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اإدارة ترامب توزع خم�ضني قا�ضيًا على مراكز الهجرة
اأربع واليات اأمريكية  تتحدى قرار حظر ال�سفر

•• وا�شنطن-وكاالت:

اإىل ه��اواي يف حتدي ق��رار الرئي�س الأمريكي  ان�ضمت ثالث ولي��ات 
اإىل  م�ضلمة  اأغلبية  ذات  دول   6 مواطني  �ضفر  بحظر  ترامب  دونالد 
ق��رارا تنفيذيا ي�ضع حظرا  وق��ع  وك��ان ترامب قد  املتحدة.  ال��ولي��ات 
اإىل  اأغلبية م�ضلمة  90 يوما على �ضفر مواطني �ضت دول ذات  مدته 
حظرا  ميثل  القانون  اإن  نيويورك  ولي��ة  وت��ق��ول  املتحدة.  ال��ولي��ات 
اأوريغون  وان�ضمت  بالولية.  ي�ضر  اإن��ه  وا�ضنطن  وتقول  للم�ضلمني 
اجلاري،  اآذار  م��ار���س   16 يف  احلظر  وي��ب��دا  لح��ق��ا.  وما�ضات�ضو�ضت�س 
ويقول البيت الأبي�س اإنه واثق متاما من �ضحة القرار اأمام املحكمة.

وكان القرار الأ�ضلي لرتامب اأكرث �ضمول من القرار احلايل ولكنه ُهزم 
اأمام املحكمة بعد حتديات ق�ضائية تقدمت بها وا�ضنطن ومني�ضوتا.

�ضتوزع  الأمريكية  العدل  اأن وزارة  �ضياق مت�ضل، ك�ضف م�ضدران  ويف 
اأعلنت  وقت  البالد، يف  اأنحاء  يف  الهجرة  مراكز  على  قا�ضيا  خم�ضني 
وليات جديدة ان�ضمامها اإىل هاواي يف جهود نق�س قرار حظر ال�ضفر 

املعدل الذي اأ�ضدره الرئي�س دونالد ترمب.
ذاتها  املعلومة  الق�ضاة  اإىل  واأر�ضل  واأرود خطاب اطلعت عليه رويرتز 

التي ك�ضف عنها امل�ضدران.
ال�ضاد�ضة  من  الق�ضاة  يبقى  اأن  فكرة  اأي�ضا  تبحث  ال���وزارة  اإن  وق��ال 
�ضباحا حتى العا�ضرة م�ضاء على اأن يعملوا يف دورتي عمل حتى يت�ضنى 
ملحوظة  اأي  اخلطاب  ي��ورد  مل  بينما  الق�ضايا،  من  املزيد  نظر  لهم 

ب�ضاأن مواعيد دورات العمل.
وكان ترمب قد اأ�ضدر يف 25 يناير كانون الثاين املا�ضي اأمرا تنفيذيا 
يهدف لت�ضريع وترية عمليات الرتحيل واحتجاز املهاجرين يف مراكز 

خم�ض�ضة لذلك اإىل حني نظر ق�ضاياهم.
التي  الق�ضايا  على  العدل  وزارة  �ضتوزعهم  الذين  الق�ضاة  و�ضي�ضرف 
حتدد ما اإذا كان ينبغي اإعطاء املهاجرين حماية مثل منحهم اللجوء 

اأو ما اإذا كان ينبغي ترحيلهم.
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بوتني واأردوغان يف اجتماع رو�ضي تركي بالكرملني يتناول ال�ضاأن ال�ضوري  )رويرتز(

األيات عراقية تتوغل غرب املو�ضل  )رويرتز(

•• عدن-وام: 

اأكرث  النقالبية  و�ضالح  احلوثي  ميلي�ضيا  احتجزت 
من 63 �ضفينة اغاثية يف مينائي احلديدة وال�ضليف 
وميناء عدن اإىل جانب نهبها منذ اغت�ضابها ال�ضلطة 

وحتى �ضهر مار�س اجلاري .
العليا  اأعلن ذلك وزير الدارة املحلية رئي�س اللجنة 
ل��الإغ��اث��ة يف ال��ي��م��ن ع��ب��دال��رق��ي��ب ف��ت��ح .. وق����ال يف 
ال�ضفن  اإن  �ضباأ  اليمنية  الأن��ب��اء  لوكالة  ت�ضريحات 
واإيوائية  ان�ضانية  م�ضاعدات  حتمل  كانت  املحتجزة 
الذي  الق�ضف  من  واملت�ضررين  للنازحني  و�ضحية 

تقوم به امليلي�ضيا على املحافظات اليمنية.
باحتجاز  اأي�ضا  قامت  النقالبية  امليلي�ضيا  اأن  ذكر  و 
وم�����ض��ادرة اأك���رث م��ن 223 ق��اف��ل��ة اغ��اث��ي��ة حمملة 
واليوائية  الطبية  الغاثية  الن�ضانية  بامل�ضاعدات 

لعدد املحافظات اليمنية.
و لفت وزير الإدارة املحلية اإىل اأن امليلي�ضيا تقوم اأي�ضا 
بنهب وم�ضادرة عدد من القوافل الغاثية املخ�ض�ضة 
املجهود  ب��اإ���ض��م  ل�ضيطرتها  اخلا�ضعة  للمحافظات 

احلربي اإ�ضافة اإىل بيعها يف ال�ضوق ال�ضوداء.
امليلي�ضيا مل تكتف بنهب وم�ضادرة تلك  اأن  اأو�ضح  و 
املعونات بل تعدت ذلك اإىل مداهمة مقرات املنظمات 
العاملة يف جمال الغاثة واختطاف 30 من موظفي 
العاملني  اختطاف  اآخرها  وك��ان  الغاثية  املنظمات 
احلديدة  مبحافظة  لالجئني  الرنويجي  املكتب  يف 
واختطاف 7 عاملني يف جمال الغاثة الن�ضانية يف 

دمنة خدير خالل الأيام املا�ضية.

هيئة الهالل الحمر الماراتية تقدم م�ضاعدات غذائية واإغاثية عاجلة ل�ضكان مدينة املخا )وام(

�سالل غذائية من الهالل االأحمر ل�سكان املخا اليمنية
•• املخا -وام:

قدمت هيئة الهالل الحمر الماراتية م�ضاعدات غذائية واغاثية عاجلة ل�ضكان مدينة املخا يف اطار دورها الن�ضاين 
املتوا�ضل على ال�ضاحة اليمنية. ومت توزيع 3 الف �ضلة تتكون من املواد ال�ضا�ضية الغذائية التي ت�ضاعد يف التخفيف 
ولهيئة  و�ضعبا  قيادة وحكومة  الم��ارات  لدولة  وتقديرهم  �ضكرهم  الذين عربوا عن  ال�ضكان  على  احلياة  ق�ضوة  من 

الهالل على دورها الكبري يف تطبيع احلياة ومالم�ضتها لالحتياجات ال�ضا�ضية لل�ضكان.
وبهذه امل�ضاعدات اجلديدة فقد بلغ عدد ال�ضالل الغذائية ملدينه املخا وال�ضاحل الغربي معا 27 الف �ضلة .

مفاو�ضات اأ�ضتانا تتجه لإن�ضاء جمموعة عمل لتبادل اأ�ضرى

ق�سف مكثف على حي الوعر بحم�ص وتهديد رو�سي ل�سكانه
•• عوا�شم-وكاالت:

اج���ت���م���ع ال���رئ���ي�������س ال����رتك����ي رجب 
طيب اإردوغان مع الرئي�س الرو�ضي 
فالدميري بوتني يف مبنى الكرملني 
مب��و���ض��ك��و ام�������س يف ال���وق���ت ال���ذي 
ال�ضدع  ل���راأب  البلدان  فيه  يتطلع 

واإعادة تاأ�ضي�س العالقات.
جانبا  وت����رك����ي����ا  رو�����ض����ي����ا  ون����ح����ت 
ال�ضيا�ضي  امل�ضري  ب�ضاأن  خالفاتهما 
يف  الأ���ض��د  ب�ضار  ال�����ض��وري  للرئي�س 
على  ات��ف��اق  اىل  للتو�ضل  حم��اول��ة 
نطاق اأو�ضع ب�ضاأن �ضوريا. والدولتان 
هما املنظمتان الرئي�ضيتان ملحادثات 
ت�ضتاأنف  اأن  املقرر  لل�ضالم  اأ�ضتانة 

بني 14 و 15 مار�س اآذار.
اأ���ض��ت��ان��ا املزمع  وت��ت��ج��ه م��ف��او���ض��ات 
عقد جولة جديدة منها يومي 14 
و15 مار�س اآذار احلايل اإىل اإن�ضاء 
جمموعة عمل لتبادل الأ�ضرى بني 
النظام ال�ضوري واملعار�ضة ومناق�ضة 

ت�ضكيل جلنة د�ضتورية.
العامة  العمليات  اإدارة  قائد  وق��ال 
للقوات  ال��ع��ام��ة  الأرك������ان  ه��ي��ئ��ة  يف 
�ضريغي  ال����رو�����ض����ي����ة  امل�������ض���ل���ح���ة 
خالل  امل���ق���رر  م���ن  اإن  رود����ض���ك���وي 
ب�ضوريا  اخلا�ضة  اأ�ضتانا  مفاو�ضات 
اإن�����ض��اء جمموعة  امل��ق��ب��ل  الأ���ض��ب��وع 

باأ�ضطوانات  مكثفا  ق�ضفا  اجلمعة 
م���ت���ف���ج���رة وق������ذائ������ف ال����دب����اب����ات 
واملدفعية والهاون على حي الوعر، 
���ض��ق��وط جرحى،  اأ����ض���ف���ر ع���ن  مم���ا 
الق�ضف  ودف��ع  املمتلكات،  ودم��ار يف 
لتعليق  احل��ي  يف  ال�ضرعية  الهيئة 

�ضالة اجلمعة.
الأول من  ه���و اخل����رق  ه���ذا  وي��ع��د 
ق��ب��ل ق�����وات ال��ن��ظ��ام لت���ف���اق وقف 
اإطالق النار الذي مت التو�ضل اإليه 
ب���ني جل��ن��ة اأه�����ايل احل���ي وممثلني 
التفاق  وك��ان  والنظام،  رو�ضيا  عن 

ب�ضمانة وو�ضاطة رو�ضية.
�ضمارت  م���وق���ع  ن���ق���ل  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
الإخ���ب���اري ال�����ض��وري امل��ع��ار���س عن 
م�����ض��در م���ن جل��ن��ة ال��ت��ف��او���س اأن 
ال����وف����د ال����رو�����ض����ي اق�������رتح خ����روج 
ث��الث��م��ئ��ة م��ق��ات��ل ب�����ض��الح��ه��م مع 

عائالتهم اإىل حمافظة اإدلب.
واأ�ضاف امل�ضدر اأن اجلانب الرو�ضي 
احلي  ع��ل��ى  الق�ضف  بتكثيف  ه���دد 
يف ح��ال ع��دم ق��ب��ول ال��ع��ر���س الذي 
يتبقى  م���ن  اأن  ع��ل��ى  اأي�����ض��ا  ي��ن�����س 
م��ن امل��دن��ي��ني وامل��ق��ات��ل��ني ي��ج��ب اأن 
النظام،  مع  الت�ضوية  يف  ينخرطوا 
النظام  ع��ف��و  ي�����ض��م��ل��ه  ل  م���ن  واأن 
بتهمة  ���ض��ي��ح��اك��م  امل��ط��ل��وب��ني  م���ن 

الإرهاب.

النظام  ب��ني  الأ���ض��رى  لتبادل  عمل 
ومناق�ضة  وامل���ع���ار����ض���ة  ال�������ض���وري 

ت�ضكيل جلنة د�ضتورية.
موؤمتر  يف  رود�����ض����ك����وي  واأ������ض�����اف 
خالل  اأي�ضا  املقرر  من  اأن  �ضحفي 
اجل����ول����ة ال����ق����ادم����ة الن����ت����ه����اء من 
ب�ضاأن وجود  و�ضع خريطة موحدة 
�ضوريا  يف  الإره����اب����ي����ة  امل���ن���ظ���م���ات 
وجبهة  داع�س  تنظيم  راأ�ضها  وعلى 

الن�ضرة .

ن���ظ���ام وق����ف الأع���م���ال  اأن  واأع����ل����ن 
ال��ق��ت��ال��ي��ة ال�����ذي ف���ر����س م��ن��ذ 30 
املا�ضي  الأول  ك����ان����ون  دي�����ض��م��رب 
كافة  ع���ل���ى  الآن  ح���ت���ى  م�����ض��ت��م��ر 

الأرا�ضي ال�ضورية.
واأ�ضاف خالل الأ�ضبوع املا�ضي وقع 
ممثلو 47 بلدة على الهدنة لي�ضل 
عدد البلدات اإىل 1338، اأما عدد 
التي  املعتدلة(  )املعار�ضة  ف�ضائل 
فقد  ال��ن��ار  ب��وق��ف  التزامها  اأع��ل��ن��ت 

ازداد اإىل 199.
النظام  ق�����وات  ق�����ض��ف��ت  م���ي���دان���ي���ا، 
ال�����ض��وري ح��ي ال��وع��ر امل��ح��ا���ض��ر يف 
حم�س )و�ضط �ضوريا( رغم الإعالن 
عن هدنة، كما ذكرت اأنباء اأن رو�ضيا 
احلي  يف  ع�ضكري  بت�ضعيد  ه���ددت 
امل�ضلحة  املعار�ضة  مقاتلي  لإج��ب��ار 
م�ضاحلة  ع��ق��د  اأو  اخل������روج  ع��ل��ى 

تف�ضي عمليا لت�ضليم احلي.
و���ض��ن��ت ق����وات ال��ن��ظ��ام ���ض��ن��ت ام�س 

قتيالن يف مظاهرة موؤيدة لها

الق�ساء يقيل رئي�سة كوريا اجلنوبية 

قتلى وجرحى بهجومني يف اأملانيا و�سوي�سرا
•• عوا�شم-وكاالت:

عن  ا�ضفر  مما  ب��ازل  مدينة  و�ضط  يف  مقهى  رواد  على  النار  م�ضلحان  اأطلق 
مقتل �ضخ�ضني واإ�ضابة ثالث بجروح خطرة قبل ان يلوذا بالفرار، كما اأعلنت 

�ضلطات املدينة الواقعة يف �ضمال غرب �ضوي�ضرا.
وقالت النيابة العامة يف بازل يف بيان دخل رجالن مقهى كافيه 56 واأطلقا 
بجروح وحاله  ثالث  واأ�ضيب  الزبائن  اثنان من  قتل  لقد  ع��دة.  م��رات  النار 
حرجة ومل ي�ضر البيان اىل هوية مطلقي النار او دوافعهما، مكتفيا بالقول 
انهما متكنا من الفرار. كما مل تعلن ال�ضلطات عن هوية القتيلني واجلريح.

ول يزال املهاجمان فارين بح�ضب ال�ضرطة التي قالت انهما اجتها اىل حمطة 
القطارات بعد الهجوم.

مل  الهجوم  دواف��ع  ان  بيان  يف  الفدرالية  العامة  النيابة  قالت  ناحيتها  من 
تعرف حتى الن ويجري التحقيق فيها.

ويف اأملانيا، قام رجل عمره 36 عاما متحدر من يوغو�ضالفيا ال�ضابقة ويعاين 
على ما يبدو من ا�ضطرابات عقلية بجرح ت�ضعة اأ�ضخا�س يف هجوم بالفاأ�س 
نفذه يف حمطة دو�ضلدورف للقطارات يف غرب اأملانيا، كما اأفادت ال�ضرطة التي 

ا�ضتبعدت فر�ضية هجوم .
"ن�ضتبعد  اجلمعة  �ضباح  بر�س  فران�س  لوكالة  ال�ضرطة  با�ضم  ناطق  وق��ال 

الفر�ضية ال�ضالمية وننطلق من مبداأ انه حترك مبفرده.
وذكر بيان لل�ضرطة ان امل�ضتبه به الذي يتحدر من كو�ضوفو "مري�س نف�ضيا 
على ما يبدو. وقد نقل اىل امل�ضت�ضفى ب�ضبب ا�ضابته بجروح خطرية عند قفزه 

من على ج�ضر خالل فراره ومل يتمكن املحققون من ال�ضتماع لفادته.
ال�ضاعة  قبيل  الرجل خرج  ان  اأ�ضدرتها  اآخر ح�ضيلة  ال�ضرطة يف  واأو�ضحت 
وهاجم  فاأ�ضا  حامال  ال�ضواحي  قطارات  اأحد  من  غ(  ت   19،50(  20،50

امل�ضافرين يف حمطة دو�ضلدورف املركزية موقعا ت�ضعة جرحى. 

•• �شيول-اأ ف ب:

اأيدت املحكمة الد�ضتورية، اأعلى هيئة ق�ضائية يف كوريا 
اجلنوبية، قرار الربملان اقالة الرئي�ضة بارك غيون هي 
ال�ضلطة  �ضلت  ب�ضبب تورطها يف ف�ضيحة ف�ضاد مدوية 

بينما املنطقة ت�ضهد توترا اأقليميا.
ويعني قرار املحكمة بالإجماع ازاحة بارك من من�ضبها 
يوما.   60 رئا�ضية يف غ�ضون  انتخابات  وتنظيم  ف��ورا، 
الع��الن مواجهات قتل فيها متظاهران موؤيدان  وتال 
�ضفحة  طي  ل�ضيول  يتيح  ان  ال��ق��رار  �ضاأن  من  ل��ب��ارك. 
اأ�ضهر يف الوقت الذي  ف�ضيحة ت�ضغل ال��راأي العام منذ 
تكثف فيه كوريا ال�ضمالية اإطالق ال�ضواريخ والتهديدات 
مما يثري قلق ال�ضرة الدولية. وكانت بارك )65 عاما( 
ابنة الدكتاتور الع�ضكري بارك ت�ضونغ اأول امراأة تنتخب 
يتم  اأول رئي�س  وباتت   .2012 العام  للبالد يف  رئي�ضة 

عزله على هذا النحو.
لمكان  يعر�ضها  مما  احل�ضانة  ب��ارك  تفقد  عليه،  بناء 
املالحقة امام الق�ضاء كما يتعني عليها مغادرة الق�ضر 

به بعد  الفور وهو ما مل تكن قد قامت  الرئا�ضي على 
ل��ي�����س ج���اه���زا، بح�ضب  اجل��م��ع��ة لن م��ق��ره��ا اخل���ا����س 

متحدث.
وق����ال رئ��ي�����س امل��ح��ك��م��ة يل ج��ون��غ م��ي ان م��ا ق��ام��ت به 
الدميوقراطية   ... بالغة اىل روح  اإ�ضاءة  ا�ضاء  الرئي�ضة 
و�ضيادة القانون، م�ضيفا ان الرئي�ضة بارك غيون-هي قد 
اأقيلت. وترتكز ف�ضيحة الف�ضاد املدوية على �ضديقتها 
نفوذها  ا�ضتغلت  بانها  ي�ضتبه  التي  �ضون-�ضيل  ت�ضوي 
لجبار املجموعات ال�ضناعية الكربى على التربع بنحو 

عليها. ت�ضرف  م�ضبوهة  ملوؤ�ض�ضات  دولر  مليون   70
املحكمة  ق��رار  ل�ضماع  ب��ارك  وم��وؤي��دو  معار�ضو  وجتمع 

الد�ضتورية.
�ضيو  �ضي  وقالت  ربحنا  لقد  فرحني  املعار�ضون  وهتف 
يونغ )43 عاما( انا �ضعيدة اىل درجة انني غري قادرة 

على كبت دموعي. انه انتقام جيد.
الذين جتمعوا على بعد ب�ضع مئات  ب��ارك،  اأما موؤيدو 
كبري،  امني  انت�ضار  املعار�ضني  ع��ن  يف�ضلهم  الم��ت��ار، 

فكانوا حتت تاأثري ال�ضدمة.

ع�سكري  مت��ري��ن   2 ح��م��د 
وم�سر البحرين  بني  م�سرتك 

•• املنامة -وام:

و�ضلت اإىل مملكة البحرين ام�س 
احلربية،  ال�ضفن  م��ن  جمموعة 
املقاتلة،  ال���ط���ائ���رات  م���ن  وع����دد 
امل�ضرية  امل�ضلحة  للقوات  التابعة 
امل�ضرتك  التمرين  يف  للم�ضاركة 

حمد 2.
البحرين  ان���ب���اء  وك���ال���ة  وق���ال���ت 
اإط����ار  ..يف  ي���اأت���ي  ال��ت��م��ري��ن  ان 
الثنائي  الع�ضكري  التعاون  دع��م 
ال���رواب���ط  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال����ه����ادف 
املتميزة  الأخ����وي����ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
العالقات  البلدين،وتعميق  بني 
الأخوية الوثيقة التي جتمع بني 
والتي  ال�ضقيقة،  العربية  ال��دول 
م��ن ���ض��اأن��ه��ا دع���م ال��ع��م��ل العربي 

امل�ضرتك.

القوات العراقية توا�سل تقدمها غرب املو�سل 
•• املو�شل-اأ ف ب:

بداأ  حيث  املو�ضل  غ��رب  يف  تقدمها  اجلمعة  العراقية  ال��ق��وات  وا�ضلت 
ارهابيو تنظيم داع�س الندحار امام الهجمات املتكررة منذ بدء العملية 

الع�ضكرية لطردهم من اآخر اكرب معاقلهم يف البالد.
العراقية  القوات  اقتحام  مع  متزامنة  هجمات  داع�س  تنظيم  ويواجه 
معار�ضة  وف�ضائل  النظام  ق���وات  قبل  م��ن  �ضوريا  ويف  املو�ضل  لغربي 
م��دع��وم��ة م���ن ت��رك��ي��ا وحت���ال���ف ف�����ض��ائ��ل ع��رب��ي��ة وك���ردي���ة م���دع���وم من 
توا�ضل  ال�ضغط على اجلهاديني. ورغم  ما ي�ضاعف  املتحدة،  الوليات 
تقدم القوات المنية يف عمق اجلانب الغربي للمو�ضل، مل تبداأ املعركة 

يف املدينة القدمية بعد والتي يتوقع ان تكون الكرث �ضعوبة.
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وزير ميني ينتقد �ضمت املنظمات الدولية جتاه النتهاكات منذ اغت�ضابها ال�ضلطة 

ميلي�سيا احلوثي و�سالح نهبت 63 �سفينة واأكرث من 223 قافلة اإغاثية
و قال فتح اإن امللي�ضيا ت�ضتهدف اأي�ضا ال�ضفن املحملة 
بالقوانني  م��ك��رتث��ة  غ���ري  الن�����ض��ان��ي��ة  ب��امل�����ض��اع��دات 
بال�ضغط عليها ليقاف  الدولية.. مطالبا  واللوائح 

م�ضل�ضل النتهاك اليومي بحق الغاثة الن�ضانية.
و اأ�ضاف اإن النتهاكات ت�ضببت يف ارتفاع ن�ضبة املجاعة 
يف عدد من املحافظات التي مل ت�ضل اإليها امل�ضاعدات 
و�ضاهمت ب�ضكل كبري يف تفاقم الو�ضع الن�ضاين لعدد 

كبري من ال�ضكان.
و اأدان وزير الإدارة املحلية اليمني ب�ضدة قيام امللي�ضيا 
مبثل هذه النتهاكات وحملها امل�ضوؤولية الكاملة عن 
جتويع اأبناء ال�ضعب اليمني وامل�ضاهمة يف تردي و�ضع 
املحافظات  م��ن  ع��دد  يف  املجاعة  وانت�ضار  الن�����ض��اين 

اخلا�ضعة ل�ضيطرتها.
ب���اإدان���ة ه���ذه الأعمال  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  وط���ال���ب 
الجرامية التي تقوم بها امللي�ضيا بحق اأبناء ال�ضعب 
اليمني.. موؤكدا اأن هذه النتهاكات تتنافى و القوانني 

والتفاقيات الدولية والن�ضانية.
و اأعرب عن ا�ضتغرابه �ضمت املنظمات الدولية جتاه 
مطالبا  امللي�ضيا..  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  الن��ت��ه��اك��ات  ه��ذه 
التقارير  بنقل  املتحدة  التابع لالأمم  فريق اخل��رباء 
اإىل املنظمة الدولية وف�ضح اجلرائم التي تقوم بها 

امللي�ضيا بحق اأبناء ال�ضعب اليمني.
الدولية  امل��ن��ظ��م��ات  اأن  اإىل  اليمني  ال��وزي��ر  اأ���ض��ار  و 
املتفرج..  م��وق��ف  انتهاك  م��ن  ي��ح��دث  م��ا  اأم���ام  تقف 
اإياها بالوقوف بحزم بوجه تلك النتهاكات  مطالبا 
اإىل  امل�ضاعدات  و�ضول  و�ضمان  ايقافها  على  والعمل 

م�ضتحقيها.

م�����س��رع اإره���اب���ي ب��ت��ب��ادل 
ال�سعودية يف  النار  اإط��الق 

•• الريا�ض-وكاالت:

اأع���ل���ن امل��ت��ح��دث الأم���ن���ي ل����وزارة 
الداخلية ال�ضعودية اللواء من�ضور 
الأمني  املطلوب  مقتل  ال��رتك��ي، 
بارتكاب  املتورط  املداد  م�ضطفى 
اإره��اب��ي��ة ���ض��د مواطنني  ج��رائ��م 
اأم��ن، واإ�ضابة اأحد رجال  ورج��ال 
اململكة.  القطيف �ضرق  الأمن يف 
ن�ضرته  ب��ي��ان  ال���رتك���ي، يف  وق����ال 
)وا�س(  ال�ضعودية  الأن��ب��اء  وكالة 
ام�س اإن رج��ال الأم��ن ر�ضدوا يف 
اخلمي�س،  املحافظة  اأح��ي��اء  اأح��د 
علي  م�ضطفى  امل��ط��ل��وب  ت��واج��د 
امل��ت��ورط بارتكاب  امل���داد  ع��ب��داهلل 
عدد من اجلرائم الإرهابية �ضد 
مواطنني ورجال اأمن وممتلكات 

عامة وخا�ضة.
اأنه  امل��ت��ح��دث الأم���ن���ي  واأ�����ض����اف 
بادر  ال��ت��وق��ف،  منه  طلب  حينما 
ب��اجت��اه رجال  ال��ن��ار  اإط����الق  اإىل 
التعامل  ا�ضتوجب  مم��ا   ، الأم���ن 

معه ما اأ�ضفر عن مقتله.

موؤ�ض�ضة الرئا�ضة على اخلط 
تون�ص: عر�ص مبادرة ت�سريعية جديدة للم�ساحلة 

•• الفجر - تون�ض – خا�ض

قانون  م�ضروع  تفعيل  بخ�ضو�س  ال�ضيا�ضية  لل�ضاحة  اجل��دل  ع��ودة  بعد 
امل�ضاحلة، اأكد م�ضدر مطلع مبوؤ�ض�ضة الرئا�ضة التون�ضية اأّن هذه الأخرية 
القت�ضادية  امل�ضاحلة  ق��ان��ون  م�ضروع  �ضحب  اإمكانية  حاليا،  ت��در���س 
واملالية، خالل الأيام القليلة القادمة، لإجراء تعديالت عليه، قبل اإعادة 

عر�ضه على جمل�س نواب ال�ضعب.            )التفا�ضيل �س11(

قدماء الربملانيني عند ال�ضب�ضي من اجل امل�ضاحلة

�ضورة اأر�ضيفية للرئي�ضة املعزولةاملحكمة الد�ضتورية خالل �ضدور احلكم بعزل رئي�ضة كوريا اجلنوبية )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

االإمارات االأوىل خليجيًا على موؤ�سر اإن�سياد لتقّدم امل�ساواة بني اجلن�سني

م��وؤت��مر االإم��ارات لل�تط�وع ي�نطل�ق غ��دا

•• دبي-الفجر: 

ت�ضدرت الإمارات العربية املتحدة 
تقّدم  م��وؤ���ض��ر  ع��ل��ى  اخل��ل��ي��ج  دول 
امل�ضاواة بني اجلن�ضني الذي ي�ضّلط 
ق�ضايا  على  �ضامل  ب�ضكل  ال�ضوء 
امل�ضاواة بني اجلن�ضني، واملخ�ض�س 
ت�ضخري  على  املجتمعات  مل�ضاعدة 
ل��ك��ال اجلن�ضني  الإم���ك���ان���ات  ك��اف��ة 
اإط��الق الأح��ك��ام امل�ضبقة على  دون 
العتبار  بعني  الأخ��ذ  مع  النتائج، 
الأداء الن�ضبي بني الرجال والن�ضاء 
ب��ي��ن��ه��م��ا. ج���اء ذلك  ال��ت��م��ي��ي��ز  دون 
خالل ندوٍة عقدتها اإن�ضياد، الكلية 
الأعمال  اإدارة  يف  ع��امل��ي��اً  ال���رائ���دة 
“nspiereاإ،  ع�����ن�����وان  حت�����ت 
يف  mpowerاإ،  mpactاإ، 

حرمها اجلامعي باأبوظبي. 
املوؤ�ضر  ن��ت��ائ��ج  وا���ض��ت��ع��ر���س  ه����ذا 
الزميل  ت�����ض��ان،  اإل  ك���اي  ال��دك��ت��ور 

رّكزت  اجلن�ضني  ب��ني  امل�����ض��اوة  ع��ن 
م�ضتوى  ع���ل���ى  ح�������ض���ري  ب�����ض��ك��ل 
اجلن�ضني  ب��ني  امل�����ض��اواة  يف  التقّدم 
والن�ضاء  ال��رج��ال  ب��ني  الن�ضبة  اأو 
التقدم  مقابل  املطلق  التقّدم  )اأي 
ال��ن�����ض��ب��ي(، وح��ت��ى ت��ت��م��ك��ن ال���دول 
اأعلى  نتائج  اخلليجية من حتقيق 
حتقيق  �ضمان  يجب  امل��وؤ���ض��ر  على 

التوازن يف التنمية بني اجلن�ضني.
العربية  الإم������ارات  ت�����ض��درت  وق���د 
التعاون  جم��ل�����س  دول  امل���ت���ح���دة 
املرتبة  يف  ن��ال��ت  ف��ي��م��ا  اخل��ل��ي��ج��ي 
85 على املوؤ�ضر  العام الذي ي�ضم 
اجلن�ضني  �ضعور  مع  دول��ة،   122
ال��ت��ع��ل��ي��م على  امل�������ض���اواة يف  ب���ع���دم 
اعتماداً  وذل�����ك  ال��ت��ح��دي��د،  ن��ح��و 
ال�ضنوات  تت�ضمن  مقايي�س  على 
العلمية  وال�������ض���ه���ادات  ال��درا���ض��ي��ة 
وم����ع����دل الل����ت����ح����اق ب���ال���درا����ض���ة 
اجلامعية ونتائج الربنامج الدويل 

امل�ضاعد يف علوم �ضناعة القرار يف 
اإن�ضياد، وقال يف كلمته الرتحيبية: 
التعقيدات  ف��ه��م  ال�������ض���روري  م���ن 
اجلن�ضني  ك��ال  اأدوار  تكتنف  ال��ت��ي 
يف ه���ذا ال���ع���امل ال����ذي ت�����زداد فيه 
تطوير  �ضبيل  يف  وذل����ك  ال��ع��ومل��ة، 
لتقلي�س  خمتلفة  ا�ضرتاتيجيات 
الفجوة بني اجلن�ضني التي تختلف 
وباختالف  ال���ث���ق���اف���ة  ب���اخ���ت���الف 
وال�ضحة  القت�ضاد  مثل  املجالت 

والقانون وغريها.
وكجزء من املنهجية التي ت�ضتخدم 
الريا�ضي،  دوغ���ال����س  ك���وب  ت��اب��ع 
قطاعات  خ��م�����ض��ة  امل���وؤ����ض���ر  ي��غ��ط��ي 
والعمل،  وال�ضحة،  التعليم،  وه��ي 
واملجتمع،  وال��ن��ف��وذ  وال�����ض��ي��ا���ض��ة، 
تبادلية  املوؤ�ضر عالقًة  ي�ضم  حيث 
واملعدلت،  امل�����ض��ت��وي��ات  ب��ني  ق��وي��ة 
اإح����راز  ب��ل��د  ب��ح��ي��ث ل مي��ك��ن لأي 
يف  املوؤ�ضر  على  م�ضتواها  يف  تقّدم 

املتميز ملبادرات البتكار وال�ضيا�ضة 
يف اإن�����ض��ي��اد، وح�����ض��ر  ال��ن��دوة عدد 
ال�ضرق  ال���رائ���دات يف  ال��ن�����ض��اء  م��ن 
الأو�ضط اللواتي قدمن م�ضاهمات 
ومنهن  واملجتمع،  للمنطقة  هامة 
خ���ول���ة ال�������ض���رك���ال، م���دي���ر ن����ادي 
�ضيدات ال�ضارقة وهيلني العزيزي، 
الرئي�س التنفيذي ملنظمة بيزورلد 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ولينا 
ل�ضركة  ال�ضريك  امل��وؤ���ض�����س  خليل، 
مم��زورل��د وح��ن��ان دروي�����س، رئي�س 
اخلليج  ملنطقة  اإلكرتيك  �ضنايدر 
ال�ضريك  و�ضارة حممد،  وباك�ضتان 
اإكزيكيوتيف  جم���ل���ة  يف  امل����دي����ر 
ال�ضريك  ع��ث��م��ان،  ودن���ي���ا  ومي����ني 
املوؤ�ض�س ورئي�س الت�ضويق يف م�ضرت 

اأ�ضطه.
ويف افتتاح الندوة، رّحب باحل�ضور 
احلرم  مدير  لوبو،  �ضو�ضا  ميغيل 
والأ�ضتاذ  اأب��وظ��ب��ي  يف  اجل��ام��ع��ي 

املعّدل  يف  ت��راج��ع��اً  ت�ضجيلها  ح��ال 
بني  امل�ضاواة  قطاعات  اأح��د  �ضمن 
يتيح  اجلن�ضني. وبطريقة مماثلة 
امل��وؤ���ض��ر ال��ق��درة على امل��ق��ارن��ة بني 
ال�������دول يف ق���ط���اع���ني حم���ددي���ن، 
التقّدم  اإح����راز  م�ضتوى  وم��ع��رف��ة 

بامل�ضاواة بني اجلن�ضني.
اإل  ك��اي  الدكتور  ق��ال  جانبه،  م��ن 
ت�ضان: يقّدم املوؤ�ضر ل�ضناع القرار 
ل��ل��م�����ض��اك��ل �ضمن  اأف�������ض���ل  ف��ه��م��اً 
امل��ج��ت��م��ع��ات وي���رّك���ز ع��ل��ى توظيف 
ت�ضخري  ل�ضمان  املنا�ضبة  اجلهود 
املوؤ�ضر  وي��ق��ّي��م  الإم���ك���ان���ات،  ك��اف��ة 
الدول الأف�ضل يف الو�ضول لأق�ضى 

الإمكانات لدى كال اجلن�ضني.
واأ�ضاف: هناك العديد من العوائق 
ال��ت��ي ت��ق��ف يف وج����ه ال��ن�����ض��اء، ول 
ميكن للمجتمع حتقيق التقّدم اإل 
عند ت�ضخري طاقات كال اجلن�ضني، 
وحتى الآن كافة التقارير الأخرى 

•• اأبوظبي-وام:

فعاليات  اأب��وظ��ب��ي  يف  غ��دا  تنطلق 
موؤمتر الإمارات للتطوع يف دورته 
مع  تزامنا  يعقد  وال��ذي  التا�ضعة 
وامللتقى  اخل����ري  ام������ارات  م��ل��ت��ق��ى 
العمل  ال�ضباب يف  لتمكني  العربي 
“العطاء  ���ض��ع��ار  حت��ت  ال��ت��ط��وع��ي 

�ضعادة”.
ويهدف املوؤمتر اىل تر�ضيخ ثقافة 
العطاء والعمل التطوع والإن�ضاين 
القطاعات  بني  ال�ضراكة  وحتفيز 
لتبني  واخل����ا�����ض����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
م����ب����ادرات م�����ض��ت��دام��ة ت�����ض��اه��م يف 
التنمية القت�ضادية والجتماعية 
توجيهات  م���ع  ان�����ض��ج��ام��ا  وذل�����ك 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
بان  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 

يكون عام 2017 عاما للخري.
ويعقد امل��وؤمت��ر مب��ب��ادرة م��ن زايد 
ال��ع��ط��اء وب��ال��ت��ع��اون م���ع الحت���اد 
واجلمعية  ل���ل���ت���ط���وع  ال����ع����رب����ي 
الجتماعية  للم�ضوؤولية  العربية 
للعمل  ال����ع����رب����ي����ة  وامل����وؤ�����ض���������ض����ة 
الإن�������ض���اين ب��ق��اع��ة ال�����ض��ي��خ زاي���د 
مركز  يف  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب���ن 
والبحوث  ل��ل��درا���ض��ات  الإم�������ارات 
نخبة  ومب�ضاركة  ال�ضرتاتيجية 
من رواد العمل التطوعي وح�ضور 
ع����دد م���ن ال�������وزراء ومم��ث��ل��ني من 
50 جهة حكومية وخا�ضة وعدد 
وممثلي  واملثقفني  املفكرين  م��ن 
الدولة  داخ��ل  التطوعية  اجلهات 

وخارجها.

العطاء  زاي����د  مل���ب���ادرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املدير التنفيذي لربنامج المارات 
للتطوع املجتمعي والتخ�ض�ضي اإن 
المارات قيادة و�ضعبا ت�ضع العمل 
واملجتمعي  والن�����ض��اين  التطوعي 

يف اأولويات اهتماماتها .
يف  التطوعي  العمل  اأهمية  واأك���د 
امل�ضتدامة  التنمية  م�ضرية  تعزيز 
ال���ت���ع���اون بني  ت��ع��زي��ز  اإىل  داع���ي���اً 
املوؤ�ض�ضات والأفراد كافة العاملني 
املختلفة  ال���ت���ط���وع  جم������الت  يف 
لإطالق وتنفيذ مبادرات تطوعية 

م�ضرتكة حمليا وعامليا.
من جهته نوه �ضعادة يو�ضف كاظم 
للتطوع  ال��ع��رب��ي  رئ��ي�����س الحت����اد 
املوؤمتر  اف��ت��ت��اح  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  اإىل 
�ضتت�ضمن تتويج الفائزين بجائزة 
ل���ل���ت���ط���وع يف دورت����ه����ا  الم�����������ارات 
احلالية تزامنا مع فعاليات افتتاح 
الذي  للتطوع  الإم������ارات  م��وؤمت��ر 

ت�ضت�ضيفه اأبوظبي.
الم�����������ارات  م�����رك�����ز  دور  وث�����م�����ن 
للدرا�ضات والبحوث ال�ضرتاتيجية 
يف تر�ضيخ ثقافة العمل التطوعي 
والعطاء الن�ضاين ومتكني ال�ضباب 
م���ن خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع م���ن خالل 
والدورية  ال�����ض��ن��وي��ة  ا���ض��ت�����ض��اف��ت��ه 
بدوراته  للتطوع  الم��ارات  ملوؤمتر 

ال�ضابقة.
العتيبة ع�ضو  �ضعادة موزة  وقالت 
جمل�س اأمناء مبادرة زايد العطاء 
اإن العديد من املوؤ�ض�ضات احلكومية 
بالت�ضجيل  ب��������ادرت  واخل����ا�����ض����ة 
حل�ضور فعاليات موؤمتر المارات 

المارات  برنامج  امل��وؤمت��ر  وينظم 
والتخ�ض�ضي  املجتمعي  للتطوع 
وبال�ضراكة مع امل�ضت�ضفى ال�ضعودي 
جاهزية  واك�����ادمي�����ي�����ة  الأمل����������اين 
للتدريب  ال��وط��ن��ي��ة  وامل���وؤ����ض�������ض���ة 

تدريب.
وي���ت���م خ�����الل ف���ع���ال���ي���ات امل���وؤمت���ر 
العطاء  زاي��د  م��ب��ادرات  ا�ضتعرا�س 
ال��ت��ط��وع��ي��ة م��ن��ذ ان��ط��الق��ه��ا عام 
2000 والتي ا�ضتطاعت اأن ت�ضل 
بر�ضالتها الن�ضانية للماليني من 
الب�ضر يف خمتلف دول العامل من 
خالل متطوعيها الذين قدموا 5 

ماليني �ضاعة تطوع .
امل�ضاهمة  اإىل  امل��وؤمت��ر  يهدف  كما 
يف تطوير العمل التطوعي وتبادل 

اخلربات بني املوؤ�ض�ضات .
تطوير  اآليات  امل�ضاركون  ويناق�س 
العمل الإن�ضاين يف اإطار موؤ�ض�ضات 
الإن�ضانية  وامل��ن��ظ��وم��ة  امل��ج��ت��م��ع 
وت���ط���ب���ي���ق امل����ع����اي����ري ال���ع���امل���ي���ة يف 
التطوعية  وال����ربام����ج  امل�����ض��اري��ع 
اإ�ضافة اإىل �ضبل حتقيق احلوكمة 
وال�ضفافية يف الأعمال التطوعية.

تكرمي  ال���ف���ع���ال���ي���ات  وت���ت�������ض���م���ن 
امل���ر����ض���ح���ني ب����ج����ائ����زة الم��������ارات 
للتطوع  الم���ارات  وو�ضام  للتطوع 
ت���ث���م���ي���ن���ا جل����ه����وده����م يف جم����ال 
والجتماعي  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 
وذل������ك ب��ح�����ض��ور ع�����دد م����ن رواد 
ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي والن�������ض���اين 

والجتماعي.
وق������ال ج������راح ال���ق���ل���ب الم����ارات����ي 
الرئي�س  ال�ضامري  ع��ادل  الدكتور 

يف جمال حتفيز العمل التطوعي 
والإن�ضاين يف املنطقة.

����ض���ع���ادة خالد  ق�����ال  م����ن ج���ان���ب���ه 
للجمعية  ال��ع��ام  الأم���ني  بومطيع 
الجتماعية  للم�ضوؤولية  العربية 
الم���������ارات  م�����وؤمت�����ر  ت���ن���ظ���ي���م  اإن 
للتطوع ياأتي ا�ضتكمال لالإجنازات 
التي حققتها مبادرة زايد العطاء 

يف ال�ضنوات املا�ضية .

للتطوع وما يت�ضمنه من جل�ضات 
عمل وور���س متخ�ض�ضة يف جمال 
���ض��ن��اع��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وخلق 

القياديني من ال�ضباب.
ون��وه��ت ال��ع��ن��ود ال��ع��ج��م��ي مديرة 
م���رك���ز الم����������ارات ل���ل���ت���ط���وع ب����اأن 
م���وؤمت���ر الم�������ارات ل��ل��ت��ط��وع يعد 
املجتمعي  ال��ع��م��ل  ل��ت��ع��زي��ز  م��ن��ربا 
والتطوعي مثمنة جهود المارات 

املتحدة  الأمم  برنامج  عن  ي�ضدر 
وبالتزامن  دوري.  ب�ضكل  الإمنائي 
مع روؤية الإمارات العربية املتحدة 
املوؤ�ضر لدعم  2021، مت ت�ضميم 
جهود الدولة يف دفع م�ضاركة املراأة 
اأ�ضدر  كما  ال��وط��ن��ي��ة،  التنمية  يف 
�ضاحب ال�ضمو تعليماته للمجل�س 
بالإ�ضراف على موؤ�ضر امل�ضاواة بني 

لتقييم الطلبة. جتدر الإ�ضارة اإىل 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأن 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���ض��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي كان قد كّلف يف دي�ضمرب 
للتوازن  الإمارات  2016 جمل�س 
بني اجلن�ضني بدعم تطبيق موؤ�ضر 
ال����ذي  اجلن�ضني‘  ب����ني  امل���������ض����اواة 

اأف�ضل  تطبيق  وكيفية  اجلن�ضني 
ل�ضمان  وال��ع��م��ل��ي��ات  امل���م���ار����ض���ات 
حت���ق���ي���ق امل���وؤ����ض�������ض���ات الحت����ادي����ة 
اأهداف املوازنة بني اجلن�ضني، وهو 
م��ا ي��دع��م روؤي���ة الإم����ارات لت�ضبح 
25 دول����ة  اأف�������ض���ل  واح��������دة م����ن 
ل��ل��م�����ض��اواة ب��ني اجل��ن�����ض��ني بحلول 

العام 2021.

موؤمتر “الدمج” يدعو لالهتمام بالتعليم 
العايل لذوي االإحتياجات اخلا�سة

•• دبي-وام:

دعا موؤمتر دمج ذوي الحتياجات 
ال����رتب����وي����ة ب�����امل�����دار������س ال���ع���ادي���ة 
ختام  ف��ى  ومم��ار���ض��ات  “حتديات 
بالتعليم  اله��ت��م��ام  اإىل  فعالياته 
ال������ع������ايل ل���������ذوي الإح����ت����ي����اج����ات 
اخلا�ضة واملبادرة بتقدمي الربامج 
الإعاقة  لفئات  املنا�ضبة  اجلامعية 
املختلفة مع و�ضع اخلطط وتوفري 
ون�ضر  لذلك  الالزمة  الإمكانيات 
وت��ف��ع��ي��ل ق��وان��ني و���ض��ي��ا���ض��ات دمج 
الأفراد ذوي الحتياجات اخلا�ضة 
يف ال�ضف العادي مع اإع��داد لوائح 
بالتطبيق  ل��ل��م��ل��ت��زم��ني  ح����واف����ز 
ال�ضحيح للقوانني ولوائح عقوبات 

للمخالفني.
ال�����ذي نظمته  امل����وؤمت����ر  ك��م��ا دع����ا 
يف  ل��الإ���ض��ت�����ض��ارات  اإ����ض���ارة  موؤ�ض�ضة 
ال�ضغوط  درا�ضة وحتليل  اىل  دبي 
املهنية والنف�ضية التي يتعر�س لها 
والرتبية  ال��ع��ادي  ال�����ض��ف  معلمو 
اخلا�ضة والعاملني يف جمال دمج 
وطرح  اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي 
تنفيذها  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل  احل���ل���ول 
واله�����ت�����م�����ام ب�����ربام�����ج الإع����������داد 
لذوي  والفني  واملهني  الأك��ادمي��ي 
الإح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���ض��ة ع��ل��ى حد 
�ضواء وحتديد م�ضار تربوي فردي 
مل�ضاعدته على  لكل فرد على حده 

التكيف مع املجتمع.
ودع�����ت ت��و���ض��ي��ات امل����وؤمت����ر ال���ذي 
الرتبية  وزارة  من  مب�ضاركة  اأقيم 
وال��ت��ع��ل��ي��م ورع���اي���ة م���ن ه��ي��ئ��ة اآل 
مركز  اإن�ضاء  اىل  اخل��ربي��ة  مكتوم 
يف  متخ�ض�س  اإم�����ارة  ب��ك��ل  وط��ن��ي 
تقييم وت�ضخي�س ذوي الحتياجات 
اخلا�ضة وو�ضع الربامج الرتبوية 
والنف�ضية والجتماعية والتاأهيلية 
تخ�ض�ضات  وا�����ض����ت����ح����داث  ل���ه���م 
ال�����رتب�����ي�����ة اخل�����ا������ض�����ة وال�����ع�����الج 
الوظيفي  وال�����ع�����الج  ال���ط���ب���ي���ع���ي 
وعالج النطق والتخاطب وتعديل 
ال�ضلوك يف معظم جامعات الدولة 
وغريها من التخ�ض�ضات التي قد 
الأف���راد  وت��اأه��ي��ل  تعليم  يحتاجها 

ذوي الحتياجات اخلا�ضة.
ع���ل���ى دور  ال���ت���و����ض���ي���ات  واك���������دت 
دمج  باأهمية  التوعية  يف  الإع���الم 
الأفراد ذوي الحتياجات اخلا�ضة 
والهتمام  املجتمع  يف  ومتكينهم 
ب��دور الأ���ض��رة يف دم��ج الأب��ن��اء ذوي 
ال�ضف  اخل��ا���ض��ة يف  الح��ت��ي��اج��ات 
العادي وحث الوالدين على اإظهار 
ال��ت��ع��اون املمكنة مع  اأ���ض��ك��ال  ك��اف��ة 
فرق العمل ومعاقبة املهملني وغري 
امل�ضتجيبني من اأولياء الأمور كما 
اكدت على �ضرورة التوعية املوجهة 
للمجتمع  ال�����ض��ح��ي��ح  وال��ت��ث��ق��ي��ف 
وامل���ي���دان ال���رتب���وي ب��اأه��م��ي��ة دمج 
يف  اخل���ا����ض���ة  الإح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
الدمج  ومفهموم  العادية  املدار�س 
ال�ضامل و�ضبل تطبيقه وتفعيله يف 
املجتمع.. ون�ضر مبادرة “التطوير 
ذوي  جم���ال  الفّعال” ع��ن  امل��ه��ن��ي 
الإحتياجات اخلا�ضة ب�ضفة عامة 
خا�ضة  ب�����ض��ف��ة  ال����دم����ج  وجم������ال 
للكادر الإداري والتدري�ضي والفني 
كافة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��امل��وؤ���ض�����ض��ات 

الدرا�ضية  وامل��راح��ل  التخ�ض�ضات 
امل��ب��ادرة ثالث  اأن ت�ضمل ه��ذه  على 
مراحل خمتلفة تبداأ بالك�ضف عن 
احلقيقية  التدريبية  الحتياجات 
ث���م تقدمي  امل���ج���ال  ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
الربامج التدريبية املتخ�ض�ضة ثم 
واملتابعة  وامل�ضاندة  الدعم  توفري 
املنظم  وال����ت����وج����ي����ه  امل�������ض���ت���م���رة 
للمعلمني لتطبيق الدمج بطريقة 
����ض���ح���ي���ح���ة. واي���������ض����ا اله����ت����م����ام 
لتجارب  وال���ت���وث���ي���ق  ب�����الإع�����الن 
ومن��������اذج ال����دم����ج ال���ن���اج���ح���ة مبا 
ي�ضهم يف تعديل اجتاهات املجتمع 
املجال  يف  وال��ع��ام��ل��ني  وامل��ع��ل��م��ني 
نحو عملية دمج ذوي الإحتياجات 
العادية..  امل����دار�����س  يف  اخل��ا���ض��ة 
وت�ضليط ال�ضوء على مفهوم فرق 
الحتياجات  العمل يف جمال ذوي 
اخل���ا����ض���ة وم���ه���ام���ه���ا وال���ت���اأك���ي���د 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي يف 
الحتياجات  ذوي  ال��ط��الب  دم���ج 
اخلا�ضة باملدار�س العادية وتقدمي 
اخلدمات الرتبوية املتكاملة لهم. الداخلية و”اأبوظبي للتعليم” يتعاونان لن�سر الوعي بق�سايا ذوي االإعاقة

•• ابوظبي-وام: 

لتاأهيل  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��راك��ز  ب��ني  تن�ضيقي  اج��ت��م��اع  بحث 
والوقاية  املجتمع  حلماية  العامة  ب���الإدارة  املعاقني  وت�ضغيل 
اأب��و ظبي للتعليم، تنظيم  ال��وزارة ، وجمل�س  من اجلرمية يف 
ذوي  بق�ضايا  ال��وع��ي  لن�ضر  اب��وظ��ب��ي  م��دار���س  يف  عمل  ور����س 
الإعاقة و�ضط الهيئات الإدارية والتدري�ضية والطالب واأولياء 

اأمورهم.
مراكز  يف  التقييم  ق�ضم  رئ��ي�����س  ال��ظ��اه��ري  م���وزه  واأو���ض��ح��ت 
اأن الور�س تهدف للتوعية بالدور الإن�ضاين  الداخلية بالإنابة 
ل�ضريحة  املراكز  تقدمها  التي  والفر�س  واخل��دم��ات  والنبيل 
عزيزة علينا من جمتمعنا، م�ضرية اإىل تن�ضيق تام مع ال�ضركاء 

تطوير  يف  ي�ضهم  نحو  على  اجل��ه��ود  وتعزيز  التوعية  ب��ه��دف 
اخلدمات املقدمة لفئة ذوي الإعاقة وت�ضهيل متطلباتهم.

وتاأهيل  املراكز ل تقت�ضر على تدريب  اأن جهود  اإىل  واأ�ضارت   
ذوي الإعاقة وتوفري فر�س عمل تنا�ضب قدراتهم وموؤهالتهم، 
وامل�ضتقرة  والآمنة  الكرمية  احلياة  توفري  لت�ضمل  امتدت  بل 
وب��ن��اء ا���ض��ر ل��ه��م، م��ن خ��الل اإق��ام��ة الأع��را���س اجلماعية لهم 
وال���ت���ي جت�����ض��د ق��ي��م ال��ت��ك��اف��ل الج��ت��م��اع��ي وت�����ض��ه��م يف اإعانة 
ودجمهم  دينهم  ن�ضف  اإكمال  على  الإع��اق��ة  ذوي  من  ال�ضباب 
عملية  يف  ت�ضاهم  منتجة  طاقات  اإىل  وحتويلهم  املجتمع،  يف 
التنمية امل�ضتدامة يف الدولة.  واأ�ضادت الدكتورة منى العامري 
للتعليم  اب��وظ��ب��ي  جمل�س  يف  اخل��ا���ض��ة  ال��رتب��ي��ة  اإدارة  م��دي��رة 
بالإنابة، باجلهود التي تبذلها مراكز وزارة الداخلية يف جمال 

تدريب وتاأهيل وتوظيف الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة ودجمهم يف 
املجتمع، موؤكدة اأهمية هذه الور�س وا�ضتعداد جمل�س ابوظبي 
عدد  يف  لعقدها  ال��الزم��ة  ال�ضتعدادات  كافة  لتوفري  للتعليم 
من املدار�س الثانوية وفق الربنامج الزمني الذي يتفق عليه 
ويحقق الأهداف املرجوة منها، ومبا ي�ضاهم يف خدمة ق�ضايا 
فيلم  عر�س  الج��ت��م��اع  خ��الل  ومت  الإع��اق��ة.  ذوي  الأ�ضخا�س 
وثائقي عن اخلدمات التي تقدمها املراكز يف جمال التدريب 
للطالب،  والإع��ا���ض��ة  امل��ج��اين  وال�ضكن  والتوظيف،  والتاأهيل 
العني،  مدينة  يف  القاطنني  للطالب  اليومية  وامل��وا���ض��الت 
الدولة،  اإم��ارات  الأ�ضبوعية للطالب من خمتلف  واملوا�ضالت 
الطبيعي  وال���ع���الج  والج��ت��م��اع��ي  النف�ضي  ال��دع��م  واأن�����ض��ط��ة 

والوظيفي، مبا يخدم غايات التدريب والعمل.

تنظمه كلية حممد بن را�ضد لالإدارة احلكومية حتت رعاية حمدان بن حممد 
منتدى االإمارات لل�سيا�سات العامة االأول من نوعه يخ�س�ص دورته االأوىل ملناق�سة �سيا�سات التعليم 

•• دبي-: وام

فعاليات  انطالق  عن  احلكومية،  ل��الإدارة  را�ضد  بن  حممد  كلية  اأعلنت 
الدورة الأوىل من فعاليات منتدى الإم��ارات لل�ضيا�ضات العامة يوم غٍد 

الأحد يف قاعة ال�ضيخ مكتوم يف مركز دبي التجاري العاملي. 
ال�ضيخ حمدان بن حممد  وينعقد املنتدى حتت رعاية كرمية من �ضمو 
امل�ضتقبلية  التوجهات  �ضعار  حت��ت  دب��ي،  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را���ض��د  ب��ن 
خاللها  �ضت�ضهد  ليومني  امل��ن��ت��دى  فعاليات  ومت��ت��د  التعليم  ل�ضيا�ضات 
انعقاد عدد من اجلل�ضات احلوارية والنقا�ضية التي �ضيح�ضرها نخبة من 
اخلرباء املحليني والعامليني يف قطاع التعليم ملناق�ضة التحديات والفر�س 

الإم����ارات  دول���ة  يف  التعليم  ل�ضيا�ضات  ال��ع��ام��ة  واخل��ط��وط  امل�ضتقبلية 
وزير  احل��م��ادي،  ابراهيم  ح�ضني  معايل  املنتدى  يف  وي�ضارك  واملنطقة. 
الرتبية والتعليم، ومعايل جميلة بنت �ضامل املهريي، وزير دولة ل�ضوؤون 
التعليم العام، ومعايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل بالهول الفال�ضي، وزير 
�ضي�ضارك يف اجلل�ضات جمموعة من  العايل.  كما  التعليم  ل�ضوؤون  دولة 
�ضعادة مروان  التعليم مثل  �ضيا�ضات  القرار يف جمال  امل�ضوؤولني و�ضناع 
نائب  بيات،  بن  اأحمد  و�ضعادة  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  ال�ضوالح، 
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب ملجموعة دبي القاب�ضة، والدكتور 
عي�ضى الب�ضتكي، رئي�س جامعة دبي، والدكتور حممد يو�ضف بني يا�س، 
املدير التنفيذي ملجل�س اأبوظبي للتعليم، و�ضعادة نورة حممد املرزوقي، 

وكيل الوزارة امل�ضاعد لتنمية املوارد الب�ضرية الوطنية، ومعايل الدكتور 
علي را�ضد النعيمي، مدير عام جمل�س اأبوظبي للتعليم، و�ضعادة الدكتور 
عبداهلل الكرم، رئي�س جمل�س املديرين، ومدير عام هيئة املعرفة والتنمية 
البيلي، مدير جامعة  الدكتور حممد عبداهلل  الب�ضرية بدبي، وال�ضتاذ 
الإمارات العربية املتحدة.  بالإ�ضافة اإىل نخبة من اخلرباء العامليني يف 
الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  ممثل  مورينج،  فريد  مثل  املجال  هذا 
والدكتور دينو فاركي، املدير العام ملوؤ�ض�ضة جيم�س التعليمية، والدكتور 
اأك�ضفورد،  جامعة  م��ن  التعليمية  ال�ضيا�ضات  خبري  ج��ون�����ض��ون،  ديفيد 
رامي�س،  اإم.  والربوفي�ضور  األين�س،  اإي��دو  املدير  ناثان،  �ضنتل  والدكتور 

ع�ضو الينو�ضكو لت�ضميم ال�ضيا�ضة الجتماعية يف اآ�ضيا.

وب��ه��ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة، ق���ال ���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن ���ض��ب��اع امل����ري، الرئي�س 
منتدى  “ياأتي  احلكومية:  ل���الإدارة  را���ض��د  ب��ن  حممد  لكلية  التنفيذي 
الإمارات لل�ضيا�ضات العامة ليكون من�ضة اإماراتية عربية تهدف اإىل رفد 
املنطقة مبقرتحات  ودول  الإم���ارات  دول��ة  واحلكومات يف  ال��ق��رار  �ضناع 
عملية ت�ضب يف �ضالح بناء جمتمعات امل�ضتقبل، و�ضرتكز الدورة الأوىل 
الأجندة  التي حتتل مكانة مهمة على  التعليم  املنتدى على ق�ضايا  من 
العاملية، حيث �ضيتم تناول موا�ضيع خمتلفة كاآفاق امل�ضتقبل مع توظيف 
اأكرب للتكنولوجيا والبتكار يف التعليم، وتعزيز ال�ضراكات بني القطاعني 
العام واخلا�س، واخلروج بتو�ضيات تخدم امل�ضهد التعليمي يف الإمارات 

واملنطقة”. 
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اأخبـار الإمـارات

�سعيد بن طحنون يح�سر حفل تكرمي 25 من اأبناء “بني �ساعدة”
•• العني-وام: 

ح�ضر معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�س حفل تكرمي 25 من اأبناء 
القبيلة  ال�ضاعدي معرف  بن حمد  �ضعيد  اأقامه خمي�س  الذي  �ضاعدة  بني  قبيلة 
حتت رعاية معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون يف جمل�ضه مبنطقة الظاهر يف مدينة 

العني.
بن  �ضعيد  ال�ضيخ  معايل  حل�ضور  �ضكره  عن  له  كلمة  فى  القبيلة  معرف  واأع��رب 
واجلامعات  الكليات  منت�ضبي  من  املكرمني  داعيا  احلفل  لهذا  ورعايته  طحنون 
واأ�ضحاب ال�ضهادات اىل بذل املزيد من اجلهد من اأجل خدمة هذا الوطن املعطاء 

. وقام معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون اآل نهيان ومعرف القبيلة و�ضقيقيه حمد 
�ضاعدة �ضورة  بني  اأبناء  وقدم  بهم.  للمحتفي  وال��دروع  الهدايا  بت�ضليم  و�ضلطان 
تذكارية للمغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه ملعايل ال�ضيخ 
�ضعيد بن طحنون اآل نهيان كما قدم مبارك بن خربا�س ال�ضاعدي اأحد املكرمني 
من اأبناء القبيلة هدية تذكارية ملعرف القبيلة لإهتمامه باأبناء قبيلته وحتفيزهم 

يف جميع املنا�ضبات .
من جانبهم عرب املكرمون عن بالغ �ضعادتهم الغامرة بهذه املنا�ضبة التي اأظهرت 
مدى الرتابط والتكاتف بني اأبناء القبيلة والبيت متوحد، �ضاكرين معايل ال�ضيخ 

�ضعيد بن طحنون اآل نهيان على ح�ضوره التكرمي.

