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مقتل هندي مبقذوفات م�صدرها اليمن على جنران 
عا�صفة �حلزم �أحبطت �صفقة 

لإن�صاء قاعدة �إير�نية يف �صقطرى
•• عوا�صم-وكاالت:

ك�سف م�سدر مقرب من املكتب ال�سيا�سي جلماعة احلوثي الإنقالبية 
�سقطرى  ج��زي��رة  ع�سكرية يف  ق��اع��دة  اإن�����س��اء  تعتزم  ك��ان��ت  اإي����ران  اأن 
للمتمردين  ت��ق��دم��ه��ا  ���س��ن��وًي��ا  دولر  م��ل��ي��ارات   3 م��ق��اب��ل  ال��ي��م��ن��ي��ة، 
تاأمني  بهدف  للميلي�سيات  الع�سكري  التمويل  زي��ادة  مع  احلوثيني 

وحماية جتارتها البحرية.
عرب  ج��اء  العر�ض  اإن  نيوز،  اإرم  نقلتها  ت�سريحات  يف  امل�سدر،  وق��ال 
و�سطاء مينيني منت�سف العام 2014، عقب �سيطرة جماعة احلوثي 
على  �سالح،  اهلل  عبد  علي  املخلوع  للرئي�ض  موالية  بقوات  املدعومة 
 ،2014 اأيلول  �سبتمرب  من    21 ال���  �سبيحة  انقالبها  يف  ال�سلطة، 
لفتاً اإىل اأن وفداً �سم عدداً من قادة جماعة احلوثي، كان من بينهم 
زار  البخيتي،  علي  املن�سق  احلوثي  القيادي  �سقيق  البخيتي  حممد 

اإيران لبحث تلك ال�سفقة.
التي كانت  الأمنية  ال�سيا�سية والظروف  اأن احلالة  اإىل  امل�سدر  ونوه 
�سائدة يف املنطقة تلك الفرتة اأجلت ال�سفقة، على اأمل اإحكام اجلماعة 

قب�ستها على عدن واملدن اجلنوبية، على حد قوله.
تلك  لبحث  مرتني  اإي���ران  زار  احلوثي  الوفد  اأن  اإىل  امل�سدر  واأ���س��ار 
ال�سفقة، كان اآخرها يف فرباير �سباط 2015، ووفق ما ذكر امل�سدر 
فاإن اإيران ا�سرتطت و�سع يدها على اجلزيرة وبع�ض اجلزر الأخرى 
 3 مقابل  الكوري”،  “عبد  ج��زي��رة  ومنها  ل��ه��ا،  امل��ج��اورة  ال�سغرية 
اليمنية،  للخزينة  تدفعها  �سنوات،   10 مل��دة  �سنوياً،  دولر  مليارات 
لتقوية ن��ف��وذ احل��وث��ي��ني يف ال��ي��م��ن، وم��واج��ه��ة الأع��ب��اء امل��ال��ي��ة التي 

اأعقبت النقالب.
هندي  مقيم  مقتل  اجلمعة،  ام�ض  ال�سعودية  ال�سلطات  واأعلنت  هذا 
واإ�سابة 3 اآخرين، اإثر �سقوط مقذوفات ع�سكرية على منطقة جنران 

حممد بن را�سد خالل م�ساركته قبيلتي الكتبي والفال�سي اأفراحهم  )وام(

حممد بن ر��صد ي�صارك قبيلتي �لكتبي و�لفال�صي �أفر�حهم

الدفاعات اجلوية للنظام ال�سوري بعد ال�سربة ال�ساروخية 
قال  ما  وف��ق  حم�ض،  يف  ال�سعريات  قاعدة  على  الأمريكية 

املتحدث الع�سكري.
البنى  حماية  اأجل  من  لل�سحافة  كونا�سنكوف  اإيغور  وقال 
التحتية ال�سورية الأكرث ح�سا�سية، �سيتم اتخاذ �سل�سلة من 
التدابري باأ�سرع ما ميكن لتعزيز وحت�سني فاعلية منظومة 

الدفاع اجلوي للقوات امل�سلحة ال�سورية.
قاعدة  اأ����س���اب���ت  ف��ق��ط  اأم���ريك���ي���اً  ����س���اروخ���اً   23 اأن  واأك�����د 
البنتاغون  الدفاع الأمريكية  اأعلنت وزارة  ال�سعريات، فيما 

••ابوظبي-عوا�صم-وام-وكاالت:

تاأييدها الكامل  اأعربت دولة المارات العربية املتحدة عن 
يف  ع�سكرية  اأه���داف  على  الأمريكية  الع�سكرية  للعمليات 
ال�سوري  ال��ن��ظ��ام  ا�ستخدام  على  رًدا  ج���اءت  وال��ت��ي  ���س��وري��ا، 
بحياة  واأودت  الأب��ري��اء  املدنيني  �سد  الكيمائية  لالأ�سلحة 
الع�سرات منهم بينهم اأطفال ون�ساء ، والتي تاأتي ا�ستمراًرا 
للجرائم الب�سعة التي يرتكبها هذا النظام منذ �سنوات �سد 
ال�سعب ال�سوري ال�سقيق يف انتهاك فا�سح للمواثيق الدولية 

والن�سانية .
وحمل معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�ض وزير الدولة 
اليه  ال  ما  م�سوؤولية  ال�سوري  النظام  اخلارجية  لل�سوؤون 
ال�سجاع  ال��ق��رار  ب��ه��ذا  ن��وه معاليه  ، كما  ال�����س��وري  ال��و���س��ع 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ض  ف��خ��ام��ة  ي��وؤك��د حكمة  ال���ذي  واحل��ك��ي��م 
املتحدة  الوليات  وال��ذي يربز ويعزز مكانة  دونالد ترامب 
بعد تقاع�ض جمل�ض المن الدويل عن اداء دوره يف حماية 
ال�سلم والمن الدوليني ويج�سد ت�سميم الرئي�ض المريكي 
ع��ل��ى ال���رد احل��ا���س��م ع��ل��ى ج��رائ��م ه���ذا ال��ن��ظ��ام جت���اه �سعبه 

وايقافه عند حده.
النظام  الأطل�سي”الناتو”  �سمال  حلف  حمل  بروك�سل  ويف 
ال�ساروخية  ال�����س��رب��ة  ع��ن  ال��ك��ام��ل��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة  ال�����س��وري 
ال�سعريات اجل��وي��ة يف  ق��اع��دة  ام�����ض على  الأم��ري��ك��ي��ة فجر 

�سوريا.
من  بيان  يف  �ستولتنربغ  ين�ض  للحلف  ال��ع��ام  الأم���ني  وق��ال 
الكاملة  امل�سوؤولية  يتحمل  ال�����س��وري  ال��ن��ظ��ام  اإن  بروك�سل 
مبوا�سلة  احللف  ن��دد  لطاملا  ان��ه  التطور..منوها  ه��ذا  عن 
انتهاك  يف  الكيميائية  لالأ�سلحة  ال�سوري  النظام  ا�ستخدام 

فا�سح للمعايري والتفاقيات الدولية.
�سيعزز  اأنه  اأم�ض اجلمعة،  الرو�سي،  اأعلن اجلي�ض  ذلك  اىل 

اإطالق 59 �ساروخاً.
قبل  لها  التح�سري  ال�سربة مت  اإن هذه  كونا�سنكوف  وق��ال 

وقت طويل من اأحداث اليوم.
�سن  يف  طريقتها  ل��ك��ن  ت��ب��دل��ت،  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  وت��اب��ع 
و  يوغو�سالفيا  يف  الق�سف  عمليات  منذ  تتغري  مل  احل��رب 

العراق و ليبيا.
مع  اجل���وي  الح��ت��ك��اك  احتمالية  اأن  ال��ك��رم��ل��ني  اأك���د  فيما 

الوليات املتحدة يف الأجواء ال�سورية ارتفعت ب�سكل كبري.
بوتني  ف��الدمي��ري  الرو�سي  الرئي�ض  اأن  الكرملني  وا���س��اف 
النت�سار  ا�ستمرار  على  ال��رو���س��ي  الأم���ن  جمل�ض  م��ع  اتفق 

الع�سكري يف �سوريا.
الالذقية اجلوية  قاعدة  اأن  رو�سي  اأك��د م�سوؤول  من جانبه 
اأ�ض-300  بنظامي  حمميتان  البحرية  طرطو�ض  وقاعدة 

واأ�ض-400 ال�ساروخيني.
التي  لل�سربة  امل���وؤي���دة  ال��غ��رب��ي��ة  ال��ت�����س��ري��ح��ات  وت��وا���س��ل��ت 
فجر  بحم�ض  ال�سعريات  ملطار  الأمريكية  الإدارة  وجهتها 
اجلمعة، لكنها اقرتنت يف معظمها بدعوات اإىل اإعادة اإحياء 
العمل ال�سيا�سي لإنهاء الأزمة يف �سوريا، معتربة اأن ال�سربة 
قبل  الكيميائي من  ال�سالح  كانت عقابا منا�سبا ل�ستخدام 

النظام �سد املدنيني.
من جهتها قالت اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر لرويرتز 
دويل  �سراع  اإىل  يرقى  �سوريا  يف  املوقف  اإن  اجلمعة  ام�ض 

م�سلح.
وقالت جاكميه اإن م�سوؤويل اللجنة يتحدثون ب�ساأن الهجوم 
مع ال�سلطات الأمريكية يف اإطار احلوار ال�سري اجلاري مع 

اأطراف ال�سراع لكنها رف�ست اإعطاء تفا�سيل.
م���ن ج��ان��ب��ه دع���ا الأم�����ني ال���ع���ام ل����الأمم امل��ت��ح��دة انطونيو 
بديل عن  النف�ض موؤكدا عدم وج��ود  غوتريي�ض اىل �سبط 

احلل ال�سيا�سي للحرب التي متزق هذا البلد.

حاكم عجمان ي�صتقبل حمد�ن 
بن ز�يد مبقر �إقامته بالرباط 

•• الرباط -وام: 

املجل�ض  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الأعلى حاكم عجمان مبقر اإقامته بالعا�سمة املغربية الرباط �سمو ال�سيخ 

حمدان بن زايد اآِل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة.
وتبادل �سموهما خالل اللقاء الذي ح�سره �سمو ال�سيخ عبداهلل بن را�سد 
املعال نائب حاكم اأم القيوين والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية الأحاديث حول الق�سايا التي 
تهم الوطن واملواطنني وم�سرية التنمية ال�ساملة التي ت�سهدها الدولة يف 
ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  املجالت كافة يف ظل القيادة الر�سيدة ل�ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل«. وح�سر �سمو ال�سيخ حمدان بن 
زايد ال نهيان ماأدبة الغداء التي اأقامها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن 

را�سد النعيمي مبقر اإقامته.                                )التفا�سيل �ض2(

�نطالق ملتقى �صباب �خلري �لعاملية 
يف زجنبار مببادرة من ز�يد �لعطاء

•• اأبوظبي-وام:

انطلقت فعاليات ملتقى �سباب اخلري العاملية يف زجنبار مببادرة من زايد العطاء 
امللتقى  مع  تزامنا  وذل��ك  العامل  دول  ال�سباب من خمتلف  نخبة من  بح�سور 
العربي لتمكني ال�سباب يف العمل التطوعي. ويهدف امللتقى اىل تر�سيخ ثقافة 
العمل التطوعي والعطاء الن�ساين وتفعيل ال�سراكة بني املوؤ�س�سات احلكومية 
واخلا�سة لتبني مبادرات ان�سانية لتمكني ال�سباب يف العمل التطوعي من خالل 
اك�سابهم مهارات علمية وعملية تنمي من قدراتهم امليدانية يف العمل الن�ساين 
للم�ساهمة يف التخفيف معاناة الفئات املعوزة بغ�ض الن�سر من اللون او اجلن�ض 
او العرق او الديانة كما ياأتي ان�سجاما مع توجيهات القيادة احلكيمة بان يكون 

عام 2017 عاما للخري.                                                  )التفا�سيل �ض2(

•• دبي - العني-وام:

رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سارك 
الكتبي  قبيلتي  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة 
والفال�سي اأفراحهم التي اأقيمت ع�سر ام�ض يف قلعة الرمال لالحتفالت 

على طريق دبي - العني.
بن  على  �سيف  ال�سيد  اأقامه  ال��ذي  ال�ستقبال  حفل  �سموه  ح�سر  فقد 

زفاف  ملنا�سبة  الكتبي  فا�سل  بن  �سلطان  را�سد  وال�سيد  الكتبي  كليب 
اأجنالهم حممد �سيف الكتبي اإىل كرمية حممد �سيف املقعودي الفال�سي 
و�سيف را�سد الكتبي اإىل كرمية ال�سيد حممد �سلطان بن فا�سل الكتبي 

و�سلطان را�سد الكتبي اىل كرمية ال�سيد �سيف علي الكتبي .
للمعاري�ض  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وب���ارك 

وذويهم اأفراحهم متمنيا لهم حياة زوجية واأ�سرية �سعيدة.
)�سور اخرى �ض 2(

مواقــيت ال�صالة
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رئي�س وزراء ال�ص�يد: حادث ال�صاحنة اإرهابي وفق جميع امل�ؤ�صرات

�لإمار�ت تدين �حلادث �لإرهابي و�صط �صتوكهومل
•• اأبوظبي-�صتوكهومل -وام:

اأدان���ت دول���ة الإم����ارات احل���ادث الإره��اب��ي ال���ذي وقع 
واإ�سابة  م��ق��ت��ل  ع���ن  واأ����س���ف���ر  ���س��ت��وك��ه��ومل  يف  ام�������ض 
النا�ض  م��ن  ح�سدا  �ساحنة  ده�ست  بعدما  ال��ع�����س��رات 

و�سط العا�سمة ال�سويدية.
واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها 
موقف دولة الإم��ارات الثابت الراف�ض لالإرهاب بكل 
�سوره واأ�سكاله ودعوتها املجتمع الدويل اإىل الوقوف 
�سفا واحدا يف مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي 
الآمنني  الأبرياء  الرعب واخل��وف بني  ت�ستهدف بث 
وت��دم��ري م���ق���درات ال����دول وامل��ج��ت��م��ع��ات وال�����س��ع��ى يف 

خرابها. و �سددت ال��وزارة يف ختام بيانها على وقوف 
دولة الإم��ارات اإىل جانب مملكة ال�سويد يف مواجهة 
تعازيها  واأعربت عن خال�ض   .. الأ�سود  الإره��اب  هذا 
�سحايا  يف  و�سعبا  وحكومة  ملكا  لل�سويد  وموا�ساتها 
ال�سفاء  للم�سابني  ومت��ن��ت   .. الإج���رام���ي  احل����ادث 

العاجل.
اىل ذلك قال رئي�ض الوزراء ال�سويدي �ستيفان لوفني 
اإن جميع املوؤ�سرات تدل على اأن حادث ال�ساحنة التي 
ده�ست ح�سدا يف و�سط العا�سمة �ستوكهومل كان عمال 
لالأنباء  ال�سويدية  /تي.تي/  وكالة  نقلت  و  اإرهابيا. 

عن لوفني قوله اإن بالده تعر�ست لهجوم .
واكدت ال�سرطة مقتل ثالثة اأ�سخا�ض يف احلادث.

هل يتخلى ترامب عن عقله؟

مواقــيت ال�صالة

الإمارات ت�ؤيد ال�صربة الأمريكية الع�صكرية �صد النظام ال�ص�ري

تاأييد و��صع لو��صنطن.. ومو�صكو تعزز �لدفاعات �ل�صورية 

ال�ليات املتحدة الأمريكية

�صتيفن بانون.. رحيل �لعقل �ملدّبر..!

�صفقة �صالح بني �لهند و��صر�ئيل مبلياري دولر 
•• نيودلهي-اأ ف ب

حوايل  بقيمة  �سالح  تكنولوجيا  ل�سراء  ا�سرائيل  مع  اتفاقا  الهند  اأبرمت 
الدولة  ت��اري��خ  يف  دفاعية”  �سفقة  اأك��رب  ب��اأن��ه  و�سف  م��ا  دولر يف  ملياري 

العربية التي تعد من كبار الدول امل�سدرة لالأ�سلحة.
واأفادت �سركة ا�سرائيل ل�سناعات الطريان والف�ساء احلكومية يف بيان اأنها 
�ستزود الهند مبنظومة دفاعية متقدمة من �سواريخ اأر�ض-جو متو�سطة 
يعد  التفاق  اأن  ال�سركة  واأ�سافت  ات�سالت.  وتكنولوجيا  وقاذفات،  املدى، 

اأكرب �سفقة دفاعية يف تاريخ �سناعات ا�سرائيل الدفاعية.
بحرية،  دف���اع  مبنظومة  ك��ذل��ك  نيودلهي  ال�سرائيلية  ال�سركة  و���س��ت��زود 
ل  هندية  طائرات  حاملة  لأول  امل��دى  بعيدة  اأر���ض-ج��و  �سواريخ  تت�سمن 

تزال قيد الن�ساء. ومل ت�سدر وزارة الدفاع الهندية تعليقا يف هذا ال�ساأن.
اأنه �سيتم جتميع بع�ض القطع يف الهند، متا�سيا مع  اإىل  واأ�سارت ال�سركة 
�سعي رئي�ض الوزراء ناريندرا مودي للحد من اعتماد بالده على الواردات 
املكلفة. ورفعت حكومة مودي �سقف ال�ستثمارات الأجنبية يف جمال الدفاع 
كما �سجعت على اإقامة عالقات بني ال�سركات الأجنبية واملحلية حتت �سعار 

حملة �سنع يف الهند.
ع�سرات  ال��ع��امل،  يف  الدفاعية  للمعدات  م�ستورد  اأك���رب  ال��ه��ن��د،  وت�ستثمر 
املليارات من الدولرات لتجديد معداتها العائدة اإىل احلقبة ال�سوفييتية 
ملواجهة التوترات مع ال�سني وباك�ستان. واأبرمت يف هذا ال�سياق عددا من 
التفاقيات الدفاعية منذ و�سول حزب ال�سعب الهندي )باراتيا جاناتا( اإىل 

احلكم عام 2014.

�إ�صبانيا  يف  �لنف�صالية  �إيتا 
ت��ت��خ��ل��ى ع����ن �أ���ص��ل��ح��ت��ه��ا

•• مدريد-وكاالت:

النف�سالية  اإي��ت��ا  ح��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
الإ���س��ب��ان��ي��ة اأن���ه���ا ���س��ت��ت��خ��ل��ى عن 
يف  وذلك  ال�سبت،  اليوم  اأ�سلحتها 
قرار اأحادي اجلانب، لكنها حذرت 
من اأن اأعداءها قد يعرقلون تلك 

العملية.
خطاب  يف  الإع��������الن  ذل�����ك  ج�����اء 
للحركة ما اأكد تقارير �سابقة عن 

خطط احلركة لإلقاء �سالحها.
اأكرث  اإي��ت��ا  ح��رك��ة  م�سلحو  وق��ت��ل 
من 800 �سخ�ض، واأ�سابوا اآلفا 
اآخ���ري���ن خ���الل اأرب���ع���ة ع��ق��ود من 
ا�ستقالل  ب��ه��دف  امل�����س��ل��ح  ال��ع��م��ل 

اإقليم البا�سك عن اإ�سبانيا.
اأع���ل���ن���ت وقفا  اإي����ت����ا ق����د  وك����ان����ت 
لإطالق النار عام 2011، لكنها 

مل تتخل عن �سالحها.
الإ�سبانية  احل��ك��وم��ة  وت��رف�����ض 

التفاو�ض مع احلركة امل�سلحة.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

اأث�����������ار الإع�������������الن ال����ك����ث����ري من 
كبري  ب��ان��ون،  �ستيفن  التكهنات. 
ترامب   دون����ال����د  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ي 
ي��ع��د ع�سوا  ، مل  ل��ل��ج��دل  امل��ث��ري 
ال���ق���وم���ي،  الأم���������ن  يف جم���ل�������ض 
الق�سايا  ع���ن  امل�����س��وؤول��ة  اجل��ه��ة 
الإ�سرتاتيجية لالأمن وال�سيا�سة 
اخلروج  ه��ذا  ويعترب  اخلارجية. 
ماكما�سرت،  ل��ل��ج��رال  ان��ت�����س��ارا 
الذي  ال��ق��وم��ي،  الأم���ن  م�ست�سار 
و����س���ل���ط���ت���ه على  ن�����ف�����وذه  دّع��������م 

الأولويات وجدول الأعمال.
ك������ان ت���ع���ي���ني ����س���ت���ي���ف���ن ب����ان����ون، 
بريتبارت  ملوقع  ال�سابق  الرئي�ض 
عنيفة،  لقومية  والداعية  نيوز، 
، قد  ال��ق��وم��ي  الأم���ن  املجل�ض  يف 

هجوم بالهاون يق�صي على عائلة يف مقدي�صو
•• مقدي�صو-اأ ف ب:

قتل ثالثة ا�سخا�ض على الأق��ل وجرح ثالثة من عائلة واح��دة عندما 
ا�سابت قذائف هاون منزلهم ام�ض اجلمعة يف مقدي�سو، بح�سب م�سوؤول 

اأمني و�سهود.
ع�سكرية  تفتي�ض  نقطة  قرب  دانواداغتا  �ساحية  القذائف  وا�ستهدفت 

تابعة للمطار يف العا�سمة ال�سومالية.
قال امل�سوؤول الأمني عبدي حمي الدين قتل ثالثة مدنيني وجرح ثالثة 

اخرون بعد ان اأ�سابت قذائف الهاون منزلهم.
واأفاد ال�ساهد عوايل يا�سني ان اثنتني من القتلى هما اأم وابنتها، وجميع 

ال�سحايا من عائلة واحدة.
والهجوم هو الثاين هذا الأ�سبوع يف مقدي�سو بعد انفجار �سيارة مفخخة 

امام مطعم الأربعاء ا�سفر عن �سبعة قتلى.
اأنفجر لغم بحافلة �سغرية اخلمي�ض ما ادى اىل  ال�سومال  ويف جنوب 
مقتل 19 �سخ�سا يف منطقة ت�سهد تناف�سا لل�سيطرة عليها بني حركة 

ال�سباب وقوة الحتاد الأفريقي )امي�سوم(.

مل�ست�ساره  اأذن  ق��د  اأوب���ام���ا  وك���ان 
بامل�ساركة  اك�������س���ل���رود،  دي���ف���ي���د 
ب�سفة  ول���ك���ن  امل������رات،  ب��ع�����ض  يف 

مراقب.   )التفا�سيل �ض13(

�لقب�ض  ت��ل��ق��ي  ب��اك�����ص��ت��ان 
د�ع�ض  من  �صخ�صا   24 على 

•• ا�صالم اأباد -وام:

األقت �سلطات الأمن الباك�ستانية 
ام�ض القب�ض على 24 من اأفراد 
ر�سدت  ب��ع��دم��ا  داع�������ض  ت��ن��ظ��ي��م 
عا�سمة  ب��ي�����س��اور  يف  ل���ه  م��وق��ع��ا 
�سمال  خ��وا  بختون  خيرب  اقليم 

غرب باك�ستان .
باك�ستاين  اأم��ن��ي  م�����س��وؤول  وق���ال 
لو�سائل  ت�����س��ري��ح��ات  يف  ك���ب���ري 
اعرتفوا  املعتقلني  اإن  الإع�����الم 
اإرهابية  ه��ج��م��ات  ع����دة  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
وع�سكريني  م�سوؤولني  ا�ستهدفت 
العام  احل�������دود  ح���ر����ض  واأف���������راد 

املا�سي .

اأث�������ار ال���ك���ث���ري م����ن الن����ت����ق����ادات، 
ف��امل�����س��ت�����س��ارون ال�����س��ي��ا���س��ي��ون ل 
ي��ح��ت��ل��ون ع����ادة م��ق��ع��دا دائ���م���ا يف 

املجل�ض.

�حتجاجات يف جي�ض �لحتالل رف�صًا لإخالء م�صتوطنة
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

الجتماعي  التوا�سل  مبوقع  ح�ساباً  اإ�سرائيليون،  وجنود  ن�سطاء  د�سن 
وه��ي  خطوة  اإخ��الء عمونة(،  �ساأرف�ض  اأي�ساً  )اأن��ا  ا�سم  في�سبوك، حمل 
الإ�سرائيليني،  وال�سيا�سيني  املراقبني  الكثري من  منها  احتجاجية حذر 
يف الأيام الأخرية، قبيل تنفيذ قرار املحكمة الإ�سرائيلية العليا، ال�سادر 
منذ عامني، باإخالء امل�ستوطنة القريبة من رام اهلل، واملقامة على اأمالك 

فل�سطينية خال�سة.
�سلطت  فيما  بال�سفحة،  اإعجابهم  الإ�سرائيليني  اجلنود  مئات  و�سجل 
كافة املواقع الإخبارية العربية ال�سوء على رف�ض اجلنود لتنفيذ الأوامر 

اخلا�سة بالإخالء، حمذرة من اأزمة و�سيكة و�سدام حمتمل.
وبح�سب و�سائل اإعالم اإ�سرائيلية، فقد ان�سم جنود من غالبية الوحدات 
الع�سكرية التي يفرت�ض اأن ت�سارك يف عمليات الإخالء، م�سرية اإىل حالة 

رف�ض عامة �سائدة بني اجلنود ب�ساأن هذه اخلطوة.
املتابعني  ع��دد  وتخطى  اأ�سبوعني،  قبل  احل�ساب  اجل��ن��ود  ه���وؤلء  ود���س��ن 
على  تاأكيدهم  تظهر  التي  ال�سور  من  الكثري  وُو�سعت  جندياً،   1090
العليا  املحكمة  ق��رار  منتقدين  الع�سكرية،  الأوام���ر  تنفيذ  ع��دم  عزمهم 
ومطالبني زمالوؤهم من جنود اجلي�ض بال�سري على خطاهم والن�سمام 

اإليهم.
وحر�ض اجلنود  على اإخفاء وجوههم، ولكنهم و�سعوا ق�سا�سات ورقية 
حتمل عبارات تظهر رف�سهم امل�ساركة يف الإخالء اإىل جوار متعلقاتهم 
اأن الأوام��ر التي �ست�سدر بتنفيذ الإخالء  الع�سكرية اخلا�سة، موؤكدين 
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اأخبـار الإمـارات

�نطالق ملتقى �صباب �خلري �لعاملية يف زجنبار مببادرة من ز�يد �لعطاء
•• اأبوظبي-وام:

زجنبار  يف  العاملية  اخل��ري  �سباب  ملتقى  فعاليات  انطلقت 
من  ال�سباب  م��ن  نخبة  بح�سور  العطاء  زاي��د  م��ن  مب��ب��ادرة 
خمتلف دول العامل وذلك تزامنا مع امللتقى العربي لتمكني 
تر�سيخ  اىل  امللتقى  وي��ه��دف  التطوعي.  العمل  يف  ال�سباب 
ثقافة العمل التطوعي والعطاء الن�ساين وتفعيل ال�سراكة 
ان�سانية  املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة لتبني مبادرات  بني 
اك�سابهم  خ��الل  م��ن  التطوعي  العمل  يف  ال�سباب  لتمكني 

مهارات علمية وعملية تنمي من قدراتهم امليدانية يف العمل 
املعوزة  ال��ف��ئ��ات  م��ع��ان��اة  التخفيف  يف  للم�ساهمة  الن�����س��اين 
بغ�ض الن�سر من اللون او اجلن�ض او العرق او الديانة كما 
ياأتي ان�سجاما مع توجيهات القيادة احلكيمة بان يكون عام 
العاملي  اخلري  �سباب  ملتقى  وينظم  للخري.  عاما   2017
وموؤ�س�سة  ال���رب  دار  وج��م��ع��ي��ة  ال��ع��ط��اء  زاي����د  م���ن  مب���ب���ادرة 
ال�سعودية  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  وجم��م��وع��ة  اخل���ريي���ة  ال�����س��ارق��ة 
الملانية من برنامج الإمارات للتطوع املجتمعي والتخ�س�سي 
العربي  الحت��اد  وباعتماد من  للتطوع  الإم��ارات  واأكادميية 

للتطوع واجلمعية العربية للم�سوؤولية الجتماعية واملوؤ�س�سة 
العربية للعمل الإن�ساين. و مت ا�ستعرا�ض امل�ساريع الإن�سانية 
حلملة العطاء العاملية لعالج مليون طفل وم�سن التي د�سنت 
وباك�ستان  وال�����س��ودان  و م�سر  الم����ارات  م��ن  ك��ل  م�سبقا يف 
والدن و�سوريا واندوني�سيا والهند واملغرب مبادرة من زايد 
كما  واخلا�سة.  احلكومية  املوؤ�س�سات  من  والعديد  العطاء 
من  ال�سباب  الأعمال  رواد  تكرمي  امللتقى  فعاليات  ت�سّمنت 
المارات وم�سر وباك�ستان والهند والفلبني وجنوب افريقيا 

ا�سافة اىل املوؤ�س�سات من ال�سركاء .

خريية �ل�صارقة تنفذ �ملخيم �لطبي �ل�صاد�ض
•• ال�صارقة-وام: 

نظمت جمعية ال�سارقة اخلريية اأم�ض الول املخيم الطبي املجاين ال�ساد�ض والذي ا�ستهدف اإجراء 
التي  ال�سحية  وحمالتها  م�ساريعها  �سمن  بال�سارقة  مبدينة  وال�سيدات  لالأ�سر  الطبي  الفح�ض 

تنفذها داخل الدولة.
مت  املخيم  ان  التنفيذي  ومديرها  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  ع�سو  خ��ادم  بن  �سلطان  عبداهلل  واو���س��ح 
بالتعاون مع وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع متمثلة باإدارة التثقيف ال�سحي مبنطقة ال�سارقة الطبية 
وعدد من امل�ست�سفيات والأطباء واملتطوعني منوها اىل ان اجلمعية اعتادت على تنفيذ مبادرة املخيم 
ان  .وق��ال  الدخل جمانا  للفقراء وحم��دودي  املتنوعة  الطبية  الفحو�سات  باقة من  الطبي لتقدمي 
املخيم ال�ساد�ض يعد الأ�سخم والأكرب الذي نفذته اجلمعية حيث توفرت له عيادات لفحو�سات القلب 
اأي  والك�سف املبكر عن �سرطان الثدي والعيون والتغذية واحلجامة وهي تخ�س�سات مل تتواجد يف 

من املخيمات اخلم�سة ال�سابقة.

حممد بن را�صد ي�صارك قبيلتي الكتبي والفال�صي اأفراحهم

•• الرباط -وام: حاكم عجمان ي�صتقبل حمد�ن بن ز�يد مبقر �إقامته بالرباط 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�ض الأعلى 
حاكم عجمان مبقر اإقامته بالعا�سمة املغربية الرباط �سمو ال�سيخ حمدان 

بن زايد اآِل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة.
ال�سيخ عبداهلل بن را�سد  الذي ح�سره �سمو  اللقاء  وتبادل �سموهما خالل 
املعال نائب حاكم اأم القيوين والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
التي  الق�سايا  الأحاديث حول  الداخلية  ال��وزراء وزير  نائب رئي�ض جمل�ض 
تهم الوطن واملواطنني وم�سرية التنمية ال�ساملة التي ت�سهدها الدولة يف 
املجالت كافة يف ظل القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل«.
اأقامها  التي  الغداء  ماأدبة  نهيان  ال  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  وح�سر 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي مبقر اإقامته.
كما ح�سر اللقاء واملاأدبة ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�ض دائرة البلدية 
الكتبي  مهري  اهلل  عبد  الركن  اللواء  ومعايل  عجمان  لإم��ارة  والتخطيط 
قائد الوحدات امل�ساندة بالقوات امل�سلحة و�سعادة �سهيل مطر الكتبي �سفري 
الدولة لدى اململكة املغربية و�سعادة الدكتور حمدان م�سلم املزروعي رئي�ض 
ال�سويدي  غ��امن  حممد  جرب  و�سعادة  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  اإدارة  جمل�ض 
مدير عام ديوان ويل عهد اأبوظبي و�سعادة حمد بن غليطة ع�سو املجل�ض 
الوطني الحتادي ال�سكرتري اخلا�ض ل�ساحب ال�سمو حاكم عجمان و�سعادة 

عي�سى حمد بو�سهاب م�ست�سار �سمو رئي�ض هيئة الهالل الحمر.

�لعليا لت�صجيل �لأدوية تعتمد 40 �صنفا دو�ئيا جديد� ومبتكر� 
•• دبي -وام:

للت�سجيل  العليا  اللجنة  اعتمدت 
�سنفا   40 ال��دوائ��ي��ة  والت�سعرية 
قائمة  يف  ومبتكرا  جديدا  دوائيا 
ال����دول����ة  امل���ع���ت���م���دة يف  الأدوي����������ة 
�سنفا   150 ت�سعري  ع��ن  ف�سال 
دوائيا بناء على الآليات اجلديدة 
ت�سمل  والتي  الدوائية  للت�سعرية 
خمتلفة  ع���الج���ي���ة  جم���م���وع���ات 
واجلهاز  الأورام  اأم��را���ض  لعالج 
اجللدية  والأم����را�����ض  التنف�سي 
وال����رم����د وارت����ف����اع ���س��غ��ط ال���دم 

وال�سكري.
اللجنة  اجتماع  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
الذي عقد يف مقر وزارة ال�سحة 
برئا�سة  ب��دب��ي  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة 
اأم���ني ح�سني الأم���ريي  ال��دك��ت��ور 
ال�سحة  ل�سيا�سة  امل�ساعد  الوكيل 
نائب  وال����رتاخ����ي���������ض  ال����ع����ام����ة 
للت�سجيل  العليا  اللجنة  رئي�ض 

والت�سعرية الدوائية يف الدولة.
غالبية  اأن  الأم�������ريي  واأو�����س����ح 
ت�سجل  املبتكرة اجلديدة  الأدوي��ة 
ب���ال���دول���ة وت���ت���م ب���ال���ت���زام���ن مع 
الدول املبتكرة لها وهو ما يعك�ض 
املبتكرة  العاملية  ال�سركات  حر�ض 
كاأول  بالدولة  اأدويتها  طرح  على 

التي  اأن�ستطها  ودع���م  ال�����س��رك��ات 
ب���اخل���دم���ات  ال�����رق�����ي  ت�������س���ه���م يف 

ال�سحية املقدمة للمجتمع.
اللجنة قامت  اأن  الأم��ريي  وذك��ر 
بت�سعري 150 �سنفا دوائيا حيث 
الآليات  بناء على  الت�سعرية  متت 
اجل�����دي�����دة وال����ت����ي ت����راع����ي منح 
على  يحافظ  ل��ل��دواء  ع��ادل  �سعر 
للمر�سى  الأدوي�����ة  ت��وف��ري  م��ب��داأ 
ال�سركات  اق���ت�������س���ادي���ات  وع���ل���ى 
اللجنة  ب�����اأن  م��ن��وه��ا  ال���دوائ���ي���ة 
ناق�ست اعرتا�سات ال�سركات على 
الت�سعرية املعتمدة �سابقا ووافقت 
منتجا   16 اأ����س���ع���ار  زي������ادة  ع��ل��ى 
املعتمدة  الأ�سعار  بناء على  دوائيا 
الأدوية  انقطاع  لتفادى  خليجيا 

من الدولة.
ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأن  واأك����د 
املجتمع ما�سية يف تنمية وتطوير 
مببداأ  وملتزمة  الدوائي  القطاع 
باأ�سرع  للمر�سى  ال��ع��الج  ت��وف��ري 
وقت ممكن وذلك من خالل منح 
اأولوية ل�ستالم وتقييم هذه الفئة 
من املنتجات ب�سكل �سريع مو�سحا 
اإدارة  على  ال��وزارة  اإ�سراف  اأهمية 
والأن�سطة  ال�����دوائ�����ي  ال���ق���ط���اع 
الأدوية  و�سالمة  بجودة  املت�سلة 
نظام  خ�����الل  م����ن  الإم����������ارات  يف 

من  اعتمادها  بعد  بالعامل  دول��ة 
بالدواء  املعنية  الدولية  الهيئات 
الأمريكية  وال��دواء  الغذاء  كهيئة 
الأوروب���ي���ة  وال��ه��ي��ئ��ة   "FDA"
وذل����ك   "  EMEA" ل�����ل�����دواء 
واملعايري  الأن��ظ��م��ة  يف  منها  ثقة 
تطبقها  التي  وال�سفافة  املتقدمة 
املجالت  كافة  الم���ارات يف  دول��ة 

ومنها املجال الدوائي وال�سحي.
ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأن  واأك����د 
املعايري  اأع���ل���ى  ت��ط��ب��ق  امل��ج��ت��م��ع 
الأدوية  تقييم  الدولية يف عملية 
الدرا�سات  مراجعة  ت�سمل  والتي 
التكافوؤ  ودرا����س���ات  الك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة 
لفتا  الثباتية  ودرا���س��ات  احليوي 
للت�سجيل  العليا  اللجنة  اأن  اإىل 
والت�سعرية الدوائية - التي ت�سم 
وزارة  م����ن  م����ن اخل�������رباء  ع������ددا 
ال�سحة ووقاية املجتمع والهيئات 
وعدد  بالدولة  املحلية  ال�سحية 
تقوم   - الوطنية  اجل��ام��ع��ات  م��ن 
بجانب درا�ستها لالأدوية اجلديدة 
املقدمة للت�سجيل بدرا�سة طلبات 
خمتلفة من �سركات دوائية عاملية 
الرئي�سي  امل��ع��ي��ار  اأن  اإىل  م�سريا 
مدى  ه��و  الطلبات  ه��ذه  لدرا�سة 
لل�سالح  الي��ج��اب��ي��ة  م�ساهمتها 
اقت�ساديات  م���راع���اة  م���ع  ال���ع���ام 

الت�سجيل الدوائي وامل�ستح�سرات 
اأ�سعار  و����س���ب���ط  ال�������س���ي���دلن���ي���ة 
الأدوي�����ة وحت��دي��د ه��ام�����ض الربح 
واإج����راء  وامل���وزع���ني  لل�سيدليات 
للمنتجات  امل��ط��ل��وب��ة  ال��ت��ح��ال��ي��ل 
املخترب  والأدوي��ة يف  ال�سيدلنية 
املرجعي ف�ساًل عن حماية امللكية 

الفكرية لالأدوية املبتكرة.
ال���وزارة  اأن  اإىل  الأم����ريي  واأ���س��ار 
تعتمد على الدرا�سات الكلينيكية 
العامل  دول  م��ع��ظ��م  يف  امل��ع��م��ول��ة 
حيث يرتبط ظهور اأي عقار جديد 
املتعلقة  التوقعات  مبجموعة من 
له  "الفارماكولوجية"  ب���الآث���ار 
العقار  وع��ادة ما يتم اختبار ه��ذا 
من  للتاأكد  اأول  احل��ي��وان��ات  على 
"الفارماكولوجية  خ�����س��ائ�����س��ه 
على  جتريبه  ثم  �سميته  "ومدى 
جمموعة من الأف��راد املتطوعني 
الدوائية  ح��رك��ت��ه  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د 
المت�سا�ض  ع��م��ل��ي��ات  ح��ي��ث  م��ن 
والتمثيل الغذائي وطرق اإخراجه 
وذل�����ك ب���اإع���ط���اء ه�����وؤلء الأف�����راد 
جرعات منتظمة من املركب الذي 
مت ا�ستخال�سه من اآلف التجارب 
اجلانبية  الأع������را�������ض  ل��ت��ق��ي��ي��م 
منه  املتوقعة  ال�سمية  واأع���را����ض 
الفعالة  اجلرعة  حتديد  وكذلك 

ال���ع���الج���ي���ة واجل�����رع�����ة الأدن�������ى 
ال�سامة  واجل��رع��ة  منه  والأع��ل��ى 
ومن ثم يتم جتريب الدواء على 
اإكلينيكي  خمطط  وف��ق  امل��ر���س��ى 

م�سبوط. 
ومن ثم يقدم اىل الهيئات العاملية 
واعتماد  الدرا�سات  لتقييم جميع 

ا�ستخدامه وطرحه يف الأ�سواق.
دولة  اأ�سبقية  الأم����ريي  واأو���س��ح 
الإمارات اإقليميا بت�سجيل الأدوية 
تتطابق  و�سوابط  معايري  �سمن 
العاملية  امل���م���ار����س���ات  اأف�����س��ل  م���ع 
و�سلت  الإم����ارات  اأن  اإىل  م�سريا 
الذاتي  �سبه الكتفاء  اإىل مرحلة 
من الأدوية املثيلة مع وجود 16 
م�سنعا يف الدولة تنتج ما يقارب 
1000 �سنف من الأدوية املثيلة 
لالأدوية  اإن��ت��اج  اأول  ب��ع��د  خ��ا���س��ة 
بالدولة  ال�سكري  لعالج  املبتكرة 
توفر  ظ��ل  يف   2015 م��ار���ض  يف 
خ��ط��ة ل���رف���ع ع����دد امل�����س��ان��ع اإىل 
2020 وهو  34 م�سنعاً يف عام 
موؤ�سر قوي على ازدهار الت�سنيع 
والدخول  ب����الإم����ارات  ال����دوائ����ي 
يف ن����ادي امل��ب��ت��ك��ري��ن ل���ل���دواء مما 
موؤ�سرات  يف  الدولة  جهود  يدعم 
القت�ساد  يف  العاملية  التناف�سية 

الدوائي.

