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 االحتادية لل�سرائب: م�سرتيات الت�سوق 
االإلكرتوين تخ�سع لـ»القيمة امل�سافة« 

•• اأبوظبي-وام:

تتم عرب  التي  امل�شرتيات  كافة  اأن  لل�شرائب  االحتادية  الهيئة  اأك��دت 
مواقع الت�شوق االإلكرتوين تخ�شع ل�شريبة القيمة امل�شافة بن�شبة 5 
اإذا مت  التقليدية  بالو�شائل  تتم  التي  امل�شرتيات  املائة كغريها من  يف 

ا�شتالم ال�شلع امل�شرتاة اإلكرتونيا داخل االإمارات.
واأو�شحت الهيئة - يف ر�شالة توعوية اأ�شدرتها ام�س- اأن كافة املواقع 
الذي  االإل��زام��ي  الت�شجيل  حد  توريداتها  تتعدى  التي  االإلكرتونية 
اأو ال� 30 يوما  يبلغ 375 األف درهم خالل ال�شهور ال� 12 ال�شابقة 
املقبلة تكون خا�شعة ل�شريبة القيمة امل�شافة وفقا للمر�شوم بقانون 
احتادي رقم 8 ل�شنة 2017 يف �شاأن �شريبة القيمة امل�شافة والئحته 

التنفيذية.

رئي�س مقدونيا يوؤكد دعمه 
املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم

•• �سكوبيه-وام:

ا�شتقبل فخامة الرئي�س جورجي اإيفانوف رئي�س جمهورية مقدونيا 
- يف الق�شر الرئا�شي يف �شكوبيه - معايل احمد بن حممد اجلروان 
رئي�س املجل�س العاملي للت�شامح وال�شالم الذي قدم له �شرحاً مف�شاًل 

ووافياً عن اأهداف املجل�س ومبادئه واآلياته وبراجمه.
واأ�شاد الرئي�س املقدوين باأهداف املجل�س ومبادراته والقيم االن�شانية 
وعقولهم  ال�شباب  نفو�س  يف  غر�شها  اىل  ي�شعى  التي  واالخ��الق��ي��ة 
املجل�س والتعاون معه  ا�شتعداده لدعم  ..واأك��د  العاملي  امل�شتوى  على 
يف حتقيق براجمه وا�شرتاتيجياته يف غر�س ثقافة احلوار واالنفتاح 

قوات ال�شرعية اليمنية توا�شل تقدمها غربي اليمن  

احلوثيون ينقلون مقارا ا�صتخباراتية اىل �صعدة ويقيلون �صباط �صالح

اجلي�س اليمني يوا�سل تقدمه وم�سرع قيادي حوثي و13 اآخرين يف تعز
الهالل االأحمر االإماراتي يكثف جهوده االإغاثية وي�سري 

�سبع قوافل من امل�ساعدات اإىل مديرية »عني« يف �سبوة
•• �سبوة-وام:

واالإن�شانية  االإغاثية  جهودها  من  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل  هيئة  كثفت 
احلوثي  ملي�شيات  م��ن  امل��ح��ررة  امل��دي��ري��ات  واأب��ن��اء  و�شكان  اأه���ايل  مل�شاعدة 
االإنقالبية مبحافظة �شبوة وحت�شني ظروفهم املعي�شية وتطبيع االأو�شاع 
اإطار خطة عاجلة و�شعتها الهيئة للتدخل االإن�شاين املبا�شر  االإن�شانية يف 
عقب حترير املديريات. و�شريت الهيئة اأم�س االول اإىل مديرية عني اإحدى 
اإغاثية  ق��واف��ل  �شبع  اليمنية  �شبوة  مبحافظة  ال��ث��الث  بيحان  م��دي��ري��ات 

حتتوي على اأربعة اآالف �شلة غذائية حتتوي مكونات متنوعة.
واأكد حممد �شيف املهريي رئي�س فريق الهالل االأحمر االإماراتي يف �شبوة 
خالل تد�شني و�شول القوافل حر�س الهيئة على التدخل االإن�شاين املبا�شر 
الإغاثة اأبناء مديرية عني التي �شهدت ظروفا �شيئة وح�شارا جائرا اأطبقته 
منعا  اإحتاللها  اأب��ان  املديريات  اأه��ايل  على  االإنقالبية  احلوثية  امللي�شيات 

لو�شول اخلدمات واملعونات االإن�شانية اإليهم.             )التفا�شيل �س2(

وزير الكهرباء اليمني: االإمارات لها ب�سمات 
كبرية يف اإن�ساء وتاأهيل م�ساريع الكهرباء باليمن

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل املهند�س عبد اهلل حم�شن االأكوع وزير الكهرباء والطاقة اليمني 
اأن دولة االإمارات لها ب�شمات كبرية واأثر وا�شح يف اإن�شاء وتاأهيل العديد من 
م�شاريع الكهرباء والطاقة يف املدن اليمنية وذلك من خالل تعزيز القدرات 
التوليدية احلالية للمحطات وخا�شة يف مدينة عدن.. م�شريا اإىل ما تقوم 
اإع��ادة تاأهيل حمطات  به من جهد كبري عرب الهالل االأحمر االإماراتي يف 
 3 بعد غياب  ت�شغيلها  التي مت  املخا  توليد مدينة  الكهرباء ومنها حمطة 
الطبيعية  احلياة  وعودة  بالكهرباء  اليمنيون  املواطنون  ينعم  �شنوات حيث 

بف�شل الدعم واجلهد االإماراتي الكبري.             )التفا�شيل �س9(

•• عوا�سم-وكاالت:

االإيرانية  نقلت ميلي�شيات احلوثي 
عددا من مقار اأجهزة اال�شتخبارات 
�شعدة،  اإىل  �شنعاء  من  الع�شكرية 
�شمايل  للمتمردين  الرئي�شي  املقر 
واأق����ال����وا ���ش��ب��اط��ا موالني  ال��ي��م��ن، 

للرئي�س الراحل علي �شالح.
وقالت امل�شادر اإن اخلطوة احلوثية 
�شملت اأي�شا نقل عدد من موظفي 
ه��ذه االأج��ه��زة اإىل �شعدة، فيما مت 
ا�شتقدام موظفني اآخرين اإىل مبنى 
�شنعاء  يف  الع�شكرية  اال�شتخبارات 

الواقعة حتت �شيطرة املتمردين.
العملية  ه���ذه  امل��ت��م��ردون  وا���ش��ت��ب��ق 
ب�����ق�����رارات اإق�����ال�����ة ب���ح���ق ع�����دد من 
ال�شباط غري املوثوق بهم بالن�شبة 
ل��ل��م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات االن���ق���الب���ي���ة، ممن 
�شباط  تعيني  م��ع  �شالح،  ي��وال��ون 
ح���دي���ث���ي ال���ت���ج���ن���ي���د م�����ن اأن�������ش���ار 

امليلي�شيات املتمردة خلفا لهم.
الهدف  يكون  اأن  امل�شادر  ورج��ح��ت 
تعزيز  احل���وث���ي���ة  ال���ت���ح���رك���ات  م���ن 
اجل����ه����از اال����ش���ت���خ���ب���اري اخل���ا����س 
القيادي  يقوده  ال��ذي  بامليلي�شيات، 
امل�شمول بعقوبات  اأبو علي احلاكم، 

جمل�س االأمن الدويل.

�شمن  االإج������������راء  ه������ذا  وي�����اأت�����ي 
متار�شها  �شاملة  جتريف  عملية 
االإيرانية  احل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
الأجهزة الدولة يف �شنعاء، اإذ �شبق 
املدين،  ال�شجل  بيانات  نقلت  اأن 
االنتخابي  ال�شجل  نظام  وكذلك 
من موؤ�ش�شات الدولة، اإىل مقرها 

يف �شعدة.

اأك���ر من  اأخ����رى، لقي  م��ن جهة 
ميلي�شيات  ع���ن���ا����ش���ر  م����ن   13
م�شرعهم  االن��ق��الب��ي��ة،  احل��وث��ي 
 6 واأ�شيب  قيادي ميداين  بينهم 
اآخرين، يف مواجهات مع اجلي�س 
اليمني بجبهات تعز جنوب غرب 

البالد.
باإ�شناد  اليمني،  اجلي�س  و���ش��ّع��د 

العربي،  التحالف  مقاتالت  م��ن 
احلوثي  ميلي�شيات  �شد  معركته 
خطة  ����ش���م���ن  ج���ب���ه���ات  ع������دة  يف 
ال�شتكمال ما تبقى من حمافظة 
تعز، ورفع احل�شار املفرو�س عليها 
من امليلي�شيا ب�شكل كامل، ويحقق 
و�شط  م�شتمرا  م��ي��دان��ي��ا  ت��ق��دم��ا 
انهيار يف �شفوف االنقالبيني يف 
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املخابرات اللبنانية حتبط خمططا اإرهابيا لداع�س
•• بريوت-رويرتز:

اأحبطت اأجهزة االأمن اللبنانية حماولة لتنظيم داع�س 
تعقب  بعد  لبنان  يف  ل��ه  تابعة  خلية  الإن�شاء  االإره��اب��ي 
العن�شر املكلف بالتخطيط لعمليات تخريبية واعتقاله 

واإجباره على التعاون معها على مدى خم�شة اأ�شهر.
عملية  تفا�شيل  امل�شنوق  نهاد  الداخلية  وزي��ر  واأع��ل��ن 
م�شتوى  على  باال�شتثنائية  و�شفها  التي  االآم��ن  لبنان 
ام�س  عقده  �شحفي  موؤمتر  يف  العربي  والعامل  لبنان 
االأمن  لقوى  التابعة  املعلومات  �شعبة  مقر  يف  اجلمعة 

الداخلي يف بريوت.

املوؤمتر،  خالل  لل�شحفيني  عر�س  تف�شيلي  فيلم  ويف 
بتعرف  ب��داأت  العملية  اأن  اإىل  املعلومات  �شعبة  اأ���ش��ارت 
تنظيم  يعتزم  ال���ذي  العن�شر  على  االأم��ن��ي��ة  االأج��ه��زة 
يحمل  اجلن�شية  عراقي  وهو  لبنان  اإىل  اإر�شاله  داع�س 

ا�شم )اأ.ز( ويلقب باأبي جعفر العراقي.
عدة  عقد  العراقي  جعفر  اأب��ا  اأن  اإىل  ال�شعبة  واأ���ش��ارت 
كوادر  وم��ع  التنظيم  يف  اأمنيني  م�شوؤولني  مع  لقاءات 
العمل اخلارجي يف تنظيم  اأ�شا�شية تعمل يف جمموعة 
اأب��رزه��م م�����ش��وؤول امل��ل��ف اللبناين ال���ذي خطط  داع�����س 
للتفجريات التي نفذها التنظيم يف لبنان وكان اآخرها 

تفجري برج الرباجنة يف نوفمرب 2015.

فل�شطينيون ي�شتبكون مع قوات االحتالل يف غزة  )رويرتز( 

مواقــيت ال�صالة

ق�صف م�صت�صفى للأمرا�ض العقلية بريف اإدلب

تركيا تبداأ عملية عفرين بق�سف عرب احلدود

فل�صطيني يده�ض جنديا اإ�صرائيليا قرب نهر الأردن

وا�سنطن تقطع م�ساعداتها الغذائية عن الفل�سطينيني

اأكد اأن م�صر لن تن�صى وقفة الأ�صقاء بجانبها عقب ثورة 30 يونيو

ال�سي�سي: 12 األف م�ساب من قوات االأمن منذ 2014

•• عوا�سم-وكاالت:

االأمريكية  اخلارجية  وزارة  ك�شفت 
م�شاعدات  ت�شرف  لن  وا�شنطن  اأن 
دوالر  م��ل��ي��ون   45 قيمتها  غ��ذائ��ي��ة 
بتقدميها  امل��ا���ش��ي  ال�����ش��ه��ر  ت��ع��ه��دت 
التي  اإطار اجلهود  للفل�شطينيني يف 
املتحدة الإغاثة  تقودها وكالة االأمم 
الفل�شطينيني  ال��الج��ئ��ني  وت�شغيل 
)اأون�������روا(. وح�����ش��ب ري���وت���رز، كانت 
وا�شنطن  اإن  قالت  اخلارجية  وزارة 
 65 قيمته  منف�شال  مبلغا  �شتعلق 
تقدميه  تعتزم  ك��ان��ت  دوالر  مليون 
الفل�شطينيني  تخدم  التي  للوكالة 
اإج�����راء  )اأون����������روا(  ع��ل��ى  اإن  ق��ائ��ل��ة 

اإ�شالحات مل حتددها.
اخلارجية  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث��ة  ون��ف��ت 
املبلغ  تعليق  ي��ك��ون  اأن  ن���اورت  ه��ي��ذر 
الفل�شطينيني  م���ع���اق���ب���ة  ه����دف����ه 

ــة  ــط ــس ــ� ــف عــــن اأن ــس ــ� ــك ال
برلني يف  اإيــرانــيــة  جت�س�س 

•• برلني-وكاالت:

اأن حمالت  ���ش��ح��ايف  ت��ق��ري��ر  ك�����ش��ف 
التي  االأخ��رية  والتفتي�س  املداهمات 
اأملانيا،  يف  اإي��ران��ي��ني  م��ن��ازل  ط��ال��ت 
اال�شتباه بقيامهم  متت على خلفية 
موؤ�ش�شات  ���ش��د  جت�����ش�����س  ب��اأن�����ش��ط��ة 
اللجنة  �شملت  ب��رل��ني،  يف  ي��ه��ودي��ة 
جملة  وذكرت  االأمريكية.  اليهودية 
فوكو�س االأملانية ا�شتناداً اإىل م�شادر 
االإيرانيني  ال��ع��م��الء  اأن  حت��ق��ي��ق��ات 
يهودية  طائفة  على  اأي�شاً  جت�ش�شوا 
األك�شندربالت�س  ميدان  يف  مت�شددة 

بربلني وحاخامات تابعني لها.
نادي  ك���ان  امل��ج��ل��ة،  ت��ق��ري��ر  وبح�شب 
مكابي اليهودي لالأن�شطة الريا�شية 
التي  ال���ق���ائ���م���ة  ���ش��م��ن  واجل���م���ب���از 
ا�شتهدفتها اال�شتخبارات االإيرانية.

اللجنة  ت��ط��ال��ب  ل��ل��م��ج��ل��ة،  ووف���ق���اً 
ال�شفري  بطرد  االأمريكية  اليهودية 

االإيراين يف برلني علي جميدي.

•• القاهرة-وكاالت:

قال الرئي�س امل�شري عبد الفتاح 
اإن ما  ام�����س اجل��م��ع��ة  ال�����ش��ي�����ش��ي 
األ���ف���ا م���ن قوات   12 ي��رب��و ع��ل��ى 
االأم����ن اأ���ش��ي��ب��وا يف اأع���م���ال عنف 

منذ منت�شف عام 2014.
كان  ال����ذي  ال�شي�شي  ي��ذك��ر  ومل 
يتحدث يف اجتماع بالقاهرة عدد 
االإرهابيني.  مع  املواجهات  قتلى 
اإنهم  اأم���ن���ي���ة  م�������ش���ادر  وت����ق����ول 

باملئات.
وق�������ال ال�����ش��ي�����ش��ي ال�������ذي ب������داأت 
 2014 م��ن��ت�����ش��ف  يف  رئ���ا����ش���ت���ه 
ب��ق��ى ل��ن��ا ث���الث ���ش��ن��وات ون�شف 
ب��ن��ق��ات��ل... ع���دد امل�����ش��اب��ني اأكرت 
 .13000 اإىل   12000 م���ن 
واأ�شاف اأن من بني امل�شابني اللي 
فقد جزءا من ج�شمه وال عينه... 

كل دا جرح يف ج�شم م�شر.
ومي����ث����ل االإره������اب������ي������ون ال����ذي����ن 
ي��ن�����ش��ط��ون ب�����ش��ك��ل اأ����ش���ا����ش���ي يف 
حم��اف��ظ��ة ���ش��م��ال ���ش��ي��ن��اء حتديا 
اأمنيا الأكرب الدول العربية �شكانا. 

جمموعة عمل دولية ملراقبة الهجمات بالغازات ال�سامة
•• نيويورك-وكاالت:

على  ب��االأدل��ة  لالحتفاظ  معا  العمل  دول��ة   30 نحو  من  فرن�شا  طلبت 
على  عقوبات  وفر�س  كيماوية  اأ�شلحة  با�شتخدام  تنفذ  التي  الهجمات 
بالغاز  هجمات  يف  دوليا  حتقيقا  رو�شيا  اأنهت  اأن  بعد  عنها  امل�شوؤولني 
ال�شام يف �شوريا. وح�شب رويرتز، قال مبعوث فرن�شا لدى االأمم املتحدة 
فران�شوا ديالتر الجتماع ملجل�س االأمن الدويل عن منع انت�شار اأ�شلحة 
الدمار ال�شامل اخلمي�س، اإن فرن�شا �شت�شت�شيف اجتماعا يوم الثالثاء يف 
باري�س الإطالق تلك املبادرة. وقالت وزارة اخلارجية االأمريكية، اإن من 
املقرر اأن يح�شر الوزير ريك�س تيلر�شون االجتماع. وجاء يف الدعوة التي 
اأر�شلت للدول واطلعت عليها رويرتز، اأن املجموعة �شتعمل معا “جلمع 
وتبادل وا�شتخدام كل االآليات املتاحة واحلفاظ عليها من اأجل حتديد 

االأطراف امل�شوؤولة وفر�س العقوبات الالزمة عليها.

كرينبول تعهد املراقب املايل لوزارة 
همربي  اإريك  االأمريكية  اخلارجية 
�شمن  دوالر  م��ل��ي��ون   45 ب��ت��ق��دمي 
م�شاعدات  لتقدمي  املنظمة  منا�شدة 

طارئة لل�شفة الغربية وغزة.

موجها  ي��ون��ي��و   30 ث�����ورة  ب��ع��د 
والتقدير  واالح�������رتام  ال��ت��ح��ي��ة 
وقفوا  ال���ذي���ن  اال����ش���ق���اء  ل��ك��اف��ة 

بجانب م�شر وامل�شريني .
ال��وق��ف��ة مل تكن  ه����ذه  ان  وق����ال 
هناك من  ولكن  فقط  ب��االم��وال 
بالبنزين  حم��م��ل��ة  ���ش��ف��ن  اأر����ش���ل 
بدون  ع���ام  مل���دة  مل�شر  وال�����ش��والر 
اأم��وال مت �شخها  مقابل وار�شلت 
كان  ذلك  وكل  املركزي  البنك  يف 

بال مقابل .
م�شر  ان  ع��ل��ى  ال�شي�شي  و���ش��دد 
ين�شوا  ل����ن  امل�������ش���ري  وال�������ش���ع���ب 
انها  على  م�شددا  اال�شقاء  وقفة 
جاءت يف وقت هام يف ظل ظروف 
�شرب  بعد  م�شر  بها  مت��ر  كانت 
االإرهابية  والعمليات  ال�شياحة 

التي �شهدتها م�شر.
وق��������ال ال����رئ����ي���������س امل���������ش����ري ان 
االقت�شادى  االإ���ش��الح  اإج����راءات 
امل�شرية  ال��دول��ة  اتخذتها  ال��ت��ى 
كانت �شرورية والبد من اتخاذها 
تتحمل  وال  ال��ت��وق��ي��ت  ذل���ك  ف���ى 

التاأخري اأكر من ذلك .

ـــاد  مــنــخــفــ�ــس جــــــوي ح
ــرب بــلــدانــا عــربــيــة ــس ــ� ي

•• عوا�سم-وكاالت:

املنطقة  دول  م����ن  ع�����دد  ي�����ش��ه��د 
منخف�شا جويا م�شحوبا بت�شاقط 
لالأمطار والثلوج، ي�شمل كال من 
لبنان و�شوريا وفل�شطني واالأردن 

و�شمال �شرقي م�شر.
وهطلت اأمطار غزيرة على املناطق 
وت�شاقطت  ل��ب��ن��ان  يف  ال�����ش��اح��ل��ي��ة 
اجلبلية  امل���ن���اط���ق  ع���ل���ى  ال���ث���ل���وج 
اأرقاما  ال���ري���اح  ���ش��رع��ة  و���ش��ج��ل��ت 

قيا�شية يف املناطق الداخلية.

اإع��الن ترامب  ب�شدة  انتقدوا  الذين 
ال�شفارة  نقل  اعتزامه  ال�شهراملا�شي 
االأمريكية من تل اأبيب اإىل القد�س.
اإىل  دي�����ش��م��رب   15 يف  ر����ش���ال���ة  ويف 
ل������الأون������روا بيري  ال����ع����ام  امل����ف����و�����س 

وقالت م�شادر اأمنية اإن �شابطني 
ام�س  اأ�شيبوا  جمندين  وع�شرة 
غربي  ان���ف���ج���اري���ن  يف  اجل���م���ع���ة 
�شمال  عا�شمة  العري�س  مدينة 

�شيناء.
وت���ع���ه���د ال�������ش���ي�������ش���ي جم��������ددا يف 
باإنهاء ن�شاط  كلمته يف االجتماع 

االرهابيني يف �شمال �شيناء. 
الرئي�س  اأك����د  اخ����رى  ج��ه��ة  م���ن 
ان  ال�شي�شى  الفتاح  عبد  امل�شري 
اال�شقاء يف الدول العربية وقفوا 
بجانب م�شر فى وقت مهم جداً 

وجاء يف الر�شالة التي اطلعت رويرتز 
اخلمي�س  ي����وم  م��ن��ه��ا  ن�����ش��خ��ة  ع��ل��ى 
اإتاحة  ت��ع��ت��زم  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  اأن 
ه���ذا ال��ت��م��وي��ل ل����الأون����روا يف اأوائ����ل 
�شل خطاب اإ�شايف...  2018... �شريرُ
ل��ت��اأك��ي��د ه���ذه امل�����ش��اه��م��ة ب��ح��ل��ول اأو 
وقالت   .2018 ي��ن��اي��ر  اأوائ����ل  ق��ب��ل 
بوزارة  اإف���ادة  يف  لل�شحفيني  ن���اورت 
املتحدة  ال����والي����ات  اإن  اخل���ارج���ي���ة، 
امل�شاعدات  اأن  ل���الأون���روا  اأو���ش��ح��ت 
45 مليون دوالر  تبلغ قيمتها  التي 
ال���وك���ال���ة يف  اإىل م�����ش��اع��دة  ت���ه���دف 

التكهن لكنها لي�شت �شمانا.
اجل���ي�������س  اأع�������ل�������ن  ذل������������ك،  اىل 
اأنه  اجلمعة،  ام�س  االإ�شرائيلي، 
اإنه  قال  فل�شطينيا  �شائقا  اعتقل 
واأ����ش���اب���ه بجروح  ده�����س ج��ن��دي��ا 
اأفاد  م��ا  وف���ق  االأردن،  ن��ه��ر  ق���رب 

مرا�شلنا.
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•• عوا�سم-وكاالت:

اأع��ل��ن وزي���ر ال��دف��اع ال��رتك��ي نور 
اجلمعة،  ام�س  جانيكلي،  الدين 
عفرين  يف  ع�شكرية  عملية  ب��دء 
اأن  على  م�����ش��ددا  ���ش��وري��ا،  �شمايل 
االأمر تطلب تنفيذ العملية دون 
تاأخري. واأو�شح الوزير يف مقابلة 
عفرين  عملية  اأن  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، 
بداأت فعليا بق�شف عرب احلدود، 
اإىل  ق����وات  اأي  ت��ت��ح��رك  ل��ك��ن مل 
اأن  جانيكلي  واأ����ش���اف  امل��ن��ط��ق��ة. 
ت��رك��ي��ا ل��ي�����س ل��دي��ه��ا خ��ي��ار �شوى 
العنا�شر  ك�����ل  ع���ل���ى  ال���ق�������ش���اء 
م�شريا  �شوريا،  �شمايل  االإرهابية 
اإىل اأن اأنقرة �شتوا�شل املحادثات 
مع مو�شكو ب�شاأن عملية عفرين.

اأنظمة  ت���ط���ور  ت��رك��ي��ا  اإن  وق�����ال 
اأ�شلحة ملواجهة ال�شواريخ امل�شادة 
ت�شتخدمها  ال���ت���ي  ل���ل���دب���اب���ات، 
الكردية  ال�شعب  حماية  وح���دات 

ال�شورية.
وحدات  قالت  ذات���ه،  ال�شياق  ويف 
حماية ال�شعب الكردية اإن القوات 
الرتكية اأطلقت نحو 70 قذيفة 
ك��ردي��ة يف عفرين، يف  ق��رى  على 
الرتكية  االأرا�����ش����ي  م���ن  ق�����ش��ف 
اخلمي�س  ليل  منت�شف  عند  ب��داأ 
�شباح  ح���ت���ى  وا����ش���ت���م���ر  ت��ق��ري��ب��ا 

اجلمعة.
وقال املتحدث با�شم الوحدات يف 
رويرتز،  ل�  روج  روجهات  عفرين 
اأعنف ق�شف تركي  ك��ان  ذل��ك  اإن 
تهديداتها  اأن���ق���رة  ���ش��ع��دت  م��ن��ذ 
ب���ال���ق���ي���ام ب��ع��م��ل ع�������ش���ك���ري �شد 

املنطقة الكردية.
واأ�شاف روج متحدثا من عفرين 

رح  احل���دود. م��ن جهة اأخ���رى، جرُ
اأكر من 10 اأ�شخا�س يف ق�شف 
لالأمرا�س  م�شت�شفى  ا�شتهدف 
ح�شب  �شوريا،  �شمال  يف  العقلية 
حلقوق  ال�شوري  املر�شد  اأورد  ما 
االإن�������ش���ان، ام�����س اجل��م��ع��ة، فيما 
مقاتلني  ب���ني  امل����ع����ارك  ت�����ش��ت��ع��ر 

اأكراد وف�شائل اأخرى.

ال�شعب �شرتد  اأن وح��دات حماية 
على  اأي هجوم  على  �شدة  باأقوى 
اأن��ق��رة القوات  ع��ف��ري��ن. وت��ع��ت��رب 
�شوريا،  �شمايل  املنت�شرة  الكردية 
العمال  مل��ت��م��ردي ح���زب  ام���ت���دادا 
يقاتلون  ال���ذي���ن  ال���ك���رد����ش���ت���اين 
مبهاجمتهم  وت���ع���ه���دت  ت���رك���ي���ا، 
على  والدبابات  القوات  وح�شدت 

�شوريا  ق����وات  اأن  امل��ر���ش��د  وذك����ر 
ا���ش��ت��ه��دف��ت بعدة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
مناطق  ال��ق�����ش��ف  م����ن  ج������والت 
�شيطرة ف�شائل مقاتلة اأخرى يف 
اآخرها  كان  ال�شمايل،  حلب  ريف 
لالأمرا�س  م�����ش��ف��ى  ا����ش���ت���ه���داف 
مبدينة  وال���ن���ف�������ش���ي���ة  ال���ع���ق���ل���ي���ة 
حللب  ال�شمايل  الريف  يف  اع��زاز 
الفائتة  ال��ل��ي��ل��ة  ���ش��اع��ات  خ����الل 

)اخلمي�س(.
الق�شف  اأن  اإىل  امل��ر���ش��د  واأ����ش���ار 
اأ�شفر عن اإ�شابة 14 �شخ�شا على 

االأقل معظمهم من املر�شى.
واأو�شح مدير املر�شد رامي عبد 
الرحمن لوكالة فران�س بر�س اأنه 
مل يتم التاأكد من وجود جرحى 

بني الطاقم الطبي للم�شت�شفى.
�شوريا  قوات  با�شم  املتحدث  لكن 
بايل،  م�شطفى  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
وكالة  اأ���ش��ئ��ل��ة  ع��ل��ى  رد  يف  ن��ف��ى 
هذه  ت���ك���ون  اأن  ب���ر����س  ف���ران�������س 
الق�شف  ب��ج��والت  قامت  ال��ق��وات 

التي اأ�شابت امل�شت�شفى.
الأكر  امل�شت�شفى خدماته  ويقدم 
م��ن 100 م��ري�����س، اإ���ش��اف��ة اإىل 
ومعاجلة  والت�شخي�س  االأدوي����ة 
لعدة حاالت  ح��دة  على  كل حالة 
وا�شطراب  االكتئاب  ذلك  مبا يف 

ما بعد ال�شدمة.

تركيا تر�شل املزيد من التعزيزات الع�شكرية باجتاه عفرين
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اأخبـار الإمـارات

اختتـــام » مــاراثــون زايــد الــخريي « يف االأقــ�سر
•• االأق�رص - وام:

اختتمت - ام�س- فعاليات ماراثون 
الرابعة  ن�شختها  يف  اخل���ريى  زاي���د 
االأق�شر  مدينة  ا�شت�شافتها  والتي 
ال�شقيقة  العربية  م�شر  بجمهورية 
مب�شاركة نحو 6 اآالف م�شارك دعما 
لعالج  االأورم�������ان  ���ش��ف��اء  مل�شت�شفى 
لل�شياحة  وت�شجيعا  باملجان  االأورام 

عربيا وعامليا.
ومت توزيع اجلوائز التي تبلغ قيمتها 
على  م�����ش��ري  جنيه  م��ل��ي��ون   1.5
فيما   .. االأوائ���ل  ال�500  الفائزين 
مت التربع بالريع اخلا�س باملاراثون 
الثالثة  املرحلة  واإن�شاء  بناء  ل�شالح 
لعالج  االأورم�����ان  �شفاء  مب�شت�شفى 

مر�شى ال�شرطان بال�شعيد.
 .. االأوائ�����ل  للع�شرة  اجل���وائ���ز  �شلم 
اجلنيبي  م����ب����ارك  ج��م��ع��ة  ����ش���ع���ادة 
�شفري الدولة لدى جمهورية م�شر 
ال��ع��رب��ي��ة وم��ن��دوب��ه��ا ال���دائ���م لدى 
و�شعادة  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول  ج��ام��ع��ة 
حم����م����د ب�������در حم����اف����ظ االأق���������ش����ر 
واللواء اإ�شماعيل الفار وكيل الوزارة 
ل�����ش��ئ��ون م��ك��ت��ب ال���وزي���ر ن��ائ��ب��ا عن 
امل��ه��ن��د���س خ��ال��د ع��ب��د ال��ع��زي��ز وزير 
ال�شباب والريا�شة امل�شري والفريق 
متقاعد حممد هالل الكعبي رئي�س 
واأمل  ل��ل��م��اراث��ون  املنظمة  اللجنة 
بو�شالخ رئي�س الن�شخة امل�شرية من 
الفائزين  امل��اراث��ون حيث مت تكرمي 
حتى املركز ال� 500 وامل�شاركني من 
ذوى القدرات اخلا�شة يف املاراثوان.

�شعادة جمعة مبارك اجلنيبي  واأكد 
ي��اأت��ي بناء على  امل��اراث��ون  اإق��ام��ة  اأن 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
حممد بن زاي��د اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 

امل�شلحة.
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�����ش��ري��ح  يف   - وق����ال 
امل����اراث����ون  ج���دي���د  اإن   - االإم���������ارات 
- ال���ذي يتزامن م��ع » ع��ام زاي���د »- 

اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
القائد  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
وكانت  امل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات  االأع����ل����ى 
حمطتها اخلريية االأوىل يف مدينة 
حيث   2005 ال���ع���ام  يف  ن��ي��وي��ورك 
واإن�شاين  اإع��الم��ي  ب�شدى  حظيت 
وا�شع النطاق .. فيما اأقيمت املحطة 
الثانية يف مدينة اأبوظبي وانطلقت 
احلبيبة  م�شر  من  الثالثة  املحطة 
ال�شباق  ري�����ع  ت��خ�����ش��ي�����س  ومت   ..
االأطفال  ���ش��رط��ان  مل�شت�شفى  االأول 
الثاين  ال�����ش��ب��اق  وري�����ع  ب���ال���ق���اه���رة 
الوبائي  ال��ك��ب��دي  االل��ت��ه��اب  ملر�شى 
وريع ال�شباق الثالث مل�شت�شفى �شفاء 

االأورمان لعالج االأورام باملجان.
واأ�شاف الكعبي » اإننا نوا�شل العمل 
من اأجل ر�شالة »زايد اخلري« الذي 
و�شعبها  ك���ث���ريا مب�����ش��ر  ي��ع��ت��ز  ك����ان 
ون�شري على دربه من بعده ونرى اأن 

م�شر قلب العروبة الناب�س«.
عبد  ال��رئ��ي�����س  اإىل  بال�شكر  وت��ق��دم 
الفتاح ال�شي�شي على رعايته لل�شباق 
الالزمة  ال�����ش��م��ان��ات  ك���ل  وت���وف���ري 

ال�شتمراره وجناحه.
من ناحيته.. قال اأحمد �شابر العب 
نادي �شموحة ومنتخب م�شر الفائز 
كان  اإن��ه  امل��اراث��ون  يف  االأول  باملركز 
املاراثون  يف  امل�شاركة  على  حري�شا 
م�شت�شفى  دع����م  اأول���ه���م���ا  ل�����ش��ب��ب��ني 
ال�شرطان  ومر�شى  االأورم��ان  �شفاء 
تفويت  ع���دم  وك���ذل���ك  ال�����ش��ع��ي��د  يف 
فر�شة امل�شاركة يف ماراثون مبدينة 
االأق�شر اإحدى اأهم املدن االأثرية يف 

العامل دعما لل�شياحة يف م�شر.
كيلو   12 امل��اراث��ون  م�شافة  وبلغت 
���ش��اح��ة معابد  ب������داأت م���ن  م������رتا.. 
النيل  ب��ك��ورن��ي�����س  م�����رورا  ال��ك��رن��ك 
ومعبد  االأق�����ش��ر  حمافظة  ودي����وان 
احلجاج  اأب�������و  وم�����ي�����دان  االأق���������ش����ر 
انتهاء  الكبا�س  وط��ري��ق  االأق�����ش��ري 
مب�شاركة  ال��ك��رن��ك..  معبد  ب�شاحة 

جنوم الفن واالإعالم والريا�شة.

ثراه  اهلل  طيب   « نهيان  اآل  �شلطان 
.«

اأي  حتمل  عندما   « اجلنيبي  وق���ال 
فعالية ا�شم ال�شيخ زايد.. يكون لها 
م�شر  يف  خا�شة  ج��دا  كبريا  �شدى 
الذي يع�شق �شعبها الراحل الكبري.. 
االأم���������ر ال��������ذي مل�������ش���ن���اه ع�����ن ق���رب 
اأب���ن���اء ال�����ش��ع��ب امل�شري  م��ن ج��م��ي��ع 

وحم���اف���ظ���ة االأق�������ش���ر وك�����ل رج����ال 
االأمن و�شعب االأق�شر العظيم الذي 
�شاهم م�شاهمة كبرية يف اإجناح هذا 

العر�س اخلريي.
التنظيم  روع��ة  اإىل  اجلنيبي   واأ�شار 
التي  املتميزة  االإعالمية  والتغطية 
ح��ظ��ي ب��ه��ا امل�����اراث�����ون م���ن وك����االت 
وو�شائل  وال���ف�������ش���ائ���ي���ات  االأن�����ب�����اء 

�شعب دولة االمارات.
 50 ووزع �شفري الدولة يف القاهرة 
50 مري�شا من  ع��ل��ى  اآي��ب��اد  ج��ه��از 
ح�شني  واأهدى  بامل�شت�شفى  املقيمني 
�شكري رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 
���ش��ف��اء ك��ت��اب » زاي���د رج���ل ب��ن��ى اأمة 
على  ع���ام   100 م����رور  مبنا�شبة   «
ل��ه ال�شيخ زاي���د بن  امل��غ��ف��ور  م��ي��الد 

االأق�شر  اأب���ن���اء  وم���ن  عملنا  خ���الل 
الطيبني«.

�شكره  ع��ن  ال��دول��ة  �شفري  واأع����رب    
هذا  على  العربية  جلمهورية م�شر 
ال����ذي قدمته  ال���الحم���دود  ال��دع��م 
ك���ل امل��وؤ���ش�����ش��ات الإجن������اح امل����اراث����ون 
اجلمهورية  رئ��ا���ش��ة  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى 
االأمنية  واجلهات  املعنية  وال���وزرات 

االأق�شر  مدينة  احت�شان  يف  تكمن 
ل��ه ه���ذا ال���ع���ام.. وال��ت��ي ت��ع��د اأ�شهر 
اأثرية يف العامل حيث تظهر  مدينة 
الفعاليات -يف هدفها االأول - جمال 
جمهورية  وط��ب��ي��ع��ة  واآث�����ار  وت���اري���خ 
من  ب��ه  تتمتع  وم���ا  ال��ع��رب��ي��ة  م�شر 
اإىل كل  اأم��ن واأم��ان يف ر�شالة قوية 
بلد احل�شارة  باأن م�شر هي  العامل 
لل�شياحة  ل��ل��ت�����ش��وي��ق  وال��ت��اري��خ��ي��ة 

امل�شرية عربيا ودوليا.
واأو�شح اأن الهدف الثاين للماراثون 
خ���ريي ب��ام��ت��ي��از وه���و ال��ت��ربع بريع 
الفعاليات مل�شت�شفى االأورمان لعالج 
اجلديدة  ط��ي��ب��ة  مب��دي��ن��ة  االأورام 
���ش��م��ال االأق�������ش���ر وال���ت���ي ت���خ���دم 6 
حم��اف��ظ��ات ب��ال�����ش��ع��ي��د ت��زام��ن��ا مع 
الثالثة  املرحلة  اإن�����ش��اءات  يف  ال��ب��دء 

للم�شت�شفى.
 - ال�����ش��ف��ري اجل��ن��ي��ب��ي  ���ش��ع��ادة  وزار 
حمافظ  بدر  حممد  �شعادة  يرافقه 
االأق�������ش���ر وال���ف���ري���ق حم��م��د هالل 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  ال��ك��ع��ب��ى 
حممد  وال��ع��م��ي��د  ل��ل��م��ارث��ون  العليا 
اأم�س  للمارثون  العام  املن�شق  عامر 
املر�شي  على  واطماأنوا  امل�شت�شفى   -
وق���دم���وا ب��ع�����س ال���ه���داي���ا ل��ه��م من 

االإع���������الم امل�������ش���ري���ة واالإم����ارات����ي����ة 
وال��ع��رب��ي��ة واالأج��ن��ب��ي��ة االأم����ر الذي 
يدل على اأن م�شر قادرة على تنظيم 

االأحداث والفعاليات الكربى.
م����ن خالل  ا���ش��ت��ط��ع��ن��ا   « واأ������ش�����اف 
االإع��������الم وم�����اراث�����ون زاي������د اخلري 
للم�شاهد  م�����ش��ر  يف  ال�����ش��ورة  ن��ق��ل 
العربي واالأجنبي وما تتمتع به من 
واآثار  جمال وروع��ة وطبيعة خالبة 
وح�شارة وخا�شة يف مدينة االأق�شر 
حتت�شن  ال��ت��اري��خ��ي��ة  التي  امل��دي��ن��ة 

ثلث اآثار العامل ».
العزيز  عبد  خالد  املهند�س  واأع��رب 
ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ش��ة امل�شري  وزي���ر 
من  الرابعة  بالن�شخة  �شعادته  ع��ن 
العالقات  اأن  م���وؤك���دا   .. امل���ارث���وان 
م�شر  ت����رب����ط  ال����ت����ي  ال���ت���اري���خ���ي���ة 
واالإم�������ارات خ��ري داع����م ل��ل��ت��ع��اون يف 
ال�شكر  م��وج��ه��ا  امل�����ج�����االت..  ك���اف���ة 
املعنية  وال������وزارات  ال��ه��ي��ئ��ات  ل��ك��اف��ة 
املهرجان  خ����روج  يف  ���ش��اه��م��ت  ال��ت��ي 

بهذا امل�شتوى املتميز.
الفريق حممد  ق��ال   .. وم��ن جانبه 
هالل الكعبي رئي�س اللجنة املنظمة 
الفعاليات  اإن  ل���ل���م���ارث���ون  ال��ع��ل��ي��ا 
ال�شمو  �شاحب  من  بفكرة  انطلقت 

الهالل االأحمر االإماراتي يكثف جهوده االإغاثية وي�سري �سبع قوافل من امل�ساعدات اإىل مديرية »عني« يف �سبوة
•• �سبوة-وام:

ك���ث���ف���ت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل االأح����م����ر 
االإغاثية  ج��ه��وده��ا  م��ن  االإم���ارات���ي 
و�شكان  اأه��ايل  مل�شاعدة  واالإن�شانية 
واأب�����ن�����اء امل����دي����ري����ات امل����ح����ررة من 
االنقالبية  احل����وث����ي  م��ل��ي�����ش��ي��ات 
مبحافظة �شبوة وحت�شني ظروفهم 
امل���ع���ي�������ش���ي���ة وت���ط���ب���ي���ع االأو�������ش������اع 
اإط����ار خ��ط��ة عاجلة  االإن�����ش��ان��ي��ة يف 
االإن�شاين  للتدخل  الهيئة  و�شعتها 

املبا�شر عقب حترير املديريات.
اإىل  االول  اأم�������س  ال��ه��ي��ئ��ة  و����ش���ريت 
اإح����دى مديريات  »ع���ني«  م��دي��ري��ة 
�شبوة  مبحافظة  ال��ث��الث«  »بيحان 
اليمنية �شبع قوافل اإغاثية حتتوي 
غذائية  ���ش��ل��ة  اآالف  اأرب����ع����ة  ع���ل���ى 

حتتوي مكونات متنوعة.
رئي�س  املهريي  �شيف  حممد  واأك��د 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  ف��ري��ق 
و�شول  ت��د���ش��ني  خ����الل  ���ش��ب��وة  يف 
القوافل حر�س الهيئة على التدخل 
اأبناء  الإغ���اث���ة  امل��ب��ا���ش��ر  االإن�������ش���اين 
مديرية »عني« التي �شهدت ظروفا 
اأطبقته  ج���ائ���را  وح�������ش���ارا  ���ش��ي��ئ��ة 
امللي�شيات احلوثية االإنقالبية على 
اإحتاللها  اأب����ان  امل��دي��ري��ات  اأه����ايل 
واملعونات  اخل��دم��ات  لو�شول  منعا 

ال�����ش��ادق��ة ل���دول���ة االإم�������ارات جتاه 
بنبل  جت�شد  والتي  اليمني  ال�شعب 
الروابط  عمق  م��ن  نابعة  واأ���ش��ال��ة 
البلدين  ب��ني  امل��ت��م��ي��زة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

وال�شعبني ال�شقيقني.
واأكد اأهمّية وحيوية هذه امل�شاعدات 
االإن�شانية كونها ت�شاهم يف تخفيف 
واملت�شررة  امل���ع���وزة  االأ����ش���ر  م��ع��ان��اة 
وال��ن��ازح��ة ج���راء احل����رب.. م�شريا 
وذراعها  االإم��������ارات  دول�����ة  ان  اإىل 
االإن�������ش���اين ال���ه���الل االأح���م���ر تويل 

االإماراتية ت�شل اإىل مديرية »عني« 
امل��ع��ان��اة عن  ال��ي��وم لتخفيف وط���اأة 
امل�شاعدات  باإي�شال  االأه���ايل  كاهل 
من  ع������دد  اأك��������رب  اإىل  االإغ�����اث�����ي�����ة 
و�شائل  وتقدمي  منهم  امل�شتفيدين 
الدعم وامل�شاندة لتح�شني ظروفهم 

املعي�شية.
اأ����ش���اد ع��ب��درب��ه ه�شلة  م���ن ج��ان��ب��ه 
ن��ا���ش��ر اأم����ني ع���ام امل��ج��ل�����س املحلي 
واإ�شهام  ب��ع��ط��اء  ���ش��ب��وة  مب��ح��اف��ظ��ة 
دولة االإمارات وذراعها االإن�شاين يف 

وال����غ����ذائ����ي����ة ودوره���������ا ال���ك���ب���ري يف 
ت��خ��ف��ي��ف م���ع���ان���اة االأ�����ش����ر امل���ع���وزة 
والنازحة  وامل��ت�����ش��ررة  ب��امل��دي��ري��ة 

جراء احلرب.
اأعرب  اأه���ايل مديرية »ع��ني«  وع��ن 
ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل اأح��م��د ه��م��ا���س يف 
ال��ق��واف��ل عن  ت��وزي��ع  كلمته خ��الل 
لدولة  وتقديرهم  �شكرهم  عظيم 
االإم������ارات ق��ي��ادة و���ش��ع��ب��ا ع��ل��ى هذا 
االإن�شانية  واللفتة  الكبري  ال��ع��ون 
التخفيف  يف  ت�شاهم  التي  احلانية 

قيادة  مهنئا  اإل��ي��ه��م..  االإن�����ش��ان��ي��ة 
واأبناء واأه��ايل مديرية »عني« على 
بالكامل  بيحان  م��دي��ري��ات  حترير 
من ملي�شيات احلوثي وعودة احلياة 

اإىل طبيعتها و�شابق عهدها.
الهيئة تويل ملف معاناة  ان  وق��ال 
املحررة  واملديريات  »عني«  مديرية 
اأه���م���ي���ة ب��ال��غ��ة ن���ظ���را مل���ا م���ر على 
�شعبة  اإن�شانية  اأو�شاع  من  اأبنائها 
عليهم  �شنتها  ال��ت��ي  احل���رب  ج���راء 
امللي�شيات.. الفتا اإىل اأن امل�شاعدات 

املديريات املحررة باملحافظة اأولوية 
للم�شاريع  دع����م  م���ن  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
فيها  املتعرة  واخلدمية  التنموية 

جراء حرب االنقالب.
مدير  اأحمد  ه�شلة  حممد  واأع���رب 
ال�شادر  عام مديرية »عني« و�شامل 
املحلي  املجل�س  ع��ام  اأم��ني  العقيلي 
باملواقف  اعتزازهما  عن  باملديرية 
ال�����ش��ادق��ة ل���دول���ة االإم�������ارات جتاه 

اأبناء �شبوة خا�شة واليمن عموما.
االإن�شانية  امل�شاعدات  اأهمية  واأك��دا 

اليمن هيئة الهالل االأحمر املتميز 
ال����دع����م وامل�������ش���اع���دات  ت���ق���دمي  يف 
الغذائية واالإن�شانية لالأ�شر املعوزة 
باملحافظة  احل��رب  م��ن  واملت�شررة 
عامة واملديريات املحررة على وجه 

اخل�شو�س.
ت��ق��دم��ه ه��ي��ئ��ة الهالل  وث���م���ن م���ا 
االأح��م��ر االإم��ارات��ي من دع��م نوعي 
اليمني  لل�شعب  واإن�����ش��اين  واإغ��اث��ي 
معب�را  امل����ح����اف����ظ����ات..  ك����اف����ة  يف 
االأخوية  ب���امل���واق���ف  االع����ت����زاز  ع���ن 

و�شط  يف  االأ�شر  من  الكثري  معاناة 
ال�شعبة  املعي�شية  ال���ظ���روف  ه���ذه 
من  ال��ث��الث��ة  االأع����وام  بعد  ال�شيما 
فر�شتها  ال���ت���ي  اجل���ائ���ر  احل�����ش��ار 
امللي�شيات احلوثية بحربها ال�شعواء 
على حمافظة �شبوة يف مطلع العام 

.2015
ح�����ش��ر ال��ت��د���ش��ني ال�����ش��ي��خ ع��ل��ي بن 
�شالح  اأحمد  والعقيد  ه�شلة  اأحمد 
االأح����ول وع��ل��ي ع��ب��ده امل�����ش��اح وعدد 
من قيادات واأبناء واأهايل املديرية.

هزاع ومن�سور وحامد بن زايد 
يح�سرون اأفراح اآل الرميثي

•• اأبوظبي-وام:

ح�شر �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي 
�شوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو 
اأبوظبي حفل  اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد  ال�شيخ حامد بن زايد  الرئا�شة و�شمو 
اال�شتقبال الذي اأقامه معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س اأركان 
القوات امل�شلحة ملنا�شبة زفاف جنله ثاين اإىل كرمية ال�شيد حمد خادم بالكور املزروعي. 
وح�شر احلفل - الذي اأقيم يف نادي �شباط القوات امل�شلحة يف العا�شمة اأبوظبي م�شاء 
ام�س - عدد من ال�شيوخ والوزراء واأعيان البالد وكبار امل�شوؤولني يف الدولة من مدنيني 

وع�شكريني واأقارب وذوي العرو�شني .
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�صارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�ض اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�صارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية االأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

الدفاع املدين يطلق حملة ال�سالمة يف »ريا�س االأطفال«
•• اأبوظبي-وام:

اإداراتها االإقليمية وبالتن�شيق  اأطلقت القيادة العامة للدفاع املدين بالتعاون مع 
مع اإدارة االإعالم االأمني يف االإدارة العامة لالإ�شناد االأمني بوزارة الداخلية حملة 
ال�شالمة يف »ريا�س االأطفال« �شمن خطة التوعية الرئي�شية للقيادة لعام 2018 
اإدارة البيئة وال�شحة وال�شالمة املهنية وتعزيزاً لل�شراكة  ويف اإطار تطبيق نظام 

الناجحة مع فئات املجتمع وموؤ�ش�شاته.
اأن  ب��وزارة الداخلية  واأف��اد اللواء جا�شم حممد املرزوقي قائد عام الدفاع املدين 
الوقاية  زي��ادة معدالت  التي يجب  املراحل  اأهم  االأطفال تعد من  مرحلة ريا�س 
والرتفيه  اللعب  الأ�شاليب  واالنتباه  واحل��ذر  احلر�س  وتوخي  فيها  وال�شالمة 

امل�شتخدمة يف ريا�س االأطفال باأن تكون م�شممة للحركة واللعب �شمن اإر�شادات 
ال�شحة وال�شالمة املهنية.

واأ�شار قائد عام الدفاع املدين اإىل اأن حملة ريا�س االأطفال مت ا�شتحداثها �شمن 
االإدارات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تنفيذها  ليتم   2018 ل��ع��ام  الرئي�شية  التوعية  خطة 
االإقليمية على مدار العام الدرا�شي بالتن�شيق مع اجلهات املعنية ومت اإعداد مواد 
مبادئ  تت�شمن  االأط��ف��ال  لريا�س  ال�شنية  املرحلة  مع  تتنا�شب  خا�شة  توعوية 
لعمل  االأطفال  ريا�س  اإدارات  مع  التن�شيق  احلملة  وت�شمل  وال�شالمة.  الوقاية 
زيارات الإدارات الدفاع املدين ومراكزها للتعرف على االآليات واملعدات امل�شتخدمة 
مدر�شي  ن�شاط  لعمل  الرتتيب  وكذلك  واالإ�شعاف  واالإن��ق��اذ  االإطفاء  عمليات  يف 

للوقاية وال�شالمة والتدريب على خطة االإخالء والطوارئ.

من  جهداً  تدخر  ال  امل��دين  للدفاع  العامة  القيادة  اأن  اإىل  املرزوقي  اللواء  ولفت 
اأجل ن�شر ثقافة ال�شالمة والوقاية بني كافة فئات املجتمع وت�شخري كل الو�شائل 
املتاحة الإي�شال ر�شائل التوعية الوقائية والر�شائل التحذيرية واالإر�شادية الأفراد 
اأرقى معايري الوقاية وال�شالمة يف كافة املواقع حفاظا  املجتمع ل�شمان تطبيق 
على �شالمة اجلميع. ودعا اللواء جا�شم حممد املرزوقي قائد عام الدفاع املدين 
االأطفال  االأطفال اىل مراقبة  ريا�س  االأم��ور وم�شوؤويل  اأولياء  الداخلية  ب��وزارة 
ذاته ما  لتاأكيد  الطفل بحركات كثرية غري متوقعة  دائماً حيث يقوم  ورعايتهم 
على حياته  ي��درك مدى خطورتها  اأن  دون  �شعبة  مواقف  الوقوع يف  اإىل  يقوده 
ما يرتتب عليه �شرورة االإ�شراف الدائم واملراقبة املتوا�شلة لالأطفال للحد من 

احلوادث التي غالباً ما يكون غياب الرقابة واملتابعة هو ال�شبب الرئي�شي فيها.

»الهالل االأحمر االإماراتي« يكثف جهوده االإن�سانية يف منطقة عينات مبديرية ترمي
•• املكال -وام:

ك��ث��ف��ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل االأح���م���ر 
االإغاثية  ج���ه���وده���ا  االإم�����ارات�����ي 
مبديرية  ع���ي���ن���ات  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ت����رمي ب������وادي ح�������ش���رم���وت.. يف 
اإط�������ار ال�������دور االإن���������ش����اين ال����ذي 
تلتزم به دول��ة االإم���ارات العربية 
اليمنية  االأ�����ش����ر  جت����اه  امل���ت���ح���دة 
امل���ح���ت���اج���ة وامل����ت���������ش����ررة ج�����راء 
على  احلوثي  االنقالب  تداعيات 

ال�شرعية.
فريق  نائب  النيادي  اأحمد  واأك��د 
ال���ه���الل االأح���م���ر االإم�����ارات�����ي يف 
تكثف  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ح�������ش���رم���وت 
كافة  لتغطية  االإن�شانية  جهودها 
عملية  اأن  اإىل  الف��ت��اً   .. امل��ن��اط��ق 
وال�شالل  امل���������ش����اع����دات  ت����وزي����ع 
ت�شمن  اآلية  وف��ق  متت  الغذائية 

و�شولها اإىل م�شتحقيها.
ال�شالل  ه����ذه  ت���وزي���ع  اإن  وق�����ال 
الغذائية ياأتي ا�شتمراراً لربنامج 

امل�شاعدات االإن�شانية الذي تنفذه 
ال��ه��ي��ئ��ة ت��زام��ن��اً م���ع » ع���ام زايد 
املناطق  اإىل  ال��و���ش��ول  ب��ه��دف   «

النائية.
والقى الربنامج االإغاثي ارتياحا 
اليمنيني  امل��واط��ن��ني  ���ش��ف��وف  يف 

اليمنيني.
وع����رب ���ش��ال��ح ب��اخ��ري�����ش��ة - من 
مبديرية  عينات  منطقة  اأه���ايل 
ترمي - عن �شكره لدولة االإمارات 
خففت  التي  االإن�شانية  واجلهود 
ال�شعبة  اأ�شرته وظروفها  معاناة 

االإن�شان.
اأم  اأع���رب���ت  يف ال�����ش��ي��اق ن��ف�����ش��ه.. 
حم��م��د - م��ن اأه����ايل امل��ن��ط��ق��ة - 
جلهود  وتقديرها  امتنانها  ع��ن 
ال��ه��الل االأح��م��ر االإم��ارات��ي التي 
التي  امل���ع���ان���اة  رف����ع  ���ش��اه��م��ت يف 

ال��ذي��ن اأ���ش��اروا اإىل اأن��ه اأت���اح لهم 
ت���اأم���ني اح��ت��ي��اج��ات��ه��م م���ن امل���واد 
التي  الغذائية.. مثمنني اجلهود 
العربية  االإم��ارات  تقوم بها دولة 
امل����ت����ح����دة واالأع������م������ال اخل���ريي���ة 
واالإن�����ش��ان��ي��ة ل��رف��ع امل���ع���ان���اة عن 

ال��ت��ي ي��ع��ي�����ش��ون��ه��ا خ�����ش��و���ش��اً مع 
الو�شع االقت�شادي جراء  تدهور 
ال�شرعية  االنقالب احلوثي على 
هذه  اأن  م�����ش��ي��ف��ا  ال�����ب�����الد..  يف 
بالعطاء  مفعمة  املتميزة  اجلهود 
قيمة  وت���������درك  وت����ع����ي  وت�����ق�����در 

خا�شة  واأب��ن��اوؤه��ا  تعي�شها  ك��ان��ت 
م�شاريف  بني  يتوزع  دخلها  واأن 
واحتياجات  امل��در���ش��ي��ة  اأب��ن��ائ��ه��ا 
اأن  اإىل  منوهة  الغذائية..  البيت 
يف  حمفورة  �شتظل  اجلهود  ه��ذه 

قلوب الكثري من اأبناء املدينة.