 

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ضت�ضفى املفرق                     5823100
 م�ضت�ضفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�ضيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ضت�ضفى توام                         7677444
م�ضت�ضفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ضت�ضفى را�ضد                       3371111
م�ضت�ضفى دبى                          2714444
م�ضت�ضفى الرباحة                   2710000
م�ضت�ضفى املكتوم                     2221211         
م�ضت�ضفى المل                      3444010
م�ضت�ضفى الو�ضل                    2193000

ال�ضارقة 
م�ضت�ضفى القا�ضمى                 5386444
م�ضت�ضفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ضت�ضفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ضت�ضفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ضت�ضفى �ضقر                       2223666
م�ضت�ضفى �ضيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ضت�ضفى الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ضت�ضفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ضت�ضفى النور                       6139111
امل�ضت�ضفى الماراتى الفرن�ضى 6265722

 دبى
م�ضت�ضفى ولكري                      2829900
امل�ضت�ضفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ضت�ضفى الدولية  اخلا�ضة 2212484

ال�ضارقة 
م�ضت�ضفى الزهراء اخلا�ضة     5619999
م�ضت�ضفى زليخة                      5658866
امل�ضت�ضفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ضت�ضفى امللكى                       5452222

العني
م�ضت�ضفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�ضيدلية النور اجلديدة          6264264
�ضيدلية الرازى                      6326671
ال�ضيدلية الأهلية املركزية     6269545
�ضيدلية رميا                          6744214
�ضيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�ضيدلية م�ضفح                      5546674
�ضيدلية دار ال�ضفاء                 6411299
�ضيدلية ابن �ضينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�ضيدلية عجمان                     7446031 
�ضيدلية مكة                           7446343 
�ضيدلية املدينة                       7468424
�ضيدلية المارات                    7474900
�ضيدلية الأم                           7429006

دبى 
�ضيدلية املدينة                       2240566 
�ضيدلية اجلامعة                    3967335 
�ضيدلية الأحتاد                      3935619
�ضيدلية ابن �ضينا -  بر دبى   3556909 
�ضيدلية جراند بن �ضينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�ضيدلية العني                        7655120  
�ضيدلية فرح                           7630120 
�ضيدلية ال�ضالم اجلديدة       7543887

ال�ضارقة
�ضيدلية م�ضافى                      5732221 
�ضيدلية حمد                          5582800
�ضيدلية مكة                           5656994 
�ضيدلية الرازى                      5565262 
�ضيدلية نادين                        5733311 
�ضيدلية ابن  �ضينا الكورني�س  5726885 
�ضيدلية ال�ضارقة                    5623850 

ام القوين
�ضيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

وفد املجل�ص الوطني يلتقي جمل�ص االأعمال الربيطاين االإماراتي

ا�ضتثمارية واقت�ضادية جديدة مع 
العامل ويف مقدمتها  دول  كربيات 
ين�ضجم مع  امل��ت��ح��دة مب��ا  امل��م��ل��ك��ة 
القت�ضادية  ال����دول����ة  ت���وج���ه���ات 
النفتاح  �ضيا�ضة  على  ترتكز  التي 

والتنويع القت�ضادي.
وت���ط���رق ال��ل��ق��اء اإىل امل�����ض��ارك��ة يف 
مع   “  2020 دب����ي  اإك�����ض��ب��و   “
ت��اأك��ي��د دع���م ه���ذا احل����دث العاملي 
الإم����ارات  دول���ة  ت�ضت�ضيفه  ال���ذي 
القطاعني  من  �ضركات  وم�ضاركة 

ومت���ك���ني ال���ت���ج���ارة ع����رب احل�����دود 
الأجنبي  ال���ض��ت��ث��م��ار  وت���دف���ق���ات 
البنية  وت��ط��ور  وال�ضياحة  املبا�ضر 
ودوره����ا  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  التحتية 
امل�������ض���اع���دات  امل���ت���م���ي���ز يف جم������ال 
اخل��ارج��ي��ة ف�ضال عن  الإمن��ائ��ي��ة 
التنمية  م����وؤ�����ض����رات  يف  م��وق��ع��ه��ا 

الب�ضرية.
الأعمال  جم��ل�����س  اأع�����ض��اء  واأ����ض���اد 
بالدور  الإم�����ارات�����ي  ال���ربي���ط���اين 
الفاعل لال�ضتثمارات الإماراتية يف 

العام واخلا�س يف بريطانيا.
مكانة  اإن  القبي�ضي  معايل  وقالت 
دول��ة الإم���ارات كقوة اقت�ضادية ل 
ميكن ف�ضلها باأي حال عن املراتب 
امل��ت��ق��دم��ة ال��ت��ي حت��ت��ل��ه��ا اأي�����ض��ا يف 
�ضدارة الدول الإقليمية وتناف�ضها 
العامل  دول  ت�����ض��در  ع��ل��ى  ال���ق���وي 
املتعلقة  ال���دول���ي���ة  امل����وؤ�����ض����رات  يف 
بالتناف�ضية وال�ضعادة والر�ضا بني 
اجلن�ضني  ب��ني  وامل�����ض��اواة  ال�ضعوب 
واقت�ضاديا  �ضيا�ضيا  امل��راأة  ومتكني 

الدولة “يحفظه اهلل”، و�ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  و���ض��اح��ب  اهلل”، 

وج�������رى خ������الل ال����ل����ق����اء  ال����ذي 
�ضال����م  م��ن:  ك��ل  ���ض��ع��ادة  ح�ضره 
عبداهلل  وخلفان  ال�ضحي،  عل����ي 
اأخ��ر تطورات  ت��ن��اول  ب��ن يوخ�ة،  
الأو���ض��اع يف املنطقة ، وع��دد من 

حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
اإطار  يف  وذل��ك  امل�ضلحة،  للقوات 
بني  املتميزة  الثنائية  ال��ع��الق��ات 

البلدين.  

•• لندن -وام:

ب����ح����ث وف�������د امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي 
بزيارة  ي��ق��وم  ال����ذي   - الحت������ادي 
ر�ضمية اإىل اململكة املتحدة برئا�ضة 
عبداهلل  اأم�����ل  ال���دك���ت���ورة  م���ع���ايل 
الوطني  املجل�س  رئي�ضة  القبي�ضي 
الأعمال  جمل�س  م��ع   - الحت����ادي 
�ضبل  الإم����ارات����ي..   - ال��ربي��ط��اين 
ت���ع���زي���ز ع�����الق�����ات ال����ت����ع����اون بني 
اجلانبني يف املجالت ال�ضتثمارية 
والتجارية والقت�ضادية مع تاأكيد 
الربملانية يف  املوؤ�ض�ضات  دور  اأهمية 

تنمية هذه العالقات.
املجل�س  وف�����د   .. ال���ل���ق���اء  ح�����ض��ر 
ال��وط��ن��ي الحت����ادي ال���ذي ���ض��م يف 
ع�ضويته �ضعادة كل من عبدالعزيز 
ع��ب��داهلل ال��زع��اب��ي ال��ن��ائ��ب الثاين 
حممد  والدكتور  املجل�س  لرئي�س 
�ضعيد  والدكتور  املحرزي  عبداهلل 
امل��ط��وع وع��زا �ضليمان بن  ع��ب��داهلل 
الرميثي  �ضالح  و�ضعيد  �ضليمان 

وحمد بن غليطة الغفلي .
حامد  �ضليمان  �ضعادة  ح�ضره  كما 
�ضامل املزروعي �ضفري الدولة لدى 

بريطانيا والتي اعتربوها تتويجا 
للعالقات املتميزة التي تربط بني 
ال�ضتثمارات  واأن  خا�ضة  البلدين 
الإماراتية يف بريطانيا �ضهدت منوا 
م��ط��ردا خ��الل ال�����ض��ن��وات الأخرية 
القطاعات  تخطت  اأن  بعد  وذل��ك 
ال�����ض����ت����ث����م����اري����ة ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة يف 
ا�ضتثمارات  اإىل  والأ�ضهم  العقارات 
التحتية  البنية  مهمة يف قطاعات 
التي  ال�ضتثمارات  وه��ي  والطاقة 
امل�ضوؤولني  قبل  من  تقديرا  تلقى 

ورجال الأعمال الربيطانيني.
دولة  ري�����ادة  اإىل  ال��ل��ق��اء  وت���ط���رق 
امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  يف  الإم����ارات 
والتعاي�س  ال��ت�����ض��ام��ح  ق��ي��م  وت��ب��ن��ي 
وال�����������ض�����ع�����ادة وال����ع����م����ل اخل�����ريي 
والتطوعي ومتكني ال�ضباب واملراأة 
و�ضيا�ضة  املجتمع  ف��ئ��ات  وخمتلف 
والبتكار  الق���ت�������ض���ادي  ال��ت��ن��وي��ع 
الف�ضاء  جم������الت  يف  ومت���ي���زه���ا 
اجلانبان  و�ضدد  املناخي.  والتغري 
ع����ل����ى اأه����م����ي����ة ت���ن���م���ي���ة ع����الق����ات 
روؤي���ة قيادتي  ال��ت��ع��اون مب��ا يحقق 
احلكومتني  وت��ط��ل��ع��ات  ال��ب��ل��دي��ن 
واأهمية  ال�����ض��دي��ق��ني  وال�����ض��ع��ب��ني 

اململكة املتحدة.
القبي�ضي  الدكتورة  معايل  واأك��دت 
اأه���م���ي���ة ال�����زي�����ارات امل���ت���ب���ادل���ة بني 
خمتلف  يف  ال���ب���ل���دي���ن  م�������ض���وؤويل 

املجالت .
ال����ع����الق����ات  اأن  ع����ل����ى  م�����������ض�����ددة 
اأثمرت  البلدين  ب��ني  النموذجية 
لل�ضركات  وا���ض��ع��ة  اآف����اق  ف��ت��ح  ع��ن 
من  لتعزز  الإم��ارات��ي��ة  واملوؤ�ض�ضات 
تعاونها يف تنفيذ م�ضاريع اقت�ضادية 
اإ�ضافة  بريطانيا  يف  وا�ضتثمارية 
ال�ضتثمارات  ب���ه  حت��ظ��ى  م���ا  اإىل 
الربيطانية يف الإمارات من اأهمية 
نقل  جم���ال  يف  مل�ضاهمتها  خ��ا���ض��ة 
والتطوير  والبحث  التكنولوجيا 
وب�����ن�����اء اق���ت�������ض���اد امل����ع����رف����ة وه���و 
اجل��ان��ب ال����ذي ي��ت��واف��ق م��ع روؤي���ة 
وا�ضرتاتيجياتها  الإم�����ارات  دول���ة 

وخططها ل�ضت�ضراف امل�ضتقبل.
دول����ة  اأن  م���ع���ال���ي���ه���ا  اأك��������دت  ك���م���ا 
ا�ضتثماريا  مناخا  توفر  الإم����ارات 
اأع���م���ال نوعية  وب��ي��ئ��ة  وت��ن��اف�����ض��ي��ا 
املنطقة  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  م��ت��ط��ورة 
وال���ع���امل مت��ك��ن��ه��ا م���ن م���د ج�ضور 
فر�س  وا����ض���ت���ك�������ض���اف  ال���ت���وا����ض���ل 

القطاعات  يف  والتن�ضيق  ال��ت��ع��اون 
ال�ضيا�ضية والربملانية والقت�ضادية 
وب�ضاأن  وال��ث��ق��اف��ي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
الطاقة وال�ضتدامة واحلفاظ على 
البيئة وموارد املياه مبا يتيح املزيد 
من التعاون املثمر والت�ضاور وتبادل 
الراأي حيال الق�ضايا واملو�ضوعات 
امل����ط����روح����ة خ�����الل امل�������ض���ارك���ة يف 
الدولية.  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
واأ�ضادت معايل الدكتورة القبي�ضي 
الربيطاين  الأعمال  بدور جمل�س 
الإم���ارات���ي يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى توفري 
وخلق املزيد من النمو يف جمالت 
البلدين  بني  وال�ضتثمار  التجارة 
طويلة  ا�ضرتاتيجية  �ضراكة  وبناء 
واململكة  الإم���������ارات  ب���ني  الأج������ل 
القطاعات  من  العديد  يف  املتحدة 
التي  ال�ضرتاتيجية  القت�ضادية 
ت��وف��ر ف��ر���ض��ا ا���ض��ت��ث��م��اري��ة واع���دة 
امل�ضاريع  اإىل  واأ����ض���ارت  للبلدين. 
تنفذها  ال��ت��ي  ال��ك��ربى  ال��ت��ن��م��وي��ة 
املجالت  م��ن  ال��ع��دي��د  ال���دول���ة يف 
والتعليم  التحتية  البنية  خا�ضة 
وال�ضحة والطاقة وال�ضناعة واملال 

والأعمال واملطارات وغريها.

•• ابوظبي-الفجر:

ا���ض��ت��ق��ب��ل ����ض���ع���ادة ج���م���ال حممد 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ع�����ض��و  احل����اي 
ال�ضداقة  رئي�س جلنة  الحت��ادي 
الآ�ضيوية،  ال����دول  ب��رمل��ان��ات  م��ع 
اأم�س  باأبوظبي،  املجل�س  مقر  يف 
حمزة  اأ�����ض����ري����ل  ����ض���ع���ادة  الول 
اللجنة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ت���اجن���وجن، 
يف  اخل���ارج���ي���ة  ل��ل�����ض��وؤون  الأوىل 
والوفد  الإن��دون��ي�����ض��ي  ال���ربمل���ان 
امل��راف��ق ل��ه، وج��رى خ��الل اللقاء 
العالقات  ع��م��ق  ع��ل��ى  ال���ت���اأك���ي���د 
الثنائية بني البلدين ال�ضديقني 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
اإن��دون��ي�����ض��ي��ا، وعلى  وج��م��ه��وري��ة 
اأهمية تبادل الزيارات واخلربات 
بني اجلانبني والعمل على تقوية 
يف  البلدين  بني  الروابط  اأوا�ضر 
تعزيز  وخ�ضو�ضا  املجالت،  �ضتى 

والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ق�����ض��اي��ا 
امل�����ض��رتك، وجهود  اله��ت��م��ام  ذات 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
وحر�ضها  الإره��اب،  م�����كافحة  يف 
وال�ضلم  الأم���������ن  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
اجلانبان،  اأك���د  حيث  ال��دول��ي��ني، 
الإم���ارات���ي والإن��دون��ي�����ض��ي، على 
ملكافحة  ال���دويل  التعاون  اأهمية 
الإره�����اب، وع��ل��ى ���ض��رورة العمل 
ال�ضحيحة  ال�����ض��ورة  لن�ضر  م��ع��ا 
ع��ن ال��دي��ن الإ���ض��الم��ي احلنيف، 
التن�ضيق  ت��ك��ث��ي��ف  اأه��م��ي��ة  وع��ل��ى 
وال����ت����ع����اون ال���ث���ن���ائ���ي م����ن اأج����ل 
مواجهة التحديات التي متر بها 
الإ���ض��الم��ي��ة. كما تتطرق  ال���دول 
الإيراين  الحتالل  اإىل  احلديث 
للجزر الإماراتية الثالث )طنب 
واأبو  ال�ضغرى،  وطنب  ال��ك��ربى، 
الإمارات  دول��ة  وموقف  مو�ضى(، 

يف احلل ال�ضلمي.

الربملانية  ال���ع���الق���ات  وت���ق���وي���ة 
الحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ب��ني 
والدفع  الإن��دون��ي�����ض��ي  وال���ربمل���ان 
بها قدما نحو الأم��ام من خالل 
والزيارات  الثنائية  الجتماعات 
الربملانية لتعزيز تبادل اخلربات 
توحيد  عملية  ودع���م  ال��ربمل��ان��ي��ة 
ال�������روؤى واجل����ه����ود وامل����واق����ف يف 
واملواقف  الق�ضايا  م��ن  ال��ع��دي��د 
البلدين  ت����ه����م  ال�����ت�����ي  امل����ه����م����ة 
الربملانية  املحافل  يف  ال�ضديقني 
بالنفع على  ي��ع��ود  ال��دول��ي��ة، مب��ا 

البلدين وال�ضعبني ال�ضديقني. 
ومب��ن��ا���ض��ب��ة ه�����ذه ال�����زي�����ارة اأك����د 
�ضعادة جمال حممد احل��اي على 
دولة  ب��ني  القائمة  ال��ع��الق��ات  اأن 
اإندوني�ضيا  وجمهورية  الإم���ارات 
حت�����ظ�����ى ب�����اه�����ت�����م�����ام ورع������اي������ة 
وتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 

اأ�ضريل  اأك���د ���ض��ع��ادة   م��ن ج��ان��ب��ه 
ع���ل���ى عمق  ت������اجن������وجن،  ح����م����زة 
ومتانة العالقات التي تربط بني 
ب���الده ودول���ة الإم�����ارات، واأهمية 
يف  البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تعزيز 

خمتلف القطاعات.
 م�����ض��ي��داً ب�����دور دول�����ة الإم������ارات 
مل�ضاعدة  واخل������ريي  الإن�������ض���اين 
امل��ح��ت��اج��ني ح���ول ال���ع���امل، الذي 
اع�����ت�����ربه ن���ه���ج���اً ي���ج�������ض���د وف�����اء 
الدولة لقيمها الأ�ضيلة واإميانها 
الرا�ضخة  الإن�ضانية  وفل�ضفتها 
التي اأ�ضبحت نهج عمل ملوؤ�ض�ضاتها 

وهيئاتها اخلريية كافة.
زيارته   ختام  �ضعادته يف  ومنوها   
الإمارات  دول��ة  اأن  اإىل  للمجل�س 
الإيجابي  بوقوفها  لها  م�ضهود 
منها  اإمياناً  العادلة  الق�ضايا  مع 
ب�����اأن اح���ق���اق احل����ق وال����ع����دل هو 

اأ�ضا�س ال�ضلم العاملي.

اإندوني�ضيا مع  الربملاين  التعاون  عالقات  الحتادي” يبحث  “الوطني 

احلاي:يوؤكد  �سرورة العمل معًا لن�سر ال�سورة ال�سحيحة عن الدين االإ�سالمي احلنيف
تاجنوجن: دور الإمارات الإن�ضاين واخلريي نهج يج�ضد وفاء الدولة لقيمها الأ�ضيلة

اجلناح يعر�س ملبادرات الوزرة يف �ضهر القراءة

اقبال كبري على جناح وزارة “الثقافة” مبعر�ص الريا�ص الدويل للكتاب
•• الريا�ض - الفجر:

وتنمية  الثقافة  وزارة  جناح  �ضهد 
الدويل  الريا�س  املعرفة مبعر�س 
للكتاب الذي يقام حاليا بالعا�ضمة 
حتى  وي�ضتمر  الريا�س  ال�ضعودية 
اإقبال  اجل��اري  ال�ضهر  من  ال18 
اجلمهور  ج���ان���ب  م���ن  م��ل��ح��وظ��ا 
ال�����ض��ع��ودي وال��ع��رب��ي وع����دد كبري 
من املثقفني والأدباء وامل�ضوؤولني، 
اجلناح  يت�ضمنه  اأ�ضادوا مبا  حيث 
م���ن م��ق��ت��ن��ي��ات وم���وؤل���ف���ات تر�ضد 
الإمارات  داخ��ل  الثقافية  احلركة 
لإبداعات  من��اذج  من  حتتويه  مبا 
املجالت  يف  الإم���ارات���ي���ة  ال��ع��ق��ول 
والرتاثية،  وال��ف��ك��ري��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
�ضال�ضل  كافة  اجلناح  ي�ضم  حيث 
جانب  اإىل  ال�������وزارة  واإ������ض�����دارات 
الأر���ض��ي��ف ال��وط��ن��ي واحت����اد كتاب 
واأدب���اء الإم����ارات، وم��رك��ز �ضلطان 
بن زايد للثقافة والإعالم، ومركز 
وال���رتاث،  للثقافة  امل��اج��د  جمعة 
وهيئة الفجرية للثقافة والإعالم، 
ون����دوة ال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم، ودائ���رة 
حكومة   – والإع���������الم  ال���ث���ق���اف���ة 
النا�ضرين  وج��م��ع��ي��ة  ال�������ض���ارق���ة، 
الإماراتيني. من جانبه اأكد اأحمد 
املكتبات  اإدارة  م���دي���ر  ال���ه���داب���ي 
بوزارة الثقافة وتنمية املعرفة  اأن 

ب��امل��ع��ر���س، وه����و م���ا ي���وؤك���د  على 
اله��ت��م��ام الكبري م��ن ج��ان��ب هذه 

الفئات بالثقافة الإماراتية. 
دعما  ت���اأت���ي  امل�����ض��ارك��ة  اأن  م���وؤك���دا 
ل���ن���ج���اح���ات م���ع���ر����س ال���ري���ا����س 
ال��دويل للكتاب يف اإط��ار العالقات 
ال�ضقيقني  ال�ضعبني  بني  الأخوية 
التي  وال���������ض����ع����ودي����ة  الإم��������������ارات 
والتاريخ  اجل��غ��راف��ي��ا  جت��م��ع��ه��م��ا 
واللغة وامل�ضالح امل�ضرتكة يف اإطار 

البيت اخلليجي الكبري. 
منا�ضبة  الكتاب  معار�س  اأن  واأك��د 
توفر  م��ه��م��ة  وف���ك���ري���ة  ث���ق���اف���ي���ة 
ع��ل��ى اجلديد  ال��ت��ع��رف  ل��ل��ج��م��ي��ع 
والن�ضر،  ال���ت���األ���ي���ف  جم�����الت  يف 
واملكتبات، وحتقق  الأر�ضفة  وعلوم 
كافة  ب����ني  الإي����ج����اب����ي  ال���ت���ف���اع���ل 
ال���ع���ام���ل���ة يف جم�����الت  اجل�����ه�����ات 
الثقافة والن�ضر، م�ضريا اإىل جناح 
الدولة يركز على عر�س مبادرات 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  وب���رام���ج 
الفكرية  امل�����ج�����الت  يف  امل���ع���رف���ة 
والإب���داع���ي���ة ول���ض��ي��م��ا امل���ب���ادرات 
القراءة   على  بالت�ضجيع  اخلا�ضة 
مار�س  �ضهر  وهو  القراءة  �ضهر  يف 
احل���������ايل، ك���م���ا ي���ع���ر����س اجل���ن���اح  
الثقايف  بانوراما م�ضغرة للم�ضهد 
الإماراتي بكافة ابعاده وجمالته، 
مبادرات  ا�ضتعرا�س  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

م�ضاركة الوزارة مبعر�س الريا�س 
الدويل للكتاب تاأتي يف اإطار روؤية 
معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
التعاون  دع����م  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
اخل��ل��ي��ج��ي وال���ع���رب���ي، خ��ا���ض��ة يف 
وتعريف  واملعرفة،  الثقافة  جمال 
املقيم  والعربي  ال�ضعودي  املواطن 
على اأر�س اململكة بالإبداع واملبدع 
الإم����ارات����ي، وب��ال��ث��ق��اف��ة وال����رتاث 
وال��ف��ن��ون الإم���ارات���ي���ة م���ن خالل 
خطة متكاملة  تركز على و�ضول 
العامل  اإىل  للدولة  الثقايف  املنتج 
امل�ضرقة  �ضورتها  واإب���راز  العربي، 
وت���راث���ه���ا وف��ن��ون��ه��ا واآداب����ه����ا على 
والعربي،  اخل��ل��ي��ج��ي  امل�����ض��ت��وي��ني 
الريا�س  م���ع���ر����س  اأن  م�����ض��ي��ف��ا 
فر�ضة  ي���ع���د  ل���ل���ك���ت���اب  ال���������دويل 
ل��ل��ت��ب��ادل ال���ث���ق���ايف، وامل�������ض���ارك���ة يف 
احل������وار ال���ف���ك���ري امل�����ض��ت��م��ر حول 
بداية  ال���ك���ت���ب  ���ض��ن��اع��ة  ت���ط���وي���ر 
م�����ن رع�����اي�����ة الإب�������������داع وم��������رورا 
الأ�ضاليب  اأح���دث  على   بالتعرف 
جمال  يف  امل��ت��وف��رة  التكنولوجية 

املكتبات والثقافة وب�ضكل عام
جناح  اأن  ال���ه���داب���ي  واأ������ض�����اف     
يف  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
باإقبال كبري من  الريا�س يحظى 
الكتاب  وج��م��ه��ور  املثقفني  ج��ان��ب 

الذكية،  واملكتبة  الرقمية  املكتبة 
وما تقدمانه من خدمات، مو�ضحا 
اأن املكتبة الذكية لقت اإعجابا من 
قطاع وا�ضع من املهتمني بالثقافة 
واملكتبات، باعتبارها مباردة رائدة 
يف الو�ضول باملنتج الثقايف واملعريف 

املتحدة للرتبية  يف منظمة الأمم 
وال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة ال��ي��ون�����ض��ك��و يف 
ب��اري�����س، وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور  ح�ضام 
ال����وه����اب زم������ان مدير  ب����ن ع���ب���د 
يحتويه  مب����ا  ال���ط���ائ���ف  ج���ام���ع���ة 
الريا�س  الإم��ارات مبعر�س  جناح 

قطاعات  اإىل  وال���ع���امل���ي  ال���ع���رب���ي 
العاملني  امل��وظ��ف��ني  م���ن  وا���ض��ع��ة 

مبوؤ�ض�ضات الدولة. 
وم���ن ج��ه��ة اأخ�����رى اأ����ض���اد ك���ل من  
���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور اب��راه��ي��م البلوي 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  �ضفري 

الثقافة  ب������وزارة  مم��ث��ال  ل��ل��ك��ت��اب 
اأحد  انه  موؤكدين  املعرفة  وتنمية 
باملعر�س  امل�ضاركة  الأجنحة  اأه��م 
كما  والتنظيم  ال����رثاء  ح��ي��ث  م��ن 
للم�ضهد  حقيقيا  ر�ضدا  يقدم  اأن��ه 
الثقايف بالإمارات بكافة تفا�ضيله.
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العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضكوربيون للمقاولت 

العامة ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 2128926 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة موهاندا�س كادوتانات �ضوكوماران ناير %24
تعديل ن�ضب ال�ضركاء

ماني�س ناير موهانان ناير كادوثاناث �ضوكوماران موهانان ناير من 49% اىل %25
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فور �ضايت للنقليات 

العامة رخ�ضة رقم:CN 1040870  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة فهد �ضالح �ضلطان عبداهلل ال�ضام�ضي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممد فريد ح�ضني ال دروي�س
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
لنقل  لين  ال�ض�����ادة/رويال  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1099685:الركاب باحلافالت املوؤجرة رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حامد ح�ضني علي احمد العبيديل %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف خالد عبداهلل فا�ضل غالم

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
للتجارة  ال�ض�����ادة/و�ضتفورت  بان  التنمية القت�ضادية  دائ���رة  تعلن 

رخ�ضة رقم:CN 2264647 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حممد خمي�س حممد عي�ضى الظاهري %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف را�ضد احمد حممد حلفان املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
هريو  ال�ض�����ادة/�ضالون  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرجايل رخ�ضة رقم:CN 1036758 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة �ضامل علي �ضامل �ضربان الربيكي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضلطان عبداهلل �ضلطان فهد الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضالون ابو�ضربان 

للرجال رخ�ضة رقم:CN 1051159 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة �ضامل علي �ضامل �ضربان الربيكي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضلطان عبداهلل �ضلطان فهد الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اأو�ضن لين لل�ضيانة 

العامة رخ�ضة رقم:CN 1152067 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة ابراهيم علي ابراهيم علي املرزوقي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضلطان عبداهلل �ضلطان فهد الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
املن�ضور  ال�ض�����ادة/م�ضبغة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اك�ضرب�س رخ�ضة رقم:CN 1061643  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�ضافة عبداهلل ابوبكر عمر العيدرو�س الها�ضمي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة كمال حممد اخليمي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضامل عمر �ضامل علي �ضميدع
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/�ضركة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تابليز لالأغذية ذ.م.م - فرع 5
رخ�ضة رقم:CN 1180071-5 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

الغاء اإعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
العاملية  �ضروع  التجاري  بال�ضم   CN  1174159: رقم 
كان  كما  الو�ضع  واعادة  الرخ�ضة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �ضابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/�ضركة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تابليز لالأغذية ذ.م.م - فرع 1
رخ�ضة رقم:CN 1180071-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/�ضركة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تابليز لالأغذية ذ.م.م - فرع 8
رخ�ضة رقم:CN 1180071-8 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فيجن كابيتال لتاجري ال�ضيارات

رخ�ضة رقم:CN 2093177 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 2*1 اىل 1.96*0.64

تعديل ا�ضم جتاري من/فيجن كابيتال لتاجري ال�ضيارات
VISION CAPITAL RENT CAR

اىل/م�ضبغة فيجن كابيتال 
VISION CAPITAL LAUNDRY

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة كي املالب�س )9601001(
تعديل ن�ضاط/حذف تاجري املركبات لالأغرا�س املتخ�ض�ضة )عدا �ضيارات فح�س 

ال�ضواقة( )7710007(
تعديل ن�ضاط/حذف تاجري ال�ضيارات )7710001(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/احلبتور - �ضبيكون 

ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1142684 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 0.32*0.50

تعديل ا�ضم جتاري من/احلبتور - �ضبيكون ذ.م.م
AL HABTOOR - SPECON LLC

اىل/�ضبيكون ذ.م.م 
SPECON LLC

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
ح�ضن  ملالكها  الفراح  خلدمات  ال�ض�����ادة/ايفي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1545011:جا�ضم ال�ضام�ضي - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة داين بطر�س %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ح�ضن جا�ضم احمد ح�ضن الزيره ال�ضام�ضي من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ ح�ضن جا�ضم احمد ح�ضن الزيره ال�ضام�ضي من 100% اىل %0
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 3.55*1 اىل 1*3

تعديل �ضكل قانوين/من �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م اىل موؤ�ض�ضة فردية
تعديل ا�ضم جتاري من/ايفي خلدمات الفراح ملالكها ح�ضن جا�ضم ال�ضام�ضي - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
IVY WEDDING SERVICES OWNED BY HASSAN JASEM AL SHAMSI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ايفي خلدمات الفراح 
IVY WEDDING SERVICES

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

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كافترييا ايليت باجيلز 

رخ�ضة رقم:CN 1789067  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�ضافة بدر عبداهلل حممد علي عبدالرحمن املعمري
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حذيفه فخر الدين قربان ح�ضني %100
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد من�ضور حممد را�ضد الريامي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل نافر حافظ اللفداوي
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ب�ضت  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كوالتي للهواتف املتحركة 
رخ�ضة رقم:CN 1939089  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كافترييا قلعة الكرك

 رخ�ضة رقم:CN 1530142 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*4 اىل 3*4

تعديل ا�ضم جتاري من/كافترييا قلعة الكرك
QALAT AL KARAK CAFETERIA

اىل/مطعم تي�ضت ميك�س 
TASTE MIX RESTAURANT

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة مطعم )5610001(
تعديل ن�ضاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة النا�ضري للمقاولت العامة

رخ�ضة رقم:CN 1103253 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حمال الدين مريزا خان من مالك اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ حمال الدين مريزا خان من 100% اىل %49
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة برك علي اجلابري %51

تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل احمد مفتاح علي النا�ضري
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل ا�ضم جتاري من/موؤ�ض�ضة النا�ضري للمقاولت العامة

AL NASSER GEN. CONTRACTING EST
اىل/�ضركة النا�ضري للمقاولت العامة ذ.م.م 

ALNASSERI GENERAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
لرتكيب  ال�ض�����ادة/الأمان  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلجر رخ�ضة رقم:CN 2248228  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة احمد را�ضد ح�ضن حممد ال�ضام�ضي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �ضعيد �ضقر احمد الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
�سفري الدولة يف البريو يلتقي 

وزير التجارة اخلارجية البريويف
•• ليما-وام:

التقى �ضعادة حممد يو�ضف حممد العو�ضي �ضفري الدولة لدى جمهورية 
البريو معايل ال�ضيد اإدواردو فريرو�س، وزير التجارة اخلارجية وال�ضياحة، 

وذلك مبقر الوزارة يف ليما.
ال�ضعيد  البلدين على  امل�ضرتكة بني  الق�ضايا  ا�ضتعرا�س  اللقاء  مت خالل 
التجاري وال�ضياحي اإ�ضافة اىل بحث املوا�ضيع التي تخ�س البلدين و�ضبل 

تعزيز وتطوير التعاون الثنائي مبا فيه م�ضالح البلدين امل�ضرتكة.

•• برلني-وام:

لل�ضياحة  اأبوظبي  هيئة  جناح  �ضمن  باأبوظبي  الأجانب  و�ضوؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  ت�ضارك 
العا�ضمة  حاليا  ت�ضت�ضيفه  ال��ذى  وال�ضفر  لل�ضياحة  ال��دويل  برلني  بور�ضة  معر�س  يف  والثقافة 
ادارة  الأملانية برلني. وقدم  وفد الإدارة العامة برئا�ضة املقدم بطي خليفة املزروعي نائب مدير 
اأذونات الدخول والإقامة للزائرين وامل�ضتثمرين، �ضرحاً مف�ضل عن قانون دخول واإقامة الأجانب 
وتوزيع  اىل  ا�ضافة  والعالجية  والتعليمية  ال�ضياحية  والتاأ�ضريات  والإق��ام��ة  ال��دخ��ول  واأذون���ات 
وقال  والإق��ام��ة.    الدخول  اأذون��ات  بقوانني  للتعريف  وكتيبات  والفال�ضات  واملطبوعات  الن�ضرات 
املقدم املزروعي اإن م�ضاركة الإدارة العامة لالإقامة و�ضوؤون الأجانب باأبوظبي يف معر�س بور�ضة 
برلني تهدف اإىل نقل �ضورة مميزة عن دولة الإمارات واملقومات ال�ضياحية والرتاثية التي تتمتع 
بها، وتعريف الزائرين بقوانني اأذونات الدخول والإقامة واأنواع التاأ�ضريات التي ت�ضدرها الإدارة.  

وال�سفر لل�سياحة  الدويل  برلني  بور�سة  معر�ص  يف  اأبوظبي” ت�سارك  “اإقامة 

يف ثالث اأيام م�ضريتها ال�ضابعة 

القافلة الوردية حتقق اجنازًا غري م�سبوق بتوفريها فحو�سات جمانية ل� 977 �سخ�سا خالل يوم واحد
�ضكان دبا احل�ضن ودبا الفجرية ي�ضتقبلون الفر�ضان بالورود يف اأوىل جولتهم يف املدينتني

ت��زي��د معها ن�ضب  ال��ت��ي  اخل��ط��ورة 
الإ�ضابة به، وكيفية التعامل معه 
يف حال الإ�ضابة به، و�ضعى الفريق 
الطبي م��ن خ��الل ه��ذه اجلل�ضات 
املغلوطة  امل��ف��اه��ي��م  ت�ضحيح  اإىل 
واخلاطئة التي تدور حول املر�س، 
جتاه  امل��راج��ع��ني  ح�ضا�ضية  ورف���ع 
ال��ف��ح�����س امل��ب��ك��ر ب��اع��ت��ب��اره اأح���د 
يف  ت�ضاهم  التي  الرئي�ضة  العوامل 

احلد من انت�ضار املر�س. 
اأحد  ال��ق��داح،  اأدي���ب  وق���ال حممد 
املراجعني الذي اأجروا الفحو�ضات 
براأ�س  �ضقر  م�ضت�ضفى  ع��ي��ادة  يف 
اأ�ضكر القافلة  اخليمة:” يف البدء 
الوردية على اجلهود التي تبذلها 
م�����ن اأج��������ل �����ض����الم����ة امل����واط����ن����ني 
دولة  يف  �ضواء  حٍد  على  واملقيمني 
الإمارات، فقد زرت اإحدى عياداتها 
الطبي  بالفريق  والتقيت  الطبية 

ال��ق��ي��ادة احلكيمة،  م��ن  ب��ه  حتظى 
معها،  املجتمع  فئات  كل  وتالحم 
الوعي  ت��ع��زي��ز  م��ه��م��ة  جن��ح��ت يف 
ب�ضرطان الثدي، وباأهمية الك�ضف 
بعيداً  �ضوطاً  قطعت  واأنها  املبكر، 
املفاهيم  ازال�������ة  اإىل  ���ض��ع��ي��ه��ا  يف 
امل��غ��ل��وط��ة واخل��اط��ئ��ة ال��ت��ي تدور 

حول املر�س.
اأب������رز ما  اإن  امل���ا����ض���ي:  واأ����ض���اف���ت 
القافلة  ف���ر����ض���ان  م�����ض��رية  مي��ي��ز 
الوردية ال�ضابعة يتمثل يف الإقبال 
لإجراء  ال��رج��ال  قبل  م��ن  الكبري 
ال��ف��ح��و���ض��ات، وال������ذي ك����ان اأح���د 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي واج��ه��ت��ن��ا خالل 
الرغم  فعلى  امل��ا���ض��ي��ة،  ال�����ض��ن��وات 
الرجال  اإ���ض��اب��ة  ن�ضب  ت���دين  م��ن 
ت�ضجل  ح��ي��ث  ال���ث���دي  ب�����ض��رط��ان 
حالة اإ�ضابة واحدة فقط للرجال 
فقد  ح�����ال�����ة،   1000 ك�����ل  ب�����ني 

تعرفت  واأه��م ما  ال��ث��دي،  �ضرطان 
عليه خالل زيارتي للعيادة هو اأن 
 98% اأن  توؤكد  الطبية  البحوث 
فيها  يكت�ضف  ال��ت��ي  احل����الت  م��ن 
ميكن  الأوىل  مراحلها  يف  املر�س 

عالجها و�ضفاوؤها متاماً”.
و�ضهدت عيادة املاموجرام املتحركة 
كلباء  م�ضت�ضفى  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 
الطبية  وال���ع���ي���ادات  ب��ال�����ض��رق��ي��ة، 
الثابتة يف كل من م�ضت�ضفى �ضقر 
ا�ضتقبلت  ال���ت���ي  اخل��ي��م��ة  ب����راأ�����س 
�ضواء،  ح��ٍد  على  والن�ضاء  ال��رج��ال 
وم��رك��ز دب���ا احل�����ض��ن ال�����ض��ح��ي يف 
الفجرية، وعيادة الثميد بال�ضارقة، 
والعيادات الثابتة املتواجدة يف كل 
التي  ال�ضبع،  الإم����ارات  اإم���ارة م��ن 
مت تد�ضني العمل فيها هذا العام، 
القافلة  اح���ت���ف���الت  م���ع  مت��ا���ض��ي��اً 
�ضنوات على  �ضبع  ال��وردي��ة مب��رور 

ع���ل���ى ع����ي����ادة ال���ق���اف���ل���ة ال����وردي����ة 
اخليمة،  ب��راأ���س  �ضقر  مب�ضت�ضفى 
والن�ضاء  للرجال  ُخ�ض�ضت  والتي 
���ض��واء، وح��ر���س ع�ضرات  على ح��د 
زيارة  على  الرجال  املراجعني من 
ا�ضتف�ضاراتهم  ل���ط���رح  ال���ع���ي���ادة 
ح����ول ����ض���رط���ان ال����ث����دي، وه����و ما 
امل�ضاحب  ال��ط��ب��ي  ال���ف���ري���ق  دف����ع 
للعيادة اإىل اإقامة جل�ضات تثقيفية 

م�ضغرة للحا�ضرين. 
املا�ضي،  �ضو�ضن  ال��دك��ت��ور  وق��ال��ت 
اأ�ضدقاء  جل��م��ع��ي��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
اللجنة  رئي�ضة  ال�ضرطان،  مر�ضى 
الطبية والتوعوية مل�ضرية فر�ضان 
الكبري  الإق��ب��ال  ال��وردي��ة:  القافلة 
الطبية  ال��ع��ي��ادات  ت�����ض��ه��ده  ال����ذي 
القافلة  فر�ضان  مل�ضرية  امل�ضاحبة 
الوردية ال�ضابعة، يوؤكد اأن القافلة 
ال���دع���م الذي  ال����وردي����ة وب��ف�����ض��ل 

على  اأطلعني  الذي  لها،  امل�ضاحب 
معلومات طبية ثرية حول مر�س 
�ضرطان الثدي، وهو ما دفعني اإىل 
الفحو�ضات،  لإج���راء  ال�ضتجابة 
التي مل اأكن اأعرف عنها �ضئ قبل 
بالدعوة  اأتوجه  هنا  زيارتي، ومن 
الفح�س  ال��رج��ال لإج���راء  جلميع 
الذي  الثدي  �ضرطان  عن  للك�ضف 
الوردية  القافلة  ع��ي��ادات  تقدمه 

جماناً وللجميع .
اإبراهيم  ق���ال ج��اب��ر  وم���ن ج��ان��ب��ه 
اأح���د امل��راج��ع��ني لعيادة  ال��زع��اب��ي، 
اخليمة:”  براأ�س  �ضقر  م�ضت�ضفى 
اجلل�ضات  لإح���دى  ح�����ض��وري  بعد 
الفريق  نظمها  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة، 
القافلة  لعيادة  امل�ضاحب  الطبي 
الوردية يف م�ضت�ضفى �ضقر يف راأ�س 
القيام  م��ب��ا���ض��رة  ق����ررت  اخل��ي��م��ة، 
ب����اإج����راء ال��ف��ح�����س ل��ل��ك�����ض��ف عن 

واأهمية  �ضرورة  على  نوؤكد  ظللنا 
الفح�س املبكر للرجال وال�ضيدات 

على حد �ضواء.
ال���ع���ام جلمعية  امل���دي���ر  واأع����رب����ت   
اأ�ضدقاء مر�ضى ال�ضرطان، رئي�ضة 
اللجنة الطبية والتوعوية مل�ضرية 
ف���ر����ض���ان ال��ق��اف��ل��ة ال�����وردي�����ة، عن 
الطبية  العيادات  بنجاح  �ضعادتها 
ال�ضتجابة  يف  ال���وردي���ة  ل��ل��ق��اف��ل��ة 
جل��م��ي��ع ال����رج����ال ال����ذي����ن اأب������دوا 
الفحو�ضات،  اإج�����راء  يف  رغ��ب��ت��ه��م 
التي وف��رت خ��الل الأي��ام الثالثة 
الفحو�ضات  امل�����ض��رية  م��ن  الأوىل 
�ضرطان  ع���ن  ل��ل��ك�����ض��ف  امل��ج��ان��ي��ة 

الثدي لأكرث من 300 رجل.
وت���ع���رف امل��راج��ع��ني ال���رج���ال من 
التي  الثقيفية  اجل��ل�����ض��ات  خ���الل 
نظمها الفريق الطبي، على طبيعة 
م��ر���س ���ض��رط��ان ال��ث��دي، وعوامل 

•• ال�شارقة-الفجر:

ثالث  يف  ال��وردي��ة  القافلة  حققت 
العام، اجنازين  اأي��ام جولتها هذا 
�ضجل  اإىل  ي�������ض���اف���ان  ج���دي���دي���ن 
اجن��ازات��ه��ا احل��اف��ل، حيث جنحت 
تقدمي  يف  ال���ط���ب���ي���ة  ع����ي����ادات����ه����ا 
عن  للك�ضف  املجانية  الفحو�ضات 
�ضخ�س،   977 ل�  الثدي  �ضرطان 
�ضابقة هي  رج��اًل يف   148 بينهم 
جنحت  ك��م��ا  ن��وع��ه��ا،  م���ن  الأوىل 
يف  ت��اري��خ��ه��ا  يف  الأوىل  ول���ل���م���رة 
الو�ضول اإىل مدينتي دبا احل�ضن 

ودبا الفجرية.
القافلة  فر�ضان  م�ضرية  وحت��ظ��ى 
ال��وردي��ة، اإح��دى م��ب��ادرات جمعية 
ال�ضرطان،  م���ر����ض���ى  اأ�����ض����دق����اء 
�ضاحب  م�����ن  ك����رمي����ة  ب����رع����اي����ة 
ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن 
املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي،  حممد 
ومتابعة  ال�ضارقة،  حاكم  الأع��ل��ى 
ال�ضيخة  �ضمو  �ضموه،  قرينة  م��ن 
القا�ضمي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج���واه���ر 
جلمعية  امل����وؤ�����ض���������س  ال����رئ����ي���������س 
ال�ضرطان،  م���ر����ض���ى  اأ�����ض����دق����اء 
يف  ال�����ض��اب��ع��ة  ن�ضختها  وان��ط��ل��ق��ت 
�ضعار  حت���ت  اجل�����اري  م���ار����س   7
اإمارات”  ل�ضبع  ���ض��ن��وات..  “�ضبع 
اح���ت���ف���اًء ب���احت���اد دول����ة الإم������ارات 
حتى  و�ضت�ضتمر  املتحدة،  العربية 
تعزيز  بهدف  اجلاري،  17مار�س 
الوعي املجتمعي ب�ضرطان الثدي، 
امل���ب���ك���ر عنه،  ال��ك�����ض��ف  وب���اأه���م���ي���ة 
يف  املجانية  الفحو�ضات  وت��ق��دمي 

جميع اأنحاء دولة الإمارات.
ولوحظ يف اليوم الثالث للم�ضرية 
الرجال  ق��ب��ل  م���ن  ك���ب���رياً  اق���ب���اًل 

ان��ط��الق��ات��ه��ا، اإق���ب���اًل ك���ب���رياً فاق 
اإقبال اليومني املا�ضيني، من كافة 
ون�����ض��اًء من  املجتمع رج���اًل  ف��ئ��ات 

خمتلف اجلن�ضيات.
الفحو�ضات  ال���ع���ي���ادات  وق���دم���ت 
املجانية ل� 977 �ضخ�س، بلغ عدد 
والرجال   ،829 فيهم  ال�ضيدات 
املواطنني  عدد  بلغ  بينما   ،148
وم�����واط�����ن�����ة،  م�������واط�������ن   267
ومقيمة،  مقيم   710 واملقيمني 
وم�����ن ج��م��ل��ة ه�����ذا ال����ع����دد خ�ضع 
555 �ضخ�س للفح�س ال�ضريري، 
للماموجرام،  ���ض��خ�����س  و376 
ال�ضوتية،  لالأ�ضعة  �ضخ�س  و46 
�ضخ�ضاً   566 فح�س  بعد  وذل��ك 
امل�ضرية،  م����ن  الأول  ال����ي����وم  يف 
لي�ضبح  ال��ث��اين،  ال��ي��وم  و588 يف 
جماين  فح�س   2131 املجموع  
ل�ضرطان الثدي يف الأيام الثالثة 

للم�ضرية.
يومها  يف  امل�����������ض�����رية  وجن�����ح�����ت 
 25.6 ال��ث��ال��ث يف ق��ط��ع م�����ض��اف��ة 
ك���م، ان��ط��الق��اً م��ن م��ن��ت��زه �ضاطي 
دبا،  ب�ضاطئ  م���روراً  احل�ضن،  دب��ا 
وم�ضجد  احل�ضن،  دبا  وم�ضت�ضفى 
احل�ضن،  ب��دب��ا  زاي���د  زاي���د  ال�ضيخ 
دبا  ���ض��اط��ي  م��ن��ت��زه  اإىل  و�����ض����وًل 
احل�������ض���ن، ال������ذي ان���ط���ل���ق���ت منه 
امل�����ض��رية ���ض��ب��اح��اً، وه���ذه ه��ي املرة 
القافلة  فيها  ت�ضل  ال��ت��ي  الأوىل 
الوردية منذ انطالقتها يف 2011 
اإىل م��دي��ن��ت��ي دب����ا احل�����ض��ن ودب���ا 
لدى  امل�ضرية  وحظيت  ال��ف��ج��رية، 
با�ضتقبال  املدينتني  اإىل  و�ضولها 
حافل من ال�ضكان الذين ا�ضطفوا 
ال��ط��ري��ق مقدمني  ج��ان��ب��ي  ع��ل��ى 

الزهور والرياحني للفر�ضان.

راأ�س اخليمة ت�ضتقبل م�ضرية فر�ضان القافلة الوردية �ضباح اليوم 

فحو�سات جمانية يف دائرة التنمية االقت�سادية ومركز تعزيز �سحة اال�سرة براأ�ص اخليمة
•• ال�شارقة-الفجر:

القافلة  فر�ضان  م�ضرية  توا�ضل   
انطلقت  التي  ال�ضابعة،  ال��وردي��ة 
يف ال�����ض��اب��ع م��ن م��ار���س اجل���اري، 
حت��ت رع��اي��ة كرمية م��ن �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن 
املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي،  حممد 
الأعلى حاكم ال�ضارقة، حتت �ضعار 
اإمارات”  ل�ضبع  ���ض��ن��وات  “�ضبع 
اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��ت��وع��وي��ة  رحلتها 
الثدي،  ب�ضرطان  ال��وع��ي  تعزيز 
امل��ب��ك��ر عنه،  ال��ك�����ض��ف  وب��اأه��م��ي��ة 
املجانية  ال��ف��ح��و���ض��ات  وت���وف���ري 
يف جميع اأن��ح��اء دول��ة الإم����ارات، 
17 مار�س  �ضت�ضتمر حتى  والتي 
راأ�س  اإم��ارة  و�ضت�ضتقبل  اجل��اري. 
القافلة  فر�ضان  م�ضرية  اخليمة 
 11 ال�ضبت  اليوم  الوردية �ضباح 
�ضتنطلق يف متام  وال��ت��ي  م��ار���س، 
م�ضت�ضفى  م��ن   9:30 ال�����ض��اع��ة 
�ضقر براأ�س اخليمة، و�ضوًل اإىل 
�ضارع ال�ضاطئ يف راأ�س اخليمة يف 
متام ال�ضاعة 3:30 ظهراً، بينما 
�ضتتواجد العيادات الطبية اليوم 
يف ك���ل م���ن ن�����ادي ���ض��ي��دات دب���ي، 
وم���رك���ز ت��ع��زي��ز ���ض��ح��ة ال����ض���رة، 
كما �ضتتواجد العيادة املاموجرام 
التنمية  دائ����������رة  يف  امل���ت���ن���ق���ل���ة 

القت�ضادية براأ�س اخليمة

ا���ض��ت��ق��ب��ال ج��م��ي��ع ال���راغ���ب���ني يف 
اإجراء الفحو�ضات املجانية وطرح 
مر�س  بخ�ضو�س  ا�ضتف�ضاراتهم 
الوقاية  ال��ث��دي وط���رِق  ���ض��رط��ان 
الرابعة  ال�ضاعة  من  وذل��ك  منه، 

الثابتة  ال���ع���ي���ادات  و���ض��ت��وا���ض��ل 
اإم����������ارة من  ك�����ل  امل�����ت�����واج�����دة يف 
الإم������������ارات ال�������ض���ب���ع، وال����ت����ي مت 
العام،  ه��ذا  فيها  العمل  تد�ضني 
التوايل  ع��ل��ى  اخل��ام�����س  ول��ل��ي��وم 

ع�ضراً وحتى العا�ضرة م�ضاًء.
الثابتة  العيادة  �ضتتواجد  حيث   
يف ال�ضارقة، بواجهة املجاز املائية، 
ويف دبي ب�ضيتي ووك، ويف اأبوظبي 
على الكورني�س، ويف عجمان على 

اخليمة  راأ������س  ويف  ال��ك��ورن��ي�����س، 
القيوين  اأم  ويف  م���ول،  ب��احل��م��را 
اأم���ا يف  مب��رك��ز اخل���زان ال�ضحي، 
العيادة  ف�����ض��ت��ت��واج��د  ال���ف���ج���رية 
الثابتة يف مركز ف�ضيل ال�ضحي.

و�ضت�ضهد م�ضرية فر�ضان القافلة 
ال���ذي  ال���ي���وم   2017 ال����وردي����ة 
ي�����ض��ادف خ��ام�����س اأي��ام��ه��ا، ثالث 
اليوغا  وهي  امل�ضاحبة  فعالياتها 
بالتعاون  ت��ن��ظ��م  ال��ت��ي  ال���وردي���ة 
م�����ع ن��������ادي دب�������ي ل���ل�������ض���ي���دات - 
الفعاليات  �ضمن  وذل��ك  ج��م��ريا، 
على  و�ضتقام  للن�ضاء،  املخ�ض�ضة 
الطلق،  ال��ه��واء  يف  البحر  �ضاطئ 
التنف�س  مت�����اري�����ن  وت���ت�������ض���م���ن 
غروب  م��ع  وال���ض��رتخ��اء  العميق 
ال�ضم�س على وقع هدير الأمواج.

ومنذ انطالقتها يف العام 2011 
حر�ضت القافلة الوردية على ن�ضر 
الثدي،  ب�ضرطان  الوعي  وتعزيز 
امل��ب��ك��ر عنه،  ال��ك�����ض��ف  وب��اأه��م��ي��ة 
�ضنوات  ال�����ض��ت  خ����الل  وجن���ح���ت 
املا�ضية يف اأن حتدث نقلة نوعية 
يف التعامل املجتمعي مع �ضرطان 
الثدي، واأزالت املفاهيم اخلاطئة 
ال��ت��ي ت����دور ح���ول���ه، ك��م��ا جنحت 
الفحو�ضات  توفري  يف  الآن  حتى 
�ضرطان  ع���ن  ل��ل��ك�����ض��ف  امل��ج��ان��ي��ة 
يف  �ضخ�ضاً،   41،391 ل���  ال��ث��دي 

خمتلف اإمارات الدولة.

احلكومي واالت�سال  العامة  الدبلوما�سية  ملنتدى  الرئي�سي  “ الراعي  الوطني  دبي  “ االإمارات 
•• دبي-وام:

الإع����الم����ي حلكومة  امل��ك��ت��ب  اأع���ل���ن 
“ منتدى  ل����  امل��ن��ظ��م��ة  دب����ي اجل��ه��ة 
والت�ضال  ال��ع��ام��ة  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة 
الراعية  “ - عن اجلهات  احلكومي 
 12 يف  �ضتعقد  التي  الأوىل  لدورته 
�ضاحب  ب���رع���اي���ة  اجل�������اري  م����ار�����س 
اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
“رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
 .. ال���ف���ع���ال���ي���ات  يف  ي�������ض���ارك  اهلل”. 
امل�ضوؤولني  وكبار  ال���وزراء  من  نخبة 
واخلرباء  وامل�ضت�ضارين  احلكوميني 
املتخ�ض�ضني يف جمال الدبلوما�ضية 
العامة والت�ضال احلكومي من دولة 

الإمارات واملنطقة والعامل.
انطالقته  يف  امل��ن��ت��دى  و���ض��ي��ح��ظ��ى 
دبي  م��رك��ز  يف  �ضتعقد  ال��ت��ي  الأوىل 
التجاري العاملي بدعم بنك الإمارات 
و�ضركة  رئي�ضي  ك���راع  ال��وط��ن��ي  دب��ي 

اأودي - النابودة  كناقل ر�ضمي .
نائب  القا�ضم  اهلل  عبد  ه�ضام  واأك���د 
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب 
ملجموعة بنك الإمارات دبي الوطني 
والهيئات  املوؤ�ض�ضات  ت�ضع  اأن  اأهمية 
ا�ضرتاتيجيات توا�ضل فعالة ت�ضمن 
بالطريقة  املنا�ضبة  الر�ضائل  و�ضول 
خا�ضة  امل�ضتهدف  للجمهور  الأمثل 
يف الوقت الراهن الذي ي�ضهد تدفقا 
وقال  للمعلومات.  ومبا�ضرا  هائال 
العامة  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة  م��ن��ت��دى  اإن 

والت�ضال احلكومي الأول ي�ضهم يف 
املتعلقة  الق�ضايا  من  العديد  بحث 
العام  القطاعني  الت�ضال يف  بقطاع 
واخلا�س وا�ضتك�ضاف اأف�ضل الفر�س 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا وخ���ا����ض���ة يف ظل 
والجتماعية  ال�ضيا�ضية  التطورات 
ي�ضهدها  ال��ت��ي  والأم��ن��ي��ة  وال��ب��ي��ئ��ي��ة 
ال���ع���امل. م��ع��رب��ا ع��ن ���ض��ع��ادت��ه بدعم 
هذا احل��دث املهم ال��ذي و�ضفه باأنه 
من�ضة مثالية وفعالة للحوار ت�ضهم 
يف طرح مفاهيم جديدة ومبتكرة يف 

قطاع الت�ضال احلكومي.
اإدارة  ال��ع��ب��ار م��دي��ر  ن����ورة  واأع���رب���ت 
ال�ضرتاتيجية  الإعالمية  ال�ضوؤون 
ب��امل��ك��ت��ب الإع����الم����ي حل��ك��وم��ة دبي 
الراعية  للجهات  املكتب  تقدير  عن 
الإم���ارات  م��ع بنك  املثمر  وال��ت��ع��اون 
م����ن خ������الل دعمه  ال����وط����ن����ي  دب������ي 
لدورته  رئ��ي�����ض��ي  ك�����راع  ل��ل��م��ن��ت��دى 
قيمة  البنك من  الأوىل مبا يحمله 
امل�ضرفية  املوؤ�ض�ضات  ك��اأب��رز  ومكانة 

املرموقة.
واأك����دت اأن ه��ذا ال��دع��م ي��وؤك��د مدى 
وحر�ضها  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  وع��ى 
م���ب���ادرات نوعية  امل�����ض��ارك��ة يف  ع��ل��ى 
م���ن ���ض��اأن��ه��ا دع����م م��ن��ظ��وم��ة العمل 
انعكا�ضات  من  لذلك  مبا  احلكومي 
حتفيز  ث��م  ع��ل��ى  تن�ضحب  اإي��ج��اب��ي��ة 
الو�ضول  فر�س  وتاأكيد  العام  النمو 
اإىل جناحات تزيد من ر�ضيد دولتنا 
ال�ضعيدين  ع��ل��ى  ال��ت��م��ي��ز  ���ض��ج��ل  يف 

الإقليمي والدويل.
ل�ضركة  ال�����ض��ك��ر  ال���ع���ب���ار  ووج����ه����ت 
يف  �ضت�ضاهم  والتي  النابودة   - اأودي 
حتقيق راحة �ضيوف املنتدى بتوفري 
�ضيتم  ال�����ذي  ال�������ض���ي���ارات  اأ����ض���ط���ول 
ا�ضتخدامه يف تنقالتهم تاأكيدا على 
ا�ضتقبال  ح�ضن  على  احلر�س  مدى 
من  ال�ضخ�ضيات  كبار  من  ال�ضيوف 
خمتلف اأنحاء العامل وتوفري اأق�ضى 
درجات الراحة لهم خالل تواجدهم 

يف دولة الإمارات.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2016/09/29م   املودعة حتت رقم: 260596 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ض��م: دبي للعقارات )�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك ابراج المارات، �ضارع ال�ضيخ زايد، �س.ب 73311، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات دعاية واإعالن؛ خدمات وكالت الدعاية والإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�ضاعدة يف اإدارة الأعمال؛ 
م�ضاريع  اإدارة  واملكاتب؛  الفنادق  اأع��م��ال  اإدارة  التنظيمية؛  وال�ضت�ضارات  الأع��م��ال  اإدارة  الأع��م��ال؛  تقييم 
الت�ضويق؛  خدمات  ال�ضناعية؛  اأو  التجارية  الأع��م��ال  اإدارة  يف  امل�ضاعدة  )للغري(؛  الأع��م��ال  اإدارة  الأع��م��ال؛ 
الغري وذلك لتمكني عامة  ال�ضلع ل�ضالح  العامة؛ خدمات جتميع ت�ضكيلة من  الدعاية والعالقات  خدمات 
الزبائن من معاينتها و�ضرائها عند احلاجة؛ خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ خدمات التجزئة؛ خدمات 
الإعالنية؛  اأو  التجارية  للغايات  التجارية  واملعار�س  املعار�س  ال�ضناعية؛ تنظيم  الإدارة  املبا�ضرة؛  التجزئة 
تاأجري امل�ضاحات الإعالنية؛ توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه 

اخلدمات من خالل �ضبكة حا�ضوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  35 

 و�ضف العالمة:  كتبت كلمة "VILLANOVA" بالأحرف الالتينية. 
 ال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  مار�س 2017 العدد 11965

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2016/09/29م   املودعة حتت رقم: 260598 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ض��م: دبي للعقارات )�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك ابراج المارات، �ضارع ال�ضيخ زايد، �س.ب 73311، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية والتجزئة وال�ضكنية؛ اإدارة وتوجيه وتاأجري 
واإجرائها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�ضتئجار  تاأجري  خدمات  وال�ضكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات 
والعقارات  وال��ف��ن��ادق  وامل��را���ض��ي  واملنتجعات  ال�ضحية  وال��ن��وادي  وامل��ك��ات��ب  وال��ف��ي��الت  بال�ضقق  يتعلق  فيما 
ال�ضناعية ومراكز الت�ضوق وقرى الت�ضوق؛ خدمات الإدارة املالية للم�ضتاأجرين؛ اإدارة �ضقق وفيالت الإيجار؛ 
خدمات الو�ضاطة العقارية؛ خدمات حت�ضيل الإيجارات؛ خدمات تقييم العقارات؛ ال�ضتثمارات الراأ�ضمالية؛ 
ال�ضناديق  ال�ضناديق؛ خدمات  اإدارة  ال�ضتثمار؛ خدمات  الأ�ضول؛ خدمات  اإدارة  املالية؛ خدمات  اخلدمات 
العقارات  اإدارة  خدمات  العقاري؛  التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛ 
وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�ضتثمار العقاري؛ خدمات الو�ضاطة العقارية؛ خدمات التاأمني 
العقارات  و���ض��راء  واختيار  وتثمني  الأرا���ض��ي  �ضراء  خدمات  وحت��دي��دا  الأرا���ض��ي  تطوير  خدمات  العقاري؛ 
للتطوير وال�ضتثمار؛ �ضراء الأرا�ضي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عرب �ضبكة حا�ضوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  36 

 و�ضف العالمة:  كتبت كلمة "VILLANOVA" بالأحرف الالتينية. 
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  مار�س 2017 العدد 11965

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2016/09/29م   املودعة حتت رقم: 260599 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ض��م: دبي للعقارات )�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك ابراج المارات، �ضارع ال�ضيخ زايد، �س.ب 73311، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
على  الإ�ضراف  العقارات؛  بتطوير  املتعلقة  ال�ضت�ضارية  اخلدمات  العقارات؛  تطوير  خدمات  املباين؛  اإن�ضاء 
اإن�ضاء املباين؛ توفري التمويل لتطوير العقارات؛ الإ�ضالح؛ خدمات الرتكيب اأو التجميع؛ تركيب واإ�ضالح 
تنظيف  املباين؛  �ضد  اإحكام  املباين؛  بالطوب؛ عزل  البناء  املراجل؛  واإ�ضالح  تنظيف  الهواء؛  تكييف  اأجهزة 
املباين من الداخل ومن اخلارج؛ الإن�ضاء؛ معدات الإن�ضاء؛ معلومات عن الإن�ضاء؛ معاجلة منع الرطوبة؛ 
هدم املباين؛ تركيب واإ�ضالح امل�ضاعد؛ اإن�ضاء و�ضيانة خطوط الأنابيب؛ التج�ضي�س )و�ضع طبقة اجل�س(؛ 
�ضباكة املوا�ضري؛ تاأجري معدات الإن�ضاء؛ تنظيف النوافذ؛ توفري املعلومات ب�ضاأن اخلدمات املذكورة اأعاله مبا 

يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  37 

 و�ضف العالمة:  كتبت كلمة "VILLANOVA" بالأحرف الالتينية. 
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  مار�س 2017 العدد 11965

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2016/09/29م   املودعة حتت رقم: 260600 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ض��م: دبي للعقارات )�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك ابراج المارات، �ضارع ال�ضيخ زايد، �س.ب 73311، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الفنادق؛ خدمات  املوؤقت؛ خدمات  الإي��واء  الكحولية(؛ خدمات  وامل�ضروبات )غري  الأطعمة  توفري  خدمات 
الفنادق؛  يف  احلجز  خ��دم��ات  ال��ف��ن��ادق؛  متوين  خ��دم��ات  الفندقي؛  الإي����واء  خ��دم��ات  الفندقية؛  املنتجعات 
خدمات مطاعم الفنادق؛ توفري املرافق الفندقية لإقامة املعار�س التجارية ومعار�س الأعمال واملوؤمترات 
واملعار�س  والجتماعات  املوؤمترات  لإقامة  )الإقامة(  مرافق  توفري  واللقاءات؛  واملحا�ضرات  والجتماعات 
والعطالت؛ تاأجري غرف الجتماعات؛ خدمات ال�ضافة )الإقامة(؛ اأجنحة ال�ضيافة )توفري اأماكن الإقامة 
الإقامة؛  باأماكن  يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  الكحولية((؛  )غ��ري  وامل�ضروبات  والأطعمة 
املطاعم؛ املقاهي؛ خدمات التموين؛ خدمات ا�ضت�ضارية ومعلومات وا�ضت�ضارات متعلقة بجميع ما ورد اأعاله؛ 
اأو  اأي�ضاً عرب النرتنت )اأونالين( من خالل قاعدة بيانات حا�ضوبية  تقدمي كافة اخلدمات الواردة اأعاله 