تخريج دورة تنمية مهار�ت �لقادة يف 
مو�جهة �لأزمات ب�صرطة �ل�صارقة

•• ال�صارقة-وام:

ل�سرطة  العامة  بالقيادة  ال�سرطة  تدريب  اختتم معهد 
يف  ال��ق��ادة  م��ه��ارات  "تنمية  دورة  الول  ام�����ض  ال�سارقة 
مواجهة الزمات " بح�سور املقدم علي الكي احلمودي 
نائب مدير املعهد وم�ساركة عدد من ال�سباط مبختلف 

اإدارات ال�سرطة.
وتهدف الدورة اىل �سقل ال�سخ�سية القيادية وتعريف 
امل�ساركني باأهمية وخ�سائ�ض التخطيط ال�سرتاتيجي 
اإعداد  يف  احلديثة  التحليل  ب���اأدوات  امل�ساركني  وتزويد 

الأزمات  اإدارة  على مهارات  العاملني  وتدريب  اخلطط 
والتعامل معها لتحقيق اق�سى الفعالية حيالها .

امل�ساركني  بتفاعل  احل��م��ودي  ال��ك��ي  علي  امل��ق��دم  واأ���س��اد 
خربات  تنمية  يف  كبري  ب�سكل  اأ�سهمت  التي  ال���دورة  يف 
التي  املتقدمة  التدريبية  الربامج  خالل  من  العاملني 
ت��وف��ره��ا اخل��ط��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة يف 
جم���ال ال��ت��دري��ب وال��ت��اأه��ي��ل ال�����س��رط��ي ك��م��ا تعمل على 
خدمات  ت��ق��دمي  يف  والإب�����داع  وال��ت��ق��دم  التميز  حتقيق 
اأمنية متميزة ومتفردة لكافة �سرائح املجتمع ومبا يلبي 

طموح قيادتنا الر�سيدة.
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اأب�ظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�صارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ض     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القي�ين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�ض       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأب�ظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�ض         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�صارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�ض     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�صعيد بن طحنون يح�صر �أفر�ح �لبلو�صي يف �لعني
•• العني-وام:

الذي  الإ�ستقبال  حفل  نهيان  اآل  طحنون  بن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  ح�سر 
زفاف جنله طارق  البلو�سي مبنا�سبة  �سعبان  - مراد  العميد  �سعادة  اأقامه 

اإىل كرمية رجل الأعمال - عبد العزيز عبد احلق البلو�سي.
كما ح�سر احلفل الذي اأقيم بقاعة زاخر يف فندق العني روتانا ال�سيخ نهيان 
بن �سعيد بن طحنون اآل نهيان وعدد من وجهاء القبائل وامل�سوؤولني و كبار 
ال�سخ�سيات وكبار �سباط ال�سرطة والقوات امل�سلحة واأعيان قبيلة البلو�ض 
بالدولة  الأع��م��ال  ورج��ال  اخلليجيه  التعاون  جمل�ض  دول  من  ومدعوين 
العري�ض. وتخللت احلفل م�ساركة  الأه��ل والأ�سدقاء وزم��الء  ولفيف من 

الفرق ال�سعبية بعرو�ض وفقرات منوعة من وحي الرتاث ال�سعبي .

وز�رة �صوؤون �لرئا�صة تنعي 
ثاين بن عي�صى حارب

•• ابوظبي -وام:

نعت وزارة �سوؤون الرئا�سة معايل ثاين بن عي�سى حارب الذي 
وافته املنية ام�ض.

وكان املغفور له ثاين بن عي�سى توىل عدة منا�سب من بينها 
اأع�ساء  اأح���د  يعد  كما  الجتماعية  وال�����س��وؤون  العمل  وزي���ر 
�سنة  ال��دائ��م  الد�ستور  م�سروع  لإع���داد  التاأ�سي�سية  اللجنة 
1975م و �سغل من�سب وزير ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف 

ووزير الكهرباء واملاء .

خالد خلفان العامري �صامي الريامي

مر�كز �لد�خلية للمعاقني ت�صتعد لتنظيم �لعر�ض �جلماعي �لر�بع

الإع���اق���ة على  م���ن ذوي  ال�����س��ب��اب 
دينهم ودجم��ه��م يف  ن�سف  اإك��م��ال 
اأ�سخا�ض  من  وحتويلهم  املجتمع، 
حمتاجني للم�ساعدة اإىل اأ�سخا�ض 
�سالبة  واأك���رث  لأ���س��ره��م،  عائلني 

وقوة ملواجهة حتديات الإعاقة.
وزارة  م��راك��ز  اإدارة  م��دي��ر  وذك���ر   
الداخلية لتاأهيل وت�سغيل املعاقني 
اجل���م���اع���ي، هو  ال���ع���ر����ض  ه����ذا  اأن 
ال���راب���ع م���ن ن��وع��ه ال����ذي تنظمه 

مراكز وزارة الداخلية بعد العر�ض 
الذي مت تنظيمه  الأول  اجلماعي 
يف ق�سر الإمارات يف العام 2007 
و�سارك فيه 20 من ذوي الإعاقة، 
والعر�ض اجلماعي الثاين الذي مت 
ال�سرطة  نادي �سباط  تنظيمه يف 
مب�ساركة   2011 ع��ام  باأبوظبي 
والعر�ض  الإع��اق��ة،  ذوي  من   20
اجلماعي الثالث الذي مت تنظيمه 
يف العني يف عام 2014 مب�ساركة 

•• ابوظبي-وام: 

ت�ستعد اإدارة مراكز وزارة الداخلية 
لتاأهيل وت�سغيل املعاقني يف الإدارة 
والوقاية  املجتمع  حلماية  العامة 
الداخلية  ب������وزارة  اجل���رمي���ة  م���ن 
الرابع  اجلماعي  العر�ض  لتنظيم 
الفرتة  خ�����الل  الإع�����اق�����ة  ل������ذوي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �سحيفة  ال��ق��ادم��ة، 
برعاية  وذل����ك  ال���ي���وم،  الإم�������ارات 
ال��ف��ري��ق ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 

الوزراء وزير الداخلية .
واأكد الرائد الدكتور خالد خلفان 
اأن  امل��راك��ز  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ام��ري 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة وف����رت لذوي 
الإع��اق��ة يف دول��ة الإم����ارات جميع 
واحلقوق  واخل���دم���ات  الإم��ك��ان��ات 
الدولية  املواثيق  ت�سمنتها  التي 
�سواء  ليحظوا،  وج���ه،  اأك��م��ل  على 
بالرعاية  مقيماً،  اأو  مواطناً  ك��ان 

اأف�سل  وف���ق  وال���دع���م  واله��ت��م��ام 
املعايري الدولية.

ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  اإن  وق���������ال   
اأ����س���ب���ح���ت من����وذج����اً ي���ح���ت���ذى يف 
جم���ال رع���اي���ة امل��ع��اق��ني، يف اإط���ار 
روؤي����ة وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ه��ادف��ة اإىل 
ب�سفة  امل��ج��ت��م��ع  ق�����س��اي��ا  خ���دم���ة 
الإعاقة  ذوي  والأ���س��خ��ا���ض  ع��ام��ة 
توفري  خ��الل  م��ن  خا�سة،  ب�سفة 
والتاأهيلية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ف��ر���ض 
الأعرا�ض  واإقامة  وتوظيفهم  لهم 
اجل��م��اع��ي��ة ل��ه��م ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م من 
اقت�سادياً  م�����س��ت��ق��رة  ح���ي���اة  ب���ن���اء 

واجتماعياً ونف�سياً.
اجلماعي  ال��ع��ر���ض  اأن  اإىل  ول��ف��ت   
ال��راب��ع ل��ذوي الإع��اق��ة ه��و اإحدى 
حتر�ض  التي  الإن�سانية  امل��ب��ادرات 
للمعاقني  الداخلية  وزارة  مراكز 
زواج  اأن  م���وؤك���داً  ت��ن��ف��ي��ذه��ا،  ع��ل��ى 
التكافل  قيم  يج�سد  الإعاقة  ذوي 
اإع���ان���ة  الج���ت���م���اع���ي وي�����س��ه��م يف 

الإعاقة.   ذوي  من   11
امل�ساركة  ف��ر���س��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
م��ت��اح��ة ل��ل��م��واط��ن��ني م��ن خمتلف 
ال�سروط  واأن  ال����دول����ة،  م��ن��اط��ق 
العر�ض  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  امل��ط��ل��وب��ة 
الطلب  م��ق��دم  ي��ك��ون  اأن  تت�سمن 
م����ن م���واط���ن���ي دول�������ة الإم���������ارات 
تقرير  وتقدمي  املتحدة،  العربية 
ط���ب���ي ي���و����س���ح ط��ب��ي��ع��ة الإع����اق����ة 
ال�سفر  ج��واز  من  �سورة  واإح�سار 
الإم���ارات���ي و���س��ورة  م��ن خال�سة 
و�سورة  ال��ه��وي��ة  وب��ط��اق��ة  ال��ق��ي��د 

�سخ�سية .
الذي  الكبري  ال��دع��م  اإىل  واأ���س��ار   
���س��ي��ق��دم ل��ل��م��ت��زوج��ني م���ن خالل 
ال��ع��ر���ض اجل��م��اع��ي ال��راب��ع والذي 
العر�ض  ن���ف���ق���ات  حت���م���ل  ي�����س��م��ل 
اجل��م��اع��ي ك��اف��ة، وت��ق��دمي مبالغ 

مادية وهدايا عينية لهم.
 وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي�����ض حترير 
الأ�ستاذ  ال��ي��وم  الإم����ارات  �سحيفة 

العر�ض  اأن  ال����ري����ام����ي  ����س���ام���ي 
الإعاقة  ل���ذوي  ال��راب��ع  اجل��م��اع��ي 
وزارة  ب�����ني  م�������س���رتك���ة  م������ب������ادرة 
مراكز  اإدارة  يف  ممثلة  ال��داخ��ل��ي��ة 
وت�سغيل  لتاأهيل  الداخلية  وزارة 
املعاقني و�سحيفة الإمارات اليوم، 
املجتمعية  امل��ب��ادرات  اإح���دى  وه��ي 
وتهدف  اخل��ري  ع��ام  لل�سحيفة يف 
خلدمة العمل اخلريي والإن�ساين 

يف دولة الإمارات.
 واأك���د اأن ه��ذه امل��ب��ادرة ه��ي ثمرة 

ال���ت���ع���اون امل�����س��ت��م��ر وال���ن���اج���ح بني 
الداخلية  وم����راك����ز  ال�����س��ح��ي��ف��ة 
النجاح  ب��ع��د  وت����اأت����ي  ل��ل��م��ع��اق��ني 
الكبري الذي حققته مبادرة لطيفة 
والتي  �سابقا  التي جرى تنظيمها 
�ساهمت يف توفري 65 فر�سة عمل 
خلريجي املراكز، وكذلك مبادرة " 
نحن قدها " التي نظمت يف العام 
توفري  يف  �ساهمت  وال��ت��ي  املا�سي 
50 فر�سة عمل خلريجي املراكز 

يف القطاعني العام واخلا�ض.

�ملرورية �ل�صالمة  م�صتوى  لرفع  مركبات  وعدة  �لرت�م  بني  وهمي  ��صطد�م  حادث  دبي" تنفذ  "طرق 
•• دبي – الفجر:

ال�����ط�����وارئ  اإدارة  ف����ري����ق  ن����ف����ذ 
ال����ط����رق  ه���ي���ئ���ة  والأزم����������������ات يف 
وهمية  جت����رب����ة  وامل�����وا������س�����الت، 
حادث  �سيناريو  ع��ن  ع��ب��ارة  وه���ي 
ا���س��ط��دام ع��دة م��رك��ب��ات م��ع ترام 
دبي،  وذلك يف املحطة رقم "3 " 
ال�ساعة  من  ال�سيناريو  ب��داأ  حيث 
اجلمعة  اأم���������ض  ����س���ب���اح  ال���ث���ان���ي���ة 
�سباح   7:30 ال�������س���اع���ة  وح���ت���ى 
عدة  مب�ساركة  وذل��ك  اليوم  نف�ض 
جهات هي القيادة العامة ل�سرطة 
دبي، الإدارة العامة للدفاع املدين 
دب����ي خلدمات  م��وؤ���س�����س��ة  ب���دب���ي، 

الإ�سعاف.
اآل علي،  ي��و���س��ف  ال��دك��ت��ور  واأّك�����د 

ا�سطدام بني عدة مركبات وترام 
للتاأكد من جاهزية و�سرعة  دبي، 
الطوارئ  اإدارة  ف��ري��ق  ا���س��ت��ج��اب��ة 
والأزم����������������ات، ول�����رف�����ع م����ع����دلت 
ال�ستعداد للحفاظ على ال�سالمة 
املرورية، واأن احلادث الوهمي مت 
الثانية  ال�ساعة  من  ب��دءا  تنفيذه 
ال�ساعة  وان��ت��ه��ى يف  اأم�����ض  ���س��ب��اح 

اليوم.    نف�ض  من   7:30
ه���ذه  “تاأتي  ع����ل����ي:  اآل  وق�������ال 
امل��م��ار���س��ة ل��رف��ع ج��اه��زي��ة فريق 
الأزم���ات يف هيئة  ال��ط��وارئ  اإدارة 
ال��ط��رق وامل��وا���س��الت ونظرائه يف 
على  الأخ���رى  احلكومية  اجلهات 
اإم��ارة دبي، واإثبات مدى  م�ستوى 
للتدخل  ال���ف���رق  ه����ذه  ا���س��ت��ع��داد 
واح��ت��واء مثل ه��ذه احل���وادث، اإذا 

تاك�سي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير 
اإدارة الطوارئ  دبي ورئي�ض فريق 
ال����ط����رق  ه���ي���ئ���ة  والأزم����������������ات يف 
التجربة  ب��������اأن  وامل������وا�������س������الت، 
كانت  تنفيذها  مت  التي  الوهمية 
اأ�سا�ض افرتا�ض وقوع حادث  على 

وقت  اأي  يف  اهلل،  ق����ّدر  ل  وق��ع��ت 
الظروف،  م��ن  ظ���رف  اأي  وحت���ت 
احلر�ض  ي�ستدعي  ال����ذي  الأم����ر 
التدريبات  ه��ذه  مثل  اإج���راء  على 
ووفق  م�ستمر  ب�سكل  واملمار�سات 
مدرو�سة  وخطط  زمنية  ج���داول 
جميع  م�����ع  م�������س���رتك  وت������ع������اون 
احلكومية  وال�����دوائ�����ر  ال��ه��ي��ئ��ات 

و�سبه احلكومية يف الإمارة.
التمرين  ه���ذا  “ياأتي  واأ����س���اف: 
لفريق  امل��ح��ك��م��ة  اخل���ط���ة  ���س��م��ن 
الطرق  ه��ي��ئ��ة  يف  الأزم������ات  اإدارة 
للتعاون  وا�ستكماًل  وامل��وا���س��الت 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  امل�ستمر 
و�����س����ب����ه احل����ك����وم����ي����ة الأخ����������رى، 
لتطبيق معايري موحدة لل�سالمة 

املرورية.

�أكرث من 50 �صركة حملية ودولية ت�صارك يف معر�ض �لتوظيف �ل�صنوي للطالب و�خلريجني �جلدد
•• دبي-الفجر

�سارك اأكرث من 50 �سركة حملية 
التوظيف  م��ع��ر���ض  يف  ودول����ي����ة 
اأ�سحاب  ل���س��ت��ك�����س��اف  ال�����س��ن��وي، 
الطالب  من  واملوهوبني  املهارات 
واخلريجني يف معر�ض التوظيف 
ال�سنوي يف ن�سخته الثانية ع�سرة، 
املوؤمترات  م��رك��ز  يف  ُع��ق��د  ال����ذي 
ل���ل���م���ع���رف���ة حيث  مب���ج���م���ع دب������ي 
ا�ستفاد مئات الطالب واخلريجني 
من جامعة ولونغونغ يف دبي  من 
اأ���س��ح��اب العمل  ف��ر���س��ة م��ق��اب��ل��ة 

املحتملني.
�سركة  امل�ساركة  ال�سركات  �سملت 
اإيربا�ض،  و���س��رك��ة  دب�����ي،  ف����الي 
الأو�سط،  ال�����س��رق  ب��و���ض  و���س��رك��ة 
وموؤ�س�سة اإمتاك، و�سركة األكاتيل، 
اإك�سربي�ض،  اإل  اإت�����ض  دي  و�سركة 
و�سركة مري�سك كانو )الإمارات(، 
وفندق غاية جراند، و�سركة كيه 
فري�ست  ذا  و���س��رك��ة  ج���ي،  اإم  ب���ي 
جروب للتطوير العقاري، و�سركة 
اإي اإ�ض بي اإنرتنا�سيونال، و�سركة 
ال�سرق  ف���ول���ك�������س���ف���اج���ن  اأودي 
الأو�سط، واأزادي��ا ج��روب، و�سركة 
وادي،  و�سركة  ي��وجن،  اآن��د  اإرن�ست 
واأكواريو�ض   ، مقهى  نوير  وكافا 

ورلد وايد.
املوارد  من�سق  �سيجوي  بريل  قال 
باأن  اإي��رب��ا���ض  �سركة  يف  الب�سرية 
ال�سركة تبحث عن اأفراد مهتمني 
ب��ت��ط��وي��ر اأن��ف�����س��ه��م ت��دري��ج��ي��اً يف 
يتعلمون  حيث  الأداء  عالية  بيئة 
يكونون  ج���دي���داً  ���س��ي��ئ��اً  ي����وم  ك���ل 
اأ�سلوبهم  لتقدمي  ا�ستعداد  على 
يف  وال��ت��ع��اون  وامل�ساركة  اخل��ا���ض، 

العمل يف اآن واحد.
مدير  ب����اري����ت����و،  ف����ران����ك����ي  ع���ل���ق 
جامعة  يف  ال��ط��الب��ي��ة  اخل���دم���ات 
ك���ان���ت ردود  ق����ائ����اًل:  ول��ون��غ��ون��ع 

ن�سجع ال�سركات على احل�سور اإذا 
لعر�سها  عمل  فر�ض  لديها  ك��ان 
على الطالب اخلريجني ل جلمع 

ال�سري الذاتية فقط .
لن�سلي،  فيليك�ض  ال�سيد  وق���ال 
الطالبية  اخل������دم������ات  م�����دي�����ر 

تلقيناها  التي  الإيجابية  الفعل 
حول هذا احلدث باهرة، وناأمل اأن 
اخلريجني  طالبنا  غالبية  يكون 
فر�ض  ت�����اأم�����ني  ع����ل����ى  ق������ادري������ن 
املعر�ض  ه�����ذا  خ�����الل  م����ن  ع���م���ل 
التوظيفي. ونحن يف هذ املعر�ض 

الأك���ادمي���ي: ل يهدف  وامل�����س��ج��ل 
فتح  اإىل  ال��ت��وظ��ي��ف��ي  امل���ع���ر����ض 
على  للح�سول  لطالبنا  الأب���واب 
ولكن  م�ستقبلية فح�سب  وظائف 
لتنمية  جتربة  توفري  اإىل  اأي�ساً 
مهاراتهم يف املقابالت الوظيفية.  

�إع�����الن ع�ن دع���وة
�إىل �جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�صنوية

مل�صاهمي �صركة مر�صى �أبوظبي لال�صتثمار �لعقاري �ض.م.خ
وذلك يف متام �ل�صاعة �لثانية ظهرً� يوم �لثالثاء 

�ملو�فق 25 �بريل 2017 يف فندق مارينا مول ، مدينة دبي

يت�سرف  »ال�سركة«  �سركة م�ساهمة خا�سة  العقاري  اأبوظبي لال�ستثمار  �سركة مر�سى  امل�ساهمون يف  ال�سادة 
اإىل  بدعوتكم  »ال�سركة«  خا�سة  م�ساهمة  �سركة   ، العقاري  لال�ستثمار  اأبوظبي  مر�سى  �سركة  اإدارة  جمل�ض 
الثانية ظهراً من يوم الثالثاء  ح�سور اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية الذي �سينعقد يف متام ال�ساعة 

املوافق 25 ابريل 2017 وذلك يف فندق العنوان - مارينا مول يف دبي للنظر يف جدول الأعمال التايل:
1- �سماع التقرير ال�سنوي ملجل�ض الإدارة ب�ساأن ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنتهية 31 

دي�سمرب 2016 واعتماده.
2- �سماع تقرير مدققي احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 واعتماده.

3- مناق�سة امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 واعتمادها.
4- اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�ض الإدارة ومدققي احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016.

5- تعيني مدققي احل�سابات عن ال�سنة املالية التي �ستنتهي يف 31 دي�سمرب 2017 وحتديد اأتعابهم.

مالحظات:
1- وفقاً للمادة )178( من قانون ال�سركات التجارية رقم )2( ل�سنة 2015 ، يجوز لكم اأن تنيبوا عنكم من 
اأع�ساء جمل�ض الإدارة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية امل�سار اليها اأعاله مبقت�سى  تختارونه من غري 
املرفق  ال�سركة  عن  ال�سادر  املرقم  التوكيل  من��وذج  على  �سادراً  يكون  اأن  التوكيل  ل�سحة  وي�سرتط  توكيل 
، ويف  الكاتب العدل  اآخر ما مل يكن موثقاً من قبل  باأي توكيل  ُيعتد  ، ولن  للم�ساهمني يف خطاب الدعوة 
حالة ال�سخ�ض العتباري ، يجوز اأن ي�سدر خطاب التوكيل على مطبوعات ال�سخ�ض العتباري وموقعاً من 

املفو�ض بالتوقيع وممهوراً بخامت ال�سركة . يف كل الأحوال يتعني تقدمي اأ�سل خطاب التفوي�ض.
2- يجب األ يكون الوكيل لعدد من امل�ساهمني حائزاً ب�سفته وكاًل على اأكل من )%5( من راأ�ض مال ال�سركة 

يف حالة متثيل الوكيل لأكرث من م�ساهم واحد . وميثل ناق�سي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
3- يجب اأن يحدد ال�سخ�ض الطبيعي يف التوكيل باحل�سور ا�سم الوكيل كاماًل واأل يرتك خانه الوكيل خالية 
ويجب اأن يذكر ال�سخ�ض الطبيعي ا�سمه بالكامل ويوقع التوكيل ويتم تقدمي اأ�سل التوكيل . �سوف يرف�ض 

اأي توكيل ل ي�ستوف هذا ال�سرط.
4- �سيكون اجتماع اجلمعية العمومية �سحيحاً اإذا ح�سره عدد من امل�ساهيمن ميثلون )%50( من جمموع 
راأ�ض مال ال�سركة على الأقل ، واإذا مل يكتمل الن�ساب القانوين لهذا الجتماع ف�سوف ينعقد الجتماع الثاين 

يوم الثالثاء املوافق 2 مايو 2017 يف ذات الزمان واملكان ويتحقق الن�ساب مبن ح�سر.
وتف�صل�ا بقب�ل فائق التقدير والحرتام ،،،

رئي�س جمل�س الإدارة

عادل اأحمد الزرعوين
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سركة 

العربية لل�سناعات الثقيلة �ض.م.خ - فرع ابوظبي 1
رخ�سة رقم:CN 1034118 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم ق�سر الزعفران ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1266985  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبيد ن�سيب زويد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عمر مزاحم �سعيد مزاحم
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سو ناد جميد حمزة

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 0
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 15*1.5 اىل 1.5*15

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري من/مطعم ق�سر الزعفران ذ.م.م 

ZAFFRAN PALACE RESTAURANT LLC
اىل/مطعم ق�سر الزعفران   

ZAFFRAN PALACE RESTAURANT
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سلفر �ستار للتعهدات ال�سحية ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1953709  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء/حممد �سريف موندام بيلكال من 49% اىل %29

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيجو فاتويل كاندي %20
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.20*0.54 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/�سلفر �ستار للتعهدات ال�سحية ذ.م.م 
SILVER STARS HEALTH SERVICES LLC

اىل/مركز يونيك هوم خلدمات ال�سحة املنزلية ذ.م.م   
UNIQUE HOME HEALTH CARE SERVICES CENTER LLC

تعديل ن�ساط/حذف مركز الرعاية الطبية )8620027(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات التعهدات العالجية ال�سحية )8299007(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/روبريتو كافايل )فرع �سركة بوجاتي( 

�ض ذ م م - فرع ابوظبي 1  رخ�سة رقم:CN 1694973  قد تقدموا الينا بطلب

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

تعديل ا�سم جتاري من/روبريتو كافايل )فرع �سركة بوجاتي( �ض ذ م م - فرع ابوظبي 1

ROBERTO CAVALLI )BR OF BUGATTI ( LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

اىل/روبريتو كافايل )فرع �سركة ميزون بي مور( �ض - فرع ابوظبي 1   

ROBERTO CAVALLI )BR OF MAISON BMORE( - BRANCH OF ABU DHABI 1

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/وادي غوجارات للنقليات 

العامة رخ�سة رقم:CN 1301565  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نا�سر �سعيد نا�سر �سامل بن �سميدع %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف في�سل عالق ح�سن عبداهلل احلمادي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كاردينيا ال�سام لعمال الديكور

 رخ�سة رقم:CN 1954361  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد خليفة كلفوت متعب القبي�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبدالعزيز ابراهيم حممد ال ب�سر املري
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل عنوان/من ابوظبي م�سفح ال�سناعية م 7 ق 17 مكتب رقم 19 املالك ورثة جابر 
بخيت اخل�سواين املن�سوري اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �سارع اخلليج العربي غرب 10 

ق 51 طابق 14 مكتب 1402 ال�سيخ خليفة بن �سيف بن حممد ال نهيان
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ا�ستدامه لالن�ساءات املعدنية يو 

بي يف �سي رخ�سة رقم:CN 1850204  قد تقدموا الينا بطلب

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

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة ا�ستدامه لالن�ساءات املعدنية يو بي يف �سي 

THE SUSTAINBILITY METAL CONSTRUCTION U P V C

اىل/ا�ستدامه الفنية لالأبواب والنوافذ يو بي يف �سي

THE SUSTAINBILITY ARTISTIC DOORS & WINDOWS U P V C

تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب البواب والنوافذ و�سيانتها )4330011(

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت الن�ساءات املعدنية )4100003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم ما�سال هت

رخ�سة رقم:CN 1903544  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد عبداهلل حم�سن عبيد �سالعي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/حممد عبداهلل حم�سن عبيد �سالعي من 100% اىل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عارف عبدالباري ال�سعدي %50

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 6*2 اىل 0.90*5.90
تعديل �سكل قانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم ما�سال هت 
MASALA HUT RESTAURANT

اىل/مطعم خري البحر للماأكولت البحرية وامل�ساوي ذ.م.م   
KHAIR AL BAHAR SEA FOOD AND GRILLS RESTAURANT LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة م�ساوي على الفحم )�سفاري( )5621006(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�سواء 

املدينة لال�ست�سارات اجلغرافية
رخ�سة رقم:CN 1177922 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل الرقم ال�سعيد للحداده واللحام

 رخ�سة رقم:CN 1143542  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة را�سد بخيت مبخوت املنهايل %100

تعديل وكيل خدمات/حذف عمري ح�سن �سليمان املحرمي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �ساه جهان حممد حنيف

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 2.44*1.2 اىل 5*1

تعديل عنوان/من ابوظبي م�سفح ال�سناعية م 6 ق 53 حمل رقم 7 بناية ورثة هالل 

  NCS-1609363- 1601 1 خلفان املزروعي اىل ابوظبي امل�سفح 37 ق 135 م�ستودع

NCS-1609363- 1601 احمد بن حممد بن �سلطان بن �سرور واخرين 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8

�صوبر ماركت م�صرق �ملدينة- ذ م م
واخلا�ض  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�سفية ال�سركة املذكورة اأعاله )�سوبر ماركت م�سرق املدينة 
احل�سابات  لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�سفى  يعلن  م(  م  ذ   -
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�سركة  ت�سفية  عن 
مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�سركة  على  حقوق 
مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�سفى، وذلك خالل الدوام 
الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ الإعالن، وكل من مل يتقدم 

خالل املدة املحددة بالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�ض 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �سقة )17( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

�إع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8
�سركة/ ام جي اىتكريتيد �سوليو�سنز منطقة حرة )�ض.ذ.م.م( ، )رخ�سة 
رقم:18555( والكائنة ب� دبي انرتنت �ستي  ،دبي ، دولة الإمارات العربية 
املتحدة  ، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، ترغب هذه 
بوا�سطة  اإتخاذه  مت  والذي  للكافة  قرارها  اإعالن  يف  املذكورة  ال�سركة 
ب�ساأن   2017 مار�ض،   1 بتاريخ  عقد  الذي  اإجتماعه  يف  الإدارة  جمل�ض 
اإغالق وحل ال�سركة.  وفقاً لذلك ، تهيب ال�سركة باأي طرف معني بالأمر 
ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 

يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق الربيد امل�سجل اأو الإت�سال ب� :
 ال�سّيد/ املدير املفو�ض

اإ�سم ال�سركة: ام جي اىتكريتيد �سوليو�سنز منطقة حرة )�ض.ذ.م.م( 
�ض.ب : 3083 ابو ظبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 

هاتف رقم : 0504460228
info@mgis-uae.com :الربيد الإلكرتوين

لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�صعار 
واملحددة بـ  45 ي�مًا. 

�إ�صعار ت�صفية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8

اإعــــــــــالن
لعمال  احمد  ظهري  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البال�سرت رخ�سة رقم:CN 1013773  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة ظهري احمد لعمال البال�سرت 
DHAHEER AHMED PLASTERING WORKS

اىل/موؤ�س�سة ظهري احمد لالعمال الكهربائية   
DHAHEER AHMED ELECTRICAL WORKS

تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب التمديدات والرتكيبات الكهربائية )4321001(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال التطيني للمباين )البال�سرت( )4330009(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8

اإعــــــــــالن
الكوبرا  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحالقة رخ�سة رقم:CN 1277106 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خالد �سامل حممد �سعيد الكعبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف نا�سر �سامل حممد �سعيد الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة تاج الغال 
التوماتيكية رخ�سة رقم:CN 1963173 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل وكيل خدمات
ا�سافة �سلطان عبدالكرمي حممد �سعبان البلو�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سري حممد البلو�سي بري حممد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي عبداهلل �سعيد را�سد الر�سيدي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة 
لرتكيب  ريل  التجاري  بال�سم   CN  1914860: رقم 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  وال�سرياميك  احلجر 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة 
�سامل  نا�سر  التجاري  بال�سم   CN  1707300: رقم 
بالغاء طلب  ال�سيارات  ا�سربجنات  لت�سليح  ال�سام�سي 

تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة اك�ض فايف 

CN 1171602:للمقاولت العامة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
�سلطان علي م�سبح حارب ال�سام�سي من 49% اىل %48

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة مبارك حممد �سعيد مظفر ال�سام�سي %1

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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اأخبـار الإمـارات
�للجنة �لعليا لل�صوؤون �لق�صائية مبحاكم دبي تناق�ض �خلدمات �لق�صائية

•• دبي –الفجر:

اجتمعت اللجنة العليا لل�سوؤون الق�سائية، برئا�سة طار�ض 
اأن  اأو���س��ح  حيث  دب��ي،  حماكم  ع��ام  مدير  املن�سوري  عيد 
اللجنة العليا لل�سوؤون الق�سائية، جت�سد اجلهود الدوؤوبة 
ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا حم��اك��م دب���ي يف ���س��ب��ي��ل ت��ط��وي��ر املنظومة 
الق�سائية، وتوفري خدمات قانونية تخدم املجتمع املحلي، 
ت��واك��ب التطور  اإط���الق خ��دم��ات ج��دي��دة  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
املت�سارع الذي ت�سهده اإمارة دبي، ياأتي متا�سياً مع الروؤية 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سديدة  والتوجيهات  الثاقبة 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 

دب��ي، يف جعل دبي مدينة ت�ساهي  ال��وزراء حاكم  جمل�ض 
الأف�سل يف العامل يف جودة احلياة بحلول عام 2021.

واأ�سار املن�سوري اإىل اأن نطاق اخت�سا�ض اللجنة يتمحور 
امل�����س��اري��ع واملقرتحات  واإق������رار  ح���ول م��راج��ع��ة ودرا����س���ة 
ف�ساًل  الق�سائي،  بالقطاع  املتعلقة  اجل��دي��دة  وامل��ب��ادرات 
عن اعتماد موؤ�سرات الأداء وامل�ستهدفات ال�سنوية، وتقييم 
التي  الت�سحيحية،  الإج���راءات  وتنفيذ  واق���رتاح  النتائج 
اخلدمات  وم��وث��وق��ي��ة  وك���ف���اءة  ج����ودة  حت�����س��ني  يف  ت�سهم 
املتعاملني  ���س��ع��ادة  ي��ح��ق��ق  ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ق�����س��ائ��ي��ة، مب���ا 

ورفاهية املجتمع.
اأي�ساً،  ال��رئ��ي�����س��ة  م��ه��ام��ه��ا  ج��ان��ب  اإىل  ال��ل��ج��ن��ة  وت���ت���وىل 

الهيئة  ب�سوؤون  املتعلقة  التو�سيات  درا�سة ورفع  م�سوؤولية 
املتاحة  ال�سبل  كافة  وبحث  املعنية،  للجهات  الق�سائية 
اإىل  دب���ي،  حم��اك��م  يف  الق�سائي  العمل  ظ���روف  لتح�سني 
الق�سائية،  الهيئة  م��ن  امل��ق��دم��ة  الطلبات  تقييم  ج��ان��ب 

واتخاذ القرار املنا�سب بهذا ال�ساأن.
وت�سم اللجنة العليا لل�سوؤون الق�سائية يف حماكم دبي يف 
ع�سويتها، نائب مدير عام حماكم دبي، ورئي�ض حمكمة 
املحاكم  ورئ��ي�����ض  ال���س��ت��ئ��ن��اف،  حمكمة  ورئ��ي�����ض  التمييز، 
البتدائية، وروؤ�ساء املحاكم البتدائية. املحكمة اجلزائية، 
واملحكمة املدنية، واملحكمة التجارية، واملحكمة العمالية، 

وحمكمة الأحوال ال�سخ�سية، واملحكمة العقارية.

كليات �لتقنية تنظم موؤمترها �ل�صنوي لربنامج �ل�صنة �لتاأ�صي�صية
•• اأبوظبي-وام:

العليا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك���ل���ي���ات  ن��ظ��م��ت 
موؤمترها ال�سنوي لربنامج ال�سنة 
"البتكار  �سعار  حتت  التاأ�سي�سية 
ل�ستعرا�ض  والتعلم"  التعليم  يف 
طلبة  تعليم  يف  املمار�سات  اأف�سل 
من  ومتكينهم  التاأ�سي�سية  ال�سنة 

املهارات الأكادميية الأ�سا�سية.
املوؤمتر  عمل  جل�سات  يف  و���س��ارك 
خمت�سون وتربويون من جامعات 
الإم��������������ارات وزاي����������د وال���������س����ارق����ة 
بال�سارقة  الأم��ري��ك��ي��ة  واجل��ام��ع��ة 
واجل����ام����ع����ة ال���ق���ا����س���م���ي���ة ال���ذي���ن 
طرحوا اأفكارا وجتارب من خالل 
30 ورقة عمل بحثية حول اإعداد 

طلبة ال�سنة التاأ�سي�سية.

خارج  والتجريب  التطبيق  خالل 
الغرف ال�سفية.