دائرة �سوؤون البلديات والزراعة جتري جتارب على عدد من املزارع لزراعتها مبحا�سيل تتحمل امللوحة وندرة املياه
•• ال�سارقة-الفجر:

البلديات  ����ش���وؤون  دائ�����رة  ب��ا���ش��رت 
ال�شارقة  ب���ح���ك���وم���ة  وال������زراع������ة 
زي���ارات���ه���ا ل���ع���دد م���ن امل�������زارع من 
البيئة  تطوير  يف  روؤي��ت��ه��ا  منطلق 
الزراعية وخلق مناخ يتيح م�شاهمة 

املزارع يف االإنتاج الزراعي.
ويف هذا االطار قام  ق�شم ال�شوؤون 
البلديات  �شوؤون  بدائرة  الزراعية 
والزراعة يرافقه فريق من خرباء 
امللحية  ل��ل��زراع��ة  ال�����دويل  امل���رك���ز 
املواطنني يف  م���زارع  بع�س  ب��زي��ارة 
م��ن��ط��ق��ة ال���زب���ري  وال���وق���وف على 

فاعليتها.

ال��ب��ل��دي��ات وال����زراع����ة  ع��ل��ى �شعي 
والزراعة  البلديات  ���ش��وؤون  دائ���رة 
واملزارعني  ب��ال��زراع��ة  االه��ت��م��ام  يف 
التنمية  حت���ق���ي���ق  اإىل  و������ش�����وال 

حيث قام اخلرباء باأخذ عينات من 
متهيدا  لتحليلها  وال��رتب��ة  امل��ي��اه 
تتحمل  التي  باملحا�شيل  لزراعتها 
امللوحة والظروف املناخية ال�شائدة 

باالإمارة. 
وي�����اأت��ي ت��ع��اون ال��دائ��رة م��ع املركز 
اإطار  يف  امللحية  ل��ل��زراع��ة  ال���دويل 
ما ميتلكه املركز من خربة كبرية 
االأرا�شي  من  اال�شتفادة  جمال  يف 
الزراعية والعمل على ا�شت�شالحها 
ال��ع��ائ��د ب�شبب  ن��ظ��را الن��خ��ف��ا���س 

ملوحة املياه.
النقبي  ب���ن حم��م��د  ����ش���امل  واأك������د 
الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�شو 
ال�������ش���ارق���ة رئ���ي�������س دائ�������رة ����ش���وؤون 

يف  وامل�شاهمة  االم��ارة  الزراعية يف 
االأمن الغذائي ترجمة لتوجيهات 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
القا�شمي  حم���م���د  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
اإمارة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو 
اال�شتفادة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال�������ش���ارق���ة 

الق�شوى من كل م�شاحة املزارع.
ولفت النقبي اإىل ما تعانيه  بع�س 
انخفا�س  م��ن  االإم�����ارة  امل�����زارع يف 
لذلك  وم��ل��وح��ت��ه��ا   امل��ي��اه  من�شوب 
األية  وف��ق  العمل  اإىل  االجن���اه  مت 
اإ�����ش����الح امل������زارع  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
خربات  من  واال�شتفادة  املت�شررة 

املركز الدويل للزراعة امللحية.
واأ�شار رئي�س دائرة �شوؤون البلديات 

وال��زراع��ة اإىل اأن ال��زي��ارات هدفت 
يف جمملها اأخذ عينات من الرتبة 
الزراعية بجانب العمل على توعية 
باال�شتمرار  امل�����زارع�����ني  واق����ن����اع 
اجراء  طريق  عن  وذل��ك  بالزراعة 
ال���ت���ج���ارب ع��ل��ى م�����ش��اح��ة حم���ددة 
باملحا�شيل  وزراعتها  امل��زرع��ة  من 
ال����ت����ي ت��ت��ح��م��ل امل���ل���وح���ة ل����زي����ادة 
الفتا  للمزارع  االقت�شادي  العائد 
تلك  تكون  ب��اأن  ال��دائ��رة  �شعي  اإىل 
ار�شادي  ح��ق��ل  مب��ث��اب��ة  ال��ت��ج��ارب 
تعميمها  ليتم  وج��ريان��ه  ل��ل��م��زارع 
تبني  يف  الراغبني  امل��زارع��ني  على 
ه���ذا ال���ن���وع م���ن ال���زراع���ة يف حال 

جناح التجربة. 

»�سرطة اأبوظبي« تخرج دورة »تخطيط الفعاليات الكربى«
•• اأبوظبي-الفجر:

ال�شرطة االإيطالية، �شمن التح�شريات  الفعاليات الكربى« بالتعاون مع  اأبوظبي دورة »تخطيط  خرجت �شرطة 
ب�شرطة  اخلا�شة،  امل��ه��ام  قطاع  مدير  امل��ه��ريي  ع��ب��داهلل  م��ب��ارك  العميد  واأك���د   .»2020 »اإك�شبو  ملعر�س  االأمنية 
املتخ�ش�شة مبوا�شفات  ال��دورات  العاملني من خالل  ال�شرطية على رفع م�شتوى كفاءة  القيادة  اأبوظبي،حر�س  

عاملية، وبالتعاون مع اأعرق االأجهزة ال�شرطية، لتعزيز االأمن واالأمان يف الدولة.
والتح�شريات  اال�شتعدادات  اإط��ار  يف  الهامة  ال�شخ�شيات  مهارات حماية  على   رك��زت  ال��دورة  اأن  املهريي،  واأو�شح 
للحدث االقت�شادي العاملي معر�س اإك�شبو 2020،ومت تنظيمها بالتعاون مع ال�شرطة االإيطالية، وهي من اأعرق 
االأجهزة ال�شرطية على م�شتوى العامل ومب�شاركة عدد من �شباط  قطاع املهام اخلا�شة، يف مقر اإدارة حماية املن�شاآت 
احلكومية. وكما تناولت الدورة مفهوم الفعاليات الكربى، وكيفية التعامل معها وتخطيط املهمات، والتعرف على 

نظام �شيا�شة ال�شرطة االإيطالية يف جمال حفظ االأمن العام، وعمليات القيادة والتحكم.
ح�شر التخريج العميد ثاين بطي ال�شام�شي مدير اإدارة التدريب والعقيد �شعيد عتيق العفريت، مدير اإدارة حماية 

املن�شاآت الدبلوما�شية ، و�شعادة ال�شفري االإيطايل ليبوريو �شتيللينو لدى الدولة.

مذكرة تفاهم بني الرابطة الدولية لالإبداع الفكري والثقايف و�سيفاين الإدارة الفعاليات 
•• دبي –الفجر:

مع  تفاهم  مذكرة  الفعاليات  الإدارة  �شيفاين  اأبرمت 
الرابطة الدولية لالإبداع الفكري والثقايف يف دبي من 
املوؤ�ش�شتني يف جماالت  اأجل حتقيق تعاون مثمر بني 
من  امل��ذك��رة  توقيع  مت  الب�شرية،  والتنمية  التدريب 
جمل�س  رئي�شة  ال�شناين   حمد  و�شحى  ال�شيدة  قبل 
رئي�س  ن��وي�����ش��ي  ع��ب��دال��ع��زي��ز  وع�����ادل  ���ش��ي��ف��اين  اإدارة 

الرابطة الدولية لالإبداع الفكري.
يف ه����ذا ال�����ش��دد واأو����ش���ح���ت و���ش��ح��ى ال�����ش��ن��اين  اأن 
م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م مت��ث��ل نقطة ان��ط��الق وت��ع��اون بني 

موؤ�ش�شة  اأن  حيث  امل�شرتك  للعمل  االأط����راف  جميع 
تدريبية  جهة  وامل��ع��ار���س  الفعاليات  الإدارة  �شيفاين 
خلدمة  العامة  الثقافة  ن�شر  على  تعمل  وجمتمعية 
امل��ج��ت��م��ع، وت�����ش��ت��ه��دف اجل��م��ه��ور ع���ام���ة؛ وت���رغ���ب يف 
ت��ق��دمي ب��راجم��ه��ا ال��ت��دري��ب��ي��ة وت��ن��وي��ع��ه��ا مب���ا يري 
الثقافة العامة واالأدبية، فقط التقت رغبة الطرفني 
برامج  وت��ق��دمي  اأج���ل عقد  م��ن  امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  يف 
تدريبية مبا يتوافق مع التوجهات املحلية والعاملية يف 

جماالت االإبداع واالبتكار واإ�شعاد املجتمع، 
بنا  املنوط  ال��دور  وتعزيز  دع��م  على  اتفقنا  واأ�شافت 
والتدريبية  والتثقيفية  املجتمعية  ال��ربام��ج  عقد  يف 

الندوات،  املحا�شرات،  ال�شعرية،  )االأم�شيات  لت�شمل: 
ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة، وور�����س ال��ع��م��ل ب��االإ���ش��اف��ة اىل 
ال��ت��ن�����ش��ي��ق يف ك���ل م���ا ي��ل��زم ل��دع��م وت��ط��وي��ر الربامج 

املقدمة واملبادرات واالأفكار بجميع الو�شائل املمكنة.
ال��راب��ط��ة  اىل  اأ���ش��ار ع��ادل نوي�شي رئي�س  م��ن جانبه 
اأه��م��ي��ة اال���ش��ت��ف��ادة امل��ت��ب��ادل��ة م��ن امل��درب��ني واخل���رباء 
ب��ه��دف توحيد  ال��ربام��ج ذل��ك  اأه����داف ه��ذه  لتحقيق 
الإ�شهامات  ون��ظ��راً  الثقافة  لدعم  امل�شرتكة  اجل��ه��ود 
وجمهودات موؤ�ش�شة �شيفاين يف اإثراء احلركة الفكرية 
والثقافية على امل�شتوى العربي فاإننا نت�شرف بالتعاون 

معهم ملا فيه م�شلحة الثقافة واالإبداع الفكري.
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اإعــــــــــلن
للنقليات  ون  ال�ش�����ادة/�شتار  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1165657  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة امل �شعيد را�شد مطر البادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف جا�شم حممد �شالح علي احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/معر�س 

CN 1007833:اال�شالة للفنون رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خياط الرحى الزياء 

ال�شيدات رخ�شة رقم:CN 1370362  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة بخيت ن�شيب حممد ن�شيب العفاري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شهيل حمد حممد باال�شود العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20

اإعــــــــــلن
براعم  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اليا�شمني رخ�شة رقم:CN 1249162  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبيد �شامل خمي�س غامن ال�شام�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي م�شبح �شعيد علي البادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شم�س ال�شفراء لرتكيب االبواب والنوافذ 

رخ�شة رقم:CN 1026360 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة امل �شعيد را�شد مطر البادي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شم�س الرحمن ا�شالح الدين

تعديل وكيل خدمات/حذف طالب ما�شاء اهلل ح�شني طالب خوري
تعديل راأ�س املال/من null اىل 30000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 0.50*0.25 اىل 1*1
تعديل نوع الرخ�شة/ من حرفية اىل جتارية

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ ال�شم�س ال�شفراء لرتكيب االبواب والنوافذ

ALSHAMS ALSUFRA DOORS & WINDOWS INSTALLATION
اىل/اون تامي لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 ON TIME PASSENGERS TRANSPORTATION VIA RENTED BUSES -
 SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )4922006(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال تركيب االبواب والنوافذ و�شيانتها )4330011(

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

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

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيف بن دروي�س 

رخ�شة رقم:CN 1033190 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حميد دروي�س احمد �شيف الكتبي %15
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة را�شد دروي�س احمد �شيف الكتبي %15

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد دروي�س احمد الكتبي %15
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل دروي�س احمد الكتبي %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ �شيف دروي�س احمد الكتبي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/�شيف دروي�س احمد الكتبي من 100% اىل %30

تعديل راأ�س املال/من null اىل 65000000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 46*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ �شيف بن دروي�س

SAIF DARWISH
اىل/�شركة �شيف بن دروي�س ذ.م.م

SAIF BIN DARWISH COMPANY LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بافلو وينجز اند رينجز

رخ�شة رقم:CN 1804005 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 7*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ بافلو وينجز اند رينجز
BUFFALO WINGS & RINGS

اىل/بافلو وينجز اند رينجز- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
BUFFALO WINGS & RINGS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/يورو �شتار انترييور

رخ�شة رقم:CN 1178730 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ يورو �شتار انترييور
 EURO STAR INTERIORS
اىل/ذا بي�شت �شتار لالدارة املن�شات

THE BEST STAR FACILITIES MANAGEMENT
تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات ادارة املن�شات )8211010(
تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة اجهزة التكييف املركزي )4329902(

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين وامل�شاكن )8121001(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(

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

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

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خياط حممد انور 

تاج ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1108004 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*4.70

تعديل ا�شم جتاري من/ خياط حممد انور تاج ذ.م.م
MOHAMED ANWAR TAAJ TAILOR LLC

اىل/خياط امل�شوار الذهبي لل�شيدات
MESHWAAR AL THAHABI TAILOR FOR WOMEN

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

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

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة زيبا ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1027201 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمده حممد را�شد الرميثي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حبيب الدين حممد مودين
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمده حممد را�شد الرميثي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*6 اىل 1*3
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ بقالة زيبا ذ.م.م
ZEEBA GROCERY LLC

اىل/بقالة زيبا- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
ZEEBA GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن:

ال�شادة/�صركة الإمارات للحديد وال�صلب ذ.م.م - فرع �صناعي 2
IN - 1002246 :رقم الرخ�شة ال�شناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل االآتي:
تعديل اال�شم التجاري

من )�صركة الإمارات للحديد وال�صلب ذ.م.م - فرع �صناعي 2(
اإىل )�صركة الإمارات ل�صناعات احلديد �ض.م.ع - فرع 1(

لت�شبح الرخ�شة باال�شم التجاري اجلديد:
�صركة الإمارات ل�صناعات احلديد �ض.م.ع - فرع 1

وعلى كل من لديه اعرتا�س على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
ال�شناعه - اإدارة خدمة امل�شتثمرين - خالل اأ�شبوع من تاريخ ن�شر االإعالن ، 
واإال فلن يقبل مكتب تنمية ال�شناعة اأي اعرتا�س بعد انق�شاء مدة االإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
والبحرية  الربية  للموا�شالت  الهيئة االحتادية  تعلن 
اليخوت  لتاجري  /املميز  ب��ان  البحري(  النقل  )ق��ط��اع 
ال�شفينة  ت�شجيل  بطلب  ت��ق��دم  ق��د  ذ.م.م  والــقــوارب 

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 االعالن.
اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني - مركز ابوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�صم ال�صفينة                    رقم الت�صجيل ال�صابق          العلم ال�صابق
UAE                     208460      Sea Hunter 2 )Ex: Cyclone( 

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20

 اإعـــالن �سطب قيد
انك  �شريفي�شز  ماركينغ  ال�شادة/�شركة  باأن  االقت�شاد  وزارة  تعلن 
قد  )اجلن�شية:�شنغافورة(  اأبوظبي  ليمتد-  ئي  تي  بي  )ا�س( 
تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: 
�شارع م�شفح بناية م�شلم مكتوم املزروعي ابوظبي �س.ب: 92733( 
واملقيدة حتت رقم )4009( يف �شجل ال�شركات االجنبية يف الوزارة. 
�شاأن  ل�شنة 2015م يف  القانون االحتادي رقم )2(  وتنفيذا الحكام 
ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 
ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �شاأن  يف  2010م 

املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يتقدموا  ان  االعرتا�س  يف  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى   
باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر 
التجاري  الت�شجيل  اإدارة  االقت�شاد  وزارة  التايل:  العنوان  على 

�س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20
باأن  اأبوظبي  الق�شاء  بدائرة  العدل  الكاتب  يعلن  بهذا 
وعنوانها  ليمتد  هولدجن  جلف  �شيمكورب  �شركة  ال�شادة 
جزر العذراء الربيطانية، قد تقدموا اإلينا بطلب ت�شديق 
بنك  ل�شالح  جتاري  رهن  عقد  �شياغة  واإعادة  تعديل 
اأبوظبي االأول �س م ع وذلك مقابل رهن: ح�ش�س يف �شركة 

االإمارات �شيمكورب للماء والطاقة �س م خ.
ل�شنة   4 القانون رقم  املادة 14 من  للفقرة 5 من  واعمااًل 
2013 ب�شاأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، فاإنه مبرور اأربعة 
ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن فاإن الكاتب العدل 

�شيقوم بتوثيق هذا العقد بناًء على طلب اأ�شحاب ال�شاأن.
الكاتب العدل

اإعـــــالن رهــن تـجـاري
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20

اأبوظبي باأن ال�شادة  بهذا يعلن الكاتب العدل بدائرة الق�شاء 
اأبوظبي-  �شركة االحتاد القاب�شة للطاقة �س م ع. وعنوانها: 
ابوظبي، قد تقدموا  بناية هيئة مياه وكهرباء  الفالح،  �شارع 
اإلينا بطلب ت�شديق تعديل واإعادة �شياغة عقد رهن جتاري 
ل�شالح بنك اأبوظبي االأول �س م ع وذلك مقابل رهن: ح�ش�س 

يف �شركة االإمارات �شيمكورب للماء والطاقة �س م خ.
واعمااًل للفقرة 5 من املادة 14 من القانون رقم 4 ل�شنة 2013 
ب�شاأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، فاإنه مبرور اأربعة ع�شر يوماً 
من تاريخ ن�شر هذا االعالن فاإن الكاتب العدل �شيقوم بتوثيق 

هذا العقد بناًء على طلب اأ�شحاب ال�شاأن.
الكاتب العدل

اإعـــــالن رهــن تـجـاري
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20

اأبوظبي باأن ال�شادة  بهذا يعلن الكاتب العدل بدائرة الق�شاء 
�شركة االإمارات �شيمكورب للماء والطاقة �س م خ ، وعنوانها: 
اإلينا بطلب  الفجرية، قدفع، �س ب 3020، قد تقدموا  اإمارة 
ت�شديق تعديل واإعادة �شياغة عقد رهن حمل جتاري و�شمان 
بنك  )ب�شفته  ع(  م  �س  االأول  )اأبوظبي  بنك  ل�شالح  حملي، 
رهن:  مقابل  وذلك  املحلي.  احل�شاب  وبنك  املحلي  ال�شمان 
ذلك  يف  مبا  الفجرية،  يف   1 امل�شتقل  والطاقة  املاء  حمطة 

املخزون والقطع واملعدات واملواد املوجودة يف املوقع.
واعمااًل للفقرة 5 من املادة 14 من القانون رقم 4 ل�شنة 2013 
ب�شاأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، فاإنه مبرور اأربعة ع�شر يوماً 
من تاريخ ن�شر هذا االعالن فاإن الكاتب العدل �شيقوم بتوثيق 

هذا العقد بناًء على طلب اأ�شحاب ال�شاأن.
الكاتب العدل

اإعـــــالن رهــن تـجـاري

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

CN 1122515:املاهر للرجال- فرع رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20

الغاء اعلن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة  
هي  مرطبات  التجاري  باال�شم   CN رقم:1370631 
كول بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما 

كان عليه �شابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ق�شر االمراء لتجارة 

CN 1528325:االثاث امل�شتعمل رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شيف علي �شيف جدمي املزروعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد �شلطان �شامل �شلطان خا�شوين

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20

اإعــــــــــلن
لت�شليح  العندليب  ال�ش�����ادة/روح  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كهرباء ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 2109534 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 5*1 اىل 1*12.4

تعديل ا�شم جتاري من/ روح العندليب لت�شليح كهرباء ال�شيارات
ROOH ALANDALEEB AUTO ELECTRICAL REPAIRS

اىل/روح العندليب لزينة ال�شيارات
ROOH ALANDALEEB CARS ACCESSORIES

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات

�سرطة دبي ت�سدر ن�سرة امل�ستحدثات ال�سرطية الأحدث التقنيات التكنولوجية
•• دبي-الفجر:

دبي،  �شرطة  يف  ال��ق��رار  اتخاذ  ودع��م  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  مركز  اأ���ش��در 
ن�شرة بحثية حول اأهم امل�شتحدثات ال�شرطية، التي مت اإعدادها مبعرفة 
ال��دك��ت��ور حم��م��د �شعد ال��دي��ن حم��م��د، اأح���د ال��ب��اح��ث��ني ب��امل��رك��ز، والتي 
اأن  ال��ت��ي ميكن  احل��دي��ث��ة  االأج��ه��زة  بع�س  ال�����ش��وء على  اإل��ق��اء  ت�شمنت 

ت�شتخدم يف املجال االأمني.
التقنيات  ب����اأح����دث  ال�����ق�����رارات  م��ت��خ��ذي  ل��ت��ع��ري��ف  ال��ن�����ش��رة  وت���ه���دف 
ت�شعى  وال��ت��ي  ال��ع��امل  يف  املطبقة  ال�شرطية  واملنهجيات  والتكنولوجيا 
ال�شرطي،  االأداء  م��ع��دالت  اأع��ل��ى  حتقيق  بهدف  لتطبيقها  دب��ي  �شرطة 

والو�شول اإىل ال�شبق والريادة العربية والعاملية.
الإيقاف  ج��دي��دة  تقنية  منها  االأج��ه��زة  بع�س  الن�شرة  ا�شتعر�شت  كما 
�شيارات امل�شتبه بهم، كاأداة جديدة مل�شاعدة ال�شرطة للتقليل من خماطر 
 Mobile مطاردات ال�شيارات عالية ال�شرعة، ت�شمى التقنية اجلديدة

Spike، ويتم تركيبها يف اجلزء االأمامي من �شيارات الدوريات، وعندما 
امل�شغوط  ال��ه��واء  االأداة  ت�شتخدم  ب��ه،  امل�شتبه  ال�شرطة  �شيارة  ت��ط��ارد 
امل�شتبه به، بحيث  �شيارة  اإطار  ال�شلب موجه نحو  الإطالق �شريط من 

يتم تفريغ االإطار من الهواء وبالتايل اإيقاف �شيارة امل�شتبه به.
كما اأ�شارت الن�شرة البحثية اإىل نوع من الطائرات �شغري احلجم ت�شمى 
با�شتخدام  وذل���ك  االإق����الع،  ل��ت��وؤم��ن  ك��امل��روح��ي��ة  ت�شتخدم  اأوت��وج��اي��رو، 
طريق  عن  الطائرة  يف  العلوية  امل��روح��ة  لتدير  هوائية  ديناميكا  ق��وى 
الدوران الذاتي، ويقوم حمرك بت�شغيل مروحة لتوؤمن الدفع االأمامي 

لالأوتوجايرو.
كما تناولت الن�شرة نوعا اآخر من الطائرات بدون طيار ملراقبة احلالة 
ب��دون طيار  اأول طائرة  وهي  األومنيوم،  بهيكل  وهي م�شممة  املرورية، 
لها اأجنحه دوارة مع حمركني، ومتتلك القدرة على الطريان مبحرك 
وميكن  والتكيف،  التحمل  على  بقدرتها  وتت�شم  الطائرة،  خ��ارج  واح��د 
حاالت  يف  واالإن��ق��اذ  البحث  وف��رق  القانون  اإنفاذ  اأجهزة  يف  ا�شتخدامها 

الطوارئ ف�شاًل عن اإدارات الطرق ال�شريعة.
على  دوم���اً  ال��ق��رار،  ات��خ��اذ  ودع���م  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  م��رك��ز  ويحر�س 
اأن تطور اجلرمية يف الوقت  امل�شتحدثات ال�شرطية، حيث  البحث على 
احلايل يجعلنا نتخذ طرقا اأكر علمية وتخ�ش�شية وابداعاً من خالل 
يف  وتر�شيخها  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  ومفاهيم  واأدوات  ا�شاليب  تطبيق 
على  ت�شاعد  التي  اال�شتباقية  ال�شرطة  مفهوم  وتعزيز  ال�شرطة  عمل 
البدائل  وو���ش��ع  املحتملة  امل�شتقبلية  للجرائم  ال��دق��ي��ق  اال���ش��ت�����ش��راف 

وال�شيناريوهات اال�شتباقية.
غاية  مو�شوعات  لتناولها  البحثية  الن�شرة  ت��وزي��ع  يتم  و���ش��وف  ه���ذا، 
ب��ال��دول��ة، وع��ل��ى مكتبات  ال�����ش��رط��ة  اأج��ه��زة  يف االأه��م��ي��ة، ع��ل��ى خمتلف 
واأكادمييات وكليات ال�شرطة يف العامل العربي، حتى يتمكن امل�شوؤولون 
بها  ما جاء  اىل  والتعرف  عليها،  االط��الع  واملخططون من  والباحثون 
من معلومات ومعارف وجت��ارب، ميكن اال�شتفادة بها يف العمل االمني 

وال�شرطي.

�ساحي خلفان يلتقي جمل�س اأولياء اأمور ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بدبي 

اأطباء : مر�سى العيون لي�س لديهم وعي بتاأثري مر�س ال�سكري على �سحة العني

•• دبي - وام:

اطلع معايل الفريق �شاحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�شرطة واالأمن العام 
بدبي على اأهم التخ�ش�شات الفنية التي ت�شمها مدر�شة ثانوية التكنولوجيا 
التعليمية  وال��و���ش��ائ��ل  العلمية  واخل����ربات  واالإم��ك��ان��ات  ب��دب��ي  التطبيقية 
املتوافرة فيها وعدد الدار�شني. جاء ذلك خالل لقاء معاليه يف مكتبه عددا 
من اأع�شاء جمل�س اأولياء اأمور املدر�شة.. حيث ناق�س اإمكانية اال�شتفادة من 

املبدعني واملتفوقني من خريجي ثانوية التكنولوجيا التطبيقية يف ا�شتكمال 
درا�شاتهم وااللتحاق بدورات ع�شكرية كمر�شحني دار�شني يف �شرطة دبي.

على  واالط��الع  املدر�شة  بزيارة  دب��ي  ب�شرطة  املعنية  اجلهات  معاليه  ووج��ه 
اإمكاناتها العلمية والتن�شيق مع م�شوؤوليها لفتح جماالت التعاون من خالل 

توقيع مذكرة تفاهم بني اجلانبني.
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتب  م��دي��ر  امل��ق��ع��ودي  عتيق  اأح��م��د  العميد  ال��ل��ق��اء..  ح�شر 

ال�شرطة واالأمن العام.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي لطب و جراحة العيون املقام حاليا يف فندق  اأكد اأطباء يف موؤمتر 
كاف  ب�شكل  العيون  مر�شى  وع��ي  ع��دم  اأن  باأبوظبي  االحت��اد  اأب���راج  جمريا 

مل�شاعفات مر�س ال�شكري يوؤثر تدريجيا على �شحة اأعينهم.
وقال الدكتور را�شد عبيد ال�شويدي ا�شت�شاري جراحة �شبكية العني رئي�س 
الدورة الثانية للموؤمتر يف ت�شريحات لوكالة اأنباء االمارات “وام” ان اأغلب 
اأمرا�س العيون �شيوعا هو اعتالل ال�شبكية يف جمتمع االمارات و ذلك ب�شبب 
مر�س ال�شكري الذي قد ي�شبب العمى للمري�س ب�شبب عدم الوعي الكايف 

واإهمال متابعة حالته واحل�شول على العالج الالزم يف الوقت املنا�شب.
واأ�شار الدكتور ال�شويدي على هام�س املوؤمتر اىل اأن االأمرا�س الوراثية مثل 

ت�شبغ ال�شبكية تعد من االأمرا�س املنت�شرة اأي�شا يف دولة االمارات .
يبلغ  كان  �شنوات   10 االأم��را���س من قبل ح��وايل  بهذه  امل�شاب  اأن  واأ�شاف 
من العمر 50 �شنة وما فوق اأما يف ع�شرنا احلايل فان امل�شابني يف املرحلة 
العمرية ما بني 20 اىل 30 �شنة و هم يف االأغلب مر�شى اعتالل ال�شبكية 
ال��دول املتقدمة يف عالجات �شتى  اأن دولة االم��ارات تعد يف م�شاف  موؤكدا 

اأمرا�س العيون.
على  الدولة احلري�شة  قيادة  بدعم  االإماراتي يحظى  الطبيب  اأن  اأكد  كما 
ابتعاث اأبنائها طلبة الطب يف وقت مبكر اىل خارج الدولة وخا�شة اأمريكا 
واأوروبا لك�شب املزيد من اخلربات واحل�شول على اأعلى الدرجات يف خمتلف 
التخ�ش�شات العلمية وقد مت جني الثمار حيث يتم االن يف دولة عالج جميع 
اأطباء  80 باملائة من  اأن  اأمرا�س العيون وعلى م�شتوى عاملي .. الفتا اىل 
العيون اإناث و20 باملائة منهم ذكور وهم متخ�ش�شني يف كل جزء من اأجزاء 
العني واأن بعد افتتاح البورد العربي بدولة االمارات فان اأعداد طلبة الطب 

االماراتيني يف ازدياد �شنويا.

االإماراتي  الطبيب  خل��ربات  ج��دي��دة  ا�شافة  �شيحقق  امل��وؤمت��ر  اأن  واأ���ش��اف 
العلمي يف طب  التخ�ش�س  ا�شتكمال  وفر�شة له م�شتقبال لالنطالق نحو 

العيون.
وقال اإن املوؤمتر يركز على كل اأجزاء العني ويتناول �شنويا مع كل دورة منه 
وال�شنة  العني  �شبكية  يف  متخ�ش�س  ال�شنة  ه��ذه  و  العني  م��ن  حم��دد  ج��زء 

القادمة على املياه الزرقاء والبي�شاء.
م�شريا اإىل اأن عدد امل�شاركني باملوؤمتر يف هذه الدورة اأكر من 600 م�شارك 

و40 حما�شر من خمتلف اأنحاء العامل .
لدعم  و�شيخ�ش�س  رب��ح��ي  غ��ري  امل��وؤمت��ر  ري��ع  اأن  ال�شويدي  ال��دك��ت��ور  واأك���د 

االأبحاث واالأطباء طالب الدرا�شات العليا يف طب العيون باإمارة اأبوظبي.
واجل�شم  ال�شبكية  جراحات  ا�شت�شاري  الربقي  اأحمد  الدكتور  اأك��د  وب��دوره 
الزجاجي مبدينة ال�شيخ خليفة الطبية يف ت�شريحه ل�وام اأن دولة االمارات 
دولة  �شعي  اىل  الفتا  ال�شحي  القطاع  يقدمها  التي  خدماتها  يف  متقدمة 
ل��دى مر�شى  ال��وع��ي  ل��رف��ع م�شتوى  ك��اف��ة االم��ك��ان��ي��ات  االم����ارات لت�شخري 
بالن�شبة الأمرا�س  ال�شكري خا�شة  الوقاية من م�شاعفات  ال�شكري بطرق 
العيون. واأ�شار اىل اأن املوؤمتر احلايل متخ�ش�س ويركز �شنويا على جزئية 
حمددة من العني على عك�س املوؤمترات االأخ��رى التي تتناول العني ب�شكل 

عام وجتمع اأكر من تخ�ش�س يف اآن واحد.
ومن جانبه قال الدكتور حبيب اهلل اأمني العو�شي ا�شت�شاري جتميل العيون 
وحمجر العني مبدينة ال�شيخ خليفة الطبية الع�شو يف اللجنة التنظيمية 
اأبوظبي  موؤمتر  تنظيم  الهدف من  ان  ل�”وام” اىل  ت�شريحه  للموؤمتر يف 
لطب وجراحة العني تثقيف وتعليم االأطباء خا�شة اأطباء االإقامة يف دولة 
ال�شتقطابهم  التطلع  عن  معربا  امل��ج��اورة  وال��دول  اخلليج  ودول  االإم���ارات 
م�شتقبال يف فعاليات طبية اأخرى تتناول اأحدث م�شتجدات وعالجات طب 

العيون.

بلدية راأ�س اخليمة تد�سن املرحلة االأوىل لنظام العنونة »مكاين « 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�شمحان  ع���ب���داهلل  امل��ه��ن��د���س  د����ش���ن 
التنفيذي  ال��ق��ط��اع  م��دي��ر  النعيمي 
اللوحة االأوىل يف مقر الدائرة بلدية 
االأوىل من  امل��رح��ل��ة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
م�شروع مكاين وبناء على ذلك �شيتم 
االإمارة،  يف  عنوان  األ��ف   20 ترقيم 
ابتداًء من هذا ال�شهر، حيث ي�شتمر 
الرتكيب  ملدة 4 اأ�شهر و�شي�شمل ما 
اإجناح  16 منطقة. �شاهم يف  يقرب 
هذا امل�شروع التعاون امل�شرتك الذي 
مت ح�����ول ت��ط��ب��ي��ق ه�����ذا ال���ن���ظ���ام يف 
دبي  بلدية  م��ع  راأ����س اخليمة  اإم���ارة 
�شهولة و�شول  اأه��م مميزاته  ، ومن 
مكاين  الذكي  التطبيق  م�شتخدمي 
واملنازل  امل��ب��اين  م��ن  وج��ه��ات��ه��م  اإىل 
واملن�شاآت الواقعة يف االإمارة. ويذكر 
»م���ك���اين« هو  ال���ذك���ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اأن 
اجلديد  اجل��غ��راف��ي��ة  العنونة  ن��ظ��ام 
الإم����ارة راأ�����س اخل��ي��م��ة وي��ت��ك��ون رقم 
10 خ����ان����ات  ك���ل رقم  م���ك���اين م���ن 
مكاين يحدد املوقع اجلغرايف ملدخل 

املبنى يف اإمارة راأ�س اخليمة. 
»مكاين«  اجلغرافية  العنونة  نظام 
يعد مكماًل لنظام العنونة التقليدي 
للمباين وال يعترب بدياًل له وال�شبب 
النظام  ه���ذا  اإط����الق  م��ن  الرئي�شي 
املواقع  اإي���ج���اد  ت�����ش��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة  ه���و 
والو�شول اإليها من قبل اجلميع اإما 
عن طريق اأجهزة الهواتف الذكية اأو 

عن طريق االأجهزة املالحية.  يتوفر 
تطبيق مكاين حالياً لكل من اأنظمة 
االأندرويد واالآي فون وكذلك ميكن 
ا�شتخدامه من خالل مت�شفح اأجهزة 
احلا�شوب.  ومن اجلدير بالذكر اأن 
املباين  ح��دود  يعر�س  التطبيق  هذا 
كنقاط  امل���ب���اين حم�����دده  وم���داخ���ل 
على اخلريطة التفاعلية، حيث يتم 
احت�شاب وعر�س امل�شار بني موقعني 
اأو اأكر على اخلريطة و�شرح خطوات 
الو�شول للموقع امل�شتهدف. وتتوفر 
الهواتف  يف  ال�شوتية  املالحة  ميزة 
امل�شتخدم  الإر�شاد  واالأجهزة  الذكية 
للم�شار من املوقع احلايل اإىل املوقع 
حتويل  اإمكانية  وتتوفر  امل�شتهدف، 
نظام  اأي  اإىل  االإح����داث����ي����ات  ق��ي��م��ة 
العاملية(  اأو  )املحلية  اآخ���ر  اإح��داث��ي 
مالحي  ج��ه��از  اأي  يف  ال���ش��ت��خ��دام��ه 
للم�شتخدمني  ومي��ك��ن  ال���ع���امل،  يف 

م�������ش���ارك���ة اإح����داث����ي����ات امل����واق����ع مع 
االآخ����ري����ن م���ن خ����الل ع����دة قنوات 
للم�شتخدمني  ومي��ك��ن  ل��ل��ت��وا���ش��ل، 
التفاعلية  اخلريطة  عر�س  اختيار 
ل�شور  اأو  ت��خ��ط��ي��ط��ي��ة  ك��خ��ري��ط��ة 
اإ�شافة  وميكن  ال�شناعية،  االأق��م��ار 
اأي  )رقم مكاين(  العنوان اجلغرايف 
العناوين  �شجل  يف  م���دون  �شخ�س 
املرافق  وحت��دي��د  ال��ذك��ي��ة،  للهواتف 
وامل�����واق�����ع امل����ع����روف����ة امل�����ج�����اورة له 
امل����ح����الت. وي����اأت����ي هذا  م��ت�����ش��م��ن��اً 
اخليمة  راأ���س  بلدية  حر�شاً  امل�شروع 
ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق اأف���������ش����ل اخل����دم����ات 
اجلودة  ذات  التطبيقات  وا�شتحداث 
���ش��اأن��ه��ا مواكبة  ال��ت��ي م���ن  ال��ع��ال��ي��ة 
ال���ت���ط���ورات احل��ا���ش��ل��ة يف االإم������ارة 
م��ن خ��الل اع��ت��م��اد اأح���دث االأنظمة 
العنونة  م�������ش���روع  وم��ن��ه��ا  امل���ق���دم���ة 

الذكي »مكاين«.

لتعليمهم تقنيات اإيقاف احلركة 

»فن« تنظم ور�سة عمل خم�س�سة لالأطفال حول الر�سوم املتحركة
•• ال�سارقة-الفجر:

اخ����ت����ت����م����ت »ف�������������ن«، امل����وؤ�����ش���������ش����ة 
الفن  ودع��م  تعزيز  يف  املتخ�ش�شة 
والنا�شئة  ل��الأط��ف��ال  االإع���الم���ي 
التي تتخذ من ال�شارقة مقراً لها، 
تقنيات  حول  عمل  ور�شة  موؤخراً، 
خم�ش�شة  امل���ت���ح���رك���ة  ال����ر�����ش����وم 
بهدف  وال���ن���ا����ش���ئ���ة،  ل����الأط����ف����ال 
اإيقاف  تقنيات  اأ�شا�شيات  تعليمهم 
واإث���راء  الت�شوير،  اأث��ن��اء  احل��رك��ة 
ب�شناعة  و���ش��غ��ف��ه��م  خم��ي��ل��ت��ه��م 

االأفالم والر�شوم االإبداعية.
اأقيمت على  التي  الور�شة  وحملت 
»ِع�ِس  ع���ن���وان  اأي�����ام  ث��الث��ة  م����دار 
فتيات  »�شجايا  مقر  يف  اخل��ي��ال«، 
ربع  ل�«موؤ�ش�شة  التابعة  ال�شارقة« 
واملبتكرين«،  القادة  ل�شناعة  قرن 
اأ�شا�شيات  امل�شاركون  فيها  وتعلم 
تقنيات اإيقاف احلركة، ف�شاًل عن 
جملة من االإر�شادات والتوجيهات 
ال��ث��م��ي��ن��ة ل��ت��ح��وي��ل م��ف��ه��وٍم م���ا اأو 
اإبداعي  فيديو  اإىل  نظرية  فكرة 
املتابعني  اهتمام  ج��ذب  على  ق��ادر 

واملهتمني من اجلمهور. 
ووف�����رت ال��ور���ش��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ني يف 
ج��ل�����ش��ات��ه��ا جم���م���وع���ة م����ن امل�����واد 

»م�����ش��روع اإي��ق��اف احل���رك���ة«، فيما 
واالأخري  الثالث  اليوم  يف  �شاركوا 
ال�شل�شال.  اإح�����ي�����اء  ب�������م�������ش���روع 
وحر�س منظمو ور�شة العمل على 
واأن  ب��امل��ت��ع��ة  اجل��ل�����ش��ات  تتميز  اأن 
بالتفاعل  رغبتهم  برت�شيخ  ت�شهم 
االإع���الم���ي���ة وغر�س  ال��ف��ن��ون  م���ع 

حمبتها يف قلوبهم.
عبد  بنت  جواهر  ال�شيخة  وقالت 
موؤ�ش�شة  م���دي���ر  ال��ق��ا���ش��م��ي،  اهلل 
ال�شارقة  »م��ه��رج��ان  وم��دي��ر  ف���ن، 
للطفل«:  ال������دويل  ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي 
االأوىل  ال��ور���ش��ة  ج��اء تنظيم ه��ذه 

مل�شاعدتهم  االأ����ش���ا����ش���ي���ة  ال��ف��ن��ي��ة 
واإن��ت��اج مقاطع فيديو  اإع��داد  على 
ب��ا���ش��ت��خ��دام ط���رق م��ت��ع��ددة ومواد 

خمتلفة. 
تفاعاًل  منها  االأول  ال��ي��وم  و�شهد 
كبرياً من االأطفال الذين تعرفوا 
على بع�شهم خالل جل�شة هدفت 
واخلجل  اخل��وف  حاجز  ك�شر  اإىل 
لديهم، قبل اأن ينتقلوا اإىل مبادئ 
واأ�شا�شيات تقنيات اإيقاف احلركة، 
وتطبيق ما تعملوه يف �شنع مقطع 

ق�شري من الر�شوم املتحركة.
و�شارك االأطفال باليوم الثاين يف 

�شل�شلة  ���ش��م��ن   ،2018 ع����ام  يف 
لالأطفال  املخ�ش�شة  العمل  ور���س 
التي تقام على مدار العام، بهدف 
امل�شاركني  االأط�����ف�����ال  م�������ش���اع���دة 
الفنون  اأ����ش���ا����ش���ي���ات  ت��ع��ل��م  ع���ل���ى 
ال�شينمائية، و�شناعة االأفالم، من 
اأبرز  ي�شمل  خا�س  برنامج  خ��الل 
امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف جمال  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
االأف�������الم وال���ف���ن���ون االإع���الم���ي���ة، 
واأحدثها، لتاأ�شي�س جيل �شينمائي 
م���ب���دع ي���رف���ع ع���ل���م االإم����������ارات يف 
وامل�شابقات  امل��ه��رج��ان��ات  خمتلف 

الدولية. 

ت�شعى موؤ�ش�شة فن من  واأ�شافت: 
املتنوعة  خ��الل ور���ش��ه��ا ودورات���ه���ا 
اإىل تعزيز التعلم الهادف، ومتكني 
اكت�شاف  من  واليافعني  االأط��ف��ال 
وتطويرها،  ال��دف��ي��ن��ة  م��واه��ب��ه��م 
اأ�شا�شيات  ت��ع��ل��م  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
كما  واأ����ش���راره���ا،  االأف����الم  �شناعة 
اإىل  العمل  ب��رن��ام��ج ور����س  ي��ه��دف 
توفري من�شة خم�ش�شة لالأطفال، 
التعبري  خاللها  م��ن  ي�شتطيعون 
�شغفهم  وت��ل��ب��ي��ة  اأن��ف�����ش��ه��م،  ع���ن 
ب��ا���ش��ت��ك�����ش��اف ����ش���ن���اع���ة االأف�������الم 

واأ�شرارها.
تن�شئة  اإىل  ف��ن  موؤ�ش�شة  وت��ه��دف 
الفنانني  م��ن  واع���د  واإع����داد جيل 
وال�شينمائيني املبدعني، والرتويج 
لالأعمال الفنية واالأفالم اجلديدة 
والنا�شئة  االأط��ف��ال  ينتجها  التي 
يف دول����ة االإم�������ارات، وع��ر���ش��ه��ا يف 
املهرجانات ال�شينمائية واملوؤمترات 
العامل،  اأن��ح��اء  ال��دول��ي��ة يف جميع 
اإىل حتقيق هدفها  وت�شعى كذلك 
بدعم  ي��ت��م��ث��ل  ال�������ذي  االأ�����ش����م����ى 
خالل  م��ن  وت�شجيعها  امل���واه���ب، 
ه�����ذه امل���ه���رج���ان���ات وامل�����وؤمت�����رات 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  وور������س 

املحلي والدويل.

مكتوم بن حممد و�سيف بن زايد 
يح�سران اأفراح اآل الرميثي

•• اأبوظبي-وام: 

ح�شر �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة و�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم حفل اال�شتقبال الذي اأقامه معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س اأركان 

القوات امل�شلحة ملنا�شبة زفاف جنله ثاين اإىل كرمية ال�شيد حمد خادم بالكور املزروعي.
وح�شر احلفل - الذي اأقيم يف نادي �شباط القوات امل�شلحة يف العا�شمة اأبوظبي م�شاء ام�س- عدد 
من ال�شيوخ والوزراء واأعيان البالد وكبار امل�شوؤولني يف الدولة من مدنيني وع�شكريني واأقارب وذوي 

العرو�شني الذين باركوا جميعا الآل الرميثي واآل املزروعي اأفراحهم.

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / حممد حامد 

�شوداين   ، �شليمان  عثمان 

اجلن�شية - جواز �شفره رقم 

)4027252(  من يجده 

عليه االت�شال بتليفون رقم 

 052/5288922
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العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2017/8825 (
املنذره: دنيا للتمويل ذ.م.م.

املنذر اإليها : ات�س ام اف العمال تنفيذ الت�شميم الداخلي �س ذ م م)حاليا(
   ايتك للت�شميم والديكور �س ذ م م )�شابقا(

اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )13،462.67( درهم نتيجة  تنذر املنذره املنذر 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
التنفيذية  االإج����راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإال  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
على ال�شيارة رقم ) 93319/ خ�شو�شي /F/ دبي ( من نوع ) ني�شان التيما - 
�شالون( موديل 2014 - لون بني - واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2017/8830 (
املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م.

املنذر اإليه : �شم�س الدين امري حم�شا
نتيجة  �شداد مبلغ وقدرة )58،018.04( درهم  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
 - ك��وروال  تويوتا   ( ن��وع  ( من  دب��ي   /Q/ 31329/ خ�شو�شي ( رق��م  ال�شيارة 
املنذر مع  قبل  ل�شاحلكم من  واملمولة   - لون عنابي   -  2013 �شالون( موديل 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2017/8824 (

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليها : جيه ا�س ال اك�شربي�س للنقل الربي العام �س ذ م م .

اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )16،905.00( درهم نتيجة  تنذر املنذره املنذر 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
جيتز(  هيونداي   ( ن��وع  من   ) دب��ي   /H/ خ�شو�شي   /52321  ( رق��م  ال�شيارة 
موديل 2010 - لون اخ�شر واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2017/8826 (
املنذره: دنيا للتمويل ذ.م.م.

املنذر اإليه : هاومال نا�شر �شليمان
نتيجة  �شداد مبلغ وقدرة )27،209.00( درهم  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
التنفيذية  االإج����راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإال  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع 
انوفا  ال�شيارة رقم ) 94263/ خ�شو�شي /M/ دبي ( من نوع ) تويوتا  على 
- ا�شتي�شن( موديل 2011 - لون ابي�س - واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2017/8827 (
املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م.

املنذر اإليه : احمد قا�شم ثابت .
نتيجة  �شداد مبلغ وقدرة )24،954.00( درهم  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 31169/ خ�شو�شي /F/ دبي ( من نوع ) ميت�شوبي�شي الن�شر 
- �شالون( موديل 2010 - لون ف�شي - واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2017/8828 (
املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م.

املنذر اإليها : فري�س فود�س انرتنا�شينال �س ذم م.
اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )10،884.00( درهم نتيجة  تنذر املنذره املنذر 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 68404/ خ�شو�شي /M/ دبي ( من نوع ) هيوندايH1 - فان( 
موديل 2013 - لون ابي�س - واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2017/5639 (

املنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليها : �شلطان املدحاين للتجارة العامة �س.ذ.م.م

اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )23،422.87( درهم نتيجة  تنذر املنذره املنذر 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
 – ن��وع )تويوتا كامري  ( من  دب��ي   /M/ رق��م ) 71918/ خ�شو�شي ال�شيارة 
�شالون( موديل ) 2011 ( - لون ) اأبي�س لوؤلوؤي (   واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2017/8829 (
املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م.

املنذر اإليها : ولد علي دي دبليو �شي �س ذ م م 
اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )90،709.00( درهم نتيجة  تنذر املنذره املنذر 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
 - VIEW دبي ( من نوع ) فوتون /C/ ال�شيارة رقم ) 94833/ خ�شو�شي
با�س( موديل 2014 - لون ابي�س - واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/601  جتاري كلي              

���س.ذ.م.م جمهول حمل  اىل اخل�شم املدخل/ 1-�شورابيا لال�شتثمارات 
اأقام  ق��د  امل��ه��ريي  امل��دع��ي/ حممد �شيف حممد بخيت  ان  االق��ام��ة مب��ا 
بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
والر�شوم  دره���م(   3.035.000( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب��ان  الت�شامم  او 
االثنني   يوم  لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  و  وامل�شاريف 
املوافق  2018/2/5  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
    يف الق�سية التحكيمية رقم 2017/396 مدين كلي   

املعلن اإليه – املحتكم �شدها االأوىل : �شركة العربية احلديثة �س م ح 
 املعلن اإليه املحتكم �شده الثاين : موفق روبني ح�شن املطري 

ب�شفتي املحكم املنفرد يف النزاع اأعاله وطبقا الأحكام قانون االإجراءات املدنية االإماراتي 
يوم  وذل��ك  التحكيم  الأعمال  االأول  التمهيدي  االجتماع  حل�شور  ندعوكم   1992 ل�شنة 
االأحد املوافق 28-1-2018 يف متام ال�شاعة الرابعة والن�شف ع�شرا وذلك مبكتبنا الكائن 
دبي  بر دبي �شارع ال�شيخ زايد بالقرب من حمطة املرتو املركز املايل برج العطار مكتب 
رقم 2403 الطابق الرابع والع�شرون هاتف رقم: 043589996 وفاك�س رقم 043589966 
�س ب رقم 91153 دبي . لذا بطلب ح�شوركم  اأو من ميثلكم قانونا حل�شور االجتماع 
املذكور. ونود اأن نحيط علم �شيادتكم اأنه يف حالة التخلف عن احل�شور �شيتم ا�شتكمال 

اإجراءات التحكيم ب�شرف النظر عن غياب اأي من اأطراف النزاع .
املحكم املنفرد/ د. م�صعل عبد اهلل الزرعوين

 دعوة حل�سور الجتماع
التمهيدي الأول لعمال التحكيم
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اأخبـار الإمـارات
�سعيد بن طحنون رئي�سا فخريا ملركز 

ال�سدارة »اأ�سحاب الهمم« يف العني
•• العني-وام:

اختار جمل�س اإدارة مركز ال�شدارة للرعاية والتاأهيل »اأ�شحاب الهمم« يف مدينة 
فخريا  رئي�شا  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  بن  �شعيد  ال�شيخ  معايل  ال��ع��ني.. 
للمركز .. وذلك تقديرا جلهوده ودعمه امل�شتمر يف جمال العمل اخلريي وخدمة 
املجتمع على ال�شعد كافة يف ظل القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة » حفظه اهلل ». وقال حممد غلوم علي عبداهلل 
اخلوري املدير العام للمركز اأثناء االإعالن عن اختيار معاليه »نحر�س يف اإدارة 
املركز على تقدمي كافة خدمات الرعاية الأبناء وبنات وطننا الغايل من اأ�شحاب 

الهمم ليتمكنوا من حتقيق جناحات م�شتمرة على م�شتوى الدولة وخارجها«.

�سعيد بن طحنون يح�سر 
اأفراح النعيمي بالعني

•• العني-وام:
اآل نهيان حفل  ح�شر معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون 
اأقامه نا�شر بخيت النعيمي مبنا�شبة  اال�شتقبال الذي 
زفاف جنله عبداهلل اإىل كرمية را�شد بن حمد النعيمي. 
االحتفاالت  ب��ق��اع��ة  اأق��ي��م  ال���ذي   - احل��ف��ل  ك��م��ا ح�شر 
وجهاء  م��ن  ع��دد   - ال��ع��ني  مبدينة  الظاهر  منطقة  يف 
واالأهل  املهنئني  ال�شخ�شيات وجمع من  القبائل وكبار 
احلربية  فرقة  م�شاركة  احلفل  وت�شمن  واالأ���ش��دق��اء. 

بعرو�س وفقرات منوعة ابتهاجا بهذه املنا�شبة.

» اأطفـال تـخطفهم التكنـولـوجيـا «.. فعالية يف ال�سارقة
•• ال�سارقة-وام:

اأطفال تخطفهم   « ال�شارقة فعالية توعوية بعنوان  نظمت بلدية مدينة 
التكنولوجيا » يف حديقة اأبو�شغارة بالتعاون مع هيئة الوقاية وال�شالمة 
بال�شارقة  االأ�شرة  ل�شوؤون  االأعلى  واملجل�س  االجتماعية  ودائرة اخلدمات 
تزامنا مع االحتفال بيوم الطفل اخلليجي لت�شليط ال�شوء على االأ�شرار 
الذكية  لالأجهزة  املفرط  اال�شتخدام  عن  الناجمة  والنف�شية  ال�شحية 

واالألعاب االإلكرتونية اأو التعر�س مل�شاهد عنيفة على التلفزيون وغريه.
وقالت ال�شيخة �شذى املعال م�شاعد املدير العام لل�شحة العامة واملختربات 
املركزية بالبلدية اإن البلدية ت�شارك هذا العام يف االحتفاء بيوم الطفل 
اخلليجي من خالل تنظيم فعالية توعوية ترفيهية مهمة تلقي ال�شوء 
على املخاطر ال�شحية واالأ�شرار النف�شية والبدنية التي تلحق باالأطفال 
واليافعني واملراهقني ما دون �شن 18 عاما جراء االإفراط يف ا�شتخدام 

الذكية  واالأج��ه��زة  االإلكرتونية  كاالألعاب  احلديثة  التكنولوجيا  و�شائل 
مبختلف اأنواعها مثل احلوا�شب اللوحية واملحمولة والهواتف الذكية اأو 
التعر�س للم�شاهد العنيفة على التلفزيون وغريه مما ال ينا�شب طبيعة 

املرحلة العمرية لالأطفال واملراهقني.
ال��ت��ي نظمتها  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا«  ت��خ��ط��ف��ه��م  »اأط���ف���ال  ف��ع��ال��ي��ة  اأن  واأك������دت 
�شركائها  بع�س  مع  بالتعاون  اأبو�شغارة  حديقة  يف  االول  اأم�س  البلدية 
اال�شرتاتيجيني جنحت يف ا�شتقطاب اأعداد كبرية من العائالت واأطفالهم 
املختلفة  واملعار�س  االأن�شطة  والتفاعل مع  امل�شاركة  الذين حر�شوا على 
التي ت�شمنتها الفعالية لتوعيتهم مبخاطر اإدمان التكنولوجيا احلديثة 
واإر�شادهم اإىل كيفية اال�شتفادة املثلى منها وجتنب اآثارها ال�شلبية خا�شة 
اأن باتت االأجهزة االإلكرتونية والذكية يف متناول الغالبية العظمى  بعد 
اقتناء هذه  االأ�شر على  اإقبال  االأو�شاط االجتماعية وتزايد  من خمتلف 

الو�شائل وتوفريها الأطفالها.

ميكن  التي  املتعددة  والتثقيفية  التعليمية  الفوائد  رغ��م  اأن��ه  واأو�شحت 
الو�شائل  ا�شتخدام  تر�شيد  خ��الل  من  وامل��راه��ق��ون  االأط��ف��ال  يجنيها  اأن 
اإال  واآم��ن  ب�شكل �شحيح  معها  والتعامل  والذكية  االإلكرتونية  واالأجهزة 
ت��اأث��ريات خطرية  له  ا�شتخدامها  واالإف���راط يف  الو�شائل  ه��ذه  اإدم���ان  اأن 
على ال�شحة الذهنية والنف�شية.. اإذ اأنه يوؤثر �شلبا على املديني القريب 
التح�شيل  الدرا�شي لالأطفال وقدراتهم على  االأداء  والبعيد يف م�شتوى 
ممار�شة  ع��ن  االأط��ف��ال  اإح��ج��ام  اإىل  ي���وؤدي  اأن���ه  كما  �شليم  ب�شكل  العلمي 
اإ�شابتهم  البدنية والريا�شية لالأطفال مما يزيد من احتمال  االأن�شطة 

بال�شمنة وغريها.
واأكدت اأن تعر�س االأطفال مل�شاهد عنيفة على التلفزيون واألعاب الفيديو 
جتاه  عدوانيا  �شلوكا  لديهم  ينمي  املرئي  العر�س  و�شائل  من  وغريهما 
اأقرانهم ويزرع فيهم نفو�شهم اأفكارا �شلبية وخوف متزايد من االحتكاك 

باالآخرين.