من خالل �ضبكة ات�ضالت عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  43 

 و�ضف العالمة:  كتبت كلمة "VILLANOVA" بالأحرف الالتينية. 
 ال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  مار�س 2017 العدد 11965

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2016/09/29م   املودعة حتت رقم: 260608 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ض��م: دبي للعقارات )�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك ابراج المارات، �ضارع ال�ضيخ زايد، �س.ب 73311، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات دعاية واإعالن؛ خدمات وكالت الدعاية والإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�ضاعدة يف اإدارة الأعمال؛ 
م�ضاريع  اإدارة  واملكاتب؛  الفنادق  اأع��م��ال  اإدارة  التنظيمية؛  وال�ضت�ضارات  الأع��م��ال  اإدارة  الأع��م��ال؛  تقييم 
الت�ضويق؛  خدمات  ال�ضناعية؛  اأو  التجارية  الأع��م��ال  اإدارة  يف  امل�ضاعدة  )للغري(؛  الأع��م��ال  اإدارة  الأع��م��ال؛ 
الغري وذلك لتمكني عامة  ال�ضلع ل�ضالح  العامة؛ خدمات جتميع ت�ضكيلة من  الدعاية والعالقات  خدمات 
الزبائن من معاينتها و�ضرائها عند احلاجة؛ خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ خدمات التجزئة؛ خدمات 
الإعالنية؛  اأو  التجارية  للغايات  التجارية  واملعار�س  املعار�س  ال�ضناعية؛ تنظيم  الإدارة  املبا�ضرة؛  التجزئة 
تاأجري امل�ضاحات الإعالنية؛ توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه 

اخلدمات من خالل �ضبكة حا�ضوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  35 

 و�ضف العالمة:  كتبت كلمة "CORONADA" بالأحرف الالتينية. 
 ال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  مار�س 2017 العدد 11965

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2016/09/29م   املودعة حتت رقم: 260609 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ض��م: دبي للعقارات )�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك ابراج المارات، �ضارع ال�ضيخ زايد، �س.ب 73311، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية والتجزئة وال�ضكنية؛ اإدارة وتوجيه وتاأجري 
واإجرائها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�ضتئجار  تاأجري  خدمات  وال�ضكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات 
والعقارات  وال��ف��ن��ادق  وامل��را���ض��ي  واملنتجعات  ال�ضحية  وال��ن��وادي  وامل��ك��ات��ب  وال��ف��ي��الت  بال�ضقق  يتعلق  فيما 
ال�ضناعية ومراكز الت�ضوق وقرى الت�ضوق؛ خدمات الإدارة املالية للم�ضتاأجرين؛ اإدارة �ضقق وفيالت الإيجار؛ 
خدمات الو�ضاطة العقارية؛ خدمات حت�ضيل الإيجارات؛ خدمات تقييم العقارات؛ ال�ضتثمارات الراأ�ضمالية؛ 
ال�ضناديق  ال�ضناديق؛ خدمات  اإدارة  ال�ضتثمار؛ خدمات  الأ�ضول؛ خدمات  اإدارة  املالية؛ خدمات  اخلدمات 
العقارات  اإدارة  خدمات  العقاري؛  التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛ 
وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�ضتثمار العقاري؛ خدمات الو�ضاطة العقارية؛ خدمات التاأمني 
العقارات  و���ض��راء  واختيار  وتثمني  الأرا���ض��ي  �ضراء  خدمات  وحت��دي��دا  الأرا���ض��ي  تطوير  خدمات  العقاري؛ 
للتطوير وال�ضتثمار؛ �ضراء الأرا�ضي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عرب �ضبكة حا�ضوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  36 

 و�ضف العالمة:  كتبت كلمة "CORONADA" بالأحرف الالتينية. 
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  مار�س 2017 العدد 11965

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2016/09/29م   املودعة حتت رقم: 260610 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ض��م: دبي للعقارات )�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك ابراج المارات، �ضارع ال�ضيخ زايد، �س.ب 73311، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
على  الإ�ضراف  العقارات؛  بتطوير  املتعلقة  ال�ضت�ضارية  اخلدمات  العقارات؛  تطوير  خدمات  املباين؛  اإن�ضاء 
اإن�ضاء املباين؛ توفري التمويل لتطوير العقارات؛ الإ�ضالح؛ خدمات الرتكيب اأو التجميع؛ تركيب واإ�ضالح 
تنظيف  املباين؛  �ضد  اإحكام  املباين؛  بالطوب؛ عزل  البناء  املراجل؛  واإ�ضالح  تنظيف  الهواء؛  تكييف  اأجهزة 
املباين من الداخل ومن اخلارج؛ الإن�ضاء؛ معدات الإن�ضاء؛ معلومات عن الإن�ضاء؛ معاجلة منع الرطوبة؛ 
هدم املباين؛ تركيب واإ�ضالح امل�ضاعد؛ اإن�ضاء و�ضيانة خطوط الأنابيب؛ التج�ضي�س )و�ضع طبقة اجل�س(؛ 
�ضباكة املوا�ضري؛ تاأجري معدات الإن�ضاء؛ تنظيف النوافذ؛ توفري املعلومات ب�ضاأن اخلدمات املذكورة اأعاله مبا 

يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  37 

 و�ضف العالمة:  كتبت كلمة "CORONADA" بالأحرف الالتينية. 
 ال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  مار�س 2017 العدد 11965 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:2016/09/29م   املودعة حتت رقم: 260612 

 تاريخ اإيداع الأولوية:  
 با�ض��م: دبي للعقارات )�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة( 

وعنوانه: مكتب ملك ابراج المارات، �ضارع ال�ضيخ زايد، �س.ب 73311، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

الفنادق؛ خدمات  املوؤقت؛ خدمات  الإي��واء  الكحولية(؛ خدمات  وامل�ضروبات )غري  الأطعمة  توفري  خدمات 
الفنادق؛  يف  احلجز  خ��دم��ات  ال��ف��ن��ادق؛  متوين  خ��دم��ات  الفندقي؛  الإي����واء  خ��دم��ات  الفندقية؛  املنتجعات 
خدمات مطاعم الفنادق؛ توفري املرافق الفندقية لإقامة املعار�س التجارية ومعار�س الأعمال واملوؤمترات 
واملعار�س  والجتماعات  املوؤمترات  لإقامة  )الإقامة(  مرافق  توفري  واللقاءات؛  واملحا�ضرات  والجتماعات 
والعطالت؛ تاأجري غرف الجتماعات؛ خدمات ال�ضافة )الإقامة(؛ اأجنحة ال�ضيافة )توفري اأماكن الإقامة 
الإقامة؛  باأماكن  يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  الكحولية((؛  )غ��ري  وامل�ضروبات  والأطعمة 
املطاعم؛ املقاهي؛ خدمات التموين؛ خدمات ا�ضت�ضارية ومعلومات وا�ضت�ضارات متعلقة بجميع ما ورد اأعاله؛ 
اأو  اأي�ضاً عرب النرتنت )اأونالين( من خالل قاعدة بيانات حا�ضوبية  تقدمي كافة اخلدمات الواردة اأعاله 

من خالل �ضبكة ات�ضالت عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  43 

 و�ضف العالمة:  كتبت كلمة "CORONADA" بالأحرف الالتينية. 
 ال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  مار�س 2017 العدد 11965

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2016/09/29م   املودعة حتت رقم: 260603 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ض��م: دبي للعقارات )�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك ابراج المارات، �ضارع ال�ضيخ زايد، �س.ب 73311، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات دعاية واإعالن؛ خدمات وكالت الدعاية والإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�ضاعدة يف اإدارة الأعمال؛ 
م�ضاريع  اإدارة  واملكاتب؛  الفنادق  اأع��م��ال  اإدارة  التنظيمية؛  وال�ضت�ضارات  الأع��م��ال  اإدارة  الأع��م��ال؛  تقييم 
الت�ضويق؛  خدمات  ال�ضناعية؛  اأو  التجارية  الأع��م��ال  اإدارة  يف  امل�ضاعدة  )للغري(؛  الأع��م��ال  اإدارة  الأع��م��ال؛ 
الغري وذلك لتمكني عامة  ال�ضلع ل�ضالح  العامة؛ خدمات جتميع ت�ضكيلة من  الدعاية والعالقات  خدمات 
الزبائن من معاينتها و�ضرائها عند احلاجة؛ خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ خدمات التجزئة؛ خدمات 
الإعالنية؛  اأو  التجارية  للغايات  التجارية  واملعار�س  املعار�س  ال�ضناعية؛ تنظيم  الإدارة  املبا�ضرة؛  التجزئة 
تاأجري امل�ضاحات الإعالنية؛ توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه 

اخلدمات من خالل �ضبكة حا�ضوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  35 

 و�ضف العالمة:  كتبت كلمة "AMARANTA" بالأحرف الالتينية. 
 ال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  مار�س 2017 العدد 11965

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2016/09/29م   املودعة حتت رقم: 260604 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ض��م: دبي للعقارات )�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك ابراج المارات، �ضارع ال�ضيخ زايد، �س.ب 73311، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية والتجزئة وال�ضكنية؛ اإدارة وتوجيه وتاأجري 
واإجرائها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�ضتئجار  تاأجري  خدمات  وال�ضكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات 
والعقارات  وال��ف��ن��ادق  وامل��را���ض��ي  واملنتجعات  ال�ضحية  وال��ن��وادي  وامل��ك��ات��ب  وال��ف��ي��الت  بال�ضقق  يتعلق  فيما 
ال�ضناعية ومراكز الت�ضوق وقرى الت�ضوق؛ خدمات الإدارة املالية للم�ضتاأجرين؛ اإدارة �ضقق وفيالت الإيجار؛ 
خدمات الو�ضاطة العقارية؛ خدمات حت�ضيل الإيجارات؛ خدمات تقييم العقارات؛ ال�ضتثمارات الراأ�ضمالية؛ 
ال�ضناديق  ال�ضناديق؛ خدمات  اإدارة  ال�ضتثمار؛ خدمات  الأ�ضول؛ خدمات  اإدارة  املالية؛ خدمات  اخلدمات 
العقارات  اإدارة  خدمات  العقاري؛  التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛ 
وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�ضتثمار العقاري؛ خدمات الو�ضاطة العقارية؛ خدمات التاأمني 
العقارات  و���ض��راء  واختيار  وتثمني  الأرا���ض��ي  �ضراء  خدمات  وحت��دي��دا  الأرا���ض��ي  تطوير  خدمات  العقاري؛ 
للتطوير وال�ضتثمار؛ �ضراء الأرا�ضي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عرب �ضبكة حا�ضوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  36 

 و�ضف العالمة:  كتبت كلمة "AMARANTA" بالأحرف الالتينية. 
 ال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  مار�س 2017 العدد 11965

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2016/09/29م   املودعة حتت رقم: 260605 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ض��م: دبي للعقارات )�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك ابراج المارات، �ضارع ال�ضيخ زايد، �س.ب 73311، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
على  الإ�ضراف  العقارات؛  بتطوير  املتعلقة  ال�ضت�ضارية  اخلدمات  العقارات؛  تطوير  خدمات  املباين؛  اإن�ضاء 
اإن�ضاء املباين؛ توفري التمويل لتطوير العقارات؛ الإ�ضالح؛ خدمات الرتكيب اأو التجميع؛ تركيب واإ�ضالح 
تنظيف  املباين؛  �ضد  اإحكام  املباين؛  بالطوب؛ عزل  البناء  املراجل؛  واإ�ضالح  تنظيف  الهواء؛  تكييف  اأجهزة 
املباين من الداخل ومن اخلارج؛ الإن�ضاء؛ معدات الإن�ضاء؛ معلومات عن الإن�ضاء؛ معاجلة منع الرطوبة؛ 
هدم املباين؛ تركيب واإ�ضالح امل�ضاعد؛ اإن�ضاء و�ضيانة خطوط الأنابيب؛ التج�ضي�س )و�ضع طبقة اجل�س(؛ 
�ضباكة املوا�ضري؛ تاأجري معدات الإن�ضاء؛ تنظيف النوافذ؛ توفري املعلومات ب�ضاأن اخلدمات املذكورة اأعاله مبا 

يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  37 

 و�ضف العالمة:  كتبت كلمة "AMARANTA" بالأحرف الالتينية. 
 ال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  مار�س 2017 العدد 11965

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2016/09/29م   املودعة حتت رقم: 260606 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ض��م: دبي للعقارات )�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك ابراج المارات، �ضارع ال�ضيخ زايد، �س.ب 73311، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الفنادق؛ خدمات  املوؤقت؛ خدمات  الإي��واء  الكحولية(؛ خدمات  وامل�ضروبات )غري  الأطعمة  توفري  خدمات 
الفنادق؛  يف  احلجز  خ��دم��ات  ال��ف��ن��ادق؛  متوين  خ��دم��ات  الفندقي؛  الإي����واء  خ��دم��ات  الفندقية؛  املنتجعات 
خدمات مطاعم الفنادق؛ توفري املرافق الفندقية لإقامة املعار�س التجارية ومعار�س الأعمال واملوؤمترات 
واملعار�س  والجتماعات  املوؤمترات  لإقامة  )الإقامة(  مرافق  توفري  واللقاءات؛  واملحا�ضرات  والجتماعات 
والعطالت؛ تاأجري غرف الجتماعات؛ خدمات ال�ضافة )الإقامة(؛ اأجنحة ال�ضيافة )توفري اأماكن الإقامة 
الإقامة؛  باأماكن  يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  الكحولية((؛  )غ��ري  وامل�ضروبات  والأطعمة 
املطاعم؛ املقاهي؛ خدمات التموين؛ خدمات ا�ضت�ضارية ومعلومات وا�ضت�ضارات متعلقة بجميع ما ورد اأعاله؛ 
اأو  اأي�ضاً عرب النرتنت )اأونالين( من خالل قاعدة بيانات حا�ضوبية  تقدمي كافة اخلدمات الواردة اأعاله 

من خالل �ضبكة ات�ضالت عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  43 

 و�ضف العالمة:  كتبت كلمة "AMARANTA" بالأحرف الالتينية. 
 ال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  مار�س 2017 العدد 11965

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة الهرامات 

CN 1251900:لرتكيب احلجر رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد را�ضد ح�ضن حممد ال�ضام�ضي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �ضعيد �ضقر احمد الكعبي

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
افتاب  ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1101594:للنقليات العامة رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة را�ضد عبداهلل ربيع عبيد الطنيجي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حمد �ضامل را�ضد عبيد املن�ضوري

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
الول  ال�ض�����ادة/املربع  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1224449:للمقاولت العامة رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �ضعيد احمد حمد دمينه املن�ضوري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف �ضعيد حممد �ضعيد الرقراقي املزروعي

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/حممد العوذيل لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة

رخ�ضة رقم:CN 1728130 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة نا�ضر �ضعيد حمدان جديد املن�ضوري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حممد عو�س نا�ضر عو�س العوذيل
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 60*40 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري من/حممد العوذيل لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة
MOHAMMED ALOTHALI TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED

اىل/الفانو�س لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة 
ALVANOUS TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا يثي 2 ار�س رقم 33 مكتب رقم 2 اىل املنطقة الغربية 
ليوا جفن قطعة 5 مكتب رقم 1 مبنى 5 فاطمة �ضامل حمدان/واآخرون

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

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  مار�س 2017 العدد 11965

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  مار�س 2017 العدد 11965
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اأخبـار الإمـارات

النا�سئة االأجيال  “ال�سعادة” بني  قيم  “ير�سخ  املرح  “مهرجان 
•• اأبوظبي-وام:

لل�ضحة  امل�����رح  م��ه��رج��ان  ي��ج�����ض��د 
وال��ل��ي��اق��ة ال�����ذي ي��ع��ق��د ح��ال��ي��اً يف 
خمتلف اإمارات الدولة حتت رعاية 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو 
العام  ال��ن�����ض��ائ��ي  رئ��ي�����ض��ة الحت�����اد 
التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ضة 
الأعلى  املجل�س  رئي�ضة  الأ���ض��ري��ة 
دولة  ..دور  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
ومفاهيم  ق��ي��م  ن�ضر  يف  الم�����ارات 
الأجيال  بني  واليجابية  ال�ضعادة 
النا�ضئة وتر�ضيخها لت�ضبح منهاج 
عمل يرفد املجتمع بكوادر ب�ضرية 
للم�ضتقبل  الأمثل  بال�ضكل  موؤهلة 
الإمارات  روؤي��ة  مع  متا�ضياً  وذل��ك 
2021 التي ت�ضع ال�ضعادة �ضمن 

اأولويات املوؤ�ضرات الوطنية.
وق����ال م�����ض��وؤول��ون وم�����ض��ارك��ون يف 
ي��ن��ظ��م��ه مركز  ال������ذي  امل���ه���رج���ان 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني 
خا�ضة  ت�����ض��ري��ح��ات  يف  وامل���ه���ن���ي.. 
“وام”  الإم��������ارات  اأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
ال�ضعادة  دور  ي��وؤك��د  امل��ه��رج��ان  اإن 
�ضحي  جمتمع  بتن�ضئة  وارتباطها 
بالكوادر  الن����ت����اج  ع��ج��ل��ة  ي���رف���د 
الكفء القادرة على تعزيز م�ضرية 
خمتلف  على  الوطن  وتطور  مناء 

ال�ضعدة.
�ضعيد  م�����ب�����ارك  �����ض����ع����ادة  وق��������ال 
ال�ضام�ضي مدير عام مركز اأبوظبي 
واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم 
“اعنت ب�ضحتك  �ضعار احل��دث  اإن 
تاأكيدا على  لأجل �ضعادتك” ياأتي 
اأن العي�س ب�ضحة اأف�ضل من �ضاأنه 
واأعلى  ح��ي��وي��ة  اأك����رث  يجعلنا  اأن 

اإنتاجية وبالتايل اأكرث �ضعادة.
حظي  احل���������دث  ه�������ذا  ان  واك���������د 
مب�ضاركة وا�ضعة من خمتلف فئات 
يف  وذل��ك  الن�سء  ل�ضيما  املجتمع 
والرثية  املتنوعة  الفعاليات  ظ��ل 
الدولة  املقامة يف خمتلف مناطق 
الإمارات”  “اأم  ح��دي��ق��ة  وم��ن��ه��ا 
باأبوظبي ..م�ضرياً اإىل اأن املهرجان 
الر�ضيدة  القيادة  روؤية  يتوافق مع 
يتمتع  �ضحي  جمتمع  تن�ضئة  يف 
ب��اأب��دان قوية وعقول نرية  اأف���راده 
م�ضرية  ا���ض��ت��ك��م��ال  يف  ل��ي�����ض��اه��م��وا 

التنمية والعطاء للوطن.
دور  اإب����راز  اأن  اإىل  �ضعادته  واأ���ض��ار 
العام  امل��ه��رج��ان ه���ذا  ال�����ض��ع��ادة يف 
ي��وؤك��د ارت���ب���اط ه���ذا امل��ف��ه��وم املهم 
للوطن  والعطاء  التنمية  مب�ضرية 
الأجندة  مع  متا�ضياً  ياأتي  ما  وهو 
 2021 الإم��ارات  لروؤية  الوطنية 
التي ت�ضع ال�ضعادة �ضمن اأولويات 

قائمة  يف  ال���وط���ن���ي���ة  امل����وؤ�����ض����رات 
على  حمافظ  متالحم  “جمتمع 

هويته”.
احلالية  ال�������دورة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
ال�ضراكة  اإط��ار  تاأتي يف  للمهرجان 
التي  امل���ت���م���ي���زة  ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال����وزارات  امل��رك��ز مبختلف  ت��رب��ط 
واخلا�ضة  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات 
من  وال��ت��ي  الفعاليات  يف  امل�ضاركة 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ب��ي��ن��ه��ا 
وجمل�س  باأبوظبي  ال�ضحة  وهيئة 
اأبوظبي للتعليم والهيئة الوطنية 
للموؤهالت وجامعة خليفة للعلوم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وك���اف���ة ال������وزارات 
واخلا�ضة  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات 
امل�ضاركة ..معربا عن �ضكره جلميع 
ال�ضركاء على جهودهم يف املهرجان 

هذا العام.
وق���������ال ع����ل����ي حم����م����د امل�����رزوق�����ي 
رئي�س م��ه��ارات الإم���ارات يف مركز 
اأب����وظ����ب����ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال����ت����دري����ب 
قدم  املهرجان  اإن  واملهني  التقني 
املتنوعة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ح���زم���ة 
التي تالئم خمتلف فئات املجتمع 
اأ�����ض����ا�����ض����ي على  ب�������ض���ك���ل  وت����رت����ك����ز 
�ضعار  باعتباره  “ال�ضعادة”  حمور 

املهرجان لهذا العام .
�ضهد  امل���ه���رج���ان  اأن  اإىل  م�����ض��رياً 
اأطياف  خمتلف  من  كبرياً  اإق��ب��اًل 
اأهميته  على  تاأكيد  وذلك  املجتمع 
ور�ضالته املهمة يف تر�ضيخ الثقافة 
املجتمع  اأف���������راد  ب����ني  ال�����ض��ح��ي��ة 
منط  اتباع  على  ال�ضباب  وت�ضجيع 

حياة �ضحي.
العامري  ع���ب���داهلل  حم��م��د  وق�����ال 
والت�ضامح  ال�������ض���ع���ادة  اإن  زائ�������ر 
يف  اأ�ضا�ضيًة  قيماً  اأ�ضحت  واخل��ري 
جمتمع الإم��ارات وت�ضعى خمتلف 
تر�ضيخها  اإىل  ال��دول��ة  موؤ�ض�ضات 
ال���ن���ا����ض���ئ���ة فهي  ل������دى الأج������ي������ال 
ال�ضا�س الذي ترتكز عليها الدولة 
يف تعزيز م�ضرية التنمية والتطور 

على خمتلف الأ�ضعدة.
واأ�ضار اإىل اأن مهرجان املرح لل�ضحة 

واللياقة واملنعقد حالياً يف حديقة 
اأم الإمارات باأبوظبي يحقق فوائد 
عديدة للن�سء وي�ضهم يف تاأهيلهم 
وفقاً  للم�ضتقبل  الأم��ث��ل  بال�ضكل 

لهذه الركائز ال�ضالفة الذكر .
املهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  اإىل  لف��ت��اً 
تن�ضئة  ارتباط  على  ترتكز  جميعاً 
بتحقيق  باملجتمع  �ضحية  اأج��ي��ال 
ال�����ض��ع��ادة وب��ال��ت��ايل ت��اأه��ي��ل ك���وادر 

ب�ضرية للم�ضتقبل.
اإن  زائ��ر  اإبراهيم خالد  وق��ال علي 
واللياقة  لل�ضحة  امل���رح  م��ه��رج��ان 
الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  يت�ضمن 
املهمة التي ت�ضهم يف تنمية مهارات 
وتدعم  النا�ضئة  الأج��ي��ال  وق��درات 
جهود الدولة نحو تر�ضيخ جمتمع 
�ضحي قادر على دفع عجلة النتاج 

يف خمتلف قطاعات العمل.
ال�ضعادة  اخ��ت��ي��ار  اأن  اإىل  واأ�����ض����ار 
حم����ورا اأ���ض��ا���ض��ي��ا ل��ل��م��ه��رج��ان هذا 
ال���ع���ام ي���اأت���ي ت��رج��م��ة ل��ن��ه��ج قيادة 
اليوم  فال�ضعادة  الر�ضيدة  ال��دول��ة 
اأ�ضا�ضية يف املجتمع  اأ�ضبحت قيمة 
وثيقا  ارتباطا  وترتبط  الإماراتي 
على  وازده�������اره  تنميته  مب�����ض��رية 

خمتلف الأ�ضعدة .
مفاهيم  ت��ر���ض��ي��خ  اأن  اإىل  لف���ت���اً 
ال�ضعادة والإيجابية لدى الأجيال 
الطريق  ع��ل��ى  ي�ضعهم  ال��ن��ا���ض��ئ��ة 
ال�ضحيح نحو امل�ضاركة بدور فاعل 
الدولة  وتنمية  م�ضرية  تعزيز  يف 
وحت��ق��ي��ق ال���ري���ادة ال��ع��امل��ي��ة ل��ه��ا يف 
فعاليات  وت�ضتمر  امل��ج��الت.  �ضتى 
مهرجان املرح لل�ضحة واللياقة يف 
 27 الدولة حتى  اإم���ارات  خمتلف 
مار�س اجلاري يف عدد من املواقع 
اأم  حديقة  اأبرزها  ومن  الرئي�ضية 

الإمارات باأبوظبي.
ب��اق��ات متنوعة  امل��ه��رج��ان  وي��ق��دم 
من الأن�ضطة ال�ضحية والريا�ضية 
والألعاب وامل�ضابقات بالإ�ضافة اإىل 
ال�ضت�ضارات والفحو�ضات املجانية 
الأطباء  م��ن  نخبة  يقدمها  ال��ت��ي 

وال�ضت�ضاريني.

وفد من الداخلية يطلع على اآلية التدقيق 
الداخلي يف “االإمارات لالت�ساالت”

•• ابوظبي-وام:

اطلع وفد من مكتب املفت�س العام بوزارة الداخلية على 
واآلية  ال��داخ��ل��ي  التدقيق  يف  املتبعة  امل��م��ار���ض��ات  اأف�ضل 
“ات�ضالت”،  الإم��ارات لالت�ضالت  موؤ�ض�ضة  تنفيذه يف 
وفقاً  الأداء  لتطوير  واملعرفة  اخل��ربات  تبادل  اإط��ار  يف 

لأرقى املعايري العاملية.
عام  مفت�س  الري�ضي  نا�ضر  اأحمد  الدكتور  اللواء  واأك��د 
اجلهات  م��ع  اخل���ربات  ب���ادل  ت  اأهمية  الداخلية  وزارة 
احلكومية لالطالع على اأف�ضل املمار�ضات التي تت�ضمن 
تطبيق ا�ضرتاتيجية وزارة الداخلية يف التميز والبتكار 

يف العمل.
وك����ان وف���د ال��ت��دق��ي��ق ال��داخ��ل��ي مب��ك��ت��ب امل��ف��ت�����س العام 
بالوزارة برئا�ضة الرائد �ضعد علي املعمري نائب مدير 
رئي�س  نائب  اأ�ضغر  ندمي  مع  الداخلي  التدقيق  مكتب 

تطوير  ناق�س  ات�����ض��الت،  يف  والعمليات  امل��ال��ي��ة  م��دي��ر 
موؤهالت املوظفني، وتنظيم دورات تخ�ض�ضية يف جمال 
التنظيمي  الهيكل  م�ضتعر�ضني  ال��داخ��ل��ي،  ال��ت��دق��ي��ق 
واأهداف التدقيق واإدارة املخاطر وكيفية اإعداد اخلطط 

ال�ضنوية.
كما مت التطرق اإىل عدة مو�ضوعات متخ�ض�ضة منها: 
اإع���داد  وخ��ط��وات  للتدقيق  ال��ق��اب��ل��ة  العمليات  حت��دي��د 
واملالحظات  التح�ضني  ف��ر���س  م��ن  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ت��ق��ري��ر 
املالحظات  واإغ��الق  ل���الإدارات  التقارير  ار�ضال  وكيفية 

وموؤ�ضرات قيا�س الأداء.
وث���م���ن وف�����د ال���داخ���ل���ي���ة ج���ه���ود م��وؤ���ض�����ض��ة الم�������ارات 
لالت�ضالت ات�ضالت يف جمال عملها  وخربتها املتميزة 
العاملية  املعايري  اأف�ضل  وانتهاج  الداخلي  التدقيق  يف 
واخلربات  امل��ع��ارف  لتبادل  اجلهات  كافة  مع  وتعاونها 

والأفكار امل�ضرتكة. 

اإحتفل باليوم العاملي للمراأة

ال�سبت االإمارات” اليوم  “اأم  واللياقة” بحديقة  “ال�سحة  ملهرجان  الرئي�سية  الفعاليات  التقني” يختتم  ”اأبوظبي 
للتعليم  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  ي��خ��ت��ت��م 
والتدريب التقني واملهني، بالتعاون 
مع 83 موؤ�ض�ضة متخ�ض�ضة، اليوم 
ال�ضبت”غداً” الفعاليات الرئي�ضية 
واللياقة  لل�ضحة  امل����رح  مل��ه��رج��ان 
مرة  لأول  ي���ق���ام  ال�����ذي   2017
حتت  الإمارات”  “اأم  ح��دي��ق��ة  يف 
بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  رع��اي��ة 
الن�ضائي  الحت����اد  رئ��ي�����ض��ة  م��ب��ارك 
ملوؤ�ض�ضة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س  ال���ع���ام 
املجل�س  رئ��ي�����س  الأ���ض��ري��ة  التنمية 
الأعلى لالأمومة والطفولة، و�ضط 
“اأبوظبي  م��ن  مكثفة  اإ���ض��ت��ع��دادات 
من  امل���زي���د  لإ���ض��ت��ق��ب��ال  التقني” 
املتوقع،  اجل����م����اه����ريي  الإق�����ب�����ال 
لأجل  ب�ضحتك  “اإعنت  �ضعار  حتت 

�ضعادتك”.
وقال �ضعادة مبارك �ضعيد ال�ضام�ضي 
للتعليم  اأبوظبي  مركز  ع��ام  مدير 
وال����ت����دري����ب ال��ت��ق��ن��ي وامل���ه���ن���ي اأن 
الإقبال اجلماهريي على املهرجان 
الأريعاء واخلمي�س نحو  بلغ يومي 
ميثلون  ومقيم  مواطن  الف   12
لال�ضرة  ال��ع��م��ري��ة  ال���ف���ئ���ات  ك���اف���ة 
ا�ضتمرار  امل���ت���وق���ع  الإق����ب����ال  وه����و 
ي���وم���ي الإج�������ازة الأ���ض��ب��وع��ي��ة يوم 
اأي�ضاً،  ال�����ض��ب��ت  وال����ي����وم  اجل��م��ع��ة 
موؤكداً اإ�ضتمرار اخلدمات ال�ضحية 
والرتفيهية والأن�ضطة منذ الثالثة 

ع�ضرا وحتى التا�ضعة م�ضاءاً.
ال�ضام�ضي  م��ب��ارك  �ضعادة  واأ���ض��اف 

التقني حر�س  اأب��وظ��ب��ي  اأن   ف��ق��ال 
على الإحتفال باليوم العاملي للمراأة 
خالل فعاليات املهرجان، وذلك من 
منطلق املكانة العالية التي حتتلها 
مبارك،  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو 
ب�ضكل عام،  امل���راأة  يف جم��ال متكني 
حيث  خ��ا���س،  ب�ضكل  والإم���ارات���ي���ة 
ي�ضهد العامل اأجمع بالإجنازات التي 
و�ضع  مبا  الإمارات”  “اأم  حققتها 
العامل،  ن�ضاء  مقدمة  يف  امل��واط��ن��ة 
الوطني،  للمجل�س  رئي�س  لت�ضبح 
ووزيرة، و�ضفرية، وهو الأمر الذي 
اأكدت عليه القيادة الر�ضيدة ممثلة 
يف �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ض��د 

ومن�ضقة احلدائق كاميليا بن زعل، 
املتحركة  الروبوتات  يف  واملت�ضابقة 
واملت�ضابقة  ال��ط��ن��ي��ج��ي  ف���اط���م���ة 
�ضند�س  امل���ج���وه���رات  ���ض��ي��اغ��ة  يف 
احل��و���ض��ن��ي، جت��ارب��ه��ن ال�����ض��اب��ق��ة يف 
للمهارات ومدى  العاملية  امل�ضابقات 
على  التجربة  لتكرار  ا�ضتعدادهن 
الواعد  وطموحهن  اأعلى  م�ضتوى 
يف رف���ع راي���ة الإم�����ارات ع��ال��ي��ًة من 
العاملية  امل���ه���ارات  م�����ض��اب��ق��ة  خ���الل 

اأبوظبي 2017.
كاميليا  ق���ال���ت  الإط�������ار  ه����ذا  ويف 
ب��ن زع����ل: رغ���م جن��اح��ي يف العمل 
احلكومي اإل اأن طموحي يف حتقيق 
احلدائق  تن�ضيق  جم��ال  يف  حلمي 
غمار  دخ��ول  فقررت  يناديني،  ك��ان 
���ض��ه��ادة دبلوم  ف���اأخ���ذت  ال��ت��ج��رب��ة، 

ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
واأ�ضحاب  اهلل،  دبي”رعاه  ح��اك��م 
ال�ضمو اأع�ضاء املجل�س الأعلى حكام 
ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  الإم����ارات، 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��وات امل�����ض��ل��ح��ة، وم����ن ث���م فقد 
ممثال  التقني”  “اأبوظبي  تفاعل 
حملة  م��ع  الإمارات”  “مهارات  يف 
اأجلها”  م��ن  “هو  امل��ت��ح��دة  الأمم 
املخت�س  الإب��داع��ي  امللتقى  بتنظيم 
ليكون  ال��الزم��ة  ال��ق��درات  بتطوير 
ال���دور الفاعل  ل��ل��م��راأة الإم��ارات��ي��ة 
للمهارات  ال���ع���امل���ي���ة  امل�����ض��اب��ق��ة  يف 

ابوظبي2017.
اإ�ضتعر�ضت كل من  امللتقى  وخ��الل 
م�ضممة املجوهرات عزة القبي�ضي، 

عدة  ودخ��ل��ت  احل���دائ���ق  تن�ضيق  يف 
م�����ض��اب��ق��ات وف�����زت ب��ه��ا رغ����م �ضدة 
بنف�ضي  ثقتي  ع���زز  مم��ا  امل��ن��اف�����ض��ة، 
مل  كامنة  ق��درات  اأكت�ضف  وجعلني 
اأك���ن لأع��رف��ه��ا ل���ول اغ��ت��ن��ام��ي ملثل 

هذه الفر�س.
و�ضند�س  الطنيجي  فاطمة  واأك��دت 
ت�����ض��ج��ي��ع الأه�����ل يف  اأن  احل��و���ض��ن��ي 
وعي�س  ال���ت���دري���ب  يف  ال����ض���ت���م���رار 
جتربة املناف�ضة كان له بالغ الأثر يف 
اأنواعها  جتاوز التحديات مبختلف 
“مهارات  يف  ب���اجل���ائ���زة  وال����ف����وز 
اأهلهن  ال���ف���وز  وه�����ذا  الإمارات” 
الإمارات  اأج��ل متثيل  للرت�ضح من 
يف م�ضابقة املهارات العاملية اأبوظبي 
�ضهر  يف  ���ض��ت��ج��ري  ال��ت��ي   2017

اأكتوبر القادم.

مبارك ال�ضام�ضي:12 الف ي�ضتفيدون من اخلدمات املتخ�ض�ضة خالل اأول يومني

جلنة الرتبية   يف املجل�ص اال�ست�ساري الإمارة ال�سارقة جتتمع مع جمل�ص اأولياء اأمور الطلبة

املجل�س  ب��وف��د  امل���ري  �ضقر  خ��ال��د 
ال����ض���ت�������ض���اري م���ن اأع�������ض���اء جلنة 
ال���رتب���ي���ة م�����ض��ي��دا ب���ج���ه���وده���م يف 
الرتبوي  امل���ي���دان  م���ع  ال��ت��وا���ض��ل 
الق�ضايا  تلم�س  ع��ل��ى  وح��ر���ض��ه��م 
ال��ط��الب��ي��ة ب�����ض��ورة ع��ام��ة واأع���رب 
التي  ال����رع����اي����ة  ع�����ن  ك���ل���م���ت���ه  يف 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ي��ول��ي��ه��ا 
ب�����ن حممد  ����ض���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 

عبداهلل بن خادم وحممد عبداهلل 
وال����دك����ت����ور حم�ضن  ه����وي����دن  ب����ن 
اجل����ن����ي����دي وح����اف����ظ ال���ع���ب���دويل 
وط����ارق ���ض��ي��خ اإ���ض��م��اع��ي��ل وحممد 
حامد وجا�ضم املدفع واآمنه اخليال 
ومرمي املال وهدى حممد وموزه 
و�ضو�ضن  اإب��راه��ي��م  وب��دري��ة  خليفه 

املازمي وفاطمة اأحمد .
ويف بداية الجتماع رحب الدكتور 

الأعلى  املجل�س  ع�ضو  ال��ق��ا���ض��م��ي 
بالتعليم  ال�ضارقة  حاكم  لالحتاد 
اإم����ارة ال�����ض��ارق��ة واأ���ض��اد بجهود  يف 
وجمل�س  والتعليم  الرتبية  وزارة 

ال�ضارقة للتعليم .
وت��ط��رق امل���ري اإىل ج��ه��ود جمل�س 
والطالبات  الطلبة  اأم����ور  اأول���ي���اء 
امل���دار����س ودعم  ال��ت��وا���ض��ل م���ع  يف 

امل�ضرية التعليمية .

•• ال�شارقة –الفجر:

الرتبية  �����ض����وؤون  جل��ن��ة  وا����ض���ل���ت   
وال���ت���ع���ل���ي���م وال���ث���ق���اف���ة والع������الم 
ال�ضت�ضاري  ب��امل��ج��ل�����س  وال�����ض��ب��اب 
ملجال�س  زياراتها  ال�ضارقة  لإم��ارة 
والطالبات  الطلبة  اأم����ور  اأول���ي���اء 
اجتماعا  لتعقد  ال�ضارقة  اإم��ارة  يف 
الطلبة  اأم����ور  اأول���ي���اء  جمل�س  م��ع 
ال�ضارقة  م��دي��ن��ة  يف  وال��ط��ال��ب��ات 
الق�ضايا  خم���ت���ل���ف  وت����ن����اق���������س 

الطالبية .
والتعليم  الرتبية  جلنة  وف��د  �ضم 
م��ن امل��ج��ل�����س ال���ض��ت�����ض��اري حممد 
اللجنة  رئي�س  اخلا�ضوين  �ضلطان 
والأع�ضاء حممد �ضامل بن هويدن 
ووحيدة  ال���غ���ول  خ��ل��ف��ان  ورا�����ض����د 
امل�ضافري  وع���ب���داهلل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
والإع���الم���ي اإ���ض��الم ال�����ض��ي��وي من 

الأمانة العامة للمجل�س.
ال���دك���ت���ور خالد  ال���وف���د  ا���ض��ت��ق��ب��ل 
اأولياء  جمل�س  رئي�س  امل��ري  �ضقر 
مبدينة  والطالبات  الطلبة  اأم���ور 
ال�����ض��ارق��ة واأع�����ض��اء امل��ج��ل�����س وهم 

�ضلطان  حم���م���د  اأ������ض�����ار  ب���������دوره 
�ضوؤون  رئ��ي�����س جل��ن��ة  اخل��ا���ض��وين 
باملجل�س  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال����رتب����ي����ة 
لدى  ال��روؤي��ة  اأن  اإىل  ال�ضت�ضاري 
تكامل  حتقيق  اإىل  ت�ضعى  اللجنة 
وحتقيق  الطالب  خلدمة  الأدوار 
وثمن  التعليمية  املنظومة  جن��اح 
ج���ه���ود رئ��ي�����س واأع�������ض���اء جمل�س 
ال�������ض���ارق���ة على  اأول�����ي�����اء م���دي���ن���ة 
وتنفيذ  امل����دار�����س  م���ع  ت��وا���ض��ل��ه��م 
الفعاليات الرتبوية ب�ضورة دائمة 
ال��غ��اي��ة يف  خدمة  وال���ت���ي حت��ق��ق 

الأبناء والبنات.
النقا�س  ب������اب  ف���ت���ح  مت  ب���ع���ده���ا 
جعل  �ضبل  ل�ضتعرا�س  امل�ضتفي�س 
ب��ي��ئ��ة جاذبة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
مراحلها  خم���ت���ل���ف  يف  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
يف  والبنات  الأب��ن��اء  حتلي  و�ضمان 
درا���ض��ت��ه��م ب��ال��ق��ي��م وح��ف��ظ��ه��م من 
القنوات  ت��ب��ث��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ت���غ���ريات 
و�ضبكات  اخل��ارج��ي��ة  التلفزيونية 
ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي وامل���واق���ع 
الل��ك��رتون��ي��ة مم��ا لها ت��اأث��ري على 

الطلبة بهدف حياتهم .

جمل�ص ال�سارقة لالإعالم ي�ست�سيف ال�سركاء االإعالميني للمنتدى الدويل لالت�سال احلكومي
•• ال�شارقة-وام:

اأكد ال�ضيخ �ضلطان بن احمد القا�ضمي رئي�س جمل�س ال�ضارقة 
الإعالمية  القطاعات  خمتلف  م��ع  ال��ت��ع��اون  اأهمية  ل��الإع��الم 
لن�ضر  احلكومي  الدويل لالت�ضال  املنتدى  لفعاليات  الداعمة 
ر���ض��ال��ة امل��ن��ت��دى واأه���داف���ه ال��رام��ي��ة اإىل ت��ع��زي��ز ال��وع��ي بدور 

الت�ضال احلكومي يف التنمية والتطوير.
جاء ذلك خالل لقائه بال�ضركاء الإعالميني لفعاليات الدورة 
بح�ضور  احلكومي  لالت�ضال  ال���دويل  املنتدى  م��ن  ال�ضاد�ضة 
لالإعالم  ال�ضارقة  مدينة  رئي�س  املدفع  خالد  الدكتور  �ضعادة 
طارق  و  لالإعالم  ال�ضارقة  موؤ�ض�ضة  ع��ام  مدير  خلف  وحممد 

�ضعيد عالي مدير املكتب الإعالمي حلكومة ال�ضارقة.
واأعرب ال�ضيخ �ضلطان بن اأحمد القا�ضمي عن تقديره جلهود 
لدورهم  عام  ب�ضكل  الإعالمية  واملوؤ�ض�ضات  الإعالميني  جميع 
البارز يف خدمة املجتمعات ومواكبة تطورها و�ضول اإىل حتقيق 
مرتكزا  ي�ضكل  الإع���الم  اأن  اإىل  م�ضريا   . التنموية  الأه����داف 
اأحمد  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  وتطرق  للنمو.  ورديفا  للبناء  مهما 
ال�ضمو  �ضاحب  ع��ن  ال�ضادر  الأم���ريي  املر�ضوم  اإىل  القا�ضمي 
املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ 
الأعلى حاكم ال�ضارقة الذي ين�س على اإن�ضاء وتنظيم جمل�س 
يف  الرائدة  الإم��ارة  مل�ضرية  تتويجا  لالإعالم” وياأتي  ال�ضارقة 

جمال الإعالم مبختلف اأنواعه املطبوع وامل�ضموع واملرئي.
اإ�ضافة نوعية  ال�ضارقة لالإعالم ي�ضكل  اأن جمل�س  اإىل  م�ضريا 
مهمة اإىل الر�ضيد الإعالمي لدولة الإمارات العربية املتحدة 

تنفيذ  نحو  تتكامل  ال��ت��ي  الإع��الم��ي��ة  موؤ�ض�ضاتها  م��ن  وي��ع��زز 
الوطنية  امل�ضلحة  �ضبيل حتقيق  الدولة مبا ي�ضب يف  اأه��داف 
اأن جميع  ل���الإع���الم  ال�����ض��ارق��ة  رئ��ي�����س جمل�س  واأك����د  ال��ع��ام��ة. 
اجلهات التي ي�ضمها املجل�س �ضتوا�ضل جهود العمل بيد واحدة 
بالتن�ضيق فيما بينها مبا ي�ضاهم يف الرتقاء مبنظومة الت�ضال 
العامل  اإىل  الإعالمية  ر�ضالتها  واإي�ضال  الإم���ارة  يف  والع��الم 
وم�ضاندة خطى الإمارة التطويرية ودعم كافة براجمها التي 

ترتجم توجيهات �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة.
وتنطلق اأعمال الدورة ال�ضاد�ضة من املنتدى الدويل لالت�ضال 
“م�ضاركة  ���ض��ع��ار  حت���ت  اجل������اري  م���ار����س   22 يف  احل���ك���وم���ي 
 2500 م��ن  اأك����رث  مب�����ض��ارك��ة  �ضاملة”  تنمية  جم��ت��م��ع��ي��ة... 
�ضخ�ضية حملية وعاملية واىل جانب اجلل�ضات الرئي�ضة �ضتكون 
ه��ن��اك ع���دة ور����س ع��م��ل لأع�����ض��اء امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم���ارة 
اىل  وال�ضباب،  والأطفال  الإعاقة،  ذوي  ولالأ�ضخا�س  ال�ضارقة 

جانب ور�س خا�ضة لنادي ال�ضارقة لل�ضحافة.
واأ�ضار ال�ضيخ �ضلطان بن اأحمد القا�ضمي اإىل اأن املنتدى الدويل 
لالت�ضال احلكومي ي�ضاهم يف اإبراز جهود اإمارة ال�ضارقة ودولة 
الإمارات العربية املتحدة ور�ضيدهما الغني يف اللتزام مببادئ 
داخلي  الأول  حمورين  خ��الل  من  امل�ضتدامة  التنمية  اأه��داف 
حمور  والثاين  املحلي  للجمهور  الت�ضال  ر�ضائل  عنه  ع��ربت 
الإم���ارات يف دع��م م�ضاريع تنموية  ب��دور دول��ة  خارجي يتمثل 
دعم  يف  مبا�ضر  ب�ضكل  ي�ضب  مب��ا  ال��ع��امل  دول  م��ن  العديد  يف 

التوجهات لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية امل�ضتدامة.
ولفت اإىل جائزة ال�ضارقة لالت�ضال احلكومي التي تدخل عامها 

الرابع و اإىل التطور النوعي الذي �ضهدته اجلائزة الأوىل من 
ن��وع��ه��ا ال��ت��ي ت��ه��ت��م مب��م��ار���ض��ات الت�����ض��ال احل��ك��وم��ي ودعمه 
مهمتني  اإ�ضافتني  ت�ضهد  اجل��ائ��زة  ان  اإىل  م�ضريا  وحت��ف��ي��زه. 
واح��دة على ال�ضعيد املحلي وهي فئة جديدة لأف�ضل حتقيق 
�ضحفي والإ�ضافة الأخرى هي الفئتني اجلديدتني اخلا�ضتني 
باملوؤ�ض�ضات احلكومية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وامللفات 

امل�ضاركة و�ضلت الآن مرحلة الفرز والتقييم.
ال�ضارقة  حلكومة  الإعالمي  املكتب  نظمه  الذي  اللقاء  ح�ضر 
كل من �ضعادة اإبراهيم العابد م�ضت�ضار رئي�س املجل�س الوطني 
لالإعالم وعلي طاهر املدير الإقليمي يف البي بي �ضي وما�ضي 
اخلمي�س الأمني العام مللتقى الإعالم العربي و �ضامي الريامي 
رئي�س حترير �ضحيفة الإمارات اليوم ويا�ضر امل�ضفر نائب مدير 
عام قناة العربية وحممد املزعل مدير حترير �ضحيفة جلف 
للهتالن  التنفيذي  الرئي�س  الهتالن  �ضليمان  والدكتور  نيوز 
الدويل  للمنتدى  الإعالميون  الرعاة  لقاء  ميديا. كما ح�ضر 
التحرير  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال��دوي��ري  لالت�ضال احل��ك��وم��ي ج��م��ال 
رئي�س ق�ضم املحليات يف جريدة اخلليج و�ضيف ال�ضام�ضي مدير 
مكتب جريدة الحتاد بال�ضارقة ومن قناة �ضكاي نيوز العربية 
العامة  والعالقات  الت�ضال  ق�ضم  مدير  ج��رار  �ضادق  من  كل 
التوا�ضل  �ضبكات  حترير  رئي�س  اهلل  ج��اد  الغني  عبد  وع��ب��ده 
والت�ضال  الإع��الم  اإدارة  الجتماعي وحممد بن دخني مدير 
يف هيئة الأوراق املالية وحممد ال�ضم�ضي مدير اإدارة الت�ضال 
جائزة  ���ض��ف��راء  وامل����اء  للكهرباء  الحت���ادي���ة  الهيئة  امل��وؤ���ض�����ض��ي 

ال�ضارقة لالت�ضال احلكومي وعدد من العالميني.

بلدية ال�سارقة تنظم دورة تدريبية حول ت�سميم املن�ساآت املعدنية
•• ال�شارقة-وام:

التعريفية  ال��ن��دوات  م��ن  �ضل�ضلة  م��ن  مكونة  تدريبية  دورة  ال�ضارقة  مدينة  بلدية  يف  الهند�ضية  الإدارة  نظمت 
والإر�ضادية املتتابعة حول ت�ضميم املن�ضاآت املعدنية ت�ضتهدف مهند�ضي املكاتب ال�ضت�ضارية والدوائر احلكومية من 

ذوي الخت�ضا�س على م�ضتوى اإمارة ال�ضارقة وطلبة واأ�ضاتذة اجلامعات املعنية .
ت�ضتمر الدورة حتى ال�ضاد�س من ابريل املقبل .

واأو�ضح املهند�س خليفة بن هدة ال�ضويدي م�ضاعد املدير العام لقطاع الهند�ضة وامل�ضاريع يف بلدية مدينة ال�ضارقة اأن 
البلدية تنظم عددا من الندوات الإر�ضادية بجانب العديد من ور�س العمل للمهند�ضني ال�ضت�ضاريني وكل اجلهات 
املعنية ب�ضكل دوري على مدار العام بهدف ن�ضر الثقافة الهند�ضية بني جميع اجلهات املخت�ضة من خالل التدريب 

والتاأهيل امل�ضتمر.
من جانبه اأو�ضح املهند�س الإن�ضائي مقدم الندوات حممود ال�ضقار من ق�ضم تراخي�س البناء ببلدية مدينة ال�ضارقة 

اأن الدورة ت�ضتغرق 20 �ضاعة مق�ضمة على خم�ضة اأ�ضابيع .
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العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 421
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيدة/ �ضرور حيدر حممد البديري ، عراقية  اجلن�ضية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك لل�ضيدة/ ندى حمد النيل اأحمد حممد - �ضودانية 

اجلن�ضية يف الرخ�ضة امل�ضماة/ مركز ال�ضرور للتجميل ، مبوجب رخ�ضة )601897( 
تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�ضة ال�ضابق ملالكها احلايل ، ومت تغيري ال�ضم التجاري للرخ�ضة 

: من مركز ال�ضرور للتجميل ، اىل مركز الفال للتجميل. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب 
العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 429
البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية  اإماراتي    - امل�ضرخ  حممد  �ضعيد  جمعه  حممد  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 50 %  وال�ضيد/ ماجد جمعه �ضعيد حممد امل�ضرخ ، اإماراتي اجلن�ضية ،يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغ 50% يف /�ضاله كرو�س فت اور  ترخي�س جتاري 707553  - وذلك 

لل�ضيد/ عبداهلل عبد الرحمن حممد ح�ضني احلمادي - اإماراتي اجلن�ضية 
تعديالت اخرى : - مت تغيري ال�ضكل القانوين من �ضراكة اعمال مهنية اىل موؤ�ض�ضة فردية 

مت تعديل الن�ضاط التجاري من / نادي لياقة بدنيه للرجال - اىل الن�ضاط التجاري احلايل /نادي لياقه بدنيه 
للرجال - بيع الع�ضائر - بالتجزئة. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . 
فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
 اعالن 

املرجع : 427
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيدة/ ن�ضرين تاج �ضيد حمي الدين - هندية  اجلن�ضية ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضتها البالغة 100%  ح�ضة اىل ال�ضيدة/ جميلة مبارك احمد 
عي�ضى الدخان - اإماراتية اجلن�ضية يف �ضقر ال�ضرق لتجارة املعدات امليكانيكية - موؤ�ض�ضة 
اخلدمات  وكيل  ان�ضحاب  مت  حيث   -  707203  : رقم  الرخ�ضة  يف  خدمات  بوكيل  فردية 

وتغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ض�ضة فردية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 420
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ منان مياه باد�ضاه مياه - بنغالدي�ضي  اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�ضته البالغة 50%  ويرغب ال�ضيد/ �ضيد حممد �ضيف الدين �ضيد عبد ال�ضكور - بنغالدي�ضي اجلن�ضية يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 50% وذلك اىل ال�ضيدة/ عفيه بيغم عبد الرحمن - بنغالدي�ضية اجلن�ضية يف 
 الرخ�ضة امل�ضماة )منان مياه لت�ضليح املكيفات والثالجات( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )501778( 
لي�ضبح )موؤ�ض�ضة  بوكيل خدمات(  اعمال مهنية  )�ضركة  القانوين من  ال�ضكل  تغيري  :-  مت  اخرى  تعديالت 
املكيفات  لت�ضليح  مياه  )منان  القدمي  ال�ضم  كان  حيث  التجاري  ال�ضم  تغيري  مت   - خدمات(  بوكيل  فردية 

والثالجات( لي�ضبح )جنمة الفالح لت�ضليح املكيفات والثالجات( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . 
فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 426
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ انور واكات حمزة واكات - هندي  اجلن�ضية  وال�ضيد/ �ضودي�س 
بابو كونهو كوندو كاروفاتيل ، هندي اجلن�ضية يرغبان يف البيع والتنازل عن كامل احل�ض�س 
البالغة 100% يف طريق التوكل للع�ضائر وامل�ضروبات ال�ضاخنة ، مبوجب رخ�ضة رقم : 563451 
وذلك اىل ال�ضيد/ ر�ضية توفيق ح�ضني ، هندية اجلن�ضية وال�ضيد/ �ضانوجا مانوج مامنادهان، 

هندية اجلن�ضية 
تعديالت اخرى : خروج �ضريك ودخول اخر. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 431
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ ثابت خلفان مرزوق �ضليم ، اإماراتي  اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ ميلون عبد الرب عبد الرب - بنغايل اجلن�ضية ، يف الرخ�ضة امل�ضماة )اجلهاز 
 الثابت لتجارة الهواتف املتحركة والجهزة الكهربائية( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )741599( 
بيع   ، املتحركة  الهواتف  )بيع  القدمي  الن�ضاط  كان  حيث  للرخ�ضة  ن�ضاط  ا�ضافة  مت   -  : اخرى  تغيريات 
الهوائيات واجهزة ال�ضتقبال - بالتجزئة( - لي�ضبح الن�ضاط التجاري اجلديد )بيع الهواتف املتحركة ، بيع 
الهوائيات واجهزة ال�ضتقبال - بالتجزئة، ا�ضالح الهواتف املتحركة( - مت تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة 

فردية اىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل فقد 
اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 430
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ ا�ضرف �ضريوفرياتييل بن ابوبكر ، هندي  اجلن�ضية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك لل�ضيد/ حار�س كاياليل 
مو�ضى - هندي اجلن�ضية يف الرخ�ضة امل�ضماة / مطعم الطعم امللكي / تاأ�ض�ضت باإمارة 

ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )212752( 
تعديالت اخرى : - ل يوجد. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  
على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 428

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيدة/ رفعت باري عبد الباري ، هندية  اجلن�ضية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضتها  البالغة 100%  اىل ال�ضيد/ عبد اجلبار �ضالياكادافات 
مالييل بريان - هندي اجلن�ضية ، يف الرخ�ضة "بقالة باب البطينة" مبوجب رخ�ضة 

رقم : 569861  - تعديالت اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  
على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
 اعـــــــالن

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان  : ال�ضيد/ جا�ضم عبد 
الرحمن عبد اهلل علي احلو�ضني - اجلن�ضية : الإمارات ، وطلب الت�ضديق على حمرر يت�ضمن 
الرخ�ضة  ن�ضاط   ، للتجارة  ال��زب��ارة  ن��ور  التجاري  ال�ضم  100% يف  البالغة  )ت��ن��ازل( يف ح�ضته 
ال�ضاعات وقطع  بيع   ، الأح��ذي��ة  ، جت��ارة  بالتجزئة   - العطور  بيع   - اجل��اه��زة  املالب�س  جت��ارة 
، واملرخ�س من دائرة  اليد واملنتجات اجللدية - بالتجزئة  ، بيع حقائب  غيارها - بالتجزئة 
التنمية القت�ضادية يف  خورفكان رخ�ضة جتارية رقم 719505 ال�ضادر بتاريخ 2013/10/28 يف 
دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان. اىل ال�ضيد/ �ضاهيده راياماكار فيتيل، اجلن�ضية : الهند 
-  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات 

ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

  ال�سماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعو/ حممد �ضعيد مطر 
مكروف ال�ضام�ضي ، تقدم طالبا تغيري ا�ضم ابنته من )حالوة( 
اإىل )حال( ، ليكون ا�ضمها بعد التغيري / حال حممد �ضعيد مطر 

مكروف ال�ضام�ضي
وان من له م�ضلحة يف العرتا�س ان يتقدم خالل خم�ضة ع�ضر 
راأ�س  ال�ضهادات يف حمكمة  اق��ام ق�ضم  تاريخ الع��الن  يوما من 

اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
 اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة  

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه )بالن�سر(

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�سية رقم 2017/971  تظلم -  ال�سارقة        

اىل املتظلم �ضده : حممد �ضالح ا�ضماعيل ابوزود. 
حيث ان املتظلم : مروة حممد احمد ابوعطية. 

قد اقام عليك التظلم املذكورة اأعاله اأمام هذه املحكمة ، ويطالبكم فيها بالغاء 
القرار املتظلم منه والزامه الر�ضوم وامل�ضاريف. 