م��ن ج��ان��ب��ه اأو���س��ح رام���ي حمدان 
ع��م��ي��د ال��ربن��ام��ج ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي اأن 
هذا املوؤمتر ياأتي كجزء من اأ�سبوع 
التطوير املهني يف الكليات ويوؤكد 
باإعداد طلبة  الكليات  اهتمام  على 
ال�سنة التاأ�سي�سية بال�سكل املطلوب 

لاللتحاق بربامج البكالوريو�ض.
املوؤمتر  اأن ور���ض عمل  واأ���س��ار اىل 
الهيئة  اأع�������س���اء  خ������ربات  ت���دع���م 
تدري�ض  جم����ال  يف  ال��ت��دري�����س��ي��ة 
الجنليزية  وال��ل��غ��ة  ال��ري��ا���س��ي��ات 
متطورة  مم���ار����س���ات  وا����س���ت���خ���دام 
ومبتكرة يف التعليم والتعلم لهذه 

املرحلة.
بريد  كولن  الربوفي�سور  وحت��دث 

الربنامج  اإدارة  اأن  اىل  م�����س��ريا 
تبذل  ال���ك���ل���ي���ات  يف  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي 
ج����ه����ودا ك����ب����رية مل���واك���ب���ة اأح�����دث 
ل�سمان  التدري�ض  وطرق  اأ�ساليب 
اأف�سل  ع���ل���ى  ال���ط���ال���ب  ح�������س���ول 
الأكادميي  جناحه  لتعزيز  اإع���داد 
خا�سة بعد اأن طبقت الكليات من 
الربنامج  املا�سي  الأكادميي  العام 
اخت�سر  ال��ذي  امل��ط��ور  التاأ�سي�سي 
ال��ط��ال��ب لاللتحاق  اإع�����داد  ف���رتة 

بالتخ�س�ض اىل �سنة واحدة.
امل�ستقبلية  اخلطط  اأن  اىل  ولفت 
ال�سنة  لإل���غ���اء  ت��رم��ي  ال���دول���ة  يف 
القليلة  الأعوام  التاأ�سي�سية خالل 
املقبلة مما يتطلب اعداد الطالب 
من مرحلة التعليم العام وهذا ما 
تبذل فيه وزارة الرتبية والتعليم 

عبداللطيف  ال����دك����ت����ور  واأك���������د 
ال�����س��ام�����س��ي م��دي��ر جم��م��ع كليات 
التقنية العليا يف كلمته الفتتاحية 
كليات  ا�سرتاتيجية  اأن  للموؤمتر 
للجيل  اجل��دي��دة  العليا  التقنية 
الثاين تويل اأهمية كبرية لتمكني 
ال���ط���ل���ب���ة م�����ن م������ه������ارات ال���ق���رن 
وح����ف����زه����م ل��ل��ت��ف��ك��ري الب����داع����ي 
بيئة  خ������الل  م�����ن  والب�����ت�����ك�����اري 
تعليمية فاعلة تركز على اجلانب 
للو�سول  والح����رتايف  التطبيقي 
لطالب قادر على مواجهة حتديات 

�سوق العمل الوظيفية م�ستقبال.
واأو�سح اأن طلبة ال�سنة التاأ�سي�سية 
ل�سرورة  خا�ض  باهتمام  يحظون 
لاللتحاق  وت��اأه��ي��ل��ه��م  اإع����داده����م 
املختلفة  والتخ�س�سات  بالربامج 

جهودا كبرية.
واأ�ساف ال�سام�سي اأن عملية اإعداد 
الطلبة يف هذه املرحلة ل تقت�سر 
الكادميية  امل����ه����ارات  ع��ل��ى  ف��ق��ط 
الإجنليزية  ك��ال��ل��غ��ة  الأ���س��ا���س��ي��ة 
اأي�سا  ت�����س��م��ل  ب���ل  وال���ري���ا����س���ي���ات 
الرتكيز على البتكار الذي اأ�سبح 
ج����زءا م���ن م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
لدى  تعزيزه  يتم  وال��ذي  الكليات 
من  متكينهم  خ��الل  م��ن  الطلبة 
ال��ع��دي��د م��ن م���ه���ارات ال��ت��ي تفتح 
والتحليل  للبحث  املجال  اأمامهم 
بيئة  الإبداعية يف  الأف��ك��ار  وان��ت��اج 

تعليمية حمفزة.
على  ت��ع��م��ل  ال��ك��ل��ي��ات  اأن  وك�����س��ف 
ت���اأ����س���ي�������ض م����ا ي�����س��م��ى ف�������س���اءات 
البتكار لرت�سيخ بيئة البتكار من 

تطبيقية  م����ب����ادئ  ع�����دة  و����س���ح���ا 
مي���ك���ن م����ن خ���الل���ه���ا خ���ل���ق بيئة 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة حم���ف���زة واإث�������ارة �سغف 
للتفكري  ودفعهم  الطلبة  وف�سول 

الربيطانية  �سيفيلد  جامعة  م��ن 
�سمن اجلل�سة الرئي�سية للموؤمتر 
حول التعيلم املبني على اخلربات 

والتجارب .

والتحليل وايجاد احللول املبتكرة 
م����ن خ�����الل و���س��ع��ه��م يف جت����ارب 
اأ�سا�سي  حم��ور  جتعلهم  تطبيقية 

للتعليم.

�صفري �لدولة غري �ملقيم يبحث مع وزير 
�لزر�عة يف بيليز �لعالقات �لثنائية

•• بلموبان - بيليز -وام:

املتحدة  املنهايل �سفري الدولة لدى الوليات  اأحمد حامت  التقى �سعادة 
املك�سيكية وغري مقيم لدى دولة بيليز مع معايل غودوين هال�ض وزير 

الزراعة والهجرة البيليزي.
ومت خالل اللقاء ام�ض الأول تبادل اأطراف احلديث عن تطّور العالقات 
الثنائية و�سرورة تفعيل وتعزيز الفر�ض املتاحة من اجلانبني حيث مت 
التفاق على العمل جنبا اإىل جنب لتعزيز هذه العالقات الثنائية بني 

البلدين.

�فتتاح �أيام �ل�صارقة �لرت�ثية يف مدينة �ملد�م
•• ال�صارقة -وام:

افتتح �سعادة الدكتور عبدالعزيز 
ال�سارقة  م��ع��ه��د  رئ��ي�����ض  امل�����س��ل��م 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض  ل���ل���رتاث 
اأم�ض  ال�����س��ارق��ة ال��رتاث��ي��ة  لأي����ام 
الأول القرية الرتاثية يف مدينة 
املدام �سمن فعاليات اأيام ال�سارقة 
�سعادة  الفتتاح  ح�سر  الرتاثية. 
الكتبي  هويدن  بن  مع�سد  �سامل 
ال��ب��ل��دي ملدينة  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
املدام و�سامل حممد النقبي رئي�ض 
والزراعة  البلديات  �سوؤون  دائ��رة 
م�سبح  �سعيد  ال��دك��ت��ور  و���س��ع��ادة 
ال�سارقة  جمل�ض  رئي�ض  الكعبي 
امل���ي���ال���ة مدير  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م و����س���امل 
بلدية املدام و�سقر حممد رئي�ض 
ال�سارقة  لأي��ام  الفتتاحات  جلنة 
اأع�ساء  ج���ان���ب  اإىل  ال���رتاث���ي���ة 
امل��ج��ل�����ض ال���ب���ل���دي مل��دي��ن��ة امل����دام 
وعدد كبري من الزوار واملهتمني 

بالرتاث وقاطني املنطقة.
املدام  ال��رتاث يف  قرية  وا�ستملت 
ومميزة  متنوعة  جمموعة  على 

من الأن�سطة والأجنحة الرتاثية 
املنطقة  اأبرزها جناح �سرطة  من 
بحملة  ق������ام  ال�������ذي  ال���و����س���ط���ى 
ال�سرطة  خ��دم��ات  ح��ول  توعوية 
ومركز  للجمهور  يقدمها  ال��ت��ي 
ال���ن���ا����س���ئ���ة ع�����رب م�������س���ارك���ت���ه يف 
املر�سم احلر الذي ي�سم الأدوات 
املنتجات  وب����ع���������ض  ال�����رتاث�����ي�����ة 
الفخارية ولوحات تراثية جت�سد 
ال�سحراوية  ال���ب���ي���ئ���ة  ط��ب��ي��ع��ة 
وم���رك���ز ط��ف��ل امل�����دام ال����ذي قدم 
وور�ض  فنية  مو�سيقية  ع��رو���س��اً 
يدوية  واأع��م��ال  حياتية  م��ه��ارات 
 12 اإىل   6 من  العمرية  للفئات 
�سنة بالإ�سافة اإىل م�ساركة دائرة 
التنمية الأ�سرية يف منطقة املدام 
الجتماعية  اخل���دم���ات  ودائ������رة 
التي  ب���اخل���دم���ات  ع���رف���ت  ال���ت���ي 
والرعاية  ال�����س��ن  ل��ك��ب��ار  تقدمها 
امل���ن���زل���ي���ة وق�������س���م امل�������س���اع���دات 
واملعاقني  وامل��ط��ل��ق��ات  ل���الأرام���ل 
لالأ�سر  وق�����س��م  ال��ت��ط��وع  وق�����س��م 

املنتجة.
وقال �سعادة الدكتور عبد العزيز 

اإىل  اننا نهدف يف كل عام  امل�سلم 
من  ممكن  ع��دد  اأك��رب  ا�ستقطاب 
مواطنني  �سواء  ال�سارقة  قاطني 
لهم  لنظهر  وذل����ك  مقيمني  اأو 
والإمارات  ال�سارقة  به  تتمتع  ما 
عامة من تراث اأ�سيل ولنعرفهم 
العربي  ال��������رتاث  ع���ل���ى  اأي���������س����اً 

واخلليجي املتفرد.
من جانبه قال �سعادة �سامل مع�سد 
فعاليات  اإن  الكتبي  ه��وي��دن  ب��ن 
واأن�����س��ط��ة ال��ق��ري��ة ال���رتاث���ي���ة يف 
مدينة املدام تعك�ض روؤية �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حممد 
الرامية  ال�سارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
والثقافة  ب��ال��رتاث  الهتمام  اإىل 
القادمة ب�سورة  ونقلها لالأجيال 
للحفاظ  وع�����س��ري��ة  ح�����س��اري��ة 

عليها من الندثار.
العديد  الف��ت��ت��اح  حفل  وت�سمن 
والأدبية  ال�سعرية  الفقرات  من 
وامل�سابقات الرتاثية العلمية التي 
ي��ب��ح��ث ويفكر  ج��ع��ل��ت اجل��م��ه��ور 
لتن�سيط  الإم���ارات���ي  ال����رتاث  يف 
ذاك����رت����ه����م وك�����ذل�����ك ال���ع���رو����ض 
ال����رتاث����ي����ة اخل���ا����س���ة ب����امل����وروث 
عن  ب�سدق  ع��ربت  التي  ال�سعبي 
ما�سي الإمارات العريق واحلرف 
لهم  املخ�س�ض  وال��رك��ن  اليدوية 

احلكواتي  ي���روي���ه���ا  وح����ك����اي����ات 
واأم���������س����ي����ات ����س���ع���ري���ة وع����رو�����ض 
من  "�سخ�سية  م��ث��ل  م�����س��رح��ي��ة 
نا�سئة  ع��ر���س��ت��ه��ا  ال���ت���ي  زجاج" 
احلكايات  وب��ائ��ع  اأم�����ض  ال�سارقة 
العرائ�ض  وم�������س���رح  ل���الأط���ف���ال 
الرو�سي وغريها الكثري ما يوؤكد 
حيث  امل�سرح  على  الإق��ب��ال  حجم 
املهرجان  زوار  م���ن  ع����دد  ع����رّب 
الأيام  مل�سرح  ع�سقهم  م��دى  ع��ن 
وم��ت��اب��ع��ة ك��ل م��ا ي��ع��ر���ض يف ظل 

تفاعل لفت ومطالبات باملزيد.
ويف جديد اأيام ال�سارقة الرتاثية 
اأكادميية  اأن�������س���ط���ة  ال����ع����ام  ه�����ذا 
وحما�سرات  ن�������دوات  ت��ت�����س��م��ن 
يقدمها خمت�سون وباحثون ومن 
التي  الأكادميية  الأن�سطة  �سمن 
للرتاث  ال�سارقة  معهد  ينظمها 
ندوة لدبلوم اإدارة الرتاث الثقايف 
الإماراتية  الباحثة  فيها  حتدثت 
"العادات  بعنوان  املغني  فاطمة 
والتقاليد يف املجتمع الإماراتي". 
�سعاتها  ع����ن  امل���غ���ن���ي  واأع�����رب�����ت 
لتخ�سي�ض �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ب����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
منطقة  يف  لها  متحفا  القا�سمي 
الرتاث يف خورفكان �سريى النور 
ال�سديد  لهتمامها  نظر  قريباً 
العديد  واقتنائها  املجال  ه��ذا  يف 

ال���ذي اح��ت��وى ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
الألعاب وامل�سابقات الرتفيهية.

ت��ف��ت��ت��ح م�ساء  اآخ�����ر  م���ن ج���ان���ب 
الرتاثية  الأي����ام  فعاليات  ال��ي��وم 
تت�سمن  وال��ت��ي  ال��ذي��د  يف مدينة 
الرتاثية  الفعاليات  من  العديد 
الفلكلورية  وال���ف���رق  وال�سعبية 
الرتاثية  وامل�����س��اب��ق��ات  ال�سعبية 
وال��ت��اري��خ��ي��ة. ك��م��ا ت��ن��ط��ل��ق غدا 
الرتاثية يف مدينة  ال�سارقة  اأيام 
مدينة  يف  غ���د  وب���ع���د  ال��ب��ط��ائ��ح 
لتوجيهات  وف��ق��اً  وذل����ك  �سي�ض 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
القا�سمي  حم��م��د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان 
الأع����ل����ى حاكم  امل��ج��ل�����ض  ع�����س��و 
ال�سارقة يف تنوع الأي��ام مبختلف 
ال�سارقة  اإم�����ارة  وم����دن  م��ن��اط��ق 
لتقدمي �سورة �ساملة ومهمة عن 
املا�سي الإماراتي واخلليجي بكل 
واأمناط  وفنونه  وتراثه  جتلياته 
ب�سورة  ال�سائدة  وامل��ه��ن  اإن��ت��اج��ه 
ع�سرية وح�سارية تدخل البهجة 
وال�سرور اإىل نفو�ض قاطني هذه 

املدن.
الأعمال  تتنوع  اخ���رى  جهة  م��ن 
ي�ست�سيفها  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
م�سرح الأي��ام الرتاقية يف مدينة 
ال�������س���ارق���ة ب���ني ف���ن���ون واأه����ازي����ج 
وفولكلور  وم��و���س��ي��ق��ى  ���س��ع��ب��ي��ة 

الراقية يف متحفها  املفردات  من 
املنزيل.

يف  الثقايف  املقهى  ا�ست�ساف  كما 
للكاتب  حما�سرة  الغربي  البيت 
جمال  امل�سرحي  واملخرج  واملذيع 
"الربامج  ع����ن����وان  حت����ت  م���ط���ر 
الرتاثية ودورها يف تعزيز الهوية 
عدد  بح�سور  وذل���ك  الوطنية" 
الإماراتي  بالرتاث  املهتمني  من 
الإعالمية  ال��رتاث��ي��ة  وال���ربام���ج 
الأيام  زوار  وم��ن  والتلفزيونية 

وع�ساق الرتاث.
وحت����������دث م����ط����ر ع������ن ال��������رتاث 
عام  ب�سكل  وال��ع��رب��ي  الإم���ارات���ي 
الربامج  الكثري من  يوجد  حيث 
الرتاث  ع��ن  تقدميها  ي��ت��م  ال��ت��ي 
ولكن  دول���ة  ك��ل  يف  ب��ه  للتعريف 
ال���������دول م�����ا زال��������ت حت����ت����اج اإىل 
ت�سرح  ي���وم���ي���ة  ت���راث���ي���ة  ب����رام����ج 
ال��ذي كان  ل��الأج��ي��ال احلالية م��ا 
اأن  اإىل  لف��ت��اً   . ال�سابق  يف  ي���دور 
ال�����س��ارق��ة ال��ت��ي اأ���س��ب��ح��ت حمط 
واخلليجي  العربي  العامل  اأنظار 
ب���ات���ت حتتاج  ال�����رتاث  يف جم����ال 
ي��وم��ي يتوج  ت��راث��ي  ب��رن��ام��ج  اإىل 
لتعزيز  ال���رتاث���ي���ة  اإجن����ازات����ه����ا 
ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة وال��رتاث��ي��ة يف 
وقاطني  اجلمهور  جميع  نفو�ض 

الإمارات ككل.

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02286/2017/ جتاري 

اىل املدعى عليه : ام ايه واي ايه للفعاليات 
مبا اأن املدعي : فخر الدين للعقارات   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02286/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدي عليه مبا ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي 

وحتى   2016/1/8 من  للفرتة  للماأجور  الأج��رة  �سداد  عن  ميتنع  عليه  املدعى  ان   - عقار  اخ��الء 
2017/1/7 فرت�سد بذمته مبلغ 63.000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الإخالء 
ال�سداد عند  2017/1/4 ميتنع  بتاريخ  ن�سرا  واع��اله  الع��الن  ي�ستلم  2016/12/8 ومل  تاريخ    يف 

للفرتة من  ايجارية  كقيمة  دره��م   63.000 مبلغ  عليه  املدعى  بذمة  تر�سد  انه   - مالية  مطالبة 
واعاله  الع��الن  ي�ستلم  2016/12/8 ومل  تاريخ  اخطاره يف  رغم  و   2017/1/7 2016/1/8 وحتى 

ن�سرا بتاريخ 2017/1/4 ميتنع عند ال�سداد.
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ض على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ )5000( وقد ارتدد عدد 

)1( �سيك دون �سرف 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

 2017/4/12 املوافق  الرب��ع��اء   يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�ساد�سة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ 

الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02158/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : حميد اهلل ابراهيم مهيب  
 مبا اأن املدعي : �سعد عا�سم عبود اجلنابي - و�سمارت اك�سل ليمتد    

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02158/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
دره��م قيمة  وق��دره 19.532  ب�سداد مبلغ   - املوؤجر   - املدعي عليه  ال��زام   - مطالبة مالية 

اعمال ال�سالحات التي قام بها امل�ستاأجر
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه - املوؤجر - برد مبلغ التاأمني البالغ قدره 52.500 درهم 

ال�سابق ا�ستالمه عند بداية العالقة اليجارية. 
ف�سخ عقد ايجار �ساري - انه ا�ستاأجر من املدعي عليه املاجور املبني �سلفا ويرغب يف ف�سخ 
القيام  عن  املوؤجر  امتناع  اليجار  عقد  ف�سخ   : التية  لال�سباب  امل��دة  انتهائه  قبل  العقد 

باعمال ال�سيانة الالزمة بالفيال. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اع��الن��ك��م  الق�سائية  اللجنة  وق����ررت 
2017/4/11  ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة التا�سعة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02366/2017 / �سكني  

ميغنيفي�سنت  ال�سابق/�سركة  ال�سم  حاليا    - م  م  ذ  �ض   - للحفالت  /كلوفرليف  �سركة   : عليه  املدعى  اىل 
للخدمات - �ض ذ م م

مبا اأن املدعي : كمال حممد    
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02366/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد  ما ي�ستجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/3/13 وحتى تاريخ 
الخالء الفعلي بواقع 94.500 درهم �سنويا 

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور  للفرتة من 2016/6/1 وحتى 2017/3/12 
فرت�سد بذمته مبلغ 71.500 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخالء عن طريق العالن 

بالن�سر رقم 2017/461 بتاريخ 2017/1/29 
من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  دره��م   69.500 وق���دره  مبلغ  عليه  امل��دع��ي  بذمة  تر�سد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
بتاريخ   2017/461( رق���م  بالن�سر  الع����الن  ط��ري��ق  ع��ن  اخ��ط��اره  ورغ���م   2017/3/12 وح��ت��ى   2016/6/1

2017/1/29 ميتنع عن ال�سداد
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ض على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ 1.000 درهم وقد ارتد عدد )2( 

�سيك دون �سرف. 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور من 

تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثنني املوافق 2017/4/10  ال�ساعة 3.00م 
امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات الإيجارية 
لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو 

من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02026/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : حممد نظام عبداللطيف ، وفا�سل احمد احمد ماداذيالث 

مبا اأن املدعي : حممد علي عبداهلل العي�سى   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02026/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما ب�سداد القيمة اليجارية وما تالها من قيمة ايجارية م�ستحقة 
واي�سا ما ي�ستجد حتى الخالء التام 

وحتى   2015/11/10 من  للفرتة  للماأجور  الأج��رة  �سداد  عن  ميتنع  عليه  املدعى  ان   - عقار  اخ��الء 
2016/2/9 فرت�سد بذمته مبلغ 12.500 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الإخالء 

يف 2016/11/16    
وحتى   2015/11/10 من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  عليه  املدعى  بذمة  تر�سد  ان��ه   - مالية  مطالبة 

2016/2/9 و رغم اخطاره يف 2016/11/16  ميتنع عن ال�سداد .
درهم   890 وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي��ان  ب��ان  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ال���زام   - مالية  مطالبة 
العديل ب�سداد الجرة ور�سم العالن  )ثمانيمائة وت�سعون درهما( عبارة عن ر�سم ت�سجيل الن��ذار 

بالنذار ور�سم الت�سريح بالن�سر ور�سم الن�سر يف اجلريدة.  
الكهرباء واملياه ولبد من تطهري  ا�ستهالك  امللزم بقيمة  امل�ستاجر هو  ان  بت�سليم م�ستندات -  ال��زام 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/4/11  
واملنعقدة مبقر مركز  الإبتدائية  بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ساعة 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ  ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/62   تنفيذ مدين  
ان  املنفذ �سده/1- بوبي�ض كامبل جمهول حمل القامة مبا  اىل 
التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  التنفيذ/رميا حمار�سة  قد  طالب 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7080( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ف�������������������ق�������������������د  امل�������������������دع�������������������و/ 
�سليم �����س����ل����ي����م   ������س�����دي�����ق�����ني 
SIDHEEKH SALIM SALIM"
    ه���ن���دي اجل��ن�����س��ي��ة  - ج���واز  
)K1962822( رق��م  �سفره 
���س��ادر م��ن ال��ه��ن��د   م��ن يجده 
ع��ل��ي��ه الت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   056/5251755

فقدان جواز �سفرت
 فقد املدعو/ عبد الغفور وهاب مياه

 ABDUL GAFUR OHAB MEAH
بنغالدي�ض اجلن�سية جواز �سفره 
يرجى ممن   -  )79276( رق��م 
بال�سفارة  ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث 
مركز  اق����رب  او  ال��ب��ن��غ��الدي�����س��ي��ة 

�سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
حممد  ع�����ل�����ي  ي�����و������س�����ف 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )6917552( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 052/4635991

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اب������و ���س��ع��ي��ب اب������و ط���اه���ر، 
اجلن�سية  ب����ن����غ����الدي���������ض 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)2364149( من يجده 
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 052/9272003 
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املودعة بالرق�م: 22669 
باإ�س������م:  �ض. ميت�سوبي�سي بال�ستيك�ض انك

وعنوان����ه:  1-2-2 نيهونبا�سيهو جنوكيو ت�سو ت�سيو -كو طوكيو اليابان
وامل�سجلة حتت رقم: 20207               بتاريخ: 1999/03/13 

تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   
اإنت��هاء احلم��اية يف: 2017/07/15

وفقاً  �سنوات  ع�سر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون الإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�سو�ض عليها  لالأو�ساع وال�سروط 

1992/37 ال�سادر يف �ساأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

اإدارةالعالمات التجارية
ال�سبت  8  اإبريل 2017 العدد 11989

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 22670 
باإ�س������م:  �ض. ميت�سوبي�سي بال�ستيك�ض انك

وعنوان����ه:  1-2-2 نيهونبا�سيهو جنوكيو ت�سو ت�سيو -كو طوكيو اليابان
وامل�سجلة حتت رقم: 20206               بتاريخ: 1999/03/13 

تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   
اإنت��هاء احلم��اية يف: 2017/07/15

وفقاً  �سنوات  ع�سر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون الإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�سو�ض عليها  لالأو�ساع وال�سروط 

1992/37 ال�سادر يف �ساأن العالمات التجارية. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  اإبريل 2017 العدد 11989

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  22813
باإ�س������م:  �ض. �سولفيل اي تيتو�ض ا�ض ايه   

وعنوان����ه:  38، �سيمني دو جراند بويت�ض، كي�ض بو�ستال 128، 1217 مريين 2، 
جينيف، �سوي�سرا      

وامل�سجلة حتت رقم:  14121             بتاريخ: 1998/03/17 
تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   

اإنت��هاء احلم��اية يف: 2017/07/23
وفقاً  �سنوات  ع�سر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون الإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�سو�ض عليها  لالأو�ساع وال�سروط 

1992/37 ال�سادر يف �ساأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  اإبريل 2017 العدد 11989

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  22814
باإ�س������م:  �ض. �سولفيل اي تيتو�ض ا�ض ايه   

وعنوان����ه:  38، �سيمني دو جراند بويت�ض، كي�ض بو�ستال 128، 1217 مريين 2، 
جينيف، �سوي�سرا      

وامل�سجلة حتت رقم:  14122             بتاريخ: 1998/03/17 
تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   

اإنت��هاء احلم��اية يف: 2017/07/23
وفقاً  �سنوات  ع�سر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون الإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�سو�ض عليها  لالأو�ساع وال�سروط 

1992/37 ال�سادر يف �ساأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  اإبريل 2017 العدد 11989

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية:

 
املودعة بالرق�م:24542  

باإ�س������م: �ض. جايوير التجارية 
وعنوان����ه: حمل ملك اإ�سماعيل فتح اخلاجة بر دبي، البلو�ض �ض.ب 5551 

وامل�سجلة حتت رقم: 17072               بتاريخ: 1998/07/26  
تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   

اإنت��هاء احلم��اية يف: 2017/12/06 
وفقاً  �سنوات  ع�سر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون الإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�سو�ض عليها  لالأو�ساع وال�سروط 

1992/37 ال�سادر يف �ساأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  اإبريل 2017 العدد 11989

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  92721
باإ�س������م:  �ض. ازيتك فايينن�ض كوربوري�سن ليمتد

وعنوان����ه: 9/ ملتيكون�سيلت ليمتد، لي�ض جامالك�ض بيلدجن، فيوك�ض كون�سيل 
�سرتيت، بورت لوي�ض، موري�سي�ض 

وامل�سجلة حتت رقم: 91865               بتاريخ: 2008/11/13 
تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   

اإنت��هاء احلم��اية يف: 2017/04/08
وفقاً  �سنوات  ع�سر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون الإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�سو�ض عليها  لالأو�ساع وال�سروط 

1992/37 ال�سادر يف �ساأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  اإبريل 2017 العدد 11989

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  92722
باإ�س������م:  �ض. ازيتك فايينن�ض كوربوري�سن ليمتد

وعنوان����ه: 9/ ملتيكون�سيلت ليمتد، لي�ض جامالك�ض بيلدجن، فيوك�ض كون�سيل 
�سرتيت، بورت لوي�ض، موري�سي�ض 

وامل�سجلة حتت رقم: 88901               بتاريخ: 2008/05/28 
تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   

اإنت��هاء احلم��اية يف: 2017/04/08
وفقاً  �سنوات  ع�سر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون الإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�سو�ض عليها  لالأو�ساع وال�سروط 

1992/37 ال�سادر يف �ساأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  اإبريل 2017 العدد 11989

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:093672  
باإ�س������م: �ض. ليجراند هوم �سي�ستيمز، انك.  

وعنوان����ه: 301 فولينج ميل روود، ميدلتوون، بي ايه 17057، الوليات املتحدة 
الأمريكية  

وامل�سجلة حتت رقم:               بتاريخ: 2012/09/26 
تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   

اإنت��هاء احلم��اية يف: 2017/04/25
وفقاً  �سنوات  ع�سر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون الإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�سو�ض عليها  لالأو�ساع وال�سروط 

1992/37 ال�سادر يف �ساأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  اإبريل 2017 العدد 11989

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سبي�ساليزد خلدمات العالمات التجارية
 بطلب انتقال ملكية   ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 233900     بتاريخ:  25 / 5 / 2015
امل�سجلة حتت رقم : 233900      بتاريخ:   2 / 11 / 2015

با�س��م:    �ساهني نواز كالتييبارامبيل   عبد ال�سالم..
وعنوانه:  �ض.ب. 282567 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة،

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )  /    /     (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�ض ، لب�ض القدم ، اغطية الرا�ض. .
الواق�عة بالفئة   :   25

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تن���ازل رقم : 1

ا�سم مالك العالمة: �ساهني نواز كالتييبارامبيل   عبد ال�سالم.
ا�سم املتنازل له : برمي كومار  فريما

مه�نته: ال�سناعة و التجارة 
جن�سيته: بريطاين  

عنوان وحمل اإقامته :�سقة �سي . اأف / 8 ، منزل األفا، 27 – 33 �سارع ناثان ، تي اأ�ض تي ، كولون 
، هوجن كوجن 

تاري�خ انت�قال امللكية: 4 / 9 / 2016
تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل: / 10 / 2016

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  اإبريل 2017 العدد 11989

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سبي�ساليزد خلدمات العالمات التجارية
 بطلب انتقال ملكية   ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 233901     بتاريخ:  25 / 5 / 2015
امل�سجلة حتت رقم :   233901      بتاريخ:   2 / 11 / 2015

با�س��م:    �ساهني نواز كالتييبارامبيل   عبد ال�سالم..
وعنوانه:  �ض.ب. 282567 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة،

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )  /    /     (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�ض ، لب�ض القدم ، اغطية الرا�ض. .
الواق�عة بالفئة   :   25

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تن���ازل رقم : 1

ا�سم مالك العالمة: �ساهني نواز كالتييبارامبيل   عبد ال�سالم.
ا�سم املتنازل له : برمي كومار  فريما. 

مه�نته: ال�سناعة و التجارة 
جن�سيته: بريطاين  

اأ���ض تي ،  عنوان وحمل اإقامته :   �سقة �سي . اأف / 8  ، منزل األفا، 27 – 33  �سارع ناثان ، تي 
كولون ، هوجن كوجن 

تاري�خ انت�قال امللكية:     4 / 9 / 2016
تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل: / 10 / 2016

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  اإبريل 2017 العدد 11989

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  2017/02133 اإيجارات    
اىل املحكوم عليه : دمييرتى مارتينوف - جمهول حمل القامة  

بجل�ستها  حكمت  ب��امل��رك��ز  الإب��ت��دائ��ي��ة  الق�سائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 
2017/4/3 يف الدعوى املذكورة اعاله -ل�سالح /�سرييك بوركيتبابيف  
 بالزامكم : حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري بجل�سة 2017/4/3 بالتي :
 -بالزام  املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 366.546 درهم كقيمة 
 ايجارية للفرتة من 2015/10/1 وحتى تاريخ الخالء يف 2016/7/31
 - والزامه بان يوؤدي للمدعي ر�سوم التربيد مبلغ وقدره 11.370.45 درهم 
 - والزامه بر�سوم وم�سروفات الدعوى ، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  ك��ان ه��ذا احلكم قد �سدر   ومل��ا 
قابل  فهو   ، احل�سوري  مبثابة  علنا  وتلي  دب��ي  حاكم  مكتوم  ال  را���س��د 
واإل  الإع��الن  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  اعتبارا من  يوما   15 لالإ�ستئناف خ��الل 

�سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02124/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : اخلطوط اخل�سراء للتجارة العامة - �ض ذ م م  
مبا اأن املدعي : الرقه للعقارات   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02124/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - ان املدعي  قد انتهي عقده بتاريخ 2016/12/31 ومل يقم بال�سداد او بالتجديد رغم ا�سغاله 
حتى  املرتاكمة  اليجارية  امل�ستحقات  بكل  عليه  املدعي  بالزام  نطالب  لذلك  تاريخه  حتى  املوؤجرة  للعني 

تاريخ الخالء التام للوحدة
اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/10/1 وحتى 2017/3/1 
فرت�سد بذمته 35000 درهم وميتنع عن �سداد رغم اخطاره بال�سداد او الخالء  عن طريق الكاتب العدل 

بتاريخ 2017/2/19 
وحتى   2016/10/1 م��ن  للفرتة  اي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ذم��ة  تر�سد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
2017/3/1 فرت�سد بذمة املدعي عليه مبلغ وقدره 35000 ومل يقم بال�سداد رغم اخطاره عن طريق الكاتب 

العدل بتاريخ 2017/2/19 
ارت��دد عدد )1(  �سيك مبلغ )500( وقد  ارت��داد كل  الن�ض على غرامة  العقد ت�سمن  ان   - مطالبة مالية 

�سيك دون �سرف 
مطالبة مالية - ان العقد قد ت�سمن غرامة عدم التجديد عقد اليجار بقيمة 5000 درهم وقد انتهي عقد 

املوؤجر بتاريخ 2016/12/31 ومل يقم بتجديد عقد اليجار رغم اخطاره ب�سرورة ذلك مرارا وتكرارا
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور من 

تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
ال�ساعة   2017/4/11 املوافق  الثالثاء  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة التا�سعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات 
فاأنت مكلف  الن�سر.  تاريخ  ايام من  امل�سافة اىل ثالثة  بتق�سري مدة  اأمر  ، وقد  الدعوى  الإيجارية لنظر 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/2858 جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- �سايلندرا برا�ساد �سارما - جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/2/5  يف الدعوى املذكورة اعاله 
مائة  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   : �سيد  احمد  ان�سار  ل�سالح/ 
وثالثني الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل 
يف 2016/3/9 وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/391  جتاري كلي               

حمل  جمهول  م   م  ذ  �ض   - العامة  للمقاولت  كافريي  /1-�سركة  عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ جي بي ام تي ل�سناعات الن�ساءات املعدنية - �ض ذ م م وميثله 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد    - ابراهيم اجلرمن  ا�سماعيل  علي   :
والر�سوم  دره��م(   200000 + درهم  وق��دره )1586658.82  املدعي عليها مببلغ  بالزام 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و 
�سمول احلكم بالنفاذ املعجل.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/4/11  
اأو من ميثلك  Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/911  جتاري جزئي              

�سريفي�سي�ض  ا�سوران�ض  2-جلوبال  ح  م  م   - �سوليو�سنز  ا�سوران�ض  1-جلوبال   / عليه  املدعي  اىل 
عن   - �سينغ  ك��وم��ار  ب��رام��ود  �سينغ  ج��اي��دي��ب   3- �سينغ  ك��وم��ار  ب��رام��ود  �سينغ  ج��اي��دي��ب  ملالكها   -
ا�سورن�ض  جلوبال  وموؤ�س�سة  ح  م  م   - �سوليو�سنز  ا�سوران�ض  جلوبال  ل�سركة  املالك  وب�سفته  نف�سه 
 : م وميثله  م  ذ   - م��وت��ورز  ابوظبي  �سركة  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مبا  �سريفي�سي�ض جمهويل حمل 
نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  احلكم بف�سخ اتفاقية 
الت�سهيالت والزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل بان يوؤدوا للمدعية مبلغ 372.931.92 درهم 
عن ر�سيد مبلغ الدين ور�سوم متويل ور�سوم خدمة ارتداد ال�سيك والفائدة القانونية 12% �سنويا 
وحتى ال�سداد التام وبامل�ساريف والر�سوم واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  
2017/4/18  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل )علما باأنه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/465  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-روؤية الإمارات للحفالت 2-جون ماتيو فيليب عن نف�سه ك�سامن 
للت�سهيالت امل�سرفية وب�سفته �سريك واملدير املخول بالتوقيع ملوؤ�س�سة روؤية الإمارات 
للحفالت - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي الوطني وميثله : نوال 
زايد �ساملني ظبيك احلو�سني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهم مت�سامنني وبالتكفال مببلغ وقدره )632.124.19 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام 
املوافق   الثنني   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  و 
اأو  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة    2017/4/17
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

   يف  الدعوى 2017/558  مدين  جزئي 
ان  الق��ام��ة مبا  واي��ن فريان�ض  جمهول حمل  1-جيم�ض   / عليه  املدعي  اىل 
بالزام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  اأدم���ري   امل��دع��ي/ طلعت 
ال�سرار  ع��ن  دره���م   116000 وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب���اأن  عليه  امل��دع��ي 
املادية والنفي�سة و9% الفائدة القانونية من تاريخ املطالبة وارتب �سنة كاملة 
والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم 
Ch2.D.17 لذا  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة  املوافق  2017/4/17   الثنني  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/111  مدين كلي                  

اىل امل��دع��ي عليه / 1-م��ب��ارك مطر مل��ق��اولت ال��ع��زل  جم��ه��ول حم��ل القامة 
���س��امل ع��ب��داهلل �سامل  اب��و �ساما وميثله : ع���ادل  امل��دع��ي/ ب��الل ح�سني  مب��ا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها   الغافري -  قد 
التعوي�ض املدين  مبلغ وق��دره )1000.000 دره��م( )مليون دره��م( على �سبيل 
وامل�ساريف  والر�سوم  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة 
والتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/4/11  ال�ساعة 9.30 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  �ض بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/835  جتاري جزئي              
ذ م م  جمهول حمل  العامة -   دي��اين  للتجارة  املدعي عليه / 1-م��اج��د  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ كرامي�ض العاملية - �ض ذ م م وميثله : هانى رجب مو�سى 
عبداهلل اجل�سمي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   346163( وق���دره  مببلغ  عليه 
والفائدة  12% من تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.12 يوم الثالثاء  املوافق  2017/4/11  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1500  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- �سيبو توما�ض �ساريفكاليل توما�ض 2-انيتا ماري �ساكو 3-ثارا 
ماري ابرهام 4-�سيندو يوهانان زوجة يوهانان توما�ض 5-بيجي �ساجي دافيد �ساجي  
املدعي/ حممد عبيد ح�سن �سنقور حممد وميثله :  ان  جمهويل حمل القامة مبا 
�ساحلة خليفة لحج خليفة الب�سطي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة   
بت�سفية  للقيام  حما�سبي  خبري  وانتداب  وت�سفيتها  ال�سركة  بحل  احلكم  الثبوت  بو 
ال�سركة وبيان مالها وما عليها وح�سة كل �سريك والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/4/16  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.15
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
�لدفاع �ملدين ينظم ور�صة �مل�صح �مليد�ين وحتليل �ملخاطر

•• ابوظبي-وام:

اأكادميية الدفاع  نظمت القيادة العامة للدفاع املدين مبقر 
امل����دين يف اأب��وظ��ب��ي ور���س��ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان " امل�����س��ح امليداين 
املرزوقي  حممد  جا�سم  ال��ل��واء  بح�سور  املخاطر"  وحتليل 
النعيمي  امل��دين، والعميد حممد عبد اهلل  الدفاع  قائد عام 
بالقيادة  وال�سالمة  واحل��م��اي��ة  الإط��ف��اء  ���س��وؤون  ع��ام  م��دي��ر 
وروؤ�ساء  اإدارات  م��دي��ري  م��ن  وع��دد  امل���دين،  للدفاع  العامة 
الدولة.   م�ستوى  على  املدين  الدفاع  مراكز  و�سباط  اأق�سام 
وحدة  مدير  علي  اآل  اهلل  عبد  حميد  النقيب  الور�سة  واأدار 
مكتب اخلرباء ال�ست�ساريني بالقيادة العامة للدفاع املدين، 
ح��ي��ث ت��ن��اول��ت م��و���س��وع امل�����س��ح امل���ي���داين ل��ل��م��راك��ز لتحديد 

م��ن��اط��ق الخ��ت�����س��ا���ض، وال��ت��ع��رف ع��ل��ى امل��خ��اط��ر وحتليلها، 
املن�ساآت  وتفتي�ض  امل��راك��ز  ل�سباط  امل��ي��داين  العمل  واأهمية 
وت�سنيفها ح�سب خطورتها، وطبيعة حمتوى املبنى واأنظمة 
يف  توزيعها  وكيفية  م��ي��اه  مر�سات  م��ن  الأ�سا�سية  الإط��ف��اء 
املبنى، وحتديد اأف�سل املتطلبات الرئي�سية لأنظمة الإطفاء 
ال��ت��وازن بني  اإىل مو�سوع  الور�سة  والإن����ذار.   كما تطرقت 
الإم��ك��ان��ي��ات امل��ت��اح��ة يف ك��ل م��رك��ز وامل��خ��اط��ر امل���وج���ودة يف 
ملواجهتها  الت�سغيلية  اخلطط  وو�سع  اخت�سا�سه،  حميط 
واأهمية وجود ال�سخ�ض املنا�سب يف املكان املنا�سب من خالل 
العامة  القيادة  اأطلقتها  التي  م�سوؤوليتي  مركزي  م��ب��ادرة  
للدفاع املدين يف مطلع ال�سهر املا�سي، بهدف تطوير عمل 
املراكز وتقدميها خلدمات متميزة للجمهور.  واأو�سح اللواء 

امل��راك��ز من  اإىل تطوير عمل  ت��ه��دف  ال��ور���س��ة  اأن  امل��رزوق��ي 
خالل تبادل الأفكار واخلربات بني م�سوؤويل املراكز للتغلب 
الإطفاء  ف��رق  عمل  ت��واج��ه  ال��ت��ي  املحتملة  التحديات  على 
والإنقاذ يف مناطق اخت�سا�سهم، واخلروج باأفكار ومبادرات 
ن��وع��ي��ة ل��ل��و���س��ول اإىل اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
اأن القيادة العامة  اإىل  احلوادث ومكافحة احلريق.   واأ�سار 
للدفاع املدين قامت باإطالق مبادرة "مركزي - م�سوؤوليتي" 
للتاأكيد على اأهمية العمل وحتديد م�سوؤوليات العاملني يف 
جهاز الدفاع املدين كاًل يف موقعه لتفادي الأخطاء وتعظيم 
الإيجابيات بهدف الرتقاء مبنظومة العمل ، مطالباً باإعداد 
اإجراء  ، يتم من خالله  املراكز  اإج��راءات �سامل لعمل  دليل 

م�سح ميداين ملناطق اخت�سا�ض كل مركز.