من جانبه قال علي عبيد احلمودي مدير اإدارة التفاعل املوؤ�ش�شي بالبلدية 
ترفيهية  اأن�شطة  �شملت   « التكنولوجيا  تخطفهم  اأط��ف��ال   « فعالية  اإن 
التوعوية  الر�شائل  واإي�شال  واملرح  البهجة  اأجواء من  الإ�شفاء  لالأطفال 
لالأطفال  عمل  ور���س  تنظيم  مت  كما  وم�شوق  ج��ذاب  باأ�شلوب  للفعالية 
الوقاية  هيئة  اأن  واأ�شاف  لالأطفال.  طبية  فحو�شات  تقدمي  جانب  اإىل 
والر�شومات  التعريفية  ال�شور  بع�س  احلملة  خ��الل  قدمت  وال�شالمة 
التعبريية التي تو�شل املعلومات التوعوية لالأطفال ب�شكل مب�شط و�شهل 
دائرة  اأن  اإىل  م�شريا   .. وال�شالمة  االأم��ن  �شبل  ح��ول  م�شابقات  ونظمت 
اخلدمات االجتماعية نظمت برناجما توعويا بعنوان » كيف تقول ال ملن 
يوؤذيك » قدمته عائ�شة احلو�شني اخت�شا�شية احلماية االجتماعية لتعليم 
الطفل كيف يحمي نف�شه من املخاطر داخل املنزل وخارجه وغريها من 
الن�شائح التوعية التي تدرب الطفل على ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات معينة 

يف التعامل مع االآخرين ل�شمان �شالمته.

كارثة مرورية جديدة

م�سرع اآ�سيويان واإ�سابة 4 بينهم مواطنان يف حادث ت�سادم 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

لقي �شخ�شان من اجلن�شية االآ�شيوية م�شرعهما 
فيما اأ�شيب مواطنان واآ�شيويان اآخرين باإ�شابات 
م��ت��ف��اوت��ة ب��ع��د ت��ع��ر���ش��ه��م حل�����ادث ت�������ش���ادم بني 
مركبتيهما باإحدى الطرق يف اإمارة راأ�س اخليمة. 
�شعيد  حممد  الدكتور  العميد  ي�شري  وتف�شياًل 
بالقيادة  املركزية  العمليات  عام  مدير  احلميدي 
العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة، اإىل ورود بالغ لغرفة 
العمليات عند ال�شاعة 11:30 م�شاء اأم�س يفيد 
بوقوع حادث ت�شادم بني مركبتني ، وعلى الفور 
االإ�شعاف  و���ش��ي��ارات  ال�����ش��رط��ة  دوري�����ات  حت��رك��ت 
ملوقع البالغ ، وتبني خالل املعاينة االأوىل وقوع 

امل��رك��ب��ت��ني على  ت�����ش��ادم  امل��ذك��ور نتيجة  احل����ادث 
الطريق الدائري اجلديد الذي مل يفتتح ر�شمياً 
وال توجد به اإنارة وغري معتمد اإىل االآن ، واأدى 
 46 االآ�شيوي  املركبة  �شائق  م�شرع  اإىل  احل��ادث 
عاماً   32 اجلن�شية  ن��ف�����س  م��ن  وال���راك���ب  ع��ام��اً 
واإ�شابة اآ�شيويان اآخرين كانا برفقتهما الإ�شابات 
املركبة  �شائق  اأ�شيب  بينما   ، وب�شيطة  متو�شطة 
باإ�شابات  ع��ام��اً   21 اجلن�شية  اإم��ارات��ي  االأخ���رى 
اجلن�شية  اإم���ارات���ي  ال��راك��ب  واإ���ش��اب��ة  متو�شطة 
، ومت نقل امل�شابني للم�شت�شفى لتلقي  39 عاماً 
العالج الالزم ، كما مت نقل اجلثتني للم�شت�شفى 
مرا�شم  الإمت����ام  ل��ذوي��ه��م��ا  لت�شليمهما  مت��ه��ي��داً 
الدفن ح�شب االأ�شول املتبعة ، يف حني مت حتويل 

ال�شتكمال  املخت�شة  اجل��ه��ات  اإىل  احل��ادث��ة  ملف 
االإجراءات القانونية الالزمة .

راأ���س اخليمة  اأن �شرطة  العميد احلميدي  وق��ال 
التي  االر���ش��ادي��ة  ال��ل��وح��ات  وت��وج��د  ونبهت  �شبق 
حت����ذر م���ن ارت���ي���اد ال��ط��ري��ق اجل���دي���د ال�����ذي مل 
احلميدي  ووج����ه  االآن  اإىل  ي��ع��ت��م��د  ومل  ي��ف��ت��ت��ح 
ال�����ش��ائ��ق��ني ب�������ش���رورة االن���ت���ب���اه ل��ل��ط��ري��ق وعدم 
التجاوز اخلاطئ الذي يت�شبب يف وقوع احلوادث 
واالإ�شابات والوفيات ، ونبه اإىل االأخذ باحليطة 
واحلذر والتاأكد من خلو الطريق واحرتام حقوق 
الكفيلة  امل��روري��ة  بالقواعد  واالل��ت��زام  االآخ��ري��ن 
م�شتخدمي  م��ن  اجل��م��ي��ع  و���ش��الم��ة  ب�شالمتهم 

الطريق .

املعهد الدويل للت�سامح يف دبي ي�ستقبل وفدًا من ال�سفارة امل�سرية

»�سرطة الظفرة« تكرم مواطنًا اأنقذ �سخ�سًا من القتل

•• دبي - وام:

ا�شتقبل الدكتور حمد ال�شيخ اأحمد ال�شيباين الع�شو املنتدب للمعهد الدويل 
للت�شامح - اإحدى مبادرات موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية يف دبي 
- �شعادة وائل ال�شيد حممد جاد �شفري جمهورية م�شر العربية لدى الدولة 
جلائزة  العام  االأم��ني  املن�شوري  اأحمد  العميد  بح�شور  له  املرافق  والوفد 
اإدارة  ال�شويدي مدير  للت�شامح وخليفة حممد  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
الوثيقة  الروابط  اإىل  م�شريا  بالوفد  ال�شيباين  ورح��ب  باملعهد.  العمليات 

بني البلدين .. متناوال روؤية وا�شرتاتيجية املعهد الرامية اإىل تكري�س قيم 
حيال  بامل�شوؤولية  اإميانا  والعنف  الكراهية  ونبذ  االآخ��ر  واح��رتام  الت�شامح 

ق�شايا املجتمع املحلي والدويل.
وجرى خالل اللقاء بحث عدد من املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك ومن 
بينها مو�شوع تر�شيخ قيم الت�شامح والتفاهم واحلوار والت�شدي للتطرف 

وتعميق واإ�شاعة روح الت�شامح وتعزيز االعتدال والو�شطية.
منوها اإىل دور االإمارات الكبري يف هذا ال�شدد انطالقا من توجيهات القيادة 

الر�شيدة.

•• منطقة الظفرة-الفجر:

الظفرة  منطقة  �شرطة  مديرمديرية  اخلييلي  �شعيد  �شهيل  العميد  ك��رم 
يف مكتبه املواطن حممد عبد اهلل املري، تقديراً جلهوده و�شجاعته يف منع 

وقوع جرمية قتل.
من  �شخ�شاً  �شاهد  عندما  قتل  ج��رمي��ة  وق���وع  منع  يف  ت��دخ��ل  امل���ري  وك���ان 
اجلن�شية االآ�شيوية وهو يحمل �شكيناً ويطارد اأحد االأ�شخا�س من جن�شيته، 
حماواًل توجيه طعنات له، مما دفع ال�شاب املواطن اإىل التدخل على الفور 

ال�شحية، حلني و�شول  اأن يجهز على  ال�شكني قبل  وال�شيطرة على حامل 
ال�شرطة اإىل موقع احلادث واتخاذ الالزم.

واأكد اخلييلي خالل التكرمي تقديرالقيادة العامة ل�شرطة اأبو ظبي جهود 
العناية  تدخل  لوال  الوقوع  على  اأو�شكت  جرمية  منع  يف  املواطن  و�شجاعة 
االإلهية، ومن ثم املوقف البطويل الذي قام به املري للحيلولة دون وقوعها. 
واأ�شار اإىل اأهمية دور املجتمع يف دعم جهود االأمن وال�شالمة ومنع اجلرمية 
عن طريق املبادرة باالإبالغ او التدخل عند املقدرة والتوا�شل مع االأجهزة 

االأمنية.

اآ�سيويون �سّلوا الطريق باجلبال ي�سيدون ب�سرطة راأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ع����دده����م ثالثة  اآ����ش���ي���وي���ني  اأث����ن����ى 
جميعهم يف العقد الثالث من العمر 
امل�شاعدة التي قدمتها �شرطة  على 
راأ�س اخليمة لهم، واأنقذتهم بعدما 
�شلوا الطريق يف وادي بجبال راأ�س 

اخليمة.
بقيادة  ف���ري���ق  مت��ك��ن  وت��ف�����ش��ي��ال   
الكيزي  ���ش��ل��ي��م��ان  اأح���م���د  ال��ن��ق��ي��ب 
اأح��م��د خ��ل��ف��ون من  اأول  وامل�����ش��اع��د 
واأف��راد ق�شم  الرم�س  مركز �شرطة 
االإ�شعاف واالإنقاذ من اإنقاذهم بعد 
اأن ���ش��ل��وا ال��ط��ري��ق يف اأح���د اأودي���ة 

جبال االإمارة.
وقال العميد الدكتور حممد �شعيد 
العمليات  ع����ام  م���دي���ر  احل���م���ي���دي 
ب���داأت بورود  اأن احل��ادث��ة  امل��رك��زي��ة 
بالغ اإىل مركز �شرطة الرم�س من 
اأحد االآ�شيويني، يف متام ال�شاعة 9 
باأنه واثنني من رفاقه  م�شاء يفيد 
���ش��ل��وا ال��ط��ري��ق يف اأح�����د االأودي�����ة 
ي�شتدلون  وال   ، اجل���ب���ل  اأ����ش���ف���ل 

موقعهم وطريق عودتهم.
وعلى الفور مت التحرك اإىل املنطقة 
التائهني  اأح����د  اإل��ي��ه��ا  اأ����ش���ار  ال��ت��ي 
ع���رب ه��ات��ف��ه ال��ن��ق��ال، وع���ن طريق 
االإح���داث���ي���ات مت اال����ش���ت���دالل على 
عليهم  العثور  مت  حيث   ، موقعهم 
اآمنة،  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  واإخ����راج����ه����م 

وجميعهم كانوا ب�شحة وعافية.
املنطقة  اأن  اإىل  احلميدي  واأ���ش��اف 
ال���وع���ورة ومت بذل  ���ش��دي��دة  ك��ان��ت 
ج������ه������وداً ك����ب����رية ق���ب���ل ال���و����ش���ول 
اإجراء  ومت  عليهم،  والعثور  اإليهم 
ال���ف���ح���و����ش���ات االأول�����ي�����ة ل���ه���م ومت 
�شحتهم  كامل  يف  اأنهم  من  التاأكد 

وعافيتهم.
هذا ونبهت االإدارة العامة للعمليات 

املركزية على �شرورة اأخذ احليطة 
واحلذر يف املناطق الوعرة واالنتباه 

ب�شكل  واحلر�س  والتاأكد  للطريق 
ال���ت���وغ���ل و�شط  ك���ب���ري ع���ل���ى ع�����دم 

اجلبال خا�شة يف الليل حفاظاً على 
�شالمتهم.
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 80
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبدالعلي فيلوتادات- هندي اجلن�شية وال�شيد/ بدجناري 
كلنجوت عبداجلبار- هندي اجلن�شية  يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتهم البالغة 
100% وذلك اىل ال�شيد/ ان�شار حمزة ايدافانابارامبو حمزه- هندي اجلن�شية يف الرخ�شة 

با�شم )�شالون ال�شدف للرجال( تا�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 726388.
�شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  من    )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 75

البيع  بنغالدي�س اجلن�شية يرغب يف  ب�شار عبدال�شتار  ال�شيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ جوينال ابدين عبدول �شاتر- 
بنغالدي�س اجلن�شية يف )الفن املتجدد ملقاوالت اال�شباغ( تا�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب 

رخ�شة رقم )556720(.
�شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  من    )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 77

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ابراهيم احمد حممد احمد املريخي- اماراتي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( يف )كافترييا ركن الزاد( والتي 
تا�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )735125( اىل ال�شيدة/ �شحر حميد موحان 
ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية  يو�شف- كندية اجلن�شية. تغيري 
بيت  )كافترييا  اىل  الزاد(  ركن  )كافترييا  من  التجاري  اال�شم  تغيري  خدمات  بوكيل 
االفندي( وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 78
باك�شتان  مرجان-  خوازي  خان  ا�شماعيل  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف الرتخي�س التجارية: جبل �شرحد 
للمقاوالت الفنية ترخي�س جتاري 545343 وذلك لل�شيد/ ب�شري ح�شني �شاه نزير ح�شني 

�شاه- باك�شتاين اجلن�شية حيث مت تنازل �شاحب الرخ�شة. 
�شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  من    )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 87

االمارات  احمد علي حممد احلمادي  يو�شف عبداهلل  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
التجارية  الرخ�شة  يف  ح�شه   %100 البالغة  ح�شته  كامل  وبيع  بالتنازل  يرغب  اجلن�شية 
)املمتاز لتجارة املفرو�شات( ترخي�س رقم )565439( وذلك اىل ال�شيد/ حممد علي جويل 
ال�شكل  وتغيري  الرخ�شة  تنازل مالك  بنغالدي�س اجلن�شية. حيث مت  الهدى-  نور  حممد 

القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
�شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  من    )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 79

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شي�شرت فيلد كوتابورام رافيل- هندي اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل من كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ حممد خمتار ح�شني 
للمقاوالت  البحر  ار�س  )طريق  با�شم  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  بنغايل  م�شطفى-  حممد 

الفنية( تا�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )565652(. 
�شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  من    )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 81

يرغب  اجلن�شية  اماراتي   - رم�شان  مو�شى  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بالتنازل وبيع كامل ح�شته البالغة 100%( ح�شه اىل ال�شيد/ خالد ح�شني احمد بو�شابر 
ال علي- اماراتي اجلن�شية يف الرخ�شة املهنية/ �شامواة لكي املالب�س ترخي�س رقم 517574. 

تعديالت اخرى تنازل �شاحب الرخ�شة الخر. 
�شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  من    )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 76
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ فهيمه خاتون حممد ار�شد- هندية اجلن�شية ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة )100%( وذلك اىل الطرف الثاين/ عبداخلالق 
خان حيدر علي خان هندي اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )ال�شماء الف�شية للتجارة( تا�ش�شت 
االقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )728022( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة 
بال�شارقة. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان
 ال�شيد/ عبداهلل را�شد حممد �شعيد اليماحي اجلن�شية: االمارات 

وال�شادرة  تاج   التجاري مطعم  اال�شم  الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل(  يف  وطلب 
بتاريخ  ال�شادر   240455 رقم  جتارية  رخ�شة  ال�شارقة  يف   االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  من 

1983/1/18 من دائرة التنمية االقت�شادية بخورفكان.
اىل ال�شيدة/ علياء وليد مبارك املزروعي اجلن�شية: االمارات.

على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة : وك�صون�ض للتجارة �ض.ذ.م.م    
 : القانوين  ال�شكل   - اخل��ريان  �شيتي-  في�شتيفال  ملك   1929 رق��م  :مكتب  العنوان 
التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م    570565  : الرخ�شة  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات 
التاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   74712  :
يف ال�����ش��ج��ل ال��ت��ج��اري ل��دي��ه��ا ب��اإن��ح��الل ال�����ش��رك��ة امل���ذك���ورة اأع�����اله، وذل����ك مبوجب 
ق���رار حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2017/12/13  وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دبي 
امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  بتاريخ  2017/12/13  وعلى من لديه 
ال�شيخ  ملك   504 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�صابات  لتدقيق  و�صركاه  حار�ض  املعني  
�شعيد - هاتف  042959958  بور  دي��رة-  العقارية(  �شامل بن حم )بن حم  بن   م�شلم 
فاك�س: 042959945  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

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

ا�شم امل�شفي:حار�ض و�صركاه لتدقيق احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 504 ملك ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم )بن حم العقارية( 
تعلن  فاك�س: 042959945 مبوجب هذا  - هاتف  042959958  �شعيد  بور  دي��رة- 
دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  
بتاريخ  دب���ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  �ـــض.ذ.م.م    للتجارة  وك�صون�ض 
2017/12/13  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/12/13   وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
اخطار بالل�سق والن�سر يف الق�سية التنفيذية 2017/2535 

اإىل املحكوم عليه/ امل�شنع الوطني للتغليف ذ.م.م
اأ�شدرت  قد  االبتدائية  االحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن 
بحقك حكما يف الدعوى رقم 2016/1105 جتاري كلي - يق�شى باإلزامك بدفع 
مبلغ وقدره )1311995( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف ، وحيث ان املحكوم 
لها/ �شركة وفا كيميكالز �س.م.ح -  قد تقدمت بطلب تنفيذ احلكم و�شجلت 
التنفيذ حتت رقم 2017/2535 لذا اأنت مكلف ب�شداد املبلغ املحكوم به خالل 
ف��اإن املحكمة  تاريخ ن�شر االخطار ويف حال تخلفك عن ذلك  )15( يوما من 

�شتتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب اال�شول. 
        قلم التنفيذ املدين - بدار الق�ساء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ساء - عجمان 
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مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2017/5572  مدين كلي ال�سارقة
اإعادة اإعالن املدعى عليه

اىل املدعى عليه االول: الدكتور/ خلدون انور بدر العبد- ايرلندي اجلن�شية   حيث ان املدعي : 
حممد م�شطفى اإبراهيم امل�شني- اردين اجلن�شية  قد اقام عليك الدعوى رقم اعاله يطالب فيها 
بالزامك واخر مت�شامنني مببلغ وقدره 5.000.000 درهم خم�شة ماليني درهم تعوي�شاً  احلكم 
 2.000.000 ومبلغ  ك�شب  من  فاته  وما  خ�شارة  من  ا�شابة  وما  واملادية  اجل�شدية  اال�شرار  عن 
درهم اثنني مليون درهم تعوي�شا عن اال�شرار االدبية التي ا�شابته وذلك من جراء اخلطاأ الذي 
ارتكبه املدعى عليه االول باال�شافة اللزامكم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماه . لذلك 
يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية الثانية( يف متام ال�شاعة التا�شعة من �شباح 
يوم 2018/1/24 وذلك للجواب على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات،  ويف حال تخلفك عن 
احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 الحتادية البتدائية
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اعال ن للح�سور امام املحكمة   

يف الدعوى رقم   563 /2017 مد جز- م ر-ب-اأظ
مدعي/ خلود غريب عبيد �شامل الظاهري اجلن�شية: االإمارات مدعي عليه:  ورثة عو�س �شعيد 
عي�شى املزروعي اجلن�شية: االإمارات مو�شوع الدعوى: فرز وجتنيب املطلوب اعالنهم/ حممد 
�شعيد عي�شى املزروعي اجلن�شية: االمارات اخل�شوم املدخلني: مو�شى �شعيد عي�شى املزروعي- 
املزورعي  عي�شى  �شعيد  فاطمة  املزورعي-  عي�شى  �شعيد  كلثم  املزورعي-  عي�شى  �شعيد  خمي�س 
- �شميحه �شعيد عي�شى املزورعي - عائ�شة �شعيد عي�شى املزورعي - �شمه �شعيد عي�شى املزورعي- 
�شاحلة را�شد حممد اجلن�شية: االإمارات عنوانه: اإعالن املدعى عليه واخل�شوم املدخلني ن�شراً 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  باالإحالة حيث 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2018/1/30
الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية- الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد. علماً باأن مثولك اأمام القا�شي املخت�س �شيكون ح�شب دورك يف ك�شف اجلل�شات.
قم املحكمة املدنية

   اإمارة اأبوظبي »دائرة الق�ساء»
    حمكمة اأبوظبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
      اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6388  عمايل جزئي
املدعي /ن�شر  ان  االقامة مبا  بيتزا جمهول حمل  تيبل  1-راون��د   / املدعي عليه  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات  ال�شيد احمد قد  الدين �شحاته 
عمالية وقدرها )80911 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
رقم ال�شكوى:MB174499480AE وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2018/1/22 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���س   8.00 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري )وامرت 

املحكمة بتق�شري ميعاد التكليف باحل�شور الربعة ايام.
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/686  مدين كلي              

اىل املدعي عليه / 1-لوؤي �شميح ح�شني ابوزيد جمهول حمل االقامة مبا 
ال  الناخي  غريب  خمي�س  عبداهلل  وميثله:  وهبي  داود  احمد  املدعي/  ان 
علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )600000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
.  وح��ددت لها جل�شة يوم االربعاء  التام  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  من 
فاأنت  لذا   Ch1.c.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة    2018/1/24 املوافق  
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                           اىل املدعى عليه /فاين فود للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة 

2018/1/22 يف ال�شاعة 8:30      

م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  وامرت 

املحكمة بتق�شري ميعاد التكليف باحل�شور الربعة ايام. 
رئي�ص ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
6163/2017/13
6164/2017/13
6166/2017/13
6167/2017/13
6168/2017/13

م
1
2
3
4
5

ا�شم املدعي
يرنيقيوتا كابو تاجي بو�شي

�شرييل دي�شوزا
فتحي ح�شن عبدالوهاب املر

تيل برا�شاد جوروجن
�شلمى عبدالعزيز علي املوجي

مبلغ املطالبة
31067 درهم �شامل تذكرة العودة
40128 درهم �شامل تذكرة العودة
41296 درهم �شامل تذكرة العودة
41163 درهم �شامل تذكرة العودة
53333 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/242
رقم املحرر: 2017/1/276307

اأحمد   : اإليه  املنذر   .. الوطنية  وال�شكوك  ال�شويدي  ورثة علي حممد خلفان  املنذر: 
فهد لتجارة الهذب واملجوهرات. فاأننا نطلب مايلي: يوجه املنذر اإىل املنذر اإليه املاثل 
ب�شرورة �شداد امل�شتحقات االيجارية املتاأخرة عليه والبالغة 20 الف درهم من القيمة 
ي��وم من تاريخ ه��ذا االإنذار  االيجارية وم��ا ي�شتجد من ايجار وذل��ك خ��الل ف��رتة 30 
القانوين ويف حال عدم ا�شتجابتكم لهذا االإنذار بال�شداد خالل االأجل املمنوح لكم فاإنه 
يتوجب عليكم اإخالء العني املوؤجرة و�شداد كافة امل�شتحقات املتاأخرة عليكم حتى تاريخه 
باالإ�شافة اإىل اإلزامكم باإخالء املاأجور وت�شليمه للموؤجر خاليا من ال�شواغل باالإ�شافة 

اإىل اإلزامكم بالفوائد القانونية والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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    الق�سية رقم 2017/501 نزاع جتاري   

املرفوعة من/ �صركة ال�صيانة الهند�صية
 �صد/ ليربتي هاو�ض- بلي�ض �صرتاتا ماجنمينت 

– بلي�س �شرتاتا ماجنمينت مدعوين  املتنازع �شدهما : ليربتي هاو�س 
يوم  العا�شرة �شباحا  املقررة عقده  للح�شور الجتماع اخلربة احل�شابية 
بدبي  الكائن  اخلبري  مكتب  مبقر  وذل��ك   2018-1-23 امل��واف��ق  الثالثاء 
االإمارات  التجاري خلف  زايد مقابل حمطة مرتو اخلليج  ال�شيخ  �شارع 
ال�شبلي  �شعيد  1- مكتب حممد  اأومنيات  بر�شيم بجوار  بناية  للعطالت 
ال�شاد�س مكتب رقم 607 م�شطحبني معكم  لتدقيق احل�شابات  الطابق 

كافة امل�شتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري .
اخلبري احل�صابي/ حممد �صعيد ال�صبلي - قيد رقم 135

اإعالن بالن�سر
لدى حمكمة دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
    يف الدعوى رقم 2017/2264 جتاري جزئي   

املدعي عليه: نبيل اأف�شل حممد اأف�شل . العنوان : اإمارة دبي حراء العاملية للتجارة 
العامة �شارع نخيل بناية النخيل �شنرت بالقرب من �شوبر ماركت �شبين�س الطابق 
اخلام�س مكتب رقم 505 هاتف رقم 043559001 هاتف متحرك رقم 055551436 . 
يرجى احل�شور اإىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�شريف املدون اأدناه وذلك 
يف متام ال�شاعة احلادية ع�شرة من  �شباح يوم الثالثاء املوافق 23-1-2018 وذلك 
لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل �شركة اميك�س ال�شرق االأو�شط 
�س .م ب .م االإمارات  بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات. بناية ال�شم�س امل�شيئة الدور 
االأول مكتب رقم 112 هاتف رقم 04283.100 فاك�س رقم 042833622 هاتف متحرك 

رقم 0506516092 مقابل الطاير لل�شيارات القرهود دبي . 
اخلبري امل�صريف/ حممد كامل عريان 
قيد رقم 64- بيت املعرفة لتدقيق احل�صابات

اإعالن اجتماع خربة بالن�سر
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3208  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/خري اهلل ولد نياز حممد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ����س.ذ.م.م  تريدنك  زون  �شل 
املدعي عليهما مببلغ وقدره )489810( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم 
االثنني املوافق 2018/1/29  ال�شاعة:08.30 �س بالقاعة:ch1.C.12 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4011  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/حممد ريحان حممد رايف حممد جمهول حمل االقامة مبا ان 
الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  ���س.م.ع  الوطني  دبي  االم��ارات  املدعي/بنك 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )785.540/10( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت لها 
 ch1.C.12:جل�شة يوم االربعاء املوافق 2018/1/24  ال�شاعة:08.30 �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 االأقل . 
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3956  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1- امل حممد من�شور جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
ب�شم  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  العامه  للتجارة  وي��ر  تايجر 
ملف النزاع رق���م:2017/67 نزاع مدين وال��زام املدعي عليها بدفع مبلغ )9.950( 
درهم مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة والر�شوم وامل�شاريف املرتتبة عن 
ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2018/1/23  الثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  الدعوى. 
بالقاعة Ch1.C.13 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 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/4001  جتاري جزئي

املدعي/تايجر  ان  ف��دوى احيب جمهول حمل االقامة مبا  املدعي عليه /1-  اىل 
ب�شم  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ذ.م.م  العامه  للتجارة  وي��ر 
ملف النزاع رق��م:2017/70 نزاع مدين والزام املدعي عليها بدفع مبلغ )11.950( 
درهم مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة والر�شوم وامل�شاريف املرتتبة عن 
ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2018/1/23  الثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  الدعوى. 
بالقاعة Ch1.C.13 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 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي-وام:

وزير  االأك����وع  حم�شن  اهلل  عبد  املهند�س  م��ع��ايل  اأك���د 
ال��ك��ه��رب��اء وال��ط��اق��ة ال��ي��م��ن��ي اأن دول���ة االإم������ارات لها 
ب�شمات كبرية واأثر وا�شح يف اإن�شاء وتاأهيل العديد من 
م�شاريع الكهرباء والطاقة يف املدن اليمنية وذلك من 
للمحطات  احلالية  التوليدية  القدرات  تعزيز  خالل 
وخا�شة يف مدينة عدن.. م�شريا اإىل ما تقوم به من 
جهد كبري ع��رب ال��ه��الل االأح��م��ر االإم��ارات��ي يف اإعادة 
تاأهيل حمطات الكهرباء ومنها حمطة توليد مدينة 
املخا التي مت ت�شغيلها بعد غياب 3 �شنوات حيث ينعم 
املواطنون اليمنيون بالكهرباء وعودة احلياة الطبيعية 

بف�شل الدعم واجلهد االإماراتي الكبري.
وقال معاليه - يف حوار مع وكالة اأنباء االإمارات على 
هام�س فعاليات اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة - اإن هناك 
م�شاريع م�شتقبلية يف قطاع الكهرباء والطاقة مقدمة 
من دولة االإم��ارات اإىل ال�شعب اليمني .. م�شريا اإىل 
اإه��داء مدينة عدن حمطة لتوليد  اأبوظبي قررت  اأن 
حاليا  العمل  وجار  ميجاواط   100 بقدرة  الكهرباء 
ع��ل��ى ق���دم و���ش��اق ل��دخ��ول��ه��ا اخل��دم��ة يف اأق����رب وقت 

خمتلف  يف  التنموية  امل�شاريع  م��ن  ع��دد  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
اجلادة  الروؤية  مدى  تعك�س  التي  اليمنية  املحافظات 
اأب��ن��اء اليمن م��ن خ��الل عدد  ل��دول��ة االإم����ارات لدعم 
كبري من م�شاريع البني التحتية اإ�شافة اإىل ما تقدمه 
يف  املتاأ�شل  اخل��ري  نهج  تعك�س  �شخية  م�شاعدات  من 

نفو�س ال�شعب االإماراتي االأ�شيل.
ولفت وزير الكهرباء والطاقة اليمني اإىل اأن امل�شاريع 
اإ�شافة  اليمن  يف  االإم����ارات  بها  تقوم  التي  التنموية 
اإىل امل�شاعدات االإغاثية تعك�س النظرة الوا�شعة لدى 
قيادة و�شعب االإم��ارات جتاه ال�شعب اليمني وت�شافر 
جهود االأ�شقاء لنجدته يف هذا الظرف الع�شيب حيث 
املجاالت  كافة  اليمن  اإىل  االإم��ارات  م�شاعدات  ت�شمل 
املعي�شية  النا�س على جتاوز هذه الظروف  التي تعني 

القا�شية وت�شاهم بفاعلية يف عودة احلياة الطبيعية.
اجلانبني  تراعي  االإم��ارات��ي��ة  امل�شاعدات  اأن  اإىل  ون��وه 
ت��ق��دمي اخلدمات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ت��ن��م��وي واالإن�����ش��اين 
اليومية للمواطنني اليمنيني ما القى اأطيب االأثر يف 

نفو�س ووجدان ال�شعب اليمني .
وذكر معاليه اأن اأبناء اليمن ممتنون اإىل قيادة و�شعب 
دول��ة االإم��ارات ملا يلم�شوه من خدمات ودع��م ورعاية 

يف جماالت كثرية خففت ب�شكل مبا�شر من معاناتهم 
لدولة  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اأن  اإىل  م�شريا  ال��ي��وم��ي��ة.. 
االإم��ارات مل تاأل جهدا يف دعم اليمن وهذا ما مل�شناه 
خالل مقابلة امل�شوؤولني يف دولة االإمارات حيث لديهم 
التوجيهات بتقدمي كافة �شبل الدعم ال�شخي لل�شعب 

اليمني دون تردد.
اليمني ع��ن تقدير  ال��ك��ه��رب��اء وال��ط��اق��ة  وع���رب وزي���ر 
و�شعبها  االإم���ارات  دول��ة  لقيادة  اليمن  اأب��ن��اء  وامتنان 
ال�شجاع  االإن�شاين  التاريخي  املوقف  ه��ذا  على  االأب��ي 

وعلى كل ما يقدموه لهم يف هذا الظرف الع�شيب.
واأكد اأن االإمارات بذلت جهودا حثيثة يف اإعادة االإعمار 
يف املناطق املحررة باليمن مقدمة دعما �شخيا مل�شاريع 
�شملت  التي  االأ�شا�شية  التحتية  البنية  قطاع  تاأهيل 
لتوليد  حمطات  واإن�شاء  الكهربائي  التيار  اإم���دادات 
املرافق  م��ن  وغ��ريه��ا  منها  ع��دد  وتاأهيلها  ال��ك��ه��رب��اء 
االأحمر  الهالل  اأن  اإىل  م�شريا   .. املتنوعة  اخلدمية 
دورة احلياة  ا�شتعادة  ب�شكل كبري يف  ي�شهم  االإماراتي 
ال�شعب  اأب��ن��اء  ع��ن  وال��ت��خ��ف��ي��ف  ال��ي��م��ن  يف  الطبيعية 
االأثر  اأف�����ش��ل  ل��ه  ك��ان  م��ا  وه��و  وم�شاعدتهم  اليمني 

ويعتربه ال�شعب اليمني موقفا تاريخيا .

اإىل  “ نتطلع  االأك���وع  املهند�س عبد اهلل  وق��ال معايل 
ت��ع��اون اأك����رب م��ع دول����ة االإم������ارات يف جم���ال الطاقة 
منوها   ..“ املجال  ه��ذا  يف  رائ��دة  باعتبارها  املتجددة 
حيث  املتجددة  الطاقة  مب�شادر  غني  اليمن  اأن  اإىل 
اإن مدينة املخا قادرة على توليد 10 اآالف ميجاواط 
بطاقة الرياح اإ�شافة اإىل الطاقة ال�شم�شية حيث تقع 
خط  �شمال  درج���ة   -15  10 ب��ني  م��ا  اليمنية  امل���دن 

اال�شتواء.
ريادة  يعك�س  لال�شتدامة  اأبوظبي  اأ�شبوع  اأن  واأو�شح 
دولة االإم��ارات يف جمال الطاقة املتجددة وامل�شتدامة 
الدولية  ال��وك��ال��ة  م��ق��ر  اأب��وظ��ب��ي  ا�شت�شافة  اأن  ك��م��ا 
اإىل  كبرية  ر�شالة  فيه   “ اآيرينا   “ املتجددة  للطاقة 
العامل مفادها اأن اأبوظبي تقود ر�شم مالمح م�شتقبل 
الطاقة النظيفة عامليا وذلك يف ظل احل�شور الزخم 
لالأ�شبوع  امل�شاحبة  الفعاليات  يف  وامل�شاركة  الكبري 
املتكامل والغني باملوؤمترات واملعار�س والندوات واآخر 
املناخي  والتغري  النظيفة  الطاقة  القطاع  م�شتجدات 
احللول  وو�شع  التحديات  بحث  اإىل  اإ�شافة   .. عامليا 
ال��ت��ي ت���واج���ه ال��ق��ط��اع وت���ب���ادل اخل�����ربات مب���ا يخدم 
اإىل  اإ�شافة  امل�شتدامة  الطاقة  لهم  ويوفر  املجتمعات 

الطاقة  جم��االت  يف  للمبدعني  والت�شجيع  التكرمي 
اأهتمام  يعك�س  وال����ذي  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  م��ن  امل��ت��ج��ددة 

وريادة اأبوظبي يف هذا املجال.
ولفت اإىل اأن العامل على موعد كل عام مع م�شتجدات 
قطاع الطاقة املتجددة واأحدث التقنيات خالل اأ�شبوع 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  واأن  خا�شة  لال�شتدامة  اأب��وظ��ب��ي 

تعترب االأنظف واالأرخ�س واالأ�شرع منوا.
نظرا  ك��ه��رب��اء  ب��ال  اليمنية  امل���دن  بع�س  اأن  واأ���ش��اف 
للحرب احلالية التي نواجهها وتاأثر حمطات و�شبكات 
نقل الطاقة وبالتايل توقفت بع�س املحطات عن العمل 
مما اأدي اإىل توجه املواطنني اليمنيني اإىل ا�شتخدام 
الكهرباء حيث و�شل  لتوليد  ال�شم�شية  الطاقة  األواح 
اإج��م��ايل ال��ط��اق��ة امل��رك��ب��ة م��ن ال��ط��اق��ة النظيفة مبا 
ي�شل اإىل 400 ميجاواط .. م�شريا اإىل اأن انخفا�س 
تكلفة توليد الطاقة املتجددة و�شل اإىل 2 �شنت لكل 
كيلوواط مما ي�شاهم ب�شكل كبري يف انت�شارها ومنوها 

حتي ت�شبح امل�شدر الرئي�شي للطاقة .
للجمهورية  االإم����ارات  دول��ة  م�شاعدات  اأن  اإىل  ي�شار 
اليمنية خالل الفرتة من اأبريل 2015 حتى نوفمرب 
2017 “ بلغت نحو 9 مليارات و400 مليون درهم 

حل توليد الطاقة واإمدادها باملرتبة الثالثة من حيث 
قيمة امل�شاعدات بقيمة مليار و50 مليون درهم.

القطاعات  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى  امل�������ش���اع���دات  وا���ش��ت��م��ل��ت 
االإمارات  حر�س  يعك�س  ما  وهو  احلياتية  واجلوانب 
اليمني  ال�شعب  م�شتقبل  ع��ل��ى  ال��ر���ش��ي��دة  وق��ي��ادت��ه��ا 
التدمريية  ال�شيا�شة  ج��راء  معاناته  من  والتخفيف 
توفري  على  والعمل  االإيرانية..  احلوثية  للملي�شيات 
كافة املقومات االأ�شا�شية الإعادة دورة احلياة الطبيعية 

يف هذا البلد ال�شقيق.
االأحمر  الهالل  ق��ام   .. الكهرباء  قطاع  �شعيد  وعلى 
االإماراتي بتجهيز حمطة 22 مايو يف حمافظة عدن 
�شاهيناز  حمطة  وجتهيز  ميجا   38 ق��درة  باإجمايل 
36 ميجا ف�شال عن جتهيز حمطة  ق��درة  باإجمايل 
اإىل جتهيز  اإ�شافة  10 ميجا  باإجمايل قدرة  حجيف 
حمطة جعار يف حمافظة اإبني باإجمايل 8 ميجا و مت 
اإ�شافة مولدات كهرباء باإجمايل 10 ميجا حمافظة 
حلج اإ�شافة اإىل �شيانة حمطة كهرباء املخا باإجمايل 
120 ميجا اإ�شافة اإىل �شيانة �شبكة النقل الكهربائي 

يف مدينة املخا.

•• دبي -وام:

اأكد �شعادة �شعيد حممد الطاير الع�شو 
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء 
ت�شافر  على  الهيئة  حر�س  دب��ي  ومياه 
بني  املن�شود  التكامل  وحتقيق  اجل��ه��ود 
جاهزيتها  ورف����ع  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
مل��واج��ه��ة امل��خ��اط��ر واالأزم�������ات وح����االت 

الطوارئ املتعلقة مبجال عملها.
ت��ع��م��ل على  ال��ه��ي��ئ��ة  ال��ط��اي��ر ان  وق�����ال 
ت�����ش��خ��ري ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة يف اإط����ار 
ا�شرتاتيجيتها للتحول الذكي يف جمال 
من�شتني  اأط��ل��ق��ت  حيث  امل��خ��اط��ر  اإدارة 
ج��دي��دت��ني ل���دع���م وت�����ش��ري��ع اإج������راءات 
اإدارة املخاطر عرب تطبيق املكتب الذكي 
اخلا�س مبوظفيها وهما لوحة التحكم 
طورتها  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر  الإدارة  ال��ذك��ي��ة 
 31000 وفق معايري موا�شفة االأيزو 
املوؤ�ش�شية  امل��خ��اط��ر  اإدارة  ع��م��ل  واإط����ار 
لدى الهيئة ومن�شة احلوكمة واملخاطر 
واالمتثال عرب نظام �شاب لتكون بذلك 

العاملية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأوائ�����ل  واح����دة م��ن 
هذه  وا�شتخدمت  ط��ورت  التي  ال��رائ��دة 

املن�شة الذكية.
ج���اء ذل���ك مب��ن��ا���ش��ب��ة ور���ش��ة ع��م��ل التي 
ن��ظ��م��ت��ه��ا ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دبي 

والكوارث  االأزم��ات  اإدارة  حول  “ديوا” 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة الإدارة 
ال��ط��وارئ واالأزم���ات وال��ك��وارث يف فندق 
اأع�شاء  م��ن  ك��ل  مب�شاركة  ب��دب��ي  راف��ل��ز 
املحلي  وال��ك��وارث  االأزم����ات  اإدارة  فريق 

الإم����ارة دب���ي وال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة 
امل���دين -  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  دب���ي واالإدارة 
االإ�شعاف  خل��دم��ات  دب��ي  وموؤ�ش�شة  دب��ي 
واملوا�شالت  الطرق  وهيئة  دبي  وبلدية 
املتخ�ش�شة  - دبي وموؤ�ش�شة االت�شاالت 

قطاع  لتنظيم  العامة  “نداء” والهيئة 
املدين  ل��ل��ط��ريان  دب��ي  االت�����ش��ال وهيئة 
وهيئة دبي للتجهيزات ودائرة ال�شياحة 
والت�شويق التجاري- دبي و�شلطة مدينة 

دبي املالحية.
العمل  ور�شة  الهيئة خالل  وا�شتعر�شت 
والكوارث  االأزم������ات  مل��واج��ه��ة  خططها 
الإدارة  الوطنية  الهيئة  ل��دى  امل�شجلة 
ال���ط���وارئ واالأزم������ات وال���ك���وارث بينما 
خططها  امل�������ش���ارك���ة  اجل���ه���ات  ع��ر���ش��ت 
على  والعمل  االأزم���ات  ملواجهة  امل�شاندة 
جاهزية  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  اجل���ه���ود  تن�شيق 

اخلطط على م�شتوى االإمارة.
اإدارة االأزم���ات  ال��ط��اي��ر ان ور���ش��ة  وق���ال 
املعلومات  ل��ت��ب��ادل  ف��ر���ش��ة  وال����ك����وارث 
التي  املمار�شات  اأف�شل  على  واالط���الع 
اإدارة  يف  دب��ي  حكومة  موؤ�ش�شات  تتبعها 
ت�شعى  الهيئة  ان  اىل  م�شريا  املخاطر. 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا   -
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 

حاكم دبي رعاه اهلل وان�شجاماً مع روؤية 
م�شتدامة  موؤ�ش�شة  ت��ك��ون  ب���اأن  الهيئة 
لتعزيز   - ع��امل��ي  م�شتوى  على  مبتكرة 
مب�شتوى  واالرتقاء  عاملياً  دبي  تناف�شية 
اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة ب��ه��ا. واأ����ش���اف اأن 
وا�شعة يف جمال  الهيئة خطت خطوات 
تعزيز مرونتها املوؤ�ش�شية متمثلة باإدارة 
ا�شتمرارية  واإدارة  وال���ك���وارث  االأزم����ات 
العاملية  املمار�شات  اأف�شل  وفق  االأعمال 

الإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
ال���ط���وارئ واالأزم������ات وال���ك���وارث وذلك 
اخلدمات  الأهمية  اإدراكها  من  انطالقاً 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا وت��ع��د ع�����ش��ب احل��ي��اة يف 

اإمارة دبي. 
واأو����ش���ح ان ال��ه��ي��ئ��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى توفري 
اإم������دادات امل��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء الأك����ر من 
االإمارة  �شكان  من  متعامل  األف   800
وف������ق اأع�����ل�����ى م�������ش���ت���وي���ات ال���ت���واف���ري���ة 

اأف�شل  وتتبنى  واجل����ودة  واالع��ت��م��ادي��ة 
املمار�شات العاملية وفق معايري موا�شفة 
االأنظمة  واأح�������دث   31000 االآي�������زو 
اإدارة  جم�����ال  يف  امل��ت��ك��ام��ل��ة  االإداري����������ة 
الرتباطها  ن���ظ���راً  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  امل��خ��اط��ر 
والتوجه  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط  وث���ي���ق  ب�����ش��ك��ل 
اال�شرتاتيجي للهيئة ..موؤكدا ان الهيئة 
الالزمة  االإج����راءات االح��رتازي��ة  تتخذ 

لتجنب جميع اأ�شكال املخاطر.

وزير الكهرباء اليمني لـ »وام«: االإمارات لها ب�سمات كبرية يف اإن�ساء وتاأهيل م�ساريع الكهرباء باليمن

رئي�س مقدونيا يوؤكد دعمه املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم

»ديوا« توؤكد احلر�س على رفع جاهزيتها ملواجهة املخاطر واالأزمات

فرعية الرتكيبة ال�سكانية تناق�س ا�سرتاتيجية راأ�س اخليمة 

�سرطة منطقة العني جتمع اأخًا باأخيه بعد فراق 20 عامًا

 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ت��راأ���س ال��ل��واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ل��وان النعيمي 
قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة، االجتماع التن�شيقي 
راأ�س  ب��اإم��ارة  ال�شكانية  للرتكيبة  الفرعية  للجنة 
اخليمة، وذلك بقاعة االجتماعات الكربى مببنى 
ال��ق��ي��ادة، وب��ح�����ش��ور ك��اف��ة االأع�����ش��اء م��ن اجلهات 
الرتكيبة  مب��و���ش��وع  املعنية  وامل��ح��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 

�شري  متابعة  االجتماع  وناق�س  باالإمارة.  ال�شكانية 
ا�شرتاتيجية  م��ع  االإم�����ارة  ا�شرتاتيجية  م��وائ��م��ة 
الرتكيبة ال�شكانية، واملبادرات وامل�شاريع والربامج 
للرتكيبة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ل����الأه����داف  ال���داع���م���ة 
ال�����ش��ك��ان��ي��ة يف االإم������ارة م���ن ق��ب��ل االأم���ان���ة العامة  
للمجل�س التنفيذي، كما ناق�س مركز راأ�س اخليمة 
البيانات  توافر  مدى  االجتماع  خالل  لالإح�شاء، 
حيث  ال�شكانية،  الرتكيبة  وم��وؤ���ش��رات  لالإح�شاء 

بواقع  االهتمام  تعزيز  بهدف  االجتماع  هذا  ياأتي 
الرتكيبة ال�شكانية يف االإمارة.

اأن جميع  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  االج���ت���م���اع، مت  خ��ت��ام  يف 
وا�شتعداد  تعاون  تبدي  االإم��ارة  يف  املعنية  اجلهات 
تام، وجاهزية للقيام بكافة املهام و الواجبات املناط 
االأمانة  اأه����داف  يحقق  مب��ا  وج���ه،  اأك��م��ل  على  بها 
ال�شكانية،  للرتكيبة  التنفيذي  للمجل�س  العامة 

ويخدم امل�شلحة العامة للدولة. 

•العني-الفجر:

منطقة  ����ش���رط���ة  م���دي���ري���ة  ج��م��ع��ت 
العني �شخ�شاً عربياً يحمل اجلن�شية 
االأملانية مع اأخيه “عربي اجلن�شية” 
20عاماً،  م����ن  اأك�������ر  ف�������راق  ب���ع���د 
بينهما. ال��ت��وا���ش��ل  الن��ق��ط��اع   نتيجة 

�شامل  حممد  م�شلم  العميد  واأو���ش��ح 
اأن مركز  امل��دي��ري��ة  ال��ع��ام��ري م��دي��ر 
منا�شدة  ت��ل��ق��ى  ه�����زاع  ف��ل��ج  ���ش��رط��ة 
اإن�����ش��ان��ي��ة م���ن ال���زائ���ر ك��م��ال عي�شى 
اجلن�شية  ي��ح��م��ل  »ع����رب����ي«  خ��ل��ي��ل 
البحث  يف  امل�شاعدة  يطلب  االأمل��ان��ي��ة 
املقيم  خليل  عي�شى  كامل  اأخ��ي��ه  ع��ن 
التوا�شل  فقد  وال���ذي  االإم�����ارات،  يف 
م��ع��ه وان���ق���ط���اع اأخ����ب����اره م��ن��ذ اأك���ر 
لفقدان  ن��ت��ي��ج��ة  ع�����ام�����اً،   20 م����ن 
اأث��ن��اء انتقاله  ع��ن��وان��ه ورق���م ه��ات��ف��ه 
عنه  والي����ع����رف  اآخ�����ر  اإىل  ب��ل��د  م���ن 
����ش���وى اأن�����ه ي��ق��ي��م ب���دول���ة االإم�������ارات 
العني. امل��ت��ح��دة مب��ن��ط��ق��ة   ال��ع��رب��ي��ة 

االإن�شانية  باجلوانب  االهتمام  واأك��د 
جت�شيداً  ل����الأف����راد  واالج���ت���م���اع���ي���ة 
التي  اأبوظبي  ملنهجية وروؤي��ة �شرطة 

للحاالت  اال���ش��ت��ج��اب��ة  ع��ل��ى  حت��ر���س 
اليها وم�شاعدتها،  التي ترد  االإن�شانية 
حفاظاً على الرتابط االأ�شري واإ�شعادها.

 

الكتبي  را����ش���د  م���ب���ارك  امل���ق���دم  وذك�����ر 
اأن��ه من  مدير مركز �شرطة فلج ه��زاع 
ال�شرطة عن كامل  خ��الل بحث رج��ال 
عي�شى مت التو�شل اإىل رقم هاتف ابنته 
وت�شكن  البنوك  اإح���دى  يف  تعمل  التي 

مبنطقة العني، وبالتوا�شل معها، تبني 
بوزارة  م��در���ش��اً  يعمل  ك��ان  وال��ده��ا  اأن 
الرتبية والتعليم يف الدولة، وبعد ذلك 
 مت مل �شمل العائلة مبركز ال�شرطة.

وع��������رب ك�����ام�����ل ع���ي�������ش���ى ع������ن ب���ال���غ 
ت����ق����دي����ره و�����ش����ك����ره ل�������ش���رط���ة اأب�����و 
ظ��ب��ي مم��ث��ل��ة ب�����ش��رط��ة ال���ع���ني على 
له  اال�شتجابة  يف  االإن�شانية  اللفتة 

بالنهج  اأخ���ي���ه، م�����ش��ي��داً  وج��م��ع��ه م��ع 
االإن���������ش����اين ال����رف����ي����ع ل���ل�������ش���رط���ة يف 
املتحدة. ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات   دول����ة 
وذك����ر اأن����ه ع��م��ل ب��ال��دول��ة م��ن��ذ عام 
1971، وبقائه والعي�س فيها لطيبة 
واال�شتقرار،  ب��االأم��ن  و�شعوره  اأهلها 
متمنياً ق�شاء ما تبقى من حياته يف 

االإمارات.

•• �سكوبيه-وام:

اإيفانوف  جورجي  الرئي�س  فخامة  ا�شتقبل 
الق�شر  يف   - م��ق��دون��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
ال��رئ��ا���ش��ي يف ���ش��ك��وب��ي��ه - م��ع��ايل اح��م��د بن 
العاملي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  حم��م��د اجل������روان 
ل��ل��ت�����ش��ام��ح وال�����ش��الم ال����ذي ق���دم ل���ه �شرحاً 
مف�شاًل ووافياً عن اأهداف املجل�س ومبادئه 

واآلياته وبراجمه.

املجل�س  ب��اأه��داف  امل��ق��دوين  الرئي�س  واأ���ش��اد 
واالخالقية  االن�شانية  وال��ق��ي��م  وم��ب��ادرات��ه 
ال�شباب  نفو�س  يف  غر�شها  اىل  ي�شعى  التي 
وع��ق��ول��ه��م ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��ع��امل��ي ..واأك�����د 
ا���ش��ت��ع��داده ل��دع��م امل��ج��ل�����س وال���ت���ع���اون معه 
يف حت��ق��ي��ق ب���راجم���ه وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات��ه يف 
والت�شامح  واالن��ف��ت��اح  احل���وار  ثقافة  غ��ر���س 
والتمييز  وال��ت��ط��رف  االره����اب  م��واج��ه��ة  يف 

العرقي والديني واحلقد االعمى.

وقد �شكر معايل اجلروان للرئي�س ايفانوف 
يخدم  مبا  املجل�س  اه��داف  ودعمه  ت�شجيعه 
ق�����ش��ي��ة ال�������ش���الم يف ال���ع���امل وق������ّدم ل���ه درع 

املجل�س.
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س جمل�س 
ال���ن���واب امل���ق���دوين ط��ل��ع��ت ���ش��اف��ريي بوفد 
برئ�شة  وال�����ش��الم  للت�شامح  العاملي  املجل�س 

اأحمد اجلروان.
�شرحاً  اجل�������روان  ق����دم  االج���ت���م���اع  وخ�����الل 

واأهدافها  وموؤ�ش�شيها  املنظمة  عن  اًل  مف�شّ
مقدونيا  يف  العليا  الت�شريعية  الهيئة  ودع��ا 
للت�شامح  ال���دويل  ال��ربمل��ان  اىل  لالن�شمام 

وال�شالم الذي �شيطلق يف فرباير.
وقال �شافريى ان مقدونيا تعد مثاال ملجتمع 
ال�شالم  م���ب���ادئ  ي���غ���ذي  االث���ن���ي���ات  م��ت��ع��دد 
ان  ..م�شيفا  املتبادل  واالح��رتام  والت�شامح 
العاملي  املجل�س  دع���وة  يف  �شينظر  ال��ربمل��ان 

للت�شامح وال�شالم باأق�شى االهتمام.

•• راأ�س اخليمة -وام:

ح�شر ال�شيخ في�شل بن �شقر القا�شمي رئي�س جمل�س اإدارة �شركة 
�شعود  ب��ن  اأح��م��د  وال�شيخ  “جلفار”  ال��دوائ��ي��ة  لل�شناعات  اخلليج 
�شقر  ب��ن  �شلطان  ب��ن  �شامل  ال�شيخ  واملهند�س  القا�شمي  �شقر  ب��ن 
القا�شمي رئي�س دائرة الطريان املدين براأ�س اخليمة حفل الزفاف 
الذي اأقامه ال�شيد حممد را�شد ح�شن بن ح�شون احلب�شي مبنا�شبة 
زفاف جنله “را�شد” اىل كرمية املرحوم علي احمد علي الدبدوب 
الكورني�س  اأق��ي��م يف ���ش��ال��ة  ال���ذي   - ك��م��ا ح�شر احل��ف��ل  احل��ب�����ش��ي. 

بن  �شلطان  ب��ن  ماجد  ال�شيخ   - اخليمة  راأ����س  مدينة  يف  ل��الأف��راح 
�شقر القا�شمي وال�شيخ مفتاح بن علي بن عبيد اخلاطري ورجال 
الزعابي  ح�شن  حمد  وع��ارف  الزعابي  جا�شم  ح�شن  حمد  االأعمال 
اإىل جانب عدد من كبار امل�شوؤولني واأعيان ووجهاء القبائل والبالد 

وال�شخ�شيات وجمع من املدعوين.
وقدم ال�شيوخ واحل�شور التهاين للعري�س ووالده واأقارب العرو�شني 
�شائلني اهلل عز وجل اأن يكلل حياة العرو�شني بالرفاه واأن يرزقهما 
الذرية ال�شاحلة. وقدمت الفرقة احلربية جمموعة من االأهازيج 

ال�شعبية الرتاثية االإماراتية ابتهاجاً بهذه املنا�شبة ال�شعيدة.

•• عمان-وام:

املالية  وزي��ر  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات 
600 ماكينة خياطة اىل الهيئة  ب�  اآل مكتوم اخلريية تربعت الهيئة  راعي هيئة 
الهيئة  تتوىل  حيث  العفيفة  االأردنية  االأ�شر  ل�شالح  الها�شمية  االأردنية  اخلريية 
اخلريية االأردنية توزيعها فى خمتلف املحافظات االأردنية وتقدر تكلفتها بحوايل 
63 األف دينار اأردين “315 األف درهم«. ويلتقى وفد من هيئة اآل مكتوم اخلريية 
املفلح  اأمين  �شعادة  الهيئة غدا  اأمناء  ال�شايغ ع�شو جمل�س  �شعادة مريزا  برئا�شة 
امني عام الهيئة اخلريية االأردنية الها�شمية لت�شليم ق�شم من ماكينات اخلياطة 

ومتابعة عملية ت�شليم املاكينات. 
بتوزيع  �شيقوم  االردن حاليا  يزور  الذي  الهيئة  ان وفد  ال�شايغ اىل  واأ�شار مريزا 
االأ�شر  على  املاكينات  توزيع  ومتابعة  ال�شيدات  من  ع��دد  على  اخلياطة  ماكينات 

الهيئة االردنية وبحث  التى تقوم بها  امل�شاريع  العفيفة واملحتاجة واالط��الع على 
فر�س التعاون بني اجلانبني.. كما يت�شمن الربنامج زيارة مركز ال�شلل الدماغي 
اآل مكتوم اخلريية ..الفتا اىل م�شروع اطالق مدر�شة موؤهلة  الذى تدعمه هيئة 
وجمهزة ال�شتيعاب الطالب الذين يتلقون العالج بتكلفة ت�شل اىل حوايل مليون 
درهم ويتوقع االنتهاء من ت�شييدها مع بداية العام الدرا�شي القادم.. كما ت�شمل 
الزرقاء وجمعية  ال�شيخ حمدان بن را�شد يف حمافظة  زي��ارة م�شجد  الوفد  جولة 

بيت اخلري.
ومن جانبه وجه رجل االأعمال االأردين �شامل احمد القبي�شى ع�شو جلنة امل�شاعدات 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  ل�شمو  والتقدير  ال�شكر  االأردن��ي��ة  االإم��ارات��ي��ة 
الفرحة  �شتدخل  والتي  العفيفة  االردنية  املكرمة لالأ�شر  �شموه بهذه  على توجيه 
و  عنها  املعي�شة  اأع��ب��اء  تخفيف  من  ومتكنها  امل�شتحقة  اال�شر  ه��ذه  اىل  وال�شعادة 

متكينها من الدخول فى م�شاريع �شغرية لزيادة دخلها.

