هبه احمد هري�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ح�شن �شيف اهلل 
وميثله:جو�شلني �شبلي خري اهلل نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/1/18 

يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ح�شن �شيف اهلل باحلكم التي:
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري للمدعي ح�شن �شيف اهلل على املدعي عليها هبة احمد هري�س 
بالتي:1- تطليق املدعي من املدعي عليها طلقة بائنة لل�شرر وعليها اح�شاء عدتها على الوجه 
ال�شرعي اعبتارا من �شريورة هذا احلكم باتا ، 2- ا�شقاط ح�شانة املدعية لبنتيها تاليا وزينب 
و�شمهما اىل والدهما املدعي والزامها بعدم التعر�س له يف ذلك ، 3- الزام املدعي عليه باملنا�شب 
من الر�شوم وامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

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

 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
اعالن حكم بالن�سر

            يف  الدعوى رقم 2016/869  جتاري كلي
بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  توفار جمهول حمل  كارولينا  ماريا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
ب�شفتها  �شطا  ها�شم  ع��ب��داهلل  ل�شالح/هبه  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/1/15 ب��ت��اري��خ   املنعقدة 
ال�شخ�شية وب�شفتها مالكة املوؤ�ش�شة الفردية مركز الطفل لتعليم وتعزيز املهارات الطبي يف حق املدعي 
عليها بحل وت�شفية �شركة مركز الطفل لتعليم وتعزيز املهارات الفردية وتعيني امل�شفي �شاحب الدور يف 
اجلدول ليكون م�شفيا قانونيا لها وذلك بجرد كافة ا�شول ال�شركة ومالها من حقوق والتزامات وعلى 
مدير ال�شركة والقائمني على ادارتها تقدمي كافة الموال ودفاتر ووثائق ال�شركة للم�شفي وعلى الخري 
حترير قائمة مف�شلة باموال ال�شركة والتزامتها على ان تنتهي اعمال الت�شفية خالل �شته ا�شهر تبداأ 
من تاريخ ا�شتالم للمهمة على ان تتحمل ال�شركة م�شاريف الت�شفية مبا فيها اتعاب امل�شفي التي تقدرها 
املحكمة ع�شرون الف درهم وتتحمل املدعي عليها ر�شوم الدعوى وم�شاريفها. حكما مبثابة احل�شوري 
با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2639  جتاري جزئي                    

اىل املدعي عليه / 1-�شركة الت�شامح للتجارة العامة - �س ذ م م  2- نوح ف�شل 
اهلل ادري�����س حم��م��د  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ �شركة كوالربو 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما  املحدودة   قد 
والفائدة  دره���م(    423.582( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ي�شددا  ب��ان  بالت�شامن 
القانونية   12% من تاريخ املطالبة    وحتى ال�شداد التام   وحددت لها جل�شة 
 Ch2.D.19 يوم الثالثاء   املوافق  2017/2/21   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2693  جتاري جزئي                    

اىل املدعي عليه / 1-دات��ا ل�شهر و �شب الأملنيوم - �س ذ م م  2- عقيل احمد جهانكري  
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ كامباتي لتجارة احلديد - �س ذ م م وميثله : خالد 
حممد عبد الرحمن القا�شمي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهما بالت�شامن والتكافل بان يوؤديا مبلغ وقدره )42.268 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء   املوافق  2017/2/14  ال�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/19  جتاري كلي               

للتطوير  امنيات  �شركة   - م  م  ذ  �س   - العقاري  للتطوير  اوي�شرت  / 1-�شركة  املدعي عليه  اىل 
ليمتد  فايف  بلوت  امنيات  با�شم  �شابقا  املعروفة   / ليمتد  ت��اور  بايزووتر   -2  - �شابقا  العقاري 
)م�����ش��روع ام��ن��ي��ات اخل��ام�����س ذ م م( جم��ه��ويل حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل���دع���ي/ ���ش��اي��ن��ا �شتيت 
 : تاو وميثله  يو  م م وميثلها مديرها/  اي�شت -ذ  كون�شرتاك�س اجننريينغ كوربوري�شن ميدل 
ناجي علي احلاج اإبراهيم بي�شون   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بت�شديق حكم 
املحكمني يف الدعوى مع الزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت 
لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/2/15  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل )علما باأن الدعوى حمالة من ادارة الدعوى اىل 

املحكمة التجارية الكلية(. 
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/315  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-تكى مارفيتيل جوبيناتان ناير جمهول حمل القامة مبا ان 
���س.ذ.م.م( وميثله:  التجاريه  فاراي�شت  �شركة  �شتيل )فرع من  فاراي�شت  املدعي/ 
عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي 
بواقع  القانونيه  والفائدة  توؤدي للمدعيه مبلغ وقدره )63441( درهم  بان  عليها 
وامل�شروفات  بالر�شوم  الزامها  ال�شداد مع  ال�شتحقاق وحتى متام  تاريخ  9% منذ 
ومقابل اتعاب املحاماة مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . وح��ددت لها 
 Ch 2.D.19 جل�شة يوم الحد   املوافق  2017/2/19  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/449  جتاري كلي

اىل املحكوم عليه/1- جزيرة ال�شم�س للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2016/10/23  يف  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان 
للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  ����س.ذ.م.م  خر�شانة  لالن�شاءات  ل�شالح/الغرير 
وثنان  واربعمائة  الفا  وع�شرون  وثمانية  )خم�شمائة  درهما   )528.442.50( وق��دره  مبلغ 
واربعون درهما وخم�شون فل�شا( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية 
احلا�شل يف:2016/3/17 وحتى ال�شداد التام ف�شال عن ر�شوم وم�شروفات الدعوى ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/1760  جتاري كلي

اىل املحكوم عليه/1- بوجن لويد ليمتد فرع دبي جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/1/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/�شركة الر�س القاب�شة 
امل�شاهمة اول يف مو�شوع الدعوى ال�شلي بعدم القبول ثانيا يف الطلب الحتياطي بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )6.471.442.60( يورو عن العقد الول و 4 مبلغ )1.326.491.670( 
اماراتي  الف درهم  بالدرهم الماراتي ومبلغ ثالثون  او مايعادلهما  الثاين  العقد  دينار ليبي عن 
تعوي�شا ادبيا والفوائد القانونية 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف:2016/11/10 للمبلغني 
الول والثاين ومن تاريخ �شريورة احلكم نهائيا للمبلغ الثالث وحتى متام ال�شداد والزمت املدعي 
املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما  اتعاب  الف درهم مقابل  بامل�شاريف ومبلغ  عليها 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/2900  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  نقطة الديكور �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�شوبر براي�س لتاجري ال�شيارات �س.ذ.م.م  وميثله : ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شدها باداء مبلغ )51.859.40( 
والفائدة  فل�شا(  واربعون  درهما  وخم�شون  وت�شعة  وثمامنائة  الف  وخ�شمون  )واح��د 
والر�شوم  ال��ت��ام  ال�����ش��داد  وح��ت��ى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   %12 ب��واق��ع  القانونية 
وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة  وحددت لها جل�شة يوم الحد   املوافق  2017/2/12   
اأو من ميثلك  Ch 2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/783  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- كاجا يا�شني لتجارة قطع غيار ال�شيارات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ جلف وورلدوايد بيريجنز م.م.ح وميثلها مديرها/جوبا مني�س فورا وميثله : 
اأقام عليك الدعوى واخرين ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي  حممود ح�شني علي احمد قد 
القانونية  الفوائد  اىل  بال�شافة  دره��م  وق��دره )1.100.000(  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليهم 
بواقع 12% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد والزام املدعي عليهم بالر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة وقد تقرر وقف الدعوى وبجل�شة:2017/2/8 تقرر اعالنكم 
بتعجيل الدعوى من الوقف.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/2/15 ال�شاعة 9.30 
�س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/1934  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- اي اي جي جلوبال افينت�س ذ.م.م 2- ا�شطنبول م��وزي يف �شريجي 
الزرق  املدعي/ اجلمل  ان  القامة مبا  ايه.ا�س جمهويل حمل  داني�شمانلك  يونيتيمي يف 
طالب  ع��ب��داهلل   : وميثله  ال��ي��ا���س  دان��ي��ل  م��دي��ره��ا/ب��ات��ري��ك  وميثلها  ������س.ذ.م.م  للت�شميم 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل  حممد احمد قد 
والت�شامن فيما بينهما بان يدفعا للمدعية مببلغ وقدره )2031255.88 درهم( والر�شوم 
ال�شداد  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %12 الفائدة  و  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
التام مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .   وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
2016/12/13 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2015/49  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عمر جمال عاي�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /  افي�شني 
بوقف  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ده��ك��ردي   داوري  القا�شم  اب��و 
الرابعه م�شروع  ور�شان   6 ار�س رقم  ال�شكنيه رقم 107 بقطعة  الوحده  بيع  اج��راءات 
اجل��وزاء وببطالن اج��راءات التنفيذ على الوحده �شالفه الذكر وثبوت ملكيه املدعي 
جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة   واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  الوحده  لهذه  وا�شتحقاقه 
لذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  ال�شاعة 08.30 �س  املوافق 2017/2/21    الثالثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/8  عقاري جزئي 

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �شركا�شكى  1-رو���ش��الن   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  املدعي / فيتايل ك��ريو  وميثله : هدية عبدالرزاق حممد حماد  قد 
لزالة  باملزاد  ال�شكنية  الوحدة  ببيع  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  والت��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  ال�شيوع 
لذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  ���س   08.30 ال�شاعة     2017/2/14 امل��واف��ق 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل ، ويف  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

يعلن  ال�شيد/علي ن�شيب علي داوود الفالحي-اإمارات  اجلن�شية  
 )784196968505352( رق���م  ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة  وي��ح��م��ل 
حممد  ال�شيد/اأحمد  اإىل  منه  املمنوحة  الوكالة  اإل��غ��اء  عن 
 : رق��م  حت��ت  املوثقة  اجلن�شية  – م�شري  الفتاح  عبد  اأن���ور 
1605025033 بتاريخ 2016/09/21 لدي الكاتب العدل 
بدائرة الق�شاء –فرع وحدة املحكمة الرئي�شية يف ابوظبي . 

حيث اإنني قررت اإلغائها وعدم قيام الوكيل با�شتعمال الوكالة 
نهائيا بعد تاريخ الإلغاء 2017/02/08 .

كما نحذر كل من يتعامل معه بالوكالة نهائيا حتى ل يقع 
اجلميع حتت م�شوؤولية القانون.

اإلغاء وكالة
ال�سبت

11  فرباير 2017 
العدد 11941

يعلن  ال�شيد/ علي ن�شيب علي داوود الفالحي-اإمارات  اجلن�شية 
 )784196968505352( رق���م  ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة  وي��ح��م��ل 
اأحمد حممد   / ال�شيد  اإىل  منه  املمنوحة  الوكالة  اإلغاء  عن 
 : رق��م  حت��ت  املوثقة  اجلن�شية  – م�شري  الفتاح  عبد  اأن���ور 
العدل  الكاتب  2009/02/10 لدي  090201808 بتاريخ 

بدائرة الق�شاء –فرع النجدة يف ابوظبي .
حيث اإنني قررت اإلغائها وعدم قيام الوكيل با�شتعمال الوكالة 

نهائيا بعد تاريخ الإلغاء 2017/02/08.
كما نحذر كل من يتعامل معه بالوكالة نهائيا حتى ل يقع 

اجلميع حتت م�شوؤولية القانون.

اإلغاء وكالة
ال�سبت

11  فرباير 2017 
العدد 11941

يعلن  ال�شيد/ علي ن�شيب علي داوود الفالحي-اإمارات  اجلن�شية 
 )784196968505352( رق���م  ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة  وي��ح��م��ل 
اأحمد حممد   / ال�شيد  اإىل  منه  املمنوحة  الوكالة  اإلغاء  عن 
اأنور عبد الفتاح – )م�شري اجلن�شية(  املوثقة حتت رقم : 
1401020981 بتاريخ 2014/08/18 لدي الكاتب العدل 
ابوظبي حيث  نهيان يف  اآل  –وحدة مع�شكر  الق�شاء  بدائرة 
الوكالة  با�شتعمال  الوكيل  قيام  وع��دم  اإلغائها  ق��ررت  اإن��ن��ي 

نهائيا بعد تاريخ الإلغاء 2017/02/08.
كما نحذر كل من يتعامل معه بالوكالة نهائيا حتى ل يقع 

اجلميع حتت م�شوؤولية القانون.

اإلغاء وكالة
ال�سبت

11  فرباير 2017 
العدد 11941
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القبي�سي تراأ�ض وفد الوطني االحتادي امل�سارك يف 

اجتماعات روؤ�ساء الربملانات العربية بالقاهرة
•• اأبوظبي-وام:

ي�شارك املجل�س الوطني الحتادي بوفد برئا�شة معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�شي رئي�شة املجل�س يف 
فعاليات املوؤمتر الثاين للربملان العربي وروؤ�شاء املجال�س والربملانات العربية الذي �شيعقد يف مقر الأمانة 
العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة. ي�شم وفد املجل�س يف ع�شويته �شعادة كل من : جا�شم عبداهلل 
النقبي وخالد علي بن زايد الفال�شي وعائ�شة �شامل بن �شمنوه وحممد اأحمد اليماحي. و�شيتم خالل 
الجتماعات القاء كلمات لروؤ�شاء الربملانات والأمني العام جلامعة الدول العربية واإقرار وثيقة املوؤمتر 
والت�شامن  الفل�شطينية  الق�شية   : منها  الق�شايا  من  عدد  ومناق�شة  الربملانات  روؤ�شاء  ملوؤمتر  الثاين 
العربي واملبادرة ال�شيا�شية العربية ملعاجلة امل�شاكل العربية ورف�س التدخل يف ال�شوؤون الداخلية و�شيانة 

الأمن القومي العربي والتنمية امل�شتدامة والتعاون القت�شادي العربي ومتكني ال�شباب واملراأة. 

املجل�ض الوطني االحتادي يحتفل بذكرى تاأ�سي�سه وهو اكرث قدرة على متثيل �سعب االحتاد وا�ست�سراف امل�ستقبل
•• ابوظبي-وام:

الحتادي  الوطني  املجل�س  يحتفل 
يف ال��ث��اين ع�����ش��ر م��ن ���ش��ه��ر فرباير 
45 لتاأ�شي�شه،  ال�  2017 بالذكرى 
ب���ع���د ف������رتة وج����ي����زة م����ن ان���ط���الق 
 12 بتاريخ  املباركة  م�شرية الحت��اد 
قدرة  اأك��رب  وه��و  1972م،  فرباير 
الحتاد  �شعب  متثيل  على  وفاعلية 
وحتقيق تطلعات القيادة وا�شت�شراف 
امل�������ش���ت���ق���ب���ل م�����ن خ�������الل مم���ار����ش���ة 
والرقابية  الت�شريعية  اخت�شا�شاته 
واأكر  ال��ربمل��ان��ي��ة،  وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
للتالحم  وجت�شيدا  وتعبرياً  متثياًل 
يف  وم�����ش��اه��م��ا  ال��وط��ن��ي��ة،  والإرادة 
املتوازنة  ال�شاملة  التنمية  م�شرية 
التي ت�شهدها الدولة، يف ظل القيادة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  احل��ك��ي��م��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
م�شرية  راع���ي  اهلل،  حفظه  ال���دول���ة 

متكني املجل�س.
الحتادي  الوطني  املجل�س  وحر�س 
امل�شاهمة  ع���ل���ى  ت���اأ����ش���ي�������ش���ه  م���ن���ذ 
والتطور  البناء  م�شرية  يف  الفاعلة 
القيادة  ب��دع��م  مت�شلحاً  وال��ت��ن��م��ي��ة 
احل��ك��ي��م��ة وم�����ش��ارك��ة امل���واط���ن���ني يف 
ت��ع��زي��زاً لدوره  ال��ق��رار، وذل��ك  �شنع 
اخت�شا�شاته  ممار�شة  من  ومتكينه 
ع���ن حر�شه  ف�����ش��ال  ال���د����ش���ت���وري���ة، 
ال�شاد�س  الت�شريعي  الف�شل  خ��الل 
ع�����ش��ر احل�����ايل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اأدائ�����ه 
با�شت�شراف امل�شتقبل وتبني واطالق 
لالأعوام  برملانية  ا�شرتاتيجية  اأول 
2016-2021م، التي تعد الأوىل 
من نوعها يف تاريخ احلياة الربملانية 
يف الدولة واملنطقة، ومنوذجا للعمل 
ال���ربمل���اين امل����ت����وازن احل��ك��ي��م ال���ذي 
يقدم كل ما هو اأف�شل لإ�شعاد �شعب 
القيادة  ت��وج��ه��ات  ودع����م  الإم�������ارات 
احلكيمة يف حتقيق م�شلحة الوطن 
الدولة  م��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز  وامل����واط����ن 

وريادتها العاملية.
الحتادي  الوطني  املجل�س  وحر�س 
ال�شاد�س  الت�شريعي  الف�شل  خ��الل 
18 نوفمرب  بتاريخ  بداأ  الذي  ع�شر 
اأول  واط���الق  تبني  على  2015م 
بهدف حتقيق  برملانية  ا�شرتاتيجية 
اأف�شل الجنازات للمجل�س يف ف�شله 
الت�شريعي احلايل يتم البناء عليها يف 
الف�شول الت�شريعية القادمة ملوا�شلة 
وتر�شيخ  وال��ع��ط��اء،  اخل���ري  م�����ش��رية 
الوحدة الوطنية واملواطنة ال�شاحلة 
مبا  الت�شريعية  امل��ن��ظ��وم��ة  وت��ع��زي��ز 
العاملية،  املعايري  اأف�شل  مع  يتوافق 
للمجل�س  الرقابي  بالدور  والرتقاء 
ي���������ش����اه����م يف حت���ق���ي���ق روؤي��������ة  مب������ا 
الإم��ارات، ودعم ال�شيا�شة اخلارجية 
للدولة من خالل دور ريادي متميز 
وتعزيز  ال��ربمل��ان��ي��ة،  للدبلوما�شية 
املجتمعية  وامل�������ش���ارك���ة  ال���ت���وا����ش���ل 
الفاعلة، وتطوير القدرات الداخلية 
لأجهزة املجل�س لتحقيق اأداء برملاين 

متميز.
ومل��واك��ب��ة ت��وج��ه��ات دول����ة الإم�����ارات 
وال�شتعداد  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  يف 
الإج����راءات  وات��خ��اذ  ل��ه  والتخطيط 
خمتلف  حيال  الالزمة  وال�شيا�شات 
الوطني  املجل�س  عقد  امل�شتجدات، 
الحتادي لأول مرة يف تاريخه خالل 
الفرتة من 24-25 يناير 2016م 
الأول  ال��ت�����ش��اوري  ال��ربمل��اين  امللتقى 
حتت عنوان “ا�شت�شراف امل�شتقبل”، 
ا�شرتاتيجية  اأول  و����ش���ع  مل��ن��اق�����ش��ة 
الت�شريعي  لف�شله  �شاملة  برملانية 
املمار�شات  اأف�������ش���ل  وف�����ق  احل������ايل 
ال��ع��امل��ي��ة وال��ت��ي تت�شمن  ال��ربمل��ان��ي��ة 
والأهداف  والقيم  والر�شالة  الروؤية 
والجتاهات ال�شرتاتيجية اخلم�شية 
وه�������ي: ال���ت�������ش���ري���ع���ي���ة وال���رق���اب���ي���ة 
وامل�شاركة  الربملانية  والدبلوما�شية 
العامة  الأم��ان��ة  ومتكني  والتوا�شل 

للمجل�س.
املجل�س  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  وت�����ش��ت��ن��د 
ال����ربمل����ان����ي����ة ع����ل����ى جم����م����وع����ة من 
امل��ن��ط��ل��ق��ات ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��ع��ك�����س فكر 
برنامج  وم��ن��ه��ا  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
ال�شمو  ل�شاحب  ال�شيا�شي  التمكني 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
رئ��ي�����س ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه اهلل ال���ذي 
دولة  وروؤي�����ة  2005م،  ع���ام  اأع��ل��ن��ه 
 ،2021 املتحدة  العربية  الإم���ارات 
والربنامج الوطني “الع�شر نقاط”، 
وال�شيا�شات العامة للدولة وتطلعات 
وط����م����وح����ات ال����ق����ي����ادة ال���ر����ش���ي���دة 
والتوجيهات  الإم��ارات،  دولة  و�شعب 

وال��ت��و���ش��ي��ات ال���ت���ي ط���رح���ت خالل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مع  اللقاءات 
اآل م��ك��ت��وم نائب  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  دب��ي،  حاكم 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�شيوخ  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب  امل�شلحة، 
اأع�شاء  ال�شادة  مع  الإم����ارات،  حكام 
املجل�س يف ف�شله الت�شريعي ال�شاد�س 

ع�شر.
عنوان  حمل  ال���ذي  امللتقى  واعتمد 
متا�شيا  امل�شتقبل”  “ا�شت�شراف 
القيادة  وت���ط���ل���ع���ات  ت���وج���ه���ات  م����ع 
امل�شتقبلية  وروؤي����ت����ه����ا  ال���ر����ش���ي���دة 
ال�شنوات  خ���الل  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
املنهجي  التفكري  اآليات  املقبلة، على 
تواكب  ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ل���ل���و����ش���ول 
ت�شعى  ال����ت����ي  ال�����دول�����ة  ط���م���وح���ات 
وحتقيق  امل����واط����ن����ني  اإ�����ش����ع����اد  اإىل 
واملوؤ�شرات  ال���ري���ادة  امل���راك���ز  اأع���ل���ى 
اأهداف  ولو�شع  العاملية،  التناف�شية 
وبرامج  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وم����ب����ادرات 
ميكن  املجتمعية  وخ��ا���ش��ة  خمتلفة 
املجل�س  من خاللها جت�شيد حر�س 
ومر�شدة  م�شاندة  �شلطة  يكون  ب��اأن 
وداعمة لل�شلطة التنفيذية، والعمل 
لتحقيق  احلكومة  م��ع  وثيق  ب�شكل 
ال�����ش��ع��ادة ل�����ش��ع��ب دول�����ة الإم�������ارات، 
تقدم  التي  ودعم م�شتوى اخلدمات 
له يف �شتى القطاعات، وامل�شاهمة يف 
امل�شتدامة  التنمية  موؤ�شرات  حتقيق 
ال�شاملة وفق اأف�شل املعايري العاملية 
وامل���وؤ����ش���رات ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة مب��ا يخدم 
���ش��ال��ح ال���وط���ن ورف���ع���ة ����ش���اأن���ه بني 

الأمم.
وتنطلق منهجية ال�شرتاتيجية من 
امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  اإىل  احل��ا���ش��ر 
م�شرية  يف  ب��ف��ع��ال��ي��ة  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
التنمية امل�شتدامة ال�شاملة املتوازنة 
مع  ين�شجم  الإم������ارات، مب��ا  ل��دول��ة 
ال�شيا�شي  التمكني  برنامج  اأه���داف 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اأطلقه  ال��ذي 
دور  وتفعيل  اهلل”،  “حفظه  الدولة 
ليكون  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
ممثال لل�شعب واأكر قرباً والت�شاقاً 
القيادة  وروؤى  ال����وط����ن  ب��ق�����ش��اي��ا 
ال��ر���ش��ي��دة، وف���اع���اًل وم��ت��ف��اع��اًل مع 
واأن  املواطنني،  وتطلعات  اهتمامات 
امل�شاركة  ق��ي��م  خ��الل��ه  م��ن  ت��رت���ش��خ 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ون���ه���ج ال���������ش����ورى، مبا 
ي��ن�����ش��ج��م م���ع خ�����ش��و���ش��ي��ة جمتمع 
يف  للم�شتقبل  وتطلعاته  الإم�����ارات 
م���ع متغريات  ال���ت���واف���ق  م���ن  اإط������ار 
ي�شهدها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��ولت  الع�شر 
ثقافة  تعزيز  بهدف  وذل��ك  ال��ع��امل، 
املواطنني،  بني  ال�شيا�شية  امل�شاركة 
وت�شجيع احلوار البناء وامل�شاركة يف 
اتخاذ القرار، وفقا ملمار�شات وقواعد 
تكر�س قيم الولء والنتماء للوطن 
وممار�شة املواطنة ال�شاحلة وحتفظ 
للدولة هيبتها و�شيادتها وللمواطن 

اأمنه وا�شتقراره.
وح��ق��ق امل��ج��ل�����س ري����ادة ع��امل��ي��ة لقت 
ك���ل ال��رتح��ي��ب والإ�����ش����ادة م���ن قبل 

اإجنازا  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�شعبة  وحققت 
مهما على امل�شتوى الربملاين العاملي 
ب���ف���وزه���ا ب��رئ��ا���ش��ة امل���ن���ت���دى، ال���ذي 
بهدف  ال�شعبة  مقرتحات  اأح��د  يعد 
ت�شجيع م�شاركة الربملانيني ال�شباب 
واإمدادهم باخلربات الالزمة للقيام 
باأدوار متميزة داخل اأوطانهم اإ�شافة 
اللجان  اأح����د  امل��ن��ت��دى  اع��ت��ب��ار  اإىل 
اإعالن  وتبنى  الحت����اد.  يف  ال��دائ��م��ة 
الوطني  للمجل�س  اأبوظبي مقرتحاً 
الحت����ادي ي��دع��و الحت���اد الربملاين 
ال�����دويل ل��ل��ن��ظ��ر يف اإ�����ش����دار اإع����الن 
الت�شامح،  ����ش���اأن  يف  دويل  ب���رمل���اين 
بهدف تعزيز ودعم القيم الن�شانية 
وال�شلم  الأم�����ن  ل��دع��م  وال��ت�����ش��ام��ح 
ومكافحة الإرهاب، كما دعا الإعالن 
ب��رمل��ان��ات ال��ع��امل اإىل ال��ت��وا���ش��ل مع 
�شعوبها عرب تطبيقات التكنولوجيا 
احل����دي����ث����ة يف جم������ال الت���������ش����الت 
وو���ش��ائ��ل الع����الم الج��ت��م��اع��ي، مع 
ال��ت�����ش��ري��ع��ات الالزمة  ���ش��ن  ���ش��رورة 
ل��ل��ح��د م���ن اإ�����ش����اءة ا���ش��ت��خ��دام هذه 
ال�شرار  يف  وال��و���ش��ائ��ل  التطبيقات 
باأمن الدول وال�شعوب، حيث ت�شمن 
مقرتحاً  الإط������ار  ه���ذا  يف  الع�����الن 
اأي�شاً  الحت���ادي  الوطني  للمجل�س 
موجه اإىل الحتاد الربملاين الدويل 
مدونة  لإع���داد  جلنة  ت�شكيل  ب�شاأن 
ل��ربمل��ان��ات العامل  اأخ��الق��ي��ة ع��امل��ي��ة 
والأخالقية  القيمية  الآث��ار  ملعاجلة 

الناجمة عن التقدم التكنولوجي.
الحت���ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  وح��ق��ق 
 ”559 “ تاأ�شي�شه  ال��ذي عقد منذ 
جل�شة وناق�س واأقر “594” م�شروع 
ا���ش��ت��ح��دث وع���دل  اأن  ب��ع��د  ق���ان���ون 
وناق�س  وبنودها،  م��واده��ا  من  ع��ددا 
308 مو�شوعات عامة تتعلق بعدد 
 737 ووج��ه  املهمة  القطاعات  م��ن 
�شوؤال اإىل ممثلي احلكومة، العديد 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  الإجن��������ازات  م���ن 
ال���داخ���ل���ي واخل�����ارج�����ي م����ن خالل 
الد�شتورية  اخت�شا�شاته  مم��ار���ش��ة 
الرامية اإىل حتديث وتطوير البيئة 
التي  الق�شايا  ومناق�شة  الت�شريعية 
الوطن  ب�شوؤون  مبا�شرة  عالقة  لها 
�شيا�شة  م��ع  وال��ت��ك��ام��ل  وامل��واط��ن��ني، 
التي  والق�شايا  وتوجهاتها  ال��دول��ة 
تتبناها، جم�شدا بذلك الدور املنوط 
به كمنرب لل�شورى، يف اإطار النه�شة 
يف  ال��دول��ة  ت�شهدها  ال��ت��ي  ال�شاملة 
يف  اأ�شهمت  والتي  القطاعات  جميع 
لالتزان  ك��ن��م��وذج  مكانتها  تر�شيخ 
وعن�شراً  واحل���ك���م���ة  والع������ت������دال 
اأ�شا�شياً يف معادلة حتقيق ال�شتقرار 
امل�شتويني  ع��ل��ى  والأم�����ن  وال�����ش��الم 

الإقليمي والعاملي.
الحتادي  الوطني  املجل�س  وح��ظ��ي 
م��ن قبل  باهتمام ودع���م ل حم���دود 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال��ق��ائ��د امل��وؤ���ش�����س ال�شيخ 
“طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
لنهج  جت�����ش��ي��دا  وذل����ك  ثراه”،  اهلل 
باأهمية  لقناعته  وب��ل��ورة  ال�����ش��ورى 
العمل  ق��ي��ادة  يف  املواطنني  م�شاركة 
الوطني وحتمل م�شوؤولياتهم، وكان 
ال��وط��ن��ي الحت���ادي  امل��ج��ل�����س  يعترب 

77 على ما  بينهم، كما ن�شت امل��ادة 
يلي: ع�شو املجل�س الحت��ادي ينوب 
ولي�س  جميعه،  الحت����اد  �شعب  ع��ن 
فقط عن الإمارة التي ميثلها داخل 
على   81 امل��ادة  ن�شت  فيما  املجل�س، 
م��ا ي��ل��ي: ل ي��وؤاخ��ذ اأع�����ش��اء املجل�س 
يف  والآراء  الأف��ك��ار  من  يبدونه  عما 
اأثناء قيامهم بعملهم داخل املجل�س 
اأو جلانه، ون�شت املادة 86 على: اأن 
 87 وامل��ادة   ، علنية  املجل�س  جل�شات 
املجل�س ل  اأن م��داولت  ن�شت على: 
اأغلية  بح�شور  اإل  �شحيحة  ت��ك��ون 
ت�شدر  ل  ال���ق���رارات  واأن  اأع�����ش��ائ��ه، 
لأ����ش���وات  امل��ط��ل��ق��ة  ب��الأغ��ل��ب��ي��ة  اإل 
للدعم  وك��ان  احلا�شرين.  الأع�شاء 
ال�شيخ  اأوله  ال�����ذي  ال����الحم����دود 
ن��ه��ي��ان طيب  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د 
وحر�شه  املجل�س  لأعمال  ث��راه،  اهلل 
واإخوانه احلكام على افتتاح الف�شول 
الأثر  اأك���رب  امل��ت��ع��اق��ب��ة،  الت�شريعية 
وموؤ�ش�شاته  الحت���اد  اأرك����ان  دع��م  يف 
الفريدة  املكا�شب  وحتقيق  وتقويته 
ا���ش��م دول���ة الإم����ارات  لل�شعب ورف���ع 
����ش���اخم���ا ع���ال���ي���ا ب����ني ال��������دول على 

امل�شتويني الإقليمي والدويل.
و�شهدت م�شرية احلياة الربملانية يف 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  عهد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
مهمة  حم���ط���ات  اهلل”،  “حفظه 
الوطني  املجل�س  متكني  يف  �شاهمت 
الحتادي من ممار�شة اخت�شا�شاته 
ال�شورى  ن��ه��ج  وت��ع��زي��ز  ال��د���ش��ت��وري��ة 
وم�شاركة املواطنني يف �شنع القرار، 
التمكني  ل��ربن��ام��ج  ت��ن��ف��ي��ذا  وذل�����ك 
ال���ذي اأع��ل��ن��ه ���ش��م��وه ع���ام 2005م، 
وبنات  اأب��ن��اء  ي�شتهدف متكني  ال��ذي 
العمل  م���واق���ع  ���ش��ت��ى  يف  الإم��������ارات 
التنمية  م�������ش���رية  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
ال�����ش��ام��ل��ة، ت��رج��م��ة لروؤية  امل��ت��وازن��ة 
�شموه التي تعترب الإن�شان هو هدف 
التنمية وغايتها واأنه يف الوقت ذاته 
اأعلن �شاحب  اأداتها وو�شيلتها. فقد 
ال�شمو رئي�س الدولة “ حفظه اهلل” 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  كلمته  يف 
ال���راب���ع وال���ث���الث���ني يف ال���ث���اين من 
املرحلة  اأن  2005م،  دي�����ش��م��رب 
ت�شهده  وم��ا  م�شريتنا  م��ن  ال��ق��ادم��ة 
واإ�شالحات  حت����ولت  م��ن  امل��ن��ط��ق��ة 
املجل�س  ل��دور  اأك��رب  تفعياًل  تتطلب 
ليكون  ومتكينه  الحت���ادي  الوطني 
وداعمة  وم��ر���ش��دة  م�����ش��ان��دة  �شلطة 
على  و�شنعمل  التنفيذية،  للموؤ�ش�شة 
اأن يكون جمل�شا اأكرب قدرة وفاعلية 
وهموم  ال��وط��ن  بق�شايا  والت�شاقاً 
امل��واط��ن��ني ت��رت���ّش��خ م��ن خ��الل��ه قيم 
من  ال�شورى  ونهج  احلقة  امل�شاركة 
قررنا  منتظم  م��ت��درج  م�شار  خ��الل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  دور  ت��ف��ع��ي��ل  ب���دء 
ع���رب ان��ت��خ��اب ن�����ش��ف اأع�����ش��ائ��ه من 
وتعيني  ام���ارة  لكل  جمال�س  خ��الل 
تكلل  م�شرية  بادئني  الخ��ر  الن�شف 
من  والتفاعل  امل�شاركة  م��ن  مبزيد 
�شاحب  واع���ت���م���د  ال����وط����ن.  اأب����ن����اء 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل، 

املجتمع الدويل با�شت�شافة وتنظيم 
الربملانات  لرئي�شات  العاملية  القمة 
ل�شياغة  “ م��ت��ح��دون  ���ش��ع��ار  حت���ت 
الحتاد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�شتقبل”، 
ال��ربمل��اين ال���دويل، وال��ت��ي عقدت يف 
 13-12 ال���ف���رتة  اأب���وظ���ب���ي خ����الل 
رعاية  حت����ت  2016م،  دي�����ش��م��رب 
كرمية من �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  الأ����ش���ري���ة 
لالأمومة والطفولة “ام المارات”، 
التي  نوعها  من  الأوىل  القمة  لتعد 
واملنطقة  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  يف  تعقد 
على  عاملياً  م�شبوقة  غري  قمة  وه��ي 
ملا  ال���دويل،  ال��ربمل��اين  العمل  �شعيد 
حققته من نتائج �شواء على م�شتوى 
العدد  اإىل  وبالنظر  اأعمالها  تنظيم 
الربملانية  ال���ق���ي���ادات  م���ن  ال��ك��ب��ري 
وال�شيا�شية واحلكومية والربملانيات 
والعلماء  اخل��ا���س  القطاع  وق��ي��ادات 

واملنظمات الدولية وال�شباب.
ب�شدور  ال���ق���م���ة  اأع�����م�����ال  وت����وج����ت 
ال��ذي يحمل عنوان  اأبوظبي  اإع��الن 
من  امل�شتقبل  ل�شياغة  “متحدون 
اأجل عامل اأف�شل”، والذي اأكد على 
اأهمية الرتكيز على ت�شجيع الحتاد 
ال���ربمل���اين ال�����دويل ع��ل��ى ال��ن��ظ��ر يف 
امل�شتقبل  ل�شت�شراف  هيكلية  اإن�شاء 
امل�شتقبلية  ال���ت���غ���ي���ريات  وت��ق��ي��ي��م 
والجت���اه���ات ال��ع��امل��ي��ة وت��اأث��ريه��ا يف 
ا�شتثمار  بهدف  وذل��ك  الب�شر،  حياة 
يف  الربملانات  جهود  وح�شد  الفر�س 
من  للتحديات،  ناجعة  حلول  ايجاد 
خالل تعاطيه مع التوجهات العاملية 

كافة.
�شرورة  على  اأبوظبي  اإع��الن  و�شدد 
ال��ع��م��ل م���ن اأج�����ل حت��ق��ي��ق ال���ت���وازن 
العمل  اجل��ن�����ش��ني يف مم��ار���ش��ة  ب���ني 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي وال���ربمل���اين ب��ح��ل��ول عام 
ال�شباب  مت���ك���ني  وع���ل���ى   ،2030
ال��ل��وائ��ح والآل���ي���ات لزيادة  وت��ط��وي��ر 
متثيل ال�شباب يف الربملانات، وتعزيز 
التمكني القت�شادي لهم من خالل 
وال�����ش��ي��ا���ش��ات وخطط  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 

العمل.
الحتادي  الوطني  املجل�س  وحر�س 
ال�شباب  ا�������ش������راك  اأه����م����ي����ة  ع����ل����ى 
واملخرتعني يف اأعمال القمة، بهدف 
فيما  وطموحاتهم  اأف��ك��اره��م  ر���ش��د 
التي  امل��و���ش��وع��ات  م��ن  ب��ع��دد  يتعلق 
�شرتكز عليها القمة وهي: اجتماعية 
وتكنولوجية  وعلمية  واق��ت�����ش��ادي��ة 

وجيو�شيا�شية.
ا�شراك  على  املجل�س  حر�س  وي��اأت��ي 
ال�شباب يف اأعمال هذه القمة يف اطار 
جناح دبلوما�شيته الربملانية الفاعلة 
بال�شباب  الهتمام  مو�شوع  طرح  يف 
على امل�شتوى العاملي خالل امل�شاركة 
ل  الربملانية،  الفعاليات  خمتلف  يف 
الحتاد  فعاليات  �شعيد  على  �شيما 
ال���دويل وال��ت��ي نتج عنها  ال��ربمل��اين 
ال�شباب  منتدى  اإن�شاء  على  املوافقة 
اأجهزة  اأح�����د  ال���ع���امل���ي  ال���ربمل���ان���ي���ني 

الحتاد.

التي من  الحت��ادي��ة  املوؤ�ش�شات  اأح��د 
امل�شاركة  وتتج�شد  ترت�شخ  خاللها 
ال�شيا�شية للمواطنني للم�شاهمة يف 
التنمية  م�شرية  ويف  ال��ب��ن��اء  عملية 

ال�شاملة املتوازنة.
اأهمية  الأ�شا�شية على  الدلئل  ومن 
الحت������ادي  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����س  دور 
ال�شلطات  ك����اإح����دى  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه  اأن 
اخلم�س  الحت�����ادي�����ة  ال���د����ش���ت���وري���ة 
تزامن  ال��د���ش��ت��ور،  عليها  ن�س  ال��ت��ي 
م���ع ان���ط���الق جت��رب��ة الحت�����اد على 
وقتهم  م��ن  ق��دم��وا  اأي���دي موؤ�ش�شني 
وج����ه����ده����م ال���ك���ث���ري لإجن��������اح ه���ذه 
تاأ�شي�س  يف  و����ش���اه���م���وا  ال���ت���ج���رب���ة، 
خمتلف  ب������ني  م����ت����م����ي����زة  ع�����الق�����ة 
ال�شلطات، لتمثل التجربة ال�شيا�شية 
التي  والروؤية  واآلياتها  مب�شامينها 
القيادة  دع���م  يف  من���وذج���ا  ت��وج��ه��ه��ا 
�شنع  عملية  يف  املواطنني  وم�شاركة 
امل��غ��ف��ور له  اأن ح����دد  ال����ق����رار، م��ن��ذ 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
طيب اهلل ثراه يف خطاب افتتاح دور 
الف�شل  م��ن  الأول  ال��ع��ادي  النعقاد 
 12 يف  للمجل�س  الأول  الت�شريعي 
فرباير 1972 مهام املجل�س ودوره 
كل  يف  ال�شعب  جماهري  “اإن  بقوله 
على  احل��ي��اة  �شنع  يف  ت�شارك  موقع 
تراب هذه الأر���س الطيبة، ويف بناء 
لنا  وزاه���ر  وم�����ش��رق  ب��اه��ر  م�شتقبل 
اأبنائنا  م���ن  ال�����ش��اع��دة  ول���الأج���ي���ال 

واأحفادنا”.
الوطني  املجل�س  اأم����ام  خ��ط��اب��ه  ويف 
النعقاد  دور  اف��ت��ت��اح  يف  الحت�����ادي 
العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  اأك��د  الثالث، 
بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، 
اأهمية امل�شاركة ال�شعبية يف م�شوؤولية 
اهلل:  فقال رحمه  بالوطن  النهو�س 
هذا  يف  النه�شة  ب��ن��اء  م�شوؤولية  اإن 
ال��ب��ل��د ل ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق احلكومة 
وحدها ولكن ال�شعب الذي متثلونه 
وي�شارك  امل�شوؤولية،  هذه  يف  ي�شارك 
ب��ال��راأي وال��ف��ك��ر وامل�����ش��ورة وبالعمل 
ال��دائ��ب واجل��ه��د اخل���الق والتعاون 

املخل�س.
ت�شمني  ع��ل��ى  اهلل  رح��م��ه  وح���ر����س 
امل����واد املتعلقة  ال��د���ش��ت��ور ع���ددا م��ن 
والتي  الحت���ادي،  الوطني  باملجل�س 
ال�شورى  نهج  دقيق عن  ب�شكل  تعرب 
يف دول���ة الإم�����ارات ويف ف��ك��ره رحمه 
اهلل ، الذي كان يطالب دائما باإتاحة 
اأع�شاء  اأم��ام كل ع�شو من  الفر�شة 
تامة  ب�شراحة  راأي��ه  ليقول  املجل�س 
واحتياجات  م��ط��ال��ب  ع���ن  وي���ع���رب 
ب���اأم���ان���ة م��ط��ل��ق��ة، وكان  امل���واط���ن���ني 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ي��وج��ه  اهلل  رح��م��ه 
بالتفاين يف خدمة الدولة والتعاون 
ال���دول���ة ومع  م��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع جميع 

الوزراء لتعزيز دور و�شيادة الدولة.
الد�شتور  م��ن   14 امل���ادة  ن�شت  فقد 
والعدالة  امل�������ش���اواة،  ي��ل��ي:  م���ا  ع��ل��ى 
الج����ت����م����اع����ي����ة، وت�����وف�����ري الأم�������ن 
والطماأنينة، وتكافوؤ الفر�س جلميع 
املجتمع،  دع���ام���ات  م���ن  امل���واط���ن���ني 
وال��ت��ع��ا���ش��د وال���رتاح���م ���ش��ل��ة وثقى 

ا�شرتاتيجيات  ع��ل��ى  ي�شتند  ن��ه��ج��ا 
حمددة الغايات والأهداف واملقا�شد 
ع��ل��م��ي��ة وخطط  م��ن��ه��ج��ي��ة  وع���ل���ى 
�شخي  وع��ط��اء  م��ربجم��ة  موؤ�ش�شية 
�شروح  لإع���الء  ال��وط��ن��ي،  العمل  يف 
يف  حتققت  التي  الهائلة  الإجن���ازات 
املجل�س  وح��ظ��ي  التاأ�شي�س،  مرحلة 
ع��ه��د �شموه  ال��وط��ن��ي الحت�����ادي يف 
بكل الدعم والتوجيه تفعيال لدوره 
ولتمكينه من ممار�شة اخت�شا�شاته 
وال�شيا�شية،  والرقابية  الت�شريعية 
ليكون اأكرب قدرة وفاعلية والت�شاقاً 
ترت�ّشخ  واملواطنني  الوطن  بق�شايا 
من خالله قيم امل�شاركة احلقة ونهج 
ال�شورى، ترجمة للربنامج ال�شيا�شي 
اأط��ل��ق��ه ���ش��م��وه، ف��ت��م تنظيم  ال����ذي 
املجل�س  اأع�����ش��اء  لن�شف  ان��ت��خ��اب��ات 
 2011 و  2006م  الأع���وام  خ��الل 
رقم  د�شتوري  وتعديل  2015م،  و 
املراأة  وم�شاركة  2009م،  ل�شنة   1
ناخبة وع�شوة، وحققت املراأة جناحا 
�شجل  ح���ي���ث  ال����ربمل����اين  ال���ع���م���ل  يف 
الوطن  م�شتوى  على  ري��ادة  املجل�س 
الأو�شط  ال�����ش��رق  ومنطقة  ال��ع��رب��ي 
اأول امراأة ترتاأ�س موؤ�ش�شة  بانتخاب 

برملانية.
الد�شتورية  ال��ت��ع��دي��الت  و���ش��اه��م��ت 
املجل�س  مت��ك��ني  يف  2009م  ل�شنة 
ممار�شة  م���ن  الحت�������ادي  ال���وط���ن���ي 
والرقابية  الت�شريعية  اخت�شا�شاته 
تعديل  �شملت  وال��ت��ي  وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
الد�شتور  م���ن  و78   72 امل���ادت���ني 
ع�شوية  م��دة  متديد  اأتاحتا  اللتني 
املجل�س من عامني اإىل اأربعة اأعوام، 
م���دة ل  اإىل  الن��ع��ق��اد  ومت��دي��د دور 
ابتداء  وذل��ك  اأ�شهر،  �شبعة  عن  تقل 
من الأ�شبوع الثالث من �شهر اأكتوبر 
م���ن ك���ل ع����ام، ك��م��ا مت ت��ع��دي��ل امل���ادة 
املجل�س  لإعطاء  الد�شتور  من   85
بالئحته  يتعلق  م��ا  يف  اأك���رب  �شلطة 
الداخلية، حيث يتوىل املجل�س و�شع 
بقرار من  الالئحة وت�شدر  م�شروع 
ب��ن��اء ع��ل��ى موافقة  رئ��ي�����س الحت�����اد 
املجل�س الأعلى لالحتاد، ومت تعديل 
واملتعلقة  ال��د���ش��ت��ور  م��ن   91 امل����ادة 
بالتفاقيات واملعاهدات التي تربمها 
الدولة، حيث يحدد بقرار من رئي�س 
التي  واملعاهدات  التفاقيات  الحتاد 
املجل�س  ع��ل��ى  ت��ع��ر���س  اأن  ي��ت��وج��ب 

الوطني قبل الت�شديق عليها.
ويف خطوة عززت من موقع الإمارات 
دعم  يف  املتقدمة  ال���دول  م�شاف  يف 
ال�شيا�شية  احلياة  يف  امل���راأة  م�شاركة 
مر�شوم  ت�شمن  ال��ربمل��اين،  والعمل 
رقم  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  بت�شكيل   2007 ل�شنة   6
انعقاد  دور  يف  الحت������ادي  ال��وط��ن��ي 
الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر تعيني 
ن�����ش��اء وك����ان ق��د مت انتخاب  ث��م��اين 
املجل�س  لع�شوية  واح����دة  مر�شحة 
الأوىل  الن���ت���خ���اب���ي���ة  ال���ت���ج���رب���ة  يف 
ن�شبة  لت�شكل  الدولة  �شهدتها  التي 
 22.2 الوطني  املجل�س  يف  الن�شاء 
فازت  الثانية  التجربة  ويف  ب��امل��ائ��ة، 
تعيني  بالنتخاب ومت  واح��دة  �شيدة 

التجربة  ويف  اأخ��ري��ات،  �شيدات  �شت 
ال��ث��ال��ث��ة ال���ت���ي ج����رت ع����ام 2015 
ومت  بالنتخاب  واح���دة  �شيدة  ف��ازت 
ع�شوية  يف  ����ش���ي���دات  ث���م���ان  ت��ع��ي��ني 
واحدة  تعيني  ذل��ك  بعد  مت  املجل�س 
املجل�س  ل�شوؤون  دول��ة  وزي���رة  منهن 
�شاحب  وي��ق��ود  الحت����ادي.  الوطني 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة “ يحفظه اهلل” 
م�����ش��رية مت��ك��ني امل����راأة ل��ت��ت��ب��واأ اأعلى 
املنا�شب يف املجالت كافة، م�شتكماًل 
التي  ال�شرتاتيجية  ال��دول��ة  خطة 
تاأ�شي�س  ب��داي��ات  يف  امل���راأة  ا�شتهدفت 
الدولة وركزت يف حينها على تعليمها 
الأجيال  مربية  بو�شفها  ومتكينها، 
البناء  عملية  يف  الفاعل  وال�شريك 
وزارية  حقائب  وتقلدت  والتنمية، 
املجل�س  ع�����ش��وي��ة  ع���ل���ى  وح�����ش��ل��ت 
ال��وط��ن��ي الحت����ادي وم��ث��ل��ت بالدها 
�شجلت  ك��م��ا  اخل�������ارج،  يف  ك�����ش��ف��رية 
الق�شائي.  ال�����ش��ل��ك  يف  ح�����ش��وره��ا 
حمطة  2015م  ان��ت��خ��اب��ات  وت��ع��د 
برنامج  جن����اح  م�����ش��رية  يف  ج���دي���دة 
اأعلنه  ال�����ذي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال��ت��م��ك��ني 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة حفظه 
اهلل”، والذي ر�شم ب�شموليته وعمقه 
للمرحلة  الإم������ارات  دول���ة  م��ق��ا���ش��د 
تهيئة  اإىل  �شعيه  خ��الل  م��ن  املقبلة 
ج��م��ي��ع ال���ظ���روف ال���الزم���ة لإع����داد 
واإ�شهاما  م�����ش��ارك��ة  اأك�����ر  م���واط���ن 
فعالية  واأك����ر  جمتمعه  ق�شايا  يف 
ومتطلباته  راأي�����ه  ع���ن  ال��ت��ع��ب��ري  يف 
وتعزيز  ال�شورى  منهج  اعتماد  عرب 
خمتلف  ح���ول  ال�شيا�شية  امل�����ش��ارك��ة 
بال�شتماع  وذل��ك  وامل�شائل  الق�شايا 
متطلباتهم  وتلبية  امل��واط��ن��ني  اإىل 
لتحقيق الغاية العليا وهي م�شلحة 
اأن دولة  ل��ي��وؤك��د  ال��وط��ن وامل���واط���ن، 
برنامج  خ������الل  وم������ن  الإم�������������ارات 
التمكني ال�شيا�شي ت�شعى وبثبات اإىل 
ال�شيا�شية  امل�شاركة  يف  من���وذج  ب��ن��اء 
وهو  وع��رف��ه��ا  ت��راث��ه��ا  م��ع  متنا�شب 

الطريق الأن�شب والأ�شوب.
ويج�شد تاأكيد �شاحب ال�شمو رئي�س 
قال  عندما  “ حفظه اهلل”  الدولة 
كفكرة  ب��امل�����ش��ارك��ة  اإمي���ان���ن���ا  اإن   ”:
اأ�شباب  ك���ل  ت��وف��ري  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ن��ا 
باأن  واث��ق��ني  يجعلنا  ل��ه��ا  امل��م��ار���ش��ة 
اإىل  �شتم�شي  ال��ربمل��ان��ي��ة  جت��رب��ت��ن��ا 
الأمام وتتطور مع الأيام ملا فيه خري 
اأن  املواطنني”،  وم�شلحة  ال��وط��ن 
الربملاين  والعمل  امل�شاركة  م�شرية 
يف دول��ة الإم���ارات كانت على الدوام 
م�����ش��رية واع���ي���ة ن��اب��ع��ة م���ن ظروف 
جمتمع  وخ�������ش���و����ش���ي���ة  واح����ت����ي����اج 
التدرج  تتبنى  الدولة  واأن  الإم��ارات 
ما  واأن  اأثبت جناحه  كنهج  املدرو�س 
تتميز به الدولة من مكانة مرموقة 
اأحد  هو  ال��دويل  امل�شتوى  على  الآن 

ثمار هذه ال�شيا�شة احلكيمة.
الداخلية  ال��الئ��ح��ة  ���ش��دور  وج�����ش��د 
اجلديدة للمجل�س الوطني الحتادي 
ال�شادرة بقرار �شاحب ال�شمو رئي�س 
2016م،  “1” ل�شنة  رق��م  ال��دول��ة 
بن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ���ش��اح��ب  ح��ر���س 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل، على تفعيل دور املجل�س ومتكينه 
ومر�شدة  م�����ش��ان��دة  ���ش��ل��ط��ة  ل��ي��ك��ون 
اأكرب  يكون  واأن  للحكومة،  وداع��م��ة 
بق�شايا  وال��ت�����ش��اق��ا  وف��اع��ل��ي��ة  ق���درة 
ال��وط��ن وه��م��وم امل��واط��ن��ني ترت�شخ 
من خالله قيم امل�شاركة احلقة ونهج 
الالئحة  ت�شمنت  ح��ي��ث  ال�����ش��ورى، 
التعديالت  م����ن  ع������ددا  اجل����دي����دة 
املتعلقة باخت�شا�شات اأجهزة املجل�س 
وت��ط��وي��ر امل��م��ار���ش��ة ال��ربمل��ان��ي��ة وفق 

اأف�شل املمار�شات الربملانية.
الت�شريعي  الف�شل  ان��ط��الق  وج���اء 
الوطني  للمجل�س  ع�شر  ال�����ش��اد���س 
الحت���ادي بعد اإج���راء ث��ال��ث جتربة 
ان��ت��خ��اب��ي��ة، وال��ت��ي ج���رت ب��ت��اري��خ 3 
خاللها  ومت  2015م،  اأك����ت����وب����ر 
النتخابية  ال��ه��ي��ئ��ات  اأع�����داد  زي�����ادة 
ه��ي الأك����رب، وال��ت��ي ارت��ف��ع��ت م��ن ما 
يف  2006م  عام  األف  �شبعة  يقارب 
اأول جتربة انتخابية اإىل 224 األف 
ناخب لتج�شد هذه الزيادة يف اأعداد 
القيادة  حر�س  النتخابية  الهيئات 
املواطنني من  الر�شيدة على متكني 
التنمية  الفاعلة يف م�شرية  امل�شاركة 
يف  املجل�س  دور  وت��ع��زي��ز  ال�شيا�شية 
الوطني يف  العمل  خمتلف جم��الت 

دولة الإمارات.
يتبع

•• اأبو ظبي-الفجر:

اأكد اللواء الدكتور اأحمد نا�شر الري�شي مفت�س عام وزارة الداخلية حر�س القيادة الر�شيدة على تاأهيل وتدريب ال�شباط 
للعمل املوؤ�ش�شي املتميز، وذلك يف حما�شرة القاها خلريجي املر�شحني واجلامعني  ال�شرطيني لتطوير مهاراتهم تعزيزاً 
الب�شري  بالعن�شر  الواحد، والهتمام  الفريق  العمل بروح  اأهمية  واأكد على  باأبوظبي.  ال�شرطة  27 يف كلية  ال��دورة  من 
وفق ا�شرتاتيجية وزارة الداخلية يف تطبيق العدالة وُح�شن التعامل والنزاهة والولء كونها م�شوؤوليات جمتمعية، وال�شعي 
للتميز يف الأداء، و�شرب املثل يف التفاين والخال�س بالعمل. وحتدث الري�شي يف املحا�شرة عن اأهمية الرقابة يف العمل 
ال�شرطي، وعن اأهم مهام واخت�شا�شات قطاع املفت�س العام واهداف املكتب واملتمثل يف التاأكد من اإجراءات العمل وقيا�س 
اجلاهزية والكفاءة والفاعلية وابراز املالحظات وفر�س التح�شني ونقاط القوة �شمن مناذج ومعايري مت العمل بها �شمن 
اخلطة ال�شنوية لإدارة التفتي�س.  و�شدد الري�شي على اأهمية الرتقاء بالعمل واللتزام بتطبيق اأف�شل املمار�شات ب�شوره 
منظمة من�شبطة، وعك�س �شورة م�شرفة جلهاز ال�شرطة ووفق قيمه من وفاء والتزام لالإ�شهام يف تقدمي خدمات متميزة 

تعمل على اإ�شعاد املتعاملني، متمنياً للخريجني التوفيق والنجاح يف احلياة العملية يف خدمة وطننا الغايل.