�نطالق �لت�صفيات �لأولية "جلائزة  �لهيئة للقر�آن �لكرمي " غد� 
يف  الكرمي  للقراآن  والأوق���اف  الإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  جلائزة  الأولية  الت�سفيات  الأح��د  غد  يوم  تبداأ 
دورتها الثامنة ،مب�ساركة ما يقارب من 800 دار�ض ودار�سة يف مراكز التحفيظ التابعة للهيئة ومراكز التحفيظ 
امل�سجلة ر�سمياً وحلقات حتفيظ القراآن الكرمي التابعة للهيئة، ونزلء املوؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية يف الدولة، 
وموؤ�س�سات ذوي الحتياجات اخلا�سة ،الذين تاأهلوا من الت�سفيات التمهيدية للجائزة . وقد �سهدت اجلائزة هذا 
العام اإقباًل كبرياً وم�ساركة وا�سعة من الدار�سني والدرا�سات يف مراكز التحفيظ وحلقات التحفيظ واملوؤ�س�سات يف 
، تاأهل  اأجريت ال�سهر املا�سي يف مقر مراكز التحفيظ واملوؤ�س�سات امل�ساركة  الختبارات التمهيدية الداخلية التي 
، 349 من الذكور، و484 من الإن��اث وذلك يف خمتلف فروع اجلائزة ال� 10 وهي حفظ  منهم 797 مت�سابقاً 
القراآن الكرمي كاماًل، حفظ ع�سرين جزءاً متتالية ،حفظ ع�سرة اأجزاء متتالية، حفظ خم�سة اأجزاء متتالية، حفظ 
3 اأجزاء متتالية، وحفظ جزء »عم« وهو خم�س�ض لالأطفال، تالوة وجتويد القراآن  وهو خم�س�ض للمواطنني من 
عمر 50 �سنة فاأكرث امل�سجلني يف مراكز الهيئة، وفرع احلناجر املواطنة وهو فرع اأدخلته الهيئة كم�سروع للعاملية 
يف احرتاف تالوة القراآن الكرمي، اأما جائزة الفرع التا�سع الق�س�ض القراآنية يتناف�ض فيها املحفظون واملحفظات يف 

مراكز الهيئة، والفرع العا�سر خم�س�ض جلائزة اأف�سل مركز لتحفيظ القراآن الكرمي  .

"مليحة" يف  الأول  الإن�صان  ق�ص�س  تروي  اأثرية  املياه" و"الكهف" معامل  "احل�صن" و"ينب�ع 

�ل�صويدي: مركز مليحة لالآثار بو�بٌة تربط �ملا�صي باحلا�صر 
•• ال�صارقة-الفجر:

الأ�سالة  برائحة  تعبق  اأر���ض  على 
ت�سرد  الإن�سانية،  احل�سارة  وزخ��م 
مليحة حكايات الإن�سان قبل 130 
األف عام وتوؤّكد مبكوناتها الأثرية 
عنا�سرها  ك��ث��اف��ة  ع��ل��ى  ال���ف���ري���دة 
اجلاذبة، و�سخامة اإرثها الطبيعّي 
اأهميتها  ع���ل���ى  ال��������ّدال  ال�������س���اح���ر 
من  واح���دة  كونها  ويف  التاريخية 
ال��ن��ادرة يف  الطبيعية  املالمح  اأب��رز 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 

واملنطقة. 
كونها  يف  م��ل��ي��ح��ة  ق��ي��م��ة  وت���ن���ب���ع 
هام  وح�ساري  ثقايف  جذب  عن�سَر 
وم��ت��ج��دد، ن��ظ��راً لأن��ه��ا واح���دة من 
التي  املنطقة  يف  القليلة  امل��ن��اط��ق 
ت�سري  واكت�سافات  دلئ��ل  حتت�سن 
وجابت  امل���ك���ان  ���س��ك��ن��ت  ح���ي���اة  اإىل 
معامله واأركانه، تاركة اآثارها حتكي 
ح��ك��اي��ات ال��ع�����س��ور اخل��م�����ض التي 

تعاقبت عليها.
الغنّي  ب��رثائ��ه��ا  م��ل��ي��ح��ة  وت���ت���ف���ّرد 
واجلمال  ال��ب�����س��ري��ة،  ب��ال��ع��ن��ا���س��ر 
عّززته  ال����ذي  اخل�����اّلب  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
امل���ك���ت�������س���ف���ات الأث������ري������ة ال���ف���ري���دة 

اإىل  بالإ�سافة  الأف��ري��ق��ي��ة،  ال��ق��ارة 
قدرة  على  املكت�سفات  تربهنه  م��ا 
ا�ستغالل  يف  الإن���������س����ان  وب����راع����ة 
الطبيعة كملجاأ للعي�ض والحتماء 
ال���ظ���روف وال��ع��وام��ل اجلوية   م��ن 
مليحة  اآث��ار  ت��روي  القا�سية، حيث 
ح��ك��اي��ات ال��ك��ف��اح واحل��ي��اة على مر 
ال�سنني. وباأبراجه الثمانية، يدلل 
بني  ال���ذي  الأث����ري  مليحة  ح�سن 
با�ستخدام الطوب اللنب – الطوب 
على  والق�ّض-  الطني  من  امل�سنوع 
متّتعه مبكانة �سيا�سية واقت�سادية 
كانت  امل��ن��ط��ق��ة  اأن  واإىل  اآن�������ذاك، 
الع�سكري  احلكم  ي�سبه  ملا  تخ�سع 
احلفر  عمليات  اأن  حيث  ال��ق��دمي، 
اأ����س���ارت اإىل اآث�����ار ح���رق وك�����س��ر يف 
ما  اخل���ارج  م��ن  ال�سميكة  ج��دران��ه 
اإىل  ت��ع��ر���ض  اإىل ك��ون��ه ق���د  ي��ل��ف��ت 
ي���ح���ت���وي احل�سن  ك���م���ا  م�����ا،  غ�����زو 
للجنود  خم�س�سة  ح��ج��رات  ع��ل��ى 
ل��ل��ط��ب��خ، وق���وال���ب ل�سّك  وم���واق���د 
العديد  اإىل  بالإ�سافة  و  العمالت 

من املكت�سفات الأثرية الهامة.
على  احل������ر�������ض  م���ن���ط���ل���ق  وم��������ن 
امل��ح��اف��ظ��ة واله��ت��م��ام ب��ه��ذا الإرث 
اأخ������ذت هيئة  ال����ن����ادر،  ال��ت��اري��خ��ي 

وال�ستثمار  ل��ل��ت��ط��وي��ر  ال�����س��ارق��ة 
تطوير  جهود  عاتقها  على  �سروق 
مع  ي��ت��ن��ا���س��ب  مب���ا  لتهيئته  امل���ك���ان 
قيمته التاريخية واحل�سارية، ومبا 
ين�سجم مع روؤيتها وا�سرتاتيجيتها 
ت��ن��ع��ك�����ض يف ح��ف��اظ��ه��ا على  ال���ت���ي 
املوروث الثقايف وحتويله اإىل وجهٍة 
العامل،  اأن���ظ���ار  ���س��ي��اح��ي��ة جت��ت��ذب 
، من  واح���دًة  بذلك  لتكون مليحة 
ال�سياحي يف  اجل��ذب  اأب��رز مواطن 
ه��ذه اجلهود  ال�سارقة وع��ن  اإم���ارة 
قال مدير م�سروع مليحة لل�سياحة 
را�سد  حم��م��ود  والأث���ري���ة،  البيئية 
اإىل  الهيئة  يف  عمدنا  ال�����س��وي��دي: 
الفريدة  العنا�سر  كافة  ا�ستغالل 
لذا  م��ل��ي��ح��ة،  عليها  حت��ت��وي  ال��ت��ي 

ن���ف���ذن���ا ال����ع����دي����د م�����ن امل�������س���اري���ع 
املكان،  واخل��دم��ي��ة يف  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
ك���ان اأب���رزه���ا اإن�����س��اء م��رك��ز مليحة 
لالآثار، امل�ستوحى يف ت�سميمه من 
جمال الطبيعة املحيطة به، والذي 
واملكت�سفات  لالآثار  حا�سنة  ي�سّكل 
التي  لل�سور  وج��ام��ع��اً  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
بوابة  وك��ون��ه  امل��ك��ان،  روع���ة  تعك�ض 
ب��احل��ا���س��ر هدفنا  امل��ا���س��ي  ت��رب��ط 
للزّوار  ح��ي��وي��اً  م���رك���زاً  ج��ع��ل��ه  اإىل 
ترفيهية  خ����ي����ارات  ع��ل��ى  ي�����س��ت��م��ل 
وم��غ��ام��رات ف���ري���دة، ع��دي��دة تتيح 
بالطريقة  مليحة  اك��ت�����س��اف  ل��ه��م 
امل��ث��ل��ى ، ك��م��ا ق��م��ن��ا ب��ت��ط��وي��ر عدد 
يف  للمبيت  املخ�س�سة  امل��راف��ق  من 
م���واق���ع خم��ت��ل��ف��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

مقهى مليحة  الأثري الذي يخدم 
خم�س�سة  ومناطق  الوجهة،  زوار 

لالأن�سطة والفعاليات. 
واأ�ساف: دللت جهود التنقيب عن 
�سملت  ون�����ادرة  ثمينة  اك��ت�����س��اف��ات 
العثور على اأدوات تعود اإىل الع�سر 
يدوية  وم�������س���ن���وع���ات  احل����ج����ري، 
ا�ستهرت  ي��دوي��ة  ِح���رف  اإىل  ت�سري 
لغوية  وم����وروث����ات  امل��ن��ط��ق��ة،  ب��ه��ا 
اجلب�ض  م��ن  ق��ط��ع  ع��ل��ى  منقو�سة 
اأدوات  ب��رم��وز ق��دمي��ة، كما وج��دت 
تعك�ض  ف��ّخ��اري��ة  واأخ����رى  نحا�سية 
عن  ف�ساًل  ال��ق��دمي،  العي�ض  طابع 
األ��واح جنائزية من الطوب واللنب 
ك�سواهد  القبور  على  تو�سع  كانت 

لها. 

امل��ك��ت�����س��ف��ة خ�����الل ع��م��ل��ي��ات بحث 
وت��ن��ق��ي��ب وا���س��ع��ة م��ن ق��ب��ل خرباء 
التاريخ  علوم  يف  واأجانب  حمليني 
والآثار، توؤكد جميعها على ح�سارة 
التاريخ  عمق  يف  ج��ذوره��ا  ���س��ارب��ة 

الإن�ساين.  
اجلمالية  العنا�سر  هذه  بني  ومن 
الأثري"،  امل��ي��اه  "ينبوع  املكت�سفة 
الأمطار  م��ي��اه  بفعل  ت�سّكل  ال���ذي 
اإذ  ال�����س��ن��وات،  اآلف  منذ  ال��رع��دي��ة 

الينبوع  اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  ت�سري 
العذبة،  باملياه  ال�سّكان  ي���زّود  ك��ان 
ك��م��ا ي��ت��ح��دث بع�ض ع��ل��م��اء الآث���ار 
عن اأن الينبوع ت�سّكل بفعل ال�سيول 
التي فا�ست من اأعلى جبل احلجر 
ما  الع�سبية،  مليحة  ���س��ه��ول  ع��ل��ى 
واأ�ساليب  املياه،  يدلل على م�سادر 

الرّي امل�ستخدمة اآنذاك. 
مليحة  اإىل  ال����زائ����ر  و���س��ي��ك��ت�����س��ف 
وخ�سائ�سها  ال��ع�����س��ور،  تفا�سيل 

املكت�سفات  دّل����ت  ح��ي��ث  واأدوات����ه����ا، 
ال��ت��اري��خ��ي��ة يف ج��ب��ال ال��ف��اي��ة على 
الفنية  ال���ت���ح���ف���ة  ال����ف����اي����ة،  ك���ه���ف 
بداخله  ع���رث  ال�����ذي  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
الع�سر  اإىل  ت���ع���ود  اأدوات  ع���ل���ى 
كان  املكان  اأن  على  توؤكد  احلجري 
اأخرى،  ق��اراٍت  ب�سكاٍن من  م��اأه��وًل 
ال�سرتاتيجية  اإىل  بذلك  م�سريًة 
ت���ت���م���ّت���ع بها  ال����ت����ي  اجل����غ����راف����ي����ة 
من  لل�سرق  ع��ب��ور  ك��ب��واب��ة  مليحة 

ا�صتعدادًا ل�صت�صافة اإمارة ال�صارقة ك�صيف �صرف معر�س �صاو باول� 2018

جمعية �لنا�صرين �لإمار�تيني تبحث �صبل تعزيز �لتعاون مع �لنا�صرين �لرب�زيليني 

تعزيز  اإىل  الإم��ارات��ي��ني،  النا�سرين 
ال����ت����ب����ادل ال����ث����ق����ايف وامل������ع������ريف مع 
اإثراء  اأج��ل  من  الدولية،  نظرياتها 
�سناعة الن�سر، ومد ج�سور التوا�سل 

بني  العالقة  تعزيز  على  جاهدين 
النا�سرين الربازيليني والإماراتيني، 
����س���او باولو  اف���ت���ت���اح م��ع��ر���ض  ق��ب��ل 
خالل  م��ن  وذل���ك   ،2018 للكتاب 

الدولية يف جمعية  العالقات  مدير 
ال��ن��ا���س��ري��ن الإم���ارات���ي���ني: ل ميكن 
النا�سرين  م���ع  ال��ل��ق��اء  اإىل  ال��ن��ظ��ر 
اإىل  ال��ن��ظ��ر  م���ن دون  ال��ربازي��ل��ي��ني 

بني خمتلف الثقافات.
وقال لويز األفارو �ساليز اأغيالر دي 
مينيزيز، مدير ال�سوؤون الدولية يف 
نعمل  للكتاب:  ال��ربازي��ل��ي��ة  الغرفة 

ي�سهم  ا���س��ت��م��راره��ا، مب���ا  و���س��م��ان 
البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  تطوير  يف 

ال�سديقني، الإمارات والربازيل.
دب���ا����ض،  روان  ق���ال���ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م����ن 

يف  جديدة  جتارية  م�ساريع  تطوير 
املعنية، وا�ستحداث برنامج  البلدان 
ال�سرف،  ���س��ي��وف  ل�ستقبال  ن��اج��ح 
بهدف دعم هذه العالقات التجارية 

•• بولونيا )اإيطاليا(-الفجر:

�ساو  معر�ض  ل���س��ت��ع��دادات  م��واك��ب��ة 
بالربازيل  ل��ل��ك��ت��اب  ال�����دويل  ب���اول���و 
�سيف  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  ل�ست�سافة 
ال�ساد�سة  دورت���ه  امل��ع��ر���ض يف  ���س��رف 
والع�سرين لعام 2018، �سارك وفد 
الإماراتيني  النا�سرين  جمعية  من 
مبجموعة  للمتخ�س�سني  ل��ق��اء  يف 
لبحث  الربازيليني  النا�سرين  م��ن 
امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  واإم��ك��ان��ات  �سبل 
اأن  نتائجها  �ساأن  من  والتي  بينهم، 
تبادل  ت�سفر عن �سفقات يف جم��ال 

بيع و�سراء حقوق طباعة الكتب.
وج�����اء ه����ذا ال���ل���ق���اء ال�����ذي ع��ق��د يف 
بولونيا  ال���ربازي���ل مب��ع��ر���ض  ج��ن��اح 
اإي��ط��ال��ي��ا، �سمن  ل��ك��ت��اب ال��ط��ف��ل يف 
�سعي املوؤ�س�سات الثقافية الربازيلية 
جمعية  مقدمتها  ويف  والإم��ارات��ي��ة، 

جمعية  منها  تنطلق  ال��ت��ي  ال��روؤي��ة 
حر�سها  يف  الإم��ارات��ي��ني  النا�سرين 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ق���ن���وات ال��ت��وا���س��ل مع 
الغربي،  ال���ع���امل  يف  ال��ن�����س��ر  ح��رك��ة 
ال��ع��امل��ي ب�سورة  ال��ث��ق��ايف  واحل�����راك 
خ����الل هذا  م���ن  ت�����س��ع��ى  اإذ  ع���ام���ة، 
الن�سر  جتربة  تعزيز  اإىل  التوا�سل 
امل���ح���ل���ي وال����س���ت���ف���ادة م����ن خ����ربات 
�سّباقة لها تاريخها الطويل يف �سوق 

الكتاب عاملياً.
ال�سارقة، �سيف  اإم��ارة  اختيار  وجاء 
ب���اول���و العام  ����س���او  ����س���رف م��ع��ر���ض 
املقبل، تاأكيداً على اجلهود الثقافية 
التي تبذلها الإم��ارة يف هذا ال�ساأن، 
وتنظيمها وا�ست�سافتها لأكرب واأهم 
التي  الثقافية  واملعار�ض  الفعاليات 
املحطات  اأب���رز  م��ن  واح���دة  جعلتها 
يف  وامل��ع��رف��ة  الثقافة  خريطة  على 

املنطقة والعامل.

مب�صاركة اأكرث من 150 طالبًا وطالبة من اأكرث من 30 جامعة

هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم م�صابقة »حتدي �لهاكاثون« لتوظيف �لطاقات �لإبد�عية �ل�صابة يف �صنع و��صت�صر�ف �مل�صتقبل
•• دبي-الفجر:

القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع  ان�����س��ج��ام��اً   
الر�سيدة وال�سرتاتيجيات والأهداف 
اإىل تعزيز الإبداع  الوطنية الرامية 
اإط�����ار ج��ه��ود هيئة  والب����ت����ك����ار، ويف 
ل��ن�����س��ر ثقافة  ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي 
البتكار بني اأفراد املجتمع، وحتقيق 
روؤيتها باأن تكون موؤ�ّس�سة م�ستدامة 
اأطلقت  عاملي،  م�ستوى  على  مبتِكرة 
الهاكاثون«  »حتدي  م�سابقة  الهيئة 
طالباً   150 م���ن  اأك����رث  مب�����س��ارك��ة 
وطالبة من اأكرث من 30 جامعة يف 

دولة الإمارات. 
حتفيز  الهاكاثون  حت��دي  ي�ستهدف 
الأفكار  ط��رح  على  اجلامعات  طلبة 
الإبداعية واحللول املبتكرة، التي من 
�ساأنها دعم التوجهات ال�سرتاتيجية 
للهيئة ور�سالتها عرب تقدمي خدمات 
م�ستدامة للكهرباء واملياه مب�ستوى 
والكفاءة  الع���ت���م���ادي���ة  م���ن  ع���امل���ي 
بيئة حمفزة لالبتكار. وتقام  �سمن 
7 و8  ال���ن���وع���ي���ة ي���وم���ي  امل�����س��اب��ق��ة 
اإب��ري��ل اجل��اري يف فندق رافلز دبي، 
وجتمع نخبة من العقول الإبداعية 
التخ�س�سات  خمتلف  م��ن  ال�����س��اب��ة 
احل���ي���وي���ة، ل��ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء على 
الطاقة  البتكارات يف جمال  اأح��دث 

والتكنولوجيا وال�ستدامة. 
الطاير،  حممد  �سعيد  �سعادة  وق��ال 

دبي  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض 
املدينة  دب�����ي  جل���ع���ل  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل، 
ال��ع��امل. وتوؤمن  اب��ت��ك��اراً يف  الأك����رث 
املوؤ�ّس�سية  امل��ن��ظ��وم��ة  ب�����اأن  ال��ه��ي��ئ��ة 
تنمية  يف  تتمّثل  لالبتكار  املتكاملة 
مفهوم البتكار ون�سر ثقافة الإبداع، 
اأ�سا�سية  دعامة  البتكار  اأن  ون��درك 
امل�ستمر،  ال��ت��ط��وي��ر  ع��ج��ل��ة  ل���دف���ع 
ولذلك نويل جل اهتمامنا لالرتقاء 
لدى  والإبداعية  املعرفية  بالقدرات 
لأهداف  حتقيقاً  القادمة،  الأج��ي��ال 
دب���ي  ب���ج���ع���ل   2021 دب������ي  خ���ط���ة 
م��وط��ن��اً لأف����راد م��ب��دع��ني وممكنني 

ملوؤهم الفخر وال�سعادة. 
ي�سّكل  ب���ال���ق���ول:  ���س��ع��ادت��ه  واخ��ت��ت��م 
البتكار لدى الهيئة ثقافة را�سخة يف 
جميع اجلوانب الإدارية والت�سغيلية 
الهيئة  يف  ون��ت��ب��ّن��ى  واخل���دم���ات���ي���ة، 

را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة 
دبي،  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
امل�ستقبل  ب��ا���س��ت�����س��راف  اهلل،  رع�����اه 
وت���وظ���ي���ف ال����ط����اق����ات الإب����داع����ي����ة 
حتقيق  يف  ال�سابة  الأجيال  واإ�سراك 
م�ستقبل  وب��ن��اء  امل�ستدامة  التنمية 
درا�سة  الهيئة  وتعتزم  اإ�سراقاً.  اأكرث 
املتميزة،  البتكارات  تطبيق  اإمكانية 
م�ساريع  اإىل  حت��وي��ل��ه��ا  ع��ن  ف�����س��اًل 
احلثيثة  م�����س��اع��ي��ه��ا  ت���دع���م  ن��وع��ي��ة 
ودفع  وامل��ي��اه،  الطاقة  قطاع  لتعزيز 
وحتقيق  ال����ذك����ي  ال���ت���ح���ول  ع��ج��ل��ة 
ترجمة  يف  والإ����س���ه���ام  ال���س��ت��دام��ة، 
اأه����داف م��ب��ادرة دب���ي ال��ذك��ي��ة جلعل 
عاملياً،  والأ�سعد  الأذك��ى  املدينة  دبي 

التنفيذي  الرئي�ض  املنتدب  الع�سو 
ياأتي  دب���ي:  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه  يف هيئة 
اجلامعات  لطلبة  الهاكاثون  حتدي 
التي  امل�سابقات  ل�سل�سلة  ا���س��ت��م��راراً 
ال�سباب  ل���دع���م  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ط��ل��ق��ه��ا 
التطوير  املعنيني يف جهود  واإ�سراك 
امل�ستمر، وتعزيز البتكار وا�ستقطاب 
الأفكار  م��ن  وال�ستفادة  املبتكرين، 
اأه��داف الهيئة  اجلديدة التي تخدم 
جمال  يف  �سيما  ل  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، 
زيادة العتماد على الطاقة النظيفة، 
وحتقيق ال�ستدامة بجميع جوانبها 
والقت�سادية،  والجتماعية  البيئية 
�سيدي  ت���وج���ي���ه���ات  م����ع  ان�������س���ج���ام���اً 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 

دبي  ج���ع���ل  يف   )10x( وم�����ب�����ادرة 
مدينة امل�ستقبل.

الهيئة  ت��ع��م��ل  ال���ط���اي���ر:  واأ�����س����اف 
مبادراتها  خ����الل  م���ن  ب��ا���س��ت��م��رار 
وب����راجم����ه����ا امل���ت���ن���وع���ة ع���ل���ى دع���م 
لالبتكار،  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
ال�سمو  �ساحب  �سيدي  اأطلقها  التي 
مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
رع�����اه اهلل، جل��ع��ل دول�����ة الإم�������ارات 
على  ابتكاراً  الأك��رث  ال��دول  من بني 
وا�سرتاتيجية  ال����ع����امل،  م�����س��ت��وى 
�سمو  اعتمدها  التي  لالبتكار،  دب��ي 
را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ 
رئي�ض  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل 
امل��ج��ل�����ض ال��ت��ن��ف��ي��دي حل��ك��وم��ة دبي، 

 2021 ل��ل��ع��ام  ا�سرتاتيجية  خ��ط��ة 
ي�سّكل البتكار %40 من حماورها 
املنظومة  تطوير  وي��اأت��ي  الرئي�سة. 
امل��وؤ���ّس�����س��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة ل��الب��ت��ك��ار يف 
اإىل  ن��وع��ي��ًة  اإ���س��اف��ًة  ليمّثل  الهيئة 
م�ساعينا نحو تر�سيخ البتكار ثقافة 

موؤ�س�سية وعادة يومية.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م����روان ب��ن حيدر، 
لقطاع  للرئي�ض  التنفيذي  النائب 
كهرباء  هيئة  يف  وامل�ستقبل  البتكار 
ومياه دبي: تتما�سى م�سابقة حتدي 
امل�ستمر  ال��ت��زام��ن��ا  م���ع  ال��ه��اك��اث��ون 
باعتبارها  البتكار  ثقافة  برت�سيخ 
قيا�سية  ومم��ار���س��ة  موؤ�س�سية  قيمة 
م��ن ���س��اأن��ه��ا الإ���س��ه��ام يف رف���ع كفاءة 
من  ون�سعى  احلكومي.  العمل  واأداء 
واملبتكرين  الب��ت��ك��ار  رع��اي��ة  خ���الل 
على  القائم  منهجنا  لدعم  ال�سباب 
امل�ستقبل.  وا����س���ت�������س���راف  الب���ت���ك���ار 
امل�����س��اب��ق��ة اجلديدة  اأه��م��ي��ة  وت��ك��م��ن 
لإ�سراك  م��ث��ال��ي��ة  من�سة  ك��ون��ه��ا  يف 
ك��ك��ل يف جهود  وامل��ج��ت��م��ع  ال�����س��ب��اب 
�سنع امل�ستقبل، من خالل ا�ستنباط 
الأف���ك���ار الإب���داع���ي���ة وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 
نوعية  م��ب��ادرات  اأو  ذك��ي��ة  تطبيقات 
جمملها  يف  مُتثل  فعلية،  وم�ساريع 
اإ�سافة هامة لتطوير قطاع الطاقة 
واملياه وفق اأعلى معايري ال�ستدامة، 
ودفعة قوية باجتاه �سمان م�ستقبل 

اأف�سل لالأجيال القادمة.

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02205/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : ح�سني علي حممود حممد اهلي 
مبا اأن املدعي : الرقه للعقارات   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02205/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
انه  ال  بتاريخ 2016/12/31  انتهي  ال��ذي  اليجار  املدعي عليه مل يقم بتجديد عقد  ان   - مطالبة مالية 
مازال م�ستخدما الوحدة اىل تاريخه لذا نطالب بكل ما ي�ستجد من ايجار ابتداء من 2017/1/1 وحتى 

تاريخ الخالء التام. 
اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة 2016/4/1 وحتى تاريخه فرت�سد 
الكاتب  ال�سداد والخ��الء عن طريق  �سداده رغم اخطاره ب�سرورة  بذمته مبلغ 80000 درهم وميتنع عن 

العدل بتاريخ 2017/2/5 ولكنه مل يحرك �ساكنا. 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ 80000 كقيمة ايجارية للفرتة 2016/4/1 وحتى تاريخه 

ورغم اخطاره عن طريق الكاتب العدل ب�سرورة ال�سداد ولكنه مل يحرك �ساكنا. 
 مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ض على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ 500 وقد ارتد عدد )3( �سيك دون �سرف 
املوؤجر يف حالة عدم  يتحملها  دره��م   5000 مالية قدرها  ن�ض على غرامة  قد  العقد  ان   - مالية  مطالبة 
قيامه بتجديد عقد اليجار وقد انتهي العقد بتاريخ 2016/12/31 ومل يقم املوؤجر بتجديده رغم مطالبته 

بذلك مرارا وتكرارا.  
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور من 

تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

ال�ساعة   2017/4/18 املوافق  الثالثاء  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة التا�سعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات 
فاأنت مكلف  الن�سر.  تاريخ  ايام من  امل�سافة اىل ثالثة  بتق�سري مدة  اأمر  ، وقد  الدعوى  الإيجارية لنظر 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / ما ما ي�سيلى 
جونزالي�ض  ادي����الن����ت����ار 
اجل���ن�������س���ي���ة  ال����ف����ل����ب����ني   ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)7799673( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 055/5388804

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل��دع��و / ع���زام خان 
باك�ستان   ، م���ان���د  رازي 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )4120612( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 056/7417992
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  ال�سماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�ض اخليمة باأن املدعو/ حممد �سيف حممد 
الهنجري املزروعي ، تقدم طالبا تغيري املقطع الول ل�سم ابتنه 
من )نوال( اىل )رمي( ، ليكون ا�سمها بعد التغيري / رمي حممد 

�سيف الهنجري املزروعي.  
وان من له م�سلحة يف العرتا�ض ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر 
راأ�ض  ال�سهادات يف حمكمة  اق��ام ق�سم  تاريخ الع��الن  يوما من 

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

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
انذار عديل

رقم الت�سديق 2017/8336
املنذر :م�سرف ابوظبي ال�سالمي - العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار - بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل 
حممد احمد الزرعوين - مبوجب الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 - وميثله 
 2016/10/1/11 بتاريخ   2016/1/210994/ رقم  التفوي�ض  مبوجب   - جميلي  ابراهيم  بن  /ب��الل  التوقيع  يف 

الرئي�سي 6400 
 املنذر  اليه : خالد �سامل �سعيد  عبداهلل - الإمارا اجلن�سية - اإمارة عجمان - اجلرف - بناية اجلرف - �سقة 508

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )38.693.03( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا باإر�سال هذا الخطار اليكم يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )38.693.03( درهم 
قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )98862/

خ�سو�سي/ 13/ ابوظبي( من نوع )كاديالك - ا�ستي�سن - لون ا�سود( واملمولة ل�سالح املنذر. 
لذلك يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل :- ب�سرورة �سداد )38.693.03( درهم الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر 
ن�سطر  �سوف  وال  الخطار  بهذا  تبليغكم  تاريخ  من  اي��ام  �سبعة  اق�ساه  موعد  يف  وذل��ك  �سخ�سيا  املنذر  اىل  او 
اآ�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
انذار عديل

رقم الت�سديق 2017/8335
املنذر :م�سرف ابوظبي ال�سالمي - العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار - بوكالة املحامي/من�سور عبداهلل حممد 
احمد الزرعوين - مبوجب الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 - وميثله يف التوقيع 
 /بالل بن ابراهيم جميلي - مبوجب التفوي�ض رقم /2016/1/210994 بتاريخ 2016/10/1/11 الرئي�سي 6400 
املنذر  اليه :  خليفة علي قمرب عبداهلل البلو�سي - الإمارات اجلن�سية - اإمارة عجمان - الرا�سدية - ابراج الرا�سدية- 

�سقة رقم 606 
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )304.899.95( درهم 

بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا باإر�سال هذا الخطار اليكم يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )304.899.95( درهم 
قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )82456/

خ�سو�سي/ 7/ ابوظبي( من نوع )رجن روفر �سبورت  - ا�ستي�سن - لون ابي�ض( واملمولة ل�سالح املنذر. 
لذلك  - يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل :- ب�سرورة �سداد مبلغ )304.899.95( درهم الينا ب�سفتنا وكالء 
عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف 
ن�سطر اآ�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
 الكاتب العدل

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2067   

املنذر : حممد عي�سى اأبو زعالن 
املنذر اليه : رجاء ممدوح عي�سى الن�سا�سرة 

2- ممدوح ن�سار واأولده للتجارة العامة - �ض ذ م م 
)جمهول حمل القامة(

يف  املرت�سد  املبلغ  و�سداد  الوفاء  ب�سرورة  ويكلفه  اليه  املنذر  ينذر  املنذر  فان 
بلوغ هذا  تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  الفا  و�سبعة ع�سر  وق��دره مائة  ذمته 
النذار اليه ، وال يف حالة العدم �سن�سطر اىل اللجوء للزامكم باملبلغ حمل 
املطالبة واملرت�سد يف ذمتكم مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
 اعـــــــالن 

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
عبداهلل احمد ابراهيم حممد احلمادي ، اجلن�سية : الإمارات  وطلب الت�سديق على 
ال�سامخ  ق�سر  التجاري  ال�سم  يف   %100 البالغة  ح�سته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�سمن  حم��رر 
للمقاولت الفنية ، ن�ساط الرخ�سة ور�ض مقاولت فئة �ساد�سه ، التك�سية والأر�سيات 
، واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 613702 
ال�سادر بتاريخ 2011/6/16 يف دائرة التنيمة القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/رانا 
زي�سان ر�سا - اجلن�سية : باك�ستان - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
عبداهلل احمد اإبراهيم حممد احلمادي ، اجلن�سية : الإمارات - وطلب الت�سديق على 
ال�سامخ  ق�سر  التجاري  ال�سم  يف   %100 البالغة  ح�سته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�سمن  حم��رر 
للمقاولت الفنية - ن�ساط الرخ�سة ور�ض مقاولت فئة �ساد�سة ، التك�سية والر�سيات 
، واملرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 613702 
ال�سادر بتاريخ 2011/06/16  يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/
رانا زي�سان ر�سا - اجلن�سية : باك�ستان -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

 اعـــــــالن       
 : خ��ورف��ك��ان  والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم 
ال�سيد/ �سالح عبدالكرمي �سالح املن�سوري اجلن�سية : الإمارات وطلب الت�سديق 
على حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ال�سم التجاري التجوال لل�سياحة واملرخ�ض من 
دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 622457 ال�سادر بتاريخ 
2016/3/6 يف دائرة التنمية القت�سادية  اىل ال�سيد/ حممد مراد عبداهلل مو�سى 
العدل يف  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما   - الإم���ارات   : - اجلن�سية  الرئي�سي 
املذكور  املحرر  ال�ساأن يف  ذوي  توقيعات  بالت�سديق على  �سيقوم  مدينة خورفكان 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

  اعالن 
املرجع : 625

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ جنيب حممد �سالح احمد - اإماراتي اجلن�سية وال�سيد/ 
تاروبيديكايل عبدالرحمن يو�سف ، هندي اجلن�سية �سركاء يف " دوار املدام لغ�سيل وتبديل 
ح�سن  يو�سف  ح�سن  جناه  ال�سيدة/  اىل  ح�س�سهما  بيع  يرغبان  "وهما  ال�سيارات  زيوت 
املازمي - اإماراتية اجلن�سية واىل ال�سيد/ منري احمد عبدالرحمن ، باك�ستاين اجلن�سية 

واىل ال�سيد/ يا�سني منري احمد منري احمد ، باك�ستاين اجلن�سية     
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض على  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

ذلك فعليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.   
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 626
اإماراتي    - ال�سحي  عبداهلل  علي  احمد  علي  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
ال�سرف(  )بقالة  - هندي اجلن�سية يف  �ساد�سيمادي هو�ض  الدين  �سرف  ال�سيد/ 

مبوجب رخ�سة رقم )608963( 
تعديالت : مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات. 

املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�ض 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن  
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 617
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ �سائمة فيا�ض عبد ال�ساهد - باك�ستانية  اجلن�سية 
�ساكيل  وحيده  ال�سيدة/  اىل    %100 البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  ترغب يف 
ال�سحي  اول   / با�سم   )611100( رقم  رخ�سة  اجلن�سية  باك�ستانية  �سيخ،  اخرت  �ساكيل 

للخياطة والتطريز -  تعديالت اخرى : 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض 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 11989 بتاريخ 2017/4/8   
 اعالن بالن�سر

املرجع : 627
ليكن معلوما للجميع بان كال من ال�سيد/ عبداهلل احمد حممد خمي�ض �سرتك الن�ساري ، اإماراتي 
�سوري   ، زعرور  حممد  عبداحلميد  اجلن�سية  �سوري  زعرور  حممد  عبداحلميد  وال�سيد  اجلن�سية 
ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغبون  اجلن�سية  �سوري   ، اأ�سعد  حنا  يا�سر  وال�سيد/  اجلن�سية 
البالغة 100% وذلك اىل كال من ال�سيد/ ح�سن علي عبا�ض كنار اجل�سمي - اإماراتي اجلن�سية وال�سيد/ 
عبداهلل حممد احمد ا�سماعيل ، ميني اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة التجارية عامل اجلمال ل�سناعة 

العطور ذ م م - والتي تا�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم )615801(.  
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني 

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 11989 بتاريخ 2017/4/8   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 620
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد حممد دادي علي المريي - اإماراتي اجلن�سية وال�سيد/ مو�سى كويا 
كايتا بارمبات - هندي اجلن�سية ، يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستهم باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 

رقم 727725 . وذلك اىل ال�سيدة/ اجلوهرة بنت عبداهلل بن ابراهيم بن �سويدان - �سعودية اجلن�سية 
 تغيريات اخرى : - مت تغيري ال�سم التجاري من ال�سم التجاري القدمي / �سوبر ماركت ال�سم�ض اجلميلة ذ م م - 
لي�سبح ال�سم التجاري اجلديد / �سوبر ماركت ال�سم�ض اجلميلة - مت تغيري ال�سكل القانوين للرخ�سة من 

�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
لتباع  املذكورة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ 

الجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 624
م�سري    - عا�سور  ال�سيد  ال�سيد  ال�سيد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
ال�سيد/ عبداللطيف وهبه التابع داود - م�سري اجلن�سية يف )فرع النيل ملقاولت 

التك�سية والر�سيات( مبوجب رخ�سة رقم : 561648 
تعديالت : 

املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�ض 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 619
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد م�سطفى باراكال ، هندي  اجلن�سية يرغب يف التنازل عن كامل عن 
اإماراتي   ، املطرو�سي  ال�سيد/ احمد عبيد خلفان �سيف  البالغة )100%( اىل  51%  ح�س�ض من كامل ح�سته 
 )%12( و  اجلن�سية  هندي   ، حممد  ارميرباتودي   م�سطفى  حممد  ال�سيد/  اىل  ح�س�ض   %13 و  اجلن�سية 
ح�س�ض اىل ال�سيد/ عبدالر�سيد كورومبانادييل ، هندي اجلن�سية و 12% ح�س�ض اىل ال�سيد/ حممد كونات 
حمزة كونات ، هندي اجلن�سية و )12%( ح�س�ض اىل ال�سيد/ عبدال�سكور بوتياماداتومال بي بي مامو ، هندي 

اجلن�سية يف الرخ�سة " ان�ساد ملقاولت تركيب وحدات التكييف" مبوجب رخ�سة رقم : 731935
تعديالت اخرى : تعديل ال�سكل القانوين من "موؤ�س�سة فردية" اىل " �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة" 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
لتباع  املذكورة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ 

الجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 618
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبداللطيف �سالح عبداهلل حممد احمد ، اللنجاوي - 
اإماراتي  اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف /�سالون النجمه العالية 
يوحنان  فاليوليل  توما�ض  �سيال  لل�سيد/  وذلك   718845 جتاري   ترخي�ض  لل�سيدات 
توما�ض - هندية الهند - تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية 

اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض 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 11989 بتاريخ 2017/4/8   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 621
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد علي ر�سا ابراهيم البناي - اإماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته البالغة 50 %  وذلك اىل ال�سيد/ نا�سر ادخليل اعكال - عراقي اجلن�سية ، وحيث ان ال�سيد/ احمد 
عو�ض �سيف - عراقي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته 20% وذلك اىل ال�سيد/ : نا�سر ادخليل 
اعكال - عراقي اجلن�سية - وحيث ان ال�سيد/ عي�سى احمد عو�ض - عراقي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته البالغة 20%  وذلك اىل ال�سيد/ نا�سرادخليل اعكال - عراقي اجلن�سية يف الرخ�سة التجارية 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )508753( باإمارة  تاأ�س�ست  م(  م  ذ  امل�ستعملة -  ال�سيارات   امل�سماة )الغدير لتجارة 
من  للرخ�سة  التجاري  ال�سم  تغيري  مت   - خدمات   وكيل  اىل  فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  تغيري  مت 

)الغدير لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة ذ م م( لي�سبح ال�سم اجلديد )الغدير لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة(. 
العدل.  الكاتب  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ض 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض 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 11989 بتاريخ 2017/4/8   
 يف  الق�سية  رقم : 2016/5274  ت ج  ال�سارقة 

 املرفوعة من م�سرف الإمارات ال�سالمي �سد مرمي من�سور ح�سني حممود البلو�سي
وحيث انه وقد مت ندب اخلبري/ح�سني الها�سمي يف الدعوى اعاله ، وعليه تعلن 
البلو�سي  وذلك حل�سور اجتماع اخلربة   ال�سيد/ مرمي من�سور ح�سني حممود 
املزمع عقده يوم الثالثاء  11  ابريل يف متام ال�ساعة 45 : 5 م�ساء ،  وذلك مبكتبنا 
بدبي - بر   �سارع خالد بن الوليد - بجانب القن�سلية امل�سرية بناية لوتاه بنف�ض 
البناية متجر براند اند لي�ض الطابق الثالث مكتب رقم : 308 ، الرجاء احل�سور يف 
املوعد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ويف حالة تخلفكم عن احل�سور فاأن 

اخلربة �سوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�ستندات 
اخلبري امل�سريف واحل�سابي 
ح�سني �سامل الها�سمي             

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 623

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ابراهيم كوليكونديل كوليكونديل امو ، هندي  اجلن�سية 
 616774 ترخي�ض جتاري  املعموره  /كافترييا  كامل ح�سته يف  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
وذلك لل�سيد/ عا�سق حممد كونهي اكارامال اكارامال هندي اجلن�سية 50% وال�سيد/ نوفل 
تالييالت حممد باتيالت - هندي اجلن�سية 50%  تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين 

من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل �سراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

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 11989 بتاريخ 2017/4/8   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 622

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ مزمل عبدالغني احمد ح�سني  -  �سوداين  اجلن�سية 
ال�سيدة/ مها علي  البالغة 100%  وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  يرغب يف 
عبدالرحيم علي - �سودانية اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة / ار�ض اجلمال لتجارة املالب�ض 
دائرة  ال�سادرة من  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )7342979  باإمارة  تاأ�س�ست   - اجلاهزة 

التنمية القت�سادية بال�ساقة. تعديالت اخرى : ليوجد. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض 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 11989 بتاريخ 2017/4/8   
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : انرتنا�صي�نال كارانتني �صريفي�صز )�س.ذ.م.م(  
العامة  الإم��ارات  موؤ�س�سة  : مكتب 129 ملك  العنوان  الرخ�سة: 585502   رقم 
القانوين: ذات م�سئولية حم��دودة رقم  ال�سكل  الو�سل -  للبرتول - بردبي - 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن    999063  : التجاري  بال�سجل  القيد 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�سركة  الغاء الرتخي�ض اخلا�ض  بانهاب�سدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل 

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

العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2017/89 
اإىل املحكوم عليها / �سركة ايفران للمقاولت العامة وميثلها مديرها/ حممد 
الحتادية  عجمان  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن   - حممد  �سعيد  ط��الل 
البتدائية قد اأ�سدرت بحقك حكما يف الدعوى رقم 2014/821 جتاري )كلي( - 
يق�سى باإلزامك بدفع مبلغ وقدره )514936( درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف، 
 وحيث ان املحكوم لها / �سركة ال�سالح ملقاولت الكهرباء وال�سانية العامة - ذ م م  - 
اأنت  ل��ذا   2017/89 رق��م  حت��ت  التنفيذ  و�سجل  احل��ك��م  تنفيذ  بطلب  ت��ق��دم  ق��د 
ويف  الخطار  ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  به  املحكوم  املبلغ  ب�سداد  مكلف 
حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�سبة 

لتنفيذ احلكم ح�سب ال�سول
  قلم التنفيذ املدين - دار الق�ساء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ساء - عجمان 
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

 اعـــــــالن       
ب��ادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ مالك غازي  انا الكاتب العدل  تقدم ايل 
خمل�ض - اجلن�سية : بنغالدي�ض وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 
تف�سيل  الرخ�سة  ن�ساط   ، وال�سيل  العبايات  وتطريز  خلياطة  اخل��ور  دار  التجاري  ال�سم  يف   %49
وخياطة املالب�ض الن�سائية العربية )العبايات الن�سائية( ، واملرخ�ض  من دائرة التنمية القت�سادية 
يف  خورفكان رخ�سة مهنية رقم 623143 ال�سادر بتاريخ 2012/6/7 يف دائرة التنمية القت�سادية 
بخورفكان. اىل �سريكه يف : ال�سيد/ جمعه ا�سماعيل  جمعه ابراهيم عبداهلل ، اجلن�سية : الإمارات 
ابراهيم  جمعه  ا�سماعيل  جمعه  لل�سيد/   %100 بن�سبة  باكمالها  اعاله  املذكورة  الرخ�سة  لتكون   -
على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  ع��ب��داهلل.  

توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن

الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/760 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- كود بوند للتك�سية - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2017/1/12  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
عليها  املدعي  بالزام  م  م  ذ   - للتجارة  انرتنا�سنال  فاريتي  ل�سالح/�سركة  اع��اله 
ب��اأداء  مبلغ 159.965.10 دره��م وفائدة  9% من تاريخ 2016/3/24  الوىل فقط 
ما  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  درهم  والف  بامل�ساريف  والزمتها  التام  ال�سداد  وحتى 
عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/566 تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �سده/1- يحيى م�سباح العي�ساوي 2-�سركة املاهر للطباعة وتخلي�ض املعامالت  جمهويل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/عرفان ح�سني تللو  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )4230( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- بحل وت�سفية  ال�سركة اخل�سم املدخل �سركة 
املاهر للطباعة والن�سخ �سركة اعمال مدنية لنتهاء مدتها وغر�سها ولتوقف ن�ساطها وتعيني امل�سفي �ساحب الدور 
يف اجلدول ليكون م�سفيا قانونيا لها ليقوم بجرد كافة ا�سولها ومالها من حقوق والتزامات وعلى مدير ال�سركة 
والقائمني على ادارتها تقدمي كافة ح�سابات واموال ودفاتر و�سجالت ال�سركة للم�سفي وعلى الخري حترير قائمة 
مف�سلة باموالها والتزاماتها ، وان يقوم بكل ما يلزم للمحافظة على ممتلكاتها وان ي�ستويف  ديونها لدى الغري ، وان 
يودع املبالغ التي يح�سلها يف احد امل�سارف حل�ساب ال�سركة حتت الت�سفية وبيع ما ليدها من منقولت او عقارات 
بعد احل�سول على اذن املحكمة ، كما عليه اخطار جميع دائني ال�سركة ان وجدوا بخطاب م�سجل بعلم الو�سول ، 
على ان ينجز اعمال الت�سفية وفقا لحكام عقد تاأ�سي�ض ال�سركة واحكام القانون خالل مدة �ستة ا�سهر تبداأ من 
تاريخ ا�ستالمه للمهمة على ان تتحمل ال�سركة م�ساريف الت�سفية مبا فيها اتعاب امل�سفي التي تقدرها املحكمة 
مببلغ ع�سرة الف  درهم.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�صارقة-الفجر:

الربيع  برنامج  ال�سارقة  فتيات  �سجايا  اختتمت 
“كرنفال  ���س��ع��ار  ن��ظ��م��ت��ه حت���ت  وال�����ذي  م���وؤخ���راً 
ال�سارقة  مبدينة  ف��روع��ه��ا  جميع  يف  املواهب”، 
الذي  الربنامج،  ه��دف  حيث  وخورفكان،  وكلباء 
والور�ض  التفاعلية  الأن�سطة  العديد من  ت�سمن 
اجلانب  ت��ن��م��ي��ة  اإىل  وال��ت��دري��ب��ي��ة،  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
قدراتهن  وت��ط��وي��ر  ال��ف��ت��ي��ات،  ل����دى  الإب����داع����ي 

ال�سخ�سية، وتعزيز ثقافة البتكار يف عقولهن. 
اأن�����س��ط��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة ارتبطت  وت�����س��م��ن ال��ربن��ام��ج 
ب�سعار ال��ربن��ام��ج ك��رن��ف��ال  امل��واه��ب، اإ���س��اف��ة اإىل 
ور�ض العمل والرحالت الرتفيهية املتنوعة التي 
كان اأبرزها اليوم التطوعي الذي  �ساركت الفتيات 
العمل  روح  لتعزيز  القا�سمي  م�ست�سفى  يف  فيه 
التطوعي يف نفو�سهن، ويوم املغامرة الذي خ�سن 
فيه املغامرة بكل �سعادة ومرح، اإ�سافة اإىل ور�سات 
عمل خمتلفة على فرتتني، فرتة ال�سباح وفرتة 

الظهرية مثل ور�سات الفنون والدراما وور�سات يف 
اإعادة التدوير واللياقة البدنية والربجمة الذكية، 
ف�سال عن ور�ض جنون العلوم ومهرجان الأقنعة 
واأ�سالك مبتكرة ونحت الفاكهة، اإىل جانب ر�سم 
وفن  الطينية،  وامل��ن��ح��وت��ات  امل�����س��ورة،  الق�س�ض 

الر�سم باملاء، ومكياج الرعب ال�سينمائي.
مدير  القا�سمي،  خ��ال��د  عائ�سة  ال�سيخة  وق��ال��ت 
�سجايا فتيات ال�سارقة: نحر�ض دائماً من خالل 
اأ�سكال  ب��راجم��ن��ا ال�����س��ن��وي��ة ع��ل��ى ت��ق��دمي ج��م��ي��ع 

ال��دع��م ل��ل��ف��ت��ي��ات ع��ن ط��ري��ق تنظيم ج��م��ل��ة من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��واك��ب��ة ل��ل��م��ت��غ��ريات احل��ا���س��ل��ة على 
الفتيات  تنمية  بهدف  وال��ع��امل،  ال��دول��ة  م�ستوى 
برامج  ت�سميم  خ��الل  م��ن  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
اإبداعية تت�سمن العديد من الأن�سطة التفاعلية 
ال��ت��ي تغني احل�����ض الإب���داع���ي والب��ت��ك��اري لدى 
امل�����س��ارك��ات يف هذه  ال��ف��ت��ي��ات  ال��ف��ئ��ات م��ن  جميع 

الور�ض والأن�سطة.
العام  لهذا  الربيع  برنامج  يف  حر�سنا  واأ�سافت: 

على اإدخال عن�سر املغامرة لإلهام الفتيات وك�سب 
ال�ستمرار  اإىل  اإ���س��اف��ة  وت��ف��اع��ل��ه��ن،  اهتمامهن 
وجتديد  مهاراتهن  و�سقل  مواهبهن  ك�سف  يف 
طاقاتهن، وذلك يف اإطار �سعينا الدائم �سنوياً اإىل 
اأن يكون الربنامج متنوعاً يف فعالياته وهادفاً يف 
زاً يف اأن�سطته جلميع الفئات العمرية  ور�سه وحمفِّ

وامليول الإبداعية للفتيات امل�ساركات.
برنامج  ب���اأن  القا�سمي  عائ�سة  ال�سيخة  وب��ي��ن��ت 
�سعار  بن�سخته اجلديدة حتت  اأقيم  الذي  الربيع 

فتاة   400 قرابة  ا�ستهدف  املواهب”،  “كرنفال 
من منت�سبات �سجايا فتيات ال�سارقة من عمر 12 
فتيات  �سجايا  ف���روع  جميع  وم��ن  �سنة،   18 اإىل 
وخورفكان  وكلباء  ال�سارقة  مدينة  يف  ال�سارقة 
واملنطقة الو�سطى، وذلك حر�ساً منها على اإعداد 
جيل من الفتيات الالتي يتمتعن بح�ض امل�سوؤولية 
�سخ�سياتهن بحيث  وبناء  اإبداعي متميز،  يف جو 
�ستى  يف  الفاعلة  املجتمعية  امل�ساركة  من  يتمكنَّ 

املجالت م�ستقباًل.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ا�ستعر�ض برنامج “العني ال�ساهرة” 
اإذاعة  اأث��ري  الإذاع���ي ال��ذي يبث عرب 
اإدارة الإع���الم  راأ�����ض اخل��ي��م��ة وت��ع��ده 
العامة  بالقيادة  العامة  وال��ع��الق��ات 
ل�سرطة راأ�ض اخليمة ، الآثار ال�سلبية 
الإلكرتوين”  “الإبتزاز  ل��ظ��اه��رة 
املجتمع  ع���ل���ى  ال���وخ���ي���م���ة  ون���ت���اج���ه 
ت���اأك���ي���ده ع��ل��ى جهود  وال���ف���رد ، ع���رب 
راأ�ض اخليمة  العامة ل�سرطة  القيادة 
املعنية يف  واأق�سامها  اإدارات��ه��ا  بجميع 
الت�سدي لهذه الظاهرة من اجلانب 
واإب������راز م��وق��ف اجلانب   ، ال��ت��وع��وي 
ال��ق��ان��وين يف م��واج��ه��ت��ه ل��ه��ذه الفئة 
وكيفية احلد من انت�سارها من خالل 
امل��ح��اور التي من  ت��ن��اول العديد م��ن 
امل�سوؤولية  قيمة  من  تعزز  اأن  �ساأنها 
الأمني  دورها  وتوؤكد على  املجتمعية 
تنفيذاً   ، املجتمع  اجت���اه  واملجتمعي 
تعزيز  يف  الداخلية  وزارة  لتوجيهات 
املوؤ�سر  م��ع  متا�سياً  والأم����ان  الأم���ن 
ال�سرتاتيجي )ن�سبة انت�سار وتغطية 

التوعية الأمنية( .
اأحمد  العقيد   ال��ربن��ام��ج  ا�ست�ساف 
املجتمعية  ا�سرطة  مدير  جمعة  ب��ن 

�سلطان  �سيف  اأول  امل����الزم  ب��الإن��اب��ة 
املنظمة  اجل��رائ��م  ف��رع  مدير  بوليلة 
ال�سويدي  ج���ا����س���م  غ�����امن  وامل��������الزم 
اللكرتونية  اجل���رائ���م  ف����رع  م��دي��ر 
ح��ي��ث حت���دث ال�����س��ي��وف ك���اًل ح�سب 
ن�ساأة  ع����ن   ، وم���ه���ام���ه  اخ��ت�����س��ا���س��ه 
املجتمعية  ال�����س��رط��ة  ودور  واأه�����داف 
 )2011( ع�����ام  ان���ط���الق���ت���ه���ا  م���ن���ذ 
الوقاية  على  مهامها  ترتكز  وال��ت��ي 
املجتمع  اأف��راد  من اجلرمية وتوعية 
ب��ب��ع�����ض ال�������س���ل���وك���ي���ات وال����ظ����واه����ر 
مع  تقع  ق��د  ال��ت��ي  وال�����س��اذة  ال�سلبية 
وبرامج  خلطط  وف��ق��اً  احل��ي��اة  تطور 
من  الأمنية  التوعية  لن�سر  مدرو�سة 
الأحياء  بني  الدوريات  ت�سيري  خالل 
ال�����س��ك��ن��ي��ة ور����س���د اأه�����م واأب������رز تلك 
الالزمة  ال��ت��ق��اري��ر  ورف����ع  ال��ظ��واه��ر 
للجهات املخت�سة للنظر فيها وو�سع 
احللول ، ودور توعوي للمجتمع من 
التوعوية  امل��ح��ا���س��رات  اإل��ق��اء  خ���الل 
على  ال��ربو���س��ورات  وت��وزي��ع  للجميع 

قائدي املركبات .
وال�سلوكيات  الظواهر  اأك��رث  وع��ن     
وروداً : الزعاج بني الأحياء ال�سكنية 
م���ث���ل جت���م���ع���ات ال�������س���ب���اب ال��ل��ي��ل��ي��ة ، 
ال�سرقات ، الت�سول ، خماطر الألعاب 

ال��ن��اري��ة ، ح����وادث ال��غ��رق امل��ن��زل��ي��ة ، 
التعامل مع العمالة املنزلية وغريها 
التي  ال���ظ���واه���ر وال�����س��ل��وك��ي��ات  م���ن 
املجتمعية  ال�����س��رط��ة  م��ع��ه��ا  ت��ت��ع��ام��ل 
ب�����س��ك��ل م�����س��ت��م��ر ودائ�����م وي���ت���م و�سع 
برامج توعوية لها ، من خالل خطة 
�ساملة ا�سرتاتيجية لوزارة الداخلية 
ب�����س��ك��ل ���س��ن��وي ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع جميع 
وم�سداقية  احرتافية  بكل  الظواهر 

للحد من انت�سارها .
مفهوم  ال�������س���ي���وف  ت�����ن�����اول  ث�����م     
الوقوع  وكيفية  الإلكرتوين  الإبتزاز 
الدولة  ب��اأن  واأك��دوا   ، �سحايا للجناة 
ق��د حققت ق��ف��زات ه��ائ��ل��ة م��ن حيث 
تعزيز الأمن والأمان باأن تكون اأكرث 
وا�ستقراراً  واأم��ان��اً  اأم��ن��اً  ال��ع��امل  دول 
، وق����د واك���ب���ت ب���ذل���ك ج��م��ي��ع اأن�����واع 
املتعلقة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
باجلرائم الإلكرتونية غري امل�سروعة 
، فعن اأكرث الق�سايا واجلرائم وقوعاً 
والأعرا�ض  اخل�سو�سية  انتهاك  هي 
ال���ب���ي���ان���ات  و�����س����رق����ة   ، وال�������س���م���ع���ة 

ال�سخ�سية ما ي�سمى ب�الهكر .
   واأ�����س����ار ال�����س��ي��وف ب�����اأن م���ن اأح���د 
فيها  ي���ق���ع  ال����ت����ي  الأ������س�����ب�����اب  اأه��������م 
الإبتزاز  لعمليات  �سحايا  الآخ��ري��ن 

با�ستخدام  اجل��ه��ل  ه��ي  الإل���ك���رتوين 
التوا�سل  م��واق��ع  وف�سائل  اأ���س��ال��ي��ب 
العنكبوتية  وال�����س��ب��ك��ة  الإج��ت��م��اع��ي 
ب����اأن م�����س��ت��وى الوعي  اأك�����دوا  ، ح��ي��ث 
ل  “�سطحي”  منهم  ال��ب��ع�����ض  ل���دى 
ي��ت��ج��اوز ���س��وى ال��رتف��ي��ه وامل��ت��ع��ة يف 
التي  والآراء  ال�سور  وتبادل  املحادثة 
اأكرث يف  اإىل التوغل  تقود يف النهاية 
 ، بعد  الإب��ت��زاز فيما  ووق���وع  العالقة 
نتيجة  تقع  الإلكرتونية  فاجلرمية 
حيث   ، ال��ربام��ج  تلك  ا�ستخدام  �سوء 
تلك  وخم��اط��ر  �سلبيات  ي���درك���ون  ل 
اأو امل��واق��ع ، م��وؤك��دي��ن على  ال��ربام��ج 

�سرورة واأهمية حت�سني النف�ض .
اأ�سباب  ح����ول  ال�����س��ي��وف  وت���ط���رق     
التوعوية  احل��م��ل��ة  اط����الق  واأه��م��ي��ة 
الإلكرتونية”  اجل���رائ���م  “اأحذروا 
من  العديد  مع  والتن�سيق  بالتعاون 
وهي  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية  اجل��ه��ات 
العامة  وال��ع��الق��ات  الإع����الم  اإدارة   :
-اإدارة مراكز ال�سرطة ال�ساملة  اإدارة 
التحريات  اإدارة  املجتمعية  ال�سرطة 
وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة ، وم���ن اجلهات 
اخلارجية : هيئة الت�سالت  منطقة 
-الطب  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  اخل��ي��م��ة  راأ�������ض 
الوقائي وغريها ، حيث مت طباعة ما 

يقارب عن 35 األف برو�سور توعوي 
م�سريين اإىل الرغبة يف الو�سول اإىل 
75 األف برو�سور نهاية العام اجلاري 
قائدي  على جميع  وتوزيعه   2017
املركبات واملدار�ض والهيئات والدوائر 
بهدف  واملحلية  احلكومية  واجلهات 
ممكنة  �سريحة  اأك���رب  اإىل  ال��و���س��ول 
الوعي  درج��ة  ورف��ع  الفائدة  وتعميم 
الهتمام  ك��ان  حيث   ، اجلميع  ل��دى 
كبري جداً من جانب القيادة الر�سيدة 
ب��دول��ة الإم�����ارات ب��ه��ذا ال�����س��اأن ، من 
خالل توفري كل الدعم والتوجيهات 
الالزمة التي اأهلت الأجهزة للت�سدي 
مل��ث��ل ه����ذه اجل����رائ����م ال��دخ��ي��ل��ة على 
جمتمع الإم��ارات ب�سكل رادع وعززت 
الإمكانيات  كل  بتوفري  جهودها  من 
والتقنيات التي واكب كل امل�ستجدات 
، واأكدوا باأن  والتطورات بهذا املجال 
ولكن  تخ�س�سه  وف��ق  يعمل  اجلميع 
بروح  تكاملية  جهود  هي  النهاية  يف 
اأج�����ل حماية  ال���واح���د م���ن  ال��ف��ري��ق 

املجتمع .
   وعن اأكرث الفئات العمرية تعر�ساً 
لالبتزاز هي فئة “ال�سباب” واملرحلة 
املجتمع  عماد  باعتبارهم   ، املتو�سطة 
امل�ستقبل  يف  ع��ل��ي��ه��م  ي��ع��ت��م��د  ال�����ذي 

اأفكارهم  لبنائه وتطويره من خالل 
اأن هذه  وجهودهم وطاقاتهم ، حيث 
وهي  وحيوية  طاقة  مرحلة  املرحلة 
للمواقع  ا���س��ت��خ��دام��اً  ال��ف��ئ��ات  اأك����رث 
وللكمبيوتر  الإج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 

والإنرتنت 
ال�����س��ي��وف منهجيات  وا���س��ت��ع��ر���ض     
حول  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ودرا������س�����ات 
مكافحة �ستى اأنواع اجلرائم ومواكبة 
خالل  من   ، ال�ساأن  بهذا  امل�ستجدات 
امل�ستقبل”  “ا�ست�سراف  م��ن��ه��ج��ي��ة 
لأي  م�ستقبلية  ن��ظ��رة  و���س��ع  وه����ي 

درا�سة  وع���م���ل  ج���رمي���ة  اأو  ظ���اه���رة 
اأثرها وخطورتها  �ساملة لها وقيا�ض 
الإم������ارات������ي يف حال  امل��ج��ت��م��ع  ع���ل���ى 
 25 اإىل   5 م��دى  اإليه على  و�سولها 
درا�سة  جوانبها  ك��اف��ة  ودرا���س��ة  ع��ام��اً 
دق���ي���ق���ة م�����ن خ������الل و�����س����ع خطط 
و���س��ي��ن��اري��وه��ات ب���ه���دف رف����ع درج���ة 
اجل��اه��زي��ة وال���س��ت��ع��داد ال��ت��ام لها يف 

حال وقوعها ل �سمح اهلل .
بالن�سائح  ال�����س��ي��وف  وت����ق����ّدم        
ب�سرورة  الأم��ور  لأولياء  والإر�سادات 
وبناتهم  لأبنائهم  اجليدة  مراقبتهم 

يكون  واأن  ل��ه��م  اأ����س���دق���اء  وج��ع��ل��ه��م 
احلياة  اأ�سلوب  ه��و  والنقا�ض  احل���وار 
بذلك  م�ست�سهدين  بينهم  امل��ع��ت��م��د 
راِع  وكلكم  راِع  “كلكم  الر�سول  ق��ول 
ن�ستطيع  ل  ح��ي��ث   ، رعيته”  ع���ن 
ا�ستخدام  من  والأطفال  الأبناء  منع 
مواقع  اأو  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  اأو  الأي����ب����اد 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي والإن���رتن���ت ، 
ول��ك��ن م��ع وج���ود امل��ت��اب��ع��ة والط���الع 
ع����ل����ى حم�����ت�����وي�����ات وم���������س����م����ون ما 
يف  الوقوع  �سيجنبهم  معه  يتعاملون 

امل�ساكل .

•• دبي-الفجر:

املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  ه���ي���ئ���ة  اأ�������س������ادت 
ب���اخل���دم���ات امل��ت��ق��ّدم��ة وامل����ب����ادرات 
تقدمها  ال���ت���ي  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة، 
ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل����وا�����س����الت اإىل 
�سرائح  خم��ت��ل��ف  م����ن  اجل���م���ه���ور 
تعزيز  ���س��ب��ي��ل  يف  وذل�����ك  امل��ج��ت��م��ع 
املكانة املرموقة لإمارة دبي كمركز 
واخلدمات  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات  ع��امل��ي 
املالية  ال���ق���ط���اع���ات  خم���ت���ل���ف  يف 
والتجارية  واملجتمعية  وال�سياحية 
ال��ق��ط��اع��ات احليوية  وغ��ريه��ا م��ن 

الأخرى. 
هيئة  ا�ست�سافة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
املتعاملني  جمل�ض  املجتمع  تنمية 
واملوا�سالت  ال��ط��رق  لهيئة  التابع 
الرا�سدية،  جم��ل�����ض  يف  م����وؤخ����را 
املال،  عبيد  ال�سيد حممد  بح�سور 
ورئي�ض  امل��دي��ري��ن  ع�����س��و جم��ل�����ض 

املتعاملني يف هيئة الطرق  جمل�ض 
ال�سيد  اللقاء  ح�سر  وامل��وا���س��الت. 
حريز املر، املدير التنفيذي لقطاع 
الجتماعية  وال���رع���اي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
واأع�ساء  املجتمع،  تنمية  هيئة  يف 
جم���ل�������ض امل���ت���ع���ام���ل���ني وع�������دد من 
اأهايل  ممثلي اجلانبني، وعدد من 
اإىل  بالإ�سافة  الرا�سدية،  منطقة 
الأخرى  املناطق  من  املجل�ض  رواد 

يف دبي. 
يف  ال��ع��ل��ي��ا  الإدارة  اأن  امل����ال  واأك������د 
الهيئة ت�سع يف اأعلى �سلم اأولوياتها 
اخلدمات املقدمة اإىل اجلمهور من 
وحتر�ض  املجتمع،  ���س��رائ��ح  جميع 
باأف�سل  ال���س��ت��ع��ان��ة  ع��ل��ى  دائ���م���ا 
اخلدمات  هذه  لتطوير  املمار�سات 
والرت���ق���اء ب��ه��ا مب��ا ي��ف��وق توقعات 
خالل  م��ن  الهيئة  م��ع  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
والو�سول  معهم  الفّعال  التوا�سل 

اإليهم يف مواقعهم. 

من  ع�������دد  اإىل  امل�������ال  وا�����س����ت����م����ع 
واملالحظات  والأف���ك���ار  امل��ق��رتح��ات 
حول بع�ض الظواهر املتعلقة باأداء 
والبنى  العامة  املوا�سالت  و�سائل 
اأكد  وق���د  ل��ه��ا.  ال���الزم���ة  التحتية 
املال باأن الهيئة بجميع موؤ�س�ساتها 
بدرا�سة  دائ��م��ا  ت��ق��وم  وق��ط��اع��ات��ه��ا 
ومالحظات  واأف����ك����ار  م���ق���رتح���ات 
امل��ج��دي منها،  اجل��م��ه��ور وت��ط��ّب��ق 
املقرتحات  اأف�سل  اأ�سحاب  وت��ك��ّرم 

املمتازة والأفكار اجليدة والبّناءة. 
وق�����ال: ت�����س��ع��ى ال��ه��ي��ئ��ة دائ���م���ا اإىل 
اجلماعي  ال���ن���ق���ل  و����س���ائ���ل  ج���ع���ل 
اإم����ارة  يف  للتنقل  الأم���ث���ل  اخل���ي���ار 
لن�سر  وت��ب��ذل ج��ه��ودا حثيثة  دب���ي، 
املوا�سالت  ا�ستخدام و�سائل  ثقافة 
ال���ع���ام���ة ب���ني ���س��ك��ان الإم��������ارة من 
نقل  و�سائل  م��ن  تقدمه  م��ا  خ��الل 
مبرتو  تتمثل  وم��ت��ط��ورة  متقدمة 
العامة،  وو�سائل  دب��ي واحل��اف��الت 

التحتية  وال��ب��ن��ى  ال��ب��ح��ري  ال��ن��ق��ل 
الو�سائل،  ه���ذه  لت�سغيل  ال��الزم��ة 
واملبادرات  اإىل اخلدمات  بالإ�سافة 
امل�ساحبة  الأخ��رى  ال�سرتاتيجية 
التعرفة  ون��ظ��ام  ن��ول،  بطاقة  مثل 
ون���ظ���ام وجهتي  ���س��ال��ك،  امل���روري���ة 
واخلدمات  ال��رح��الت  خم��ط��ط  اأو 
الإلكرتونية، وغريها من الربامج 
اأ�سا�سيا  دورا  تلعب  ال��ت��ي  الأخ���رى 

وحا�سما يف تكامل هذه املنظومة. 
وحثَّ احل�سور على ال�ستفادة من 
باقة اخلدمات الذكية التي تقدمها 
ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل����وا�����س����الت اإىل 
ومقيمني  مواطنني  من  اجلمهور 
للفوائد  بالنظر  و�سائحني،  وزوار 
بها  تتمتع  ال��ت��ي  ال��ك��ث��رية  وامل���زاي���ا 
ب�سرعة  امل��ت��م��ث��ل��ة  اخل���دم���ات  ه����ذه 
و���س��ه��ول��ة اإجن���ازه���ا م���ن ال��ب��ي��ت اأو 
اأجهزة احلا�سوب  با�ستخدام  املكتب 
والهواتف الذكية، حيث توفر على 

وامل�ساريف  ال��وق��ت  امل�����س��ت��خ��دم��ني 
ال�سيارة،  ا���س��ت��خ��دام  على  امل��رتت��ب��ة 
اإىل مراكز  ال��ذه��اب  ع��ن��اء  وحت��ّم��ل 
مواقف  ع���ن  وال���ب���ح���ث  اخل����دم����ة، 
ال�سعوبات  من  وغريها  لل�سيارات 

الأخرى.  
واأك�������د امل��ج��ل�����ض اأن������ه ���س��ي��ت��م بحث 
اأه��ايل منطقة  ودرا���س��ة مقرتحات 
�سيانة  باإجراء  اخلا�سة  الرا�سدية 
الداخلية  ال�سوارع  جلميع  �ساملة 
لقاءات  الرا�سدية، وبعقد  مبنطقة 
توعوية وتثقيفية لفئات كبار ال�سن 
والتن�سيق  بالتعاون  الإعاقة  وذوي 
للتعريف  املجتمع  تنمية  هيئة  مع 
املختلفة  والم��ت��ي��ازات  ب��اخل��دم��ات 

واإ�سافة  الفئتني،  لهاتني  املقدمة 
فئة كبار ال�سن باإيقاف مركباتهم يف 
اأو تخ�سي�ض  الإعاقة  مواقف ذوي 
م��واق��ف ل��ه��م ب��ج��وار م��واق��ف ذوي 
ال���ع���ي���ادات  الع�����اق�����ة وخ���ا����س���ة يف 
اإذا  فقط  والأ���س��واق،  وامل�ست�سفيات 
ال�سادرة  الطبية  التقارير  اأثبتت 
ب��اأن حالتهم  املخت�سة  اجلهات  من 
فئة  مثل  معهم  ال��ع��ام��ل  ت�ستدعي 
ذوي الإعاقة،  وكذلك درا�سة زيادة 
ع��دد احل��اف��الت وم��رك��ب��ات الأجرة 
امل���ن���اط���ق يف دب����ي منها  ب���ع���دد م���ن 
الرابعة  وال��ورق��اء  جنوب  الرب�ساء 
وتخ�سي�ض مواقف ملركبات الأجرة 

واحلافالت يف هذه املناطق.

اإدارة خدمة  كما طلب املجل�ض من 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ت�����س��م��ي��ة م���وظ���ف من 
تنمية  هيئة  مع  وبالتعاون  الإدارة 
املجتمع لتلقي طلبات وا�ستف�سارات 
الإعاقة  وذوي  ال�سن  كبار  ال�سادة 
وذلك  ال�����س��ع��ب��ي��ة  امل��ج��ال�����ض  ورّواد 
ب���ه���دف اإ�����س����ع����اد ه�����ذه ال���ف���ئ���ة من 
من  راحتهم  على  والعمل  املجتمع 

خالل تلبية متطلباتهم.
ال�سكر  بتوجيه  اللقاء  امل��ال  وختم 
اإىل هيئة تنمية املجتمع  والتقدير 
املتعاملني  جمل�ض  م��ع  ل��ت��ع��اون��ه��م 
الرا�سدية  م��ن��ط��ق��ة  اأه�����ايل  ل��ل��ق��اء 
ورّواد جمل�سها من املناطق الأخرى 
احتياجاتهم  على  للوقوف  دب��ي  يف 

اإىل  وال�����س����ت����م����اع  وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م 
م����الح����ظ����ات����ه����م وم���ق���رتح���ات���ه���م 
ذاته  ال��وق��ت  يف  مثمنا  واأف��ك��اره��م، 
اجلهود الكبرية، التي تبذلها هيئة 
بامل�ستوى  لالرتقاء  املجتمع  تنمية 
دب��ي مبا  اإم��ارة  ل�سكان  الجتماعي 
ت���ق���دم���ه م����ن خ����دم����ات ح���ي���وي���ة يف 
ه���ذا اجل��ان��ب، ك��م��ا اأ���س��اد باجلهود 
تنمية  هيئة  تبذلها  التي  احلثيثة، 
ب���ن���اء جمتمع  ���س��ب��ي��ل  امل��ج��ت��م��ع يف 
حيوي يتمتع بكل مقومات النجاح، 
م�سرية  ف���اع���ل يف  ب�����س��ك��ل  وي�����س��ه��م 
ت�سهدها  ال���ت���ي  وال���ن���م���و،  ال���ت���ق���ّدم 
الدولة عموما واإمارة دبي على وجه 

اخل�سو�ض يف خمتلف املجالت. 