الطابق  امل�ضتعجلة(  المور  )دائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�ضورك  يقت�ضي  لذلك 
يوم  �ضباح  من  والن�ضف  الثامنة  ال�ضاعة  متام  يف   ،  )143( رقم  قاعة   - الول 
بيانات،  ويف  الدعوى وتقدمي ما لديكم من  ، وذلك لالجابة على   2017/3/20
حال تخلفكم عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�ضتبا�ضر نظر الدعوى يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1440   

املنذر / املوؤجر : �ضركة بلو باي للعقارات - �س ذ م م
امل�ضتاأجر : �ضركة رواد التقدم ملقاولت البناء - �س ذ م م - وميثلها  املنذر اليه / 

مديرها / �ضريف �ضامل عبد ال�ضبور خلف - اجلن�ضية : م�ضري 
عنوانها : برج بلو باي - منطقة اخلليج التجاري - مكتب رقم 207 - اإمارة دبي - 

رقم الهاتف : 0569058535 
املنذر اليه تر�ضد يف ذمته مبلغ )62.250( درهم كقيمة ايجارية لذلك املنذر يكلف 
ن�ضطر  �ضوف  واإل  يوما   30 املرت�ضدة خالل  للمبالغ  الكامل  بال�ضداد  اليه  املنذر 
املاأجور  ت�ضليم  و  اإخ��الء  ت�ضمينكم  القانونية �ضدكم مع  الج��راءات  كافة  لتخاذ 

خايل من ال�ضواغل مع ال�ضداد للقيمة اليجارية وقد اعذر من انذر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

 اعـــــــالن       
 : خ��ورف��ك��ان  والت�ضديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم 
الت�ضديق على  اي��ران - وطلب   : ، اجلن�ضية  ال�ضيد/ كرامت اهلل حممد احمدي 
حمرر يت�ضمن )تنازل( يف ال�ضم التجاري القاد�ضية لتجارة الإطارات واملرخ�س 
من دائرة التنمية القت�ضادية يف  ال�ضارقة رخ�ضة جتارية رقم 532834 ال�ضادر 
بتاريخ 2005/3/5 يف دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان.  اىل ال�ضيد/ حممد 
بان  للجميع  معلوما  ليكن    - الإم���ارات   : اجلن�ضية   - البلو�ضي  ح�ضني  اهلل  عبد 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان  : ال�ضيد/ 
على  الت�ضديق  الهند وطلب   : - اجلن�ضية  العزيز  بيوي عبد  زه��ره  اإبراهيم كوجنو 
حمرر يت�ضمن )تنازل(  يف ح�ضته البالغة 100% يف ال�ضم التجاري �ضاطئ خورفكان 
 ، والأر���ض��ي��ات  التك�ضية   ، �ضاد�ضة  فئة  مقاولت  الرخ�ضة  ن�ضاط   ، الفنية  للمقاولت 
واملرخ�س  من دائرة التنمية القت�ضادية يف  خورفكان رخ�ضة جتارية رقم 532098 
ال�ضيد/ اىل  بخورفكان.  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  يف   2004/12/7 بتاريخ  ال�ضادر 
حممد ب�ضري �ضوهارا بيفي ، اجلن�ضية : الهند -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
املحرر  يف  ال�ضاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�ضديق  �ضيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل 

املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
انذار عديل بالن�سر

 رقم 2017/1467 
املنذر : ق�ضر امللوك للعقارات - �س  م خ 

املنذر اليه : الهيام للتجارة 
يوجه املنذر هذا النذار العديل اىل املنذر اليه ويطلب منه �ضداد مبلغ وقدره 16000 درهم 
تاريخ اعالن النذار  البنك خالل ثالثون يوما من  املرتد من  لل�ضيك  القيمة اليجارية 
العديل املاثل واملطالب ب�ضداد مبلغ 1600 درهم غرامة ال�ضيك املرتد من البنك او الإخالء 
الفوري للماأجور يف حالة عدم �ضداد قيمة ال�ضيك املرتد خالل املهلة القانونية مع املطالبة 
ب�ضداد القيمة اليجارية حتى تاريخ الخالء التام واإح�ضار �ضهادة براءة ذمة من الكهرباء 
واملياه وينذره املنذر بانه يف حالة عدم ال�ضتجابة خالل الجل املمنوح �ضيقوم املنذر باتخاذ 
ي�ضتجد من  امل�ضتحقة وما  الج��رة  و�ضداد  بالخالء  للمطالبة  القانونية  الج��راءات  كافة 

اجره حتى الخالء التام وحتميل املنذر اليه الر�ضوم وامل�ضروفات واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

 اعالن للح�سور امام مدير ادارة الدعوى بالن�سر 
 يف الدعوى رقم 2017/279 مدين جزئي 

بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
اىل املدعى عليها / �ضركة ال�ضيالوي لالملنيوم والزجاج - ذ م م 

اقام املدعي / را�ضد حممد جمعة املن�ضوري - اإماراتي اجلن�ضية  
الدعوى رقم )2017/279( مدين جزئي  عجمان 

الف درهم  ب�ضداد مبلغ وق��دره 30000 درهم ثالثون  املدعي عليها  بالزام  املطالبة   : املو�ضوع 
والفائدة القانونية بواقع 12% والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

يوم  البتدائية  الحت��ادي��ة  عجمان  مبحكمة  الدعوى  ادارة  مدير  ام��ام  باحل�ضور  مكلف  ان��ت 
الثالثاء املوافق 2017/3/14 �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرت جوابية على 
بو�ضفك  اع��اله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذل��ك  امل�ضتندات  كافة  بها  الدعوى مرفقا 

املدعي عليه حرر بتاريخ : 2017/3/8
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
 اعـــــــالن       

املرجع :2017/175 ك.ع.ت
ال�ضيد/  ب��ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- عجمان   انا الكاتب العدل   تقدم ايل 
عبد اهلل حممد عبيد علي العليلي ، اجلن�ضية : الإمارات  طلب الت�ضديق علي حمرر 
 - وال�ضحية  الكهربائية  للتمديدات  مي�ضرة   : التجاري  ال�ضم  تنازل يف   : يت�ضمن 
امل��رخ�����ض��ة م��ن دائ����رة التنمية الق��ت�����ض��ادي��ة يف ع��ج��م��ان حت��ت رق���م امل��ل��ف : 20405  
ال�ضيد/ را�ضد عتيق بالل �ضامل  وامل�ضجل لدى غرفة جتارة و�ضناعة عجمان  اىل 
الكواري ، اجلن�ضية : الإم��ارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �ضيقوم 
بالت�ضديق على  التوقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1846 جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/1- فالدميري اليك�ضاندرو رمزي جوتا - جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   2017/1/11 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�ضالح/ م�ضرف ال�ضارقة ال�ضالمي بالزام املدعي عليه )فالدميري 
ال�ضالمي( مبلغ  ال�ضارقة  للمدعي )م�ضرف  يوؤدي  بان  اليك�ضاندرو رمزي جوتا( 
و�ضبعة  درهما  وع�ضرون  و�ضتة  ومائتان  الف  ع�ضر  واثنا  مائة   112.226.97 وق��دره 
وت�ضعون فل�ضا والزمته بالر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/8   امر اداء    

العويني  جمهول حمل  امل��دع��ى عليه: 1- ح��م��دان حممد ح��م��دان  اىل 
وميثله  املو�ضلي  حممد  ح�ضني  و�ضن  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
اداء فقد قررت  ا�ضت�ضدار امر  اإبراهيم علي املو�ضى احلمادي - طلب   :
ب�ضداد  عليه  املدعى  ال��زام    2017/1/8 بتاريخ   البتدائية  دب��ي  حمكمة 
مبلغ 150000 درهم للمدعي والر�ضوم وامل�ضاريف.  ولكم احلق يف التظلم 

من المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.   
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
 يف  الدعوى 2016/1710  جتاري كلي 

اىل اخل�ضم املدخل / 1-�ضركة راأ�س  للهند�ضة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
�ضيف  حممد  �ضيخه   : وميثله  م  م  ذ   - للتجارة  طليطلة  �ضركة  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
علي املحرزي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم(   743586( وقدره  مببلغ  والتكافل  بالت�ضامن 
التام.   ال�����ض��داد  وح��ت��ى  املطالبة 2012/8/8   ت��اري��خ  م��ن  وال��ف��ائ��دة  %12  امل��ح��ام��اة 
بالقاعة  ���س  ال�ضاعة 9.30  امل��واف��ق  2017/3/19   الح��د  ي��وم  لها جل�ضة  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/292  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-نيكول�س جوزيف جنيم  جمهول حمل القامة مبا ان 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العبديل  علي  الهادي  عبد  علي  املدعي/ 
والر�ضوم  دره�����م(   666.227( وق�����دره  مب��ب��ل��غ  ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  ب���ال���زام  امل��ط��ال��ب��ة 
التام.   ال�ضداد  وحتى  تاريخ   من   %12 والفائدة   املحاماة  اتعاب  و  وامل�ضاريف 
وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء   املوافق  2017/3/21  ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.15
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2778  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-زه��رة الإب��داع للمقاولت العامة - ذ م م  2- �ضعيد نا�ضر �ضوين 
مبارك ال�ضام�ضي  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ الرخام ال�ضرقي - م م ح - �س 
ذ م م وميثله : ح�ضني علي عبد الرحمن  لوتاه - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
درهم(   210.000( وق��دره  مببلغ  والت�ضامن  بالتكافل  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة 
والر�ضوم وامل�ضاريف و اتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ  ا�ضتحقاق ال�ضيك وحتى 
ال�ضداد التام.   وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق  2017/3/15 ال�ضاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/225  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اوليف فوغو�ضو  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
انرتنا�ضونال ترينينج ان�ضتيتيوت منطقة حرة - ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى 
املدعي  بالزام  اإ�ضدار احلكم  املوقرة  املحكمة  نلتم�س من عدالة  ومو�ضوعها  
القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م(   7300( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها 
بالر�ضوم  عليه  املدعي  وال��زام  التام  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %9
ال�ضاعة  املوافق  2017/3/13   وامل�ضاريف.   وح��ددت لها جل�ضة يوم الثنني  
اأو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذا   Ch2.D.18 بالقاعة  8.30 �س 
قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/491  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �ضركة عرب البحار خلدمات التوزيع ، اخل�ضم املدخل 
/ �ضاندان بانريجي بو�ضان  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ قهرمان 
لتجارة ال�ضياج وال�ضالك ال�ضائكة  - �س ذ م م وميثله : حامد جواد عطية 
اخلزرجي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ا�ضرتاد ال�ضيكات.   
وح��ددت لها جل�ضة يوم الرب��ع��اء  املوافق  2017/3/15  ال�ضاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



السبت   11   مارس    2017  م   -   العـدد  11965  
Saturday  11  March   2017  -  Issue No   11965 عربي ودويل

09

ا�ضتفتاء  اإج��راء  اأن  اجلمعة  ام�س  تاميز  فاينان�ضال  �ضحيفة  ذك��رت 
ال���وزراء يف  واأن  الآن  يبدو حتميا  ا�ضكتلندا  ال�ضتقالل يف  على  ث��ان 
مبتى  يتعلق  الآن  ب��ات  الأم��ر  اأن  اإىل  خل�ضوا  الربيطانية  احلكومة 

�ضيجري هذا ال�ضتفتاء.
قد  ا�ضكتلندا  اإن  �ضتريجن  نيكول  ا�ضكتلندا  وزراء  رئي�ضة  وق��ال��ت 
من  �ضهور  قبل   2018 اأواخ��ر  يف  ال�ضتقالل  على  ا�ضتفتاء  جت��ري 
اأن  رغ��م  الأوروب����ي  م��ن الحت���اد  امل��ق��رر لن�ضحاب بريطانيا  امل��وع��د 
اإنه لي�س هناك داع  رئي�ضة وزراء بريطانيا ترييزا ماي قالت مرارا 

ملثل هذا الت�ضويت.
ا�ضمه  تن�ضر  مل  املناق�ضات  على  مطلع  وزي��ر  عن  ال�ضحيفة  ونقلت 
لنا  ي�ضمح  و�ضع  اأي  يف  اأن��ن��ا  اأعتقد  ل  حتميا.  الأم���ر  “يبدو  ال��ق��ول 

مبنعه.«
التفكري احل��ايل يف مكتب ماي  نهج  اآخ��ر مطلع على  وذك��ر م�ضدر 

النقا�س �ضينح�ضر فقط على املوعد.
وقالت ال�ضحيفة اإن حكومة لندن �ضتحارب لتاأجيل الت�ضويت ملا بعد 

خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي.

قال م�ضوؤول يف حمكمة اإن ال�ضلطات التايوانية اعتقلت طالبا �ضينيا 
ام�س لال�ضتباه يف اأنه انتهك قوانني الأمن الوطني يف ق�ضية جت�ض�س 

غري معتادة ت�ضمل طالبا �ضينيا يف اجلزيرة.
وقال امل�ضوؤول اإنه لي�س بالإمكان ن�ضر تفا�ضيل ب�ضاأن الق�ضية لأنها 

تندرج حتت بند ال�ضرية.
التي  ت��اي��وان  ل�ضتعادة  للقوة  اللجوء  فكرة  ق��ط  ال�ضني  تنبذ  ومل 
تعتربها اإقليما من�ضقا. وعادة ما تت�ضمن ق�ضايا التج�ض�س ال�ضينية 

يف تايوان �ضباطا متقاعدين يف اجلي�س التايواين.
اإقليم  �ضو من  ت�ضو هونغ  الطالب  اإن  تايوانية  اإعالم  وقالت و�ضائل 

لياونينغ ال�ضيني م�ضتندة يف ذلك اإىل ح�ضابه على في�ضبوك.
الذي  في�ضبوك  ح�����ض��اب  �ضحة  م��ن  التحقق  ل��روي��رتز  يت�ضن  ومل 
ت�ضمن تعليقات كتبها زوار لل�ضفحة اتهموا فيها ت�ضو باأنها جا�ضو�س 

�ضيني.
وق���ال ل��ي��او ت�����ض��ني-ي��و وه���و ق��ا���س وم��ت��ح��دث ب��ا���ض��م حمكمة تايبه 
اجلزئية لرويرتز “اعتقل رجل يدعى ت�ضو هونغ �ضو.” واأ�ضاف اأن 

امل�ضتبه به هو نف�ضه الذي ورد ذكره يف تقارير و�ضائل الإعالم.

اأبدى رئي�س وزراء فيتنام ا�ضتعداده لزيارة الوليات املتحدة لتعزيز 
العالقات بني البلدين والعمل مع الإدارة اجلديدة للرئي�س دونالد 

ترامب خا�ضة فيما يتعلق بالتجارة.
اتفاقية  من  املحتملني  امل�ضتفيدين  اأك��رب  من  واح��دة  فيتنام  وكانت 
ترامب  األغاها  التي  ال��ه��ادي  املحيط  عرب  لل�ضراكة  احل��رة  التجارة 
لكنها تقيم اأي�ضا �ضالت مع الوليات املتحدة يف خ�ضم نزاع بحري 

مع ال�ضني.
وقالت احلكومة الفيتنامية يف �ضفحتها على في�ضبوك ام�س اجلمعة 
الوليات  لزيارة  ا�ضتعداده  اأكد  �ضوان فوك  ال��وزراء جنوين  “رئي�س 

املتحدة لتعزيز العالقات الفيتنامية الأمريكية«.
ال�ضريك  املتحدة  الوليات  تظل  اأن  رغبته يف  اأي�ضا عن  فوك  وعرب 

التجاري البارز لفيتنام.
وكان رئي�س الوزراء ال�ضابق جنوين تان دوجن زار الوليات املتحدة يف 
فرباير �ضباط 2016 حل�ضور قمة اأمريكا ورابطة دول جنوب �ضرق 

اأ�ضيا )اأ�ضيان( لكن اآخر زيارة ر�ضمية كانت يف 2008.

عوا�شم

لندن

هانوي

تايبه

موقع اإ�سرائيلي: اجلرف ال�سامد 
2 قاب قو�سني اأو اأدنى

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

قال يوحاي عوفر اخلبري الع�ضكري ملوقع “اإن اآر جي” الإخباري اإن الهدوء 
ال�ضائد يف قطاع غزة م�ضلل وخطري جدا؛ مما يعني اأن عملية جديدة من 
“اجلرف ال�ضامد 2” قد تكون قاب قو�ضني اأو اأدنى، بحيث ميكن ال�ضوؤال 

عن توقيت حدوث هذه النعطافة اخلطرية.
اأح��داث وتطورات  �ضل�ضلة  ت�ضهد  القطاع  اأن اجلبهة اجلنوبية مع  واأ�ضاف 
ميدانية واأمنية متالحقة، ت�ضمل الك�ضف عن عبوتني نا�ضفتني قرب اجلدار 
احلدودي، ي�ضاف اإليها اإطالق عدد من القذائف ال�ضاروخية، ف�ضال عن 
اإر�ضال حركة حما�س طائرة م�ضرية، ورغم التقدير ال�ضائد باأن حما�س ل 
ترغب يف حرب جديدة، لكن عبوة اأو قذيفة تنفجران، قد تكونان �ضببا يف 

اإحداث انقالب تام يف ال�ضورة.
واأكد اأن اجلي�س الإ�ضرائيلي يعمل كالعادة على حدود غزة، ويوا�ضل اإر�ضال 
ر�ضائل التهدئة والطماأنة، لكن هناك من حتت الطاولة ي�ضود �ضعور بتغيري 
يف طبيعة احلركة احلدودية، ورغم اأن �ضل�ضلة التطورات الأخرية ل ت�ضري 

اإىل ت�ضعيد تدريجي، فاإنها موؤ�ضرات عما قد يح�ضل يف امل�ضتقبل.
واأو�ضح اأن هذه التطورات على حدود غزة حت�ضل بالتزامن مع ن�ضر تقرير 
مراقب الدولة حول اإخفاقات حرب غزة الأخرية اجلرف ال�ضامد 2014، 
احلرب،  لتلك  لال�ضتعداد  حما�س  بنوايا  الكافية  اإ�ضرائيل  اإح��اط��ة  وع��دم 
اندلع  قبيل  مقلقة  ب�ضورة  �ضهدناها  واأح����داث  ت��ط��ورات  حت�ضل  وال��ي��وم 
اندلعت حرب  اأن  اإىل  خ��روق،  تتخلله  ال��ه��دوء  ب��داأ  ال�ضابقة، حني  احل��رب 

ا�ضتمرت خم�ضني يوما.
كما تتزامن هذه اخلروق مع حتذيرات اأ�ضدرها رئي�س جهاز ال�ضتخبارات 
الع�ضكرية الإ�ضرائيلية اأمان اجلرنال هرت�ضي هاليفي، من مغبة ا�ضتمرار 
ت�ضعيد  ح��دوث  اإمكانية  على  وت��اأث��ريه  لغزة،  القت�ضادي  الو�ضع  تدهور 

ع�ضكري يف امل�ضتقبل.
م��ن احلرب  اأك���رث  معنية  اأن حما�س  رغ��م  ب��ال��ق��ول:  ع��وف��ر حديثه  وخ��ت��م 
ت�ضبب  اأو  نا�ضفة  عبوة  انفجار  اإمكانية  ف��اإن  والت�ضلح،  التجهز  مبوا�ضلة 
اإ�ضرائيلية كفيلة  اأ�ضرار جدية وخ�ضائر ب�ضرية  قذيفة �ضاروخية بحدوث 

بتغيري كلي للو�ضع، واإدخال اجلي�س الإ�ضرائيلي اإىل غزة.

اإ�ضرائيل جتد نف�ضها يف ورطة ا�ضرتاتيجية يف القطاع 

درا�سة اإ�سرائيلية ت�ستعر�ص اخليارات الع�سكرية يف غزة

هولند يدعو مل�ضاعدة �ضحايا الإرهاب 

قادة اأوروبا يتباحثون يف الوحدة بعد بريك�ست 

اجتماع اأكرث من 150 خبريًا ودبلوما�ضيًا يف هذا ال�ضدد

بنك معلومات جلمع االأدلة عن جرائم حرب يف �سوريا

م�سر تدين التفجري االإرهابي وا�سنطن تقر مبقتل مدنيني بعملية الكوماندوز يف اليمن
يف مدينة تكريت العراقية

•• القاهرة-وام:

وقع  ال��ذي  الإره��اب��ي  التفجري  العبارات  باأ�ضد  م�ضر  اأدان���ت 
داع�س  تنظيم  تبناه  وال��ذي  العراقية،  تكريت  مدينة  �ضمال 
الإرهابي، واأ�ضفر عن وفاة ما يزيد عن 25 �ضخ�ضا واإ�ضابة 
اخلارجية  وزارة  با�ضم  الر�ضمي  املتحدث  واأك���د  الع�ضرات. 
وت�ضامنها  م�ضر  وق��وف  زي��د  اب��و  احمد  امل�ضت�ضار  امل�ضرية 
الكامل مع اجلمهورية العراقية يف مواجهة ظاهرة الإرهاب 
ما  كافة  وكذلك  وا�ضتقرارها،  اأمنها  زعزعة  ت�ضتهدف  التي 

تتخذه من اإجراءات ملواجهة اأعمال العنف والتطرف. 

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

اإ�ضرائيلية  بحثية  درا�ضة  تناولت 
اأ�ضمتها  اأمام ما  اإ�ضرائيل  خيارات 
ورط�����ة غ�����زة، وه����ي ت������رتاوح بني 
القيام بعملية ع�ضكرية بني حني 
الإ�ضرائيلية  الرغبة  واآخر، وعدم 
ال���ق���ط���اع،  ع���ل���ى  ال�������ض���ي���ط���رة  يف 
يف  القائم  الو�ضع  بقاء  واإمكانية 
اإ�ضعار اآخر لعدم وجود  غزة حتى 

بدائل اأخرى.
وه����ن����اك خ���ي���ار راب������ع ي��ت��م��ث��ل يف 
اإ�ضرائيل  ت��ت��ج��اوز  اأن  اإم��ك��ان��ي��ة 
حركة  حما�س باحلوار مع الدول 
دولة  اإق��ام��ة  عن  ف�ضال  العربية، 
فل�ضطينية يف غزة، يف ظل �ضعوبة 
الغربية،  ال�����ض��ف��ة  يف  اإق���ام���ت���ه���ا 
تنفيذ  ه����و  ال�������ض���اد����س  واخل����ي����ار 
من  جمتمعة،  ال�ضابقة  اخليارات 

خالل اجلمع بينها.
واأ���ض��اف��ت ال��درا���ض��ة ال��ت��ي �ضدرت 
الباحث  واأع����ده����ا  ����ض���اع���ات  ق��ب��ل 
عامي  الإ����ض���رائ���ي���ل���ي  ال��ع�����ض��ك��ري 
جملة  ون�ضرتها  دومبا،  روخاك�س 
اإ�ضرائيل  اأن  ديفين�س،  اإ���ض��رائ��ي��ل 
جتد نف�ضها يف ورطة اإ�ضرتاتيجية 
غ�����زة، فرغم  ق���ط���اع  ح��ق��ي��ق��ي��ة يف 
على هذه  ال�ضيطرة  تريد  ل  اأنها 
البقعة اجلغرافية، فاإن اأي طرف 
مرور  م���ع  ف��ي��ه��ا،  �ضيتحكم  اآخ����ر 

ورق�����ة م�����ض��اوم��ة ���ض��اغ��ط��ة على 
ب�ضورة  تهديدها  يتم  اإ���ض��رائ��ي��ل، 
دائ�����م�����ة م�����ن خ�������الل ال����ق����ذائ����ف 
وعمليات  والأن��ف��اق،  ال�ضاروخية، 
املوجهة،  وال�ضواريخ  الختطاف، 
والطائرات امل�ضرية، وكل الو�ضائل 
الهجومية التي حتوزها احلركة.

تعادل ال�ضربات
اإعادة  تريد  اإ�ضرائيل ل  اأن  ورغ��م 
اح���ت���الل غ���زة جم�����ددا، ف��اإن��ه��ا يف 
الوقت ذاته ل ترغب يف اأن ت�ضتمر 
الإ�ضرائيليني،  تهديد  يف  حما�س 
وامل�س باقت�ضادها، يف الوقت الذي 
انتهجت فيه احلركة اإ�ضرتاتيجية 
ال�ضربات  يف  التعادل  على  قائمة 
امل��ت��ب��ادل��ة م��ع اإ���ض��رائ��ي��ل، وه���و ما 
اأمني  ا�ضتقرار  حتقيق  �ضاأنه  من 
ن�ضبي، لكنه يبقي على حالة عدم 

اليقني بينهما.
املعادلة،  ه��ذه  مثل  بقاء  ظ��ل  ويف 
ف�����اإن ذل����ك ي��ع��ن��ي اح��ت��م��ال��ي��ة اأن 
القائم  احل�����د  ح���م���ا����س  ت���ت���ج���اوز 
للو�ضع ال�ضائد يف غزة، وا�ضتمرار 
العمل  ���ض��اأن��ه  م��ن  الت�ضعيد  ه��ذا 
اإي��ج��اد م�ضتوى ج��دي��د من  ع��ل��ى 
اأك���رث، ق��د تزيد  امل��واج��ه��ة، بعنف 
الإ�ضرائيلية  احل��رب  �ضهدته  عما 
الأخ������������رية ع����ل����ى غ�������زة اجل������رف 

ال�ضامد 2014.

اآخذا  الأر�����س،  على  ا�ضرتاتيجي 
الأمنية  الأب���ع���اد  الع��ت��ب��ار  ب��ع��ني 
والقت�ضادية وال�ضيا�ضية، للخروج 

من هذه الورطة يف غزة.
اأن قطاع غزة  واأو�ضحت الدرا�ضة 
مليون   1.9 ال���ي���وم  ف��ي��ه  ي��ع��ي�����س 
ن�ضمة، واملكان الأكرث ازدحاما فيه 
8150 ن�ضمة  مدينة غزة بواقع 
ومعدل  ال���واح���د،  ال��ك��ي��ل��وم��رت  يف 
 4.5 يبلغ  الواحدة  الأ�ضرة  اأفراد 

اإىل تهديد  الزمن، �ضوف يتحول 
لإ�ضرائيل.

الو�ضع املعي�ضي
الق�ضاء  اإ�ضرائيل  ويف حال قررت 
اجلي�س  ف��اإن  التهديد،  ه��ذا  على 
الإ�ضرائيلي �ضيجد نف�ضه م�ضطرا 
لإع��ادة احتالل غزة، مما يفر�س 
ال���ت���ع���ام���ل م����ع ه������ذه اخل����ي����ارات 
امل��ط��روح��ة ان��ط��الق��ا م��ن حتليل 

وهناك  ال��واح��دة،  للعائلة  اأطفال 
تراجع ملحوظ يف اأعداد املواليد.
وت�����ض��ل م���ع���دلت ال��ب��ط��ال��ة اإىل 
بغزة  وال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ون   ،50%
املياه،  خ���دم���ات  ل��ت��وف��ري  ب��ح��اج��ة 
والعالج،  وال���غ���ذاء،  وال��ك��ه��رب��اء، 
والت�ضغيل،  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  وال���ب���ن���ى 
اإدارة  اأن  ي���وؤك���د  مم���ا  وال��ت��ع��ل��ي��م، 
ال�ضوؤون املعي�ضية بغزة لي�ضت اأمرا 

�ضهال.

•• عوا�شم-وكاالت:

جمع  ع���ل���ى  امل���ت���ح���دة  الأمم  ت��ع��م��ل 
نقلها  التي  الر�ضمية  الوثائق  اآلف 
���ض��وري��ون خ���اط���روا ب���اأرواح���ه���م اإىل 
معلومات  ب��ن��ك  يف  ب���الده���م  خ�����ارج 
ي�ضم اأدلة على ارتكاب جرائم حرب 
اجتمع  ال�ضدد،  ه��ذا  ويف  �ضوريا.  يف 
اأكرث  الأول  اأم�����س  له��اي  مدينة  يف 
ودبلوما�ضيا،  خ���ب���ريا   150 م����ن 
منظمات  ع��ن  ممثلني  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
غ��ري ح��ك��وم��ي��ة وم��دع��ني ع��ام��ني يف 
عدد من الدول، ووجهوا نداء لدعم 
وامل�ضتقلة  املحايدة  الدولية  “الآلية 
بنك  ع���ن  ع���ب���ارة  وه����ي  ل�ضوريا”، 
العامة  اجلمعية  اأن�ضاأته  معلومات 
دي�ضمرب/كانون  يف  املتحدة  ل���الأمم 
التحقيقات  مل��واك��ب��ة  امل��ا���ض��ي  الأول 
مرتكبي  �ضد  اجل��اري��ة  وامل��الح��ق��ات 

جرائم حرب يف �ضوريا.

اأك����رث من  اأوق���ع���ت ح��ت��ى الآن  ال��ت��ي 
ث��الث��م��ئ��ة األ����ف ق��ت��ي��ل، وت�����ض��ب��ب��ت يف 

نزوح وهجرة ماليني ال�ضوريني.
جمعها  مت  ال��وث��ائ��ق  ه���ذه  اأن  واأك����د 
اأبطال  بوا�ضطة  �ضوريا  م��ن  ونقلها 
مقاومني كانوا يدركون اأن اأعمالهم 
اإل  اأي �ضحية،  اإىل  احلياة  تعيد  لن 
اأن��ه��م ك��ان��وا واث��ق��ني م��ن اأن العدالة 
ل ب��د اأن ت��اأخ��ذ جم��راه��ا ي��وم��ا، وفق 

تعبري امل�ضوؤول الهولندي.
�ضابطا  اإن  الهولندي  ال��وزي��ر  وق��ال 
ال�ضورية  ال��ع�����ض��ك��ري��ة  ال�����ض��رط��ة  يف 
اأن  ب��الده بعد  متكن من الفرار من 
اأخفى يف جواربه وحدة تخزين )يو 
�ضورة  األ���ف   28 تت�ضمن  ب���ي(  اإ����س 
�ضجون  ق��ت��ل��وا يف  اأ���ض��خ��ا���س  جل��ث��ث 
نظام ب�ضار الأ�ضد. واأفاد باأن موظفا 
األف  نحو  ج�ضده  على  األ�ضق  �ضوريا 
���ض��ف��ح��ة مت��ك��ن م���ن اإخ���راج���ه���ا من 
اأوامر  ت�ضم �ضورا عن  �ضوريا، وهي 

وحتتاج  حمققون  جمعها  و�ضهادات 
للجمع والتنظيم والتحليل.

بنك  اأن  الهولندي  ال��وزي��ر  واأ���ض��اف 
ملفات  اإع�������داد  ���ض��ي��ت��ي��ح  امل���ع���ل���وم���ات 
اأ�ضواأ اجلرائم  موثقة بحق مرتكبي 
احلرب  ه��ذه  يف  تخيلها  ميكن  التي 

وق���ال وزي���ر خ��ارج��ي��ة ه��ول��ن��دا بريت 
ال����ذي دع���ا اإىل ع��ق��د هذا  ك���ون���درز، 
الج��ت��م��اع ح��ول بنك امل��ع��ل��وم��ات، اإن 
وكميات  ال�ضفحات  م��الي��ني  ه��ن��اك 
املخزنة  امل����ع����ل����وم����ات  م�����ن  ه���ائ���ل���ة 
اإل���ك���رتون���ي���ا، ه���ي ع���ب���ارة ع���ن اأدل����ة 

اإىل  تدعو  عليا  �ضلطات  عن  ���ض��ادرة 
ا���ض��ت��خ��دام ال��ع��ن��ف الأع���م���ى، يف وقت 
متكن فيه حمققون من اإخراج اأدلة 
كثرية عن ارتكاب جرائم حرب، عرب 
واأحيانا  النظام،  حواجز  من  الكثري 

يف �ضالل من املوز.
بنك  اإن�������ض���اء  اأن  ك����ون����درز  واأو�����ض����ح 
مليون   13 اإىل  ب��ح��اج��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
دولر خالل العام الأول وحده، داعيا 
امل�ضاركني يف الجتماع يف لهاي اإىل 
تقدمي امل�ضاهمات املالية وامل�ضاعدات 
وزي���ر اخلارجية  وق���ال  واخل�����ربات. 
اإن����ه ي��ري��د اأن ي���رى كل  ال��ه��ول��ن��دي 
امل���������ض����وؤول����ني ع����ن ج����رائ����م احل����رب 
ال��ق�����ض��اء يف له����اي،  اإىل  ي��ق��دم��ون 
املوؤ�ض�ضات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ق��ر  ح��ي��ث 
املحكمة  وبينها  الدولية،  الق�ضائية 
اإىل  يقدمون  اأو  الدولية،  اجلنائية 
انتقلوا  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان  يف  ال��ق�����ض��اء 

اإليها بعد مغادرتهم �ضوريا.

ال�سني تعتزم تطوير �سالح البحرية
•• بكني-رويرتز:

قال م�ضوؤولون ع�ضكريون كبار لوكالة 
اإن  )�ضينخوا(  اجلديدة  ال�ضني  اأنباء 
و�ضتعمل  ال���دوري���ات  �ضتكثف  ال�����ض��ني 
على �ضمان اأن تكون لديها بحرية من 
“الطراز الأول” مزودة باأف�ضل العتاد 
ال�ضني  ف��ي��ه  ت���ع���زز  ال�����ذي  ال���وق���ت  يف 
ق���درات���ه���ا لإظ���ه���ار ق��وت��ه��ا ب��ع��ي��دا عن 
�ضواطئها. ويف ال�ضهور الأخرية برز دور 
البحرية ال�ضينية مع تويل واحد من 
كبار القيادات البحرية قيادتها واإبحار 
تايوان  حول  الأوىل  طائراتها  حاملة 
وظهور  ال��ذات��ي  ب��احل��ك��م  تتمتع  ال��ت��ي 
�ضفن حربية �ضينية جديدة يف مناطق 
الأمريكي  الرئي�س  تعهد  ومع  بعيدة. 
دونالد ترامب بالإ�ضراع يف وترية بناء 
التي  املتوقعة  غري  و�ضيا�ضاته  ال�ضفن 
من  ح�ضا�ضة  ق�ضايا  ح��ي��ال  ينتهجها 
بينها تايوان وبحري ال�ضني اجلنوبي 
وال�����ض��رق��ي ال��ت��ي اأث�����ار خم����اوف بكني 
بينها  الفجوة  ت�ضييق  ال�ضني  حت��اول 

وبني البحرية الأمريكية.

واأكدت الدرا�ضة اأنه مقابل امل�ضاألة 
يظهر  غ���زة،  يف  امل��ع��ق��دة  املعي�ضية 
ال��و���ض��ع الأم���ن���ي ال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي يف 
ظ��ل وج���ود ع��دة اأط����راف لعبني 
واإقليميني،  حم��ل��ي��ني  غ�����زة،  يف 
مما يوجد �ضعوبة يف فهم ماآلت 

الأمور الأمنية هناك.
حما�س  اأن  ال��درا���ض��ة  واأو���ض��ح��ت 
ال�ضتيطانية  التجمعات  تعترب 
غزة،  غ��الف  امل�ضماة  احل���دودي���ة، 

مل يك�ضف عن اأي ق�ضور اأو قرارات �ضيئة اأو خطاأ يف التقدير 
من جانب الع�ضكريني. وكانت وحدة من القوات اخلا�ضة يف 
�ضالح البحرية )نيفي �ضيلز( نفذت العملية يف منطقة يكالأ يف 
حمافظة البي�ضاء، م�ضتهدفة جممعا فيه قياديون يف تنظيم 
القاعدة يف جزيرة العرب. وكانت اأول عملية ياأذن بها الرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب بعد اأيام على توليه الرئا�ضة. غري 
اأنها مل جتر طبقا للخطة فت�ضببت العملية مبقتل مدنيني 
من �ضكان البلدة بينهم ن�ضاء واأطفال اأ�ضيبوا بنريان طائرات 

اأو مروحيات ا�ضتقدمت مل�ضاندة الوحدة اخلا�ضة. 
راين  ول��ي��ام  ال��ق��وات اخلا�ضة  ف��ري��ق  ق��ائ��د  الهجوم  وق��ت��ل يف 
اوي��ن��ز )36 ع��ام��ا( وج���رح ث��الث��ة ج��ن��ود ام��ريك��ي��ني اآخرين 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

اأقر قائد القوات الأمريكية يف ال�ضرق الأو�ضط اجلرنال جو 
القوات  م��ن  وح��دة  نفذتها  ج��دل  مو�ضع  عملية  ب��اأن  فوتيل 
 29 يف  اليمن  يف  القاعدة  تنظيم  �ضد  الأم��ريك��ي��ة  اخلا�ضة 

كانون الثاين يناير ت�ضببت مبقتل 4 اإىل 12 مدنيا.
اأم��ام جلنة القوات امل�ضلحة يف جمل�س  وقال اجل��رنال فوتيل 
ال�ضيوخ اإن القوات الأمريكية تقبل بتحمل امل�ضوؤولية يف مقتل 
“4 اإىل 12” مدنيا يف العملية. لكن القائد الع�ضكري اأكد 
اأتاحت احل�ضول على  الإرهابيني  العملية �ضد  اأن  املقابل  يف 
معلومات مفيدة. واأ�ضاف اأن التحقيق الذي فتح بعد العملية 

طائرة  الأمريكية  القوات  خ�ضرت  كما  عنيفة.  ا�ضتباكات  يف 
مروحية من طراز “يف 22 اأو�ضربي” اإثر تعر�ضها حلادث 

اأ�ضيب فيه ثالثة ع�ضكريني اأي�ضا.
ب�ضبب  اإليه  وجهت  التي  النتقادات  الأبي�س  البيت  ورف�س 
ال��ع��م��ل��ي��ة، م��ع��ت��ربا اأن ذل���ك ���ض��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة اإه���ان���ة لذكرى 

اجلندي الذي قتل فيها.
اجلوية  الغارات  اأ�ضهر  ب�ضعة  منذ  املتحدة  الوليات  وكثفت 
اأن وتريتها  وي��ب��دو  ال��ع��رب  ال��ق��اع��دة يف ج��زي��رة  تنظيم  على 
اإىل ال�ضلطة. وقتل ما  ت�ضاعفت منذ و�ضول دونالد ترامب 
ل يقل عن 22 مقاتال يعتقد اأنهم من فرع القاعدة اليمني 

منذ 2 اآذار مار�س يف هذه ال�ضربات.

بتعزيز الدفاع الوروبي. لكن دول اخرى ت�ضعر بالقلق 
من اأن ت�ضبح اأع�ضاء من الدرجة الثانية مثل جمموعة 
و�ضلوفاكيا  ت�����ض��ي��ك��ي��ا  وج��م��ه��وري��ة  وامل���ج���ر  ف��ي��زي��غ��راد 
وبولندا. ول تزال املواجهة التي �ضهدها يوم اخلمي�س 
بني الحتاد الوروبي وبولندا بعد متديد ولية رئي�س 
وزرائها ال�ضابق دونالد تو�ضك على راأ�س جمل�س اوروبا 

حا�ضرة يف الذهان اجلمعة.
عند  بيتيل  كزافييه  لوك�ضمبورغ  وزراء  رئي�س  واع��ل��ن 
األ ي�ضبح  ي��ج��ب  ال��ي��وم  م��ا ح�ضل  ال��ق��م��ة  و���ض��ول��ه اىل 
حدثا دائما يف الحت��اد الوروب���ي، بان تقاطع دول��ة كل 
عملنا لأ�ضباب متعلقة فقط بال�ضيا�ضة القومية. ورغم 

•• بروك�شل-اأ ف ب:

�ضدد الرئي�س الفرن�ضي فرن�ضوا هولند اأم�س  اجلمعة 
على هام�س قمة اأوروبية يف بروك�ضل على �ضرورة اتباع 
�ضيا�ضة من�ضقة جتاه �ضحايا الإرهاب يف اأوروبا، متحدثا 

مبنا�ضبة اليوم الأوروبي لذكرى �ضحايا الإرهاب.
وقال هولند اأمام عدد من ال�ضحايا وممثلي منظمات 
اأوروبي  موؤمترات  مركز  يف  جتمعوا  ال�ضحايا  مل�ضاعدة 
البلدان:  لبع�س  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  و���ض��ع  ال��ي��وم  اأردمت 
ورومانيا  واإيطاليا  واملجر  واليونان  واإ�ضبانيا  بلجيكا 
بلدان  اإلينا  و�ضتن�ضم  وفرن�ضا.  الت�ضيكية  واجلمهورية 
اأخرى لل�ضماح باعتماد �ضيا�ضة حقيقية جتاه ال�ضحايا 

على امل�ضتوى الأوروبي.
موؤخرا وجتيز  اأوروب��ي��ة �ضدرت  اإىل مذكرة  اإ���ض��ارة  ويف 
القيام بعمل من�ضق �ضد الإرهاب وب�م�ضاعدة ال�ضحايا، 
ال�����ض��ي��غ ذاتها،  اأه���م���ي���ة اع���ت���م���اد  ����ض���دد ه���ولن���د ع��ل��ى 
والإجراءات ذاتها، والدعم ذاته، والتعوي�ضات ذاتها، ويف 
لل�ضحايا  يكون  بحيث  ذاتها،  املعايري  الأح���وال  مطلق 

احلقوق ذاتها اأينما كانوا«.
يف غ�ضون ذلك، اإلتقى قادة الحت��اد الوروب��ي ام�س يف 
بني  ال��وح��دة  يف  للتباحث  بريطانيا  غياب  يف  بروك�ضل 
�ضهد  ي��وم  غ��داة  بريك�ضت  بعد  ال27  الع�ضاء  ال���دول 

مواجهة قوية مع بولندا.
واأظهرت اإعادة انتخاب تو�ضك على راأ�س جمل�س اأوروبا 
بني  الهوة  ات�ضاع  مدى  اخلمي�س  وار�ضو  معار�ضة  رغم 

اإل ان اللقاءات املقررة  بولندا وق�ضم كبري من اوروب��ا. 
اأكرب بني موؤدي  انق�ضاما  �ضاأنها ان تك�ضف  اجلمعة من 

ومعار�ضي م�ضروع اأوروبا متعددة ال�ضرعات.
ترتكز حاليا النقا�ضات حول م�ضتقبل اوروبا بعد خروج 
بريطانيا ويفرت�س ان تف�ضي اىل بيان ر�ضمي يف روما 
ال�ضتني  املئوية  ال��ذك��رى  مبنا�ضبة  م��ار���س  اذار   25 يف 
و�ضريكز  الوروب�����ي.  ل��الحت��اد  التاأ�ضي�ضية  للمعاهدة 
ب��ي��ان روم���ا بحيث ل  ال��ق��ادة الوروب���ي���ون اجلمعة على 

يثري ا�ضتياء اي دولة.
العنا�ضر  على  التفاق  عليهم  دبلوما�ضي  م�ضدر  وتابع 
الأ�ضا�ضية لكن المر ل يتعلق بالتو�ضل اىل اتفاق حول 
الن�س اليوم. وتابع امل�ضدر ان امل�ضاألة الكرث ح�ضا�ضية 
هي التو�ضل اىل رابط بني وحدة وبني �ضرعات متعددة 
. ت��ق��رتح وث��ي��ق��ة ع��م��ل ع��ر���ض��ت ���ض��ب��اح اجل��م��ع��ة على 
املجتمعني ال27 العمل معا لتعزيز امل�ضلحة امل�ضرتكة 
اإف�ضاح املجال امام البع�س بالتقارب وامل�ضي ب�ضكل  مع 

اأبعد واأ�ضرع يف بع�س املجالت«.
“ترك الباب  ل��ك��ن ن�����س ال��وث��ي��ق��ة ���ض��دد ع��ل��ى ����ض���رورة 
لحقا”  اليهم  الن�ضمام  يريدون  الذين  امام  مفتوحا 
�ضنغن  املوحدة وف�ضاء  ال�ضوق  نزاهة  مع احلفاظ على 

والحتاد الوروبي ب�ضكل عام.
تهدف هذه ال�ضياغة احلذرة اىل عدم اإثارة ح�ضا�ضيات 
ب�ضكل  باري�س وبرلني  الع�ضاء. وتدفع  ال��دول  اي من 
متزايد باجتاه اوروبا تعمل “ب�ضرعات متفاوتة” حتى 
يتعلق  م��ا  يف  مثال  ال���دول  بع�س  معار�ضة  تعرقلها  ل 

�ضاحقة  بغالبية  تو�ضك  انتخاب  اأعيد  بولندا،  معار�ضة 
واحد.  �ضوت  مقابل  يف  �ضوتا   27 تاأييد  مع  اخلمي�س 
ال��ق��ب��ول بنتائج  اع��ل��ن��ت وار����ض���و ع���دم  ذل����ك،  وردا ع��ل��ى 

القمة.
وب�ضبب غياب الإجماع، �ضدرت هذه النتائج التي تتناول 
اأي�ضا موا�ضيع مثل الهجرة والقت�ضاد والدفاع وكذلك 
الو�ضع يف غرب البلقان، با�ضم رئي�س املجل�س الأوروبي 

بدعم من 27 دولة ع�ضو. 
وهو اجراء ل يلزم قانونيا املجل�س الأوروب��ي بحد ذاته 
لغياب الإجماع يف �ضفوف الحتاد ال اأنه ل يوؤثر ب�ضيء 

على اإعادة اإنتخاب تو�ضك.
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العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1088  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- جنمة عبا�س لتجارة الزجاج - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا اأن املدعي/�ضعيد نواب خان   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )11555 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( 
  )MB168642661AE/2017( ال�ضكوى  رقم  وامل�ضاريف   والر�ضوم 
�ضباحا    8.30 ال�ضاعة    2017/3/23 املوافق  اخلمي�س   يوم  لها جل�ضة  وح��ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�ضي   مبكتب 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/767  عمايل جزئي             

جمهول  م    م  ذ  ���س   - الفنية  للخدمات  كيبا  كاترينا  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
اأق���ام عليك  اأن امل��دع��ي/حم��م��د �ضعيب م�ضتاق اح��م��د  ق��د  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
درهم(   80588( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )1500 دره����م( وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف  رق���م ال�ضكوى 
اخلمي�س   ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت    )MB168899745AE/2016(
فاأنت مكلف  القا�ضي  لذا  ال�ضاعة 8.30 �ضباحا  مبكتب  املوافق 2017/3/23  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/8405  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- بلي�ضانت �ضتارالعاملية للمالحة - �س ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا اأن املدعي/ارجيندير �ضينغ تارلوك �ضينغ   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )69373 درهم( وتذكرة عوده 
الثالثاء   يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  وامل�ضاريف.   والر�ضوم  دره��م(   1000( مببلغ 
املوافق 2017/3/28  ال�ضاعة 8.30 �ضباحا  بالقاعة : Ch.1.A.1 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/669  عمايل جزئي             

ذ م م  جمهول حمل  ���س  العامة -   امل��دع��ي عليه / 1-امل��ر���ض��ى للمقاولت  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حم��م��ود حم��م��د ال�����ض��ن��اوي ق��ا���ض��م  ق��د اأق����ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )98039 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )1000 دره�����م( وال���ر����ض���وم وامل�����ض��اري��ف ورقم 
اخلمي�س  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت   )MB167820744AE(ال�ضكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  ال��ق��ا���ض��ي   مبكتب  ���س   8.30 ال�ضاعة    2017/3/23 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/207   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضده/1- زي�ضون نعيم بيج  جمهول حمل القامة مبا 
مبارك   : وميثله  ف��ريا  �ضاندراكانت  التنفيذ/�ضامياك  طالب  ان 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل�ضعبني   القيطي  ع��ب��داهلل 
املبلغ املنفذ به وق��دره )176501(  امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/177   تنفيذ جتاري  
ال��رح��م��ن العمري   ال��رح��م��ن خ�ضر ع��ب��د  امل��ن��ف��ذ ����ض���ده/1- ع��ب��د  اىل 
كومبالين�س  التنفيذ/اليد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
لال�ضت�ضارات وميثله : �ضفيع حممد اإبراهيم  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )72632(
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/458   تنفيذ جتاري  
للتجارة  واي  ام  او   -2 ال�ضعدي  ال�ضالم  عبد  نبيل  �ضده/1-  املنفذ  اىل 
ال��ع��ام��ة -  ���س ذ م م  جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/
�ضلطان �ضامل عبد العزيز حممد املخاوي ال�ضويدي وميثله : بدر عبد 
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله  اهلل خمي�س عبداهلل  قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )35935( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/646   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- البيت امللكي لتنظيم املعار�س واإدارتها - ملالكها/ م�ضعود  
ربيع م�ضعود ربيع بن ب�ضيت  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
اوبن ا�ضكاي للتجارة العامة - �س ذ م م وميثله : اإبراهيم علي املو�ضى احلمادي  
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )496060( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/432   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- ديا�س للديكور الداخلي - �س ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/امتو�ضت ملواد البناء - وميثلها/ احمد 
بن �ضهيل بن �ضامل املخيني بهوان - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )141430( درهم 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/453  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- دهول لتجارة معدات البناء - ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حبيب الرحمن حممد �ضريف   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7848( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�ضافة 
اىل مبلغ 900 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/624  تنفيذ عمايل 
الفنية - �س ذ م م   جمهول  املنفذ ���ض��ده/1- الن��ف��ال لالعمال  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ في�ضل امتياز امتياز احمد -  قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )4900( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ضوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  بال�ضافة 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/512  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- جلوبال لل�ضفر وال�ضياحة - ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد ار�ضاد خان -   قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )6692( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�ضافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ض��وم  دره���م   900 مبلغ  اىل 
�ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/503  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- جيه ا�س يف لال�ضت�ضارات والدرا�ضات الدارية - اعمال 
الي�س جار�ضيا  التنفيذ/  مدنية    جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
امل��ذك��ورة اع��اله والزامك  اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية  ب��ال��ت��ازار   قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16380( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�ضافة اىل مبلغ 1320 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/537  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- غروب ال�ضم�س   جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ حممد �ضهباز عبد الكرمي   قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)8100( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�ضافة اىل 
مبلغ 900 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/146   جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-عرفان عبد  الغني �ضو غتاين  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �ضركة ادفان�س فيجن تيليكوم - م م ح - وميثلها مديرها منور احمد علي 
وميثله : حممد اأحمد علي اأحمد اللنجاوي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
 1133263( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة 
امل��واف��ق  2017/3/14   الثالثاء   ي��وم  ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�ضة  ال�ضداد  وحتى 
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�ضاعة 
للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2247  جتاري  جزئي                                        

اىل املحكوم عليه/1- �ضكاي توب للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2016/12/26 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�ضالح/تاجر اليوم للتجارة العامة - �س ذ م م بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ  مائة وت�ضعة وع�ضرين الف وثمامنائة وخم�ضني درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ضتحقاق احلا�ضل يف 2016/4/1 وحتى متام ال�ضداد 
ثالثني  خ��الل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  بامل�ضروفات.  والزمتها 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1169  عمايل جزئي
ال��وري للمالب�س جمهول حمل القامة  املدعي عليه / 1-م�ضغل رمي  اىل 
مب���ا ان امل���دع���ي /حم��م��د غ���الم روب�����اين ���ض��ف��ي��ق ال��رح��م��ن ق���د اأق�����ام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )28978 درهم( 
ال�ضكوى  رق��م   . وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
MB168354219AE/2017 وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���س   8.30 ال�ضاعة   2017/3/26
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/757  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جلف فيديليتي خلدمات احلرا�ضة �س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���ض��ري��دار ج��وك��ايل ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )51150 درهم( والر�ضوم 
وامل�ضاريف . رقم ال�ضكوى MB167150386AE/2016 وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�ضة يوم الحد املوافق 2017/3/19 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/765  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م جمهول حمل  دازل لالعمال  دي��و  امل��دع��ي عليه / 1-م��رك��ز  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���ض��ري��ا���س ج��ان��درا ���ض��ي��ك��اران ن��اي��ر ق��د اأق���ام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )23183 درهم( 
ال�ضكوى  رق��م   . وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  اخل��م��ي�����س  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB167837723AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���س   8.30 ال�ضاعة   2017/3/30
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/976  عمايل جزئي

ف��ي��م جم��ه��ول حم���ل القامة  اوف  ت�����ض��ت  ع��ل��ي��ه / 1-م��ط��ع��م  امل���دع���ي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  ح�ضني  حم��م��د  ح�ضني  /ام��ت��ي��از  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )49340 دره����م(  وم��و���ض��وع��ه��ا 
ال�ضكوى  رق��م   . وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
الثالثاء  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB168810953AE/2016
املوافق 2017/3/28 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/877  عمايل جزئي

جمهول  ����س.ذ.م.م  الداخلي  للت�ضميم   9 1-ديفيجني   / عليه  املدعي  اىل 
اأق���ام عليك  امل��دع��ي /امي���ا رث كاي�ضال كايندك ق��د  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )96800 درهم( 
ال�ضكوى  رق��م   . وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
الثالثاء  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB164851237AE/2017
املوافق 2017/3/28 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1308  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ت��ي��ل��ي��ك��وم��اك�����س الم������ارات ل��الت�����ض��الت ������س.ذ.م.م 
اأقام  قد  رج��ب حممد  احمد  املدعي /خالد  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
 27500( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ضتحقات  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف . رقم 
ال�ضكوى mb167603545ae وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���س   8.30 ال�ضاعة   2017/3/21
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/910  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م جمهول  الفنية  للخدمات  كلري  1-كري�ضتال   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  ق��د  الرحمن  �ضفيق  الرحمن  /�ضاجد  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
 8199( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )3000 دره���م( وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف . رقم 
ال�ضكوى mb167470061ae وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���س   8.30 ال�ضاعة   2017/3/23
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/7755  عمايل جزئي                                        
اىل املحكوم عليه/1- مريجي  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2017/2/8  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/خديجة 
الكا�س بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )واحد وع�ضرون الف ومائة 
و�ضتة درهم( وتذكرة العودة اىل موطنها او قيمتها نقدا ما مل تكن وقت التنفيذ 
قد التحقت بخدمة �ضاحب عمل اخر والزمتها باملنا�ضب من امل�ضروفات واعفت 
خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما   . فيها  ن�ضيبها  م��ن  املدعية 
�ضاحب  با�ضم  �ضدر  الع��الن  ه��ذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
موؤ�ض�ضة الرئا�ضة على اخلط 

تون�ص: عر�ص مبادرة ت�سريعية جديدة للم�ساحلة 

  وك������ان احل���ك���م ال�������ض���ادر ع���ل���ى 3 
�ضنوات  ب�6  ع��ل��ي  ب���ن  وزراء  م���ن 
اأثار  ق��د  العاجل  النفاذ  م��ع  �ضجنا 
قانون  م�ضروع  عن  احلديث  ع��ودة 
واملالية  الق��ت�����ض��ادي��ة  امل�����ض��احل��ة 
الباجي  ال��رئ��ي�����س  ط���رح���ه  ال�����ذي 
دعا عدد من  ال�ضب�ضي، حيث  قائد 
الت�ضريع  ����ض���رورة  اإىل  الأح������زاب 
ب��ت��م��ري��ر م�������ض���روع ال���ق���ان���ون اإىل 

الربملان للم�ضادقة عليه.
    ويف هذا ال�ضياق، حتادث الرئي�س 
ال�ضب�ضي  قائد  الباجي  التون�ضي، 
اخل��م��ي�����س، م���ع وف����د ع���ن ودادّي������ة 
التون�ضيني.  ال��ربمل��ان��ي��ني  ق���دم���اء 
من�ّضق  ال���ع���ب���ي���دي،  ���ض��م��ري  واأف�������اد 
يف  ب���ال���ودادّي���ة،  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اللجنة 
اللقاء  ب��اأن  املحادثة  عقب  ت�ضريح 
م���ع رئ��ي�����س ال���دول���ة مت��ح��ور حول 
�ضبل دعم م�ضروع قانون امل�ضاحلة 
املتاأكدة  ال��ب��الد  وح��اج��ة  ال��وط��ن��ّي��ة 
والعاجلة لتكاتف جهود كل القوى 
املا�ضي  روا���ض��ب  لتجاوز  الوطنّية، 
م�ضتقبل  ب��ن��اء  يف  ق��دم��ا  وامل�����ض��ي 
م�ضرق لكل التون�ضيني والتون�ضيات 

، ح�ضب ما جاء يف البالغ ذاته.
   كما التقى قائد ال�ضب�ضي اخلمي�س، 
العام  بالأمني  معلن،  غري  لقاء  يف 
ت��ون�����س حم�ضن  حل���رك���ة م�������ض���روع 
الأخري  ه���ذا  ك�ضف  وق���د  م�����رزوق. 
امل�ضاحلة  م�ضروع  تناول  اللقاء  اأّن 
الق���ت�������ض���ادي���ة ال������ذي ت���ق���دم���ت به 
ت�ضريعية  مبادرة  �ضكل  يف  الرئا�ضة 
اإىل الربملان ، و مل يتم النظر فيه 
بع�س  بتحفظات  تتعلق  لأ���ض��ب��اب 
الأط��راف ال�ضيا�ضية على بع�س ما 

ورد فيه..

ن�ضيحة مرزوق لل�ضب�ضي
واأ����ض���اف م����رزوق ان���ه اأك���د لرئي�س 
ال��دول��ة ب��ان م��ب��ادرت��ه تظل املرجع 
امل�ضاحلة  تكري�س  اج��ل  الأه��م من 
الوطنية اإّل انه طلب منه حتويلها 
للم�ضاحلة  ق���ان���ون  م�����ض��روع  م���ن 
قانون  م�����ض��روع  اإىل  الق��ت�����ض��ادي��ة 
ل��ل��م�����ض��احل��ة الإداري����������ة م����ن اجل 
وتخلي�س   ، الع��رتا���ض��ات  ت��ف��ادي 
الذي  ال�ضلل  من  التون�ضية  الإدارة 
ق�ضائية  مالحقات  ب�ضبب  اأ�ضابها 
ت���ط���ال ب��ع�����س ك���ب���ار امل���وظ���ف���ني ل 

م�ضوؤولية لهم فيها..
   وق����ال م�����رزوق ان����ه اب��ل��غ رئي�س 
تون�س  م�ضروع  حركة  ب��ان  ال��دول��ة 
ل���ن ت��ت��ق��دم مب���ب���ادرة ت�����ض��ري��ع��ي��ة يف 
املبادرة  تدعم  اأنها  مبا  اخل�ضو�س 
ال��رئ��ا���ض��ي��ة ب��ع��د م��راج��ع��ت��ه��ا ب�ضكل 

ي�ضمن توافقا وا�ضعا حولها..
   وا�ضتطرد حم�ضن م��رزوق قائال 
ال���رئ���ي�������س ح�ضد  م����ن  ان������ه ط���ل���ب 
الأط�������راف ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة امل��م��ث��ل��ة يف 
الربملان من اجل الت�ضويت بكثافة 
ع��ل��ى م�����ض��روع ال��ق��ان��ون ه���ذا  حتى 
ت��ت��م��ك��ن ت��ون�����س م���ن امل�����ض��ي قدما 
والتفرغ  امل��ا���ض��ي  ���ض��ف��ح��ة  ط���ي  يف 
�ضمن  املقبلة  التحديات  رف��ع  اإىل 

الوفاق العام.
اأن ح��رك��ة م�����ض��روع تون�س  ي��ذك��ر    
كانت قد دعت اإىل �ضرورة الت�ضريع 
امل�ضاحلة  ق��ان��ون  م�����ض��روع  بعر�س 
ع��ل��ى جم��ل�����س ن�����واب ال�����ض��ع��ب اثر 
وزراء  3 من  ب�ضجن  اأحكام  �ضدور 
ب��ن ع��ل��ي.   يف امل��ق��اب��ل، ق���ّررت كتلة 
تون�س  م�������ض���روع  حل���رك���ة  احل������رة 
ت���ق���دمي م����ب����ادرة ت�����ض��ري��ع��ي��ة حول 
فئة  لإن�ضاف  ال�ضيا�ضية  امل�ضاحلة 

بلورة اأر�ضية توافق حوله .
روؤ�ضاء  م���ن  ع����دد  ع����رّب     يف ح���ني 
ت�ضريحات  يف  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ك��ت��ل 
لوكالة تون�س اإفريقيا لالأنباء، عن 
مواقف كتلهم واأحزابهم بخ�ضو�س 

تفعيل م�ضروع هذا القانون.
   وق����ال رئ��ي�����س ك��ت��ل��ة ح��رك��ة نداء 
تون�س بالربملان �ضفيان طوبال، اأّن 
حزبه يطالب بتفعيل هذا القانون 
وق��ت ممكن  اأق���رب  والنظر فيه يف 
الت�������ض���ال مبختلف  ع��ل��ى  ون��ع��م��ل 
الكتل الربملانية للت�ضريع يف اإيجاد 

حلول وتوافقات ب�ضاأنه .

املعار�ضة ترف�س
من جهته، عرّب رئي�س كتلة اجلبهة 
ال�����ض��ع��ب��ي��ة، اأح���م���د ال�������ض���ّدي���ق عن 
مل�ضروع هذا  معار�ضة كتلة اجلبهة 
�ضيغته  على  بقي  م��ا  اإذا  ال��ق��ان��ون 
ال�ضتناد  ي��ت��م  مل  واإذا   ، ال��ق��دمي��ة 
اىل جملة املالحظات التي قدمتها 
ح�ضب   ، ب���خ�������ض���و����ض���ه  اجل����ب����ه����ة 

تعبريه.
كتلة  ب�������اأن  ال���������ض����ّدي����ق  وذك�������ر      
اجل��ب��ه��ة ت��ق��دم��ت مب�����ض��روع قانون 
النتقالية  العدالة  لقانون  تنقيح 
امل�ضاحلة  الع���ت���ب���ار  ب��ع��ني  ي���اأخ���ذ 
بقي  ولكنه  وامل��ال��ي��ة،  الق��ت�����ض��ادي��ة 
ورف�ضت  املجل�س  مكتب  رف��وف  يف 

خمتلف الكتل النظر فيه .
   كما اأكد عدد من نواب املعار�ضة 
الت�ضدي  ع��ل��ى  ���ض��ي��ع��م��ل��ون  ان���ه���م 
بامل�ضاحلة  ت��ت��ع��ل��ق  م����ب����ادرة  لأي 
الق��ت�����ض��ادي��ة وامل��ال��ي��ة خ���ارج اإطار 
التي  النتقالية  العدالة  منظومة 

مت د�ضرتتها .
ن�����واب  اأن�����ه�����م  اىل  واأ����������ض���������اروا     
ملبادرة  و���ض��ي��ت�����ض��دون  ���ض��ريف�����ض��ون 
النواب التي مت تقدميها اخلمي�س 
ت�����ض��ب��و يف  ك���ان���ت  م����ا  اإذا  خ���ا����ض���ة 
وردت  التي  نف�ضه  والطرح  ال�ضياق 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  م���ب���ادرة  ف��ي��ه��ا 
هذه  ان  م��ع��ت��ربي��ن  ال�������ض���اب���ق،  يف 
امل��ب��ادرة ه��ي ن�ضخة ج��دي��دة ملبادرة 
املالية  بامل�ضاحلة  املتعلقة  الرئا�ضة 

والقت�ضادية والتي مت رف�ضها.
   وك��ان��ت اأح���زاب امل��ب��ادرة الوطنية 
ال��د���ض��ت��وري��ة، وال��د���ض��ت��وري احلر، 
وح���رك���ة م�����ض��روع ت��ون�����س، وح���زب 
الحت�������اد ال���وط���ن���ي احل������ر، واآف������اق 
دع��ت يف  ق��د  تون�س،  ون���داء  تون�س، 
الت�ضريع  اإىل  اأ���ض��درت��ه��ا  ب��ي��ان��ات 

بتحقيق امل�ضاحلة الوطنية.
التون�ضي  الرئي�س  اأّن  اإىل  ي�ضار     
امل�ضاحلة  ق��ان��ون  م�����ض��روع  ع��ر���س 
 2015 �ضنة  واملالية  القت�ضادية 
ال�ضعب،  ن��واب  جمل�س  اأن��ظ��ار  على 
وت��ع��ط��ل ال��ن��ظ��ر ف��ي��ه ب��ع��د اجلدل 
الوا�ضع، القانوين وال�ضيا�ضي الذي 
راف���ق���ه اآن������ذاك، ورف�������س ع���دد من 
الأح�����زاب، خ��ا���ض��ة امل��ع��ار���ض��ة منها 
املتكفلة  والكرامة  احلقيقة  وهيئة 
لعديد  النتقالية،  العدالة  مبلف 

النقاط الواردة به.
   من جانبها، اأكد عدد من الأحزاب 
الت�ضريعية  امل��ب��ادرة  لهذه  امل�ضاندة 
اجلمهورية  رئ��ا���ض��ة  قدمتها  ال��ت��ي 
احلاكم  الئ��ت��الف  منها  وخا�ضة   ،
ال�ضيد  ح��ب��ي��ب  ال���داع���م حل��ك��وم��ة 
اآنذاك، عن اأن م�ضروع هذا القانون 
ميكن اأن ي�ضاهم يف حلحلة الأزمة 
الق��ت�����ض��ادي��ة اخل��ان��ق��ة ال��ت��ي متر 
النتقال  ينجح  اأن  ويف  البالد  بها 

الدميقراطي الذي متر به.

الإدارة  وتخلي�س  التون�ضيني  م��ن 
من �ضبح اخلوف الذي بات يكّبلها 
اإخ���راج  يف  امل�ضاهمة  م��ن  ومينعها 

البالد من و�ضعها اخلطري.

مبادرة ت�ضريعية جديدة
اأودع  لف���������ت،  اآخ���������ر  ت�����ط�����ور  ويف 
خمتلف  م��ن  نائبا   15 اخلمي�س، 
مبكتب  ت�ضريعية  م��ب��ادرة  ال��ك��ت��ل، 
م�ضروع  يف  تتمثل  ال��ربمل��ان،  �ضبط 
بامل�ضاحلة  يتعلق  اأ���ض��ا���ض��ي  ق��ان��ون 
العمومني  امل��وظ��ف��ني  ب��خ�����ض��و���س 
تتعلق  اأف��ع��ال  اأج��ل  م��ن  واأ�ضباههم 
بالف�ضاد املايل وبالعتداء على املال 

العام.
اإّن هذه  ق�����ض��ي��ل��ة،  وق����ال خ��م��ي�����س    
الثقة  اإع�����ادة  اإىل  ت��ه��دف  امل���ب���ادرة 
الإدارة  وحترير  الدولة  ك��وادر  اإىل 
التي  ال�ضلل  ح��ال��ة  م��ن  التون�ضية 
املوظفني  اإح��ج��ام  ب�ضبب  اأ�ضابتها 
عن حتمل امل�ضوؤولية والتوقيع على 
اإجناز  تهم  التي  الإداري���ة  الوثائق 
اخلوف  ب�ضبب  غريها  اأو  م�ضاريع 

من العقاب واملالحقة القانونية.
  ولحظ اأن ال�ضبب املبا�ضر لقرتاح 
هذه املبادرة هي الأحكام الق�ضائية 
بع�س  موؤخرا يف حق  التي �ضدرت 
العهد  يف  للدولة  ال�ضامية  الكوادر 
اأحكاما  “تعترب  وال���ت���ي  ال�����ض��اب��ق، 
بتعليمات  ن��ف��ذت  ورمب���ا  ق��ا���ض��ي��ة.. 