حما�سرة ملفت�ض عام الداخلية يف كلية ال�سرطة باأبو ظبي
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جامعة االإمارات: الروؤية الوطنية تهدف جلعل االإمارات اإحدى اأ�سعد الدول يف العامل
•• العني-وام:

الأعلى  ال��رئ��ي�����س  النعيمي  را���ش��د  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اك���د 
الإم���ارات  دول���ة  جلعل  ت��ه��دف  الوطنية  ال��روؤي��ة  اأن  للجامعة 
الروؤية  ذل���ك �شمن  ال��ع��امل وي���اأت���ي  ال����دول يف  اأ���ش��ع��د  اإح����دى 
ال�شرتاتيجية لقيادتنا الر�شيدة التي تعزز من امليثاق الوطني 
لل�شعادة والإيجابية، التزاما منها بخلق البيئة الأ�شعد ملجتمع 
يف  املتاأ�شلة  القيم  منظومة  ب��دوره  يعك�س  وال��ذي  الإم����ارات، 
الأخالقية  ب��امل��ب��ادئ  الغني  تراثها  ويف  الإم����ارات  دول��ة  �شعب 

ال�شامية.
البيئة  ان اجلامعة ل تدخر جهداً يف تطوير وموائمة  وق��ال 

خلق  يف  �شباقة  وهي  والإيجابية  ال�شعادة  لتحقيق  اجلامعية 
التي  الإيجابية  م��ن  وت��ع��زز  وطلبتها،  ملوظفيها  �شعيدة  بيئة 
توؤدي لالإبداع والبتكار وت�شهم يف زيادة القدرة على الكفاءة 
طلبة  م��ن  اجل��ام��ع��ي  املجتمع  م��ك��ون��ات  ملختلف  والإن��ت��اج��ي��ة 

واأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني.
جاء ذلك خالل اجتماع جمل�س ال�شعادة والإيجابية باجلامعة 
تناولها  التي  واملقرتحات  املبادرات  ل�شتعرا�س  بالعني  ام�س 
معايل  برئا�شة  اجلامعة،  يف  واليجابية  ال�شعادة  عمل  فريق 
الأ�شتاذ الدكتور  النعيمي وح�شور �شعادة  الدكتور علي را�شد 
الزعابي،  اأح��م��د  وال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة،  م��دي��ر  البيلي،  حممد 
الرئي�س التنفيذي لل�شعادة والإيجابية، و�شفراء ال�شعادة من 

والطلبة. وجرى  الإدارات  وم��دراء  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء 
ا�شتعرا�س تطوير موؤ�شرات الأداء ملوائمة خطط اجلامعة مع 
الربنامج الوطني لل�شعادة والإيجابية، وكيفية حتويل مراكز 
اأع�شاء  من  املتعاملني  ل�شعادة  مراكز  اإىل  باجلامعة  اخلدمة 
التدري�شية والطلبة والإداري��ني باجلامعة واملتعاملني  الهيئة 
تاأ�شي�س م�شروع  ا�شافة اىل فكرة  وخ��ارج اجلامعة  داخ��ل  من 
ودرا�شات  لبحوث  املتحدة  العربية  الإم��ارات  جامعة  “مركز 
املتعلقة  الفنية  اجل��وان��ب  وخم��ت��ل��ف  والإيجابية”  ال�����ش��ع��ادة 
الإم���ارات،  جلامعة  والإيجابية  ال�شعادة  عمل  فريق  بربامج 
اأ�شعد بيئات  اإح��دى  ور�شم خارطة طريق جلعل اجلامعة من 

العمل يف دولة الإمارات.

فح�شب،  الإماراتيني  عيون  يف  لي�س 
والعامل.  املنطقة  �شعوب  واإمنا لدى 
اأن  الوطني الحت��ادي  املجل�س  واأك��د 
معامل م�شريتنا للو�شول بالتجربة 
اإىل  ال�شيا�شية  وامل�شاركة  الربملانية 
ك��م��ا ج�����ش��ده��ا �شاحب  م��ق��ا���ش��ده��ا، 
ال�شمو رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، 
بخطوات  ومت�شي  امل��ع��امل  وا���ش��ح��ة 
واثقة بنهج متدرج وتكاملي، بحيث 
التنمية  ج���وان���ب  خم��ت��ل��ف  ت��ت��ح��ق��ق 
والثقايف  الق���ت�������ش���ادي  وال����ت����ق����دم 
اإىل ج��ن��ب مع  واحل�������ش���اري، ج��ن��ب��اً 
غايتها  ال�شيا�شي،  التمكني  خطط 
الب�شرية،  القدرات  وتنمية  الإن�شان 
وال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق ب���ني ك���ل ما 
ه��و احت���ادي وحم��ل��ي، لإب���راز دولتنا 
ع�����ش��ري متطور  مل��ج��ت��م��ع  ك��ن��م��وذج 
وم��ن��ف��ت��ح ي�����ش��ت��م��د م��رج��ع��ي��ت��ه من 
�شعبنا وخ�شو�شية  وقيم  معتقداتنا 
ذلك  ج���اء  اآب��ائ��ن��ا.  واإرث  جمتمعنا 
�شاحب  خ��ط��اب  على  املجل�س  رد  يف 
ال�شمو رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، 
يف افتتاح دور النعقاد العادي الأول 
ال�شاد�س  ال��ت�����ش��ري��ع��ي  ال��ف�����ش��ل  م���ن 
الحتادي،  الوطني  للمجل�س  ع�شر 
الثالثة  الذي وافق عليه يف اجلل�شة 
من دور النعقاد العادي الأول التي 
2016م،  5يناير  ب��ت��اري��خ  ع��ق��ده��ا 
ال��دول��ة وجهودها  ب��روؤي��ة  اأ���ش��اد فيه 
يف مكافحة ونبذ الإرهاب والتطرف 
ب��ك��اف��ة ����ش���وره ودواع����ي����ه، واأي������اً كان 
ك��ون��ه ل دي��ن ول جن�شية  م�����ش��دره، 
ديننا  م��ب��ادئ  م��ع  كليًة  ويتنافى  ل��ه، 
وو�شطيته  احل���ن���ي���ف  الإ�����ش����الم����ي 
واع���ت���دال���ه، وق��ي��م��ن��ا الأ���ش��ي��ل��ة التي 
ك����ر�����ش����ت م����وق����ع ال������دول������ة ك����واح����ة 
ُيقيم  املنطقة،  وال�شالم يف  للتعاي�س 
اأك����ر من  و���ش��الم  ت��ن��اغ��م  عليها يف 

مئتي جن�شية.
جل�شته  خ������الل  امل���ج���ل�������س  وواف���������ق 
العادي  الن��ع��ق��اد  دور  م��ن  ال�شاد�شة 
ال�شاد�س  الت�شريعي  للف�شل  الثاين 
الثالثاء  ال��ي��وم  عقدها  ال��ت��ي  ع�شر، 
على  2017م،  ي��ن��اي��ر   31 امل��واف��ق 
ال����رد ع��ل��ى خ��ط��اب افتتاح  م�����ش��روع 
للف�شل  الثاين  العادي  النعقاد  دور 
للمجل�س،  ع�شر  ال�شاد�س  الت�شريعي 
الذي األقاه نيابًة عن �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل، يوم الأحد 
نوفمرب  �شهر  م��ن  ال�شاد�س  امل��واف��ق 
عام 2016م، �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل م��ك��ت��وم نائب  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي رعاه اهلل.
نحن  ل��ن��ا  “يطيب  ال�����رد  يف  وج�����اء 
الحتادي،  الوطني  املجل�س  اأع�شاء 

ال�����ش��م��و ع���ل���ى ث���ق���ٍة اأك����ي����دة ب���روؤي���ة 
التجربة  بتطوير  احلكيمة  قيادتكم 
التمكني  اإىل  الإم��ارات��ي��ة  الربملانية 
ُيتيُح  الأوج�������ه، ومب����ا  م���ن خم��ت��ل��ف 
الربملانيٍة  ب���اأدواره  القياَم  للمجل�س 
يف  يتحقق  ن��راه  م��ا  وه��ذا  املتكاملة، 
وباإميان  اهلل،  ب�����اإذن  ال��ع��زي��ز  ب��ل��دن��ا 
الر�شيدة  وقيادتنا  �شعبنا  وع��زمي��ة 
وال�شاعية  �شعبها،  ملتطلبات  الواعية 
م�شريتنا  فمعامل  لتحقيقها؛  دائماً 
الربملانية  ب���ال���ت���ج���رب���ة  ل���ل���و����ش���ول 
اإىل مقا�شدها،  ال�شيا�شية  وامل�شاركة 
 ، ال�شمو  كما ج�شدمتوها يا �شاحب 
بخطوات  ومت�شي   ، املعامل  وا�شحة 
واثقة بنهج متدرج وتكاملي، بحيث 
التنمية  ج���وان���ب  خم��ت��ل��ف  ت��ت��ح��ق��ق 
والثقايف  الق���ت�������ش���ادي  وال����ت����ق����دم 
اإىل ج��ن��ب مع  ، ج��ن��ب��اً  واحل�����ش��اري 
غايتها  ال�شيا�شي،  التمكني  خطط 
الب�شرية،  القدرات  وتنمية  الإن�شان 
وال��ت��ع��اون والتن�شيق ب��ني ك��ل م��ا هو 
اآليات  احت�����ادي وحم���ل���ي، وحت���دي���ث 
املوؤ�ش�شات  كفاءة  ورفع  القرار،  نع  �شُ
وفاعليتها،  احل��ك��وم��ي��ة  والأج����ه����زة 
وتقوية اأطرها الت�شريعية والقانونية 
كنموذج  دولتنا  لإب��راز  والتنظيمية، 
ومنفتح  م��ت��ط��ور  ع�����ش��ري  مل��ج��ت��م��ع 
معتقداتنا  م��ن  مرجعيته  ي�شتمد 
جمتمعنا  وخ�شو�شية  �شعبنا  وقيم 

واإرث اآبائنا.
الوطني  املجل�س  اإن  ال���رد  يف  وج���اء 
انعقاد  دور  ي���ب���داأ  وه����و  الحت�������ادي 
املتجددة  املمتدة  م�شريته  يف  جديد 
برملانية  ب��ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ي��ن��ط��ل��ق   ،
ن��وع��ه��ا يف  ���ش��ام��ل��ة ه���ي الأوىل م���ن 
ا�شتندت على جمموعة من  املنطقة 
راأ�شها  وع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة،  املنطلقات 
ب��رن��ام��ج ال��ت��م��ك��ني ال�����ش��ي��ا���ش��ي الذي 
 2005 ���ش��م��وك��م ع����ام  اأط��ل��ق��ت��م��وه 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ُي�����ش��ك��ل  وال�����ذي   ،
ملواكبة  الأ�شا�شي  مرتكزه  الحت��ادي 
ملا يجب  قيادتكم احلكيمة،  تطلعات 
احلا�شر  اإم��������ارات  ع��ل��ي��ه  ت���ك���ون  اأن 
جمل�شاً  يكون  اأن  بروؤية  وامل�شتقبل، 
تطلعات  حتقيق  يف  ي�����ش��ارك  ف��اع��اًل 
منطلقها  ور���ش��ال��ٍة  الحت�����اد،  ���ش��ع��ب 
متثيل �شعب الحتاد من خالل اأداء 
متميز لأدواره الت�شريعية والرقابية 
والربملانية ك�شلطة داعمة وم�شاندة 
ومر�شدة لل�شلطة التنفيذية وتعزيز 
للمواطنني،  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  امل�����ش��ارك��ة 
الوطنية  ال����وح����دة  ع���م���اده���ا  وق���ي���م 
وال�شتقاللية  وال�شفافية  وامل�شاركة 
وامل�������������ش������داق������ي������ة، وت�������ه�������دف ه�����ذه 
الوحدة  تر�شيخ  اإىل  ال�شرتاتيجية 
ال�شاحلة،  وامل����واط����ن����ة  ال���وط���ن���ي���ة 
مبا  الت�شريعية  امل��ن��ظ��وم��ة  وت��ع��زي��ز 

م�شوؤولية  من  الربملانية  املوؤ�ش�شات 
وما تقوم به من ن�شاط وما متتلكه 

من اآليات عمل.
الحتادي  الوطني  املجل�س  وحر�س 
ال�شاد�س  الت�شريعي  الف�شل  خ��الل 
التوا�شل  تعزيز  على  احل��ايل  ع�شر 
مع خمتلف برملانات و�شعوب العامل 
الدبلوما�شية  ت��ف��ع��ي��ل  خ����الل  م���ن 
ال���ربمل���ان���ي���ة ب��ت��ن��ظ��ي��م ال���ع���دي���د من 
الزيارات واللقاءات �شواء مع ممثلي 
الربملانية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
والإ�شالمي  ال��ع��رب��ي  ال�شعيد  على 
ال���زي���ارات  اأو م���ن خ����الل  وال������دويل 
ق����ب����ل ممثلي  م�����ن  امل���ج���ل�������س  مل����ق����ر 
املوؤ�ش�شات الربملانية والدبلوما�شيني 
مبا  ال��دول��ي��ة،  املوؤ�ش�شات  وم�����ش��وؤويل 
العامل  �شعوب  م��ع  التوا�شل  يحقق 
النه�شة  ع��ل��ى  الط����الع  يحقق  مب��ا 
الدولة  ت�����ش��ه��ده��ا  ال���ت���ي  ال�����ش��ام��ل��ة 
للتعاي�س  من����وذج  م���ن  ت�����ش��ك��ل��ه  وم����ا 
ع��ل��ى تعزيز  وال��ت�����ش��ام��ح وح��ر���ش��ه��ا 
وثقافات  ح�����ش��ارات  م���ع  ال��ت��وا���ش��ل 

العامل.
وح����ر�����ش����ت ال�������ش���ع���ب���ة ال���ربمل���ان���ي���ة 
الإماراتية خالل الف�شل الت�شريعي 
اأ�ش�س  حت��دي��د  ع��ل��ى  ع�شر  ال�����ش��اد���س 
ب�شكل  تطرح  حم��ددة  ومبادئ  ثابتة 
اأع��م��ال املجل�س يف  دائ��م على اأج��ن��دة 
اأبرزها  م��ن  اخل��ارج��ي��ة  م�����ش��ارك��ات��ه 
الإماراتية  اجل���زر  ق�شية  واأه��م��ه��ا: 
ال���ك���ربى وطنب  “ ط��ن��ب  ال���ث���الث 
املحتلة  واأبومو�شى”  ال�������ش���غ���رى 
اي�����ران، والأم�����ن الوطني  م���ن ق��ب��ل 
الإماراتي، والأمن الوطني اخلليجي 
الأمن  وحتقيق  وال�شالم  وال��ع��رب��ي، 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  وال�����ش����ت����ق����رار 
الأو�شط والتاأكيد على �شرورة احلل 
ملختلف  احل��وار  طريق  عن  ال�شلمي 
الت�شامح  ع����ن  ف�����ش��ال  ال���ق�������ش���اي���ا، 
ال�شعيد  على  والتوا�شل  والنفتاح 
الدويل، وال�شعي اإىل حتقيق ال�شالم 
ال�شوؤون  ال��ت��دخ��ل يف  وع���دم  ال��ع��امل��ي 
النزاعات  وح����ل  ل���ل���دول  ال��داخ��ل��ي��ة 
ال�شلمية،  والطرق  باحلوار  الدولية 
التي  الأم��ن��ي��ة  الق�شايا  ع��ن  ف�شال 
النووي  ال�������ش���الح  ن����زع  ع��ل��ى  ت���رك���ز 
ومكافحة الإرهاب والتطرف والفكر 
الإن�شان  بحقوق  والهتمام  ال�شال، 
املراأة، والطفل، وال�شباب والالجئني 
التي  الق���ت�������ش���ادي���ة  وال���ق�������ش���اي���ا   ،
واأهداف  امل�شتدامة  التنمية  تناق�س 
الألفية والتجارة العاملية، والق�شايا 
املناخي والأمن  التغري  البيئية مثل 
ال���غ���ذائ���ي وامل����ي����اه واحل����ف����اظ على 
املجل�س  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة. وجن���ح  امل�����وارد 
ال����وط����ن����ي الحت�����������ادي م�����ن خ����الل 
يف  الربملانية  الدبلوما�شية  ممار�شة 

اع����ت����زازن����ا  ع���م���ي���ق  ع����ن  ُن����ع����رب  اأن 
احلكيمة،  ل���ق���ي���ادت���ك���م  وع���رف���ان���ن���ا 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ك��م 
ل����الحت����اد حكام  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س 
الإمارات  من  جعلت  التي  الإم���ارات 
لي�س  وال��ت��ق��دم،  واملنعة  للعزة  رم���زاً 
يف عيون الإماراتيني فح�شب، واإمنا 
وها  وال��ع��امل،  املنطقة  �شعوب  ل��دى 
نحن يا �شاحب ال�شمو وقد احتفلنا 
والأربعني  اخلام�س  الوطني  باليوم 
نرفع روؤو�شنا عالياً مكللني مب�شرية 
الكبرية  وامل���ه���ام  ب���الأح���داث  ح��اف��ل��ة 
واأ�ش�س  بداأها  العظيمة،  والإجن��ازات 
ال�شيخ  اهلل  ب������اإذن  ل���ه  امل���غ���ف���ور  ل��ه��ا 
واإخوانه  نهيان،  اآل  �شلطان  زايد بن 
ثراهم،  اهلل  طيب  املوؤ�ش�شني  الآب���اء 
الدائم  عنوانها  را���ش��خ��ة  وا�شتمرت 
�شعب  ب�����ني  وال�����ت�����الح�����م  الحت����������اد 
و�شطر  احلكيمة  وقيادته  الإم���ارات 
الإم����ارات م��ن �شهداء  اأب��ن��اء  خاللها 
يف  امل�شلحة  وقواتنا  الأب���رار  الوطن 
اأن�شع  امل�شرف  ال��دول��ة  تاريخ  �شجل 
الع�شكرية  امل��ي��ادي��ن  يف  ال�����ش��ف��ح��ات 
�شبيل  يف   ، والإن�������ش���ان���ي���ة  وامل���دن���ي���ة 
الإم�����ارات خ��ف��اق��ة يف  راي���ة  اأن تبقى 
والبطولة  وال�����ش��رف  ال��ع��ز  م��ي��ادي��ن 
احل�شارية  الإم����ارات  لقيم  ووف���اًء   ،
عن  وذوداً   ، والعدل  احل��ق  ن�شرة  يف 
الأم������ن ال���ق���وم���ي ال���ع���رب���ي ���ش��د كل 
اأمن  زع��زع��ة  نف�شه  ل��ه  ُت�����ش��ول  م��ن 
م��ن��ط��ق��ت��ن��ا وا����ش���ت���ق���راره���ا. وج�����اء يف 
الحتادي  الوطني  املجل�س  اإن  ال��رد 
العادي  ان��ع��ق��اده  دور  ان��ط��ل��ق  ال����ذي 
الت�شريعي  ال��ف�����ش��ل  م����ن  ال����ث����اين 
عظيم  ُي�������ش���ج���ل  ع�������ش���ر  ال���������ش����اد�����س 
ل�شموكم  ع��رف��ان��ه  وواف����ر  ت��ق��دي��ره، 
الربملانية  بتجربتنا  اعتزازكم  على 
لرت�شيخها،  امل���ت���وا����ش���ل  ودع���م���ك���م 
ط��امل��ا عربمت  ال��ت��ي  الأك���ي���دة  وللثقة 
ينه�س  ال��ذي  ب��ال��دور  �شموكم  عنها 
به املجل�س على امتداد م�شريته ، يف 
تر�شيخ دع��ائ��م الحت���اد، وب��ن��اء دولة 
ال��ق��ان��ون وامل��وؤ���ش�����ش��ات، وم���ا حر�س 
املجل�س  دع���م  ع��ل��ى  ال��دائ��م  �شموكم 
اإل  ال�شديدة،  بتوجيهاتكم  وتزويده 
العميق  �شموكم  اإمي���ان  ع��ن  ت��ع��ب��رياً 
ب��رت���ش��ي��خ ن��ه��ج ال�����ش��ورى الأ���ش��ي��ل ، 
تاريخنا  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  وامل�����ش��ارك��ة 
اآم����ال����ن����ا  حت���ق���ي���ق  واأن  احل������دي������ث، 
وتطلعاتنا عرب جت�شيد قيم امل�شاركة 
الفعلية يف �شنع حا�شرنا وم�شتقبلنا 
اأمننا  ل�شمان  الأم����ان  ���ش��م��ام  ه��و   ،
وا�شتقرارنا وازدهارنا، لتبقى دولتنا 
عطائها  يف  ح���ي���اً  م���ث���اًل  ال��ن��اه�����ش��ة 

احل�شاري والإن�شاين.
املجل�س  اإن  ال��������رد  يف  ج�������اء  ك����م����ا 
�شاحب  ي�����ا  الحت�����������ادي  ال����وط����ن����ي 

العاملية،  املعايري  اأف�شل  مع  يتوافق 
للمجل�س  الرقابي  بالدور  والرتقاء 
ي���������ش����اه����م يف حت���ق���ي���ق روؤي��������ة  مب������ا 
الإم��ارات، ودعم ال�شيا�شة اخلارجية 
للدولة من خالل دور ريادي متميز 
وتعزيز  ال��ربمل��ان��ي��ة،  للدبلوما�شية 
املجتمعية  وامل�������ش���ارك���ة  ال���ت���وا����ش���ل 
الفاعلة، وتطوير القدرات الداخلية 
لأجهزة املجل�س لتحقيق اأداء برملاين 

متميز.
وح���ق���ق���ت امل���������ش����ارك����ات وال������زي������ارات 
ال��ر���ش��م��ي��ة ال���ت���ي ق���ام���ت ب��ه��ا وف���ود 
ال�شعبة الربملانية الإماراتية برئا�شة 
م����ع����ايل ال����دك����ت����ورة اأم�������ل ع���ب���داهلل 
الوطني  املجل�س  رئي�شة  القبي�شي 
م�شر  ج��م��ه��وري��ة  اإىل:  الحت������ادي، 
العربية، واململكة الأردنية الها�شمية، 
وجمهورية النم�شا، ومملكة بلجيكيا، 
وجمهورية  كازاخ�شتان،  وجمهورية 
وجمهورية  الحت������ادي������ة،  رو����ش���ي���ا 
ف���رن�������ش���ا، وج����م����ه����وري����ة اإي���ط���ال���ي���ا، 
و�شوي�شرا، ومملكة البحرين، ف�شال 
60 وف����دا  ا���ش��ت��ق��ب��ال ح������وايل  ع����ن 
املجل�س،  داخ��ل  ودبلوما�شيا  برملانيا 
بارزا  وجناحا  كبرية  اإيجابية  نتائج 
على جميع ال�شعد، وبهدف مواكبة 
توجهات الدولة و�شيا�شتها الر�شمية 
الربملانية  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ح��ق��ق��ت 
اجنازا باإن�شاء جلان �شداقة برملانية 
مع برملانات قرابة 30 دول اإقليمية 

ودولية.
وح����ق����ق����ت ال���������ش����ع����ب����ة ال����ربمل����ان����ي����ة 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  الإم�����ارات�����ي�����ة 
الحت������ادي ع���رب مم��ار���ش��ت��ه��ا لأرق����ى 
الربملانية  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  م��ع��اي��ري 
الدولة  �شيا�شة  خاللها  تواكب  التي 
يف  م�شاركتها  خ��الل  من  اخلارجية، 
70 ن�شاطا على م�شتوى الحتادات 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة وال����زي����ارات 
املتخ�ش�شة،  وامل��وؤمت��رات  الربملانية 
من  الإيجابية  النتائج  م��ن  العديد 
اأبرزها : تعزيز التوا�شل مع �شعوب 
امل�شاركة  وتفعيل  وبرملاناته  ال��ع��امل 
ع���ن مواقف  وال��ت��ع��ب��ري  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الأح�������داث  خم��ت��ل��ف  اإزاء  ال�����دول�����ة 
والإقليمية  ال��وط��ن��ي��ة  وال��ق�����ش��اي��ا 
الأخوة  ع��الق��ات  وتعزيز  وال��دول��ي��ة، 
ال�شقيقة  ال��������دول  م����ع  وال����ت����ع����اون 
وال�شديقة يف املجالت كافة ل �شيما 
اأجهزة  وت��ف��ع��ي��ل  م��ن��ه��ا،  ال��ربمل��ان��ي��ة 
خمتلف  يف  ال��ربمل��ان��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
خمتلف  وم��ع��اجل��ة  عملها  جم���الت 
جداول  على  ُطرحت  التي  الق�شايا 
دور  يعك�س  ال����ذي  الأم����ر  اأع��م��ال��ه��ا، 
اأعمال وم�شاريع  املجل�س املتنامي يف 
الربملانية  وامل����وؤمت����رات  الحت������ادات 
واإدراك��������ه لأه���م���ي���ة م���ا ت�����ش��ط��ل��ع به 

الفاعل  ل���دوه  متميزة  ع��الق��ة  ب��ن��اء 
�شمن م�شاركاته يف فعاليات الحتاد 
ال���ربمل���اين ال�����دويل ال�����ذي ي��ع��د من 
الربملانية  الحت����ادات  واأق����دم  اأع���رق 
عام  وت��اأ���ش�����س  ال��ع��امل  م�شتوى  ع��ل��ى 
املوؤ�ش�شة  املجل�س  ليعد  1889م، 
ع��ل��ى م�شتوى  ال��وح��ي��دة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
ثنائية  اتفاقية  اأب���رم  ال���ذي  ال��ع��امل 
مع الحتاد والتي ت�شمنت عددا من 
للتعاون  كثرية  اأبواباً  �شتفتح  البنود 
مع خمتلف برملانات العامل وتقدمي 
الدعم الفني وبناء مواقف م�شرتكة 
على ال�شعيدين الإقليمي والدويل، 
الأمر الذي يج�شد مدى ما يحظى 
ومن  طيبة  �شمعة  م��ن  املجل�س  ب��ه 
خ������ربة م����رتاك����م����ة وم������ن ث���ق���ة مبا 
يقدمه  وما  مقرتحات  من  يطرحه 

من اأوراق عمل.
تقدمت  التي  الطارئة  البنود  وم��ن 
ونالت  الإم�����ارات�����ي�����ة  ال�����ش��ع��ب��ة  ب���ه���ا 
ال��ت��اأي��ي��د وامل���واف���ق���ة وال���ت���ي لم�شت 
العامل  م�شتوى  ال�شالم على  ق�شايا 
“ق�شية  ه��ي  الإن�شانية  تعانيه  وم��ا 
خالل  طرحها  مت  الالجئني” التي 
م�شاركة املجل�س يف فعاليات الحتاد 
وه���ذا  2015م،  اأك���ت���وب���ر  ���ش��ه��ر  يف 
البند يتناول دور الربملانات الوطنية 
الدولية  وامل��ن��ظ��م��ات  وال��ربمل��ان��ي��ني 
احلماية  ت���وف���ري  يف  والإق���ل���ي���م���ي���ة 
ال�شرورية والدعم العاجل لالجئي 
الداخلية  وال�������ش���راع���ات  احل������روب 
والظروف الجتماعية والقت�شادية 
ال�شعبة، اإ�شافة اإىل عدد من البنود 
 : مثل  املوافقة  نالت  التي  الطارئة 
وتداعياتها،  العاملية  املالية  الأزم���ة 
والدور الربملاين الدويل يف مواجهة 
ال������ك������وارث ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة خ���ا����ش���ة يف 
باك�شتان، ومبادرة الحتاد الربملاين 
ال�������دويل ل���ل���وق���ف ال����ف����وري لإراق������ة 
الإن�شان  وان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق  ال��دم��اء 
يف �شوريا و�شمان و�شول امل�شاعدات 
الإن�شانية جلميع ال�شكان املحتاجني، 
ودور الربملانيني يف مكافحة الإرهاب 
وبناء �شراكة دولية من خالل الأمم 
الأخرى  الدولية  املتحدة واملنظمات 
للق�شاء على التطرف ون�شر التعاون 
العامل  ح�������ش���ارات  ب���ني  وال��ت�����ش��ام��ح 
و���ش��ع��وب��ه ك��اأ���ش��ا���س ل��ل�����ش��ل��م والأم����ن 
الدوليني، واحلاجة امللحة اإىل ابعاد 
منطقة اخلليج واملحيط الهندي من 
ال�شراعات الدولية، ودور الربملانيني 
يف  الإقليمية  الربملانية  واملنظمات 
مكافحة الإره��اب واحتواء خماطرة 

القت�شادية والجتماعية.
ممار�شته  ع���رب  امل��ج��ل�����س  وي��ح��ر���س 
التكامل  ال��ربمل��ان��ي��ة  لدبلوما�شيته 
لدولة  ال���ر����ش���م���ي���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  م����ع 

وي�شكل خطاب �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
دور  اف��ت��ت��اح  يف  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة 
الف�شل  م��ن  الأول  ال��ع��ادي  النعقاد 
الت�شريعي ال�شاد�س ع�شر بتاريخ 18 
نوفمرب 2015م، الذي األقاه نيابة 
ع��ن ���ش��م��وه ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
اآل م��ك��ت��وم نائب  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ح��اك��م دب����ي، حم��ف��زا وط��ن��ي��ا للعمل 
وبذل ق�شارى اجلهد للحفاظ على 
منجزات دولة الحتاد والت�شحية يف 
الدائم  والعمل  الوطن  رفعة  �شبيل 
املواطنني،  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى 
وحتقيق مزيد من الزدهار والنجاح 
ال���ت���ي ت�شري  ال���ربمل���ان���ي���ة  ل��ل��ت��ج��رب��ة 
اأه��داف��ه��ا يف  ث��اب��ت��ة لتحقق  ب��خ��ط��ى 
امل�شاركة  م����ن  امل����واط����ن����ني  مت���ك���ني 
ويف  ال��ق��رار  �شنع  عملية  يف  الفاعلة 
امل�شاهمة يف م�شرية التنمية املتوازنة 

ال�شاملة.
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  وق��ال 
الفتتاح:”  خ��ط��اب  يف  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
اليوم  افتتحنا  وت��وف��ي��ق��ه  اهلل  ب�شم 
اجلل�شة ونهنئ �شعبنا وقيادته بهذه 
القدير  العلي  اهلل  وندعو  املنا�شبة، 
املجل�س  اأع�شاء  اإخ��واين  يوفقكم  اأن 
ال��وط��ن��ي الحت������ادي ل��رت���ش��ي��خ بناء 
قواعده  اأر�شى  الذي  الحتاد  واأ�ش�س 
زاي���د- ال�شيخ  ب����اإذن اهلل  ل��ه  امل��غ��ف��ور 

احلكام  ث����راه-واإخ����وان����ه  اهلل  ط��ي��ب 
املوؤ�ش�شون.

اليوم  انعقاد املجل�س  اأن  واأكد �شموه 
اأ�شبحت  وحتديات  ظ��روف  يف  ياأتي 
ق����وة وتالحما  اأك�����ر  دول��ت��ن��ا  ف��ي��ه��ا 
ونوه  وال��ق��ي��ادة،  ال�شعب  ب��ني  وطنيا 
�شموه ببطولت قواتنا امل�شلحة التي 
ترفع رايات العز واملجد بانت�شاراتها 

واجنازاتها الوطنية والقومية.
اأع�شاء املجل�س الوطني  ودعا �شموه 
بني  و����ش���ل  ه���م���زة  ي���ك���ون���وا  اأن  اإىل 
امتداد  ع��ل��ى  وامل���واط���ن���ني  ح��ك��وم��ت��ه 
�شموه  م����وؤك����دا  ال����وط����ن،  م�����ش��اح��ة 
على  احل��ب��ي��ب��ة حت���اف���ظ  دول��ت��ن��ا  اأن 
بف�شل  ال����وط����ن����ي����ة  م���ك���ت�������ش���ب���ات���ه���ا 
امل�شلحة  قواتنا  يف  اأبنائها  ت�شحيات 
يلتزموا  اأن  اإىل  ودع��اه��م  البا�شلة، 
بواجباتهم الوطنية وخدمة وطنهم 
اأمام  اأمام اهلل تعاىل ثم  وجمتمعهم 
الوطني  امل��ج��ل�����س  و���ش��ج��ل  ال�����ش��ع��ب. 
الحت��ادي ري��ادة لقت كل الرتحيب 
الداخلي  ال�شعيدين  على  والتقدير 
واخل��������ارج��������ي، ب����ان����ت����خ����اب م���ع���ايل 
القبي�شي  ع���ب���داهلل  اأم����ل  ال���دك���ت���ورة 
الت�شريعي  للف�شل  للمجل�س  رئي�شا 
الأوىل  اجل��ل�����ش��ة  يف  ع�شر  ال�����ش��اد���س 
التي  الأول  العادي  انعقاده  دور  من 
ع��ق��ده��ا ي���وم الأرب����ع����اء ب��ت��اري��خ 18 
ام������راأة  ك�������اأول  2015م،  ن���وف���م���رب 
ت����رتاأ�����س م��وؤ���ش�����ش��ة ب���رمل���ان���ي���ة على 
ال�شرق  ومنطقة  ال��ع��رب��ي  امل�����ش��ت��وى 
الأو���ش��ط، الأم��ر ال��ذي يج�شد مدى 
ما حتظى به ابنة الإمارات من دعم 
ورع��اي��ة وم��ا حققته م��ن جن��اح وما 
وتطور  تقدم  من  الدولة  له  و�شلت 
يف كافة القطاعات ل �شيما يف جمال 
تعزيز م�شاركة اأبناء وبنات الإمارات 

يف عملية �شنع القرار.
الحتادي  الوطني  املجل�س  واأع���رب 
عن عميق العتزاز والعرفان لقيادة 
ال�����ش��ي��خ خليفة بن  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اأ�شحاب  واإخ���وان���ه  اهلل” احل��ك��ي��م��ة، 
ال�����ش��م��و اأع�������ش���اء امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
لالحتاد حكام الإم��ارات التي جعلت 
الإمارات رمزاً للعزة واملنعة والتقدم، 

الإم���ارات من خ��الل تبني وحماكاة 
الدولة،  ب��ه��ا  ت��ه��ت��م  ال��ت��ي  ال��ق�����ش��اي��ا 
اه��ت��م بها  ال��ت��ي  اأب���رز الق�شايا  وم��ن 
املجل�س وطرح وح�شد الراأي والدعم 
وال��ت��اأي��ي��د ل��ه��ا م��ن مم��ث��ل��ي خمتلف 
املوؤ�ش�شات الربملانية خالل م�شاركاته 
والدولية:  الإقليمية  الفعاليات  يف 
الق�شايا الأمنية التي تركز على نزع 
الإرهاب،  ومكافحة  النووي  ال�شالح 
تهتم  ال��ت��ي  الجتماعية  والق�شايا 
والطفل،  “ امل���راأة،  الإن�شان  بحقوق 
القت�شادية  والق�شايا  وال�شباب”، 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ت��ن��اق�����س  ال��ت��ي 
العاملية،  والتجارة  الألفية  واأه��داف 
التغري  م��ث��ل  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  وال��ق�����ش��اي��ا 
املناخي والأمن الغذائي. كما اأن دولة 
للربملان  رئ��ي�����س  اأول  ه��ي  الإم������ارات 
العربي الدائم على مدى دورتني منذ 
ملنتدى  رئي�س  واأول  2012م،  ع��ام 
موؤ�ش�شات  اأح��د  الربملانيني  ال�شباب 
واملنتدى  ال��دويل  الربملاين  الحت��اد 
اأح���د م��ق��رتح��ات ال�شعبة  اأي�����ش��ا  ه��و 
ويحر�س  الإم����ارات����ي����ة.  ال��ربمل��ان��ي��ة 
امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت�������ادي على 
فعاليات  جميع  مع  التوا�شل  تعزيز 
املجتمع وموؤ�ش�شاته، من خالل قيام 
ملختلف  ميدانية  ب��زي��ارات  اأع�شائه 
وعقد  واخلا�شة،  العامة  املوؤ�ش�شات 
ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة وور�����س العمل  احل��ل��ق��ات 
املجتمع  فعاليات  وا�شت�شافة ممثلي 
واجتماعات  اجل��ل�����ش��ات  ع��ق��د  خ���الل 
ال���ل���ج���ان، وال���ت���وا����ش���ل الإل���ك���رتوين 
لال�شتماع  وذل��ك  املختلفة  بو�شائله 
ومقرتحاتهم  امل��واط��ن��ني  اآراء  اإىل 
لالإفادة منها خالل مناق�شة املجل�س 
الوطن  تهم  التي  الق�شايا  ملختلف 
�شاحب  لروؤية  جت�شيدا  واملواطنني، 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”.
ويعد التوا�شل مع املجتمع واإ�شراكه 
اأول���وي���ات عمل  ال��ق��رار م��ن  يف �شنع 
اإدراك���ا  ال��وط��ن��ي الحت����ادي،  املجل�س 
ي�شطلع  ال���ذي  ال���دور  باأهمية  منه 
التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  امل���واط���ن���ون  ب���ه 
ال�����ش��ام��ل��ة امل�����ش��ت��دام��ة وامل���ت���وازن���ة، 
وي��ح��ر���س امل��ج��ل�����س ب��ا���ش��ت��م��رار على 
تطوير اأدوات توا�شله مع املواطنني 
يف م��واق��ع��ه��م م���ن خ���الل ال���زي���ارات 
وجلانه،  املجل�س  لأع�شاء  امليدانية 
ال����وزارات  بع�س  م��ق��ار  �شملت  ال��ت��ي 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات الحت���ادي���ة يف خمتلف 
اأرج��������اء ال�����دول�����ة، وم���وا����ش���ل���ة عقد 
ممثلي  ودع����وة  النقا�شية  احل��ل��ق��ات 
احلكومية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  خم���ت���ل���ف 
العام  النفع  وجمعيات  واملجتمعية 
اخل����ربة  وذوي  ال��������راأي  واأ�����ش����ح����اب 
باأفكارهم  لال�شتنارة  والخت�شا�س، 
واآرائ��������ه��������م وم����ق����رتح����ات����ه����م ح����ول 
املجل�س  يتبناها  ال��ت��ي  امل��و���ش��وع��ات 
القرارات  اإىل  للتو�شل  ويناق�شها 
امل��ن��ا���ش��ب��ة يف ���ش��اأن��ه��ا ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
تطوير وتعزيز كافة قنوات التوا�شل 

الأخرى املتاحة.
كما يحر�س املجل�س على دعوة ممثلي 
والتعليمية  ال��ر���ش��م��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
جل�شات  حل�شور  وغريها  والثقافية 
املدار�س  ط��ل��ب��ة  وخ��ا���ش��ة  امل��ج��ل�����س، 
امل�شتقبل،  ق���ادة  لأن��ه��م  واجل��ام��ع��ات 
وبهدف تعزيز التوا�شل مع خمتلف 
املجل�س على  املجتمع، يعكف  �شرائح 
تطوير العديد من قنوات التوا�شل 
املبا�شر مع خمتلف فعاليات  الفعال 
الدولة،  اإم������ارات  ك��اف��ة  يف  امل��ج��ت��م��ع 
ا�شتثمار  اإىل  دوؤوب  ب�شكل  وي�شعى 
لتعزيز  املتجددة  الوطنية  املنا�شبات 

تفاعله وتوا�شله مع املواطنني.

عمدة مدينة فورت�سواف البولندية ي�سيد بال�سارقة وجهودها يف املحافظة على الرتاث 

معهد ال�سارقة للرتاث يوجه دعوة لبولندا للم�ساركة يف اأ�سابيع الرتاث العاملي
•• ال�صارقة-الفجر:

فورت�شواف  م��دي��ن��ة   م���ن  ب��ول��ن��دي  وف���د  الول  اأم�������س  زار 
البولندية، برئا�شة عمدة املدينة، ال�شيد رافاو ودتكيفيت�س،  
معهد ال�شارقة للرتاث، وكان يف ا�شتقباله �شعادة عبد العزيز 
اأق�شام  خمتلف  على  ال��وف��د  واط��ل��ع  امل��ع��ه��د،  رئي�س  امل�شلم، 
الإيكروم،  ومقر  العربي،  ال���رتاث  وم��رك��ز  املعهد،  وم��راف��ق 
والعملية  والأكادميية  العلمية  وجهوده  دوره  على  وتعرف 
وامل��ع��رف��ي��ة، واط��ل��ع ع��ل��ى مكتبة امل�����وروث وم���ا حت��ت��وي��ه من 
امل�شلم  والقراء عموماً، وقّدم  الباحثني  كتب ومراجع تفيد 
وكتب،  مطبوعات  من  املعهد  اإ���ش��دارات  ال�شيف  الوفد  اإىل 
تعنى  التي  املحكمة  الف�شلية  امل��وروث  جملة  اإىل  بالإ�شافة 
ب�����ش��وؤون ال����رتاث، وج���ال ال��وف��د يف م��رك��ز ال����رتاث العربي، 
الوفد  زار  كما  امل��رك��ز،  ودور  العربية  الأزي����اء  على  وت��ع��رف 
�شروحات  اإىل  وا�شتمع  الإي��ك��روم  مقر  ال�شيف  البولندي 
مف�شلة عن الإيكروم عموماً وعن اإيكروم ال�شارقة خ�شو�شاً، 

الوفد  واأ�شاد  اأ�شالن.  زكي  الدكتور  املركز،  مدير  قبل  من 
ال�شيف بجهود املعهد ودوره يف املحافظة على الرتاث. 

ال�شارقة  رئ��ي�����س معهد  امل�����ش��ل��م،  ال��ع��زي��ز  ���ش��ع��ادة ع��ب��د  وق���ال 
البولندية  فورت�شواف  بزيارة عمدة مدينة  �شعدنا  للرتاث، 
اإىل املعهد، برفقة ال�شيخ ماجد بن عبداهلل القا�شمي، مدير 
العالقات احلكومية، وقدمنا له �شروحات مف�شلة عن املعهد 
طبيعة  ل��ه  وعر�شنا  وامل��ي��داين،  والأك��ادمي��ي  العلمي  ودوره 
ال�شارقة  اأي���ام  خ�شو�شاً  املعهد،  وفعاليات  وب��رام��ج  اأن�شطة 
الدعوة  العاملي، ووجهنا  الرتاث  اأ�شابيع  وبرنامج  الرتاثية، 
لهم للم�شاركة يف اأ�شابيع الرتاث العاملي ،فالوفد البولندي 

يقوم بزيارة ر�شمية اإىل اإمارة ال�شارقة. 
وتقديره  اإع��ج��اب��ه  ع��ن  ع��رّب  ال�شيف  ال��وف��د  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
للمعهد واأن�شطته وبراجمه، واأكد على اأهمية تبادل الزيارات 
باملحافظة  ال�شتمرار  يف  ي�شهم  مبا  وال��ت��ج��ارب،  واخل���ربات 

على الرتاث و�شونه ونقله لالأجيال. 
امل�شاركة  اإىل  اأن الوفد ال�شيف دعا املعهد  اإىل  امل�شلم  واأ�شار 

على  وال��ت��اأك��ي��د  ف��ورت�����ش��واف،  مدينة  يف  حكايات  معر�س  يف 
اأهمية التعاون يف خمتلف املجالت، ومناق�شة �شبل التعاون 

يف املجال الرتاثي.
زكي  الدكتور  ال�شارقة،  اإي��ك��روم  مركز  مدير  ق��ال  وب���دوره، 
اأ�شالن، قمنا بجولة يف املركز برفقة الوفد ال�شيف، ومن ثم 
قدمنا �شروحات تف�شيلية للوفد ال�شيف عن املركز ومقره 
الأ�شا�شي وفرعه يف ال�شارقة، كما قدمنا لهم عر�شاً �شاماًل 
عن دور املركز على م�شتوى املنطقة العربية، وعن اجلهود 
املختلفة التي يقدمها املركز يف �شبيل املحافظة على الرتاث، 

والتي لقت ا�شتح�شان وتقدير واإعجاب الوفد ال�شيف. 
ومن جانبه، قال عمدة مدينة فورت�شواف، رافاو ودتكيفيت�س، 
اأتقدم بخال�س ال�شكر والتقدير حلكومة ال�شارقة على هذه 
الزيارة التي اأتاحت لنا الفر�شة احل�شنة واملهمة للتعرف عن 
كثب على ال�شارقة وموؤ�ش�شاتها العليمة واملعرفية والثقافية، 
اأق�شامه  ل���ل���رتاث، وخم��ت��ل��ف  ال�����ش��ارق��ة  م��ع��ه��د  خ�����ش��و���ش��اً 
ومرافقه، فقد زرنا مكتبة املوروث، وبقية اأق�شام املعهد، كما 

واطلعنا  للمعهد،  التابع  العربي  ال��رتاث  بزيارة مركز  قمنا 
على ت�شكيلة كاملة من الألب�شة والأزياء العربية من خمتلف 
اأنني مل  اأمر جميل ولفت، خ�شو�شاً  املناطق العربية، وهو 
اأ���ش��اه��د مثل ه��ذه الأزي����اء م��ن ق��ب��ل، واأمت��ن��ى للمركز دوام 

التقدير.  وي�شتحق  جميل  �شاهدته  فما  والنجاح،  التوفيق 
وخ��ت��م ب��ال��ق��ول: اإن��ه��ا ج��ه��ود مم��ي��زة وك��ب��رية ت�شب كلها يف 
حماية الرتاث، وهي ت�شتحق التقدير والتعميم لال�شتفادة 

منها. 

وخما�سيًا تطرحها  ورباعيًا  ثالثيًا  رقمًا   320
طرق دبي يف مزادها االإلكرتوين املقبل

•• دبي -وام:

ثالثياً  رقماً   320 يقارب  ما  ط��رح  بدبي  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  يف  الرتخي�س  موؤ�ش�شة  تعتزم 
ورباعياً وخما�شياً خالل مزادها الإلكرتوين ال� 46 املقبل. و ت�شمل الرقام املطروحة لوحات املركبات 
�شيبداأ  2 حيث  الفئة  نارية من  دراج��ات  H،I،J،K،L،M،N،O،P،QR،S ولوحات  الفئات  من 
الثامنة �شباحا  ال�شاعة  ب��دءاً من  19 فرباير اجل��اري  امل��زاد يف  اأن يبداأ  الت�شجيل للمزاد غدا على 
املركبات مبوؤ�ش�شة الرتخي�س يف  اإدارة ترخي�س  املرزوقي مدير  �شلطان  اأيام. وثّمن  وي�شتمر ملدة 5 
هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي امل�شاركات الوا�شعة من قبل اجلمهور يف املزادات �شواء كانت العلنية اأو 

الإلكرتونية ومدى التناف�س الإيجابي فيما بينهم للح�شول على الأرقام .

مت�سلحًا بدعم القيادة احلكيمة وم�ساركة املواطنني يف �سنع القرار

املجل�ض الوطني حر�ض منذ تاأ�سي�سه على امل�ساهمة الفاعلة يف م�سرية البناء والتطور والتنمية
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العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
  اعــــــــــالن

املرجع : 230
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبا�س �شليمان ر�شتم رودياري - اإماراتي اجلن�شية وال�شيد/ حممد مو�شى حممد 
يو�شف - باك�شتاين اجلن�شية وال�شيد/ حاجي حممد حممد يو�شف - باك�شتاين اجلن�شية ، يرغبون بالتنازل وبيع كامل 
ح�شتهم البالغة 100% ح�شة اىل ال�شيد/ �شاهني نواب علي - بنغايل اجلن�شية يف الرخ�شة / البتول لتجارة ال�شيارات 

امل�شتعملة - ذ م م مبوجب الرخ�شة رقم 524214 
حيث مت تغيري ال�شكل القانوين من : �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات ودخول ال�شيد/ 

عادل زينل مريزا  زينال املازمي - اإماراتي اجلن�شية  اجلن�شية وكيل خدمات جديد عليها. 
كما مت تغيري ال�شم التجاري وذلك من : البتول لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة - ذ م م اىل / البتول لن�شخ وعمل املفاتيح  
الن�شاط من / ا�شترياد واعادة ت�شدير ، جتارة ال�شيارات امل�شتعملة ذات املقود الي�شر اىل / ن�شخ املفاتيح جتارة القفال 

واملفاتيح
. فقد  العدل  الكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن 

فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 228
البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  اإماراتي   ، البلو�شي  رجب  عمرب  دروي�س  علي  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اإماراتي اجلن�شية  والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ با�شم �شعيد مطر املر�شودي - 
امل�شماة )الرعاية الوىل خلدمات  الرخ�شة  العزيز غيط - م�شري اجلن�شية يف  وال�شيد/ �شالح حممد عبد 

تنظيف املباين ( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم : 626238 
تعديالت اخرى :-  مت تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 

مت تغيري ال�شم التجاري حيث كان ال�شم القدمي - الرعاية الوىل خلدمات تنظيف املباين لي�شبح  )الرعاية 
الوىل خلدمات تنظيف املباين - ذ م م 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . 
فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 226

البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  بنغايل    ، ريزيف  اخرت  اقبال  �شيد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 50% ويرغب ال�شيد/  �شكيله اخرت �شيد اقبال اخرت ر�شوي - 
بنغايل اجلن�شية يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 50% وذلك اىل ال�شيد/ بيمال كي�شور 
جيدان لل - هندي اجلن�شية وذلك يف  الرخ�شة امل�شماة / مغ�شلة اليوم ال�شعيد- تاأ�ش�شت باإمارة 

ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم :549698 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 232
باك�شتاين    - غولراتز  �شوكت   �شوكت  فراز  �شر  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�شيد/  البالغة 100%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  اجلن�شية يرغب يف 
والتي   - والبنجاب  لهور  مطعم   - اجلن�شية  باك�شتاين   - رفيق  حممد  وقا�س  حممد 

تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 608213 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 227
البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  بنغايل    - ال�شالم  نور  العامل  توحيد  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ حفيظ حممد اليا�س حممد امري ح�شني - بنغايل 

اجلن�شية  يف )ال�شاحل الغربي لتجارة الدوات الكهربائية واحلديدية( 
الدوات   لتجارة  الغربي  ال�شاحل  القدمي  التجاري  ال�شم  من  التجاري  ال�شم  تغيري  مت   - اخرى  تعديالت 

الكهربائية واحلديدية اىل ال�شم التجاري اجلديد حفيظ حممد لتنظيف املباين 
خدمات  اجلديد  الن�شاط  اىل  احلديدية  الدوات  جتارة   ، الكهربائية  الدوات  جتارة  من  الن�شاط  تغري  ومت 

التنظيف الداخلية للمباين وامل�شاكن ، خدمات التنظيف اخلارجي واجهات املباين 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. 
ا�شبوعني من  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 
لتباع  املذكورة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ 

الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 229

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/�شاجد عبد الباري عزيز - عراقي اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% يف )الق�شر املخملي لتجارة ال�شتائر ومواد 
الديكور ( مبوجب رخ�شة رقم : 563030  - وذلك اىل ال�شيد/ حممد يحيى حممد ظافر 

املناديلي - �شوري اجلن�شية 
تعديالت اخرى :  تنازل مالك الرخ�شة اىل اخر 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 231
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد �شامل حميد �شامل الغماي - اإماراتي  اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف الرتخي�س املهنية :-  مركز الع�شر احلديث 
لل�شعر امل�شتعار - ترخي�س مهني 729753 وذلك لل�شيد/ جميب تارامال ابوبكر تارامال 

- هندي اجلن�شية  
حيث مت تنازل �شاحب الرخ�شة ومت تغيري ال�شكل القانوين من : موؤ�ش�شة فردية  اىل : 

موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 

الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ حممد 
خلفان �شعيد حممد ، اجلن�شية : المارات وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف 
ح�شته البالغة )100%( يف ال�شم التجاري الحرتايف لتلميع ال�شيارات - ن�شاط الرخ�شة 
تلميع وتنظيف ال�شيارات - واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف  خورفكان رخ�شة 
مهنية رقم 624060 ال�شادر بتاريخ 2017/8/2 يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان. 
اىل ال�شيد/ را�شد بن احمد بن را�شد ال�شعدي ، اجلن�شية : �شلطنة عمان - ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن 

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

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان : ال�شيد/ 
على  الت�شديق  وطلب  الم���ارات   : اجلن�شية  النقبي  حممد  عبيد  حممد  عبيد 
حمرر يت�شمن )تنازل( يف ال�شم التجاري )الدار لتجارة مواد البناء واملرخ�س 
من دائرة التنمية القت�شادية يف  ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 546093 ال�شادر 
بتاريخ 2007/2/21،  يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد/ �شهيل 
الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  بنغالدي�س   : اجلن�شية   ، الدين  ف��اروق  احمد 
العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
  اإعالن �سطب قيد

تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/ �شركة ريب�شول اك�شبلوراثيون ا�س - ايه )اجلن�شية : 
ا�شبانيا(  قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة دبي )العنوان : مركز دبي 
التجاري الأول - مكتب رقم 2403 - ملك عبداهلل احمد املو�شى )برج املو�شى 2( - �شارع 
ال�شيخ زايد - بردبي ، �س ب : 3570، �س ب : 35700(  واملقيدة حتت رقم )758( يف �شجل 

ال�شركات الأجنبية بالوزارة.
التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رق��م  الحت���ادي  القانون  لأح��ك��ام  وتنفيذاً 
اإجراءات  دليل  اعتماد  �شان  يف  2010م  ل�شنة   )377( رق��م  ال���وزاري  وال��ق��رار  وتعديالته 

الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�شادة اأ�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف 

ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل
وزارة القت�ساد - ادارة الت�سجيل التجاري- �س.ب )3625( دبي 

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
 اإعالن بالن�سر 

يف الدعوى املدنية رقم 2017/29 مدين جزئي   
 اىل املدعي عليه : فرحت اهلل نياز احمد �شيخ - اجلن�شية : باك�شتان 
حيث ان املدعي : را�شد حممد را�شد عبداهلل / اجلن�شية : الإمارات 

اع��اله يقت�شي عليك  امل��ذك��ورة  املدنية  ال��دع��وى  املحكمة  ل��دى  اق��ام عليك 
احل�شور اأمام  مكتب اإدارة الدعوى يف ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا من يوم 
الربعاء املوافق 2017/2/15  ويف حالة تخلفك عن احل�شور اأو عدم اإر�شال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
رئي�ش مكتب اإدارة الدعوى     
حورية حممد ال�سحي             

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل - قطاع العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية 
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

 اإعالن بالن�سر 
يف الدعوى املدنية رقم 2017/28 مدين جزئي   

اىل املدعي عليه : �شرفراز علي اختار علي �شيخ / اجلن�شية : باك�شتان  
حيث ان املدعي : را�شد حممد را�شد عبداهلل / اجلن�شية : الإمارات 

اع��اله يقت�شي عليك  امل��ذك��ورة  املدنية  ال��دع��وى  املحكمة  ل��دى  اق��ام عليك 
احل�شور اأمام  مكتب اإدارة الدعوى يف ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا من يوم 
الربعاء املوافق 2017/2/15  ويف حالة تخلفك عن احل�شور اأو عدم اإر�شال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
رئي�ش مكتب اإدارة الدعوى     
حورية حممد ال�سحي             

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل - قطاع العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

اعالن جمموعة ) بالن�سر(      
                      اىل املنفذ �شدها: م�شغل رمي الورىللمالب�س    مبا ان طالبي التنفيذ 
اقاموا التنفيذات املو�شحة بالك�شف ادناه- وذلك للزامك ب�شداد املبالغ املو�شحة به 
خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �شتتخذ الجراءات التنفيذية 

بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
900  درهم

900  درهم

6900  درهم

501  درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
  عبد الفتاح بروهى نبي 

داد بروهي 
مري حممد بروهي غالم 

م�شطفى بروهي 

 2017/58
تنفيذ عمايل

 2017/59
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/952   

املخطر : م�شطفى كامل عبد املجيد القي�شي - عراقي اجلن�شية وعنه 
بالوكالة / حممدم�شطفى زيان - م�شري اجلن�شية 

املخطر اليهما : 1- مدحت حممد ابراهيم م�شعل - اردين اجلن�شية 
 2- �شركة احللول الهند�شية لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي - �س ذ م م  - جمهول القامة
يخطر املخطر اىل املخطر اليهما لتنفيذ ما جاء بهذا الخطار ولفناذ  ما جاء به قانونا يف 
خالل مدة اق�شاها 5 ايام من تاريخ الخالء بهذا الخطار وال �شي�شطر املخطر اىل اتخاذ 
كافة الجراءات القانونية جتاه املخطر اليهما مع حفظ كافة حقوق املخطر  القانونية يف 

الرجوع عليهما مبا يراه منا�شبا. بكل حتفظ واحرتام ،،،  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/957   

املنذر : �شند ابراهيم لتجارة القم�شة - �س ذ م م 
املنذر اليه : �شعيد حممد �شعيد الهلي 

املو�شوع : انذار بتجديد عقد اليجار وا�شتالم �شيكات القيمة اليجارية 
اليجارية  ال�شيكات  وا���ش��ت��الم  الي��ج��ار  عقد  بتجديد  اليه  امل��ن��ذر/امل��ن��ذر  ينذر 
ا�شتالم  ت��اري��خ  م��ن  ا�شبوع  خ��الل   2018/12/30 اىل   2017/1/1 م��ن  ال��ق��ادم��ة 
و�شي�شطر  اليجارية  املنازعات  دائ��رة ف�س  باإيداعها يف  �شيقوم  او  الن��ذار  هذا 
املنذر اىل اتخاذ الجراءات الق�شائية للمطالبة مبا ذكر اعاله مع حتميل كافة 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/958   

املنذر : عبد ال�شتار وحممد خان للتجارة - �س ذ م م  
�شد املنذر اليه : �شعيد حممد �شعيد الهلي 

املو�شوع : انذار بتجديد عقد اليجار وا�شتالم �شيكات القيمة اليجارية 
اليجارية  ال�شيكات  وا���ش��ت��الم  الي��ج��ار  عقد  بتجديد  اليه  امل��ن��ذر/امل��ن��ذر  ينذر 
ا�شتالم  ت��اري��خ  م��ن  ا�شبوع  خ��الل   2018/12/30 اىل   2017/1/1 م��ن  ال��ق��ادم��ة 
و�شي�شطر  اليجارية  املنازعات  دائ��رة ف�س  باإيداعها يف  �شيقوم  او  الن��ذار  هذا 
املنذر اىل اتخاذ الجراءات الق�شائية للمطالبة مبا ذكر اعاله مع حتميل كافة 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
اإعالن  بالن�سر

   رقم 2017/930   
املنذر / حممد اعظم حممد �شديق �شديقي 

وكالة  ، مب��وج��ب  اع��ظ��م  اع��ظ��م حم��م��د  اهلل  عليم  ال�����ش��ي��د/  بالتوقيع  ومي��ث��ل��ه 
م�����ش��دق��ة م��ن ال��ك��ات��ب ال��ع��دل ب��دب��ي ب��ت��اري��خ 2017/1/17  حت��ت حم���رر رقم 

 )2017/1/12888(
املنذر اليه: حممد انور حممد تاج 

املو�شوع : ولك ما تقدم ينذر املنذر - املنذر اليه  - ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره 
)9.988( درهم خالل 5 ايام من تاريخ ا�شتالم النذار وال �شوف ن�شطر ا�شفني 

اىل اتخاذ الجراءات القانونية وحتميلكم  الر�شوم ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 242

البيع والتنازل  ال�شيد/ احمد �شاه بن طاهر �شاه - باك�شتاين  اجلن�شية يرغب يف  ليكن معلوما للجميع بان 
عن جزء من ح�شته 50% من كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/ اهلل كل ح�شن خيل ، افغان�شتاين 
البالغة 100% وذلك اىل  البيع والتنازل عن جزء من ح�شته 50% من كامل ح�شته  اجلن�شية  كما يرغب يف 
ال�شيد : رحمن اهلل جمال الدين - افغان�شتاين اجلن�شية  )الربج امللكي وغ�شيل ال�شيارات( والتي تاأ�ش�شت باإمارة 

ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 746365  
 ، تغيريات اخرى :- تغيري الن�شاط التجاري حيث كان الن�شاط التجاري القدمي )تلميع وتنظيف ال�شيارات 

جتارة زينة واك�ش�شوارات ال�شيارات( لي�شبح الن�شاط التجاري اجلديد)تلميع وتنظيف ال�شيارات(    
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . 
فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 241

، اردين  اجلن�شية يرغب  العي�شه  ليكن معلوما للجميع بان / حممد جمعه عبداهلل 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل اياد عمر يو�شف ابو طه ، 
اردين اجلن�شية يف الرخ�شة )زهرة الماين ل�شيانة ال�شيارات( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة 

مبوجب رخ�شة رقم : 608906 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 240

البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  �شوري    - جنار  فوزي  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 : رقم  رخ�شة  مبوجب   - للرجال  جاد  �شالون  يف    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 

746841 وذلك اىل ال�شيد/ عبدال�شالم عبداجلليل �شاحلة - �شوري اجلن�شية 
تعديالت : - 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 239
اجلن�شية  اإماراتية    ، الكندي  عبداهلل  علي  عبداهلل  اماين  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل امنه جمعه حممد 
 ) املعامالت  النجاز لتخلي�س  الرخ�شة )ركن  اإماراتية اجلن�شية يف   - املرا�شده  باحلاج 

تا�ش�شت باإمارة ال�شارقة - مبوجب رخ�شة رقم : 746359 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  القوة الوىل للتجارة العامة - �س ذ م م    
را�شد  بن  موؤ�ش�شة حممد  203 ملك  : مكتب  العنوان    532046 الرخ�شة:  رقم 
لالعمال اخلريية - ديرة - الرقة - ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة 
رقم القيد بال�شجل التجاري: 58559  تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�شركة  الغاء الرتخي�س اخلا�س  بانهاب�شدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�شادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/6605  عمايل  جزئي                                        
اأن  اىل املدعي عليه/1- م�شنع روزا للمفرو�شات - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  عليوه   حممود  ا�شماعيل  ع��ارف  حممد  امل��دع��ي/ 
املنعقدة بتاريخ  2017/1/15  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ حممد عارف ا�شماعيل 
توؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام   -  : احل�شوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  عليوه  حممود 
للمدعي مبلغ )23149( درهم ، وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة 
فيها  ن�شيبه  من  املدعي  واعفت  وامل�شاريف  الر�شوم  من  وباملنا�شب   ، اخ��ر  عمل  �شاحب 
ورف�شت عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2178  مدين جزئي                    

اىل املدعي عليه / 1-حممد ب�شري اهلل خوليا مياه  جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  والتطريز    للخياطة  ال�شفراء  اللوؤلوؤة  املدعي/  ان 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )21000 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف  والفائدة 12% من تاريخ  ال�شتالم وحتى ال�شداد التام    وحددت 
بالقاعة  ���س   8.30 ال�����ش��اع��ة    2017/2/20 امل���واف���ق   الث��ن��ني  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.10
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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جلنة �سوؤون الرتبية والتعليم يف املجل�ض اال�ست�ساري الإمارة ال�سارقة تطلع على نتائج 
زياراتها ملراكز تعليم الكبار  وتوؤكد على اأهمية ت�سجيع الكبار على التعلم 

•• ال�صارقة –الفجر:

والعالم  والثقافة  والتعليم  الرتبية  �شوؤون  جلنة  اأك��دت 
ال�����ش��ارق��ة خالل  وال�����ش��ب��اب باملجل�س ال���ش��ت�����ش��اري لإم����ارة 
على  املجل�س  مبقر  اأم�س  �شباح  عقدته  ال��ذي  اجتماعها 
اأهمية تكاتف كافة اجلهود لت�شجيع الكبار على موا�شلة 
ا�شتكمال  م��ن  ومتكينهم  لهم  الفر�س  وتهيئة  تعليمهم 

م�شوارهم الدرا�شي .
ح�شر الجتماع كل من حممد �شلطان اخلا�شوين الكتبي 

رئي�س اللجنة وهيام حممد عامر احلمادي مقررة اللجنة 
عبدالعزيز  ووح��ي��ده  امل�شافري  وع��ب��داهلل  ال��غ��ول  ورا���ش��د 
حممد وحممد �شامل بن هويدن وجمعه ال�شام�شي واإ�شالم 

ال�شيوي اأمني �شر جلنة الرتبية والعالمي باملجل�س.
الكبار  تعليم  ملراكز  زياراتها  نتائج  على  اللجنة  واطلعت 
يف مدينة ال�شارقة ويف مدينة خورفكان ويف منطقة املدام 
الدار�شني  اأراء  على  وق��وف��ه��ا  بجانب  ال��ذي��د  مدينة  ويف 
والتحديات التي تواجههم وفر�س التغلب عليها لتمكني 

اأكرب عدد من الكبار من موا�شلة تعليمهم .