ا�صتمل على ور�س واأن�صطة تفاعلية وترفيهية مب�صاركة قرابة 400 فتاة من خمتلف فروعها

فنون وعلوم وتطوع ومغامرة يف برنامج �صجايا �لربيعي »كرنفال �ملو�هب«

  » �لعني �ل�صاهرة « تناق�ض ظاهرة �لبتز�ز �لإلكرتوين 

بالتعاون مع هيئة تنمية املجتمع

)جمل�ض متعاملي طرق دبي( يلتقي �أهايل �لر��صدية 
لبحث مقرتحاتهم و�حتياجاتهم

•• دبي -وام:

الطبي  امللف  مل�سروع  الفعلي  الت�سغيل  عملية  اجلمعة  ام�ض  فجر  ب��داأت 
الإلكرتوين املوحد�سالمة الذي تتبنى تنفيذه هيئة ال�سحة بدبي و يعد 
امل�سروع التقني الأكرب من نوعه يف املنطقة والقائم على اآخر ما جادت 
التوا�سل  توثق عملية  التي  الذكية  والو�سائل  التكنولوجيا احلديثة  به 

القائم بني املري�ض والطبيب.
وتابع معايل حميد حممد القطامي رئي�ض جمل�ض الإدارة املدير العام 
لهيئة ال�سحة بدبي بدء عملية الت�سغيل للم�سروع التي �سمت يف مرحلتها 
املطار  را�سد ومركز دبي لالأمرا�ض اجللدية وعيادات  الأوىل م�ست�سفى 
ومركز دبي للعالج الطبيعي واإعادة التاأهيل ومركز الرب�ساء ال�سحي .. 
وتفقد اأعمال �سري امل�سروع عن كثب خالل زيارته مل�ست�سفى را�سد ومركز 

الرب�ساء ال�سحي.
واأكد القطامي اأهمية التزام جميع القائمني على امل�سروع باملوعد املقرر 
للت�سغيل الذي حتدد فجر اليوم حيث د�سنت الهيئة مرحلة جديدة غري 
م�سبوقة على م�ستوى املنطقة لي�ض ملا يتميز به م�سروع “ �سالمة “ من 
تقنيات فائقة واإمكانيات وجتهيزات هائلة وفقط واإمنا لإرتباط امل�سروع 
اأي�سا بجميع الو�سائل والربامج والتطبيقات الذكية التي توفر توا�سال 
من  متكاملة  منظومة  اإط��ار  يف  والطبيب  املري�ض  بني  وموثوقا  فعال 
الرعاية ال�سحية ت�ساهي مثيالتها يف الدول املتقدمة واأعرق املوؤ�س�سات 

ال�سحية العاملية .
اليوم ثمرة مهمة من ثمار  ال�سحة بدبي تقدم  اإن هيئة  و قال معاليه 
التطوير  �سيا�سة  اأن  م��وؤك��دا   .. ت�سهده  ال��ذي  النوعي  التحول  علميات 
املجتمع  اأف��راد  م�سلحة  يف  مبا�سرة  ت�سب  الهيئة  تنفذها  التي  ال�سامل 

وجه  على  خدماتها  م��ن  وامل�ستفيدين  الهيئة  م��ع  املتعاملني  وجمهور 
التحديد ..كما ت�سب يف اأو�ساط جميع العاملني من الإداريني والكوادر 
تراعي  ممن  والفنيني  التمري�ض  وط��واق��م  امل�ساعدة  والطبية  الطبية 
الهيئة يف حتولتها توفري كل الدعم الالزم لتعزيز جهودهم ومتكينهم 

من اأداء م�سوؤولياتهم وفق طرق حديثة وذكية .
وح���ر����ض م��ع��ايل ال��ق��ط��ام��ي ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����س��ج��ي��ل الأوىل 
والإجراءات التي يقوم بها املتعاملون يف م�ست�سفى را�سد ومركز الرب�ساء 
يقوم  التي  الت�سجيل  عملية  اأن  “ موؤكدا  “ �سالمة  م�سروع  نظام  وف��ق 
– ل��دى زيارته الأوىل هي املدخل احلقيقي  – مل��رة واح��دة  املتعامل  به 
اإمارة  يف  احلكومية  والعيادات  امل�ست�سفيات  بني  املر�سى  انتقال  لت�سهيل 
دبي اإ�سافة اإىل التبادل ال�سل�ض الذي يكفله امل�سروع للبيانات وال�سجالت 
املدخل  ويعد  للهيئة  التابعة  والعيادات  امل�ست�سفيات  جميع  بني  الطبية 

اإج��راءات املراجعة الطبية مبا يعود بتوفري وقت وجهد  املهم لخت�سار 
الطبيب واملري�ض .

اأنه يركز على توحيد  اإذ  “ متعدد الأه��داف  “ �سالمة  اأن م�سروع  وذكر 
الو�سول  و�سرعة  وال��ع��ي��ادات  امل�ست�سفيات  يف  العمل  اإج����راءات  وتوثيق 
يدعم  مبا  الطبية  الرعاية  مواقع  يف  للمر�سى  ال�ساملة  البيانات  اإىل 
املري�ض وجمهور  الذي ي�سب يف م�سلحة  الأم��ر  ال�سائب  القرار  اتخاذ 
املتعاملني اإ�سافة اإىل اأن النظام يعمل على توفري قاعدة بيانات وتقارير 
والبحوث  ال��درا���س��ات  عجلة  دف��ع  يف  وت�سهم  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  تدعم  طبية 

والتطوير والتي تعترب من الأولويات يف املجال الطبي.
اأجل  م��ن  العمل  ف��رق  بذلتها  التي  الكبرية  باجلهود  القطامي  اأ���س��اد  و 
على  خا�ض  ب�سكل  واأثنى   .. موعدها  يف  امل�سروع  ت�سغيل  عملية  اإط��الق 

اإدارة تقنية املعلومات يف الهيئة وجميع القطاعات والإدارات .

�صحة دبي تطلق مرحلة �لت�صغيل �لأوىل مل�صروع �مللف �لطبي �ملوحد )�صالمة( 
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اأخبـار الإمـارات
�لبحرين ترحب بال�صربة �لع�صكرية �لأمريكية على مو�قع �صورية �نطلق منها �لهجوم �لكيماوي

•• املنامة -وام: 

اأعربت البحرين عن ترحيبها بالعمليات الع�سكرية التي قامت بها 
الوليات املتحدة الأمريكية �سد املواقع التي انطلق منها الهجوم 
الكيماوي الذي ا�ستهدف مدينة خان �سيخون باجلمهورية العربية 
ال�����س��وري��ة، م��وؤك��دة اأن ه��ذه اخل��ط��وة ك��ان��ت ���س��روري��ة حلقن دماء 
ال�سعب ال�سوري ومنع انت�سار اأو ا�ستخدام اأي ا�سلحة حمظورة �سد 

املدنيني الأبرياء.
البحرينية  اخلارجية  وزارة  ان  البحرينية  الن��ب��اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  كلمة  مب�سامني  ام�ض  بيان  يف  ا���س��ادت 
ترامب التي تعك�ض العزم والرغبة يف الق�ساء على الإرهاب بكافة 

املتحدة  الوليات  بها  تقوم  التي  الكبرية  باجلهود  اأ�سكاله، منوهة 
اإىل  البحرين  ، م��وؤك��دة وق���وف مملكة  امل��ج��ال  الأم��ري��ك��ي��ة يف ه��ذا 
اأينما  الإره���اب  �سد  حربها  يف  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  جانب 
وجد وبكل حزم. واكدت وزارة اخلارجية ان هذا املوقف المريكي 
على  وت�سدد  ال�سورية،  الأزم���ة  اإن��ه��اء  جلهود  دعًما  ي�سكل  الوا�سح 
ال�سوري  ال�سعب  م�سلحة  باإعالء  الأط��راف  جميع  التزام  �سرورة 
ال�سقيق والعمل بكل جدية و�سفافية لإنهاء معاناته، واأن تت�سافر 
كافة اجلهود من اأجل �سمان وقف اإطالق النار، والتهيئة ملفاو�سات 
تف�سي حلل �سيا�سي �سامل، ا�ستناًدا اإىل بيان موؤمتر جنيف 1 لعام 
2012، وقرارات جمل�ض الأمن ذات ال�سلة، ومبا يحفظ ل�سوريا 

�سيادتها ووحدة اأرا�سيها و�سالمة �سعبها.

�ل�صعودية توؤيد 
�ل�صربة �لأمريكية يف �صوريا

•• الريا�س-وام: 

الأمريكية  الع�سكرية  للعمليات  الكامل  تاأييدها  ع��ن  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأعلنت 
على اأهداف ع�سكرية يف �سوريا، والتي جاءت رًدا على ا�ستخدام النظام ال�سوري لالأ�سلحة 
اأطفال ون�ساء والتي  الع�سرات منهم بينهم  املدنيني الأبرياء واأودت بحياة  الكيمائية �سد 
تاأتي ا�ستمراًرا للجرائم الب�سعة التي يرتكبها هذا النظام منذ �سنوات �سد ال�سعب ال�سوري 
ان  ب��وزارة اخلارجية  ال�سعودية نقال عن م�سدر م�سوؤول  النباء  وذك��رت وكالة   . ال�سقيق 
اململكة حتمل النظام ال�سوري م�سوؤولية تعر�ض �سوريا لهذه العمليات الع�سكرية ، كما نوه 
امل�سدر بهذا القرار ال�سجاع للرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب الذي ميثل رًدا على جرائم 

هذا النظام جتاه �سعبه يف ظل تقاع�ض املجتمع الدويل عن اإيقافه عند حده.

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�سربة  اأم�����ض  الكرملني  اع��ت��رب 
الأم���ريك���ي���ة ع��ل��ى ق���اع���دة جوية 
للنظام ال�سوري يف حم�ض عدوانا 
وانتهاكا  ���س��ي��ادة  ذات  دول����ة  ع��ل��ى 
ل��ل��ق��وان��ني ال��دول��ي��ة ل���دول���ة. كما 
باملذكرة  ال��ع��م��ل  رو���س��ي��ا  اأوق���ف���ت 
م��ع وا���س��ن��ط��ن ل��ت��ف��ادي احل���وادث 

ب�سوريا.
الكرملني  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
الرئي�ض  اإن  بي�سكوف  دم��ي��رتي 
بوتني يعترب ال�سربات الأمريكية 
على �سوريا عدوانا على دولة ذات 
اأحلقت �سررا  اأنها  موؤكدا  �سيادة، 

هائال بالعالقات مع رو�سيا.
ال�سربة  اأن  ب��ي�����س��ك��وف  واأك��������د 
تنتهك  ����س���وري���ا  يف  الأم����ريك����ي����ة 
معايري القانون الدويل، وت�ستند 
اأن  واأ����س���اف   ، واه���ي���ة  ح��ج��ج  اإىل 
رو�سيا ل تعتقد باأن �سوريا متتلك 
التحرك  واأن  كيميائية،  اأ�سلحة 
عقبة  حتما  �سي�سكل  الأم���ريك���ي 
اأمام اإن�ساء حتالف دويل يف �سبيل 

حماربة الإرهاب.
وملح املتحدث با�سم الكرملني اإىل 
“حماولة  الأمريكية  ال�سربة  اأن 
اأعداد  ع��ن  ال��ع��امل  انتباه  ل�سرف 

القتلى املدنيني يف العراق«. 
ا�ستخدام  “جتاهل  اإن  ق���ال  ك��م��ا 
الكيميائية  لالأ�سلحة  الإرهابيني 

لإبالغنا بقرار الرئي�ض واإخطارنا 
وزرائنا  رئي�سة  وكانت  بالهجوم، 

على علم بالأمر طوال الوقت.
يف  ت������ي  اآي  ل����ق����ن����اة  ق��������ال  ك����م����ا 
ال�������س���رب���ة  اإن  ال���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة 
الأم���ريك���ي���ة ك��ان��ت ت��ق��ت�����س��ر على 
منا�سبة  وك���ان���ت  ج���وي���ة  ق���اع���دة 
النظام  ل�������ردع  وت����ه����دف  مت����ام����ا 
الهجمات  م���ن  امل���زي���د  ���س��ن  ع���ن 
ب��الأ���س��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة.. ل���ذا ل 
ب��داي��ة حملة ع�سكرية  اأن��ه��ا  ن��رى 

خمتلفة.
بامل�ساركة  ط��ل��ب��ا  ن��ت��ل��ق  مل  وت��اب��ع 
�سوؤون  �ساأنا من  ه��ذا. مل يكن  يف 
ال����ذي ي��ح��ارب تنظيم  ال��ت��ح��ال��ف 
الدولة يف �سوريا والعراق.. كانت 
هذه عملية اأمريكية، لكن دعوين 

اأوؤكد جمددا اأننا نوؤيدها متاما.
احلكومة  اأك��������دت  ج���ان���ب���ه���ا  م����ن 
تدعم  اأن��ه��ا  اجلمعة  الربيطانية 
املتحدة،  ال���ولي���ات  حت���رك  ك��ل��ي��ا 
رئا�سة  ب���ا����س���م  ال����ن����اط����ق  وق�������ال 
احلكومة يف بيان اإن هذه ال�سربة 
الهجوم  على  منا�سبا  ردا  ت�سكل 
الكيميائي  ب��ال�����س��الح  ال��وح�����س��ي 

الذي ارتكبه النظام ال�سوري.
اخلارجية  وزي���ر  ق���ال  جهته  م��ن 
اإن  اإيرولت  م��ارك  جان  الفرن�سي 
اأب��ل��غ��ت فرن�سا  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
م�سبقا بال�سربة ال�ساروخية على 

املوقع الع�سكري ال�سوري.

مدرج  بتجهيز  الأم��ريك��ي��ون  وق��ام 
العرب  عني  يف  الطائرات  لهبوط 
الرتكية  احل������دود  ق����رب  ك���وب���اين 
طائرات  ا���س��ت��ق��ب��ال  م��ن  ليتمكنوا 
�سحن اأمريكية من طراز �سي 17 

قادرة على نقل عربات مدرعة.
ن�سر  امل��������ج��������اور،  ال�������ع�������راق  ويف 
الأمريكيون اأكرث من خم�سة اآلف 
تدريب  مبهمات  للقيام  ع�سكري 

وا�ست�سارة وم�ساعدة.
الأمريكية  ال��ق��وات  ت�ستخدم  كما 
من  هجومية  وط��ائ��رات  املدفعية 
يف  العراقية  القوات  م�ساندة  اأج��ل 

بع�ض العمليات.

ب�سكل تام يوؤدي اإىل تفاقم الو�سع 
يف �سوريا ب�سكل كبري«.

اخلارجية  اأعلنت  ناحيتها،  وم��ن 
ال�سربات  خلفية  على  الرو�سية 
الأمريكية �سد �سوريا اأنها توقف 
التفاق  مت  التي  باملذكرة  العمل 
عليها مع الوليات املتحدة لتفادي 
احل���وادث وت��وف��ري اأم��ن الطريان 

خالل العملية يف �سوريا.
اإن  ب���ي���ان  وق���ال���ت اخل���ارج���ي���ة يف 
العمل  يجمد  الرو�سي  “اجلانب 
الوليات  م���ع  الت���ف���اق  مب���ذك���رة 
املتحدة لتفادي احلوادث وتوفري 
اأم�������ن حت���ل���ي���ق ال�����ط�����ريان خ���الل 

العملية يف �سوريا«.
الرو�سية  اخل���ارج���ي���ة  وو����س���ف���ت 
�سوريا  على  الأمريكية  ال�سربات 
ال��ذي يعقد من  بالنهج اجلنوين 
امل�ساكل القائمة، واأكدت اأنها عمل 

و�سط �سوريا.
اىل ذلك، اأكدت كل من بريطانيا 
م�سبقا  اأب��ل��غ��ت��ا  اأن���ه���م���ا  وف��رن�����س��ا 
الوليات  نفذتها  التي  بال�سربة 
امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة ع��ل��ى قاعدة 
ال�سورية قرب  ال�سعريات اجلوية 
حم�ض يف حني ذكرت بريطانيا اأن 
وا�سنطن مل تطلب منها امل�ساركة 

يف هذه ال�سربة.
الربيطاين  ال���دف���اع  وزي����ر  وق����ال 
ك��ن��ا ع��ل��ى ات�سال  ف���ال���ون  م��اي��ك��ل 
وث���ي���ق ع��ل��ى ك���ل امل�����س��ت��وي��ات مع 
ب�ساأن  الأم�����ريك�����ي�����ة  احل����ك����وم����ة 

ال�سربات يف �سوريا.
و�سرح لتلفزيون بي بي �سي اأي�سا 
ا�ست�سارين وزير الدفاع الأمريكي 
لتورط  تقييمنا  ماتي�ض  يف  جيم 

النظام يف الهجوم الكيميائي.
واأ������س�����اف ات�������س���ل ب����ي ف��ي��م��ا بعد 

دولة حتارب الإرهاب الدويل. 
واأ�ساف البيان اأن هذه الت�سرفات 
ت����زي����د م�����ن ت����دم����ري ال���ع���الق���ات 

الرو�سية الأمريكية.
ودع��������ت اخل�����ارج�����ي�����ة ال���رو����س���ي���ة 

عدواين وا�سح �سد �سيادة الدولة 
ال�سورية. 

اإن  لها  بيان  يف  اخلارجية  وقالت 
القاعدة  ب�سرب  وا�سنطن  ق���رار 
ال�سورية هو ا�ستعرا�ض للقوة �سد 

جمل�ض  اأع��ل��ن  نف�سه  ال�سياق  ويف 
طارئة  جل�سة  ع��ق��د  ع��ن  ال���دوم���ا 
ال����ي����وم ل��ب��ح��ث ال����ت����ط����ورات بعد 
الأمريكية  ال�ساروخية  ال�سربة 
ال�����س��ع��ريات بحم�ض  ع��ل��ى م��ط��ار 

جمل�ض  يف  ع�����اج�����ل  لج�����ت�����م�����اع 
اإن���ه م��ن الوا�سح  الأم����ن، وق��ال��ت 
اأعدت  الأم��ريك��ي��ة  ال�����س��رب��ات  اأن 
املزعوم  ال��ك��ي��م��اوي  ال��ه��ج��وم  قبل 

يف اإدلب.

•• اأنقرة-وكاالت:

دعا وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ض اأوغلو ام�ض 
على  الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  بالرئي�ض  لالإطاحة  اجلمعة 
الفور، معرّبا عن دعمه للهجوم ال�ساروخي الأمريكي 

على قاعدة ال�سعريات يف ريف حم�ض ال�سمايل.
األن���ي���ا يف  ب��ل��دة  اأوغ���ل���و لل�سحفيني يف  وق����ال ج��اوي�����ض 
ال�سرورة  “من  مبا�سرة  ال��ه��واء  على  ُبثت  ت�سريحات 
الإطاحة بالنظام يف اأ�سرع وقت ممكن من قيادة �سوريا” 

داعيا يف ال�سياق نف�سه اإىل ت�سكيل حكومة انتقالية.
اآمنة للمدنيني يف  اإق��ام��ة مناطق  ب��اأن  ال��وزي��ر  كما ذك��ر 

�سوريا اأ�سبحت اأهم من اأي وقت م�سى.
ويف ال�سياق ذاته، قالت اخلارجية الرتكية يف بيان ن�سرته 
�سباح اليوم على موقعها الإلكرتوين اإنها �ستدعم كافة 
اخلطوات التي من �ساأنها �سمان عدم بقاء اجلرائم دون 

عقاب، وحما�سبة مرتكبيها .

�لأردن: �ل�صربة �لأمريكية 
رد فعل �صروري ومنا�صب

•• عمان-وام:

رد  ال�سورية  الع�سكرية  للقاعدة  المريكية  الع�سكرية  ال�سربة  الردن  اعترب 
فعل �سروريا ومنا�سبا على ا�ستمرار ا�ستهداف املدنيني باأ�سلحة الدمار ال�سامل 
وزير  عن  برتا  الأردن��ي��ة  الأنباء  وكالة  ونقلت  الإن�سانية.  �سد  جرائم  وارتكاب 
الدولة ل�سوؤون العالم الناطق الر�سمي با�سم احلكومة الردنية الدكتور حممد 
املومني قوله ان ا�ستهداف النظام ال�سوري املدنيني بالأ�سلحة الكيميائية فعل 
ل اإن�ساين و�سنيع المر الذي اثار ردود فعل دولية وا�سعة النطاق. وا�ساف ان 
الردن يوؤكد ويجدد دعمه لكافة اجلهود الدولية ومن �سمنها التحالف الدويل 
�سد الإرهاب وجلهود منظمة حظر ال�سلحة الكيمائية للتاأكد من عدم تكرار 
ا�ستخدام مثل هذه ال�سلحة التي اعلن �سابقا عن ان �سورية قد تخل�ست منها 
متاما، وطالب املجتمع الدويل ببذل كل جهد ممكن من اجل وقف العنف �سد 
املدنيني والأبرياء ال�سوريني.  وقال املومني ان هذه التطورات اخلطرية توؤكد 
مرة اخرى احلاجة املا�سة وال�سرورية لتكاتف املجتمع الدويل من اجل اإيجاد 
حل �سيا�سي لالأزمة ال�سورية ودعم اجلهود لإجناح مفاو�سات جنيف للو�سول 
امل�سارات  �ساأن جناح هذه  وان من  اأ�ستانة،  م�ساورات  دعم  وكذلك  �سيا�سي  حلل 
وقف العمال الال اإن�سانية التي ترتكب بحق ال�سعب ال�سوري والتو�سل اىل حل 

�سيا�سي يجنب ال�سعب ال�سوري ال�سقيق ويالت احلرب والدمار.

وح�سية  على  �ساهد  ب��اأ���س��ره  ال��ع��امل  اأن  البيان  واأو���س��ح 
ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري وا���س��ت��ه��داف��ه امل��دن��ي��ني ب�����س��ت��ى اأن����واع 
الأ���س��ل��ح��ة ع��ل��ى م����دار ال�����س��ت ���س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، وال���رد 
الأمريكي جاء عقب قتل قوات ب�سار الأ�سد ع�سرات من 
الكيميائية يف  بالأ�سلحة  الأطفال  اأغلبهم من  املدنيني 

بلدة خان �سيخون ال�سورية. 
بدوره، قال اإبراهيم كالني الناطق با�سم الرئي�ض رجب 
املجازر،  النوع من  تكرار هذا  “لتجنب  اأردوغ���ان  طيب 
من ال�سروري فر�ض منطقة حظر جوي ومناطق اآمنة 

يف �سوريا بدون تاأخري«.
ال��وزراء قد رحب  وكان نعمان قورتوملو�ض نائب رئي�ض 
نظام  معاقبة  ���س��رورة  اإىل  ودع��ا  الأمريكية،  بال�سربة 
الأ�سد.   وقال قورتوملو�ض اإن تركيا تدعو ل�ستمرار هذه 
دوليا”  ونظامه  الأ�سد  معاقبة  تتم  اأن  “اإىل  ال�سربات 
“اتخاذ موقف وا�سح �سد  ب�  ال��دويل  املجتمع  وتطالب 

همجية نظام الأ�سد«.

•• عوا�صم-وكاالت:

حظيت ال�سربات التي وجهتها الوليات املتحدة �سد قاعدة 
بتغطية  ال�سمايل،  حم�ض  ري��ف  ق��رب  الع�سكرية  ال�سعريات 
قد  مل��ا  وا�ست�سرافا  وتعليقا  حتليال  احل���دث  تناولت  وا�سعة 
يرتتب عليه من تداعيات وردود فعل من جانب القوى املعنية 
باحلرب الدائرة هناك. واهتمت �سحف بعينها مبوقف رو�سيا 
جتاه ال�سربة وكيفية ردها عليها. وقالت �سحيفة وا�سنطن 
الرئي�ض  اإن  رو�سيا؟”  “كيف �سرتد  بعنوان  بو�ست يف تقرير 
باأن  ال��رو���ض  اإىل طماأنة  دون��ال��د ترمب قد يعمد  الأم��ريك��ي 
ال�سربة مل يكن ُيق�سد منها �سوى معاقبة الرئي�ض ال�سوري 
ب�سار الأ�سد على ا�ستخدامه اأ�سلحة كيميائية على بلدة خان 
التوازن  قلب  نيته  يف  لي�ض  واأن���ه  املا�سي،  الثالثاء  �سيخون 
اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت  هناك.  ال��دائ��رة  الأهلية  احل��رب  يف 
ه��و وج��ود قوات  الآن  الع�سكريني  وق��ادت��ه  ي��واج��ه ترمب  م��ا 
قادرة  رو�سية  ج��وي  دف��اع  واأنظمة  القتال  �ساحات  يف  رو�سية 
على اإ�سقاط الطائرات الأمريكية. ومما يزيد الطني بلة اأن 
القوات الرو�سية امتزجت مع قوات النظام ال�سوري، وهو ما 

قد يوؤدي اإىل �سقوط �سحايا ع�سكريني رو�ض يف حال توجيه 
املتقاعد  اجل��رال  وح��ذر  �سوري.  ه��دف ع�سكري  �سربة لأي 
جون األن، الذي ن�سق احلملة �سد تنظيم داع�ض الإرهابي يف 
العراق و�سوريا اإبان اإدارة الرئي�ض باراك اأوباما، من اأن يكون 
ملثل هذه ال�سربات الع�سكرية تاأثري حا�سم على احلرب �سد 
الإرهاب. وقال اأندرو اإك�سوم -وهو م�سوؤول ع�سكري �سابق يف 
اإدارة اأوباما- اإن ال�سوريني والرو�ض قد ُيف�سدون احلرب على 
�سيكون  اإذ  الأ�سد،  الإره��اب يف حال توجيه �سربة �سد نظام 
دفاعاتهم  اأنظمة  ن��ريان  باإطالق  للبدء  الذرائع  من  لديهم 
اأُ�سقطت  م��ا  واإذا  ال����دويل.  التحالف  ط��ائ��رات  على  اجل��وي��ة 
ال�سورية  ال��رادارات  على  للرد  ا�سطرت  اأو  اأمريكية  طائرات 
اإىل م�ستنقع  ق��د تنجر  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ف���اإن  وال��رو���س��ي��ة، 
احلرب الأهلية الفو�سوية يف �سوريا، بح�سب وا�سنطن بو�ست. 
املتوقع  الرد  اإ�ض توداي من جانبها على  وركزت �سحيفة يو 
فقد  اجلوية.  لقاعدتها  الأمريكي  الق�سف  على  �سوريا  من 
تنتقم  لن  �سوريا  اأن  على  يبدو  كما  يراهن  ترمب  اأن  ذك��رت 
من وا�سنطن، واأن رو�سيا واإيران -حلفاء الأ�سد الرئي�سيني- 

�سيمتنعون اأي�سا عن الرد.

مل��راق��ب��ة ال��و���س��ع ع��ل��ى الأر������ض، اأو 
لتنفيذ هجمات ب�سواريخ هيلفاير 

.
م�ست�سارون ع�سكريون

���س��وري��ا، ن�سرت  وع��ل��ى الأر������ض يف 
�سرق  �سمال  امل��ت��ح��دة يف  ال��ولي��ات 
م�ست�سار  ت�����س��ع��م��ئ��ة  ن��ح��و  ال���ب���الد 
القوات  م���ن  وع��ن��ا���س��ر  ع�����س��ك��ري 

اخلا�سة ومن �سالح املدفعية.
ل�سالح  ت��اب��ع��ة  م���داف���ع  وت�����س��اع��د 
ق���وة كردية  ال��ب��ح��ري��ة الأم���ريك���ي 
عربية يف تنفيذ هجوم يف حمافظة 
الرقة حيث معقل تنظيم داع�ض يف 

�سوريا.

بالوقود يف اجلو من طراز كي �سي 
135 ، وطائرات الرادار من طراز 
اأواك�ض ، وقاذفات اإ�سرتاتيجية من 

. طراز بي 52 
وم�����ن ال�����س��ع��ب ج�����دا ر����س���د هذه 
منها  ال��واح��دة  تباع  التي  الطائرة 
وهي  دولر،  مليون   360 مببلغ 
قادرة على التحليق ب�سرعة كبرية 
ج���دا وع��ل��ى اإل���ق���اء ق��ن��اب��ل موجهة 
كيلومرتا   25 بعد  على  بالليزر 

من الهدف.
ب����ال طيار  ك���م���ا جت�����وب ط����ائ����رات 
م��ن ط���راز ري���رب وب��ري��داي��ت��ور من 
و�سوريا  العراق  اأج��واء  توقف  دون 

•• وا�صنطن-وكاالت:

تتوفر الوليات املتحدة الأمريكية 
على قدرات ع�سكرية قوية تن�سرها 
املتو�سط  وم��ي��اه  ���س��وري��ا  مب��ح��ي��ط 
ب���ني مدمرات  وت��ت��ن��وع  واخل��ل��ي��ج، 
ون����خ����ب����ة م������ن ق����ط����ع ����س���الح���ه���ا 
الع�سكريني  اآلف  بجانب  اجل��وي، 

وامل�ست�سارين. 
وقد ا�ستخدم جزء من هذه القوة 
للنظام  ع�سكرية  قاعدة  �سرب  يف 

ال�سوري اأم�ض اخلمي�ض.
التي  امل���ت���ح���دة،  ال����ولي����ات  ت��ن�����س��ر 
ع�سكرية  قاعدة  اخلمي�ض  ق�سفت 
هجوم  على  ردا  ال�����س��وري  للجي�ض 
بتنفيذه  دم�����س��ق  ُت��ت��ه��م  ك��ي��م��ي��ائ��ي 
ال��ب��الد، قدرات  ���س��م��ايل غ��رب��ي  يف 

ع�سكرية قوية يف حميط �سوريا.
مل��رك��ز هرييتدج  ت��ق��دي��ر  وب��ح�����س��ب 
 35 الأم��ريك��ي ل��ل��درا���س��ات، هناك 
األف ع�سكري تابعني لقيادة القوات 

الأمريكية يف ال�سرق الأو�سط.
وميكن للوليات املتحدة اأن تعتمد 
ال�سوري  النظام  �سد  �سرباتها  يف 
على بوارج من الأ�سطول ال�ساد�ض 
وقادرة  باإيطاليا  نابويل  يف  توجد 
ع��ل��ى اإط����الق ���س��واري��خ م��ن طراز 
توماهوك على اأهداف على الأر�ض 

على بعد اأكرث من األف كيلومرت.
ال�سعريات  قاعدة  ا�سُتهدفت  وق��د 
حمافظة  يف  ال��ع�����س��ك��ري��ة  اجل���وي���ة 
حم�ض بو�سط �سوريا فجر اجلمعة 
بح�سب  ت��وم��اه��وك،  ���س��اروخ  ب�59 

على  بناء  الأمريكيني،  امل�سوؤولني 
اأمر من الرئي�ض دونالد ترمب.

وت���وج���د امل���دم���رت���ان ي���و اأ������ض اأ����ض 
بورتر وي��و اأ���ض اأ���ض رو���ض يف �سرق 
م�سوؤول  بح�سب  املتو�سط،  البحر 

يف البحرية الأمريكية.
اأ�ض  اأ���ض  يو  النقل  �سفينة  وتوجد 
ميزا فريدي اأي�سا يف �سرق البحر 
امل��ت��و���س��ط، ك��م��ا ت��وج��د ب��واخ��ر من 
الأ�سطول اخلام�ض يف مياه اخلليج 

اأو يف مياه البحر الأحمر.
وجت���وب ح��ام��ل��ة ال��ط��ائ��رات جورج 
ب���و����ض ح���ال���ي���ا مياه  اأت���������ض دب���ل���ي���و 
للعمليات  دع��م  مهمة  يف  اخل��ل��ي��ج، 

اجلارية �سد تنظيم داع�ض.
ويف �سبتمرب اأيلول 2014 اأطلقت 
�ساروخا   47 الأم��ريك��ي��ة  ال�سفن 
�سوريا،  على  توماهوك  ط��راز  من 
على  ال��ق�����س��ف  م���ن  ل��ي��ل��ة  اأول  يف 

مواقع تنظيم الدولة يف البالد.
قواعد جوية

وت�ستخدم الوليات املتحدة قواعد 
الأو�سط،  ال�سرق  يف  عدة  ع�سكرية 
اأقربها اإىل �سوريا قاعدة اإجنرليك 
يف ج��ن��وب ت��رك��ي��ا، وت��ق��ع ع��ل��ى بعد 
ح��وايل مئة كيلومرت من احلدود 
يف  قاعدة  ت�ستخدم  كما  ال�سورية. 
ك��ب��رية يف  ج��وي��ة  وق���واع���د  الأردن 

منطقة اخلليج.
وتن�سر الوليات املتحدة يف املنطقة 
من  اجل���وي  �سالحها  قطع  نخبة 
طائرات اأف 15 واأف 16 واأف 22 
التزويد  ط��ائ��رات  اإىل  بالإ�سافة   ،

لندن وباري�س ت�ؤكدان علمهما امل�صبق بال�صربة الأمريكية

رو�صيا ترف�ض �صرب �صوريا وتذكر بغزو �لعر�ق

األف ع�صكري تابعني للق�ات الأمريكية يف املنطقة  35

قدر�ت ع�صكرية �أمريكية قوية يف حميط �صوريا
تركيا توؤيد �ل�صربة �لأمريكية وتدعو لالإطاحة بالأ�صد

كيف �صرتد رو�صيا و�صوريا على �ل�صربة �لأمريكية؟
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اأخبـار الإمـارات

قالت و�سائل اإعالم تركية ر�سمية ام�ض اجلمعة اأن ال�سلطات اعتقلت 
ال�����س��وري حتطمت ط��ائ��رت��ه يف تركيا  ���س��الح اجل��و  ر�سميا ط��ي��ارا يف 

ال�سهر املا�سي بتهمة التج�س�ض وانتهاك اأمن احلدود.
وكان الطيار ال�سوري حممد �سوفان )56 عاما( هبط مبظلته يف 

الأرا�سي الرتكية قبل حتطم طائرته يف الرابع من مار�ض اآذار.
وقال �سوفان لل�سلطات الرتكية اإن طائرته اأ�سقطت وهي يف طريقها 
�سمال  يف  اإدل���ب  حمافظة  م��ن  مقربة  على  ريفية  مناطق  لق�سف 

�سوريا.
�ساروخية  اأمريكية  �سربات  من  �ساعات  بعد  العتقال  ق��رار  وياأتي 

على قاعدة جوية �سورية.

اعلنت وزارة اخلارجية ال�سينية ام�ض ان وزير اخلارجية الفرن�سي 
جان مارك اآيرولت �سيقوم يومي 13 و14 ني�سان ابريل بزيارة اىل 

ال�سني، بعد مقتل مواطن �سيني بر�سا�ض �سرطي يف باري�ض.
ال�سينية،  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدثة  �سونينغ  ه��وا  واو�سحت 
يانغ جي�سي،  الدولة  وانغ يي وم�ست�سار  �سيلتقي نظريه  اآيرولت  ان 

امل�سوؤول الفعلي للدبلوما�سية اخلارجية ال�سينية.
خ���الل هذه  ي��ان��دون��غ،  ل��ي��و  ال�����وزراء  رئي�سة  ن��ائ��ب��ة  اي�����س��ا  و�سيلتقي 
الزيارة التي �ستجرى قبل ع�سرة ايام من الدورة الوىل لالنتخابات 

الرئا�سية الفرن�سية.
العالقات  حول  النظر  وجهات  �سيتبادلن  الطرفني  ان  هوا  وقالت 

الثنائية وامللفات ذات الهتمام امل�سرتك.
�ساوياو، رب  ا�سابيع على مقتل ليو  اآيرولت بعد ثالثة  وتاأتي زيارة 
اذار مار�ض يف   26 باري�ض، بر�سا�ض �سرطي يف  ال�سيني يف  العائلة 
تو�سيح مالب�سات  فرن�سا  بكني طلبت من  وكانت  ظ��روف غام�سة. 

احلادث.
و�ستتطرق فرن�سا وال�سني، الع�سوان الدائمان يف جمل�ض المن، اىل 
الو�سع يف �سوريا اي�سا، حيث ق�سفت الوليات املتحدة قاعدة جوية 

للجي�ض ال�سوري ليل اخلمي�ض اجلمعة.

ان  مي�ستورا  دي  �ستافان  �سوريا  اىل  املتحدة  المم  مبعوث  اأع��ل��ن 
جمموعة العمل الدولية حول �سوريا �ستجتمع بطلب من رو�سيا بعد 
ال�سربة الأمريكية التي ا�ستهدفت قاعدة ال�سعريات يف حم�ض بعد 

ثالثة اأيام من هجوم كيميائي يف اإدلب.
ال��ن��ار يف  اط���الق  ان جلنة وق��ف  ب��ي��ان  وق���ال مكتب دي مي�ستورا يف 
يف  عاجال  اجتماعا  �ستعقد  �سوريا  ح��ول  الدولية  العمل  جمموعة 

وقت لحق.
ان  مو�سحا  اخلا�ض،  املبعوث  �سيرتاأ�سه  الجتماع  ان  امل�سدر  وتابع 
ووافقت  الجتماع  عقد  طلبت  للمجموعة  امل�سارك  الرئي�ض  رو�سيا 

عليه الوليات املتحدة الرئي�ض امل�سارك اأي�سا.
عند  �سيبداأ  الج��ت��م��اع  ان  مي�ستورا  دي  با�سم  متحدثة  واأو���س��ح��ت 
ال�ساعة 17،00 )15،00 ت غ(، م�سرية اىل عدم توقع �سدور اأي 

ت�سريح او بيان يف ختامه.
ورف�ض دي مي�ستورا حتى ال�ساعة التعليق على ال�سربة المريكية 

يف �سوريا.