ح�ضب قوله. معينة”، 
  واأ�ضار اإىل وج��ود ح��وايل 7 اآلف 
كادر يف الإدارات التون�ضية مكبلني 
وي��خ��اف��ون م���ن ات���خ���اذ ال���ق���رارات، 
موؤكدا �ضرورة توفري �ضمانات لهم 
من  م��ن��اخ  يف  العمل  م��ن  ليتمكنوا 

الأريحية والثقة، ح�ضب تعبريه.
  من جهته، قال طارق الفتيتي، “ 
اإن هذه املبادرة خمتلفة عن قانون 
امل�ضاحلة القت�ضادية واملالية الذي 
تقدمت به رئا�ضة اجلمهورية التي 
الدولة  موظفي  جانب  اإىل  �ضملت 
رج��ال الأع��م��ال ال��ذي��ن ت��ورط��وا يف 

نهب املال العام«.
التجارب  يف  اأن����ه  الفتيتي  واأك����د    
امل��ق��ارن��ة ويف ال��ق��ان��ون ال���دويل تتم 
م���ع���اجل���ة ق�����ض��اي��ا ال���ف�������ض���اد امل����ايل 
والإداري ب�ضكل خمتلف، حيث ينزع 
وا�ضرتجاع  امل�ضاحلة  اإىل  امل�����ض��رع 
ال�ضالبة  العقوبات  مقابل  الأم��وال 
اأن تون�س بحاجة  للحرية، معتربا 
ليتم  ال����ق����ان����ون  ه������ذا  م���ث���ل  اإىل 
ا�ضرتجاع الأموال وا�ضتخدامها يف 

ال�ضالح العام.
القطي  العزيز  عبد  النائب  واأ�ضار 
يف  ت��ت��م��ث��ل  امل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  ان  اإىل 
ف�ضول  ب�9  اأ�ضا�ضي  قانون  م�ضروع 
اإثر  ياأتي على  اأّن تقدميها  معتربا 

تعرث املبادرة الرئا�ضية.
ف�ضله  يف  القانون  م�ضروع  وين�س 
التتبعات  ت��ت��وق��ف  اأن  ع��ل��ى  الأول 
العقوبات  وت�����ض��ق��ط  وامل���ح���اك���م���ات 
العموميني  امل����وظ����ف����ني  ح�����ق  يف 
تتعلق  اأف��ع��ال  اأج��ل  م��ن  واأ�ضباههم 
بالف�ضاد املايل وبالعتداء على املال 
اأية  وال��ذي��ن مل حت�ضل لهم  ال��ع��ام 

منفعة من جراء ذلك .
   وي��ن�����س يف ف�����ض��ل��ه ال���ث���اين على 
العموميني  للموظفني  ميكن  اأن��ه 
لهم  ح�ضلت  وال���ذي���ن  واأ���ض��ب��اه��ه��م 

ن����داء ت��ون�����س مت��ح��ور ح�����ض��ب بيان 
“�ضمان  ك��ي��ف��ي��ة  ح���ول  ل���ل���ودادي���ة، 
اأوف����ر احل��ظ��وظ ل��ل��م�����ض��ادق��ة على 
اأقرب  يف  امل�ضاحلة  قانون  م�ضروع 

الأجال«.
   ولفتت الودادية، يف نف�س البيان، 
اأّكد  ال�ضب�ضي  قائد  حافظ  اأّن  اإىل 
الرافد  على  ال��ن��داء  ح��زب  “انفتاح 
الق�ضايا  الد�ضتوري وان�ضغاله بكل 
وبذله  ال���د����ض���ت���وري���ني  ت���ه���ّم  ال���ت���ي 
هذا  ع��ل��ى  للم�ضادقة  اجل��ه��ود  ك��ل 

امل�ضروع«.
   كما التقى وفد الودادية يف مقر 
ب��رئ��ي�����س مكتبها  ال��ن��ه�����ض��ة  ح��رك��ة 
العرباوي،  ال��دي��ن  ن���ور  ال�ضيا�ضي 
ال����ذي ع���رّب ع���ن ت��رح��ي��ب احلركة 
ب���ه���ذه ال����زي����ارة ال���ت���ي ���ض��ت�����ض��ه��م يف 
ال�ضيا�ضية،  الأج�����������واء  حت�������ض���ني 
واع����ي����ة  ال���ن���ه�������ض���ة  اأّن  م�������ض���ي���ف���ا 
املرحلة وقد تعاملت  بخ�ضو�ضيات 
موقع  م�����ن  ال����د�����ض����ت����وري����ني  م�����ع 
الت�ضويت  وراء  وك��ان��ت  امل�ضوؤولية 
على قرار �ضد اإق�ضاء الد�ضتوريني 
م�ضيفا  امل��ا���ض��ي��ة،  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
ا�ضتعداد  على  النه�ضة  ح��رك��ة  اأّن 
الذي قدمه  امل�ضروع  مل�ضاندة  كامل 

الرئي�س ال�ضب�ضي.
   واأ�ضاف اأّن الغنو�ضي على ا�ضتعداد 
والتاأكيد  ال��ودادي��ًة  وف��د  ل�ضتقبال 
وراء  النه�ضة  ح��رك��ة  وق���وف  ع��ل��ى 
ه�������ذا امل�����������ض�����روع ق�������ض���د مت����ري����ره 

وامل�ضادقة عليه.
   وكان رئي�س كتلة حركة النه�ضة 
ن��ور الدين البحريي،  ال��ربمل��ان،  يف 
امل�ضاحلة  م�������ض���األ���ة  اأّن  اأك������د  ق����د 
على  النه�ضة  مت��ار���ض��ه��ا  ال��وط��ن��ي��ة 
اأر�س الواقع، م�ضريا اإىل اأن حركة 
من  اخل��روج  ب��اأن  مقتنعة  النه�ضة 
حالة التجاذب ل ميكن اأن يح�ضل 
ال�����ض��ام��ل��ة بني  امل�����ض��احل��ة  اإّل ع��رب 
التون�ضيني.     واأفاد البحريي، باأن 
املبادرات  خمتلف  ت��دع��م  النه�ضة 
امل�ضاحلة  ت���ف���ع���ي���ل  ب���خ�������ض���و����س 
ال�����ض��ام��ل��ة، ح��ت��ى ت��ن��ج��ح ال���ب���الد يف 
ان��ت��ق��ال��ه��ا ال����دمي����ق����راط����ي، وق����ال 
النه�ضة مقتنعة مب�ضاألة امل�ضاحلة 
الأحزاب  م�ضالح  وف���وق  مببدئية 
ولي�س يف موقفها اأي عالقة بظرف 

ما اأو تطورات ما .

يف الربنامج ولكن..
م�ضاعد  احل���رب���اوي،  منجي  وك���ان 
بالإعالم،  امل��ك��ل��ف  ال��ربمل��ان  رئ��ي�����س 
قد اأكد الأربعاء يف ت�ضريح لوكالة 
قانون  اأن  لالأنباء  اإفريقيا  تون�س 
واملالية  الق��ت�����ض��ادي��ة  امل�����ض��احل��ة 
ال�ضنوية  ال����رزن����ام����ة  يف  م�������درج 
ل��ل��م��ج��ل�����س ل�����ل�����دورة ال���ربمل���ان���ي���ة 
اأن���ه مل يتم تفعيل  احل��ال��ي��ة، غ��ري 
التوافق  اأر�ضية  لغياب  النظر فيه، 
اأولويات  هناك  اأّن  م�ضيفا   ، حوله 
يف  ال�ضعب  ن���واب  جمل�س  ان��خ��رط 
انطالق  دون  حالت  عليها،  العمل 
النقا�س حول م�ضروع هذا القانون 
املقرتح من قبل رئا�ضة اجلمهورية 
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   ولحظ احلرباوي اأن هناك قوى 
توافق  اي��ج��اد  دون  حت��ول  �ضيا�ضية 
ع��ام ح��ول م�����ض��روع ه��ذا ال��ق��ان��ون ، 
م�����ض��ددا ع��ل��ى ���ض��رورة ال��ع��م��ل على 

ال���ه���ي���ئ���ة قيمة  ت����ق����در  اأن�������ه  ع���ل���ى 
املنفعة  اأو  امل�ضتوىل عليها  الأم��وال 
من  التثبت  ب��ع��د  عليها  املتح�ضل 
مبطلب  ال�����واردة  امل��ع��ط��ي��ات  �ضحة 
املطالبة  للغر�س  وميكنها  ال�ضلح 
بكل  والقيام  ال�ضرورية  بالوثائق 

بالف�ضاد  تتعلق  اأف��ع��ال  م��ن  منفعة 
العام  املال  بالعتداء على  اأو  املايل 
الهيئة  اإىل  ���ض��ل��ح  م��ط��ل��ب  ت��ق��دمي 
)جهاز  الف�ضاد  ملكافحة  الوطنية 

الوقاية والتق�ضي( .
   ك���م���ا ي��ن�����س يف ف�����ض��ل��ه ال���راب���ع 

�ضنة  كل  عن  باملائة   5 ن�ضبة  اإليها 
من تاريخ ح�ضول ذلك .

النه�ضة تدعم
يذكر ان وف��دا ع��ن ودادي���ة فدماء 
ل��ق��اء بحركة  ال��ربمل��ان��ي��ني ج��م��ع��ه 

ال�ضلح  يتم  ت��راه منا�ضبا...  اإج��راء 
من  عليه  مم�ضى  ق���رار  مبقت�ضى 
بالأمر  املعني  وم��ن  الهيئة  رئي�س 
مقابل دفع مبلغ مايل يعادل قيمة 
عليها  امل�ضتوىل  العمومية  الأموال 
ت�ضاف  عليها  املتح�ضل  املنفعة  اأو 

قدماء الربملانيني عند ال�ضب�ضي من اجل امل�ضاحلة ا�ضحاب املبادرة الت�ضريعية

امل��ع��ار���س��ة 
ت����رف���������ص 
م�����س��روع��ي 
امل�������س���احل���ة 
خارج العدالة 
االن��ت��ق��ال��ي��ة 

ن��������������داء
 تون�ص يطالب 
ب���ت���ف���ع���ي���ل 
ال����ق����ان����ون 
فيه  والنظر 
وقت  اأقرب  يف 

وثيقة املبادرة الت�ضريعية اجلديدة

طوبال  النداء مع تفعيل املبادرة

احمد ال�ضديق  ال�ضعبية تعار�س القانون يف ن�ضخته القدمية

 15 نائبا يقدمون مبادرة ت�ضريعية جديدة تخ�س املوظفني العموميني واأ�ضباههم 
حركة م�ضروع تون�س لن تتقدم مببادرة مبا اأنها تدعم املبادرة الرئا�ضية بعد مراجعتها

النه�ضة تدعم خمتلف املبادرات لتفعيل امل�ضاحلة ال�ضاملةالرئا�ضة تعتزم �ضحب م�ضروع قانون امل�ضاحلة لتعديله

•• الفجر - تون�ض – خا�ض

ال�ضيا�ضية بخ�ضو�س  لل�ضاحة       بعد عودة اجلدل 
م�ضدر  اأكــد  امل�ضاحلـــة،  قانــــون  م�ضــــروع  تفعيل 
هذه  اأّن  التون�ضــية  الرئا�ضـــة  مبوؤ�ض�ضــة  مطلع 
م�ضـــروع  �ضحب  اإمكانيــة  حاليــا،  تدر�س  الأخــرية 

خالل  واملاليـــة،  القت�ضاديــة  امل�ضاحلـــة  قانـــون 
تعديـــالت  لإجـــراء  القادمـــة،  القليلـــة  الأيـــام 
نواب  جملــ�س  على  عر�ضه  اإعـــادة  قبــــل  عليـــه، 

ال�ضعب.
يف  الدر�س  قيد  املو�ضوع  هذا  اأن  امل�ضدر،  واأو�ضح     
اجلمهورية  رئا�ضة  موؤ�ض�ضة  واأن  الــراهــن  الــوقــت 

القوى  خمتلف  واقرتاحات  مالحظات  مع  تفاعلت 
ال�ضيا�ضية يف تون�س .

ولحظ اأن “رئا�ضة اجلمهورية تفاعلت مع خمت�ضني 
اأكفاء وحمايدين يف القانون، ل�ضت�ضارتهم بخ�ضو�س 
م�ضروع هذا القانون، كما ا�ضتاأن�ضت مبالحظات جلنة 

البندقية التابعة ملجل�س اأوروبا«.

تفعيل امل�ضاحلة
اجلمهورية،  “رئا�ضة  اأن  ذاته  املطلع  امل�ضدر  واأ�ضاف 
ال�ضاملة  الوطنية  امل�ضاحلة  تفعيل  على  حري�ضة 
اأن يحظى  واإجناح م�ضار التحول الدميقراطي وعلى 
باأكرب  واملالية  امل�ضاحلة القت�ضادية  م�ضروع قانون 

قدر من التوافق«.

البحريي  النه�ضة مع امل�ضاحلة
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عربي ودويل

اأملانيا تقر ت�سريعا لتعزيز 
املراقبة بالكامريات 

•• برلني-رويرتز:

واف������ق جم��ل�����س ال����ن����واب الأمل������اين 
املراقبة  يعزز  قانون  م�ضروع  على 
العامة  الأم���اك���ن  يف  ب��ال��ك��ام��ريات 
ك�����م�����راك�����ز ال����ت���������ض����وق وامل�����الع�����ب 
املخاوف  ان��ت�����ض��ار  ب��ع��د  ال��ري��ا���ض��ي��ة 
هجمات  �ضل�ضلة  ب�ضبب  الأم��ن��ي��ة 

عنيفة نفذها مت�ضددون.
اأملانيا  واملراقبة م�ضاألة ح�ضا�ضة يف 
التتبع  ذك����ري����ات  ت������زال  ل  ح���ي���ث 
ف��ي��ه��ا يف عهد  امل��ك��ث��ف  ال�����ض��رط��ي 
اأملانيا ال�ضرقية ال�ضيوعية والنازي 
املخاوف  ل��ك��ن  ب����الأذه����ان.  ع��ال��ق��ة 
اع�����ت�����داءات  ب���ع���د  زادت  الأم����ن����ي����ة 
ج��ن�����ض��ي��ة ج��م��اع��ي��ة يف ك��ول��ون��ي��ا يف 
ل��ي��ل��ة راأ�������س ال�����ض��ن��ة ع����ام 2015 
العنيفة  ال��ه��ج��م��ات  م��ن  و�ضل�ضلة 
املا�ضي  ال�ضيف  يف  م��دن��ي��ني  ع��ل��ى 
ال�ضلطات  رف�ضت  �ضخ�س  وق��ي��ام 
مت�ضوقني يف  بده�س  طلب جلوئه 
�ضوق لهدايا عيد امليالد يف برلني 
مما اأ�ضفر عن �ضقوط 12 قتيال. 
ال�ضلطات  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني  ي����زال  ول 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ان��ات، وفقا 
مل�ضروع القانون، مراجعة القرارات 
املختلفة  امل���واق���ع  ت��ت��خ��ذه��ا  ال���ت���ي 
با�ضتخدام  التجارية  امل��راك��ز  مثل 
املراقبة بالفيديو. و�ضتكون حماية 
ذات  واحل��ري��ات  وال�ضحة  الأرواح 
املراقبة  م�ضاألة  يف  خا�ضة  اأهمية 
ب���ال���ك���ام���ريات ك���م���ا ه����و احل������ال يف 
اأماكن الت�ضوق واملن�ضاآت الريا�ضية 
و����ض���اح���ات ال�������ض���ي���ارات وك���ذل���ك يف 

احلافالت والقطارات.
وي�ضتند القانون ملجموعة اإجراءات 
الداخلية توما�س دي  اأعلنها وزير 
ال��ع��دل هايكو  م��اي��ت�����ض��ريه ووزي����ر 
الأمن  لتعزيز  املا�ضي  العام  ما�س 

الداخلي.

اأفريل   بيري   - الفجر   ••
ترجمة خرية ال�شيباين

    هل اأّن متثال الإمرباطور نيقول 
ال���ذي ي��رتّب��ع على عر�س  ال��ث��اين، 
عا�ضمة  �ضيمفريوبول،  يف  حديقة 
�ضبه جزيرة القرم، يبكي؟ هذا هو 
اأ�ضبوع  منذ  ي�ضغل  ال��ذي  ال�����ض��وؤال 
الحتادية،  ال��دوم��ا  جمل�س  ع�ضو 
واملدعي  ب��وك��ل��ون�����ض��ك��اي��ا،  ن��ت��ال��ي��ا 
اجلزيرة.     ل�����ض��ب��ه  ال�����ض��اب��ق��ة  ال���ع���ام 
ع��ل��ى ق��ن��اع��ة را����ض���خ���ة ب������اأّن دم���وع 
على  تنهمر  املف�ضل  اإم��رباط��وره��ا 
النائب  ا�ضتطاعت  ال��ربون��ز،  ط��ول 
الق�ضائية  ال�ضلطات  ج��ّر  ال�ضابة 
وكذلك  ال���ق���رم،  ج���زي���رة  ���ض��ب��ه  يف 
املوؤهلة  الأرث��وذك�����ض��ي��ة،  الكني�ضة 
ال����وح����ي����دة يف جم�����ال امل���ع���ج���زات، 
اىل بحثها ال�����ض��ويف،.    اإن��ه��ا حقا 
ذلك  يف  مب���ا  اأح������د،  ول  م���ع���ج���زة، 
العلماء، ميكنه تف�ضريها ، ح�ضمت 
تزارغراد،  ق��ن��اة  يف  ال�����ض��اب��ة  امل����راأة 
اخلارقة  ال���ظ���اه���رة  ه����ذه  ع���ازي���ة 
ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة، مل�����رور م���ائ���ة ع����ام على 
ثورة فرباير 1917 التي اأدت اإىل 
ع��زل اآخ���ر روم���ان���وف.    واأ�ضافت 
الإمرباطور  بوكلون�ضكايا  نتاليا 
واأ�ضرته  ه��و  م��ات  لقد  ي�ضاعدنا.. 
دولة  رو�ضيا  حتى جنعل نحن من 

كبرية ومزدهرة.. 

يجب اأن نقّلده .
امل�ضيحية،  املعتقدات  يف  م��ت��ج��ّذرة 
ظ���اه���رة ال��ت��م��اث��ي��ل ال��ت��ي ت��ب��ك��ي - 
عالمة من عالمات الوجود الإلهي 
– ترتجم عموما يف الأرثوذك�ضية 
ب�����وج�����ود دم�������وع على  ال����رو�����ض����ي����ة 
العتقاد  وح�������ض���ب  الأي�����ق�����ون�����ات. 
لي�س  املعني  ال�ضائل  ف��اإن  ال�ضائع، 
دم��ع��ّي��ا واإمن���ا ي�ضبه امل���ّر وم��ن هنا 
جاء ال�ضم الرو�ضي املريوتوت�ضيني 
، ويطلق رائحة طيبة.     تكّرر هذا 
الع�ضرينات  يف  والتجلي  ال��ظ��ه��ور 

مع نهاية احلرب الأهلية الرو�ضية 
الظاهرة  ه����ذه  ت��ت��وق��ف  اأن  ق��ب��ل 
متاما، وتعرف �ضعبية جديدة بعد 
�ضقوط الحتاد ال�ضوفييتي وتقنني 

ممار�ضة ال�ضعائر الدينية. 
املثال،  �ضبيل  على   ،2001 ع��ام    
اأو�ضحت �ضابة من كلني، يف منطقة 
يف  الأي��ق��ون��ات  جميع  اأن  مو�ضكو، 

جلنة ملعاينة “املعجزة«
لنيكول  الن�ضفي  ال��ت��م��ث��ال  ���ُض��ّي��د 
بعد   ،2016 خ��ري��ف  يف  ال���ث���اين 
ثالث �ضنوات من �ضم �ضبه اجلزيرة 
بالقرب من  الكرملني،  من طرف 
العام  املدعي  ملقر  جم��اورة  كني�ضة 
قد مول  الأخ��ري  وه��ذا  الإقليمي. 

�ضقوط  عند  اللمعان  يف  ب��داأ  امللك 
قوية،  ال��رائ��ح��ة  واأ�ضبحت  امل��ط��ر، 
�ضجر  الواقفة على  الطيور  وحتى 
و�ضف   ، معزوفتها  غ��ن��ت  ال��ب��ت��ول 

الكاهن الرتوذك�ضي.  
القرم  اأب��ر���ض��ي��ة  �ضّكلت  ب���دوره���ا،    
كّلفوا  ق�ضاو�ضة  خم�ضة  م��ن  جلنة 
واأعلنت  املعجزة.  حقيقة  مبعاينة 

�ضقتها بداأت يف البكاء فجاأة، جاذبة 
توافدوا  ال��ذي��ن  احل��ج��اج  ف�����ض��ول 
باأعداد كبرية اإىل بيتها. ويف الآونة 
الأخرية، يوم 5 مار�س، اأكد رئي�س 
منطقة  يف  �ضفيتلوغور�ضك  بلدية 
�ضريجي  ب����ط����ر�����ض����ب����ورغ،  ����ض���ان���ت 
ت�ضيل  دم��وع��ا  راأى  ان���ه  داف���ي���دوف 

على التمثال البلدي للينني.

جزء من الأ�ضغال. 
   وح�ضب نتاليا بوكلون�ضكايا، زارت، 
ف��ور الإع����الن ع��ن امل��ع��ج��زة،  اأ�ضرا 
التمثال.  تقبيل  اأج���ل  م��ن  امل��وق��ع 
الكاهن  اليك�ضي،  ل��الأب  وبالن�ضبة 
ال�ضغرية،  الكني�ضة  ع��ن  امل�����ض��وؤول 
بكت يف وقت  اأخ��رى  اأيقونات  ف��ان 
واحد يف �ضبه جزيرة القرم. متثال 

ه��ذه الأخ���رية، اأن��ه خ��الل زيارتها، 
مل يتم العثور على اآثار املّر ل على 
الإمرباطوري  الن�ضفي  التمثال 

ول على الأيقونات. 
وم�������ع ذل���������ك، اأو�������ض������ى اخل�������رباء 
الر�ضد  مب��وا���ض��ل��ة  اليك�ضي  الأب 
وامل��راق��ب��ة، ويف ح��ال ظ��ه��ور الآثار 

اإبالغ كبري الكهنة واللجنة .

ا�ستطالع: تقدم املحافظني بزعامة مريكل جوبيه يدعم فيون يف االنتخابات الفرن�سية
•• برلني-رويرتز:

اأظهر اأحدث ا�ضتطالع للراأي احتفاظ املحافظني بزعامة امل�ضت�ضارة الأملانية 
اأجنيال مريكل بتقدمهم على احلزب الدميقراطي ال�ضرتاكي وذلك قبل 
�ضتة اأ�ضهر فقط من النتخابات الحتادية لكن �ضعبية ال�ضرتاكيني ارتفعت 

لأعلى م�ضتوياتها يف خم�ضة اأ�ضهر.
اأجرته موؤ�ض�ضة )فورت�ضن�ضجروبا فالن( ل�ضالح  واأظهر ال�ضتطالع الذي 
وهي  املئة  يف   34 ن�ضبة  على  املحافظني  ح�ضول  )زد.دي.اإف(  تلفزيون 
نف�س الن�ضبة تقريبا يف ا�ضتطالعات �ضابقة مقابل ح�ضول الدميقراطيني 
ال�ضتطالع  عن  مئويتني  نقطتني  بزيادة  املئة  يف   32 على  ال�ضرتاكيني 
ال�ضابق. لكن املناف�ضة حمتدمة بني مريكل ومارتن �ضولتز مر�ضح احلزب 

الدميقراطي ال�ضرتاكي ملن�ضب امل�ضت�ضار حيث بلغت ن�ضبة التاأييد ال�ضعبي 
الدميقراطي  احل��زب  حظوظ  من  �ضولتز  وع��زز  املئة.  يف   44 منهما  لكل 
ال�ضرتاكي منذ تر�ضيحه يف يناير كانون الثاين. ويف فرباير �ضباط اأظهر 
�ضولتز،  ي�ضبح  اأن  ي��ري��دون  الأمل���ان  م��ن  املئة  يف   49 اأن  ال�ضتطالع  نف�س 
38 يف املئة يرغبون  الرئي�س ال�ضابق للربملان الأوروب��ي، م�ضت�ضارا مقابل 
املناه�س  اأملانيا  اأج��ل  من  البديل  ح��زب  وج��اء  املن�ضب.  يف  بقاء مريكل  يف 
للهجرة يف املركز الثالث بن�ضبة ت�ضعة يف املئة بانخفا�س نقطة مئوية عن 
ال�ضتطالع ال�ضابق لكن احلزب ل يزال يف طريقة لدخول الربملان كثالث 
اأكرب حزب. وح�ضل حزب لينكه الذي ميثل اأق�ضى الي�ضار على ثمانية يف 
1212 �ضخ�ضا  باملئة. و�ضمل ال�ضتطالع  املئة وحزب اخل�ضر على �ضبعة 

وجرى يف الفرتة بني ال�ضابع والتا�ضع من مار�س اآذار.

••باري�ض-رويرتز:

قال رئي�س الوزراء الفرن�ضي الأ�ضبق اآلن جوبيه 
ال��رئ��ا���ض��ي��ة لفران�ضوا  ي��دع��م احل��م��ل��ة  اإن���ه  ام�����س 
ف��ي��ون و���ض��ي��ك��ون اأح����د رع��ات��ه��ا ال��ر���ض��م��ي��ني بعد 
انتقاده فيون الذي ينتمي مثله  اأيام من  ب�ضعة 
على  ح�ضابه  يف  جوبيه  وق��ال  املحافظني.  لتيار 
ت��وي��رت “حتى ل��و ك��ن��ت جم���رد راك���ب ف��ل��ن اأقفز 
من ال�ضفينة خالل العا�ضفة.« وكان الكثري من 
هزمه  ال���ذي  ج��وب��ي��ه،  اإىل  ي��ن��ظ��رون  املحافظني 
الو�ضط  ليمني  التمهيدية  النتخابات  يف  فيون 

التي اتخذت مواقف �ضد احلكومة 
يف ما يتعلق مبختلف امل�ضائل.

ك��م��ا دع����ا الأط��������راف امل��ع��ن��ي��ة اإىل 
الأمني  التعامل  يكون  األ  �ضرورة 
واحلماية الأمنية والتوزيع الأمني 
للحكومة،  امل�ضاندة  درج���ة  ح�ضب 
ال�ضخ�ضيات  مت���ك���ني  م���ط���ال���ب���ا 
ال��وط��ن��ي��ة واأب����ن����اء الأح��������زاب من 
الذين  منهم  خا�ضة  اأمنية  حماية 
ما  اأو  اإرهابية  تهديدات  يواجهون 

مياثل ذلك.

الحتاد  ح��زب  رئي�س  لها  تعر�س 
الرياحي  ���ض��ل��ي��م  احل����ر  ال���وط���ن���ي 
احلكومة  رئي�س  مطالبا  وعائلته، 
التدابري  باتخاذ  املعنية  وال�ضلط 
الذين  ه���وي���ة  ل��ك�����ض��ف  ال����الزم����ة 
وجهوا تهديدات بت�ضفية الرياحي 
وحم��اول��ة ال��ن��ي��ل م��ن ح��ي��اة اأف���راد 

عائلته.
ودعا بلحاج، اإىل عدم التفريق بني 
وال�ضخ�ضيات  ال�ضيا�ضية  الأح��زاب 
ال��وط��ن��ي��ة امل�����ض��ان��دة ل��ل��ح��ك��وم��ة اأو 

تهديدات باجلملة
واأو�����ض����ح����ت ال�������ض���وا����ض���ي يف ن����دوة 
اخلمي�س  احل��زب  نظمها  �ضحفية 
تهديدات  ت��ل��ق��ى  ال����ري����اح����ي  اأّن 
مار�س   7 ي����وم  اآخ����ره����ا  خم��ت��ل��ف��ة 
مكتبه  اإىل  و���ض��ل  عندما  اجل���اري 
ظرف من جمهول به حوار اأجراه 
رئي�س احلزب مع جريدة اأ�ضبوعية 
للرياحي  ب�������ض���ورت���ني  م���رف���وق���ا 
تت�ضمن  اإ���ض��ارة  يف  الرا�س  مقطوع 
تهديدا �ضريحا بالت�ضفية م�ضرية 
اإىل  مبا�ضرة  ُوّج��ه  الظرف  اأّن  اإىل 
اأّن  على  م�����ض��ددة  ال��ري��اح��ي  مكتب 
الداخلية  اأبلغ وزير  رئي�س احلزب 
بفتح  اأذن  الأخ���ري  ه��ذا  واأّن  بذلك 

حتقيق يف املو�ضوع.
    واأ�ضافت اأنه قبل هذه احلادثة 
ال���ري���اح���ي يجري  ك�����ان  وع���ن���دم���ا 
حوارا مع اإحدى الإذاعات اخلا�ضة 
منه  طلبت  للحزب  املركزي  باملقر 
اإخ�����الء املقر  ال����وح����دات الأم���ن���ي���ة 
توفر  بعد  وذل��ك  بتفتي�ضه  وقامت 

معلومات عن اإمكانية ا�ضتهدافه.
اأن حماولة  ال�ضوا�ضي  وت��اب��ع��ت      
عائلة  ح���ي���اة  ا���ض��ت��ه��دف��ت  اأخ������رى 
ال���ري���اح���ي ع��ن��دم��ا ك����ان اأف����راده����ا 

غرفة  اأّن  اإىل  اأي�����ض��ا  واأ�����ض����ارت     
ات�ضلت  الداخلية  بوزارة  العمليات 
النادي  م����ب����اراة  ي����وم  ب���ال���ري���اح���ي 
الإف��ري��ق��ي وب��اري�����س ���ض��ان جرمان 
ت��ه��دي��د حلياته  ب��وج��ود  واأع��ل��م��ت��ه 
الطريق وعدم  وطلبت منه تغيري 
عار�س  ان��ه  اإّل  امللعب  اإىل  التوجه 
ذلك. واأ�ضافت اأن عديد القياديني 
م��ن احل���زب لم���وه ع��ل��ى املجازفة 

بحياته.
     وذّك����رت ب���اأن ال��ري��اح��ي مل يعد 

ي���ق�������ض���ون ع���ط���ل���ة ب�����اأح�����د ف���ن���ادق 
احلمامات. 

العائلة  اثر خروج  اأنه  اإىل  م�ضرية 
قام  م�ضبقة  ب��رجم��ة  دون  لل�ضهر 
جم���ه���ول���ون ب��ت�����ض��ري��ب ال���غ���از اإىل 
غرف اجلناح الذي تقيم به العائلة 
بالغاز.  خنقا  لقتلهم  حم��اول��ة  يف 
عاينت  ال��ف��ن��دق  اإدارة  اأّن  م��وؤك��دة 
وجود  ب��ع��دم  واع��رتف��ت  الت�ضريب 
الت�ضريب  اأن  عطب مما يدل على 

مت بفعل فاعل.

ل���ط���رف ب��ع��ي��ن��ه م�������ض���ددة ع��ل��ى اأن 
احل��وار ال��ذي اأج���راه الرياحي مع 
ج���ري���دة اأ���ض��ب��وع��ي��ة ت�����ض��م��ن ع���ّدة 
م��ع��ط��ي��ات اأب����رزه����ا اأن����ه اأ����ض���ار اإىل 
الغنو�ضي  ع���ن  ان�����ض��ق��اق  اإم��ك��ان��ي��ة 
اإىل  اإ�ضافة  النه�ضة  حركة  داخ��ل 
توريث  يف  الرغبة  مو�ضوع  اإثارته 
احل��ك��م وت��وج��ي��ه ان��ت��ق��ادات لذعة 

حلكومة يو�ضف ال�ضاهد.

تنديد
ن���ّدد ر���ض��ا ب��ل��ح��اج امل��ت��ح��ّدث با�ضم 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت�����ض��ي��ريي��ة حل����زب نداء 
ت��ون�����س اجل��ن��اح امل��ع��ار���س حلافظ 
التي  ب��امل��م��ار���ض��ات  ال�ضب�ضي  ق��ائ��د 

يتمتع باحلماية الأمنية الرئا�ضية 
وبطريقة  م��ب��ا���ض��رة  مت  ذل���ك  واأن 
الوطني احلر  اإع��الن  اث��ر  فجائية 
احلاكم  الئ����ت����الف  م���ن  اخل������روج 
منذ  تتم  حمايته  اأن  اإىل  م�ضرية 
ال���وق���ت م���ن ط���رف م�ضالح  ذل���ك 

وزارة الداخلية .
    واأ�ضارت اإىل اأّن التهديدات جاءت 
مبا�ضرة اثر اإعالن الرياحي خروج 
حزبه من الئتالف احلاكم موؤكدة 
التهامات  ُي���وّج���ه  ل  احل����زب  اأّن 

حزب الحتاد الوطني احلر يك�ضف:

اأ�سرة �سليم الرياحي تعر�ست ملحاولة قتل بالغاز..!
و�ضول ظرف من جمهول اإىل مكتبه به �ضورتان للرياحي مقطوع الراأ�س

•• الفجر - تون�ض - خا�ض
الر�ضمي  الناطق  ك�ضفت       
احلر  الوطني  ــاد  الحت با�ضم 
�ضمرية ال�ضوا�ضي عن جملة من 
التهديدات بلغت رئي�س احلزب 

�ضليم الرياحي
يكون  األ  نتمنى  وتــابــعــت      
احلر،  الوطني  الإحتــاد  حزب 
ب�ضدد دفع �ضريبة خروجه من 
احلكومة واإلتحاقه باملعار�ضة، 
واأل يكون هذا التهديد مبثابة 
نتيجة  لــلــحــزب  ــداف  ــه ــت ــض ا�

خياراته ال�ضيا�ضية .
الهيئة الت�ضيريية للنداء تت�ضامن مع الرياحي

الناطق الر�ضمي با�ضم الحتاد الوطني احلر �ضمرية ال�ضوا�ضي

حتى متثال لينني �ضوهد وهو يبكي

تهديدات باغتيال �ضليم الرياحي

الوطني احلر يربط تهديدات ت�ضفية الرياحي بخروجه من الئتالف احلاكم

الهيئة الت�سيريية لنداء تون�ص تت�سامن مع 
الرياحي وتطالب احلكومة بك�سف هوية مهّدديه

مل يعد يتمتع باحلماية االأمنية الرئا�سية 
وحمايته تتم من طرف م�سالح وزارة الداخلية 

بعد مرور مائة عام على عزله:

رو�سيا تت�ساءل عن دموع متثال نيكوال الثاين..!
انت�ضرت الظاهرة يف نهاية احلرب الأهلية الرو�ضية وعرفت �ضعبية جديدة بعد �ضقوط الحتاد ال�ضوفييتي

 رئي�س بلدية يف منطقة �ضانت بطر�ضبورغ
 راأى دموعا ت�ضيل على التمثال البلدي للينني

ظاهرة التماثيل التي تبكي 
متجّذرة يف املعتقدات امل�ضيحية

حمتمل  بديل  مر�ضح  اأن��ه  على  ال��ث��اين،  ت�ضرين 
ع��ام��ا( بف�ضيحة  ف��ي��ون )63  ا���ض��م  ارت��ب��ط  منذ 
�ضيا�ضية.  ويف وقت �ضابق هذا الأ�ضبوع ا�ضتخدم 
ج��وب��ي��ه ع��ب��ارات ح���ادة ع��ل��ى ن��ح��و غ��ري م��ع��ت��اد يف 
احلديث عن فيون قائال اإنه اأهدر تقدم احلزب 
باأنه  وو�ضفه  ال��راأي  ا�ضتطالعات  يف  اجلمهوري 
متعنت. ويحتاج املر�ضحون اإىل 500 راع ر�ضمي 
الرئا�ضية  النتخابات  يف  للمناف�ضة  الأق��ل  على 
التي �ضتجرى يف اأبريل ني�ضان ومايو اأيار. ووفقا 
ملوقع املجل�س الد�ضتوري على الإنرتنت فاإن لدى 

فيون اأكرث من األف راع بالفعل.
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قوات  لأن�ضطة  نهاية  ن�ضع  اأن  ميكننا  جديدة  مرحلة  ال�ضودان  جنوب  يف 
التنمية.  �ضتوا�ضل تقدمي م�ضاعدات  اليابان  اأن  واأ�ضاف  الذاتي.«   الدفاع 
و�ضيقلل ان�ضحاب القوات اليابانية ال�ضغط ال�ضيا�ضي على اآبي، الذي تعهد 
بال�ضتقالة اإذا ما قتل اأي جندي، مع تراجع �ضعبيته بعد اأن تك�ضفت �ضلة 
ب��ال��ت��ورط يف  ل��زوج��ت��ه مب��در���ض��ة متهمة 
�ضفقة اأرا�ضي غام�ضة. كما �ضي�ضاعد 
تومومي  الدفاع  وزيرة  املهمة  انتهاء 
املعار�ضة  دع��وات  رف�ضت  التي  اإي��ن��ادا 
ل��ال���ض��ت��ق��ال��ة ب�����ض��ب��ب رف�����ض��ه��ا و�ضف 

ال�ضراع بالقتال .
وكان من �ضاأن هذا الو�ضف اأن يدفع 
ح��ك��وم��ة اآب�����ي لإج������الء ال����ق����وات لأن 
قوات  مل�ضاركة  ���ض��رط  ال��ق��ت��ال  ت��وق��ف 
الدفاع الذاتي يف مهام الأمم املتحدة 
حل��ف��ظ ال�����ض��الم. ويف خ��ط��وة اأث����ارت 
ج����دل يف ال���ب���الد ���ض��م��ح ل��ل��ف��رق��ة يف 
نوفمرب ت�ضرين الثاين بالقيام مبهام 
اإنقاذ ومرافقة موظفي الأمم املتحدة 
والعاملني يف املنظمات غري احلكومية. وجاء هذا متا�ضيا مع قانون اأمني 
2015 و�ضع املهام اخلارجية لقوات الدفاع الذاتي يف تغيري  مت �ضنه عام 

يقول منتقدون اإنه اأ�ضعف د�ضتور اليابان الذي ينبذ احلرب.

•• طوكيو-رويرتز:

قال رئي�س وزراء اليابان �ضينزو اآبي ام�س اإن قوات الدفاع الذاتي اليابانية 
�ضتن�ضحب من بعثة الأمم املتحدة حلفظ ال�ضالم يف جنوب ال�ضودان عند 
اأي��ار تقريبا لتنتهي بذلك  عودة الفرقة احلالية من هناك يف نهاية مايو 

حلقة من حلقات اجلدل الذي يحيط 
يف  اجلي�س  دور  لتو�ضيع  اآب��ي  مب�ضعى 

اخلارج.
للفرقة  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة  امل��ه��م��ة  وك���ان���ت 
�ضنوات  اخل��م�����س  خ����الل  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
املا�ضية هي ت�ضييد البنية التحتية يف 
البلد الذي متزقه احلرب. وتتمركز 

الفرقة يف جوبا.
وانزلق جنوب ال�ضودان الغني بالنفط 
2013 حينما  ع��ام  اأهلية  اإىل ح��رب 
ع���زل ال��رئ��ي�����س ���ض��ل��ف��ا ك���ري وه���و من 
عرقية الدنكا نائبه ريك م�ضار الذي 

ذلك  وم��ن��ذ  ال��ن��وي��ر.   لعرقية  ينتمي 
اأحدث دولة يف  احلني ت�ضبب القتال يف مزيد من النق�ضامات العرقية يف 
العامل مما دفع الأمم املتحدة اإىل التحذير من وقوع اإبادة جماعية.  وقال 
الدولة  بناء  دخ��ول  “مع  ام�س  اإقامته يف طوكيو  لل�ضحفيني يف مقر  اآب��ي 

•• جواتيماال �شيتي-رويرتز:

اأدى احلريق الذي اندلع يف مركز لإيواء املراهقني والأطفال من �ضحايا 
النتهاكات يف جواتيمال اإىل مقتل ما ل يقل عن 35 �ضخ�ضا معظمهم من 
لها  تعر�س  التي  احل��روق  �ضدة  من  �ضدمتهم  عن  الأطباء  وعرب  الفتيات 

اأكرث من 20 �ضخ�ضا اآخرين يعاجلون يف امل�ضت�ضفيات.
التي  ديو�س  خ��وان دي  �ضان  فيليدا مدير م�ضت�ضفى  اأنطونيو  خ��وان  وق��ال 
يعالج فيه 17 �ضحية يعانون من حروق خطرية للغاية “اأقوم بهذا العمل 

منذ 29 عاما. ما راأيته بالأم�س كان م�ضهدا مروعا.«
واندلع احلريق يوم الأربعاء عندما اأ�ضرم بع�س املقيمني يف املركز النار يف 
احل�ضايا )املراتب( يف اأعقاب حماولة ليلية للهرب من املركز الذي تديره 

الدولة وي�ضم اأطفال ت�ضل اأعمارهم اإىل 18 عاما ويقع بالقرب من �ضان 
العا�ضمة جواتيمال  25 كيلومرتا جنوب غربي  خو�ضيه بينول على بعد 

�ضيتي.
ويحاول املحققون حتديد ما اإذا كانت جمموعة عزلتها �ضلطات املركز بعد 

حماولة الهروب ليل الثالثاء هي التي اأ�ضعلت النريان.
ذكورا  ال��ذي ي�ضم  املركز  املعي�ضية يف  الأو���ض��اع  النتقادات جت��اه  وت��زاي��دت 
واإناثا. وقال الرئي�س جيمي مورالي�س اإن الدولة بحاجة اإىل وقف مثل هذه 
املاآ�ضي.  واأ�ضاف يف موؤمتر �ضحفي “من الوا�ضح اأنه يتعني اإ�ضالح نظامنا 
ب�ضكل كامل وحا�ضم.« وقال اإنه مت اإغالق املركز حاليا واإعادة ت�ضكني ال�ضبان 
اأيام على  اأعلن احلداد الوطني ملدة ثالثة  اآخر. كان الرئي�س قد  يف مكان 

�ضحايا احلريق.

�ضامال.  دمار  �ضالح  املتحدة  الأمم  ت�ضنفها  التي  )يف.اإك�س( 
ام�س  ر�ضميا  امل��ال��ي��زي��ة  ال�ضرطة  ق��ائ��د  بكر  اأب���و  خ��ال��د  واأك���د 
اجلمعة اأن القتيل هو كيم جوجن نام لكن مل يدل بتفا�ضيل 
اإىل �ضرورة حماية  التحقق من هويته م�ضريا  حول و�ضائل 
اأمن و�ضالمة �ضهود العيان. وكان كيم جوجن نام يحمل جواز 

�ضفر با�ضم كيم ت�ضول.
وكتب جنيب يف تدوينة قائال “اأريد اأن اأدعو جميع املاليزيني، 
اأن يتحدوا يف منحنا  اإىل  مبن يف ذلك احلكومة واملعار�ضة، 

تاأييدا كامال جلميع اجلهود التي �ضتحل هذه امل�ضكلة.«
قالت  �ضماليني  كوريني  ثمانية  املاليزية  ال�ضرطة  وح��ددت 
اإنهم على �ضلة باحلادث وقالت اإن ثالثة منهم ل يزالون يف 

كوالملبور اختبئوا يف �ضفارة كوريا ال�ضمالية.

•• كواالملبور-رويرتز:

دعا رئي�س وزراء ماليزيا جنيب عبد الرزاق اإىل الوحدة ام�س 
يف وقت يحاول فيه اإعادة ت�ضعة ماليزيني من كوريا ال�ضمالية 
و�ضط خالف مت�ضاعد ب�ضاأن مقتل كيم جوجن نام الأخ غري 

ال�ضقيق لزعيم كوريا ال�ضمالية يف كوالملبور.
ومنعت كوريا ال�ضمالية املاليزيني املقيمني فيها من ال�ضفر 
وقت  يف  مماثل  اإج���راء  باتخاذ  ماليزيا  وردت  الثالثاء  ي��وم 
تدهورت فيه العالقات ب�ضبب مقتل الأخ غري ال�ضقيق لزعيم 

كوريا ال�ضمالية كيم جوجن اأون يف 13 فرباير �ضباط.
ول��ق��ي ك��ي��م ج���وجن ن���ام حتفه يف م��ط��ار ك��والمل��ب��ور ال���دويل. 
امراأتني ر�ضتا على وجهه مادة  اإن  املاليزية  ال�ضرطة  وتقول 

قتياًل بحريق مركز ايواء االأطفال بجواتيماال  جنيب عبد الرزاق يدعو للوحدة حيال كوريا ال�سمالية 35 

وزمياله  فيها كرمي  اأ�ضيب  التي 
اأكرث من ب�ضع مئات من الأمتار 
عن خط املواجهة يف منطقة ت�ضم 
م��ب��ن��ى جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة نينوى 
اإنه  ال��ع��راق��ي  ق��ال اجلي�س  ال���ذي 

التنظيم ومن بينها الحتماء بني 
وترية  ت��ب��اط��اأت  املدنيني  ال�ضكان 
املناطق وخا�ضة  بع�س  التقدم يف 
م���ع اق�����رتاب امل��ع��رك��ة م���ن و�ضط 
املدينة املزدحم. ول تبعد املنطقة 

اجلي�س  ق��������وات  ب�����ني  وج�����رح�����ى 
وال������ق������وات اخل����ا�����ض����ة ووح�������دات 
اجلي�س  ي��ن�����ض��ر  ومل  ال�������ض���رط���ة. 

اأعداد قتاله اأو جرحاه.
ينتهجها  التي  الأ�ضاليب  وب�ضبب 

امل�����ورت�����ر ون��������ريان ال���ق���ن���ا����ض���ة يف 
تدعمه  ه���ج���وم  ل�����ض��د  حم����اول����ة 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ل��ط��رده��م من 
اأخر معقل رئي�ضي لهم يف البالد.

قتلى  �ضقوط  يف  القتال  وت�ضبب 

اإن  اجلمعة  ام�����س  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
لنتزاع  الكافية”  “القوة  لديها 
داع�س  تنظيم  م��ن  ال��رق��ة  مدينة 
التحالف  م���ن  ب���دع���م  الإره����اب����ي 
تاأكيد  املتحدة يف  الوليات  بقيادة 
يف  ت����رك����ي  دور  لأي  ل���رف�������ض���ه���م 

الهجوم.
الرئي�ضي  امل���ع���ق���ل  ه����ي  وال����رق����ة 
ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ن��ظ��ي��م امل��ت�����ض��دد يف 

�ضوريا  يف  داع�س  تنظيم  مواجهة 
اإغ�ضاب  دون  ال��رق��ة  م��ن  وط���رده 
يف  مهمة  ع�ضوة  بو�ضفها  تركيا 
)ناتو(،  الأط��ل�����ض��ي  ���ض��م��ال  ح��ل��ف 
وال���ت���ي ت���ع���ار����س ا����ض���ت���م���رار دعم 
للم�ضلحني  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
ت�ضفهم  الذين  �ضوريا  الأك��راد يف 

اأنقرة بالإرهابيني.
�ضوريا  ق����وات  ق��ال��ت  الأث����ن����اء،  يف 

واأو�ضحت  داع�س،  تنظيم  �ضيطرة 
الرئي�س  اإدارة  يف  م�����ض��وؤول��ني  اأن 
كيفية  ب�����ض��اأن  منق�ضمون  ت��رم��ب 
املنا�ضبة  الإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اإي���ج���اد 
الدولة من  لطرد مقاتلي تنظيم 
ممثال  ���ض��وري��ا  يف  املنيع  ح�ضنهم 

بالرقة.
تواجه  ترمب  اإدارة  اأن  واأو�ضحت 
ان��ق�����ض��ام��ات داخ��ل��ي��ة ب�����ض��اأن كيفية 

باإحلاق  ترمب  دونالد  الأم��ريك��ي 
وطلبه  داع�����س،  بتنظيم  الهزمية 
الأمريكية  ال����دف����اع  وزارة  م����ن 
)بنتاغون( تزويده بخطة جديدة 

بهذا اخل�ضو�س.
اأ�ضارت �ضحيفة  ذاته،  ال�ضياق  ويف 
وجود  اإىل  ج��ورن��ال  �ضرتيت  وول 
ب�ضاأن اخلطة  اأمريكية  انق�ضامات 
ل����ض���ت���ع���ادة م���دي���ن���ة ال����رق����ة من 

�ضيطر عليه يوم الثالثاء.
تقدما  العراقية  القوات  وحققت 

هناك بالفعل. 
وقال مرا�ضل لرويرتز زار وحدات 
اإن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ن  خ��ا���ض��ة 
حتكم  ك��ان��ت  الحت��ادي��ة  ال�ضرطة 
قب�ضتها على طريق رئي�ضي وا�ضع 
يقود ملبنى جمل�س املحافظة اأم�س 

اخلمي�س.
جمود على اجلبهة الأمامية

مب�ضاهد  م����درع����ة  ع����رب����ات  مت����ر 
ال���دم���ار ال����ذي خ��ل��ف��ه ال��ق��ت��ال يف 
املنطقة.. مقر ال�ضرطة املنهار بعد 
بالديناميت  املت�ضددون  فجر  اأن 
خالل ان�ضحابهم ولوحة اإعالنية 
كبرية �ضاعت معاملها كتب عليها 
اخل���ط���وط اجل���وي���ة ال��ع��راق��ي��ة-

مكتب حجز املو�ضل.
للقتال  الأم���ام���ي���ة  اجل��ب��ه��ة  ل��ك��ن 
بداية  م���ن���ذ  اجل����م����ود  ي�������ض���وده���ا 
وحدات  ت��ق��ول  ح�ضبما  الأ���ض��ب��وع 
ال�����رد ال�����ض��ري��ع ال��ت��اب��ع��ة ل�����وزارة 

الداخلية.
النطالق  اجل���ن���ود  ع��ل��ى  وت���ع���ني 
م�����ض��رع��ني وه�����م ي��ت��ن��ق��ل��ون على 

وطواقم  اأم��ري��ك��ي��ون  م��ت��ط��وع��ون 
طبية من اجلي�س العراقي وكانت 
ت��ق��دم ال��ع��الج لأف�����راد م��ن قوات 
الأمن العراقية نقلوا ب�ضرعة من 
خطوط القتال يف �ضيارات اإ�ضعاف 

اأو عربات مدرعة.
ب���ي���ك���واري مديرة  ك���اث���ي  وت���ق���ول 
)اإن.واي.���ض��ي ميديك�س(  منظمة 
بالفعل  لدينا  العيادة  تدير  التي 
لتلقي  و�ضلوا  �ضخ�ضا   20 نحو 
العالج  70 يف املئة تقريبا منهم 
كانوا  الع�ضكريني  لكن  م��دن��ي��ون 

هم الأكرث حتى اليوم.
التي  احل���������الت  اأن  واأ������ض�����اف�����ت 
الآن  ح���ت���ى  ف���ري���ق���ه���ا  ����ض���اه���ده���ا 
ت���رتاوح ب��ني ج��روح �ضطحية اإىل 
لدى  اأنف�ضهم  يلفظون  م�ضابني 
جن�������دي  بينه�����م  وم��ن  و�ضولهم 
نارية  اأع��رية  بثمانية  م�ضابا  كان 

يف اجلذع.
وت��واج��ه ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة التي 
الإرهابي  داع�س  مت�ضددي  تقاتل 
ال����غ����رب����ي من  اجل��������زء  ع���م���ق  يف 
�ضرا�ضتها  ت��زداد  مقاومة  املو�ضل 
لقذائف  املت�ضددين  ا�ضتخدام  مع 

التي  احل���م���ل���ة  وت���ل���ق���ت  ����ض���وري���ا. 
ت���دع���م���ه���ا ال�������ولي�������ات امل���ت���ح���دة 
ل�ضتعادة املدينة دفعة مع و�ضول 
مل�ضاة  ت���اب���ع���ة  م���دف���ع���ي���ة  وح��������دة 
البحرية الأمريكية. وت�ضم قوات 
����ض���وري���ا ال���دمي���ق���راط���ي���ة وح����دات 
ال�ضورية  الكردية  ال�ضعب  حماية 
وج���م���اع���ات ع���رب���ي���ة ومت���ك���ن���ت يف 
قطع  م��ن  املا�ضية  القليلة  الأي���ام 
معقل  اإىل  ال���رق���ة  م���ن  ال��ط��ري��ق 
الزور  دي��ر  حمافظة  يف  التنظيم 
للخروج  رئي�ضي  اآخ��ر طريق  وه��و 

من املدينة.
نفوذ  يقلقها  التي  اأنقرة  ومتار�س 
�ضغوطا  ال�ضعب  حماية  وح���دات 
ع���ل���ى وا����ض���ن���ط���ن ك����ي ت�������ض���ارك يف 

الهجوم الأخري على الرقة.
وقالت قوات �ضوريا الدميقراطية 
تركي  دور  اأي  ا���ض��ت��ب��ع��دت  اإن���ه���ا 
م��ع م�ضوؤولني  اج��ت��م��اع��ات  خ��الل 
اأم��ري��ك��ي��ني ال�����ض��ه��ر امل��ا���ض��ي لكن 
اأنه  اإىل  الول  اأم�س  اأ�ضارت  تركيا 
مل يتخذ ق��رار بعد واإن التحالف 
بقيادة وا�ضنطن قال اإن دورا تركيا 

حمتمال ل يزال حمل نقا�س.
وق�����ال�����ت ج����ي����ه����ان ����ض���ي���خ اأح����م����د 
�ضوريا  ق������وات  ب���ا����ض���م  امل���ت���ح���دث���ة 
“عدد  ب���ي���ان  يف  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
وخا�ضة  ت���زاي���د  يف  الآن  ق��وات��ن��ا 

وق���ال���ت ن���ا����ض���ون���ال اإن���رت����ض���ت اإن 
ت�����ض��ري��ح اأرودغ�������ان مي��ث��ل حتديا 
�ضوريا،  يف  الأمريكية  لل�ضيا�ضات 
مبا�ضر  غ��ري  ب�ضكل  اآخ���ر  وحت��دي��ا 
التي  الأمريكية  اخلا�ضة  للقوات 
ت�����ض��ارك م��ع ال���ق���وات ال��ك��ردي��ة يف 

مقاتلة تنظيم الدولة باملنطقة.
املتحدة  الوليات  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 
ق��ام��ت م��ن��ذ ال��ع��ام امل��ا���ض��ي بن�ضر 
القوات  مل�����ض��ان��دة  خ��ا���ض��ة  ق�����وات 
حلفائها  م���ن  وق������وات  ال���ك���ردي���ة 
العرب يف �ضرقي �ضوريا، واأ�ضافت 
الثانية  للمرة  يهدد  اأردوغ����ان  اأن 
يف  ب������الده  دور  ن���ط���اق  ب��ت��و���ض��ي��ع 
املقاتلني  ت�����ض��ان��د  وال��ت��ي  ���ض��وري��ا، 
“العرب ال�ضنة” املناوئني لرئي�س 
الأ�ضد.  ب�����ض��ار  ال�������ض���وري  ال��ن��ظ��ام 
اإنرت�ضت  ن���ا����ض���ون���ال  واأو����ض���ح���ت 
يف  ت��اأت��ي  اأردوغ����ان  ت�ضريحات  اأن 
اأع��ق��اب زي��ارة �ضرية ق��ام بها قائد 
العمليات الع�ضكرية الأمريكية يف 
ال�ضرق الأو�ضط اجلرنال جوزيف 
 25 يف  �ضوريا  �ضمال  اإىل  فوتيل 
التقى  امل��ا���ض��ي  ف��رباي��ر/���ض��ب��اط 
خ���الل���ه���ا م�������ض���وؤول���ني م����ن ق����وات 

�ضوريا الدميقراطية.
بتو�ضيع  التهديدات  اأن  واأ�ضافت 
نطاق الدور الرتكي يف ال�ضراع يف 
الرئي�س  توعد  و�ضط  تاأتي  �ضوريا 

اأق���دام���ه���م ب���ني ال�������ض���وارع الأك���رث 
عر�ضة لنريان القنا�ضة.

قذيفة  اأزي�������ز  ���ض��م��ع��وا  وح��ي��ن��م��ا 
لالحتماء  هرولوا  قادمة  مورتر 
خلف جدار اأحد املباين. و�ضقطت 
مبا  ق��ري��ب��ة  منطقة  يف  ال��ق��ذي��ف��ة 
ال�ضدمة  مبوجات  لل�ضعور  يكفي 

التي خلفها النفجار.
وق�����ايل ع��ل��ي ع��ب��د ال�����ض��ت��ار وهو 
جندي يف قوات الرد ال�ضريع يبلغ 
الأمر  ك��ان  ع��ام��ا   20 العمر  م��ن 

�ضعبا بع�س ال�ضيء موؤخرا.
منذ  ف��ع��ل��ي��ا  ن��ت��ق��دم  “مل  وت���اب���ع 
اأي�����ام. اث��ن��ت��ان م���ن فرقنا  ث��الث��ة 
مهمة  يف  الأم��������ام  اإىل  حت���رك���ت 
العراقي  العلم  ورفعتا  ا�ضتطالع 
ف���وق ف��ن��دق م��رت��ف��ع ك���ان قنا�ضة 

داع�س ي�ضتخدمونه.. ثم عادتا.
ال�ضرطة  وح������دات  اأن  واأ�����ض����اف 
على  الآن  ت�����ض��ي��ط��ر  الحت�����ادي�����ة 
تقدم  اأي  ل��ك��ن  امل��و���ض��ل  م��ت��ح��ف 
ب�ضبب  ����ض���ع���ب���ا  اأ�����ض����ب����ح  ج����دي����د 
القنا�ضة الذين متركزوا يف فندق 
اآ�ضور الذي يقع على بعد اأقل من 
200 مرت. وم�ضي يقول حماول 
�ضينزعون  “املت�ضددون  مي��زح  اأن 

العلم مرة ثانية على الأرجح.
بدا  املوؤقتة  العيادة  اإىل  وبالعودة 
ال�����ض��ج��ر ع��ل��ى وج���ه ك���رمي وقال 
كانت  املعارك  تنهيدة  يطلق  وه��و 

�ضعبة.

القوة  ولدينا  املنطقة  اأه��ايل  من 
مب�ضاندة  الرقة  لتحرير  الكافية 
تركيا  وتعترب  التحالف.”  ق��وات 
امتدادا  ال�ضعب  ح��م��اي��ة  وح����دات 
الذي  الكرد�ضتاين  العمال  حلزب 
عقود  ثالثة  منذ  مت��ردا  يخو�س 
ال���رتك���ي���ة. وقال  ���ض��د احل��ك��وم��ة 
�ضوريا  ق�������وات  ب���ا����ض���م  م���ت���ح���دث 
الدميقراطية لرويرتز اإنه يتوقع 
م�ضارف  اإىل  ال����ق����وات  ت�����ض��ل  اأن 
قليلة.  اأ�ضابيع  غ�ضون  يف  ال��رق��ة 
وبداأت قوات �ضوريا الدميقراطية 
نوفمرب  يف  الرقة  تطويق  عملية 

ت�ضرين الثاين.
وق�����ال�����ت ج����ي����ه����ان ����ض���ي���خ اأح����م����د 
مدينة  الآن  ال���رق���ة  “اأ�ضبحت 
تفيد  معلومات  ول��دي��ن��ا  م��ع��زول��ة 
ل��ق�����ض��م م���ن قيادته  ال���ع���دو  ب��ن��ق��ل 
اإىل خارج املدينة كما يقوم بحفر 
ونتوقع  الأر�������س.  الأن���ف���اق حت���ت 
واأن  امل��دي��ن��ة  �ضيح�ضنون  ب��اأن��ه��م 
على  �ضيعتمد  الإره��اب��ي  التنظيم 

قتال ال�ضوارع.«
ق��وات��ن��ا تقدما  ت��ق��دم��ت  وت��اب��ع��ت 
زمنية  ف�����رتة  خ�����الل  م���ل���ح���وظ���ا 
وجيزة ومتكنت من حترير ع�ضرات 
ال�ضرتاتيجية  وال��ت��الل  ال��ق��رى 

وو�ضلت لنهر الفرات .
الدميقراطية  ����ض���وري���ا  وق�������وات 
ووح���������دات ح���م���اي���ة ال�������ض���ع���ب هي 
يف  لوا�ضنطن  الرئي�ضي  ال�ضريك 
�ضوريا.  يف  داع�����س  ع��ل��ى  حملتها 
وا�ضنطن  بقيادة  التحالف  ويقدم 
دعما جويا وين�ضر قوات خا�ضة يف 

�ضوريا مل�ضاعدة احلملة.

•• املو�شل-رويرتز:

يف ع��ي��ادة م��ي��دان��ي��ة ب��ال��ق��رب من 
ج��ب��ه��ة ال��ق��ت��ال يف امل��و���ض��ل يرقد 
الحتادية  ال�����ض��رط��ة  اأف�����راد  اأح���د 
ال���ع���راق���ي���ة م���ت���اأمل���ا ع���ل���ى حمفة 
باأنبوب ميده  ذراعه  تت�ضل  بينما 
ب��امل��ح��ال��ي��ل وت��ل��ت��ف ���ض��م��ادة حول 
�ضظية  اخ��رتق��ت��ه  ال�����ذي  ����ض���دره 

قذيفة مورتر.
اأ�ضيب  ال�����ذي  الن���ف���ج���ار  ووق�����ع 
عاما(   23( ك����رمي  ج��ع��ف��ر  ف��ي��ه 
زم���الئ���ه يف منطقة  م���ن  واث���ن���ان 
التق��������دم  يف  ت���راج���ع���ا  ���ض��ه��دت 
القوات  اأحرزته  ال��ذي  ال�ض��������ريع 
تنظي���������م  ح�ضاب  على  العراقية 
الأ�ضبوع  ه���ذا  الإره����اب����ي  داع�������س 
املورتر  اإىل قذائ�������ف  ويرجع هذا 
يطلقها  ال��ت��ي  القنا�ضة  ون����ريان 

املت�ضددون.
اإن ع�ضر قذائف على  وقال كرمي 
ال�ضباح  يف  ه��ن��اك  �ضقطت  الأق���ل 

قبل اأن ت�ضيب هدفها.
وت���اب���ع وه����و ي���دي���ر راأ����ض���ه بحذر 
���ض��دي��د ل��ي��ت��اب��ع زم��ي��ال ل��ه يتمدد 
ويتلقى  جم��������اورة  حم���ف���ة  ع���ل���ى 
ال�ضاق  يف  اإ����ض���اب���ة  م����ن  ال����ع����الج 
ك��ث��ري م��ن رج��ال��ن��ا جرحى  �ضقط 
والعيادة  املنطقة  نف�س  يف  ال��ي��وم 
اأق��ي��م��ت يف منزل  امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي 
ي�����ض��رف عليها  اأ���ض��ح��اب��ه  ه��ج��ره 

•• عوا�شم-وكاالت:

احلرب  اأمريكية  �ضحف  تناولت 
�ضنوات،  منذ  �ضوريا  يف  امل�ضتعرة 
خ���ا����ض���ة م�����ا ي���ت���ع���ل���ق ب���ال�������ض���راع 
معركة  اإزاء  ال��رتك��ي  الأم���ريك���ي 
تهدف  ال����ت����ي  ال����ق����ادم����ة  ال����رق����ة 
تنظيم  �ضيطرة  م��ن  ل�ضتعادتها 
انق�ضام  و���ض��ط  الإره���اب���ي  داع�����س 

اأمريكي ب�ضاأن خطة املعركة.
نا�ضونال  جم���ل���ة  حت���دث���ت  ف���ق���د 
اإن��رت���ض��ت ع��ن ت�����ض��ادم يف ال����روؤى 
تركيا  ب����ني  والإ����ض���رتات���ي���ج���ي���ات 
الأزمة  ب�ضاأن  املتحدة  وال��ولي��ات 
اإىل  واأ���ض��ارت  املتفاقمة،  ال�ضورية 
طيب  رج��ب  ال��رتك��ي  الرئي�س  اأن 
ال�ضهر  م��ط��ل��ع  ه�����دد  اأردوغ�����������ان 
اجلاري باأنه �ضيو�ضع نطاق الدور 

الرتكي يف ال�ضراع ال�ضوري.
قوله  اأردوغ�������������ان  اإىل  ون�������ض���ب���ت 
ل���ل�������ض���ح���ف���ي���ني ع����ل����ى ال����ط����ائ����رة 
ال���رئ���ا����ض���ي���ة اأث�����ن�����اء ع����ودت����ه من 
باك�ضتان يف 2 مار�س اآذار اجلاري 
باأن هدف بالده التايل هو ا�ضتعادة 
مدينة منبج ومن ثم مدينة الرقة 
اأن تركيا لن  واأ�ضاف  ال�ضوريتني، 
ت�ضمح بقيام دولة اإرهابية م�ضتقلة 

على حدودها.
اأ�ضار  اأردوغ��ان  اأن  املجلة  واأ�ضافت 
اأن مدينة منبج تعود للعرب،  اإىل 
واأن����ه ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ق���وات �ضوريا 
قوات  ت�ضكل  -التي  الدميقراطية 
عمودها  الكردية  ال�ضعب  حماية 
الفقري وت�ضم مقاتلني عربا- األ 

تتواجد يف الرقة.