�سيوخ القوا�سم براأ�س اخليمة 
يح�سرون اأفراح احلب�سي 

»هيئة اآل مكتوم« تتربع بـ 600 ماكينة خياطة للهيئة اخلريية االأردنية الها�سمية
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م�سروع قانون اأمريكي لت�سديد االتفاق النووي  مريكل تلقي كلمة حول م�ستقبل اأوروبا يف دافو�س 

مقتل 5 جنود بهجوم يف النيجر  

تيلر�سون يزور لندن يف اإطار جولة اأوروبية  ا�سم مقدونيا ي�سعل اجلدل جمددا يف اليونان 

•• برلني-اأ ف ب:

تلقي امل�شت�شارة االملانية انغيال مريكل االأربعاء املا�شي 
ب�شوي�شرا  داف��و���س  االق��ت�����ش��ادي يف  امل��ن��ت��دى  اأم���ام  كلمة 
للقاء  تبقى  لن  ولكنها  اأوروب���ا،  م�شتقبل  حول  تتمحور 
املتحدث  اعلن  كما  ترامب،  دونالد  االأمريكي  الرئي�س 

با�شمها اجلمعة.
اتخاذ  املهم  “من  ان  �شيربت  �شتيفن  املتحدث  وا�شاف 
حمور  �شيكون  ال���ذي  اوروب����ا،  م�شتقبل  ح��ول  موقف” 

مناق�شات املنتدى هذه ال�شنة.
ومن  الظهر،  بعد  خطاب  اإل��ق��اء  مريكل  انغيال  وتنوي 

اآخرين  م�شوؤولني  مع  ثنائية  ل��ق��اءات  تعقد  ان  املتوقع 
يكون موجودين االربعاء.

الذي  نف�شه  اليوم  يف  داف�������و�س  يف  خطابه������ا  و�ش�����تلقي 
ي��ل��ق��ي ف��ي��ه ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ش��ي امي��ان�����������������وي��ل ماكرون 

خطابه.
ترامب  جم���يء  م��ن  ت�شتفيد  ان  امل��ق��اب��ل  يف  ت��ن��وي  وال 
اىل  تعود  ولن  اجلمعة،  بيومني،  ذلك  بعد  دافو�س  اىل 
داف���و����س ل��ل��ق��اء م��ع ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي ال���ذي يعرتي 

الفتور العالقات معه منذ ا�شهر.
وخل�س املتحدث اىل القول “�شتقوم برحلة ذهاب واإياب 

يوم االأربعاء املقبل«.

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

قّدم نواب امريكيون م�شروع قانون ين�س على ت�شديد االتفاق النووي 
املوقع يف العام 2015 مع ايران وعلى اعادة فر�س عقوبات �شدها يف 

حال عدم احرتام طهران للمتطلبات اجلديدة.
الذي  ال��ن�����س  ان  ب��ي��ان  ت�شيني يف  ل��ي��ز  ال��ن��ائ��ب��ة اجل��م��ه��وري��ة  وق��ال��ت 
ما  اىل  بو�شوح  “ي�شري  رو���ش��ك��ام  بيرت  اجل��م��ه��وري  زميلها  ب��ه  ت��ق��ّدم 
اي��ران فعال  الفّعال من اجل منع  اأن يت�شمنه االتفاق النووي  يجب 
اتفاق  اي  ان  ت�شيني  واو�شحت  ن��ووي��ة«.  اأ�شلحة  على  احل�شول  م��ن 
“يجب ان ي�شمح على االقل بعمليات تفتي�س، مبا يف ذلك للمن�شاآت 
الع�شكرية، يف اي مكان وزمان وفر�س حظر على تخ�شيب اليورانيوم 

الأغرا�س ع�شكرية وحظر على تطوير ال�شواريخ البال�شتية«. وا�شارت 
ت�شيني اىل ان ن�س م�شروع القانون “�شي�شمن عدم تخفيف العقوبات 
اال�شا�شية«.  املتطلبات  اي��ران  احرتمت  اذا  اإال  اي��ران  على  املفرو�شة 
على  ب�شاأنه  فاو�شت  ال��ذي  احل��ايل  ال��ن��ووي  باالتفاق  ت�شيني  ون��ددت 
مدى اكر من عامني ادارة الرئي�س االأمريكي ال�شابق باراك اوباما 
“منح للنظام االإي��راين رفعا للعقوبات مقابل وعود ال ميكن  والذي 
دونالد  االأم��ريك��ي  الرئي�س  وك��ان  و�شفها.  حد  على  منها”  التحقق 
ترامب قد اعلن يف االآونة االأخرية عن قراره البقاء يف اطار االتفاق 
والقوى  2015 بني طهران  العام  وّق��ع يف  ال��ذي  التاريخي  النووي 
ال�شت الكربى غري انه اعطى مهلة لالأوروبيني من اجل ان ي�شاعدوه 

على ت�شديد بنود هذا االتفاق.

 •• وا�سنطن-اأ ف ب:

انه  تيلر�شون  ريك�س  االأم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر  اأع��ل��ن 
يف  املتحدة  للواليات  اجل��دي��دة  ال�شفارة  زي���ارة  يف  ي��اأم��ل 
لندن االأ�شبوع املقبل، وذلك بعيد الغاء الرئي�س دونالد 
اجلديد  املقر  لتد�شني  �شتخ�ش�س  كانت  زي��ارة  ترامب 

يف  االأم��ريك��ي��ة  الدبلوما�شية  للبعثة 
العا�شمة الربيطانية.

وقالت وزارة اخلارجية االأمريكية يف 
االثنني يف  �شيكون  تيلر�شون  ان  بيان 
جولة  م��ن  االأوىل  املحطة  بريطانيا 
اوروبية �شتقوده اىل باري�س ودافو�س 
االقت�شادي  املنتدى  �شيح�شر  حيث 

العاملي، ثم وار�شو.
اخلارجية  وزارة  يف  م�شوؤولون  وذك��ر 
اجتماعاته  ب��رن��ام��ج  ان  االم��ريك��ي��ة 
ب���ع���د، لكن  ي��ن��ج��ز  يف ك���ل م��دي��ن��ة مل 
ياأمل  انه  لل�شحافيني  قال  تيلر�شون 

يف زيارة ال�شفارة االمريكية.
ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني ان نظريه  ال���وزي���ر االم���ريك���ي  وا����ش���اف 
ال��ربي��ط��اين ب��وري�����س ج��ون�����ش��ون اع���د ب��رن��ام��ج ع��م��ل له 

“لكنني اآمل يف زيارة ال�شفارة«.
الثالثاء  ال�شفارة االمريكية اجلديدة يف لندن  وفتحت 
�شنوات  ع�شر  ا�شتمرت  انتقال  عملية  بعد  بدون �شجيج 

•• نيامى-اأ ف ب:

بر�س  فران�س  لوكالة  متطابقة  امنية  م�شادر  اأعلنت 
وجرح  االأق��ل  على  نيجريني  جنود  خم�شة  مقتل  ام�س 
اآخرين االأربعاء املا�شي يف هجوم ن�شب اىل جماعة بوكو 

جرام يف جنوب �شرق النيجر القريب من نيجرييا.
وقال م�شوؤول يف جهاز االمن لفران�س بر�س قتل جنود 
وجرح نحو ع�شرين اآخرين يف هذا الهجوم لبوكو حرام 
اآخر  يف تومور البلدة الواقعة يف ديفا. وحتدث م�شدر 

عن “مقتل خم�شة جنود على االأقل ومدين واحد.
املنطقة  ال��ه��دوء يف  ا�شهر من  الهجوم بعد  ه��ذا  وي��اأت��ي 
التي كانت ت�شهد منذ �شباط فرباير 2015 اعتداءات 

لبوكو حرام.

واو�شح امل�شدر الثاين ان املهاجمني متكنوا من مباغتة 
نيجرية  ع�شكرية  اآل��ي��ات  م��ن  على  بو�شولهم  اجل��ن��ود 
ا�شتولوا عليها يف هجمات �شابقة. وقد اتبعت اجلماعة 

هذه الطريقة يف املنطقة يف هجمات �شابقة.
وقال امل�شدر االأول ان نحو ع�شر اآليات ع�شكرية ا�شتوىل 
نيجرييا،  اىل  ذل��ك  بعد  ف��روا  الذين  املهاجمون  عليها 

بدون ان يذكر اي تفا�شيل عن العملية.
مقتل  عن  ايراينفو  االلكرتونية  ال�شحيفة  وحتدثت 
ان  وقالت  اآخ��ري��ن.   25 وج��رح  نيجريني   �شبعة جنود 
حتمل  اآلية  بو�شع  اجلنود  خ��داع  يف  جنحوا  املهاجمني 

�شعار جي�س نيجرييا على راأ�س قافلتهم. 
من  الطريقة  بهذه  متكنوا  انهم  نف�شه  امل�شدر  وت��اب��ع 

عبور عدة قرى و�شوال اىل تومور.

وكلفت نحو مليار دوالر. وكان و�شائل اعالم ا�شارت اىل 
نفى  الرئي�س  لكن  ال�شفارة  افتتاح  �شيح�شر  ترامب  ان 

ذلك ب�شدة يف واحدة من تغريداته.
 2007 وقالت ال�شفارة االمريكية ان امل�شروع و�شع يف 
قبل ان يتوىل باراك اوباما مهامه ومت تنفيذه “يف اطار 

امليزانية املحددة له«.
ترامب  ا���ش��ت��ي��اء  ان  ك���ث���ريون  وي����رى 
لل�شبب  غطاء  هو  ال�شفارة  كلفة  من 
له  رح���ل���ة  اول  ل��ت��اأج��ي��ل��ه  احل��ق��ي��ق��ي 
ذك����رت �شحف  ف��ق��د  ب��ري��ط��ان��ي��ا.  اىل 
ي��درك ان  ت��رام��ب  بريطانية ع��دة ان 
�شتوؤدي اىل احتجاجات �شده  زيارته 

يف لندن.
اإع��الن��ه��ا ع��ن زي���ارة تيلر�شون  وع��ن��د 
ل��ربي��ط��ان��ي��ا، داف��ع��ت ال��ن��اط��ق��ة با�شم 
اخل��ارج��ي��ة االأم���ريك���ي ه��ي��ذر نويرت 
ال�شفارة اجلديدة وبرنامج  عن كلفة 
جاريا  زال  م��ا  ال���ذي  اليها  االن��ت��ق��ال 

على حد قولها. 
و�شرحت نويرت “ما زال هناك عدد قليل من اال�شخا�س 

يف املبنى القدمي«.
وا�شافت “ندفع باجتاه فتح ال�شفارة ب�شرعة، وتد�شينها 
مو�شحة انه مل تدرج  يف الوقت املحدد ا�شبه مبعجزة”، 

مرا�شم لق�س ال�شريط على برنامج تيلر�شون.

م��ن ج��ان��ب ال��ك��رم��ل��ني، وق��د ثبت 
اأن قوات واغرن ذات فائدة كبرية 

ولديها تنظيم جيد..
ال����ت����ورط  ان����ت����ه����اء  م�����ع  واالآن   
�شوريا،  يف  ال���رو����ش���ي  ال��ع�����ش��ك��ري 
ال��ك��ث��ريون ع��ن املحطة  ي��ت�����ش��اءل 
اإليها  ير�شل  �شوف  التي  التالية 

بوتني جيو�شه اخلا�شة. 

ويختتم التقرير قائاًل: 
الرو�شي  ال���ت���دخ���ل  اأع������اد  “لقد 
الكرملني  ط��م��وح��ات  ���ش��وري��ا  يف 
يف  لل�شلطة  و�شيطاً  ي��ك��ون  اأن  يف 
ال�شرق االأو�شط، ويف الوقت نف�شه 
لرو�شيا  ال�شرية  اجليو�س  ت��وف��ر 
االأنظمة  الإ�شقاط  مثالية  و�شيلة 
احلاكمة من دون م�شاركة ر�شمية 

للكرملني بن�شرهم كجنود �شريني 
اجلي�س  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ال  اأم���اك���ن  يف 
ر�شمياً،  اإل��ي��ه��ا  ال��ذه��اب  ال��رو���ش��ي 
فيكونون اأداة مثالية للكرملني يف 
احلرب الهجينة؛ اإذ يح�شد قوات 
وال�شركات  امل��رت��زق��ة  م��ن  ���ش��ري��ة 
الدولة  اأه��داف  لتحقيق  اخلا�شة 

و�شن احلروب يف اخلارج. 

••وا�سنطن-وكاالت:

ك�شف ال��ك��ات��ب اأوي����ن م��اث��ي��وز، يف 
ت��ق��ري��ر حت��ل��ي��ل��ي م���ط���ول مبجلة 
عن  “االأمريكية”،  ن���ي���وزوي���ك 
التي  ال�شرية  الع�شكرية  اجليو�س 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  ي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا 
نفوذ  لتو�شيع  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري 
رو�شيا يف �شوريا و�شرق اأوكرانيا. 

ا�شتخدام  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
����ع����د غ�����ري ق����ان����وين  امل�����رت�����زق�����ة يرُ
مب��وج��ب ال��ق��ان��ون ال��رو���ش��ي، فاإن 
م���و����ش���ك���و ا����ش���ت���خ���دم���ت اجل���ن���ود 
تعاقدات  خ�����الل  م����ن  امل���رت���زق���ة 
خا�شة  ع�����ش��ك��ري��ة  ����ش���رك���ات  م����ع 
الع�شرين  القرن  ت�شعينيات  منذ 
�شريني  وك���������الء  ب����اع����ت����ب����اره����م 
للتدخالت الع�شكرية الرو�شية يف 
االأربع  ال�شنوات  وخ��الل  اخل���ارج، 
زيادة  اإىل  ب��وت��ني  ع��م��د  امل��ا���ش��ي��ة، 
ال�شرية  ال��ق��وات  م��ع  ال��ت��ع��اق��دات 

ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري وال���ت���ي ب��ات��ت ج���زءاً 
اخلارجية  ���ش��ي��ا���ش��ت��ه  يف  ح��ا���ش��م��اً 
لتو�شيع نفوذه يف ال�شرق االأو�شط 

و�شرق اأوكرانيا. 
م�����������غ�����������ام�����������رات ال������ك������رم������ل������ني 

اجليو�شيا�شية
“نيوزويك”  ت���ق���ري���ر  وي���و����ش���ح 
اأن����ه م��ع ان����دالع احل����رب يف �شرق 
2014، بداأت  اأوكرانيا يف �شيف 
اال�شتخبارات الع�شكرية الرو�شية 
يف اإر����ش���ال اجل���ن���ود ال�����ش��ري��ني اأو 
“املرتزقة” للقتال �شرق اأوكرانيا، 
عن�شراً  اأ���ش��ب��ح��وا  م���ا  و���ش��رع��ان 
الكرملني  م��غ��ام��رات  يف  رئ��ي�����ش��ي��اً 
اأوكرانيا  يف  �شواء  اجليو�شيا�شية 
الأن  وبخا�شة  �شوريا،  يف  حتى  اأو 
تتيح  ال�شرية  بالقوات  اال�شتعانة 
ل��ل��ك��رم��ل��ني االدع��������اء ب����اأن����ه غري 
اأوكرانيا  يف حرب  ر�شمياً  متورط 
اإىل  الكرملني  ي�شطر  وكذلك ال 
االإع��الن عن اخل�شائر يف االأرواح 

الغام�س  ال����ع����امل  يف  م���ع���روف���ة 
الع�شكرية  امل����ق����اوالت  ل�����ش��رك��ات 
اأ�شا�شيا  والعباً  الرو�شية،  ال�شرية 
لبالده،  ال��ع�����ش��ك��ري  االن��ت�����ش��ار  يف 
يرُطلق  الذين  اأوتكني  ولكن جنود 
لي�شت  واغرن”  “قوات  ع��ل��ي��ه��م 
لديهم اأي عالقة ر�شمية مبا�شرة 
رغم  الرو�شية،  ال��دف��اع  وزارة  مع 
اأنهم “وكالء مبا�شرون لرو�شيا«.

 
قوات واغرن

قوات  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����ش��ري 
طائرة  اإ�شقاط  يف  �شاركت  واغ��رن 
لوغان�شك  م���ط���ار  يف  اأوك���ران���ي���ة 
 ،2014 ع������ام  خ������الل  ال��������دويل 
ال���ك���رم���ل���ني على  ����ش���اع���دت  ك���م���ا 
امل��ت��م��ردي��ن الذين  ق����ادة  اغ��ت��ي��ال 
رف�����ش��وا ت��ن��ف��ي��ذ االأوام�������ر، ولكن 
ب�شكل كبري  ب���رزت  واغ���رن  ق���وات 
يف  لرو�شيا  الر�شمي  التدخل  مع 
عام  �شبتمرب  يف  ال�شورية  احل��رب 

املعلن  تورطه  يف  اإ�شابات  ووق��وع 
يف احل�������رب ب�������ش���وري���ا م����ن اأج����ل 
احلفاظ على دعم وتاأييد ال�شعب 

الرو�شي. 
ويلفت التقرير اإىل اأن العالقة ما 
وال�شركات  الرو�شي  اجلي�س  بني 
ال���ع�������ش���ك���ري���ة اخل����ا�����ش����ة )ال����ت����ي 
واأوكرانيا(  �شوريا  يف  ���ش��راً  تعمل 
ولكن  وا�����ش����ح����ة،  غ����ري  ت������زال  ال 
تكرمي  م��ن  يخجل  مل  الكرملني 
ال�شرية  ال�شركات  م�شوؤويل  كبار 
امل�شرفة  خل��دم��ات��ه��م  ل��ل��م��رت��زق��ة 
توجد  نف�شه  الوقت  ويف  للوطن، 
الكرملني  ب��ني  وا���ش��ح��ة  ���ش��الت 
املتقاعد  ال��رو���ش��ي  وال��ك��ول��ون��ي��ل 
�شركة  موؤ�ش�س  اأوت��ك��ني  دمي���رتي 
الرئي�شي  )املورد  الرو�شية  واغرن 
ل���ل���ق���وات ال���رو����ش���ي���ة ال�����ش��ري��ة يف 

�شوريا واأوكرانيا(. 
القليلة  ال�����ش��ن��وات  م�����دار  وع���ل���ى 
املا�شية، بات اأوتكني اأكر �شخ�شية 

قرابة  باإر�شال  قامت  اإذ  2015؛ 
اإىل  ق��وات��ه��ا  م��ن  3000 جم��ن��د 
���ش��وري��ا يف ال��ف��رتة م��ا ب��ني عامي 
2015 و2017، وهو ما يعادل 
ال��ر���ش��م��ي للقوات  ال��ع��دد  ت��ق��ري��ب��اً 
الع�شكرية الرو�شية )4000 من 
القوات النظامية واجلنود الذين 
خ���دم���وا ه����ن����اك(. وق������ادت ق���وات 
منها  اإ�شرتاتيجية  معارك  واغرن 
ا�شتعادة مدينة تدمر من داع�س، 
وك��ان��ت ق���وات واغ���رن ت��ق��ات��ل على 
اخلطوط االأمامية و�شاعدت على 
الرئي�س  ل�شالح  احل���رب  حت��وي��ل 

ال�شوري ب�شار االأ�شد. 

طموحات الكرملني
“نيوزويك”،  ت��ق��ري��ر  وب��ح�����ش��ب 
العالقة  اأن  املحللني  بع�س  ي��رى 
الرو�شي  اجل��ي�����س  ب���ني  ال��وث��ي��ق��ة 
اخلا�شة  الع�شكرية  وال�����ش��رك��ات 
ي�شمح  “املرتزقة”  اأو  ال�����ش��ري��ة 

اأداة مثالية للكرملني يف احلرب الهجينة

بعد �سوريا... اأين �ستقاتل جيو�س بوتني ال�سرية؟ 

النزاعات الع�سائرية تثري القلق يف جنوب العراق 
•• الب�رصة-اأ ف ب:

�شكان  اأح����د  ���ش��ل��م��ان،  داود  ي��وؤك��د 
اأن  ال����ع����راق،  ال��ب�����ش��رة يف ج���ن���وب 
ل��غ��ة ال��ر���ش��ا���س ه��ي ال�����ش��ائ��دة يف 
ب�شمت  راق�����ب  ح��ي��ث  امل��ح��اف��ظ��ة 
خالل �شنوات نزاعات بني ع�شائر 
اأبنائه  اأح��د  اأ�شيب  ان  اإىل  قريته 
بر�شا�شة طائ�شة، فقرر الرحيل.

الب�شرة  حم���اف���ظ���ة  يف  وت��ن�����ش��ب 
بني  م�شلحة  ن���زاع���ات  اجل��ن��وب��ي��ة 
ال�����ش��ب��ع يف  اأو  ال�������ش���ت  ال��ع�����ش��ائ��ر 
امل��ن��ط��ق��ة، غ��ال��ب��ا م���ا ت��ت��ط��ور اإىل 
معارك �شارية. وبفعل هذا العنف 
�شقوط  اإىل  اأح��ي��ان��ا  ي����وؤدي  ال���ذي 
اأب�����ري�����اء وم�����ا ي���رتت���ب ع��ل��ي��ه من 
عمليات ثاأر، تقف القوات االأمنية 

على حياد خوفا من االنتقام.
وعمليات  ال���ن���زاع���ات  ت��ل��ك  اأدم�����ت 
املنطقة  تلك  �شنوات،  منذ  ف�شها 
الواقعة على احلدود مع الكويت. 
ولكن، ما زاد الطني بلة، هو تعبئة 
القوات االأمنية للحرب �شد تنظيم 
داع�س، ف�شعرت العائالت العالقة 

بني نارين باإهمال متزايد.
اأن  ب�����و������ش�����وح  �����ش����ل����م����ان  ي�����ق�����ول 
“العائالت امل�شاملة التي ال متتلك 
ال�شالح ال ت�شتطيع العي�س” يف كل 
امل��دن واالأح��ي��اء حيث حتول  تلك 
االأوتوماتيكية  باالأ�شلحة  املعارك 
اإىل  ال�شكنية  املناطق  والر�شا�شة 

ما ي�شبه �شاحة حرب.
وخالل اأحد النزاعات، اأ�شيب علي 

اأن الع�شائر ا�شتولت  اإىل  الف�شلي 
ان�شحاب  عند  االأ�شلحة  هذه  على 
الكويت  م���ن  ال���ع���راق���ي  اجل��ي�����س 
الغزو  وخ���الل   ،1991 ال��ع��ام  يف 
ال����ع����ام  ل����ل����ب����الد يف  االأم�������ريك�������ي 

.2003
بالنفط،  الغنية  املنطقة  هذه  ويف 
ل�شركات  م���ق���ار  ت���ت���واج���د  ح���ي���ث 
كثرية،  وم�������ش���اف  ع����دة  اأج��ن��ب��ي��ة 
اإىل  اأحيانا  توؤدي  فاإن اال�شتباكات 
وفق  ال�شركات،  تلك  عمل  اإي��ق��اف 
الب�شرة  عمليات  ق��ائ��د  ي��وؤك��د  م��ا 

الفريق الركن جميل ال�شمري.
وقوع  “عند  اإن��ه  ال�شمري  ويقول 
ال�شارع  ينقطع  ع�����ش��ائ��ري،  ن����زاع 
ما  اأيام”  اأرب���ع���ة  اأو  ث��الث��ة  مل����دة 
اإىل  الو�شول  من  املوظفني  مينع 
“وقعت  اأن����ه  م�شيفا  اأ���ش��غ��ال��ه��م، 
ال�شركات  ع��ل��ى  ح��ت��ى  اع����ت����داءات 

النفطية«.
االأوىل  اخل��ط��وة  اأن  ال�شعد  ي��رى 
للحد من العنف، هي العمل على 
العقلية،  يف  ج��دي  تغيري  اإح���داث 
قائال “ال بد اأن تتم اإدانة مثريي 
واملجرمني،  الع�شائرية  النزاعات 
ي�����دان�����وا  اأن  ق����ب����ل  اج����ت����م����اع����ي����ا 

ق�شائيا«.
املدر�س  ال�����ش��ي��اق  ه���ذا  وي���وؤك���د يف 
“غياب  اأن  العلي،  جا�شم  �شعدون 
اإن�شاف  يف  وق�������ش���وره  ال���ق���ان���ون 
املتنازعني وعدم مالحقة مرتكبي 
انت�شار  يف  ي�����ش��اه��م  امل���خ���ال���ف���ات  

ظاهرة النزاعات«.

با�شتقدام  يكون  احل��ل  اأن  ال�شعد 
الب�شرة  خ��ارج  م��ن  ع�شكرية  ق��وة 
عالقات  لديها  ت��ك��ون  ال  “بحيث 
توؤثر على  اأو اجتماعية  ع�شائرية 

دورها«.
اإىل �شرورة  اأي�شا  ال�شكان  ويدعو 
���ش��ب��ط االأ����ش���ل���ح���ة، ف��ي��م��ا جتري 
ب��ان��ت��ظ��ام ع��م��ل��ي��ات ده���م م���ن قبل 
ال��ق��درة على  ال�����ش��رط��ة، م��ن دون 
التي  ال�شخمة  ال��رت���ش��ان��ة  غ��ل��ب 
الوحيدة  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  ت��ن��ت�����ش��ر 

املطلة على البحر.
الب�شرة  جمل�س  م�شت�شار  ويلفت 
عبا�س  ال�شيخ  ال��ع�����ش��ائ��ر  ل�����ش��وؤون 

اللجنة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ال��ب�����ش��رة 
�شالح  ح���م���ي���د  غ������امن  االأم����ن����ي����ة 
غياب  يف  اأن�������ه  ب����ر�����س  ل���ف���ران�������س 
فاإن  االحتادية  وال�شرطة  اجلي�س 
“ال�شرطة املحلية  ترتدد يف دخول 
املعارك لعدم وجود �شيء يحميها، 
متتلك  التي  اجلي�س  ق��وات  عك�س 

اآليات م�شفحة ومدرعة«.
ورغم ذلك، يحاول هوؤالء التدخل 
رفاقا  ل��ك��ن  االأح����ي����ان،  ب��ع�����س  يف 
الثاأر،  م��ن  خ��وف��ا  يرف�شون،  لهم 
هم  منهم  غالبية  واأن  خ�شو�شا 

اأبناء ع�شائر.
ولذلك، يرى املهند�س حيدر علي 

ب��ر���ش��ا���ش��ة طائ�شة  ���ش��ل��م��ان  جن��ل 
اأم��ام منزل  اأث��ن��اء وقوفه  يف كتفه 
انتقلت  احل���ني،  وم���ذاك  العائلة. 
العائلة اإىل مدينة الب�شرة بعيدا 
�شمال  يف  ال��ق��ب��ل��ي��ة  امل��ن��اط��ق  ع���ن 
يو�شح  م����ا  ب��ح�����ش��ب  امل���ح���اف���ظ���ة، 

الوالد لوكالة فران�س بر�س.
التي  النزاعات  تلك  مواجهة  ويف 
تن�شب اأحيانا ب�شبب خالفات على 
اأو  �شرف،  م�شائل  اأو  اأر���س  قطعة 
ق��دم، ال يقدم  ك��رة  حتى مباريات 
م�شاعدة،  اأي  ال�����ش��رط��ة  رج�����ال 

بح�شب ما يوؤكد ال�شكان.
ي��و���ش��ح ع�����ش��و جم��ل�����س حمافظة 

منذ  تبذل  التي  احلكومة  ان  كولوري  وقالت  جريانهم.  مع 
ثالث �شنوات جهودا �شاقة الخراج البالد من اأزمة اقت�شادية 
ا���ش��ط��رت��ه��ا ل��زي��ادة اع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى اخل����ارج مي��ك��ن ان حتقق 
يف  وت�شاهم  حلفاوؤها  فيها  يرغب  ت�شوية  من  كبرية  مكا�شب 

احالل اال�شتقرار يف املنطقة.
ينوي  وم��ت�����ش��ددي��ن ال  م��ع��ت��دل��ني  ب��ني  املنق�شم  ال��ي��م��ني  ل��ك��ن 
املمثلون  املحافظون  ال��ن��واب  ع��رب  فقد  املهمة.  ه��ذه  ت�شهيل 
حتد  يف  االح���د،  ال�����ش��ارع  اإىل  �شينزلون  ان��ه��م  ال��ب��الد  ل�شمال 
كريياكو�س  اجلديدة  الدميوقراطية  حزب  زعيم  لتوجيهات 

ميت�شوتاكي�س.
وزير  حليفه  ي��ق��ن��ع  اأن  ت�����ش��ي��ربا���س  حت���دى  وميت�شوتاكي�س 
الدفاع بانو�س كامينو�س زعيم حزب “اليونانيني امل�شتقلني” 

اليميني قبل ال�شعي اىل توافق وطني.
رف�شه  اع��الن  كامينو�س عرب عن مواقف متقلبة، بني  لكان 
الي ت�شوية، ثم االعراب عن ثقته يف وزير اخلارجية نيكو�س 
كوت�شيا�س، ثم ار�شال تغريدة على تويرت يقرتح فيها اطالق 
ا�شمها  اىل  بالعودة  امل��ج��اورة  ال��دول��ة  على  “فاردا�شكا”  ا�شم 
من  ال�شابقة  يوغو�شالفيا  يف  مقاطعة  كانت  عندما  ال�شابق 

1929 اىل 1941.
وراأى نيكوال�س تزيفاكي�س ا�شتاذ العالقات الدولية يف جامعة 
احَلكم  دور  كامينو�س  اعطاء  يف  يكمن  اخلطر  ان  بيلوبونيز 
املغامرة  اىل  ال��ن��زع��ة  ب��ني  ب��اجل��م��ع  م��ع��ار���ش��وه  يتهمه  بينما 

واالنتهازية.
فاإن  �شواء  املجاور على حد  البلد  اليونان ويف  انه يف  وا�شاف 
النقا�س الداخلي هو الذي �شيح�شم االأمر اأكر من املفاو�شات 

الثنائية.

ال�شلطنة  بقايا  لتقا�شم  البلقان  ح���روب  وذك��ري��ات  ال��ي��ون��ان 
العثمانية.

حينذاك، تغذى هذا على مواقف املوؤ�ش�شات واأ�شحاب القرار 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ورج�����ال ال���دي���ن االرث���وذك�������س وامل��ن��ظ��م��ات املهنية 

واحلقوقيون...
وا�شعة  اليونانية  فالكني�شة  ال��ي��وم،  ت�شابكاً  االأم���ور  وازدادت 
كررت  الوطنية،  للهوية  حامية  نف�شها  ن�شبت  والتي  النفوذ 
اليونانية بدون  التاأكيد على هوية مقدونيا  املا�شي  االأ�شبوع 

ان تدعم التظاهرات.
ياني�س  الو�شطي  �شالونيكي  بلدية  رئي�س  خ��رج  جهته،  م��ن 
ب��وت��اري�����س ع��ن خ��ط اأ���ش��الف��ه املحافظني م��وؤك��دا اإدان��ت��ه لكل 

اندفاع “وطني قومي«.
وقالت كري�شتينا كولوري ا�شتاذة العلوم ال�شيا�شية والتاريخ يف 
جامعة بانتيون يف اأثينا ان رئي�س الوزراء الي�شاري اليك�شي�س 
ت�شيربا�س يبدو قادرا على اقناع الراي العام القبول بت�شوية.

وم����ا ي�����ش��ه��ل ع��ل��ي��ه ه����ذا االم�����ر ه���و ان امل��ح��اف��ظ��ني يف حزب 
الدميوقراطية اجلديدة مهدوا الطريق قبل ان ينتقلوا اىل 
اأثينا  وافقت   )2009-2004( قيادتهم  فتحت  املعار�شة. 
يكون  ان  ���ش��رط  مقدونيا  ا���ش��م  جارتها  م��ع  تتقا�شم  ان  على 

مقرتنا ب�شفة حمددة مثل مقدونيا ال�شمالية.
وقالت كولوري ان “االجواء تغريت” وان كانت “الق�شية ما 
من جهته  اليوناين ككل”.  بالن�شبة للمجتمع  زالت ح�شا�شة 
مرحلة  املجتمع  وبلغ  جيل،  ع��رب  “لقد  مارانتزيدي�س  ق��ال 

الن�شج«.
ان  االح��د اىل  نتائجه  ن�شرت  للراأي  ا�شتطالع  ا�شار  ذلك  مع 
مقدونيا  ا�شم  تقا�شم  ي��ري��دون  ال  اليونانيني  من  باملئة   68

•• اثينا-اأ ف ب:

ا�شم  ح��ول  و�شكوبيي  اأثينا  ب��ني  املفاو�شات  ا�شتئناف  ي��وؤج��ج 
حيث  اليونان  يف  الوطنية  امل�شاعر  ويلهب  اجل��دل  مقدونيا 
حتذيرا  الكني�شة  اأ�شدرت  بينما  تظاهرات  تنظيم  املقرر  من 
وت�شهد �شفوف االغلبية انق�شامات، ما يقل�س هام�س املناورة 

لدى احلكومة.
االحد  غ��دا  اأوىل  تظاهرة  تنظيم  الت�شوية  معار�شو  وينوي 
ا�شم  حتمل  التي  اليونانية  املقاطعة  عا�شمة  �شالونيكي  يف 

مقدونيا، بدعوة من منظمات معظمها قومية.
و�شيتابع امل�شوؤولون ال�شيا�شيون احلذرون جدا حيال الناخبني، 
هذه التظاهرة بدقة، كما يقول نيكو�س مارانتزيتي�س اال�شتاذ 

يف ق�شم الدرا�شات البلقانية يف كلية �شالونيكي.
املنبثقة عن  املجاورة  ال�شغرية  منع اجلمهورية  والهدف هو 
مقدونيا  ا�شم  على  “اال�شتيالء  م��ن  ال�شابقة  يوغو�شالفيا 

املقد�س«.
املا�شي  ال��ق��رن  ت�شعينات  مطلع  منذ  يتغري  مل  املطلب  ه��ذا 
ال�شم  احل�����ش��ري  امتالكها  ع��ن  دف��اع��اً  ال��ي��ون��ان  هبت  عندما 
الدولة  ترُقبل  مل  وب��ذل��ك  االك���رب.  اال�شكندر  واإرث  مقدونيا 
م���وق���ت هو  ب��ا���ش��م  اال  امل���ت���ح���دة  ع�����ش��وا يف االمم  اجل����دي����دة 

“جمهورية مقدونيا اليوغو�شالفية ال�شابقة«.
البلقان،  يف  وهيمنتها  القومية  ال��ن��زع��ات  �شعود  اأج���واء  ويف 
1992 اكر من مليون  يف  “مقدونيا يونانية”  جمع �شعار 

متظاهر يف �شالونيكي اي واحد من كل ع�شرة يونانيني.
على  املبني  املوقف  ه��ذا  عن  االآالف  مئات  داف��ع  �شنتني  وبعد 
الرتاث اليوناين الذي يعد مقدونيا جزءا ال يتجزاأ من تاريخ 
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�شمال  ذات غالبية م�شلمة يف  ال�شلطات يف مقاطعة �شينية  حظرت 
ال�شتاء،  عطلة  خ��الل  امل�شاجد  ارتياد  التالميذ  على  ال�شني،  غ��رب 
بح�شب ما ذكرته �شحيفة حكومية ام�س وذلك يف اجراءات جديدة 
تقيد احلريات الدينية. وذكرت �شحيفة غلوبال تاميز ان القرار ورد 
يف مذكرة ار�شلت اىل جميع الثانويات واملدار�س االبتدائية ورو�شات 
انه  املذكرة  وج��اء يف  غان�شو.  باإقليم  االطفال يف مقاطعة غوانغهي 
“يتعني على املدار�س ان تطلب من الطالب عدم الدخول اىل مراكز 
مراكز  او  ال��دي��ن،  تعليم  م��دار���س  ارت��ي��اد  او  بن�شاطات  للقيام  دينية 
بح�شب  ال�شتاء”  عطلة  خ��الل  الدينية  الن�شو�س  ل��ت��الوة  دينية 
غلوبال تاميز. وتابعت على املدار�س من كافة امل�شتويات والت�شنيفات 
وال�شيا�شية  االي��دي��ول��وج��ي��ة  االأن�����ش��ط��ة  تقوية  على  اأك���ر  تعمل  ان 
وتعزيز العمل الدعائي من اجل ابالغ كل تلميذ وويل اأمر. واأكدت 
يت�شح  ومل  امل��ذك��رة.  م�شاألة  لل�شحيفة  املقاطعة  يف  الدعاية  هيئة 
�شبب تطبيق اجراءات املنع خالل العطلة. وبح�شب املوقع احلكومي 
البالغ عددهم  �شكان غوانغهي  باملئة من   98 نحو  ف��اإن  للمقاطعة، 
257 الف ن�شمة هم من االقليات االتنية، والعديد منهم من اتنيتي 
هوي ودونغ�شيانغ امل�شلمتني. وانت�شرت �شورة تبدو انها للمذكرة على 
االنرتنت، ومل تتمكن وكالة فران�س بر�س من التاأكد من �شحتها. 

تقع غوانغهي يف منطقة لين�شيا هوي التي تتمتع بحكم ذاتي.

 2.6 الن�شف من بني  ي�شكلون نحو  االأطفال  اإن  املتحدة  االأمم  قالت 
مليون �شخ�س نزحوا يف العراق ب�شبب احلرب التي ا�شتمرت ثالثة اأعوام 
على تنظيم داع�س واإن العنف امل�شتمر يعرقل جهود تخفيف معاناتهم. 
اأعلنت  بينما  اإنه  )يوني�شيف(  للطفولة  املتحدة  االأمم  وقالت منظمة 
احلكومة العراقية ال�شهر املا�شي الن�شر على التنظيم بعدما ا�شرتدت 
2014 فاإن ا�شتمرار  تقريبا كل االأرا�شي التي ا�شتوىل عليها يف عام 
النازحني.  حياة  بناء  اإع���ادة  ال�شعب  م��ن  يجعل  والهجمات  الق�شف 
اأنه  “نعتقد  العراق  لدى  يوني�شيف  ممثلي  كبري  هوكينز  بيرت  وق��ال 
هناك  والفقر...  اأع��وام  م��دار  على  اال�شتثمار  وغياب  لل�شراع  نتيجة 
وق��ال يف  العراق.  اأنحاء  االآن يف  العون  اأربعة ماليني طفل يحتاجون 
موؤمتر �شحفي يف جنيف عرب الهاتف من بغداد اإن هناك 1.3 مليون 
طفل �شمن 2.6 مليون نازح نتيجة القتال الذي كان مدمرا عادة مع 
داع�س . وقال جريت كابيلريي املدير االإقليمي ليوني�شيف يف بيان على 
العنف م�شتمرا يف  ي��زال  ال  القتال يف عدة مناطق،  انتهاء  الرغم من 
االأ�شبوع احل��ايل فقط وقعت ثالثة تفجريات يف  اأخ��رى، ويف  مناطق 
بغداد. واأ�شاف العنف ال يقتل وي�شوه االأطفال فقط، اإنه يدمر املدار�س 
املتنوع  االجتماعي  الن�شيج  ميزق  اإنه  والطرق.  واملنازل  وامل�شت�شفيات 

وثقافة الت�شامح التي حتافظ على متا�شك املجتمعات.

ي�شف  قانونا  اوكرانيا  “االأ�شف” لتبني  عن  ام�س  الكرملني  اع��رب 
النزاع يف �شرق البالد باأنه احتالل رو�شي موؤقت، قائال ان القانون 
يتناق�س مع اتفاقات ال�شالم املوقعة يف مين�شك لت�شوية هذا النزاع.

العدوان  اوكرانيا  نائبا   280 اأي��ده اخلمي�س  الذي  القانون  ويدين 
املعلنتني  امل�شلح، وي�شف جمهوريتي دونيت�شك ولوغان�شك  الرو�شي 
بني  م�شلحا  نزاعا  ي�شهد  ال��ذي  اوكرانيا  �شرق  يف  واح��د  جانب  من 
حمتلة  “اأرا�س  باأنهما  لرو�شيا،  امل��وال��ني  واملتمردين  كييف  ق��وات 
ب�شورة موؤقتة. وقال املتحدث با�شم الكرملني دميرتي بي�شكوف يف 
ت�شريح �شحايف ان هذا القانون ميكن ان يخلف اأكرب اثر �شلبي على 
فر�س الت�شوية... ناأ�شف له، مو�شحا ان القانون اأدرج يف جدول اعمال 

جمل�س االمن الرو�شي الذي يراأ�شه الرئي�س فالدميري بوتني.
تتناق�س  التي  ال�شيغة  هذه  على  موافقة  لي�شت  رو�شيا  ان  وا�شاف 
حتى مع روحية اتفاقات مين�شك” املوقعة يف �شباط فرباير 2015 

بو�شاطة مو�شكو وباري�س وبرلني واتاحت خف�س كثافة املعارك.
اىل  ع�شكري  دع��م  بتقدمي  رو�شيا  الغربية  وال��ب��ل��دان  كييف  وتتهم 
املتمردين املوالني لرو�شيا يف �شرق اوكرانيا، اال ان مو�شكو تنفي ذلك 

نفيا قاطعا.

عوا�سم

بكني

مو�سكو

جنيف

بريكيلي يف كاليفورنيا حتمي 
مواطنيها غري القانونيني  

••  بريكيلي-اأ ف ب:

يف مدينة بريكيلي الطالبية يف كاليفورنيا والتي كانت مهد حركة االعرتاف 
من  جمموعات  روؤي���ة  ميكن  م��ا  غالبا  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  يف  التعبري  بحرية 
معاداة  �شيا�شة  واإزاء  الف��ت��ات.  حاملني  ال�شوارع  يف  يتظاهرون  وه��م  ال�شباب 
الرئا�شة  ترامب  دونالد  تويل  منذ  االمريكية  االدارة  تنتهجها  التي  الهجرة 
قبل �شنة، مت�شي بريكيلي املتمردة قدما يف مقاومتها وتتعهد بذل كل اجلهود 
بريكيلي  وباتت  قانونية.  اإقامة  اأذون  يحملون  ال  الذين  مواطنيها  حلماية 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  م���الذاً  تعد  مدينة  اأول  فران�شي�شكو  �شان  م��ن  القريبة 
يرف�شون  الذين  بحماية  يتعلق  االمر  كان  عندما   1971 العام  اعتبارا من 
التجنيد اىل فيتنام، بح�شب ما يروي رئي�س بلديتها جي�شي اراغوين لوكالة 
فران�س. من ذلك التاريخ، اأعادت هذه املدينة التاأكيد مرات عدة على و�شعها 
كمالذ خ�شو�شا خالل احلروب يف اأمريكا الو�شطى يف ثمانينات القرن املا�شي 
اإدارة ترامب التي تكثف عمليات االعتقال وتريد بناء جدار على  اإزاء  واليوم 
احلدود مع املك�شيك واإلغاء برنامج “داكا” الذي مينح و�شعا قانونيا لل�شباب 
اريغوين  يقول  اأطفاال.  كانوا  عندما  �شرعي  ب�شكل غري  البالد  دخلوا  الذين 
“اإنه الأمر  اأ�شل التيني كانا يعمالن عاملني زراعيني  اأبوين من  املولود من 
اأ�شا�شي ان تتخذ املدن موقفا �شد �شيا�شات ترامب غري املن�شفة«. وي�شيف انه 
يحق ل�شرطة الهجرة واجلمارك الفدرالية اآي�س دخول املدينة “لكن ال ميكن 
ان ي�شارك اي موظف لدى �شلطات املدينة يف اي حتقيق او يف عملية تدخل اإىل 
جانب هذه ال�شرطة. فنحن ال مننح اي وثيقة او ن�شمح بالدخول اىل اي مبنى 

تابع للبلدية يف غياب مذكرة �شادرة عن قا�س«.

اآلف الفل�صطينيني يك�صرون ح�صار امل�صجد الأق�صى

االحتالل يقر بف�سل العملية الع�سكرية يف جنني

تظاهرة للروهينغا احتجاجا على برنامج العودة  

ال�سودان يعتقل �سحفيني يغطيان االحتجاجات 

تايالند تعتقل باك�ستانيا يزور جوازات �سفر اقرتاح اأممي للقاء بني ترامب وقادة اأفارقة 
الهجرة. وقال الدبلوما�شيون اإن �شفري جنوب اأفريقيا 
اأبلغ  جريي ماجتيال الذي حتدث نيابة عن املجموعة 
اأن يخاطب القادة  هيلي باأنه قد يكون مفيدا لرتامب 
مبقر  ابابا  اأدي�����س  يف  يلتقون  عندما  مبا�شرة  االأف��ارق��ة 

االحتاد االأفريقي.
ومن املقرر عقد هذا اللقاء يومي 28 و29 يناير كانون 

الثاين، بح�شب املوقع االإلكرتوين لالحتاد االأفريقي.
اجتماع  يف  قيل  مبا  علم  على  لي�شت  اإنها  هيلي  وقالت 
البيت االأبي�س وتعهدت بنقل ر�شالة ال�شفراء االأفارقة 
ت���رام���ب ع��ن��دم��ا جت��ت��م��ع م��ع��ه يف وا���ش��ن��ط��ن ام�س  اإىل 

اجلمعة.

•• االأمم املتحدة-رويرتز:

يلتقي  اأن  املتحدة  االأمم  لدى  اأفارقة  مبعوثون  اق��رتح 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب بقادة من دول القارة 
و�شفه  عن  حتدثت  تقارير  بعد  ال�شهر  هذا  اإثيوبيا  يف 
بع�س املهاجرين من اأفريقيا وهايتي باأنهم قادمون من 
دول حثالة. واأفاد دبلوما�شيون �شاركوا يف اجتماع باالأمم 
لدى  اأفارقة  �شفراء  بني  اخلمي�س  االأول  اأم�س  املتحدة 
اأبلغت  باأنها  نيكي هيلي  االأمريكية  املنظمة ونظريتهم 
اأحاطت  التي  ال�شيا�شية  الدراما  على  باأ�شفها  ال�شفراء 
ب�شاأن  االأبي�س  بالبيت  اجتماع  يف  اأ�شبوع  قبل  قيل  مبا 

••القاهرة -رويرتز:

اخلارجي  االإع������الم  جم��ل�����س  ق����ال 
االإعالم  اأجهزة  مع  يتعامل  ال��ذي 
ال�شودانية  ال�شلطات  اإن  االأجنبية 
وكالة  مع  يعمل  �شحفيا  اعتقلت 
رويرتز ومرا�شال لوكالة ال�شحافة 
الفرن�شية كانا يغطيان احتجاجات 

يف العا�شمة اخلرطوم.
رويرتز  اأجرته  ات�شال  اآخ��ر  وك��ان 
وق���ت مبكر يوم  م��را���ش��ل��ه��ا يف  م��ع 
اأن يتوجه  ق��ب��ل  امل��ا���ش��ي  االأرب���ع���اء 
اأدت  ال���ت���ي  امل���ظ���اه���رات  ل��ت��غ��ط��ي��ة 
ال�شرطة  ب����ني  ا����ش���ت���ب���اك���ات  اإىل 

وحمتجني.
وي�������ش���ه���د ال���������ش����ودان م����وج����ة من 

اال�����ش����ط����راب����ات ب�����ش��ب��ب ارت����ف����اع 
تكاليف املعي�شة.

جمل�س  يف  م�������ش���وؤول  ي���ذك���ر  ومل 
االإع��������الم اخل����ارج����ي ات�����ش��ل��ت به 
توجيه  �شيتم  ك��ان  اإذا  م��ا  روي���رتز 
ال�شودانيني.  اتهامات لل�شحفيني 
كان امل�شوؤول قال يف وقت �شابق اإنه 
مبكر  وق��ت  يف  �شراحهما  �شيطلَق 

من يوم اخلمي�س.
“ال  روي���رتز  با�شم  وق��ال متحدث 
ون�شعى  االعتقال  مالب�شات  نعلم 
اإ�شافية  معلومات  على  للح�شول 

عن املوقف«.
ال�شحفيني  حماية  جلنة  وق��ال��ت 
ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ م��ن ن��ي��وي��ورك مقرا 
حمليني  �شحفيني  خم�شة  اإن  لها 

البابا يزور االمازون 
للقاء ال�سكان االأ�سليني 
••  بويرتو مولدانادو -اأ ف ب:

ت�شود اأجواء احتفالية مدينة بويرتو 
مالدونادو بجنوب �شرق البريو التي 
تدفق اليها اآالف ال�شكان االأ�شليني 
يف االمازون قبل �شاعات من و�شول 
البابا فرن�شي�س احد ا�شد املدافعني 
رئة  ت�شكل  ال��ت��ي  املنطقة  ه���ذه  ع��ن 

العامل.
وقال خو�شيه ترينيداد )69 عاما( 
ال���ذي ج���اء م��ن ليما حل�����ش��ور هذه 
املنا�شبة، لوكالة فران�س بر�س “انها 
امل����رة االوىل ال��ت��ي جت��ت��م��ع ف��ي��ه��ا يف 
ال�شكان  جمموعات  كل  املدينة  هذه 
اال�شليني من كل امريكا اجلنوبية، 

لذلك فهذا حدث تاريخي«.
يف  ت���رددت  اجلمعة،  اخلمي�س  وليل 
ال�����ش��اح��ة امل��رك��زي��ة ا���ش��داء االغاين 
االأ�شليني،  ال�شكان  واإيقاعات رق�س 
الليل  م��ن��ت�����ش��ف  يف  ت���ط���واف  ق��ب��ل 
املقد�شة حتى معهد يورغي  لل�شور 
با�شادري التكنولوجي، حيث �شيعقد 

اجلمعة اللقاء مع ال�شكان.
 3500 االأع��ظ��م  احل��رب  و�شيلتقي 
البريوفيني  االأ�شليني  ال�شكان  من 

والربازيليني والبوليفيني. 
اي�����ش��ا يف اطار  ال���غ���داء  و���ش��ي��ت��ن��اول 
بع�س  ت�������ش���م  ����ش���غ���رية  جم���م���وع���ة 
م���دخ���ل  ورف������ع������ت يف  مم���ث���ل���ي���ه���م. 
امل��دي��ن��ة الف���ت���ات ك��ت��ب ع��ل��ى واح���دة 
البابا  ت�����ش��ت��ق��ب��ل  “االمازون  م��ن��ه��ا 
اأج������واء م���ن احلر  ف��رن�����ش��ي�����س«. يف 
وال��رط��وب��ة ال�����ش��دي��دي��ن، ان��ت�����ش��ر يف 
ال�شوارع باعة القطع التذكارية التي 
اإيليو  البابا، على غرار  حتمل �شور 
ثاريفولو الذي يقول ان النا�س هنا 

مبتهجون.

حترير 32 طفال �سوماليًا 
من مدر�سة حلركة ال�سباب 

 •• مقدي�سو-رويرتز:

قالت ال�شلطات ال�شومالية ام�س اإن 
قوات اقتحمت مدر�شة تديرها حركة 
اخلمي�س  االأول  اأم�س  م�شاء  ال�شباب 
وحررت 32 طفال اأخذتهم اجلماعة 

املت�شددة لتجنيدهم يف �شفوفها.
وق���ال وزي���ر االإع����الم ع��ب��د الرحمن 
االأطفال  اإن  ل��روي��رتز  ع��ث��م��ان  ع��م��ر 
بهم،  ت��ع��ت��ن��ي  واحل����ك����وم����ة  اآم�����ن�����ون 
يجند  اأن  امل��وؤ���ش��ف  م���ن  اأن  م�شيفا 
االإره����اب����ي����ون اأط����ف����اال ل��دجم��ه��م يف 
اأيديولوجيتهم واأن هذا يعك�س مدى 
ورف�س  احل���رب  خ�����ش��ارة  م��ع  ياأ�شهم 

النا�س لالإرهاب.
ق����وات  اإن  ال�������ش���ب���اب  وق����ال����ت ح���رك���ة 
دون  ب��ط��ائ��رات  م�شحوبة  حكومية 
امل��در���ش��ة يف منطقة  ط��ي��ار ه��اج��م��ت 
اأطفال  اأربعة  واإن  الو�شطى،  �شبيلي 

ومعلما قتلوا.
احلكومة  م��ن  تعليق  ب��ع��د  ي���رد  ومل 
احلركة  قالته  ما  ب�شاأن  ال�شومالية 
ا�شتخدام  اأو  ���ش��ح��اي��ا  ���ش��ق��وط  ع���ن 

طائرات دون طيار.
اأب�������و م�شعب  ال���ع���زي���ز  ع���ب���د  وق�������ال 
ب��ا���ش��م حركة  ال��ع�����ش��ك��ري  امل���ت���ح���دث 
باقي  “خطفت”  القوات  اإن  ال�شباب 
التالميذ، ملقيا باللوم على منظمة 
ووت�������س يف مقتل  راي���ت�������س  ه��ي��وم��ن 

تالميذ ومعلمهم.
بحقوق  امل���ع���ن���ي���ة  امل���ن���ظ���م���ة  وق����ال����ت 
االإن���������ش����ان وم���ق���ره���ا ن����ي����وي����ورك، يف 
حركة  اإن  االأ�����ش����ب����وع،  ه����ذا  ت��ق��ري��ر 
ال�شباب اأمرت �شيوخ القرى ومعلمي 
املدار�س الدينية واملجتمعات الريفية 
مئات  بت�شليمها  اأيلول  �شبتمرب  منذ 
االأطفال مل تتعد اأعمارهم الثمانية.

•• بانكوك-اأ ف ب:

يزور  باك�شتانيا  اعتقلت  ان��ه��ا  ام�����س  التايالندية  ال�شرطة  اأع��ل��ن��ت 
جوازات �شفر يعتقد انه باعها لعنا�شر من تنظيم داع�س ليغلق بذلك 

اأحد ف�شول الدخول غري ال�شرعي اىل اوروبا.
ومت اعتقال حممد اقبال )52 عاما( يف 14 كانون الثاين يناير يف 
احدى �شواحي بانكوك ويف حوزته جوازات �شفر مزورة �شنغافورية 
وهندية ا�شافة اىل قوالب ورقائق لتزوير تاأ�شريات دخول اىل فرن�شا 

وايطاليا وا�شبانيا.
فونغبينت  �شوتيبونغ  جرنال  اللفتنانت  الهجرة  مكتب  رئي�س  وقال 
الوثائق  ت��زوي��ر  يف  “عمل  الباك�شتاين  ان  بانكوك  يف  لل�شحافيني 

لفرتة طويلة متخذا من تايالند مقرا له«.

مزوري  ت�شتهدف  عمليات  اط��ار  يف  االخ��رية  هي  االعتقال  وعملية 
جوازات ال�شفر يف تايالند، حيث دفعت املخاوف ب�شاأن االمن والهجرة 

ال�شلطات اىل الت�شدي ل�شناعة �شرية ازدهرت يف اململكة لعقود.
 10 ال��ذي يعتقد انه عمل من تايالند الأك��ر من  ووجهت القبال، 
�شنوات، تهم تزوير جوازات �شفر واأختام تاأ�شريات وتهريب جوازات 
يف  منزله  اىل  و���ش��ول��ه  ل��دى  اعتقاله  على  قليلة  اي���ام  بعد  م����زورة، 

بانكوك على دراجة نارية.
ان  الدفاع براويت ونغ�شوان  �شابق هذا اال�شبوع قال وزير  ويف وقت 

اقبال مرتبط مبجموعة تقوم ببيع جوازات �شفر لتنظيم داع�س .
وقال الوزير ان امل�شتبه به قام بتزوير تاأ�شريات وجوازات �شفر لتنظيم 
داع�س بهدف تاأمني �شفرهم من ال�شرق االأو�شط اىل تايالند م�شيفا 

ان حماوالته مل تنجح.