منطقة  يف  اآخ��ري��ن  اثنني  بفقد  تقارير  واأف���ادت  اأ�سخا�ض  �ستة  ُقتل 
اأن �سهدت املنطقة  ك�سمري الواقعة ب�سمال الهند ام�ض اجلمعة بعد 
اأر�سية  انهيارات  يف  ت�سبب  مما  غزير  ب�سكل  وثلوج  اأم��ط��ار  هطول 
وحتويل اأنهار جبلية اإىل �سيول عارمة. واأر�سلت طائرات هليكوبرت 
اأع����ادت اإىل الأذه�����ان عام  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ول  اأ���س��خ��ا���ض عزلتهم  لإن��ق��اذ 
عندما فا�ست مياه نهر جيلوم، الذي مير عرب �سريناجار   2014
املدينة الرئي�سية يف املنطقة، واجتاحت املنازل وقتلت 200 �سخ�ض. 
الثلوج  ت�ساقط  اإن  الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدث  كاليا  راجي�ض  وق��ال 
الثلوج مركزا  دفنت  وق��ال  انهيارات.  ت�سبب يف ح��دوث عدة  الكثيف 
ما  جنود.  خم�سة  اأ�سل  من  اثنان  وانقذ  باتاليك  قطاع  يف  ع�سكريا 
زالت عملية البحث عن ثالثة جنود م�ستمرة وانت�سلنا ثالث جثث. 
اإىل  ويف منطقة بون�ض، قاد جندي يحمل م�سعال طائرة هليكوبرت 
جمموعة من الأهايل العالقني على �سفة بعيدة لأحد الأنهار هناك. 
وت�سلق ال�سكان املحليون �سلما من احلبال اإىل الطائرة التي نقلتهم 

بعد ذلك اإىل منطقة اآمنة.

عوا�صم

انقرة

جنيف

نيودلهي

بكني

در��صة �إ�صر�ئيلية: قانون منع 
ن�صطاء �ملقاطعة غري جمد

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

قالت درا�سة اإ�سرائيلية اإن القانون الأخري الذي اأقره الكني�ست حول منع دخول 
ن�سطاء حركة املقاطعة العاملية )بي دي اأ�ض( اإىل اإ�سرائيل غري جمد، وقد يعود 
بنتائج عك�سية على اإ�سرائيل ف�سال عن اإثارته ردود فعل دولية كبرية باعتبار 

اأنه يقيد حرية التعبري.
واأو�سحت الدرا�سة -التي اأ�سدرها معهد اأبحاث الأمن القومي التابع جلامعة 
تل اأبيب- اأن القانون مينح وزير الداخلية �سالحية منع دخول من يراه معاديا 
لإ�سرائيل، يف ظل اإ�سرتاتيجيتها التي اأعلنت احلرب على كل ما من �ساأنه “نزع 
املدين.  املجتمع  موؤ�س�سات  من  بالأ�سا�ض  واملوجهة  اإ�سرائيل”  عن  ال�سرعية 
واأ���س��اف��ت: يف ال��وق��ت ال��ذي ل تدعم فيه ال���دول العظمى ح��ول ال��ع��امل حركة 
ل�  انتقادات  لتوجيه  املجال  يتيح  ال��دويل  املجتمع  فاإن  اإ�سرائيل،  �سد  املقاطعة 
امل�ستوطنات الإ�سرائيلية باعتبارها م�سروعا ينتهك القانون الدويل. واأو�سحت 
اأ�سباب،  اأن هذا القانون غري جمد من ناحية مواجهة حركة املقاطعة لأربعة 
ل  م��ن  ك��ل  ت��ع��ادي  كاأنها  ال���دويل  باملجتمع  اإ�سرائيل  يظهر  القانون  اأن  اأول��ه��ا 
يوافقها على م�ساريعها ال�ستيطانية، مما ي�سيء -وفق الدرا�سة- اإىل ال�سورة 

التي حتاول ر�سمها اإ�سرائيل لنف�سها حول العامل باأنها دولة دميقراطية.

جوبا متنع دخول �لقو�ت �لدولية ملوقع مذبحة 

باري�ض تدعو �لليبيني لتفعيل �حلل �ل�صيا�صي 

�ل�صرطة تفرق متظاهرين بجنوب �أفريقيا 

�جلنائية تدعو لإحالة جنوب �أفريقيا ملجل�ض �لأمن ��صبانيا تعزز �ملر�قبة على �حلدود مع جبل طارق 
بالتزود بوثائق بيومرتية لت�سهيل مرورهم عند نقاط العبور.

ودخل الج��راء حيز التطبيق اجلمعة عند حدود كل ف�ساء �سينغن وذلك 
ا�سبانيا  عنها  ت��ن��ازل��ت  ال��ت��ي  ط���ارق  جبل  منطقة  ح��ول  ت��وت��ر  خلفية  على 

لربيطانيا يف العام 1713 وتطالب بها منذ عقود.
وك��ان��ت �سلطات جبل ط��ارق دان��ت الرب��ع��اء تعزيز اج����راءات امل��راق��ب��ة غري 
انتظار  �سفوف  اىل  ي���وؤدي  ال��ذي  ا�سبانيا،  قبل  م��ن  احل���دود  على  املقبول 

طويلة وذلك يف اطار توتر جديد بني مدريد ولندن ب�سبب بريك�ست.
ويرغب �سكان جبل طارق باأن تبقى منطقتهم حتت ال�سيادة الربيطانية.

وعر�ست مدريد ر�سميا على اململكة املتحدة يف ت�سرين الأول اكتوبر تقا�سما 
لل�سيادة على املنطقة “ي�سمح جلبل طارق بالبقاء يف الحتاد الأوروبي بعد 

رحيل الربيطانيني.

•• مدريد-اأ ف ب:

اأعلنت ا�سبانيا ام�ض تعزيز عمليات املراقبة على احلدود مع منطقة جبل 
طارق اخلا�سعة لدارة بريطانيا يف اق�سى اجلنوب، وذلك تطبيقا للمعايري 

الوروبية اجلديدة املتعلقة بحدود ف�ساء �سينغن.
الجراءات  اتخذت  ال�سبانية  ال�سلطات  ان  الداخلية  ل��وزارة  بيان  واو�سح 
املوؤاتية للحد من امل�سايقات التي ميكن ان ي�سببها ت�سديد عمليات املراقبة 
وذلك من خالل تثبيت انظمة تكنولوجية جديدة وتعزيز عديد العاملني 

يف نقاط العبور الكرث اكتظاظا.
التدقيق  الذين بات يتم  واأو�ست وزارة اخلارجية رعايا الحتاد الوروب��ي 
احلر،  التنقل  منطقة  من  وخروجهم  دخولهم  عند  الثبوتية  اوراق��ه��م  يف 

التي جت��د �سعوبة يف  اأوغ��ن��دا  اإىل 
الأع������داد. وي�سكل  ت��ل��ك  ا���س��ت��ي��ع��اب 
الوافدين  ث��ل��ث��ي  ن��ح��و  الأط����ف����ال 

اجلدد.

•• نريوبي-رويرتز:

قالت متحدثة با�سم الأمم املتحدة 
جنوب  �سلطات  اإن  اجلمعة  ام�����ض 
ال�سودان متنع قوات حفظ ال�سالم 
اأن  بلدة ي�ستبه  زي��ارة  الدولية من 
جنودا قتلوا فيها مدنيني واأطفال 

هذا الأ�سبوع.
وحت��اول ق��وات حفظ ال�سالم منذ 
ب���ل���دة باجوق  اأي�����ام دخ�����ول  اأرب���ع���ة 
اأوغندا  م��ع  احل���دود  م��ن  القريبة 
اأعمال  ع��ن  تتاأكد  مل  تقارير  بعد 

قتل جماعية.
املتحدثة  ب��ري���س��و  ���س��ان��ت��ال  وق��ال��ت 
با�سم بعثة الأمم املتحدة يف جنوب 
حتى  البلدة  يدخلوا  مل  ال�����س��ودان 
مع  م�ستمرة  واملفاو�سات  الآن... 

ال�سلطات املحلية.
با�سم  املتحدثة  اإري كانيكو  وقالت 
هذا  ن��ي��وي��ورك  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم 

عن  كيلومرتا   15 وتبعد  ن�سمة 
احلدود مع اأوغندا.

با�سم  املتحدث  بالو�ض  بابار  وق��ال 
املفو�سية العليا لالجئني اإن اأكرث 
نزحوا من  �سخ�ض  اآلف  �ستة  من 

باجوق اإىل اأوغندا هذا الأ�سبوع.
واأ�ساف “قال لجئون اإنهم �سهدوا 
اأطلقت  ب��اأع��رية  لهم  اأق���ارب  مقتل 
عليهم من م�سافة قريبة وحتدثوا 
بينهم  اأو ذبح كثريين  اعتقال  عن 
اأطفال. هربت عائالت يف اجتاهات 
واملعوقون  امل�سنون  وقتل  خمتلفة 

الذين مل يتمكنوا من اجلري.«
من  الكثري  اأن  اإىل  بالو�ض  واأ���س��ار 
ال��ن��ازح��ني م��ا زال����وا ي��خ��ت��ب��ئ��ون يف 
مناطق اأحراج حماولني الفرار اإىل 
وممتلكات  منازل  اإن  وقال  اأوغندا 

تعر�ست للنهب والإحراق. 
ووردت اأنباء عن اإغالق جمموعات 
م�سلحة الطرقات الرئي�سية املوؤدية 

ال�سودان  اإن جي�ض جنوب  الأ�سبوع 
مي��ن��ع ق�����وات ح��ف��ظ ال�������س���الم من 

الدخول.
جنوب  ���س��ك��ان  م��ن  الآلف  وه����رب 
الأ�سبوع  اأوغندا هذا  اإىل  ال�سودان 
وقالوا اإن القوات احلكومية قتلت 

مدنيني يف باجوق يوم الثنني.
واأح���������س����ت روي���������رتز م���ق���ت���ل 17 
اإىل  ا���س��ت��ن��ادا  الأق����ل  ع��ل��ى  �سخ�سا 

روايات �سهود.
القتلى  بع�ض  اإن  الالجئون  وق��ال 
اأثناء  بالر�سا�ض  اأ�سيبوا  اأط��ف��ال 
ال���ف���رار يف ح���ني ذبح  حم��اول��ت��ه��م 
اآخ������رون وت���دل���ت اأج�����س��اده��م على 

اإطارات الأبواب.
ال�سودان  ج���ن���وب  ح��ك��وم��ة  ون���ف���ت 
للمدنيني.  ج���ن���وده���ا  ا���س��ت��ه��داف 
هجوما  ���س��ن��ت  ق��وات��ه��ا  اإن  وق��ال��ت 
باجوق  ب��ل��دة  م��ن  ع�سابات  ل��ط��رد 
األف   50 م��ن  اأك���رث  ي�سكنها  ال��ت��ي 

•• جوهان�صربج-رويرتز:

جنوب  عا�سمة  جوهان�سربج  يف  عنف  اأع��م��ال  اندلعت 
البالد  اأرج��اء  امل��دن يف  اأفريقيا و�سط مظاهرات جابت 
و�سارك فيها اأكرث من 30 األف �سخ�ض ملطالبة الرئي�ض 
جاكوب زوما بالرحيل يف اأعقاب تعديل حكومي ت�سبب 

باأحدث اأزمة �سيا�سية جديدة.
واأطلقت ال�سرطة يف جنوب اأفريقيا اجلمعة الر�سا�ض 
من  متظاهرين  على  للدموع  امل�سيل  وال��غ��از  املطاطي 
حزب املوؤمتر الوطني الأفريقي احلاكم يف جوهان�سربج 

مما اأ�سفر عن اإ�سابة رجل وامراأة.
تخطي  م��ن  املتظاهرين  منع  حت��اول  ال�سرطة  وك��ان��ت 
التحالف  ح��زب  مل��وؤي��دي  تظاهرة  ع��ن  يف�سلهم  ح��اج��ز 

الدميقراطي املعار�ض.
ون��ظ��م ح���زب ال��ت��ح��ال��ف ال��دمي��ق��راط��ي ،ال����ذي دع���ا اإىل 
امل�����س��ريات، جتمعا ���س��ارك ف��ي��ه اأك���رث م��ن ع�����س��رة اآلف 

ات�سم  لكنه  ب��ج��وه��ان�����س��ربج  ث��ان��ي��ة  منطقة  يف  �سخ�ض 
بالهدوء.

ج���وردان يف  برافني  املالية  لوزير  زوم��ا  تنحية  واأث���ارت 
امل��ا���س��ي غ�سب  الأخ����ري اخلمي�ض  ال��ت��ع��دي��ل احل��ك��وم��ي 
�سلطته  وقو�ست  �سواء  حد  على  واملعار�سني  املوؤيدين 
الأفريقي  الوطني  املوؤمتر  حزب  يف  بخالفات  وت�سببت 
الأقلية  حكم  نهاية  منذ  اأفريقيا  جنوب  يحكم  ال��ذي 

البي�ساء للبالد عام 1994.
�سي�سوتون  الربملان  اأع�ساءه يف  اإن  املوؤمتر  وق��ال حزب 
لإ�سقاط م�سروع قانون ل�سحب الثقة من زوما يف 18 

اأبريل ني�سان.
كابيتال  م��ن  اأ���س��ب��ورن  ج��ون  القت�سادي  اخلبري  وق��ال 
للرئي�ض  املتزايدة  “املعار�سة  اإن  اأفريكا  اإيكونوميك�ض 
جاكوب زوما اأثارت ال�سكوك حيال احتمال اإجباره على 
التنحي من من�سبه. لكننا نعتقد اأن النتيجة املرجحة 

هي اأن زوما �سيقرر بنف�سه موعد رحيله.«

قتيل و�صد�مات خالل تظاهرة يف فنزويال 
•• كراكا�س-اأ ف ب:

املعار�سني  م��ن  ع�سرات  وا�سيب  ع��م��ره،  م��ن  ع�سرة  التا�سعة  يف  �ساب  قتل 
للرئي�ض نيكول�ض مادورو، خالل �سدامات بني حمتجني وقوات المن يف 

احدى �سواحي كراكا�ض.
واك��د ميغيل ميديريكو مدير الع��الم يف �سرطة ولي��ة م��ريان��دا، لوكالة 
فران�ض بر�ض ان خايرو اورتيز تويف اثر ا�سابته بر�سا�سة يف ال�سدر، لدى 
وجوده على حاجز ن�سبه املتظاهرون يف مونتانيا التا، ب�ساحية العا�سمة 

الفنزويلية.
واعلن املدافع عن ال�سعب طارق ويليام �سعب، انه ات�سل بعد هذا احلادث 
بوزير الداخلية والعدل ن�ستور ريفريول. وكتب على تويرت نوؤكد ان هذه 

اجلرمية اخلطرية لن تبقى بال عقاب.
مرياندا  وح��اك��م  الفنزويلية  للرئا�سة  ال�سابق  املر�سح  حمل  جانبه،  م��ن 
ال�سباط  اجرب  لنه  احل��ادث  م�سوؤولية  الداخلية  وزير  كابريل�ض،  انريكي 

على قمع )التظاهرات( بدون ان ياأخذ حياة النا�ض يف العتبار.
لكن املعار�سة الفنزويلية دعت منذ م�ساء اخلمي�ض، اىل تظاهرة جديدة يف 
نهاية ال�سبوع. وقال نائب رئي�ض الربملان فريدي غيفارا يف موؤمتر �سحايف 
يجب ان ينزل �سعف عدد ال�سخا�ض اىل �سوارع البالد ال�سبت... ال�سعب ل 

يقوم باأمر �سيء، كل ما يفعله هو انه يطالب بحقوقه.
وم�ساء اخلمي�ض كانت مواجهات اقل حدة جتري بني متظاهرين وال�سرطة 

يف �سرق العا�سمة بعد ت�سع �ساعات من بدء التعبئة.
التظاهرة.  اي�سا بجروح يف  الذي قتل، ا�سيب ع�سرات  ال�ساب  واىل جانب 
وقال النائب املعار�ض ميغيل بيت�سارو يف ت�سريح لوكالة فران�ض بر�ض قمنا 
باجالء جريحني م�سابني يف الراأ�ض واآخر ك�سرت ذراعه و�سحافية تعاين 

من م�ساكل يف التنف�ض.

�ل�صود�ن يفر�ض تاأ�صرية 
دخول على �مل�صريني 

•• القاهرة-رويرتز:

القاهرة  م��ط��ار  م�����س��ادر يف  ق��ال��ت 
ال�����س��ودان ف��ر���ض اع��ت��ب��ارا من  اإن 
ام�������ض اجل��م��ع��ة ت���اأ����س���ريات دخ���ول 
ع��ل��ى امل�����س��ري��ني ال��رج��ال م��ن �سن 
50 عاما واأ�سار متحدث  اإىل   18
الإج���راء اجلديد  اأن  اإىل  ���س��وداين 
م�سادر  وقالت  باملثل.  معاملة  هو 
�سركات  مكاتب  اإن  القاهرة  مطار 
ال��ع��ام��ل��ة يف املطار  ال��ن��ق��ل اجل���وي 
تلقت تعليمات من مطار اخلرطوم 
ب��الإج��راء م��ع حتذير م��ن اأن غري 
الفئات  م����ن  ال���ت���اأ����س���رية  ح���ام���ل���ي 

العمرية املذكورة �سريحلون.
م�سر  ����س���رك���ة  اإن  م�������س���در  وق������ال 
التعليمات  تطبيق  ب��داأت  للطريان 
با�سم  املتحدث  وق��ال  ال�سودانية. 
قريب  ال�سودانية  اخلارجية  وزارة 
التاأ�سرية  ل���روي���رتز  اخل�����س��ر  اهلل 
القرار  ه��ذا  مثل  جم��ان��ا..  �ستمنح 
ال�سودانيني  ع��ل��ى  ف��ع��ل��ي��ا  م��ن��ف��ذ 
من  ف��رتة  منذ  م�سر  دخ���ول  عند 

الزمن.

اإىل خارج البلدة.
وه���ج���وم ب���اج���وق ه���و الأح������دث يف 
هذه  �سهدتها  اع���ت���داءات  �سل�سلة 
الكثري  اإن  �سكان  ويقول  املنطقة. 

ال��ب��ل��دات وال��ق��رى يف املنطقة  م��ن 
باتت مهجورة.

وهرب حوايل 1.7 مليون �سخ�ض 
معظمهم  ال�������س���ودان  ج���ن���وب  م���ن 

•• الهاي-رويرتز:

ام�ض  املحكمة  ق�ساة  الدولية  اجلنائية  باملحكمة  الدع���اء  ممثلو  ح��ث 
لالأمم  التابع  الأم���ن  جمل�ض  اإىل  اأفريقيا  جنوب  اإح��ال��ة  على  اجلمعة 
املتحدة لتحديها مذكرة لعتقال الرئي�ض ال�سوداين عمر ح�سن الب�سري 
قائلني اإن التقاع�ض عن ذلك �سيجعل املحكمة عاجزة عن اأداء واجباتها 
باعتقال  ملزمة  لي�ست  اأنها  املحكمة  اأفريقيا  جنوب  واأبلغت  الأ�سا�سية. 
اأن���ه مطلوب من  رغ��م  ع��ام��ني  قبل نحو  للبالد  زي��ارت��ه  خ��الل  الب�سري 
املمثل  واأبلغ ديري تالدي  التي تنظر جرائم احل��رب.  الدائمة  املحكمة 
عدم  ملناق�سة  اإجرائية  جل�سة  خالل  الق�ساة  اأفريقيا  جلنوب  القانوين 
اعتقال بريتوريا للب�سري يف 2015 اأن مذكرة العتقال التي اأ�سدرتها 

املحكمة ل تفوق يف الوزن قانون جنوب اأفريقيا الذي مينح روؤ�ساء الدول 
ال�سلطة. وقال تالدي ل  اأثناء توليهم  القانونية  ح�سانة من املالحقة 
للمحكمة  املوؤ�س�ض  روما  وقانون  الدويل  القانون  التزام مبوجب  يوجد 
عمر  مثل  املحكمة  يف  ع�سوا  لي�ست  لدولة  ال�سلطة  يف  رئي�ض  باعتقال 
اإىل  اأفريقيا  جنوب  يحيلوا  اأن  الق�ساة  على  اإن  مدعون  وق��ال  الب�سري. 
جمل�ض الأم��ن ال��دويل اأو جمل�ض ال��دول الأع�ساء يف املحكمة لتحديها 
مذكرة العتقال. وقال املدعي جوليان نيكولز “من دون تعاون الدول 
الأع�ساء يف اعتقال امل�ستبه بهم وت�سليمهم فلن تكون املحكمة قادرة على 
تنفيذ اأب�سط اأعمالها. ويف وقت �سابق هذا العام اأبطلت حمكمة يف جنوب 
اإنها  قالت  اإجرائية لكن احلكومة  ب�سبب م�سائل  التحرك  اأفريقيا هذا 

�ستم�سي قدما يف الن�سحاب.

ل��ت��ن��ظ��ي��م داع�������ض الإره����اب����ي قبل 
طرده منه يف اواخر 2016.

التقينا  “اليوم  فقال  ال�سراج  اأم��ا 
يكون  ان  نتمنى  وك��ن��ا  ت��ون�����ض،  يف 
وناأمل  ال��ل��ق��اء يف ط��راب��ل�����ض  ه���ذا 
العاجل”،  ال��ق��ري��ب  يف  ي��ك��ون  ان 
ا���س��ت��ئ��ن��اف احل�����وار  ان  م���وؤك�����������دا 
كان  الليبية  الط��������������راف  ك��ل  ب��ني 
امل���ح���ادث���ات م���ع نظريه  يف ���س��ل��ب 

الفرن�سي.
كما �سكل مو�سوع الإرهاب نقطة 
رئي�ض  وق������ال  ال���ل���ق���اء  يف  م��ه��م��ة 
ن���ث���م���ن جيدا  ال���ل���ي���ب���ي  ال����������وزراء 
مكافحة  يف  ودع��م��ه��ا  فرن�سا  دور 

الرهاب يف ليبيا.
ال��رج��الن مو�سوع  ب��ح��ث  ك��ذل��ك 
واأهمية  ال�سرعية  غ��ري  ال��ه��ج��رة 
املجتمع  وت�����ع�����اون  م��ك��اف��ح��ت��ه��ا 
ال����دويل والحت�����اد الوروب�����ي مع 

•• تون�س-اأ ف ب:

الفرن�سي  ال��������وزراء  رئ��ي�����ض  دع����ا 
ب���رن���ار ك���ازن���وف ام�����ض الأط�����راف 
زخ�������م  اع��ط�����������������اء  اىل  ال��ل��ي��ب��ي��ني 
جديد للحل ال�سيا�سي لالأزمة يف 
بلدهم الغ�����ارق يف الفو�سى، اث������ر 
فاي�������ز  الليب�����ي  نظريه  مع  لقاء 

ال�سراج.
واغ��ت��ن��م ك���ازن���وف ف��ر���س��ة زي����ارة 
تون�ض للقاء ال�سراج الذي تواجه 
حكومته، حكومة الوفاق الوطني 
التي تلقى اعرتافا دوليا، م�ساعب 
يف ب�سط �سلطتها يف ليبيا بعد عام 
ال�سخريات  اتفاقات  ون�سف على 
ب�سفتها  ك��ر���س��ت��ه��ا  ال��ت��ي  امل���غ���رب 

احلكومة ال�سرعية الوحيدة.
و���س��رح امل�����س��وؤول ال��ف��رن�����س��ي بعد 
فرن�سا  دع�����م  ل����ه  اك������دت  ال���ل���ق���اء 

الرئا�سي  الكامل والتام للمجل�ض 
وحلكومته.

ال�سيا�سية  الفو�سى  مواجهة  ويف 
نا�سد  ليبيا  يف  ال�سائدة  والمنية 
الليبيني  الط����������راف  ك�����ازن�����وف 
حل  �سبيل  يف  اجل��ه��ود  م�ساعفة 

�سيا�سي يف البلد. 
وق���ال ت��ربز احل��اج��ة ب��ال��ت��ايل اىل 
للعملية  ج����دي����د  زخ�����م  اع����ط����اء 
وتدعو  الليبيني  ب��ني  ال�سيا�سية 
الليبيني  الط��راف  جميع  فرن�سا 
امل�ساركة بت�سميم يف هذا احلوار، 
األ حل  ت���رى  ب��اري�����ض  ان  م���ك���ررا 
ولي�ض  �سيا�سيا  اإل  ال��ب��الد  لأزم���ة 

ع�سكريا باأي حال.
اأخرى افاد كازنوف انه  من جهة 
النجاح  على  الليبي  ن��ظ��ريه  ه��ن��اأ 
امل����ح����رز يف م���ك���اف���ح���ة الإره��������اب 
ال�سابق  املعقل  �سرت  يف  خ�سو�سا 

ليبيا  م��ن  ف��رن�����س��ا  تنتظر  وت��اب��ع 
تطبيق  م��ن  تتمكن  ان  اجل��دي��دة 

اجراءات ال�سبط الالزمة.

اي�سا  ه��ي  ليبيا  ان  ح��ي��ث  ليبيا، 
�سحية لهذه املعاناة التي يعي�سها 

املهاجرون ، بح�سب ال�سراج.

كازنوف نحن متفقان على  وقال 
على  يحكم  لو�سع  التام  الرف�ض 

اللف باملوت.

��صتطالع: �لربيطانيون ي�صاندون تدخل بالدهم �صد �صوريا
•• وا�صنطن-وكاالت:

اأظ�����ه�����ر ا����س���ت���ط���الع ل�����ل�����راأي بني 
منهم   %  51 اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ني 
يوؤيدون م�ساركة بالدهم يف تدخل 
ع�سكري غربي يف �سوريا، واأن 38 

% يعار�سون ذلك.
ووفق ا�ستطالع اأجرته �سبكة �سكاي 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ف���اإن 
تاأييد املواطنني للتدخل يف �سوريا 
ال�سوؤال  ي�����س��ري  ع��ن��دم��ا  ي���رتاج���ع 
اإىل  التدخل  يقود  اأن  احتمال  اإىل 
�سراع مع رو�سيا، حيث تبلغ ن�سبة 
% فقط مقابل 38  التاأييد 41 
تدخل  يف  امل�ساركة  يعار�سون   %

ع�سكري غربي.
وي���اأت���ي ه����ذا ال���س��ت��ط��الع يف ظل 
ات��ه��ام��ات م��ن ق��ب��ل زع��م��اء العامل 
وخ�������ربائ�������ه ل����ل����ن����ظ����ام ال���������س����وري 
كيميائية  اأ����س���ل���ح���ة  ب���ا����س���ت���خ���دام 
هجوم  يف  مواطنيه،  �سد  حمرمة 
بريف  �سيخون  خ��ان  مدينة  على 
اإدلب.  وقد �ساند %53 من الذين 

غربيا  ت��دخ��ال  اآراوؤه����م  ا�ستطلعت 
تقوم به دول مثل فرن�سا والوليات 
 27 ���س��وى  يعار�سه  امل��ت��ح��دة، ومل 
الربيطانيون  ع����رب  وق������د   .%
ع���ن ق��ن��اع��ة مل ي�����س��ب��ق ل��ه��ا مثيل 
مب�����س��وؤول��ي��ة ب��الده��م ع��ن ف��ع��ل كل 
اإذ  ال�����س��ع��وب،  حل��م��اي��ة  بو�سعها  م��ا 
باأن  اع��رتاف��ا  بنعم   51% ���س��وت 
ع���ن حماية  م�����س��وؤول��ة  ب��ري��ط��ان��ي��ا 

 %  31 ق���ال  ح��ني  يف  ال�س����عوب، 
ال�سباب  اأن  ال�ستطالع  واأظهر  ل. 
يف  للم�ساركة  حما�سا  اأك���رث  ك��ان��وا 
اإىل  ذلك  اأدى  ولو  تدخل ع�سكري 
 % �سراع مع رو�سيا، اإذ �ساند 58 
من ذوي الأعمار من 18 اإىل 34 
يف  ���س��وري��ا،  يف  الع�سكري  ال��ت��دخ��ل 
من  ت��اأي��ي��د   45% يتعد  مل  ح��ني 

هم فوق 55 �سنة.
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العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/476  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-غ�سان نهار ح�سن الروا�سده جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ الدولية لالجهزة اللكرتونية - �ض ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )9750 درهم( والر�سوم 
ال�سداد  املطالبة  وحتى  تاريخ  والفائدة  9% من  املحاماة  اتعاب  و  وامل�ساريف 
التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   
املوافق  2017/4/11  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

 اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/128  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-اح��م��د ع��ب��داهلل ع��ب��دال��رح��ي��م ال��غ��ف��اري - جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ عائ�سة مبارك �سعبان �سنقور وميثله: هاين رجب مو�سى 
المر  بالغاء  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجل�سمي    عبداهلل 
املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  اداء  امر   2016/222 رقم  ال�سادر 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني   املوافق 2017/4/17 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/4  ا�ستئناف اأمر على عري�سة مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-�سوفيي�ض كوجنو مون �سليمان جمهول حمل 
وال�ست�سارات  للمحاماة  اب��راه��ي��م  /ع��ل��ي  امل�����س��ت��اأن��ف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة   ق��د ا���س��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق���م : 
وحددت   2016/12/14 بتاريخ   - مدين  عري�سة  على  امر   2016/737
ال�ساعة 17.30 م�ساءا   املوافق 2017/5/10   الرب��ع��اء    يوم  لها جل�سه 
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/214  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-لليث جون باولو�ض - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته �سريكا 
ومديرا ل�سركة رد اأورجن للتجارة العامة - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف /�سركة علي جمعه للتجارة - �ض ذ م م - وميثلها مديرها وال�سريك 
فيها/ �سبغت اهلل حممد حليم وميثله : جمال علي ال�سيد حممد ال�سنقيطى 
-  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/1026 جتاري كلي 
بتاريخ 2017/1/30 وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2017/5/1  ال�ساعة 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1581  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-ريجنت لالعمال الكهروميكانيكية - �ض ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / نور ال�سالم �سفيج الدين هويلدار   قد اأقام 
 24775( وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB170362278AE(ال�سكوى
مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي   مبكتب  �ض   8.30 ال�ساعة    2017/4/17 املوافق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/41  نزاع تعيني خربة جتاري

ان  الق��ام��ة مب��ا  ن�سر حم��ل  احمد حممود  �سمري  ���س��ده/1-  املتنازع  اىل 
املتنازع/ حممد علي حممد كمايل وميثله : �سيخه اأحمد عبداهلل �سلطان 
-  قد اقام عليك الدعوى املطالبة بندب خبري متخ�س�ض مع الزام املدعى 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�سايف  بالر�سوم  عليه 
بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق 2017/4/24  ال�ساعة 
8.30 �ض مبكتب امل�سلح  لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة ايام على القل.  
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/191  تنفيذ عقاري   

اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ه���الل ال���زرع���وين ل��ال���س��ت��ث��م��ارات - ���ض ذ م م  جم��ه��ول حمل 
بن  علي  عبداهلل  را�سد   : وميثله  طي�سون  ب�سام  التنفيذ/�سليم  طالب  ان  مبا  القامة 
ي��وم الحد   كلي  ع��ق��اري  رق��م 2016/481  ال��دع��وى  ال�سادر يف  نعلنكم باحلكم  ع���رب   
بتاريخ  2016/910/26  باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره 
اىل  ت�سليمه  ال�سداد  مت��ام  حتى   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )1453492.49(
طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن  2-بطالن 
العقد املربم بني املدعي واملدعي عليها مو�سوع الدعوى.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2016/724  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1-برج ال�سقران لال�ستثمار ذ م م -وميثالنه كا من ب�سام ال�سقران 
طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل   - العقاري  ال�ستثمار  2-���س��وق  زينل  وجا�سم 
نعلنكم  اب��راه��ي��م    دروي�����ض  غ��الم  : حميد  فتحي وميثله  اهلل عبداهلل  التنفيذ/�سعد 
ي���وم اخل��م��ي�����ض  بتاريخ   ك��ل��ي  ال���دع���وى رق���م 2012/71 ع��ق��اري  ال�����س��ادر يف  ب��احل��ك��م 
�سندا  باعتباره  عقاري  ا�ستئناف   20136/543 رقم  بال�ستئناف  واملعدل   2013/5/30
تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )219596( درهم وت�سليمه اىل طالب 
فان  الع��الن.  وعليه  ن�سر هذا  تاريخ  يوم من  املحكمة خالل 15  اأو خزينة  التنفيذ 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/1881  جتاري كلي

اىل اخل�سم املدخل / 1- هيام ع�سيدة - ورثة املتويف بهيج وحيد يا�سمينه  2- راين بهيج وحيد 
املتويف بهيج وحيد يا�سمينه   املتويف بهيج وحيد يا�سمينه  3- رامي بهيج وحيد - ورثة  - ورثة 
4- رول بهيج وحيد - ورثة املتويف بهيج وحيد يا�سمينه  5- ريتا بهيج وحيد - ورثة املتويف بهيج 
وحيد يا�سمينه  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ احمد ح�سني م�سطفى لطفي وميثله 
: �سالح ح�سن حممد مبا�سري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   800.000( وق��دره  مببلغ 
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/4/11 ال�ساعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.15 بالقاعة  �ض   9.30

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/185  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- حممد ابو العزم متويل حممد خطاب  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / الهدف ال�سريع لتجارة الطارات �ض.ذ.م.م  

قد ا�ستاأنف / احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/1715 مدين جزئي     
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/4/10 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/757 تنفيذ جتاري
وب�سفته  ب�سخ�سه  ع��ب��دال��وه��اب  ع���واد  لطفي  ه��اين  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
مالك ورئي�ض جمل�ض اإدارة �ستار بنك ليمتد ومالك ومدير �سركة �ستار كا  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ا�سالم حممد احمد ابراهيم   
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )315953( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/409 تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1-  احمد را�سد حممد را�سد هبا�ض الطنيجي/ب�سخ�سه 
وب�سفته �ساحب موؤ�س�سة املختار للنقليات العامة 2- طارق ر�سوان بركات  
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ب�سار تي�سري يو�سف بال�سمة  
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )12444( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/517  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- ماجنيت �سينغ كانوار امريك �سينغ جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك را�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر قد اأقام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )2934139.57  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك 
دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة و ال��ف��ائ��دة   12% م��ن ت��اري��خ املطالبة 
التام . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/4/13  الق�سائية وحتى ال�سداد 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ض 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/130  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-حممد ن�سر اهلل قا�سمي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /  حبيب 
عبدالعلي بور عبيات وميثله:حمده ح�سني احمد جا�سم مكي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
بخ�سو�ض  واملوؤرخة يف:2009/5/3  عليه  واملدعي  املدعي  بني  املربمة  التفاقية  بف�سخ  املطالبة 
ال�سقة رقم:2408 الكائنة بردبي - مر�سى دبي - مببنى املجرة 2 على القطعة الر�ض رقم 161 
واعادة احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد ورد مبلغ )مليون وخم�سمائة الف درهم( للمدعي 
من ح�سيلة بيع هذه ال�سقة باملزاد العلني واملحجوز بخزينة املحكمة بالتنفيذ رقم:2012/1238 
تنفيذ جتاري الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم 
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  �ض   09.30 ال�ساعة     2017/4/11 املوافق  الثالثاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة  باحل�سور 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/464   تنفيذ جتاري  

ال��زم��ان �سفوي  اوي�����ض  ال��زم��ان �سفوى  ف��ري��د  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
الوطني  التنفيذ/بنك الحت��اد  ان طالب  القامة مبا  جمهول حمل 
- �ض م ع وميثله : فهد �سلطان علي لوتاه -  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )439690(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/786   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- منذر ا�سماعيل ابراهيم دح��الن  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/باري للنقل - ذ م م وميثله : ا�سماعيل 
ح�����س��ن ع��ل��ي حم��م��د اجل��ع��ب��ي  ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )215618( درهم 
�ستبا�سر  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�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/626  جتاري جزئي

ان  الق��ام��ة مبا  1- مهرة عبا�ض حممد  جمهول حمل   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ����ض.ذ.م.م  اللكرتونية  لالجهزة  الدولية  املدعي/ 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�سدا مبلغ )1950( درهم والفائدة 
بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف 
ال�ساعة 8.30 �ض  امل��واف��ق  2017/4/11   الثالثاء  ي��وم  لها جل�سة  . وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch 1.C.13 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/685  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سيد ح�سن عاطف �سيد هارون ابراهيم كاظم  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ اميك�ض )ال�سرق الو�سط( �ض.م.ب )م( - فرع دبي وميثله:خليفة عبداهلل 
�سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع 
مائة  وخم�ض  الف  و�ستون  و�سبعة  )مائة  دره��م   )167.516.93( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  �سده 
ال�ستحقاق  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  مع  فل�ض(  وت�سعون  وثالثة  دره��م  ع�سرة  و�ستة 
وحتى ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض 
املوافق  2017/4/13  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/1429  جتاري جزئي 

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  كا�ستيللون  داب��ي��الن  ع��ل��ي��ه/1-ه��ري  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/2/7 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ي��وؤدي للمدعية )رمي للتمويل(  بان  املدعي عليه  بالزام  ���ض.م.خ  ل�سالح/رمي للتمويل 
الف واربعة واربعون درهم و�ستة وخم�سون  مبلغ )180044.56( درهم )مائة وثمانون 
الق�سائية يف:2016/6/29 وحتى  املطالبة  تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع  والفائدة  فل�سا( 
ال�سداد التام ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ست طلب النفاذ . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/348  مدين كلي 
اىل املحكوم عليه/1-دروبل لتجارة مواد البناء جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/11/29  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/املليحة للنقليات - موؤ�س�سة فردية الزام املدعي عليه باعادة املركبة من نوع 
مر�سيد�ض اكرتو�ض 3848 طراز 2013 مع مقطورة جوريكا طراز 2010 للمدعي مع 
الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2017/493  جتاري جزئي 
اأبو الف�سل اكرب تريه كار ب�سفته املدير و  اىل املدعي عليهما/1-زود للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م 2- 
ال�سريك املخول بالتوقيع وكفيل �سامن للقر�ض جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك ابوظبي 
بتاريخ  2017/3/29   املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  اق��ام  قد  الوطني 

احلكم التمهيدي التايل:
اخلبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  جل��ل�����س��ة:2017/3/29 
وم�ستنداتها  الدعوى  ملف  على  كالتي:الطالع  مهمته  وتكون  باجلدول  ال��دور  �ساحب  امل�سريف 
والطالع  الم��ر  ل��زم  ان  عليها  واملدعي  املدعية  مقر  اىل  والنتقال  اخل�سوم  يقدمه  ان  ع�سى  وم��ا 
على املرا�سالت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية 
ك��ام��ان��ة على ذم��ة ح�ساب وم�����س��روف��ات اخلبري  ام��ان��ة خ��ربة وق��دره��ا ع�سرة الف دره���م  وح���ددت 
الربعاء  ي��وم  جل�سة  املحكمة  لها  وح���ددت  املحكمة.  خ��زان��ة  يف  ب�سدادها  امل��دع��ي  وال��زم��ت  وات��ع��اب��ه 

 ch1.C.13:املوافق:2017/4/12 ال�ساعة:08:30 �ض يف القاعة
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2017/130  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليهما/1-امنه عثمان حممد عثمان 2- �سالون ديفاز للتجميل جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي/عمران جاويد حمي الدين جاويد قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان 

املحكمة حكمت بتاريخ  --  احلكم التمهيدي التايل:
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري احل�سابي �ساحب الدور 
يف اجلدول ما مل يتفق الطرفان على تعيينه خالل ا�سبوع تكون مهمته الطالع على ملف الدعوى 
وما به من م�ستندات بيان طبيعة العالقة بني الطرفني وما قام به املدعي عليهما وقيمه ما ح�سل 
عليه من مبالغ و�سند ذلك ان كان والتعويل على امل�ستندات والدفاتر وال�سجالت وحددت امانة مبلغ 
)4000 درهم( كلفت املدعي ب�سدادها خزينة املحكمة. وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 

 ch1.C.14:2017/4/6 ال�ساعة:08:30 �ض يف القاعة :
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/157  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- امين ال�سيد حممد ح�سن جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ عائ�سة حممد علي البناى وميثله:را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي  
يوؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
للمدعية مبلغ )17000 درهم( )مائة و�سبعون الف درهم( والفائدة القانونية 
بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد . وحددت لها جل�سة 
 Ch 2.D.17 يوم  الثنني املوافق  2017/4/17   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2166  مدين جزئي

ان  القامة مبا  املدعي عليه / 1- فهد ح�سني جرمان فهد  جمهول حمل  اىل 
املدعي/ حممد رحيم حممد امني   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مببلغ وقدره )6000 درهم( والفائدة والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة 
 Ch 1.B.10 يوم اخلمي�ض املوافق  2017/4/20   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
الأق��ل ويف حالة  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

البارومرت ال�صيا�صي:

تفاقم ت�صاوؤم �لتون�صيني وتر�جع قيا�صي للر�صا عن �أد�ء �لرئا�صتني

وفاة رومانية �أ�صيبت يف �عتد�ء لندن

�سفوف التون�سيني ب�ست نقاط كاملة خالل �سهر واحد لت�سل 
اإىل ثالث اأرفع ن�سبة لها منذ يناير 2015، م�سيفة اأن هذا 
ال�سلطة  راأ�سي  اأداء  الر�سا يف  تراجع من�سوب  رافقه  الرتفاع 
الدولة.     لرئي�ض  و5  احلكومة  لرئي�ض  نقاط   4 ب�  التنفيذية 
كما بينت اأن هناك تراجعا يف موؤ�سر الثقة جلل ال�سخ�سيات 
راديكايل  ن��ق��د  ل��دي��ه��ا  �سخ�سيات  ���س��ع��ود  م��ق��اب��ل  احل��ك��وم��ي��ة 
لل�سلطة مثل �سامية عبو وال�سايف �سعيد وحممد عبو، مقابل 

بقاء ناجي جلول وزير الرتبية يف من�سوب مرتفع ن�سبيا.