وو�شعت اللجنة لبع�س املرئيات التي تو�شلت اإليها بهدف 
اإطار  يف  بالتعليم  امللتحقني  ع��دم  ب�شاأن  درا�شتها  اإع���داد 
من  والتي  باملجتمع  ال�شت  الفئات  لدرا�شة  املجل�س  خطة 

بينها عدم امللتحقني بالتعليم .
من  ع���دد  ا�شتكمال  اجتماعها  ن��ه��اي��ة  يف  اللجنة  واأق����رت 
مبجال�س  ال��ل��ق��اء  بجانب  ال��ك��ب��ار  تعليم  مل��راك��ز  ال���زي���ارات 
ال�شارقة وبحث  اإم��ارة  والطالبات يف  الطلبة  اأم��ور  اأولياء 
بامليدان  عالقة  لها  التي  الرتبوية  املو�شوعات  من  ع��دد 

الرتبوي واآليات توا�شل املجال�س لدرا�شتها .

حتقيقًا لتوجهات احلكومة يف اإ�سعاد املتعاملني ووفقًا ملعايري الـ7 جنوم 

الداخلية تطلق خدمة احلجز امل�سبق للح�سول على خدماتها يف 12 مركزا
تخريج 21 �سابطًا يف دورتني متخ�س�ستني بالداخلية

•• اأبو ظبي-الفجر:

خرجت وزارة الداخلية 21 �شابطاً، 
و حل  امل�����ش��اري��ع   اإدارة  دورت����ي  يف 
امل�شكالت الأمنية واتخاذ القرارات 
تدريب  م��ع��ه��د  يف  اأق���ي���م  ب��ح��ف��ل   ،
ال�شرطة.   كلية  مبقر   ال�شباط، 
وت��اأت��ي ال��دورت��ني يف اإط���ار اخلطة 
الرامية  ل��ل��وزارة،  ال�شرتاتيجية 
منت�شبيها،  وت�����دري�����ب  ل���ت���اأه���ي���ل 
مهامهم  اأداء  ع��ل��ى  ي��ع��ي��ن��ه��م  مب���ا 
الوظيفية باأف�شل �شورة، ولتطوير 
امل�شتجدات  ومل��واك��ب��ة  م��ه��ارات��ه��م، 
امل�����ج�����الت. ����ش���ت���ى   ال���ع���ل���م���ي���ة يف 

على  الأوىل  ال�������دورة  وا���ش��ت��م��ل��ت 

وعملية  علمية  مو�شوعات  درا�شة 
واأ�ش�شها  امل�شاريع،  اإدارة  جم��ال  يف 
ال���دورة  ا�شتملت  فيما  واآل��ي��ات��ه��ا، 
الثانية على ا�شتعرا�س لهم اأ�ش�س 

الأم��ن��ي��ة، وكيفية  امل�����ش��ك��الت  ح��ل 
واإك�شاب  ب�شاأنها  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ 
املنت�شبني املعارف احلديثة يف هذا 

املجال.

حمدان بن زايد يثني على جهود اأدنوك يف دعم م�سرية التنمية االقت�سادية واالجتماعية والب�سرية
•• املنطقة الغربية-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية 
اأن �شركة برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” كانت ول تزال اإحدى الدعائم 
الأ�شا�شية لالقت�شاد يف دولة الإمارات وجلهود التنمية والتطوير يف املنطقة 
الغربية. واأثنى �شموه على جهود ال�شركة الإدارية لالرتقاء بالأداء وتطوير 
الكوادر واملن�شاآت  الكفاءة مع اللتزام باحلفاظ على �شالمة  الأعمال ورفع 
والعمليات الت�شغيلية واملجتمع والبيئة، مثمناً �شموه جهود اأدنوك يف تطوير 

الروي�س وحتويلها اإىل مدينة منوذجية.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها �شموه ملدينة الروي�س وم�شفاة الروي�س 
يف املنطقة الغربية ورافقه خاللها معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد �شلطان 
اجلابر وزير دولة الرئي�س التنفيذي لأدنوك وجمموعة �شركاتها، ومعايل 
املهند�س عوي�شة مر�شد املرر رئي�س دائرة ال�شوؤون البلدية والنقل، ومعايل 
اللواء فار�س خلف املزروعي رئي�س جهاز حماية املن�شاآت احليوية رئي�س جلنة 
بن  حمد  حممد  و�شعادة  والرتاثية،  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
عزان املزروعي وكيل ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية، و�شعادة عتيق 
اأعيان  من  وع��دد  بالإنابة،  الغربية  املنطقة  بلدية  مدير  امل��زروع��ي  خمي�س 

املنطقه الغربية وكبار امل�شوؤولني بالدولة.
واأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان على دور “ اأدن��وك “ كموؤ�ش�شة 
وطنية واأثنى على جهود كوادرها وتفانيهم يف دفع عجلة النمو والتطوير 

مبا يحقق التطلعات امل�شتقبلية.
عاليا  “ نثمن  اجل��اب��ر  اأح��م��د  �شلطان  الدكتور  معايل  ق��ال  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
�شرف  التي هي  الروي�س  اإىل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  زي��ارة 

الر�شيدة  الزيارة حر�س قيادتنا  كبري لأدنوك وملوظفيها حيث تعك�س هذه 
ومتابعتها امل�شتمرة جلميع الأعمال والقطاعات احليوية التي ت�شهم يف دعم 

م�شرية النمو والزدهار يف الدولة”.
الأب  بنهج  الرا�شخ  الل��ت��زام  ال��زي��ارة كذلك  ه��ذه  “ ت��وؤك��د  واأ���ش��اف معاليه 
املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه باأن ال�شتثمار الأهم 
بالن�شبة لدولة الإمارات هو ال�شتثمار يف الإن�شان والكوادر الوطنية وقدرات 

اأبنائها.
واأكد معاليه اأنه متا�شياً مع توجيهات القيادة فاإن �شالمة العاملني واملوظفني 
والعمليات الت�شغيلية تاأتي يف مقدمة اأولويات اأدنوك التي ل تدخر اأي جهد 
للحفاظ على �شالمتهم و�شحتهم و�شمان اأمن و�شالمة املن�شاآت وا�شتدامة 

العمليات وحماية املجتمعات املحلية والبيئة يف كافة مواقع العمل.
بجولة يف  زي��ارت��ه  ا�شتهل  قد  نهيان  ال  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  وك��ان 
اأدن��وك من  تنفذها  التي  امل�شاريع  من  ع��دداً  تفقد خاللها  الروي�س  مدينة 
واملجمعات  الفلل  وع��دد من   5 اليا�س  و   6 اليا�س  ال�شيافة  مباين  اأب��رزه��ا 
والعمارات ال�شكنية ومرافقها ومن�شاآتها و�شالة املنا�شبات والأندية ال�شحية 

واملدار�س ومركز الت�شوق التجاري .
ثم توجه �شموه بعد ذلك اىل م�شفاة الروي�س التي تعد من اأحدث م�شايف 
النفط يف املنطقة والعامل حيث يبلغ اإجمايل طاقة امل�شايف التابعة لأدنوك 
األ��ف برميل يومياً من خالل م�شفاتني يف   922 تكرير  �شركة  من خالل 
الروي�س وم�شفاة اأم النار يف اأبوظبي واإ�شتمع �شموه من املوظفني العاملني 
يف غرفة التحكم الرئي�شية مل�شفاة الروي�س غرب اىل �شري الأعمال والتقى 
عدداً من املوظفني والفنيني العاملني يف املوقع الذين قدموا ل�شموه عر�شا 
�شامال حول �شري العمليات الت�شغيلية للم�شفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 

برميل يوميا وت�شتخدم اأحدث التكنولوجيا لإنتاج جميع اأنواع  األف   417
ال�شناعات  امل�شتخدمة يف  املواد  اإنتاج  القيمة من خالل  امل�شتقات مع تعزيز 

البرتوكيماوية .
كما قام �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد ال نهيان بعد ذلك بجولة تفقدية ملرافق 

م�شفاة الروي�س �شملت معظم الأق�شام والوحدات الرئي�شية يف امل�شفاة .
وثمن �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد ال نهيان يف ختام اجلولة جهود وحر�س 
كوادر اأدنوك يف كافة املواقع على حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية املو�شوعة 

لل�شركة.
يذكر ان �شركة برتول اأبوظبي الوطنية “ اأدنوك” تنفذ عددا من امل�شاريع 
يف املنطقة الغربية خا�شة يف القطاع التعليمي وال�شحي والريا�شي ورعاية 

املناف�شات الريا�شية والرتاثية والثقافية.
ومن اأبرز م�شاريعها يف مدينة الروي�س مبنى ال�شيافة اليا�س 5 بتكلفة 150 
مليون درهم وي�شم 206 غرف مكونة من 186 غرفة عادية م�شاحة كل 
منها 40 مرتا مريعا و20 غرفة ترتاوح م�شاحتها بني 83 – 114 مرتا 

مربعا وجمموعة من الت�شهيالت واملرافق.
ويتكون مبنى ال�شيافة الدائم اليا�س 6 من 1728 غرفة م�شاحة كل منها 
خارجية  ريا�شة  ومنطقة  طعام  و�شالة  م�شجداً  وي�شم  مربعاً  م��رتاً   26

وكافترييا وجمل�س وحمالت �شغرية وتبلغ تكلفته 450 مليون درهم.
كما مت اإن�شاء 14 بناية �شكنية للعزاب تتكون من 490 وحدة �شكنية م�شاحة 

الوحدة منها 71 مرتاً مربعاً بتكلفة 340 مليون درهم.
وت�شم م�شاريع الروي�س اأي�شاً �شالة للمنا�شبات ت�شمل مطعماً يت�شع ل� 400 
موؤمترات  ومركز  �شخ�س  لأل��ف  تت�شع  الأغ��را���س  متعددة  و�شالة  �شخ�س 
الرجال  لكل من  وال�شغار وغرفة �شالة  للكبار  �شباحة خارجية  وحمامات 

والن�شاء.
وميتد م�شروع ال�شالة على م�شاحة 7 اآلف مرت مربع وتبلغ تكلفة امل�شروع 

درهم. مليون   57
احل�شانة  ملرحلتي  اجل��دي��دة  العاملية  املدر�شة  اإن�شاء  مت  التعليم  قطاع  ويف 
والبتدائية بتكلفة 55 مليون درهم وت�شم �شالت األعاب ريا�شية وم�شابح 
مليون   260 بتكلفة  وثانوية  اإع��دادي��ة  مدر�شة  اإن�شاء  اأي�شاً  ومت  خارجية 

درهم.
�شكنية  وح��دة   4063 ال�شكنية  للوحدات  الثالثة  املرحلة  م�شروع  وي�شم 
للعائالت بالإ�شافة للخدمات واملرافق وتبلغ امل�شاحة الكلية للمباين 949 

األف مرت مربع.
وي�شم م�شروع املرحلة الرابعة للوحدات ال�شكنية 40 بناية �شكنية للعائالت 

تتكون من 1920 وحدة �شكنية بتكلفة 2.480 مليار درهم.
 4 م��ن  تتكون  �شكنية  فيال   663 اإن�شاء  يجري  اأي�شاً  ال�شكني  امل��ج��ال  ويف 
مليار   2.5 امل�شروع  تكلفة  وتبلغ  التحتية  البنية  اأعمال  مع  غرف  وخم�س 

درهم.
تبلغ  كلية  مبنية  مب�شاحة  وال�شيدات  للرجال  �شحيني  ناديني  اإن�شاء  ومت 
74 مليون درهم وت�شم مرافق امل�شروع �شالة  12 الف مرت مربع وتكلفة 
األعاب داخلية وناديا �شحيا وحمام �شباحة للكبار وم�شمارا للم�شي وح�شانة 

وحمام �شباحة لالأطفال.
 33 الذي ي�شم  الروي�س  للت�شوق مول  الروي�س  امل�شاريع جممع  كما ت�شم 
حماًل جتارياً و�شالة تزلج داخلية وخم�شة مطاعم ومقاهي وردهة مطاعم 
ومتاجر بيع كبرية و�شالة بولينج مب�شاحة تزيد على 27700 مرت مربع 

وبتكلفة 197 مليون درهم.

•• اأبو ظبي-الفجر:

خا�شية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
مل���واع���ي���د تقدمي  امل�����ش��ب��ق  احل���ج���ز 
من  م����رك����ز   12 يف  اخل������دم������ات 
املتعاملني الحتادية  ا�شعاد  مراكز 
مركزاً   47 يتبعها  اأوىل  كمرحلة 
ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال������دول������ة خ���الل 
لتوجيهات  تنفيذاً  اجل���اري،  العام 
ال���ف���ري���ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
زايد اآِل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
بالرتقاء  الداخلية،  وزير  ال��وزراء 
للمتعاملني  امل��ق��دم��ة  ب��اخل��دم��ات 
يحقق  مبا  اإ�شعادهم  على  والعمل 
التطلعات باأن يتم تقدمي خدمات 
وزارة الداخلية وفقاً ملعايري ال�شبع 
جنوم واملعايري احلكومية اخلا�شة 
املحمول. ال���ه���ات���ف   ب��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
وت��اأت��ي ه��ذه اخل��ط��وة ت��اأت��ي �شمن 
على  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ح����ر�����س 
الإمارات  دول��ة  حكومة  نهج  اتباع 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة ال���ت���ي ط����ورت 
من���وذج���اً م��ت��م��ي��زاً واأ���ش�����ش��ت لنهج 
ج���دي���د يف ت���ق���دمي اخل���دم���ات مبا 
ال�شعادة  درج�������ات  اأع����ل����ى  ي��ح��ق��ق 

وخ��دم��ات ال��دف��اع امل���دين وكذلك 
باأنواعها. ال�����ش��رط��ي��ة   اخل���دم���ات 
امل�شبق   اأن خا�شية احلجز  واأو�شح 
ت���ت���ي���ح ام���ك���ان���ي���ة م���ع���رف���ة اأع�������داد 
الن��ت��ظ��ار يف حالة  امل��ت��ع��ام��ل��ني يف 
رغبته املتعامل زيارة املركز املحدد 
حجز  دون  ال��ت��وق��ي��ت  ن��ف�����س  “يف 
للتوزيع اجلغرايف  “ ووفقاً  م�شبق 
مل��ك��ان ت��واج��د امل��ت��ع��ام��ل، لف��ت��اً اإىل 
اخلا�شة  املعايري  حتديد  يتم  اأن��ه 
باخلدمات وفقاً للموؤ�شرات املتبعة 
ال���وزراء  جمل�س  رئ��ا���ش��ة  مكتب  يف 
الداخلية. وزارة  وموؤ�شرات   املوقر 
وقال اأن امل�شتهدف يف اإطار تطبيق 
تطبيق  ال���ع���امل���ي  ال���ن���ج���وم  ن���ظ���ام 
لت�شمل  امل�����ش��ب��ق  احل��ج��ز  خ��ا���ش��ي��ة 
وعددها  اخل���دم���ة  م���راك���ز  ج��م��ي��ع 
تابعة لوزارة الداخلية  مركزاً   59
العام  خ��الل  الدولة  م�شتوى  على 
مركزاً   12 ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  اجل������اري 
ان  ع��ل��ى  ب��ه��ا  مت تفعيل اخل��ا���ش��ي��ة 
مركزاً   47 ال�����  يف  ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا  ي��ت��م 
قليلة.  �شهور  غ�شون  يف   املتبقية 
وقال الرائد مهند�س خالد حممد 
قنوات  ق�������ش���م  رئ���ي�������س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
اإ�شعاد  ب��������اإدارة  اخل���دم���ة  ت���ق���دمي 
ت��دري��ب كوادر  ان���ه مت  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
م����راك����ز اخل����دم����ات امل��ع��ن��ي��ة على 
تقدمي اأرقى اخلدمات للمتعاملني 
واحلر�س على ا�شتقبال املتعاملني 
القادمني اإليهم بتذاكر الكرتونية 
لإجناز  امل�شبق  احلجز  لآلية  وفقاً 
املحدد  ال����وق����ت  يف  م���ع���ام���الت���ه���م 
طالب  التزام  �شريطة  تاأخري  دون 
اخلدمة باحل�شور يف املوعد املحدد 
والر�شوم  الأوراق  كافة  وا�شتيفاء 
 التي تتطلبها اخلدمة املقدمة له. 
اأب���رز مم��ي��زات خا�شية  اإىل  واأ���ش��ار 

على  احلر�س  موؤكداً  للمتعاملني، 
العليا  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  تنفيذ 
مب�شاعفة اجلهود وتر�شيخ العمل 
الواحد  ال��ف��ري��ق  ب����روح  امل�����ش��رتك 
يف  ع��امل��ي��اً  الأول  امل���رك���ز  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
احلكومية. اخل�����دم�����ات   ت����ق����دمي 
واأو�شح العقيد نا�شر خادم الكعبي 
املتعاملني  اإ����ش���ع���اد  اإدارة  م���دي���ر 
ال�شتفادة  اآل��ي��ة  الداخلية  ب����وزارة 
امل�شبق  احل����ج����ز  خ���ا����ش���ي���ة  م�����ن 
، م�شرياً  ملواعيد تقدمي اخلدمات 
املتعامل  ب��اإم��ك��ان  ا���ش��ب��ح  ان���ه  اإىل 
بالولوج  اخلا�شية  من  ال�شتفادة 
اإىل تطبيق وزارة الداخلية املتوفر 
مبن�شاتها  الذكية  ال��ه��وات��ف  على 
امل���راد  امل��رك��ز  واخ��ت��ي��ار   ، املختلفة 
ال����ي����ه وحت����دي����د موعد  ال�����ذه�����اب 
ت��ق��دمي امل��ع��ام��ل��ة وط��ب��ي��ع��ت��ه��ا، مع 
ا�شتيفاء الوراق املطلوبة للخدمة 
تذكرة  التطبيق  يف  ل��دي��ه  لتظهر 
الكرتونية تو�شح له رقم احلجز، 
واملركز  و مواعيد تقدمي اخلدمة 
ليتجه بدوره اإىل املوقع دون انتظار 
يف الطوابري والتقدم برقم احلجز 
احل�شول  ثم  وم��ن  و�شوله  حلظة 
 على اخل��دم��ة يف دق��ائ��ق م��ع��دودة .
ومبوجب  املتعامل  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
باإمكانه  امل�����ش��ب��ق  احل��ج��ز  خ��ا���ش��ي��ة 
 59 م���ه���م���ة يف  اإجن��������از خ����دم����ات 
مركزاً من مراكز اإ�شعاد املتعاملني 
ال��ت��اب��ع��ة ل�������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة على 
اأمام  م�����ش��ت��وى ال���دول���ة ب��ال��ت��واج��د 
ال����وق����ت  امل����خ����ت���������س يف  امل������وظ������ف 
امل�����ح�����دد، وم������ن اأب��������رز اخل����دم����ات 
ال��ت��ي مي��ك��ن احل�����ش��ول عليها من 
اخل��ا���ش��ي��ة، خدمات  ه����ذه  خ����الل 
والتاأ�شريات  والإق���ام���ة  اجلن�شية 
والرتاخي�س  امل�������رور  وخ����دم����ات 

مل���واع���ي���د تقدمي  امل�����ش��ب��ق  احل���ج���ز 
ال����وق����ت  ت�����وف�����ري  يف  اخل�������دم�������ات 
للمتعامل، وعدم احلاجة لالنتظار 
وت���ق���ل���ي���ل الزدح���������ام  امل������رك������ز،  يف 
اخل�����دم�����ة. ت�����ق�����دمي  م������راك������ز   يف 

حزمة من اخلدمات الذكية لكافة 
الداخلية  بتطبيق  املجتمع   اف���راد 
يو�شف  النقيب  دع���ا  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
ق�����ش��م التحول  ب���ن ح��وي��ل رئ��ي�����س 
الذكي يف الدارة العامة للخدمات 
بوزارة  الل��ك��رتون��ي��ة والت�����ش��الت 
خدمة  ا���ش��ت��خ��دام  اإىل  ال��داخ��ل��ي��ة 
املتوفرة من خالل  امل�شبق  احلجز 
الداخلية  ل��وزارة  الذكي  التطبيق 
و احلر�س على حتميل  التطبيق  
ع��ل��ى اج��ه��زة ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة يف 
بيئاتها املختلفة حيث يحتوي على 
حزمة من اخلدمات الذكية لكافة 
ب�شهولِة  ،ومي���ت���اُز  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات 
خ�شائ�ِس  وج�����ود  م���ع  ال��ت�����ش��ّف��ح 
عر�س لذوي الحتياجات اخلا�شة 
، مب��ا ي��ع��ّزُز م��ن جت��رب��ة امل�شتخِدم 

معاملَتِه  اإجن�����از  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه   ،
اأق�شى  ك���ح���ٍد  ث�����الث  ب����ُخ����ُط����واٍت 
اخلدمات  طبيعة  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 
امل��ت��ع��ددة ل��ق��ط��اع��ات ال�����ش��رط��ة ، و 
الدفاع املدين و اجلن�شية والإقامة، 
كخدمة  وال���رتخ���ي�������س   وامل���������رور 
وخدمة  ال�������ش���ف���ر  ج������واز  جت���دي���د 
. للرتفيه  زيارة   ت��اأ���ش��رية   اإ���ش��دار 
يتيح  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
باإعادة  ِح���َده  على  م�شتخِدٍم  لكل 
ترتيِب اخِلدمات ح�شَب اهتماماِته 
اىل  الو�شوِل  و�شهولُة  ال�شخ�شية، 
لة، مع توفر ِخدمُة  اخِلدماِت املف�شّ
ِكُن  مُيْ وال��ت��ي  ال��ف��وري��ة  امل�����ش��اع��دِة 
التوا�شُل  خ��الل��ه��ا  م���ن  امل��ت��ع��ام��ل 
اأحد املوظفني للم�شاعدة عرب  مع 
يوفر  كما  الفوري،  الرتا�ُشِل  ميزِة 
التطبيق ما يزيد عن مئتي تنبيه 
تلك  ب��ني  وم��ن  التوا�شل  ل�شماِن 
�شالحية  انتهاء  ق��رِب  التنبيهات: 
املركبة،  ملكيِة  اأو  القيادة،  رخ�شِة 

اأو قبل انتهاء جواز ال�شفر.

فقدان جواز �سفرت
ن�شلى  ران�������ى  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
الهند    ، ت���ودي���ي���ل  ك����اي����ك����الم 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )5521999(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم����ن 
ال��ه��ن��دي��ة  او اقرب  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
م���ان���وج  امل�����دع�����و /  ف���ق���د 
ال���ه���ن���د   ، �����ش����ي����ن����غ  م���������ان 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )3743271( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 056/1414244

فقدان جواز �سفرت
اودي�شانى   / امل��دع��و  ف��ق��د 
لك��������م��������ايل م������ال������ي������وى ، 
������ش�����ريلن�����ك�����ا اجل���ن�������ش���ي���ة 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������واز   -
)6773079(  من يجده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/8424431 

تعلن  كل من ال�شركات التالية:
1 - ال�شركة الأ�شرتالية لتكنولوجيا الأ�شا�شات ذ م م

 بجميع فروعها )اأبوظبي-دبي-العني(.
2 - موؤ�ش�شة غزل للنقليات العامة.

3 - موؤ�ش�شة الرمال الذهبية لأعمال احلديد امل�شلح.
4 - حمم�شة و�شوبر ماركت الأرز.

عن قطع عالقة املدعو / اأحمد حممد انور عبد الفتاح )م�شري 
رقم  �شفر  ج��واز  يحمل  اجلن�شية( 
)A18783316(   هوية اماراتية 
 )784198074072426  ( رق��م 
ب��وظ��ي��ف��ة )مدير  ي��ع��م��ل  ب�����ش��ف��ت��ه 
امل��وارد الب�شرية والداري���ة(.. حيث 
نهائيا  معه  ال��ع��الق��ة  قطع  مت  اأن���ه 
2017/02/05 ولي�س  من تاريخ  
بال�شركات  �شخ�شية  �شفة  اأي  ل��ه 

امل��ذك��ورة اع��اله   من تاريخ ن�شر ه��ذا الإع���الن..  كما نحذر من 
يف  يقع  ل  حتى  ال�شركات  ه��ذه  با�شماء  توقيعه  او  معه  التعامل 
�شركة  اواعرتا�س مراجعة  القانونية. فعلى من له حق  امل�شائلة 
)ال�شركة الأ�شرتالية لتكنولوجيا الأ�شا�شات ذ م م( خالل ا�شبوع 
م��ن ت��اري��خ ن�شر ه��ذا الع���الن  وال ف��ان ال�شركات امل��ذك��ورة غري 

م�شوؤولة بعد هذه املدة .. وهذا للعلم.
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عربي ودويل
رئي�ض الوزراء العراقي يطالب ترامب برفع حظر دخول العراقيني 

•• بغداد-اأ ف ب:

الرئي�س  العبادي  حيدر  العراقي  ال��وزراء  رئي�س  طالب 
الم���ريك���ي دون���ال���د ت���رام���ب، ب��رف��ع ب����الده م���ن قائمة 
املتحدة. وكان  ال��ولي��ات  التي منعت من دخ��ول  ال��دول 
دول  �شبع  رعايا  دخ��ول  يحظر  مر�شوما  ا�شدر  ترامب 
90 يوما  مل��دة  ال��ع��راق اىل الرا���ش��ي الم��ريك��ي��ة  بينها 
املتطرفني.  الرهابيني  دخ��ول  منع  بهدف  الق��ل،  على 
المريكي  الرئي�س  من  هاتفية  مكاملة  العبادي  وتلقى 
تناول خاللها العالقات الثنائية بني البلدين، وفق ما 
جاء يف بيان �شادر عن رئا�شة احلكومة العراقية. وا�شار 
البيان اىل ان “رئي�س ال��وزراء اكد على اهمية مراجعة 

القرار الذي �شدر بحق العراقيني لل�شفر اىل الوليات 
املتحدة ورفع العراق من قائمة الدول املذكورة يف المر 

الرئا�شي«.
وا�شاف ان الرئي�س المريكي ترامب “اكد على اهمية 
ب��اق��رب وق��ت وانه  امل��و���ش��وع  التن�شيق لي��ج��اد ح��ل لهذا 
الطار”.  ه��ذا  يف  المريكية  اخلارجية  وزارة  �شيوجه 
وتعد وا�شنطن حليفا ا�شا�شيا للعراق يف جمالت �شيا�شية 
يخو�شها  التي  احل��رب  فيها  مبا  وع�شكرية  واقت�شادية 
�شنوات.  الإرهابي منذ حواىل ثالث  �شد تنظيمداع�س 
الرئي�س  ق��رار  ل��ه،  رد فعل  اول  العبادي اعترب يف  وك��ان 
المريكي الذي يحظر على العراقيني دخول الوليات 
وقال  املتحدة بانه ي�شكل عقابا ملن “يقاتلون الرهاب”. 

ن��ه��اي��ة ال�����ش��ه��ر امل��ا���ش��ي، م��ت��وج��ه��ا ب��ال��ك��الم اىل ترامب 
الذين  النا�س  ال�شحية لتحا�شبه، على  تاأتي على  “اأنت 
ولتعزيز  ي�شحون والذين يقاتلون الرهاب لتعاقبهم”. 
ودعم العالقات بني البلدين، اكد العبادي خالل مكاملته 
“حر�س العراق على تعزيز العالقات  مع ترامب، على 
بدوره،  ال�شعد”،  خمتلف  على  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع 
املتحدة،  ال��ولي��ات  لزيارة  العبادي  دعوته  ترامب  ج��دد 
معارك  العراقية  القوات  وتخو�س  نف�شه.  للبيان  وفقا 
بدعم من التحالف الدويل بقيادة وا�شنطن، �شد تنظيم 
حمدودة  مناطق  على  ي�شيطر  اليوم  ب��ات  ال��ذي  داع�س 
م��ق��ارن��ة م��ع ال��ف��رتة ال��ت��ي اع��ق��ب��ت ه��ج��وم��ه ال��وا���ش��ع يف 

حزيران/يونيو 2014.

البحث عن موظفني بال�سليب االأحمر مفقودين باأفغان�ستان
•• كابول-اأ ف ب:

اعلنت اللجنة الدولية لل�شليب الحمر ام�س انها تبذل كل ما يف و�شعها للعثور على اثنني من 
موظفني  �شتة  مقتل  عن  اأ�شفر  قوافلها  اح��دى  على  هجوم  بعد  افغان�شتان  يف  فقدا  موظفيها 
الثلج  تنقل م�شاعدات اىل منطقة عزلها  بينما كانت  الربعاء  القافلة لكمني  اآخرين. وتعر�شت 
يف اقليم جوزجان غري امل�شتقر يف ال�شمال. وقتل �شتة موظفني على الفور، بع�شهم من كثب، يف 
ما يعد واحدا من ا�شواأ الهجومات على اللجنة الدولية لل�شليب الحمر، وقد دفعها اىل تعليق 
الدولية يف  اللجنة  با�شم  املتحدث  وق��ال  منذ ثالثة عقود.  تن�شط  افغان�شتان حيث  عملياتها يف 
زميلينا  عن  اخبار  لالأ�شف  بعد  لدينا  “لي�س  بر�س  فران�س  لوكالة  غال�س  توما�س  افغان�شتان 
وا�شاف “اننا نبذل جهودا حثيثة ملعرفة مكان وجودهما«. ومل تعلن اي جمموعة  املفقودين”. 
م�شلحة بعد م�شوؤوليتها عن الهجوم، لكن قائد �شرطة جوزجان رحمة اهلل ترك�شتاين اتهم مقاتلي 

الفرع املحلي من تنظيم داع�س الإرهابي .

حماولتهم الو�شول اإىل حمافظة 
اإىل  اقتادهم  الدين، حيث  �شالح 
اأن فيهم  م��ع  م��دي��ن��ة احل��وي��ج��ة، 
والن�شاء  الأط����ف����ال  م���ن  ال��ك��ث��ري 

الذين يواجهون خطر املوت.

ال��ت��خ��وف م���ن ا���ش��ت��ب��ع��اد الح����زاب 
التي تقلق احلكومة.

الوحدة  من�شة  م�شتقبل  ه��و  م��ا 
الدميوقراطية

ائ��ت��الف من�شة  ل��و مل يكن  وحتى 
م�شطرا  الدميوقراطية  ال��وح��دة 
ل���ل���م���رور ب��ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����ش��ج��ي��ل من 
ي��واج��ه �شكوى حول  ج��دي��د، ف��ان��ه 
ع��م��ل��ي��ات ت��زوي��ر م��ف��رت���ش��ة خالل 
عملية ال�شتفتاء �شد مادورو التي 

توقفت يف نهاية ال�شنة املا�شية.
اع��ت��ب��اره غري  ي��واج��ه خطر  لذلك 
القادة  اب����رز  اح����د  واك����د  ���ش��رع��ي. 
الت�شافيزيني، ديو�شدادو كابيلو يف 
الفرتة الأخرية، قام بعملية تزوير 
تلقائيا  يبعده  وهذا  البالد،  حيال 

من النتخابات.

ل�شيطرة  اخلا�شعة  املناطق  نحو 
غربي  ج��ن��وب��ي  الب�شمركة  ق���وات 
التنظيم  اأن  واأ���ش��اف  امل��ح��اف��ظ��ة. 
احتجز اأي�شا 125 �شخ�شا قرب 
قرية حمل جنوبي كركوك خالل 

•• بغداد-وكاالت:

يف  ال��ع��راق��ي��ون  ال��ن��ازح��ون  ي�شكو 
املو�شل  �شرقي  املقامة  املخيمات 
واملنظمات  احل���ك���وم���ة  ت��ق��اع�����س 
الدولية عن توفري الدعم الالزم 
اأطفالهم  اإن  وي���ق���ول���ون  ل���ه���م، 
يتعر�شون لالإ�شابة بالعديد من 

الأمرا�س.  
ا�����ش����ط����ر ن���������ش����وان ع����ل����ي ال������ذي 
دماغية  بجلطة  وال��دت��ه  اأ�شيبت 
اإىل  ن��ق��ل��ه��ا  اإىل  اأ���ش��ب��وع��ني  ق��ب��ل 
ي�شكو  لكنه  ح��ك��وم��ي،  م�شت�شفى 
�شح امل�شاعدات من قبل القائمني 

على املخيم. 
ل��ه��م تعالوا  ق��ل��ت  ن�����ش��وان  ي��ق��ول 
للخيمة لروؤية و�شعي، واأين اأنام، 

حتى الغاز مل اأ�شتلمه هذا �شهر.
التي  حم��م��د  اأم  ذه���ب���ت  ح���ني  يف 
حت���ج���رت ع��ي��ن��ه��ا ب���ال���دم���وع، اإىل 

انتقاد م�شوؤويل حمافظة املو�شل 
اإنهم  ق���ائ���ل���ه  ب����غ����داد،  وح���ك���وم���ة 
نعي�س  ونحن  ق�شور،  يعي�شون يف 
اأن��ا مري�شة، ول يوجد  يف مذلة، 

معي نقود ل�شراء الدواء.
ثمانية  يعي�س  اخليم  اإح��دى  ويف 
عليها  م����دف����اأة  ح����ول  اأ����ش���خ���ا����س 
ي�������ش���ت���دف���ئ���ون وي�������ش���خ���ن���ون م���اء 
ال�شتحمام من دون ن�شيان اإعداد 
وعند  اأخ���رى  خيمة  ويف  ال�����ش��اي، 
اإل  ت���رى  ل  ب����اردة  ليلة  منت�شف 

الروؤو�س من �شدة الربد.
ي��ل��ت��ف ه����وؤلء ح���ول امل���دف���اأة عند 
نومهم وكاأنها اأمهم، علها تخفف 
خ�شيتهم  م���ع  ال���ق���ار����س،  ال�����ربد 
ان���دلق وق��وده��ا ج���راء اأي حركة 

قد تودي بحياتهم.
اىل ذل�����ك، ق����ال رئ��ي�����س ال������وزراء 
العراقي حيدر العبادي اإن غالبية 
الإرهابي  داع�����س  تنظيم  مقاتلي 

التابعة  والأ�شلحة  املتفجرة  املواد 
ح�شول  بعد  امل��ع��ارك  خ��الل  لهم 
معلومات  على  العراقية  ال��ق��وات 
م��واق��ع خمازن  ع��ن  املدنيني  م��ن 
جميع  حت��ري��ر  متوقعا  ال�����ش��الح، 
ق��ري��ب��ا. و�شهد  امل��و���ش��ل  م��ن��اط��ق 
من  الع�شرات  مقتل  الأول  اأم�����س 
ملي�شيات احل�شد ال�شعبي وتنظيم 
داع�����س يف ه��ج��م��ات م��ت��ب��ادل��ة بني 
ويف  املو�شل،  مدينة  يف  الطرفني 
ق�شف مدفعي نفذته قوات اأمنية 

على منطقة باب الطوب.
ق����ال �شابط  اأخ�������رى،  م���ن ج��ه��ة 
لوكالة  ال����ع����راق����ي  اجل���ي�������س  يف 
ال�شحافة الفرن�شية اإنه مت العثور 
يف الرطبة على مقربتني ت�شمان 
رف���ات ع��ن��ا���ش��ر م��ن ق���وات الأمن 
ومدنيني اأعدمهم تنظيم الدولة 
عام  الرطبة  على  �شيطر  عندما 

.2014

الأجانب غادروا املو�شل، يف حني 
على  العثور  ع�شكري  م�شدر  اأك��د 
لأ�شخا�س  جماعيتني  مقربتني 
بلدة  يف  داع�����س  تنظيم  اأع��دم��ه��م 
كما  الأن���ب���ار،  مبحافظة  ال��رط��ب��ة 
التنظيم  اأن  اآخ�����ر  م�����ش��در  اأك�����د 
مبحافظة  ن�����ازح�����ني  ي���ح���ت���ج���ز 

كركوك.
املحافظني  م��ع  اج��ت��م��اع  وخ����الل 
قال  بغداد،  بالعا�شمة  العراقيني 
العبادي اإن تنظيم داع�س يرتاجع 
باملو�شل، واإن هناك نزاعا داخليا 
مو�شحا  التنظيم،  عنا�شر  ب��ني 
الأجانب  عنا�شرهم من  اأكر  اأن 
ع��وائ��ل��ه��م حمافظة  م���ع  غ������ادروا 

نينوى.
اأن  العراقي  ال���وزراء  رئي�س  واأك��د 
الكثري من عنا�شر تنظيم داع�س 
املو�شل،  م���ع���ارك  خ����الل  ق��ت��ل��وا 
واأن����ه مت��ت م�����ش��ادرة اأط���ن���ان من 

الأنا�شول عن �شابط يف ال�شرطة 
 260 يحتجز  الدولة  تنظيم  اأن 
اأثناء  م��دن��ي��ا ق���رب ق��ري��ة ذي��ب��ات 
ق�شاء  م���ن  ال����ف����رار  حم��اول��ت��ه��م 
احلويجة التابع ملحافظة كركوك 

البلدي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  وق�����ال 
عليها  اجل��ث��ث  اإن  م�����ش��ع��ل  ع��م��اد 
اأنه  ن��اري��ة، م�شيفا  ع��ي��ارات  اآث���ار 
مل يتم اإح�شاء عددها لكنها تقدر 
وكالة  ون��ق��ل��ت  ج��ث��ة.   25 ب��ن��ح��و 

يناير كانون الثاين.
وقالت م�شادر دبلوما�شية يف بكني 
اإحراج  ال�شني كانت قلقة من  اإن 
على  امل��ك��امل��ة  ����ش���ارت  اإذا  رئ��ي�����ش��ه��ا 
تفا�شيلها  و�ُشربت  ي��رام  م��ا  غ��ري 

لو�شائل الإعالم.
توترت  امل���ا����ش���ي  الأ�����ش����ب����وع  ويف 
م��ع حليفتها  وا���ش��ن��ط��ن  ع��الق��ات 
ن�شرت  اأن  بعد  اأ�شرتاليا  القدمية 
�شحيفة وا�شنطن بو�شت تفا�شيل 

التي  الع�����م�����ال  رج������ال  م���ق���ارب���ة 
الدبلوما�شية  يف  ترامب  ينتهجها 
املجال  ه����ذا  يف  ت��ن��ج��ح  ان  مي��ك��ن 
املتوقع  م���ن  ق����واع����ده.  ل���ه  ال����ذي 
ا���ش��ت��ح��داث الف  اآب����ي  ان ي��ق��رتح 
الوظائف يف الوليات املتحدة من 
قطارات  خطوط  م�شاريع  خ��الل 
ف��ائ��ق��ة ال�����ش��رع��ة، ب��ال���ش��اف��ة اىل 
ا���ش��ت��ث��م��ارات ن��ق��دي��ة خ��ا���ش��ة من 

�شركات يابانية.
ياأمل  امل����ب����ادرات،  ه���ذه  م��ق��اب��ل  يف 

ف��ق��د �شبق جل���ده رئ��ي�����س ال����وزراء 
نوبو�شوكي كي�شي ان لعب الغولف 
م���ع ال��رئ��ي�����س الم���ريك���ي دواي����ت 

اآيزنهاور.
اذاعية  م��ق��اب��ل��ة  ت��رام��ب يف  وق���ال 
ت�شمح  الغولف  “ريا�شة  م��وؤخ��را 
ال���ش��خ��ا���س ب�شكل  ل���ك مب��ع��رف��ة 
اف�����ش��ل مم���ا ل���و ك���ان ال��ل��ق��اء على 

طاولة غداء«.
ل��ك��ن ال��ه��دف م��ن ال��ل��ق��اء �شيكون 
كانت  اذا  م���ا  اخ���ت���ب���ار  خ�����ش��و���ش��ا 

الرئي�س  طلب  على  ب��ن��اء  ت��رام��ب 
���ش��ي ع��ل��ى اح������رتام م���ب���داأ �شني 

واحدة.
وكان رد فعل تايوان فاترا. وقال 
تايوان  رئ��ي�����ش��ة  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث 
اإن  ب���ي���ان  اإي����ن����ج وي�����ن يف  ت�������ش���اي 
الحتفاظ  ت��اي��وان  م�شلحة  م��ن 
ب���ع���الق���ات ج���ي���دة م����ع ال����ولي����ات 

املتحدة وال�شني. 
املكتب  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث  وق�������ال 
بيان  يف  ه��واجن  األيك�س  الرئا�شي 
توا�شل تايوان والوليات املتحدة 
لتفادي  ق������رب  ع�����ن  الت���������ش����ال 

الإ�شرار بالعالقات.
واأ����ش���اف احل��ف��اظ ع��ل��ى عالقات 
ط��ي��ب��ة ب����ني ت����اي����وان وال����ولي����ات 
املتحدة وعرب امل�شيق مع ال�شني 
وهو  الوطنية  م�شلحتنا  يحقق 
الإقليمي  ل���ل�������ش���الم  م���ه���م  اأم������ر 

وال�شتقرار.
الزعيمني  اأول مكاملة بني   وه��ذه 
م��ن��ذ ت��ن�����ش��ي��ب ت���رام���ب ي����وم 20 

باملعاهدات  ت��رام��ب  يلتزم  اأن  اآب��ي 
الثنائية  وال��ت��ج��اري��ة  ال��دف��اع��ي��ة 
يدر�س  البي�س  فالبيت  القائمة. 
ل����زي����ادة كبرية  م�����ش��اري��ع  ح��ال��ي��ا 
على  اجل����م����رك����ي����ة  ال�����ر������ش�����وم  يف 
وقع  ل��ه  �شيكون  ال���ش��ت��رياد، مم��ا 

كبري على امل�شانع اليابانية.
اآب���ي ب��ذل ج��ه��ودا لتعزيز  وم��ع ان 
ق�����درات ال���ي���اب���ان ال��ع�����ش��ك��ري��ة، ال 
على  ت��ع��ت��م��د  ت�����زال  ل  ب�����الده  ان 

ال�شمانات المنية المريكية.
قال اآبي امام �شحافيني يف املطار 
“اريد  ط���وك���ي���و  م����غ����ادرت����ه  ق���ب���ل 
ان اع��ق��د ق��م��ة ت��وج��ه ر���ش��ال��ة بان 
الياباين  الم����ريك����ي  ال���ت���ح���ال���ف 
الرئي�س  م�����ع  اك�������ر  ����ش���ي���ت���ع���زز 

ترامب«.
تنمية  على  “�شنعمل  اآب���ي  وت��اب��ع 
اقت�شادي البلدين اكر بال�شتناد 
احل�����رة  ال�����ت�����ج�����ارة  ق�����واع�����د  اىل 
م�شددا على انه يريد  والعادلة”، 

“تاكيد ذلك” مع ترامب.

ترامب  فيها  وج��ه  هاتفية  مكاملة 
وزراء  ل��رئ��ي�����س  ق��ا���ش��ي��ة  ع���ب���ارات 

اأ�شرتاليا مالكوم ترنبول.
اأن  اإىل  اأي�����ش��ا  واأ����ش���ار اجل��ان��ب��ان 
اأكر  ت��ك��ون  اأن  ال��ع��الق��ات مي��ك��ن 
�شني  م�شاألة  ت�شوية  مع  طبيعية 

واحدة.
وذك����ر ال��ب��ي��ان ���ش��ي��ن��خ��رط ممثلو 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة وال�������ش���ني يف 
ب�شاأن  وم���ف���او����ش���ات  م��ن��اق�����ش��ات 
الهتمام  ذات  الق�شايا  م��ن  ع��دد 

امل�شرتك.
وزارة  ن�شرته  منف�شل  ب��ي��ان  ويف 
اإن  �شي  ق��ال  ال�شينية  اخلارجية 
ب��ك��ني ت��ق��در ح��ف��اظ ت��رام��ب على 

�شيا�شة �شني واحدة.
ونقل البيان عن الرئي�س ال�شيني 
املتحدة  الوليات  باأن  اأوؤمن  قوله 
التعاون  يف  ���ش��ري��ك��ت��ان  وال�����ش��ني 
امل�شرتكة  اجل���ه���ود  خ����الل  وم����ن 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  دف���ع  ميكننا 

اإىل م�شتوى جديد تاريخي.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

الياباين  ال������وزراء  رئ��ي�����س  يلتقي 
دونالد  الأوىل  للمرة  اآب��ي  �شينزو 
ترامب يف البيت البي�س على امل 
اقامة عالقات �شخ�شية وثيقة مع 

الرئي�س المريكي اجلديد.
�شيحاول اآبي القيام مبقاربة على 
�شهدت  ان  ب��ع��د  �شخ�شي  �شعيد 
ال��ع��الق��ات ب��ني ال��ولي��ات املتحدة 
ترامب  رف�س  اثر  توترا  واليابان 
اتفاقية ال�شراكة القت�شادية عرب 
الرئي�س  ورغ��ب��ة  ال��ه��ادئ  املحيط 
الم����ريك����ي يف اع�������ادة ال���ن���ظ���ر يف 
اللتزامات الدفاعية القائمة منذ 

زمن.
امل�شوؤولن  ي��ع��ق��د  ان  امل���ق���رر  م���ن 
قبل  البي�س  البيت  يف  حمادثات 
ان ي��ت��وج��ه��ا اىل م��ق��ر ت��رام��ب يف 
ريا�شة  �شيمار�شان  حيث  فلوريدا 
ال�شبوع.  ن��ه��اي��ة  خ���الل  ال��غ��ول��ف 
التاريخ  يف  ا����ش���داء  اآب����ي  ل���زي���ارة 

••بكني- وا�صنطن-رويرتز:

دونالد  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  غ��ري 
ترامب موقفه ووافق على احرتام 
�شيا�شة �شني واحدة وذلك خالل 
ات�شال هاتفي مع نظريه ال�شيني 
�شي جني بينغ يف دفعة دبلوما�شية 
كبرية لبكني التي ل تتغا�شى عن 
ال�����ش��ي��ادة على  مل�����ش��األ��ة  ان��ت��ق��اد  اأي 

تايوان.
اأث��������ار غ�شب  ق����د  ت����رام����ب  ك������ان 
الأول  كانون  دي�شمرب  يف  ال�شني 
رئي�شة  مع  هاتفيا  حت��دث  حينما 
اإن الوليات املتحدة  تايوان وقال 
ب�شيا�شة  للتقيد  م�شطرة  لي�شت 
وا�شنطن  تقر  التي  واح��دة  �شني 
مبوجبها مبوقف بكني باأن تايوان 
جزء ل يتجزاأ من اأرا�شيها. وذكر 
بيان للبيت الأبي�س اأن الرئي�شني 
م�����ش��اء اخلمي�س  ط��وي��ال  حت��دث��ا 

بتوقيت وا�شنطن. 
الرئي�س  واف����ق  ال��ب��ي��ان  واأ����ش���اف 

روؤ�ساء بلديات ليبية 
يخ�سون من اأزمة املهاجرين

•• طرابل�س-رويرتز:

يخ�شى روؤ�شاء بلديات ليبية من جنوبها ال�شحرواي وحتى �شواحلها ال�شمالية 
اأن يت�شبب اتفاق اأبرم بني طرابل�س وروما لتمويل مراكز لحتجاز املهاجرين يف 
البلد العربي يف نقل اأزمة املهاجرين التي تواجهها اأوروبا اإىل الأرا�شي الليبية. 
الرئي�شية  العبور  نقطة  واإيطاليا  ليبيا  ب��ني  املتو�شط  البحر  منطقة  وب��ات��ت 
يف  اأف�شل  حياة  عن  الباحثني  اقت�شادية  لدوافع  واملهاجرين  اللجوء  لطالبي 
اإىل  املهاجرين  قيا�شي من  عدد  و�شول  املا�شي  العام  اإيطاليا  و�شجلت  اأوروب��ا. 
يف  احتجاز  ملراكز  الأوروب���ي  الحت��اد  من  متويال  الت��ف��اق  ويت�شمن  اأرا�شيها. 
بلدات ومدن على طول ممرات تهريب الب�شر الرئي�شية عرب ليبيا ف�شال توفري 
التدريب واملعدات ملكافحة املهربني. وقال حامد اخليايل عميد بلدية �شبها وهي 
اأبنائنا ولي�س  "اأولويتنا هي م�شاندة  املهاجرين يف جنوب البالد  بوؤرة لتهريب 

ال�شماح باإقامة مهاجرين غري �شرعيني يف مراكز."
واأ�شاف "اإذا كان الأوروبيون يريدون ال�شماح لهم بالإقامة فيمكنهم ا�شت�شافتهم 
م�شاكلنا اخلا�شة  لدينا  لأننا  ليبيا  لي�س يف  لكن  اأك��رب..  اأرا�شيهم.. وهي  على 
التي ينبغي اأن نهتم بها." وانزلقت ليبيا اإىل اأتون الفو�شى بعد الإطاحة مبعمر 
القذايف يف 2011 مما اأتاح الفر�شة لع�شابات التهريب لتكوين �شبكات قوية. 
رحلة  مقابل  املهاجرين  من  ال���دولرات  اآلف  الع�شابات  تلك  تطلب  ما  وع��ادة 
اأجل  من  تذكر  جتهيزات  بال  ق��وارب  يف  بهم  ال��زج  قبل  ال�شحراء  عرب  خطرة 
اأخرى حمفوفة باملخاطر عرب البحر املتو�شط. وت�شري تقديرات  خو�س رحلة 

اإىل مقتل 4500 مهاجر يف 2016.