االحتالل  م��ع  التخابر  يف  ب��ره��وم،  امل��ذك��ور  ا�شتخدمها 
االإ�شرائيلي.

و�شددت عائلة برهوم على اأنها تاأكدت مبا ال يدع جمااًل 
لل�شك، بتورطه بجرمية اغتيال القادة ال�شهداء حممد 

اأبو �شمالة، ورائد العطار، وحممد برهوم.
امل��ق��اوم��ة يف  ي���د  ن�����ش��د ع��ل��ى  “اإننا  ب��ي��ان��ه��ا:  وق���ال���ت يف 
م��واج��ه��ت��ه��ا ل��الح��ت��الل ودوره�����ا يف م��الح��ق��ة العمالء 

وتطهري الوطن منهم«.
ون�شحت عائلة برهوم جميع العائالت التي تقع يف مثل 
هذه املوؤامرات للمبادرة بالتعاون مع قوى اأمن املقاومة 

للك�شف عنها.
وك���ان االح��ت��الل االإ���ش��رائ��ي��ل��ي اغ��ت��ال 3 م��ن اأب���رز قادة 

•• كوك�س بازار-اأ ف ب:

تظاهر مئات من الالجئني الروهينغا ام�س يف بنغالد�س 
احتجاجا على الربنامج املعد حلملهم على العودة اىل 
ب��ورم��ا امل��ج��اورة وال��ت��ي ف��روا منها ب��اأع��داد كثيفة العام 
ورفعوا الفتات  �شعارات  املتظاهرون  املا�شي. وقد هتف 
و�شمانات  البورمية  اجلن�شية  على  باحل�شول  تطالب 
اأم��ن��ي��ة ق��ب��ل ال���ع���ودة اىل والي����ة راخ����ني ال��واق��ع��ة غرب 
بورما. ويقيم حواىل مليون م�شلم من اقلية الروهينغا 
يف الوقت الراهن يف خميمات كبرية لالجئني يف جنوب 
بورما منذ  الفا من   655 ح��واىل  فر  وق��د  بنغالد�س. 
نهاية اآب اغ�شط�س، هربا من حملة ع�شكرية اعتربتها 

االأمم املتحدة تطهريا عرقيا.
وات��ف��ق��ت دك���ا ون��اي��ب��ي��داو ع��ل��ى اإط�����ار ي��ت��ي��ح يف غ�شون 
اىل  و�شلوا  الذين  الروهينغا  ع��ودة  املقبلتني  ال�شنتني 
وقد   .2016 اك��ت��وب��ر  االأول  ت�شرين  م��ن��ذ  ب��ن��غ��الد���س 
اأن  ���ش��خ�����س. ومي��ك��ن  ال���ف   750 االت���ف���اق  ه���ذا  ي�شمل 

وق��ال مهيب  املقبل.  االأ�شبوع  العملية مطلع  تبداأ هذه 
بر�س يف  فران�س  وكالة  به  ات�شلت  ال��ذي  املتظاهر  اهلل، 
اآراكان  عازلة يف  “نريد مناطق  ب��ازار،  كوك�س  مقاطعة 
اىل  )اال�شم االآخر لراخني( قبل بدء عمليات العودة” 

بورما.
وا�شاف “نريد قوة حلفظ ال�شالم من االأمم املتحدة يف 
اآراكان. نريد حقوقا ا�شا�شية واملواطنة. ال نريد عمليات 

عودة من دون �شمانات حلياتنا«.
ال��روه��ي��ن��غ��ا م��ن��ذ ان ح��رم��وا م��ن اجلن�شية  وي��ت��ع��ر���س 
للتمييز  الع�شكري،  النظام  اإب��ان   ،1982 يف  البورمية 
%90 من  ال��ب��وذي��ون اك��ر م��ن  ب��ورم��ا التي ي�شكل  يف 

�شكانها وتعتربهم اجانب.
ويتعاطى اخلرباء واملنظمات غري احلكومية بحذر مع 
مل  ال��ظ��روف  ان  وي��ع��ت��ربون  الروهينغا.  ع���ودة  برنامج 
تتوافر بعد الإيجاد حل للتوترات يف راخني، ويطالبون 
باأن جتري عمليات العودة بناء على االرادة ال�شخ�شية 

فقط.

•• فل�سطني املحتلة-وكاالت:

اأ�شارت اآخر التحقيقات االإ�شرائيلية يف العملية اخلا�شة 
التي نفذتها قوات االحتالل داخل مدينة جنني اإىل اأن 
الهدف رقم 1 من العملية، وامل�شوؤول عن عملية نابل�س، 
الع�شكرية  العملية  ف�شل  يعني  ما  طليقاً،  ح��راً  زال  ال 

برمتها.
م�شادر  ع��ن  اأحرونوت”  “يديعوت  �شحيفة  ون��ق��ل��ت 
اأمنية قولها اإن امل�شوؤول عن العملية ال زال حراً طليقاً، 
امل�شتهدف  املنزل  باأنه مل يكن يف  الفر�شيات تقول  واأن 
القوة  ا�شتهداف  وبعد  العملية  منه خالل  اأن��ه هرب  اأو 

بنريان من م�شلح اآخر.
اإن اأفراد القوة  يف حني قالت ال�شحيفة بح�شب “�شفا”، 
مكان  م��ن  باجتاههم  تطلق  ب��ن��ريان  فوجئوا  اخلا�شة 
لهدفهم،  و�شولهم  قبيل  امل�شتهدف  املنزل  من  قريب 
فاأ�شيب جنديان بجراح، واأنه لوال �شحبهم اإىل اخللف 

لق�شى اأحدهم متاأثراً بجراحه.
االإ�شرائيلية ترتكز حالياً  االأمنية  اأن اجلهود  واأ�شافت 
على امل�شتوى اال�شتخباري لتعقب هدف العملية الذي 
جنا منها، يف الوقت الذي جرى و�شع القوات اخلا�شة 
حال  م�شتعجلة  عمليات  لتنفيذ  اال�شتعداد  اأهبة  على 

ورود معلومات حول راأ�س اخللية اأو اأفراد منها.
االإ���ش��رائ��ي��ل��ي ال  االح��ت��الل  اأم���ن  اأن  ال�شحيفة  وب��ي��ن��ت 
يعرف بعد اإذا ما كان ال�شهيد بالعملية من بني املنفذين 
لعملية نابل�س، اأو اأن املعتقل كان له عالقة بها واأنه من 

املمكن عدم اعتقال اأي من منفذي العملية بعد. 

اىل ذلك، اأدى اأكر من 20 األف فل�شطيني ام�س �شالة 
املحتلة  القد�س  يف  املبارك  االأق�شى  امل�شجد  يف  اجلمعة 
رغم الظروف اجلوية �شديدة الربودة نظراً للمنخف�س 
املحتلة،  الفل�شطينية  االأر�����س  ب��ه  مت��ر  ال���ذي  اجل���وي 

واإجراءات االحتالل امل�شددة.
واأفادت م�شادر يف دائرة االأوقاف االإ�شالمية يف القد�س 
املحتلة ل� 24 اأن “20 األف مقد�شي ا�شتطاعوا الو�شول 
ال�شديد  ال��ه��ط��ول  رغ��م  امل��ب��ارك  االأق�����ش��ى  امل�شجد  اإىل 
ل��الأم��ط��ار ورغ���م اإج�����راءات االح��ت��الل امل��ت��وا���ش��ل��ة على 

اأبواب امل�شجد والطرق املوؤدية للبلدة القدمية«.
اإجراءاتها  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل  �شلطات  وت��وا���ش��ل 
اإعالن  منذ  املحتلة  القد�س  مدينة  يف  امل�شددة  االأمنية 
القد�س عا�شمة  االأمريكي دونالد ترامب عن  الرئي�س 
لدولة االحتالل، وبخا�شة يف البلدة القدمية واالأبواب 
حيث  واالإ���ش��ب��اط،  العامود  بابي  �شيما  ال  اإليها  امل��وؤدي��ة 

ن�شرت ع�شرات عنا�شر ال�شرطة وحر�س احلدود.
من جانب اآخر، نرُفذ ام�س اجلمعة، حكم االإع��دام بحق 
متخابر مع االحتالل االإ�شرائيلي تورط يف اغتيال قادة 
كتائب الق�شام اجلناح الع�شكري حلركة حما�س، خالل 

عدوان �شيف عام 2014 على قطاع غزة.
اإنها  �شفا،  بح�شب  لها  ب��ي��ان  يف  ب��ره��وم  عائلة  وق��ال��ت 
�شعيد  اأح��م��د  امل��دع��و  م��ع  التحقيق  جم��ري��ات  “تابعت 
ب���ره���وم م��ن��ذ حل��ظ��ة ���ش��ب��ط��ه م���ن ق��ب��ل اأم����ن املقاومة 

الفل�شطينية«.
التحقيق معه  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  اط��ل��ع��ت  اأن��ه��ا  اإىل  واأ����ش���ارت 
التي  اجل��رمي��ة  اأدوات  وعاينت  الع��رتاف��ات��ه  وا�شتمعت 

رفح  غ���رب  ال�شلطان  ت��ل  ب��ح��ي  م��ن��زل  بق�شف  ال��ق�����ش��ام 
 7 اأك��ر من  راح �شحيته   ،2014 ع��ام  القطاع  جنوب 

فل�شطينيني.
ه���ذا واأ���ش��ي��ب ج��ن��دي اإ���ش��رائ��ي��ل��ي، ام�����س اجل��م��ع��ة، بعد 
تعر�شه ملحاولة ده�س قرب مدينة اأريحا، فيما اعتقلت 

قوات االحتالل ال�شائق الفل�شطيني.
اأن  وك��ال��ة �شفا،  ال��ع��ربي بح�شب  “واال”  م��وق��ع  وذك���ر 
اإدخال  اجلنود  رف�س  اإذ  وا�شحة،  غري  الهجوم  خلفية 
�شائق ال�شيارة اإىل منطقة ق�شر اليهود، وعندها حاول 

الدخول عنوة فاأ�شاب اأحدهم وان�شحب من املكان.
“اللنبي”  ج�����ش��ر  ع��ل��ى  ن��ف�����ش��ه  ���ش��ل��م  اأن�����ه  اإىل  واأ�����ش����ار 

القريب. 

اإطالق  اإىل  ودع��ت  اأي�شا  اعتقلوا 
����ش���راح ج��م��ي��ع ال�����ش��ح��ف��ي��ني على 

الفور.
من�شق  م���ن�������ش���ور  ����ش���ري���ف  وق������ال 
و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  برنامج 
“من  بيان  يف  اللجنة  يف  اأفريقيا 
خالل اعتقال وترهيب ال�شحفيني 
وم���������ش����ادرة ال�����ش��ح��ف وحم���اول���ة 
الرقابة على ن�شر االأخبار، توا�شل 
ال�شلطات ال�شودانية ال�شعي لدفع 
ال�شحفيني اإىل االلتزام بالروايات 

الر�شمية واإال دفعوا الثمن«.
ع���ن تقرير  ن��ق��ال  ال���ب���ي���ان  وذك�����ر 
ال�شحفيني  و����ش���ب���ك���ة  اإخ������ب������اري 
اأن  امل�������ش���ت���ق���ل���ة  ال�����������ش�����ودان�����ي�����ني 
ال�شحفيني  اع��ت��ق��ل��ت  ال�����ش��ل��ط��ات 

يف  امل���ظ���اه���رات  تغطيتهما  اأث���ن���اء 
اخلرطوم.

ورف�����������س امل�����������ش�����وؤول ال���������ش����وداين 
حماية  جلنة  تقرير  على  التعليق 

ال�شحفيني.
واأكدت وكالة ال�شحافة الفرن�شية 
�شحفييها.  اأح�����د  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س 
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة اإن اإدارت��ه��ا تدين 
اع��ت��ق��ال��ه وت��ط��ل��ب االإف��������راج عنه 

فورا.
وا�شتباكات  ت��ظ��اه��رات  وت��ف��ج��رت 
م��ع ق��وات االأم���ن يف اأن��ح��اء البالد 
اأن فر�شت  مطلع هذا ال�شهر بعد 
اقت�شادية  اإج�������راءات  اخل���رط���وم 
���ش��ع��ب��ة ت��ت�����ش��ق م���ع ت��و���ش��ي��ات من 

�شندوق النقد الدويل.
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العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/4  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ور���ش��ة كيه ج��ي كيه ل��ل��ح��دادة وال��ل��ح��ام �����س.ذ.م.م جمهول 
عليك  اأق������ام  ق���د  ح�����ش��ني  دالور  ع��ث��م��ان  /زرك  امل���دع���ي  ان  مب���ا  االق����ام����ة  حم���ل 
درهم(   25830( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
امل��ح��ام��اة رقم  وات��ع��اب  وال��ر���ش��وم وامل�شاريف  وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ )2000 دره���م( 
املوافق  االث��ن��ني  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   mb990624472ae:ال�شكوى
2018/2/5 ال�شاعة 11.00 �س 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 االأقل   .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/11344  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ادون�س للديكور �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/دين ويل �شاه وزير �شاه قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
والر�شوم  دره���م(   1500( بقيمة  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   11650( وق��دره��ا  عمالية 
لها  وح���ددت   MB178438047AE/2017:ال�شكوى رق��م  وامل�����ش��اري��ف 
ادارة الدعوى  ال�شاعة 08.30 �س مبكتب  املوافق 2018/1/31  جل�شة يوم االربعاء 
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 االأقل   .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/12858  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شمايا لتنظيف املباين �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /ا�شالم عادل حممد ابو املجد قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   14599( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb990503737ae وحددت لها جل�شة 
يوم االحد املوافق 2018/2/11 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل   .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9394  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نيون رك�س للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /حممود جمدي حممود امني ال�شنجابى قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )56800 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت   MB177134021AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2018/2/8 ال�شاعة 08.30 �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 االأقل   .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/12972  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم بوابة دم�شق �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/عبداحلميد انور عبداحلميد ا�شماعيل اجلاريه قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   17966( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB990621880AE وحددت لها 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2018/2/13 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 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 االأقل   .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/12931  عمايل جزئي

ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  دم�شق  بوابة  / 1-مطعم  عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  املدعي /عمر عبدالعظيم حامد عمر قد 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )15674 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )2000 درهم( 
لها  وح���ددت   AE990623816MB:رقم ال�شكوى  يف  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة ال�شاعة 08.30 �س  املوافق 2018/2/11  االحد  يوم  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل   .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/12166  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  ان��ور للخدمات  املدعي عليه / 1-حممد و�شيم  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /وحيد احمد حممد ا�شحاق قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   24250( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB990115135AE وحددت لها 
جل�شة يوم االحد املوافق 2018/1/21 ال�شاعة 09.30 �س بالقاعة:ch1.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 االأقل   .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/12111  عمايل جزئي
الهند�شية ذ.م.م - فرع دبي جمهول  اىل املدعي عليه / 1-�شركة ر�شاتا لل�شناعات 
حمل االقامة مبا ان املدعي /�شالي�س كومار كونكوتو جو�شيف قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )258125 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb178894452ae وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2018/2/1 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/12950  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مدر�شة دبي العربية االمريكية اخلا�شة جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /عبدالرحمن جامي حممد �شريف قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وتذكرة عودة مببلغ )2500(  دره��م(  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )90286 
درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB990609591AE وحددت لها 
جل�شة يوم االثنني املوافق 2018/1/29 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/12478  عمايل جزئي
االقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  1-م��ون��ارك��ي   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي /اليك�شي�س كون�شتانتينو الزاجا قد 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  دره��م(  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )21525 
درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB990400392AE وحددت لها 
جل�شة يوم االربعاء املوافق 2018/1/24 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/9313  عمايل جزئي

االقامة  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  / 1-جو�شيني  عليه  املدعي  اىل 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ال��دي��ن  امل��دع��ي /�شاجو رحمن عظيم  ان  مب��ا 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  دره��م(  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )19834 
درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB177111336AE وحددت لها 
جل�شة يوم االثنني املوافق 2018/2/12 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/5082  تنفيذ عمايل 
������س.ذ.م.م جمهول  الفنية  ل��الع��م��ال  اوت�����س  ف��ت  ب��ي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
الدين مري حممد  اف��از  التنفيذ/مري حممد  ان طالب  حمل االقامة مبا 
عبداملالك قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )11000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�شافة اىل مبلغ )890 ( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/5370  تنفيذ عمايل 
����س.ذ.م.م جمهول حمل  الريامي للمالحه واالم��داد  املنفذ �شده/1-  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/كرا�س كوالنت�شري بوثنفيتيل وميثله:احمد 
التنفيذية املذكورة  اأق��ام  عليك الدعوى  املازمي قد  ح�شن حممد عبداهلل 
املنفذ به وق��دره )188822( دره��م اىل طالب  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
االج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��م��ة.   خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/5224  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- مطعم �شتيفانوو�س فرع جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/كليم الدين خان قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اىل طالب  دره��م  وق���دره )24170(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )1893 ( درهم ر�شوم خلزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/5015  تنفيذ عمايل 

����س.ذ.م.م  اع��م��ال فنية  زون��ق جانق هونق  زان��ق  ���ش��ده/1- �شني  املنفذ  اىل 
اأق��ام  عليك  تايوو قد  التنفيذ/وليو  ان طالب  االقامة مبا  جمهول حمل 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
اىل  ب��اال���ش��اف��ة  امل��ح��ك��م��ة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره����م   )97580(
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�شوم خلزينة  دره��م   )7051( مبلغ 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/5146  تنفيذ عمايل 

حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  واالم����داد  للمالحة  النبيل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/اني�س مانامبيت قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16496( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )1193( 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/47 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- �شوبر ماركت فري�س اند مور ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام  ق��د  �����س.ذ.م.م  ان��رتي��ورز  التنفيذ/هايتك  ان ط��ال��ب  االق��ام��ة مب��ا 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )392474( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/3748 تنفيذ جتاري

النعيمي  العطريز  عبداهلل  را�شد  احمد  عبداهلل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/دارال��ت��م��وي��ل ����س.م.ع 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ح��رزي  علي  �شيف  حممد  وميثله:�شيخه 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )76298.86(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/4212 تنفيذ جتاري

تامربا  احمد  جميل  حممد  ت��ام��ربا  علي  حممد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
عمر  بن  عثمان  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
العمودي وميثله:امريه ابراهيم عبداهلل عبدالواحد كمال بور الب�شتكي 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
او خزينة املحكمة  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )62552( درهم اىل طالب 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/4142 تنفيذ جتاري

باقر  عبدالرحمن  عبداهلل  عبدالرحمن  عبداهلل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ام القيوين �س.م.ع  التنفيذ/بنك  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�شني قد 
 )1947765.17( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/3918 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- عبدالعزيز احمد علي عبداهلل املر�شدي - ب�شفته �شاحب موؤ�ش�شة 
ان  االقامة مبا  - موؤ�ش�شة جتارية فردية جمهول حمل  للمقاوالت  العاملية  احل�شارة 
وميثله:�شلطان  ���س.ذ.م.م  للعقارات  واخوانهم  العوي�س  وحممد  التنفيذ/علي  طالب 
هادف را�شد عبداهلل العوي�س قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )377915( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. اثبات 
املبني  النحو  امل��وؤرخ 2014/9/22 على  عليها  واملدعى  املدعية  املحرر بني  العقد  وج��ود 
با�شباب هذا احلكم وبف�شخة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/10 تنفيذ مدين  
البلو�شي  جمهول  دروي�س  ف��رح علي ها�شم  ���ش��ده/1-   املنفذ  اىل 
لل�شيارات  النجوم  التنفيذ/معر�س  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
موؤ�ش�شة فردية ملالكها احمد حممد حممود قد اأقام عليكم الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)93197( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1869 تنفيذ مدين  
جمهول  حممد  الب�شيوين  احل�شيني  احمد  ���ش��ده/1-   املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )45652.34( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1870 تنفيذ مدين  
حمل  جمهول  ح�شن  مبارك  جمعة  �شو�شن  ���ش��ده/1-   املنفذ  اىل 
االم��ارات لالت�شاالت قد  التنفيذ/موؤ�ش�شة  ان طالب  االقامة مبا 
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )36030.50( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
تركيا تريد الع�سوية الكاملة يف االحتاد االأوروبي 

•• اأنقرة-رويرتز:

قال عمر جليك وزير �شوؤون االحتاد االأوروبي الرتكي اإن بالده �شرتف�س اأي 
عر�س ب�شراكة مع االحتاد تقل عن الع�شوية الكاملة وحذر من اأن الو�شع 

الراهن ال يعطي تركيا اأي �شبب لال�شتمرار يف تطبيق اتفاق الهجرة.
وقال الوزير يف مقابلة مع رويرتز ال ناأخذ ال�شراكة املميزة اأو نهجا م�شابها 

على حممل اجلد. ال ميكن عر�س مثل هذه االأ�شياء على تركيا.
لن  االإره���اب،  ملكافحة  تعاون  اأو  �شراكة مميزة  ا�شمها،  ك��ان  واأ���ش��اف مهما 
تعتد تركيا مبثل هذه العرو�س. كان الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون 
اأ�شبوعني اإن التطورات يف تركيا حتول دون اإح��راز تقدم يف  قال منذ نحو 
اإنه  وق��ال  االأوروب���ي.   اإىل االحت��اد  امل�شتمر منذ عقود لالن�شمام  م�شعاها 

اإب��رام �شراكة ال ترقى  املناق�شات وحتدث عن احتمال  ينبغي تغيري تركيز 
لع�شوية كاملة. وعرب االحتاد االأوروب��ي عن قلقه ب�شاأن حملة تركيا على 
وجرى   .2016 ع��ام  الفا�شلة  االن��ق��الب  مل��ح��اول��ة  دعمهم  يف  ي�شتبه  م��ن 
احتجاز نحو 50 األف �شخ�س متهيدا ملحاكمتهم كما مت عزل 150 األفا، 

بينهم معلمون و�شحفيون وق�شاة، اأو وقفهم عن العمل.
وقال جليك اإن االحتاد االأوروبي ال يحرتم جميع بنود اتفاق يهدف لوقف 
ي�شمل م�شاعدات  دعم لرتكيا  تركيا يف مقابل  املهاجرين غربا من  تدفق 
املالية ال مت�شي  امل�شاعدة  اأن  مالية قيمتها ثالثة مليارات يورو. واأ�شاف 
ب�شكل جيد ومل يتم فتح اأي ف�شل جديد يف جهود ان�شمام تركيا لالحتاد 
وقال  اجلانبني.  ب��ني  جمركي  ات��ف��اق  تو�شيع  ب�شاأن  تطور  اأي  يحدث  ومل 

جليك ال يوجد �شبب فني الأن حتافظ تركيا على هذا االتفاق.
 

ينعك�س  ذل������ك  ل���ك���ن  ال،  ت����ق����ول 
تعر�س  ان  وب���ع���د  ع��ل��ي��ه��ا.  ���ش��ل��ب��ا 
رئي�شة  م����ن  ل���الن���ت���ق���اد  ت����رام����ب 
احل����ك����وم����ة ت�����ريي�����زا م������اي الأن�����ه 
تت�شمن  ت���غ���ري���دات  ن�����ش��ر  اأع������اد 
من  ملجموعة  فيديو  ت�شجيالت 
باملثل  رد عليها  املتطرف،  اليمني 
الثاين  ت�����ش��ري��ن  يف  ت���وي���رت  ع��ل��ى 
يلغي  ان  ق��ب��ل  امل��ا���ش��ي  ن��وف��م��رب 
ال�شفارة  تد�شني  مبنا�شبة  زيارته 

اجلديدة لبالده يف لندن.

عائلة فل�سطينية تقتل فردا منها لتج�س�سه الإ�سرائيل 
•• غزة-رويرتز:

قالت عائلة فل�شطينية يف قطاع غزة ام�س اجلمعة اإنها قتلت اأحد اأفرادها بعد اأن �شاعد اإ�شرائيل على 
تعقب واغتيال ثالثة من كبار اأع�شاء حركة املقاومة االإ�شالمية حما�س بينهم قريب له.

وقالت عائلة اأحمد برهوم يف بيان اإنها قتلته بالر�شا�س يف مدينة رفح بعد اأن اأبلغتها جماعة مقاومة 
باأنه قدم معلومات الإ�شرائيل. وجاء يف البيان اأن املعلومات اأدت اإىل توجيه �شربة جوية اإ�شرائيلية 
خالل حرب غزة عام 2014 ا�شتهدفت اأع�شاء حما�س. واأفاد بيان العائلة اأن قتله جاء انطالقا من 
التزامنا الديني واالأخالقي وبعد ت�شلمنا العميل اأحمد �شعيد برهوم من قوى املقاومة. ومل يف�شح 

البيان عن ا�شم الف�شيل الذي األقى القب�س عليه.
وقالت العائلة اإنها ا�شتمعت اإىل اعرتافات برهوم و”عاينت اأدوات اجلرمية التي ا�شتخدمها املذكور 
يف التخابر مع العدو االإ�شرائيلي. وعائلة برهوم واحدة من اأكرب عائالت رفح ومعروفة بقربها من 

جماعات الن�شطاء الفل�شطينية املناه�شة الإ�شرائيل.

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

البيت  اىل  و�شوله  على  ع��ام  بعد 
االأبي�س مع �شعار “امريكا اوال”، 
ال��رئ��ي�����س االم��ريك��ي دونالد  اك���د 
رغبته  ق����رارات  ب�شل�شلة  ت��رام��ب 
يف ال��ت��خ��ل��ي ع���ن ال��ت��ع��ددي��ة على 

ال�شاحة الدولية.
من  االوىل  ال�����ش��ن��ة  ن��ه��اي��ت��ه  ويف 
ت��ب��دو �شورة  ال��رئ��ا���ش��ي��ة،  والي��ت��ه 
بكثري  ا���ش��واأ  االم��ريك��ي  الرئي�س 
مما كانت عليه �شورتي الرئي�شني 
ال�شابقني باراك اوباما، كما ك�شف 
ا���ش��ت��ط��الع ل���ل���راأي اج�����راه معهد 
غالوب ون�شرت نتائجه اخلمي�س. 
اال�شخا�س  م��ن  ف��ق��ط   30% ف��� 
ال���ذي���ن ���ش��م��ل��ه��م اال���ش��ت��ط��الع يف 
ي��وؤي��دون عمل قطب  ب��ل��دا   134

االعمال اجلمهوري.
واال����ش���د ق�����ش��وة يف م��واق��ف��ه��م هم 
بني احللفاء التقليديني للواليات 
وكندا  الغربية  اوروب��ا  يف  املتحدة 
وامل���ك�������ش���ي���ك. وع���ل���ق غ����ال����وب ان 
تعتربها  كانت  “حتالفات عديدة 
باتت  ك��ب��رية  ق���وة  ت���رام���ب  اإدارة 

مهددة يف الواقع«.
وي���ق���ول ج��ي��م�����س ل��ي��ن��د���ش��اي من 

اخلارجية  ال����ع����الق����ات  جم��ل�����س 
الواليات  حلفاء  اق���رب  بع�س  ان 
العهد  انتهاء  “يخ�شون  املتحدة 
الذي كانت متار�س فيه الواليات 
وا�شاف  عاملية”.  زعامة  املتحدة 
العواقب  ف���ان  ذل���ك  ح���دث  “اذا 

ميكن ان تكون رهيبة«.
معهد  ل�������دى  ال����ب����اح����ث  ان  اال 
ال�شابق  والدبلوما�شي  وا�شنطن 
جيم  ج��م��ه��وري��ة  ادارات  ظ���ل  يف 
ج��ي��ف��ري ق��ل��ل م���ن اه��م��ي��ة ذلك. 
مع  م�������ش���ك���ل���ة  “لدينا  وق����������ال 
ال��ع��امل ال  بقية  االوروب���ي���ني لكن 

ي�شعر بال�شدمة«.
يلحق  مل  “ترامب  ان  وا����ش���اف 
ا�شرارا كبرية بالنظام العاملي حتى 
با�شرتاتيجيته  م�����ش��ي��دا  االن”، 
ح����ول ك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة واي����ران 

و�شوريا.
يف ما يلي جولة للدبلوما�شية يف 

عهد ترامب:
اأع����ل����ن����ت ال������والي������ات امل����ت����ح����دة يف 
ح���زي���ران ي��ون��ي��و ان�����ش��ح��اب��ه��ا من 
ات��ف��اق ب��اري�����س ح���ول امل��ن��اخ الذي 
ي���ت���ع���ار����س ب��ح�����ش��ب ت����رام����ب مع 
االمريكية  االقت�شادية  امل�شالح 
فعليا  يتحقق  ل��ن  ذل��ك  ك��ان  وان 

ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا اي������ران ق��ب��ل ان 
ينتقل اىل التنفيذ.

ت��رام��ب يف ق���رار احادي  اع���رتف 
دي�شمرب  االأول  ك����ان����ون  م��ط��ل��ع 
ما  الإ���ش��رائ��ي��ل  عا�شمة  ب��ال��ق��د���س 
واذا  ال���ع���امل.  ا���ش��ت��ن��ك��ارا يف  اث����ار 
اإال  باالأمر  رحبت  ا�شرائيل  كانت 
ان الفل�شطينيني كان لهم موقف 
الو�شاطة  يرف�شون  وب��ات��وا  اخ��ر 
ال�شالم  ع��م��ل��ي��ة  يف  االأم���ريك���ي���ة 
ال��رئ��ي�����س االمريكي  ي��ري��د  ال��ت��ي 
حتريكها لكنها تبدو عالقة اكر 

من اي وقت م�شى.
الكورية  النووية  الطموحات  ازاء 
ال�������ش���م���ال���ي���ة، ال���ت���ح���دي ال�����دويل 
وا�شنطن،  اىل  بالن�شبة  اال�شا�شي 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة متاما 
وتقوم على اإقناع اال�شرة الدولية 
بدفع بيونغ يانغ اىل احلوار عرب 
ف��ر���س ع��ق��وب��ات م��ت�����ش��ددة، لكنها 
حققت بع�س النجاح مع ت�شويت 
القرارات  ل�شالح  ومو�شكو  بكني 
االم������ن  جم����ل���������س  يف  االخ������������رية 

الدويل.
بعد ان �شن املر�شح ترامب حملة 
جتارية،  ب���ح���رب  ال�����ش��ني  وه�����دد 
بجهود  ي�����ش��ي��د  ال���رئ���ي�������س  ب������ات 

���ش��وى ع��ن��د ن��ه��اي��ة والي��ت��ه. يريد 
ن����ظ����ريه ال���ف���رن�������ش���ي امي���ان���وي���ل 
ماكرون الذي يعول على العالقة 
بالرتاجع  اقناعه  بينهما  اجليدة 

عن قراره.
ظهرها  ادارت  وا���ش��ن��ط��ن  ان  اال 
ومنظمات  اخ��������رى  الت����ف����اق����ات 
معاهدة  مثل  االأط����راف  م��ت��ع��ددة 
واملحيط  الآ���ش��ي��ا  احل����ر  ال���ت���ب���ادل 
املتحدة  االمم  ومنظمة  ال��ه��ادئ 
ل���ل���رتب���ي���ة وال����ث����ق����اف����ة وال���ع���ل���وم 
حول  الدولية  واملعاهدة  يون�شكو 
ال����ه����ج����رة... وت����وج����ه ان���ت���ق���ادات 
لتمويل  املرتفعة  للكلفة  متكررة 
تندد  امل��ق��اب��ل،  امل��ت��ح��دة. يف  االمم 
حتى االأو�شاط اجلمهورية مببداأ 

االن�شحاب.
باالن�شحاب  اي�شا  ت��رام��ب  ي��ه��دد 
م���ن االت���ف���اق ال������دويل امل���وق���ع يف 
دون  ي����ح����ول  وال����������ذي   2015
تطوير ايران لربناجمها النووي 
الدول االخرى  تاأييد  وذلك رغم 
ورو�شيا  وال�شني  )اي���ران  املوقعة 
واملانيا(.  وب��ري��ط��ان��ي��ا  وف��رن�����ش��ا 
وام��ه��ل ت��رام��ب االأوروب��ي��ني حتى 
مل�������ش���اع���دت���ه ع���ل���ى وقف  ال���رب���ي���ع 
لال�شتقرار  املزعزعة  الن�شاطات 

واالن وبعدما مالت الكفة ل�شالح 
النظام ال�شوري املدعوم من ايران 
اعتماد  وا�شنطن  حتاول  ورو�شيا، 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ت��ق��وم ع��ل��ى وجود 
ع�شكري م�شتمر يف �شوريا لتفادي 
اي�شا  لكن  للجهاديني  ع���ودة  اي 
يف  والتو�شل  لطهران  للت�شدي 
الرئي�س  املطاف اىل رحيل  نهاية 

ال�شوري ب�شار االأ�شد.
هل ا�شتمرت “العالقة اخلا�شة” 
املتحدة  ال��والي��ات  بريطانيا؟  مع 

مب�����ش��احل��ة ب���ني ب��ل��دي��ه��م��ا. لكن 
تواطوؤ  ح���ول ح�����ش��ول  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
االنتخابي  ال��ف��ري��ق  ب��ني  حمتمل 
ل���رتام���ب وال��ك��رم��ل��ني ي��ج��ع��ل اي 
ان  وال��ن��ت��ي��ج��ة  م�شتحيال  ت��ق��ارب 
ال��ع��الق��ات يف ادن���ى م�����ش��ت��وى لها 

وهو ما يقر به الرئي�شان.
وا�شلت  ال���ع���راق  ويف  ���ش��وري��ا  يف 
حد  ع��ل��ى  وك��ث��ف��ت  ت���رام���ب  اإدارة 
تنظيم  ع���ل���ى  احل������رب  ت��ع��ب��ريه��ا 
الن�شر.  حت��ق��ي��ق  ح���ت���ى  داع���������س 

تغريداته  ل��ك��ن  االخ������رية.  ه����ذه 
التي  ال���ع���دائ���ي���ة  وت�������ش���ري���ح���ات���ه 
توعد فيها كوريا ال�شمالية بالنار 
تثري  التام  وبتدمريها  والغ�شب 
ال���ق���ل���ق م����ن ان ت���ت���ح���ول احل����رب 

الكالمية اىل نووية.
م�شكلته  ان  ج����ي����ف����ري  واق���������ر 
االأ�شا�شية هي انه ال ميكن التكهن 

مبا �شيقوم به.
الرو�شي  ون���ظ���ريه  ت���رام���ب  ك����ان 
ف�������الدمي�������ري ب������وت������ني ي������اأم������الن 

واأظهرت  اإ�شبانيا.  اإىل  اأف��ري��ق��ي��ا 
اأن ن��ح��و 40  ب��ي��ان��ات ف��رون��ت��ك�����س 
باملئة من املهاجرين الذين جري 
اأث���ن���اء ع��ب��ور البحر  اع��رتا���ش��ه��م 
املغرب  م���ن  ك���ان���وا  اإ���ش��ب��ان��ي��ا  اإىل 

واجلزائر.
فرونتك�س  اإن  ل��ي��ج��ريي  وق�����ال 
خلطط  النهائية  اللم�شات  ت�شع 
حدودية  عملية  ا���ش��ت��م��رار  ت��ت��ي��ح 
ينجح  مل  املتو�شط،  البحر  غ��رب 
تطبيقها حتى االآن �شوى يف ف�شل 
ا�شتخدام  ت��ع��زي��ز  م���ع  ال�����ش��ي��ف، 

املراقبة اجلوية.

االأمر  بهم  ينتهي  اأن  ي��ري��دون  ال 
يف بلد ليبيا ت�شوده ا�شتباكات بني 
جماعات م�شلحة... هناك حاالت 
اإي����ج����اد طريق  يف  ت��ف��ك��ر  ف���ردي���ة 

بديل«.
ال�شغرية  االأع��داد  “لكن  واأ�شاف 
اإن  القول  املمكن  غري  من  جتعل 

هناك حتوال«.
واأ�شاف اأن فرونتك�س تراقب عن 
كثب اأي حتول مبتابعة بلدان مثل 
للمهاجرين  ميكن  حيث  النيجر 
االختيار بني الذهاب اإىل اإيطاليا 
اأو غرب  اأو عرب �شمال  عرب ليبيا 

�شخمة  زي��������ادة  يف   2016 يف 
البلدين  م��ن  الهجرة  ع��ن  نتجت 

الواقعني يف �شمال اأفريقيا.
وق����ال ف��اب��ري�����س ل��ي��ج��ريي مدير 
اإن�����ه يف حني  وك���ال���ة ف��رون��ت��ك�����س 
ان��خ��ف�����س ع�����دد ال����واف����دي����ن اإىل 
ما  ليبيا  ع��رب  وال��ي��ون��ان  اإيطاليا 
يزال العدد االإجمايل مل�شتخدمي 
ه������ذه ال����ط����رق اأع����ل����ى م����ن ع���دد 
يوجد  وال  اإ�شبانيا  اإىل  الوافدين 

اأي موؤ�شرات على اأي تغري كبري.
وق������������ال ل�����ي�����ج�����ريي ل������روي������رتز 
اقت�شادية  الأ���ش��ب��اب  “املهاجرين 

حتالفات عديدة باتت مهددة يف الواقع

كيف كانت ال�سيا�سية اخلارجية لرتامب يف عام؟ 

االحتاد االأوروبي توقع زيادة الهجرة اإىل اإ�سبانيا 
•• مدريد-رويرتز:

االأوروبية  ال��وك��ال��ة  م��دي��ر  ت��وق��ع 
ام�س  فرونتك�س  احل��دود  ملراقبة 
املهاجرين  ع���دد  زي�����ادة  اجل��م��ع��ة 
اإ�شبانيا  اإىل  ال�����ش��رع��ي��ني  غ���ري 
ال��ع��ام احل��ايل بعدما  ع��رب البحر 
العدد الأك��ر من مثليه يف  ارتفع 

.2017
نحو  و�������ش������ول  ر������ش�����د  وج����������رى 
اإ�شبانيا  اإىل  �شخ�س   22900
ع����رب امل����غ����رب واجل�����زائ�����ر ال���ع���ام 
 10231 ارت��ف��اع��ا م���ن  امل��ا���ش��ي 

ال�سني تعزز تدابريها على حدود كوريا ال�سمالية  
•• داندونغ-اأ ف ب:

يعزز ال�شينيون تدابريهم االأمنية على طول حدودهم مع كوريا ال�شمالية 
حيث ا�شتنفروا الكامريات واأجهزة الك�شف عن االإ�شعاعات واجلنود، لتدارك 

ازمة ان�شانية... اأو نووية حمتملة.
ويف اعقاب ا�شهر من الت�شعيد الكالمي بني وا�شنطن وبيونغ يانغ، تتخوف 
تدفق  اىل  ي���وؤدي  ان  ال��ذي ميكن  النظام  انهيار  االأول  اأم��ري��ن:  م��ن  بكني 
1420 كلم من احلدود امل�شرتكة، والثاين  ماليني الالجئني على طول 

تداعيات جتربة نووية كورية �شمالية.
التجارة  م��ن  االأك���رب  الق�شم  يعربها  ال��ت��ي  احل��دودي��ة  دان��دون��غ  مدينة  يف 
الثنائية، تك�شف الفتة عن االجواء ال�شائدة، مع توجيه يبدو وكاأنه يرقى 

اىل ايام احلرب الباردة.
او  املواطنني  على  حمراء  خلفية  على  باالأبي�س  املر�شومة  الرموز  وتعلن 
املنظمات الذين ي�شهدون اأعمال جت�ش�س، ان يبلغوا بها على الفور اجهزة 

االأمن الوطنية.
ويف خارج املدينة، تنت�شر نقاط مراقبة على الطريق املمتد على طول نهر 
يالو الذي ي�شكل احلدود. وقد اأقيمت يف ت�شرين االأول اكتوبر، كما يوؤكد 
�شكان لوكالة فران�س بر�س. وقال زانغ فوكوان امل�شوؤول عن من�شاأة لرتبية 
“الكوريني ال�شماليني كانوا من قبل ياأتون  اال�شماك قريبة من املياه، ان 
اىل اجلانب ال�شيني لل�شيد. اأما االن فلم يعودوا يجراأون على ذلك، الأن 

•• طوكيو-اأ ف ب:

بان  ت�شتبه  ي��اب��ان��ي��ني  ع��ائ��الت  ت��ري��د 
ابناءها،  خ��ط��ف��ت  ال�����ش��م��ايل  ك���وري���ا 
الدولية  اجلنائية  املحكمة  ت��ق��وم  ان 
بالتحقيق يف اختفائهم ومبعاقبة كيم 
جونغ-اون، كما اعلنت جمعية للدفاع 

عن هذه اال�شر اجلمعة.
عري�شة  ال���ع���ائ���الت  ه����ذه  و���ش��ت��ق��دم 
وقت  يف  املقبل  االأ�شبوع  املحكمة  اىل 
تركز اال�شرة الدولية على بيونغ يانغ 

وبرناجميها النووي والبال�شتي.
وك���ان���ت ك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة اق�����رت يف 
2002 انها ار�شلت عمالء لها خلطف 

13 يابانيا يف �شبعينات وثمانينات القرن املا�شي من اجل تدريب جوا�شي�شها 
على اللغة والعادات اليابانية. و�شمح خلم�شة من هوؤالء املخطوفني بالعودة 
بدون  توفوا  االآخرين  الثمانية  ان  توؤكد  ال�شمالية  كوريا  لكن  اليابان  اىل 
ان تقدم ادلة على ذلك. من جهتها، توؤكد طوكيو خطف 17 من رعاياها 
من   470 اىل  ي�شل  ع��دد  اخ��ت��ف��اء  ان  تعتقد  ال��ع��ائ��الت  دع��م  جمعية  لكن 
اليابانيني ميكن ان يكون مرتبطا بكوريا ال�شمالية. وقال كازوهريو اراكي 

اجلنود يقومون بدوريات ويتولون املراقبة«. وتدهورت العالقات الثنائية 
يف 2017. فقد ايدت ال�شني، ابرز داعمي كوريا ال�شمالية على ال�شعيدين 
االقت�شادي والدبلوما�شي، جمموعات عدة من العقوبات يف االأمم املتحدة، 

ردا على جتاربها النووية وال�شواريخ التي اطلقتها.
اأبلغ م�شوؤولون امريكيون العام املا�شي نظراءهم ال�شينيني بخطة تدخل 
ع�شكري اذا ما �شقط نظام بيونغ يانع، كما اعلن وزير اخلارجية االمريكي 
امللف  حول  ال�شابق  ال�شيني  املفاو�س  ت�شيو،  يانغ  واأق��ر  تيلر�شون.  ريك�س 
ال�شمالية  وك��وري��ا  ال�شني  بني  “العالقات  ب��اأن  ال�شمايل  ال��ك��وري  ال��ن��ووي 
ال�شمالية  ك��وري��ا  موقف  لتبدل  اأ�شفه  ع��ن  وع��رب  امل�شاكل”.  بع�س  ت�شهد 
احلالية  ال�شعوبات  اىل  ادى  م��ا  ه��ذا  وق��ال  ال��ن��ووي.  �شالحها  ن��زع  ب�شاأن 
يزود  ال��ذي  احل��دودي  الكهرمائي  �شوبونغ  �شد  الثنائية. ويف  العالقات  يف 
يني  املتقاعد  وق��ال  امل��ي��اه.  مراقبة  ك��ام��ريات  تتفح�س  بالطاقة،  البلدين 
غوك�شي )75 عاما( الذي عمل طوال حياته يف هذا ال�شد ان املنطقة باتت 

تخ�شع ملراقبة م�شددة.
ولي�س م�شموحا للكوريني ال�شماليني، كما قال، اقتناء قوارب. لذلك فاإن 
اأتوا،  ما  اإذا  غوك�شي  يني  واأو���ش��ح  قليل.  ال�شني  اىل  يهربون  الذين  ع��دد 
فاإننا نقب�س عليهم ونعيدهم. ويف منطقة لوغنجينغ �شماال، اأن�شاأت قرى 
ي�شتفيدون  الذين  ال�شماليني  الكوريني  ملواجهة  حماية  وح��دات  حدودية 
اجلانب  اىل  للمجيء  االآخ���ر  احل���دودي  تومني  نهر  جتمد  م��ن  ال�شتاء  يف 

ال�شيني.

العائالت  دع���م  جميعة  يف  امل�����ش��وؤول 
عائالت  ان  ب���ر����س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
عري�شة  �شتقدم  وداعميها  املفقودين 
الكوري  )ال��زع��ي��م  م��ع��اق��ب��ة  “تطلب 
ال�����ش��م��ايل( ك��ي��م ج���ون���غ-اون واج���راء 
حتقيق” يف فقدان مئة ياباين يعتقد 
االنباء  وك��ال��ة  وذك���رت  خطفوا.  انهم 
العري�شة  م�شودة  ان  كيودو  اليابانية 
املخطوفني  م��ن  ع���ددا  ان  اىل  ت�شري 
ما  �شئيلة”  ل��ي�����ش��ت  “ن�شبة  ي�����ش��ك��ل 
و”فر�شت  احل���ي���اة  ق��ي��د  ع��ل��ى  زال�����وا 
قيودا �شارمة على حتركاتهم«. وتاأتي 
ه���ذه اخل��ط��وة يف اج����واء م��ن التوتر 
ال�شمالية.  ب��ك��وري��ا  امل��رت��ب��ط  ال��ك��ب��ري 
وبحث رئي�س الوزراء اال�شرتايل مالكومل ترنبول ونظريه الياباين �شينزو 
اآبي هذه امل�شاألة يف طوكيو اخلمي�س ووعدا بالدفع باجتاه ابرام اتفاق امني 
عائالت  مع  وثيق  ب�شكل  تتعاون  انها  احلكومة  وقالت  مهم.  جديد  ثنائي 
حول  املتحدة  ل��الأمم  تقرير  وك��ان  عري�شتهم.  ب�شاأن  وداعميهم  املفقودين 
الذين  ع��دد  �شخ�س  ال��ف  ق��در مبئتي  ال�شمالية  ك��وري��ا  االن�����ش��ان يف  حقوق 

خطفوا من دول اخرى من قبل بيونغ يانغ خالل عقود.

عائالت يابانيني خطفتهم كوريا ال�سمالية« تلجاأ اىل اجلنائية 

بيع عقارات مملوكة لرتامب 
يوحي بعملية غ�سل اأموال 

•• وا�سنطن-رويرتز:

قال كبري الدميقراطيني يف جلنة املخابرات مبجل�س النواب االأمريكي 
اإن �شهادة اأدىل بها رئي�س موؤ�ش�شة لالأبحاث ال�شيا�شية اأمام الكوجنر�س 
توحي باأن �شفقات مبيعات عقارية اأبرمتها منظمة ترامب مع مواطنني 

رو�س رمبا انطوت على غ�شيل اأموال.
 14 يف  ع��ق��دت  مغلقة  مقابلة  �شجالت  دف��رت  حم��ت��وى  اللجنة  واأذاع����ت 
)فيوجن  �شركة  موؤ�ش�س  �شيمب�شون  جلني  مع  الثاين  ت�شرين  نوفمرب 
على  �شابق  بريطاين  خم��اب��رات  �شابط  مع  تعاقدت  التي  ج��ي.ب��ي.اإ���س( 
اإج�����راء حت��ري��ات ع��ن ع��الق��ة ح��م��ل��ة دون���ال���د ت���رام���ب، م��ر���ش��ح الرئا�شة 

االأمريكي حينها، مع الرو�س.
وقال النائب اآدم �شيف “تلك ال�شجالت تك�شف مزاعم خطرية باأن منظمة 

ترامب رمبا �شاركت يف عملية غ�شل اأموال مع مواطنني رو�س«.
ورف�شت منظمة ترامب هذه املزاعم قائلة اإنها ال ت�شتند الأ�شا�س.

و�شعى نائب دميقراطي اآخر يف اللجنة التي يهيمن عليها اجلمهوريون، 
هو جيم هاينز، للتهوين من �شاأن تعليق �شيف واأبلغ �شبكة )�شي.اإن.اإن( 
قاله  ما  اأن هذه نقطة مهمة.  واأعتقد  دليال  يقدم  “مل  �شيمب�شون  ب��اأن 

جمرد مزاعم«.
وجتري جلنة جمل�س النواب حتقيقا من ثالثة حتقيقات بالكوجنر�س 
2016 ورو�شيا.  ع��ام  ت��رام��ب يف  ب��ني حملة  ت��واط��وؤ  احتمال ح��دوث  يف 
العدل  ب���وزارة  منف�شال  حتقيقا  مولر  روب��رت  اخلا�س  امل�شت�شار  ويقود 

االأمريكية.
وتنفي رو�شيا ما خل�شت اإليه اأجهزة املخابرات االأمريكية من اأنها تدخلت 

يف انتخابات 2016 مل�شاعدة ترامب، كما ينفي ترامب ذلك.
اأمالك  بيع  كثب  عن  فح�شت  �شركته  اإن  �شيمب�شون  ق��ال  �شهادته،  ويف 

عقارية لرتامب يف نيويورك وميامي وبنما �شيتي وتورونتو.
وقال “توجد �شفقات عقارية كثرية ال ميكنك اأن تعرف فيها امل�شرتي... 
ويحدث اأحيانا �شراء وبيع لعقار، ي�شرتى ب�شعر وبعد فرتة ق�شرية يباع 

ب�شعر اأقل كثريا، وهو ما ال جند فيه منطقا«.
وتابع قائال “راأينا مناذج ل�شراء وبيع نعتقد اأنها توحي بحدوث غ�شيل 

لالأموال«.

فرن�سا ترف�س بناء ج�سر
على القنال االجنليزي  

 •• لندن-باري�س-رويرتز:

رف�شت فرن�شا بكيا�شة ام�س اجلمعة فكرة طرحها وزير خارجية بريطانيا 
بوري�س جون�شون لبناء ج�شر عمالق عرب القنال االإجنليزي بعد انف�شال 
بالده عن االحتاد االأوروبي وقالت اإنه رغم اأن االأفكار بعيدة املنال جديرة 
باالأخذ بعني االعتبار فهناك الكثري من امل�شروعات االأوروبية الكربى التي 

ينبغي اإجنازها اأوال.
االنف�شال  الذي تزعم حملة  اإن جون�شون،  تلجراف  ديلي  وقالت �شحيفة 
2016، طرح فكرة بناء ج�شر على القنال بطول  عن االحتاد يف ا�شتفتاء 
اإميانويل ماكرون  الفرن�شي  الرئي�س  بها  زيارة قام  اأثناء  35.2 كيلومرت 

اإىل بريطانيا.
و�شرح جون�شون ملاكرون بع�س اأفكاره ب�شاأن بناء معابر على القناة وذكرت 

ال�شحيفة اأن الرئي�س الفرن�شي رد ب�شكل مقت�شب ولكن اإيجابي.
غري اأن وزير املالية الفرن�شي رف�س الفكرة �شريعا.

االعتبار،  يف  بالو�شع  جديرة  االأف��ك��ار  جميع  مري  لو  برونو  ال��وزي��ر  وق��ال 
حتى االأفكار بعيدة املنال م�شريا اإىل اأن نفق القنال يربط بالفعل بني ثاين 

وثالث اأكرب اقت�شادين يف اأوروبا.
اأوروب��ي��ة كربى  بنية حتتية  “لدينا م�شروعات   1 اأوروب���ا  واأ���ش��اف الإذاع���ة 
قبل  بالفعل  اجل��اري��ة  امل�شروعات  اأوال  لنكمل  �شعوبة...  متويلها  ي��واج��ه 
التفكري يف اأخرى جديدة«. وتطلب االأمر من بريطانيا قرنني من الزمان 
لقبول اإن�شاء القنال االإجنليزي الذي طرح فكرته ذات مرة اإمرباطور فرن�شا 

الرابط  اأن  برغم  ب��ون��اب��رت،  نابليون 
ك���ان م�����رارا حم���ور املخاوف  ال����ربي 

ب�شاأن الهجرة غري امل�شروعة.
“يعتمد  تويرت  على  جون�شون  وق��ال 
البنية  ع��ل��ى  االق���ت�������ش���ادي  جن��اح��ن��ا 
التحتية اجليدة واالت�شاالت اجليدة. 
خطوة  جم��رد  القنال  نفق  يكون  هل 

اأوىل؟«.
ومل يذكر جون�شون فكرة بناء ج�شر 
�شراحة يف العلن ومل يت�شح اإن كانت 
تف�شيلية  م��ن��اق�����ش��ات  اأي  ج���رت  ق���د 
اأو متويل مثل هذا  بناء  حول كيفية 

امل�شروع العمالق.