هجمات �ضر�ضة لداع�س يف عمق اجلزء الغربي

القوات العراقية تتكبد خ�سائر ج�سيمة يف املو�سل

�ضوريا الدميقراطية : منتلك الإمكانات لتحرير املدينة

�سراع اأمريكي تركي اإزاء معركة الرقة القادمة

ال�سني تعترب انف�ساليي �سينجيانغ اأكرب حتد  
�شنغهاي-رويرتز:

اأمني يف ال�ضني قوله ام�س  اأكرب م�ضوؤول  نقلت �ضحيفة ت�ضاينا ديلي عن 
اإن النف�ضاليني يف غرب البالد ميثلون التحدي الأبرز لالأمن والقت�ضاد 
وال�ضتقرار الجتماعي. وتقول ال�ضني منذ فرتة اإنها تواجه حملة من قبل 
جماعة تعرف با�ضم حركة ا�ضتقالل ترك�ضتان ال�ضرقية يف منطقة �ضينجيانغ 
يف اأق�ضى غرب البالد حيث قتل املئات يف ال�ضنوات الأخرية ب�ضبب هجمات 
امل�ضلمة والأغلبية من الهان ال�ضينيني.  وا�ضطرابات بني قومية الويغور 
ونقل عن ت�ضينغ جوبينغ مفو�س الدولة ل�ضوؤون مكافحة الإرهاب والأمن 
قوله “حركة ا�ضتقالل ترك�ضتان ال�ضرقية هي التحري الأبرز لال�ضتقرار 

الجتماعي والتنمية القت�ضادية والأمن القومي لل�ضني.«
لتنظيم  فيديو  ت�ضجيل  انت�ضار  من  اأ�ضبوع  نحو  بعد  الت�ضريحات  ج��اءت 
العراق ويتعهدون برفع  الويغور يتدربون يف  اأف��راد من  داع�س يظهر فيه 

رايتهم يف ال�ضني ويقولون اإن الدماء “�ضوف تتدفق اأنهارا«.
ح�ضر  احل��اك��م  ال�ضيوعي  ل��ل��ح��زب  بالن�ضبة  املنطقة  اأه��م��ي��ة  ي���ربز  وف��ي��م��ا 
على  اجلمعة  ام�س  �ضينجيانغ  من  لوفد  اجتماعا  بينغ  جني  �ضي  الرئي�س 
واح��د من جمموعة حم��ددة من  وه��و  ال�ضنوية  الربملانية  ال���دورة  هام�س 

اجتماعات الأقاليم واملناطق التي يح�ضرها �ضي كل عام.
وذكرت وكالة اأنباء ال�ضني اجلديدة �ضينخوا اأنه ح�ضر الجتماع يف مدونتها 
الذين  الويغور  اأن  ال�ضني من  تفا�ضيل. وتخ�ضى  لكنها مل تذكر  امل�ضغرة 
�ضافروا  مت�ضددة  جماعات  �ضفوف  يف  للقتال  وال��ع��راق  �ضوريا  اإىل  ذهبوا 

بطريقة غري م�ضروعة عرب تركيا وجنوب �ضرق اآ�ضيا.

اجلي�ص الرتكي يعلن مقتل 71 م�سلحا كرديا خالل اأ�سبوع 
•• عوا�شم-رويرتز:

قال اجلي�س الرتكي ام�س اإنه قتل 71 م�ضلحا كرديا يف �ضوريا يف الأ�ضبوع الأخري يف 
ت�ضعيد على ما يبدو لال�ضتباكات مع وحدات حماية ال�ضعب الكردية ال�ضورية التي 
ت�ضعى لل�ضيطرة على مناطق على طول احلدود مع �ضوريا. وتهدد ال�ضتباكات بني 
القوات املدعومة من تركيا ووحدات حماية ال�ضعب، وكالهما متحالفان مع الوليات 
املتحدة يف احلرب على تنظيم داع�س الإرهابي بعرقلة اجلهود الأمريكية لت�ضكيل 
حتالف لل�ضيطرة على الرقة معقل املت�ضددين. وت�ضعر تركيا بالقلق من اأن متيل 
وا�ضنطن اإىل التحالف مع وحدات حماية ال�ضعب يف العمليات لنتزاع ال�ضيطرة على 
الرقة بدل من ا�ضتبعاد قواتها. وتقول وا�ضنطن اإنها تتخذ حتركات لتفادي ال�ضراع 
بني القوات الرتكية ووحدات حماية ال�ضعب التي تعتربها اأنقرة قوة معادية ب�ضبب 
�ضالتها بحزب العمال الكرد�ضتاين الذي ي�ضن متردا يف الأرا�ضي الرتكية. وتعترب 
اإرهابية.  منظمة  الكرد�ضتاين  العمال  حزب  الأوروب���ي  والحت��اد  املتحدة  الوليات 
وقال اجلي�س الرتكي الذي يدعم حتالفا من مقاتلني �ضوريني عرب وتركمان اإن 
خالل  قتلوا  الكرد�ضتاين  العمال  وح��زب  ال�ضعب  حماية  وح��دات  مقاتلي  من   71
 134 اإىل  اأ�ضبوع. وبهذا ي�ضل عدد القتلى منذ اخلام�س من يناير كانون الثاين 
قتيال. ويزداد الو�ضع امل�ضطرب يف �ضمال �ضوريا تعقيدا ب�ضبب تقدم قوات حتارب 
اإع��الم ر�ضمية  الأ�ضد من اجلنوب. ون�ضبت و�ضائل  ب�ضار  ال�ضوري  الرئي�س  يف �ضف 
�ضورية اإىل م�ضدر ع�ضكري قوله اإن اجلي�س الرتكي ق�ضف قوات احلكومة ال�ضورية 
وحلفاءها مما ت�ضبب يف حدوث وفيات واإ�ضابات. ونقلت الوكالة العربية ال�ضورية 
حلر�س  مواقع  ا�ضتهدف  الرتكي  الق�ضف  اإن  قوله  الع�ضكري  امل�ضدر  عن  لالأنباء 

احلدود ال�ضوري يف الريف قرب مدينة منبج ال�ضمالية. 

اليابان تن�سحب من بعثة ال�سالم بجنوب ال�سودان 
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العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/59 تنفيذ مدين  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ض���ده/1-  حم��م��د اك���رم حم��م��د ���ض��ري��ف  جم��ه��ول حمل 
اأقام  قد  ا�ضف   حممد  رفيق  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القامة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )7460( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/86  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  جو�ضيف  1-�ضاجو   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممد ممتاز احمد متيور رحمن  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )21913 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB167166233AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2000(
8.30 �س  ال�����ض��اع��ة   2017/3/30 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س   ي���وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة
اأيام  بثالثة  قبل اجلل�ضة  للمحكمة  او م�ضتندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/138  تنفيذ عقاري   

التاجر  جمهول حمل  ���س.ذ.م.م 2- هيثم حممد مهدي حم�ضن  للعقارات  التاجر  املنفذ �ضدهما/1-  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/فاروق حممد �ضليمان

نعلنكم باحلكم ال�ضادر يف الدعوى رق��م:2016/180 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2016/7/31   باعتباره 
�ضندا تنفيذيا وذلك:

1- بالزامكم ب�ضداد مبلغ وقدره )2372460.74( درهم وت�ضليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 
15 يوم من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 

رقم 107  الدعوى  التحكيم يف  بالت�ضديق على حكم  املو�ضوع  التحكيم ويف  الدفع ببطالن حكم  2- رف�س 
ل�ضنة 2014 ال�ضادر يف:2016/1/11 من مركز دبي للتحكيم الدويل على نحو ما ق�ضي به فيما عدا ق�ضي 
، 3- �ضحة احلجز  للمبلغ  فائدة  به من  بفقرته رقم )4( وماق�ضي  للمدعني  املحاماة  بالن�ضبة لتعاب  به 

التحفظي رقم 15 ل�ضنة 2016 حجز حتفظي عقاري وفق لالمر ال�ضادر بتاريخ:2016/4/11 .
املذكور خالل 15  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �ضتبا�ضر الج��راءات  املحكمة  وعليه فان 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/2984  تنفيذ عمايل   
مو�ضوع الق�ضية:تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم:2016/2703 عمايل جزئي ، ب�ضداد املبلغ 
املننفذ به وقدره )264276( درهم ل�ضالح العامل بال�ضافة اىل مبلغ وقدره )5286( درهم ر�ضوم 

تنفيذ احلكم ومبلغ )12172( درهم ر�ضوم الدعوى البتدائية ل�ضالح املحكمة.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:حممد عبدالقادر الزعيرت

بن  م��روان  حممد  بن  ومالكها/عمرو  فيوجن  ف��وود  موؤ�ض�ضة  �ضده:1-  اعالنه:املنفذ  املطلوب 
احمد املحا�ضنى/�ضعودي اجلن�ضية جمهول حمل القامة

مو�ضوع العالن:
الكائنة قرب  ال�ضركة  اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن موجودات  بانه مت احلجز على  نعلنكم 
موتور �ضيتي - فيوزين بيتزا واحلجز على موجودات �ضركتكم الكائنة مبنطقة ابراج بحريات 
جمريا وهي عبارة عن اجهزة كهربائية + اثاث مكتبي ، وفاءا للمبلغ املطالب به يف التنفيذ ذلك 

للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا ، بناءا على قرار املحكمة ال�ضادر بتاريخ:2017/3/9.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 

             يف الطعن 2017/2 التما�س اإعادة نظر - احوال
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

امللتم�س/1- ع�ضام الدين ابراهيم عبدال�ضميع احلفناوي
وميثله:را�ضد �ضيف �ضعيد �ضيف الزبادي 

مني�ضى  عبدالفتاح  م�ضطفى  علي  ح��ن��ان  ���ض��ده:1-  امل��ط��ع��ون  ب��اع��الن 
املذكور  الطعن  اأق��ام عليكم  الطاعن  باأن  نعلنكم  جمهول حمل القامة 
للرد على  وذل��ك  التمييز  اىل حمكمة  عليكم احل�ضور  ويتوجب  اأع��اله 

�ضحيفة الطعن املقدمة �ضدكم .
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

       اإعادة اإعالن  بالن�سر
             يف  الدعوى 2016/1763  احوال نف�س م�سلمني

اىل املدعي عليه / 1- منى عبا�س بريبخ�س جنكى بور  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ حممد يو�ضف ح�ضني �ضادق وميثله:امل خمي�س دروي�س حممد 
البلو�ضي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها تطليق املدعي عليها لل�ضرر والزام 
املدعي عليها مببلغ )155250( درهم مقدار ما مت انفاقه من قبل املدعي على 
الزواج كبدل منا�ضب لن�ضبة ال�ضاءة. وحددت لها جل�ضة يوم  اخلمي�س املوافق  
باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   )7( رقم  بالقاعة  �س   8.30 ال�ضاعة     2017/3/23
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
اأي��ام على الأق��ل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم  للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/83  تظلم جتاري

����س.ذ.م.م جمهول حمل  �ضريفي�ضز  تيكنيكال  ا�س  ايه  ايه  / 1-ت��ي  املتظلم �ضده  اىل 
التظلم  اأق��ام عليكم  ���س.ذ.م.م قد  العامة  للتجارة  �ضنرتوم   / املتظلم  ان  القامة مبا 
املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر من �ضعادة قا�ضي المور امل�ضتعجلة 
يف المر على عري�ضة رقم 211/2016 حجز حتفظي جتاري مع الزام املتظلم �ضدها 
املوافق  الح��د  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  بالر�ضوم 
2017/3/19   ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1- عمر الفاروق احمد عمر عبداحلفيظ  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ م�ضطفى عبدالر�ضول علي بوعبا�س وميثله:احمد عبداهلل حممد 
ملك انوهي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مببلغ وقدره )500000 
دول امريكي( او ما يعادله بالدرهم الماراتي مبلغ وقدره )1825000( والر�ضوم 
وامل�ضاريف . وحددت لها جل�ضة يوم  الثالثاء املوافق  2017/3/14   ال�ضاعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

اأيام ، علما بان الدعوى معادة للمرافعة لنظر طلب الغفال .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
       اإعالن حكم متهيدي بالن�سر

   فـي  الدعوى 2016/2573  جتاري جزئي
اىل املدعي عليهما / 1- انوار الفق البي�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- مرت�ضى ناجني علي عبا�س ناجني 
بن  �ضهيل  بن  ال�ضيد/احمد  ذ.م.م وميثلها  التجارية  بهوان  �ضركة  املدعي/  ان  القامة مبا  جمهويل حمل 
�ضامل املخينى بهوان ب�ضفته مدير املدعية قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
املو�ضوع  الف�ضل يف  وقبل  املحكمة مبثابة احل�ضوري  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  بتاريخ:2017/2/21 
بندب اخلبري احل�ضابي �ضاحب الدور يف اجلدول ما مل يتفق الطرفان علي تعيينه خالل ا�ضبوع تكون مهمته 
الطالع على ملف الدعوى وما به من م�ضتندات وما ع�ضى ان يقدم له من ا�ضول م�ضتندات النتقال اىل 
كانت  ان  املنتظمة  احل�ضابية  ودفاترها  �ضجالتها  على  والط��الع  الوىل  عليها  واملدعي  املدعية  ال�ضركتني 
م�ضتندات غري  ا�ضول  ذلك من  �ضند  و  العالقة بني طرفني  وبيان طبيعة  واللكرتونية  الورقية  مت�ضكها 
الثاين  املن�ضوبة للمدعي عليه  ال�ضيكات  جمحودة وهل توجد عالقة تعاقدية وامل�ضدد واملرت�ضد وعالقات 

مبو�ضوع الدعوى وحددت مبلغ اربعة الف درهم كامانة للخبري تودع بخزينة املحكمة.
ch2.D.19:وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم الثالثاء املوافق:2017/3/14 ال�ضاعة:08:30 �س يف القاعة

رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/71  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �ضامر عبداحلليم عمران  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ عارف حممد ال�ضادق  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  والر�ضوم  مركبه  بت�ضليم  املطالبة 
 8.30 ال�ضاعة     2017/4/3 امل��واف��ق   الث��ن��ني  ي���وم   لها جل�ضة  وح���ددت 
اأو من ميثلك  Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  �س بالقاعة 
للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/1171  جتاري كلي

مبا  القامة  حمل  جمهول  العامة  للتجارة  ديف�ضكو  �ضركة   -1 املدخل/  اخل�ضم  اىل 
ر�ضيد  احمد  �ضليمان   : وميثله  فردية(  )موؤ�ض�ضة  للتجارة  الف�ضي  اخلط  املدعي/  ان 
املنهايل قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مت�ضامنني 
املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2.500.000( وق��دره  مببلغ  ومنفردين 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة .   وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2017/3/14 ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
       اإعالن بورود التقرير بالن�سر

   فـي  الدعوى 2016/1633  جتاري كلي
حمل  جمهول  للعقارات  هومز  هوليداي   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
- اميكول  دي�ضرتيكت كولينج  الم���ارات  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مبا 
- ���س.ذ.م.م وميثله : بدر حممد علي القرق نعلمكم بان املحكمة 
املذكورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2017/3/8 يف  املنعقدة  بجل�ضتها  ق��ررت 
اعاله ، اإخطاركم بورود تقرير ال�ضيد اخلبري املنتدب يف الدعوى 
وقد حتددت جل�ضة يوم الربعاء املوافق:2017/3/22 ال�ضاعة:09:30 

�س بالقاعة:ch2.E.22 للتعقيب على التقرير.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2016/1829  جتاري كلي
ات�س كومباين جمهول حمل  ام بي  . دبليو بنكر جريماين جي  اأو  املدعي عليه / 1-  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ موجنا�ضا م.د.م.�س قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها �ضم ملف 
احلجز التحفظي رقم:475/2016 مللف الدعوى وا�ضدار احلكم ب�ضحة وتثبيت احلجز على 
ال�ضفينة يوين فورت�ضنا والزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامن باداء مبلغ )403.855.31( 
 2017/3/13 املوافق  الثنني  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت   . وامل�ضاريف  والر�ضوم  امريكي  دول 
ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/2836  جتاري جزئي                                        
ت��داول مي  ���س.ذ.م.م 2-  التجارية  للو�ضاطة  اك�ضنتيال ميدي�ضت  املحكوم عليهما/1-  اىل 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  ����س.ذ.م.م  جمهويل حمل 
2017/2/6  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/�ضيلفيا فالكانوفا فالكانوفا بالزام املدعي 
عليهما بان يوؤديا بالت�ضامن للمدعية مبلغ )�ضبعة واربعني الف ومائة واثنني وخم�ضني 
والفائدة  التنفيذ  وق��ت  ال�ضرف  ب�ضعر  الم��ارات��ي  بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي(  دولر 
القانونية بواقع 9% �ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف:2016/12/14 وحتى 
متام ال�ضداد والزمتهما بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/413  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-  ت��ي��م��ور ك����ودرات����وف  جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
املدعي/ انا روتار   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليها بان 
القانونية بواقع  األف دره��م(  والفائدة  ت�ضدد للمدعية مبلغ وقدره )25.000 
املوافق   الح���د  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت  وامل�����ض��اري��ف.   بالر�ضوم  والزمتها   %9
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.19 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ضاعة     2017/3/12
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/257  عمايل جزئي

جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  م�ضباح  1-اح��م��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
امل��دع��ي /عمر عبدالرحمن حممد علي ع��راب��ي قد  ان  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
 . وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   9000(
الثنني  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت   MB168270249AE ال�ضكوى  رقم 
املوافق 2017/3/20 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1181  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  1-ك��وه��ات   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  امل��دع��ي /رح��م��ت اهلل عمر خ��ان ق��د  الق��ام��ة مب��ا ان 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )11790 دره����م(  وم��و���ض��وع��ه��ا 
ال�ضكوى  رق��م   . وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB168155744AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���س   8.30 ال�ضاعة   2017/3/28
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   حماكم دبي البتدائية
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8672  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هيما�ضكو انرتنا�ضيونال للخدمات �س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ه���ارون الر�ضيد او ه��ي��داهلل ق��د اأق���ام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )37263 درهم( 
ال�ضكوى  رق��م   . وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
mb167777741ae/2016 وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���س   8.30 ال�ضاعة   2017/3/16
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8216  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مدينة اجلمال لالعمال الفنية ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد �ضم�ضري علي عبدالعلي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )19450 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
 MB166617891AE/2016:درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى
�س   8.30 ال�����ض��اع��ة   2017/3/30 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س   ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/589  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-النجمة البي�ضاء للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  داود  حبي�س  داود  /رزق  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
وتذكرة  درهم(   24614( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها 
ع���ودة مببلغ )3000 دره���م( وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة. رقم 
ال�ضكوى mb166374971ae وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���س   8.30 ال�ضاعة   2017/3/30
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1312  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الكرنك الدولية لل�ضفر وال�ضياحة ذ.م.م - فرع دبي 
بينديرو  بينالك  /ف��رال��ني  املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  ذ.م.م جمهول حمل   -
وقدرها  املطالبة مب�ضتحقات عمالية  الدعوى ومو�ضوعها  عليك  اأق��ام  قد 
 . )70613 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )3000 دره��م( والر�ضوم وامل�ضاريف 
اخلمي�س  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت   mb168820203ae ال�ضكوى  رقم 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�ضي  مبكتب  ���س   8.30 ال�ضاعة   2017/3/23 امل��واف��ق 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/615  عمايل جزئي

الهند�ضية جمهول  رفعت م�ضطفى لال�ضت�ضارات  1-املهند�س   / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /حممد ا�ضماعيل بري حممد  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )40966 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB168036109AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   3000(
8.30 �س مبكتب  ال�ضاعة  املوافق 2017/3/23  يوم اخلمي�س   لها جل�ضة  وح��ددت 
القا�ضي لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/6998  عمايل  جزئي 

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  التنظيف  خلدمات  الذهبية  الفرا�ضة  عليه/1-  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ ديبو بوزاكال جوفيندان بوزاكال نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/1/10 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ديبو بوزاكال 
جوفيندان بوزاكال بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ )7200( درهم وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة 
�ضاحب عمل اخر وباملنا�ضب من الر�ضوم وامل�ضاريف واعفت املدعي من ن�ضيبه فيها 
خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ورف�ضت 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

اإعالن  فقدان  ا�سهم ت
ي��ع��ل��ن ال�����ض��ي��د/حم��م��د م�����ض��ع��ود جمعه 
امل����زروع����ي - الإم��������ارات ، عن  ���ض��اح��ي 
�ضهادة    -1  : التالية  ال���ض��ي��اء  ف��ق��دان 
امل�ضجلة   - �ضهم   1635 ع���دد  ا���ض��ه��م 
�ضاحي  جمعه  م�ضعود  حممد  با�ضم/ 
املزروعي - الإم��ارات - التابعة ل�ضركة 
ال���ب���رتويل   على من  اب���ار لال�ضتثمار 
ال�ضركة  ت�ضليمهما  ب���رج���اء  ي��ج��ده��ا 
امل����ذك����ورة او الت�������ض���ال ع��ل��ى ال���رق���م : 

م�ضكوراً   050-4846499

فقدان جواز �سفرت
ن����دى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
كندا   ، ال�����ض��اي��ب  ن��ا���ض��ر 
�ضفره  ج��واز   - اجلن�ضية 
 )376414( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
رقم  بتليفون  الت�����ض��ال 

 050/6237731
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عربي ودويل
هيئة اأبوظبي لل�سياحة تفوز بجائزتني يف بور�سة برلني 

يف فئة املدينة. ومينح اجلائزة الرابطة الحتادية ملنتجي 
الأفالم الأملان، لتكرمي اإجنازات الهيئة يف الرتويج لل�ضياحة 
من خالل الأفالم والطباعة واحلمالت الإبداعية يف 19 
فئة. يذكر انه يحكم يف اجلائزة 40 من احلكام امل�ضتقلني 
ب��ن��ظ��ام ال��ن��ق��اط. واحل��ك��ام م��ن ال��ف��ن��ان��ني ووك����الء ال�ضفر 
التنفيذيني وامل��خ��رج��ني وال���وزراء  والأ���ض��ات��ذة وامل��دي��ري��ن 

وال�ضفراء واملخرجني.
وقال مبارك النعيمي مدير اإدارة الرتويج اخلارجي املكاتب 
اإن  اأنباء الم��ارات  الهيئة يف ت�ضريح لوكالة  اخلارجية يف 
الهيئة فازت اأم�س اأي�ضا بجائزة اإك�ضبيديا ميديا �ضولو�ضينز 
املدير عام هيئة  �ضعيد غبا�س  �ضيف  �ضعادة  ت�ضلمها  والتي 

ترويجي  فيديو  اأف�ضل  عن  والثقافة  لل�ضياحة  اأبوظبي 
بثته هيئة اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة يف الربع الأخري من 
عام 2016 بال�ضرق الأو�ضط.  ومتنح اجلائزة اأكرب �ضركة 
لل�ضفر يف العامل اإك�ضبيديا جروب، وذلك يف اإ�ضافة جديدة 
الهيئة  ال��ع��ام.  وط��ورت  الهيئة ه��ذا  اإىل جوائز وجناحات 
للرتويج  اأ�ضبوعا   12 ا�ضتمرت  حملة  اإك�ضبيديا  و�ضركة 
الوليات  يف  العطالت  لق�ضاء  وجهة  كاأف�ضل  لأب��وظ��ب��ي 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول  املتحدة  واململكة  املتحدة 
والهند واأملانيا.  وت�ضمنت احلملة �ضراكة اإبداعية لت�ضجيع 
التوا�ضل  و�ضائل  الفيديو على  امل�ضتخدمني على م�ضاركة 

الجتماعي، الذي انت�ضر عامليا.

••برلني-وام:

لل�ضياحة بجائزتني خالل م�ضاركتها  اأبوظبي  فازت هيئة 

الذي  ب��ي  ت��ي  -اآي  ال��دول��ي��ة  ال�ضياحة  بور�ضة  معر�س  يف 
ابوظبي  يعزز  12 مار�س يف برلني، ما  اأعماله يف  يختتم 
كوجهة �ضياحية متميزة تقدم خدمات عاملية امل�ضتوى. فقد 
منحت منظمة جولدن �ضيتي جيت” العاملية، بالتعاون مع 
اأبوظبي لل�ضياحة  معر�س برلني لل�ضفر وال�ضياحة، هيئة 
والثقافة اأم�س الأول اجلائزة الف�ضية على م�ضتوى العامل 
عن حملة الفيديو الرتويجية حكايا اأبوظبي ال�ضتثنائية 

لبنان يفو�ص 4 بنوك الإعادة متويل �سندات دولية 
املتح����������دة  بالولي�������ات  العائ������د  منحنى  ت��غ��ريات 
الحتادية  املفتوح�������ة  ال�ضوق  جلن������ة  اجتماع  قب�����ل 
ي��وم الأرب���ع���اء. ن��راق��ب ه��ذا ع��ن كثب و���ض��رنى كيف 
�ضيوؤثر على �ضعرنا ال�ضرت�ضادي الأويل وعلى ال�ضعر 
للبنان  دول��ي��ة  �ضندات  اإ���ض��دار  اأح���دث  ك��ان  النهائي. 
على   2016 ني�ضان  اب��ري��ل  يف  دولر  مليار  بقيمة 
وابريل   2024 ني�ضان  ابريل  ا�ضتحقاق  �ضريحتني 
ويف مايو اأيار املا�ضي زادت احلكومة  ني�ضان 2031. 
بالعملة  العام عن طريق مبادلة ديون  الدين  حجم 
لبنان  دولر.  مليارا  قيمتها  دولية  ب�ضندات  املحلية 
من    B1 حا�ضل على ت�ضنيف B2  من موديز و 

�ضتاندرد اند بورز وفيت�س.

•• بريوت-رويرتز:

اجلمعة  ام�س  اللبنانية  املالية  ب���وزارة  م�ضوؤول  ق��ال 
الوزارة فو�ضت باركليز وبنك بيبلو�س و�ضو�ضيته  اإن 
ج��رنال-ل��ب��ن��ان وج��ي��ه.ب��ي م���ورج���ان لإع�����ادة متويل 
�ضندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولر واإن الت�ضوية 

�ضتكون يف 20 مار�س اآذار.
واأ�ضاف امل�ضوؤول اأن الوزارة تنوي درا�ضة ثالث �ضرائح 

حمتملة لأجل ع�ضر �ضنوات و15 عاما و20 عاما.
وقال �ضنقوم بالإ�ضدار حتت مظلة الربنامج القائم. 
الكتتاب  الأمريكيني  امل�ضتثمرين  بو�ضع  و�ضيكون 
حالي�����ا  ال���وزارة  تراقب  امل�ضوؤول  وق��ال  الإ���ض��دار.  يف 

الأول  الربع  خالل  �ضياحي  قطاع 
من العام 2017، ليناق�س اأف�ضل 
ال��ف��ر���س ال���ض��ت��ث��م��اري��ة م���ع اأب���رز 
اأطراف القطاع.   وعّلق داديل على 
اأبوظبي  �ضوق  �ضهد  بقوله:  الأمر 
 2013 ارتفاعاً هائاًل بني عامي 
مبيعات  يف  النمو  ق���اده  و2014 
اأ�ضعار  وارتفاع  ال�ضكنية  الوحدات 
الفاخرة بواقع  ال�ضكنية  الوحدات 
%25 ���ض��ن��وي��اً، وه����ي وت����رية مل 
تت�ضم بال�ضتدامة.  وتابع: ل تزال 
هناك فر�س ا�ضتثمارية، وبخا�ضة 
يف الأ�ضول القائمة املولدة للدخل، 
ملمو�ضاً  اهتماماً  ن�ضهد  ن��زال  ول 
م����ن ج����ان����ب امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن ممن 
ل��دي��ه��م ن��ظ��رة ط��وي��ل��ة الأم����د اإىل 
تتمثل  امل�ضتقبلية.  النمو  اإمكانات 
الأ�ضول  ال��ف��ر���س يف مت��ل��ك  اأب����رز 
القطاع  دخ��ول  اأو  للدخل  امل��وّل��دة 
لإج������راء ت��رت��ي��ب��ات ال��ب��ن��اء ح�ضب 
املوؤ�ض�ضني  امل�ضتاأجرين  الطلب مع 
– وهو جمال ي�ضتهدف العقارات 
الوظيفية يف مواقع قائمة بالفعل 
ميكنها حتقيق ال�ضتدامة ملعدلت 

الإ�ضغال املرتفعة.
�ضكيب  ���ض��ي��ت��ي  م���ع���ر����س  وي����وف����ر 
اأب�������وظ�������ب�������ي م����ن���������ض����ة م���ث���ال���ي���ة 
للم�ضتثمرين للعثور على الفر�س 
امل�ضتويات  كافة  عرب  ال�ضتثمارية 
بالإ�ضافة  ب��امل��ن��ط��ق��ة،  ال�����ض��ع��ري��ة 
التطورات  اأح��دث  ا�ضتعرا�س  اإىل 
ال��ع��امل��ي��ة ف��ي��م��ا ي��ج��ت��م��ع اأك����رث من 
اأنحاء  جميع  م��ن  ع��ار���ض��اً   130

العامل ل�ضتعرا�س منتجاتهم.  
احلا�ضرين  املتحدثني  اأب��رز  وم��ن 
يف امل���وؤمت���ر اأي�����ض��ا ك���ل م���ن: معن 
ال���ع���ول���ق���ي، م���دي���ر ����ض���رك���ة ال�����دار 
مدير  الفردان  وحممد  العقارية، 
م��ن��ط��ق��ة م��دي��ن��ة م�����ض��در احل����رة، 
واآن بوثيلو، مدير الت�ضويق الأول 
كبري  ماغي،  و�ضون  دوبيزل  ل��دى 
ال��ق��ان��ون��ي��ني لدى  امل�����ض��ت�����ض��اري��ن 

منطقة تو فور فيفتي فور.  

•• اأبوظبي-الفجر: 

ي�������رى خ���������رباء ال�����ع�����ق�����ارات ب�����اأن 
حت�����ض��ني م�����ض��ت��وى ال�����ض��ف��اف��ي��ة يف 
الأ����ض���واق واإق���ام���ة امل��ن��اط��ق احلرة 
���ض��ت��ك��ون ع���وام���ل اأ���ض��ا���ض��ي��ة جلذب 
�ضوق  اإىل  الأجنبية  ال�ضتثمارات 
العقارات يف اأبوظبي.  ويف ظل منو 
املبا�ضرة  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���ض��ت��ث��م��ارات 
يف الإم���ارة ب��واق��ع %7 ع��ن العام 
الإح�ضاء  م��رك��ز  بح�ضب  امل��ا���ض��ي، 
– اأبوظبي، تبذل احلكومة جهوداً 
املعايري  اأج��ل حت�ضني  �ضخمة من 
والأنظمة وفر�س ال�ضراء، وتعزيز 
دوافع ال�ضركات الأجنبية والأفراد 
القت�ضاد  يف  ال�ضتثمار  ملوا�ضلة 
امل���ح���ل���ي.   و���ض��ي��ك��ون دع����م العمل 
ا�ضتثمارية  ب��ي��ئ��ات  اإي����ج����اد  ع��ل��ى 
اأب��رز موا�ضيع  جديدة واح��داً من 
�ضيتي  م����وؤمت����ر  خ�����الل  ال���ن���ق���ا����س 
ال�ضهر  يقام  الذي  اأبوظبي  �ضكيب 
املقبل يف اليوم الأول من معر�س 
يقام  ال��ذي  اأبوظبي  �ضكيب  �ضيتي 
 20 اإىل   18 ب���ني  م���ا  ال���ف���رتة  يف 
الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  اأب��ري��ل 

للمعار�س.  
 25 اأكرث من  وبالنظر اإىل وجود 
دب��ي، مقارنة مع  ح��رة يف  منطقة 
كرايغ  يعتقد  ابوظبي،  يف  خم�ضة 
بالمب، مدير الأبحاث لدى �ضركة 
جل�ضات  م���دراء  واأح���د  اإل  اإل  جيه 
املوؤمتر، باأن مفهوم املناطق احلرة 
التطوير  م��ن  م��زي��د  اإىل  ب��ح��اج��ة 
العقارات  قطاعات  دع��م  اأج��ل  من 
والتجارية  وامل��ك��ت��ب��ي��ة  ال�����ض��ك��ن��ي��ة 

وامل�ضتودعات يف العا�ضمة.  
املناطق  م��ف��ه��وم  ب���الم���ب:  وق�����ال 
احل�������رة اأك�������رث ت����ق����دم����اً يف دب�����ي، 
الإمارتني  بني  التوازن  ولتحقيق 
تطوير  اأب��وظ��ب��ي  ع��ل��ى  �ضيتوجب 
ب�ضكل  احل��ال��ي��ة  احل���رة  مناطقها 
اأكرب واأو�ضع، ودرا�ضة اإطالق مزيد 
من املناطق احلرة للقطاعات التي 

تطوير  اأن  ن��رى  حيث  ال�ضياحي، 
توفر  ال����ت����ي  امل���ت���م���ي���زة  امل����ن����اط����ق 
عرو�س القيمة امل�ضافة لل�ضياح يف 
مع  الثالث  الإم���ارة  مناطق  كافة 
الثقافية  اجل��وان��ب  على  الرتكيز 
�ضيكون  وال��ط��ب��ي��ع��ة،  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
بتحقيق  املرتبطة  املنجزات  اأب���رز 
ت���ل���ك ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة. واأو�����ض����ح 
ق����ائ����اًل: ���ض��ي��ك��ون ت��ن��ف��ي��ذ من����وذج 
مناطق  يف  ال�����ض��ي��اح��ة  ل��ت��ط��وي��ر 
املعامل  ت���ط���وي���ر  ب���ه���دف  حم������ددة 
اأعمال  م��ع  ان�����ض��ج��ام��اً  وال��ت��ج��ارب 

اأ�ضولها  اأو  وجغرافيتها  املنطقة 
تنمية  ل��ف��ر���س  ح��اف��زاً  الطبيعية 
امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة، كما 
ال�ضتثمار  لت�ضجيع  خدماتنا  اأن 
ال�������ض���ي���اح���ي مت��ك��ن��ن��ا م����ن رع���اي���ة 
امل�ضتثمرين  بني  ال�ضراكة  وتعزيز 

العامليني ورواد الأعمال املحليني.
بدوره يك�ضف ديفيد داديل، املدير 
اإل  اإل  ج��ي��ه  ل�����ض��رك��ة  الإق���ل���ي���م���ي 
واملتحدث الرئي�ضي خالل موؤمتر 
 ،2017 اأب��وظ��ب��ي  �ضكيب  �ضيتي 
لكل  الأداء  م���الم���ح  اأح������دث  ع���ن 

لروؤية  وف���ق���اً  لت�ضجيعها  ت�����ض��ع��ى 
بالمب  واأو����ض���ح   .2030 ال��ع��ام 
امل��ن��اط��ق احل����رة ���ض��ت�����ض��اه��م يف  اأن 
ال�ضتثمارات  ا�ضتقطاب مزيد من 
ن��ظ��راً لكونها  ال��ت��وظ��ي��ف  وف��ر���س 
لأن�ضطة  جت��م��ع  م���راك���ز  ت�����ض��ّك��ل 
وجود  ت�ضهل  وب��ال��ت��ايل  مت�ضابهة 
اإىل  ب�ضاطة،  اأك��رث  ت�ضريعية  بيئة 
الت�ضغيل  تكلفة  انخفا�س  جانب 

ومنح ال�ضركات حرية اأكرب. 
واأ���ض��اف: مت��ر الأ���ض��واق حاليا يف 
قطاع  لأي  مت��ام��اً  طبيعية  دورة 

مع  بالتعاون  يقام  الذي  اأبوظبي، 
النا�ضئة  ال��ت��وج��ه��ات  اإل،  اإل  ج��ي��ه 
مالمح  �ضياغة  على  تعمل  ال��ت��ي 
ال���ض��ت��ث��م��اري��ة يف قطاع  ال��ف��ر���س 
ب��اأب��وظ��ب��ي م��ن جديد،  ال�����ض��ي��اف��ة 
م���ع ال��رتك��ي��ز ب�����ض��ك��ل خ��ا���س على 
والتي  املقبلة  ال�ضخمة  امل�ضاريع 
للمعنيني  ج��دي��دة  ف��ر���ض��اً  �ضتتيح 

وامل�ضتثمرين.  
البو�ضعيدي،  عمر  يقدم  و���ض��وف   
ال�ضتثمار  ت�ضجيع  ف��ري��ق  رئي�س 
هيئة  ل��دى  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�ضياحي 

وبالن�ضبة  ال����ع����امل.  يف  ع����ق����اري 
اإىل  يتطلعون  الذين  للم�ضرتين 
قطاع العقارات كفر�ضة ا�ضتثمارية 
طويلة الأمد، فاإن الوقت الآن هو 

الأمثل لل�ضراء.
العقارات  اأ����ض���واق  حت��ق��ق  وف��ي��م��ا   
الإماراتية منواً ون�ضجاً، تنخف�س 
ن�����ض��ب��ة ال��ت��ط��اي��ر يف ال��ق��ط��اع مما 
ا�ضتقراراً  اأك���رث  ال��ع��ائ��دات  يجعل 
واأ�ضهل يف التنبوؤ، وبالتايل اإمكانية 
امل�ضتثمرين.   ا�ضتقطاب مزيد من 
�ضكيب  �ضيتي  موؤمتر  يناق�س  كما 

كلمة  وال�ضياحة،  للثقافة  اأبوظبي 
ح�ضرية  مرئيات  فيها  ي�ضتعر�س 
�ضياحية  ك��وج��ه��ة  اأب��وظ��ب��ي  ح���ول 
ال�ضتثمارية  امل���راك���ز  ب��ن��اء  ودور 
اجل���دي���دة والإم���ك���ان���ات الإداري������ة 
جذاب  مركز  اإق��ام��ة  يف  امل�ضتدامة 
للم�ضتثمرين املحليني والدوليني 

يف قطاع العقارات. 
البو�ضعيدي:  قال  م�ضاركته  وعن 
ت�����ع�����ّد ال���������ض����راك����ة م������ع ال���ق���ط���اع 
اخل��ا���س اأح���د اأب���رز ال��ت��وج��ه��ات يف 
القطاع  ل��ت��ن��م��ي��ة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا 

مع ا�ضتمرار الهتمام الأجنبي 

املتحدثون يف موؤمتر �سيتي �سكيب اأبوظبي يناق�سون الفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة 

جمموعة ريك�ضو�س تعلن يف برلني عن افتتاح فندق »ريك�ضو�س برمييوم دبي« يف جمريا بيت�س 15 مايو 2017

ان�ساء منتجع جديد حاليًا يف جزيرة ال�سعديات باأبوظبي واالفتتاح يف عام 2018

م�ضاركة 28 ممثاًل من خمتلف اجلهات احلكومية املحلية والحتادية واخلا�ضة

دبي لتنمية اال�ستثمار ودبي لتنمية ال�سادرات تقودان بعثة دبي 
لعر�ص الفر�ص التجارية واال�ستثمارية لالإمارة يف الواليات املتحدة 

القرقاوي: الوليات املتحدة �ضمن اأكرث ثالث دول ت�ضتثمر يف دبي خالل ع�ضرة اأعوام
العو�ضي:94 مليار درهم التجارة بني الإمارات والوليات املتحدة بنمو 1.04٪ يف 2016 

رفع اأجور 1.5 مليون عامل 
بالقطاع اخلا�ص يف تون�ص

•• تون�ض-رويرتز:

وقع الحتاد العام التون�ضي لل�ضغل واحتاد ال�ضناعة والتجارة يف تون�س اتفاقا ام�س 
تخف�س  قد  خطوة  يف  اخلا�س  بالقطاع  عامل  مليون   1.5 ح��واىل  روات��ب  ل��زي��ادة 
ال��ت��وت��ر الج��ت��م��اع��ي وت��وف��ر م��ن��اخ��ا م��الئ��م��ا لإع����ادة ج���ذب ال���ض��ت��ث��م��ارات واإنعا�س 
القت�ضاد الواهن. توقيع التفاق جرى بق�ضر احلكومة بالق�ضبة بح�ضور رئي�س 
اخلا�س.  القطاع  اأج��ور  يف  باملئة  �ضتة  بزيادة  يق�ضي  وه��و  ال�ضاهد  يو�ضف  ال���وزراء 
وقالت وداد بو�ضماوي رئي�ضة احتاد ال�ضناعة والتجارة اإن الزيادة تاأتي بينما تعاين 
اأ�ضافت دورنا هو  عدة موؤ�ض�ضات تون�ضية من �ضعوبات يف بع�س القطاعات. لكنها 
رفع  اأي�ضا  يتعني  وال��ي��وم  الجتماعي..  وال�ضلم  الجتماعي  امل��ن��اخ  على  املحافظة 
ن�ضق النتاج والعمل. فر�ضت احلكومة هذا العام على املوؤ�ض�ضات املحلية والأجنبية 
�ضريبة اإ�ضافية ل�ضنة واحدة بن�ضبة 7.5 % لتدبري موارد اإ�ضافية وخف�س عجز 
امليزانية املتوقع اأن يبلغ 4.9% يف 2017. وقال نور الدين الطبوبي الأمني العام 
“فر�ضة جديدة لال�ضتقرار الجتماعي.. ونحن  اإن التفاق  لالحتاد العام لل�ضغل 
ينمو  اأن  املتوقع  م��ن  متطورة”.  واإنتاجية  تناف�ضية  ق��درة  لها  ملوؤ�ض�ضات  بحاجة 
املا�ضي.  العام  باملئة  بواحد  مقارنة   %  2.5 بن�ضبة  العام  هذا  التون�ضي  القت�ضاد 
ورغم التقدم ال�ضيا�ضي الذي اأحرزته تون�س فاإن كثريا من التون�ضيني يعانون ب�ضبب 
غالء الأ�ضعار وارتفاع معدلت البطالة وا�ضتمرار تهمي�س املناطق الداخلية وكلها 

عوامل �ضاهمت يف الإطاحة بالرئي�س الأ�ضبق زين العابدين قبل 6 �ضنوات. 

ارك���ان على جن��اح فندق  ال�ضيد  واأك���د 
وم��ن��ت��ج��ع ري��ك�����ض��و���س ال��ن��خ��ل��ة يف دبي 
ومنتجع ريك�ضو�س باب البحر يف راأ�س 
ن�ضبة  متو�ضط  و���ض��ل  حيث  اخليمة 
خالل   90% اإىل  الإ�ضغال  معدلت 
عام 2016 . م�ضرياً اىل ان جمموعة 
باإن�ضاء  حاليا  تقوم  ريك�ضو�س  فنادق 
ال�ضعديات  ج��زي��رة  يف  جديد  منتجع 
ب��اأب��وظ��ب��ي واآخ�����ر  يف امل��ال��دي��ف ومن 
املقرر افتتاحهما بحلول عام 2018 
 26 ايل  املجموعة  حمفظة  لرتتفع 

منتجعا وفندقا حول العامل .
اأن  اأود  ت�����ض��ري��ح��ه:  خ���ت���ام  يف  وق�����ال 
هيئة  و  دب��ي  يف  ال�ضياحة  هيئة  اأ�ضكر 
لنجاحهما  راأ���س اخليمة  ال�ضياحة يف 
اأنحاء  ال�����ض��ي��اح م���ن ج��م��ي��ع  يف ج���ذب 
العامل و نتطلع للمزيد من الإجنازات 

القادمة يف امل�ضتقبل القريب .

•• دبي، برلني -الفجر:

منتجعات  و  ف��ن��ادق  جمموعة  اأعلنت 
م�ضاركتها  خ��الل  العاملية  ريك�ضو�س 
العاملية  ال�����ض��ف��ر  ب��ور���ض��ة  م��ع��ر���س  يف 
قرب  ع���ن  ام�������س،  ب��رل��ني  يف   2017
افتتاح فندق ريك�ضو�س برمييوم دبي، 
يف ج��م��ريا ب��ي��ت�����س ري��زي��دن�����س، اأرق���ي 

املقا�ضد ال�ضياحية يف اإمارة دبي.
ب��ي��ان �ضحايف  امل��ج��م��وع��ة يف  وذك�����رت 
ان���ه م���ن امل���ق���رر اف��ت��ت��اح ه���ذا ال�ضرح 
ال�����ض��ي��اح��ي الأب�����رز يف دب���ي ي����وم  15 
اعلى  �ضيوفر  وال����ذي   2017 م��اي��و 
الفندقية  اخل�����دم�����ات  م���وا����ض���ف���ات 
العاملية و املرافق الرتفيهية امل�ضممة 

لإبهار ال�ضيوف و الزوار.
وي��ج��ي��ئ الإع�������الن ع���ن الف���ت���ت���اح يف 
ال�ضوق  ل��ت��ح��ف��ي��ز  ب����رل����ني  م���ع���ر����س 

ال�����ض��ي��اح��ي��ة الأوروب����ي����ة و ع��م��الئ��ن��ا و 
ال�ضركاء بالإ�ضافة اإىل تعزيز العالمة 
التجارية يف و�ضائل الإعالم الأوروبية 

املتخ�ض�ضة يف ال�ضياحة .

يف  ال�ضياحيني  لل�ضركاء  ب���الإم���ارات 
اأك��رب . واأ���ض��اف قائال:  اأوروب���ا ب�ضكل 
ع��ق��دن��ا ال��ع��دي��د م����ن  ال���ل���ق���اءات مع 
الرحالت  منظمي  و  ال�ضفر  وك���الت 

�ضيوف  ع��دد  ت��زاي��د  لقد  ريك�ضو�س: 
ف����ن����ادق����ن����ا ال�����ق�����ادم�����ني م�����ن ال�������دول 
الأوروب���ي���ة خ���الل الأ���ض��ه��ر الأخ����رية، 
ريك�ضو�س  ف��ن��ادق  ب��رتوي��ج  �ضنقوم  و 

الأملاين و الأوروبي وجلب ال�ضياح ايل 
فندق ريك�ضو�س برمييوم دبي.

وق�����ال ال�����ض��ي��د ارك�����ان ي���ل���درمي نائب 
بفنادق  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س 

يرافقه  اجل����ن����وب،  ب���دب���ي  ب����الإن����اب����ة 
حم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ف��ه��ي��م نائب 
امل��وؤ���ض�����ض��ي يف  ال��ت��ط��وي��ر  اأول  رئ��ي�����س 
املوؤ�ض�ضة؛ والدكتور جمعة املطرو�ضي، 
العمليات   - التنفيذي  الرئي�س  نائب 
دبي  �ضلطة واحة  العمالء يف  و�ضوؤون 
الفهيم؛  ع��م��ر  ي��راف��ق��ه  لل�ضيليكون، 
رئي�س  ن����ائ����ب  جم�������رن،  ب����ن  وح����م����د 
دائرة  يف  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  ق�ضم  اأول 
بدبي؛  التجاري  والت�ضويق  ال�ضياحة 
دبي  جلنة  رئي�س  ال�����ض��ري��ف،  وج��م��ال 
والتلفزيوين؛  ال�ضينمائي  ل��الإن��ت��اج 
وحممد حممد من مركز دبي لل�ضلع 
املتعددة؛ وعبد الكرمي حممود وعمار 
مالك من جمموعة تيكوم، بالإ�ضافة 

اإىل ممثلني عن طريان الإمارات.

•• دبي-الفجر: 

تقود موؤ�ض�ضة دبي لتنمية ال�ضتثمار، 
ال�ضادرات،  لتنمية  دب���ي  وم��وؤ���ض�����ض��ة 
القت�ضادية  التنمية  دائرة  موؤ�ض�ضات 
مدن  اأرب���ع  يف  ترويجية  بعثة  ب��دب��ي، 
كربى يف الوليات املتحدة الأمريكية 
دييغو،  و�ضان  اأجنلو�س،  لو�س  ت�ضمل 
واأو�������ض������نت، وم����ي����ام����ي. وت�����اأت�����ي هذه 
اقت�ضادية  اأه������داف  ���ض��م��ن  ال����زي����ارة 
تعزيز  اإىل  الرامية  وموؤ�ض�ضاتها  دبي 
الروابط التجارية بني دبي والوليات 
املتحدة الأمريكية، وجذب ال�ضناعات 
وال�ضتثمار من اأمريكا اإىل دبي، عرب 
اإمارة  يف  الواعدة  الفر�س  ا�ضتعرا�س 
دب����ي، وت�����ض��ل��ي��ط ال�����ض��وء ع��ل��ى فر�س 

ال��ن��ق��ل احلديث،  امل��ت��ط��ورة، وو���ض��ائ��ل 
���ض��ه��ول��ة يف ممار�ضة  ذل���ك  م�����ض��اح��ب 
ال�ضركات  ب��اإم��ك��ان  الأع��م��ال.  اأن�ضطة 
قاعدة  اإىل  الو�ضول  اإىل  تتطلع  التي 
اتخاذ  اخل��ارج،  العمالء يف  اأو�ضع من 
بحيث  للت�ضدير،  عاملية  كمن�ضة  دبي 
وكذلك  اجلديدة  الأ���ض��واق  ت�ضتهدف 
منتجاتها  وت�����ض��در  م��ن��ه��ا،  ال��ن��ا���ض��ئ��ة 
اإل��ي��ه��ا م��ن دب���ي.  واأ���ض��اف العو�ضي: 
منت التجارة بني الإمارات والوليات 
 ،2016 ال��ع��ام  يف   %1.04 امل��ت��ح��دة 
لتتجاوز 94 مليار درهم على الرغم 
الوقت  ويف  العاملية.   التحديات  م��ن 

ذاته، �ضكلت ال�ضادرات الإماراتية اإىل 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اأك���رث م��ن 12.3 
بزيادة   ،2016 ع��ام  يف  دره���م  مليار 
قدرها 36.03% عن العام 2015. 
الوجهة  الإم��������ارات  دول�����ة  ت�����زال  ول 
املتحدة  للوليات  العليا  الت�ضديرية 
و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�����ض��رق  منطقة  يف 
ولغاية   2008 ال��ع��ام  م��ن  اأف��ري��ق��ي��ا 
الآن. و�ضريافق وفد البعثة التجارية 
 28 دب���ي،  اقت�ضادية  موؤ�ض�ضات  م��ن 
احلكومية  اجل�����ه�����ات  مم���ث���ل���ي  م�����ن 
الحتادية واملحلية واملخت�ضة، ومنهم 
التنفيذي  امل��دي��ر  الأن�����ض��اري،  اأح��م��د 

ال�ضراكة واملعرفة بني دولة الإمارات، 
وال����ولي����ات امل���ت���ح���دة الأم���ري���ك���ي���ة يف 
جم������ال ال�����������ض�����ادرات وال����ض���ت���ث���م���ار. 
من  جمموعة  البعثة  اأجندة  وت�ضمل 
والجتماعات  ال��ر���ض��م��ي��ة،  ال��ل��ق��اءات 
ميدانية  زي���ارات  وكذلك  التعريفية، 
يف ل��و���س اأجن��ل��و���س و����ض���ان دي��ي��غ��و يف 
واأو���ض��نت يف ولية  كاليفورنيا،  ولي��ة 
لودريل  ف��ورت  مع  وميامي  تك�ضا�س، 
يف ولي���ة ف��ل��وري��دا يف ال��ف��رتة م��ا بني 
  .2017 م����ار�����س   24 وح���ت���ى   11
وي����اأت����ي ت��ن��ظ��ي��م ال��ب��ع��ث��ة ب���دع���م من 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  قن�ضلية 

ال�ضرتاتيجية  البلدين، وعر�س  بني 
ال��ت��ن��م��وي��ة والق���ت�������ض���ادي���ة يف دب����ي، 
الأمريكية  ال�����ض��رك��ات  ل���ض��ت��ق��ط��اب 

القائمة على املعرفة والبتكار.
الوليات  ال��ق��رق��اوي: حتتل  واأ���ض��اف 
اأكرث  �ضمن  متميزاً  موقعا  امل��ت��ح��دة 
خالل  دب��ي  يف  م�ضتثمرة  دول  ث��الث 
ال�ضنوات الع�ضر املا�ضية، وتت�ضم اأغلب 
دبي  ت�ضعى  بالبتكار.  ال�ضركات  ه��ذه 
ال�ضراكة  من  اأعلى  مراحل  بلوغ  اإىل 
مع جمتمع الأعمال من امل�ضتثمرين، 
وه���ي ق����ادرة ع��ل��ى ا���ض��ت��ق��ط��اب روؤو�����س 
الأموال واملعرفة، التي ترفع بدورها 

وهيو�ضنت  اأجنلو�س  لو�س  من  كل  يف 
لدولة  التجاري  واملكتب  ونيويورك؛ 
وجمل�س  وا����ض���ن���ط���ن؛  يف  الإم����������ارات 
الأع�����م�����ال الإم������ارات������ي الأم����ري����ك����ي. 
القرقاوي،  فهد  قال  املنا�ضبة،  وبهذه 
لتنمية  دبي  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  املدير 
اإىل  امل�����ض��ارك��ون  ي�ضتعد  لال�ضتثمار: 
ومدى  دب���ي،  جن��اح  ق�ضة  ا�ضتعرا�س 
ال�ضراكات،  الم��ارة يف تطوير  اهتمام 
تنظيم  ال���زي���ارات،  اأج��ن��دة  و�ضت�ضمل 
لقاءات ومناق�ضات يف املدن الأمريكية 
امل�ضتهدفة. �ضرتكز البعثة على بحث 
العالقات  وتو�ضيع  ال�ضتثمار  اآف���اق 

م��ن م��ك��ان��ة دب���ي ك��م��رك��ز حم����وري يف 
�ضال�ضل القيمة العاملية، وتخلق املزيد 
من الفر�س لالأفراد يف جميع اأنحاء 
العامل نظراً لرتباط الإمارة بالأ�ضواق 
الأو�ضط،  ال�ضرق  منطقة  يف  الواعدة 
القارة  و�ضبه  اأفريقيا،  و�ضرق  و�ضمال 
امل�ضتقلة.  ال����دول  وراب��ط��ة  ال��ه��ن��دي��ة، 
ويف ال�ضياق ذاته، قال املهند�س �ضاعد 
ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  امل��دي��ر  العو�ضي، 
دبي  ت��ق��دم  ال�������ض���ادرات:  لتنمية  دب���ي 
ال�ضتثنائية  امل����ي����زات  م���ن  ال���ع���دي���د 
اخلدمات  ع��رب  الأمريكية  لل�ضركات 
التحتية  وال���ب���ن���ي���ة  ال���ل���وج�������ض���ت���ي���ة 

اإقامة املناطق احلرة وتعزيز ال�ضفافية ي�ضمنان منو القطاع العقاري يف اأبوظبي
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العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01522/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : خلود احمد ابراهيم احمد التميمي 
مبا اأن املدعي : مي للعقارات  - �س  ذ م م   

 قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/01522/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها ب�ضداد مبلغ 13125 درهم وذلك عن )بدل ايجار )10 
ايام( مدة اجراء اعمال ال�ضيانة الالزمة للعني املوؤجرة وذلك ح�ضب التقرير ال�ضادر من 

بلدية دبي ق�ضم ادارة ال�ضيانة العامة. 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها ب�ضداد مبلغ )67.200/ درهم قيمة اعمال ال�ضيانة الالزمة 
العامة. ال�ضيانة  اإدارة  ق�ضم  دبي  بلدية  ال�ضادر من  التقرير  وذلك ح�ضب  املوؤجرة   للعني 

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 1020 درهم وذلك مقابل م�ضاريف 
الأمر على عري�ضة رقم 2397/2016 بال�ضافة لقيمة املبالغ املذكور اعاله.  

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم الربعاء املوافق 2017/3/15 
ال�ضاعة 3.00م امام اللجنة الق�ضائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة 
ايام من تاريخ الن�ضر . فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من 

دفاع وم�ضتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00806/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : وورلد اأوف ترافل - �س م ح  
مبا اأن املدعي : ح�ضني احمد حممد احلثيلي    

 قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/00806/2017 /�ضكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها مبا ي�ضتجد من القيمة ايجارية من تاريخ 2016/12/13 

وحتى تاريخ الخالء الفعلي للعني املوؤجرة 
مطالبة مالية - انه تر�ضد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2015/2/10 

وحتى 2016/2/9 ورغم اخطاره ن�ضرا يف 2016/12/13 ميتنع عن ال�ضداد
ف�ضخ عقد ايجار �ضاري - انه ا�ضتاأجر املدعي عليه املاجور املبني �ضلفا ويرغب املدعي يف ف�ضخ 
املتفق عليها دون  القيمة اليجارية  ب�ضداد  الدعي عليه  التزام  املدة لعدم  انتهاء  العقد قبل 

�ضبب قانوين مربر. 
الزام بت�ضليم م�ضتندات - ان امل�ضتاجر هو امللزم بقيمة ا�ضتهالك الكهرباء واملياه ولبد من 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم الربعاء  املوافق 2017/3/15 
ال�ضاعة 3.00م امام اللجنة الق�ضائية )اللجنة اخلام�ضة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر 
اىل ثالثة  امل�ضافة  بتق�ضري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  مركز ف�س 
اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من  فاأنت مكلف باحل�ضور   . الن�ضر  تاريخ  ايام من 

دفاع وم�ضتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01792/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : �ضريف فتحى احمد �ضيد  
 مبا اأن املدعي : اخلدمات العقارية    

بطلب  املركز  ام��ام  ايجارات  /�ضكني    02/01792/2017 الدعوى  �ضدكم  اأق��ام  قد 
الزامكم بالتايل

اإخالء عقار - قيام املدعي عليه بتاأجري املاجور من الباطن رغم انه هذا يحالف 
 ، املوؤجر  دون ح�ضوله على موافقة خطية من   )  2 رقم  )البند  العقد  بنود  احد 

وعدم ت�ضحيح الو�ضع رغم اخطاره يف 2017/1/22 
الكهرباء واملياه  ا�ضتهالك  امللزم بقيمة  امل�ضتاجر هو  ان  الزام بت�ضليم م�ضتندات - 

ولبد من تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم الثالثاء املوافق 
بالدائرة  التا�ضعة(  )اللجنة  الق�ضائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�ضاعة   2017/3/21
، وقد  الدعوى  الإيجارية لنظر  املنازعات  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�ضر . فاأنت مكلف باحل�ضور 

اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00935/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : غالم مرت�ضى حممد رم�ضان  

مبا اأن املدعي : ال�ضرق الو�ضط العقارية    
املركز  ام��ام  ايجارات  /�ضكني    02/00935/2017 الدعوى  �ضدكم  اأق��ام  قد 

بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية- الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ 9.166.66 درهم بدل اجرة 
ودون  املدعية  اع���الم  دون  امل��وؤج��رة  ال��ع��ني  ب��اإخ��الء  لقيامه  ن��ظ��را  �ضهرين 

اخطارها قبل �ضهرين من الخالء خمالفا بذلك عقد اليجار. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

يوم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اعالنكم  اإع���ادة  الق�ضائية  اللجنة  وق��ررت 
الثنني  املوافق 2017/3/13 ال�ضاعة 3.00م امام اللجنة الق�ضائية )اللجنة 
املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  ع�ضر(  احلادية 
اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة ايام  الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
من تاريخ الن�ضر . فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما 

لديكم من دفاع وم�ضتندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
    اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01501/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : �ضالون روبي جلو للتجميل وال�ضرتخاء 

 مبا اأن املدعي : �ضنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م - وميثاء علي عبداهلل العوي�س   
اأقام �ضدكم الدعوى 02/01501/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل  قد 
والفعلي التام  الخ��الء  تاريخ  اليجار حتى  ب��دلت  ب�ضداد  املدعي عليهم  ال��زام   -  مطالبة مالية 
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �ضداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2016/12/20 وحتى 
2017/9/1  فرت�ضد بذمته مبلغ 48000 درهم وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او الإخالء 

يف 2016/12/29   
مطالبة مالية - ان املدعى عليه ميتنع عن �ضداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2016/12/20 وحتى 
2017/9/1  فرت�ضد بذمته مبلغ 48000 درهم وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او الإخالء 

يف 2016/12/29   
مطالبة مالية - ان العقد ت�ضمن الن�س على غرامة ارتداد كل �ضيك مبلغ )2000( وقد ارتد عدد 

)1( �ضيك دون �ضرف.
الزام بت�ضليم م�ضتندات - ان امل�ضتاجر هو امللزم بقيمة ا�ضتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�ضائية اإعادة اعالنكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2017/3/14 
ال�ضاعة 3.00م امام اللجنة الق�ضائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة ايام من تاريخ 

الن�ضر . فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01518/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : �ضيالكو للخدمات الفنية - �س ذ م م

مبا اأن املدعي : �ضنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م - وعلي نا�ضر عبداهلل العوي�س   
قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/01518/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليهم ب�ضداد بدل اليجار حتى تاريخ الخالء التام والفعلي
اإخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �ضداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/10/15 وحتى 2016/12/14 
فرت�ضد بذمته مبلغ 6000 درهم وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او الخالء يف 2016/11/17 وتبني 

يف افادة النذار ان املكتب مغلق ومت الإعالن بالن�ضر بتاريخ 2016/12/29 
وحتى   2016/10/15 م��ن  للفرتة  للماجور  الج���رة  ���ض��داد  ع��ن  ميتنع  عليه  امل��دع��ي  ان   - مالية   مطالبة 
الخ��الء يف  او  بال�ضداد  اخطاره  رغم  �ضداده  دره��م وميتنع عن  مبلغ 6000  بذمته  2016/12/14 فرت�ضد 

2016/11/17 وتبني يف افادة النذار ان املكتب مغلق ومت الإعالن بالن�ضر بتاريخ 2016/12/29
ارت��د عدد )1(  �ضيك مبلغ )1000( وقد  ارت��داد كل  الن�س على غرامة  العقد ت�ضمن  ان   - مطالبة مالية 

�ضيك دون �ضرف. 
الزام بت�ضليم م�ضتندات - ان امل�ضتاجر هو امللزم بقيمة ا�ضتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور 

من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�ضائية اإعادة اعالنكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم الثنني املوافق 2017/3/13  ال�ضاعة 
3.00م امام اللجنة الق�ضائية )اللجنة اخلام�ضة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات 
اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�ضر . فاأنت مكلف  الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01501/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : حممد فريد عبد امللك حممد احمد 
مبا اأن املدعي : �ضنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م -و ميثاء علي عبداهلل العوي�س    

قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/01501/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهم ب�ضداد بدل اليجار حتى تاريخ الخالء التام والفعلي

وحتى   2016/12/20 من  للفرتة  للماجور  الج��رة  �ضداد  عن  ميتنع  عليه  املدعي  ان   - عقار  اإخ��الء 
2017/9/1 فرت�ضد بذمته مبلغ 48000 درهم وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او الخالء 

يف 2016/12/29 
مطالبة مالية  - ان املدعي عليه ميتنع عن �ضداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/12/20 وحتى 
2017/9/1 فرت�ضد بذمته مبلغ 48000 درهم وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او الخالء 

يف 2016/12/29  
مطالبة مالية - ان العقد ت�ضمن الن�س على غرامة ارت��داد كل �ضيك مبلغ )2000( وقد ارتد عدد 

)1( �ضيك دون �ضرف. 
الزام بت�ضليم م�ضتندات - ان امل�ضتاجر هو امللزم بقيمة ا�ضتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم الثالثاء  املوافق 2017/3/14  ال�ضاعة 
ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�ضائية  اللجنة  ام��ام  3.00م 
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�ضر . 

فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01518/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : افتاب اف�ضل حممد اف�ضل
مبا اأن املدعي : �ضنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م - وعلي نا�ضر عبداهلل العوي�س   

قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/01518/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهم ب�ضداد بدل اليجار حتى تاريخ الخالء التام والفعلي

اإخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �ضداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/10/15 وحتى 2016/12/14 
فرت�ضد بذمته مبلغ 6000 درهم وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او الخالء يف 2016/11/17 وتبني 

يف افادة النذار ان املكتب مغلق ومت الإعالن بالن�ضر بتاريخ 2016/12/29 
وحتى   2016/10/15 م��ن  للفرتة  للماجور  الج���رة  ���ض��داد  ع��ن  ميتنع  عليه  امل��دع��ي  ان   - مالية   مطالبة 
الخ��الء يف  او  بال�ضداد  اخطاره  رغم  �ضداده  دره��م وميتنع عن  مبلغ 6000  بذمته  2016/12/14 فرت�ضد 

2016/11/17 وتبني يف افادة النذار ان املكتب مغلق ومت الإعالن بالن�ضر بتاريخ 2016/12/29
ارت��د عدد )1(  �ضيك مبلغ )1000( وقد  ارت��داد كل  الن�س على غرامة  العقد ت�ضمن  ان   - مطالبة مالية 

�ضيك دون �ضرف. 
الزام بت�ضليم م�ضتندات - ان امل�ضتاجر هو امللزم بقيمة ا�ضتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور 

من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

ال�ضاعة    2017/3/13 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اعالنكم  الق�ضائية  اللجنة  وق��ررت 
3.00م امام اللجنة الق�ضائية )اللجنة اخلام�ضة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات 
اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�ضر . فاأنت مكلف  الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  رقم : 09044 ل�سنة 2016 اإيجارات  
املنظورة امام الدائرة الق�ضائية البتدائية اللجنة ال�ضاد�ضة 

املحكوم له طالب العالن /عبد الرحمن ح�ضن حممد املطوع  
عنوانه / دبي - ديرة - �ضارع املرقبات - بناية بوهليبة بالزا - ت : 042664424 - رقم الر�س : 

2430111 - الق�ضي�س ال�ضناعية الثانية 
املحكوم عليه املطلوب اعالنه / احلرمني للمفرو�ضات - �س ذ م م 

عنوانه : دبي - دي��رة - الق�ضي�س - �ضارع دم�ضق خلف مقهي العنابية - بجوار ك��راج 2000 - 
م�ضتودع رقم 3 - قطعة رقم 2430111 

منطوق احلكم : حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري بجل�ضة 2017/2/26  بالتي: 
1- بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�ضليمها للمدعي خالية من �ضواغلها كاأثر من 
اثار احلكم بالخالء والزامها ب�ضداد مبلغ 17000 درهم قيمة ال�ضيك املرجتع للفرتة من تاريخ 
2016/8/3 وحتى تاريخ رفع الدعوى يف 2016/12/7 مع ما ي�ضتجد من قيمة ايجارية اعتبارا من 
 تاريخ 2016/12/8 حتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع مبلغ وقدره 100000 درهم كاأجرة �ضنوية

2- والزام املدعي عليها بت�ضليم املدعي براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي.  
- والزام املدعي عليها بامل�ضروفات. 

وملا كان هذا احلكم قد �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد ال مكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابة احل�ضوري ، فهو قابل لالإ�ضتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذا 

الإعالن واإل �ضار نهائيا قابال للتنفيذ

اأمني ال�سر 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى 2017/1131 اإيجارات   
املنظورة امام الدائرة الق�ضائية البتدائية اللجنة احلادية ع�ضر  

اىل املحوم عليه : 1- كروان املدينة للتجارة - �س ذ م م 
2- كراون املدينة لاللكرتونيات - �س ذ م م  

نعلمكم بان اللجنة الق�ضائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�ضتها 2017/3/6  
يف الدعوى املذكورة اعاله  ل�ضالح / علي نا�ضر عبداهلل العوي�س - ممثله : 

�ضركة �ضنتميرت كيوب للعقارات 
وحتى   2012/7/1 م���ن  ال���ف���رتة  ع���ن  دره�����م   9000 ع��ل��ي��ه��م��ا  امل���دع���ي  ب���ال���زام 
2012/12/31 ، وبالزام املدعي عليها الوىل مببلغ 3000 درهم كغرامة رجوع 
 ، اتفاقية  درهم كغرامة  الوىل مببلغ 4500  املدعي عليها  وبالزام   ، ال�ضيكات 

والزمت املدعي عليهما بامل�ضروفات. 
وملا كان هذا احلكم قد �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد ال 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�ضوري ، فهو قابل لالإ�ضتئناف خالل 

15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل �ضار نهائيا قابال للتنفيذ.
مركز ف�س املنازعات اليجارية
اللجنة احلادي ع�سر بالدائرة البتدائية 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى 2017/700 اإيجارات   
املنظورة امام الدائرة الق�ضائية البتدائية اللجنة الثامنة  

اىل املحوم عليه : كارل بونتينو تاليون 
بجل�ضتها  حكمت  ب��امل��رك��ز  الإب��ت��دائ��ي��ة  الق�ضائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 
عبداهلل  علي  /ميثاء  ل�ضالح   - اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/3/8

العوي�س - ممثله : �ضركة �ضنتميرت كيوب للعقارات 
القيمة اليجارية بقيمة 6658 درهم للفرتة  املدعي عليه ب�ضداد  الزام 

من 2016/3/11 ولغاية 2016/4/6 مع الر�ضوم وامل�ضروفات.   
بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  �ضاحب  با�ضم  �ضدر  قد  احلكم  ه��ذا  ك��ان  ومل��ا 
قابل  فهو   ، احل�ضوري  مبثابة  علنا  وتلي  دب��ي  حاكم  مكتوم  ال  را���ض��د 
واإل  الإع��الن  ه��ذا  ن�ضر  تاريخ  اعتبارا من  يوما   15 لالإ�ضتئناف خ��الل 

�ضار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية
اللجنة الثامنة بالدائرة البتدائية 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  رقم : 746 ل�سنة 2017 اإيجارات  
املنظورة امام الدائرة الق�ضائية البتدائية اللجنة ال�ضاد�ضة 

املحكوم له طالب العالن /عبد الرحمن ح�ضن حممد املطوع  
ب��الزا - ت : 042664424 - رقم  بناية بوهليبة  املرقبات -  �ضارع  دي��رة -  دب��ي -  عنوانه / 

الر�س : 2430111 - الق�ضي�س ال�ضناعية الثانية 
املحكوم عليه املطلوب اعالنه :  اك�ضبلور فاري�ضت مارين تريدجن 

عنوانه : دبي - ديرة - الق�ضي�س - �ضارع دم�ضق خلف مقهي العنابية - بجوار كراج 2000 
- م�ضتودع رقم 1 - قطعة رقم 2430111 

منطوق احلكم : حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري بجل�ضة 2017/2/17  بالتي: 
1- بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�ضليمها للمدعي خالية من �ضواغلها كاأثر 
من اثار احلكم بالخالء والزامها ب�ضداد مبلغ 28750 درهم قيمة ال�ضيك املرجتع والزامهم 
بتقدمي فاتورة نهائية بالكهرباء واملياه وما ي�ضتجد من ايجار حتى تاريخ الخالء الفعلي 

2- والزام املدعي عليها بامل�ضروفات. 
وملا كان هذا احلكم قد �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�ضوري ، فهو قابل لالإ�ضتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�ضر هذا الإعالن واإل �ضار نهائيا قابال للتنفيذ
اأمني ال�سر 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01122/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08526/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �ضده : �ضفري للمنا�ضبات - جمهول حمل القامة 
حيث تقدم طالب التنفيذ : الأول والف�ضل للعقارات 

ال�ضادر ل�ضاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�ضي بالتي:
1- عدم �ضداد الجرة املت�ضحقة رغم النذار 

2- بدل ايجار عن املدة من 2016/9/3 وحتى 2016/12/2 وما ي�ضتجد 
تاريخ حتقق  الخ��ري وحتى  التاريخ  لهذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  منه 
ه���ذا احلكم  تنفيذ  اإمت����ام  ح��ت��ى  او  ال��ط��رف��ني  ب��ات��ف��اق  الفعلي  الخ����الء 

بالخالء اأيهما اأقرب
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�ضة ع�ضر يوم 
من تاريخ الن�ضر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ضوف 

يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�ضب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  2016/0209351/ جتاري - اإيجارات بالن�سر

اىل املحكوم عليه :معهد تي ات�س اي للمو�ضيقي - ذ م م 
)جمهول القامة(  

حيث تقدم املحكوم ل�ضاحله/ الحتاد العقارية - �س م ع 
 باإعالنكم باحلكم ال�ضادر يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�ضي بالتي : - 
من  خاليا  للمدعي  وت�ضليمه  امل��اج��ور  ب��اخ��الء  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام   -

ال�ضواغل وبالر�ضوم وامل�ضاريف. 
ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب   وملا كان هذا احلكم قد �ضدر 
قابل  فهو   ، احل�ضوري  مبثابة  علنا  وتلي  دب��ي  حاكم  مكتوم  ال  را�ضد 
واإل  الإع��الن  ن�ضر هذا  تاريخ  اعتبارا من  15 يوما  لالإ�ضتئناف خالل 

�ضار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01722/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : ايه بي تي ا�س للحفالت - �س ذ م م 

مبا اأن املدعي : امل�ضرف العربي لال�ضتثمار والتجارة اخلارجية   
قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/01722/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 

بالتايل
اإخالء عقار - الخالء الفوري للماجور خاليا من ال�ضواغل نظرا لعدم �ضداد الجرة 

وذلك بعد اإخطاره عديل مدته 30 يوما. 
القيمة  القيمة مببلغ 39400 درهم عبارة عن  ب�ضداد  املدعى عليها  ان   - اخالء عقار 
قيمة  من  ي�ضتجد  ما  اىل  بال�ضافة   2016/11/15 تاريخ  حتى  امل�ضتحقة  اليجارية 

ايجارية من تاريخ 2016/11/15 وحتى تاريخ ت�ضليم املاجور 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 4000 درهم عبارة عن غرامة 

ارجتاع ال�ضيكات وفقا للبند رقم 17 من عقد اليجار. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

الربعاء   ي��وم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اعالنكم  اإع���ادة  الق�ضائية  اللجنة  وق���ررت 
املوافق 2017/3/15  ال�ضاعة 3.00م امام اللجنة الق�ضائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة 
اأمر  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�ضر. فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات.

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11965 بتاريخ 2017/3/11   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01463/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : �ضدف للو�ضاطة التجارية - �س ذ م م 

مبا اأن املدعي : امل�ضرف العربي لال�ضتثمار والتجارة اخلارجية   
 قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/01463/2017/جت��اري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�ضداد ما ي�ضتجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/2/12 
وحتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع 30.360 درهم �ضنويا 

اإخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �ضداد الجرة للماأجور للفرتة من 2016/5/15 وحتى 
او  بال�ضداد  اخطاره  رغم  �ضداده  عن  وميتنع  دره��م   13.475 مبلغ  بذمته  فرت�ضد   2017/2/12

الخالء عن طريق العالن بالن�ضر رقم 2017/2 بتاريخ 2017/1/4 
مطالبة مالية -انه تر�ضد بذمة املدعي عليه مبلغ وقدره 13.475 درهم كقيمة ايجارية للفرتة 
من 2016/5/15 وحتى 2017/2/12 ورغم اخطاره يف عن طريق العالن بالن�ضر رقم 2017/2 

بتاريخ 2017/1/4 ميتنع عن ال�ضداد. 
مطالبة مالية - ان العقد - البند رقم 20 من بنود عقد اليجار - ت�ضمن الن�س على غرامة عدم 
تقدم املدعي عليه لتجديد العقد عند انتهائه مبلغ وقدره 2.000 درهم ، وان العقد قد انتهي يف 

2016/5/15 ومل يقم املدعي عليه بتجديده رغم اخطاره.  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�ضائية اإعادة اعالنكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم الربعاء املوافق 2017/3/15  
ال�ضاعة 3.00م امام اللجنة الق�ضائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثالثة ايام من تاريخ 

الن�ضر. فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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ف���ق���د امل�����دع�����و /م���اري�������ض���ا 
ج������الن������و �����ض����وج����وي����ت����ان، 
ال�����ف�����ل�����ب�����ني اجل����ن���������ض����ي����ة 
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج������������واز   -
)3160189( من يجده 
بتليفون  الت�������ض���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/1954572 

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و /حم��م��د عبد  فقد 
ح�ضني،  حم���م���د  احل���ل���ي���م 
اجلن�ضية  ب����ن����غ����الدي���������س 
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج������������واز   -
)0215091( من يجده 
بتليفون  الت�������ض���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 054/4902685 

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /زاه����������ر 
باك�ضتان    ، حم���م���د  ت�����اج 
�ضفره  ج����واز   - اجلن�ضية 
 )7591912( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ض���ال 
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فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / ح�ضني علي 
�ضاه عامر نواب ، باك�ضتان 
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نادي ال�سارقة للفرو�سية وال�سباق يطلق �سباق كاأ�ص حاكم ال�سارقة
ينظم نادي ال�ضارقة للفرو�ضية وال�ضباق بالتعاون مع هيئة 
الراعي  لوجنني  �ضركة  وبرعاية  اخليل  ل�ضباق  الإم���ارات 
ال�ضارقة  ن��ادي  يف  ال�ضبت  ال��ي��وم  ال�ضباق  ملو�ضم  الر�ضمي 
حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  ك��اأ���س  �ضباق  وال�����ض��ب��اق  للفرو�ضية 
مب�ضاركة  ال��ن��ادي  يف  اخليل  �ضباق  م�ضمار  على  ال�ضارقة 
املحلي  الإن��ت��اج  وخ��ي��ول  الأ�ضيلة  العربية  للخيول  قوية 

واخليول املهجنة .
ويتاألف ال�ضباق من 6 اأ�ضوط ملختلف امل�ضافات وامل�ضتويات 
- ال�ضوط الأول هو �ضوط خليول الإنتاج املحلي واملبتدئة 

بعمر اأربع �ضنوات واأكرب مل�ضافة 1200 م وبجوائز مالية 
16 جوادا  األف درهم وعدد اخليول امل�ضاركة   40 قدرها 
مع وجود اأربع خيول على الحتياط و ال�ضوط الثاين هو 
اأربع �ضنوات واأكرث  �ضوط للخيول �ضمن الت�ضنيف بعمر 
درهم  األ��ف   30 قدرها  مالية  وبجوائز  م   1200 مل�ضافة 

وعدد اخليول امل�ضاركة يف هذا ال�ضوط 16 جوادا .
ثالث  بعمر  املهجنة  للخيول  الثالث  ال�ضوط  خ�ض�س  و 
اىل  ت�ضل  ال�ضوط  هذا  وجوائز  م   1200 مل�ضافة  �ضنوات 
35 األف درهم وعدد اخليول امل�ضاركة يف هذا ال�ضوط 16 

جوادا مع وجود اأربع خيول على الحتياط ... اأما ال�ضوط 
اأربع  الت�ضنيف بعمر  الرابع فقد خ�ض�س للخيول �ضمن 
 40 م وج��وائ��زه ت�ضل اىل   1700 مل�ضافة  واأك��رب  �ضنوات 
األف درهم وعدد اخليول امل�ضاركة يف هذا ال�ضوط هو 16 

جوادا مع وجود جواد اأربع خيول على الحتياط .
و ياأتي ال�ضوط اخلام�س و هو كاأ�س �ضاحب ال�ضمو حاكم 
ال�ضارقة خم�ض�س للخيول الإنتاج املحلي مل�ضافة 1700 
م وبجوائز ت�ضل اىل 150 األف درهم مع جائزة اإ�ضافية 
 7 ال�ضوط  امل�ضاركة يف هذا  الأول و عدد اخليول  للمركز 

مارثون  ���ض��وط  ال�ضاد�س  ال�ضوط  خ�ض�س  فيما   .. ج��ي��اد 
ال�ضارقة للخيول امل�ضنفة بعمر اأربع �ضنوات واأكرب مل�ضافة 
2700 م وت�ضل جوائزه اإىل 50 األف درهم وعدد اخليول 

امل�ضاركة يف هذا ال�ضوط 11 جوادا .
وتوجه نادي ال�ضارقة للفرو�ضية و ال�ضباق بال�ضكر لرعاة 
كاأ�س �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة �ضركة لوجنني الراعي 
�ضاهمت  والتي  ال�ضارقة  م�ضمار  �ضباقات  ملو�ضم  الر�ضمي 
بالنجاح ملو�ضم �ضباقات املا�ضي بالنادي والراعي الإعالمي 
احلثيثة  اجلهود  اإط��ار  ويف   . ل��الإع��الم  ال�ضارقة  موؤ�ض�ضة 

املزيد  للفرو�ضية جلذب  ال�ضارقة  نادي  اإدارة  تبذلها  التي 
من جمهور وع�ضاق الفرو�ضية حل�ضور فعاليات ومنا�ضط 
النادي املختلفة فقد خ�ض�ضت الإدارة عددا من الفعاليات 
والأن�ضطة واجلوائز املوجهة للجمهور خالل ال�ضباق حيث 
�ضيتم توزيع جوائز نقدية خا�ضة بالرت�ضيحات ت�ضل اىل 
40 األف درهم . ويعترب �ضباق كاأ�س �ضاحب ال�ضمو حاكم 
ال�ضارقة ال�ضباق ال�ضاد�س الذي يقام �ضمن مو�ضم �ضباقات 
ملو�ضم  للنادي  ال�ضباقات  ملو�ضم  ختاما  بالنادي  امل�ضمار 

.  2017 – 2016

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  رع��اي��ة  حت��ت 
ممثل �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث 
بن  �ضلطان  ب��ن  ه��زاع  الدكتور  ال�ضيخ  ّت��وج   ، الم���ارات 
بن  �ضلطان  بن  الدكتور خالد  وال�ضيخ  نهيان،  اآل  زايد 
زايد اآل نهيان ، يف قرية بوذيب العاملية للقدرة باخلتم 
، الفائزين باملراكز الثالثة الأوىل يف �ضباق كاأ�س �ضمو 
والنا�ضئني  لل�ضباب  نهيان   اآل  زايد  بن  �ضلطان  ال�ضيخ 
دوليا  امل�ضنف   ، ك��ل��م   120 مل�ضافة  ل��ل��ق��درة   ال����دويل 
بنجمتني ،  وذلك بنظام جتميع النقاط وفق بروتوكول 
، من  الكتبي  الفار�س را�ضد �ضغري  ت��ّوج  ، حيث  بوذيب 
برج  ب���اردي  اجل���واد  �ضهوة  على   ، ال�ضبابي  اإ�ضطبالت 
عبارة  عينية  جائزة  ونال   ، والكاأ�س  باللقب  هيداجلو، 
عن �ضيارة فاخرة ، وحل ثانيا الفار�س  من�ضور خمي�س 
حممد ، من اإ�ضطبالت ديباوي ، على �ضهوة اجلواد دي 
بريك فادل ، وجاء يف املركز الثالث ماجد عمر بن بيات 
، من اإ�ضطبالت ال�ضبابي ، على �ضهوة اجلواد رات�ضولف 
يادا ،  كما مّت تتويج الفائزين باملراكز الثالثة الأوىل يف 
ال�ضباق وفق قوانني الحتاد الدويل للفرو�ضية ، حيث 
تّوج الفار�س علي مبارك �ضامل ، من اإ�ضطبالت الرباري 
، على �ضهوة اجلواد يونارت ، باملركز الأول ، فيما حل 
اإ�ضطبالت  م��ن  احل��م��ادي  جمعة  ح�ضن  ال��ف��ار���س  ثانيا 
املغاوير على �ضهوة اجلواد تاو دو كافيلون ، ونال املركز 
الثالث الفار�س ماجد عمر بن بيات ، كما جرى تكرمي 
الفر�ضان امل�ضاركني ،ومدربيهم يف جولة �ضباق مبتدئي 
مقدمتهم   ويف    ، ك��ل��م   10 مل�ضافة  ب��وذي��ب   اأك��ادمي��ي��ة 
الفار�س ال�ضيخ حمدان بن حممد بن خليفة اآل نهيان 
، وال�ضيخ الفار�س زايد بن حممد بن خليفة اآل نهيان 
. وذل����ك  �ضمن خ��ت��ام ال��ي��وم اخل��ام�����س مل��ه��رج��ان �ضمو 
ال�ضيخ �ضلطان بن زايد اآل نهيان الدويل احلادي ع�ضر 
�ضباق  مناف�ضات  على  اليوم  برنامج  واإ�ضتمل    ، للقدرة 
للقدرة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  كاأ�س 
كيلومرتا   240 مل�ضافة  خيل  حالة  لأف�ضل  والتحمل 
منه  الثانية  باملرحلة    ، جن��وم  بثالثة  دول��ي��ا  ،امل�ضنف 
مل�ضافة 80 كيلومرتا ، و�ضباق جولة مبتدئي اأكادميية 
نادي  والتي ينظمها    ، 10 كيلومرتات  مل�ضافة  بوذيب 
�ضلطان  والتن�ضيق مع مركز  بالتعاون  الم��ارات  ت��راث 
بن زايد للثقافة والعالم ، اإحتاد المارات للفرو�ضية 
ال�ضبت  ال��ي��وم  م�ضاء  حتى   ، العربي  اجل���واد  منظمة   ،
باملركز  الفائز  الكتبي  را�ضد �ضغري  الفار�س  ووج��ه     .
بروتوكول  وف���ق  وال��ن��ا���ض��ئ��ني  ال�����ض��ب��اب  ���ض��ب��اق  يف  الول 
بوذيب ال�ضكر والتقدير ل�ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن زايد 
لفرو�ضية  املتوا�ضل  ودعمه  لل�ضباق  لرعايته  نهيان  اآل 
الإم������ارات ب��وج��ه ع���ام وف��ر���ض��ان ال���ق���درة ب��وج��ه خا�س 
نوعية  امل��ه��رج��ان  م��ن  ال��ع��ام  ه���ذا  ن�ضخة  اأن  م���وؤك���دا   ،
ومميزة على امل�ضتويات كافة ب�ضبب الهتمام بالفر�ضان 
قوية  مناف�ضات  لتحقيق  الت�ضهيالت  ك��اف��ة  وت��ق��دمي 
كان الفوز فيها �ضعبا ومريرا  يف �ضباق كان دولياً بكل 
وفق  بال�ضرعة  اللتزام  م�ضتوى  على  �ضواء  املوا�ضفات 
اأو على م�ضتوى تنوع اخلربات  بنود بروتوكول بوذيب 
املنظمة  العليا  للجنة  ت��ق��دي��ره  ع��ن  معربا  وامل���ه���ارات، 
مل��ا ق��ّدم لنا م��ن ت�ضهيالت  ب��وذي��ب  وال��ك��وادر الفنية يف 
وم�����ض��اع��دات ، مم��ا ك��ان ل��ه اأث���ر ب��ال��غ يف حتقيق نتائج 
يف   . امل�ضاركني  على  لف��ت��ة  ب�����ض��ورة  اإنعك�ضت  اإيجابية 
حني اأفادت جلنة حتكيم ال�ضباق اأن م�ضتوى امل�ضاركني 
بقوانني  واإلتزامهم  حما�ضتهم  حيث  من  متميزا  ك��ان 
يعطي  مم��ا   ، الفر�ضان  واأخ��الق��ي��ات  ال�ضباق  و���ض��روط 
اأمال كبريا يف رفد اللعبة مبواهب جديدة �ضيكون لها 
�ضاأن كبري يف جمال هذه الريا�ضة التي حتظى باإهتمام 

ر�ضمي و�ضعبي واإعالمي .  
اإختتام املرحلة الثانية من 240 كم 

اإ�ضتمرت مناف�ضات اجلولة الثانية مل�ضافة 80 كيلومرتا 
اإنطلقت يف متام  240 كيلومرتا ، حيث  ال�  من �ضباق 
ال�ضاعة ال�ضاد�ضة من �ضباح اليوم  مب�ضاركة نخبة من 
الفر�ضان والفار�ضات ، وقد ت�ضدرها وفق قانون الحتاد 
الدويل للفرو�ضية الفار�س را�ضد اأحمد البلو�ضي ،  من 

املناف�ضات  �ضدارة  على  حمافظا   ، ال�ضبا  ند  اإ�ضطبالت 
م��ن��ذ م��رح��ل��ة اأم�����س ، فيما ت�����ض��در اجل��ول��ة وف���ق بنود 
الفار�ضة  النقاط   وبح�ضب  بوذيب  بروتوكول  م��ب��ادرة 
الأرجنتينية مارتينا �ضبالنزون ، من اإ�ضطبالت في�ضل 

بن زعل اخلا�ضة . 
 ختام �ضباق املبتدئني  

تنظيم  اليوم  ع�ضر  �ضهدت  قد  بوذيب  ميادين  وكانت 
ج��ول��ة ���ض��ب��اق م��ب��ت��دئ��ي اأك��ادمي��ي��ة ب��وذي��ب مل�����ض��اف��ة 10 
امل�ضتقبل  ف��ر���ض��ان  م��ن     16 مب�ضاركة    ، كيلومرتات 
ال�ضيخ  ال��ف��ار���س  يتقدمهم   ، مدربيهم  م��ع  النا�ضئني  
، وال�ضيخ زايد  اآل نهيان  حمدان بن حممد بن خليفة 
ال�ضباق  ويهدف هذا   ، نهيان  اآل  بن خليفة  بن حممد 
التعامل  كيفية  على  امل�ضاركني  تعليم  اإىل  التدريبي 
مع  �ضباقات القدرة ح�ضب قوانني بروتوكول بوذيب ، 
والتعرف على اأ�ضلوبية التعامل مع امل�ضارات الطبيعية 
، واإك��ت�����ض��اب امل��زي��د م��ن اخل���ربة يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع  خيل 
ال�ضباقات  وطرق املحافظة عليها . وكان قد عقد قبل 
ال�ضباق اإجتماع تنويري للفر�ضان امل�ضاركني، مت خالله 
التاأكيد  على اأن اجلواد هو �ضديق الفار�س ، واأن عليه 
املحافظة عليه، للو�ضول به خلط النهاية وهو يف اأف�ضل 
اأن ي�ضاهم يف املحافظة  حالة ، كما يجب على الفار�س 

على البيئة ، واأن يتحلى باأخالق الفر�ضان .
  احلمادي  : جماليات امل�ضارات 

اإ�ضطبالت   م��ن  احل��م��ادي  جمعة  ح�ضن  ال��ف��ار���س  ع��رب 
املغاوير عن تقديره حل�ضن العداد والتنظيم ، واإعتماد 
اإت�ضفت به  امل�ضارات الطبيعية ل�ضباقات املهرجان ،وما 
من جودة وم�ضاهمة يف حتديد �ضرعة الفر�ضان ،  مبا 
 ، وال�ضباب  النا�ضئة  من  امل�ضاركني  اأعمار  مع  يتنا�ضب 
ووجه  احلمادي ال�ضكر للجنة املنظمة والكادر الفني يف 
بوذيب على الت�ضهيالت املقدمة للم�ضاركني ، موؤكدا اأنه 

�ضيتوا�ضل مع ريا�ضة القدرة من خالل �ضباقات بوذيب 
بكل ما متتلكه من مرافق دولية وخربات عريقة .  

 اإميا فنيني : دعم الريا�ضة الن�ضائية 
اإ�ضطبالت  م��ن  فنيني  فيكتوريا  اإمي���ا  الفار�ضة  ق��ال��ت 
اأن  كيلومرتا    240 ال���  �ضباق  يف  وامل�����ض��ارك��ة   ، الوثبة 
بالن�ضبة يل حمطة مهمة وف��ارق��ة  نحو  ك��ان  ال�ضباق  
ركوب  لريا�ضة  املخ�ض�ضة  البطولت  اأه��م  يف  امل�ضاركة 
ال���ق���درة وال��ت��ح��م��ل ، مب���ل ي��ع��زز م���ه���ارات���ي يف خو�س 
م��ن��اف�����ض��ات ال�����ض��ب��اق��ات ال��ن�����ض��ائ��ي��ة ، وق���د اإك��ت�����ض��ب��ت من 
م�ضتويات  كافة  يف  اإ�ضافية  خ��ربة  ال�ضباق  ه��ذا  خ��الل 
الن�ضائية  ال�ضباقات  يف  للم�ضاركة  واأتطلع   ، الريا�ضة 
لفرو�ضية  حققت  التي   ، بوذيب  قرية  حتت�ضنها  التي 

المارات �ضمعة دولية طيبة 
 فاطمة املّري : مناف�ضة رائعة 

�ضعيد  الفار�ضة  فاطمة جا�ضم  اأك��دت  اأخ��رى  من جهة 
اإ�ضطبالت ديباوي ، وامل�ضاركة يف مناف�ضات  املّري ، من 
يف  بامل�ضاركة  �ضعادتها  ع��ن  كيلومرتا   240 ال���  �ضباق 
ال�ضباق وما اإكت�ضبته من خربة ومهارة يف جمال ريا�ضة 
التحمل ، م�ضرية اإىل اأنها عازمة على موا�ضلة التدريب 
والتقدم يف  كافة ال�ضباقات الكبرية حتى الو�ضول اإىل 
مناف�ضات ال�ضباقات الكربى  هنا يف المارات وخارجها 
مميزة  كانت  املناف�ضة  اأن  امل��ّري  الفار�ضة   واأو�ضحت   ،
ورائعة ، وقد مكنتي من اأكت�ضاف �ضحر هذه الريا�ضة 
اأن  يف  م�ضتقبال  اأط��م��ح  اأن��ن��ي  حيث  الأ�ضيلة،  العربية 

اأكون فار�ضة دولية . 
  مرمي مثنى : املهرجان م�ضروع وطني 

ق��ال��ت ال��ف��ار���ض��ة م���رمي حم��م��د م��ث��ن��ى م��ن اإ�ضطبالت  
رائع  املهرجان  اأن   ، �ضّمار  اجل��واد  �ضهوة  على  دي��ب��اوي 
وم��ت��م��ي��ز، وحم��ف��ز خل��و���س امل��ن��اف�����ض��ات، واأث���ن���ت على 
يف  و�ضرعتها  اللجان  وعمل  والتنظيم  الإع���داد  ح�ضن 

الإجن������از، وك��ذل��ك اه��ت��م��ام امل��ن��ظ��م��ني ب��ري��ا���ض��ة ركوب 
وال�ضجاعة  ال�ضرب  اإىل  حتتاج  التي  والتحمل  ال��ق��درة 
اإنها �ضعيدة جداً بوجودي  واللياقة البدنية ، واأ�ضافت 
يف هذا املهرجان الكبري واملتنوع ،  موؤكدة حر�ضها على 
بوذيب،  قرية  ومناف�ضات  بطولت  جميع   يف  امل�ضاركة 
جلودة املكان وم�ضاراته الطبيعية  وقالت: اإن املهرجان 
واكت�ضاب  للمناف�ضة  ل��ل��ف��ر���ض��ان  ثمينة  ف��ر���ض��ة  مي��ث��ل 
اخل�����ربة، ف��ه��و يف ت��ق��دي��ري وجن���اح���ه امل��م��ي��ز  لأح���دى 
ع�ضر ن�ضخة مبثابة م�ضروع وطني لالرتقاء بفرو�ضية 

وفر�ضان الإمارات
 

اللجنة املنظمة: مناف�ضة �ضريفة
ح�ضور  اأن  للمهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة  اأك���دت 
اآل  زاي��د  الدكتور ه��زاع بن �ضلطان بن  ال�ضيخ  ومتابعة 
اآل  زاي��د  بن  �ضلطان  بن  خالد  الدكتور  وال�ضيخ  نهيان 
اإيجابيا  انعك�س  ، قد  اليوم  و�ضباقات  لن�ضاطات  نهيان  
نحو  وحما�ضتهم  ت�ضجيعهم  يف  واأ�ضهم  امل�ضاركني  على 
اأ�ضادت  اإمتام ال�ضباقات املقبلة بروح وثابة عالية ، كما 
امل�ضاركني  وال���ف���ار����ض���ات  ال��ف��ر���ض��ان  ب��اج��ت��ه��اد  ال��ل��ج��ن��ة 
�ضباقات  ولوائح  وقوانني  موا�ضفات  بكافة  والتزامهم 
ركوب القدرة اجلديدة ،  وبخا�ضة فيما يت�ضل بال�ضرعة 
املقررة ، واملحافظة على �ضحة ولياقة خيولهم ، م�ضرية 
اأّن اجّلدية واحلما�ضة التي اإلتزم بها املتناف�ضني حققت 
على  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال�ضريفة  املناف�ضة  واأه�����داف  ر���ض��ال��ة 
قواعد هذه الريا�ضة العربية الأ�ضيلة �ضمن تقاليدها 
الدولية.  واملوا�ضفات  يتفق  مب��ا  وتطويرها  العريقة 
راعي  ل�ضمو  وت��ق��دي��ره��ا  �ضكرها  ع��ن  اللجنة  وع���ربت 
باجناح  واهتمامه  لتوجيهاته  النادي  رئي�س  املهرجان 
فعاليات احلدث ،. متمنية جلميع امل�ضاركني ال�ضالمة 
وتطوير  ب���ال���ف���وز  ط��م��وح��ات��ه��م  وال���ن���ج���اح يف حت��ق��ي��ق 

قدراتهم على رمال بوذيب الذهبية . 
املهرجان ج�ضر للتوا�ضل والتعارف  ور�ضالة 

حمبة 
ي��ح��ظ��ى م��ه��رج��ان ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان ب��ن زاي����د اآل 
نهيان الدويل للقدرة يف دورته احلادية ع�ضرة بح�ضور 
اأداة جذب  اإع���الم���ي و���ض��ك��ل  ك��ب��ري وزخ����م  ج��م��اه��ريي 

�ضياحي وج�ضرا للتوا�ضل والتعارف بني ال�ضعوب.
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  وبتوجيهات 
واللجان  املنظمة  العليا  اللجنة  تعمل  املهرجان  راع��ي 
واملرافق  اخلدمات  كافة  توفري  على  العاملة  الفرعية 
داخل  م��ن  للزائرين  والأم���ان  ال��راح��ة  و�ضائل  وجميع 
ومفيدة  ناجحة  زي��ارة  ي�ضمن  ومب��ا  وخارجها  الدولة 
للمهرجان  الأ���ض��م��ى  ال��ه��دف  م��ع��ه��ا  يتحقق  للجميع 
بنقل ال�ضورة امل�ضرقة لدولة الإمارات العربية املتحدة 
لكافة  الأ�ضيلة  وتقاليدها  وعاداتها  العريق  وتراثها 
التي  الكبرية  املكانة  مع  يتنا�ضب  ومب��ا  الأر���س  �ضعوب 

حتتلها دولة الإمارات على امل�ضتوى العاملي.
وق����د ع���رب ج��م��ع م���ن ال�����ض��ي��اح م���ن ف��رن�����ض��ا ورومانيا 
واوكرانيا وتون�س ورو�ضيا عن �ضعادتهم البالغة بزيارة 
كافة  يف  للتجول  الفر�ضة  واإت��اح��ة  املهرجان  فعاليات 
بالعرو�س  وال�ضتمتاع   امل�ضاحبة  والربامج  الأن�ضطة 
املتنوعة كركوب اخليول واجلمال   الرتاثية والثقافية 
وغريها . كما حر�س ال�ضياح على زيارة القرية الرتاثية  
وتناول املاأكولت واحللوى ال�ضعبية وم�ضاهدة الأدوات 
م�ضارات  م�ضاهدة  وكذلك  ت�ضنيعها  وكيفية  الرتاثية 
ال�ضبافات الطبيعية والعادية وروؤية اخليول والفر�ضان 
والتقاط  وع��ودت��ه��م  وانطالقتهم  مناف�ضاتهم  خ��الل 
ال�����ض��ور ال��ت��ذك��اري��ة م��ع اخل��ي��ول وف��ع��ال��ي��ات املهرجان 
بلغ عددهم  اللذين  الزائرين  املتنوعة. وقال عدد من 
وابتهاج  ب�ضرور  ي�ضعرون  اأنهم  �ضائح   100 نحو  اليوم 

اأ�ضيل  ع��رب��ي  وت���راث  فرو�ضية  م��ن  ���ض��اه��دوه  مل��ا  كبري 
وتنظيم رائع وتنوع الأن�ضطة والفعاليات، واأ�ضاروا اإىل 
للمهرجان  زيارتهم  خالل  من  قرب  عن  تعرفوا  انهم 
ع��ل��ى ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د الأ���ض��ي��ل��ة ل�ضعب الإم�����ارات، 
م�ضيدين بح�ضن ال�ضتقبال وحفاوة ال�ضيافة والكرم. 
�ضهدوه  ما  �ضينقلون  انهم  وقالوا    ، املعهود  الم��ارات��ي 
اأن  م��وؤك��دي��ن  بلدانهم،  يف  واأ�ضدقائهم  معارفهم  اإىل 
املهرجان يكت�ضب �ضهرة عاملية نظرا لتنوعه و�ضمولية 
�ضيعملون  اأنهم  منهم  عدد  وذك��ر  الرتاثية.  الفعاليات 
على العودة مرة اخرى لق�ضاء وقت ممتع يف ال�ضحراء 
وم�ضاهدة اخليول والألوان املتعددة للموروث الإماراتي 

الأ�ضيل.
اخليول يف م�ضابقة للر�ضم باملهرجان 

تغطي �ضبكة نادي تراث المارات للتوا�ضل الأجتماعي 
ال�ضبكة  ع��ل��ى ج��م��ي��ع ح�����ض��اب��ات   ، امل��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات 
ع��دة م�ضابقات على ح�ضاب  خ��الل  ، من  ب�ضكل مبا�ضر 
الأن�ضتقرام ، ال�ضناب �ضات ، الربو�ضكوب ، في�س بوك ، 
تويرت ، اليوتيوب ، اإ�ضافة اىل برنامج “ قلب احلدث “ 
الذي يقدمه املذيع املتميز را�ضد اجلابري ، وقال احمد 
تتمحور  امل�ضابقات  اأ�ضئلة  اأن  ال�ضبكة  مدير  الرميثي 
حول فعاليات املهرجان املتنوعة ، م�ضريا اىل ان ال�ضبكة 
حتر�س على اأخذ اإنطباعات اجلمهور وامل�ضاركني ونقل 

احداثة اول باول . 
وذكر الرميثي ان الر�ضامة المارتية غبي�ضة احلمريي 
ت�����ض��ارك مب�����ض��اب��ق��ة ل��ل��ر���ض��م ع��ل��ى ح�����ض��اب��ات ال�����ض��ب��ك��ة ، 
 ، امل�ضابقة من ثالث فئات  ، وتتكون  م�ضمونها اخليل 
الفئة الوىل للر�ضامني املحرتفني ، والثانية لالطفال 
من �ضن 3 – 5 و�ضن 6 – 15 �ضنة ، والفئة الثالثة 
امل�����ض��ارك��ة يف هذه  ، ومي��ك��ن  اجل��م��ه��ور  م��ن  للر�ضامني 
امل�ضابقة عن طريق ح�ضاب النادي على ال�ضناب �ضات ، او 
باحل�ضور يف موقع املهرجان ، ور�ضدت ال�ضبكة جوائز 
قيمة للفائزين ، الذين يتم ال�ضحب عليهم يومياً .  من 
ال�ضبكة  الرميثي مدير  خادم  احمد  اأ�ضار  ثانية  ناحية 
ال�ضبكة  ع�����ض��وة  امل����زون احل��م��ريي  الع��الم��ي��ة  ان  اىل 
وهي عبارة عن  تقدم فقرة بعنوان “جرعات �ضعادة” ، 
جمموعة من اخلطوات ، تركز على التفكري اليجابي 
لدى الأفراد ، وت�ضاعد يف اإ�ضعاد النا�س ، وتطوير الذات 
، بطريقة مبتكرة ، وم�ضتوحاه من مواقف يومية ، اأو 
من خالل �ضخ�ضيات بارزة ، وموؤثرة يف املجتمع، ومن 
اأهم هذه ال�ضخ�ضيات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم   اآل  را���ض��د 
ال���وزراء حاكم دب��ي “ رع��اه اهلل “ وروؤي��ت��ه امللهمة  كما 
الرميثي  واإختتم  احلمريي.  امل��زون  العالمية  ذك��رت 
التي يتم عر�ضها على جميع ح�ضابات  اأن هذه الفقرة 
ال�����ض��ب��ك��ة ، وق����د  لق����ت ت��ف��اع��ال ك��ب��ريا م���ن املتابعني 
، وطالبوا  بها  اإعجابهم  ع��ربوا عن  الذين   ، واملغردين 

با�ضتمرارها ، وزيادة فقراتها .
 ح�ضور فاعل لأبوظبي لالإعالم

جناح  يف  كبري  ب�ضكل  لالعالم  اأبوظبي  �ضركة  ت�ضاهم 
مهرجان �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن زايد ال نهيان الدويل 
للقدرة ،متمثلة يف قناة ابوظبي الريا�ضية حيث قامت 
مبثابة  وكانت  املهرجان  لفعاليات  مبا�ضر  بنقل  القناة 
)كتيبة اعالم ( للمهرجان وا�ضتملت على عدة كامريات 
والعديد من  الفنيني واملخرجني وامل�ضورين واملذيعني 
وف��ن��ي��و ال����ض���اءة وغ��ريه��م مم��ا ���ض��اه��م يف ن��ق��ل نوعي 

للحدث يف قرية بوذيب للقدرة .
واأفاد املخرج عبد الكرمي �ضلبي اأن �ضيارات البث املتنقلة 
الهواء  املهرجان على  �ضباقات  تعمل على ت�ضوير وبث 
م��ب��ا���ض��رة ، وي��ق��وم ع��ل��ى الن��ت��اج ���ض��رك��ة لي���ف لالنتاج 
التلفزيوين. كما افاد املهند�س يا�ضر ابراهيم باأن القناة 
وفرت خرية املهند�ضني والفنيني ، كما قدم املذيعني يف 
قناة اأبوظبي الريا�ضية الأوىل كرمي الطهروين  دورا 
مميزا يف جناح املهرجان وحتليل جمرياته  حيث ا�ضتقل 
بالتحليل  الفعاليات  اث��روا  الذين  ال�ضيوف  من  ع��دداً 

والتو�ضيح والتعليق على بع�س املحاور الفنية . 

برعاية �ضلطان بن زايد 

هزاع وخالد بن �سلطان يتوجان الفائزين مبناف�سات ال�سباب والنا�سئني ويكّرمان فر�سان امل�ستقبل الأكادميية بوذيب 
�ضباقات مهرجان �ضلطان بن زايد الدويل للقدرة تتوا�ضل لليوم اخلام�س على التوايل بنجاح كبري  
وفقا لربوتوكول بوذيب را�ضد الكتبي  يحلق بـ )ال�ضباب والنا�ضئني( ويفوز بال�ضيارة الفاخرة 
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اخلالدية   ���ض��اح��ي��ة  جم��ل�����س  ي��د���ض��ن 
ال�ضواحي  ����ض���وؤون  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع 
ال�����ض��ارق��ة م�ضاء  ب��ح��ك��وم��ة  وال���ق���رى 
ال����ي����وم ال�����ض��ب��ت احل�������ادي ع�����ض��ر من 
فعالياته  اأوىل  اجل���اري  م��ار���س  �ضهر 
اإن�ضاء  ب��ع��د  ت��اأت��ي  ال��ري��ا���ض��ي��ة وال��ت��ي 
ال�ضاحية لتحمل �ضعار يوم اخلالدية 
الفعالية يف متام  ال��ري��ا���ض��ي.  وت��ق��ام 
ال�ضاعة الرابعة  م�ضاء من اأمام مقر 

ال�ضاحية لت�ضمل مناف�ضات خم�ض�ضة 
وامل�ضي  اجل��ري  ال�ضاحية يف  لأه��ايل 
مرورا من اأمام الدوائر احلكومية يف 

ال�ضارقة وعودة اإىل مقر الدائرة .
 وب���ت���وق���ع ح�������ض���ور جم��ت��م��ع��ي كبري 
ال���ت���ظ���اه���رة  ه�������ذه  ل���ل���م�������ض���ارك���ة يف 
للقاء  منا�ضبة  متثل  التي  الريا�ضية 
ال�ضاحية  اأه�����ايل  ب���ني  الج��ت��م��اع��ي 
واأك����د �ضعيد   . ال��ري��ا���ض��ة  ومم��ار���ض��ة 

رئ���ي�������س جمل�س  ال�������ض���وي���دي  ه�����الل 
�ضاحية اخلالدية اأن كافة الرتتيبات 
بتنظيم  اخل���ا����ض���ة  وال���ت���ح�������ض���ريات 
احل���دث ال��ري��ا���ض��ي وج��وان��ب جناحه 
ل�����ض��م��ان م�������ض���ارك���ة اأك������رب ع�����دد من 
وال�ضباب   الرجال  من  �ضواء  الأه��ايل 
املختلفة  وفئاته  ومراحله  والأطفال 

باتت جاهزة .
واأ�ضار ال�ضويدي اإىل جمل�س �ضاحية 

الفعالية  ه�����ذه  ي��ط��ل��ق  اخل����ال����دي����ة 
الريا�ضية والأوىل من نوعها يف اإطار 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وم���ا يحر�س  م���ب���ادرات���ه 
براجمه  ت��ن��وع  يف  خ��ط��ط  م��ن  عليها 
املقام  يف  الجتماعي  ال��ل��ق��اء  ليحقق 
على  املجتمع  ت��ع��وي��د  ب��ج��ان��ب  الأول 
اأ�ضلوب  تكون  واأن  الريا�ضة  ممار�ضة 
باأهمية  ال�ضحي  الوعي  ون�ضر  حياة 
اإط���ار اجتماعي  ري��ا���ض��ة يف  مم��ار���ض��ة 

ي��ح��ق��ق م���ن ت���ق���ارب اأف�������راد الأ����ض���رة 
وميكن اجلميع من التم�ضك باأهداب 
ال�ضاحية  اأب���ن���اء  ودع����ا   . ال��ري��ا���ض��ة 
هذه  يف  وامل�������ض���ارك���ة  احل�������ض���ور  اإىل 

���ض��ت��ب��داأ م��ن ال�ضاعة  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
الرابعة ع�ضرا من اأمام مقر �ضاحية 

بجانب  ال�ضارقة  اخلالدية يف مدينة 
ال�ضاحية  جم��ل�����س  اأع�����ض��اء  ح�����ض��ور 

قيمة  ج���وائ���ز  ه���ن���اك  اأن  اإىل  لق���ت���ا 
�ضتمنح للفائزين الأوائل .

ارتفع ر�ضيد المارات من امليداليات 
اخلام�ضة  ال���������دورة  م���ن���اف�������ض���ات  يف 
بالدوحة  اخلليجية  امل����راأة  لبطولة 
و6  ف�����ض��ي��ات  و3  ذه���ب���ي���ات   6 اىل 
لعبات  ح��ق��ق��ت  ان  ب��ع��د  ب���رون���زي���ات 
ال�����ق�����وى ذه���ب���ي���ت���ني وب����رون����زي����ت����ني 
وبرونزية  ذهبية  امل��ب��ارزة  ومنتخب 

والرماية ف�ضية 10 م هوائي فرق.
يو�ضف  دفع اجللة حققت فاطمة  يف 
الأوىل  الأل��ع��اب  اأم  ذهبية  احلو�ضني 
اأحمد  �ضارة  وج��اءت   11.50 بزمن 
رغد  و  ثانيا  قطر  دول��ة  من  املناعي 

الزبيدية من عمان ثالثا .
توجت  م   10000 ���ض��ب��اق  ف��ئ��ة  ويف 
بالذهبية ولعبة  عليا حممد �ضعيد 
ا�ضهت  ����ض���ي���ت���اي  ث���ان���ي���ا  ال���ب���ح���ري���ن 
وب���رون���زي���ة امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ف����ازت به 
الإماراتية �ضارة فريديون. وح�ضدت 
�ضارة  ال����رم����ح  رم�����ي  يف  ال����الع����ب����ات 
وهيا  الأول  املركز  قطر  من  املناعي 
حنان  الماراتية  و  ثانيا  العا�ضمية 

الزيودي ثالثا .
جدول  عن  املنظمة  اللجنة  واعلنت 
البطولة  يف  امل�ضاركة  ال��دول  ترتيب 
الرتتيب  ق��ط��ر  ب��ت�����ض��در  الآن  ح��ت��ى 
ملونة  ميدالية   22 مبجموع  العام 

15 ميدالية ملونة  الم���ارات ب  ثم 
ميدالية   12 بر�ضيد  ثالثا  عمان  و 
ملونة  م��ي��دال��ي��ات   9 ب  البحرين  و 
الثالث  ال���ي���وم  م��ن��اف�����ض��ات  يف  وذل����ك 
والتي   5 اخلليجية  امل����راأة  لبطولة 
ت��ق��ام م��ن ال��ف��رتة 7 ح��ت��ى 17 من 
مار�س اجلاري يف الدوحة ،مب�ضاركة 

500 لعبة يف 10 ريا�ضات .

مديرة  الم���������ارات  وف�����د  وي�����رتاأ������س 
جلنة  رئي�ضة  العام  الن�ضائي  الحت��اد 
ال�ضويدي  ن��ورة  �ضعادة  امل��راأة  ريا�ضة 
وت��ت��وىل م��ه��م��ة م��دي��رة ال��وف��د منى 
ال�ضام�ضي ، ويتاألف الوفد من 112 

لعبة.
الحمد  ن��ع��ي��م��ة  ال�����ض��ي��خ��ة  وت���وج���ت 
التنظيمية  اللجنة  رئي�ضة  ال�ضباح 

جمل�س  دول  يف  امل���������راأة  ل���ري���ا����ض���ة 
احمد  وامل�ضت�ضار  اخلليجي  التعاون 
كمايل رئي�س احتاد المارات لألعاب 
القوى و �ضحر العوبد رئي�ضة اللجنة 
لألعاب  الم���ارات  احت��اد  الن�ضائية يف 
اليوم  مناف�ضات  م��ي��دال��ي��ات  ال��ق��وى 
امل��راأة اخلليجية5  الول من بطولة 

يف الدوحة.

وفازت المارات بالذهبية اأم�س الول 
الفلوريه  فئة   امل��ب��ارزة  مناف�ضات  يف 
ف���رق وامل���ك���ون م��ن ن����وره ال��ربي��ك��ي و 
لطيفة احلو�ضني و وا�ضواق امل�ضعبي 
ثالثا  وق��ط��ر  ثانيا  البحرين  وح��ل��ت 
برونزية  ع��ل��ى  الم�����ارات  وح�ضلت   ،
الي����ب����ي����ه ف�������رق  ب���الع���ب���ات���ه���ا فجر 
املرزوقي ، واليازية امل�ضعبي والعنود 

قطر  ف��رق  ن��ال��ت  ان  بعد   ، ال�ضعدي 
املركز الول والبحرين ثانيا .

للرماية  الم�����ارات  منتخب  وح��ق��ق 
 10 م���ن���اف�������ض���ات  يف  الول  اأم�����������س 
الثاين  امل��رك��ز  ف�ضية  ه��وائ��ي  ام��ت��ار 
ع��رب ال��الع��ب��ات وف���ا ال��ع��ل��ي و�ضلوى 

الظاهري و�ضلمى احلو�ضني .
وجنح منتخب المارات لكرة اليد يف 

اأم�س  ال��ب��ح��ري��ن  م��ن��ت��خ��ب  ت��خ��ط��ي 
يف  لي�ضبح   16  -17 بنتيجة  الول 
بعد  وخ�ضارة  ف��وزان  البي�س  ر�ضيد 
ب��ال��ف��وز على  ا���ض��ت��ه��ل م�����ض��ارك��ت��ه  ان 
ليواجه   ، قطر  من  واخل�ضارة  عمان 
الثاين منتخب عمان غدا  ال��دور  يف 
الم����ارات  منتخب  وح��ق��ق   . ال�ضبت 
املنتخب  ال��ف��وز على  ال��ط��ائ��رة  ل��ك��رة 

دون  ا���ض��واط  بثالثة  اأم�س  القطري 
و25،6  و25،10   25،17 رد 
ل��ه حيث فاز  ال��ث��اين  ال��ف��وز  لي�ضيف 
البحرين  البطولة على  يف انطالقة 
�ضيء  ل  م���ق���اب���ل  ا�����ض����واط  ب���ث���الث���ة 
ل��ي��واج��ه ب��ط��ل ال��ن�����ض��خ��ة امل��ا���ض��ي��ة يف 

نهائي البطولة منتخب عمان .
�ضعادتها  عن  العوبد  �ضحر  واأع��رب��ت 
الأول من  اليوم  بح�ضد ذهبيتني يف 
اجناز  مهدية  الأل��ع��اب  ام  ان��ط��الق��ة 
ل�ضمو  و  الم��ارات  الذهبيتني لدولة 
“ اأم  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�ضيخة 
الن�ضائي  الحت��اد  رئي�ضة  المارات” 
ملوؤ�ض�ضة  الأع����ل����ى  ال���رئ���ي�������س  ال����ع����ام 
املجل�س  رئي�ضة  الأ���ض��ري��ة،  التنمية 

الأعلى لالأمومة والطفولة .
يف  الن�ضائية  اللجنة  رئي�ضة  وثمنت 
احت��اد الم��ارات للمبارزة وام��ني عام 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  وع�����ض��و  الحت�����اد 
املطرو�ضي  ه��دى  الآ�ضيوي  لالحتاد 
اجن��از لع��ب��ات الم���ارات يف خليجية 
فيها  ح�ضدت  والتي  اخلام�ضة  امل��راأة 
لعبات المارات6 ميداليات ملونة.

وو�ضل منتخب الإمارات لكرة ال�ضلة 
اأم�������س ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة امل����راأة 

. اخلليجية 5 

جمل�ص �ساحية اخلالدية يد�سن اأوىل فعالياته الريا�سية ع�سر اليوم 
بيوم اخلالدية الريا�سي والذي يت�سمن مناف�سات يف اجلري وامل�سي

ارتفاع ر�سيد االإمارات من امليداليات يف بطولة املراأة اخلليجية بالدوحة اإىل 6 
ذهبيات و3 ف�سيات و6 برونزيات

م�ضاركته  ل��ل�����ض��ط��رجن  ال���وط���ن���ي  ف��ري��ق��ن��ا  اخ��ت��ت��م 
الناجحة بالدورة اخلام�ضة لريا�ضة املراأة مبجل�س 
 4 ب�  تتويجه  العربية عقب  اخلليج  ل��دول  التعاون 

ميداليات ملونة .
وح�ضدت البطلة اآمنة املعمري ميداليتني منوعتني 
تغلبها  عقب  اخل��اط��ف  ال�ضطرجن  م�ضابقة  ذهبية 
���ض��ني بطلة العامل  ال��ق��ط��ري��ة زه���و  ال��الع��ب��ة  ع��ل��ى 
ال�ضطرجن  ف�ضية  كذلك  حت�ضد  اأن  قبل  ال�ضابقة 
ال�ضريع ثم ت�ضتكمل كل من خلود الزرعوين ووافية 
يف  وك��ان  برونزيتني.  مبيداليتني  احل�ضاد  نعمان 

اأر�س  و�ضولهن  ل��دى  الإم����ارات  بطالت  ا�ضتقبال 
الوطن اأم�س الول عرب مطار دبي الدويل ح�ضني 
ال�ضطرجن  لحت��اد  العام  الأم��ني  ال�ضام�ضي  خلفان 
وحم���م���د ب���ن دروي���������س امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي للجنة 
الأمني  ال��رح��ي��م  عبد  وم��ه��دي  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة 
ال��ع��ام امل�����ض��اع��د ل��الحت��اد و���ض��ع��ود امل���رزوق���ي املدير 
التنفيذي لالحتاد. وقال ح�ضني خلفان ال�ضام�ضي 
اننا نهدي هذا الإجناز اإىل القيادة الر�ضيدة و�ضعب 
الإمارات والأ�ضرة ال�ضطرجنية مبا حتقق من اأداء 

طيب ونتائج متقدمة.

ميداليات بخليجية املراأة لبطالتنا لل�سطرجن   4

ع��ق��دت جل��ن��ة  الأل��ع��اب ال��ف��ردي��ة ب��ن��ادي الذيد 
ال���ري���ا����ض���ي اج���ت���م���اع���ا مب���ق���ر ال����ن����ادي وه����دف 
الجتماع  اىل التعرف على املدربني والإداريني 
بالألعاب  ال��ن��ه��و���س  خ��ط��ط  خم��ت��ل��ف  وب���ح���ث 

الفردية وحتقيق الإجنازات .
ال���ن���ادي من  وت��ط��رق الج��ت��م��اع اىل م��ا حققه 
نتائج متميزة يف قطاع الألعاب الفردية بالنادي 
�ضارك فيها  التي  املا�ضي والبطولت  املو�ضم  يف 

النادي وحقق فيها اإجنازات 
ح�����ض��ر الج��ت��م��اع ال����ذي ت��راأ���ض��ه را����ض���د �ضعيد 
جلنة  رئي�س  الإدارة  جمل�س  ع�ضو  الطنيجي 

�ضامل   خلف  حمود  والدكتور  الفردية  الأل��ع��اب 
ال��ن��ادي وال��دك��ت��ور زك��ي يحيي �ضكرتري  م��دي��ر 
كال  الفردية  الأل��ع��اب  واإداري  ومدربي  النادي 
من الكابنت ال�ضيد حمدي مدرب األعاب القوى 
اإداري اجلوجيت�ضو وخالد  بن هويدن  وحممد 
املر�ضدي مدرب ال�ضباحة و عبد القادر البوزازي 
وم�ضاعد  اإداري  حمود  واحمد  الكاراتيه  مدرب 
النق�ضبندي  ن��دمي  والكابنت  الكاراتيه  م��درب 

مدرب كرة الطاولة. 
ويف بداية الجتماع نقل را�ضد �ضعيد الطنيجي  
بن  �ضامل  برئا�ضة  النادي  اإدارة  جمل�س  حتيات 

هويدن الكتبي للمدربني والقائمني على قطاع 
اللعاب الفردية م�ضيدا مبا حتقق من اإجنازات 
مزيد  ب���ذل  اإىل  ودع��اه��م  متميزة  وم�����ض��ارك��ات 
جمل�س  ا�ضرتاتيجية  وف��ق  وال�ضري  اجلهد  من 

ال�ضارقة الريا�ضي وال�ضعي اىل التميز دائما. 
من جانبه ا�ضتعر�س الدكتور حمود خلف �ضامل 
مناق�ضة فقرات لئحة مكافاآت الفوز والتعادل 
للمدربني والالعبني واقرتح حما�ضرة تثقيفة 
ب��ه��دف حتفيز الالعبني  ���ض��ه��ر   ك��ل  ل��الع��ب��ني 
واملدربني والتطلع اإىل املناف�ضة يف كافة الألعاب 

والأن�ضطة الريا�ضية املختلفة والرتقاء بها.

اجتم���اع االألع���اب الف���ردي���ة بن���ادي ال����ذي����د
على  مهم  ف��وز  حتقيق  يف  لل�ضيدات  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  جن��ح 
التحدي  ك��اأ���س  مبناف�ضات  م�����ض��واره  ب��داي��ة  يف  الهند  منتخب 

ال�ضيوي لهوكي اجلليد املقامة يف تايالند.
من  الوىل  ه��ي  لل�ضيدات  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  م�ضاركة  وت��ع��د 
املنتخبات الوطنية نتيجة الإع��داد الكبري  نوعها على �ضعيد 
للريا�ضات  الم���ارات  احت��اد  بها  ق��ام  التي  املميزة  واخل��ط��وات 
املراحل  �ضعيد  على  واملنتخبات  الفرق  ت�ضكيل  يف  اجلليدية 
الذي  الن�ضائي  واملنتخب  الول  للمنتخب  و���ض��ول  العمرية 
اأم���ني عام  ي�ضم لع��ب��ات م��واط��ن��ات. وق���ال جمعة ال��ظ��اه��ري 
الوطني  منتخبنا  م�ضاركة  اإن  اجلليدية  ال��ري��ا���ض��ات  احت���اد 
لل�ضيدات يف كاأ�س التحدي ال�ضيوي لهوكي اجلليد تندرج يف 
النجاحات  من  املزيد  لتحقيق  الهادفة  الحت��اد  خطط  اط��ار 
لريا�ضة هوكي اجلليد عرب تو�ضيع قاعدة الفرق واملنتخبات 
لت�ضكيل  الكبري  ارت��ي��اح��ه  ع��ن  واع���رب  الحت����اد.  حت��ت مظلة 
منتخب وطني بعنا�ضر وطنية ن�ضائية .. معربا عن متنياته 

البطولة  يف  الوىل  امل�ضاركة  من  اهدافه  املنتخب  يحقق  بان 
ال�ضيوية لل�ضيدات. وا�ضاد بالفوز الول الذي حققه املنتخب 
الكبرية  املكا�ضب  م��ن  تعد  البطولة  يف  امل�����ض��ارك��ة  اأن  م��وؤك��دا 
نتيجة مل�ضاركة اأقوى املنتخبات الآ�ضيوية وهي فر�ضة مثالية 
لالحتكاك والتناف�س مع فرق القارة. من جانبه اأعرب خالد 
القبي�ضي مدير املنتخب عن ارتياحه الكبري مل�ضاركة منتخبنا 
الوطني لل�ضيات يف البطولة ال�ضيوية ..موؤكدا ان اخلطوات 
ايجابية  بنتائج  تب�ضر  املنتخب  عليها  �ضار  التي  التح�ضريية 
ال��ف��ري��ق تتمتع  اإىل ان ع��ن��ا���ض��ر  ل��ل��ت��ف��اوؤل. وا����ض���ار  وت��دع��ون��ا 
مبقومات اخلربة والقوة واملهارة وحالة بدنية عالية امل�ضتوى 
ب�����ض��م��ات مم��ي��زة وترك  ي�����ض��اع��ده��م يف ت�ضجيل  ال���ذي  الأم����ر 
البطولة  وت��ق��ام  البطولة.  مناف�ضات  يف  ايجابية  انطباعات 
يوم  وتختتم  اجلليد  لهوكي  ال���دويل  الحت���اد  ا���ض��راف  حت��ت 
المارات  هي  منتخبات  �ضبعة  مب�ضاركة  اجل��اري  مار�س   15

وتايالند وماليزيا و�ضنغافورة والهند ونيوزليندا والفلبني.