اأحياء يف بروك�سل تغرق بالظالم
•• بروك�صل-اأ ف ب:

�شاد الظالم اأحياء عدة يف بروك�شل على مدى �شاعة ون�شف �شاعة ب�شبب �شل�شلة 
اخلمي�س  ليل  اأف���اد  ح�شبما  اأ�شبابها،  تعرف  مل  الكهربائي  للتيار  انقطاعات 
وعند  الكهرباء.  ت��وزي��ع  و�شركات  الإن��رتن��ت  م�شتخدمي  م��ن  العديد  اجلمعة 
ال�شاعة 00،15 )23،15 ت غ اخلمي�س( قالت �شركة �شيبلجا املوزعة للكهرباء 
واأ�شافت  الكهربائية.  ال�شبكة  م�شغل  من  جمددا”  التيار  “نتقى  بروك�شل  يف 
“نبداأ تدريجيا تغذية املناطق التي تاأثرت” بالنقطاع. وكانت مناطق �شكاربيك 
واإيفري و�شان جو�س الواقعة يف ال�شمال الغربي للعا�شمة البلجيكية، قد تاأثرت 
22،40 )21،40 ت غ(، وفق ما  ال�شاعة  بانقطاع عام للتيار الكهربائي نحو 
الربامج  ت��اأث��رت  وق��د  �شيبلجا.  با�شم  متحدث  ع��ن  لالأنباء  بلجا  وك��ال��ة  نقلت 
�شكاربيك  تتخذ من  التي  العامة  الفرنكوفونية  اف  بي  تي  اآر  ل�شبكة  الإذاعية 
بال�شرطة  القلقني  ال�شكان  م��ن  العديد  وات�شل  الن��ق��ط��اع.  ذل��ك  ج��راء  م��ق��را، 

للح�شول على معلومات، وفقا لبيان لل�شرطة الحتادية نقلته “بلجا«.

اقرتاب مقاتلتني اأمريكية 
و�سينية فوق البحر اجلنوبي 

•• وا�صنطن-رويرتز:

الأمريكية طراز  للبحرية  تابعة  اإن طائرة  اأمريكي لرويرتز  قال م�شوؤول 
بحر  فوق  البع�س  بع�شهما  من  اقرتبتا  �شينية  ع�شكرية  ومقاتلة  بي-3 
واأ�شاف  متعمدة.  غ��ري  اأن��ه��ا  البحرية  تعتقد  واق��ع��ة  يف  اجلنوبي  ال�شني 
امل�شوؤول الذي حتدث �شريطة عدم الك�شف عن ا�شمه اأن الطائرتني اقرتبتا 
�شول  �شكاربورو  حميط  يف  الأربعاء  يوم  بع�شهما  من  اأمتار   305 مل�شافة 
وقوع  النادر  اإن من  امل�شوؤول  وق��ال  ال�شيني.  الرئي�شي  وال��رب  الفلبني  بني 
مثل هذه احلوادث بني املقاتالت ال�شينية والأمريكية اإذ مل حتدث �شوى 

واقعتني من هذا القبيل يف 2016.

اإردوغان يقر م�سروع قانون تعديل الد�ستور 
•• اأنقرة-رويرتز:

اأقر  اإردوغ���ان  اإن  ام�س  اإردوغ���ان  الرتكي رج��ب طيب  الرئي�س  ق��ال مكتب 
م�شروع قانون التعديالت الد�شتورية ليمهد الطريق لنظام رئا�شي تنفيذي 
بينما توقع نائب لرئي�س الوزراء اإجراء ا�شتفتاء على م�شروع القانون يوم 
اإن الإ�شالحات �شتحقق ال�شتقرار يف  اإردوغ��ان  اأبريل ني�شان. ويقول   16
وقت م�شطرب و�شتمنع العودة اإىل الئتالفات احلكومية اله�شة. ويخ�شى 
معار�شوه اأن يكون ذلك اإيذانا بحكم يزداد ا�شتبدادا. وقال بيان مقت�شب 
الوزراء  رئي�س  مكتب  اإىل  اأحيل  القانون  م�شروع  اإن  الرئا�شة  موقع  على 
قورتوملو�س  نعمان  ال��وزراء  رئي�س  نائب  وق��ال  ا�شتفتاء.  يف  ويطرح  لين�شر 
العليا  اللجنة  اإىل  حاليا  الأنظار  تتجه  الرئي�س  موافقة  بعد  لل�شحفيني 
لالنتخابات. قد تعلن اللجنة اأن 16 اأبريل هو املوعد املنا�شب لال�شتفتاء.

على  ح�شل  اأن  بعد  املا�شي  ال�شهر  القانون  م�شروع  على  ال��ربمل��ان  وواف��ق 
من  الأق��ل  على  ع�شوا   330 موافقة 
 .550 البالغ عددهم  اأع�شاء الربملان 
فقد  ال�شتفتاء  يف  الت�شريع  اأق��ر  واإذا 
مي��ه��د ه����ذا ال��ط��ري��ق اأم������ام اإردوغ������ان 

ليبقي يف من�شبه حتى 2029.
الد�شتورية  ال���ت���ع���دي���الت  و���ش��ت��م��ك��ن 
واإعالن  املرا�شيم  اإ�شدار  من  الرئي�س 
ح����ال����ة ال������ط������وارئ وت���ع���ي���ني ال��������وزراء 
وك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني وح��ل ال��ربمل��ان وهي 
املعار�شة  ح���زب���ا  ي���ق���ول  ����ش���الح���ي���ات 
الرئي�شيان اإنها تخل بكفة ميزان القوة 

ل�شالح اإردوغان.

انتخابات على مقا�س احلكومة.
اعتباره  اجل  ال�شروط ومن  تلبية 
�شرعيا، وحتى يتمكن من امل�شاركة 
يف الن���ت���خ���اب���ات، ي��ت��ع��ني ع��ل��ى كل 
تواقيع متثل  حزب احل�شول على 
%0،5 من الهيئة الناخبة يف 12 
���ش��اع��ة موزعة   14 ولي����ة، خ���الل 

على فرتة ل تتعدى اليومني.
ويعترب املحللون هذه العملية �شبه 

م�شتحيلة لالأحزاب ال�شغرية.
ماترتينيز  ايجينيو  املحللني  لكن 
وادغ���������ار غ���ي���ت���ريي���ز، ي����ق����ولن ان 
حتالف  يف  ال����ك����ب����رية  الح�����������زاب 
الدميوقراطية  ال���وح���دة  م��ن�����ش��ة 
اي�����ش��ا. فبعد  ب����الأم����ان  ت�����ش��ع��ر  ل 
التواقيع، ميكن رفع دعاوى  جمع 
اىل  امل��ع��ار���ش��ة  ي��دف��ع  م��ا  ق�شائية 

�شيا�شته،  ف��ن��زوي��ل��ي��ني  ع�����ش��رة  ك���ل 
داتانالي�شي�س  موؤ�ش�شة  تقول  كما 
ازمة  و�شط  ال���راأي،  ل�شتطالعات 

اقت�شادية حادة.
وت�شيطر الت�شافيزية )تيمنا با�شم 
ت�شافيز،  ه��وغ��و  ال�شابق  الرئي�س 
الوقت  يف   ،)2013-1999
23 ولية،  20 من  ال��راه��ن على 
وعلى 242 من 335 بلدية. لكن 
اح���رزت  ع��ن��دم��ا  اه���ت���زت  هيمنتها 
املعار�شة فوزا كبريا يف النتخابات 
للمرة   ،2015 اواخ����ر  ال��ن��ي��اب��ي��ة 

الوىل منذ 17 عاما.
ويف ت�شريح لوكالة فران�س بر�س، 
قال ا�شتاذ العلوم ال�شيا�شية لوي�س 
اىل  امل���رة  ه��ذه  ي�شعون  �شالمنكا، 
تتيح تنظيم  التي  الظروف  تاأمني 

•• كراكا�س-اأ ف ب:

يف  جديدة  �شيا�شية  معركة  فتحت 
فنزويال بعد ان طلب من الحزاب 
للعمل قبيل  اع��ادة طلب ترخي�س 
والبلدية  امل��ن��اط��ق��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
املقبلة، يف اجراء قد يكون الهدف 
بوجه  امل���ع���ار����ش���ة  ا����ش���ع���اف  م���ن���ه 

احلكومة ال�شرتاكية.
الوطني  امل���ج���ل�������س  ت�����ش��ب��ب  وق�����د 
الن��ت��خ��اب��ي ب���ان���دلع اجل����دال هذا 
ال�شبوع عندما ك�شف عن ال�شروط 
التي يتعني توافرها لدى الحزاب 
ت�شارك  التي مل   59 ال�  ال�شيا�شية 
يف الن��ت��خ��اب��ني الخ���ريي���ن، او مل 
%1 على الق��ل من  حت�شل على 
وجود  ع��ل��ى  للح�شول  الأ����ش���وات، 

�شرعي.
احلزب  الإج������راء  ه���ذا  ي�شمل  ول 
املوحد،  ال��ف��ن��زوي��ل��ي  ال����ش���رتاك���ي 
مادورو،  نيكول  الرئي�س  بزعامة 
ال����وح����دة  م���ن�������ش���ة  ائ�����ت�����الف  ول 

الدميوقراطية املعار�س.
الح�������زاب  ع���ل���ى  ي���ت���ع���ني  ان������ه  اإل 
“من�شة  ت�����ش��ك��ل  ال���ت���ي  ال��ث��الث��ني 
اعادة  الدميوقراطية”  ال��وح��دة 
ت�شارك  مل  لن��ه��ا  ترخي�س  ط��ل��ب 
النتخابات  يف  ف����ردي����ة  ب�������ش���ورة 

ال�شابقة.
انتخاب حمفوف باملخاطر للحكم

والنتخابات التي ترمي اىل تعيني 
البلديات،  وروؤ�شاء  الوليات  حكام 
ان  ل��و  حتى  ال�شنة  ه��ذه  �شتجرى 

موعدها مل يتحدد بعد.
حمفوفة  الن����ت����خ����اب����ات  وت�����ب�����دو 
الرئي�س  اىل  بالن�شبة  ب��امل��خ��اط��ر 
ال��ذي يعار�س ثمانية من  م��ادورو 

الربد ي�ساعف معاناة النازحني من املدينة

العبادي: غالبية عنا�سر داع�ض غادروا املو�سل

املعار�سة الفنزويلية يف خطر قبل االنتخابات املحلية 

ترامب يغري موقفه ويدعم �سيا�سة »�سني واحدة«ترامب واآبي ياأمالن بعالقات �سخ�سية وثيقة
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عربي ودويل

قال م�شدر طبي اإن خم�شة اأ�شخا�س على الأقل قتلوا واأ�شيب 19 
اآخرين ام�س اجلمعة يف تفجريين انتحاريني اأ�شابا موقعا للجي�س 

العراقي ومطعما يف �شرق املو�شل.
وفجر رجل يعتقد اأنه ع�شو يف تنظيم داع�س الإرهابي نف�شه داخل 
فقتل  اجلمعة  الغداء  وقت  الزهور  حي  يف  اجلميلة  �شيدتي  مطعم 
النتحاري  الهجوم  ونفذ   .15 واأ�شاب  الأق��ل  على  اأ�شخا�س  اأربعة 
حي  يف  اآخرين  اأربعة  واأ���ش��اب  جنديا  وقتل  ملغومة  ب�شيارة  الثاين 

النور.
وامل��ن��ط��ق��ت��ان م��ن ب��ني الأح���ي���اء ال��ت��ي ا���ش��ت��ع��ادت��ه��ا ال��ق��وات العراقية 
املدعومة من الوليات املتحدة من التنظيم املت�شدد. وانفجر حزام 
اأحد  النوع الذي يرتديه عادة املفجرون النتحاريون يف  نا�شف من 

�شوارع الزهور دون وقوع خ�شائر ب�شرية.
ل�شتعادة  الأول  ت�شرين  اأك��ت��وب��ر  يف  ب���داأت  -ال��ت��ي  العملية  وتوقفت 
املو�شل من قب�شة التنظيم املت�شدد- ال�شهر املا�شي بعد اأن �شيطرت 
ال�شرقية  ال�شفة  على  تقع  التي  الأحياء  كل  على  العراقية  القوات 
لنهر دج��ل��ة ال���ذي يق�شم امل��دي��ن��ة. وه��ج��م��ات ام�����س ه��ي ث���اين اأكرب 
هجمات يف الأحياء التي ا�شتعادتها القوات العراقية. واأ�شفر تفجري 
الأق���ل يف حي  �شخ�شا على   23 ع��ن مقتل  ���ش��ي��ارات ملغومة  ث��الث 

كوكجلي يوم 22 دي�شمرب كانون الأول.

نا�شط  حماكمة  بدء  على  اجلمعة  ام�س  تايالندية  حمكمة  وافقت 
في�شبوك  موقع  على  ن�شر  اأن  بعد  امللكي  النظام  اإه��ان��ة  بتهمة  ب��ارز 
ملحة �شخ�شية اأعدتها هيئة الإذاعة الربيطانية )بي.بي.�شي( باللغة 

التايالندية عن امللك اجلديد و�شفها البع�س باأنها مهينة.
ماها  اجل��دي��د  امل��ل��ك  ع��ه��د  يف  ال��ق�����ش��اء  ينظرها  ق�شية  اأول  وه���ذه 
فاجريالوجنكورن مبوجب قانون العيب يف الذات امللكية الذي ين�س 
على عقوبات ت�شل اإىل ال�شجن 15 عاما عن كل جرمية ت�شهري اأو 

�شب للملكية.
عاما(   25( بونباتاراراك�شا  جاتوبات  النا�شط  على  القب�س  واألقي 
الذي نظم عدة احتجاجات �شد املجل�س الع�شكري احلاكم يف البالد 

بعد يومني من تن�شيب امللك اجلديد يف دي�شمرب كانون الأول.
وقال حمامي جاتوبات اإن املحكمة يف بلدة خون كاين ب�شمال �شرق 
قال  ال���ذي  النا�شط  مبحاكمة  الإدع����اء  طلب  على  واف��ق��ت  تايالند 

حماميه اإنه اأنكر كل التهامات املوجهة اإليه.
وي��واج��ه ج��ات��وب��ات تهما بانتهاك ق��ان��ون اجل��رائ��م الل��ك��رتون��ي��ة يف 
عن  ال�شخ�شية  اللمحة  يت�شمن  ال��ذي  الرابط  ن�شره  بعد  تايالند 

امللك. ومت رف�س طلبات الإفراج عنه بكفالة.

يحظر  ق��ان��ون��ا  ب���اأن  ام�����س  الفرن�شية  ال��د���ش��ت��وري��ة  امل��ح��ك��م��ة  ق�شت 
ت�شفح املواقع املتطرفة التي حتث على اأعمال اإرهابية بانتظام غري 

د�شتوري.
و�شدر القانون يف يونيو حزيران املا�شي بعد �شبعة اأ�شهر من هجمات 
نفذها مت�شددون بالأ�شلحة والقنابل اأ�شفرت عن مقتل 130 �شخ�شا 

يف باري�س واأدت لفر�س حالة الطوارئ يف فرن�شا.
ق�شاة  ع�شرة  م��ن  املوؤلفة  املحكمة  رف�شت  اجلمعة  �شدر  حكم  ويف 
املتطرفني  م��واق��ع  يت�شفح  م��ن  معاقبة  على  ين�س  ال��ذي  ال��ق��ان��ون 
دون  ال��ت��وا���ش��ل  ح��ري��ة  ينتهك  اإن���ه  قائلة  ع��ام��ني  بال�شجن  بانتظام 

�شرورة وب�شكل غري متنا�شب.
الآن  ومي�شي  القانون  ب�شبب  ت�شرر  رجل  عن  يدافع  حمام  وطعن 

عقوبة ال�شجن عامني على احلظر.
لديها  فرن�شا  يف  القانون  اإن��ف��اذ  وك��الت  اإن  بيان  يف  املحكمة  وقالت 
امل��وارد ملراقبة املواقع التي حتر�س على الت�شدد ومن  ما يكفى من 

لديهم “نوايا اإرهابية” وا�شحة. 
ب�شبب  ال��د���ش��ت��وري��ة  املحكمة  ���ش��در حكم  ال���ذي  ال��رج��ل  وح��ك��م على 
ق�شيته بال�شجن يف ق�شايا اأخرى ومل يت�شح على الفور كيف �شيوؤثر 

حكم املحكمة على مدة عقوبته.

عوا�صم

بغداد

باري�س

بانكوك

الناخبون بفرن�سا يريديون ان�سحاب فيون
•• باري�س-رويرتز:

فرن�شيني  ناخبني  ع�شرة  ك��ل  م��ن  �شبعة  اأن  ام�س  ل��ل��راأي  ا�شتطالع  اأظ��ه��ر 
�شباق  من  فيون  فران�شوا  املحافظ  الرئا�شي  املر�شح  ان�شحاب  يف  يرغبون 
الرئا�شة بعد اأن ثارت حوله ف�شيحة قيل فيها اإن زوجته تلقت اأموال مقابل 
عمل وهمي. واأجرت موؤ�ش�شة اأودوك�شا ال�شتطالع حل�شاب اإذاعة )فران�س 
اإنفو(. واأظهر ال�شتطالع اأي�شا اأن اآراء 74 باملئة من امل�شاركني يف رئي�س 
الوزراء ال�شابق البالغ من العمر 62 عاما �شلبية واأن ن�شبة 53 باملئة من 
دفع  طريقة  عن  لل�شعب  فيون  واعتذر  ا�شتبداله.  يريدون  اليمني  ناخبي 
مئات الآلف من اليوروهات من اأموال دافعي ال�شرائب لزوجته لكنه نفى 
اأن العمل كان وهميا وقال اإنه مل يفعل �شيئا خمالفا للقانون. وتعهد فيون 
مبوا�شلة حملته رغم اأنه تراجع اأمام مناف�شه اإميانويل ماكرون وقال اإنه 
م�شروعية  يف  حماموه  ويطعن  ال�شيا�شيني  خ�شومه  من  ملوؤامرة  يتعر�س 
ني�شان.  اأبريل  النتخابات يف  اإج��راء  املقرر  الأم��ر. ومن  ر�شمي يف  حتقيق 
يف  التمهيدية  النتخابات  يف  اجلمهوريني  حل��زب  مر�شحا  فيون  وانتخب 
نوفمرب ت�شرين الثاين. وتغلب فيون على مر�شحني معروفني وفاز باأغلبية 
كبرية من اأ�شوات الناخبني اليمينيني م�شتندا اإىل �شجله الق�شائي النظيف 

ومقدما نف�شه يف �شورة �شيا�شي �شادق نادر �شيخف�س الإنفاق احلكومي.
وتراجع اأداء فيون و�شعبيته يف ا�شتطالعات اآراء الناخبني من املركز الثالث 
اإىل الثامن ع�شر. وحل ماكرون يف املركز الأول. وت�شري ا�شتطالعات الراأي 
النتخابات  من  الأوىل  اجلولة  يف  الثالث  املركز  يف  �شيحل  فيون  اأن  اإىل 
املقررة يف 23 اأبريل ني�شان بعد ماكرون بفارق �شعيف على اأن حتل زعيمة 

حزب اجلبهة الوطنية اليميني املتطرف مارين لوبان يف املركز الأول.
الأول  املركزين  مر�شحا  يتناف�س  باأن  فرن�شا  يف  النتخابات  نظام  ويق�شي 

والثاين يف جولة اإعادة.

الكن�سيت يرف�س التحقيق ب�سلوع فل�سطينيني يف احلرائق

عبا�ض يهدد باللجوء للمحاكم الدولية �سد تبيي�ض اال�ستيطان

ترامب يعترب قرار حمكمة ال�ستئناف �سيا�سيا

املحاكم االأمريكية تزخر بالطعون على حظر ال�سفر 

االإئتالف احلكومي النم�ساوي يعد قانونا جديدا لدمج املهاجرين

امري الكويت يتلقى ات�ساال هاتفيا من ترامب حول الق�سايا االإقليمية والدولية خادم احلرمني ال�سريفني يتلقى ات�ساال هاتفيا من وزير اخلارجية االأمريكي
، وتقوية  ���ش��د الإره������اب  ���ش��وي��اً  ال��ع�����ش��ك��ري وال��ع��م��ل 

العالقات القت�شادية.
ا���ش��ت��ع��را���س العالقات  ك��م��ا ج����رى خ����الل الت�������ش���ال 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ، خا�شة 
املج�����الت  يف  البلدين  توجه�������ات  تطاب��������ق  ظ��ل  يف 
تنمية  و�شبل   ، والقت�شادية  والع�شكرية  ال�شيا�شية 
امل�شال������ح  يخ�������دم  مب��ا  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
تطورات  ب��ح��ث  اىل  ا�شاف��������ة  ل��ل��ب��ل��دي��ن  امل�����ش��رتك��ة 
وتن�ش��������يق  الأو�ش�����ط  ال�شرق  منطق�������ة  يف  الأو���ش��اع 
اجلهود جتاهها مبا ي�شمن حتقيق الأمن وال�شتقرار 

يف املنطقة.

•• الريا�س-وام:

تلقى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد 
اخلارجية  وزي��ر  من  هاتفياً  ات�شاًل  �شعود  اآل  العزيز 
الأمريكي ريك�س تيلر�شون حيث عرب الوزير تيلر�شون 
ال�شتقرار  جلب  يف  اململكة  ودور  لقيادة  تقديره  عن 
للمنطقة واأهمية الدور الذي تلعبه لتحقيق ال�شالم 

يف العامل.
اخلارجية  وزي��ر  ان  ال�شعودية  الن��ب��اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
وو�شع خطة  اململكة  مع  العمل  اأهمية  اكد  الأمريكي 
التعاون  جم��ال  يف  الثنائية  العالقات  لتقوية  �شاملة 

•• فل�صطني املحتلة-وكاالت:
املحاكم  اإىل  باللجوء  تهديده  عبا�س  حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  ج��دد 
بينما  الأخ���ري،  الإ�شرائيلي  ال�شتيطان  تبيي�س  ق��ان��ون  ملواجهة  الدولية 
اأعلن جمل�س “ي�شع” ال�شتيطاين اأن اأكر من 421 األف م�شتوطن كانوا 

يعي�شون يف ال�شفة الغربية املحتلة اأواخر عام 2016.
ويف موؤمتر �شحفي م�شرتك مع رئي�س الوزراء البلجيكي �شارل مي�شال يف 
يجيز  قانون  على  الإ�شرائيلي  الكني�شت  م�شادقة  اإن  عبا�س  قال  بروك�شل 
اآلف  امل�شتوطنني والإعالن عن بناء  �شرقة الأرا�شي الفل�شطينية ل�شالح 
الوحدات ال�شتيطانية عدوان على �شعبنا، وخمالف للقانون الدويل، وحتد 

�شافر للموقف الدويل.
الدولية،  املحافل  يف  وقوانينها  الإ�شرائيلية  ال�شيا�شية  �شنواجه  واأ���ش��اف 
اأر�س  على  وبقائنا  وجودنا  الدولية حلماية  املحاكم  مع  عملنا  و�شنوا�شل 

فل�شطني.
الأمن  جمل�س  ق��رار  تطبيق  يف  بامل�شاعدة  ال��دويل  املجتمع  عبا�س  وطالب 
التمييز  نظام  برت�شيخ  ال�شماح  وعدم  لال�شتيطان،  الراف�س   2334 رقم 

العن�شري.
عن  لالإعالن  املنا�شب  الوقت  تنتظر  حكومته  اإن  مي�شال  ق��ال  جهته،  من 
ال�شركاء  م��ع  ي��ت�����ش��اورون  اأن��ه��م  م��وؤك��دا  الفل�شطينية،  ب��ال��دول��ة  اع��رتاف��ه��ا 

الأوروبيني باعتبار اأن هذا القرار �شيكون قطعيا.
وراأى مي�شال اأن قانون امل�شتوطنات ل يحرتم باأي �شكل من الأ�شكال القانون 

الدويل، ول ي�شاعد يف اإطالق عملية �شالم جدية.
األف   421 اأكر من  اإن  ال�شتيطاين  ي�شع  �شياق مت�شل، قال جمل�س  ويف 
 ،2016 عام  اأواخ��ر  املحتلة  الغربية  ال�شفة  يف  يعي�شون  كانوا  م�شتوطن 
الذين  املحتلة  ال�شرقية  القد�س  امل�شتوطنني يف  ت�شمل عدد  اأرق��ام ل  وهي 
يزيد عددهم على 203 اآلف بح�شب معهد القد�س للدرا�شات الإ�شرائيلية 

حتى العام 2014.
ومت ن�شر هذه الأرقام بعد اأن �شادق الكني�شت الثالثاء املا�شي على ما �شماه 
على  املقامة  الع�شوائية  امل�شتوطنات  �شرعنة  اإىل  ال�شاعي  الت�شوية  قانون 
اأرا�س فل�شطينية، خا�شة يف ال�شفة الغربية، والذي مينع القانون املحاكم 
الإ�شرائيلية من اتخاذ اأي قرار ب�شاأن تفكيك هذه امل�شتوطنات الع�شوائية، 

ويعتمد مبداأ التعوي�س باملال اأو الأرا�شي.
يو�شف  العربي  النائب  قّدمه  طلبا  الإ�شرائيلي  الكني�شت  رف�س  ذلك،  اىل 
جبارين لت�شكيل جلنة حتقيق برملانية يف اتهامات رئي�س احلكومة بنيامني 

احلرائق  اإ�شرام  يف  بال�شلوع  الفل�شطينيني  للمواطنني  ووزرائ��ه  نتنياهو 
التي اجتاحت اإ�شرائيل يف نوفمرب ت�شرين الثاين املا�شي. وطالب جبارين 
-وهو نائب عن قائمة الأحزاب العربية- وزيَر الأمن الداخلي جلعاد اإردان 
بالعتذار، ل �شيما اأن نتائج التحقيق مل ت�شفر عن تقدمي اأي لئحة اتهام 
22 نوفمرب ت�شرين  اأن احلرائق اندلعت يف  �شد ع�شرات املعتقلني. يذكر 
الثاين املا�شي قرب القد�س املحتلة، وتو�شعت رقعتها بفعل الرياح ال�شرقية، 
امل�شت�شفيات  اإىل  الع�شرات  نقل  حني  يف  وفيات،  يف  الآن  حتى  تت�شبب  ومل 

جراء ا�شتن�شاقهم الدخان.
من  بامل�شاعدة  عر�شا  نتنياهو  بنيامني  الإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  وقبل 
بال�شلوع يف  للفل�شطينيني  الإ�شرائيلية  م�شر والأردن، وتوالت التهامات 

اإ�شعال النريان.
الأخ�شر  داخل اخلط  الع�شرات  اعتقلت  اإنها  الإ�شرائيلية  ال�شرطة  وقالت 

•• فيينا -وام: 

ت����و�����ش����ل الئ������ت������الف احل���ك���وم���ي 
ال��ن��م�����ش��اوي ب��ع��د م��ن��اق�����ش��ات عدة 
لدمج  ج��دي��د  ق���ان���ون  اإع������داد  اىل 
امل���ه���اج���ري���ن وال����الج����ئ����ني داخ����ل 
مكتب  وذك��ر  النم�شاوي.  املجتمع 
بيان م�شاء   النم�شاوي يف  امل�شت�شار 
اجلديدة  احلزمة  اأن  الأول،  اأم�س 
من القرتاحات الواردة يف القانون 
قانونية وفنية  امام جلنة  �شرتفع 
عر�شها  ق��ب��ل  لتقييمها  خمت�شة 

على الربملان للم�شادقة عليها.
تعلم  دورات  احلزمة  ه��ذه  وت�شمل 
ال��ل��غ��ة الأمل��ان��ي��ة وت��ق��دمي خدمات 
للمجتمع  جم���ان���ي���ة  اإن�������ش���ان���ي���ة 
واح��������رتام ال���ق���وان���ني والأع��������راف 

والثقافة النم�شاوية واإيجاد فر�س 
عمل لالجئني املعرتف بهم ر�شميا 
اإ�شافة اىل حظر ارتداء  يف البالد 

النقاب يف الأماكن العامة.

ويف ت�شريح لل�شحفيني قال وزير 
النم�شاوي  والن���دم���اج  اخل��ارج��ي��ة 
�شيتم  ان����ه  ك��ورت�����س  ���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان 
الذين  اأولئك  فر�س عقوبات على 

ل ينخرطون يف دورات تعلم اللغة 
الأملانية واحرتام القوانني وغريها 
اقل  اأج���ور  على  �شيح�شلون  حيث 
يثبتون  ال���ذي  بنظرائهم  م��ق��ارن��ة 

اندماجهم داخل املجتمع.
الدولة  وزي����رة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
ال�شرتاكية منى دزدار ان ما ي�شمى 
بعام الندماج الذي يدخل يف اطار 
حزمة الق��رتاح��ات اجل��دي��دة من 
على  ال��الج��ئ��ني  ي�شاعد  اأن  ���ش��اأن��ه 
اي��ج��اد م��وط��ئ ق���دم ل��ه��م يف �شوق 

العمل النم�شاوية.
وق����د ����ش���ارك���ت ن��ح��و ث���الث���ة اآلف 
من  عدد  مع  امل�شلمات  الن�شاء  من 
قرار  �شد  تظاهرة  يف  موؤيداتهن 
اإرت��داء النقاب يف  احلكومة بحظر 

الأماكن العامة يف فيينا.

�سحيفة اإ�سرائيلية: اإحباط
 وقوع اأ�سري جديد يف قب�سة حما�ض

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأحبط اجلي�س الإ�شرائيلي، ت�شلل �شاب اإ�شرائيلي لداخل حدود قطاع غزة، 
بعد اعتقاله والعثور بحوزته على �شكني. وقالت �شحيفة يديعوت اأحرنوت، 
حاول  حيث  جديدة،  و�شيا�شية  اأمنية  حادثة  منع  الإ�شرائيلي  اجلي�س  اإن 
�شاب اإ�شرائيلي الت�شلل لقطاع غزة وبحوزته حقيبة فيها مالب�س، و�شكني 
مطبخ، ومبلغ مايل. واأ�شافت ال�شحيفة، اأن ال�شاب حاول الدخول لقطاع 
لكن عنا�شر من  غزة من منطقة قريبة من م�شتوطنة “نتيف هع�شره”، 
اجلي�س اعتقلته، خ�شية دخوله قطاع غزة والوقوع يف اأ�شر حركة حما�س. 
وقدمت النيابة الإ�شرائيلية لل�شاب الإ�شرائيلي جمموعة من التهم، اأبرزها 
حماولة اخلروج من البالد بطريقه غري �شرعية، وحيازة �شكني، والت�شبب 
بحمل اأمني زائد على اجلنود وال�شباط املتواجدين على احلدود حلماية 
اأمن الدولة، يف وقت طلبت فيه املحامية عنه الإفراج عنه ب�شبب معاناته 
من اإ�شطرابات نف�شية. ونوهت ال�شحيفة لوجود 3 اإ�شرائيليني يف قب�شة 
حركة حما�س، بعد ت�شللهم من اإ�شرائيل لقطاع غزة، وهم الأثيوبي اأبراهام 

مننغ�شتو وه�شام ال�شيد وجمعة اأبو غنيمة. 

هوؤلء  اإن  با�شمها  متحدث  وق��ال  حرائق،  باإ�شعال  �شلوعهم  يف  لال�شتباه 
اعتقلوا اأثناء قيامهم باإ�شعال النريان اأو اأثناء فرارهم من مناطق حرائق.

وكان نتنياهو قد قال اإن بع�س احلرائق متعمدة، وو�شف م�شعليها باأنهم 
تقف  اأقليات  اإن  اإردان  جلعاد  الداخلي  الأم��ن  وزي��ر  ق��ال  فيما  اإره��اب��ي��ون. 
وراء احلرائق، ملمحا بذلك اإىل الفل�شطينيني، �شواء من هم داخل اخلط 

الأخ�شر اأو من هم يف ال�شفة الغربية.
ويف الإطار نف�شه، قال وزير التعليم نفتايل بينيت اإنه ل ميكن اأن يكون يهود 
اإن هناك حملة حتري�س  اأ�شعلوا احلرائق. وقال مرا�شل اجلزيرة  هم من 

م�شتعرة على الفل�شطينيني من قبل نتنياهو وعدد من وزرائه.
يذكر اأن  تلك احلرائق هي الكربى يف البالد رغم احلرائق التي وقعت يف 
44 �شخ�شا، وتو�شلت التحقيقات حينها اإىل  2010 واأ�شفرت عن مقتل 

اأن الإهمال كان هو ال�شبب.

•• الكويت-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح الحمد اجلابر ال�شباح امري دولة 
الكويت ات�شال هاتفيا من الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب جرى 
خالله بحث العالقات التاريخية واملتميزة بني البلدين ال�شديقني 
وامل�شرتك  ال��دائ��م  التطلع  وع��ل��ى  ومتانتها  عمقها  على  وال��ت��اأك��ي��د 
ل�شيما  املجالت  خمتلف  يف  بينهما  امل�شرتك  التعاون  اطر  لتعزيز 
ارحب  اف���اق  اىل  ب��ه  والرت��ق��اء  والع�شكرية  والم��ن��ي��ة  القت�شادية 
ال�شراكة  بينهما يف ظل  الت�شاور  ا�شتمرار  وعلى  مل�شلحتهما  خدمة 

ال�شرتاتيجية التي جتمع البلدين ال�شديقني.
وق��ال��ت وك��ال��ة الن��ب��اء الكويتية ان��ه ج��رى خ��الل الت�����ش��ال كذلك 

على  امل�شتجدات  واخ��ر  امل�شرتك  الهتمام  ذات  الق�شايا  ا�شتعرا�س 
ال�شاحتني القليمية والدولية والت�شاور ب�شاأنها حيث اكد الطرفان 
اجلهود  ودع���م  املنطقة  يف  وال���ش��ت��ق��رار  الم���ن  تعزيز  اهمية  على 

امل�شرتكة ملكافحة الرهاب والتطرف.
وا����ش���ارت اىل ان ال��رئ��ي�����س الم��ري��ك��ي اك���د الل���ت���زام ب��ام��ن الكويت 
ل�شمو  ال��دع��وة  موجها  الن�شاين  ب��دوره��ا  والإ�ش��������ادة  وا�شتقرارها 
امري الكويت لزيارة الوليات املتحدة المريكية يف وقت يتم التفاق 

عليه .
وقد ثمن �شمو امري دولة الكويت للرئي�س المريكي هذا التوا�شل 
ال��ك��وي��ت و�شعبها لزيارة  وب��ا���ش��م دول���ة  ب��ا���ش��م��ه  ل��ه  ال���دع���وة  ووج���ه 

الكويت.

بجورتون  ترامب  واأ���ش��اد  اخلمي�س.   ي��وم  ال�شتئناف 
وانتقد روبارت على تويرت قائال ملاذا ل ينظر املحامون 
اإىل قرار املحكمة الحتادية يف بو�شطن وي�شتخدمونه 
وه���و ي��ت��ع��ار���س م���ع ال���ق���رار امل��ث��ري ل��ل�����ش��خ��ري��ة برفع 

احلظر؟ ق�شايا مرفوعة يف اأنحاء الوليات املتحدة
ويزيد وجود هذا العدد الكبري من الق�شايا يف حماكم 
ت�شطر  اأن  اح��ت��م��ال  م��ن  ال��ب��الد  اأن���ح���اء  يف  خمتلفة 
املطاف لتحديد م�شري هذه  نهاية  العليا يف  املحكمة 

ال�شيا�شة. 
وتوجد حاليا ق�شايا يف 11 من بني دوائر ال�شتئناف 
ي�شمل هذا  امل��ت��ح��دة. ول  ال��ولي��ات  ال��ث��الث��ة ع�شر يف 
م���ذك���رات ق�����ش��ائ��ي��ة اأخ����رى ُق��دم��ت ن��ي��اب��ة ع��ن اأف����راد 

•• نيويورك-رويرتز:

و�شف الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب قرار حمكمة 
ال�شتئناف الذي اأيد تعليق الأمر الذي اأ�شدره بفر�س 
اأغلبية  ذات  دول  �شبع  من  املواطنني  �شفر  على  قيود 
باأنه قرار �شيا�شي وتعهد  اإىل الوليات املتحدة  م�شلة 

باأن تكون الغلبة لإدارته يف نهاية املطاف.
وقال ترامب ل�شحفيني جتمعوا خارج مكتب �شكرتريه 

ال�شحفي �شراهم يف املحكمة ... هذا قرار �شيا�شي.
وق����ال ت���رام���ب اإن����ه ل ي����رى احل��ك��م ان��ت��ك��ا���ش��ة كبرية 

لإدارته.
اإ�شقاطه لكننا �شنك�شب  واأ���ش��اف ه��ذا جم��رد ق��رار مت 

الق�شية.
اإعادة فر�س  اأمريكية  وميثل رف�س حمكمة ا�شتئناف 
حظر موؤقت على �شفر الالجئني ومواطني �شبع دول 
انتكا�شة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اإىل  م�شلمة  اأغلبية  ذات 
ترامب  دون��ال��د  للرئي�س  ال�����ش��ام��ل  الأع���م���ال  جل���دول 
على  جهودها  توا�شل  احلكومة  لكن  الهجرة  ب�شاأن 

عدة جبهات قانونية اأخرى.
يف  التنفيذي  الأم��ر  عن  الدفاع  احلكومة  و�شتوا�شل 
اخلمي�س  يوم  حكم  فيها  �شدر  التي  وا�شنطن  ق�شية 
اأكر من  اأي�شا ف�شال عن  العليا  اأمام املحكمة  ورمبا 
12 دعوى ق�شائية اأخرى ي�شهدها النظام الق�شائي 

الأمريكي حاليا.
وتعقد حمكمة احتادية يف فرجينيا جل�شة ب�شاأن طلب 
لإ���ش��دار اأم���ر ع��اج��ل ل��وق��ف تنفيذ ب��ن��ود م��ن احلظر 

اأ�شخا�س  نيابة عن  ولي��ة فرجينيا  رفعتها  يف ق�شية 
مطار  يف  اح��ت��ج��زوا  دائ��م��ة  قانونية  ب��اإق��ام��ة  يتمتعون 
دولي�س الدويل اأو منعوا من الدخول بعد بدء تنفيذ 

احلظر.
بلدان  نيابة عن م�شافرين من  ُرف��ع  ال��دع��اوى  بع�س 
تاأثرت باحلظر احتجزوا مبطارات عند و�شولهم اإىل 

الوليات املتحدة.
اأو م��ن��ظ��م��ات مدنية  اأخ����رى ولي����ات  ورف��ع��ت دع����اوى 
مدافعة عن احلريات ووكالت لإعادة توطني الالجئني 
وان�شمت اإىل الدعاوى �شركات ومنظمات غري ربحية 
الأمريكي  الحتاد  وقدم  للت�شامن.  قانونية  بطلبات 
ل��ل��ح��ري��ات امل��دن��ي��ة دع���وى ن��ي��اب��ة ع��ن ك��ل املت�شررين 
ال��ذي��ن ك��ان��وا يف رح���الت ع��اب��رة ت��ران��زي��ت وق���ت بدء 
احلظر اأو اعتقلوا لدى و�شولهم اإىل الوليات املتحدة 

مبن فيهم عراقيان على �شلة باجلي�س الأمريكي.
واأ����ش���در ق��ا���س ج��زئ��ي يف ب��روك��ل��ني اأم�����را ع��اج��ال ل 
اأولئك  ال��ب��الد ومي��ن��ع ترحيل  ���ش��اري��ا يف ع��م��وم  ي���زال 

امل�شافرين.
واأ�شدر القا�شي الحتادي اجلزئي ناثانيل جورتون يف 
بو�شطن حكما مغايرا متاما اإذ اأيد الأمر الرئا�شي يف 
ق�شية رفعت اأ�شال نيابة عن اإيرانيني اثنني يتمتعان 
املتحدة واحتجزا لدى  الوليات  الدائمة يف  بالإقامة 

و�شولهما اإىل مطار بو�شطن.
الذي  احلكم  م��ع  تاما  تناق�شا  احلكم  ه��ذا  وتناق�س 
والذي  �شياتل  يف  روب����ارت  جيم�س  القا�شي  اأ���ش��دره 
فر�س وقفا عاجال لتنفيذ اأمر ترامب اأيدته حمكمة 

احتجزوا يف املطارات بعد احلظر والتي �شيتم اإ�شقاط 
ميلي�شا  وقالت  الأ�شخا�س.  عن  الإف���راج  بعد  اأغلبها 
كيني املحامية لدى املركز الوطني القانوين للهجرة 
وا�شنطن  يف  هي  حاليا  امل�شهد  تت�شدر  التي  الق�شية 
من  كثريا  هناك  لكن   .. عليها  م�شلطة  الأع��ني  وك��ل 
وجاهزة  الق�شية  ه��ذه  خلف  تقف  الأخ���رى  الق�شايا 

للتحرك اإذا اأعيد العمل بالأمر الرئا�شي.
وق����ال ج���اي ه���ولن���د امل��ح��ام��ي ل���دى ���ش��رك��ة جوزيف 
ج��ري��ن��وال��د اآن���د لك ال���ذي رف���ع ع���دة دع����اوى تتعلق 
التي  ال��وت��رية  ���ش��وء  اإن���ه يف  املدنية  احل��ق��وق  بق�شايا 
كل حمام  اأن مي�شي  مفاجئا  لي�س  الأم��ور  بها  ت�شري 

وكل قا�س يف طريقه منفردا.
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العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2015/5831  عمايل  جزئي                                        
القامة  حم��ل  جمهول  م   م  ذ   - العامة  للتجارة  لينك  امريت�س  عليه/1-  املحكوم   اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2016/2/4 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
اعاله ل�شالح/في�شل حممود وا�شق حممود  بالزام املدعي عليها ان توؤدي  للمدعي مبلغ 
)113258(  )مائة وثالثة ع�شر الفا ومائتني وثمانية وخم�شني درهما ، وتذكرة عودة اىل 
وطنه عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اآخر ، ورف�شت 
ما عدا ذلك من طلبات والزمت املدعي عليها باملنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعي من 
ن�شيبه فيها. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��الن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/2458  جتاري جزئي                    
اىل املدعي عليه / 1-جولد ايه اي - مركز دبي لل�شلع املتعددة  جمهول حمل 
الق��ام��ة مبا ان امل��دع��ي/ �شيخ  حممد �شكيل اح��م��د   قد اأق��ام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )45000 درهم( والر�شوم 
التام     ال�شداد  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة   وامل�شاريف 
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/2/16  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.19
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2783  جتاري جزئي              

م  جمهول حمل  م  ذ   - بافا لالن�شاءات  ب��ي  اي��ه  1-�شركة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ تكنو بيلد للمقاولت - �س ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   162327.41( وق��دره  عليها  مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
ال�شتحقاق  تاريخ   من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
الواقع يف 2013/1/28 وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  
فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.19 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة     2017/2/16 امل��واف��ق  
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2775  جتاري جزئي              

حمل  جمهول  ح   م  م  الهند�شية   ال�شناعات   1-منتجات   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ بي بي �شي لتجارة ال�شباغ واملعلبات وميثلها ال�شيد/ 
فهد احمد ا�شحاق حممد خان   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )26635 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة  9% من تاريخ   ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.B.8 جل�شة يوم الربعاء املوافق  2017/2/15   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/36  تظلم جتارى               

اىل املتظلم �شده / 1- نخلة الواحة للتجارة العامة - �س ذ م م ، املتظلم �شده  2- حممد 
احمد حممد علي الزرعوين ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية نخلة الواحة للتجارة العامة 
- �س ذ م م جمهويل حمل القامة مبا اأن التظلم /بنك ابوظبي الوطني وميثله : حممد 
عي�شى �شلطان ال�شويدي  قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار 
ال�شادر يف التظلم رقم 2017/35 جتاري والر�شوم وامل�شاريف.    وحددت لها جل�شه يوم 
فاأنت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م  بالقاعة  �شباحا   8.30 ال�شاعة    2017/2/12 املوافق  الح��د  
م��ك��ل��ف ب��احل�����ش��ور اأو م��ن مي��ث��ل��ك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م���ذك���رات اأو 
احلكم  ف��اإن  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

�شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/8913  عمايل جزئي                    
اىل املدعى عليه/1- الرهيب خلدمات تنظيف املباين   جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي/عرفان ا�شماعيل ا�شماعيل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   39231( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
  )MB167746415AE/2016( ال�شكوى  رق��م  وامل�����ش��اري��ف   وال��ر���ش��وم 
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق 2017/3/2  ال�شاعة 8.30 �شباحا  بالقاعة 
:Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/6667  عمايل جزئي                    

م   جمهول  م  ذ  ���س   - العامة  لل�شيانة  البابليه  ع��ل��ي��ه/1-   امل��دع��ى  اىل 
حمل القامة مبا اأن املدعي/حممد يقوب �شردار حممد   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )16939 درهم( 
ي��وم اخلمي�س   لها جل�شة  وح��ددت  وامل�شاريف  والر�شوم  ع��وده   وت��ذك��رة 
لذا    Ch1.A.5: بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �شباحا   املوافق 2017/3/9  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك  فاأنت مكلف باحل�شور 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/8600  عمايل جزئي                    

م  جم���ه���ول حمل  م  ذ   - ل��ل��م��ف��رو���ش��ات  روزا  م�����ش��ن��ع  ع���ل���ي���ه/1-  امل���دع���ى  اىل 
الق���ام���ة مب���ا اأن امل��دع��ي/ح�����ش��ن اب��راه��ي��م ال�����ش��ي��د حم���م���د   ق���د اأق�����ام عليك 
درهم(   20374( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف  رق���م ال�شكوى 
اخلمي�س   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    )MB167166483AE/2016(
املوافق 2017/2/16  ال�شاعة 8.30 �شباحا  بالقاعة :Ch1.A.1  لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/8500  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- هيما�شكو انرتنا�شيونال - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �شان مياه مزاد علي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )33811 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( 
 )MB167710847AE/2016(ال�شكوى ورقم  وامل�شاريف  والر�شوم 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني   املوافق 2017/2/13 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.1:
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/573  عمايل جزئي             

حمل  جم��ه��ول  م   م  ذ  ���س   - للمفرو�شات  روزا  1-م�شنع   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  ال��رح��م��ان   قد  الق��ام��ة مبا ان املدعي / �شيد حممد �شيد �شفيق 
ال����دع����وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )29794 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )1200 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
يوم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB168043821AE/2016(ال�شكوى
لذا    Ch1.A.1: بالقاعة  8.30 �س  ال�شاعة  املوافق 2017/3/7   الثالثاء   
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/8331  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-الق�شر الراقي للخياطة والتطريز  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / ر�شيد ال�شالم ابو اخلري   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )12203 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )MB165883449AE(ال�شكوى ورق��م  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/2/20  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.5:
بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

اأيام على الأقل .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/8929  عمايل جزئي                    

���س ذ م م   جمهول  امل��ع��ام��الت -  امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- �شمارت وي خل��دم��ات متابعة  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  حمل القامة مبا اأن املدعي/احمد �شليمان  حممد حممد   قد 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )29250 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  )MB167028882AE( ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف   وال��ر���ش��وم  دره���م(   2000(
بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �شباحا   املوافق 2017/3/2   يوم اخلمي�س   لها جل�شة  وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا    Ch1.A.1:
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/3039 تنفيذ جتاري  
وميثلها   - م  م  ذ  ���س  الذهبية  ال�شوكة  مطعم  ال�����ش��ادة/  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
قانونا ال�شيد/ كويارا كونهي مون �شدهارتان ، هندي اجلن�شية  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ال�شادة / اف ا�س جي ميدل اي�شت �س ذ م م - 
وميثلها بالتوقيع/ �شوبها�شي�س  دوتا ، كندي اجلن�شية  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )366754( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/2200 تنفيذ جتاري  
ر���ش��ا تقوى  با�شم  م  2-  م  ذ  ���س   - ت��ي لالغذية  ار  ب��ي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ذ  �س  لالغذية  تي  ار  بي  ملديونية  و�شامن  كفيل  ب�شفته  تقوى  ر�شا  ح�شن 
 - الوطني  ابوظبي  التنفيذ/بنك  ان طالب  القامة مبا  م  جمهول حمل  م 
وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )752457( دره��م اىل 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/119 تنفيذ جتاري  
 اىل املنفذ �شده/1- �شركة نقار اخل�شب ل�شناعات الثاث - ذ م م

ام  واي  اي��ه  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
للخدمات الفنية - ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقدره )465690( درهم اىل  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1296  مدين  جزئي                                        

اىل املحكوم عليه/1- �شركة اجلر�س الذهبي للمزاد العلني - ذ م م  جمهول حمل 
يف    2016/12/26 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
بف�شخ  ج��اد  الرا�شي  عبد  العاطي  عبد  ل�شالح/احمد  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
عقد بيع ال�شيارات حمل الدعوى والزام املدعي عليها بان توؤدي  للمدعي املقابل 
الر�شوم  والزامها   ، درهم  الفا وخم�شمائة  واربعون  مبلغ خم�شة  لها  �شدده  الذي 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  وامل�����ش��روف��ات. 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1127  ا�ستئناف جتاري    
 -2 ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ن��ريو  كا�شتيللو  �شركة   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
حممد ابراهيم مراد را�شد البلو�شي 3- علي ر�شا زهره وند 4- احمد حممود 
�شيخ احلرم م�شهدي  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / بابك احمد �شيخ 
بالدعوى رقم 2015/1318 جتاري  ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  احلرم  قد 
ب��ت��اري��خ:2016/6/12  وح��ددت لها جل�شه يوم الح��د  املوافق 2017/3/12  كلي 
ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/2097  جتاري جزئي

�س.ذ.م.م  وال�شياحة  لل�شفر  انرتنا�شيونال  بيجا�شو�س  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
2- مريزا حممد نا�شر علي قري�شي جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/1/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/

موفنبيك  - بردبي - موؤ�ش�شة فردية بالزام املدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما 
باداء مبلغ:162.270 درهم وفائدة بواقع 9% من تاريخ:2016/6/2 وحتى ال�شداد 
التام والزمتهما بالت�شامن بامل�شاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/4370  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه/1- ال زميع ملكائن جتهيز امل�شانع جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
راجى موهان كونهالور بوتيوتيل وميثله:عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع نعلنكم بان 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2011/11/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
ل�شالح/راجى موهان كونهالور بوتيوتيل بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  التاأخريية  والفائدة  درهم  وخم�شمائة  الف  و�شتون  مائة 
الق�شائية وحتى متام ال�شداد وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت 
التنفيذ قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت 
املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/110  عمايل جزئي

القامة  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاولت  املدعي عليه / 1-القو�س  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي /ع��م��ر ع��ل��ي حم��م��د زاه����د خ���ان ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )8163 دره����م(  وم��و���ش��وع��ه��ا 
ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف.  وال��ر���ش��وم  دره���م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  الثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت    MB167633259AE/2017
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���س   8.30 ال�شاعة   2017/2/20
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/6961  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  العامة  للمقاولت  1-املر�شي   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /كريبج جبار عذافة وميثله:علي �شالح عبدالر�شول 
عمالية  املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شواب 
وقدرها )98.000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والفائدة بواقع 
9% والزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة  وحددت لها 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/2/14 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/327  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-القو�س للمقاولت ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /نظام الدين نور مياه قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )26149 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف. رقم ال�شكوى MB167429928AE  وحددت لها 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/2/20 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8464  عمايل جزئي

حمل  جمهول  العازلة  امل��واد  لرتكيب  ال�شريع  1-الطريق   / عليه  املدعي  اىل 
اأق���ام عليك  ق��د  امل��دع��ي /حم��ف��وظ الرحمن حفيظ الرحمن  ان  الق��ام��ة مب��ا 
درهم(   10207( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  رق���م  وامل�����ش��اري��ف.  وال��ر���ش��وم  دره����م(   1000( مببلغ  ع���ودة  وت���ذك���رة 
املوافق  اخل��م��ي�����س  ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    MB165903740AE
2017/2/16 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8918  عمايل جزئي

ان  املدعي عليه / 1-حممد عمر رفتاز احمد جمهول حمل القامة مبا  اىل 
املدعي /مدينة الكوثر لتجارة اللكرتونيات �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
والر�شوم  دره���م(   1500( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
وامل�شاريف. رقم ال�شكوى mb166406574ae  وحددت لها جل�شة يوم 
لذا فاأنت   ch1.A05:اخلمي�س املوافق 2017/3/2 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
اإدارة ترامب تلغي ت�سريعات من عهد اأوباما 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

امليثان،  وانبعاثات  الأنهار  وتلوث  امل��ال  اأ�شواق  اىل  النارية  الأ�شلحة  من 
بداأت الغالبية اجلمهورية يف الكونغر�س بالتعاون مع الرئي�س الأمريكي 
اعتمدتها  وت�شريعات  تنظيمية  اج��راءات  باإلغاء  ترامب  دونالد  اجلديد 
امللياردير  وق��ع  الب��ي�����س،  البيت  اىل  انتقاله  ف��ور  اوب��ام��ا.  ب���اراك  اإدارة 
اجلمهوري مر�شوما يجمد اي ت�شريعات واجراءات تنظيمية جديدة يف 
مراحلها الخرية وياأمر الدارات باإلغاء اإجراءين مقابل كل اإجراء يتم 
تبنيه. واذا كانت هذه التوجيهات ل تزال غام�شة ال انها دليل على رغبة 
الغالبية اجلمهورية يف تلبية مطالب جمموعات امل�شالح التي ا�شتثمرت 

مئات ماليني الدولرات يف متويل احلمالت وجمموعات ال�شغط.

احلكومية  غري  �شيتيزن  بابليك  منظمة  رئي�س  واي�شمان  روب��رت  وق��ال 
مع ادارة ترامب، يحتفل ا�شحاب ال�شركات كل يوم بعيد امليالد املحمل 
عادة بالهدايا. ورفعت املنظمة دعوى امام الق�شاء �شد املر�شوم املتعلقة 
يف  النظر  اع���ادة  او  اب��ط��اء  ت��رام��ب  بو�شع  عمليا،  الت�شريعات.  بتجميد 

ت�شريعات ا�شتغرق اعدادها �شنوات لكن ل ميكنه الغاوؤها بجرة قلم.
اىل  يعود  م�شتخدم  غري  قانونا  نب�شوا  الكونغر�س  يف  اجلمهوريني  لكن 
العام 1996 ي�شمح بالت�شويت على �شحب اي ت�شريع اعتمد يف ال�شهر 
اللغاء  عمليات  اطلقوا  الن  وحتى  ال�شابقة.  ل���الإدارة  الخ���رية  ال�شتة 
التالية: - اإجراء مينع �شركات املناجم من القاء خملفات ا�شتخراج الفحم 
النفط على  الف�شاد يرغم �شركات  اإج��راء يف اطار مكافحة  يف النهر. - 
الإعالن عن ال�شركات التي تدفعها لدول اجنبية. - اجراء يرغم �شركات 

النفط. -  اآبار  امليثان من  انبعاثات غاز  النفط على احلد من  ا�شتخراج 
من  يعانون  لنهم  حكومية  م�شاعدات  على  يح�شلون  من  مينع  اج��راء 
تخلف عقلي من �شراء ا�شلحة نارية. كما وقع ترامب مر�شوما يتعر�س 
ل���ش��الح دود-ف���ران���ك امل���ايل ال���ذي اعتمد بعد الزم���ة الق��ت�����ش��ادي��ة يف 
2008 ولقاعدة ائتمانية تفر�س على امل�شت�شارين املاليني العمل ملا فيه 
م�شلحة زبائنهم، والهدف نف�شه: عدد اقل من الإج��راءات معناه كلفة 

اقل لل�شركات وبالتايل لزبائنها.
هذه الإجراءات كانت على القائمة ال�شوداء لعدد من املنظمات الأمريكية 
الكبرية لرجال العمال مثل غرفة التجارة الأمريكية )يو ا�س ت�شامرب 
اوف كومر�س( و فريدوم بارترز اللتني اتهمتا ادارة اوباما بفر�س كلفات 

مبالغ بها على ال�شركات خ�شو�شا يف ما يتعلق بالبيئة.