رئي�س الوزراء اال�شرتايلرئي�س الوزراء الياباين
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العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2226  مدين  جزئي 
بان  نعلنكم  ابوبكر ب�شري حممد جمهول حمل االقامة  املحكوم عليه/1- حممد  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/11/6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
بالزام  ���س.م.ع  ات�شاالت(  )جمموعة  لالت�شاالت  االم���ارات  جمموعة  ل�شالح/�شركة 
املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعيه مبلغ )خم�شون الفا وع�شرون درهما وثمانون فل�شا( 
والفائدة بواقع 9% من تاريخ التقا�شي وحتى متام ال�شداد والزمته الر�شوم وامل�شاريف 
قابال  . حكما مب��ث��اب��ة احل�����ش��وري  امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  م��ق��اب��ل  دره���م  وم��ب��ل��غ خم�شمائة 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2228  مدين  جزئي 
بان  نعلنكم  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ح��ارب  احمد  حممد  �شيف  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/11/6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
بالزام  ���س.م.ع  ات�شاالت(  )جمموعة  لالت�شاالت  االم���ارات  جمموعة  ل�شالح/�شركة 
وثالثون  ت�شعة  و�شبعمائة  الفا  ع�شر  )�شتة  مبلغ  املدعيه  اىل  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي 
درهما وثالثة وثالثون فل�شا( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ التقا�شي وحتى 
متام ال�شداد والزمته الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  با�شم �شاحب  االع��الن �شدر  لن�شر هذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2098  مدين  جزئي 

نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  جيل  ا�شلم  �شعيد  او�شما  حممد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/11/6  يف الدعوى املذكورة اعاله 
بالزام  ���س.م.ع  ات�شاالت(  )جمموعة  لالت�شاالت  االم���ارات  جمموعة  ل�شالح/�شركة 
املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعيه مبلغ )�شبعة وع�شرون الفا و�شتمائة و�شبعة دراهم 
وخم�شة وت�شعون فل�شا( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ التقا�شي وحتى متام 
 . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم  والزمته  ال�شداد 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  با�شم �شاحب  االع��الن �شدر  لن�شر هذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1682  مدين  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- جمموعة �شركات وموؤ�ش�شات عابد البوم العاملية وميثلها مالكها 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ال��ب��وم  راع  �شعيد  ع��ب��داهلل  رم�شان  عابد 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/8/28  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/�شركة 
جمموعة االمارات لالت�شاالت )جمموعة االمارات( �س.م.ع بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي اىل املدعيه مبلغ )3450.95 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ 
به  املق�شي  املبلغ  ا�شل  اال تتجاوز  ال�شداد على  اال�شتحقاق يف:2015/8/1 وحتى متام 
والزمتها امل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/106  مدين  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- رائد احمد منر م�شطفى جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت وميثله:خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/3/28  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعيه 
مبلغ وقدره )19.059.88 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة 
الق�شائية وحتى متام ال�شداد على اال تتجاوز ا�شل املبلغ املق�شي به والزمته امل�شاريف 
ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1796 تنفيذ مدين  
جمهول  البلو�شي  خمي�س  ح�شن  علي  عنود  ���ش��ده/1-   املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
او  التنفيذ  به وق��دره )105578.60( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1795 تنفيذ مدين  
االقامة  راج����واين جم��ه��ول حم��ل  ن��اري��ن  بيو�س  ����ش���ده/1-   املنفذ  اىل 
عليكم  اأق��ام  قد  لالت�شاالت  االم���ارات  التنفيذ/موؤ�ش�شة  طالب  ان  مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )18906.47(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1867 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  ترياث رام اج��اروال جمهول حمل االقامة مبا ان 
الدعوى  اأق��ام عليكم  قد  االم��ارات لالت�شاالت  التنفيذ/موؤ�ش�شة  طالب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال��زام��ك��م ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )21452.11(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2423  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/خالد جا�شم مطر جا�شم جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
بنك االحتاد الوطني قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )1.416.812( وقدره  مببلغ  عليه 
التام . وحددت لها جل�شة يوم  ال�شداد  والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
لذا   ch1.C.15:بالقاعة �س  ال�شاعة:09:30    2018/1/21 املوافق  االح��د 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2551  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/�شركة احل�شن الهند�شية ابوظبي ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/االوج لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم والتكافل فيما بينهما بان يوؤدوا للمدعية 
اال�شتحقاق:2017/3/31  تاريخ  من   %12 بواقع  والفائدة  درهم   )850.942.10( مبلغ 
وحتى ال�شداد التام والزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شاريف واالتعاب . وحددت لها 
 ch1.C.15:بالقاعة �س  ال�شاعة:09:30    2018/1/23 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة 
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 االأقل . 
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/3122  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- اكال �شاراي لنقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/الغزال لتجارة الديزل �س.ذ.م.م وميثله:�شالح ح�شن حممد مبا�شري 
مبا ان املدعي/الغزال لتجارة الديزل �س.ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعنلكم 
بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/11/5 احلكم التمهيدي التايل حكمت املحكمة وقبل الف�شل 
كاالتي:االطالع  مهمته  تكون  ب��اجل��دول  ال���دور  �شاحب  املخت�س  اخلبري  بندب  املو�شوع  يف 
املدعية  مقر  اىل  واالن��ت��ق��ال  اخل�شوم  يقدمه  ان  وماع�شى  وم�شتنداتها  ال��دع��وى  ملف  على 
وامل��دع��ي عليها ان ل��زم االم���ر واالط����الع على امل��را���ش��الت ال��ورق��ي��ة واالل��ك��رتون��ي��ة ان وجدت 
ال�شجالت والدفاتر التجارية الورقية وااللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها �شبعة االف 
املوافق:2018/1/28  االح��د  يوم  جل�شة  املحكمة  لها  وح��ددت  ب�شدادها،  املدعي  والزمت  دره��م 

 .ch1.C.14:ال�شاعة:08:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/1473  مدين  جزئي 
االقامة  حمل  جمهول  التائب  من�شور  م�شباح  �شالح  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2016/12/12  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/جمال الدين عثمان حممد احمد علي بحكمت املحكمة 
مبثابة احل�شوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )85.000 درهم( 
 . املحاماة  اتعاب  دره��م  وخم�شمائة  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعي  وال��زام 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما 
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1310  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1- اب���و احل�����ش��ن��ات ب���اب احل�����ش��ني روب��ي��ل جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف / �شركة ميثاق للتاأمني التكافلي �س.م.ع 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  اجل��رم��ن   ابراهيم  ا�شماعيل  وميثله:علي 

ال�شادر بالدعوى رقم 240/2017 مدين كلي بتاريخ:2017/9/27    
وحددت لها جل�شه يوم االحد  املوافق 2018/2/11 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2015/311  ا�ستئناف عقاري    

جمهول  ����س.ذ.م.م  العقارية  للو�شاطة  ت��راك  ان�شايد   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
ال��ي��ا���س وم�����ش��ط��ف��ى كلداري  امل�����ش��ت��اأن��ف / جم��م��وع��ة  حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان 
وميثله:عبدالعزيز خليفة م�شعود �شيخان الهنائي  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 

ال�شادر بالدعوى رقم 648-2014 عقاري كلي بتاريخ:2015/4/28    
م�شاءا    17.30 ال�شاعة   2018/1/24 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
ch1.B.8 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  بالقاعة رقم 
حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا، علما بانه مت تعديل الئحة املطالبة 

حيث ان مبلغ هو:443.475.339 درهم
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/457  ا�ستئناف عقاري    
االقامة  حمل  جمهول  ����س.م.ح  ج��روب  1-ب��رمي��ري  �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
مبا ان امل�شتاأنف / ليوان �س.ذ.م.م وميثله:علي ا�شماعيل حممد عبداهلل 
بالدعوى رقم 2017/43  ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  الزرعوين  قد 

عقاري كلي بتاريخ:2017/10/3    
وحددت لها جل�شه يوم االربعاء  املوافق 2018/2/14 ال�شاعة 10.00 �س  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/210  ا�ستئناف تنفيذ عقاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- انيل كابور �شايندا�س كابور  جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�شتاأنف / البنك العربي املتحد �س.م.ع وميثله:موزة عبيد ربيع 
بيع عقار  بالدعوى رقم 2017/73  ال�شادر  ا�شتاأنف/ احلكم  اخلظر  قد 

مرهون     
وحددت لها جل�شه يوم االربعاء  املوافق 2018/2/7 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/209  ا�ستئناف تنفيذ عقاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- انيل كابور �شايندا�س كابور  جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�شتاأنف / البنك العربي املتحد �س.م.ع وميثله:موزة عبيد ربيع 
بيع عقار  بالدعوى رقم 2017/74  ال�شادر  ا�شتاأنف/ احلكم  اخلظر  قد 

مرهون     
وحددت لها جل�شه يوم االربعاء  املوافق 2018/2/7 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/467 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �شده/1- �شامر حممد حممد 2- مادونا مارى دايلى جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/فالكن �شتي اوف وندورز �س.ذ.م.م وميثله:هاين رجب مو�شى 
عبداهلل اجل�شمي نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن ا�شهم 
يف ال�شركات التالية:1- االمارات لالت�شاالت دو - عدد اال�شهم950 - 2-اعمار العقارية 
 - ارامك�س  �شركة   -4  - اال�شهم:83  ع��دد   - اجيليتي  �شركة   -3  - عدداال�شهم:577   -
عدد اال�شهم:146 - 5-�شركة دبي لال�شتثمار - عدد اال�شهم:244 - 6-�شركة االمارات 
عدد   - العقارية  اعمار  7-�شركة   - اال���ش��ه��م:160  ع��دد   - )دو(  املتكاملة  لالت�شاالت 
اال�شهم:33 - 8-�شركة االحتاد العقارية - عدد اال�شهم 237 وفاءا للمبلغ املطالب به يف 

امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2012/32 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �شده/1- تريدنت انرتنا�شيونال هولدينج �س.م.ح 2- �شدر الدين 
عناية علي 3- وزير علي دارينا 4- عبدال�شلطان جمال جمهول حمل االقامة 

مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري.
قيمة  ل�شداد  اعالنكم  ب���ت���اري���خ:2017/12/13  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
املطالب بها )7.224.997.18( درهم خالل 30 يوم من تاريخ االعالن واال بيع 
قانون  295 من  امل��ادة  لن�س  وفقا  املزايدة  بطريق  ادن��اه  او�شافه  املبني  العقار 
االجراءات املدنية )رقم االر�س:160 مبنطقة مر�شى دبي - امل�شاحة:9450.19 

مرت مربع - رقم البلدية:392-564
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/704  تنفيذ عقاري   

اأ العقارية ذ.م.م وميثلها قانونا - د/انو�شه ازاد مني�س جمهول  اأ و  اىل املنفذ �شده/1- �شركة 
حممد  علي  وميثله:احمد  ح��ي��دري  اهلل  ا�شد  اهلل  التنفيذ/عزيز  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 

من�شور الزيودي
نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2015/472 عقاري كلي يوم االحد بتاريخ:2016/11/16   

باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك:
بواقع 9% حتى متام  القانونية  والفائدة  ب�شداد مبلغ وقدره )444538.45( درهم  بالزامكم   -1
هذا  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم   15 خ��الل  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  وت�شليمه  ال�����ش��داد 

االعالن. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/33  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1- �شركة تنميات لال�شتثمار والتطوير العقاري جمهول حمل 

االقامة مبا ان طالب التنفيذ/عبدال�شالم حممود عبدال�شالم ال�شريف
وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�شني

قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2018/1/14 اعالنكم ل�شداد قيمة املطالبة 
)9422428.78( درهم يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل احلجز )نوع 
العقار:قطعة ار�س - املنطقة وادي ال�شفا 3 - رقم االرا�شي:)964-963-962-

969-970-951( خالل 30 يوم من تاريخ االعالن
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

       اإعادة اإعالن  بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/2036  احوال نف�ص م�سلمني

اىل املدعي عليه / 1- اميان مقبل �شالح املعاينة  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ �شايع ن�شر �شايع عبداهلل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
دعوى اثبات طالق. وحددت لها جل�شة يوم  الثالثاء املوافق  2018/2/6   ال�شاعة 
القرهود  منطقة  يف  ال�شخ�شية  االح��وال  مبنى  يف   )7( رقم  بالقاعة  �س   8.30
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 االأقل ، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر
                يف  الدعوى 2017/107  نزاع تعيني خربة عقاري

اىل املتنازع �شده / 1-حممد داوود عبداالحمد جمهول حمل االقامة مبا 
ان املتنازع / حم�شن ك�شمرييان  وميثله:را�شد عبداهلل علي بن عرب  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري متخ�ش�س  مع الزام 
يوم  جل�شة  لها  املحاماة.وحددت  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعي 
فاأنت  لذا  امل�شلح   ال�شاعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2017/1/22    االثنني 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

الت�سويات  الودية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/702  تنفيذ عقاري   
دبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  اق��ب��ال   علي  عبا�س  حممد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 

اال�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة(
نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رق��م:2017/359 عقاري كلي يوم االحد بتاريخ:2017/7/30   باعتباره 

�شندا تنفيذيا وذلك:
1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )62140( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
عن  الدعوى  مو�شوع  ومالحقها  بالذمة(  املو�شوفة  )االج��ارة  بالتملك  االجارةاملنتهية  اتفاقية  بف�شخ   -2
اآر مو�شيال 3-312 املقام على قطعة االر�س رق��م:18 منطقة الثنية  الوحدة العقارية رق��م:312 املبنى:جي 
الثالثة بامارة دبي وبالزام املدعي عليه بت�شليم الوحدة العقارية للبنك املدعي خالية من ال�شواغل وبالغاء 

ا�شارة القيد العقاري )االجارة املنتهية بالتملك( الواردة ب�شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليه .
املذكور خالل 15  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  �شتبا�شر االج��راءات  املحكمة  وعليه فان 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
ا�ستئناف بطيء حلركة القطارات يف اأملانيا وهولندا 

•• برلني-اأ ف ب:

ام�س  تدريجيا  املانيا  الكربى يف  القطارات على اخلطوط  ا�شتوؤنفت حركة 
ا�شخا�س  ثمانية  بوفاة  ت�شببت  التي  العنيفة  العا�شفة  ب�شبب  علقت  بعدما 
يف البالد و�شربت اأنحاء اأخرى يف اأوروبا ال�شمالية. وبداأت حركة القطارات 
العا�شفة اي�شا اخلمي�س  التي �شربتها  تعود اىل طبيعتها ببطء يف هولندا 
يف  قتيال   11 العا�شفة  واوقعت  ي��ورو.  مليون   90 بنحو  بخ�شائر  مت�شببة 
�شمال اوروبا حيث قتل �شخ�شان يف هولندا واآخر يف بلجيكا. واعلنت ال�شرطة 
االملانية اجلمعة ان رجالن توفيا يف منطقة �شاك�س-انهالت يف �شرق البالد 
متاأثرين باإ�شابتهما. وكانت احل�شيلة ال�شابقة ت�شري اىل وفاة �شتة ا�شخا�س 
يف املانيا. وبداأت القطارات ال�شريعة جمددا العمل ب�شكل طبيعي يف اجلنوب 
كما  الطق�س  يف  قوية”  “با�شطرابات  م��ت��اأث��رة  ال��ب��الد  بقية  ت���زال  ال  فيما 

“دويت�شي بان«. وا�شافت ال�شركة ان  اعلنت �شركة ال�شكك احلديد االملانية 
احلركة يفرت�س ان تعود عادية اىل كل املدن الكربى عرب خدمات اخلطوط 
اال�شبوع.  نهاية  يف  طبيعته  اىل  كامل  ب�شكل  �شيعود  الو�شع  وان  الرئي�شية، 
وكانت ال�شركة قررت اخلمي�س تعليق احلركة يف كل اخلطوط الكربى. ومل 
كرييل  العا�شفة  �شربت  حني   2007 العام  منذ  االج��راء  ه��ذا  مثل  تتخذ 
البالد. وال تزال حركة القطارات يف املقاطعات م�شطربة اجلمعة وخ�شو�شا 
التي  ال�شا�شعة يف غرب البالد  املنطقة  يف مقاطعة رينانيا �شمال ف�شتفاليا، 
�شربتها العا�شفة فريديريكه بقوة. وادت الرياح العاتية التي بلغت �شرعتها 
130 كلم يف   اىل اقتالع ا�شجار ال يزال يتعني ازالتها عن خطوط ال�شكك 
م��ئ��ات من  ان  ال�شرطة  واو���ش��ح��ت  ال�شبكة.  االع��ط��ال يف  وا���ش��الح  احل��دي��د 
موظفي ال�شركة عملوا طوال الليل الإ�شالح خطوط ال�شكك احلديد. من 
جانب اآخر اعلنت �شركات تاأمني هولندية اجلمعة ان العوا�شف القوية التي 

ب��داأت حركة  ي��ورو فيما  90 مليون  ت�شببت بخ�شائر قيمتها  البالد  �شربت 
التاأمني  �شركات  جمعية  وق��ال��ت  تدريجيا.  طبيعتها  اىل  ت��ع��ود  ال��ق��ط��ارات 
ام�س  يناير  الثاين  كانون  يف  بالدنا  �شربت  التي  “العا�شفة  ان  الهولندية 
اال�شرار  فان  االأولية  تقديراتنا  بح�شب  واأ�شافت  ك��ربى«.  باأ�شرار  ت�شببت 
م�شرية  االق��ل  على  ي��ورو  مليون   90 تبلغ  وال�شيارات  باملنازل  حلقت  التي 
اىل انها مل حتت�شب بعد كلفة اخلراب يف مقار االعمال واملباين احلكومية 
والقطاع الزراعي. و�شربت العا�شفة يف بادئ االمر هولندا اخلمي�س مع رياح 
�شمال  اخ��رى يف  انحاء  انتقلت اىل  ال�شاعة ثم  140 كلم يف  �شرعتها  بلغت 
القطارات  رح��الت  كل  الهولندية  احلديدية  ال�شكك  �شركة  والغت  اوروب���ا. 
اخلمي�س ما ترك اآالف االأ�شخا�س عالقني يف املحطات. و�شباح ام�س اجلمعة 
ا�شتوؤنفت حركة القطارات رغم ان فرق ال�شركة كانت ال تزال تعمل على اإزالة 

اال�شجار التي اقتلعت ب�شبب العا�شفة عن خطوط القطارات.

االأحبابي : »مياه وكهرباء اأبوظبي« ت�سري بخطى مت�سارعة نحو حتقيق اال�ستدامة

وكالة الطاقة: اأ�سواق النفط تتح�سن مع انهيار اإنتاج فنزويال نيجرييا تطالب جيه.بي مورجان بتعوي�س 875 مليون دوالر 
1.3 مليار دوالر من �شل واإيني ل�شمان االمتياز جاء 
يف اأوراق الق�شية اأنها اأودعت يف ح�شاب �شمان للحكومة 
النيجريية يديره جي.بي مورجان. وجاء يف الدعوى 
اأن جيه.بي مورجان تلقى طلبا من موظفني يف وزارة 
املالية بتحويل اأكر من 800 مليون دوالر من االأموال 
اإىل ح�شابات خا�شعة ل�شيطرة امل�شغل ال�شابق لالمتياز، 
عليها  ي�شيطر  التي  والغاز  للنفط  ماالبو  �شركة  وهي 

وزير النفط ال�شابق دان اإتيت.
وت�شري الدعوى اإىل اأن جيه.بي مورجان حول االأموال 
من  يكفي  ما  دون  اإتيت  عليهما  ي�شيطر  ح�شابني  اإىل 
من  امل���ال  خ���روج  ع���دم  ل�شمان  للجهالة  ن���اف  فح�س 

ح�شابات خا�شعة للحكومة النيجريية.
ومل تتمكن رويرتز من احل�شول على تعليق من اإتيت 

اأو ماالبو.

باأن  ال��ع��ام  “الت�شور  ال�شهري  تقريرها  يف  ال�شناعية 
ال�شوق تتح�شن هو بو�شوح العن�شر املهيمن. ويف اإطار 
هذه ال�شورة ال�شاملة، هناك قلقل متزايد ب�شاأن اإنتاج 

فنزويال«.
للذهول  املثرية  فنزويال  دي��ون  اإىل  “بالنظر  اأ�شافت 
الرتاجع  يكون  اأن  املحتمل  النفط، من  �شبكة  وتدهور 
اأي�شا  االأمريكية  املالية  العقوبات  اأك���رب...  ال��ع��ام  ه��ذا 

جتعل ت�شغيل قطاع النفط الفنزويلي اأكر �شعوبة«.
اإم���دادات  النخفا�س  نتيجة  اأن��ه  اإىل  الوكالة  واأ���ش��ارت 
فنزويال، هبط اإنتاج منظمة البلدان امل�شدرة للبرتول 
اإىل  ك��ان��ون االأول  )اأوب����ك( م��ن اخل���ام خ��الل دي�شمرب 
م�شتوى  ع��زز  م��ا  وه��و  ي��وم��ا،  برميل  مليون   32.23
امتثال املنظمة باتفاق خف�س االإمدادات لي�شجل 129 

باملئة.

•• لندن -رويرتز:

اأقامت نيجرييا دعوى تعوي�س �شد جيه.بي.مورجان 
اإياه  875 مليون دوالر متهمة  تتجاوز  بقيمة  ت�شي�س 
باالإهمال يف حتويل اأموال من اتفاق ب�شاأن حقل نفطي 
النفط  2011 ل�شركة ي�شيطر عليها وزير  يعود لعام 
ال�شابق للبالد. ونفت متحدثة با�شم جيه.بي مورجان 
االتهام قائلة اإن ال�شركة “تعترب املزاعم التي وردت يف 

الدعوى ال اأ�شا�س لها ومن دون �شند«.
املحاكم  يف  رف���ع���ه���ا  ج�����رى  ال���ت���ي  ال����دع����وى  وت��ت��ع��ل��ق 
�شل  دات�س  روي��ال  النفط  عمالقي  ب�شراء  الربيطانية 
واإي���ن���ي حل��ق��ل اأو.ب�������ي.اإل 245 ال��ن��ف��ط��ي ال��ب��ح��ري يف 

نيجرييا خالل عام 2011.
بقيمة  مدفوعات  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  الق�شية  وترتكز 

•• لندن-رويرتز:

النفط  اأ���ش��واق  اإن  ام�س  الدولية  الطاقة  وك��ال��ة  قالت 
االإم������دادات  ان��خ��ف��ا���س  ب�����ش��رع��ة م���ع  ال��ع��امل��ي��ة تتح�شن 
غري  هبوط  اأك��رب  �شجلت  والتي  فنزويال  من  القادمة 
خمطط له يف االإنتاج خالل 2017 واإن تلك االإمدادات 

قد ترتاجع اأكر خالل عام 2018.
التحتية  بالبنية  املتعلقة  وامل�شكالت  الديون  وت�شببت 
يف انخفا�س اإنتاج فنزويال خالل دي�شمرب كانون االأول 
اإىل 1.61 مليون برميل يوميا، وهو م�شتوى يقرتب 
من االأدنى يف 30 عاما. �شاعد ذلك اأ�شعار النفط على 
يناير كانون  اأوائ��ل  70 دوالرا للربميل  اأن تقفز فوق 

الثاين، وهو اأعلى م�شتوى يف ثالث �شنوات.
الدول  يف  الطاقة  �شيا�شات  تن�شق  التي  الوكالة  وقالت 

ف���ي���م���ا ط����رح����ت ال���ه���ي���ئ���ة م����وؤخ����را 
لكفاءة  ن��وع��ه  م��ن  االأول  امل�����ش��روع 
من  خم��ت��ارة  لقائمٍة  الطاقة  اأداء 
“اإي�شكو”  �شركات خدمات الطاقة 
اإن�شاء ثمانية مبان  الذي يت�شمن 
 ?30 توفري  بهدف  للهيئة  تابعة 
من اإجمايل الطاقة امل�شتهلكة على 

اأقل تقدير.
للتوزيع  ال��ع��ني  ���ش��رك��ة  و���ش��ارك��ت 
املن�شة  يف  ل���ل���ه���ي���ئ���ة  ال����ت����اب����ع����ة 
باالإ�شافة  رئي�شيني  مب�����ش��روع��ني 
اإىل تنظيم خم�س ور�س عمل حيث 
ت�شميم  م�شروع  ال�شركة  عر�شت 
وت�شنيع جهاز ذكي مربمج للتحكم 
مبحطات التوزيع والتوليد يعتمد 
م�شبق  ال�����ش��ن��اع��ي  ال����ذك����اء  ع��ل��ى 
الربجمة ومتنوع يف طرق الت�شغيل 
ملحطات اجلهد العايل واملنخف�س 
والذي يعمل بطريقة اآمنة وفعالة 
وموثوقة تواكب االأنظمة احلديثة 
وتو�شيله  حيث مت تطبيقه عملياً 
ع���ل���ى ع������دة اأن����ظ����م����ة ع���ل���ى اأر�������س 
 k.v  11 ال���واق���ع م��ث��ل م�����ش��اري��ع 
 Switchgear + 11 k.V
 TRM +Generators
الفني  التدريب  املوجودة يف مركز 
العني  ����ش���رك���ة  واالب����ت����ك����ار مب���ق���ر 

للتوزيع.
للتوزيع  العني  �شركة  �شاركت  كما 
مب�شروع اآخر عن ت�شميم وت�شنيع 
اأنواع  لفح�س  مربمج  ذك��ي  جهاز 
ال��ق��واط��ع امل��ت��ع��ددة وال����ذي يعتمد 
على التحقق من البيانات املدخلة 
لكل نوع من االأنواع لتحديد كفاءة 

وموثوقية عمل هذه القواطع.

••اأبوظبي-وام:

تلعب هيئة مياه وكهرباء ابوظبي 
�شركاتها دورا مهما يف  وجمموعة 
 ”2030 اأب��وظ��ب��ي  “خطة  دع���م 
خا�شة يف ما يتعلق ب�شمان كفاءة 
وا���ش��ت��دام��ة خ��دم��ات ت��وف��ري املياه 
الطلب  اإدارة  وحت�شني  والكهرباء 
متكاملة  بناء منظومة  من خالل 
بعنا�شرها  وال����ك����ه����رب����اء  ل���ل���م���اء 
النظيفة  “الطاقة  امل���خ���ت���ل���ف���ة 
وتبني  واملتجددة”  وال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
احللول املبتكرة وامل�شتدامة واإدارة 
املياه  جانب العر�س والطلب على 

والكهرباء وتر�شيد اال�شتهالك.
واأعلنت الهيئة - خالل م�شاركتها 
 - لال�شتدامة  اأب��وظ��ب��ي  ا�شبوع  يف 
اأك���رب حمطة لتحلية  اط���الق  ع��ن 
بتكلفة  العامل  م�شتوى  على  املياه 
الإنتاج  دوالر  م��ل��ي��ار   1.2 ت��ب��ل��غ 
املياه  م���ن  ج���ال���ون  م��ل��ي��ون   200
يوميا بتقنية التنا�شح العك�شي يف 
منطقة الطويلة ف�شال عن اأ�شخم 
يف  املحالة  املياه  لتخزين  م�شروع 
درهم  م��ل��ي��ار   1.61 بتكلفة  ل��ي��وا 

بالتعاون مع هيئة البيئة.
وخ���������الل ا������ش�����ب�����وع اال�����ش����ت����دام����ة 
ا���ش��ت��ع��ر���س ���ش��ع��ادة ع���ب���داهلل علي 
جمل�س  رئ��ي�����س  االأح��ب��اب��ي  م�شلح 
اأبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  اإدارة 
تطبقها  ال���ت���ي  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح�����دث 
من  �شركاتها  وجم��م��وع��ة  الهيئة 
اأجل حتقيق نقلة نوعية يف طريقة 
تاأمني الطلب على املياه ..وقال ان 
الهيئة وجمموعة �شركاتها قطعت 

التي تعاين نق�شا يف املوارد املائية 
ومواجهة الزيادة يف الطلب خالل 
ول��ت��ع��زي��ز جهود  ال��������ذروة.  ف����رتة 
اأبوظبي  �شركة  اأعلنت  اال�شتدامة 
البدء  للهيئة عن  التابعة  للتوزيع 
يف ا�شتالم وت�شديق طلبات تركيب 
األ�������واح ال���ط���اق���ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة على 
ال�شكنية  احلكومية  املباين  اأ�شقف 
وربطها  وال�����ش��ن��اع��ي��ة  وال��ت��ج��اري��ة 
الكهرباء مما ي�شكل حافزاً  ب�شبكة 
ل�شناعة واإنتاج الطاقة من م�شادر 

م�شتدامة و�شديقة للبيئة.
وق���ال االأح��ب��اب��ي ان ه��ذه اخلطوة 
تاأتي يف اإطار مواكبة اأهداف روؤية 
وا�شرتاتيجية   2020 اأب��وظ��ب��ي 
االإم�������ارات ال��ه��ادف��ة ل��ت��ول��ي��د نحو 
ال���دول���ة  ا����ش���ت���ه���الك  م����ن   44%
امل�شادر  خ���الل  م���ن  ال��ط��اق��ة  م���ن 
النظيفة وال�شديقة للبيئة بحلول 
ت�شكيلها  لعدم  ن�شبة   2050 ع��ام 
البيئة وجدواها  اأي��ة خماطر على 
..م�شريا  ال��ع��ال��ي��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة 
�شتمكن  ال����وح����دات  ه����ذه  ان  اىل 
واملوؤ�ش�شات  ال���ب���ن���اي���ات  م���ال���ك���ي 
اإنتاج  م��ن  وال�شناعية  احلكومية 
تغطي  ال��ث��م��ن  منخف�شة  ك��ه��رب��اء 
ا�شتهالكهم كما اأنها تعمل لفرتات 
عاماً   25 اإىل  مت��ت��د  ق���د  ط��وي��ل��ة 
�شتتمكن  وب����ذل����ك  ���ش��ي��ان��ة  دون 
القدرة  زي�����ادة  ت��ل��ك اجل���ه���ات م���ن 
واخلدمات  ملنتجاتها  التناف�شية 
تكلفة  خف�س  ع��رب  تقدمها  ال��ت��ي 

االإن����ت����اج. و����ش���ه���دت م��ن�����ش��ة هيئة 
املعر�س  اأبوظبي يف  وكهرباء  مياه 
امل���������ش����اح����ب الأ������ش�����ب�����وع اأب����وظ����ب����ي 
ل��ال���ش��ت��دام��ة اق���ام���ة ور������س عمل 
واإدارة  الطلب  اإدارة  ع��ن  متنوعة 
وامل�شتحدث  امل���ط���ور  امل���ي���اه  ف��اق��د 
وامل����ح����ط����ة امل���ت���ن���ق���ل���ة ب���االإ����ش���اف���ة 
وا�شتمرارية   ، ا�شت�شارات  لربنامج 
االعمال . و�شارك جممع الطويلة 
ل��ل��ط��اق��ة ال���ذي ي��ت��ك��ون م��ن جتمع 
امل�شتقل  ل��ل��م��ن��ت��ج  ���ش��رك��ات  ث����الث 
 “ امل��ي��اه  وحتلية  الكهرباء  لتوليد 
و�شركة  ت��راك��ت��ب��ال  ت���وت���ال  ���ش��رك��ة 
للطاقة  ا������س  ام  ����ش���ي  االم���������ارات 
“ يف املعر�س �شمن  و�شركة تابكو 
للمحطات  مبج�شم  الهيئة  من�شة 
ال��واق��ع��ة يف منطقة  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة 
لتلبية  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  الطويلة 
يعادل  مب���ا  االإم��������ارة  اح���ت���ي���اج���ات 
4400 ميجا واط يف ال�شاعة من 
جالون  م��ل��ي��ون  و297  ال��ك��ه��رب��اء 
اليوم  يف  املحالة  ال�شرب  مياه  من 

الواحد.
اأبوظبي  و�شركتا  الهيئة  واأطلقت 
وال���ع���ني ل��ل��ت��وزي��ع ال��ت��اب��ع��ت��ان لها 
اإدارة  برنامج   2017 ع��ام  اأواخ���ر 
ال���ط���ل���ب ع���ل���ى امل�������اء وال���ك���ه���رب���اء 
اإىل  ي���ه���دف  وال�������ذي  “تر�شيد” 
تعزيز ثقافة الرت�شيد بني �شرائح 
تخفي�س  ب����ه����دف  امل�������ش���ت���ه���ل���ك���ني 
املوارد  على  واحلفاظ  اال�شتهالك 
لال�شتدامة  ت���ع���زي���زاً  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

مبداأ  ك��ب��ريا جت���اه حتقيق  ���ش��وط��ا 
اال�شتدامة يف قطاع املاء والكهرباء 
يف االإمارة مبا يواكب خطة اأبوظبي 
2030 وا�شرتاتيجية االأمن املائي 
الهادفة  االإم���ارات  لدولة   2036
وا�شتمرارية  ا�شتدامة  �شمان  اإىل 
توفري املياه وحتقيق رخاء وازدهار 
االقت�شاد  منو  وا�شتدامة  املجتمع 

الوطني يف ظل القيادة الر�شيدة.
ال�شكر  بخال�س  االأحبابي  وتوجه 
�شاحب  م����ق����ام  اإىل  وال���ت���ق���دي���ر 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  اهلل” 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�شيخ  و���ش��م��و  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ه�����زاع 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
اأبوظبي على دعم و رعاية �شموهم 
املاء والكهرباء يف  امل�شتمرة لقطاع 
االإمارة ملواكبة النه�شة احل�شارية 
معاملها  تتجلى  ال��ت��ي  وال��ع��م��ران��ي��ة 
وا�شحة ه��ذا ال��ي��وم ..م��وؤك��دا على 
اال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة  اأه��م��ي��ة 
تطلعات  تعزيز  يف  “م�شدر”  م��ع 
متقدمة  م��رت��ب��ة  ل��ب��ل��وغ  ال��ه��ي��ئ��ة 
العاملة يف  ال�����ش��رك��ات  اأف�����ش��ل  ب��ني 
عام  بحلول  والكهرباء  امل��اء  قطاع 

.2020
واأو�شح ان الهيئة تنفذ من خالل 
برنامج اخل�شخ�شة روؤية احلكومة 

االأموال  روؤو����س  تدفق  ان  واأو���ش��ح 
والتكنولوجيا  االإداري��ة  واخل��ربات 
املتطورة ما بني القطاعني اخلا�س 
والعام كان له انعكا�س اإيجابي نتج 
االأداء وجودة  عنه حت�شن كبري يف 
اخلدمات ورفع الكفاءة وذلك من 
التقنيات  اأح�����دث  ت��ط��ب��ي��ق  خ����الل 
االأ�شاليب  ان��ع��ك�����ش��ت  اذ  ال��ع��امل��ي��ة 
املنتج  ل�شركات  احلديثة  االإداري���ة 
امل�شتقل اإيجابياً على كافة �شركات 
كبري  خف�س  اإىل  اأدى  مما  الهيئة 

يف التكاليف.
الوقت  ت��ق��وم يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  وق����ال 
“نور  ب��ت��ن��ف��ي��ذ م�������ش���روع  ال����راه����ن 
م�شتقلة  حمطة  كاأكرب  اأبوظبي” 
للطاقة ال�شم�شية يف العامل والذي 
ومتويل  وتطوير  اإن�����ش��اء  يت�شمن 
للطاقة  حمطة  و�شيانة  وت�شغيل 
تكنولوجيا  با�شتخدام  ال�شم�شية 
منطقة  يف  الكهرو�شوئية  الطاقة 
 120 ح���وايل  بعد  على  �شويحان 
اأب��وظ��ب��ي بتكلفة  ك���م م���ن م��دي��ن��ة 
اإجمالية قدرها 3.2 مليار درهم.

للمحطة  االإنتاجية  الطاقة  وتبلغ 
�شعف  اأي  ميجاوات   1177 نحو 
العامل  اأك��رب حمطة يف  تنتجه  م��ا 
كاليفورنيا  حم��ط��ة  وه���ي  ح��ال��ي��ا 
للطاقة ال�شم�شية التي تنتج حاليا 
املتوقع  م���ن  اذ  م���ي���غ���اوات   550
ال�شبكة  ب��ت��زوي��د  املحطة  ت��ب��داأ  اأن 
املحلية بالطاقة الكهربائية خالل 
الربع الثاين من عام 2019 حيث 

القطاع  خ�شخ�شة  جتاه  الر�شيدة 
ا�شرتاتيجيا ينجم  باعتباره خيارا 
ع��ن��ه ال��ع��دي��د م���ن امل��ك��ا���ش��ب التي 
الدولة  متويل  تخفي�س  تت�شمن 
املاء  ق��ط��اع  يف  ال��ك��ب��رية  للم�شاريع 
والكهرباء ورفع م�شتوى االقت�شاد 
ال���وط���ن���ي وت����وف����ري ف����ر�����س عمل 
ل��ل��م��واط��ن��ني ح���ي���ث ت���ق���وم دائ�����رة 
اخل�����ش��خ�����ش��ة ب��ت��ح��دي��د ودرا����ش���ة 
اخل�شخ�شة  م�������ش���اري���ع  واإدارة 
بيع  مثل  تنفيذها  على  واالإ�شراف 
االإنتاج  وتاأ�شي�س م�شاريع  االأ�شول 
وفق  االإم�����دادات  ل��ت��اأم��ني  امل�شتقل 

اخلطة الرئي�شية.
كجزء   - اأن�����ش��اأت  الهيئة  ان  وق���ال 
واملتعلقة  املدى  بعيدة  من خطتها 
والكهرباء  امل��اء  قطاع  بخ�شخ�شة 
ا�شتثمارية  �شراكات   - اأبوظبي  يف 
م����ع جم���م���وع���ة م����ن االئ���ت���الف���ات 
واملحلية  ال���ع���امل���ي���ة  وال���������ش����رك����ات 
امل�شتقل  للمنتج  �شركات  لتاأ�شي�س 
طريق  عن  والكهرباء  امل��اء  لقطاع 
مناق�شات  يف  م�������ش���اري���ع  ط������رح 
وال�شفافية  التناف�س  بروح  ات�شمت 
“البناء  �شيغة  اأ�شا�س  على  وتقوم 
والتملُّك والت�شغيل” ..م�شريا اىل 
ما  ج��ذب  اخل�شخ�شة  برنامج  ان 
يقارب 70 مليار درهم من خالل 
م�شاريع املنتج امل�شتقل والذي عمل 
بدوره على تاأمني كامل االإمدادات 
الالزمة من املاء والكهرباء وانعدام 

اأي حاالت نق�س يف االإمداد.

تقلي�س  يف  امل�������ش���روع  ه����ذا  ي�����ش��ه��م 
احل��اج��ة ال���ش��ت��رياد ال��غ��از وحتقيق 

وفر يف قطاع املاء والكهرباء .
وكانت الهيئة قد اأعلنت موؤخرا عن 
ملحطة  التجاري  الت�شغيل  تد�شني 
امل����رف����اأ ل��ل��م��ن��ت��ج امل�����ش��ت��ق��ل وال����ذي 
اأ�شهم يف رفع القدرة االإنتاجية اإىل 
الكهرباء  م��ن  م��ي��ج��اواط   1702
من  جالون  مليون   52.5 واإن��ت��اج 

مياه البحر املحالة يف اليوم.
م�شلح  علي  ع��ب��داهلل  �شعادة  وق��ال 
االأحبابي رئي�س جمل�س اإدارة هيئة 
الهيئة  ان  اأبوظبي  وكهرباء  مياه 
اأبوظبي  ب�����ش��رك��ة  مم��ث��ل��ة  اأجن�����زت 
“تران�شكو”  وال���ت���ح���ك���م  ل��ل��ن��ق��ل 
هيئة  م��ع  وبالتن�شيق  لها  التابعة 
البيئة - اأبوظبي م�شروع التخزين 
ليوا  يف  ل��ل��م��ي��اه  اال����ش���رتات���ي���ج���ي 
مبنطقة الظفرة يف اإمارة اأبوظبي 
ا�شرتاتيجيا  م�����ش��روع��ا  ب��اع��ت��ب��اره 
يهدف اإىل تاأمني متطلبات االإمارة 
دون  واحليلولة  العذبة  امل��ي��اه  م��ن 
اأية انقطاعات يف حاالت الطوارئ.

يتكون  امل�������ش���روع  ان  اىل  م�����ش��ريا 
م������ن ث��������الث جم�����م�����وع�����ات اآب��������ار 
واأرب�������ع حم���ط���ات ل�شخ  رئ��ي�����ش��ي��ة 
ليوا  م��ن  واملخزنة  اجلوفية  امل��ي��اه 
وخمتلف  اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة  اإىل 
بال�شبكة  امل��رت��ب��ط��ة  ال���دول���ة  م���دن 
يف ح��االت ال��ط��وارئ ومب��ع��دل 40 
م��ل��ي��ون ج��ال��ون ي��وم��ي��ا ومل����دة 90 
يوما باالإ�شافة اإىل تزويد املناطق 

»الطاقة الدولية« تتوقع جتاوز 
اأمريكا ال�سعودية يف انتاج النفط 

•• باري�س-اأ ف ب:

توقعت الوكالة الدولية للطاقة ام�س اأن تتجاوز الواليات املتحدة ال�شعودية 
مع  رو�شيا،  بعد  عاملياً  الثانية  املرتبة  وحتتل  ال�شنة  ه��ذه  النفط  انتاج  يف 

تكثيف ا�شتخراج النفط ال�شخري بدفع من ارتفاع االأ�شعار.
وكتبت الوكالة الدولية للطاقة يف تقريرها ال�شهري اإن الواليات املتحدة 

“�شت�شجل رقما قيا�شيا هذه ال�شنة«.
تنتج الواليات املتحدة حالياً 9،9 ماليني برميل يوميا وهو اأعلى م�شتوى 
ال�شعودية،  مع  متاماً  “متقاربة  يجعلها  وه��ذا  �شنة  خم�شني  منذ  حققته 

ثاين اأكرب منتج للخام يف العامل بعد رو�شيا«.
املتحدة  ال��والي��ات  �شيجعل  االن��ت��اج  يف  املت�شارع  النمو  اإن  التقرير  واأ���ش��اف 
ت�شجل م�شتوى قيا�شياً تاريخياً يتجاوز 10 ماليني برميل يوميا متقدمة 
على ال�شعودية ويف تناف�س مع رو�شيا يف خالل 2018� يف حال اأبقت دول 
اتفاق خف�س  على  اأوب��ك  وخ��ارج  )اأوب���ك(  للنفط  امل�شدرة  ال��دول  منظمة 
يف  دوالراً   30 من  اأدن��ى  الربميل  �شعر  تراجع  بعد  اال�شعار  لرفع  االنتاج 

بداية 2016 ب�شبب تخمة ال�شوق.
و�شاهم خف�س االنتاج وتراجع املخزونات وبع�س اال�شطرابات اجليو�شيا�شية 
يف رفع �شعر الربميل فوق 70 دوالراً الأول مرة منذ 2014، وبدوره �شجع 

ارتفاع االأ�شعار �شركات انتاج النفط ال�شخري على تكثيف احلفر.
ومبا اأن الواليات املتحدة لي�شت طرفاً يف االتفاق بني منتجي اأوبك وخارج 

اأوبك، ميكن لهذه ال�شركات اأن توا�شل االنتاج بحرية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة ان منو االنتاج االأمريكي يف �شنة 2017 
تخفي�س  من  ال�شخري  النفط  �شركات  ا�شتفادة  “مع  التوقعات  كل  ف��اق 

االأكالف وتكثيف عمليات احلفر«.
واأ�شافت ان “النمو املت�شارع يف الواليات املتحدة واملكا�شب الكبرية يف كندا 
واملك�شيك...  فنزويال  انتاج  يف  الكبري  ال��رتاج��ع  عن  �شتعو�س  وال��ربازي��ل 
ب�����ش��رع��ة يف  تتك�شف   2018 ���ش��ن��ة  خ���الل  ال��ك��ب��رية  االم������دادات  ق�����ش��ة  ان 

االأمريكيتني«.
يتطلب �شخ مزيج  الأنه  ال�شخريني اجلدل  والغاز  النفط  ا�شتخراج  يثري 
اأع��م��اق الرتبة  الكيميائية حت��ت �شغط ع��ال يف  امل���اء وال��رم��ل وامل���واد  م��ن 
ال�شخور، يف تقنية يطلق عليها  الإخ��راج املحروقات املحتجزة بني طبقات 

ا�شم “الت�شديع الهيدرويل«.
ان  ميكن  انها  اعتبار  على  العملية  ه��ذه  البيئة  ع��ن  امل��داف��ع��ون  وي��ع��ار���س 

تت�شبب بتلويث املياه اجلوفية وحتى الت�شبب بهزات اأر�شية خفيفة.

مبيعات التجزئة الربيطانية تهبط يف دي�سمرب 
•• لندن-رويرتز:

انخف�شت مبيعات املتاجر الربيطانية باأكر من التوقعات خالل دي�شمرب 
عام  منذ  التجزئة  قطاع  يف  اأداء  اأ�شعف  �شهد  لعام  نهاية  يف  االأول  كانون 

2013 حيث ظل ارتفاع الت�شخم ي�شغط ب�شدة على االإنفاق.
1.5 باملئة  اإن حجم املبيعات هبط مبقدار  وقال مكتب االإح�شاء الوطني 
مقارنة مع نوفمرب ت�شرين الثاين، وهو انخفا�س اأكرب بكثري من توقعات 
املحللني برتاجع ن�شبته 0.6 باملئة فقط ويقابله ارتفاع بلغت ن�شبته واحدا 

باملئة يف نوفمرب ت�شرين الثاين.
اأ�شا�س �شهري منذ يونيو حزيران 2016  ويعد ذلك اأكرب انخفا�س على 
االحتاد  ع�شوية  م��ن  اخل���روج  ل�شالح  خالله  الربيطانيون  �شوت  ال��ذي 
�شبع  منذ  االأول  ك��ان��ون  دي�شمرب  �شهر  يف  اأداء  اأ�شعف  اأن��ه  كما  االأوروب����ي، 

�شنوات.
وفيما يتعلق بالربع االأخري ككل، تباطاأ منو املبيعات اإىل 0.4 باملئة مقارنة 

مع 0.8 باملئة يف الربع الثالث.
وقال املكتب اإن مبيعات التجزئة لن ت�شهم تقريبا يف النمو االقت�شادي يف 

االأ�شهر الثالثة االأخرية من عام 2017.

الدوالر يقرتب من اأدنى م�ستوى يف 3 �سنوات 
•• لندن-رويرتز:

اأدن��ى م�شتوى يف ثالث �شنوات مقابل �شلة عمالت  انخف�س ال��دوالر قرب 
موجة  يف  اخلام�س  لالأ�شبوع  الهبوط  �شوب  بذلك  متجها  اجلمعة  ام�س 

خ�شائر قد تكون االأطول منذ مايو اأيار 2015.
االأول  كانون  دي�شمرب  اأدنى م�شتوى منذ  اإىل  االأمريكية  العملة  وتراجعت 

2014 هذا االأ�شبوع.
وظل موؤ�شر الدوالر بالقرب من تلك امل�شتويات مع تعر�شه ل�شغوط جراء 
املوؤ�شر  ونزل  العمل.  االأمريكية عن  احتمال توقف احلكومة  خماوف من 
0.3 باملئة خالل اليوم اإىل 90.243، وهو م�شتوى اأعلى قليال من االأدنى 
الذي �شجله اأم�س اخلمي�س عند 90.113. وخ�شر املوؤ�شر نحو اثنني باملئة 

منذ بداية هذا العام.
وارتفع اليورو 0.3 باملئة اإىل 1.2276 دوالر مقرتبا من اأعلى م�شتوى 

يف ثالثة اأعوام البالغ 1.2323 دوالر الذي �شجله يوم االأربعاء.
اإىل  اليابانية  نظريتها  اأم���ام  باملئة   0.5 االأم��ري��ك��ي��ة  العملة  وانخف�شت 
110.60 ين. وتعافى الني من اأدنى م�شتوى يف اأربعة اأ�شهر، والذي �شجله 

يوم االأربعاء عند 110.19 ين للدوالر.

�سادرات النفط املكررة ال�سعودية تزيد على ح�ساب اخلام 
 •• لندن-رويرتز:

املكررة  النفطية  املنتجات  ح�شة  اإن  ام�س  ال��دول��ي��ة  الطاقة  وك��ال��ة  قالت 
لتبدد   2017 ع��ام  خ��الل  م��ط��رد  ب�شكل  زادت  ال�شعودية  ال�����ش��ادرات  م��ن 
االأ�شواق اخلارجية مع  النفط اخلام يف  اململكة من  انخفا�س مبيعات  اأثر 

امتثالها لالتفاق العاملي ب�شاأن خف�س االإمدادات.
وقالت الوكالة يف تقريرها ال�شهري ا�شتنادا اإىل بيانات من مبادرة البيانات 
امل�شرتكة جودي اإن ال�شعودية �شدرت 6.9 مليون برميل يوميا من النفط 
برميل  األ��ف   760 نحو  ق��دره  بانخفا�س  االأول  ت�شرين  اأكتوبر  يف  اخل��ام 

يوميا عن امل�شتوى امل�شجل قبل عام.
املكررة  النفطية  املنتجات  اململكة من  زادت �شادرات  نف�شه،  الوقت  لكن يف 
من  يوميا  برميل  األ���ف   155 ال��ط��ائ��رات  ووق���ود  والبنزين  ال��دي��زل  مثل 
م�شتواها قبل عام، ليبلغ اإجمايل �شادرات املنتجات “ال�شائلة” 8.5 مليون 

برميل يوميا يف اأكتوبر ت�شرين االأول.
وعلى الرغم من اأن اإجمايل حجم ال�شادرات انخف�س على اأ�شا�س �شنوي، 
فاإن ح�شة املنتجات املكررة �شكلت 19 باملئة من احلجم االإجمايل يف اأكتوبر 

ت�شرين االأول، ارتفاعا من نحو 13 باملئة قبل عام.
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العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4132  جتاري جزئي
املدعي/ ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  بافان  �شيف�شتار  عليه/مطعم  املدعي  اىل 

اأقام  ق��د  العو�شي  علي  حاجي  حممد  وميثله:عبداهلل  ده��ان��اب��ال  كري�شنامورتي 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام ال�شركة املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره )117.000( درهم مع الفوائد القانونية على مبلغ املطالبة بواقع %12 
من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة 
لذا   ch1.C.14:بالقاعة ال�شاعة:08.30 �س  املوافق 2018/2/1   يوم اخلمي�س 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4033  جتاري جزئي
���س.ذ.م.م 2- غالم على حممد ح�شن خادمي  املدعي عليه/�شوزي�س للتجارة  اىل 
اأقام عليك  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/باتريك�س للتجارة ���س.ذ.م.م قد 
وقدره  مببلغ  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  املدعي  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
قيد  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م   )357685(
املوافق 2018/1/21   االح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  التام.  ال�شداد  الدعوى وحتى 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.C.12:بالقاعة ���س  ال�����ش��اع��ة:08.30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/4079  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1- اندرو فيليب �شتيفين�س جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

بنك ابوظبي التجاري )فرع( وميثله:عبدالرحمن ن�شيب عبدالرحمن بن ن�شيب 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
)232980.37( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2018/1/24 
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 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 االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3816  جتاري جزئي
كاندا�شان  �شييتيبارامبيل  �شانداناندان  �شاداناندان  �شاجنيتا   -1/ عليه  املدعي  اىل 
���س.م.خ وميثله:�شيخه  اال�شالمي  التمويل  املدعي/دار  ان  االقامة مبا  جمهول حمل 
حممد �شيف علي املحرزي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )197340.82( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�شامن  عليهم 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ:2017/4/10 اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول 
اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2018/2/8
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/892  جتاري جزئي 
اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- اخل��ط امل��ت��ق��دم ل��ل��م��ق��اوالت ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2016/7/20  يف الدعوى املذكورة 
ح�شوريا  املحكمة  بحكمت  امل��ه��ريي  م�شحار  ب��ن  خمي�س  مهري  ل�شالح/خالد  اع��اله 
بالزام  االوىل  عليها  امل��دع��ي  ح��ق  ال��ث��اين ومبثابة احل�شوري يف  عليه  امل��دع��ي  ح��ق  يف 
املدعي عليهما مت�شامنني بان يوؤديا اىل املدعية مبلغ 149500 درهما وفائدة 9% من 
تاريخ:2016/4/13 وحتى ال�شداد التام والزمتهما بالر�شوم امل�شاريف ومبلغ ثالثمائة 
درهم اتعاب املحاماه ورف�شت ما زاد على ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2956  جتاري جزئي 
بان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ر���ش��الن  جابر  �شيد  عمرو  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/11/14 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
ل�شالح/دار التمويل �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )20.817.77( 
تاريخ:2017/8/23  ت��اري��خ:2017/3/28 حتى  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  درهم 
ثم فائدة على االجمايل بواقع 9% من تاريخ:2017/8/24 وحتى متام ال�شداد والزمته 
اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال  بامل�شروفات ومبلغ 500 درهم مقابل 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/1446  جتاري جزئي 
ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  �شامل  مبارك  احمد  املا�س  خالد  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي/بنك دبي اال�شالمي �س.م.ع وميثله:خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن 
الكتبي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2016/12/28  يف الدعوى 
املا�س  املدعي عليه )خالد  بالزام  ���س.م.ع  اال�شالمي  دبي  ل�شالح/بنك  اعاله  املذكورة 
احمد مبارك �شامل( بان يوؤدي للبنك املدعي )بنك دبي اال�شالمي �س.م.ع( مبلغ وقدره 
)246.340( درهم والزمته بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   .
التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/951  جتاري جزئي 

املدعي/بنك  ان  االقامة مبا  اوبيلي جمهول حمل  اويند  ويليام  املدعي عليه/1-  اىل 
دبي اال�شالمي �س.م.ع وميثله:خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/26  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/بنك دبي اال�شالمي �س.م.ع بالزام املدعي عليه باداء مبلغ )202.517.49( درهم 
تعوي�س للمدعي عن عدم توريد وت�شليم املدعي كمية )81.007( كجم �شكر من ال�شكر 
باملوا�شفات املتفق عليها بعقد بيع ال�شلم �شند الدعوى والزمت املدعي عليه بامل�شاريف 
والف درهم اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  االع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2757  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- علي يو�شف غالم حاجي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/دار 
التمويل �س.م.ع وميثله:�شيخه حممد �شيف علي املحرزي نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/11/22  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/دار التمويل 
�س.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ )29737.12( درهم وفائدة %9 
من تاريخ:2012/12/1 وحتى:2017/8/13 وفائدة 9% على اجمايل املبلغ امل�شتحق يف 
التاريخ االخري وحتى متام ال�شداد والزمته بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2955  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- علي حممد علي البو�شعيدي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  املحرزي  علي  �شيف  حممد  وميثله:�شيخه  ���س.م.ع  التمويل  دار 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/12/6  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/دار 
يوؤدي للمدعية مبلغ )مائة واثنني واربعني  بان  املدعي عليه  بالزام  ���س.م.ع  التمويل 
الف وثمامنائة واثنني وثالثني درهم و�شتة واربعني فل�شا( والفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف:2017/8/23 وحتى متام ال�شداد والزمته 
بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/314  ا�ستئناف تنفيذ جتاري    
بنت  داود  وف���اء   -2 الق�شيبي  حمد  ب��ن  �شليمان  ب��ن  داود   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
�شليمان بن حمد الق�شيبي 3- و�شال بنت �شليمان بن حمد الق�شيبي  4- يا�شمني 
حممد �شياء الدين كون�س 5- بهية بنت عبداهلل بن ح�شن الق�شيبي 6- انت�شار بنت 
احمد بن حمد الق�شيبي 7- جناة بنت عبدالعزيز بن حمد الق�شيبي 8-�شهام بنت 
عبدالعزيز بن حمد الق�شيبي 9-�شعاد بنت عبدالعزيز بن حمد الق�شيبي  10-�شحر 
الق�شيبي   حمد  بن  عبدالعزيز  بنت  11-�شماح  الق�شيبي   حمد  بن  عبدالعزيز  بنت 
12-يو�شف بن احمد بن حمد الق�شيبي 13-عبداملح�شن بن احمد بن حمد الق�شيبي 
14-�شميحة بنت احمد بن حمد الق�شيبي 15 وليد بن خالد بن احمد الق�شيبي 16-
الق�شيبي  احمد  بن  خالد  بنت  دان��ة   17 الق�شيبي  احمد  بن  خالد  بن  عبدالرحمن 
امل�شتاأنف / �شعود بن عبدالعزيز بن حمد الق�شيبي  ان  جمهويل حمل االقامة مبا 
ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  الهنائي   �شيخان  م�شعود  خليفة  وميثله:عبدالعزيز 
بالدعوى رقم 2015/2253 تنفيذ جتاري - وحددت لها جل�شه يوم االربعاء  املوافق 
2018/2/14 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

فقدان جواز �سفرت
دان����ي����ال   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
بريطاين   ، وي��ف��ني  ب����ارى 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
  )537075394( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 050/8183543

فقدان جواز �سفرت
م�������روان   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
عبداملنعم  ����ش���ي���د  اح����م����د 
م�����������ش�����ري   ، ال�������������ش������ي������د 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
  )17738156( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 056/3339038

فقدان جواز �سفرت
م�شطفى   / امل���دع���و  ف��ق��د 
اجلن�شية  ت����رك����ي   ، ك������ول 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
  )1 3 1 9 7 7 4 5 U (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 050/9352736

فقدان جواز �سفرت
فقدت املدعوة / الرا عادل 
حممد علي الفاعور ، اردنية 
�شفرها  ج���واز   - اجلن�شية 
  )475487O( رق�������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 055/3322702

منوذج اإعلن الن�صر
العامة  للتجارة  تيكنولوجي  لونغز   : املالك   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

 Longse:س.ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية�
املودعة بالرقم  : 280320     بتاريخ : 2017/9/30

باإ�شم :لونغز تيكنولوجي للتجارة العامة �س.ذ.م.م
وعنوانه :دبي- انديقو 1 مكتب 912 املدينة العاملية دبي هاتف: 0507181193 

dragotown@gmail.com امييل
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9 االجهزة واالدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واجهزة 
واال�شارة  والقيا�س  الوزن  وادوات  الب�شرية  واالدوات  واالجهزة  وال�شينمائي  الفوتوغرايف  الت�شوير  وادوات 
واملراقبة )اال�شراف( واالنقاذ والتعليم اجهزة وادوات لو�شل او فتح او حتويل او تكثيب او تنظيم او التحكم 
يف الطاقة الكهربائية اجهزة ت�شجيل او ار�شال او ن�شخ ال�شوت او ال�شور حامالت بيانات مغناطي�شية اقرا�س 
ت�شجيل ماكينات بيع األية واليات لالجهزة التي تعمل بقطع النقد االت ت�شجيل النقد االت حا�شبة معدات 

واجهزة حا�شوبية ملعاجلة البيانات اجهزة اطفاء احلرائق.
و�شف العالمة:هي عبارة عن كلمة )Longse( مكتوبة باحلروف الالتينية بلون احمر.

االإ�شرتاطات:.
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  20  يناير 2018 العدد 12228

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك ا�س اك�س دي للهواتف املتحركة )�س.ذ.م.م(.
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 261004          بتاريخ : 09/ 2016/10
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     /   200م

با�ش��م: ا�س اك�س دي للهواتف املتحركة )�س.ذ.م.م(.
وعنوانه: �س.ب: 10237 دبي - االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
�شماعات  حممولة،  هواتف  للهواتف  اأطقم  حممولة،  هواتف  باحلا�شوب،  ملحقة  اأجهزة  حا�شوب،  اأجهزة 

الراأ�س.
الواق�عة بالفئة: 09.