منتخبنا يفوز على الهند يف كاأ�ص هوكي اجلليد االآ�سيوي لل�سيدات
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الفجر الريا�ضي

ي�ضعى ليفربول لال�ضتفادة من غياب الكبار الآخرين عن املرحلة الثامنة والع�ضرين من الدوري 
الإنكليزي املمتاز لن�ضغالهم بالدور ربع النهائي من الكاأ�س، لتعزيز حظوظه بامل�ضاركة يف دوري 

اأبطال اوروبا املو�ضم املقبل.
ويحتل ليفربول حاليا املركز الرابع، اآخر املراكز املوؤهلة للبطولة القارية، بفارق نقطتني 

اأمام ار�ضنال و4 خلف مان�ض�ضرت �ضيتي وتوتنهام الثالث والثاين على التوايل. ويف 
اأندية �ضيتي واأر�ضنال وتوتنهام وت�ضل�ضي املت�ضدر بربع نهائي كاأ�س  ظل ان�ضغال 

ومان�ض�ضرت  وم��ي��ل��وول  �ضيتي  ولينكولن  ميدلزبره  م��ع  تلتقي  حيث  ان��ك��ل��رتا، 
الأملاين  امل���درب  لعبي  اأم���ام  �ضانحة  الفر�ضة  �ضتكون  ال��ت��وايل،  على  يونايتد 

يورغن كلوب لتعزيز موقعهم.
املراحل  يف  واح��د  انت�ضار  �ضوى  يحقق  مل  ال��ذي  برينلي  م��ب��اراة  وت�ضكل 

املو�ضم  ه��ذا  ليفربول  على  يفوز  فريق  اأول  ك��ان  لكنه  الأخ��رية  ال�ضت 
)2-�ضفر على اأر�ضه يف اآب اغ�ضط�س(، بروفة لفريق كلوب 

قبل املواجهة امل�ضريية الأحد املقبل على ملعب 
�ضمن  مهمة  م��ب��اراة  يف  �ضيتي  مان�ض�ضرت 
ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف دوري  ال��ف��ري��ق��ني  ����ض���راع 

الأبطال.
اإ�ضقاط  على  ق���ادرا  ليفربول  وي��ب��دو 

املواجهة  خو�ضه  رغم  على  �ضيتي 
ن��ظ��را اىل  خ���ارج ملعبه، وذل���ك 

املو�ضم  ه�����ذا  امل���م���ي���ز  ���ض��ج��ل��ه 
على  ف��از  فهو  الكبار،  �ضد 

م��رت��ني وح�ضل  ار���ض��ن��ال 
ع���ل���ى ارب��������ع ن����ق����اط من 
)فاز  امل��ت�����ض��در  ت�����ض��ل�����ض��ي 
ع���ل���ي���ه خ���������ارج ق�����واع�����ده 

انفيلد(  يف  م��ع��ه  وت����ع����ادل 
معه  )ت��ع��ادل  الثاين  وتوتنهام 

ملعبه(  يف  وف����از  ل��ن��دن  يف  ذه���اب���ا 
وفاز على �ضيتي يف ملعبه وتعادل مع 

مان�ض�ضرت يونايتد مرتني.
وحتدث كلوب بعد الفوز على اأر�ضنال وتعوي�س 

لي�ضرت  اأم��ام  والع�ضرين  ال�ضاد�ضة  املرحلة  خ�ضارة 

من  وق��ال  اليجابية.  النتائج  حتقيق  يف  ال�ضتمرار  اأهمية  موؤكدا   ،)3-1( اللقب  حامل  �ضيتي 
الوا�ضح اأننا نفتقد اىل الثبات يف الأداء وال�ضتمرارية لكني ل اأريد التحدث عن هذا املو�ضوع كثريا. 
نف�ضه  بالأ�ضلوب  مبارياتنا  ن�ضعى خلو�س  ما  ودائما  �ضك،  لي�ضت مو�ضع  ذهنيتنا  اأن  نعرف  نحن 
الذي لعبنا به اأمام اأر�ضنال . ا�ضاف لعبنا بعزمية كبرية ول يوجد �ضك باأنك لن ت�ضتطيع 
تقدمي امل�ضتوى املطلوب يف حال وجود امل�ضاكل . وتابع حتدثت و�ضائل الإعالم باأن 
التحديات التي واجهتنا يف املباريات ال�ضابقة كانت افتقادنا اىل النوعية الالزمة 
يف الفريق. قد يكون الأمر �ضحيحا بالن�ضبة لبع�س املباريات، لكن ت�ضتطيع 
تطوير الالعبني وتنمية قدراتهم لي�ضلون اىل امل�ضتوى املطلوب. 
ومن جهته، طالب الهولندي جيورجينو فينالدوم الذي 
يف  اأر���ض��ن��ال  �ضد  لليفربول  الأخ���ري  ال��ه��دف  �ضجل 
ال��وق��ت ب��دل ال�����ض��ائ��ع، زم���الءه ب���اأن يكونوا 
واث��ق��ني ب��اأن��ف�����ض��ه��م مل��ا ت��ب��ق��ى م��ن املو�ضم 

للتاأهل اىل دوري الأبطال.
وقال للموقع اللكرتوين للنادي علينا 
احل���ر����س ع��ل��ى اإن���ه���اء امل��و���ض��م يف اأح���د 
ثقتنا  امل��وؤه��ل��ة.  الأوىل  الأرب���ع���ة  امل��راك��ز 
�ضعبا  �ضيكون  التاأهل  لكن  حاليا  عالية 
واإن  امل��ت��اأرج��ح��ة  نتائجنا  وا�ضلنا  اإذا 
لعبنا ب�ضكل �ضيء يف اللقاء القادم 
ع��ل��ي��ن��ا حتقيق  ب���رين���ل���ي.  ����ض���د 
النتائج الإيجابية  �ضل�ضلة من 
للتمكن من  باأنف�ضنا  والثقة 
اإنهاء املو�ضم يف اأحد املراكز 
املرحلة  وتفتتح   . املتقدمة 
ايفرتون،  ب��ل��ق��اء  ال�����ض��ب��ت 
ملدينة  الأزرق  ال���ق���ط���ب 
�ضيفه  م�����ع  ل����ي����ف����رب����ول، 
البيون،  بروميت�س  و�ضت 
�ضيتي  ه�����ال  ي��ل��ع��ب  ك���م���ا 
�ضيتي،  ����ض���وان�������ض���ي  م����ع 
و�ضت  م���ع  وب����ورمن����وث 

هام يونايتد.

غد  بعد  لندن  يف  بريدج  �ضتامفورد  ملعب  اىل  الأن��ظ��ار  تتجه 
الثنني حيث تقام قمة الدور ربع النهائي مل�ضابقة كاأ�س الحتاد 
النكليزي لكرة القدم بني ت�ضل�ضي ومان�ض�ضرت يونايتد حامل 

اللقب.
وتكت�ضي املباراة اأهمية كبرية بالن�ضبة اىل الفريقني، فت�ضل�ضي 
كونتي  انطونيو  الي��ط��ايل  مدربه  بقيادة  الول  لقبه  ير�ضد 
بانتظار تتويجه بلقب الدوري حيث يت�ضدر بفارق 10 نقاط 
فيما  �ضيتي،  ومان�ض�ضرت  توتنهام  ج��اره  م��ط��اردي��ه  اق��رب  ع��ن 
ياأمل مان�ض�ضرت يونايتد يف الدفاع عن لقبه والنفراد بالرقم 

القيا�ضي الذي يتقا�ضمه مع ار�ضنال )12 لكل منهما(.
ال�ضياطني  فريقه  اىل  بالن�ضبة  ال��ث��اأر  رائ��ح��ة  امل��ب��اراة  وحتمل 
احلمر وحتديدا مدربه اجلديد وال�ضابق لت�ضل�ضي الربتغايل 
جوزيه مورينيو الذي يعود للمرة الثانية هذا املو�ضم اىل ملعب 

�ضتامفورد بريدج.
زيارته  ل��دى  نظيفة  وبرباعية  مذلة  خ�ضارة  مورينيو  وتلقى 
يف  امل��ا���ض��ي  اك��ت��وب��ر  الأول  ت�ضرين   23 يف  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الوىل 
اق��ال��ت��ه من  ال����دوري بعد نحو ع��ام م��ن  التا�ضعة م��ن  امل��رح��ل��ة 

الدارة الفنية للبلوز .
ولن تكون مهمة مورينيو ورجاله �ضهلة يف ظل النتائج الرائعة 
وحتديدا  املو�ضم  ب��داي��ة  منذ  اللندين  الفريق  يحققها  ال��ت��ي 

مبارياته الخرية التي خولته البتعاد يف �ضدارة الدوري.
وحقق رجال املدرب كونتي 5 انت�ضارات يف املباريات ال�ضبع 

الخرية ومل يتلقوا اي خ�ضارة منذ �ضقوطهم امام 
الثاين/يناير  ك��ان��ون   4 يف  �ضفر-2  ت��وت��ن��ه��ام 

براحة  الثنني  مباراة  يدخلون  املا�ضي، وهم 
مقارنة مع مناف�ضهم الذي ل يزال يخو�س 
“يوروبا  الوروب����ي  ال����دوري  م�ضابقة  غ��م��ار 
رو�ضتوف  م�ضيفه  م��ع  ت��ع��ادل  ح��ي��ث  ليغ” 

الرو�ضي 1-1 ام�س الأول اخلمي�س.
ي���زي���د ���ض��ع��وب��ة مهمة  وم����ا 

م���ان�������ض�������ض���رت ي���ون���اي���ت���د 
خ���و����ض���ه امل�����ب�����اراة يف 

عمالقه  غ����ي����اب 
وه����������������داف����������������ه 

ال�����������ض�����وي�����دي 
زلت��������������������������������ان 

ابراهيموفيت�س 
لي����ق����اف����ه ث���الث 

ب�ضبب  م����ب����اري����ات 
خالل  �ضلوكه  ���ض��وء 

بورمنوث  م��ع  اللقاء 
ال�ضبت يف الدوري.

ابراهيموفيت�س  وك����ان 
وج���ه ���ض��رب��ة ب��ال��ك��وع اىل 

تايرون  ب��ورمن��وث  م��داف��ع 

متعمد  ب�ضكل  راأ�ضه  على  دا���س  الخ��ري  ان  ظهر  بعدما  مينغز 
قبل ذلك بلحظات، يف املباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

يذكر ان مان�ض�ضرت يونايتد توج بلقب كاأ�س الرابطة ال�ضبوع 
قبل املا�ضي بفوزه على �ضاوثمبتون 3-2 يف املباراة النهائية.

غوارديول  بيب  ال���ض��ب��اين  �ضيتي،  مان�ض�ضرت  م��درب  وي��واج��ه 
�ضداعا عندما يحل �ضيفا على ميدلزبره يف افتتاح الدور ربع 

النهائي اليوم ال�ضبت .
بالن�ضبة اىل غ��واردي��ول، فهو  امل��ب��اراة يف توقيت �ضيء  وج��اءت 
الربعاء  الفرن�ضي  موناكو  على  �ضيفا  حلوله  قبل  يخو�ضها 
املقبل يف اياب ثمن نهائي م�ضابقة دوري ابطال اوروبا )3-5 
ذهابا(، وبعد توقف �ضل�ضلة انت�ضاراته املتتالية عند 4 الربعاء 

ب�ضقوطه يف فخ التعادل امام �ضيفه �ضتوك �ضيتي يف مباراة 
مقدمة من املرحلة الثامنة والع�ضرين من الدوري 

عندما اهدر فر�ضة تقلي�س الفارق اىل 8 
نقاط بينه وبني ت�ضل�ضي.

امال  �ضيتي  مان�ض�ضرت  وي��ع��ق��د 
الكاأ�س  م�ضابقة  ع��ل��ى  ك��ب��رية 

�ضمانا  الك���������رث  ك����ون����ه����ا 
ال��ل��ق��ب الول  لإح������رازه 

ال�ضباين  امل����درب  م��ع 
يف مو�ضمه الول معه، 
امل�ضابقة  ب����ان  ع��ل��م��ا 

العريقة  القارية 
التي  ال���ه���دف  ه���ي 

ال�ضيف  اأجله  التعاقد معه من  مت 
املا�ضي.

اختيار  غ�����واردي�����ول  ع��ل��ى  وي��ت��ع��ني 
عقبة  تخطي  على  القادرة  الت�ضكيلة 
م��ي��دل��زب��ره مل��وا���ض��ل��ة امل�����ض��وار يف 
فاز  ال��ت��ي  ال��ك��اأ���س  م�ضابقة 
الخرية  للمرة  بها 
م�����������و������������ض�����������م 

-2012 مو�ضم  النهائية  مباراتها  وخ�ضر   2011-2010
وتفادي  موناكو  ملواجهة  النجوم  بع�س  اراح���ة  م��ع   ،2013

التعر�س لالإ�ضابات.
ودفع غوادريول غاليا ثمن املداورة يف الت�ضكيلة الأربعاء بعدما 
ابقى على �ضانع اللعاب احلا�ضم الدويل ال�ضباين دافيد �ضيلفا 

واملهاجم رحيم �ضتريلينغ على مقاعد البدلء.
اأمامنا  ق��ائ��ال:  ت��وري��ه  ال��ع��اج��ي يحيى  ال��و���ض��ط  وع��ل��ق لع���ب 
الالعبني،  جميع  اىل  فيهما  نحتاج  مباراتان 
ب���ذك���اء. مواجهة  ال��ت��ع��ام��ل  وي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ن��ا 
جدا،  و�ضعبة  �ضعبة  �ضتكون  ميدلزبره 

لقد ا�ضتفادوا من اأ�ضبوع من الراحة .
من  و�ضعنا  يف  م��ا  ك��ل  �ضنبذل  واأ���ض��اف 
اجل الفوز، وبالتاأكيد ان تتويجنا 
باللقب �ضيكون اأمرا رائعا وهو 

ما نعمل على حتقيقه .
ويلعب اليوم اي�ضا ار�ضنال 
بطل املو�ضم قبل املا�ضي 
�ضيتي  ل��ي��ن��ك��ول��ن  م���ع 
)درج��������ة راب�����ع�����ة( يف 
ف������ر�������ض������ة ذه����ب����ي����ة 
ل��ت�����ض��م��ي��د اجل����راح 
املذل  اخل���روج  بعد 
نهائي  ث���م���ن  م�����ن 
ابطال  دوري  م�ضابقة 
ب��اي��رن ميونيخ  ي��د  اوروب���ا على 
كان  بعدما  ايابا   5-1 المل��اين 
يف  ذهابا  ذاتها  بالنتيجة  خ�ضر 

ميونيخ.
ومي��ر ال��ف��ري��ق ال��ل��ن��دين باأزمة 
ال�ضابع  خ���رورج  عقب  خ��ط��رية 
نهائي  ثمن  م��ن  ال��ت��وايل  على 
العريقة،  ال���ق���اري���ة  امل�����ض��اب��ق��ة 
وت����وج����ه ����ض���ه���ام الن����ت����ق����اد اىل 
فينغر  ار���ض��ني  الفرن�ضي  م��درب��ه 
باإقالته من  الذي يطالب اجلميع 
من�ضبه، علما بان عقده ينتهي يف 

حزيران يونيو املقبل.
وي��ب��دو ال��ف��ري��ق ال��ل��ن��دين الخر 
العادة  ف����وق  م��ر���ض��ح��ا  ت��وت��ن��ه��ام 
امل�ضابقة  يف  م�������ض���واره  مل��وا���ض��ل��ة 
عندما ي�ضت�ضيف ميلوول )درجة 
ث��ال��ث��ة( ب��ع��د غ��د الح����د، ب��ي��د انه 
الأخ����ري  ان  الع���ت���ب���ار  ���ض��ي�����ض��ع يف 
الدوري  م��ن  ف��رق  بثالثة  اط���اح 
وواتفورد  بورمنوث  املمتاز هي 

ولي�ضرت �ضيتي.

مواجهة ميدلزبره م�ضدر قلق لغوارديول 

االأنظار �ساخ�سة ملوقعة ت�سيل�سي ومان�س�سرت يونايتد 
مدرب �ضان جريمان: لو كان م�ضي باأف�ضل حالته ل�ضجلوا 12 هدفًا

هدف بر�سلونة ال�ساد�ص ت�سبب يف زلزال بكتالونيا!

اأظهر كليفالند كافاليريز حامل اللقب ه�ضا�ضته جمددا بخ�ضارته اأمام 
م�ضيفه ديرتويت بي�ضتونز 101-106 اخلمي�س يف دوري كرة ال�ضلة 
الأمريكي للمحرتفني، بينما عادل جنم اوكالهوما �ضيتي ثاندر را�ضل 
و�ضتربوك رقم الالعب الأ�ضطوري ويلت ت�ضامربلين يف عدد الثالثيات 

املزدوجة “تريبل دبل” خالل مو�ضم واحد.
اأحرز يف  الذي  الفريق  املو�ضم عن م�ضتوى  ويبدو كليفالند بعيدا هذا 
اأمام  اخلمي�س  خ�ضارة  اأن  اإذ  تاريخه،  يف  الأوىل  للمرة  اللقب   2016
فريق ي�ضارع لتجنب الغياب عن الأدوار الإق�ضائية “بالي اوف” كانت 
ال�ضبع  الثالثة تواليا لفريق املدرب تايرون لو، واخلام�ضة يف مبارياته 
63 مباراة هذا املو�ضم. وعلى رغم  اأ�ضل  ال�21 من  اأنها  الأخ��رية، كما 
ان كليفالند يت�ضدر ترتيب املنطقة ال�ضرقية بفارق �ضئيل عن بو�ضطن 
�ضلتيك�س )41 فوزا مقابل 24 هزمية(، اإل اأنه يحتل املركز الرابع يف 

 52( ووري��رز  �ضتايت  غولدن  و�ضيفه  عن  كبري  بفارق  العام  الرتتيب 
بهزميته  مني  ال��ذي  �ضبريز  انتونيو  و���ض��ان  ه��زمي��ة(   12 مقابل  ف��وزا 
ال�14 يف 64 مباراة. وجاءت اخل�ضارة اأمام ديرتويت الذي اأ�ضبح يتقدم 
يف املركز ال�ضابع على �ضيكاغو بولز �ضاحب املركز الثامن الأخري املوؤهل 
اىل البالي اوف، على رغم جهود ليربون جيم�س الذي �ضجل 29 نقطة 
مع 13 متابعة و10 متريرات حا�ضمة. وتاأثر كليفالند بغياب الثنائي 
الوافد  جهود  الأ�ضبوع  هذا  خ�ضر  باأنه  علما  كورفر،  وكايل  لوف  كيفن 
اجلديد لعب الإرتكاز الأ�ضرتايل اندرو بوغوت الذي تعر�س لك�ضر يف 
�ضاقه. وبدا لعبو لو يف طريقهم حل�ضم اللقاء بعدما اأنهوا الربع الثالث 
بت�ضجيلهم 22 نقطة مقابل 5 فقط لأ�ضحاب الأر�س وتقدموا 80-
73، لكن ديرتويت انتف�س يف بداية الربع الأخري بت�ضجيله 13 نقطة 
من دون رد، ليتقدم 86-80 ثم 103-98 بعد �ضلة يف اآخر 55 ثانية 

من ريدجي جاك�ضون الذي مهد الطريق اأمام فريقه حل�ضم املباراة.
5 متريرات حا�ضمة  21 نقطة مع  واأنهى جاك�ضون اللقاء ويف ر�ضيده 
واأ�ضاف اندري دروموند 20 نقطة مع 16 متابعة و4 متريرات، بينما 
كان كايري ايرفينغ ثاين اأف�ضل م�ضجل لكليفالند بر�ضيد 27 نقطة.

وقال جاك�ضون بعد املباراة “ن�ضحني زمالئي يف الفريق بدخول املباراة 
واللعب على �ضجيتي، اأن اأكون مندفعا يف الهجوم واأحاول اتخاذ القرار 
اأ�ضلوبنا  اأن  املنا�ضب. كان فوزا رائعا مبجهود جماعي والأه��م من ذلك 

الدفاعي كان ناجحا وهذا ما �ضمح لنا بتحقيق الفوز«.
ذي  ملعب  على  وجيم�س  لكليفالند  الأخ���رية  اخلمي�س  م��ب��اراة  وك��ان��ت 
اوف،  البالي  الفريقان يف  تواجه  ح��ال  اإل يف  اأوب��رن هيلز  اأوف  بال�س 
وذلك لأن ديرتويت �ضيرتك معقله احلايل من اأجل النتقال اىل ملعبه 

اجلديد “ليتل كايزر ارينا” يف و�ضط املدينة املو�ضم املقبل.

�ستربوك يعادل ت�سامربالين وديرتويت يك�سف ه�سا�سة كليفالند بال�سلة االأمريكية 

ك�ضف عامل ال��زلزل، ج��وردي زي��از عن ت�ضبب هدف �ضريجي 
جريمان  �ضان  باري�س  �ضباك  يف  لرب�ضلونة  ال�ضاد�س  روب��رت��و 
اأن ردة فعل  اأر���ض��ي��ة بكتالونيا الأرب���ع���اء.  وق��ال دي��از  يف ه��زة 
اإذ  للغاية  كان عنيفة  روبرتو  �ضريجي  اجلماهري جتاه هدف 
ت�ضبب يف هزة اأر�ضية امتدت ل�500 مرت حتت الأر�س. اأ�ضار 
عنف  اأن  الربيطانية  �ضن  ذا  ل�ضحيفة  ت�ضريحات  يف  دي���از 

الحتفال بالأهداف تفاوت ب�ضكل كبري خالل اللقاء.
كانت  كبرية،  كانت  والثالث  الثاين  الهدفني  “فرحة  وتابع 
به  ت�ضبب  التي  الح��ب��اط  ب�ضبب  واخلام�س  ال��راب��ع  ع��ادي��ة يف 

هدف كافاين، ثم كان زلزال بالهدف ال�ضاد�س.
اإن��ه ل  ال��ه��زات الأر���ض��ي��ة ق��ال  ال��ع��امل املتخ�ض�س يف  اأن  يذكر 
التي  بل يف احلفالت  املباريات فقط،  الأم��ور يف  ه��ذه  يراقب 

تقام يف كامب نو معقل بر�ضلونة اأي�ضا.
اعترب مدرب منتخب �ضربيا ال�ضابق، 

اأن  اأن����ت����ي����ت���������س،  رادوم�����������ري 
ب���ر����ض���ل���ون���ة الإ�����ض����ب����اين 

الأول  امل��ر���ض��ح  اأ���ض��ب��ح 
دوري  ب��ل��ق��ب  ل��ل��ت��ت��وي��ج 

الأب���ط���ال الأوروب������ي لهذا 
الكا�ضح  ف���وزه  عقب  امل��و���ض��م، 

جريمان  �ضان  باري�س  على 
ثمن  اإي������������اب  ل�����ق�����اء  يف 
ليحقق   1-6 ال��ن��ه��ائ��ي 
مل  تاريخية  انتفا�ضة 
بعد  م��ث��ي��ل،  ل��ه��ا  ي�ضبق 
و�ضرح  ذه��اب��اً  خ�ضر  اأن 
ل�ضحيفة  امل��������������درب 

الآن  ال�ضربية:  بليت�س 
هو  بر�ضلونة  �ضك  ب���دون 

ال��رئ��ي�����ض��ي، ولكن  امل��ر���ض��ح 
هناك فرق اأخرى اأي�ضاً ل 

ينبغي اأن نن�ضاها.
واأ�ضاف مدرب ريال مدريد 
مدريد  واأتلتيكو  وبر�ضلونة 

�ضحق  “دورمتوند  ال�����ض��اب��ق: 
�ضجل  وبايرن  برباعية،  بنفيكا 

اآر���ض��ن��ال، وريال  اأه����داف يف   10
مدريد 6 يف نابويل.

قوي  اأتلتيكو  اأي�ضاً  �ضرنى  وتابع: 
اأمام ليفركوزن.

وعن ال�ضبب يف العدد ال�ضخم من 
النهائي،  بثمن  امل�ضجلة  الأه���داف 

اأو  الفرق تلعب على كل �ضيء  قال: 
ل �ضيء.

�ضتكون هناك مباريات قوية  وتوقع: 
للغاية يف ربع النهائي. 

الإ�ضباين،  ب��ر���ض��ل��ون��ة  لع����ب  وك�����ض��ف 
الهدف  ���ض��اح��ب  روب����رت����و،  ���ض��ريج��ي 
�ضان  باري�س  اأم���ام  لفريقه  ال�ضاد�س 
جريمان، اإنه مل ي�ضتوعب بعد اللقاء، 

واإذا كان ما حتقق حلماً اأم حقيقة.
موندو  �ضحيفة  نقلتها  ت�ضريحات  ويف 

ق���ال روبرتو  ام�����س اجل��م��ع��ة،  دي��ب��ورت��ي��ف��و 
“اإنه ظل حتى ال�ضاعة اخلام�ضة فجراً بعد 

اإذا ك��ان ما حدث  اإ���س جي يفكر  م��ب��اراة البي 

اأم اأنه اأ�ضبح حقيقة«. واأ�ضاف اأنه ظل على هذا  ليزال حلماً 
150 حمادثة على تطبيق  احل��ال �ضاعات وك��ان يجري نحو 
وات�س اآب كان اأبرزها تلك التي تلقاها من اأ�ضرته واأ�ضدقائه 
منهم زميله ال�ضابق يف الفريق بويان كركيت�س. واأ�ضار اإىل اأنه 
فور ت�ضجيله لهدف فوز الرب�ضا مل يكن يدرك اإذا كان الأمر 
حقيقي اأم ل، ولكن زميله رافينيا توجه نحوه من على مقاعد 
البدلء و�ضاح �ضريجي هذا لي�س حلماً، لي�س حلماً. من جهته 
لوي�س  الفرن�ضي  جريمان  �ضان  لباري�س  ال�ضابق  امل��درب  ق��ال 
فرنانديز، اإىل اأنه اإذا كان جنم بر�ضلونة، الأرجنتيني ليونيل 
مي�ضي يف اأف�ضل حالته خالل مواجهة بي. اأ�س. جي ، يف اإياب 
الأربعاء  القدم  الأوروب��ي لكرة  الأبطال  ال�16 من دوري  دور 

املا�ضي، لكان الرب�ضا �ضجل 12 هدفاً.
“اأوندا  اإذاع��ة  على  “الرتانزي�ضتور”  برنامج  ويف مقابلة مع 
بر�ضلونة  م��ب��اراة  الفرن�ضي  امل���درب  حلل  الإ�ضبانية،  ثريو” 
ال��ب��الوغ��ران��ا )6-1( يف  بفوز  انتهت  التي  و���ض��ان ج��ريم��ان، 
 .4-0 الذهاب  يف  مهزوماً  ك��ان  اأن  بعد  تاريخية  رميونتادا 
ورف�س فرنانديز، املدرب ال�ضابق للريان القطري واأتلتيك 
بلباو واإ�ضبانيول، حتميل امل�ضوؤولية للتحكيم اأو ملدرب “بي 
الإ�ضباين اأوناي اإميري، م�ضرياً اإىل اأن الفريق  اأ�س جي”، 

الفرن�ضي مل يقدم الأداء املطلوب.
واأب�������رز ف���رن���ان���دي���ز: يف ل��ي��ل��ة م��ث��ل ه����ذه مل 
اأف�����ض��ل لع���ب يف العامل  ف��ي��ه��ا  ي��ق��دم 
مي�ضي اأف�ضل اأداء لأنه مل يكن يف 
الفريق  اأف�ضل حالته.. �ضجل 
لكن  اأه���داف،   6 الكاتالوين 
حالة  يف  مي�ضي  ك���ان  اإذا 
�ضجلوا  ل��ك��ان��وا  ج��ي��دة، 

12 هدفاً.
م�ضتاء  اأنا  واأو�ضح: 
من الطريقة التي 
اأ�س  لعب بها بي 
كانوا  اإذا  ج���ي، 
نف�س  ق���دم���وا 
الذي  الأداء 
راأي�����ن�����اه يف 
م���������ب���������اراة 
ال���������ذه���������اب 
مزيد  ت�ضجيل  م��ن  مت��ك��ن��وا  ل��ك��ان��وا 
من الأهداف.. بدا الأمر وكاأنهم ينتظرون 
�ضيئاً ول اأعلم ما هو. ورف�س املدرب الفرن�ضي 
حتميل امل�ضوؤولية لإميري، وقال: حني ي�ضجل 
اخل�ضم هدفاً يف الدقائق الأوىل لأن احلار�س مل 
يخرج للت�ضدي الكرة ثم ياأتي اآخر وي�ضجل هدفاً 
يف مرماه باخلطاأ.. ما عالقة اأوناي اإميري بذلك؟ 
اإثنان منها كانا  اأه��داف،   6 واأردف: �ضجل بر�ضلونة   .
اللوم  اإلقاء  ميكن  ل  ج��زاء،  ركلة  اإىل  بالإ�ضافة  هدية، 

عليه .
اأن  ف����رن����ان����دي����ز  اأب����������رز  ك����م����ا 
امل�ضكلة  ي��ك��ن  مل  ال��ت��ح��ك��ي��م 
اإىل  اأدت  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة 
الفرن�ضي،  الفريق  هزمية 
فرن�ضا  يف  اأن���ه  اإىل  م�����ض��رياً 
ي���ل���وم ال���ن���ا����س احل���ك���م، لكن 
لعب  ال��ف��ري��ق  لأن  قليل  ب��ق��در 

ب�ضكل �ضيىء للغاية .

العامل  يف  ثانيا  امل�ضنف  ديوكوفيت�س  نوفاك  ال�ضربي  يريد 
ويلز  ان��دي��ان  ل���دورة  ال�ضلبة  امل��الع��ب  على  اأف�ضليته  ت��اأك��ي��د 
التي توج فيها خم�س مرات، موؤكدا  الأمريكية لكرة امل�ضرب 

باأنه اأف�ضل من ال�ضهر ال�ضابقة.
انطلقت دورة انديان ويلز اخلمي�س، وهي اأوىل دورات املا�ضرتز 
يف  وامل�ضنفات  امل�ضنفون  واأع��ف��ي  املو�ضم،  لهذا  نقطة  لالألف 

املراكز ال�32 الوىل من خو�س الدور الول.
وتعترب �ضحراء كاليفورنيا من الماكن املف�ضلة لديوكوفيت�س 

اإذ توج فيها يف العوام الثالثة املا�ضية، كما انطلق 
منها يف املو�ضم املا�ضي، وبعدها مبا�ضرة يف دورة 

ميامي للما�ضرتز اأي�ضا، لحتكار دورات اللف 
املا�ضي،  املو�ضم  م��ن  الول  الن�ضف  يف  نقطة 
الثاين  الق�ضم  يف  م�ضتواه  ينخف�س  ان  قبل 
لالعبني  العاملي  الت�ضنيف  �ضدارة  ويفقد 

اندي  ال��ربي��ط��اين  مل�ضلحة  امل��ح��رتف��ني 
موراي.

دورة  يف  ت��������وج  اأن  وب�����ع�����د 
ال������دوح������ة م���ط���ل���ع ال���ع���ام 

ع���ل���ى ح�������ض���اب م�������وراي، 
من  ديوكوفيت�س  خ��رج 
الثاين لبطولة  الدور 

املفتوحة،  ا�ضرتاليا 
البطولت  اأوىل 

الكربى،  الأرب���ع 
ثم �ضقط ب�ضكل 
مفاجىء اأي�ضا 
نهائي  رب��ع  يف 
اكابولكو  دورة 

امل��ك�����ض��ي��ك��ي��ة اأم�����ام 
ال�ضرتايل نيك كرييو�س 

ال�ضبوع املا�ضي.
م�ضتواه  اإن  ديوكوفيت�س  ويرى 
ل����ل����ع����ودة اىل  ي�������زال ج����ي����دا  ل 

القمة.

ل  عليه  كنت  مما  اأف�ضل  ب��اأين  حاليا  “اأ�ضعر  ال�ضربي  وق��ال 
“بعد  م�ضيفا  املا�ضي”،  املو�ضم  م��ن  ال��ث��اين  اجل��زء  يف  �ضيما 
ب��ط��ول��ة ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة امل��ف��ت��وح��ة حت��دي��دا اأواخ�����ر اأيلول 
�ضبتمرب ، كانت تلك ال�ضهر التي مل اأكن فيها مب�ضتواي. الن 

اأنا اأف�ضل واعتقد باأين اأ�ضري يف الجتاه ال�ضحيح«.
اليوم من منظور  روؤي��ة نف�ضي  اأردت  اإذا  ع��ام،  “ب�ضكل  واأو�ضح 
اأو�ضع مقارنة مع نهاية املو�ضم املا�ضي، فاأنا لعب خمتلف”، 
اأ�ضعر براحة اأكرب، وجهوزية بدنية اأكرب، واأتطلع اإىل  موؤكدا 

املناف�ضة واأ�ضعر مبزيد من الثقة يف امللعب .
و�ضعبت القرعة املهمة كثريا على ديوكوفيت�س 
يف �ضعيه للقب �ضاد�س فيها ورابع على التوايل، 
فوقع يف جدول واحد مع ال�ضوي�ضري روجيه 
وال�ضباين  م��رات،  اأرب��ع  باللقب  الفائز  فيدرر 
اأي�ضا  األقاب. وهناك  املتوج بثالثة  ن��ادال  رافايل 
بوترو  دل  م���ارت���ن  خ�����وان  اخل���ط���ري  الرج��ن��ت��ي��ن��ي 

وكرييو�س نف�ضه، والملاين ال�ضاب الك�ضندر زفرييف.
ولفتت القرعة ديوكوفيت�س كما ح�ضل مع فيدرر 
“مل اأح�ضل كثريا على  اأي�ضا بقوله 
ا�ضتدرك  لكنه  مماثلة”،  ق��رع��ة 
م��ده�����س جدا  اأم���ر  “اإنه  ق��ائ��ال 
اأف�ضل  م��ن  العديد  ن��رى  اأن 
واحد  ق�����ض��م  ال��الع��ب��ني يف 

من اجلدول«.
ماذا  ���ض��رنى  م���وؤك���دا 
اعتقد  ���ض��ي��ح�����ض��ل، 
الأربعة  الأي���ام  اأن��ه يف 
من  الأوىل  اخل��م�����ض��ة  اأو 
قوية  مباريات  �ضن�ضهد  الدورة 

جدا .
ويف ال��ق�����ض��م ال���ث���اين م���ن ال���ق���رع���ة، من 
النهائي  ن�ضف  يف  م��وراي  يواجه  اأن  املحتمل 
الثالث  فافرينكا  �ضتاني�ضال�س  ال�ضوي�ضري 
اأو الفرن�ضي جو-ويلفريد ت�ضونغا ال�ضابع اأو 

النم�ضوي دومينيك ثييم الثامن.

ديوكوفيت�ص لتاأكيد اأف�سليته على املالعب ال�سلبة 
بغياب الكبار الآخرين باملرحلة الـ28 للربميريليغ

ليف���رب��ول ي�سع��ى لتع��زي��ز حظ��وظ���ه ب���دوري االأبط���ال



    
مطعم يقدم وجباته جمانا والدفع الحقا

تنفيذ  براتي�ضالفا،  ال�ضلوفاكية  العا�ضمة  يف  مطعم  �ضاحب  ب��داأ 
جتربة طريفة تتمثل بتقدمي الطعام جماناً ملن ل ي�ضتطيع دفع 

ثمنه، على اأمل اأن يتح�ضن و�ضعه لحقاً فيقوم بت�ضديد دينه.
وقام بو�ضع لفتة على باب مطعمه كتب عليها “اإذا كنتم ت�ضعرون 
الطعام  ت��ت��ن��اول��وا  اأن  عندنا  فيمكن  امل���ال  لديكم  ولي�س  ب��اجل��وع 
و�ضتدفعون ثمنه لحقا حني يتوفر لكم لأنه من غري امل�ضموح اأن 

ي�ضعر اأي اإن�ضان باجلوع”.
ويوؤكد �ضاحب املطعم املقدوين اجلن�ضية الذي يعي�س يف �ضلوفاكيا 
امل��ال لي�س ك��ل �ضيء يف ه��ذه احل��ي��اة، معرًبا عن  اإن  اأع���وام   8 منذ 
قناعته باأن النا�س يت�ضفون بالطيبة ولذلك ل يخ�ضى من اإفال�س 

مطعمه على �ضوء تنفيذ هذه اخلطوة.
واأ�ضار اإىل اأن املطعم كان حتى فرتة قريبة يتخ�ض�س باإعداد البيتزا 
والكباب اأما الآن فيقدم لئحة بالطعام، م�ضرًيا اإىل اأنه �ضبق له اأن 
الت�ضغيل  عن  م�ضوؤول  اأ�ضبح  عامني  وقبل  كنادل  املطعم  يف  عمل 

فيه وخالل تلك الفرتة خطر بباله كيفية م�ضاعدة النا�س.
الأم���ر موجع  اأن  ك��م  ال�ضخ�ضية  م��ن جتربته  اأن��ه يعرف  واأ���ض��اف 

و�ضيء حني ل يكون لدى اإن�ضان املال ل�ضراء الطعام.
واأكد اأن الأمر قد يبدو غريبا، غري اأن اأغلب الزبائن ي�ضددون ما 
ياأكلونه عنده لحقا، م�ضريا اإىل اأن اأحدهم ح�ضر بعد �ضهرين من 

تناوله الطعام عنده لت�ضديد دينه مع اأنه �ضخ�ضيا ن�ضيه متاماً.

يتنكرون يف زي ال�سرطة و ي�سرقون ماليني الدوالرات يف مطار 
الأمن يف  اأفريقيا، اخلمي�س، بتح�ضني  ال�ضرطة يف جنوب  تعهدت 
م�ضلحني،  ل�ضو�س  قيام  ح��ول  ت��ردد  بعدما  جوهان�ضربج،  مطار 

يتنكرون يف زي اأفراد �ضرطة، ب�ضرقة ماليني الدولرات هناك.
 15 بنحو  يقدر  امل�����ض��روق  املبلغ  اأن  لي��ف  تاميز  �ضحيفة  وذك���رت 
مليون   1.5 هو  املبلغ  اأن  عن  تقارير  حتدثت  فيما  دولر،  مليون 
م���ولودزي،  ه��اجن��واين  ال�ضرطة،  با�ضم  املتحدث  ورف�����س  دولر. 

تاأكيد مقدار املبلغ، اأو الك�ضف عن اأي تفا�ضيل اأخرى.
15 مليون دولر، ما هو  ال�  اإن مبلغ  وقال لوكالة الأنباء الأملانية 
اإل “تكهن، فنحن غري متاأكدين . يف الوقت نف�ضه، قال كوموت�ضو 
موؤمتر  يف  الوطنية،  ال�ضرطة  مفو�س  باأعمال  القائم  فاهالين، 
�ضحفي، اإن الأمن �ضوف يتح�ضن يف املطار. وذكرت �ضحيفة تاميز 
ليف اأن جمموعة من الرجال، كان بع�ضهم يرتدون زي ال�ضرطة، 
قادوا حافلة �ضرطة �ضغرية و�ضيارتني اأخريني اإىل منطقة اأمنية 
باملطار ودخلوا بت�ضاريح خا�ضة الثالثاء املا�ضي، بعد ذلك قاموا 

باإ�ضهار اأ�ضلحتهم وتهديد اأفراد الأمن.

ُيفاجاأ باأ�سد يجل�ص اأمام اجلامعة 
انت�ضر مقطع فيديو ب�ضكل كبري على مواقع التوا�ضل الجتماعي 
جامعة  من  بالقرب  اأ�ضد  فيه  ظهر  اجلمعة،  ام�س  ال�ضعودية،  يف 
ده�ضته  املقطع  م�ضور  واأب���دى  ال��ري��ا���س.  مدينة  يف  �ضعود  امل��ل��ك 
الطرق  اإح���دى  على جانب  وه���دوء  باطمئنان  الأ���ض��د  م��ن جلو�س 
ال�ضريعة اأمام جامعة امللك �ضعود، فيما حظي املقطع بتندر معظم 
#ا�ضد_ ها�ضتاغ  خ��الل  من  تعليقاتهم  دون��وا  الذين  م�ضاهديه، 

علي_دايري_الريا�س.
ال��ع��ن��زي مقطع ف��ي��دي��و، يظهر ���ض��اح��ب الأ���ض��د وق���د قدم  ون�����ض��ر 
لياأخذه، وا�ضتنكر عدم وجود قوانني متنع ترك حيوان خطر مثل 

هذا يف البالد.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سفينة كادت اأن تت�سبب بكارثة لعائلة 
تفادى ربان �ضفينة �ضياحية تابعة ل�ضركة امريكية  ال�ضطدام مبنزل فاخر مبيناء ايفرغالند يف ولية فلوريدا يف 
اآخر حلظة، بف�ضل حتذيرات املالكني، وكان على منت املركب 2800 م�ضافر يقومون برحلة ممتعة من باربادو�س 

اإىل جزيرة �ضانت كيت�س ونيفي�س.
2 مليون دولر،  تبلغ قيمته  الذي  ال�ضخم يقرتب كثرًيا من منزلها  املركب  اأن  اإىل  يا�ضمني تودهانتري  وانتبهت 
بح�ضب �ضحيفة ذا �ضن الربيطانية، ف�ضارعت اإىل اإخبار زوجها بيل الذي بداأ يحذر طاقم املركب باإ�ضارات ملحة، 

بينما تكفلت هي بت�ضوير الواقعة.
ال�ضفينة، فقال يف تدوينته: رفعت عيني  التوا�ضل الجتماعي ما قام به طاقم  واأدان بيل تودهانتري على مواقع 

واأدركت اأن اأمًرا رهيًبا يو�ضك اأن يحدث.
وقامت ال�ضركة املالكة للمركب ال�ضياحي بتف�ضري ما حدث على في�ضبوك، مو�ضحة اأن املر�ضى الذي كان من املفرو�س 

اأن ينزل به الركاب كان مقفاًل لأ�ضباب اأمنية، واأن الطاقم مل يرتكب اأي خطاأ .
الركاب  اأب��ًدا حياة  يعر�س  اآمنة، ومل  املركب بطريقة  ال�ضركة لالإعالم: حترك  با�ضم  الر�ضمي  الناطق  كما �ضرح 

للخطر، كما ميكننا التاأكيد اأنه مل يلم�س العقار نهائًيا .
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هايربلوب اأول م�سار للتنقل 
ب�سرعة ال�سوت

الأوىل  ال�ضور  الأمريكية  كاليفورنيا  بولية  وان  �ضركة هايربلوب  ن�ضرت 
مل�ضار اختبار �ضيدته و�ضط �ضحراء نيفادا، ويحمل ا�ضم "هايربلوب".

املدن  ب��ني  والب�ضائع  النا�س  لنقل  طموحة  خطط  ع��ن  ال�ضركة  وك�ضفت 
طوله  يبلغ  -ال���ذي  الختبار  هيكل  ويقع  ال�ضوت،  �ضرعة  ت��ق��ارب  بو�ضيلة 
خم�ضمئة مرت وقطره 3.3 مرتات- على م�ضافة ثالثني دقيقة من مدينة 

ل�س فيغا�س.
ويقول مدير ال�ضركة روب لويد اإن ربط منطقة ال�ضرق الأو�ضط ببع�ضها 
�ضينتج ازدحاما وتلوثا واقعيا اأكرب مما يحفز على البتكار والإنتاجية ومنو 

فر�س العمل وتبادل اأقوى للمعرفة والعمالة وال�ضتثمار .
واأ�ضاف بناء هايربلوب من �ضاأنه اأن يوؤثر ب�ضكل كبري على القت�ضاد وجعل 

اأي مدينة من املدن الكربى �ضهلة الو�ضول خالل �ضاعة واحدة .
وتاأمل ال�ضركة اإجراء جتربة علنية يف وقت لحق هذا العام، وذلك بهدف 
ال�ضور  اأح��دث  اإن  وقالت  ونظافة،  كفاءة  واأك��رث  اأ���ض��رع  تنقل  نظام  ابتكار 
مل�ضروعها اأظهرت اأنها يف و�ضع جيد لتقدمي اأول هايربلوب ت�ضغيلي، وهو 

من بنات اأفكار امللياردير الأمريكي اإيلون مو�ضك.

م�سل�سل عن انتخابات الرئا�سة االأمريكية 
قالت قناة اإت�س.بي.اأو التلفزيونية اأنها تنوي عمل م�ضل�ضل تلفزيوين درامي 
ق�ضري عن النتخابات الرئا�ضية الأمريكية لعام 2016، وهو واحد من اأول 

عدة م�ضروعات يف هذا ال�ضدد جتري مناق�ضتها يف هوليوود.
ومل يتم الإعالن عن اأبطال اأو ا�ضم اأو موعد م�ضروع اإت�س.بي.اأو الذي ياأتي 
اأنتج الفيلم الفائز بعدة جوائز جيم ت�ضينج الذي  من نف�س الفريق الذي 
دور  ج�ضدت  التي  م��ور  جوليان  ببطولته  وقامت   2008 انتخابات  تناول 

املتناف�ضة على من�ضب نائب الرئي�س وقتئذ �ضارة بالني.
على  ترامب  دونالد  اجلمهوري  فوز  �ضهدت  التي   2016 انتخابات  وكانت 
واحدة  املا�ضي  الثاين  ت�ضرين  نوفمرب  كلينتون يف  الدميقراطية هيالري 

من اأكرث النتخابات اإثارة يف التاريخ املعا�ضر.
وقالت اإت�س.بي.اأو اإن امل�ضل�ضل �ضيعتمد على كتاب ينتظر �ضدوره لل�ضحفيني 
ال�ضيا�ضيني مارك هالربين وجون هيليمان عن النتخابات. و�ضيعود املخرج 
جاي رو�س، خمرج جيم ت�ضينج الفائز بجائزة اإميي، لإخراج العمل و�ضيكون 

توم هانك�س اأحد منتجيه التنفيذيني.

اأمل كلوين اأنيقة 
باالأ�سفر يف نيويورك

الربيطانية  امل���ح���ام���ي���ة  �����ض����دت 
لدى  كلوين  اأمل  الأ�ضل  اللبنانية 
مغادرتها فندقاً تقيم فيه مرتدية 
باللون  حم��دد  اأ�ضفر   Tailleur

الأ�ضود اأنيقاً.
زوج���ة ال��ن��ج��م ج���ورج ك��ل��وين بدت 
غ��اي��ة يف الإ����ض���راق وج����اءت طلتها 
معطفاً  ارت����دت  ح��ي��ث  كال�ضيكية 
وو�ضعت  مالب�ضها  ف���وق  مم��اث��اًل 
وانتعلت  ���ض��وداء،  �ضم�ضية  ن��ظ��ارات 
حذاء اأ�ضود اأنيقاً ن�ضقته مع حقيبة 

يد مالئمة.
ع�����ن حقوق  ت�����داف�����ع  ال����ت����ي  اأم�������ل 
�ضرحت  ال���ع���راق  يف  الإي���زي���دي���ني 
ل����الأمم امل��ت��ح��دة :ل ���ض��يء ق���د مت 
اجلرائم  مرتكبي  حيال  به  القيام 
مل��اذا؟، ونحن  العامل،  الإرهابية يف 
العدالة  م��ن  ق��ري��ب��ني  اأب�����داً  ل�ضنا 
العام  خ��اط��ب��ت��ك��م  اأن  م��ن��ذ  ال���ي���وم 
املا�ضي . ومتحدثة من على املنرب 
اأ���ض��اف��ت : اأن���ا اأط��ال��ب��ك��م ال��ي��وم اأن 
يريده  م��ا  وه���ذا  ال��ع��دال��ة  حتققوا 

ال�ضحايا اأي�ضاً .

حديقة حيوان تعدم 20 بجعة 
اأنها  النم�ضا  يف  ح��ي��وان  ح��دي��ق��ة  اأع��ل��ن��ت 
اأع���دم���ت 20 ب��ج��ع��ة ب��ع��د اك��ت�����ض��اف��ه��ا اأن 
ب�ضاللة  اأ����ض���ي���ب  ق���د  ب��اأك��م��ل��ه  ال�������ض���رب 
ال�ضديدة  اإن8  اإت�س5  الطيور  اأنفلونزا 

العدوى.
�ضوينربون  ح��ي��وان��ات  ح��دي��ق��ة  واأج�����رت 
وهو  لديها  البجع  �ضرب  على  اختبارات 
واح��د من اأك��رب الأ���ض��راب يف اأي حديقة 
اإ�ضابة  اكت�ضاف  بعد  ال��ع��امل  يف  ح��ي��وان 
اأحد الطيور يف وقت �ضابق هذا الأ�ضبوع.
اأنحاء  وانت�ضر الفريو�س ب�ضكل وا�ضع يف 
اأوروبا وال�ضرق الأو�ضط منذ اأواخر العام 
املا�ضي مما اأدى اإىل اإعدام اآلف الدواجن 
وو�ضع الطيور يف اأماكن مغلقة ومعزولة 

عن البيئة اخلارجية.
وع��زل��ت احل��دي��ق��ة ال��ب��ج��ع ال��دمل��ا���ض��ي يف 
خيمة منذ دي�ضمرب كانون الأول كاإجراء 
وقائي لكن اإحداها اأ�ضيبت باملر�س يوم 

الثنني وجرى اإعدامها.

ذهب مل�ساحلة زوجته فقتلها ب�16 طعنة 
اأق����دم م��واط��ن م�����ض��ري ع��ل��ى ق��ت��ل زوج��ت��ه ط��ع��ًن��ا ب��ع��د اأن 
واإعادتها  مل�ضاحلتها  اأ�ضرتها يف حماولة  اإىل منزل  ذهب 
ق�ضم  و�ضل  ر�ضمي  ببالغ  الواقعة  وب��داأت  منزلهما.  اإىل 
الك�ضري،  بائع  ال���زوج  م��ن  ال��ق��اه��رة،  ك��ردا���ض��ة يف  �ضرطة 
اأ�ضرتها  منزل  داخ��ل  مقتولة  زوجته  على  بعثوره  يفيد 
اأثناء ذهابه لل�ضلح بينهما. وبالفح�س واإجراء التحريات 
والنتقال ملوقع احلادث، تبني لرجال الأمن اأن الزوج هو 
من قتل زوجته ليعرتف الأخري بجرميته، ويبداأ يف �ضرد 

الواقعة.
وقال الزوج يف اعرتافه اإنه ذهب ملنزل اأ�ضرة املجني عليها 
ل�ضراء  امل��ك��ان،  زوج��ت��ه  وال���دة  تركت  بعدما  ابنته  برفقة 
وقوع  بعد  للنقا�س  فر�ضة  وملنحهما  امل�ضتلزمات  بع�س 

بع�س اخلالفات الزوجية بينهما خالل الأيام املا�ضية.
تتحدث  بزوجته  فوجئ  املنزل  دخوله  بعد  اأن��ه  واأ���ض��اف 
اأنها  وظ��ن  �ضلوكها  يف  ف�ضك  مثرية  بطريقة  الهاتف  يف 
، ليح�ضر �ضكيًنا  اأحد جريانها ويدعى تيفا  تتحدث مع 
وينق�س عليها ب�16 طعنة يف اأنحاء متفرقة من ج�ضدها. 
الق�ضية  ذم��ة  على  ال���زوج  حب�س  العامة  النيابة  وق���ررت 
ودفن اجلثة بعد النتهاء من تقرير ال�ضفة الت�ضريحية 

عرب الطب ال�ضرعي.

يفاجئها زوجها ب�علقة �ساخنة
ال��راب��ع م��ن عمرها  ال��ع��ق��د  ال��ك��وي��ت، يف  تلقت زوج���ة يف 
علقة �ضاخنة من زوجها، وحاولت ت�ضجيل �ضكوى اإل اأن 
تلويح زوجها لها بالطالق جعلها ترتاجع عن ا�ضتكمال 
امل�ضت�ضفى واإح�ضار  اإىل  اإجراءات التقا�ضي رغم توجهها 

تقرير طبي يثبت تعر�ضها لعتداء.
النجدة  وطلبت  ات�ضلت  مواطنة  اأن  اأمني،  م�ضدر  وذكر 
اإىل  وا�ضُطرت  ب�ضربها،  قام  الذي  زوجها  حلمايتها من 

غلق الباب على نف�ضها.
البالغ  موقع  اإىل  �ضارعت  ال��دوري��ات  اأن  امل�ضدر،  وت��اب��ع 
ك��ان��ت برفقة  ال���زوج���ة  اأن  وت���ب���نّي  يف حم��اف��ظ��ة ح����ويل، 
�ضديقاتها وتاأخرت وعادت اإىل ع�س الزوجية فجًرا ليقوم 
الزوجة  اإخ��راج  مت  وعليه  عنيف،  ب�ضكل  ب�ضربها  زوجها 
والطلب منها التوجه للعالج واإرفاق تقرير طبي، وبعد 
هذه الإجراءات مت ال�ضلح بينهما، بعد اأن هددها زوجها 

بالطالق، وفًقا ل�ضحيفة الأنباء.

اإ�سارات �سوئية بزي ن�سائي
"بزي ن�ضائي"،  اإ�ضارات لعبور امل�ضاة  اإدخال  اأثارت خطوة 
اأ�ضرتاليا، وج��اء ه��ذا الإج���راء كجزء من  الن��ت��ق��ادات يف 

حملة امل�ضاواة بني اجلن�ضني يف مدينة ملبورن. 
ت�����ض��اوؤل يتعلق  ورف�����س البع�س ه��ذا الإج����راء ط��ارح��ني 
 10 اإ���ض��اف��ة  مت  حيث  اأي�����ض��ا،  لل�ضراويل  الن�ضاء  ب��ارت��داء 

اإ�ضارات �ضوئية لالإناث يف مركز مدينة ملبورن.
املبادرة  للجنة  التنفيذي  الرئي�س  ليت�س،  مارتن  وق��ال، 
اجلديدة غري الربحية يف ملبورن: اإن الفكرة وراء تثبيت 
الذكور،  متثيل  ع��ن  ف�ضال  الن�ضاء  متثل  م��رور  اإ���ض��ارات 

تاأتي للحد من التحيز وعدم امل�ضاواة بني اجلن�ضني .
التحرك  يف  يكمن  امل��ب��ادرة  من  الهدف  اإن  ليت�س  ويقول 
نحو متثيل ال��ذك��ور والإن����اث يف الإ����ض���ارات امل��روري��ة، يف 

جميع اأنحاء ولية فيكتوريا.

�سريين عبد الوهاب تتمّيز ب�"هو ده"!
عترب الفنانة �ضريين عبد الوهاب من اأهم النجمات العربيات حاليا وهي كما يوؤكد 
خالل  من  ت�ضل  ان  ت�ضتطيع  تقدمه  عمل  كل  ففي  الوىل،  م�ضر  جنمة  الغالبية 
اح�ضا�ضها العايل و�ضوتها الرائع و�ضخ�ضيتها العفوية اىل قلوب اجلميع لكن هذه 
الذي  اجلديد  ال�ضينغل  خ��الل  من  اآخ��ر  ن��وٍع  من  لأ�ضلوٍب  باختيارها  تفاجاأنا  امل��رة 

اطلت به بعنوان "هو ده".
النمط  عن  خاللها  من  ابتعدت  اأنها  ورغ��م  جمهورها،  اإعجاب  لقت  مميزة  اأغنية 
املعتاد الذي يرتكز على الأغاين الإيقاعية التي برعت بتقدميها مثل ومني اختار 
وانا يف الغرام و�ضربي قليل وغريها، اإل اأن اأداءها ب�هو ده متّيز من خالل ا�ضتخدامها 

للعرب ب�ضكل متعّدد.
هذه هي امل�ضوؤولية التي يحملها جنم �ضف اأول من الطراز الرفيع، م�ضوؤولية تقدمي 
الأداء الف�ضل او على القل يحافظ على امل�ضتوى نف�ضه من الغنيات، وهكذا فعلت 

�ضريين عبد الوهاب ب�هو ده . 

املمثلة فويب دينيفور خالل ح�ضورها العر�س الأول من "خطف" يف �ضينما كلفر �ضيتي بكاليفورنيا. )اأ ف ب(

حتّول بذور االأفوكادو 
اإىل متاثيل غريبة 

الفنانة الأمريكية كارولني  ت�ضنع 
وي���ل���ز، م���ن ل���ب ث��م��رة الأف����وك����ادو، 
باأ�ضكال  تنحتها  �ضغرية  متاثيل 
طب  اأدوات  م�����ض��ت��خ��دم��ة  غ��ري��ب��ة، 
البالغة من  ويلز  وتقول  الأ�ضنان. 
حجارة  نحت  اإن  عاًما،   25 العمر 
على  يعتمد  ال���ض��ت��وائ��ي��ة  ال��ث��م��رة 
واإنها   ح��واف��ه��ا،  م��ن  ال��ع��دي��د  ك�ضر 
لح���ظ���ت وج������ود خ�����ض��ائ�����س لها 
م�����ض��اب��ه��ة ل��ل��خ�����ض��ب، ف��ك��اله��م��ا مع 

طول املدة ي�ضاب باجلفاف.
وت��ب��داأ ك��ارول��ني يف ال��ن��ح��ت بحفر 
الأف������وك������ادو، وع���ن���د نقطة  ح��ج��ر 
الكتان  ب��ذر  زي��ت  تغلفه مع  معينة 
ال�ضمعية،  اجلريزوفولفني  وم��ادة 
التماثيل  ذل������ك  ب���ع���د  ل��ت��ت�����ض��ك��ل 
ال�����ض��غ��رية.  ومي��ك��ن اأن ت��ت��م هذه 
مدة  خ���الل  م��ك��ان  اأي  يف  العملية 

ترتاوح بني يوم و اأ�ضبوعني.

اختفاء عار�سة اأزياء 
بظروف غام�سة 

اأعلنت ال�ضفارة الرو�ضية يف البحرين 
ع��ن اخ��ت��ف��اء ع��ار���ض��ة الأزي�����اء ماريا 
من  املنامة  اإىل  اأت��ت  التي  �ضازونوفا 
اأج����ل ال��ع��م��ل. وق��ال��ت ال�����ض��ف��ارة اإنه 
اإىل مطار  ���ض��ازون��وف��ا  و���ض��ول  ب��ع��د 
امل��ن��ام��ة ال���دويل ق��ادم��ة م��ن مو�ضكو 
الت�����ض��ال معها  انقطع  واح���د  ب��ي��وم 
ب��ح�����ض��ب اأ���ض��دق��ائ��ه��ا وذوي����ه����ا. من 
الرو�ضية  ال�����ض��رط��ة  طلبت  جهتها، 
تقدمي  ال��������دويل  الن������رتب������ول  م����ن 
ع���ن م�ضري  ال��ك�����ض��ف  امل�������ض���اع���دة يف 
والبالغة  املفقودة  الرو�ضية  املواطنة 
اأن تقدمت  21 عاما بعد  من العمر 
والدتها ببالغ ر�ضمي حول فقدانها.

تاأثري التلفزيون اأ�سواأ على اأطفال الفقراء
اأك����دت درا����ض���ة اأم��ريك��ي��ة اأن ت��اأث��ري ال��ت��ل��ف��زي��ون على 
اأ�ضواأ  يكون  قد  للمدر�ضة  الفقراء  الأطفال  ا�ضتعداد 

مقارنة باأقرانهم من املو�ضرين.
اأطفال بني   807 اختبارات  نتائج  الباحثون  وفح�س 
مهاراتهم  تقييم  مت  العمر  من  وال�ضاد�ضة  اخلام�ضة 
الأ���ض��ا���ض��ي��ة يف ب��داي��ة م��رح��ل��ة احل�����ض��ان��ة م��ث��ل العد 
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى احل����روف وت�����ض��ن��ي��ف امل��ك��ع��ب��ات وفقا 
ا�ضتمارات  اأي�����ض��ا  ف��ح�����ض��وا  ك��م��ا  وال�����ض��ك��ل،  ل��ل��ن��م��ط 
يق�ضيها  التي  الفرتات  عن  الآب��اء  مالأها  ا�ضتق�ضاء 
اأطفالهم كل يوم وهم ي�ضاهدون التلفزيون اأو �ضا�ضات 

اأخرى.
وب��ال��ن�����ض��ب��ة ل��الأط��ف��ال ال��ذي��ن ك��ان��ت اأ���ض��ره��م تتمتع 
باأعلى م�ضتوى للدخل مل تكن هناك اأي عالقة بني 
التلفزيون  م�ضاهدة  يف  الأطفال  يق�ضيها  التي  امل��دة 
زيادة  بني  الدرا�ضة  وربطت  الختبارات،  يف  واأدائ��ه��م 
وقت م�ضاهدة التلفزيون وانخفا�س ب�ضيط يف نتائج 
الختبارات للتالميذ الذين جاوؤوا من اأ�ضر ذات دخل 

متو�ضط.
وبالن�ضبة لالأطفال الذين اقرتبت دخول اأ�ضرهم من 
خط الفقر اأو بلغته، فقد كان لديهم انخفا�س وا�ضح 
يف نتائج الختبار عندما �ضاهدوا التلفزيون لفرتات 

طويلة يوميا.
اإن  ري��ب��رن  اأن����درو  ال��درا���ض��ة  الباحثني يف  وق���ال كبري 
ويف  ال����الزم،  م��ن  اأط���ول  ل��وق��ت  التلفزيون  م�ضاهدة 
ال��ي��وم مت ربطه  اأك���رث م��ن �ضاعتني يف  ه���ذه احل��ال��ة 
املهام  اأداء  القدرات احل�ضابية ومهارات  �ضلبيا بتطور 
مبا  الأه���داف  لتحقيق  بال�ضعي  اخلا�ضة  التنفيذية 

ي�ضمل النتباه والذاكرة العاملة واملرونة املعرفية .
ويف العام املا�ضي اأو�ضت الأكادميية الأمريكية لطب 
قبل  الأط��ف��ال  وق��ت م�ضاهدة  يتعدى  ب���األ  الأط��ف��ال 
�ضاعتني  م��ن  انخفا�ضا  يوميا  ال�ضاعة  املدر�ضة  �ضن 
الآب���اء  ون�ضحت   ،2001 يف  اأ���ض��درت��ه��ا  اإر����ض���ادات  يف 
على  واإطالعهم  اأطفالهم  مع  التلفزيون  مب�ضاهدة 

برامج جيدة النوعية فقط.