•• الفجر – خرية ال�صيباين
    من الأيام ما ُيحدث تغيريا جذريا يف حياة اإن�سان. 
الأيام  ن�سيب من تلك  له  �سولتز، قد يكون  ومارتن 
فاز  اإذا  القادم  �سبتمرب  من  والع�سرين  الرابع  يف 
الأملاين،  الدميقراطي  ال�سرتاكي  احلزب  حزبه، 
بالنتخابات التي �سُتجرى يف ذلك اليوم، و�سيخلف 
جلمهورية  التا�سع  امل�ست�سار  لي�سبح  مريكل،  اأجنيال 

اأملانيا الحتادية .
ابن �سرطي ولعب كرة قدم

و�ساحب  والبدين،  امللتحي،  الأ�سلع  هذا  حياة  يف 
النظارات اخلالدة ذات الإطار الرقيق، والبالغ من 
العمر 61 عاما، يوم �سابق يف التاريخ، فاقت اأهميته 

الأيام الأخرى، ليلة 26 يونيو 1980.
24 عاما م��ن ع��م��ره، وجد  ال���  يف 
وحيدا،  العمل،  عن  عاطال  نف�شه 
ال���دي���ون، ويف حالة  ُت��ث��ق��ل ك��اه��ل��ه 
�شكر �شبه دائمة. فّكر ال�شاب جدّيا 
هاتفية  مكاملة  لكن  الن��ت��ح��ار،  يف 
بعدم  اأقنعته  اروي��ن،  �شقيقه،  من 
ارت���ك���اب امل��ح��ظ��ور. ات���خ���ذت قرار 
النقطاع عن اخلمر لإنقاذ نف�شي، 
املطلوبة  القوة  ميلك  �شابا  وكنت 
لتج�شيد مثل هذا القرار، اعرتف 
يف  ت��امي��ز  ف��اي��ن��ان�����ش��ال  ل�شحيفة 

اأبريل 2013.
ي����رى نف�شه  ك����ان  ����ش���رط���ي،  اب����ن 
لع����ب ك����رة ق����دم حم�����رتف، اإىل 
ي��ت��ج��اوز يف تعليمه  ان��ه مل  درج���ة 
اإ�شابة  اأّن  غري  الثانوية،  املدر�شة 
ال��رك��ب��ة و���ش��ع��ت ح����دا حللمه  يف 
عندما كان عمره 19 عاما فقط. 
واأ�شبح  لل�شيا�شة،  يتفرغ  اأن  ق��رر 
ال�����ش��ب��اب يف  ب�شرعة رئ��ي�����س ج��ن��اح 
الدميقراطي،  ال�شرتاكي  احلزب 
مبمار�شة  له  �شمح  تكوينا  وتلقى 
بع�س املهن يف جمالت بيع الكتب 
قارئ  الع�شامي  وه��ذا   - والن�شر 

نهم، دون اأن يجد توازنه.
مارتن  اأم�������ش���ى   ،24 ���ش��ن  يف     
معاجلة  يف  اأ���ش��ه��ر  اأرب��ع��ة  �شولتز 
الإدمان لينطلق يف بداية جديدة. 
بداأ �شعوده ال�شيا�شي عام 1984، 
البلدي  امل��ج��ل�����س  دخ�����ل  ع���ن���دم���ا 

اجنيال مريكل دون اأن يحتاج اإىل 
اإ�شافة املزيد.

   ميكن للم�شت�شارة اليوم اأن تع�ّس 
ف��ربف�����ش��ه��ا متكني  اأ����ش���اب���ع���ه���ا.. 
املفو�شية  رئ���ا����ش���ة  م����ن  ���ش��ول��ت��ز 
ل�شالح   2014 ع���ام  الأوروب����ي����ة 
اللوك�شمبورغي جان كلود يونكر، 

جعلت منه مناف�شا �شر�شا.
قطعت  ف���ك���رة  و”تر�شيحه      
فّكروا  ك���ث���ريون  ط���وي���ال.  ���ش��وط��ا 
ف��ي��ه، وي�����ش��ك��ن��ه ���ش��ع��ور ان���ه ميلك 
ال��ق��وة ال�����ش��روري��ة ل��دف��ع احلزب 
للفوز،  الدميقراطي  ال�شرتاكي 
�شورة  وميلك  اللغات،  متعدد  انه 
اأوروبا،  ويعرف  لالهتمام،  مثرية 
يف  �شعبيا  مو�شوعا  ت��زال  ل  التي 
تقول  اأملانيا ، على عك�س فرن�شا”، 

ماريليز لربان�شو.
     ميزة اأخرى: اأنه مل يكن طرفا 
ال�شلطة  يف  ال��ك��ب��ري  ال��ت��ح��ال��ف  يف 
وخ������الل   .2005 ع��������ام  م����ن����ذ 
املقبلة،  وامل���ن���اظ���رات  احل�������وارات 
ل��ن ي��ك��ون ب��و���ش��ع اأجن��ي��ال مريكل 
وزيرا  ك��ان  ب��اأن��ه  �شولتز  تتهم  اأن 

عندها.
فرباير  م��ط��ل��ع  يف  اإىل  ي�����ش��ار      
للراأي  ا�شتطالع  اأعطى  اجل��اري، 
 41 50 باملائة مقابل  “موتي”، 

باملائة ملناف�شها.
عن لك�سربي�س الفرن�سية

�شاحية  وه���ي  ف��ور���ش��ل��ن،  مل��دي��ن��ة 
م��ن ���ش��واح��ي م��دي��ن��ة اآخ����ن التي 
ول���د ف��ي��ه، ت��ق��ع ع��ل��ى ب��ع��د ب�شعة 
كيلومرتات من هولندا وبلجيكا. 
 ،31 �شن  ويف  �شنوات،  ث��الث  بعد 
اأ���ش��ب��ح اأ���ش��غ��ر رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة يف 
���ش��م��ال ال���راي���ن و���ش��ت��ف��ال��ي��ا، وهي 
املنطقة التي �شعى فيها للح�شول 

على مقعد برملاين.

�سعود م�ستمر
يف الربملان الأوروبي

الأوىل  ل���ل���م���رة  ه����و  ه����ا  وال�����ي�����وم، 
ي�شع فيها الربملان الأمل��اين هدفا 
ل����ه: ب��ن��ى ���ش��ول��ت��ز م�����ش��ريت��ه على 

   ع��ارف كبري ب��اأوروب��ا، عمل على 
على  الأ���ش��واء  من  املزيد  ت�شليط 
ال����ربمل����ان، وم��ن��ح��ه ���ش��ل��ط��ة اكرب، 
الوحيدة  الأوروبية  املوؤ�ش�شة  وهو 
با�شتعداده  خ�شو�شا  امل��ن��ت��خ��ب��ة، 
و�شائل  م����ع  ل��ل��ت��وا���ش��ل  ال����دائ����م 

الإعالم.
روح الدعابة
 �سد التق�سف

   وحتى ياأمل الفوز يف النتخابات 
ُيخّفف  اأن  عليه  ببالده،  القادمة 
وال�شاخر،  الفكاهي  اأ�شلوبه  م��ن 
فاحلمالت النتخابية ل ت�شت�شيغ 
اأّن  اإّل  ال��ن��وع م��ن اخل��ط��اب،  ه���ذا 
تق�شف  م��ع  تتناق�س  �شخ�شيته 

   يف العام املا�شي، اكت�شب وجاهة 
�شيلفيو  مب��ه��اج��م��ت��ه  اإ����ش���اف���ي���ة 
عامة.  جل�شة  خ��الل  برل�شكوين 
اإيطاليني،  ن����واب  م���ن  ف��ب��ت��وج��ي��ه 
الربملانية  احل�شانة  م�شالة  اأث���ار 
الأوروب�����ي  ل��ل��ن��ائ��ب  �شمحت  ال��ت��ي 
رئي�شا  ي�����ش��ب��ح  ب����ان  ب��رل�����ش��ك��وين 
ت�شايقه  اأن  دون  ل���ل���ح���ك���وم���ة 
غا�شبا،  امل��ل��ي��اردي��ر  ورّد  ال��ع��دال��ة. 
منتجا  اأّن  علمت  �شولتز،  ال�شيد 
ب���اإع���داد فيلم عن  اإي��ط��ال��ّي��ا ي��ق��وم 
النازية،  الع���ت���ق���ال  م��ع�����ش��ك��رات 
القائد،  دور  عليك  اأق��رتح  و�شوف 
ب��ك، مما ت�شبب يف  فهو دور يليق 
ف�����ش��ي��ح��ة.     ي��رى م��ن��ت��ق��دوه، اأّن 

امل�شتوى الأوروبي، واأعيد انتخابه 
�شرتا�شبورغ  ل��ربمل��ان  ب��ا���ش��ت��م��رار 

منذ جناحه الأول عام 1994. 
طاقته  ك������ل  داخ������ل������ه  �����ش����ّخ����ر     
ال�شنة  تلك  ب��اع يف  وق��د  وج��ه��ده، 
اأ�ش�شها  ال��ت��ي  امل��ك��ت��ب��ة  يف  اأ���ش��ه��م��ه 
عن  ال��ت��خ��ل��ي  ق��ب��ل   1982 ع����ام 
م��ن�����ش��ب��ه ال��ت��ن��ف��ي��ذي امل��ح��ل��ي عام 
الربملاين  ال�شلم  ارتقى   .1998
اأن توىل رئا�شة  اإىل  درج��ة درج��ة، 
 ،2004 ع��ام  ال�شرتاكية  الكتلة 
بني  الن��ق�����ش��ام��ات  م��ن  م�شتفيدا 
الربملان  يف  ال��ف��رن�����ش��ي��ني  ال���ن���واب 
اآّن عددهم يفوق  الأوروب���ي، رغ��م 

نظراءهم الأملان.

عالقات قوية يف مدينة موريل يف 
خالل  اكت�شفها  التي   ، فيني�شتري 
كل  يزورها  فور�شلن،  التواأمة مع 
ماريليز  ب�شديقته  ليلتقي  �شيف 
لربان�شو ، قيادية حملية، كان قد 
ملّا  الثمانينات،  منذ  عليها  تعّرف 

كانا غري معروفني.
   »مارتن مثقف جدا، تاأتيه الكلمة 
املنا�شبة  اجل��م��ل��ة  اأو  ال�شحيحة 
الكثري  ي�����روي  وه����و  ع���ن���اء،  دون 
ي�شنع  م��ا  ودائ��م��ا  الق�ش�س،  م��ن 
للك�شربي�س  ق���ال���ت  البهجة”، 
ال��ن��ائ��ب��ة ال���ش��رتاك��ي��ة وال���وزي���رة 
ايرولت  م���ارك  ج��ان  حكومتي  يف 

ومانويل فال�س .

وح�شب  وُي��غ��ايل،  غ�شوب،  �شولتز 
زميل �شابق ات�شلت به لك�شربي�س: 
واأحيانا  ما،  نوعا  �شولتز �شدامي 
قا�س، ولكن يجب احل�شم واتخاذ 
بامتياز،  ُيجيده  م��ا  وه��و  ال��ق��رار، 
ُيح�شن  وداف����ئ،  حميمي  ان��ه  كما 
الإن�������ش���ات ل��ل��ن��ا���س وُي��ت��ق��ن كيف 

يك�شب ثقتهم.
  انه من اأن�شار التوافق ال�شيا�شي 
الربملان  يف  ال��وح��ي��د  وال��رئ��ي�����س   ،
الأوروب��ي، الذي توىل هذه املهمة 
ط���ي���ل���ة خ���م�������س �����ش����ن����وات، خ���الل 

وليتني ت�شريعيتني خمتلفتني.
عا�سق فرن�سا

يحمل �شولتز فرن�شا يف قلبه، وله 

�شولتز.. من التفكري يف النتحار..اىل حلم امل�شت�شارية اجنيال مريكل..على �شفيح �شاخن هذه املرة

بنى م�سريته على امل�ستوى االأوروبي  ويعاد 
انتخابه لربملان �سرتا�سبورغ منذ عام 1994

يجيد احل�سم واتخاذ القرار ويح�سن 
االإن�سات للنا�ض ومن اأن�سار التوافق ال�سيا�سي

�شنع م�شريته وجمده داخل الربملان الوروبي

رهانه اأن ي�سبح امل�ست�سار التا�سع جلمهورية اأملانيا:

من هو الرجل الذي قد ُيفقد اأجنيال مريكل عر�سها..؟
فّكر جدّيا يف النتحار قبل اأن ي�ستعيد توازنه ويتفرغ لل�سيا�سة

رف�����س��ت م��ريك��ل 
م����ن  متكين�������ه 
رئا�س���ة املفو�سي�ة 
االأوروب�������ي�������ة 
ف�����س��ن��ع��ت م��ن��ه 
�س���ر�س�ا مناف�س���ا 

للفوز يف النتخابات القادمة عليه اأن ُيخّفف من اأ�سلوبه الفكاهي وال�ساخر ابن �سرطي كان يرى نف�سه لعب كرة قدم حمرتفا وع�ساميا وقارئا نهما
�شديقته ماريليز لوبران�شو

اجلي�ض االأفغاين يريد املزيد من القوات االأجنبية  •• كابول-رويرتز:

ام�س  الأفغانية  الدفاع  وزارة  رحبت 
الدولية  ال����ق����وات  ق���ائ���د  ذك�����ره  مب���ا 

الأمن  ق��وات  لتدريب  اجلنود  من  مزيد  لن�شر  احلاجة  عن  اأفغان�شتان  يف 
الأفغانية التي حتارب للت�شدي لتمرد متنام تقوده حركة طالبان.

وق���ال اجل����رال ج���ون نيكول�شون ق��ائ��د ال��ق��وات الأم��ري��ك��ي��ة وال��دول��ي��ة يف 
اأفغان�شتان للجنة القوات امل�شلحة مبجل�س ال�شيوخ الأمريكي يف وا�شنطن 
اأم�س اخلمي�س اإنه لي�س لديه ما يكفي من اجلنود لتقدمي امل�شورة ب�شكل 

منا�شب للقوات الأفغانية على الأر�س.
اأفغان�شتان لديها  الأطل�شي يف  �شمال  التي يقودها حلف  القوة  اأن  واأ�شاف 
ما يكفي من اجلنود لتنفيذ عمليات ملكافحة الإره��اب لكنها تعاين نق�شا 
بواقع ب�شعة اآلف لتنفيذ دورها الرئي�شي يف تقدمي امل�شورة لقوات الأمن 

الأفغانية.
وجاءت ت�شريحاته فيما حتدث الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ونظريه 

عهد الرئي�س ال�شابق باراك اأوباما.
8400 جندي  ول يزال هناك نحو 
بنحو  مقارنة  اأفغان�شتان  يف  اأمريكي 

مئة األف يف 2011.
وذكر وزيري اأن اجلي�س الأفغاين طلب من احلكومة الأمريكية مزيدا من 

املعدات والتدريب لقواته الأمنية.
وهونت حركة طالبان - التي حققت بع�شا من اأهم مكا�شبها منذ اأطاحت 
بها القوات الأفغانية بقيادة الوليات املتحدة يف اأواخر 2001 - من فكرة 

اأن زيادة عدد القوات الأجنبية قد ي�شكل فارقا.
�شوى  لي�س  ه��ذا  لرويرتز  جماهد  اهلل  ذبيح  طالبان  با�شم  املتحدث  وق��ال 
حلم.. لدينا خربة مع الأعداد الكبرية من قوات الغزاة يف بلدنا. هذا لن 

يعني اإل مزيدا من املعاناة ومزيدا من اخل�شائر.
اآخرون مب�شت�شارين  اأي�شا قوات حلف الأطل�شي و�شركاء دوليون  وت�شارك 
تكون كل  اأن  ال�شروري  لي�س من  اإن��ه  نيكول�شون  وق��ال  للبعثة.  ع�شكريني 

القوات الإ�شافية من الوليات املتحدة بل ميكن اأن تكون من حلفائها.

مريكل ت�سارك يف موؤمتر ميونيخ االأمني 
•• برلني-رويرتز:

مريكل  اجن��ي��ال  الأمل��ان��ي��ة  امل�شت�شارة  اإن  ل��روي��رتز  حكومية  م�شادر  ق��ال��ت 
�شت�شارك يف موؤمتر ميونيخ الأمني الأ�شبوع القادم.

املوؤمتر  حل�شور  دع��وة  بالفعل  الأمريكي  الرئي�س  نائب  بن�س  مايك  وقبل 
ال���ذي ي��اأت��ي و���ش��ط ح��ال��ة م��ن ع���دم ال��ي��ق��ني ب�����ش��اأن ال��ع��الق��ات ب��ني اأوروب����ا 
والوليات املتحدة بعد اأن قال الرئي�س دونالد ترامب اإنه يعترب حلف �شمال 
م�شاركة  اأخر  وكانت  مريكل.  �شيا�شات  وانتقد  الزمن  عليه  عفا  الأطل�شي 
امل�شت�شارة  واأبلغت   .2015 يف  ال�شنوي  الأمني  ميونيخ  موؤمتر  يف  ملريكل 
ب��اأن احلرب  الثاين  كانون  يناير   29 ات�شال هاتفي يف  ترامب يف  الأملانية 
العاملية �شد الإرهاب لي�شت ذريعة ملنع الالجئني اأو اأ�شخا�س من دول ذات 
اأغلبية م�شلمة من دخول الوليات املتحدة. و�شيكون اجتماعها يف ميونيخ 

مع بن�س هو الأول لها مع م�شوؤول كبري باإدارة ترامب.

الأفغاين اأ�شرف عبد الغني عرب الهاتف للمرة الأوىل منذ تن�شيب ترامب 
ال�شهر املا�شي. 

مكافحة  جم��ال  يف  والتعاون  الأم��ن  ناق�شا  الزعيمني  اإن  م�شوؤولون  وق��ال 
الإرهاب والتنمية القت�شادية.

القوات  زي���ادة حجم  اإن  ال��دف��اع  وزارة  با�شم  املتحدث  وزي���ري  دول��ت  وق��ال 
يف  امل��ت�����ش��ددة  للجماعات  الت�شدي  ���ش��وب  ج��ي��دة  خ��ط��وة  �شيكون  ال��دول��ي��ة 

اأفغان�شتان.
ب��ني احلكومتني  يتخذ  ق���رار  اأي  الأف��غ��ان��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  ت��وؤي��د  واأ���ش��اف 
الأفغانية والأمريكية.. هذه معركة م�شرتكة �شد الإرهاب وندعم اأي �شبيل 
حلف  يقودها  التي  املهمة  وتركزت  البالد.  يف  لالإرهاب  للت�شدي  حمتمل 
الأفغانية  القوات  تدريب  على  كبري  ب�شكل  اأفغان�شتان  يف  الأطل�شي  �شمال 
وتنفيذ عمليات ملكافحة الإره��اب منذ تقلي�س عدد القوات ب�شكل كبري يف 

حمكمة تق�سي باإعادة النظر يف اإدانة مناه�ض لبوتني 
•• مو�صكو-رويرتز:

اأمرت املحكمة الد�شتورية يف رو�شيا اأم�س اجلمعة باإعادة النظر 
يف اإدانة نا�شط �شهري مناه�س للكرملني قائلة اإنه ينبغي تطبيق 
قانون يجرم الحتجاجات بطريقة متنا�شبة. ول ي�شقط احلكم 
لكنه  وح�شي  باأنه  الإن�شان  حقوق  ن�شطاء  ي�شفه  ال��ذي  القانون 
قد يجعل �شجن املحتجني ال�شلميني اأ�شعب مع ا�شتعداد رو�شيا 
الكرملني على  املقبل. ويتوقع مراقبو  العام  لنتخابات رئا�شية 
اأن يخو�س الرئي�س فالدميري بوتني املناف�شة مرة  نطاق وا�شع 
اأخ���رى للفوز ب��ولي��ة راب��ع��ة ل��ه لكنه مل ي��وؤك��د الأم���ر ب��ع��د. ويف 
دادين  اإل��دار  النا�شط  على  حكم   2015 الأول  كانون  دي�شمرب 
)34 عاما( بال�شجن 3 �شنوات و�شدر قرار بخف�س العقوبة اإىل 

عامني ون�شف العام بعد ال�شتئناف.
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ال�شرق  دول  يف  خ��ا���ش��ة  الأخ�����رية 
الو�شط و�شمال افريقيا.

و������ش�����وف ت����ك����ون ه������ذه ال����درا�����ش����ة 
لالطالع  مفتوحة  ومقرتحاتها 
الرقابية  الأجهزة  كافة  عليها من 
امللكية  حل���م���اي���ة  وال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
مكافحة  يف  مل�����ش��ان��دت��ه��م  ال��ف��ك��ري��ة 
الب�شائع املقلدة واتخاذ الإجراءات 
املنا�شبة ملا تك�شف هذه الدرا�شة من 
الو�شائل التي يلجئ اإليها املقلدون 

على امل�شتوى العاملي اأو املحلي.

•• دبي-الفجر:

ال�شت�شاري  دب���ي  جم��ل�����س  اأ����ش���در 
ال��ف��ك��ري��ة تقرير  امل��ل��ك��ي��ة  حل��م��اي��ة 
ح��������ول ق�����ط�����اع امل�������ش���ت���ح�������ش���رات 
ال�شخ�شية لتكون مرجعاً للتعرف 
القطاع  لهذا  العاملي  احلجم  على 
واحل���ج���م ال���ع���امل���ي ل��ق��ط��اع جت���ارة 
امل�شتح�شرات  يف  املقلدة  الب�شائع 
ال�شخ�شية وحتلياًل حلجم جتارة 
واأظهر  امل���ق���ل���دة.  ال��ب�����ش��ائ��ع  ه����ذه 

باأنه  ع���ب���ي���دات  ع���م���ر  واأ�شاف 
اأخرى  تقارير  اإ���ش��دار  يتم  ���ش��وف 
�شيتم  وال��ت��ي   2017 ع���ام  خ���الل 
ممثلني  من  وحت�شريها  فح�شها 
العالمات  اأ�شحاب  ال�شركات  ع��ن 
التجارية العاملية املعروفة بريادتها 
ب���ال���درا����ش���ة.  يف ال���ق���ط���اع امل���ع���ن���ي 
ال����درا�����ش����ة �شرح  ع���ل���ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
امل��دي��ر الإقليمي  ك��ام��ريون ووك���ر، 
حل��م��اي��ة ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة يف 
اي�شت،  ميدل  بريو�شدورف  �شركة 
تركيا، افريقيا والهند: جاءت هذه 
لالأجهزة  الدعم  لتقدمي  الدرا�شة 
الرقابية والتنفيذية يف اإمارة دبي 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ودول���ة 
امل�شتح�شرات  يف  التجارة  ملكافحة 

جهود  ونثمن  املقلدة.  ال�شخ�شية 
دبي  القت�شادية يف  التنمية  دائرة 
والتي مكنت اإطالق هذه الدرا�شة 
الأجهزة  م��ن  ك���اًل  ت�شعف  وال��ت��ي 
العالمات  واأ����ش���ح���اب  ال���رق���اب���ي���ة 
مل��ا فيه من  م��ع��اً  للعمل  ال��ت��ج��اري��ة 

م�شلحة حماية امل�شتهلك. 
وقالت رانيه امل�شري من ريكيت بن 
كايزر معلقًة على ما ك�شفته درا�شة 
ال�شخ�شية  امل�شتح�شرات  ق��ط��اع 
من و�شائل يلجئ اإليها بع�س جتار 
ا�شتخدام  بتزايد  املقلدة  الب�شائع 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  ���ش��ف��ح��ات 
اللكرتونية  ال��ت��ج��ارة  وم��ن�����ش��ات 
التجارة  ح���ج���م  ارت���ف���ع���ت  ب��ح��ي��ث 
ال�شنوات  يف  ملحوظ  ب�شكل  فيها 

التقرير اأن حجم ال�شوق الإماراتي 
 7.6 ال�شخ�شية  للم�شتح�شرات 
م��ل��ي��ار دره�����م، ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت ح�شة 
للم�شتح�شرات  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��وق 
ت���رل���ي���ون   1.57 ال�������ش���خ�������ش���ي���ة 
 2015 اح�شائيات  ح�شب  دره���م 

ليورومونيتور.
جمل�س  واإط���الق  تاأ�شي�س  مت  وق��د 
امللكية  دب���ي ال���ش��ت�����ش��اري حل��م��اي��ة 
 2015 ن���وف���م���رب  يف  ال���ف���ك���ري���ة 
ال��ق��ط��اع��ني العام  ب��ني  ب��ال�����ش��راك��ة 
اأ���ش��ح��اب العالمات  واخل��ا���س م��ن 
التجارية يف اإمارة دبي يف قطاعات 
الأدوية واأجهزة الهواتف املتحركة 
الريا�شية  وامل��الب�����س  وال�����ش��ي��ارات 
التلفزيوين  وال���ب���ث  وامل�����اأك�����ولت 

ال����رائ����دة م���ن ك���ل ق��ط��اع لتقدمي 
حتليلها حلجم الب�شائع املقلدة يف 
ذلك القطاع وتقدمي احللول التي 
يرونها منا�شبة لكل قطاع. واأ�شاف 
العطور  اأن  التقرير  يظهر  لوتاه: 
حتتل املرتبة الأوىل من حيث اأبرز 
امل�شتح�شرات ال�شخ�شية يف ال�شوق 
املحلي بالرتتيب من حيث القيمة 
م�شتح�شرات  ت��ل��ي��ه��ا  ال�����ش��وق��ي��ة، 
منتجات  ث����م  وم������ن  ال���ت���ج���م���ي���ل، 

العناية باجللد. 
وع�����ل�����ى ن����ح����و م���ت�������ش���ل اأظ�����ه�����رت 
%15 من �شبطيات  اأن  الدرا�شة 
املقلدة  ال�شخ�شية  امل�شتح�شرات 
الو�شط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  ت��ت��م 
مما يبني فعالية الأجهزة الرقابية 

وامل�شتح�شرات ال�شخ�شية والأدوات 
املنزلية والب�شائع الفاخرة. ويقدم 
لتحقيق  الفنية  امل�����ش��ورة  املجل�س 
املمار�شات يف جمال حماية  اأف�شل 
ح���ق���وق امل��ل��ك��ي��ة ال���ف���ك���ري���ة. وق���ال 
حم��م��د ع��ل��ي را���ش��د ل���وت���اه، املدير 
التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية 
وحماية امل�شتهلك يف دائرة التنمية 
املجل�س  بدبي ورئي�س  القت�شادية 
ال�شت�شاري: تعترب هذه اأول درا�شة 
املجل�س  ي�������ش���دره���ا  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
ا�شتجابة  ج��اءت  وه��ي  ال�شت�شاري 
لدرا�شات  ف��راغ  مللىء  املجل�س  م��ن 
املتخ�ش�شة.  ال���ف���ك���ري���ة  امل��ل��ك��ي��ة 
فاإننا  ال���درا����ش���ات  ه����ذه  وب����وج����ود 
�شوف ن�شتقي بيانات من ال�شركات 

ع���ل���ى م�����ش��ت��وى امل���ن���ط���ق���ة، ودول�����ة 
الإمارات على وجه التحديد.

و���ش��رح ع��م��ر ع��ب��ي��دات، اأم����ني �شر 
املجل�س ال�شت�شاري ملجل�س حماية 
امل���ل���ك���ي���ة ال���ف���ك���ري���ة ومم����ث����اًل عن 
العالمات  حقوق  اأ�شحاب  جمل�س 
الرئي�شي  الدور  يتناول  التجارية: 
الذي تقوم به هذا الدرا�شة م�شكلة 
من  امل��ق��ل��دة  الب�شائع  يف  ال��ت��ج��ارة 
بتحليل  وك��ذل��ك  العاملية  الناحية 
املحلي  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  امل�����ش��ك��ل��ة 
الدرا�شات  ه���ذه  ت�شتخدم  بحيث 
لدعم  فيها  املت�شمنة  واملقرتحات 
حت�����ش��ني ت��رت��ي��ب دول�����ة الإم������ارات 
العربية املتحدة يف املوؤ�شرات العاملية 
الفكرية.   امل��ل��ك��ي��ة  ح���ق���وق  ب�������ش���اأن 

املجل�س ال�ست�ساري حلماية امللكية الفكرية:

 7.6 مليار درهم ح�سة ال�سوق االإماراتية من قطاع امل�ستح�سرات ال�سخ�سية

ا�شتعر�س املنتدى اأف�شل املمار�شات العاملية يف هذه املجالت.
العام  الأم���ني  الفار�س  ال���رزاق  عبد  د.  القاها  التي  الفتتاح  كلمة  ويف 
امل�شاعد لل�شوؤون القت�شادية مبجل�س دبي القت�شادي نيابة عن �شعادة 
املنتدى  ان  اأ�شار فيها اىل  للمجل�س  العام  الأم��ني  الهاملي  را�شد  هاين 
دول  العائلية يف  ال�شركات  تلعبه  ال��ذي  احل��ي��وي  ال���دور  اإط���ار  ي��اأت��ي يف 
جمل�س التعاون اخلليجي يف ريادة خمتلف الأن�شطة القت�شادية والتي 

�شاهمت ب�شورة فاعلة يف تنمية وتطوير بلدانها.
واأ�شاف انه على الرغم من التطور الكبري الذي �شهدته هذه ال�شركات 
تاأتي يف مقدمتها  فتاأت تواجهها  املنطقة فان ثمة حتديات ما  يف دول 
الأجيال  اىل  امل��وؤ���ش�����ش��ني  م��ن  امللكية  ان��ت��ق��ال  اأي  ال���ش��ت��خ��الف  ق�شية 
البيئة  يف  ط���راأت  التي  املتغريات  م��ن  العديد  هناك  ان  كما  املتعاقبة. 
القت�شادية والجتماعية والثقافية والتكنولوجية يف العامل واملنطقة 

•• دبي -وام: 

اختتمت فعاليات الن�شخة الثانية من “منتدى دبي لل�شركات العائلية” 
الذي نظمته بري�شتيل و�شريكه ب�شراكة مع “جمل�س دبي القت�شادي” 

وا�شتمر يومني وذلك يف فندق “ذي بال�س داون تاون” دبي. 
ح�شر املنتدى الأمرية تي�شي لوك�شمبورج ونا�شاو وال�شيد جامي لوثر 
ال�شركات  ك��ربى  وروؤ���ش��اء  الربيطانية  امللكية  للعائلة  ال�شابق  ال��وزي��ر 

العاملية. 
كما �شارك يف املنتدى ممثلو كربى ال�شركات العائلية ا�شافة اىل الفراد 

ذوي الروات العالية يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.
ومت خالل جل�شات املنتدى مناق�شة عدد من الق�شايا املتعلقة بال�شركات 
العائلية مثل الهيكلة واحلوكمة وال�شتثمارات اخلارجية وغريها. كما 

التعاون ومتازج  انه من خالل هذا  التوايل منوها  الثانية على  لل�شنة 
املنتدى من�شة هامة  اخل��ربات واملعرفة بني الطرفني ميكن ان ي�شكل 
لبلورة الأفكار اخلالقة واخلروج بتو�شيات تعزز دور ال�شركات العائلية 

يف المارات و�شائر دول املجل�س يف التنمية القت�شادية والجتماعية.
تي�شي  ب��الأم��رية  الهاملي  ه��اين  ���ش��ع��ادة  التقى  امل��ن��ت��دى  هام�س  وع��ل��ى 
يف  احلا�شلة  ال��ت��ط��ورات  اأه���م  خ��الل��ه  ا�شتعر�س  نا�شاو  و  لوك�شمبورج 
اقت�شاد دبي واملبادرات التي اطلقتها احلكومة خالل ال�شنوات املا�شية. 

املتميزة  واملكانة  التطورات  بهذه  اعجابها  عن  تي�شي  الأم��رية  واأعربت 
التي ا�شتاأثرت بها دبي اقليمياً ودولياً.

كما اأبدت رغبتها بتاأ�شي�س �شراكة مع جمل�س دبي القت�شادي للتعاون 
يف خمتلف الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك ل�شيما فيما يتعلق بتمكني 

املراأة وتعزيز دورها اقت�شادياً واجتماعياً.

ما ي�شتدعي من تلك ال�شركات مواكبتها ومبا يعزز بقاءها ومنوها.
اأهمية  اأوىل  القت�شادي  دبي  جمل�س  ان  الفار�س  ذكر  ال�شياق  هذا  ويف 
ا�شتق�شائية  ب��درا���ش��ة  ق���ام  ح��ي��ث  العائلية  ال�����ش��رك��ات  مب��و���ش��وع  ك��ب��رية 
دبي  يف  العائلية  لل�شركات  هيكلة  نظام  تطوير  كيفية  عن  م�شتفي�شة 

والمارات ومبا يعزز م�شاهمتها يف القت�شاد الوطني.
وا�شار الفار�س اىل �شرورة تعزيز الأطر وال�شيا�شات الداعمة لل�شركات 
 2021 ا���ش��ت��ح��ق��اق��ات خ��ط��ة دب���ي  ال��ع��ائ��ل��ي��ة وم�����ش��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى تلبية 
وال�شرتاتيجيات امل�شاحبة لها التي اأطلقتها حكومة دبي خالل الأعوام 
خريطة  على  الم���ارة  مكانة  تعزيز  اىل  تهدف  والتي  املا�شية  القليلة 

القت�شاد العاملي.
بري�شتيل  ل���دى  ال�����ش��ري��ك  امل��دي��ر  بري�شتيل  ت��وب��ي��ا���س  اأ���ش��اد  جهته  م��ن 
املنتدى  تنظيم  يف  القت�شادي  دب��ي  جمل�س  بتعاون  كلمته  يف  و�شريكه 

ارتفاع كبري لل�سادرات ال�سينية يف يناير 

قفزة يف ال�سناعات التحويلية تعك�ض قوة اأداء اقت�ساد بريطانيا 

تويوتا كوروال تت�سدر ال�سيارات االأكرث مبيًعا 

نيكي ي�سعد الأعلى م�ستوى يف اأ�سبوعني 

واأ�شار البيان اإىل اأن تويوتا كورول احتلت بهذا الرقم 
و500  اآلف   3 م��ن  اأك��ر  على  متفوقة  الأول  امل��رك��ز 

طراز طرحته خمتلف �شركات ت�شنيع ال�شيارات.
وبداأت تويوتا كورول، التابعة ل�شركة تويوتا لل�شيارات 
1966 وما زالت حتى الآن، ومنذ العام  الإنتاج العام 
اأ�شبح طراز كورول هو الأول عاملًيا من حيث   1997

املبيعات.
ومتلك �شركة تويوتا 16 م�شنًعا لإنتاج ال�شيارات، اأحد 
ال�شركة رواًجا  امل�شانع يف تركيا، ولقيت منتجات  تلك 

ب�شبب ت�شاميمها العملية، وجودة منتجاتها.

الأ�شبوعية منذ اأوائل دي�شمرب كانون الأول.
اإىل  ب��امل��ئ��ة   2.2 ن��ط��اق��ا  الأو����ش���ع  توبك�س  م��وؤ���ش��ر  وزاد 
ج��ي��ه. م���وؤ����ش���ر  ارت���ف���ع  ح���ني  يف  ن��ق��ط��ة   1546.56
اليوم  لينهي  باملئة   2.3 بن�شبة   400 بي.اإك�س-نيكي 

عند 13876.41 نقطة.
على  اأي�شا  �شريكزون  امل�شتثمرين  اإن  متعاملون  وق��ال 
الياباين  ال��وزراء  نتيجة املحادثات بني ترامب ورئي�س 
تتطرق  اأن  امل��رج��ح  م��ن  اإذ  وق��ت لح��ق  اآب���ي يف  �شينزو 
املناق�شات اإىل ق�شايا التجارة والأمن والقت�شاد الكلي 

مبا يف ذلك العمالت.

•• اإ�صطنبول-وكاالت:

احتلت تويوتا كورول، املركز الأول يف قائمة ال�شيارات 
العام  العامل، خالل  بلًدا حول   150 الأك��ر مبيًعا يف 

.2016
اإن عالمتها  ت��وي��وت��ا،  ���ش��رك��ة  ب���ي���اٌن، ���ش��در ع��ن  وق����ال 

التجارية كورول، ل تزال الأكر تف�شياًل يف العامل.
األف  و316  مليوًنا  باعت  ال�شركة  اأن  البيان  واأ���ش��اف 
العام  بلًدا   150 يف  التجارية،  عالمتها  حتمل  �شيارة 

.2016

•• طوكيو-رويرتز:

م�شتوى  لأعلى  اليابانية  لالأ�شهم  نيكي  موؤ�شر  ارتفع 
اأثر  مقتفيا  ام�س  التعامالت  ختام  يف  اأ�شبوعني  يف  له 
دونالد  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ق��ال  بعدما  �شرتيت  وول 
خالل  ك��ربى  �شريبية  خطة  ع��ن  �شيعلن  اإن���ه  ت��رام��ب 
اأ�شابيع قليلة. و�شعد موؤ�شر نيكي القيا�شي 2.5 باملئة 
ليغلق عند 19378.93 نقطة م�شجال اأعلى م�شتوى 
ال��ث��اين. وعلى مدى  كانون  يناير   27 له منذ  اإغ��الق 
الأ�شبوع ارتفع املوؤ�شر 2.4 باملئة ليحقق اأكرب مكا�شبه 

الرئي�شي  املحرك  وكان  للم�شتهلكني.  ال�شرائية  القوة  يقل�س 
للنمو هو قطاع اخلدمات املهمني على اقت�شاد البالد.

غري اأن بيانات ام�س اأظهرت منو قطاع ال�شناعات التحويلية 
كانون  ودي�شمرب  الأول  ت�شرين  اأكتوبر  ب��ني  ال��ف��رتة  يف  بقوة 
ال�شابقة  الثالثة  الأ�شهر  باملئة مقارنة مع   1.2 اإذ منا  الأول 

بدعم من قفزة ن�شبتها 2.1 باملئة يف دي�شمرب كانون الأول.
وج����اءت ال��ب��ي��ان��ات اأع��ل��ى ك��ث��ريا م��ن ال��ت��وق��ع��ات يف ا�شتطالع 
دي�شمرب  باملئة يف   0.5 ن�شبتها  لزيادة  اأ�شارت  والتي  لرويرتز 

كانون الأول.
لكن مكتب الإح�شاءات الوطنية قال اإن الزيادة ترجع يف جانب 

كبري منها اإىل قطاع الأدوية الذي يت�شم بالتقلب يف الغالب.
ومقارنة مع دي�شمرب كانون الأول 2015 منا قطاع ال�شناعات 
ني�شان  اأبريل  اأكرب زيادة منذ  باملئة م�شجال  اأربعة  التحويلية 

.2014

وارتفع اإجمايل الناجت ال�شناعي 1.1 باملئة يف دي�شمرب كانون 
الأول ليفوق توقعات بارتفاعه 0.2 باملئة يف ا�شتطالع رويرتز 
بينما منا 4.3 باملئة مقارنة به قبل عام وهو اأعلى معدل منو 

�شنوي منذ يناير كانون الثاين 2011.
بن�شبة  اأي�شا  حجما  الأ�شغر  الربيطاين  البناء  قطاع  ومن��ا 
الأول  ك��ان��ون  دي�شمرب  يف  باملئة   1.8 بلغت  التوقعات  ت��ف��وق 
ب��ن��اء منازل  م��ن  ب��دع��م  ال��ث��اين  ت�شرين  م��ع نوفمرب  م��ق��ارن��ة 

وعقارات جتارية. 
وكانت التوقعات يف ا�شتطالع رويرتز ت�شري لنمو ن�شبته واحد 

باملئة.
كانون  دي�شمرب  ل�شهر  التوقعات  تفوق  التي  البيانات  ورغ��م 
الأول قال معهد الإح�شاءات الوطنية اإنه لن يعدل تقديراته 
الأولية لنمو القت�شاد الربيطاين البالغ 0.6 باملئة يف الربع 

الأخري من العام املا�شي.

•• لندن-رويرتز:

اأقوى  من��وا  ال��ربي��ط��اين  التحويلية  ال�شناعات  ق��ط��اع  �شجل 
القت�شاد  اأن  يظهر  مبا  الأول  كانون  دي�شمرب  يف  املتوقع  من 
ل�شالح  الت�شويت  �شدمة  رغم  العام  نهاية  حتى  �شامدا  ظل 

اخلروج من الحتاد الأوروبي يف ا�شتفتاء يونيو حزيران.
البناء  اأن قطاع  واأظهرت بيانات ر�شمية ن�شرت اليوم اجلمعة 
يف ال���ب���الد من���ا ب���وت���رية اأ����ش���رع م���ن مم���ا ت��وق��ع��ه��ا ال��ك��ث��ري من 
خرباء القت�شاد يف دي�شمرب كانون الأول بينما تقل�س العجز 

التجاري. 
جمموعة  دول  بني  اأداء  اأف�شل  الربيطاين  القت�شاد  و�شجل 
حادا  تباطوؤا  ي�شهد  ب��اأن  توقعات  خمالفا  املا�شي  العام  ال�شبع 
بعد الت�شويت ل�شالح النف�شال. لكن من املتوقع على نطاق 
وا�شع اأن يتباطاأ القت�شاد هذا العام مع ارتفاع الت�شخم الذي 

بكاملها،  ال��ب��الد  خ��الل��ه��ا  ت��ت��وق��ف 
فاإن ق�شما كبريا من طفرة كانون 
يف�شر  ان  مي���ك���ن  ي���ن���اي���ر  ال����ث����اين 

كما قال. بظاهرة مو�شمية”، 
من جهته، �شجل الفائ�س التجاري 
يف  دولر  م��ل��ي��ار   51،3 ال�����ش��ي��ن��ي 
مقابل  يف  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر،  ك��ان��ون 
الأول  كانون  بالكاد يف  مليارا   40

دي�شمرب.

ال�شنة  هذه  حلت  التي  اجلديدة” 
اواخ�����ر ك���ان���ون ال���ث���اين ي��ن��اي��ر، يف 
مقابل �شباط فرباير 2016، كما 
ايفانز- جوليان  القول  على  �شدد 

كابيتال  ل���دى  امل��ح��ل��ل  ب��ري��ت�����ش��ارد 
ايكونوميك�س.

تقل�س  املوؤ�ش�شات  معظم  ان  ومب��ا 
العطل  ق��ب��ل  واردات�����ه�����ا  ت��ق��ل��ي��دي��ا 
ل��ل��ع��ام اجل���دي���د، والتي  ال��ط��وي��ل��ة 

و�شجلت الواردات ال�شينية ارتفاعا 
الثاين  ك���ان���ون  يف   16،7% ب��ل��غ 
مليار   131،4 وب���ل���غ���ت  ي���ن���اي���ر، 
دولر. وهي توؤكد ت�شارعا ملحوظا 
يف   3،1% فقط  بلغت  زي���ادة  بعد 

كانون الأول دي�شمرب.
التعامل  ال���������ش����روري  م����ن  ل���ك���ن 
ه����ذه الرق�������ام ب�شبب  م���ع  ب���ح���ذر 
القمرية  لل�شنة  ال��زم��ن��ي  ال��ف��ارق 

التوقعات  ف��ان  ل��ذل��ك  ال��ن��ا���ش��ئ��ة... 
لكنه  ج��ي��دة.  ال�شينية  لل�شادرات 
التوقعات  ان  ال���ق���ول  اىل  ����ش���ارع 
تكون جيدة اذا ما ا�شتبعدنا خطر 
ان�����دلع ح����رب جت���اري���ة ب���ني بكني 
ويوؤجج هذا التهديد  ووا�شنطن”. 
ترامب  لدونالد  احلمائية  امل��ي��ول 
الذي وعد بفر�س ر�شوم جمركية 

كبرية على املنتجات ال�شينية. 

•• بكني-اأ ف ب:

���ش��ج��ل��ت ال�������ش���ادرات ال�����ش��ي��ن��ي��ة يف 
ارتفاعا  ي���ن���اي���ر  ال����ث����اين  ك����ان����ون 
ف���اق ال��ت��وق��ع��ات، ب��ع��د ت��راج��ع��ه��ا يف 
عمليات  ت�����ش��ارع��ت  فيما   ،2016
انتعا�س  عن  يك�شف  ما  ال�شترياد، 
اقت�شاد  ث��اين  ركائز  لإح��دى  ه�س 

عاملي.
عنها  ك�شفت  التي  الأرق����ام  وتفيد 
اجل����م����ارك ال�����ش��ي��ن��ي��ة ام���������س، ان 
الذي  الآ�شيوي  العمالق  �شادرات 
اب����رز ق���وة جت���اري���ة عاملية،  ي��ع��ت��رب 
قد ارتفعت ال�شهر املا�شي 7،9% 
وبلغت  �شنوي،  معدل  ا�شا�س  على 

182،8 مليار دولر.
الكبري  ال��ت��ح�����ش��ن  ي��ع��ك�����س  وه������ذا 
التي تراجعت  ال�شينية  لل�شادرات 

%7،7 على امتداد 2016.
انتعا�س  الأرق���ام عن  ه��ذه  وتك�شف 
ات�شاح  بانتظار  اخلارجي،  للطلب 
ال�شني،  �شركاء  اب��رز  لدى  الو�شع 
والوليات  الوروب�����ي  الحت����اد  اي 
املتحدة التي وعد رئي�شها اجلديد 
انعا�س  ب��خ��ط��ة  ت���رام���ب  دون����ال����د 

طموحة.
وقال �شني جيانغوانغ، املحلل لدى 
ت�شريح  يف  �شكيوريتيز  م��ي��زوه��و 
ن�شرته وكالة بلومربغ، هذا مرتبط 
اوروب���ا  يف  ال��ن��م��و  بتح�شن  ا���ش��ا���ش��ا 
القت�شادات  ك��ربى  ويف  وام��ريك��ا 

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05495/2016 / �سكني     
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06944/2016  �سكني  - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده: الفا ون لوج�شتك�س - �س ذ م م 
ولطف الدين بوتيا كوتى مابيالكات  - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: موؤ�ش�شة البفته العقارية    
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

من  خالية  التنفيذ  لطالبة  وت�شليمها  املوؤجرة  العني  باخالء  الوىل  �شدها  املنف  ال��زام   -1
ال�شواغل وال�شخا�س 

2- الزام املنفذ �شدها الوىل ب�شداد مبلغ 22.500 درهم قيمة ال�شيك املرجتع مع ما ي�شتجد 
من اجرة من 2016/10/1 وحتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع 75.000 درهم كاأجرة �شنوية مع 
الزام املنفذ �شده الثاين بالت�شامن معها يف حدود قيمة ال�شيك املرجتع رقم 6850 وت�شليم ما 

يفيد �شداد فاتورة املاء والكهرباء للماجور حتى الخالء التام 
 3- الزام املنفذ �شدها الوىل بان توؤدي لطالب التنفيذ مبلغ 1000 درهم غرامة تاأخري ال�شيك
 4- الزام املنفذ �شدها بان توؤدي لطالب التنفيذ مبلغ 1000 درهم ر�شوم الفاق يف �شداد اليجار. 

5- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ الن�شر ويف 
حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب 

لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00279/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03908/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده: كا�شبيان بيرتو للخطوط املالحية - �س ذ م م
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ:  وقف م�شجد عبد الرحيم حممد كتيت 
وموؤ�ش�شة الوقاف و�شوؤون الق�شر    

 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:
املنازعات  ال�شادر من مركز ف�س  بناء على احلكم  املوؤجرة  العني  1- اخالء 
عليها  امل��دع��ي  وال���زام  ال�شواغل  م��ن  خالية  للمدعية  وت�شليمها  الي��ج��اري��ة 

بامل�شروفات. 
2- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

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

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02002692017 جتاري ل�سنة 2017  ايجارات 
اىل املحكوم عليه : املن�شوري لل�شحن - �س ذ م م 

جمهول حمل القامة 
نعلمكم بان اللجنة الق�شائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�شتها يف الدعوى املذكورة اعاله 

ل�شالح /ورثة/ على ابو احل�شن حممد ح�شني ح�شني الن�شاري 
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري :  

ال�شواغل  وت�شليمها خالية من  املوؤجرة  العني  باخالء  امل�شتاجرة  عليها  املدعي  بالزام   : اول 
للمدعي 

و�شبعون   ث��الث��ة   73.333.00 وق���دره  مبلغ  ب�����ش��داد  امل�شتاأجرة  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام   : ثانيا 
القيمة اليجارية للفرتة من  ال��ف  وثالثمائة وثالثة وثالثون دره��م للمدعي وذل��ك عن 

2016/5/1 ولغاية 2016/11/30 وما ا�شتجد بعدها من اجرة حتى الخالء الفعلي 
املوؤجر  للمدعي  املرجتعة  ال�شيكات  غ��رام��ة  ب�شداد  امل�شتاأجرة  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام   : ثالثا 
بقيمة 1000 الف درهم بال�شافة اىل ر�شوم موؤ�ش�شة دبي العقارية وهي 20% من قيمة عقد 

اليجار. 
رابعا : بالزام املدعي عليها امل�شتاأجرة مب�شاريف الدعوى.  

وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن واإل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ش املنازعات اليجارية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية
توقف �سركات عن العمل ب�سبب 

احلر يف اأ�سرتاليا 
•• �صيدين-ملبورن-رويرتز:

العمل  لأ�شرتاليا عن  ال�شرقي  ال�شاحل  على  الطاقة  كبار م�شتخدمي  توقف   
ام�س وطلب م�شوؤولون من ال�شكان المتناع عن الطهي وم�شاهدة التلفزيون 
لتخفيف الأحمال على اإمدادات الطاقة فيما تتحرك موجة حارة �شديدة من 
الكهرباء موؤقتا عن مناطق  ال�شلطات لقطع  ال�شاحل. وتتاأهب  اإىل  ال�شحراء 
احلمولة  ملنع  اجلمعة  ال��ي��وم  متاأخر  وق��ت  يف  وي��ل��ز  ���ش��اوث  نيو  ب��ولي��ة  معينة 
و�شركة يف ولية  األ��ف منزل   40 الكهرباء عن  انقطاع  اأي��ام من  بعد  ال��زائ��دة 
���ش��اوث ويلز من  اأ���ش��رتال��ي��ا. وطلب دون ه��اروي��ن وزي��ر الطاقة يف نيو  ���ش��اوث 

ال�شكان التفكري يف احلد من ا�شتخدامهم للطاقة بعد العمل.
وت�شغيل  امل��ن��زل  اإىل  مبا�شرة  التوجه  م��ن  ب��دل  �شيدين  يف  لل�شحفيني  وق��ال 
مركز  اإىل  اأو  ال�شينما  اإىل  ال��ذه��اب  يف  التفكري  ميكنكم  والطهي  التلفزيون 
للورق  م�شنع  يف  العمل  وت��وق��ف  ي�شاعد.  ه��ذا  لأن  الأح��م��ال  لتخفيف  ت�شوق 
للحفاظ  البالد  يف  لالألومنيوم  م�شهر  اأك��رب  وتوماجو  املياه  ملعاجلة  ومن�شاأة 
على الطاقة. وقالت خبرية الأر�شاد اجلوية اأولينكا دوما اإن ارتفاعا يف درجات 
احلرارة يف الداخل الأ�شرتايل يتحرك �شرقا ناحية نيو �شاوث ويلز اأكرب وليات 
اأ�شرتاليا من حيث عدد ال�شكان. و�شجلت درجات احلرارة 40 درجة مئوية يف 
اأجزاء من نيو �شاوث ويلز واإقليم العا�شمة الأ�شرتالية ام�س اجلمعة ويتوقع 

اأن ي�شجل اليوم ال�شبت اأحر اأيام فرباير �شباط منذ بدء الت�شجيل.
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املال والأعمال
اأ�سهم اأوروبا ت�سعد بدعم نتائج اأعمال و�سفقة ا�ستحواذ

باملئة ليت�شدر قائمة القطاعات الرابحة اإذ وجد النحا�س 
دعما يف خماوف ب�شاأن الإم��دادات و�شدور بيانات جتارية 
على  الطلب  من��و  احتمالت  على  ال�شوء  �شلطت  �شينية 
املعدن. وارتفع املوؤ�شر اأي�شا بدعم من �شهم اأر�شيلور ميتال 
الذي �شعد 3.7 باملئة بعدما �شجلت اأكرب �شركة ل�شناعة 
ال�شلب يف العامل اأرباحا اأ�شا�شية ف�شلية تفوق التوقعات. 

وك��ان��ت ���ش��رك��ة ب��ول��ي��دن ل���ش��ت��خ��راج و���ش��ه��ر امل���ع���ادن اأكرب 
الرابحني على موؤ�شر �شتوك�س 600 بعدما فاقت اأرباحها 
باملئة   1.5 بنكيزر  ريكيت  �شهم  وزاد  التوقعات.  الف�شلية 
ل�����ش��راء ميد  ع��ن �شفقة  ال��ن��ق��اب  ال�����ش��رك��ة  ب��ع��دم��ا ك�شفت 
جون�شون نيوتري�شن لأغذية الأطفال مقابل 16.6 مليار 

دولر يف كربى �شفقاتها على الإطالق.

•• ميالنو-رويرتز:

ام�س  التعامالت  م�شتهل  يف  الأوروب��ي��ة  الأ���ش��ه��م  ارتفعت 
ال�شهر  �شجلتها  ال��ت��ي  املرتفعة  م�شتوياتها  م��ن  لتقرتب 
نتائج  بدعم  مكا�شب  على  الأ�شبوع  لإنهاء  وتتجه  املا�شي 
التعدين  ل��ق��ط��اع  ال��ق��وي  الأداء  وا���ش��ت��م��رار  ق��وي��ة  اأع��م��ال 

و�شفقة ا�شتحواذ مبا جذب امل�شتثمرين لل�شراء.
وزاد موؤ�شر �شتوك�س 600 لالأ�شهم الأوروبية 0.3 باملئة 
بينما  الثاين  كانون  يناير   26 منذ  م�شتوياته  اأعلى  اإىل 
وداك�س  الربيطاين   100 تاميز  فاينن�شال  موؤ�شرا  �شعد 

الأملاين 0.5 باملئة لكل منهما.
وارتفع موؤ�شر �شتوك�س 600 لقطاع املوارد الأ�شا�شية 1.9 

طريان االإمارات الناقل الر�سمي للقمة العاملية للحكومات للعام اخلام�ض
•• دبي -وام: 

ا�شرتاتيجياً  �شريكاً  التوايل  على  اخلام�س  للعام  الإم��ارات  طريان  اختيار  للحكومات  العاملية  القمة  اأعلنت 
كناقل ر�شمي لوفود القمة والتي تنعقد حتت �شعار “ا�شت�شراف حكومات امل�شتقبل” يف الفرتة من 12 اإىل 
14 فرباير اجلاري.  واأو�شح ال�شيخ ماجد املعال نائب رئي�س اأول لدائرة العمليات التجارية لدائرة العمليات 
التجارية يف طريان الإمارات ان �شراكة طريان الإمارات مع القمة العاملية للحكومات جت�شد كيفية اإ�شهام 
التعاون القوي بني القطاعني العام واخلا�س يف دعم املناق�شات امللهمة واملبادرات ال�شت�شرافية التي تهدف 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  وتر�شيخ مكانة  العامل  النا�س على �شعيد  اإىل حت�شني ورفع م�شتوى حياة 
الإم��ارات يف  التكامل بني ر�شالة طريان  ال�شراكة ال�شرتاتيجية  كمركز م�شتقبلي للمعرفة.  وتعك�س هذه 
تعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للعقول واملواهب من كل اأنحاء العامل ويف امل�شاهمة بنمو قطاع ال�شياحة 
والزده��ار القت�شادي ودور القمة يف تكري�س مكانة دبي والإم��ارات كاأكرب من�شة للقاء كبار القادة و�شناع 

القرار واملفكرين واملبتكرين ل�شياغة مفهوم جديد للتقدم والرقي عرب ا�شت�شراف م�شتقبل احلكومات.

الذهب يرتاجع بفعل تعهد ترامب ال�سريبي 

رفعت تقديراتها لنمو الطلب اإىل 1.4 مليون برميل يوميا 

وكالة الطاقة: االإلتزام باخلف�ض يعيد التوازن للنفط 

اأملانيا تخطط لتقلي�ض اإعانات االأطفال املهاجرين 

�سعر �سلة خامات “االأوبك” ي�سل اإىل 52.76 دوالرًا للربميل بريطانيا والهند ترفعان قيودًا على الرحالت اجلوية 

منها  امل��ن��ح��در  ال��دول��ة  يف  املعي�ش�ة  تكاليف  متو�شط 
ترف�س مثل هذا  الأوروبية  املفو�شية  اأن  اإل  الطفل، 

الإجراء.
هناك  الأمل����ان����ي����ة،  امل���ال���ي���ة  وزارة  ب���ي���ان���ات  وب��ح�����ش��ب 
184655 مهاجراً من الحتاد الأوروبي يح�شلون 
على اإعانات لأطفالهم املقيمني يف دول اأخرى. وينحدر 
معظم هوؤلء املهاجرين من بولندا 86987 مهاجراً 
 11865 وك��روات��ي��ا  م��ه��اج��راً   15310 وروم��ان��ي��ا 

مهاجراً وبلغاريا 5555 مهاجراً. 