و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينيةAstarry  كتبت ب�شكل مميز باللون االأزرق حيث كتب احلرف 
الالتيني A ب�شكل كبري وعري�س وينطلق منه �شهم متجه اإيل اليمني فوق احلروف االأخرى كما هو مو�شح 

بال�شكل املرفق.
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   

ال�سبت  20  يناير 2018 العدد 12228

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك ا�س اك�س دي للهواتف املتحركة )�س.ذ.م.م(.
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 252328          بتاريخ : 19/ 2016/04
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     /   200م

با�ش��م: ا�س اك�س دي للهواتف املتحركة )�س.ذ.م.م(.
وعنوانه: �س.ب: 10237 دبي - االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
�شماعات  حممولة،  هواتف  للهواتف  اأطقم  حممولة،  هواتف  باحلا�شوب،  ملحقة  اأجهزة  حا�شوب،  اأجهزة 

الراأ�س.
الواق�عة بالفئة: 09

وباللون  مبتكرة  وبطريقة  الالتينية  باللغة  مكتوبة   Summer كلمة  عن  عبارة  هي   : العالمة  و�شف 
االأخ�س كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   

ال�سبت  20  يناير 2018 العدد 12228

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك بالتفورم فيتني�س جيم.
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 283465          بتاريخ : 25/ 2017/11
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     /   200م

با�ش��م: بالتفورم فيتني�س جيم.
وعنوانه: �س.ب: 8276 دبي - االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي، االإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات 

احلا�شوب، ترويج املبيعات لالآخرين يف الفئة  35.
الواق�عة بالفئة: 35.

فوقها  يوجد  حيث  مميز  ب�شكل  كتبت   PLATFORM الالتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العالمة  و�شف 
احلرف الالتيني O حتته خط اأفقي عري�س والعالمة باللون االأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل املرفق

 platform اال�ش��رتاطات: احلماية للعالمة يف �شكلها املميز مع عدم املطالبة بحق ح�شري عن الكلمة
يف الو�شع العادي.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   

ال�سبت  20  يناير 2018 العدد 12228

العدد 12228 بتاريخ 2018/1/20   

              اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00068/2018 جتاري 

ال�سادر يف الدعوى رقم 02/09203/2017  جتاري- ايجارات بالن�سر
اإىل املنفذ �شده : بالنتي اند ا�شو �شييت ميدل اي�شت اأنك. جمهول حمل االإقامة. 
ال�شادر  ذ.م.م  – تيكون لال�شتثمارات منطقة حرة   التنفيذ  حيث تقدم طالب 
املدعي  اإل��زام   -1 باالآتي:  والقا�شي  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  ل�شاحله احلكم يف 
اإلزام   -2 �شواغلها  من  خالية  للمدعية  وت�شليمها  املوؤجرة  العني  باإخالء  عليها 
وحتى   2017-5-26 من  للفرتة  دره��م   28188 االإيجار  بدل  ب�شداد  عليه  املدعي 
26-10-2017 وما ي�شتجد من اأجرة حتى تاريخ االإخالء الفعلي بواقع 67.649 
درهم كاأجرة �شنوية . الزام املدعي عليها باأن ت�شليم للمدعية براءة ذمة من هيئة 
الفعلي.  االإخ��الء  تاريخ  حتى  املاأجور  على  امل�شتحقة  للفواتري  واملياه  الكهرباء 
اإلزام املدعي عليها بامل�شروفات. لذلك نعلمكم اإنكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم 
خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل 
املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ االإجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذه. مالحظة. 
�شيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�شليم اإفادة االإعالن بالن�شر خالل 

ع�شرة اأيام من تاريخ ا�شتالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�شنة 2017 . 
اإدارة تنفيذ الحكام
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    اعالن حكم  بالن�سر

 اعالن حكم غيابي

 يف الدعوى رقم 02/09611/2017 ايجارات
ذ.م.م  ���س  الكهروميكانيكية  ل��ت��ج��ارة   م���ارك  – الن��د  االإع���الن  ل��ه ط��ال��ب  املحكوم 
العنوان: بناية بي 20 حمل رقم 14 ور�شان االأوىل ت: 0557038944 املحكوم عليه 
املطلوب اإعالنه – دي �شي اأي للمقاوالت �س.ذ.م.م العنوان : �شكن عمال الند مارك 
-1-17 بجل�شة  ال�شادر  احلكم  .منطوق   152-264 االأر���س  رقم  الثانية  حمي�شنة 

2018 حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري: اإلزام  بقيمة ايجارية : اإلزام املدعي عليها 
 2017-3-28 وحتى   2016-9-21 من  للفرتة  دره��م   411853 االإي��ج��ار  ب��دل  ب�شداد 
اإلزام  .الزام املدعي عليها ب�شداد ال�شرائب امل�شتحقة على املاأجور مبلغ 218960 . 
املدعي عليها ب�شداد ر�شوم وم�شاريف اخلدمات مبلغ 232576 درهم. اإلزام املدعي 
م�شاريف  ب�شداد  عليها  املدعي  اإل��زام  دره��م.   469200 مبلغ  الغرامة  ب�شداد  عليها 
الغاز مبلغ 24227 درهم. الر�شوم وامل�شاريف : واإلزامه بالر�شوم وامل�شروفات. وملا 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  با�شم �شاحب  كان هذا احلكم قد �شدر 
حاكم  دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري فهو قابل لال�شتئناف خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال �شار نهائيا قابل للتنفيذ.  
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    اعالن ح�سور املدعى عليه بالن�سر 

 يف الدعوى رقم 02/11212/2017  جتاري
الهادي  م 2- رمزي حممود �شالح عبد  ذ.م  �شولت لال�شتثمارات �س   1 املدعي عليه:  اإىل 
مبا اأن املدعي : ح�شن �شاطع عبدالغني البزاز . قد قام الدعوى 2017-11212-02 جتاري 
ايجارات اأمام املركز بطلب الزامكم بالتايل: اإخالء عقار اأن املدعي عليه ميتنع عن �شداد 
االأجرة للماأجور للفرتة من 16-8-2017 وحتى 15-8-2018 فرت�شد  بذمته مبلغ 213.800 
درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد اأو االإخالء بالن�شر يف تاريخ 2017-11-23. 
مطالبة مالية اأن املدعي عليها �شلما للمدعي �شيك مببلغ 213.800 درهم كقيمة ايجارية 
وتبني عدم وجود ر�شيد له وميتنعا عن  �شداد مقابله . مطالبة مالية عن ر�شم ت�شجيل 
االإنذار العديل ب�شداد االأجرة ور�شم االإعالن باالإنذار ور�شم الت�شريح بالن�شر ور�شم الن�شر 
يف اجلريدة. الزام  بت�شليم م�شتندات اأن امل�شتاأجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه 
به. مطالبة مالية  االنتفاع  اإع��ادة  ليمكن  االلتزامات  تلك  املاأجور من  والب��د من تطهري 
ما ي�شتجد من ايجار بواقع 213.800 درهم �شنويا وحتى االإخالء الفعلي. مطالبة مالية 
اإلزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. وقررت اللجنة الق�شائية اإعالنكم بالن�شر 
للح�شور بجل�شة يوم الثالثاء املوافق 23-1-2018  ال�شاعة 02:30م اأمام اللجنة الق�شائية 
اللجنة الرابعة بالدائرة االبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�شل املنازعات االيجارية لنظر 
مكلف  فاأنت  الن�شر.  تاريخ  اأي��ام من  اإىل ثالثة  امل�شافة  م��دة  بتق�شري  اأم��ر  وق��د  الدعوى 

باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات. 
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الفجر الريا�ضي

بـــرنـــامـــج الريـــا�سيـــني ال�سحـــي يت�ســـدر اأجنـــدة االأوملبيــــاد اخلـــــا�س
عقد مبقر اللجنة العليا لالألعاب االإقليمية والعاملية لالأوملبياد اخلا�س 
يف اأبوظبي اجتماع لالأطباء امل�شاركني يف امللتقى ال�شحي لدورة االألعاب 
االإقليمية التا�شعة التي ت�شت�شيفها العا�شمة اأبوظبي يف مار�س املقبل 
حتت رعاية كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اإطار  امل�شلحة وذلك يف  القائد االأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  ويل عهد 
اللم�شات  لو�شع  ال�شحي  بالربنامج  اخلا�شة  اال�شرتاتيجية  اخلطة 

االأخرية ا�شتعدادا النطالق احلدث املرتقب.
وي�شهد الربنامج ال�شحي تطوع املئات من املتخ�ش�شني يف ق�شم الرعاية 
و�شيكون  وال��ع��امل��ي��ة  االإقليمية  االأل��ع��اب  دورت���ي  يف  وال�شحية  الطبية 

للمتطوعني دور يف كافة املهام واالأعمال �شمن برنامج الريا�شيني.
ويقدم برنامج الريا�شيني ال�شحي فحو�شات �شحية جمانية جلميع 

الريا�شيني املتناف�شني يف دورتي االألعاب االإقليمية والعاملية و�شيخ�شع 
االألعاب  دورة  خ���الل  ط��ب��ي��ة  ل��ف��ح��و���ش��ات  ري��ا���ش��ي   1200 م��ن  اأك����ر 
االإقليمية لالأوملبياد اخلا�س القادمة باال�شافة اىل 7000 ريا�شي يف 

دورة االألعاب العاملية.
اأن  وي�����ش��رف��ن��ا  ي�شعدنا  ب��رك��ات  تي�شري  م��ه��ا  ال��دك��ت��ورة  ���ش��ع��ادة  وق��ال��ت 
ان  ..م�شرية اىل  البارز  العاملي  االإم���ارات هذا احل��دث  دول��ة  ت�شت�شيف 
وقدراتهم  اإمكانياتهم  وتوظيف  الطبي  الكادر  من  املتطوعني  اإقبال 
االإمارات  روؤي��ة  يعك�س  اخلا�س  االأوملبياد  امل�شاركني يف  �شبيل خدمة  يف 
تقدمي الرعاية اإىل جميع  خالل  من  �شاملة  بيئة  تعزز  التي   2030

�شرائح املجتمع.
واأردفت �شعادتها بالقول اإنها املبادئ التي و�شعها املغفور له ال�شيخ زايد 

بن �شلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - موؤ�ش�س دولة االإمارات، وباين 
لِهم اإجنازاتها املحلية واالإقليمية والعاملية،  �س نه�شتها احلديثة، ومرُ اأرُ�شرُ
وناأمل اأن ي�شارك معنا املزيد من املتطوعني يف االأ�شابيع القليلة املتبقية 

للحدث.
وت�شكل االألعاب االإقليمية واالألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س جزءا من 
روؤية االإم��ارات 2030 التي تدعم اندماج اأ�شحاب الهمم يف املجتمع، 

ملمار�شة حياتهم اليومية ب�شكل طبيعي.
كما �شتكون دورة االألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س، احلدث الريا�شي 
ت��اري��خ االأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س، وال���ذي �شيقدم  االأك���ر وح���دًة وت�شامًنا يف 
االأ�شخا�س  اأو  الذهنية  التحديات  ذوي  للريا�شيني من  �شاملة  جتربة 

املتطوعني على حد �شواء.

وحتظى االأوملبياد اخلا�س، باعرتاف واإ�شراف اللجنة االأوملبية الدولية، 
الباراملبية،  االأل��ع��اب  االأخ��رى مثل  االأوملبية  االأل��ع��اب  وه��ي تختلف عن 
الذين  اأو  الذهنية،  التحديات  اأ���ش��ح��اب  م��ن  للريا�شني  تقام  بكونها 

يعانون من التاأخر يف االإدراك اأو ا�شطرابات النمو.
 1200 اأكر من  اأبوظبي على موعد مع ا�شتقبال  و�شتكون العا�شمة 
ريا�شي من خمتلف اأنحاء املنطقة، للم�شاركة يف مناف�شات دورة االألعاب 
مار�س  و22   17 بني  الفرتة  يف  املقامة  اخلا�س  لالأوملبياد  االإقليمية 
القادم حيث �شيتناف�س امل�شاركون �شمن 16 ريا�شة خمتلفة يف 8 مواقع 
ريا�شية يف اإمارة اأبوظبي، وهي مدينة زايد الريا�شية، ومركز اأبوظبي 
الوطني للمعار�س، وحلبة مر�شى يا�س، ونادي �شباط القوات امل�شلحة، 

ونادي اجلزيرة الريا�شي، ومنتجع الفر�شان الريا�شي الدويل.

�سرطـــة راأ�س اخليمـــة ت�سكـــل فريــــق 
“اجلوجي�ستـــــو” الن�سائــــي 

دميرتوف ي�سارك يف بطولة �سوق دبي احلرة للتن�س

جلنة الرتبية والتعليم وال�سباب يف املجل�س اال�ست�ساري الإمارة ال�سارقة تعقد 
اجتماعها وتبحث روؤاها يف م�سروع قانون تنظيم جمل�س ال�سارقة الريا�سي 

بحثت جلنة �شوؤون الرتبية والتعليم والثقافة واالإعالم 
وال�شباب باملجل�س اال�شت�شاري ب�شفتها اللجنة املخت�شة 
بقطاع ال��ري��ا���ش��ة روؤاه����ا ب�����ش��اأن م�����ش��روع ق��ان��ون تنظيم 
جم��ل�����س ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي خ���الل اج��ت��م��اع��ه��ا الذي 
اأعمالها لدور  املجل�س �شمن  اأم�س مبقر  عقدته �شباح 
االنعقاد العادي  الثالث من الف�شل الت�شريعي التا�شع.

ت���راأ����س االج��ت��م��اع حم��م��د ���ش��ل��ط��ان اخل��ا���ش��وين رئي�س 
اللجنة وح�شره من اأع�شاء اللجنة وحيدة عبدالعزيز 
وجمعه ال�شام�شي وعبداهلل امل�شافري وحممد �شامل بن 
ع�شو  هندي  بن  جمعة  حممد  ح�شور  بجانب  هويدن 
علي  األ  ح�شن  وي��و���ش��ف  االج��ت��م��اع  ح�شر  كما  املجل�س 
خادم  ب��ن  وع��ب��دال��ع��زي��ز  للمجل�س  ال��ق��ان��وين  امل�شت�شار 
رئي�س ق�شم �شوؤون اجلل�شات وهدى احلمادي اأمينة �شر 

اللجنة واإ�شالم ال�شيوي االإعالمي باملجل�س.
عام  اأم��ني  ال��ن��وم��ان  عبدالعزيز  االج��ت��م��اع  ح�شر  فيما 
جمل�س ال�شارقة الريا�شي والدكتور حممد عبدالعظيم 
والتميز  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال���درا����ش���ات  خ��ب��ري  حم���م���ود 

املوؤ�ش�شي مبجل�س ال�شارقة الريا�شي.
اخلا�شوين  �شلطان  حممد  رح��ب  االجتماع  بداية  ويف 
الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  ع��ام  ب��اأم��ني  اللجنة  رئي�س 
الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  ل��دور  تقديره  ع��ن  واأع���رب 
برئا�شة ال�شيخ �شقر بن حممد القا�شمي والأمينه العام 
وكافة كوادر املجل�س على جهودهم يف االرتقاء املتوا�شل 
ال�شارقة ف�شال عن دور  اإمارة  باملوؤ�ش�شات الريا�شية يف 
خمتلف  ودع��م  الريا�شي  االأح����داث  تنظيم  يف  املجل�س 

االأندية.
العام ملجل�س  االأم��ني  اللجنة دعت  اأن  واأك��د اخلا�شوين 
راأيه يف كافة جوانب  الريا�شي لالطالع على  ال�شارقة 
جمل�س  ميكن   ما  اإىل  الو�شول  بغية  القانون  م�شروع 

ال�شارقة الريا�شي من اأداء عمله وما يتواله من دور يف 
النهو�س بالواقع الريا�شي يف االمارة ومتابعة متوا�شلة 
الأندية اإمارة ال�شارقة. بدوره تقدم عبدالعزيز النومان 
للمجل�س  بال�شكر  الريا�شي  ال�شارقة  اأمني عام جمل�س 
اال���ش��ت�����ش��اري ع��ل��ى دوره وت��وا���ش��ل��ه ال��دائ��م م��ع جمل�س 
لدعم  دائ��م  اهتمام  من  يوليه  وم��ا  الريا�شي  ال�شارقة 
امل��ج��ل�����س واالأن���دي���ة ال��ري��ا���ش��ي��ة يف االإم�����ارة م��ع��رب��ا عن 
املجل�س  يف  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ���ش��وؤون  للجنة  ت��ق��دي��ره 

اال�شت�شاري على دعوتها ملناق�شة مواد القانون.
من  يتطلع  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  اأن  على  واأك���د 
اإىل م��وا���ش��ل��ة ع��م��ل��ه و�شعيه  ال��ق��ان��ون  خ���الل م�����ش��روع 
لتطوير كافة االندية يف االإمارة وخلق بيئة تناف�شية يف 
كافة االلعاب الريا�شية الفردية واجلماعية واالهتمام 

بن�شر الثقافة الريا�شية وتنمية املواهب الريا�شية.
ثم ناق�س االع�شاء با�شتفا�شة م�شروع القانون واملحال 
من املجل�س التنفيذي وذلك ا�شتنادا لن�س البند الرابع 
ب�شاأن  1999م  ل�شنة   2 القانون رقم  7 من  امل��ادة  من 
اأحاله  اأن  ال�شارقة بعد  التنفيذي الإمارة  املجل�س  اإن�شاء 
�شوؤون  للجنة  ال�شابقة  جل�شته  يف  اال�شت�شاري  املجل�س 
الرتبية والتعليم والثقافة واالعالم وال�شباب بو�شفها 
اللجنة املخت�شة وللجنة ال�شوؤون الت�شريعية والقانونية 

للم�شاهمة براأيها .
وتبادل االأع�شاء االآراء يف خمتلف مواد م�شروع القانون 
اإىل  اأه��داف ومهام واخت�شا�شات وا�شتمعوا  وما به من 
راأي االأمني العام ملجل�س ال�شارقة الريا�شي حول مواد 

م�شروع القانون.
وارت��������اأت جل��ن��ة ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م اإدخ�������ال ع����دد من 
التعديالت بناء على اأراء اأع�شائها حول م�شروع قانون 

تنظيم جمل�س ال�شارقة الريا�شي.

اأن  ه��اي��دل  كري�شتيان  االأمل���اين  �شالكه  م��درب  ك�شف   
بايرن ميونيخ  اىل  �شينتقل  ليون غوريت�شكا  ال��دويل 
ب��ط��ل ال�����دوري وم��ت�����ش��در ال��رتت��ي��ب احل���ايل اعتبارا 
البالغ  الو�شط  الع��ب  انتقال  املقبل.و�شيكون  املو�شم 
22 عاما دون اأي مقابل الأن عقده احلايل مع �شالكه 

ينتهي يف ختام املو�شم احلايل.
املناف�شة  وي�شعى بايرن الذي غالبا ما يجرد الفريق 
نف�شه،  ال��واع��دي��ن، اىل جتديد  االأمل���ان  الالعبني  من 
و�شول  الهجومي يف ظل  الو�شط  ناحية  ال�شيما من 
اريني  والهولندي  ريبريي  فرانك  الفرن�شي  الثنائي 

روبن اىل نهاية عقدهما يف ختام املو�شم وعدم اتخاذ 
اي قرار حتى االآن ب�شاأنهما.

خاللها  �شجل  دولية  مباراة   12( غوريت�شكا  وتاألق 
التي  ال���ق���ارات  ك��اأ���س  يف  خ��ا���س  ب�شكل  اه����داف(  �شتة 
املانيا،  بها  وتوجت  رو�شيا  يف  املا�شي  ال�شيف  اقيمت 
اىل  لالن�شمام  بقوة  املر�شحني  الالعبني  اح��د  وه��و 
رو�شيا  يف   2018 مونديال  خ��الل  املنتخب  ت�شكيلة 

اي�شا.
ويدافع غوريت�شكا عن الوان �شالكه منذ 2013 بعد 

انتقاله اليه من بوخوم.

غوريت�سكا اىل بايرن املو�سم املقبل 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

النعيمي  علوان  بن  اهلل  عبد  علي  اللواء  ا�شتقبل 
الن�شائي  ال��وف��د  اخليمة،  راأ����س  �شرطة  ع��ام  قائد 
الثقايف،  الريا�شي  راأ�س اخليمة  نادي  الزائر من 
اإىل القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة، برئا�شة 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  �شيف  ح�شة  االأ�شتاذة 
ترافقها  ال��ث��ق��ايف،  الريا�شي  اخليمة  راأ����س  ن���ادي 
االأ�شتاذة ابت�شام املهري اأمني ال�شر امل�شاعد بنادي 
راأ�س اخليمة الريا�شي الثقايف، واالأ�شتاذة �شيخة 
 ) اجلوجي�شتو   ( الدعم  فريق  رئي�س  اخل��اط��ري 
الثقايف،  الريا�شي  اخليمة  راأ���س  بنادي  الن�شائي 

وذلك مبكتبه مببنى القيادة العامة.
موؤكداً  ال��زائ��ر،  الن�شائي  بالوفد  النعيمي،  رح��ب 
حر�س القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة، على 
ال�شركاء  م��ع  وال��ت��ع��اون  التوا�شل  اأوا���ش��ر  تعزيز 
يهم  فيما  وخا�شًة  اال�شرتاتيجيني،  اخلارجيني 
�شاأن املراأة االإماراتية، ويدعم مكانتها يف املجتمع، 

االجتماعية  اجلوانب  خمتلف  يف  موقفها  ويعزز 
وال��ري��ا���ش��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، ان���ط���الق���اً م���ن منهج 
القيادة الر�شيدة التي حتر�س على دعم االهتمام 
بالعنا�شر الن�شائية الوطنية، والتي كان ح�شادها 
العنا�شر  ب���ني  ال��ف��ع��ال  ال���ت���ع���اون  ال���ي���وم حت��ق��ي��ق 
يف  وقريناتهن  اخليمة،  راأ����س  ب�شرطة  الن�شائية 
واالحتادية  املحلية  اخلارجية  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
وحتى على م�شتوى االأندية الريا�شية يف االإمارة، 
ونلتم�س ذلك من خالل هذا اللقاء الودي الذي 
يهدف اإىل اإطالق مبادرة ت�شكيل فريق جوجي�شتو 
اخليمة،  راأ����س  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  ن�شائي 
االأول  الن�شائي  اجلوجي�شتو  فريق  مع  بالتعاون 
على م�شتوى االإمارة، واملنظم بنادي راأ�س اخليمة 

الريا�شي الثقايف.
وثمن قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة، اإطالق مبادرة 
ت�شكيل فريق اجلوجي�شتو الن�شائي ب�شرطة راأ�س 
اخليمة، موؤكداً �شرورة حتفيز العنا�شر ال�شرطية 
الن�شائية ذات القدرات الريا�شية املتميزة، وت�شجع 

جميع املواهب الريا�شية ال�شرطية للم�شاركة يف 
والدولية،  املحلية  الريا�شية  االأن�شطة  خمتلف 
وخا�شة على م�شتوى بطوالت اجلوجي�شتو، عرب 
اإر�شاد وتوجيه الالعبات على ممار�شة االحرتاف 
ال��ري��ا���ش��ي، وت��ك��وي��ن ف���رق ن�����ش��ائ��ي��ة ق��وي��ة با�شم 
الدولية  ال��ب��ط��والت  تناف�س يف  وال��دول��ة  االإم����ارة 
على نحو م�شرف يحقق االأهداف املرجوة، موؤكداً 
وت�شجيع  دع��م  على  اخليمة  راأ���س  �شرطة  حر�س 
املتميزات ريا�شياً، لالرتقاء بهم اإىل ال�شدارة يف 

املراكز العاملية.
بريا�شة  النعيمي،  علوان  بن  علي  ال��ل��واء  واأ���ش��اد 
اجلوجي�شتو التي حتدث تغيريات نف�شية اإيجابية 
لدى ممار�شيها على ال�شعيد العقلي، فتعزز فيهم 
والثقة  واالأخ����الق  وال��ت��وا���ش��ع  وال��روي��ة  احلكمة 
بالنف�س والتحلي باحلذر واالنتباه ويقظة الفكر، 
م�شتويات  خف�س  يف  ال��ب��ن��اء  دوره����ا  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
التوتر وزيادة تراجع م�شتويات االكتئاب وحت�شني 

احلالة املزاجية.

الثالث  امل�شنف  دمي��رتوف،  غريغور  البلغاري  التن�س  جنم  ي�شتعد 
التن�س، لبدء حملته  نهائيات حمرتيف  نهائيات جولة  وبطل  عاملياً 
التي  الرجال  لتن�س  احل��رة  دبي  �شوق  بطولة  لقب  النتزاع  الثانية 
ال�شوق احلرة  ا�شتاد  املقبل على  26 فرباير  مناف�شاتها يف  تنطلق 

بدبي مب�شاركة اأف�شل العبي الكرة ال�شفراء يف العامل.
وبرز دميرتوف 26- �شنة- كمناف�س قوي على املركز االأول عاملياً 
و�شهدت  مو�شم2017،  يف  قدمها  ال��ت��ي  ال��رائ��ع��ة  ال��ع��رو���س  بعد 
اإحرازه األقاب اأربع بطوالت دولية، مبا فيها فوزه باأول لقب له يف 
بطولة املا�شرتز 1000 يف �شين�شيناتي، وو�شوله اإىل نهائي خم�س 
واإنهائه  الرتتيب،  �شلم  على  مركزاً   14 وتقدمه  اأخ��رى،  بطوالت 
نهائيات جولة  بلقب  تتويجه  اإثر  العامل  على  ثالثاً  املا�شي  املو�شم 

حمرتيف التن�س يف نوفمرب.
وتبدوا حظوظ دميرتوف قوية للمناف�شة على اللقب نظرا لتغيب 
اأن  غري  االإ�شابة.  ب�شبب  املناف�شة  عن  م��وراي  اآن��دي  اللقب  حامل 
الطريق اإىل اللقب لن تكون اأمامه �شهلة مع غنى قائمة امل�شاركني 
يف ب��ط��ول��ة ال��ع��ام ب��اأ���ش��م��اء ك��ب��رية م��ث��ل ال��ف��رن�����ش��ي ل��وك��ا���س بويل، 
والبو�شني دامري دزومور، والرو�شي كارين خات�شانوف، اإ�شافة اإىل 

الالعب املتاألق يفجيني دون�شكوي.
وجنح بويل 23- �شنة- يف مو�شم 2016 بدخول قائمة امل�شنفني 
ال� 100 االأوائل، ووا�شل تقدمه ال�شريع على �شلم الت�شنيف حتى 
االأوائ��ل حالياً، ويحفل �شجله  الع�شرة  امل�شنفني  اأب��واب  بات يطرق 
باألقاب اأربع بطوالت دولية، وبجائزة اأف�شل العب واعد يف 2016. 
فاز  قوية  عرو�شاً  املا�شي  ال��ع��ام  بطولة  يف  م�شاركته  خ��الل  وق��دم 
خاللها يف ربع النهائي على يفجيني دون�شكوي، الذي جنح يف اإنزال 
هزمية مفاجئة بال�شوي�شري روجيه فيدرر يف الدور الثاين، قبل اأن 
يرُهزم يف ن�شف النهائي على يد اأندي موراي، الفائز باللقب الحقاً. 
ال��ع��ام، دامري  ل��ه��ذا  املناف�شني االآخ��ري��ن على لقب دب��ي  اأه���م  وم��ن 
اأطاح بحامل اللقب املو�شم املا�شي �شتان فارفرينكا  دزومور، الذي 
املركز  وقفز من  دوليتني،  بلقب بطولتني  وف��از  ال��ث��اين،  ال��دور  يف 
اإىل 30 على �شلم الت�شنيف العاملي. وكذلك كارين خات�شانوف   58
21، وظهر  ال�  اأول لقب له يف اجلولة العاملية يف �شن  اأح��رز  ال��ذي 
باأداء م�شرف يف بطوالت دولية عديدة، حيث و�شل اإىل الدور الرابع 
لدورة روالن غارو�س، والثالث لبطولتي وميبلدون واأ�شاتذة اجلولة 
العاملية 1000 يف �شين�شيناتي، وتاأهل اإىل نهائي دورة نك�شت غني 
ملحرتيف التن�س.  كذلك ت�شم قائمة امل�شاركني يف دولية دبي كل من 
ترويكي  وفيكتور  كول�شرايرب،  وفيليب  اآغ��وت،  بواتي�شتا  روبريتو 

وديني�س اإ�شتومني وريت�شارد غا�شكي. 
االإدارة  جمل�س  لرئي�س  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  كومل  وق��ال 
واملنظمة  امل��ال��ك��ة  اجل��ه��ة  احل���رة،  دب��ي  ل�شوق  التنفيذي  وال��رئ��ي�����س 
للبطولة: هناك الكثري من االأ�شماء املر�شحة للفوز باللقب ال�شاد�س 
والع�شرون لبطولة �شوق دبي احلرة للتن�س، وي�شعب على اأي العب 
�شمان جناحه يف اإحراز اللقب يف قائمة ت�شم اأ�شماء كبرية، وجميل 
�شباب  موهبني  العبني  ب��ني  املواجهة  عليه  �شتكون  كيف  ن��رى  اأن 
واآخ��ري��ن اأك��ر خ��ربة، ق��دم��وا ع��رو���ش��اً رائ��ع��ة هنا يف دب��ي على مر 

ال�شنني، ومايزالون ي�شكلون تهديداً حقيقياً على اللقب.
من جانبه اأكد �شالح تهلك، مدير البطولة، اأن حدث العام �شيكون 
داخل  مميزة  عرو�شاً  جلمهوره  و�شيقدم  واالإث���ارة،  القوة  يف  غاية 
مالعب التن�س وخارجها، م�شرياً اإىل متابعته الأداء الالعبني حاليا 

يف بطولة اأ�شرتاليا املفتوحة، متمنيا لهم كل التوفيق.
مليون   5.6 املالية  جوائزه  جمموع  تبلغ  ال��ذي  احل��دث،  ويرُ�شتهل 
 19 يف  ب��رمي��ري(    700( فئة  من  ال�شيدات  تن�س  ببطولة  دوالر، 
ف���رباي���ر، ت��ل��ي��ه ب��ط��ول��ة ال���رج���ال م��ن ف��ئ��ة )500 ن��ق��ط��ة( يف 26 

فرباير.
 ترتاوح اأ�شعار التذاكر بني 55 درهماً لالأدوار التمهيدية، و735 
و  A امل��م��ت��ازة  الفئة  ت��ذاك��ر  ت��ت��واف��ر  ال��رج��ال، كما  لنهائي  دره��م��اً 
وجميعها ت�شمل  احلدث،  مبارايات  جلميع  ال�شاملة   والتذاكر   B

�شريبة القيمة امل�شافة.  
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بـــدء نـــدوة االحتــــاد الـــدولـــي للجــــودو للتحكيــــم يف اأبـــو ظبــــي
 بداأ ظهر اأم�س بفندق جراند ملينيوم اأبو ظبي “�شينمار” االحتاد 
للم�شارعة  االإم�����ارات  احت���اد  ي�شت�شيفه  ال���ذي  ل��ل��ج��ودو  ال����دويل 
اأكر  ال��درع��ي مب�شاركة  ب��ن ثعلوب  واجل���ودو حت��ت رع��اي��ة حممد 
ال����دول االأع�����ش��اء باالحتاد  77 دول����ة م��ن  120 ف����ردا م��ن  م��ن 
الدويل للجودو، والذي تاأتي ا�شت�شافته على نفقة االحتاد الدويل 
للجودو )IJF )والذي ي�شتمر حتى يوم 1/21 احلايل �شمن 5 
حلقات ينظمها االحتاد الدويل للجودو يف خمتلف القارات.. وجاء 
اختيار دولة االإمارات من قبل االحتاد الدويل للجودو ال�شت�شافة 
اآ�شيا ثقة يف ق��درات دولة االإم��ارات التنظيمية موا�شلة  جمموعة 

للنجاحات التنظيمية املا�شية التي حتققت يف خمتلف املنا�شبات.
ونقل نا�شر التميمي االأمني العام لالحتاد اأمني �شندوق االحتاد 
الدولية  احلكام  نقا�س  ن��دوة  افتتاح  حفل  خ��الل  للجودو  ال��دويل 

امل��ت��ق��دم��ة حت��ي��ات وت��رح��ي��ب حم��م��د ب���ن ث��ع��ل��وب ال���درع���ي لكافه 
امل�شاركني ، و�شكر التميمي رئي�س االحتاد الدويل للجودو املجري 
ماريو�س فايزر واأ�شرة االحتاد الدويل على ثقتهم يف عا�شمة دولة 
االإمارات مدينة اأبو ظبي التي حتت�شن تلك الدرا�شات املتقدمة يف 
جمال حتكيم اجلودو ، متمنيا اأن تخرج الندوة باالأفكار االيجابية 
التي خطط لها االحتاد الدويل للجودو مبا ينعك�س على مناف�شات 
2018 ، بالنجاح  اجلودو املختلفة االإقليمية والدولية يف مو�شم 
ال�شقيقة  ال���دول  م��ن  امل�شاركني  بكافه  الرتحيب  ،وج���دد  املن�شود 
تلك  اإق��ام��ة  يف  �شاهم  من  كل  و�شكر  الثاين  بلدهم  يف  وال�شديقة 
برنامج  كلمته  يف  ال�شينمار  مدير  باركو�س  خ��وان  و�شرح  ال��ن��دوة. 
ي�شتمل  وال��ت��ي   ،1/21 ي��وم  م�شاء  تختتم  التي  املتقدمة  ال��ن��دوة 
برناجمها باالإجراءات التنظيمية التح�شريية، ثم بدء املحا�شرات 

التا�شعة من �شباح  اعتبارا من  تقدم على فرتتني  التي  النظرية 
اليوم ال�شبت، ويعقب ذلك اجلانب العملي بعد الظهر، ويف الفرتة 
يف  الدار�شني  مب�شاركني  النظرية  املحا�شرات  تتوا�شل  امل�شائية 
النقا�س واال�شتف�شارات حول قانون اللعبة اجلديد، وحتدد م�شاء 
العديد من الربامج  الذي تتخلله  ال�شينمار  االأحد موعدا خلتام 

امل�شاحبة ل�شيوف البالد.  
باركو�س  خ��وان  للجودو،  ال��دويل  باالحتاد  التحكيم  مدير  و�شرح 
التي  اجلديدة  التغيريات  جميع  �شرح  �شيتخللها  املحا�شرات  بان 
العمومية  اجلمعية  ق���رارات  على  بناء  اللعبة  ق��ان��ون  على  ط���راأت 
التي انعقدت يف العا�شمة املجرية بوداب�شت موؤخرا برئا�شة املجري 
ماريو�س فايزر رئي�س االحتاد الدويل للجودو والتي يح�شرها نخبة 
من احلكام واملدربني من خمتلف االحتادات االأع�شاء من خمتلف 

دول العامل، و�شيتم توزيع دليل التحكيم اجلدد اأو مر�شد احلكام. 
وذكر بان ندوة مماثلة اأقيمت االأ�شبوع املن�شرم يف ميرت�شل النم�شا 
للحكام واملدربني، من اأجل �شرح التغيريات اجلديدة للقواعد التي 
مت اإعدادها من قبل جلان خمتلفة باالحتاد الدويل للجودو والتي 
�شملت التحكيم والريا�شة والتعليم مب�شاركة كوكبة من اخلرباء، 
الدولية  االأوملبية  واللجنة  للجودو،  الدويل  من م�شوؤويل االحتاد 
العامل، بهدف  دول  م��ن خمتلف  اجل���ودو  اأب��ط��ال  م��ن  وجم��م��وع��ة 
لفهم  واأ�شهل  لالهتمام  ومثرية  ديناميكية  اأك��ر  ريا�شتنا  جعل 
للجميع..وذكر �شوف حتت�شن تون�س الندوة املقبلة ممثلة للقارة 
للمرة  اجل��دي��دة  ال��ق��واع��د  ه��ذه  تطبيق  �شت�شهد  ال�شمراء والتي 
االأوىل، وكانت اللجنة التنفيذية لالحتاد الدويل للجودو قد اأقرت 

تلك القواعد اجلديدة، والتي �شيتم العمل بها على الفور.

تر�صم م�صهد ثالثة جولت الإمارات قاربا   17

تنافـ�س مثيـر يف �سبـاق دبــي للخ�سبيـة ال�سريعـة اليــوم
حممد حارب: امن و�صلمة امل�صاركني يف مقدمة الولوية

ت��ت��ج��ه االأن���ظ���ار يف ال��ع��ا���ش��رة م��ن ���ش��ب��اح اليوم 
-ال�����ش��ب��ت- اإىل ب��ح��ر ال�����ش��ف��وح يف دب���ي وال���ذي 
للقوارب  دب���ي  ���ش��ب��اق  م��ن��اف�����ش��ات  اإق���ام���ة  ي�شهد 
اخل�شبية ال�شريعة -اجلولة الثالثة من بطولة 
الدويل  دب���ي  ن���ادي  وال����ذي ينظمه  االإم������ارات- 
ال�شباقات  روزنامة  �شمن  البحرية  للريا�شات 
البحرية يف املو�شم الريا�شي 2018-2017.

اليوم  ال�شباق  يف  االأوىل  املراكز  على  ويتناف�س 
واملت�شابقني  االأب��ط��ال  نخبة  ت�شم  ق��ارب��ا   17
اعرق  من  تعترب  والتي  الفئة  ه��ذه  يف  املتميزة 
املناف�شات التي نظمها النادي منذ تاأ�شي�شه كما 
تعد مدر�شة تخرج املواهب والنجوم للم�شاركة 
ريا�شة  خا�شة  البحرية  املناف�شات  خمتلف  يف 

الزوارق ال�شريعة.
ويقام  ال�شباق املرتقب اليوم ال�شبت بداية من 
املعتاد  م�����ش��اره  على  �شباحا  ال��ع��ا���ش��رة  ال�شاعة 
املنطقة  يف  امل��ف��ت��وح  ال�شاطئ  اأم���ام  ال�شفوح  يف 
ال��واق��ع��ة ب��ني ف��ن��دق ب���رج ال��ع��رب وه���الل نخلة 
جمريا ال�شرقي والذي اأقيم فيه �شباق اجلولة 

الثانية من بطولة االإمارات قبل اأ�شبوعني.

وي�����ش��ل اإج���م���ايل ط���ول م�����ش��اف��ة ال�����ش��ب��اق اليوم 
لفة  ت�شمل  بحريا  31.7 ميال  اإىل  -ال�شبت-  
ميال   5.52 اإىل  طولها  ي�شل  ال��ت��ي  ال��ب��داي��ة 
ال�شباق  م�شار  لفات حول   5 اإىل  اإ�شافة  بحريا 
ميال   5.05 اإىل  ال���واح���دة  ال��ل��ف��ة  ط���ول  ي�شل 

بحريا.
واأنهت اللجنة املنظمة كافة الرتتيبات لتنظيم 
ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع الدوائر  ب��ع��د  امل��رت��ق��ب  ال�����ش��ب��اق 
دبي  اإم���ارة  يف  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  احلكومية 
ومن بينها القيادة العامة ل�شرطة دبي و�شلطة 
م��دي��ن��ة دب���ي امل��الح��ي��ة وج��ه��از ح��م��اي��ة املن�شات 
احل��ي��وي��ة وال�����ش��واح��ل )ق��ي��ادة ال�����ش��رب الرابع( 
واالإدارة العامة للدفاع املدين يف دبي وموؤ�ش�شة 

دبي لالإعالم )قناة دبي الريا�شية(.
اأم�س -اخلمي�س- قد �شهد  اأول من   وك��ان يوم 
بدء اإجراءات امل�شاركة يف ال�شباق حيث  ا�شتقبل 
امل�شاركني  واملت�شابقني  الفرق  ال�شياحي  امليناء 
امل�شاركة  اج��ل  الت�شجيل من  اإج���راءات  الإك��م��ال 
ال�شباق  امل�شاركة يف  القوارب  قائمة  اإعالن  قبل 
�شوف  ق��ارب��ا   17 اإىل  ال��ع��دد فيها  وال��ت��ي و�شل 

تتناف�س على املراكز االأوىل وجوائز ال�شباق.
جمل�س  ع�شو  ح���ارب  اهلل  عبد  حممد  وت��راأ���س 
اإدارة النادي املدير التنفيذي يوم اأول من اأم�س 
-اخل��م��ي�����س- اأي�����ش��ا االج��ت��م��اع ال��ت��ن��وي��ري بني 
التعليمات  ل�شرح  واملت�شابقني  املنظمة  اللجنة 
وال�����ش��روط وال��ل��وائ��ح وال���ذي مت ال��رد فيه على 
من  ال�شباق  مب�شار  املتعلقة  اال�شتف�شارات  كافة 

قبل املت�شابقني امل�شاركني.
االجتماع  يف  ح����ارب  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د  ورح����ب 
واأمنيات  حت��ي��ات  ن��اق��ال  ال�شباق  يف  بامل�شاركني 
مرحبا  ل��ل��ج��م��ي��ع  ب��ال��ت��وف��ي��ق  االإدارة  جم��ل�����س 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  م��ن  باالأ�شقاء 
وال��ل��ذي��ن ظ��ل��وا ي�شهموا يف اإجن���اح احل���دث من 

خالل احل�شور امل�شتمر.
دبي  ن���ادي  يف  املنظمة  اللجنة  اأن  ح���ارب  واأك���د 
االعتبار  يف  ت�شع  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
ويف مقدمة االأولويات مبداأ االأمن وال�شالمة يف 
ال�شباقات البحرية م�شريا اإىل اأن اللجنة �شتعمل 
على تطبيق كل املعايري التي تنا�شب هذه الفئة 
االلتزام  ال��ي��وم  ال�شباق  وقبل  اجلميع  مطالبا 

الكامل بالتعليمات وا�شتكمال اإجراءات الفح�س 
املت�شابقني  على  والطبي  ال��ق��وارب  على  الفني 

وكذلك اجلدول الزمني للمناف�شات.
ترتيب بطولة االإمارات

القامة  �شعيد  بقيادة   10 نا�س  القارب  يت�شدر 
امل���ن�������ش���وري. ال��رتت��ي��ب العام  امل���ه���ريي وف���ال���ح 
ال�شريعة  اخل�شبية  للقوارب  االإم��ارات  لبطولة 
وياأتي  نقطة   800 بر�شيد  الكاملة  بالعالمة 
17 بقيادة  ال��ق��ارب��ان ره��ي��ب  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
عبداللطيف العماين وجا�شم نادر الرجيب و�شي 
3 بقيادة ال�شقيقني خليفة وذياب حميد  �شاتل 
واللذان ميلكان ر�شيدا مت�شاوي هو  ذيبان  بن 

منهما. لكل  نقطة   525
90

البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دبي  ن��ادي  يحتفل 
ال�شريعة   اخل�شبية  ال��ق��وارب  �شباق  اإق��ام��ة  م��ع 
يف   90 رق��م  ال�شباق  بتنظيم  -ال�شبت-  ال��ي��وم 
ال�شباقات  وانطالقة  تاأ�شي�س  منذ  الفئة  ه��ذه 
 28 ب���داأت قبل  دب��ي وال��ت��ي  اإم����ارة  البحرية يف 
عاما وحتديدا يوم ال�شابع من �شهر ابريل عام 

1987.
 1987 7 ابريل عام  واأقيم ال�شباق االأول يوم 
�شهد م�شاركة 120 قاربا وجنح القارب 101 
ب��ق��ي��ادة خ��ل��ي��ل م��ط��ر امل��ن�����ش��وري وحم��م��د علي 

املن�شوري يف الفوز باملركز االأول.
قاربان لنادي احلمرية الثقايف الريا�شي

م��ن��اف�����ش��ات بطولة  ي��ظ��ه��ر يف  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة 
االإمارات و�شباقات نادي دبي الدويل للريا�شات 
نادي احلمرية  �شعار  البحرية قاربان يحمالن 
الثقايف الريا�شي حيث ي�شارك القارب رقم 15 
وحمد  ال�شام�شي  خمي�س  �شيف  عبيد  ب��ق��ي��ادة 
عبيد �شيف ال�شام�شي والقارب رقم 55 بقيادة 
اهلل  ع��ب��د  ع��ل��ي  وم��اج��د  ال�شام�شي  ع��ل��ي  ح�شن 

املرزوقي.
ح�شور خليجي وكويتي

توا�شل قوارب االأ�شقاء من دولة الكويت اأع�شاء 
يف  امل�شتمرة  امل�����ش��ارك��ات  ت�شجيل  ره��ي��ب  ف��ري��ق 
ال�شريعة  اخل�شبية  للقوارب  االإم����ارات  بطولة 
منذ تاأ�شي�شها عرب القوارب رهيب 4 ورهيب 7 

ورهيب 11 ورهيب 16 ورهيب 17.

ويقود الفريق الكويتي يف م�شاركته احلالية يف 
بطولة االإمارات املت�شابق املخ�شرم عبداللطيف 
زميله  برفقة  العماين قائد القارب رهيب 17 
ن��ادر  الرجيب فيما يقود القارب رهيب  جا�شم 
العبداهلل  وعبدالرحمن  الد�شتي  م�شطفي   4
ال�شويدي  اح��م��د  بطلنا  ال��ف��ري��ق  م��ع  وي�����ش��ارك 
الذي يقود القارب رهيب 11 برفقة �شعود نادر 

الرجيب.
اخل�شبية  ل��ل��ق��وارب  االإم�����ارات  بطولة  وت�شجل 
جمل�س  دول  م��ن  االأ���ش��ق��اء  م�����ش��ارك��ة  ال�شريعة 
امل�شاركة  ف��ب��خ��الف  اأي�����ش��ا  ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي 
مت�شابقا من  اأي�����ش��ا  ال��ف��ري��ق  ي�����ش��م  ال��ك��وي��ت��ي��ة 
���ش��ل��ط��ن��ة ع��م��ان ال�����ش��ق��ي��ق��ة ه���و امل��ت�����ش��اب��ق ثاين 
ال��ب��و���ش��ع��ي��دي ع��ل��ى م��ن ال���ق���ارب ره��ي��ب 7 مع 

زميله بطلنا ح�شني �شويرد.

نادي  بطولة  ام�س-   - اخلتم  مبدينة  اختتمت 
تراث االإمارات لرتوي�س اخليول “الدري�شاج” 
مب�شاركة نخبة من الفر�شان مثلت العديد من 

اال�شطبالت يف الدولة.
ح�شر فعاليات اخلتام .. �شعادة عبد اهلل حممد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي للخدمات  امل��دي��ر  امل��ح��ريب��ي  ج��اب��ر 
املزروعي  م��ه��ري  ال���ن���ادي وحم��م��د  امل�����ش��ان��دة يف 
العاملية  ب��وذي��ب  وا�شطبالت  قرية  اإدارة  مدير 
من  وجمهور  امل�شوؤولني  من  وع��دد  للفرو�شية 

حمبي هذه الريا�شة.
وت�����وج حم��م��د م��ه��ري امل����زروع����ي ال���ف���ائ���زي���ن يف 
الفار�س  فاز  حيث   .. البطولة  مراحل  خمتلف 
ملرحلة  االأول  ب��امل��رك��ز  ال��ك��رب��ي  ���ش��ال��ح  حم��م��د 
املتقدم املفتوح لغري امل�شجلني يف احتاد االإمارات 
الفار�س هزاع عبداهلل احلربي  وفاز  للفرو�شية 
لغري  املفتوح  التمهيدي  ملرحلة  االأول  باملركز 
وهما  للفرو�شية  االإم����ارات  احت��اد  يف  امل�شجلني 

من طلبة اأكادميية بوذيب للفرو�شية.

االأول  باملركز  فريزر  �شارة  الفار�شة  ف��ازت  كما 
بيانكا  ال��ف��ار���ش��ة  وف����ازت   4 التمهيدي  مل��رح��ل��ة 
وفازت   4 املبتدئني  ملرحلة  االأول  باملركز  �شوتز 
ملرحلة  االأول  ب��امل��رك��ز  م���وي���ن  ل��ي��ن��ا  ال��ف��ار���ش��ة 

فازت  فيما   .. االإم����ارات  لفر�شان   4 االب��ت��دائ��ي 
ل��ك��ل من  االأول  ب��امل��رك��ز  ج��ل  تري�شي  ال��ف��ار���ش��ة 
ومرحلة  الق�شرية  للخيول  التمهيدي  مرحلة 
احتاد  يف  امل�شجلني  ال�شباب  م�شتوى  االبتدائي 

الفار�شة  وف��ازت  وال�شباق  للفرو�شية  االإم���ارات 
م��ا قبل  االأول ملرحلة  ب��امل��رك��ز  اإمي���ا ج��ان��زاري��ن 

م�شتوى الدولية �شانت جورج.
ومتت مناف�شات البطولة وفقا لقوانني كل من 

االإم����ارات  واحت����اد  للفرو�شية  ال����دويل  االحت����اد 
مراحل  ثماين  وت�شمنت  وال�شباق  للفرو�شية 
والتمهيدي  امل��ت��ق��دم  م��ن  ل��ك��ل  منها  م��رح��ل��ت��ان 
االإم���ارات  احت���اد  يف  امل�شجلني  لغري  املفتوحني 

وفار�شة من  فار�شا   18 فيها  �شارك  للفرو�شية 
طلبة اأكادميية بوذيب.

وعتيق  البلو�شي  حممد  ب��در  ال��ف��ار���ش��ان  وع��رب 
ول���ي���د ال��رم��ي��ث��ي م���ن ط��ل��ب��ة االأك����ادمي����ي����ة عن 
�شرورهما ملا حققاه يف مناف�شات االأ�شواط التي 
�شاركا فيها �شواء كان ذلك على �شعيد املهارات 
 .. امل�شاركة  اخليول  �شعيد  على  اأو  ال�شخ�شية 
فيما امتدح زميلهم حممد �شالح الكربي مثل 
فيها  امل�شاركة  على  اعتاد  التي  املناف�شات  ه��ذه 

�شواء كانت داخلية اأو خارجية.
“ الدري�شاج  وتلقى مناف�شات تروي�س اخليول 
“ التي داأب على تنظيمها النادي اإقباال من قبل 
حيث  الدولة  ا�شطبالت  خمتلف  من  الفر�شان 
مهاراتهم  عر�س  يف  املتناف�شون  فيها  يتبارى 
هذه  تعمل  اإذ  اخل��ي��ل..  تروي�س  يف  ومقدرتهم 
الريا�شية  ال���ق���درة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����ش��ات 
لالأداء..  وا�شتعداده  احل�شان  ل��دى  الطبيعية 

بحيث يحقق اأعلى م�شتوى اأداء ح�شان �شباق.

تـتـــويــج الفـائـزيــن ببطـولـــة نــادي تــراث االإمــارات لتــرويـــ�س اخليـــــول
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الفجر الريا�ضي

ت�صل�صي يحل �صيفا على برايتون 

ال�سيتي ي�ست�سيف نيوكا�سل ويونايتد يواجه برينلي 
يف يوم جديد من احلر ال�صديد 

نادال وفوزنياكي اىل الدور الرابع يف ا�سرتاليا املفتوحة 
وتاأهلت  بقوة  اول  امل�شنف  ن���ادال  راف��اي��ل  اال�شباين  ع�شف 
الدور  اىل  ثانية  امل�شنفة  فوزنياكي  كاروالين  الدمناركية 
ال���راب���ع ام�����س اجل��م��ع��ة، ف��ي��م��ا اح��ت��ف��ظ ال��ب��ل��غ��اري غريغور 
يف  ب��اآم��ال��ه��م��ا  �شفيتولينا  ايلينا  واالوك���ران���ي���ة  دمي��ي��رتوف 
بطولة ا�شرتاليا املفتوحة لكرة امل�شرب، يف يوم جديد من 

احلر ال�شديد، دفع املنظمني للدفاع عن �شيا�شتهم.
وتابع نادال بدايته القوية يف اوىل البطوالت االربع الكربى 
دجومهور  دام��ري  البو�شني  ب�شهولة  متخطيا  ملبورن،  يف 
�شاعة  اىل  واحتاج  و1-6.  و3-6   1-6 والع�شرين  الثامن 
�شوطا   21 خ�شر  فيما  املواجهة،  حل�شم  فقط  و50دقيقة 

فقط يف مبارياته الثالث حتى االن.
امام  بخ�شارته  املا�شي  ال��ع��ام  بطل  و�شيف  ن���ادال،  ويلتقي 
غرميه ال�شوي�شري روجيه فيدرر وحامل اللقب يف 2009 
االرجنتيني  مع  املقبل  ال��دور  يف  اي�شا،  فيدرر  ح�شاب  على 
دييغو �شفارت�شمان الرابع والع�شرين والفائز على االأوكراين 
الك�شندر دولغوبولوف 6-7 )1-7( و6-2 و6-3 و3-6.

وقال نادال حامل لقب 16 دورة كربى والذي رفع ر�شيده 
“كنت مركزا جدا  ا�شرتاليا  ف��وزا و11 خ�شارة يف   54 اىل 

وانا �شعيد للح�شول على فر�شة اأخرى االحد«.
بطولة  عن  اأبعدته  الركبة  يف  ال�شابة  تعر�س  ن��ادال  وك��ان 
امل��ا���ش��رتز اخل��ت��ام��ي��ة ل��ل��م��و���ش��م امل��ا���ش��ي يف ت�����ش��ري��ن الثاين 
نوفمرب، بعدما كان قد �شمن اإنهاء العام يف �شدارة ت�شنيف 

املحرتفني للمرة االأوىل منذ 2014.
م�شواره  عامليا  ثالثا  امل�شنف  دمي��ي��رتوف  البلغاري  واأك��م��ل 
ال�����ش��ع��ب، ب���ف���وزه ع��ل��ى ال���رو����ش���ي ال�����ش��اب ان�����دري روبليف 
الثالثني 6-3 و4-6 و6-4 و6-4، على ملعب رود ليفر 

حيث الم�شت احلرارة االربعني درجة مئوية.
اأداء الفرن�شية اليزيه كورنيه  واأثرت احلرارة املرتفعة على 
�شغط  قيا�س  اأج��ل  م��ن  الطبيب  تدخل  اىل  احتاجت  التي 
دمها، يف املجموعة الثانية من مباراتها مع البلجيكية اليز 

مرتنز التي خرجت منت�شرة 7-5 و4-6.
ح�شاب  على  ل��ن��دن  يف  امل��ا���ش��رتز  بطل  دمي��ي��رتوف،  ويلتقي 
نهائي  ن�شف  ال���دور  بلغ  وال���ذي  غ��وف��ان  داف��ي��د  البلجيكي 
نيك  اال���ش��رتايل  املقبل  ال��دور  يف  املا�شي،  املو�شم  البطولة 
جو- الفرن�شي  على  ال��ف��ائ��ز  عامليا   17 امل�شنف  ك��ريي��و���س 

 )5-7(  6-7 مثرية  م��ب��اراة  بعد   )15( ت�شونغا  ويلفريد 
و4-6 و7-6 )8-6( و6-7 )5-7(.