اجلوية املتجهة اإىل بريطانيا من مدن هندية رئي�شية 
للم�شافرين  ي�شمح  مبا  وكولكاتا  ت�شيناي  بينها  من 
بالختيار من بني نطاق اأو�شع من الرحالت اجلوية.

اأحمد:  ال���ربي���ط���اين ط�����ارق  ال���ط���ريان  وق�����ال وزي�����ر 
�شتعزز  وال�شياحة  التجارة  يف  ج��دي��دة  فر�شاً  نطلق 
روابط  وت��ب��ن��ي  ج��دي��دة  وظ��ائ��ف  وت��خ��ل��ق  اقت�شادينا 

جتارية جديدة. 

يف م�����ش��ت��وى ���ش��ي��ا���ش��ة الإن���ت���اج الأن������واع ال��ت��ال��ي��ة: خام 
م��رب��ان الإم���ارات���ي  وخ���ام م��زي��ج ���ش��ح��ارى اجلزائري 
وخام  العراقي  اخلفيف  والب�شرة  الثقيل  والإي���راين 
بوين  وخ��ام  الليبي  ال�شدر  وخ��ام  الكويتي  الت�شدير 
اخلفيف النيجريي واخلام البحري القطري واخلام 
مرياي  الفنزويلي  واخلام  ال�شعودي  اخلفيف  العربي 
الغابوين  اخل��ف��ي��ف  ورب���ي���ع  الأن����غ����ويل  وج���ريا����ش���ول 

واأورينت الكوادوري.

•• برلني-وكاالت:

الأملاين  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  يخطط 
اإىل  ����ش���وي���ب���ل���ه،  ف���ول���ف���ج���ان���غ 
اإج�������راء ت��ق��ل��ي�����س م��ل��ح��وظ يف 
لالأطفال  املخ�ش�شة  الإعانات 
اأع�شاء  دول  م���ن  امل��ه��اج��ري��ن 
الأوروب����ي ملكافحة  يف الحت���اد 
اإ������ش�����اءة ا����ش���ت���غ���الل الإع����ان����ات 

الجتماعية يف اأملانيا.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن مهاجري 
لديهم  الأوروب������������ي  الحت��������اد 
احل�شول  يف  احل��ق  الآن  حتى 
يف  للعمل  اإقامتهم  م��دار  على 
لأطفالهم،  اإعانات  على  اأملانيا 
الأطفال  ه���وؤلء  ك��ان  ل��و  حتى 

مقيمني يف دول اأخرى.
جديد  ق��ان��ون  م�شروع  وين�س 
ل������وزارة امل���ال���ي���ة، ع��ل��ى حتديد 
من  املهاجرين  اأطفال  اإعانات 
الحت�����اد الأوروب�������ي ب��ن��اء على 

منه  ينحدر  ال��ذي  البلد  يف  املعي�شة  تكاليف  متو�شط 
الطفل.

الأملانية  ال��دول��ة  �شتوفر  ال��ق��ان��ون،  م�شروع  وبح�شب 
بذلك نحو 159 مليون يورو �شنوياً.

يذكر اأن نائب امل�شت�شارة اأجنيال مريكل، املنتمي اإىل 
غابريل،  زيجمار  الدميقراطي،  ال�شرتاكي  احل��زب 
املخ�ش�شة  امل��ع��ون��ات  قيمة  حتديد  اإىل  قبل  م��ن  دع��ا 
بناء على  الأوروب���ي  املهاجرين من الحت��اد  لأط��ف��ال 

•• لندن-وكاالت:

اتفقت بريطانيا والهند على تخفيف القيود املفرو�شة 
على عدد من الرحالت اجلوية بني البلدين يف م�شعى 
البلدين  بني  وال�شياحية  التجارية  العالقات  لتعزيز 

قبل اأن تغادر بريطانيا ع�شوية الحتاد الأوروبي.
وجرى رفع القيود التي كانت مفرو�شة على الرحالت 

•• فيينا -وام: 

“الأوبك”  للنفط  امل�����ش��درة  ال����دول  منظمة  اأع��ل��ن��ت 
الأول  ام�س  ي��وم  و�شل  ال13  خاماتها  �شلة  �شعر  اأن 
مقارنة  ل��ل��ربم��ي��ل  دولرا   52.75 اىل  اخل��م��ي�����س 
دولرا   52.13 و�شل  ال��ذي  قبله  ال��ذي  اليوم  ب�شعر 

للربميل.  
مرجعا  ت��ع��د  ال��ت��ي  “الأوبك”  خ��ام��ات  ���ش��ل��ة  وت�����ش��م 

دولر   996.50 اإىل  ب��امل��ئ��ة   1.5
له  م�شتوي  اأعلى  بلغ  بعدما  لالأوقية 
منذ الثالث من اأكتوبر ت�شرين الأول 
يف  ل��الأوق��ي��ة  دولر   1028.50 عند 
البالديوم  ون���زل  ال�����ش��اب��ق��ة.  اجلل�شة 
دولر   762.30 اإىل  ب��امل��ئ��ة  واح�����داً 

لالأوقية.

يف  حققتها  التي  املكا�شب  الأمريكية 
الأ���ش��واق اخل��ارج��ي��ة وارت��ف��ع��ت لأعلى 
م�شتوى لها يف ت�شعة اأيام اأمام العملة 
ومن  ي��ن.   113.79 عند  اليابانية 
بني املعادن النفي�شة الأخرى تراجعت 
 17.56 اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.4 ال��ف�����ش��ة 
البالتني  وه���ب���ط  ل���الأوق���ي���ة.  دولر 

غري  على  الأمريكية  البطالة  اإع��ان��ة 
امل��ت��وق��ع الأ����ش���ب���وع امل��ا���ش��ي اإىل اأدن���ى 
بينما  ع��ام��ا   43 نحو  يف  م�شتوياتها 
املخزونات لدى جتار اجلملة  �شعدت 
لل�شهر  الأول  ك����ان����ون  دي�����ش��م��رب  يف 
وب��ل��غ موؤ�شر  ال����ت����وايل.  ع��ل��ى  ال���ث���اين 
الدولر 100.600 ووا�شلت العملة 

•• وا�صنطن-رويرتز:

ارتفاع  م���ع  ام�����س  ال���ذه���ب  ان��خ��ف�����س 
الرئي�س الأمريكي  الدولر بعد تعهد 
دون��ال��د ت��رام��ب ب���الإع���الن ع��ن خطة 
بيانات  و������ش�����دور  ك�����ربى  ���ش��ري��ب��ي��ة 
الفائدة  رفع  توقعات  تعزز  اقت�شادية 
امل��ت��ح��دة. ون���زل الذهب  ال���ولي���ات  يف 
باملئة   0.5 ال���ف���وري���ة  امل���ع���ام���الت  يف 
لالأوقية  دولر   1223.93 اإىل 
 0711 ال�شاعة  بحلول  )الأون�����ش��ة( 
ب��ت��وق��ي��ت ج��ري��ن��ت�����س. ولم�����س املعدن 
منذ  م�شتوياته  اأع��ل��ى  الأرب���ع���اء  ي���وم 
ال���ث���اين عند  ت�����ش��ري��ن  ن��وف��م��رب   11
وهبط  لالأوقية.  دولر   1244.67
الآجلة  الأمريكية  العقود  يف  الذهب 
اأكر من واحد باملئة اإىل 1223.30 
الأبي�س  البيت  وقال  لالأوقية.  دولر 
ترامب  اإن  اخل��م��ي�����س  الأول  اأم�������س 
ي��خ��ط��ط ل���الإع���الن ع��ن اأك����ر خطط 
الإ�شالح ال�شريبي طموحا منذ عهد 
املقبلة  القليلة  الأ���ش��اب��ي��ع  يف  ري��ج��ان 
والدولر  الأ�شهم  اأ�شعار  دف��ع  ما  وه��و 
اآمال بخف�س �شرائب  لل�شعود بدعم 
دعما  ال���������دولر  ووج������د  ال�������ش���رك���ات. 
اأمريكية.  اقت�شادية  بيانات  يف  اأي�شا 
وان��خ��ف�����ش��ت ط��ل��ب��ات احل�����ش��ول على 

الطاقة الدولية: الطلب العاملي 
على النفط �سي�سل اإىل 98 
مليون برميل يوميًا هذا العام

•• باري�س-وام:

ت���راج���ع اإن���ت���اج ال��ن��ف��ط ال��ع��امل��ي يف 
 1.5 امل��ا���ش��ي ح���وايل  ي��ن��اي��ر  �شهر 
اىل  لي�شل  يوميا  برميل  مليون 
96.4 مليون برميل يوميا نظرا 
“اوبك”  م��ن��ظ��م��ة  ال���ت���زام���ات  اىل 
لوكالة  وف���ق���ا  اإن��ت��اج��ه��ا  ب��خ��ف�����س 

الطاقة الدولية.
اأ�شدرته  ل��ل��وك��ال��ة  ت��ق��ري��ر  وذك����ر 
اإنتاج  ان  النفط  �شوق  ح��ول  ام�س 
مليون  ح��وايل  انخف�س  “اوبك” 
املا�شي  ال�����ش��ه��ر  ي��وم��ي��ا يف  ب��رم��ي��ل 
لي�شل اىل 32.06 مليون برميل 
يوميا لتتوافق بن�شبة 90 يف املئة 
ال��ذي مت  اتفاق خف�س الإنتاج  مع 
نوفمرب  ���ش��ه��ر  اإل���ي���ه يف  ال��ت��و���ش��ل 
ال�شهر  ت��ن��ف��ي��ذه  وب�������داأت  امل���ا����ش���ي 

املا�شي. 
املنتجني  ب��ع�����س  ان  واأو�����ش����ح����ت 
من  اك��رب  بقدر  انتاجهم  خف�شوا 
الإنتاج  انخفا�س  ان  اإل  املطلوب 
اعلى  ب���ت���دف���ق���ات  ج���زئ���ي���ا  ق����وب����ل 
م���ن ل��ي��ب��ي��ا ون��ي��ج��ريي��ا ال��ل��ت��ني مت 

اعفاوؤهما من التخفي�شات.

دولرا   60-50 ن��ط��اق  منت�شف 
دي�شمرب  منت�شف  منذ  للربميل 
ا�شتمرار  اإىل  يرجع  الأول  ك��ان��ون 
للمخزونات  امل��رت��ف��ع��ة  امل�����ش��ت��وي��ات 
وح��ذر الأ���ش��واق يف تقييم م�شتوى 

تخفي�شات الإنتاج.

املحكم  للنفط  بالن�شبة  واأ���ش��اف��ت 
اخلفيف الأمريكي ت�شري الزيادات 
احل��ف��ر يف  اأن�����ش��ط��ة  �شجلتها  ال��ت��ي 
الإنتاج  اأن  اإىل  الأخ������رية  الآون������ة 
الطاقة  وك��ال��ة  وت��ت��وق��ع  �شيتعافى 
األف   175 ق����دره  ال��دول��ي��ة من���وا 

برميل يوميا للعام ككل مع توقع 
 520 دي�شمرب  الإن��ت��اج يف  ارت��ف��اع 
ي��وم��ي��ا ع��ن م�شتواه  ب��رم��ي��ل  األ����ف 

قبل عام.
واأ�شارت الوكالة اإىل اأن بقاء اأ�شعار 
خام القيا�س العاملي مزيج برنت يف 

•• لندن-رويرتز:

قالت وكالة الطاقة الدولية ام�س 
اإن اإن��ت��اج ال��ن��ف��ط ال��ع��امل��ي ه��ب��ط يف 
ال����ث����اين م����ع قيام  ي���ن���اي���ر ك����ان����ون 
للبرتول  امل�شدرة  البلدان  منظمة 
اأوبك واملنتجني امل�شتقلني بخف�س 
التوازن  ع��ودة  لت�شريع  الإم���دادات 
واحدا  �شهدت  بعدما  ال�شوق  اإىل 
اأكرب فوائ�س املعرو�س خالل  من 

جيل.
 1.5 اإم��دادات النفط نحو  ونزلت 
ال�شهر  ي��وم��ي��ا يف  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون 
يوميا  برميل  مليون  منها  املا�شي 
اللتزام  ل��ي�����ش��ل  اأوب�����ك  اإن���ت���اج  يف 
اإىل  الإنتاج  باتفاق خف�س  املبدئي 
باملئة.   90 يبلغ  قيا�شي  م�شتوى 
تو�شلوا  ال���ن���ف���ط  م��ن��ت��ج��و  وك������ان 
الأول  ك��ان��ون  دي�شمرب  يف  لت��ف��اق 
على خف�س الإنتاج ملدة �شتة اأ�شهر 
وقالت  الأ����ش���ع���ار.  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف 

امل�شورة  تقدم  التي  الطاقة  وكالة 
بخ�شو�س  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ل����ل����دول 
املنتجني  ب��ع�����س  ال��ط��اق��ة  ���ش��ي��ا���ش��ة 
على  يخف�شون  ال�شعودية  ل�شيما 
املطلوب.  م��ن  اأك��رب  بقدر  مايبدو 
بالتاأكيد  الأويل  اخل��ف�����س  وه����ذا 
يف  التخفي�شات  اأك����رب  م��ن  واح����د 
لتقلي�س  اأوب�����ك  م���ب���ادرات  ت���اري���خ 
الإنتاج. وذكرت الوكالة التي تتخذ 
من باري�س مقرا لها اأنه اإذا حافظ 
التزامهم  م�شتوى  على  املنتجون 
يف ي���ن���اي���ر ك�����ان�����ون ال�����ث�����اين ف�����اإن 
الطلب  ومن��و  الإن��ت��اج  تخفي�شات 
تقلي�س  يف  ���ش��ي�����ش��اه��م��ان  ال���ق���وي 
املخزونات  يف  القيا�شي  ال��ف��ائ�����س 
املقبلة بنحو  ال�شتة  الأ�شهر  خالل 

600 األف برميل يوميا.
ال����دول  اأن خم����زون����ات  واأ����ش���اف���ت 
التعاون  م��ن��ظ��م��ة  يف  الأع���������ش����اء 
القت�شادي والتنمية انخف�شت يف 
الرابع الأخري من 2016 بالفعل 

مبقدار   2017 يف  ال��ن��ف��ط  ع��ل��ى 
اإىل  ي���وم���ي���ا  ب���رم���ي���ل  األ������ف   100
وعزت  يوميا  برميل  مليون   1.4
�شهدها  التي  التح�شنات  اإىل  ذل��ك 
ال���ن�������ش���اط ال�����ش��ن��اع��ي يف الآون������ة 

الأخرية.
و�شيمثل ذلك ارتفاعا قويا نوعا ما 
بعد منو قدره 1.6 مليون برميل 

يوميا يف 2016.
ال�شورة  تعقيد  اإىل  ي����وؤدي  ومم���ا 
يف  التوازن  ا�شتعادة  وترية  واإبطاء 
ال�����ش��وق ارت��ف��اع الإن���ت���اج م��ن خارج 

اأوبك.
خارج  من  الإن��ت��اج  انخفا�س  فبعد 
املنظمة مبقدار 0.8 مليون برميل 
يوميا العام املا�شي من املتوقع اأن 
يوميا  برميل  مليون   0.4 ينمو 
اإجمايل  و����ش���ول  م���ع   2017 يف 
ال���ربازي���ل وكندا  الإن���ت���اج يف  من���و 
األف   750 اإىل  املتحدة  والوليات 

برميل يوميا.

بنحو 800 األف برميل يوميا وهو 
اأكرب انخفا�س يف ثالث �شنوات.

الأول  ك���ان���ون  دي�����ش��م��رب  وب��ن��ه��اي��ة 
ثالثة  ع�����ن  امل�����خ�����زون�����ات  ن����زل����ت 
مليارات برميل للمرة الأوىل منذ 
دي�شمرب كانون الأول 2015 واإن 
ك���ان امل���خ���زون وا���ش��ل ارت��ف��اع��ه يف 
النفط  ك��م��ي��ات  زادت  ك��م��ا  ال�����ش��ني 

املخزنة يف البحر.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة رغ��م ذل��ك ينبغي 
�شجل  امل���خ���زون  اأن  ن�����ش��ي��ان  ع����دم 
م�شتوى  م����ن  الن���خ���ف���ا����س  ه�����ذا 
مرتفع جدا. ويف نهاية العام ظلت 
مليون   286 ت���زي���د  امل���خ���زون���ات 
اخلم�س  م���ت���و����ش���ط  ع����ن  ب���رم���ي���ل 
الن�شف  ن��ه��اي��ة  وب��ح��ل��ول  ���ش��ن��وات 
اأعلى  �شتظل   2017 م��ن  الأول 

كثريا من املتو�شط.
منو الطلب

ق��ال��ت وك��ال��ة ال��ط��اق��ة اإن��ه��ا رفعت 
العاملي  ال��ط��ل��ب  لنمو  ت��ق��دي��رات��ه��ا 

وق����ال����ت وك����ال����ة ال���ط���اق���ة ارت���ف���اع 
ال�شتثمارات  زي��ادة  يدعم  الأ�شعار 
اخلفيف  املحكم  اخل��ام  اأن�شطة  يف 
ويف ال��ربازي��ل وك��ن��دا ي��ب��داأ ت�شغيل 
م���������ش����روع����ات ا����ش���ت���غ���رق���ت ف����رتة 

طويلة.

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00511/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : النجم الزرق خلدمات النرتنت 
مبا اأن املدعي : موؤ�ش�شة الوقاف و�شوؤون الق�شر   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/00511/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
تاريخ  م��ن  اي��ج��اري��ة  قيمة  م��ن  ا�شتجد  قيمة  ب�����ش��داد  عليها  امل��دع��ي  ال����زام   - م��ال��ي��ة  مطالبة 

2016/5/16 وحتى تاريخ الخالء الفعلي 
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �شداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2015/9/15 وحتى 
او  بال�شداد  اخطاره  �شداده رغم  درهم وميتنع عن  بذمته مبلغ 40.000  2016/5/15 فرت�شد 

الإخالء يف 2016/2/23    
ايجارية للفرتة من 2015/9/15  املدعى عليه مبلغ كقيمة  انه تر�شد بذمة  مطالبة مالية - 

وحتى 2016/5/15 و رغم اخطاره يف 2016/2/23  ميتنع عن ال�شداد.
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 1000 درهم مقابل اتعاب املحاماة 

وفقا لن�س املادة رقم )7( من العقد 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثالثاء  املوافق 2017/2/14 
مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�شاعة 
مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . الن�شر  تاريخ  من 

وم�شتندات . 

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00630/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : �شانوا�س اقبال لتجارة نظم احل�شاب الآيل وبراجمه - �س ذ م م
 مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية �شابقا   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/00630/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخالء عقار - ان املدعى عليها متتنع عن �شداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2016/11/30 وحتى 2017/1/14 
فرت�شد بذمته مبلغ 8.014 درهم ومتتنع عن �شداده رغم اخطارها بال�شداد او الإخالء يف 2016/12/14    

مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليها مبلغ 8.014 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/11/30 
وحتى 2017/1/14 ورغم اخطارها يف 2016/12/14 متتنع عن ال�شداد 

مطالبة مالية - الزام املدعي عليها بغرامة رفع دعوى ايجارية 3000 درهم )ح�شب ال�شرط اخلا�س والبارز 
يف ظهر العقد( 

مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�س )ال�شرط اخلا�س والبارز يف ظهر العقد( على غرامة 500 درهم 
عن كل يوم لعدم تقدم املدعي عليها لتجديد العقد عند انتهائة وان العقد قد انتهي يف 2016/11/30 عن 
�شهر  واحد مببلغ )15000 درهم ( وما ي�شتجد حتى الخالء التام وحيث ان املدعي عليها مل تقم بتجديده 

رغم اخطارها 2016/12/14 
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور 
التام  املدعية عنه عند الخالء  الزامه بدفع ما ت�شدده  به.  الإنتفاع  اعادة  الإلتزامات ليمكن  من تلك 

لهيئة كهرباء ومياه دبي
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الربعاء  املوافق 2017/2/15  ال�شاعة 3.00م 
امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية 
لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو 

من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00615/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : لنفني العاملية - �س ذ م م 
 مبا اأن املدعي : اخلدمات العقارية   

 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/00615/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �شداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2016/7/18 
وحتى 2016/10/17 فرت�شد بذمته مبلغ 33465 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره 

بال�شداد او الإخالء يف 2016/12/4    
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/7/18 

وحتى 2016/10/17  و رغم اخطاره يف 2016/12/4   ميتنع عن ال�شداد.
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ولبد من 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق  الرب���ع���اء   ي���وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع��الن��ك��م  الق�شائية  اللجنة  وق����ررت 
2017/2/15  ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�شري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . الن�شر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00468/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : الرب�س للعقارات  

مبا اأن املدعي : كراتو�س للزجاج - �س ذ م م 
 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/00468/2017 /�شكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليها بالتكافل بان توؤدي للمدعية بدل التعوي�س عما حلقه 
من �شرر وخ�شارة ب�شب تفويت حق املنفعة عليها مببلغ وقدره 68.400 درهم 

البالغ قدره 16.400 درهم  التاأمني  رد مبلغ  املدعي عليه ميتنع عن  ان   - مطالبة مالية 
ال�شابق ا�شتالمه عند بداية التعاقد 

ال��زام املدعي عليه برد ا�شل ال�شيك رقم 88 امل�شتحق  ال��زام املوؤجر بت�شليم م�شتندات -   -
الدفع بتاريخ 2016/10/6 مع الفائدة القانونية بواقع %9 

ف�شخ عقد ايجار �شاري - الق�شاء بف�شخ عقد اليجار املربم بني املدعي واملدعي عليه املوؤرخ 
يف 2016/4/6 واعادة احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد  

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
املوافق   الثنني  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  اإع��ادة   الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/2/13  ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة ال�شاد�شة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�شري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . الن�شر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات. 
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 �شهد �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل 
تراث  ن���ادي  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
�شباقات  م��ي��دان  اجلمعة يف  ام�����س  الم�����ارات  ظهر 
الأول  ال��ي��وم  مناف�شات  ���ش��وي��ح��ان  مب��دي��ن��ة  ال��ه��ج��ن 
م��ن  �شباق الب��ل ال��رتاث��ي الأ���ش��ي��ل وذل��ك يف اإطار 
فعاليات مهرجان �شلطان بن زايد الرتاثي 2017 
يف  ن�شخته  احلادية ع�شرة التي ينظمها نادي تراث 
المارات ومركز �شلطان بن زايد  للثقافة والعالم 
ال�شبت   غد  م�شاء  حتى   ، �شموه  من  كرمية  برعاية 
خالد  الدكتور  ال�شيخ  والتتويج  الفعاليات  ح�شر   ،
وال�����ش��ي��خ حمدان   ، ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ب��ن 
و�شعادة   ، نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ب��ن خليفة  ب��ن حممد 
املجل�س  ع�شو  القبي�شي  ه��ام��ل  ب��ن  غيث  ال��دك��ت��ور 
واأع�شاء  ال�شفراء  ، وعدد من  باأبوظبي  ال�شت�شاري 
ال�شلك الدبلوما�شي املعتمدين لدى الدولة وجمهور 

اإماراتي خليجي كبري .
ثمانية  على   الأول  اليوم  مناف�شات  برنامج  اإ�شتمل 
املتناف�شني من  بها  عدد كبري من  �شارك   ، اأ�شواط 
اأعمار  ال��دول��ة م��ن  اأب��ن��اء  حمبي ه��ذه الريا�شة م��ن 
املنظمة  العليا  اللجنة  وت�شعى    . 30عاما  اإىل   16
اإحياء مفردات وتقاليد  اإىل  ال�شباق  من خالل هذا 
ري���ا����ش���ة ال��ه��ج��ن ك��م��ا ك���ان���ت ع��ن��د جم��ت��م��ع الآب�����اء 
اأه��داف ور�شالة املنظمني بت�شجيع  والأج��داد �شمن 
املواطنني من خمتلف الأعمار على ممار�شة ريا�شة 
الهجن التي ت�شكل اأحد اأهم الن�شاطات  الرئي�شية يف 
الرتاثية  الريا�شات   اإحياء  احل��دث  �شمن م�شروع 
�شغار  م�شاركة  على  الرتكيز  خ��الل  م��ن  الأ�شيلة 
ال�����ش��ن  وال���ه���واة  وط��ل��ب��ة امل���دار����س يف خ��ط��وة لفتة  
جلعل ال�شباق ملتقى لالأجيال كما ميثل بفعالياته 
امل��ت��ن��وع��ة ت��ظ��اه��رة ���ش��ع��ب��ي��ة وم��ل��ت��ق��ى ل��ل��ف��رح لأهل 
اأنحاء  ك��اف��ة  م��ن  الهجن  ريا�شة  وع�شاق  �شويحان 
ال���دول���ة وم��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ، اأو ع��ل��ى نحو 
اإن   : املا�شي  ال�شباق  يف  املهرجان  راع��ي  �شمو  قاله 
�شواء   ، امليدان  يف  وا�شح  ب�شكل  تظهر  الب��ل  اأ�شالة 
والأ�شالة مبعناها   ، اأو مالكها  املطية  على م�شتوى 
معا  وال�شمتان   ، وال��زي��ن  ال�شبق  يف  ت��ب��دو  ال��رتاث��ي 
اجلمال  موا�شفات  حيث  م��ن  الب��ل  مكانة  ت���ربزان 

وال�شرعة والقوة .
وتابع �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ،  بح�شور 
الدبلوما�شي  ال�شلك  واأع�����ش��اء   ال�شفراء  م��ن  ع��دد 
املعتمدين لدى الدولة ، وعدد من الوفود الأجنبية 
�شباق  من  اأ�شواط  ثمانية  غفري،   وجمهور  الزائرة 
اليوم  بداأت باللون الأحمر ، تالها اللون الأخ�شر ، 
ومن ثم الأبي�س ، فالأ�شود  ، ثم العنابي ، فالكحلي 
، والأزرق والبني ،  ومل�شافة 3000 مرت ، ت�شدرها 
 ، عاما   20 اإىل   16 اأع��م��ار   م��ن  وال�شباب  الفتيان 
للفائزين   املنظمة  العليا  اللجنة  ر���ش��دت  ح��ني  يف 
عينية  جوائز  �شوط  كل  يف  الأوىل  الع�شرة  باملراكز 
ومالية قيمة ، حيث ينال الفائز باملركز الأول يف كل 
�شوط �شيارة فاخرة والثاين 22 األف درهم والثالث 
واخلام�س  درهم  األف   18 والرابع  درهم  األف   20
وال�شابع  درهم  األف   16 وال�شاد�س  درهم  األف   17
15 األف درهم والثامن 13 األف درهم والتا�شع 11 

األف درهم والعا�شر 10 اآلف درهم . 
�سويحان تزهو ب�سيوفها 

وكانت مدينة �شويحان قد اإزدهت باألوان بديعة من 
الدولة وخارجها   التزيينات ل�شتقبال �شيوفها من 
باأداء  الهجن قد تّوجت  �شباقات  من حمبي ريا�شة 
وجمهور  وامل�شاركني  و�شيوفه  املهرجان  راعي  �شمو 
�شموه  وّج��ه  ال��ذي  امل�شجد  كبري �شالة اجلمعة يف  
اأبناء  يجمع  روح��ي��ا  ملتقى  ليكون  امل��ك��ان  يف  ببنائه 
���ش��وي��ح��ان ب�����رواد امل���ه���رج���ان و���ش��ي��وف��ه م���ن جموع 
املبهجة  الكرنفالية  الأج���واء  تعمقت  ثم   ، امل�شلني 
يف حميط ميدان �شباقات الهجن من عرو�س فرق 
ال�شعبي  ال�شوق  وفعاليات  وبرامج  ال�شعبية  الفنون 
التي  الرتاثية  والقرية  املهرجان  �شيوف  وجمل�س 
ج��ذب��ت اإل��ي��ه��ا  يف ي��وم عطلة ب��دي��ع اأع����دادا �شخمة  
املدر�شية  وال��وف��ود  وال�شياح  وال���زوار  اجلمهور  م��ن 

والعائالت   . 
فر�شان ال�شحراء يح�شدون ال�شيارات والذهب 

ل��ل��ف��خ��ر والعتزاز  ب��دع��و  ���ش��ع��ب��ي  اإح��ت��ف��ال  وو����ش���ط 
اإ�شدال �شتارته تّوج �شمو  باحلدث الذي �شارف على 
اآل نهيان الفائزين باملراكز  ال�شيخ �شلطان بن زايد 
حيث   ، الأول  لليوم  الثمانية  الأ���ش��واط  يف  الأوىل  
اإنتزع نامو�س ال�شوط الأول  باللون الأحمر املت�شابق 
عبد اهلل اأحمد بن عبد اهلل  بالطري العامري ، الذي 
فاخرة  �شيارة   عبارة عن  العينية وهي  نال جائزته 
و�شيف ذهبي ، فيما نال املركز الأول لل�شوط الثاين 
وحركة  جميل  ب���اأداء  اإت�شم  ال��ذي  الأخ�����ش��ر  باللون 
احلارثي  مبارك  عبيد  بن  من�شور  املت�شابق   قوية 
نامو�س  ، وح�شد  الذهبي  وال�شيف  ال�شيارة  منتزعا 
حممد  بن  �شهيل  الأبي�س  باللون  الثالث   ال�شوط 
�شهيل بن را�شد احلمريي ، منتزعا ال�شيارة والذهب 
ووهج الفوز، وخطف ال�شوط الرابع باللون الأ�شود 
را���ش��د ع��ل��ي را���ش��د ب��ن ���ش��رود امل��ن�����ش��وري ، وحظي 
الأول  املركز  نال  فيما   ، الذهبي  وال�شيف  بال�شيارة 
�شيف حمد لحج  العنابي  باللون  لل�شوط اخلام�س 
الهاجري ، مهديا حمبيه ال�شيارة والذهب وفرحة 

النامو�س ، ومتتع �شيف خالل املناف�شة بقوة ور�شاقة 
احلركة والثبات على �شرعة متفوقة ، يف حني ح�شل 
الكحلي  باللون  ال�شاد�س  لل�شوط  الأول  املركز  على 
، ح��م��د حم��م��د خ��ل��ف��ان ب��ن را���ش��د امل���زروع���ي ، اأحد 
الذي خطف من خالل   ، �شويحان  فر�شان �شحراء 
يف  ون��وع��ي  جميل  مميز  ب���اأداء  تتمتع  اإ�شرتاتيجية 
الذهبي  ال�شيارة وال�شيف  احلركة واللياقة والثبات 
، وحقق املركز الأول لل�شوط ال�شابع باللون الأزرق 
عبد اهلل خليفة علي الرزي ال�شام�شي ) اإمارة عجمان 
( الذي جنح يف النتقال من مركز اإىل مركز بجراأة 
وقوة حتى اإجتياز خط النهاية ، وح�شد املركز الأول 
�شيف   را�شد  ح��ّران   ، البني  باللون  الثامن  لل�شوط 

�شامل ال�شاوي الغفلي ) اأم القيوين ( .
ع��ق��ب ذل���ك ه��ن��اأ �شمو راع���ي امل��ه��رج��ان ال��ف��ائ��زي��ن ، 
ال�شباق  اإجن����اح  يف  وحما�شتهم  ب��ج��ه��وده��م  م�شيدا 
�شباقات  وتقاليد  املحافظة على مفردات  وحر�شهم 
الهجن ،  مما كان له اثر بالغ على جمال الحتفالية 
�شموه  مع  التذكارية  ال�شور  الفائزين  اإلتقط  ثم   ،
الالفت  لدعمه  وتقديرهم  �شكرهم  عن  معربني   ،
باإقبال  الذي حظي  و�شباقهم  ملهرجانهم بوجه عام 
جمهور غري م�شبوق بوجه خا�س ، ثم وعقب حفل 
ختام تتويج الفائزين ، ويف لفتة رائعة من �شموه كّرم 
فقد   ، للحدث  الراعية  واجلهات  املوؤ�ش�شات  ممثلي 
املا�شيون  وال��رع��اة   ، ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  ك��رم  
اي�����ش��ا الداعمني  ، وك���رم  وال��ذه��ب��ي��ون وال��ف��رع��ي��ون 

جلهودهم املميزة يف اإجناح احلدث . 
ن�شاطات ال�شوق ال�شعبي 

توعوي  م�شرحي  للوطن" عر�س  "�شكراً 
عر�شت على م�شرح ال�شوق ال�شعبي م�شرحية بعنوان  
ل  م�شتهرت  ���ش��اب  ق�شة  حتكي  للوطن"،  "�شكراً 
يعرف معنى العمل وامل�شوؤولية، ويق�شي وقته رفقة 
اإىل عامل  ف�شيئاً  �شيئاً  الذين جّروه  ال�شوء  اأ�شدقاء 
املخدرات املخيف. وبالرغم من ن�شائح والده الذي 
زوَّجه اأماًل اأن يتغري لالأف�شل، ون�شائح ن�شيبه؛ ظل 
وبعد  ابناً.  واإجنابه  زواج��ه  رغم  ال�شاب يف غيبوبته 
ي�شتفيق  الأب؛  اإىل وفاة  الزوجية  امل�شاكل  ت��وؤدي  اأن 
اإياه  متهماً  امل��ن��ام  يف  وال���ده  ل��ه  اأن ظهر  بعد  ال�شاب 
بخيانة الوطن، التي ف�ّشرها له باأنها اإدمان املخدرات 
وعدم امل�شوؤولية، حيث يخربه باأنه: "حني يقدم لك 
ال��وط��ن ك��ل ���ش��يء واأن���ت ل ت��ق��دم  ل��ه �شيئاً ، ت�شبح 
رفاق  عن  ال�شلطات  ال�شاب  فيبلغ  للجميل".  ناكراً 
ال�شوء حلماية املجتمع من خطرهم، ثم ينخرط يف 
اخلدمة الوطنية من اأجل خدمة جمتمعه ووطنه . 
على  املحافظة  اأهمها  ع��دة،  ر�شائل  يحمل  العر�س 
الأم��ان��ة التي تركها الآب���اء والأج���داد وه��ي الوطن، 
لذا  الراية  �شيت�شلم  من  هو  ال�شباب  جيل  اإن  حيث 
�شامناً  اإليه  بالن�شبة  الوطن  امل�شوؤولية وحب  متّثل 
العر�س  م��ن  الأخ�����رى  ال��ر���ش��ال��ة  ال���ب���الد.  مل�شتقبل 
الذي  الوطن  جت��اه  واجباتنا  اإىل  النتباه  يف  تكمن 
���ش��يء وذل���ك بحمايته  ك��ل  ب��خ��ريه وق���دم  لنا  ننعم 
اأن جتتهد يف عملك  وتقديره، ف�شكر الوطن، يعني 
اأي���اً ك��ان ن��وع��ه، وب��اإخ��ال���ش��ك يف عملك واأن���ت تقول 
وخمرجها،  امل�شرحية  فكرة  �شاحب  للوطن  �شكراً 
اإن���ه وج��د ج��ه��داً ملمو�شاً يف  حممد ���ش��اك��ر،  اأو���ش��ح 

كل تف�شيلة �شغرية اأو كبرية بدولة الإمارات، وعزا 
ذلك اإىل "رعاية واهتمام ال�شيوخ واحلكام اأطال اهلل 
يف اأعمارهم"، واأ�شاف: "اأح�ش�شت اأنه يجب عليَّ يف 
اأول فر�شة لتاأليف واإخراج عمل �شوف اأهديه بقلب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ���ش��اف 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ،  و�شيوخنا الكرام .

و�شكرت الفنانة نورا �شيف، �شمو راعي املهرجان، على 
مواهبهم  اإظهار  اأج��ل  من  لل�شباب  الفر�شة  منحه 
وتطويرها، واأ�شافت: امل�شرح �شالح قوي ن�شتخدمه 
لهم  اأتيحت  التي  الفر�شة  وثمّنت  ال�شباب،  لتوعية 

لتقدمي م�شرحية "�شكراً للوطن" يف املهرجان.
على  للقائمني  امتنانه  فاأبدى  الكندي  �شمواأل  اأم��ا 
املهرجان وقال اإنهم "مل يق�شروا معنا"، متمنياً اأن 
ما عرب  وه��و  املجتمع.  يفيد  ما  تقدمي  يوا�شلوا يف 
عنه املمثل علي اجلابري بقوله: اأ�شكر �شمو ال�شيخ 
كل  واأ�شكر  الفر�شة  منحنا  ال��ذي  زاي��د  بن  �شلطان 
العاملني الذين �شهلوا مهمتنا يف تقدمي �شيء من 

اأجل الوطن.
اأفعال  ب���ردود  �شعادته  البلو�شي  ب��در  املمثل  واأب���دى 
اجلمهور التي قال اإنها كانت مقيا�شاً جلدوى اجلهد 
املمثل حممد  اأم��ا  امل�شرحي،  العمل  بذلوه يف  ال��ذي 
بالن�شبة  املهرجان  فعاليات  يف  امل�شاركة  فقال:  املال 
يف  للم�شاركة  لنا  اأتيحت  وفر�شة  كبري  �شرف  اإلينا 
بن  �شلطان  ال�شيخ  ا�شم  يحمل  ال��ذي  املهرجان  هذا 

زايد اأطال اهلل عمره.
�شيف،  ن���ورا  متثيل   ، ف��ك��رة  للوطن  �شكراً  اأن  ي��ذك��ر 
امل����ال، وع��ل��ي اجل����اب����ري، وع��ب��د اهلل زيد.  وحم��م��د 

�شينوغرافيا وديكور هيثم �شاهني.
فرقة �سّمر تتحف رواد جمل�س ال�سيوف

اح��ت�����ش��ن جم��ل�����س ���ش��ي��وف م��ه��رج��ان ���ش��ل��ط��ان بن 
زاي���د ال���رتاث���ي، ع��ر���ش��ا ت��راث��ي��ا ل��ف��رق��ة اأب��ن��اء �شمر، 
النجدية،  العر�شة  ف��ن��ون  املجموعة  وا�شتعر�شت 
وال���ت���ي ���ش��م��ل��ت ق�����ش��ائ��ًدا ت��غ��ن��ت ب��امل��ه��رج��ان و�شمو 
الرتاث  رج���ل  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
العربي، حيث فا�شت قريحة ال�شعراء بجزيل ال�شكر 
والإمتنان ملا يوليه �شموه من اهتمام للرتاث املحلي 
واخلليجي والعربي. يقول ال�شاعر مطلق ال�شمري، 
رئي�س املجموعة: تاأتي م�شاركتنا للمرة الرابعة على 
التوايل، لتوؤكد مدى حر�شنا على اأن نكون جزًءا من 
على  اخلليج  اأبناء  كل  تراثية مهمة جتمع  تظاهرة 
اأر�س �شويحان، ويف �شيافة �شمو ال�شيخ �شلطان بن 
ي�شّكل  املهرجان  ال�شمري:  نهيان.وي�شيف  اآل  زاي��د 
اأوا�شر  وتر�شيخ  للتوا�شل  اخلليج  لأب��ن��اء  �شانحة 
مادًة  ال��رتاث  ال�شمري  وي��رى مطلق  بينهم.  املحبة 
للبحث ور�شد الثقافات امل�شرتكة بني اأبناء جمل�س 
ي�شرون  جعلتهم  التي  الأ�شباب  من  وهذه  التعاون، 

على امل�شاركة وتقدمي تراثهم على حد قوله.
العر�شة  وا�شًفا  ال�شمري  �شعد  حت��دث  ناحية  م��ن 
النجدية: يكون هناك تكرار لأبيات �شعرية واأنا�شيد 
املوؤدون  فيها  يقوم  التي  الرق�شة  ذل��ك  يلي  معينة 
عادة برفع ال�شيف واإمالته جهة اليمني اأو الي�شار مع 
التقدم لعدة خطوات اإىل الأمام، ويكون املن�شدون يف 
�شف واحد. كما ت�شتخدم كذلك اأنواع خمتلفة من 
الطبول، وهي تختلف يف م�شمياتها اإذ تعرف الكبرية 

منها ب�طبول التخمري وال�شغرية ب�طبول التثليث.
اأدرج����ت   2015 دي�����ش��م��رب  يف  اأن  ب��ال��ذك��ر،  ج��دي��ر 
اخلا�شة  التمثيلية  القائمة  يف  ال�شعودية  العر�شة 
امل����ادي ل���دى منظمة الأمم  ال��ث��ق��ايف غ��ري  ب��ال��رتاث 
حتت  اليون�شكو  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة 
ع���ن���وان »ال��ع��ر���ش��ة ال��ن��ج��دي��ة - رق�����س ���ش��ع��ب��ي ودق 
العربية  اململكة  من  �شعرية  واأه��ازي��ج  الطبول  على 

ال�شعودية« .
وي�����ش��ت��م��ر امل��ج��ل�����س يف م��ه��رج��ان ���ش��ل��ط��ان ب���ن زايد 
ال���رتاث���ي ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة ف����رق ا���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة حملية 
و�شيوف  لزوار  الثقافية  الإ�شافة  لتقدمي  وعربية، 
�شلطان  ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات  وف��ًق��ا  امل��ه��رج��ان، 
اآل نهيان، راع��ي املهرجان وال��ذي يحر�س  زاي��د  بن 
تري  متنوعة  ثقافية  وج��ه��ًة  امل��ه��رج��ان  ي��ك��ون  اأن 

اجلمهور.
 تظاهرة بيئية و�سرطية  يف املهرجان 

ال�شوق  م�����ش��رح  يف  ال��ب��ي��ئ��ة  اأ���ش��دق��اء  جمعية  ن��ف��ذت 
ب��ي��ئ��ي��ا جمتمعيا  ب��رن��اجم��ا  امل���ه���رج���ان  ال�����ش��ع��ب��ي يف 
بالتعاون مع القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي، ا�شتمل 
توعوية  تثقيفية  وع��رو���س  بيئية،  عمل  ور���س  على 
اأع�������ش���اء اجلمعية  وخ���دم���ات ط��ب��ي��ة، ����ش���ارك ف��ي��ه��ا 
ال�شرطة  اإدارات  وخمتلف  لها  ال�شديقة  وامل��دار���س 
ال�شيخ احمد بن را�شد  اأبو ظبي. وذلك بح�شور  يف 
ومعايل  امل��ع��ال  را���ش��د  بنت  عائ�شة  وال�شيخة  امل��ع��ال 
الدكتور ثاين الزيودي وزير البيئة والتغري املناخي 

جانبا من فعاليات الربنامج.
وقد اكتظت اأر�س م�شرح ال�شوق ال�شعبي منذ ال�شباح 
باأكر من مئة وع�شرين م�شاركا قدموا من اأبوظبي 
وم��ن��اط��ق اأخ�����رى م���ن ال���دول���ة، مي��ث��ل��ون ع����ددا من 
مثل  لها  ال�شديقة  امل��دار���س  وم��ن  اجلمعية  اأع�شاء 
م��دار���س امل���روج والآف���اق وال��ن��ور وحممد ب��ن خالد، 
بيئية ت�شمنت عملية  ور�شا  الذين نظموا جميعهم 
زراعة النباتات، واإنتاج اللوحات وت�شنع الهدايا من 
التي  املحا�شرات  جانب  اإىل  ت��دوي��ره��ا،  امل��ع��اد  امل���واد 

ركزت على تر�شيد اإ�شتهالك املاء والكهرباء.
اأبوظبي  ���ش��رط��ة  اإدارات  ال���ربن���ام���ج  يف  وظ���ه���رت 
حيث  اخت�شا�شاتها،  وت��ن��وع  م�شمياتها  مبختلف 
التثقيفية  ب��امل��ع��ل��وم��ات  امل���ه���رج���ان  ج��م��ه��ور  اأث�����رت 
والعرو�س  املجانية  الطبية  واخلدمات  والتوعوية 
املجتمع،  اأدواره��ا يف خدمة  التي تربز  وال�شروحات 
 ،)k9( اإذ �شهد اجلمهور عرو�شا للكالب البولي�شية
وعر�شت ال�شرطة املجتمعية �شيارة ال�شعادة، وقدمت 
اإدارة الطوارئ وال�شالمة �شروحات حول الإ�شعافات 
الأول���ي���ة لإن���ق���اذ اإ����ش���اب���ات احل������وادث، ف��ي��م��ا قدمت 
البحث  عملية  حول  �شروحات  اجل��وي  اجلناح  اإدارة 
الطبية  اخلدمات  اإدارة  وقامت  اجل��وي،  والإ�شعاف 
ب��ت��ق��دمي ال��ف��ح��و���ش��ات امل��ج��ان��ي��ة ل���ل���زوار يف جمال 
التحاليل الأولية وال�شت�شارات الطبية، اإ�شافة اإىل 
اإدارة  قدمت  كما  املجانية،  الأ�شنان  عيادة  خدمات 
املرور والدوريات عرو�شا تثقيفية، وقدمت ال�شرطة 
الدولة  قوانني  ح��ول  توعوية  �شروحات  ال�شياحية 
حيال ال�شائحني ووجوب اللتزام بها واآداب التعامل 

مع مثل هوؤلء ال�شياح.  
جمل�س  رئي�س  حممد  علي  اإبراهيم  الدكتور  وعرب 

ال�شبكة  رئي�س  ونائب  البيئة  اأ�شدقاء  جمعية  اإدارة 
اخلليجية للبيئة، عن غبطته يف تقدمي هذه الربامج 
اإىل جمهور املهرجان ، نظرا ملا لالإبل ولل�شحراء من 
ارتباط تاريخي وهام بالبيئة، وكذلك لتزامن فرتة 
احلدث مع احتفالت الدولة باليوم الوطني للبيئة، 
اإذ كما تن�شط اجلمعية بهذه املنا�شبة ي�شارك النادي 

اأي�شا �شنويا يف الهتمام بهذا اليوم الوطني.
اإبراهيم عن �شكره وتقديره ل�شمو  واأعرب الدكتور 
ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان على حر�س �شموه 
�شنوية  احتفالية  املهرجان وجعله  على تطوير هذا 
تراثية �شاملة، وعلى حر�س �شموه اأن يبقى مو�شوع 
الهتمام بالبيئة من �شلب عمل نادي تراث الإمارات 
تعزز  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  ب�شدد  اإن��ن��ا  ق��ال  ال���ذي 
تعاوننا يف الهتمام بالبيئة، مبينا اأن دعوة اجلمعية 
للقيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي ياأتي �شمن ال�شراكة 
هذه  مثل  ومت��ث��ل  بينهما،  القائمة  ال�شرتاتيجية 
خاللها  من  اجلمهور  لتعريف  من�شات  املهرجانات 
ب��الأدوار املتنوعة لل�شرطة يف خدمة املجتمع، وهذا 

هو من �شمن مبادرة �شرطة اأبوظبي "كلنا �شرطة.
املهرجان يجذب ال�شياج الجانب 

يحظى مهرجان �شلطان بن زايد الرتاثي يف دورته 
اأ�شبح  و  2017 بح�شور جماهريي كبري  احلالية 
اأداة جذب �شياحي وج�شرا للتوا�شل احل�شاري بني 

بني ابناء المارات و�شعوب العامل .
زايد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  توجيهات  على  وبناء 
ال��ل��ج��ن��ة العليا  امل��ه��رج��ان  ع��م��ل��ت  ن��ه��ي��ان راع����ي  اآل 
املنظمة على توفري كافة اخلدمات واملرافق وجميع 
و�شائل الراحة والأمان للزائرين من داخل الدولة 
ن��اج��ح��ة ومفيدة  ي�����ش��م��ن زي������ارة  وخ���ارج���ه���ا ومب����ا 
للمهرجان  الأ�شمى  الهدف  معها  يتحقق  للجميع 
وتراثها  الإم�����ارات  ل��دول��ة  امل�����ش��رق��ة  ال�����ش��ورة  بنقل 
�شعوب  لكافة  الأ�شيلة  وتقاليدها  وعاداتها  العريق 
الأر�س ومبا يتنا�شب مع املكانة الكبرية التي حتتلها 

دولة الإمارات على امل�شتوى العاملي.
املهرجان الذي حتول اإىل ملتقى تراثي وثقايف وفني 
واأدبي �شنوي اأ�شبح ج�شرا للتوا�شل احل�شاري بني 
ال�شياح  مئات  الأول  يومه  منذ  وا�شتقبل  ال�شعوب 
ال��ع��امل وال��ذي��ن ح�شروا  الأج���ان���ب م��ن ك��اف��ة دول 
عن  والتعرف  املهرجان  فعاليات  مل�شاهدة  خ�شي�شا 

قرب على تراث املنطقة وتراثها العريق.
البالغة  �شعادتهم  ع��ن  الأج��ان��ب  ال�شياح  ع��رب  وق��د 
ب���زي���ارة امل��ه��رج��ان ول��ق��اء �شمو ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
زايد اآل نهيان وترحيب �شموه بهم واأتاحة الفر�شة 
بالفعاليات  وال�شتمتاع  الفعاليات  كافة  يف  للتجول 

والأن�شطة الرتاثية والثقافية املتنوعة.
وتناول  ال�شعبي  ال�شوق  زي��ارة  على  ال�شياح  وحر�س 
الأدوات  وم�����ش��اه��دة  ال�شعبية  واحل��ل��وى  امل���اأك���ولت 
الرق�شات  وم�����ش��اه��دة  ت�شنيعها  وكيفية  ال��رتاث��ي��ة 
ال��رتاث��ي��ة وال��ت��ق��اط ال�شور  ال�����ش��ع��ب��ي��ة وال���ل���وح���ات 

التذكارية مع فعاليات املهرجان املتنوعة.
امل���رك���ز الإع����الم����ي يف م��ه��رج��ان ���ش��ل��ط��ان ب���ن زايد 
انطباعات  ر����ش���د  ب�����ش��وي��ح��ان   2017 ال����رتاث����ي 
ع��ربوا عن  ال��ذي��ن  ال�شياح  م��ن  ع��دد كبري  وم�شاعر 

�شعادتهم بح�شور هذا العر�س الرتاثي.

ح�شر  دب��ي  يف  ومقيم  بريطانيا  من  ويليام  ال�شيد 
اإىل املهرجان برفقة اأفراد عائلته واأكد اأن املهرجان 
لل�شياحة  حل�����ش��وره��ا   وخ��ط��ط  ان��ت��ظ��ره��ا  منا�شبة 
اأهل  ع����ادات وت��ق��ال��ي��د  ع��ل��ى  اأك����رب  وال��ت��ع��رف ب�شكل 
الإم��ارات واملنظقة وق�شاء وقت ممتع يف ال�شحراء 
للموروث  امل���ت���ع���ددة  والأل���������وان  الإب������ل  وم�������ش���اه���دة 

الإماراتي الأ�شيل.
ال�شيدة مازا من رو�شيا اأ�شادت باملهرجان وعربت عن 
متنوعة  تراثية  فعاليات  من  �شاهدته  مبا  �شعادتها 
نظرا  ع��امل��ي��ة  ���ش��ه��رة  يكت�شب  امل��ه��رج��ان  اأن  واأك�����دت 

لتنوعه و�شمولية الفعاليات الرتاثية.
اكت�شبت خربة  اإن��ا  قالت  اوكرانيا   اما مكاهالو من 
والتقاليد  ال��ع��ادات  عن  املهرجان  خ��الل  من  كبرية 
الأ�شيلة ل�شعب الإمارات واأ�شادت بح�شن ال�شتقبال 

وحفاوة ال�شيافة والكرم.
اكت�شبت  اأن��ه  اأك��د  وكرانبا  م��ن  اي�شا  اك�شور  ال�شيد 
للمهرجان  زياته  خ��الل  من  املعلومات  من  الكثري 
واأ�شار اإىل اأنه كان جتهل الكثري من املعلومات حول 
خالل  م��ن  عليها  ت��ع��رف  وال��ت��ي  الكبري  الإرث  ه��ذا 

زياتها الأوىل ل�شويحان.
�شعادته  ع��ن  ع��رب  فرن�شا  م��ن  يف�س  ت��ني  ق��ال��ت  كما 
مبا �شاهده من فعاليات تراثية يف مهرجان �شلطان 
العادات  املهرجان ير�شخ  اأن  واأك��د  الرتاثي  زاي��د  بن 

والتقاليد الإماراتية الأ�شيلة ويحافظ عليها.
وا����ش���ار دان اي�����ربي ���ش��ائ��ح م���ن اوك���ران���ي���ا ق����ال اإن 
والإدارة  التنظيم  ح��ي��ث  م��ن  واح���د  رق���م  امل��ه��رج��ان 
وتنوع الفعاليات ..واأكد اأنه ا�شتمتع كثريا مب�شاهدة 

الفعاليات خا�شة الإبل الأ�شايل.
ال�����ش��ي��دة ال��ي��ن��ا م���ن اوك���ران���ي���ا ع���ربت ع���ن �شعادتها 
للقائمني  بال�شكر  وتقدمت  �شاهدته  مب��ا  الغامرة 
وترحيب  تنظيم  ح�شن  من  لقته  ملا  املهرجان  على 

و�شيافة عربية اأ�شيلة.
املهرجان  زي��ارة  اأن  اأك��دت  اوكرانيا  من  كوباج  اول��ج 
الراحة  م��ن  الكثري  منحتها  جميلة  جت��رب��ة  ك��ان��ت 
وامل��ت��ع��ة واأ����ش���ارت اإىل اأن��ه��ا ل��ن ت��ف��وت ال��ف��ر���ش��ة يف 
عادات  على  اأك��رب  ب�شكل  للتعرف  القادمة  ال�شنوات 

وتقاليد ومرياث املنطقة.
اإىل انها حر�شت  اأ�شارت  بات جرميي من بريطانيا 
ت�شعر  املهرجان ومتابعة فعالياتها لنها  زيارة  على 
ب��امل��ت��ع��ة وال����راح����ة م���ن خ����الل ال���ت���واج���د يف ميدان 
و�شمائها  ال��ن��ق��ي  ب��ه��وائ��ه��ا  وال�����ش��ح��راء  امل��ه��رج��ان 

ال�شافية.
اإن���ه ك���ان �شعيدا  ب��ري��ط��ان��ي��ا ق���ال  ال�����ش��ي��د ادوك م��ن 
اأ�شدقائه وعرب  م��ن  ع��دد  برفقة  امل��ه��رج��ان  ب��زي��ارة 
عن �شعادته مبا راآه من حفاظ على الرتاث ومواكبة 

الع�شر بكافة اأدواته.
اللجنة املنظمة :  ال�شباق اإحتفالية وعر�س �شعبي 

اأن  ت�شريح خا�س   املنظمة يف  العليا  اللجنة  ذك��رت 
اإن�شانية  تظاهرة  املتنوعة  بفعالياته  ميثل  ال�شباق 
�شعبية وملتقى للفرح لأهل �شويحان وع�شاق ريا�شة 
اخلليج،  ومنطقة  ال��دول��ة  اأن��ح��اء  كافة  م��ن  الهجن 
وين�شجم  جميعا   ب��ه  نعتز  ���ش��ن��وي  تقليد  اأن���ه  ك��م��ا 
زايد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  توجيهات  م��ع  متاما 
اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س 
ن����ادي ت����راث الم�����ارات ، ب�����ش��رورة ت��ط��وي��ر ريا�شة 
الهجن واملحافظة عليها واإحيائها ودعمها من اجل 
ال�شعبي  وامل���وروث  الوطنية  الهوية  على  املحافظة 
واإب��راز قيمة  العربي الأ�شيل  الكرم  واإحياء مظاهر 
ومربي  م���الك  وت�شجيع   ، املجتمع  ح��ي��اة  يف  الإب����ل 
ورعايتها كجزء  بها  الهتمام  الإب��ل على مزيد من 
ورحبت   ، الم�����ارات  ملجتمع  ال�شعبي  امل����وروث  م��ن 
بهذه  الأ�شيل  ال��رتاث��ي  ال�شباق  باإنطالقة  اللجنة 
امل�شاركة غري امل�شبوقة من حيث احلجم واحلما�شة 
تراث  ن��ادي  اإن  واأ�شافت:   . اجلماهريي  واحل�شور 
المارات ومركز �شلطان بن زايد للثقافة والعالم 
مهتمني بهذا احلدث  الرتاثي الكبري واإجناحه على 
وطني  �شعبي  عر�س  اإىل  وحتويله   ، امل�شتويات  كافة 
م��ن خ���الل ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��رتاث��ي��ة امل��راف��ق��ة  ل��ه من 
الرتاثية  القرية  وحمتويات  الفنية  الفرق  عرو�س 
اإنطالقة  ال���ت���ي  ح��ظ��ي��ت م��ن��ذ  ال�����ش��ع��ب��ي  وال�������ش���وق 
املهرجان باإقبال كبري من جانب املواطنني والزوار 
الرتاث  لن�شر  ن��اف��ذة   لفتح  نهدف  حيث   ، وال�شياح 
وا�شتقطاب  ال��رتاث��ي��ة  ال�����ش��ي��اح��ة  وت��ع��زي��ز  امل��ح��ل��ي 
�شيوف الإم��ارات من اجلاليات الأجنبية املقيمة يف 
الدولة  وتعريفهم مبحتويات ومفردات هذا الرتاث  
بالتاأكيد  ت�شريحها  اللجنة  واإختتمت   ، حي  ب�شكل 
ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ت��ق��دمي ال��دع��م ل��ك��اف��ة امل�����ش��ارك��ني يف 
املهرجان،   راع���ي  �شمو  لتوجيهات  تنفيذا  ال�شباق  
مع تقدمي كل ال�شبل املمكنة من اأجل حتقيق مبداأ 
درجات  اأق�شى  وتوفري  اجلميع  بني  الفر�س  تكافوؤ 

الدعم وال�شالمة العامة لكافة  املتناف�شني.
برنامج اليوم اخلتامي .

ختام  مناف�شات   ، اجل��اري   11 ال�شبت  اليوم  ي�شهد 
ت��ك��رمي رئي�س  ، ث��م  �شباق الب���ل ال��رتاث��ي الأ���ش��ي��ل 
ي�شهد  كما    ، والعالمية  العليا  اللجنتني  واأع�شاء 
�شويحان  ليايل  ختام  ويف   ، ال�شعبي  ال�شوق  م�شرح 
الفنية حفال غنائيا يحييه الفنانتني بلقي�س وعريب 

، اإ�شافة اإىل عرو�س الفرق ال�شعبية امل�شاحبة .

�سلطان بن زايد ي�سهد فعاليات  اليوم الثالث ع�سر من العر�س الرتاثي الكبري 

انطالقة مثرية  ملناف�سات اليوم االأول من �سباق االبل الرتاثي يف مهرجان �سلطان بن زايد 11 يف �سويحان 
 فر�سان ال�سحراء يح�سدون ال�سيارات و�سيوف الذهب ونوامي�س الأ�سواط  الثمانية 
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ينظم جمل�س دبي الريا�شي بالتعاون 
و�شركات  املحرتفني  دوري  جلنة  مع 
املرحلة  دب�����ي،  ب���اأن���دي���ة  ال���ق���دم  ك����رة 
ال��راب��ع��ة م���ن م��ه��رج��ان دب���ي الثاين 
لرباعم كرة القدم من �شت اإىل �شبع 
فرباير   11 ال�شبت  ال��ي��وم  ���ش��ن��وات، 
وي�شارك  ال�شباب،  ب��ن��ادي    2017
ال��ذي يحمل  �شعار  املهرجان  يف هذا 
 200 اأطفالنا"  �شعادة  اأج���ل  "من 
دب��ي اخلم�شة  لأن��دي��ة  ينتمون  لع��ب��اً 
التي ت�شارك يف دوري اخلليج العربي 
والو�شل  والأه����ل����ي  ال��ن�����ش��ر  وه�����ي: 

وال�شباب وحتا. 
وياأتي تنظيم هذا املهرجان ا�شتجابة 
ملعايري جلنة دوري املحرتفني اخلا�شة 
الريا�شي  املعيار  الأن��دي��ة  برتخي�س 
الريا�شي  دب���ي  ي��ق��وم جم��ل�����س  ح��ي��ث 
بدعم �شركات كرة القدم باأندية دبي 
فنياً  والإ���ش��راف  املهرجان  تنظيم  يف 
امل�شاحبة،  وال��ربام��ج  امل��ب��اري��ات  على 
التي تقام فعالياتها يف خم�س �شركات 

كرة القدم باأندية دبي. 
و���ش��ي��ت��م ت��ك��وي��ن اأرب���ع���ة ف���رق م��ن كل 
اأندية دبي اخلم�شة، وجترى  ناٍد من 

40 مباراة ت�شتغرق  املهرجان  خالل 
وتلعب  دقائق  ع�شر  منها  واح��دة  كل 
فعاليات  وت���ب���داأ  واح�����د،  ���ش��وط  م���ن 
املهرجان يف العا�شرة �شباحاً وت�شتمر 
مبالعب  ظ�����ه�����راً  ال������واح������دة  ح���ت���ى 
بح�شور  ال�����ش��ب��اب  ن�����ادي  اأك���ادمي���ي���ة 
وحقق  الالعبني.  اأم��ور  واأولياء  اأ�شر 
امل����ه����رج����ان جن�����اح�����اً ك�����ب�����رياً خ���الل 
امل����راح����ل ال����ث����الث ال�������ش���اب���ق���ة، حيث 

نادي  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  ان��ط��ل��ق��ت 
حتا بح�شور عدد من �شيوف موؤمتر 
ال��دويل احل��ادي ع�شر  دبي الريا�شي 
احلكام  جلنة  رئي�س  كولينا  تقدمهم 
بالحتاد الدويل لكرة القدم، وجرت 
فعاليات املرحلة الثانية من املهرجان 
املرحلة  واق���ي���م���ت  اله����ل����ي،  ب����ن����ادي 
الثالثة بنادي الو�شل فيما �شي�شتقبل 
يوم  اخلتامية  املرحلة  الن�شر  ن��ادي 

علي  واأو���ش��ح  اجل���اري.  فرباير   25
الريا�شي  التطوير  اإدارة  مدير  عمر 
املهرجان  اأن  الريا�شي،  مبجل�س دبي 
على  الأط���ف���ال  ت�شجيع  اإىل  ي��ه��دف 
ممار�شة الريا�شة ب�شكل عام، وغر�س 
جلعلها  نفو�شهم،  يف  القدم  كرة  حب 
اإىل منحهم  اإ�شافة  املف�شلة،  لعبتهم 
وانطالق  ب��ح��ري��ة  ل��ل��ع��ب  ال��ف��ر���ش��ة 
ودون قيود. وقال: حر�شنا على منح 

الالعبني ال�شغار احلرية ل�شتعرا�س 
مهاراتهم من خالل حمطات املهارات 
الفردية لالعبني والتي يتجمع فيها 
الأط����ف����ال وي���ق���وم���ون ب��ال��ك�����ش��ف عن 
م��واه��ب��ه��م يف جم���ال ك���رة ال���ق���دم، يف 
ح�شور اأول��ي��اء الأم��ور واأف���راد الأ�شر 
بالإ�شافة اإىل م�شوؤويل الأكادمييات، 
ت�شجيعاً  ال�����ش��غ��ار  ال��الع��ب��ون  وي��ج��د 
ويعي�شون  احل��ا���ش��ري��ن،  م���ن  ك���ب���رياً 

بكرة  ارتباطهم  تزيد  فريدة  جتربة 
القدم وحتبب اإليهم اللعبة اأكر.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا ���ش��ت��ق��وم ���ش��رك��ة عزيزي 
املهرجان  راع���ي  ال��ع��ق��اري  للتطوير 
ب���ت���ق���دمي جم���م���وع���ة م�����ن ال���ه���داي���ا 
املباريات،  ن��ه��اي��ة  ع��ق��ب  للم�شاركني 
الرئي�س  ع�����زي�����زي،  ف����ره����اد  وع������رب 
�شعادته  ع���ن  ل��ل�����ش��رك��ة،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
برعاية هذا احلدث املهم الذي يعترب 
الأطفال،  فئة  خلدمة  طيبة  �شانحة 
من خالل دعم مهرجان دبي الثاين 

لرباعم كرة القدم.

ويحظى املهرجان بدعم ورعاية عدد 
واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  م��ن 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  ب���دول���ة 
للتطوير  عزيزي  �شركة  بينها   ومن 
العاملية،  دب�����ي  وم����وان����ئ  ال����ع����ق����اري، 
التي   7/24 ميديور  وم�شت�شفيات 
ال����دع����م م����ن خ�����الل توفري  ق���دم���ت 
طوال  طبياً  جمهزة  اإ�شعاف  �شيارات 
�شركة  تقدم  كما  املهرجان،  فعاليات 
هدايا  اأدي���دا����س  اإنف�شتمنت  ���ش��ب��ورت 
اخلتامي  ال����ي����وم  يف  ل���ل���م�������ش���ارك���ني 

للمهرجان.

••راأ�س اخليمة –الفجر 

القا�شمي  �شعود بن �شقر  ال�شيخ  ال�شمو  رحب �شاحب 
اخليمة،  راأ����س  ح��اك��م  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
يف  امل�����ش��ارك��ني  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  بالريا�شيني 
العاملي  راأ�س اخليمة  11 من ن�شف ماراثون  الن�شخة 

الذي احت�شنته الإمارة �شباح اأم�س.
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة  تفتح  �شموه:  وق���ال 
ال��ري��ا���ش��ي��ني وترحب  ذراع���ي���ه���ا جم������دداً ل���ش��ت��ق��ب��ال 
ي�شاركون  ال��ذي��ن  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  بالقادمني 
ال�شنوي  ال��دول��ة يف ه��ذا احل��دث  اآلف املقيمني يف  مع 
يف  الريا�شية  الفعاليات  اأه��م  من  ب��ات  وال��ذي  الكبري، 
القيادة  روؤي��ة  ي�شاهم يف حتقيق  وال��ذي  راأ���س اخليمة، 

الر�شيدة بجعل الريا�شة منهاج تقدم ال�شعوب.
ا���ش��ت�����ش��اف��ة وتنظيم  ال����دول����ة يف  م��ك��ان��ة  م���ن  وي���ع���زز 
�شموه:  واأ�شاف  الكبرية.  العاملية  الريا�شية  الأح��داث 
القيادة  اهتمامات  يف  متقدمة  مكانة  الريا�شة  حتتل 
الالحمدود  وال��دع��م  ال��ن��ه��ج  ه���ذا  وبف�شل  ال��ر���ش��ي��دة، 
للقطاع الريا�شي، فقد زاد عدد امل�شاركني يف الفعاليات 
الدولة ت�شتقبل الآلف من  املختلفة وباتت  الريا�شية 
للم�شاركة  العامل  دول  خمتلف  من  �شنوياً  الريا�شيني 
راأ�س  م��اراث��ون  ن�شف  بينها  وم��ن  الفعاليات،  ه��ذه  يف 
اخليمة. اأعرب �شموه عن ارتياحه لزيادة الوعي باأهمية 
الريا�شة وزيادة اأعداد امل�شاركني يف الفعاليات، وكذلك 
ارتفاع م�شتوى التنظيم للبطولت والفعاليات من قبل 
يف  مميزة  م�شاركة  للجميع  متمنياً  الوطنية،  ك��وادرن��ا 
�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شهد �شاحب  وقد  البطولة. هذا 
لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي  �شقر  ب��ن 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  اخليمة  راأ����س  حاكم 
ام�س  �شباح  اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  القا�شمي  �شعود 
الأغنى  ال���دويل  اخليمة  راأ����س  م��اراث��ون  ن�شف  �شباق 
كذلك  ويعد  امل��اراث��ون  ن�شف  ل�شباقات  بالن�شبة  عاملياً 
امل���اراث���ون ع��ل��ى م�شتوى  ���ش��ب��اق��ات ن�شف  اأ���ش��رع م�����ش��ار 
العامل والذي يبلغ جمموع جوائزه مليون و245 األف 
3651 ع��داء وع��داءة من خمتلف  دره��م و�شارك فيه 
دول العامل ينتمون اإىل 101 دولة ومن بينهم اأبطال 

العامل يف مثل هذه ال�شباقات.
ال�شيخ  �شمو  العاملي  احل��دث  يف  املت�شابقني  تقدم  كما 
حم��م��د ب��ن ���ش��ع��ود ال��ق��ا���ش��م��ي ويل ع��ه��د راأ�����س اخليمة 
ال���ذي ���ش��ارك يف ال�����ش��ب��اق ال��ع��امل��ي مم��ا اأع��ط��ى للحدث 
راأ����س اخليمة  اأن ن�شف م��اراث��ون  ك��ب��ريا. علماً  جن��اح��اً 
�شنفه خرباء عامليني ثاين اأف�شل ن�شف ماراثون على 
من  العامل  يف  ال�شباقات  اأ���ش��رع  واأح��د  العامل  م�شتوى 

حيث الأهمية والقوة وحجم امل�شاركة.
 �شهد ن�شف املاراثون اإىل جانب �شموهما ال�شيخ حممد 
بن كايد القا�شمي رئي�س الدائرة القت�شادية وعدد من 
ال�شيوخ وبع�س مدراء الدوائر واملوؤ�ش�شات براأ�س  �شمو 
اأبطال  و���ش��اه��دت  ح�شرت  غ��ف��رية  وج��م��اه��ري  اخليمة 
العامل يف �شباقات العدو. ويف نهاية ال�شباق قام �شاحب 
باجلوائز  الفائزين  بتتويج  راأ�س اخليمة  ال�شمو حاكم 
امل��ال��ي��ة امل��ر���ش��ودة ل��ل��ف��ائ��زي��ن وراف��ق��ه خ���الل التكرمي 
نا�شر �شامل مردد رئي�س اللجنة العليا املنظمة للحدث 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  نائب  الهرنكي  وع���ارف 

للحدث العاملي و املن�شق العام لل�شباق.

ك��ان��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ق���د وج��ه��ت ال���دع���وة اإىل 39 
املاراثون  ���ش��ب��اق  يف  للم�شاركة  دول��ي��ني  وع����داءة  ع����داًء 
الرئي�شي، ما اأدى اإىل و�شول عدد امل�شاركني يف ال�شباق 
العاملية  للدعاية  نظراً  �شخ�س   3651 من  اأك��ر  اإىل 
والدولية التي تروجها اللجنة املنظمة، وكذا الرتويج 
كثرية  م��ع��ار���س  يف  امل�����ش��ارك��ة  خ���الل  م��ن  التخ�ش�شي 
احلدث  �شعود:  بن  حممد  املارثونات.  باأحداث  خا�شة 

ب�شمة عاملية لراأ�س اخليمة
القا�شمي ويل عهد  �شعود  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  قال 
راأ�س اخليمة تطور ن�شف ماراثون راأ�س اخليمة كثرياً 
وفنياً،  تنظيمياً  كثرياً  وحت�شن  الأخ���رية،  ال�شنوات  يف 
وجتاوز بجوائزه املالية الكثري من ال�شباقات يف العامل، 

مما اأدى اإىل م�شاركة اأ�شماء كثرية لمعة.  
عاملية  ب�شمة  اأ�شبح  اخليمة  راأ���س  م��اراث��ون  ن�شف  اإن 
و�شعتها دول��ة الإم��ارات وراأ���س اخليمة على اخلريطة 
وذلك  ال��ع��امل،  يف  الريا�شية  الأح����داث  لأك��رب  العاملية 
بعد النجاح الالفت لن�شف املاراثون الذي يتحقق كل 
عام والزيادة الكبرية يف اأعداد امل�شاركني. واأ�شار �شموه 
اإىل اأن ن�شف ماراثون راأ�س اخليمة اأ�شبح ذات عالمة 
م�شجلة يف حتقيق الأرقام القيا�شية لل�شباقات العاملية، 
وهو ما يزيد من اأهميته و�شعي اللجنة املنظمة له اإىل 
توفري كل جديد يف كل ن�شخة منه، حيث ينتظر اجلميع 
�شموه  واأ�شاف  املاراثون.  امل�شاركة يف ن�شف  يف كل عام 
"بحمد اهلل حتققت الأهداف بف�شل تظافر جهود كل 
على  م�شكورين  �شهروا  الذين  املنظمة  اللجنة  اأع�شاء 
تقدمي �شورة اإيجابية للحدث كما اإن ال�شكر مو�شول 
التي  والدوائر  املوؤ�ش�شات  ولكل  الراعية  ال�شركات  لكل 
املاراثون فلهم منا كل  قدمت م�شاهمات كبرية لنجاح 
ال�شكر والتقدير. واأكد �شموه  اأن راأ�س اخليمة جنحت 
يف ت��ق��دمي ���ش��ورة وان��ع��ك��ا���س ط��ي��ب ل��ل��ح��دث يف نفو�س 

امل�شاركني واجلمهور.   
للحدث  �سعود  ال�سيخ  رعاية   : مردد  نا�سر 

�سنويًا دليل جناح كبري لهذا ال�سباق 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  م��ردد  �شامل  نا�شر  اأك��د 
نخبة  م�شاركة  هو  املكا�شب  اأك��رب  اأن  امل��اراث��ون  لن�شف 
املاراثون. ووجه  العامل يف ن�شف  كبرية من مت�شابقي 
راأ�س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  اإىل  ال�شكر  م���ردد  نا�شر 

اخليمة، واإىل �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود القا�شمي، 
على ح�شورهما وت�شريفهما ال�شباق

امل��اراث��ون مكا�شب ع��دة كماً  واأك��د م��ردد حتقيق ن�شف 
وكيفاً، واأ�شبح حدثاً اجتماعياً و�شياحياً وريا�شيا، كما 
اأن املكان اجلديد لل�شباق على كورني�س القوا�شم حقق 
جناحاً كبريا ولفتاً. واأ�شاد مردد بالتغطية الإعالمية 
وقال: جاء نقل احلدث ف�شائياً اأكر من رائع وانتهج 
اأ�شلوباً فريداً بتقدمي حتليل رقمي ومقارنة اإح�شائية 
فورية ، كما تنقلت الكامريات بالتن�شيق مع الطائرات 
لدولة  والرتاثي  احل�شاري  اجلانب  لتعك�س  املروحية 

الإمارات.
ع���ارف ال��ه��رن��ك��ي : ن�شف م���اراث���ون راأ�����س اخل��ي��م��ة يف 
املقدمة دائماً  اأكد عارف الهرنكي نائب رئي�س اللجنة 
العليا املنظمة ومن�شق عام احلدث العاملي، اأن م�شاركة 
حد  يف  كبري  جن��اح  يعد  ال�شباق  يف  العهد  ويل  �شمو 
بال�شكر  اخليمة  راأ����س  حلكومة  نتوجه  ون��ح��ن  ذات���ه، 
اإىل الرعاة  امل��ت��وا���ش��ل، وك��ذل��ك  ال��دع��م  اجل��زي��ل على 
الأ�شا�شيني، للت�شجيع امل�شتمر ل�شتمرار جناح احلدث 
ال�شنوات  يتوا�شل يف  اأن  ناأمل  �شنويا، وهو ما  الكبري 

القادمة .
واأ���ش��اف اأن ن�شف م��اراث��ون راأ���س اخليمة ل ي��زال يف 
امل��ط��ل��وب��ة، واأكد  ال��ن��ج��اح��ات  امل��ق��دم��ة ولي����زال يحقق 
راأ���س اخليمة  م��اراث��ون  2017 من ن�شف  ن�شخة  اأن 
اأ���ش��اد ب��ه اجلميع ���ش��واء على  ال���دويل، حققت جن��اح��اً 
ال�شعيد الفني اأو التنظيمي، واأكد احلدث اأنه يتطور 
ع��ام��اً بعد اآخ���ر، وه���ذا و���ش��ح ك��ث��رياً م��ن خ��الل حجم 

امل�شاركة الكبري، والأزمان التي حتققت.
والتجمع  ال�����ش��در،  يثلج  �شاهدته  م��ا  ك��ل  اأن  وا���ش��اف 
نهاية  وحتى  الن��ط��الق��ة،  قبل  تابعته  ال��ذي  الكبري، 
ال�����ش��ب��اق، ي��وؤك��د وع���ي امل�����ش��ارك��ني يف الإم������ارات مبثل 
اإدراج  يف  منهجية  هناك  واأن  العاملية،  ال�شباقات  هذه 
الريا�شة يف حياة النا�س املقيمني على اأر�س الإمارات 
ثقافة  ه��ن��اك  واأن  املقيمني،  اأو  امل��واط��ن��ني  م��ن  ���ش��واء 
توعية  على  املنظمة  اللجنة  حر�شت  كبرية  ريا�شية 

امل�شاركني بها.
بد  لأن��ه ل  للغاية،  موؤ�شر ممتاز  ه��ذا  الهرنكي:  تابع 
اأن تكون الريا�شة يف كل مناحي احلياة، وما �شاهدته 

اأن يكون مدر�شة لل�شباقات، التي يتم تنظيمها  يجب 
ماراثون  ن�شف  اأن  اأرى  لأن��ن��ي  الأخ�����رى،  ال����دول  يف 
املنظم من كل  العمل  رائ��ع من  راأ���س اخليمة من��وذج 

النواحي.
بيدان كاروكي:م�شار ال�شباق والطق�س �شاعداين على 
الفوز اأكد الكيني بيدان كاروكي الفائز ب�شباق الرجال 
يف ن�شف ماراثون راأ�س اخليمة، والذي ي�شارك لأول 
حتقيق  باإمكانية  ثقته  اخليمة  راأ����س  �شباق  يف  م��رة 
الفوز باللقب رغم م�شاركته الأوىل يف �شباقات ن�شف 
5 كيلومرتات من  اأول  ، بعد  املاراثون براأ�س اخليمة 
ال�شباق، وقال: �شعرت بتطور كبري يف م�شتواي خالل 
اكن  ال�شباق، ولكني مل  �شبقا  اللذين  التدريب  يومي 

واثقاً من الفوز بلقب ال�شباق الأ�شعب يف م�شريتي.
واأ�شاف لقد ر�شخ ن�شف ماراثون راأ�س اخليمة مكانته 
من  واح���دا  باعتباره  العاملية  امل��اراث��ون��ات  اأف�شل  ب��ني 
يف  الأ�شرع  للعدائني  م�شاركة  املاراثون  م�شارات  اأكر 

العامل.
لديها  راأ���س اخليمة  باأن  وا�شحا  وهذا يعطي موؤ�شرا 
امل��ك��ان الأن�����ش��ب وطق�س �شهر ف��رباي��ر املثايل  ك��ل م��ن 
اأوملبية  قيا�شية  اأرق��ام  لتحقيق  الطاحمني  للعدائني 

موؤهلة مثرية لالإعجاب.
بعد  لتــو�ــســف  �سعادتي   : جيب�سري   بري�س 

تتويجي باللقب
بك�شر  �شعادتها  عن   ، جيب�شري  بري�س  الكينية  اأعربت 
وفوزها   ، امل��اراث��ون  ن�شف  يف  امل�شجل  العاملي  ال��رق��م 
بلقب �شباق ال�شيدات يف الن�شخة 11لن�شف ماراثون 

راأ�س اخليمة 
ماراثون  بن�شف  الفوز  على  كثرياً  رك��زت  واأو�شحت: 
راأ�س  اإىل  عودتي  وكانت  البداية،  منذ  اخليمة  راأ���س 
زاد  ج��داً  خا�س  انت�شارا   ، باللقب  وتتويجي  اخليمة 
من �شعادتي كثرياً، وكان �شر احتفاليتي الكبرية بعد 

ال�شباق ك�شري للرقم العاملي.
ال�سباق الذهبي

دخل �شباق ن�شف ماراثون راأ�س اخليمة العاملي دائرة 
الهتمام العاملي الكبري كونه ح�شل قبل اأربع �شنوات 
ع��ل��ى ال��ل��ي��ب��ل ال��ذه��ب��ي ل��ي��ك��ون ب��ذل��ك ب��ج��ان��ب 6 دول 
الربتغال  وه��ي  ال��ذه��ب��ي  الم��ت��ي��از  ه��ذا  على  ح�شلت 

وت�شيكو�شلوفاكيا وكولومبيا واإجنلرتا والهند و راأ�س 
اخليمة.

راأ�ــس  مــاراثــون  لن�سف  بطاًل  كــاروكــي  بــيــدان 
اخليمة للرجال

وقد �شهد ال�شباق الذي بلغت م�شافته 21 كم �شيطرة 
اأفريقية على املراكز الأوىل يف فئة الرجال وال�شيدات 
للمرة  الأول  باملركز  كاروكي  بيدان  الكيني  فاز  حيث 
�شباقات  له يف  الرجال ولأول م�شاركة  فئة  الأوىل يف 
ن�����ش��ف امل���اراث���ون يف راأ�����س اخل��ي��م��ة ح��ي��ث ح��ق��ق زمن 
وقدره 59 دقيقة و 10 ثواين، وجاء يف املركز الثاين 
59 دقيقة و  الثيوبي ياقرمي دميال�شا وحقق زمن 
19 ثانية بينما جاء يف املركز الثالث الكيني اأقو�شتني 

�شوقو وحقق 59 دقيقة و 26 ثانية .
ماراثون  ن�سف  بطلة  جيب�سري   بري�س  الكينية 

راأ�س اخليمة للن�ساء 
اأما فئة ال�شيدات فقد حققت بري�س جيب�شري  املركز 
الأول حيث حققت زمن قدره �شاعة وخم�س دقائق و 
�شت ثواين ، وجاءت ثانيا الكينية ماري كيتاين حيث 
حققت زمن �شاعة وخم�س دقائق و وثالثة ع�شر ثانية 
وجاءت يف املركز الثالث الكينية جويكلني جيبكو�شجي 
وحققت زمن وقدره �شاعة و �شت دقائق و ثمان ثواين 

مبارك املرا�شدة بطل املواطنني
الدولة  ملواطني  مم��ي��زة  م�شاركة  ال�شباق  �شهد  وق��د 
من اأع�شاء املنتخب الوطني وقد جاء يف املركز الأول 
 47 مبارك املرا�شدة حيث حقق زمن وقدره �شاعة و 
وحقق  الب�شتكي  نا�شر  الثاين  املركز  يف  وج��اء  دقيقة 
زمن قدره �شاعة و 19 دقيقة ، فيما حل ثالثاً عارف 

عبد الرزاق وحقق زمن وقدره �شاعه و 25 دقيقة..
�شارة  بطلة املواطنات لثاين مرة

الدولة  ملواطنات  مميزة  م�شاركة  ال�شباق  �شهد  وق��د 
ال��وط��ن��ي وق��د ج���اءت يف املركز  املنتخب  اأع�����ش��اء  م��ن 
الأول �شارة فريدوين للمرة الثانية على التوايل حيث 
حققت زمن وقدره �شاعة و 47 دقيقة وجاءت يف املركز 
الثاين ن�شرة ور�شم وحققت زمن قدره �شاعتني و 18 
دقيقة. فيما حلت ثالثاً �شم�شة القا�شمي وحققت زمن 

وقدره �شاعتني و 23 دقيقة..
اآين مارين بطلة الن�شاء يف فئة املقيمني يف الدولة 

فئة  من  كبرية  جمموعة  م�شاركة  ال�شباق  �شهد  وقد 
الأول  املركز  يف  ج��اءت  وق��د  بالدولة  املقيمات  الن�شاء 
اآين مارين من فنلندا حيث حققت زمن وقدره �شاعة 
و 12 دقيقة وجاءت يف املركز الثاين الثيوبية بريهن 
اريقواي  وحققت زمن قدره �شاعة و 15 دقيقة و 42 
ثانية وجاءت  ثالثاً الأثيوبية بيلين�شا يامي  وحققت 

زمن قدره �شاعة و 15 دقيقة.
فئة  يف  الــرجــال  بطل  جــوهــر  �سمري  املــغــربــي 

املقيمني يف الدولة 
فئة  من  كبرية  جمموعة  م�شاركة  ال�شباق  �شهد  وقد 
الأول  امل��رك��ز  وق��د ج��اء يف  بالدولة  املقيمني  ال��رج��ال 
املغربي �شمري جوهر حيث حقق زمن وقدره �شاعة و 
04 دقائق و 2  ثواين وجاء يف املركز الثاين ا�شماعيل 
�شيناج وحقق زمن قدره �شاعة و 5 دقائق 10 ثواين  
اأن���ور اجل���وز  وحقق زم��ن قدره  املغربي  وج���اء  ثالثاً 

�شاعة و 05 دقائق و 54 ثانية.
جوائز ال�سباق

تبلغ جوائز �شباق ن�شف ماراثون راأ�س اخليمة العاملي 
اأك���ر م��ن م��ل��ي��ون دره���م ت���وزع ع��ل��ى ا���ش��ح��اب املراكز 

الأوىل.
فعاليات م�ساحبة للحدث

وقد �شاحب اإقامة ن�شف املاراثون عدد من الفعاليات 
املقطوعات  من  ع��دد  ال�شرطة  مو�شيقى  عزفت  حيث 
اأقيمت قرية املاراثون لل�شياح للتعرف  املو�شيقية كما 
على ع���ادات دول��ة الإم����ارات وم��رك��ز األ��ع��اب لالأطفال 
لقى ا�شتح�شان واإعجاب ال�شياح واحل�شور يف ال�شباق 

العاملي.
ميناء �سقر الراعي الرئي�سي وخدمات م�سكورة

ميناء  من  رئي�شية  ر�شمية  رعاية  احل��دث  �شهد  وق��د 
ك���راع���ي بالتيني  ال���ت���وايل  ع��ل��ى   11 ل��ل�����ش��ن��ة  ���ش��ق��ر 

وجمموعة حكايا وهيئة راأ�س اخليمة لل�شياحة.
ك��م��ا ���ش��اح��ب احل�����دث ت���ع���اون م���ع ���ش��رك��ة برمييري 
العاملي  بتنظيم احلدث  قامت  التي  الدولية  ماراثون 
املوؤ�ش�شات ومنها : القيادة العامة  مب�شاعدة عدد من 
ل�شرطة راأ�س اخليمة– اإدارة الدفاع املدين – الإدارة 
راأ�س  – م�شت�شفى  الأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  العامة 
– دائ����رة الأ�شغال  – ب��ل��دي��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة  اخل��ي��م��ة 

واخلدمات العامة
اللجنة املنظمة للحدث العاملي 

ت�شم اللجنة العليا املنظمة للحدث نا�شر �شامل مردد 
رئي�س  نائب  الهرنكي  وع���ارف  العليا  اللجنة  رئي�س 
ونيثن  العاملي  للحدث  ال��ع��ام  واملن�شق  العليا  اللجنة 
كليتون رئي�س العمليات املركزية وخالد ح�شن النقبي 
عبد  اإبراهيم  العزيز  وعبد  الإعالمية  اللجنة  رئي�س 

العزيز رئي�س اللجنة املالية.
التغطية الإعالمية

لدى  خ��ا���ش��ة  ب��اأه��م��ي��ة  الإع��الم��ي��ة  التغطية  ح��ظ��ي��ت 
اللجنة املنظمة لن�شف ماراثون را�س اخليمة الدويل، 
ح��ي��ث غ��ط��ى احل���دث جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن القنوات 
العاملية  وال�شحف  الإذاع��ي��ة  واملحطات  التيلفزيونية 
وامل��ح��ل��ي��ة وامل��ج��الت وغ��ريه��ا م��ن ال��و���ش��ائ��ل واملواقع 
نقلت  كما  الإجتماعي  التوا�شل  وجهات  الإلكرتونية 
اإذاعة راأ�س اخليمة وب�شكل متميز عرب مذيعها املتاألق 

حممد غامن م�شطفى احلدث على الهواء مبا�شرة .

قيادة الإمارات مهتمة بالريا�سة 

�سعود بن �سقر يتوج الكيني بيدان كاروكي بطال لن�سف ماراثون راأ�ض اخليمة العاملي
لأول مرة 3651  مت�سابقا ميثلون 101 دولة

القدم  كرة  لرباعم  دبي  مهرجان  يف  مباراة   40
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ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  الأول  اأم�������س  ب������داأت 
التي  الكاراتيه  ملدربي  الأوىل  الدولية 
ينظمها نادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع 
عن النف�س مبقره الرئي�شي و ت�شتمر 4 
للكاراتيه من  60 مدرباً  ايام مب�شاركة 
اأندية الإم��ارة ويحا�شر فيها نخبة من 

خرباء اللعبة على م�شتوى العامل.
�شالح  م���ن�������ش���ور  احل���������ش����ور  و����ش���م���ن 
بالحتاد  احلكام  جلنة  ع�شو  ال�شلطان 
الدويل والآ�شيوي والعربي رئي�س جلنة 
احلكام بالحتاد الكويتي و�شيف الن�شر 
امل�شري  امل��ن��ت��خ��ب  م������درب  م�����ش��ط��ف��ى 
خبري  يو�شف  ر�شا  والدكتور  للكاراتيه 
الكاراتيه وحميد �شام�س ع�شو جمل�س 
وامل����درب حممد  ال��ك��ارات��ي��ه  اإدارة احت���اد 
بهرامي احلا�شل على احلزام الأ�شود 8 
دان واملدرب الياباين اآبي كيجو احلا�شل 
ت�شتمل  دان   9 الأ�����ش����ود  احل�����زام  ع��ل��ى 
الدورة على حما�شرات عملية ونظرية 

وتدريبات عملية .

واأك�������د ع���ب���دال���ع���زي���ز ال���ن���وم���ان الأم�����ني 
رئي�س  الريا�شي  ال�شارقة  ملجل�س  العام 
لريا�شات  ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
الدفاع عن النف�س وجود خطة طموحة 
قاعدة  وتو�شيع  ال��ك��ارات��ي��ه  لعبة  لن�شر 
ل��ه��ا يف خمتلف  امل��م��ار���ش��ني  ال��الع��ب��ني 

الهدف  اأن  م��و���ش��ح��اً   . الإم�����ارة  اأن���دي���ة 
 1000 اإىل  الو�شول  الأول للنادي هو 
ال��ك��ارات��ي��ه من  لع���ب م��واط��ن يف لعبة 
للكاراتيه يف  ون��ادي��اً  15 م��رك��زاً  خ��الل 
ال�شارقة بنهاية العام املقبل. من جانبه 
اأكد اأيوب ح�شني ل�شكري ع�شو جمل�س 

ريا�شة  على  العام  امل�شرف  النادي  اإدارة 
ال��دورة تقام  اأن  ال��دورة  الكاراتيه مدير 
يف اإطار اهتمام نادي ال�شارقة لريا�شات 
ممار�شي  تاأهيل  يف  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع 
النادي  يف  املختلفة  الريا�شية  الفنون 

ومن بينها ريا�شة الكاراتيه.

ال�شيخ  ل��������ش��م��و  ال�����ش��ق��ر غ��ي��ث  ح��ق��ق 
ح����م����دان ب����ن حم���م���د ب����ن را�����ش����د بن 
�شعيد اآل مكتوم ويل عهد دبي،  املركز 
الأول يف فئة حر وح�س فرخ حملي، 
���ش��ب��اح ام�����س اجل��م��ع��ة، م���ع انطالق 
الأجيال"  "فخر  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي��ات 
التي  ال���ت���ل���واح،  ب��ال�����ش��ق��ور  ل��ل�����ش��ي��د 
ينظمها وي�شرف عليها مركز حمدان 
ب���ن حم��م��د لإح���ي���اء ال�����رتاث، وتقام 

فعالياتها مبنطقة الروية يف دبي.
للمرة  غيث  ال�شقر  م�شاركة  وت��اأت��ي 
املركز  تربع يف �شدارة  الثانية، حيث 
الأول يف بطولة فزاع لل�شيد بال�شقور 
الأجيال  فخر  بطولة  تلتها  التلواح، 
لل�شيد بال�شقور التلواح بعد اأن تاأهل 
يف مقدمة الرتتيب خالل الت�شفيات 
ال��ت��ي اأق��ي��م��ت الأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي. ويف 
ال�������ش���وط امل��خ�����ش�����س ل��ل�����ش��ب��اق، قاد 
ال�شقار �شهيل الكندي، ال�شقر غيث 
ثانية،   21،372 زمنا قدره  حمققاً 
موؤكدا جدارته بالفوز مت�شدرا بذلك 
قائمة الأ�شرع يف فئة حر وح�س فرخ 

�شمن بطولة �شهدت مناف�شات قوية 
20 ف��ئ��ة. وجاء  ب��ني امل��ت��اأه��ل��ني م��ن 
حمدان  لل�شيخ  ن��واف  الثاين  باملركز 
اآل  جمعة  ب��ن  م��ك��ت��وم  ب��ن  �شعيد  ب��ن 
 21،448 ب���زم���ن  وذل������ك  م���ك���ت���وم، 
ث��ان��ي��ة، وب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ح��ّل الطري 
بزمن  النعيمي  ليو�شف عبداهلل  ليف 

ثانية.  21،955
�شعاد  ال�����ش��ي��دة  ت��وج��ه��ت  جانبها  م��ن 
اإدارة  م����دي����ر  دوري�������������س،  اإب����راه����ي����م 
البطولت يف مركز حمدان بن حممد 
بالتهنئة ل�شمو ويل  ال��رتاث،  لإحياء 
ع��ه��د دب����ي، ع��ل��ى ف���وز ���ش��ق��ره غيث، 
�شاهمت  �شموه  م�شاركة  ب��اأن  م��وؤك��دة 
ب�شكل كبري يف رفع م�شتوى البطولة 
ب�شكل خا�س والبطولت ب�شكل عام ل 
البطولة  يف  �شموه  م�شاركة  ان  �شيما 
ايجابيه  انعكا�شات  لها  يكون  �شوف 
ال�شلة  ذات  ال���ب���ط���ولت  ب��اق��ي  ع��ل��ى 
يف داخ���ل ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا، و�شوف 
ت�شجع املت�شابقني على تقدمي اأف�شل 
البطولت  ه���ذه  م��ث��ل  يف  امل�����ش��ت��وي��ات 

ناهيك عن ما ا�شعلت م�شاركة �شموه 
على  البطولة  املناف�شة يف هذه  فتيل 
النهائيات من الآن، كما بثت م�شاركة 
�شموه ال�شعادة والطاقة الإيجابية يف 
نفو�س اجلميع، وقالت للمرة الثانية 

�شقره  مب�����ش��ارك��ة  ���ش��م��وه  ي�����ش��رف��ن��ا 
غيث، ال��ذي ع��رف عنه  ق��درت��ه على 
ال�شيد  مناف�شات  مع  �شريعا  التكيف 
خم�ش�س  �شقر  اإن��ه  رغ��م  بال�شقور، 
واإمكانياته  م��ه��ارات��ه  ل��ك��ن  للقن�س، 

الطيور  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ي��ت��ف��وق  جعلته 
امل�شاركة يف فئته، وقام بو�شع معايري 
اأهمية  حيث  من  لل�شقارين  جديدة 
ب��ن��اء ع��ل��ى جودتها  ان��ت��ق��اء ال�����ش��ق��ور 
ال�شاللت  ع���ن  وال���ب���ح���ث  ال���ع���ال���ي���ة، 

الأف�شل لل�شقور للمناف�شة بها.
ت�سفي  دبي  عهد  ويل  م�ساركة 

البهجة
ل�شمو  غيث  ال�شقر  م�شاركة  اأ�شفت 
ويل عهد دبي، البهجة وال�شرور على 

كافة امل�شاركني يف املناف�شات، واألهبت 
عزميتهم لتقدمي اأقوى امل�شتويات.

وحت�����دث ال�����ش��ق��ار ح��م��د اأح���م���د بن 
ال�����ش��ي��خ جم���رن ال��ك��ن��دي، م���وؤك���دا اأن 
جعلنا  احل�����دث  يف  ���ش��م��وه  م�����ش��ارك��ة 
م�شاعفة  ب�شورة  للنهائيات  ن�شتعد 
من اأجل الظهور باأف�شل �شورة، وقال 
يف  الأول  امل��رك��ز  على  ح�شوله  عقب 
توقع  اأنه  حر وح�س جرنا�س حملي، 
 "90" اأن ط��ريه  املفاجاأة، رغ��م  ه��ذه 
الت�شفيات،  يف  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ح��ق��ق 
الب�شيط ميكن تعوي�شه  الفارق  لكن 

دائما يف هذه ال�شباقات.
الكندي،  �شعيد  را�شد  اأكد  من جانبه 
لنا  ي��ق��دم  دب����ي،  ع��ه��د  ���ش��م��و ويل  اأن 
ال��ت��ف��وق يف  ن�شتلهم  وم��ن��ه  ال���درو����س 
ب��ال�����ش��ق��ور وكافة  ال�����ش��ي��د  ب���ط���ولت 
توؤكد  ال���ت���ي  ال���رتاث���ي���ة  ال���ب���ط���ولت 
وقال  بها،  اهتمامه  م��دى  م�شاركته 
التناف�شية،  الغايات  تتعدى  لبطولة 
اإبراز  اأهمها  اأخ��رى  اأم��ور  اإىل  لت�شل 
العريقة،  ال��رتاث��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ة  ه���ذه 

العربة  دب��ي،  عهد  ويل  �شمو  يف  ولنا 
يف م�شاركة �شقره غيث وح�شده هذه 
ن�شعى  يجعلنا  مب��ا  امل��م��ي��زة،  الأرق����ام 
اأي�شا ل�شم اأف�شل ال�شقور وتدريبها 

حل�شد اأرقام بهذه القوة.
النا�سئني تنطلق اليوم

بطولة  ال�������ش���ب���ت،  ال�����ي�����وم  ت���ن���ط���ل���ق 
ال��ن��ا���ش��ئ��ني امل��خ�����ش�����ش��ة ل��ف��ئ��ت��ي تبع 
وح�����س وت��ب��ع ج���ري، وت���اأت���ي يف اإط���ار 
ت�شجيع اجليل ال�شاعد على امل�شاركة 
ال���ت���دري���ب  وت���ن���م���ي���ة م���ه���ارات���ه���م يف 
وال��ت��ن��اف�����س، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ن�شر هذه 
ت�شتمر  ف��ي��م��ا  ال���رتاث���ي���ة،  ال��ري��ا���ش��ة 
نهائيات بطولة فخر الأجيال لل�شيد 
املخ�ش�شة  امل�����ش��اب��ق��ات  يف  ب��ال�����ش��ق��ور 

لباقي الفئات. 
ملركز  ال��ر���ش��م��ي��ني  ال���رع���اة  اأن  ي��ذك��ر 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د لإح��ي��اء الرتاث 
ه������م: ال����ط����اي����ر ل���ل�������ش���ي���ارات ولن�����د 
روف���ر وم��ط��ارات دب��ي وع��ب��د الواحد 
لل�شيارات(  )ال��ع��رب��ي��ة  ال��ر���ش��ت��م��اين 

والقرية العاملية واذاعة الأوىل.

�شهد �شباق بلومربغ �شكوير مايل جلري 
التتابع يف دبي م�شاركًة فاقت التوقعات، 
ح��ي��ث جت�����اوز ع����دد امل�������ش���ارك���ني 750 
���ش��خ�����ش��اً ت��ن��اف�����ش��وا لإن���ه���اء ���ش��ب��اق امليل 
مركز  ح��ول  املمتد  مب�شاره  ك��م(   1.6(
دب���ي امل����ايل ال��ع��امل��ي اأث���ن���اء ه���ذا احلدث 

ال�شنوي املميز ل�شباق ال�شركات. 
ال�����ش��رك��ات يف  اأك���رب  م��ن   75 وتناف�شت 
 HSBC دبي، مبا فيها ما�شرتكارد و
والبنك العربي، وبنك الفجرية الوطني 
امل�شمار  عرب  البع�س  بع�شها  متحديًة 
ب��ع��ن��اي��ة ليمر حول  وامل�����ش��م��م  اخل��ا���س 
تتوج  ك��ي  وذل��ك  الفريد  ال��ب��واب��ة  مبنى 

بلقب ال�شركة الأ�شرع يف دبي.
ك���ان ف��ري��ق ���ش��رك��ة م��و���ش��ت��اجن��روب هو 
الفريق الأ�شرع، حيث متكن من اإكمال 
على  املمتد  امل�شمار  على  دورات  ع�شر 

طول ميل بزمٍن قدره �شاعة و3 دقائق 
فريق  ق�شري  ب��ف��ارق  ت��اله  ثانية،  و21 
���ش��رك��ة ك��الي��د اآن����د ك���و ل��ي��ح��ت��ل املركز 
الثاين بزمٍن بلغ �شاعة و5 دقائق و36 
ثانية، يف حني حل فريق �شركة التميمي 
وم�����ش��ارك��وه ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ب��زم��ٍن بلغ 

�شاعة و7 دقائق و33 ثانية.
اإ���ش��م��اغ��ي��ل��وف��ا كابنت  ن�����ورا  وا���ش��ت��ل��م��ت 
ال��ف��ري��ق ال��ف��ائ��ز ال���ك���اأ����س ال�����ذي متنى 
اجل��م��ي��ع احل�����ش��ول عليه وذل���ك خالل 
ويف  ال�����ش��ب��اق،  ت��ال  ال���ذي  التتويج  حفل 
�شباقاً  ك��ان  ن���ورا:  ق��ال��ت  املنا�شبة  ه��ذه 
املناف�شة  ه���ذه  اأت���وق���ع  اأك����ن  مل  رائ���ع���اً. 
على الإط��الق فالكثري من الفرق بدت 
بهذا  للغاية  م�شرورة  اإنني  ج��داً.  قوية 
الفوز. اإن عبور خط النهاية كان حلظة 
هذا  تنظيم  ع��ل��ى  ل��ك��م  ���ش��ك��راً  عظيمة. 

احلدث املده�س.
ال��ع��ام تقدمي فئة جديدة  وق��د مت ه��ذا 
اأخ����ذت ب��ع��ني الع��ت��ب��ار ال���زي���ادة يف عدد 
ال���ع���ّداءات امل�����ش��ارك��ات، ح��ي��ث ف���از بهذه 
الأوىل حتت  للمرة  تقدم  التي  اجلائزة 
ا�شم "اأ�شرع فريق خمتلط" فريق �شركة 
بلغ  بزمٍن  ال�شباق  اأنهى  الذي  بلومربغ 

�شاعة و11 دقيقة و36 ثانية.
العاملية  ال�شركة  وه��ي  بلومربغ،  لعبت 
الرائدة يف جمال معلومات واأخبار املال 
لهذا  الر�شمي  ال��راع��ي  دور  والأع��م��ال، 
ال�����ش��ب��اق، وق��د ق��دم��ت ب��ل��وم��ربغ دعمها 
لندن  يف  انطالقته  منذ  ال�شباق  ل��ه��ذا 
2007. وم��ن��ذ ذل���ك احل���ني فقد  ع���ام 
ال�شباقات  م��ن  ال�����ش��ب��ك��ة  ه���ذه  ت��و���ش��ع��ت 
العامل  عرب  م��دن  �شبع  لت�شمل  العاملية 
ت�شت�شيف  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  دب���ي  ول��ت��ك��ون 

ال�شباق الأول لعام 2017.
ال�����ش��ي��دة كلوديا  ال�����ش��ب��اق، ق��ال��ت  وع���ن 
م����ي����دل����ر، رئ���ي�������ش���ة م���ك���ت���ب ب���ل���وم���ربغ 
مبنطقة اخلليج: نود اأن ن�شكر �شركاءنا 
لروحهم  وموظفينا  ورعاتنا  وعمالءنا 
هذا  يف  وم�شاركتهم  اجليدة  الريا�شية 
ال�شباق املثري، ونوجه تهانينا اإىل فريق 
ال���ذي ح��از على  �شركة م��و���ش��ت��اجن��روب 

كاأ�س الفوز . 
الآخ����رون  الرئي�شيون  ال��رع��اة  ت�شمن 
مركز  احل���دث  ملقر  الر�شمي  ال�شريك 
ال�شحي  وال�شريك  العاملي،  امل��ايل  دب��ي 
فاليانت كلينيك، و�شريك و�شائل النقل 
الإعالميان  وال�����ش��ري��ك��ان  م���ازي���رات���ي، 
واإيليفيجن،  وي����ك  ب��زن�����س  ب���ل���وم���ربغ 
 ،103.8 اآي  دب��ي  الإذاع����ي  وال�شريك 

و�شريك ال�شيافة مطعم بازار.  

الرئي�س  نائب  امل��زروع��ي،  وق��ال��ت رج��اء 
املوؤ�ش�شي  والت�����ش��ال  للت�شويق  الأول 
العاملي:  امل��ايل  دب��ي  مركز  �شلطة  ل��دى 
�شباق  ملقر  رئي�شي  ك��راٍع  م�شاركتنا  عرب 
التتابع  جل��ري  مايل  �شكوير  بلومربغ 
متكّنا من تعزيز مكانتنا كوجهة رائدة 
الع�شرية  احل���ي���اة  واأمن�����اط  ل��الأع��م��ال 
وع��ك�����س ����ش���ورٍة ع���ن م��رك��ز دب���ي املايل 
لل�شركات  يتيح  م��ث��ايل  ك��م��ك��ان  ال��ع��امل��ي 
والتوا�شل  ال��ت��ق��دم  ف��ر���ش��ة  والأف�������راد 
ن��ق��دم��ه م���ن برامج  وال���ش��ت��م��ت��اع مب���ا 
وع��رو���س ف��ري��دة. ن��ح��ن ف��خ��ورون باأن 
ن��ك��ون ج�����زءاً م���ن ه���ذا احل����دث العاملي 
لل�شنة الثانية على التوايل، وم�شرورون 
العمل اجلماعي  اأخ��الق  مبا مل�شناه من 
وال�����روح ال��ري��ا���ش��ي��ة وال��ت��ن��اف�����س الودي 
ال���ت���ي جت���ل���ت ع����رب ه�����ذا ال�������ش���ب���اق بني 

املتناف�شني من عمالئنا يف مركزنا.
امل�شاركون  ك���اف���ة  مت��ت��ع  ال�����ش��ب��اق  ب��ع��د 
وعائالتهم  واأ���ش��دق��اوؤه��م  وامل�شجعون 
وال�شيافة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ب��ال��ن�����ش��اط��ات 
يف ق��ري��ة ال�����ش��ب��اق ق��ب��ل م�����ش��اه��دة حفل 
ال��ت��ت��وي��ج وم���ن ث��م ال��ت��وج��ه اإىل مطعم 
التي  الر�شمية  احلفلة  حل�شور  ب���ازار 

امل�شاركون  ت���اب���ع  ح��ي��ث  ال�����ش��ب��اق  ت��ل��ت 
وال�شيوف احتفالهم.

الإداري  املدير  كيلر،  نيك  ال�شيد  وق��ال 
املنظمة  �شبورت  مايل  �شكوير  ل�شركة 
ل��ل��ح��دث: ل��ق��د ك��ان��ت ردود ال��ف��ع��ل من 
ال�شركات والأفراد امل�شاركني يف احلدث 
يف دبي رائعة، وقد كان من امل�شجع جداً 

روؤية زيادة بلغت خم�شني باملائة يف عدد 
املا�شي  العام  �شباق  امل�شاِركة عن  الفرق 
نود  دب���ي.  يف  �شباقاتنا  اأول  ك��ان  ال���ذي 
جميع  لن�شكر  الفر�شة  هذه  ن�شتغل  اأن 
رعاتنا و�شركائنا الذين �شاركونا احلدث 
اإىل املزيد من  هذا العام ونتطلع قدماً 

الفعاليات الناجحة يف دبي.

بطولة فخر الأجيال لل�سيد بال�سقور - التلواح

فرخ وح�ض  حر  فئة  يف  االأول  "غيث" باملركز  �سقره  فّزاع" لفوز  "النامو�ض 
اإبراهيم دروي�س: م�ساركة ويل عهد دبي رفعت من م�ستوى البطولت ب�سكل عام

فريق مو�ستاجنروب يفوز ب�سباق  بلومربغ �سكوير مايل جلري 
التتابع يف مركز دبي املايل العاملي

انطالق الدورة الدولية االأوىل ملدربي الكاراتيه يف نادي ال�سارقة 

دقت الوكالة الإ�شبانية ملكافحة املن�شطات ناقو�س اخلطر فيما يخ�س الختبارات 
يف كرة القدم الإ�شبانية بعد رف�س الحتاد الدويل لكرة القدم والحتاد الأوروبي 
لكرة القدم حتمل امل�شوؤولية واأخد العينات يف لقاءات الدوري الإ�شباين. واعتربت 
الوكالة الإ�شبانية ملكافحة املن�شطات غري مطابقة للقوانني الدولية من طرف 
الوكالة الدولة ملكافحة املن�شطات منذ اذار مار�س 2016 واكدت اأنها غري قادرة 
على ممار�شة مراقبة املن�شطات واإجراء الفحو�شات والختبارات الدورية. وكانت 
الوكالة الدولية ملكافحة املن�شطات قد دخلت يف مفاو�شات مع الحتادات القارية 
القدم مل يتحمل  اإ�شبانيا، لكن يف كرة  الريا�شيني يف  والدولية لتقوم مبراقبة 
امل�شوؤولية وه��و ما  ال��دويل لكرة القدم  الحت��اد الأوروب���ي لكرة القدم والحت��اد 
�شنة  ح��وايل  مراقبة طيلة  دون  الفرق  ولعبي  ال�شباين  ال��دوري  لقاءات  ت��رك 

من القرار. وح�شب الوكالة الإ�شبانية ملكافحة املن�شطات فالحتاد الأوروبي لكرة 
القارية  املناف�شات  ن�شاطه يهم  ال�شبانية لكون  القدم  القدم رف�س مراقبة كرة 
يهم  ن�شاطه  ول��ك��ون  ال�شبب  لنف�س  ال��ق��دم  لكرة  ال���دويل  الحت���اد  رف�س  بينما   ،

اللقاءات واملناف�شات الدولية.
ملكافحة  الإ�شبانية  الوكالة  اأك��دت  الدولية  للقوانني  مطابقة  غري  كونها  ورغ��م 
املن�شطات عرب بيانها اأنها اأجرت اختبارات على 57 لعبا خالل املو�شم احلايل 
ومل تعلن عن النتائج ، كما اأن اختباراتها ل تعترب قانونية حتى لو كانت �شلبية. 
وياأتي بيان الوكالة الإ�شبانية ليطرح م�شكلة كبرية لكرة القدم الإ�شبانية التي 
الالعبني  منح  يف  ف��رق  اأطباء  �شلوع  بخ�شو�س  م�شتها  قد  اتهامات  ع��دة  كانت 

املن�شطات.

وتطلع  بطموح  غونزالي�س  راوؤول  مدريد  ري��ال  اأ�شطورة  اأ���ش��اد 
يف  م�شرياً  نف�شه،  تطوير  نحو  رون��ال��دو  كري�شتيانو  الربتغايل 
الوقت ذاته اإىل املناف�س الكبري ليونيل مي�شي، قائاًل اإن وجوده 

يف الدوري الإ�شباين �شيء ممتع ومبهج.
عاملي،  م�شتوى  على  ملرحلة  يرمزان  لعبان  هما  راوؤول:  وق��ال 
 2009 ملدة عامي بني  كري�شتيانو  ج��وار  اإىل  لعب  باأنه  مذكراً 

و2010.
وحول كري�شتيانو، اأكد ما حققه مع الريال، واأن ي�شبح الهداف 
يف  تقريباً  ه��دف��اً   50 بت�شجيل  م��ع��دودة  م��وا���ش��م  ال��ت��اري��خ��ي يف 
عدم  ب��ا���ش��ت��م��رار،  نف�شه  ي��ط��ور  لأن  تطلعه  ط��م��وح��ه،  بع�شها، 

بها،  التي يحظى  والبدنية  الفنية  الإمكانات  ال�شت�شالم وبهذه 
جتعل من ال�شعب اإيقافه.

بر�شلونة  مثل  الكبري  املناف�س  هو  اأو�شح  مبي�شي،  يتعلق  وفيما 
ومن الرائع واملمتع وجوده يف بطولتنا املحلية، وال�شتمتاع مبا 

يقدمه عن قرب، اإنه لعب ي�شنع الفوارق.
وتابع: "اأعتقد اأن وجود مي�شي وبر�شلونة وعالقة التناف�س هذه 
الريال لن يكون ما هو  اأن  واأرى  للفريقني،  بالن�شبة  اأم��ر جيد 

عليه بدون الرب�شا والعك�س".
وزار لعب �شالكه الأملاين وكوزمو�س نيويورك ال�شابق، العا�شمة 
املك�شيكية لفتتاح مكتب متثيلي للدوري الإ�شباين يف املك�شيك. 