وكان دمييرتوف )26 عاما( الذي بلغ اي�شا ن�شف نهائي 
الثالث بتخطيه  الدور  لبلوغ  2014، قد عانى  وميبلدون 
ال�����ش��اع��د م��ن الت�شفيات  االم��ريك��ي م��اك��ن��زي م��اك��دون��ال��د 

بخم�س جمموعات.
 ،2017 يف  دورات  ارب��ع  لقب  اح��رز  ال��ذي  البلغاري  وق��ال 
املباريات االكر اأهمية، عندما اأجد حلوال وال تكون  “هذه 
االمور على ما يرام. ج�شديا انا جيد، مل تزعجني احلرارة، 

وهذه عالمة جيدة«.
15 خطاأ  ار���ش��ال��ه مرتكبا  ك��ث��ريا على  وع��ان��ى دمي��ي��رتوف 
املجموعة  حل�شم  ير�شل  ك��ان  عندما  ثالثة  بينها  م��زدوج��ا، 

 61 ارت���ك���ب  ان����ه  ك��م��ا  االوىل، 
خطاأ مبا�شرا يف املباراة.
واأق�����ر دمي���ي���رتوف انه 
راهنا  ج��ي��دا  ي��ل��ع��ب  ال 
العمل  عليه  وي��ت��ع��ني 
التمارين  يف  اك����ر 

“رمب�����������������������������ا 
اذه�����ب اىل 
امل�����الع�����ب 
امل���غ���ل���ق���ة 

ن  ال ا

واأجرب بع�س االأمور«.
على  بفوزه  ال�شاد�س  �شيليت�س  مارين  الكرواتي  تاأهل  كما 
و6-7  و3-6   )4-7(  6-7 ه��اري�����ش��ون  راي���ن  االم��ريك��ي 

.)4-7(
عامليا  اوىل  امل�شنفة  ف��وزن��ي��اك��ي،  ت��اب��ع��ت  ال�����ش��ي��دات،  ول���دى 
ببطولة  والفائزة  كبري  لقب  اي  حت��رز  ان  دون   2010 يف 
كيكي  الهولندية  بتخطي  م�شوارها  املا�شي،  العام  املا�شرتز 

برتنز الثالثني 6-4 و3-6.
امل���ق���ب���ل مع  ال�������دور  ع����ام����ا( يف  ف���وزن���ي���اك���ي )27  وت��ل��ت��ق��ي 
التا�شعة ع�شرة والفائزة  ال�شلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا 

على االوكرانية كاتريينا بوندارنكو 7-5 و3-6 و1-6.
مغامرة  رابعة  امل�شنفة  �شفيتولينا  ايلينا  االوكرانية  واأنهت 
مواطنتها اليافعة مارتا كو�شتيوك، البالغة 15 عاما فقط، 

بفوزها عليها مبجموعتني 6-2 و2-6.
وو�شلت كو�شتيوك اىل هذا الدور بعد تاأهلها من الت�شفيات، 
وهي اأ�شبحت اأ�شغر العبة ت�شل اىل الدور الثالث منذ اأن 
 ،1996 ع��ام  هينغي�س  مارتينا  ال�شوي�شرية  ذل��ك  حققت 
عاما   23 البالغة  مواطنتها  يد  على  انتهى  م�شوارها  لكن 
الفرن�شية  غ��ارو���س  روالن  ن��ه��ائ��ي  رب���ع  اىل  و���ش��ل��ت  وال��ت��ي 
اإجن��از لها يف البطوالت  اأف�شل  2015 و2017 يف  عامي 

الكربى.
كبريا”  “م�شتقبال  ت��وق��ع��ت  ال��ت��ي  �شفيتولينا  وت��خ��و���س 
بالتاأكيد”،  الكثري  عنها  “و�شن�شمع  كو�شتيوك  ملواطنتها 
املتاأهلة  �شتواجه  حيث  ملبورن  يف  مرة  الول  النهائي  ثمن 
التي  الريتوفا  ديني�شا  الت�شيكية  الت�شفيات  م��ن  االأخ���رى 

تغلبت بدورها على البولندية ماغدا لينيت 6-1 و4-6.
بعد  االأ�شرتالية  البطولة  يف  االأن��ظ��ار  كو�شتيوك  وخطفت 
فوزها بخم�س مباريات لكي ت�شل اىل الدور الثالث، ثالث 
مواطنتها  اأم���ام  م��ت��وت��رة  ب��دت  لكنها  الت�شفيات،  يف  منها 
وخرجت من امللعب وهي تبكي “الأين اأعلم اأن با�شتطاعتي 
اللعب ب�شكل اأف�شل. بكل �شدق، لقد لعبت ب�شكل �شيء جدا 

جدا«.
وتابعت اأنا ال اأقول باأنها �شفيتولينا لي�شت العبة جيدة لكن 
اأظهر رمبا  للغاية. مل  �شيء  ب�شكل  اأين لعبت  اأقوله  كل ما 

قدراتي. من  باملئة   10
باإمكاين  كو�شتيوك  فقالت  اخل�����ش��ارة،  بعد  بكائها  ع��ن  اأم��ا 
اأي  ال�شكل،  ه��ذا  دائما على  ل�شت  اأن��ا  اأك��ون طفلة.  اأن  اأي�شا 

بهذه اجلدية. ما زالت يف اخلام�شة ع�شرة من عمري.
وا�شافت الالعبة التي كانت ع�شبية يف مواجهة مواطنتها 
تدفع لتنال در�شا من �شفيتولينا ملدة �شاعة.  ان  عليك  “كم 

ح�شلت عليه جمانا«.
روالن  وبطلة  ال�شابعة  او�شتابنكو  يلينا  الالتفية  وخرجت 
3-6 و1-6  ان��ي��ت ك��ون��ت��اف��ي��ت  غ���ارو����س ام����ام اال���ش��ت��ون��ي��ة 

و6-3.
وبرغم احلرارة املرتفعة، مل تلغ اي مباراة من البطولة، ما 
دفع املنظم كريغ تايلي اىل الدفاع عن �شيا�شته “ال�شيا�شة هي 

نتيجة الت�شاور مع الالعبني. هم ريا�شيون حمرتفون«.
“يف نهاية املطاف نحن يف بطولة مفتوحة. نريدها  وتابع 
االعتناء  لكن مع  االم��ك��ان،  ق��در  تبقى بطولة مفتوحة  ان 

ب�شحة ورفاهية الالعبني يف الوقت عينه«.
وين�شط املنظمون �شيا�شة احلرارة الق�شوى ويوقفون 
ل��ل��ط��ي عندما  ال��ق��اب��ل  ال�����ش��ق��ف  ال��ل��ع��ب او ي��غ��ل��ق��ون 

تتخطى احلرارة االربعني درجة مئوية.
دي��وك��وف��ي��ت�����س اخلمي�س  ن���وف���اك  ال�����ش��رب��ي  وو����ش���ف 
الظروف باأنها وح�شية �شاكيا من �شعوبة يف التنف�س. 
حراري  عار�س  ه��ذا  كورنيه  الفرن�شية  قالت  بدورها 
والق�شعريرة  ب��ال��دوار  �شعرت  من��وذج��ي. 
ج�شدي.  ان��ح��اء  جميع  يف 
تابعت  اذا  انه  �شعرت 
ب��ن��ف�����س ال���وت���رية، 
فر�شة  ه��ن��اك 
ان  ك�����ب�����رية 
ات����ع����ر�����س 
ل����ع����ار�����س 
������ش�����ح�����ي 
 . حقيقي
عيت  �شتد ا

االخ�شائيني 
وبف�شلهم  ف��ورا 
انهاء  م���ن  مت��ك��ن��ت 
امل����ب����اراة. ودع����ت اىل 
القوانني  ت��غ��ي��ري 
ي���ري���د  اح�������د  ال 
ما  ي��ع��ي�����س  ان 
�������ش������ه������دن������اه 
االي�������������ام  يف 
املا�شية. نحن 
بحاجة لتغيري 
اتفهم  ال��ق��وان��ني. 
ان املنظمون يرغبون 
مهما  املباريات  باإقامة 
ح�شل. هذه جتارة. يجب ان تقام 
املباريات. لكن يف مرحلة ما، ل�شنا 

ا�شخا�شا اآليني او بيادق.

ياأمل مان�ش�شرت �شيتي املت�شدر باالحتفال بعيد ميالد مدربه االإ�شباين 
جو�شيب غوارديوال باأف�شل طريقة من خالل ا�شتعادة توازنه ونف�س 
غبار خ�شارته االأوىل للمو�شم، وذلك عندما يتواجه اليوم ال�شبت على 
اأر�شه مع نيوكا�شل يونايتد يف املرحلة الرابعة والع�شرين من الدوري 
االإنكليزي لكرة القدم. ويلتقي �شيتي مع نيوكا�شل اخلام�س ع�شر بعد 
وبالتايل  واالأربعني،  ال�شابع  مبيالده  غوارديوال  احتفال  من  يومني 
�شي�شعى العبوه جاهدين للعودة �شريعا اىل �شكة االنت�شارات بعد اأن 
تلقوا االأح��د هزميتهم االأوىل هذا املو�شم، وج��اءت على يد ليفربول 
يف  هزمية  دون  ملناف�شه  املتتالية  املباريات  ل�شل�شلة  ح��دا  و�شع  ال��ذي 

الدوري عند 30 مباراة )امتدادا من املو�شم املا�شي(.
اأظ��ه��ر الع��ب��و غ��واردي��وال قوة   ،4-3 اأم���ام ليفربول  ورغ���م اخل�����ش��ارة 
عزميتهم بالعودة من بعيد بعد اأن تخلفوا يف اللقاء 1-4، وذلك من 

خالل ت�شجيلهم هدفني يف الثواين االأخرية.
اأجل  من  �شيتي  تعر  من  يونايتد  مان�ش�شرت  اللدود  اجل��ار  وا�شتفاد 
تقلي�س الفارق الذي يف�شله عن رجال غوارديوال اىل 12 نقطة من 

خالل الفوز على �شتوك �شيتي االإثنني.
وبدا املدرب االإ�شباين حذرا حتى قبل اخل�شارة اأمام ليفربول من 

خالل القول اأن اللقب مل يح�شم واأن امكانية ذهابه اىل فريق 
مناف�س ما زالت قائمة رغم الفارق الكبري، ثم اعترب الحقا 

اأن االختبار احلقيقي لفريقه �شيكون رد فعله بعد جترعه 
الهزمية االأوىل.

ب�شخ�س  رائع  “خ�شرنا �شد فريق  االإ�شباين  املدرب  وتابع 
ال���ف���وز مبباراتنا  ع��ل��ى  ي��ج��ب احل���ر����س  ل��ي��ف��رب��ول. 

الفوز  اأج��ل  م��ن  النهاية  حتى  والقتال  التالية 
بلقب الدوري املمتاز«.

االأحد  لقاء  ل�شيتي قبل  اآخر خ�شارة  وتعود 
من  اخل��ام�����س  “انفيلد” اىل  يف  امل��ا���ش��ي 
ني�شان اأبريل 2017، عندما �شقط 2-1 

اأحرز  ال���ذي  ت�شل�شي  م�شيفه  اأم����ام 
لقب بطل املو�شم املا�شي.

ليفربول  م����درب  الع��ب��و  وث�����اأر 
االأمل�������������اين ي������ورغ������ن ك���ل���وب 

القا�شية  خل�������ش���ارت���ه���م 
�شفر5-  �شيتي  اأم����ام 

االأوىل  امل�����ب�����اراة  يف 
املو�شم  هذا  بينهما 

يف ذهاب الدوري.
ليفربول  وق��������دم 

هجوميا  ع����ر�����ش����ا 
ق��وي��ا، يف اإ���ش��ارة دال���ة على 

فيليبي  الربازيلي  بعد  ما  مرحلة 
ال�شهر  ه��ذا  انتقل  ال��ذي  كوتينيو 
اأتى  كما  اال���ش��ب��اين.  بر�شلونة  اىل 
اأغلى  غ��ي��اب  يف  “االأحمر”  ال��ف��وز 
الهولندي  ال�����ع�����امل،  يف  م����داف����ع 
ال��ذي تعر�س  فريجيل ف��ان داي��ك 

الإ�شابة طفيفة يف التمارين.
وع�شية لقاء نيوكا�شل الذي �شقط 
اأمام �شيتي على ار�شه �شفر1- يف 
وخ�شر  دي�شمرب  االأول  كانون   27
االأخرية  ال�14  مبارياته  من   13
اأم������ام م��ن��اف�����ش��ه يف ال�������دوري، ومل 

�شبتمرب  اأي��ل��ول  م��ن��ذ  عليه  ي��ف��ز 
2005 )-1�شفر يف �شانت 

اأن  ب��ارك يف حني  جيم�س 

اأيلول �شبتمرب من عام  الفوز االأخ��ري له يف ملعب مناف�شه يعود اىل 
هذا الدوري  يف  ال�شيما  نقاتل،  اأن  “يجب  غوارديوال  اأكد   ،)2000

ب�شبب املباريات الكثرية يف ال�شهرين االأخريين يف اأربع م�شابقات«.
اأرب����ع ج��ب��ه��ات، وه���و يلتقي ال��ث��الث��اء امل��ق��ب��ل مع  وي��ق��ات��ل �شيتي ع��ل��ى 
م�شيفه بري�شتول �شيتي )درجة اوىل( يف اياب ن�شف نهائي م�شابقة 
كاأ�س الرابطة )فاز ذهابا 2-1(، ثم يتواجه االأحد املقبل مع م�شيفه 
الكاأ�س  م�شابقة  م��ن  ال�32  ال���دور  يف  اي�����ش��ا(  )اوىل  �شيتي  ك��اردي��ف 

االإنكليزية.
نهائي دوري  ربع  للتاأهل اىل  اأمام رجال غوارديوال  قائمة  والفر�شة 
اأبطال اأوروبا الأنهم يواجهون بازل ال�شوي�شري الذي ي�شت�شيف لقاء 
الذهاب يف 13 �شباط فرباير على اأن يكون االإياب على ا�شتاد االحتاد 
يف 7 اذار مار�س، وتف�شل بني هاتني املباراتني مواجهتان من العيار 

فرباير،  �شباط   25 يف  ار�شنال  �شد  املمتاز  ال���دوري  يف  الثقيل 
وت�شل�شي يف 3 اذار مار�س.

باالأمل  التم�شك  اىل  يونايتد  مان�ش�شرت  ي�شعى  جهته،  من 
واحلفاظ على مركزه الثاين عندما ينتقل ال�شبت 

اىل ملعب برينلي يف اأجواء ايجابية، ال �شيما 
يف ظل احلديث عن اق��رتاب تعاقده مع 

من  �شان�شيز  اليك�شي�س  الت�شيلي 
الغرمي اللندين ار�شنال.
يونايتد  م��داف��ع  واأك����د 

“اأننا  �شو  ل��وك 
ن���������ري���������د 

اأف�شل بكثري. هناك الكثري  اأن يكون الن�شف الثاين من املو�شم  حقا 
من املباريات القادمة وكثري من االأمور على املحك، ال �شيما مع كاأ�س 
الكثري من الالعبني  املقبل يف رو�شيا.  ال�شيف  التي تنتظرنا  العامل 

يريدون اثارة اعجاب مدربي املنتخبات الوطنية«.
غائبا  ابراهيموفيت�س  زالت��ان  املخ�شرم  ال�شويدي  املهاجم  ي��زال  وال 
التي  اال�شابة  ب�شبب  مورينيو  ج��وزي��ه  الربتغايل  امل���درب  فريق  ع��ن 
�شتحرمه اي�شا من خدمات املدافع العاجي ايريك بايي، لكن العب 
الو�شط مايكل كاريك اأ�شبح جاهزا للعودة اىل الفريق للمرة االأوىل 

منذ اأيلول �شبتمرب.
االأربعاء  اأن يخرج يونايتد الذي يخو�س اختبارا �شعبا  ومن املرجح 
املقبل يف �شيافة توتنهام، منت�شرا من املباراة التي جتمعه بفريق مل 
يحقق الفوز منذ 12 كانون االأول دي�شمرب )3 هزائم ومثلها تعادالت 

يف مبارياته ال�شت االأخرية(.
ت��ع��ر م���ن جانب  ل��ي��ف��رب��ول م��رتب�����ش��ا الأي  و���ش��ي��ك��ون 
يونايتد من اأجل ازاحته عن الو�شافة، و�شيحل فريق 
�شوان�شي  ع��ل��ى  �شيفا  ك��ل��وب  ي��ورغ��ن  االأمل����اين  امل����درب 
�شيتي االأخري االإثنني يف ختام املرحلة يف مباراة �شهلة 
“احلمر” يلعبون مبعنويات  اأن  ال��ورق، ال �شيما  على 
م���رت���ف���ع���ة ب���ع���د ف����وزه����م ع���ل���ى ���ش��ي��ت��ي وهم 
املباريات  م��ن  منت�شرين  اي�شا  خ��رج��وا 
اأي��ا من  االأرب���ع االأخ���رية ومل يخ�شروا 
اخل�شارة  االأخ���رية  ال�14  مبارياتهم 
ت�شرين   22 يف  ك���ان���ت  االأخ��������رية 

الثاين نوفمرب �شد توتنهام.
ت�شل�شي  ي�����ش��ع��ى  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
ال������ذي يحتل  ال���ل���ق���ب  ح���ام���ل 
االأهداف  بفارق  الرابع  املركز 
ال���ع���ودة  ل���ي���ف���رب���ول، اىل  ع����ن 
ل�شكة االنت�شارات بعد تعادلني 
عندما  االأخ��ريت��ني،  املرحلتني  يف 
برايتون  ع��ل��ى  ���ش��ي��ف��ا  ال�����ش��ب��ت  ي��ح��ل 
عنها  يغيب  م��ب��اراة  يف  ع�شر  ال�����ش��اد���س 
ال���ف���ارو موراتا  اال���ش��ب��ان��ي��ان  امل��ه��اج��م��ان 
الناجم  االإي���ق���اف  ب�شبب  رودري��غ��ي��ز  وب����درو 
عن طردهما اخلمي�س �شد نوريت�س �شيتي يف 
ت�شل�شي  ف��از  الكاأ�س  م�شابقة  من  معادة  مباراة 

بركالت الرتجيح.
الذي  توتنهام  االآخ���ر  اللندين  الفريق  ويخو�س 
�شد  و�شعبة  هامة  بروفة  اخلام�س،  املركز  يحتل 
م�شيفه �شاوثمبتون قبل اأن يدخل يف �شل�شلة من 
تباعا  جتمعه  جدا  ال�شاقة  املباريات 
وليفربول  يونايتد  مبان�ش�شرت 
وار���ش��ن��ال ال����ذي ي��اأم��ل ب���دوره 
مداواة جراحه والعودة اىل 
التي  االن��ت�����ش��ارات  �شكة 
املراحل  يف  عنها  ح��اد 
االأرب���ع االأخ���رية من 
خالل الفوز ال�شبت 
وجاره  �شيفه  ع��ل��ى 

كري�شتال باال�س.
ايفرتون  ال�شبت  يلعب  االأخ���رى،  امل��ب��اري��ات  ويف 
مع و�شت بروميت�س البيون، وو�شت هام يونايتد مع 
بورمنوث، ولي�شرت �شيتي مع واتفورد، و�شتوك �شيتي 

مع هيدر�شفيلد.

و2017   2015 ب��ط��ل  و���ش��ي��ف  ك��اف��ال��ي��ريز  ك��ل��ي��ف��الن��د  ع��ان��ى 
 ،103-104 ماجيك  اورالن��دو  �شيفه  على  هزيل  فوز  لتحقيق 
�شلتيك�س  بو�شطن  م�شيفه  �شيك�شرز  �شفنتي  فيالدلفيا  وا�شقط 
مت�شدر املنطقة ال�شرقية 89-80 يف دوري كرة ال�شلة االأمريكي 
على  ب��ف��وزه  كليفالند  اوق���ف  االأوىل،  امل���ب���اراة  يف  ل��ل��م��ح��رتف��ني. 
االأربع  امل��ب��اري��ات  يف  ب�شقوطه  املتمثل  ال�شديد  النزيف  اورالن���دو 
االأخرية امام ميني�شوتا متربوولفز 99-127 وتورونتو رابتورز 
وويرز  �شتايت  وغ��ول��دن   97-95 بي�شرز  وانديانا   137-99

108118، لكنه مل يكن مقنعا على االطالق ومل 
يطمئن م�شجعيه.

ففر�س  بوجهني  امل��ب��اراة  يف  كليفالند  وظهر 
ال�شوط  ع��ل��ى جم���ري���ات  وا���ش��ح��ة  ���ش��ي��ط��رة 

 20 اىل  و�شل  مريح  بفارق  وان��ه��اه  االول 
 20-36 االول  الربع   47-67 نقطة 

23 نقطة  31-27 ثم اىل  والثاين 
 40-63 ال��ث��ال��ث  ب���داي���ة  م���ع 

قبل ان يرتنح مع مرور 
ال�������ش���وط  يف  ال������وق������ت 

ال������ث������اين وي���خ�������ش���ره 
نقطة   19 ب���ف���ارق 
الربع   56-37
 33-17 ال��ث��ال��ث 

-20 واالخ��������ري 
.23

هو  وال���������ف���������وز 
اآخر  يف  الثالث 

م���ب���اري���ات   10
وال�27  لكليفالند 

البطولة  ان���ط���الق  م��ن��ذ 
يف  الثالث  امل��رك��ز  ل�شاحب 

وبطل  ال�����ش��رق��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
2016 مقابل 17 هزمية، 
اورالن����������دو  م����ن����ي  ح�����ني  يف 

ماجيك اخلام�س ع�شر االخري يف ترتيب املنطقة نف�شها بهزميته 
الثامنة يف اآخر 10 مباريات وال�32 هذا املو�شم مقابل 13 فوزا.

ويدين كليفالند ب�شكل ا�شا�شي يف هذا الفوز على اورالندو الذي 
ثانية   30 103-102 قبل  80-80 ثم تقدم الأول مرة  عادل 
العائد  توما�س  اي��زي��اه  االخ��رية  ال�شلة  �شاحب  اىل  النهاية،  من 
للفريق )21 نقطة(، فيما  واف�شل م�شجل  اال�شابة  موؤخرا من 
و6  متابعات   5 مع  نقطة   16 بت�شجيل  جيم�س  ليربون  اكتفى 

متريرات.
 17 غ���وردون  واآرون  نقطة   19 بايتون  الفريد  ك��ان  امل��ق��اب��ل،  يف 
نقطة و11 متابعة وجوناثن �شيمونز 16 نقطة ابرز العبي 

اخلا�شر.
واعرتف جيم�س باأنه مل يكن يف اأف�شل ايامه حيث قال “مل 
نقدم  مل  لكننا  فزنا،  اننا  املهم  ام�س.  امل�شاء  ه��ذا  جيدا  اك��ن 

الكثري«.
 30 الرمزي  الرقم  25 نقطة من  وب��ات جيم�س على بعد 
مواجهة  يف  ال�شبت  جنح  ما  اذا  و�شي�شبح  نقطة،  ال��ف 
يف  يحققه  الع��ب  �شابع  ثاندر،  �شيتي  اوكالهوما 

تاريخ الدوري االأمريكي للمحرتفني.
لكن جيم�س بدا حذرا بقوله “اننا نعاين يف 
الفرتة االخرية. علينا ان ن�شل اىل خو�س 
النهاية(  القتال حتى  )اأي  باأكملها  املباريات 

وان نعمل اكر من اجل ذلك«.
واحل������ق ف���ي���الدل���ف���ي���ا ال������ذي ���ش��ع��د اىل 
امل����رك����ز ال���ث���ام���ن يف 
املنطقة  ترتيب 
ال���������ش����رق����ي����ة 
امل���������رك���������ز 
االخ�����������ري 
امل���وؤه���ل اىل 
ال��ب��الي اوف 
يف نهاية املو�شم 
اخل�شارة  امل��ن��ت��ظ��م، 
الثانية تواليا باملت�شدر بو�شطن 34 

انت�شارا و12 هزمية بعد ان �شيطر على االرب��اع الثالثة االوىل 
)21-19 و18-13 و32-21( وخ�شر االخري 27-18.

املباراة  انطالق  قبيل  الذي علم  الكامريوين جويل اميبيد  وقام 
انه اختري ليكون �شمن ت�شكيلة املنطقة ال�شرقية ملباراة كل النجوم 
التي جتمع �شنويا جنوم املنطقتني، بدور حا�شم يف فوز فيالدلفيا 
21 مقابل 20 من خالل ت�شجيله دابل دابل )26 نقطة مع 16 

متابعة( اإ�شافة اىل 6 متريرات حا�شمة.
واعرب اميبيد عن فرحته بالفوز قائال “انه انت�شار مهم للغاية 
هدفنا  ب��ل��وغ  اردن���ا  اذا  ال�شرقية.  املنطقة  يف  ف��ري��ق  اف�شل  �شد 

هذا  م��ن  مب��ب��اري��ات  نفوز  ان  علينا  اوف،  ال��ب��الي  يف  بامل�شاركة 
النوع«.

وخ�شر بو�شطن الذي غاب عنه جنمه كايري ايرفينغ ب�شبب 
ا�شابة يف الكتف، وكان اآل هورفورد وماركو�س موري�س ابرز 
للمرة  متتاليتني  مباراتني  منهما،  لكل  نقطة   14 العبيه 

اول مباراتني يف بداية  ان �شقط يف  املو�شم بعد  الثانية هذا 
ال�  فوزه  الغربية  املنطقة  ثاين  روكت�س  املو�شم. وحقق هيو�شن 

31 مقابل 12 خ�شارة مع عودة جنمه جيم�س هاردن من اال�شابة 
على ح�شاب �شيفه ميني�شوتا متربوولفز 98-116.

 10 اآخ��ر �شبع مباريات، بت�شجيل  ال��ذي غاب عن  واكتفى ه��اردن 
اآثار  زم��الئ��ه  ن�شيان  يف  �شاهم  لكنه  ل��ع��ب،  دقيقة   26 يف  ن��ق��اط 
اخل�شارة املوؤملة امام لو�س اجنلي�س كليربز االثنني 102-103 يف 
مباراة تخللتها بع�س االحداث، ف�شجل اريك غوردون 30 نقطة، 

وكلينت كابيال 20 وكري�س بول 19.
وتكت�شي عودة هاردن اأهمية كبرية الن هيو�شن مل يخ�شر يف اي 
والذي  معا،  الرباعي  هذا  فيها  �شارك  التي   16 ال�  املباريات  من 
املرتقبة  املواجهة  12 خ�شارة قبل  31 مقابل  ال�  الفوز  �شاهم يف 
ال�شبت مع �شيفه غولدن �شتايت ووريرز البطل ومت�شدر املنطقة 

الغربية بفارق كبري عنه 37 فوزا مقابل 9 هزائم.
ويف م��ب��اراة راب��ع��ة، ق���اد ال��ع��ائ��د دام��ي��ان ل��ي��الرد )26 نقطة و5 
متابعات و8 متريرات حا�شمة( والبو�شني يو�شوف نوركيت�س 19 
نقطة و17 متابعة فريقهما بورتالند ترايل باليزرز اىل الفوز 
اوالديبو  فيكتور  منه  برز  ال��ذي  بي�شرز  انديانا  على   86-100

ودارن كولي�شون 23 نقطة لكل منهم مع 7 متابعات لالأول.

ت�سل�سي قد ي�ستعني باملخ�سرم كراوت�س 
لقب  حامل  ت�شل�شي،  اأن  الربيطانية  االإع���الم  و�شائل  ذك��رت 
االنتقاالت  ي�شتعني يف فرتة  قد  القدم،  لكرة  املمتاز  ال��دوري 
احلالية باملهاجم املخ�شرم بيرت كراوت�س على �شبيل االإعارة 
الدويل  �شم  خ��الل  م��ن  ت�شل�شي  وي�شعى  �شيتي.  �شتوك  م��ن 
ال�����ش��اب��ق ال���ذي يحتفل مب��ي��الده ال�����ش��اب��ع وال��ث��الث��ني يف 30 
كانون الثاين يناير احلايل، اىل تاأمني بديل لال�شباين الفارو 
اإيقافه، وذلك يف ظل توجه  اأو  اإ�شابة االأخ��ري  موراتا يف حال 
املدرب االإيطايل انتونيو كونتي اىل ال�شماح للبلجيكي ميت�شي 

بات�شواي بالرحيل عن النادي اللندين.
و�شعى كونتي يف بادئ االأمر اىل احل�شول على خدمات مهاجم 
و�شت هام اندي كارول، لكن رغبته ا�شطدمت باإ�شابة االأخري 
املو�شم.  نهاية  حتى  امل��الع��ب  ع��ن  غيابه  وامكانية  كاحله  يف 

وذكرت �شحف ذي �شن ودايلي مريور وذي دايلي تلغراف اأن 
اهتمام كونتي حتول االآن نحو كراوت�س الذي خا�س 42 مباراة 
21 مباراة خا�شها مع �شتوك  دولية و�شجل اربعة اأهداف يف 
�شيتي هذا املو�شم. ويف�شل ت�شل�شي اأن ي�شتعري كراوت�س الذي 
بريدج  �شتانفورد  ملعب  يف  ال��ك��رات  ملتقطي  �شبية  من  ك��ان 
ومن م�شجعي النادي اللندين، علما باأن املهاجم العمالق مدد 
اآخر  لعام  �شيتي  �شتوك  مع  عقده  نوفمرب  الثاين  ت�شرين  يف 
مع خيار عام ا�شايف. ويدافع كراوت�س عن الوان �شتوك �شيتي 
من  لعب  حيث  توتنهام  من  اليه  انتقل  بعدما   2011 منذ 
10 اأندية منذ اأن  باأكر من  2011، وهو مر  2009 حتى 
1998، بينها ليفربول  بداأ م�شواره مع توتنهام بالذات عام 

)2005 حتى 2008(.

كليفــالنـــد يعــانــــي وفــيالدلفــيا ي�سقـــط بو�سطـــن 

�سريبة رفاهية على االأندية الغنية يف اأوروبا 
اأ�شار رئي�س االحتاد االأوروبي لكرة القدم ال�شلوفيني األك�شندر ت�شيفريين اىل ان االحتاد 
القاري يف املا�شي مل يكن ميلك ا�شرتاتيجية، كا�شفا عن رغبته باإن�شاء �شريبة رفاهية 

للحفاظ على التوازن بني االأندية.
�شاعة”  و”24  جينيف”  دو  “تريبون  �شحيفتا  ن�شرتها  مقابلة  يف  ت�شيفريين  وق��ال 
لكم  يبدو مفاجئا  وقد  للم�شتقبل.  هامة جدا  ا�شرتاتيجية  وثيقة  نعد  ال�شوي�شريتان 
وبالن�شبة  ملمو�شة.  ا�شرتاتيجية  اي  املا�شي  يف  ميلك  يكن  مل  االأوروب����ي  االحت���اد  ان 
ق�شايا  ب�شبب  امل��وق��وف  بالتيني  مي�شال  الفرن�شي  م��ن  ب��دال  ح��ل  ال��ذي  لت�شيفريين 
ف�شاد، امل�شكلة االخطر يف كرة القدم احلديثة هي التوازن التناف�شي بني االندية. وقال 
الو�شع احل��ايل، حيث ميكن لكل فريق  ب��اأي ثمن على  ان نحافظ  “يجب  ال�شلوفيني 
الدخول يف املناف�شات. يجب اأن يبقى احللم حيا”، يف وقت اعتمد فيه االحتاد االأوروبي 
اإ�شالحا يف دوري االبطال �شي�شمن مقاعد الأربعة اندية من البطوالت االأربع الكربى، 

ما دفع البطوالت اال�شغر وانديتها اىل انتقاده.



   

 

 

�سنع �سيارة من الثلج فح�سل على خمالفة مرورية
 عو�شاً عن اأن يحذو حذو االآخرين وي�شنع رجاًل من الثلج، قرر 
الطرق يف كندا،  اأح��د  الثلج على  �شيارة من  اأن ي�شنع  الرجل  هذا 

االأمر الذي عر�شه ملخالفة مرورية غري متوقعة. 
مبدينة  الثلج  م��ن  ���ش��ي��ارة  مت��ث��ال  ب�شناعة  الب��ري�����س  �شيمون  ق��ام 
على  تن�س  م��روري��ة  خمالفة  يتلقى  اأن  قبل  الكندية،  مونرتيال 
ركن ال�شيارة يف مكان خمالف.  وقال البري�س معلقاً على احلادث: 
فبداأت  مم��ي��زاً،  �شيئاً  اأفعل  اأن  ق��ررت  ل��ذا  جمياًل،  يوماً  ك��ان  "لقد 
بنحت �شيارة يف اأحد ال�شوارع القريبة من منزيل، لقد بدت �شيارة 
حقيقية مغطاة بالثلوج". واأ�شاف: "لقد ظنت ال�شرطة باأنها �شيارة 
حقيقية متوقفة يف مكان خاطئ منذ عدة اأيام الأنها مغطاة بالثلوج 
املزيفة.  ال�شيارة  لهذه  خمالفة  بتحرير  تتوان  ومل  كامل،  ب�شكل 
وكاأنها  بدت  الثلجية  ال�شيارة  اأن  يذكر  لل�شخرية".  اأمر مثري  اإنه 
�شيارة حقيقية اإىل درجة اأن رجال ال�شرطة قاموا بتحرير خمالفة 
ال�شيارة  امل��ك��ان وتركوها على زج��اج  اأث��ن��اء دوري���ة لهم يف  م��روري��ة 

االأمامي، بح�شب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين.

ي�سّق طريقًا يف اجلبل بيديه 
عمل رجل هندي بجد على مدى عامني، يف �شق طريق جبلي ي�شل 
اأبناوؤه الذين يدر�شون يف منطقة  8 كيلومرت، ليتمكن  طوله اإىل 

بعيدة، من زيارته ب�شكل م�شتمر. 
وعلى مدى العامني املا�شيني، داأب جاالندار ناياق )45 عاماً( على 
حمل فاأ�شه كل �شباح، والتوجه اإىل اجلبل، للعمل يف �شق الطريق 

ملدة 8 �شاعات كل يوم، بح�شب موقع اأوديتي �شنرتال.
ويعي�س جاالندار، الذي مل ي�شبق له احل�شول على تعليم ر�شمي، 
يف قرية معزولة، على بعد 10 كيلومرتاً، من املدر�شة التي يتعلم 
فيها اأبناوؤه الثالثة، ويحتاج االأطفال اإىل نحو 3 �شاعات للو�شول 
وخطرياً،  وع��راً  طريقاً  يقطعوا  اأن  بعد  امل��ن��زل،  اإىل  املدر�شة  من 

لذلك قرر اأن ي�شق لهم طريقاً، ليزوروه من وقت الآخر.
ومل تالحظ ال�شلطات املحلية عمل جاالندار اإال يف وقت �شابق من 
هذا ال�شهر، عندما ظهر يف ن�شرة اإخبارية حملية، حيث مل ي�شبق 
على  العمل  �شينهون  اإن��ه��م  امل�����ش��وؤول��ون،  وق��ال  امل�شاعدة.  طلب  ل��ه 
جاالندار  �شيح�شل  كما  باملدينة،  القرية  �شريبط  ال��ذي  الطريق 

على اأجر مقابل عمله.
واأعرب جاالندار عن �شعادته البالغة، الأن احلكومة �شتكمل العمل 
ال�شرب،  ومياه  بالكهرباء  قريته  تزويد  طلب  كما  الطريق،  على 
اأبناوؤه من زيارة منزلهم يف عطلة  اأنه ياأمل يف اأن يتمكن  م�شيفاً 

نهاية االأ�شبوع، بعد االنتهاء من العمل على الطريق.  

اأول مكتبة من الكتب امللقاة يف القمامة
يف  نوعها  م��ن  مكتبة  اأول  اأن��ق��رة  ال��رتك��ي��ة  العا�شمة  يف  افتتحت 
العامل، وما مييز هذه املكتبة، اأن جميع الكتب فيها مت جمعها من 
القمامة.  واأن�شاأ عمال النظافة املحليون يف حي كانكايا هذه املكتبة، 
بعد اأن اأم�شوا اأ�شهراً يف جمع الكتب املهجورة وامللقاة يف ال�شوارع، 
يبداأ  اأن  قبل  البداية،  يف  واأ�شرهم  هم  املكتبة  ي�شتخدمون  وكانوا 
ال�شكان املحليون بالتربع بالكتب التي يريدون التخل�س منها. ويف 
املكتبة  اأب��واب  فتح  ال�شحي  ال�شرف  اإدارة  قررت  املا�شي،  �شبتمرب 
اأمام العامة. وقال �شرهات بايتمور، وهو عامل جمع قمامة: "يف 
اأن يكون لدي مكتبة يف منزيل، واليوم لدينا  اأمتنى  املا�شي كنت 

هذه املكتبة، واأنوي اأن اأقراأ جميع الكتب فيها".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قطار ينبح مثل الكلب لتفادي قتل الغزالن
مرور  اأثناء  احليوانات  قتل  من  حتد  مبتكرة  و�شيلة  اليابانية  الوطنية  احلديدية  لل�شكك  البحوث  معهد  تو�شل 
القطارات، تتمثل يف زرع اأجهزة مكربات �شوت ترُ�شدر اأ�شواتاً حتاكي نباح الكلب و�شليل الغزال، لتكون مبثابة "جهاز 

اإنذار" ترُنبه احليوانات ال�شيما الغزالن بوجود خطر في�شطروا للوقوف وعدم العبور، مراعاة ل�شالمتهم.
اأعداد  يقلل  احليوانات،  الأ�شوات  املحاكي  اجلهاز  هذا  اأن  له،  مقراً  طوكيو  من  يتخذ  معهد  يف  الباحثون  واأو�شح 

.% الغزالن املقتولة على ال�شكك احلديدية بن�شبة ت�شل اإىل 40 
و�شليل  الكلب  نباح  بني  اجلامع  ال�شوتي  املزيج  الأن  نظراً  الناجحة،  العبقرية  بالفكرة  اجلهاز  الباحثون  وو�شف 
ال�شكك  بعيداً عن ق�شبان  �شريعاً  كافياً جلعلها خائفة فتهرب  ث��وان، يكون   3 ملدة  الغزالن  ت�شمعه  الغزال عندما 

احلديدية.
واخترب الباحثون مدى كفاءة وفعالية اجلهاز على قطارات كانت متر بني امل�شاء ووقت متاأخر من الليل، حيث تنت�شر 
الغزالن ب�شمة م�شتمرة على ق�شبان ال�شكك احلديدية، متكن الباحثون من روؤية الغزالن 7.5 مرة لكل 100 كم 
%. وبح�شب اإح�شائيات وزارة النقل اليابانية، بلغ  على �شا�شة القطار، وبالتايل قلت ن�شبة قتل الغزالن بنحو 45 
عدد حاالت تاأخري اأو اإيقاف قطارات ب�شبب وجود حيوانات، ملدة 30 دقيقة، العام املا�شي 613 حالة بعد 185 حالة 

بني العامني 2016 و2017، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
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اكت�سفت اأن الطبيب هو املعتدي
التلفزيونية،  وامل�شل�شالت  االأف��الم  �شوى يف  يف م�شادفة عجيبة ال حتدث 
ال���ن���وادي، ولدى  اأح���د  ي��د رج���ل يف  ع��ل��ى  ام����راأة رو���ش��ي��ة لل�شرب  تعر�شت 
مراجعتها للم�شت�شفى لتلقي العالج، فوجئت اأن الطبيب املعالج، هو نف�س 

ال�شخ�س الذي اعتدى عليها. 
يظهر  االجتماعي،  التوا�شل  م��واق��ع  تداولته  ال��ذي  الفيديو  مقطع  ويف 
الطبيب، وهو يعتدي بال�شرب للمرة الثانية على اأن�شتازيا دميرتيفا، وذلك 

يف غرفة العالج باأحد امل�شت�شفيات يف مدينة نرييونغري �شرقي رو�شيا.
ويف امل�����ش��اه��د ال��ت��ي ن�����ش��رت ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل، يظهر ال��ط��ب��ي��ب، وهو 
بداأ  من  اأن��ك  �شيوؤكدون  الذين  ال�شهود،  من  العديد  "هناك  للمراأة  يقول 
قدمت  ح��ال  يف  ال�شجن،  يف  بزجها  امل���راأة  الطبيب  ه��دد  كما  باالعتداء". 

�شكوى �شده.
الطبيب  ب��اإح��راج �شديد، من ت�شرف  ت�شعر  املمر�شات وه��ي  اإح��دى  وب��دت 
ديلي ميل  اأن متنع ت�شوير ما يحدث، بح�شب �شحيفة  العنيف، وحاولت 

الربيطانية.
واأ�شارت تقارير اإعالمية حملية، اإىل اأن هيئة ال�شحة االإقليمية يف املدينة، 
اأوقفت الطبيب املدعو فالدميري نوموف عن العمل، يف حني مت ا�شتقبال 
املراأة يف امل�شت�شفى لتح�شل على العالج املنا�شب، على اأن تتقدم ب�شكوى اإىل 

ال�شرطة حول االعتداء الذي تعر�شت له على يد الطبيب.   

يهاجم طالب مدر�سه بفاأ�س 
اأ�شغر منه  رو�شيا هاجم جمموعة طالب  اإن مراهقا  ام�س  قال حمققون 

بفاأ�س واأ�شاب �شتة اأ�شخا�س، قبل اأن ي�شعل النار داخل مدر�شته.
وقالت جلنة التحقيق الرو�شية اإن املراهق، وهو من طالب ال�شف التا�شع، 
ال�شابع بفاأ�س يف املدر�شة الواقعة على  هاجم جمموعة من طالب ال�شف 

م�شارف مدينة اأوالن اأوديه يف �شيبرييا ثم اأ�شعل النار يف احلجرة.
وقالت اللجنة اإن خم�شة طالب ومعلما اأ�شيبوا يف الهجوم. واأ�شافت اأنه مت 

اعتقال املهاجم ثم نرُقل اإىل م�شت�شفى بعد اأن حاول االنتحار.
هجوم  يف  للتحقيق  االأ�شبوع  هذا  جنائية  ق�شية  فتحوا  قد  حمققون  كان 

ب�شكاكني اأ�شفر عن اإ�شابة 15 �شخ�شا يف مدر�شة مبدينة بريم.
وذكرت تقارير يف البداية اأن ما حدث هو هجوم نفذه ملثمان، لكن ال�شلطات 

قالت الحقا اإنه بداأ مبعركة بال�شكاكني بني تلميذين.

بوتني يغو�س يف 
بحرية متجمدة 

و����ش���ط اأج������واء ���ش��دي��دة ال������ربودة، 
الرو�شي فالدميري  الرئي�س  جترد 
بوتني من كل مالب�شه عدا لبا�س 
م���ي���اه بحرية  وغ���ا����س يف  ال��ب��ح��ر 
احتفاال  املا�شية  الليلة  متجمدة 

بعيد الغطا�س.
الر�شمي  ال���ت���ل���ف���زي���ون  وع����ر�����س 
الرو�شي �شورا لبوتني وهو ي�شري 
على  �شيليجر  بحرية  جليد  و�شط 
بعد حوايل 400 كيلومرت �شمايل 
مو�شكو، مرتديا معطفا من الفراء 

وحذاء �شتويا طويل الرقبة.
وبعد اأن خلع معطفه وحذاءه، نزل 
درجات �شلم خ�شبي اإىل فتحة من 
ور�شم  البحرية  جليد  و���ش��ط  امل���اء 
ثم  ال�شليب  ع��الم��ة  ���ش��دره  ع��ل��ى 
قبل  املياه  يف  بالكامل  نف�شه  غمر 

اأن يخرج راأ�شه.
وك���ان���ت درج�����ة احل�������رارة يف ذلك 
الوقت ح��وايل �شت درج��ات مئوية 

حتت ال�شفر.
ال��ذي يخو�س حملة  بوتني،  ون�شاأ 
الإعادة انتخابه يف انتخابات رئا�شية 
يف  اآذار،  م��ار���س   18 ي��وم  �شتجري 
ف���رتة احل��ك��م ال�����ش��ي��وع��ي ح���ني مل 
يف  الدينية  ال�شعائر  ممار�شة  تكن 

العلن اأمرا مقبوال.
بوتني  داأب  رئي�شا،  اأ�شبح  وعندما 
الدينية  االحتفاالت  ح�شور  على 
االأرثوذك�شية ومنح الكني�شة �شوتا 

م�شموعا يف املجتمع.

طائرة درون تنقذ 
فتاتني من الغرق 

يف عملية هي االأوىل من نوعها يف العامل، 
ا�شتخدم فريق اإنقاذ اأ�شرتايل طائرة دون 
االأمواج  جرفتهما  �شابتني  الإن��ق��اذ  طيار 

اإىل عر�س البحر اأثناء ال�شباحة. 
وظ���ه���رت ال��ف��ت��ات��ان ت�����ش��ارع��ان االأم�����واج 
�شمال  لينوك�س  ���ش��اط��ئ  ق��ب��ال��ة  ال��ع��ات��ي��ة 
االأ�شرتالية،  وي��ل��ز  ���ش��اوث  نيو  مقاطعة 
وب�شبب  اخل��م��ي�����س.  االأول  ام�����س  ���ش��ب��اح 
االأمواج املتالطمة، ا�شتحال على املنقذين 
ما  ال�شغرية،  بالقوارب  اإليهما  الو�شول 
دفعهم ال�شتخدام طائرة درون يف عملية 
ديلي  االإن��ق��اذ، ح�شب ما ورد يف �شحيفة 
ميل الربيطانية. .  يذكر اأن فرق االإنقاذ 
االأ�شرتالية يف مقاطعة نيو �شاوث ويلز، 
طائرات  ال�شيف  ف�شل  بداية  يف  و�شعت 
االإنقاذ  م���ع���دات  ب��ج��م��ي��ع  جم��ه��زة  درون 
عند  ال�شتخدامها  اال�شتعداد،  اأهبة  على 

ال�شرورة، ويف مثل هذه احلاالت.

يكرر نف�س العبارة مليون مرة 15 يومًا  
اأم�����ش��ى ���ش��اب اأم��ري��ك��ي ���ش��اع��ات ط��وي��ل��ة يف ت��ك��رار جملة 
ماأخوذة من اأغنية، لي�شل اإىل مليون مرة، وذلك ل�شالح 

جمعية خريية تعتني باالأطفال الفقراء. 
�شابق من  يف وقت  يوماً   15 واحتاج غراهام )19 عاماً( 
يومياً  �شاعة   17 م��دى  على  خاللها  ك��رر  ال�شهر،  ه��ذا 
جملة "غوت�شي غانغ" وهي عنوان اأغنية ملغني الراب ليل 
منذ  يوتيوب  على  م�شاهدة  مليون   436 حققت  بومب، 

�شدورها يف اأكتوبر من العام املا�شي.
واأن�شاأ غراهام قناة بث خا�شة، حتى يتمكن متابعوه على 
نحو  مي�شي  وك��ان  التحدي،  هذا  م�شاهدة  من  يوتيوب، 
العبارة، ويف كل مرة  ي��وم، وهو يكرر هذه  �شاعة كل   17

يقرتب من حتقيق هدفه املن�شود.
ون�شر غراهام مقطع فيديو، يظهر اآخر 1000 مرة كرر 
العبارة، حيث بدا فيها وهو مرهق للغاية، ويف كل  فيها 
مرة يكرر فيها العبارة، كان عليه اأن ي�شغط على زر فاأرة 

الكمبيوتر، ليح�شي عدد مرات التكرار.
من  يقرتب  وهو  خفيفة،  ابت�شامة  غراهام  وجه  واعتلت 
بداأت  حتى  املن�شود،  هدفه  حقق  اإن  وم��ا  مليون،  ال��رق��م 

دموعه تنهمر من �شدة الفرح والتعب يف اآن واحد.    

تدلل ثعبانًا عمالقًا بحمام �ساخن
تناقلته  م�شور  ت�شجيل  اأظهر  للده�شة،  مثري  م�شهد  يف 
قيام  حلظة  االج��ت��م��اع��ي،  التوا�شل  م��واق��ع  م��ن  العديد 
ام������راأة ب��ت��ن��ظ��ي��ف ث��ع��ب��ان اأ���ش��ف��ر ع��م��الق داخ����ل حو�س 

اال�شتحمام يف منزلها. 
ب�شعوبة  ال�شخم  الثعبان  ت�شحب  وه��ي  امل����راأة  وتظهر 
باملاء  املليء  اال�شتحمام  حو�س  داخ��ل  منه  ج��زءاً  وت�شع 
وال�شابون، قبل اأن توجه عدة ركالت اإىل ذيله الذي كان 

خارج احلمام لتجربه على الدخول اإىل احلو�س. 
وقد دنت املراأة من راأ�س الثعبان ووخزته باإ�شبعها طالبة 
منه العودة اإىل احلو�س، ليمتثل الثعبان لطلبها ويغط�س 

راأ�شه داخل املاء ثانية. 
ومل تظهر املراأة اأي عالمات تدل على خوفها من الثعبان 
العمالق  املخلوق  �شيطرة كاملة على هذا  اأظهرت  واإمنا 
ال����ذي ع��ام��ل��ت��ه وك���اأن���ه ج���رو ���ش��غ��ري.  ومل ت��ع��رف هوية 
املراأة، وال مكان ت�شوير الفيديو بالتحديد، اإال اأن بع�س 
املتابعني قالوا باأن الت�شجيل مت ت�شويره يف مكان ما يف 
اأملانيا، بح�شب ما ورد يف �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.

احلكم على االأرملة ال�سوداء بال�سجن 22 عامًا
"االأرملة  امللقبة  داغ��ورن  باتري�شيا  الفرن�شية  على  حكم 
ال�شوداء" بال�شجن 22 عاماً بعد اإدانتها بتهمة الت�شميم 
لرجال عدة، بينهم اثنان توفيا يف ظروف م�شبوهة رغم 
نفيها اأن تكون قامت بذلك وت�شديد حماميها على غياب 
االأدل����ة. وك��ان��ت داغ���ورن حت��اك��م اأم���ام حمكمة اجلنايات 
 2011 العام  يف  متقاعدين  رجلني  قتل  بتهمة  ني�س  يف 
اأحدهما م�شرد كانت مت�شي معه ليال يف الفندق والثاين 
بناء �شابق يتمتع مبعا�س تقاعدي مريح. ومل يظهر اأي 
تاأثر على داغورن عند تالوة احلكم. وكانت متهمة اأي�شاً 
باإعطاء عقاقري م�شرة وهي من نوع فاليوم، اإىل رجلني 

ثمانينيني التقتهما عرب وكالة تعارف. بروكلني ديكر خلل ح�صورها العر�ض الأول للم�صل�صل التلفزيوين "غري�ض وفرانكي" يف مدينة كولفر، كاليفورنيا.)رويرتز(

النار ت�ستعل يف راأ�س 
مت�سابقة جمال 

جمال  م�شابقة  يف  م�شاركة  جن��ت 
م��ن امل���وت ب��اأع��ج��وب��ة ب��ع��دم��ا �شبت 
امل�شنوعة  راأ�شها  زينة  يف  ال��ن��ريان 
اأقيمت  م�شابقة  اأثناء  الري�س  من 
اأخ������رياً.  وخرجت  ال�����ش��ل��ف��ادور  يف 
امل��ت�����ش��اب��ق��ة م����ن ال���ك���وال���ي�������س اإىل 
راأ�س �شخمة  امل�شرح مرتديًة زينة 
ت��ق��رتب من  اأن  ال��ري�����س، قبل  م��ن 
رج��ل يحمل �شعلة يف ي��ده.  وحاملا 
مرت حذوه، الم�شت النريان زينة 
املت�شابقة وانت�شرت ب�شرعة كبرية، 
ليتحول راأ�شها اإىل كتلة من اللهب، 

ح�شب ديلي ميل الربيطانية.

ينجون من املوت 
يف اآخر حلظة

ال�شيادين  ه���وؤالء  نية  يف  يكن  مل 
ال�شباحة، لكن ما حدث لهم فجاأة 
املياه هرباً  القفز يف  اأجربهم على 

من موت حمقق. 
بريان  ال�������ش���رط���ة  ����ش���اب���ط  وك������ان 
ماي�س، ي�شطاد ال�شمك مع زوجته 
و�شديقه يف نهر كولومبيا، بوالية 
اأوريغون االأمريكية، فوجئ  بزورق 
ويتجه  ال��ن��ه��ر  ع��ب��اب  ي�شق  ���ش��ري��ع 

ب�شرعة كبرية نحوهم.
ور���ش��د م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ن�����ش��ر على 
م����وق����ع ي����وت����ي����وب االإل������ك������رتوين، 
حل����ظ����ات ال����رع����ب ال����ت����ي م����ر بها 
الزورق  الثالثة، ب�شبب  ال�شيادون 
امل�������ش���رع يف اجت���اه���ه���م، ح�����ش��ب ما 

اأوردت "مريور" الربيطانية.

بريطانيا ت�ستحدث وزارة ملحاربة الوحدة
ت��ريي��زا ماي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�����وزراء  اأع��ل��ن��ت رئي�شة 
تعيني وزيرة ملحاربة الوحدة والعزلة االجتماعية.

وكلفت ماي، وزيرة الريا�شة تري�شي كرو�س مبهام 
الوزارة اجلديدة اإ�شافة اإىل مهامها.

واأطلقت بريطانيا حملتها االأوىل ملكافحة الوحدة 
والعزلة االجتماعية متعهدة بدعم عملي وعاطفي 
وال�شباب  الرعاية  ومقدمي  ال�شن  كبار  على  يركز 

املعاقني.
بالن�شبة  م����اي  ت���ريي���زا  ال��������وزراء  رئ��ي�����ش��ة  وق���ال���ت 
للحياة  املحزنة  احلقيقة  ه��ي  ال��وح��دة  للكثريين، 

احلديثة.
م�شتوحاة من جلنة جو  مبادرتها  اأن  ماي  وتابعت 
كوك�س حول الوحدة التي اأ�ش�شتها النائبة عن حزب 
 2016 يونيو  يف  اغتيلت  التي  كوك�س،  جو  العمال 

على يد رجل من اأن�شار تفوق العرق االأبي�س.
وقالت ماي يجب اأن نبذل جميعاً كل ما بو�شعنا لكي 
نتاأكد من اأنه -تكرمياً لذكري جو- نقوم بو�شع حد 

لقبول الوحدة اإىل االأبد.
ت�شري  ا�شتق�شائية  بدرا�شات  احلكومة  وا�شت�شهدت 

اإىل اأن اأكر من 9 ماليني �شخ�س دائماً اأو غالباً ما 
ي�شعرون بالوحدة، يف حني اأفاد نحو 200 األف من 
اأو قريب  اإج��راء حمادثة مع �شديق  بعدم  امل�شنني 

الأكر من �شهر.
وقالت درا�شة اإن ما ي�شل اإىل 85 باملئة من البالغني 
املعاقني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و34 عاماً 

قد اأعربوا عن �شعورهم بالوحدة.
وت��ع��ت��زم احل��ك��وم��ة ال��ع��م��ل م��ع امل��ج��م��وع��ات املحلية 
واخلدمات االجتماعية وال�شركات لتحديد الفر�س 
امل��ت��اح��ة مل��ع��اجل��ة ال���وح���دة، وب��ن��اء جم��ت��م��ع��ات اأكر 

تكاماًل ومرونة.
وقال مارك روبن�شون، رئي�س عمليات منظمة »اآيدج 
يف  ال�شن  كبار  مب�شاعدة  املعنية  اخل��ريي��ة  كيه«  ي��و 
لندن:  �شمال  ب��ارن��ي��ت،  مدينة  يف  امل��ت��ح��دة  اململكة 

الوحدة ميكن اأن تقتل.
واأ����ش���اف روب��ن�����ش��ون: ث��ب��ت اأن ال���وح���دة اأ����ش���واأ على 
ال�شحة من تدخني 15 �شيجارة يومياً، ولكن ميكن 
يف  �شلبياً  عاماًل  تكون  تركها  وع��دم  عليها،  التغلب 

حياة كبار ال�شن.

نيكول �سابا حتيي حفاًل 
جماهرييًا يف القاهرة

�شاركت الفنانة  نيكول �شابا  متابعيها يف �شفحتها الر�شمية على اأحد مواقع التوا�شل االجتماعي 
ل�شالح  اإحيائها حدى احلفالت اخلا�شة  وذل��ك من  موؤلفة من عدة �شور  لها  �شورة مركبة 

اإحدى ال�شركات العاملية ح�شرها عدد كبري من رجال االأعمال وذلك يف اأحد فنادق القاهرة.
النحيل  اأظهر جمال خ�شرها  بنقاط بي�شاء  اأ�شود �شيق ق�شري مطبع  بف�شتان  تاألقت  نيكول 
ا�شتقبلها  حيث  امل�شري  وائ��ل  اأعمالها  مدير  ب�شحبة  نيكول  وح�شرت  املم�شوق.  وج�شدها 
"�شورة  الأغنية  م���رددة  امل�شرح  خ�شبة  على  �شعودها  مبجرد  والتحية  بالت�شفيق  اجلمهور 
�شيلفي" التي افتتحت بها فقرتها. وغنت خالل احلفل املزيد من اأغانيها ال�شهرية منها طبعي 
كده، براحتي، قررت، التوتو ين، كنت يف حايل وفار�س اأحالمي.. وغريها ممن �شاحبها بع�س 

اال�شتعرا�شات التي اأ�شعلت اأجواء املكان.