راوؤول: رونالدو طموح.. ومي�سي هو املتعة اأزمة املن�سطات تدق اأبواب الدوري االإ�سباين

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00857/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : دورين للتكنولوجيا -�س ذ م م 
 مبا اأن املدعي : بوتن�شال للعقارات   

 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/00857/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - كون امل�شتاأجر ل يزال ي�شغل العني 

للماأجور للفرتة من 2016/7/1  الأج��رة  �شداد  املدعى عليه ميتنع عن  ان  اخ��الء عقار - 
وحتى 2016/12/31 فرت�شد بذمته مبلغ 27726 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره 

بال�شداد او الإخالء يف 2016/11/21    
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعى عليه مبلغ  كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/7/1 

وحتى 2016/12/31 و رغم اخطاره يف 2016/11/21  ميتنع عن ال�شداد.
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق  ال��ث��الث��اء   ي���وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع��الن��ك��م  الق�شائية  اللجنة  وق����ررت 
2017/2/14 ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�شري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . الن�شر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 11941 بتاريخ 2017/2/11   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00427/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/05120/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده: مطعم �شاميا فودز  -  جمهول حمل القامة   
 حيث تقدم طالب التنفيذ: �شركة برتول الإمارات الوطنية املحدودة )اينوك( - ذ م م

 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:
1- ال��زام املدعي عليها ان ت��وؤدي للمدعية مبلغ 480000 درهم قيمة الجرة 

للفرتة من 2017/2/23 وحتى 2016/10/23 
2- الزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ 9000 درهم ر�شوم خدمات عن 

ال�شنة املالية الرابعة  
3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

يوم من  ع�شر  بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة  انكم مكفون  نعلمكم  لذلك 
يتم  �شوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�شر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه.

 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ش املنازعات اليجارية
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الفجر الريا�ضي

مارينا"  "يا�س  ح���ل���ب���ة  اأك����م����ل����ت 
نخبة  ل����ش���ت���ق���ب���ال  ا����ش���ت���ع���دادات���ه���ا 
انطالق  م��ع  املنطقة  يف  ال�شائقني 
اجل�����ول�����ة ال�����راب�����ع�����ة م�����ن امل���و����ش���م 
احرتافية  الأك��ر  للبطولة  الثامن 
كا�س  حت��دي  املنطقة  يف  وتناف�شية 
ب��ور���ش��ه ج��ي ت��ي 3، و���ش��ت��ك��ون تلك 
اجل��ول��ة ه��ي الأخ����رية يف الإم����ارات 
ق���ب���ل اجل���ول���ت���ني اخل���ت���ام���ي���ت���ني يف 
اجلولتني  انتهاء  وعقب  البحرين. 
ال�شائقون  ح��ط  دب���ي،  امل��ث��ريت��ني يف 
الإماراتية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  رح��ال��ه��م 
املو�شم الأ�شعب  اأبوظبي ل�شتكمال 
احللبة  واختبار  ال�شل�شلة  تاريخ  يف 
ال�شباقني  ان��ط��الق  ق��ب��ل  ال�����ش��ه��رية 
الأ�شا�شيني يومي اجلمعة وال�شبت، 
ال�شل�شلة  ت��اري��خ  يف  الأوىل  وللمرة 
اجلولة  خ�����الل  ال�������ش���ب���اق  ���ش��ي��ك��ون 
الرابعة بكامل تكوين �شباق اجلائزة 
الكربى حيث يتاألف امل�شار من 21 

منعطف مل�شافة 5.54 كم.
الثامن  امل��و���ش��م  ي�شهده  م��ا  وب��رغ��م 
الأن  حتى  متوا�شلة  �شراعات  م��ن 
ع��ل��ى م���راك���ز ال�������ش���دارة ن��ه��اي��ة كل 
يوؤثر  وث��ان��ي��ة  منعطف  وك���ل  ���ش��ب��اق 
يف الرتتيب العام لل�شل�شة، �شيواجه 
ال�شائقون حتدياً جديداً على حلبة 
وبتكوين  ال�����ش��ه��رية  م��اري��ن��ا  ي��ا���س 
�شباق الفورمول 1، مبا يعد نقطة 
هذا  ال�����ش��ائ��ق��ني  جل��م��ي��ع  مف�شلية 

املو�شم.
الإمارات  يف  املقيم  ال�شائق  وين�شم 
ال�شائقني  باقي  اإىل  مارديني  ب�شار 
قدر  اأك���ر  اقتنا�س  اإىل  الطاحمني 
م���ن ال��ن��ق��اط ب���اأم���ل ال���و����ش���ول اإىل 

من�شات التتويج النهائية لفئاتهم.
نقطة   22 ب����  م���اردي���ن���ي  وي��ت��خ��ل��ف 
الفئة  الثالث يف  املركز  عن �شاحب 
�شابق  ا�شتغالل  يف  وياأمل  الف�شية، 
خالل  وب��امل��دي��ن��ة  باحللبة  معرفته 
اخلليج  ل�شباق  ال�شابقة  م�شاركته 

 2015 عام  بور�شه  مع  �شاعة   12
لتحقيق زمن تاأهيلي مميز ومركز 

متقدم خالل ال�شباق الأول.
اأم��ر رائع  اإن��ه  وق��ال ب�شار مارديني: 
فهي  م��اري��ن��ا،  يا�س  حللبة  اأع���ود  اأن 
كل  يف  حقاً  وا�شتمتع  عظيمة  حلبة 
لل�شباق عليها، ففي هذه  اأعود  مرة 
وهو  ف���ن���ي  م��ن��ع��ط��ف   20 احل���ل���ب���ة 
م���ا ���ش��ي��ك��ون حت����دي ���ش��ع��ب خالل 
جميعاً  �شنعمل  ع��ن��دم��ا  ال��ت��ج��ارب 
على اإنهاء اللفة باأ�شرع وقت، عملت 

خ���الل ال��ف��رتة امل��ا���ش��ي��ة ح��ث��ي��ث��اً مع 
للزمن  الو�شول  يف  ون��اأم��ل  فريقي 

الذي نحتاجه.
واأ�����ش����اف: ه���ديف الأ���ش��ا���ش��ي خالل 
الفجوة  ت�شييق  ه��و  اجل��ول��ة  ه���ذه 
الف�شية،  ال���ف���ئ���ة  م���ت�������ش���دري  م����ع 
جداً  متينة  ال��ف��ج��وة  ه���ذه  ب��ال��ف��ع��ل 
لل�شائقني  ال��ع��ال��ي��ة  ال�����ش��رع��ات  م��ع 
الوقت  نف�س  يف  ولكنها  املقدمة،  يف 
مل��ا مي��ك��ن اأن  تعطي م��وؤ���ش��راً ج��ي��داً 
فاإن  ل��ذا  ال�شيارة  �شرعة  اإليه  ت�شل 

ال��و���ش��ول لأزم��ن��ت��ه��م ه��و م��ا اأ�شعى 
لتحقيقه حالياً.

موؤ�ش�س  ل���ي���خ���ر  وال���������رت  وق���������ال 
وم���دي���ر حت���دي ك���اأ����س ب��ور���ش��ه جي 
تعترب  الأو������ش�����ط:  ال�������ش���رق   3 ت����ي 
من  للكثري  بالن�شبة  اجل��ول��ة  ه��ذه 
ح��ل��ب��ة جديدة  ال�����ش��ائ��ق��ني مب��ث��اب��ة 
اأخرى �شيت�شابقون فيها، لذا عليهم 
ال��ع��م��ل ب��ك��د ل��ل��ت��ع��ود ع��ل��ى خمطط 
احللبة باأ�شرع وقت ممكن، دائماً ما 
تكون اجلولة على حلبة يا�س مارينا 

اأه����م لقاءات  ���ش��ع��ب��ة، وواح�����دة م��ن 
م�شتوى  رف���ع  يف  وت�����ش��ه��م  امل��و���ش��م، 

جميع ال�شائقني.
مرحلة  اإىل  الأن  و�شلنا  واأ���ش��اف: 
ه����ام����ة ج�������داً م�����ن امل����و�����ش����م وه�����ذه 
اجلولة �شتحدد ب�شكل كبري م�شرية 
املتبقية،  اجل���ولت  خ��الل  البطولة 
كولني  ري��ان  يو�شع  اأن  املمكن  فمن 
فارق ال�شدارة اأو من املمكن اأن نرى 

مفاجاآت يف النتائج.
وي��رتب��ع ري���ان ك��ول��ني ع��ل��ى �شدارة 

الرتتيب العام بر�شيد 140 نقطة 
مع  نقطة   17 اإىل  ال��ف��ارق  مو�شعاً 
اأقرب مناف�شيه، بعد تاأكيد ال�شدارة 
يف  الثالثة  اجلولة  ب�شباقي  والفوز 
املزيد  اقتنا�س  ياأمل يف  دب��ي، حيث 
اأكر  ال��ف��ارق  وتو�شيع  النقاط  م��ن 
م����ع م����ط����ارده ت�������ش���اريل ف���ري���ن���ز يف 
نقطة   123 بر�شيد  الثاين  املركز 
اأوليفانت  ت���وم  ال��ربي��ط��اين  وي��ح��ل 
 112 ب��ر���ش��ي��د  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  يف 
نقطة، وبفارق 20 نقطة فقط عن 

املركزين الثالث وال�شاد�س، �شتجعل 
الربيطاين  ال�������ش���ائ���ق  ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
ت�شاريل اإي�شتوود �شائق كاأ�س بور�شه 
ك�����اري�����را، حت��ق��ي��ق اأك������رب ع�����دد من 

النقاط يف اأبوظبي اأكر �شعوبة.
 17 الدولية  احللبة  و�شت�شت�شيف 
خمتلفة  دول���ة   12 ميثلون  �شائقاً 
مب�شاركة  اجل�����ول�����ة،  ه�����ذه  خ�����الل 
والهواة  امل��ح��رتف��ني  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
�شائقني  ت�����ش��م  وال���ت���ي  وامل��ب��ت��دئ��ني 
اأملانيا،  ال����روي����ج،  اإي����رل����ن����دا،  م���ن 
يف  وت��رك��ي��ا،  ال�شويد،  لوك�شمبورغ، 
املنطقة  �شائقي  مع  قوية  مواجهة 
العربية  الإم�����ارات  ال��ذي��ن مي��ث��ل��ون 
و�شلطنة  وقطر  والبحرين  املتحدة 
ال�شعودية،  العربية  واململكة  عمان 
الأك���ر  ال�����ش��ب��اق��ات  �شل�شلة  خ���الل 

احرتافية يف املنطقة.
و�شتتوا�شل مناف�شات املو�شم الثامن 
م���ن حت���دي ك���اأ����س ب��ور���ش��ه ج���ي تي 
اجلولة  خالل  الأو�شط  ال�شرق   3
حلبات  م����ن  واح��������دة  يف  ال����راب����ع����ة 
مارينا  يا�س  حلبة  العاملية،  النخبة 
الفرتة  خ��الل  ظبي  اأب��و  يف  املذهلة 
اجل������اري،  ف����رباي����ر   11-10 م����ن 
حتت  الأول  ال�شباق  �شينطلق  حيث 
ي����وم اجلمعة  ال��ك��ا���ش��ف��ة  الأ�����ش����واء 
فيما  م�شاًء   6 ال�شاعة  فرباير   10
�شينطلق ال�شباق الثاين يوم ال�شبت 
11 فرباير ال�شاعة 3.15 ع�شراً.

النقاط  نزيف  وق��ف  عن  اخلام�س  وليفربول  ال��راب��ع  ار�شنال  يبحث 
ال�شبت يف املرحلة اخلام�شة والع�شرين من الدوري النكليزي  اليوم 
لكرة القدم، بينما يخو�س ت�شل�شي املت�شدر مباراة �شهلة امام برينلي 
الحد. مني ار�شنال بخ�شارتني امام واتفورد وت�شل�شي، فرتاجع بفارق 
12 نقطة يف مبارياته  ليفربول  اهدر  فيما  12 نقطة عن الخري، 

اخلم�س الخرية التي مل يذق فيها طعم الفوز.
وي�شت�شيف ار�شنال ال�شبت هال �شيتي الثامن ع�شر، 

�شيفه  ام��ام  �شعبة  مباراة  ليفربول  يخو�س  فيما 
توتنهام الثاين. على ملعب انفيلد ي�شت�شيف لعبو 
الو�شيف  توتنهام  كلوب  ي��ورغ��ن  المل���اين  امل���درب 
واق����ل الن���دي���ة ت��ع��ر���ش��ا ل��ل��خ�����ش��ارة ه����ذا املو�شم 

الهولندي  ال��و���ش��ط  لع���ب  وق����ال   .)2(
ليفربول  ملوقع  فينالدوم  جورجينيو 

قدمنا  عادلني،  لنكن  اللكرتوين 
اف�شل  ال���ك���ربى  امل���ب���اري���ات  يف 

لذا  املو�شم،  ه��ذا  م�شتوياتنا 
اعتقد انه من ال�شهل على 

جيدا  يلعب  ان  اجلميع 
يف مباريات كهذه.

ل��ي��ف��رب��ول هذا  وف�����از 
ار�شنال  على  املو�شم 
وت�شل�شي ومان�ش�شرت 
املر�شحني  ���ش��ي��ت��ي 
ل����ل����ف����وز ب���ال���ل���ق���ب، 
اربع  خ�شر  ان��ه  بيد 

برينلي  ام����ام  م����رات 
و�شوان�شي  وب��ورمن��وث 

املتوا�شعني.  �شيتي  وهال 
13 من  نال ليفربول  وقد 

الفرق  ام���ام  نقطة   21 ا���ش��ل 
ال�شتة الوائل يف الرتتيب.

من جهته، ا�شتعاد توتنهام طريق الفوز 
بعد تعادله ال�شلبي املخيب امام �شندرلند، 

اذ تخطى �شيفه ميدلزبره -1�شفر.
ومر توتهام يف فرتة قحط يف ت�شرين الأول 

املا�شيني،  الثاين/نوفمرب  وت�شرين  اكتوبر 
عندما فاز مرة واحدة يف 10 مباريات يف كل 

الرجنتيني  امل���درب  لعبي  ان  بيد  امل�شابقات، 
وفازوا  قواهم  ا�شتجمعوا  بوكيتينو  ماوري�شيو 

بعدا 11 مرة يف 14 مباراة.
ا�شلوب  بوكيتينو  يف�شل  ك��ل��وب،  غ���رار  وع��ل��ى 

ن��ظ��ريه الملاين  ال��ع��ايل، وق��د دع��م  ال�شغط 
لتخطي ازمته الراهنة ل ميكنني احلديث 

عن مدرب اخر، لكن كلوب ذكي وبخربته 
ميكنه تاأمني التوازن املطلوب.

مل  واذا  عبقري،  فانت  ف��زت  اذا  وتابع 
ت��ف��ز ت��ت��ع��ر���س ل��الن��ت��ق��اد. يجب 

عفويا،  طبيعيا،  ت��ك��ون  ان 
التي  بالطريقة  ت��وؤم��ن 
وت�شتخدم  ت���ط���ب���ق���ه���ا 

ا�شاليبك"، م�شيفا اجلواب �شهل: اعمل فقط بالطريقة التي توؤمن 
بها، ميكنك عندها حتقيق امور كبرية.

فر�شه  ان  ي��درك  وهو  �شيتي  هال  ار�شنال مواجهة  يفتتح  املقابل،  يف 
باحراز اللقب باتت �شئيلة للغاية، بعد خ�شارته امام ت�شل�شي 1-3 يف 

اجلولة ال�شابقة.
فينغر  ار���ش��ني  الفرن�شي  امل���درب  فريق  وت��راج��ع 

نقطة عن   12 ب��ف��ارق  ال���راب���ع،  امل��رك��ز  اىل 
ت�شل�شي ونقطتني عن مان�ش�شرت �شيتي 

الثالث.
ارت��ف��اع ح��دة النتقاد  ويف ظ��ل 

من قبل امل�شجعني، طالب 
اجلميع  فينغر 

للنادي  م�شجعا  تبقى  ان  ميكنك  ل  اللندين  الفريق  وراء  بالوقوف 
حتى الثالثاء )عندما خ�شر ار�شنال امام واتفورد 2-1 على ار�شه(، 
ول تكون م�شجعا بعد ذلك او يف مباراة الفريق ال�شبت. ل معنى لهذا 
المر". وتابع الفرن�شي املخ�شرم كل الندية الخرى التي نواجهها، 
توقعات  لديها  كلها  ليفربول،  �شيتي،  مان�ش�شرت  يونايتد،  مان�ش�شرت 
ان  يحب  هناك.  معركة  يف  نحن  م�شيفا  عريق،  وتاريخها  مرتفعة 
ت�شل�شي  وينتظر  للنجاح.  الفر�شة  منلك  لن  وال  موحدين  نبقى 
ح��ت��ى الح����د مل��واج��ه��ة ب��رين��ل��ي ع��ل��ى م��ل��ع��ب الخ����ري ت����ورف مور. 
18 مباراة  16 فوزا يف اخر  حقق الفريق الزرق 
الفريق  ت��وا���ش��ع  ع��ل��ى رغ���م  ال������دوري،  يف 
اليطايل  امل���درب  طالب  املناف�س، 
باحلفاظ  لعبيه  كونتي  انطونيو 
ل�شبكة  كونتي  وقال  زخمهم.  على 
بي بي �شي الريا�شية، نحن الن يف 

ال�شدارة، لكن الدوري �شعب جدا.
الن  املهم  م��ن  يل  بالن�شبة  وا���ش��اف: 

ال�شغط وا�شتغالل الزخم.
مان�ش�شرت  على  الن��ظ��ار  وترتكز 
يونايتد، حامل الرقم القيا�شي 
اللقب،  اح�����راز  م����رات  ب��ع��دد 
ع���ن���دم���ا ي�����ش��ت��ق��ب��ل وات����ف����ورد 
ال���ف���ارق  ق��ل�����س  اذ  ال�������ش���ب���ت، 
ار�شنال  م����ع  ن��ق��ط��ت��ني  اىل 
ليفربول  مع  ونقطة  ال��راب��ع 

اخلام�س.
وم����ن����ي ف����ري����ق امل�������درب 
ال������ربت������غ������ايل ج����وزي����ه 
م������وري������ن������ي������و ب�����ث�����الث 
املو�شم،  ه���ذا  خ�����ش��ارات 
ت�شرين  يف  اخ������ره������ا 
ام����ام  اك���ت���وب���ر  الأول 

ت�شل�شي �شفر4-.
جراح  يونايتد  وع��م��ق 
حامل  ���ش��ي��ت��ي  ل��ي�����ش��رت 
هزمه  ع���ن���دم���ا  ال���ل���ق���ب 
املا�شي،  ال�شبوع  بثالثية 
فرتاجع الخري اىل املركز 
ال�شاد�س ع�شر. ويحل لي�شت 
الذي مني باربع خ�شارات على 
ال�شابع  �شوان�شي  على  ال��ت��وايل 
ع�����ش��ر ال����ذي ي��ت�����ش��اوى م��ع��ه ب�21 
�شيتي  مان�ش�شرت  وي��اأم��ل  ن��ق��ط��ة. 
حتقيق فوزه الثالث تواليا، عندما 
يختتم املرحلة الثنني بحلوله على 

بورمنوث الرابع ع�شر.
ال�شبت  ي��ل��ع��ب  امل���ب���اري���ات،  ب��اق��ي  ويف 
و�شندرلند  ايفرتون،  مع  ميدلزبره 
و�شت  مع  ه��ام  وو�شت  �شاوثمبتون،  مع 
كري�شتال  مع  �شيتي  و�شتوك  بروميت�س، 

بال�س.

الطريق معبدة لت�سل�سي بلقاء برينلي

ار�سنال وليفربول لوقف نزيف النقاط يف الربميريليغ 

مارديني جاهز للجولة الرابعة يف اأبو ظبي

�سائقو حتدي كاأ�ض بور�سه جي تي 3 ال�سرق االأو�سط ي�ستكملون حت�سرياتهم 
قبل انطالق اجلولة الرابعة على حلبة يا�ض مارينا 

ل  اأنه  لوبيتيغي،  القدم، جولني  لكرة  الأول  الإ�شباين  املنتخب  اأكد مدرب 
يغلق الباب يف وجه اأي لعب وخا�شة اإذا كان هذا الالعب هو اإيكر كا�شيا�س، 

الذي اأ�شاد باملو�شم اجليد الذي يقدمه مع بورتو الربتغايل.
واأقر املدرب البا�شكي باأن حار�س ريال مدريد ال�شابق مير حالياً بفرتة جيدة 
املنتخب  عرين  حلرا�شة  عودته  اإمكانية  اإىل  م�شرياً  البدين،  امل�شتوى  على 
جمدداً، رغم غيابه عن اللعب الدويل منذ 10 �شبتمرب )اأيلول( 2015، 

عندما �شارك يف لقاء ت�شفيات يورو 2016 اأمام لوك�شمبورغ.
يلعبون  مرمى  حرا�س  "هناك  تلفزيونية:  ت�شريحات  يف  لوبيتيغي  وق��ال 
مب�شتوى رائع وميكن اأن نرى ذلك، دييغو لوبيز يلعب ب�شكل جيد للغاية، 
فيكتور فالديز، اإيكر يقدم مو�شماً جيداً، دورنا هو متابعتهم، ل نغلق الباب 
يف وجه اأحد وخا�شة اإيكر، يتم تقييمه لدى اإعداد كل قائمة، يقدم م�شتوى 

جيداً ومو�شماً جيداً، دون �شك".

"حقائق  باأنه ل توجد  اأق��ر  راأي��ه يف احلار�س الأف�شل على الإط��الق،  وعن 
باأنه هناك الكثري من احلرا�س "الرائعني" وبينهم اإيكر  مطلقة" وموؤكداً 
اأ�شينخو،  �شرخيو  ف��ي��اري��ال،  مرمى  ح��ار���س  مب�شتوى  اأ���ش��اد  كما  كا�شيا�س. 
اإ�شبيلية وت�شدى لأكر من فر�شة حقيقية  اأمام  تاألق هذا الأ�شبوع  الذي 
بينها ركلة جزاء. وحول قرار املدافع جريارد بيكيه باعتزاله اللعب الدويل 
بعد مونديال 2018 يف رو�شيا، قال: "املونديال ليزال بعيداً، اأف�شح عن 
قرارات نحرتمها ب�شدة، اإنه لعب هام للغاية بالن�شبة لنا وعلينا اأن ن�شتمتع 
به حتى ذلك احلني". وعن راأيه يف دييغو كو�شتا مهاجم ت�شيل�شي، وعما اإذا 
كانت فر�شه يف الن�شمام للمنتخب �شتت�شائل حال انتقاله لل�شني، قال: 
اإنه يقدم مو�شماً  "اإنه هداف الربمييري ليغ ويلعب مع مت�شدر البطولة، 

جيداً للغاية وهذا ما يهمنا".
ال�����ش��اب��ق، �شي�شك  واآر���ش��ن��ال  ب��ر���ش��ل��ون��ة  وب��خ�����ش��و���س زم��ي��ل كو�شتا ولع���ب 

قمي�س  لرت����داء  ع��ودت��ه  اإم��ك��ان��ي��ة  بخ�شو�س  لوبيتيغي  ق���ال  ف��اب��ري��غ��ا���س، 
املنتخب: "ومل ل؟ ل ميكننا اأن نقول ل مطلقة لأي �شخ�س، هو يف العمر 
الذي  بالفريق  ويلعب  كبري  ثقل  ل��ه  ولع���ب  ج��ي��دة  ب��ف��رتة  ومي��ر  املنا�شب 

يت�شدر الربمييري ليغ ويقدم اأخرياً م�شتوى جيداً للغاية".
و�شوله  يتمنى  اأن��ه  اإنيي�شتا،  اأندري�س  امليزان،  رمانة  عن  متحدثاً  واأ�شاف 
اإنيي�شتا ل غبار عليها،  "جودة  ملونديال رو�شيا وهو يف حالة بدنية جيدة: 
اإنه لعب من طراز عاملي، تعر�س هذا العام لإ�شابتني وهو يتعافى حالياً، 
اأداًء راقياً بنهاية املو�شم واآمل اأن يرتكوه يتعافى ب�شكل  اأنه �شيقدم  اأثق يف 

جيد من الإ�شابات".
واختتم حديثه: "حظينا بجيل فريد تقريباً من نوعة يف تاريخ كرة القدم 
ه��ذا اجليل  ن�شتمتع بالعبي  ب��امل��ون��دي��ال، لزل��ن��ا  ت��وج  ذل��ك  وف���وق  العاملية 

واأمتنى اأن نوا�شل ال�شتمتاع باإنيي�شتا". 

لوبيتيغ���ي يفت��ح الب���اب لع���ودة كا�سي���ا�ض للمات���ادور

�شيعر�س  م��دري��د  ري��ال  اأن  ام�س  اإخ��ب��اري��ة  تقارير  ذك��رت 
)حزيران(  يونيو  يف  بنزميا  كرمي  الفرن�شي  لعبه  على 

املقبل جتديد عقده و�شيمدده حتى 2021 اأو 2022. 
"امللكي"  ب��اأن  الإ�شبانية  اآ���س  �شحيفة  واأف���ادت 

يرغب يف جتديد عقد بنزميا )29 عاماً( 
يونيو )حزيران(   30 ينتهي يف  الذي 
املو�شم،  ه��ذا  انتهاء  عقب   ،2019
م�شتغاًل عدم اإقامة كاأ�س اأمم اأوروبية 

اأو مونديال هذا ال�شيف.
و���ش��ت��ك��ون ه���ذه امل����رة ال��ث��ان��ي��ة التي 
ي��ج��دد ف��ي��ه��ا ال���ري���ال ع��ق��د بنزميا 
منذ انتقاله ل�"املريينغي" يف �شيف 

.2009
 2014 يف  الأوىل  امل����رة  وك���ان���ت 
ماليني   5 م��ن  رات��ب��ه  زاد  عندما 

اإىل 8 يف املو�شم، ومن  يورو �شنوياً 
املتوقع اأن يت�شمن جتديد العقد هذه 
املرة زيادة يف الراتب اأي�شاً. واأ�شارت 

اآ�س اإىل اأن اأداء بنزميا تراجع هذا 
ال�شابق،  باملو�شم  مقارنة  املو�شم 

األ���ف  يف  ه���دف���اً   12 م�����ش��ج��اًل 
ب�28  مقارنة  دقيقة  و756 
هدفاً يف األفني و597 دقيقة 

املو�شم املا�شي. 

اأبدى املدرب الفرن�شي زين الدين زيدان تاأييده ملوقف رئي�س ريال 
اإ�شبانيا  كاأ�س  نهائي  ا�شت�شافة  برف�س  برييز  فلورنتينو  مدريد، 

على ملعب �شانتياغو برنابيو اخلا�س بالفريق امللكي.
األفي�س،  ديبورتيفو  ليواجه  امل�شابقة  لنهائي  بر�شلونة  وتاأهل 

بينما ودع ريال مدريد البطولة من دور ال� 8.
اأه��ل��ي��ة امل��ل��ع��ب ل�شت�شافة  وي��ت��ح��ج��ج ري���ال م��دري��د ب��ع��دم 
موعد  مع  تتزامن  وجتديد  �شيانة  اأعمال  ب�شبب  املباراة، 

املباراة، يوم 27 مايو املقبل.
واأج����اب زي���دان ع��ن الأم���ر ع�شية م��واج��ه��ة اأو���ش��ا���ش��ون��ا يف 
بر�شلونة ف�شيكون  �شاألت يف  “اإذا  الليغا:  22 من  اجلولة 

الرد مماثال”.
ال��وح��ي��د الذي  ال�����ش��يء  ق���ول ح��م��اق��ات،  “لتجنب  واأ����ش���اف: 
اأعمال.  هناك  اإن  ق��ال  واإذا  حت��دث  الرئي�س  اإن  قوله  ميكنني 

فهناك اأعمال. يجب احرتام هذا”.
وكان رئي�س ريال مدريد رف�س اأمًرا مماثاًل يف نهائي 2012، 
جانب  اإىل  النهائي  يف  بر�شلونة  وج��ود  ب�شبب  احل��ج��ة،  ب��ذات 

اأتلتيك بلباو.

ريال مدريد يتم�سك بالفرن�سي بنزميا

زيدان يوؤيد منع ا�ست�سافة بر�سلونة يف نهائي كاأ�ض اإ�سبانيا

هرناني�ض يرتك يوفنتو�ض لاللتحاق 
بالدوري ال�سيني 

اعلن يوفنتو�س بطل ايطاليا لكرة القدم ان لعبه الربازيلي هرناني�س ان�شم اىل فريق هيبي 
ت�شاينا فورت�شون ال�شيني مقابل 8 ماليني يورو مع مليونني اإ�شافيني كحوافز. وكان لعب 
مطلع  بيوفنتو�س  التحق  دولية(  مباراة  و27  عاما   31( ال�شابق  الربازيل  منتخب  و�شط 
ال�شيدة  فريق  يف  نف�شه  يفر�س  مل  ولكنه  ميالن،  انرت  من  قادما   2016-2015 مو�شم 
العجوز و�شارك معه يف 30 مباراة فقط يف كل امل�شابقات. و�شين�شم هرناني�س يف فريق هيبي 
ت�شاينا فورت�شون اىل جنمني اآخرين انتقال من ايطاليا هما العاجي جريفينيو والرجنتيني 
ايزكييل لفيتزي. وي�شرف على تدريب الفريق ال�شيني الت�شيلي مانويل بيليغريني، املدرب 

ال�شابق لريال مدريد ال�شباين ومان�ش�شرت �شيتي النكليزي.



    
ُغرم 3 اآالف يورو مل�ساعدته مهاجرين

يورو  اآلف  ثالثة  قدرها  مالية  غرامة  بفر�س  حكم  اأم�س  �شدر 
يف  �شاعد  فرن�شي  م��زارع  على  التنفيذ  وق��ف  مع  دولرا(   3192(

اإدخال مهاجرين ب�شكل غري م�شروع اإىل فرن�شا من اإيطاليا.
احل��دود بني  روي��ا على  وادي  اإي��رو من منطقة  �شيدريك  واأ�شبح 
البلدين ا�شما معروفا يف فرن�شا اإذ اأ�شاد به البع�س لأفعاله بينما 
اآخ��رون. والهجرة ملف �شيا�شي �شاخن يف فرن�شا ول�شيما  انتقده 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة. وي�����ش��ع��ر ك��ث��ري من  2017 ه��و ع���ام الن��ت��خ��اب��ات  واأن 
الناخبني بالقلق من تدفق الهاربني من احلرب والفقر يف ال�شرق 
الأو�شط واأفريقيا. لكن اإيرو لقى اإ�شادة بو�شفه بطال من الذين 
يرون اأن ما فعله بادرة اإن�شانية خال�شة وتعهد املزارع باأن يوا�شل 
امل��زارع ثمانية  ب�شجن  ني�س قد طالب  اأفعاله. كان مدعي مدينة 

اأ�شهر مع وقف التنفيذ.

الروبوتات من  جي�ض  لتطوير  دوالر  مليارات   3
الأم��ري��ك��ي��ة هذا  ال��دف��اع��ي��ة  ال��ب��ح��وث  خ�ش�شت وك��ال��ة م�����ش��اري��ع 
ع�شكرية  تقنيات  لتطوير  دولر،  مليارات   3 من  يقرب  ما  العام 
والت�شغيل  ال��روب��وت��ات  لتكنولوجيا  معظمها  يف  �شتذهب  جديدة 

الأوتوماتيكي، والتي ت�شمل بع�س الروبوتات املحاربة.
الب�شري،  ال��روب��وت  باأطل�س  ُيعرف  ما  الروبوتات  ه��ذه  اأب��رز  وم��ن 
حيث قامت ب�شناعته �شركة بو�شطن ديناميك�س بتمويل من وكالة 
اأطل�س  ويعترب  املتقدمة،  الأمريكية  الدفاعية  البحوث  م�شاريع 
الذي يبلغ طوله 6 اأقدام، اأول جهد جّدي علني  للجي�س الأمريكي 
نحو تطوير روبوت مي�شي على قدمني، وهو م�شمم لأداء بع�س 

املهام املذهلة.
البحث  م��ه��ام  م��ن  ع��دد  ب��ارًع��ا يف  اأط��ل�����س  ي��ك��ون  اأن  واأراد اجلي�س 
والإنقاذ، والتي ت�شمل: فتح ال�شمامات وفتح الأبواب وامل�شي على 
الأنقا�س، واأن يفعل كل ذلك دون اأن يتعر اأو يقع، ولكن كما تدل 

هذه ال�شورة، مل يكن ذلك �شهاًل.
ولكن اإذا بقي اأطل�س م�شتقيًما �شي�شتطيع القيام بعدة اأمور رائعة، 

فكما ُتظهر ال�شورة ميكن برجمة اأطل�س على قيادة ال�شيارات.

ابتكار لتربيد االأ�سياء بدون كهرباء اأو ماء
الأ�شياء  ي��ربد  اأن  ميكنه  اب��ت��ك��ار  اإىل  اأم��ريك��ي��ون  ب��اح��ث��ون  تو�شل 
ا�شتخدام  دون  م��ن  لل�شم�س،  معر�شة  كانت  واإن  حتى  والأم��اك��ن 
الطاقة اأو املياه. و�شيكون هذا اجلهاز على �شكل �شريط يو�شع على 
�شطح اجل�شم املراد تربيده، وهو يعك�س الطاقة ال�شم�شية ويجعل 
اأ�شعة حتت  �شكل  على  فيه  املخزنة  احل��رارة  يتخل�س من  اجل�شم 
احلمراء، بح�شب ما �شرح الباحثون يف جامعة كولورادو يف جملة 
»�شاين�س« العلمية. وتبلغ �شماكة هذا ال�شريط 50 ميكرومرتا، اأي 
اأنه اأثخن بقليل من ورقة الأملنيوم، ومن ال�شهل اإنتاج كميات كبرية 

منه وباأ�شعار ب�شيطة.
األياف  م��ن  امل�شنوع  ال�شريط  ل��ه��ذا  املمكنة  ال�شتخدامات  وم��ن 
التي  الطاقة  توليد  حمطات  تربيد  الف�شة،  من  وطبقة  الزجاج 
والكهرباء،  املياه  من  كبرية  كميات  الغر�س  لهذا  حالياً  تتطلب 
وتربيد املباين ال�شكنية. وقال غانغ تان الأ�شتاذ يف كلية الهند�شة 
يف جامعة وايومينع امل�شاهم يف هذه الدرا�شة »يكفي و�شع ع�شرة 

اأمتار مربعة اإىل ع�شرين فوق �شطح البيت لتربيده يف ال�شيف«.
وميكن اأن ي�شتخدم اأي�شاً لالألواح ال�شم�شية التي ترتفع حرارتها 
ارتفاع  وي��وؤدي  لل�شم�س،  تعر�شها  ب�شبب  الأحيان  بع�س  يف  كثرياً 

حرارتها اإىل انح�شار فاعليتها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طفل يتربع مبدخراته مل�سجد تعر�ض للتخريب
عندما �شمع الطفل جاك �شوان�شون، البالغ من العمر 7 �شنوات، اأن املركز الإ�شالمي يف مدينة بفلوغرفيل بولية 

تك�شا�س تعر�س للتخريب، قرر اأن يتربع للم�شجد مببلغ 20 دولرا هو كل مدخراته. 
وقام املخربون بتمزيق القراآن ولفه يف القاذورات ورمي �شفحات منه خارج باب امل�شجد. 

وقالت والدة جاك، لقناة اأيه. بي. �شي نيوز اإن ابنها اأخرج كل ما لديه من �شنتات وا�شتبدلها بورقة نقدية من فئة 
20 دولرا. 

اإن الع�شرين دولر التي تربع بها جاك ت�شاوي بالن�شبة يل ع�شرين  وقال في�شل نعيم ع�شو هيئة ت�شيري امل�شجد 
لدينا مزيد من  كان  ف��اإن  �شيكربون معا.  فاأطفالنا  الأم��ل  اإن هذا مينحني  التفكري.  يهم هو  فما  دولرا.  مليون 

الأطفال ال�شفيقني مثل جاك يف العامل، فلدي اأمل يف امل�شتقبل. 
وعندما علم امل�شلمون يف املدينة بتربع جاك، قرروا اأن يقدموا له هدية. فاأر�شلوا له جهاز اآي باد لأنه كان يدخر 

اأموال ل�شرائه. واأرفقوا الهدية بر�شالة �شكر. 
اآي باد. لكن امل�شجد املحلي  20 دولرا يف ح�شالة نقودك ل�شراء جهاز  جاء يف الر�شالة عزيزي جاك، لقد ادخرت 
تعر�س للتخريب. وبدل من ذلك، تربعت باملبلغ لهذا امل�شجد املحلي ب�شبب كرمك وطيبة قلبك. رجاء، ا�شتمتع 

بهذا الآي باد. مع خال�س �شكرنا. كل احلب. 
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خرباء يحذرون من اختفاء الذرة
حذر خرباء من املركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية من انت�شار دودة 

احل�شد التي ت�شبب اأ�شرارا كبرية ملحا�شيل الذرة يف القارة الأفريقية. 
و�شرح اخلرباء باأن املحا�شيل الزراعية يهددها خطر و�شول الريقات اإىل 

اآ�شيا ومنطقة البحر املتو�شط.
)الفاو(  املتحدة  ل��الأمم  التابعة  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  منظمة  و�شتعقد  ه��ذا 

اجتماعا طارئا يف حماولة لبحث عالج مل�شكلة تف�شي دودة احل�شد.
وتعي�س الدودة يف �شمال اأمريكا وجنوبها، اإل اأنها ظهرت للمرة الأوىل يف 
يف  اخلريفية،  احل�شد  دودة  با�شم  احل�شرة  وتعرف  املا�شي.  العام  اأفريقيا 
الوليات املتحدة، نظرا مليلها للهجرة يف ف�شل اخلريف، وموطنها الأ�شلي 
مهم  حم�شول  وهو  ال��ذرة  تدمري  وميكنها  واجلنوبية،  ال�شمالية  اأمريكا 
دودة  تف�شي  ب��وؤر  وظهرت  اأفريقيا.  من  وا�شعة  اأج���زاء  يف  الغذائي  لالأمن 
وقالت  اأفريقيا،  وجنوب  وم���الوي  وزميبابوي  زامبيا  يف  بالفعل  احل�شد 
اإنها انت�شرت يف  منظمة الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة الأ�شبوع املا�شي 
ناميبيا وموزمبيق. كما يعتقد العلماء اأن يرقات وبي�س هذه احل�شرة قد 
انتقلت للقارة الأفريقية عرب املنتجات امل�شتوردة. و�شيعقد )الفاو( اجتماعا 
طارئا، بني 14 و16 �شباط  اآذار، لإقرار اإجراء عاجل ملعاجلة تهديد دودة 
احل�شد. يذكر اأن زامبيا ا�شتخدمت الطائرات احلربية لر�س املبيدات على 

املناطق واملحا�شيل التي اأ�شابتها هذه احل�شرة.

انتحار جماعي ملئات احليتان
اخلليج  منطقة  يف  احليتان  م��ن  مئات  لإن��ق��اذ  ال��زم��ن  اإن��ق��اذ  عمال  ي�شابق 
الذهبي اخلالبة يف نيوزيلندا ام�س بعد واحدة من اأ�شخم عمليات اجلنوح 
ويحاول  ح��وت   300 اإىل  ي�شل  م��ا  ون��ف��ق  ال��ب��الد.  يف  للحيتان  اجل��م��اع��ي 

متطوعون اإعادة اأكر من مئة اآخرين اإىل مياه البحر.
ولحظ عامل اأن احليتان جرفتها املياه اإىل ال�شاطئ م�شاء اخلمي�س لكن 
وكالة حكومية رف�شت بدء اأي جهود اإنقاذ خالل الليل خوفا من اأن ت�شيب 
احليتان املتطوعني يف الظالم. وذكرت و�شائل اإعالم حملية اأن متطوعني 
متكنوا من اإعادة تعومي بع�س احليتان خالل املد العايل ملياه البحر لكن 

اأغلبهم جنح جمددا ب�شبب انح�شار املد.
وهذا اأ�شخم جنوح معروف للحيتان يف نيوزيلندا منذ عام 1985 عندما 

جنح 450 حوتا يف اأوكالند.
وعادة ما تعلق احليتان باخلليج الذهبي وهي منطقة نائية اأعلى اجلزيرة 
وتقول  العطالت.  ق�شاء  مناطق  اأ�شهر  م��ن  لكنها  لنيوزيلندا  اجلنوبية 
ت�شّعب  اخلليج  مياه  اإن �شحالة  ووت�س(  البحري )جوناه  الإنقاذ  منظمة 

على احليتان العودة اإىل مياه اأكر عمقا.

تراجع هجرة 
الفرا�سات امللكية 

الفرا�شات  عدد  اأن  درا�شة  اأظهرت 
الغابات  اإىل  هاجرت  التي  امللكية 
-2016 مو�شم  خ��الل  املك�شيكية 
من  ب�����اأك�����ر  ان���خ���ف�������س   2017
ي����ع����زز خم����اوف  ب���امل���ئ���ة مم����ا   27
ذات  اجل��م��ي��ل��ة  احل�������ش���رة  اأن  م���ن 
ال��ل��ون��ني ال��ربت��ق��ايل والأ����ش���ود قد 
متزايدة  لأخ���ط���ار  ع��ر���ش��ة  ت��ك��ون 
م��ن ال��ط��ق�����س ال��ق��ا���ش��ي اإىل اإزال����ة 

الغابات.
واأ�شارت الدرا�شة اإىل اأن الفرا�شات 
امل��ل��ك��ي��ة غ��ط��ت م�����ش��اح��ة ن��ح��و 7.2 
فدان من غابات التنوب وال�شنوبر 
ومك�شيكو  ميت�شواكان  وليتي  يف 
الن�شف  خ�����الل  ال����ب����الد  ب���و����ش���ط 
الأول  كانون  دي�شمرب  من  الثاين 
2016 مقارنة مب�شاحة نحو 9.9 
ف�����دان خ����الل ن��ف�����س ال���ف���رتة من 

العام ال�شابق.
العاملي  ال�شندوق  ال��درا���ش��ة  وق���اد 
الوطنية  واللجنة  الربية  للحياة 
املحمية  ل��ل��م��ن��اط��ق  امل��ك�����ش��ي��ك��ي��ة 
اأن  النتائج  واأظ��ه��رت  الطبيعية. 
تواجه  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ف��را���ش��ة  ه���ج���رة 
اأخطارا من بينها قلة عدد اأماكن 
واإزالة  القا�شي  والطق�س  التزاوج 
ال��غ��اب��ات. واأو���ش��ح��ت ال��درا���ش��ة اأن 
املك�شيك  امللكية يف  الفرا�شات  عدد 
خالل  قيا�شي  رق��م  اإىل  انخف�س 
عندما   2014/2013 م���و����ش���م 
فدان   1.6 نحو  الفرا�شة  احتلت 

فقط من الغابات.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن زي�����ادة عددها 
منذ ذلك احلني فاإنه ل يزال اأقل 
بكثري مما كان عليه قبل ع�شرين 

عاما.

اأ�سمن فتاة يف العامل تغادر االإ�سكندرية 
العامل  يف  فتاة  اأ�شخم  اأحمد،  اإمي��ان  امل�شرية  غ��ادرت 
للعالج يف  ال��ب��الد(،  )���ش��م��ايل  الإ���ش��ك��ن��دري��ة  حمافظة 
كيلو  ل�500  و�شل  اأن  اإىل  وزنها  تفاقم  بعدما  الهند، 
ق���وات احلماية  �شاعتني ح��اول��ت  م���دار  وع��ل��ى  غ����رام. 
اإنزال الفتاة التي تبلغ  املدنية مبحافظة الإ�شكندرية 
�شموحة  مدينة  يف  منزلها  م��ن  ع��اًم��ا   36 العمر  م��ن 
لنقلها اإىل مطار برج العرب، وفًقا للعميد عمرو جاب 

اهلل مدير اإدارة احلماية املدنية يف الإ�شكندرية.
قوات  اإن  ���ش��ح��ف��ي��ة،  ت�����ش��ري��ح��ات  اهلل يف  ج���اب  وق����ال 
احلماية املدنية جنحت بعد ال�شتعانة بون�س  باإنزال 
الفتاة لنقلها اإىل املطار لل�شفر اإىل الهند للخ�شوع اإىل 
عالج. وبينما ُولدت اإميان بخلل يف الغدد وهرمونات 
اجل�شم ما جعل وزنها يزيد ب�شكل هائل، فاإن تقارير 
ُنقلت عن اأ�شرة الفتاة اأن جميع امل�شت�شفيات يف م�شر 
رف�شت عالجها لعدم جاهزيتها، مما دفعها ملخاطبة 

م�شت�شفيات خارج م�شر.
املا�شي  �شي” ال�شهر  ب��ي  “بي  لإذاع����ة  ت��ق��ري��ر  وذك���ر 
موفازال  ال�شهري  ال��ه��ن��دي  ال��ب��دان��ة  ع���الج  ج����ّراح  اإن 
لك����داوال اأع��ل��ن ع��زم��ه اإج���راء ج��راح��ة لإن��ق��اذ الفتاة 

امل�شرية.

يفّجر منزل عائلته ب�املولوتوف 
البحرين  يف  الأوىل  اجلنائية  ال��ك��ربى  املحكمة  ق�شت 
بحب�س مواطن خم�شيني، ملدة �شنة، بعد اأن اأحرق منزل 
العائلة عرب اإلقائه زجاجات مولوتوف عليه، ب�شبب نزاع  
على املرياث. و�شيتم اإيقاف تنفيذ العقوبة ملدة 3 �شنوات 

اعتباًرا من تاريخ �شريورة هذا احلكم.
��ت ال�����ش��رط��ة ب��الًغ��ا م��ن امل��ج��ن��ي ع��ل��ي��ه، وه���و �شقيق  وت��ل��قَّ
املتهم، قال فيه اإن �شقيقه ح�شر اإىل املنزل وبيده زجاجتا 
مولوتوف وقام بدق اجلر�س وعند فتح الباب قام بالدخول 
النوافذ  ب��اإل��ق��اء ح��ج��ارة على  ق��ام  ث��م  وال�����ش��راخ عليهم، 
واإتالفها. واختتم الرجل الهجوم باإلقاء عبوة مولوتوف 
ل�شتعاله  اأدى  ما  للمخزن،  امل��وؤدي  اخل�شبي  الباب  على 
بالكامل وا�شتعال 4 �شتائر ليفّر بعد ذلك هارًبا، بح�شب 
�شحيفة “الأيام” البحرينية. وبلغت تكلفة �شيانة املنزل 
3 اآلف دينار بحريني، بح�شب �شقيقة املتهم التي قالت 
�شقيقها  تهديدات  ب�شبب  مراقبة  كامريات  و�شعوا  اإنهم 
العائلة  منزل  ح��رق  مبحاولة  قيامه  مرجعة  امل�شتمرة، 
العامة  النيابة  واأ�شندت  ن�شيبه.  واأخ��ذ  بيعه  يف  لرغبته 
 ،2014 الأول  ت�شرين  اأكتوبر  الرابع من  اأن��ه يف  للمتهم 
من  وك��ان  للغري،  اململوك  املنزل  يف  حريًقا  عمًدا  اأ�شعل 
اأنه  كما  للخطر،  اأموالهم  اأو  النا�س  تعري�س حياة  �شاأنه 
حاز واأحرز عبوات قابلة لال�شتعال “مولوتوف” بق�شد 
ا�شتخدامها يف تعري�س حياة النا�س اأو الأموال العامة اأو 
الو�شف  املبّينة  املنقولت  واأتلف عمًدا  اخلا�شة للخطر، 

والنوع بالأوراق واململوكة للغري.

�سعرها اأنقذها من االنتحار
ملواطن  ف��ي��دي��و  مقطع  ال�����ش��ني  ج��ن��وب  �شحيفة  ن�����ش��رت 
�شيني اأنقذ زوجته بعد اأن اأم�شكها من �شعرها يف اللحظة 

الأخرية قبل وقوعها يف حماولة انتحار فا�شلة.
زوجها،  مع  م�شاداة  بعد  النتحار  على  الزوجة  واأقدمت 
حيث حاولت القفز من اأعلى مبنى على ارتفاع 20 مرًتا، 
لكن وحل�شن احلظ، علق �شعرها باأنبوب خارج من جدار 
اإليها ومي�شكها من �شعرها  ال��زوج ي�شرع  املبنى، ما جعل 

ومن ثم �شحبها اإىل ال�شطح.

يقطع ج�سد �سقيقه مبن�سار 
ال�شاعات  خالل  م�شر  يف  باجليزة  العامة  النيابة  انتهت 
�شقيقه  بقتل  بعد قيامه  اأق��وال متهم  �شماع  املا�شية من 
اأج��زاء وو�شعها يف حقيبتني   7 لقرابة  ثم تقطيع جثته 
الذي  امل��ن�����ش��ار  ���ش��غ��رية، م�شتخدًما  وك��رت��ون��ة  ب���اج  ه��ان��د 
ا�شرتاه من اأحد املحالت عقب جرمية القتل التي متت 
ال�شرطة بالغا  تلقت  التفا�شيل،  الأبي�س. ويف  بال�شالح 
اأب يفيد  من منطقة العمرانية يف اجليزة امل�شرية، من 
اأج��زاء داخ��ل �شقته  اإىل  بالعثور على جثة جنله مقطعة 
بعد انبعاث رائحة كريهة منها، وبعد اأن ك�شر باب ال�شقة 

ملعرفة م�شدر الرائحة فوجئ باجلثة املقطعة.
عاًما،   18 يبلغ  �شاب،  جثة  على  العثور  لل�شرطة،  وتبني 
بجوارها  وكرتونة  حقائب  و�شعها  مت  لأج���زاء  مقطعة 
�شالح اأبي�س “مطواة” ومن�شار كبري عليه اآثار دماء مت 

ا�شتخدامه يف اجلرمية.

كلوين واأمل ينتظران تواأمني 
قال املمثل مات دميون اإن جورج كلوين وزوجته اأمل ينتظران تواأمني م�شيفا 
اأنه �شعر ب�شعادة غامرة للثنائي ال�شهري لدرجة اأنه بداأ يف البكاء تقريبا عندما 

علم بالأمر اخلريف املا�شي.
وقال دميون لربنامج )انرتتينمنت تونايت كندا( اإن كلوين )55 عاما( اأبلغه 
عاما(   39( اأم��ل  زوج��ت��ه  واأن  فيلم  ت�شوير  يف  ي�شاركان  كانا  بينما  باخلرب 

كانت يف الأ�شبوع الثامن تقريبا من احلمل وقتئذ.
وقال دميون �شاحكا اإنه قال لكلوين هل جننت؟ ل تخرب اأي �شخ�س اآخر .. 
ل تخرب اأي �شخ�س اآخر .. األ تعلم بقاعدة الثني ع�شر اأ�شبوعا؟ بالطبع مل 
اإيطايل  اأول حمل لكلوين وزوجته الذين تزوجا يف حفل زف��اف  يعلم. وه��ذا 

باهظ يف 2014 بعد عالقة غرامية.
ومل يرد ممثلون عن جورج واأمل كلوين فورا على طلب من رويرتز للتعليق.

ب(  ف  )اأ   . "Django" املمثلة الأملانية ليف-ليزا خالل ح�سورها افتتاح مهرجان برلني ال�سينمائي مع العر�س الأول لفيلم

يغافل �ساحب حمل 
ذهب وي�سرقه

مت��ك��ن ���ش��اب ���ش��ع��ودي م��ن مغافلة 
اململكة  يف  ذه�����ب  حم����ل  ����ش���اح���ب 
من�شغال  ك��ان  ال�شعودية،  العربية 
معرو�شا  ذهبا  لي�شرق  بالفواتري، 
اأن  دون  ال����ط����اول����ة،  زج������اج  خ���ل���ف 
بكامريات  املحل مراقب  اأن  يدرك 
الفيديو  مقطع  واأظ��ه��ر  ر�شدته. 
ج��ل��و���س ���ش��اح��ب امل��ح��ل ب��ع��ي��دا عن 
مبراجعة  م��ن�����ش��غ��ل  وه����و  امل���دخ���ل 
غافله  ح��ي��ث  ي���دي���ه،  ب���ني  اأوراق 
الطاولة  فوق  وتطاول من  ال�شاب 
ليمد يده وي�شرق قطعة ذهب من 
حت��ت الإط����ار ال��زج��اج��ي. وف��ق��ا ملا 

اأورده موقع “اأخبار 24”.

ال�سني ت�سمح باأفالم 
اأجنبية جديدة

���ش��ح��ي��ف��ة ج���ل���وب���ال تاميز  ق���ال���ت 
تزيد  اأن  امل��رج��ح  م��ن  اإن  ال�شينية 
الأجنبية  الأف������الم  ع����دد  ال�����ش��ني 
وهو  ال��ب��الد  يف  بعر�شها  امل�شموح 
خرب �شار ملنتجي الأفالم الأمريكية 
ال���ذي���ن ي��ت��ط��ل��ع��ون ل���دخ���ول �شوق 

ال�شينما ال�شينية �شريعة النمو.
عن  ال��ر���ش��م��ي��ة  ال�شحيفة  ون��ق��ل��ت 
يتوقعون  اإن����ه����م  ق���ول���ه���م  خ������رباء 
12 فيلما  ن��ح��و  ب��دخ��ول  ال�����ش��م��اح 
ال�شنوية  احل�����ش��ة  ل��ت�����ش��ب��ح  اآخ�����ر 
امل�شموح بها من الأفالم الأجنبية 
34 فيلما بينما �شيح�شل املنتجون 
الأجانب على نحو 40 يف املئة من 
اإيرادات �شباك التذاكر مقارنة مع 

حاليا. باملئة   20

ح�ساء الدراج يف ميالد جوجن اإيل 
وكوكتيالت  ال����دراج  ط��ائ��ر  حل��م  ك���رات  ح�شاء 
زرقاء اللون.. كانت من بني الأ�شناف الأكر 
للطهي  وط��ن��ي��ة  م�شابقة  يف  ل��اله��ت��م��ام  اإث����ارة 
بالذكرى  لالحتفال  ال�شمالية  كوريا  �شهدتها 
اخلام�شة وال�شبعني مليالد الزعيم الراحل كيم 

جوجن اإيل.
الأنباء  وكالة  قدمته  م�شور  ت�شجيل  واأظ��ه��ر 
مل  التي  لرويرتز  الر�شمية  الكورية  املركزية 
م�شتقل  م�شدر  من  منه  التحقق  من  تتمكن 
ي���ع���دون ويقدمون  ���ش��م��ال��ي��ني  ك���وري���ني  ط��ه��اة 
العديد من الأطباق الكورية التقليدية يف بيت 

النودلز ببيوجنياجن حيث جرت امل�شابقة.
اأوك وه��ي ك��ب��رية للطهاة يف  وق��ال��ت ب��اك ه��ي 
بيت النودلز والتي اأعدت طبقا من مرق حلم 
النا�س  ل�شحة  م��ف��ي��د  ال�����دراج  "حلم  ال�����دراج 
وب��ال��ت��ايل لي�س  م���ذاق حلو  ل��ه  وال��ل��ح��م نف�شه 

هناك حاجة لإ�شافة الكثري من التوابل."
حلم  يفوق  اأن  �شيء  لأي  ميكن  "ل  واأ���ش��اف��ت 
املقدار  اإل��ي��ه  اأ���ش��ي��ف  م��ا  اإذا  ال���ط���ازج  ال�����دراج 

املنا�شب من امللح."
ويف قاعة مزدحمة حيث جرى عر�س الأطباق 
امل��ت��ن��اف�����ش��ة واحل���ك���م ع��ل��ي��ه��ا ا���ش��ت��خ��دم ال����زوار 
الهواتف املحمولة للتقاط ال�شور وت�شجيالت 
تعد م�شروبات  ال�شاقيات  كانت  بينما  الفيديو 

زرقاء مزينة بالكرز و�شرائح الأنانا�س.
وق��ال��ت وك��ال��ة الأن���ب���اء امل��رك��زي��ة ال��ك��وري��ة اإن 
امل�شابقة التي اجتذبت اأكر من 300 م�شارك 
هي  ال�شمالية  ك��وري��ا  يف  الطهي  �شناعة  م��ن 
الثالثاء  ي��وم  من  وج��رت  نوعها  من  ال�شابعة 
كيم  م��ي��الد  عيد  وي��واف��ق  اخلمي�س.  ي��وم  اإىل 
16 فرباير �شباط وهو عطلة  اإيل يوم  جوجن 

وطنية وي�شمى "يوم النجم ال�شاطع".