الذي  والفراغ  الأمل  و�سف  يف  للبدء  حتى  كلمات  توجد  ل 
تركته يف قلوبنا. وعرف منفذ العتداء باأنه خالد م�سعود، 
الإ�سالم.  اعتنق  عاما   52 العمر  من  يبلغ  بريطاين  وه��و 
وبعد عملية الده�ض، قتل م�سعود ال�سرطي كيث باملر )48 
عاما( طعنا يف �ساحة الربملان، قبل اأن يلقى حتفه بر�سا�ض 
املتقاعد  الربيطاين  هم  العتداء  �سحايا  وبقية  ال�سرطة. 
فريدي  عي�سة  التعليمي  احلقل  يف  والعاملة  رود���ض  ل�سلي 
)44 ع��ام��ا( وال�����س��ائ��ح الم��ريك��ي ك��ريت ك��و���س��ران )54(. 
وقال بيان عائلة كري�ستيا “بعدما حاربت لتعي�ض لأكرث من 
التي ل ميكن تعوي�سها  اندريا  انتزعت حبيبتنا  ا�سبوعني، 
الروح  عدمية  طريقة  باأكرث  حياتنا  من  ووح�سية  بق�سوة 
ينري  �سوء  ك�سعاع  دائ��م��ا  “�سنتذكرها  واأ���س��اف  والقلب”. 

قلوبنا.«

•• الفجر – تون�س - خا�س
من  باملائة   1 فا�سل   73 اأّن  ال�سيا�سي  ال��ب��اروم��رت  اأظ��ه��ر     
التون�سيني يرون اأن البالد ت�سري يف الطريق اخلطاأ، واأن ن�سبة 
الت�ساوؤم لدى التون�سيني تفاقمت يف �سهر واحد ب 6 نقاط .    
ولحظت �سحيفة املغرب املحلّية، اأن اأهم ما مييز البارومرت 
ال�سيا�سي ل�سهر اأبريل 2017 الذي ت�ساهم يف اجنازه �سهريا 
يف  ال��ت�����س��اوؤم  ن�سبة  تفاقم  ه��و  كون�ساي،  �سيغما  موؤ�س�سة  م��ع 

•• لندن-اأ ف ب:

اع��ل��ن��ت ال�����س��رط��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة اأم�����ض وف���اة روم��ان��ي��ة كانت 
التاميز  نهر  يف  �سقطت  بعدما  امل�ست�سفى  يف  العالج  تتلقى 
ل��ن��دن، مما  ال��ربمل��ان يف  املا�سي على  ال�سهر  اع��ت��داء  خ��الل 
ال�سفري  واأف����اد  ال��ه��ج��وم.  قتلى  ح�سيلة  خم�سة  اإىل  ي��رف��ع 
عاما(   31( كري�ستيا  ان��دري��ا  اأن  ميهال�ض  دان  ال��روم��اين 
كانت تزور لندن مع �سريكها اندري بورناز الذي كان ينوي 
طلب الزواج منها يف وقت لحق من يوم العتداء. اإل اأنها 
وقعت من ج�سر و�ستمن�سرت املوؤدي اىل الربملان عندما قاد 
مهاجم �سيارة وقام بده�ض املارة يف 22 اآذار مار�ض. واأكدت 
ال�سرطة اأن الأجهزة التي كانت تبقيها على قيد احلياة مت 
فيه  قالوا  بيانا  وعائلتها  �سريكها  واأ�سدر  نزعها اخلمي�ض. 

ال�صب�صي يتحادث مع اأحمد اأب� الغيط:

تهيئة �لظروف حتى ت�صتعيد �جلامعة �لعربية زمام �ملبادرة
••  الفجر – تون�س - خا�س

اأحمد   ، اجلمعة  ام�ض  ال�سب�سي،  قائد  الباجي  التون�سي  الرئي�ض  اإلتقى 
اأب��و الغيط، الأم��ني العام جلامعة ال��دول العربية، ال��ذي ي��زور تون�ض يف 
اإطار م�ساركته يف اأ�سغال الدورة 34 ملجل�ض وزراء الداخلية العرب، التي 

احت�سنتها تون�ض يومي 5 و6 اأبريل اجلاري.
وع���رّب اأب���و ال��غ��ي��ط خ���الل ال��ل��ق��اء، ع��ن ���س��ك��ره وت��ق��دي��ره ل��دع��م الرئي�ض 
العربية  القمة  ومل�ساركته يف  لها،  العربية وم�ساندته  للجامعة  التون�سي 
الأخرية بالبحر امليت بالأردن، مبديا حر�سه على متابعة وتنفيذ النتائج 

املنبثقة عن هذه القمة، وفق بالغ �سادر عن رئا�سة اجلمهورية.

وخا�سة  املنطقة،  يف  الأو���س��اع  ت��ط��ورات  على  ال��دول��ة  رئي�ض  اأط��ل��ع  كما 
امل�����س��اع��ي امل��ب��ذول��ة م��ع الإدارة الأم��ري��ك��ي��ة اجل��دي��دة لإي��ج��اد ح���ّل عادل 
للمبادرة  العربية  ال��دول  جامعة  م�ساندة  موؤكدا  الفل�سطينية،  للق�سية 
ق�سد اإيجاد ت�سوية �سيا�سية �ساملة  التون�سية التي و�سفها ب� “الهامة”، 
اأعرب الباجي قائد ال�سب�سي عن ارتياحه لالأجواء  يف ليبيا. من جهته، 
جهود  على  مثنيا  الأخ���رية،  العربية  القمة  اأع��م��ال  ���س��ادت  التي  الطيبة 
اأعمالها.  اإجناح  العربية يف  الأردنية للقمة وعلى دور اجلامعة  الرئا�سة 
الظروف  وتهيئة  الإيجابي،  املناخ  تعزيز هذا  اأب��رز �سرورة موا�سلة  كما 
املنا�سبة حتى ت�ستعيد اجلامعة العربية زمام املبادرة يف معاجلة الق�سايا 

امل�ستع�سية باملنطقة.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

    اأثار الإعالن الكثري من التكهنات. 
ا�صرتاتيجيي  كبري  بان�ن،  �صتيفن 
، مل  للجدل  املثري  تــرامــب   دونــالــد 
يعد ع�ص�ا يف جمل�س الأمن الق�مي، 
الق�صايا  عـــن  ــة  ــ�ؤول ــص ــ� امل ــة  ــه اجل
وال�صيا�صة  لالأمن  ال�صرتاتيجية 

اخلارجية. 
ويــعــتــر هـــذا اخلـــــروج انــتــ�ــصــارا 
الأمن  م�صت�صار  ماكما�صرت،  للجرنال 
و�صلطته  نف�ذه  دّعم  الذي  الق�مي، 

على الأول�يات وجدول الأعمال.

بانون،  ���س��ت��ي��ف��ن  ت��ع��ي��ني  ك����ان       
بريتبارت  ملوقع  ال�سابق  الرئي�ض 
عنيفة،  لقومية  وال��داع��ي��ة  ن��ي��وز، 
قد   ، ال��ق��وم��ي  الأم����ن  املجل�ض  يف 
اأث�������ار ال���ك���ث���ري م����ن الن����ت����ق����ادات، 
ف��امل�����س��ت�����س��ارون ال�����س��ي��ا���س��ي��ون ل 
ي��ح��ت��ل��ون ع����ادة م��ق��ع��دا دائ���م���ا يف 

املجل�ض.
    وكان الرئي�ض باراك اأوباما قد 
اك�سلرود،  دي��ف��ي��د  مل�ست�ساره  اأذن 
ولكن  امل���رات،  بع�ض  يف  بامل�ساركة 

ب�سفة مراقب. 
ت��ن��ظ��ي��م جمل�ض  اإع�������ادة  وت��ع��ط��ي 
الأمن القومي اأي�سا، مقعدا دائما 
ومدير  اجل��ي��و���ض  اأرك����ان  لرئي�ض 
امل����خ����اب����رات، ال�����ذي اأ����س���ب���ح منذ 

 ، عر�سيا  ع�سوا  ت��رام��ب،  و�سول 
يف حني اأ�ساف اإىل املجل�ض مدير  

ال�سي اأي ايه.
   ماذا يعني هذا بالن�سبة ل�ستيفن 
و�سوحا.  اأق�����ل  امل�����س��ال��ة  ب���ان���ون؟ 
اإىل التهوين،  لقد �سعى مع�سكره 
معلنا اأنه تطور ب�سيط، ول يعني 
فهو  لرمزهم،  تهمي�سا  ح��ال  ب��اأي 
الرئي�ض،  ب��ث��ق��ة  ي��ح��ت��ف��ظ  م�����ازال 
امل�ست�سارين  اأق�����رب  اح���د  وي��ظ��ل 

اإليه، كما يقولون.
ب��ان��ون ع���نّي يف      وك����ان �ستيفن 
ال��ق��وم��ي ليكون  الأم�����ن  جم��ل�����ض 
مايك  املنفلت  على  �ساهرة  عينا 
ف��ل��ني، ك��ب��ري م�����س��ت�����س��اري ترامب 
من  اأقيل  ال��ذي  القومي،  لالأمن 
الكذب  بتهمة  فرباير  يف  من�سبه 
الرو�سي  بال�سفري  عالقته  ب�سان 
�سحيفة  وح�����س��ب  وا���س��ن��ط��ن.  يف 

وي��ن��ا���س��ل م��ن اج���ل ث���ورة تق�سي 
على الدولة الإدارية. 

اإىل  اأق�����رب  ك��و���س��ر،  اأّن  ح���ني  يف 
امل��واق��ف امل��ع��ت��دل��ة ل��غ��اري كوهن، 
قدماء  من  القت�سادي،  امل�ست�سار 
ج��ول��دم��ان ���س��اك�����ض، ال���ذي تزداد 

دائرة نفوذه ات�ساعا. 
ف���ان دونالد  ذل���ك،  اإىل  اإ���س��اف��ة    
ترامب، الذي ل يحب اأن يحجبه 
ب��ان��ون يف  اح��د، مل يعجبه ظهور 
و�سائل الإعالم كالعقل املدّبر، اأي 
اخلليفة.  ب��دل  اخلليفة  م��ن  ن��وع 
ال�سابق  بالرئي�ض  امل�����ّض  اأّن  غ��ري 
ل��ربي��ت��ب��ارت ن��ي��وز، اأم���ر حمفوف 
ب���امل���خ���اط���ر: ه���ن���اك خ�����س��ي��ة من 
املتطرف  اليميني  اجلناح  تنفري 
يعترب  ال��ذي  اجلمهوري،  للحزب 

بانون ُملهمه. 
هو  ه������ذا  الأح�������������وال،  ك�����ل  ويف    

نيويورك تاميز، مل ي�ست�سغ بانون 
طرده من جمل�ض الأمن القومي 

وهدد بال�ستقالة.
ظل ال�سهر جاريد كو�سر

الرحيل    ه��ذا  اآخ����رون  ويف�ّسر      
القوى  م���ي���زان  ل��ت��غ��رّي  ك��ن��ت��ي��ج��ة 
فالعالقات  ت��رام��ب.  اإدارة  داخ���ل 
ب�����ني ���س��ت��ي��ف��ن ب�����ان�����ون وج����اري����د 
ك���و����س���ر، ���س��ه��ر ال��رئ��ي�����ض ال���ذي 
يف  وحقيبته  �سالحياته  ت�ستمر 

التو�ّسع، تدهورت. 
من  اإي���ف���ان���ك���ا  زوج  وا����س���ت���ك���ى     
ف�����س��ل امل���را����س���ي���م ال����رام����ي����ة اإىل 
الدول  م��ن  موؤقتا  الهجرة  وق��ف 
حظرها  مت  وال��ت��ي  الإ���س��الم��ي��ة، 
اإعدادها.  ل�سوء  العدالة  قبل  من 
ملواقفه  اأي�سا  بانون  �سد  مت  كما 

املت�سددة. 
للنظام،  ج������دا  م���ن���اه�������ض  ف���ه���و 

يف  الإدارة  يف  ال���ث���اين  ال��ت��ع��دي��ل 
املا�سي،  الأ���س��ب��وع  اأي����ام.  غ�����س��ون 
وال�ض،  دونالد ترامب كاتي  اأق��ال 
للبيت  امل�ساعدة  ال��ع��ام��ة  الكاتبة 
الأب���ي�������ض، ب��ت��ع��ي��ي��ن��ه��ا ع��ل��ى راأ�����ض 
ترامب.  ع���ن  ل��ل��دف��اع  جم��م��وع��ة 
للبيت  ال�����ع�����ام  وال����ك����ات����ب  ف���ه���ي 
الأبي�ض راين�ض برييبو�ض، ُحّمال 
م�سوؤولية الف�سل الذريع لإ�سالح 

النظام ال�سحي.
  ولعل كل هذا جمّرد بداية. بعد 
توليه  م��ن  اأ�سهر  م��ن ثالثة  اأق��ل 
ترامب  دون���ال���د  اأع������اد  م��ن�����س��ب��ه، 
جلعل  حم��اول��ة  يف  ف��رق��ه  تنظيم 
فالرئي�ض  ف��اع��ل��ّي��ة،  اأك���رث  اإدارت����ه 
انت�سار  اأي  الآن  حتى  ي�سجل  مل 
ت�������س���ري���ع���ي واح����������د ل�������س���احل���ه، 
ما  مبو�سكو  ع��الق��ات��ه  وف�سيحة 
ان��ف��ك��ت ت��ت�����س��ّخ��م، و���س��ع��ب��ي��ت��ه يف 

 بعد �أقل من ثالثة �أ�صهر �أعاد تر�مب تنظيم 
فريقه يف حماولة لإك�صاب �إد�رته فاعلّية �كرب

هل يقف �صهر �لرئي�ض �لذي ت�صتمر
 �صالحياته وحقيبته يف �لتو�ّصع ور�ء هذ� �لتطور؟

ا�سهم �سهر الرئي�ض يف �سعود غاري كوهن نفوذ يف ازدياد

كاتي وال�ض ال�سحية الوىل ماك ما�سرت اكرب الكا�سبني من ازاحة بانون

 رحيل »را�صب�تني« جاء نتيجة لتغرّي ميزان الق�ى داخل اإدارة ترامب
 مل ي�صجل �لرئي�ض حتى �لآن �أي �نت�صار ت�صريعي و�حد و�صعبيته يف �صقوط حّر

ال�ليات املتحدة الأمريكية

�صتيفن بانون.. رحيل �لعقل �ملدّبر..!
مل ي�صت�صغ بان�ن طرده من جمل�س الأمن الق�مي وهدد بال�صتقالة

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• نيكوال لوكو�صن

ملناق�سة  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ا���س��ت��ودي��و  11 يف  ك���ان���وا      
ق�سايا مثل الت�سغيل اأو الأمن اأو اأخالقية احلياة 
عام  فرن�سا  يف  كنا  اأننا  يظن  ك��ان  من  ال�سيا�سية. 

2017؟
10  منهم مقرتحات  ق��ّدم  11 مر�سحا،     على 
موكولة للدولة اأو 10 فا�سل 5 ... اإذا ما اعتربنا 
ن�سف  ع��ل��ى  ليح�سل  مل���اك���رون  ال��ك��ب��ري  ال��غ��م��و���ض 
اأربعة منهم من الثوريني اللينينيني على  ح�سة! 
1917، ن�سف  ، على غرار عام  ا�ستعداد ملواجهة 
عدد ال�سكان. وهذا مثري للقلق اأ�سابيع قليلة فقط 

قبل النتخابات. 
باملزيد  الوحيد من طالب  فيون  فران�سوا  ك��ان     
من احلرية للفرن�سيني، ومن ذّكر باأّن هناك ن�سبة 
تداين - �سخمة - ُتخّيم فوق روؤو�سنا. اأما الآخرون 
- با�ستثناء ماكرون- فقد حددوا، يف املقابل، كب�ض 
والعوملة،  اأوروب�����ا،  لل�سيا�سيني:  املف�سل  ال��ف��داء 
والتجارة احلرة، واأملانيا، واأرباب العمل، وال�سركات 
املالية،  والأ���س��واق  والأغنياء،  اجلن�سيات،  متعددة 
اك���رث؟ فاإذا  ي��زاي��د  ... فمن  وال��ب��ن��وك، وال��ه��ج��رة 
كانت فرن�سا مري�سة، فاّن اخلطاأ طبعا! خطاأ من 

اأح�سينا! ..
ولي�ض خطاأ الدولة املهيمنة على كل �سيء والعاجزة 
يف نف�ض الوقت، ولي�ض خطاأ طبقة �سيا�سية تعّودت 
كبار  خطاأ  ولي�ض  ال��ع��ام،  امل��ال  من  الر�ساعة  على 
موظفي الدولة الذين تخرجوا من املدر�سة العليا 
لالإدارة ويتولون تدمري اقت�ساد البالد منذ اأكرث 
م��ن 40 ع��ام��ا، ولي�ض خ��ط��اأ الإن��ف��اق ال��ع��ام الذي 

يفوق املعدل الأوروبي بكثري.

تقريبا  امل��ر���س��ح��ني  ج��م��ي��ع     
فيون،  ف��ران�����س��وا  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء 
اق����رتح����وا زي������ادة الإن����ف����اق وان����ت����داب امل���زي���د من 
املوظفني. ولكن يف اأي عامل يعي�سون؟ فباإنفاق عام 
بلغ 57 باملائة من الناجت املحلي الإجمايل، وعبء 
موظف  مليون   6 و  باملائة،   45 ب�  يقدر  �سريبي 
يف الوظيفة العمومية، ُيفرت�ض اأن تكون لنا، وفقا 
ملعايريهم، اأف�سل اخلدمات يف العامل، والقت�ساد 
تعي�ض على  ال��ت��ي  غ��وي��ان��ا،  وان  ازده�����ارا!  الأك����رث 
على  جنة  تكون  اأن  يجب  فقط،  العامة  الإع��ان��ات 

الأر�ض!
اأرب��ع��ة منهم م��ن املدر�سة  11 م��ر���س��ح��ا،      ع��ل��ى 
موؤ�س�سة  يف  عمال  فقط  اث��ن��ان  ل����الإدارة،  الوطنية 
خا�سة اإل اإذا اعتربنا اأي�سا ال�سيد ماكرون بفرتته 
فان   ، -اخلا�ض  العام  بني  التواطوؤ  من  الق�سرية 
الطبقي  ال�����س��راع  على  ت��ق��وم  لالقت�ساد  روؤي��ت��ه��م 

الذي يتطلب تدخال قويا للدولة. 
ا�ست�سهد مبارك�ض  اأّن بع�سهم  اأي�سا،      ونالحظ 
خالل املناظرة، بل اإّن ال�سيد بوتو حاز على ن�سيب 
اأن  ل��ه  التو�سيح  ب��الإم��ك��ان  وك���ان  الت�سفيق!  م��ن 
النقابية  ب�احل�سانة  النقابيني يتمتعون  املندوبني 

، واإنه من امل�ستحيل ت�سريحهم...
اأي مر�سح الإ�سالحات التي مّتت يف      مل يذكر 
اإّن كل  اأي���ا ك��ان القطاع الق��ت�����س��ادي، ب��ل  اخل���ارج، 
م��ا ي��اأت��ي م��ن اخل����ارج ي�سكل ت��ه��دي��دا م��ن وجهة 

نظرهم.
  ه��ل ك��ان ه��ن��اك ل��ربال��ي��ون يف ال��ق��اع��ة؟ يف نهاية 
اإذا ما طرح عليهم هذا ال�سوؤال، هل كنا  املناظرة، 
���س��رى ي���دا ت��رت��ف��ع ؟ ه��ل ك��ن��ا يف ع���ام 2017 اأو 

1917 ...؟ م�سكينة فرن�سا.
ترجمة خرية ال�سيباين

املناظرة الرئا�صية الفرن�صية:
�لنجدة، مارك�ض ولينني مر�صحان..!

مدير معهد البحوث القت�سادية واملالية، واملوؤلف امل�سارك يف كتاب »ف�سل الدولة« )دار دو 
رو�سيه، 2017(.

حتليل اخباري

هل يتخلى ترامب عن عقله

ابو الغيط عند ال�سب�سي

تراجع الر�سا عن اداء الرئا�ستني
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العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2369  عمايل جزئي
حمل  جم��ه��ول  للنقليات  البلو�سي  حم��م��د  1-ن��ا���س��ر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ج��وزي��ف م��اري��ان بينتو ق��د 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )32688 دره����م(  وم��و���س��وع��ه��ا 
ال�سكوى:  رق��م  وامل�ساريف.  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
الثالثاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB170410476AE/2017
املوافق 2017/4/25 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2120  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ت��وت��ا���ض مل��ق��اولت البناء ����ض.ذ.م. ف��رع دب��ي جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /م��وج��ور خ���ان ب��ري حم��م��د ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )39763 درهم( 
ال�سكوى:  رق��م  وامل�ساريف.  والر�سوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
اخلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   MB168350577AE/2017
لذا فاأنت مكلف   ch1.A.5:املوافق 2017/5/4 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1584  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ريجنت لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /م�����س��رف ح�سني اب���و امل��ي��اه ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )28467 درهم( 
ال�سكوى:  رق��م  وامل�ساريف.  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB170363073AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ض   8.30 ال�ساعة   2017/4/25
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1370  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�سائع �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /حممد �سوحاك عبدو�ض �سالم  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )21474 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB168971190AE/2016:1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
مبكتب  �ض   8.30 ال�ساعة   2017/4/20 امل��واف��ق  اخلمي�ض   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   .
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة  من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1027  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  واي  1-بروفي�سنال   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /منري ح�سني اجمل ح�سني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )19432 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )800 درهم( 
وحددت   .  MB170191102AE/2017:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق 2017/4/20 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/136  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هني للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
ابراهيم خليل مويدو بومانتي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها )31955 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
رقم ال�سكوى:MB167838979AE . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق 
2017/4/20 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1485  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  املباين  تنظيف  خلدمات  1-ترينيون   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /علي احمد حممد اأبوالكالم ما�سرت  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )24830 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB168116831AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
8.30 �ض  ال�����س��اع��ة   2017/4/20 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����ض   ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1051  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�ض اي ا�ض ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممد اف�سر الدين حممد نانا مياه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   14874( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
. وحددت   MB169249874AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق 2017/4/20 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/954  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد طيب خلدمات حزم الب�سائع ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /كنوار حممد ا�سف كانوار حممد يا�سني  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )21110 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)3000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb168004744ae . وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/4/25 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8553  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فرينت جرين لين للخدمات الفنية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  القامة مبا ان املدعي /اك��رب دين ح�سن دي��ن  قد 
 3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   16600( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
 mb165917381ae:درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة رقم ال�سكوى
�ض   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/4/20 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����ض   ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1427  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عني املها للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممد فاروق ح�سني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )12614 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )800 درهم( 
 mb168905665ae:رقم العمالية  ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
�ض   8.30 ال�ساعة   2017/4/20 امل��واف��ق  اخلمي�ض   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   .
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/910  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كري�ستال كلري للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�ساجد الرحمن �سفيق الرحمن  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   8199( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb167470061ae . وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/4/25 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1699  عمايل جزئي

ان  الق��ام��ة مب��ا  العقارية جمهول حم��ل  للو�ساطة  امل��دع��ي عليه / 1-ك��ي��ن��دال  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  وات�����س��ون   جاين  /جي�سيكا  امل��دع��ي 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )221.530 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( 
 mb169076909ae:ال�سكوى رق��م  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب  املوافق 2017/4/20  لها جل�سة يوم اخلمي�ض   . وح��ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2073  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جنمة الهالل للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�سوعها  مب��ا ان امل��دع��ي /ا���س��د ح�سني حممد ع���ارف  ق��د 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )12698 درهم( وتذكرة عودة او مقابلها مبلغ 
 MB170430582AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب  املوافق 2017/4/20  لها جل�سة يوم اخلمي�ض   . وح��ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2017/355  عمايل جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-اكتل لالن�ساءات �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2017/3/19 يف الدعوى املذكورة اعاله 
توؤدي للمدعي مبلغ  بان  املدعي عليها  بالزام  ل�سالح/عبدالرحيم حممد قا�سم  
)15652 درهم( وتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب 
عمل اخر وباملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف واعفت املدعي منها ورف�ست ما عدا 
ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/8714  عمايل جزئي 

ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  انرتنا�سيونال  عليه/1-هيما�سكو  امل��دع��ي  اىل 
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  خ��ان  اوه��اب  حاجي  خ��ان  املدعي/م�سعود 
خان   اوه��اب  ل�سالح/م�سعود خان حاجي  اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ:2017/2/28 يف 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )13.453 درهما( )ثالثة ع�سر الف 
واربعمائة وثالثة وخم�سون درهم( وتذكرة عودة لوطنه على الدرجة ال�سياحية او قيمتها 
من  امل��دع��ي  واع��ف��ت  امل�سروفات  م��ن  وباملنا�سب  اخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة  يلتحق  مل  م��ا 
ن�سيببه منه ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8764  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ت��اج المري خلدمات احلرا�سة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املدين  توفيق  حممد  وميثله:عبداهلل  ماثيو  مادوابو�سي  /اميانويل  املدعي  ان  مبا 
 47049( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
ال�سكوى:  رق���م  وامل�����س��اري��ف.  وال��ر���س��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )3000  وت��ذك��رة  دره����م( 
املوافق  اخل��م��ي�����ض  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   mb167564846ae/2016
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �ض   8.30 ال�ساعة   2017/4/20
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/6882  عمايل جزئي 
امل�ساريع - موؤ�س�سة فدرية جمهول  اىل املحكوم عليه/1-بالنتيك خلدمات تخطيط 
ب��ت��اري��خ:2017/3/15 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
توؤدي  ب��ان  املدعي عليها  ب��ال��زام  �سارما   دي��ف  اع��اله ل�سالح/جاي  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
العودة اىل  للمدعي مبلغ )مائة و�سبعة وت�سعون الف واح��دى ع�سر درهما( وتذكرة 
موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر 
والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك 
من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1118  عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  انترييرز  لي��ن  1-�سكاي   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /ايدمون دى ليون توري�ض  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )66095 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb169273370ae . وحددت 
لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق 2017/4/20 ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب القا�سي 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/583  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  واي  1-بروفي�سنال   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حممد حم��ني ال��دي��ن حممد طاهر م��ي��اه  ق��د اأق���ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )41823 دره���م( 
وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )3000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة رقم 
ال�سكوى:mb169218080ae . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق 2017/4/20 
اأو من ميثلك قانونيا  ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/140  عمايل جزئي
ان  القامة مبا  ح��رة جمهول حمل  �سوليو�سنز منطقة  بزن�ض  ام  ئي  1-�سي   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /ملفينا موكي�سبهاي �سيتالين  وميثله:فتوح يو�سف حممد ح�سني الن�سار قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي )98.500( درهم بال�سافة اىل 
تذكرة عودة اىل موطنه او ما يعادلها نقدا )1000 درهم( بال�سافة اىل الفائدة القانونية 9% من 
تاريخ املطالبة الق�سائية والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  
اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا  القا�سي  8.30 �ض مبكتب  ال�ساعة  املوافق 2017/5/2 
اأيام  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .

رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/6913  عمايل جزئي 
اىل املدعي عليه/1-فيت لتاجري ال�سيارات جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/حممد 
بتاريخ:2016/12/7  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  ال�سيد نعلنكم  عبداهلل حممد 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/حممد عبداهلل حممد ال�سيد بحكمت املحكمة مبثابة 
احل�سوري  بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )�سبعة وثالثون الف و�سبعمائة 
واثنان وثمانون درهما( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ 
قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من 
ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/990  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ا�سرتيال هيلث �سنرت )موؤ�س�سة فردية(  جمهول حمل القامة مبا 
وميثله:احمد  مدنية(  )اعمال  والن�سخ  والرتجمة  املعامالت  ملتابعة  ال�سمود  املدعي/  ان 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  املازمي  ح�سن حممد عبداهلل 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف   والر�سوم  درهم   )66.320( وق��دره  عليه مببلغ 
من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام وباقي الطلبات واردة يف لئحة الدعوى . وحددت 
 Ch 1.C.12 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق  2017/4/19   الربعاء  يوم  لها جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11989 بتاريخ 2017/4/8   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/710  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  جوى انى فريجارا مونتي�سا  جمهول حمل القامة مبا ان 
عمران  عبداهلل  حمد  عبداهلل   : وميثله  ����ض.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك  امل��دع��ي/ 
العمران ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها   
جوى انى فريجارا مونتي�سا مببلغ وقدره )19.690.69 درهم(  والر�سوم وامل�ساريف 
يف:2011/12/20  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %2.49 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء   املوافق  2017/4/19   ال�ساعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

�صعر �صلة خامات “�لأوبك” ي�صل �ىل 51.82 دولر� للربميل 
•• فيينا -وام:

اأعلنت منظمة الدول امل�سدرة للنفط “الأوبك” اأن �سعر �سلة خاماتها اب� 
13 و�سل يوم ام�ض الأول اخلمي�ض اىل  51.82 دولرا للربميل مقارنة 

ب�سعر اليوم الذي قبله الذي و�سل 51.95 دولرا للربميل.
وت�سم �سلة خامات “الأوبك” التي تعد مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة الإنتاج 
م��زي��ج �سحارى اجلزائري  وخ���ام  الإم���ارات���ي  م��رب��ان  خ��ام  التالية  الأن����واع 
والإيراين الثقيل والب�سرة اخلفيف العراقي وخام الت�سدير الكويتي وخام 
القطري  البحري  واخل��ام  النيجريي  اخلفيف  ب��وين  وخ��ام  الليبي  ال�سدر 
م��رياي وجريا�سول  الفنزويلي  واخل��ام  ال�سعودي  العربي اخلفيف  واخل��ام 

الأنغويل وربيع اخلفيف الغابوين واأورينت الكوادوري.

�لنفط يقفز عقب �ل�صربات �لأمريكية يف �صوريا
•• برلني-رويرتز:

�سعدت اأ�سعار النفط يف العقود الآجلة اأكرث من اثنني باملئة اإىل اأعلى 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأطلقت  بعدما  اجلمعة  ام�ض  �سهر  يف  لها  م�ستوى 
الع�سرات من �سواريخ كروز على قاعدة جوية يف �سوريا لكن الأ�سهم 
قل�ست مكا�سبها لحقا يف ظل عدم وجود اأي اأثر فوري على الإمدادات 
اأم��ر ب�سن  اإن��ه  الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب  على ما يبدو. وق��ال 
�سربات �ساروخية على قاعدة جوية �سورية انطلق منها هجوم مميت 
يف  يعمل  اأن���ه  م��وؤك��دا  ال���س��ب��وع  ه��ذا  �سابق  وق��ت  يف  كيماوية  باأ�سلحة 
م�سلحة الأمن القومي الأمريكي يف مواجهة الرئي�ض ال�سوري ب�سار 
العاملي  القيا�ض  الهجوم قفز خام  ت��داولت �سعيفة قبل  الأ�سد. وبعد 
مزيج برنت يف العقود الآجلة اإىل 56.08 دولر للربميل فيما و�سفه 

التجار باأنه رد فعل �سريع قبل اأن يقل�ض مكا�سبه اإىل 55.62 دولر 
للربميل بحلول ال�ساعة 0704 بتوقيت جرينت�ض ليظل مرتفعا 1.3 
باملئة عن م�ستوى الإغالق ال�سابق. و�سعد خام غرب تك�سا�ض الو�سيط 
الأمريكي يف العقود الآجلة اأكرث من اثنني باملئة اأي�سا اإىل 52.94 
دولر   52.46 لي�سجل  مكا�سبه  يقل�ض  اأن  ق��ب��ل  ل��ل��ربم��ي��ل  دولر 
اخلامان  وبلغ  ال�سابقة.  الت�سوية  عن  باملئة   1.45 بزيادة  للربميل 
�سوريا من  اإنتاج  اأن  ورغ��م  اآذار.  مار�ض  اأوائ��ل  اأعلى م�ستوياتهما منذ 
النفط حمدود اإل اأن موقعها يف منطقة ال�سرق الأو�سط والتحالفات 
اأث��ار خماوف ب�ساأن ات�ساع دائ��رة ال�سراع مبا  مع منتجني كبار للخام 
قد يعطل �سحنات اخلام. واأثرت ال�سربات اأي�سا على الأ�سواق العاملية 
حيث قفزت اأدوات ال�ستثمار الآمنة مثل الذهب بينما هبطت اأ�سواق 

الأ�سهم والدولر الأمريكي.

خالل ملتقى ال�صتثمار ال�صن�ي يف دبي

م�صروع ��صتثمار ي يف �صلوفاكيا يفوز بجائزة �أف�صل م�صروع يف و�صط و �صرق �أوروبا 

�لذهب يرتفع لأعلى م�صتوى يف 5 �أ�صهر

»�لتعدين و�خلدمات �ملالية« ي�صغطان على �أ�صهم �أوروبا 

خولة �ملال تتفقد �أجنحة معر�ض �ل�صرق �لأو�صط لل�صاعات و�ملجوهر�ت يف �أك�صبو �ل�صارقة

مو�نئ دبي �لعاملية تبحث مع هيئة �ل�صتثمار 
�مل�صرية خطة رفع �لطاقة �ل�صتيعابية مليناء �ل�صخنة

% بفعل �ل�صر�ع يف �صوريا �لروبل �لرو�صي يهبط 1 

ل���ق���ان���ون ال���س��ت��ث��م��ار اجل���دي���د ب��ع��د اإج�������راء ع����دد من 
التعديالت عليه يف اطار حر�ض احلكومة امل�سرية على 
تطوير منظومه ال�ستثمار يف م�سر وجتويد وحت�سني 
امل�ستثمرين  تطلعات  لتلبيه  م�سر  يف  ال�ستثمار  مناخ 
مل�سر  املتبادلة  امل�سالح  يخدم  ومب��ا  والأج��ان��ب  العرب 
جناح  وت��اأم��ني  ج��دد  م�ستثمرين  وج��ذب  وامل�ستثمرين 
م�ساريعهم وا�ستدامتها ويلبي مطالبهم يف اإحراز نتائج 

مالية اأف�سل .
واأ����س���ار خ�����س��ري اىل ان���ه ���س��ي��ت��م اف��ت��ت��اح م��ن��ظ��وم��ة من 
ال�سهر  خ��الل  ال�ستثمار  هيئة  يف  املميكنة  اخل��دم��ات 
امل�سرية  الت�������س���الت  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  احل�����ايل 
امل�ستثمرين لتاأ�سي�ض �سركاتهم كمرحلة  للتي�سري على 
املميكنة  التخ�سي�ض والرتخي�ض  اأوىل يعقبها مرحلة 
البنا  �سهيل  ال�سيد  اللقاء  ح�سر   . قليلة  ف��رتة  خ��الل 
افريقيا  منطقه  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  الأول  الرئي�ض  ن��ائ��ب 
طارق  وال�سيد  العاملية  دب��ى  مبوانئ  الو���س��ط  وال�سرق 
امل�سري  الأهلي  للبنك  الإقليمي  العام  املدير  الغزايل 
بدولة المارات و�سعيد حميد الزري مدير اول ال�سوؤون 

احلكومية مبوانئ دبى العاملية.

كثريا  اأ�سرت  الأمريكية  ال�سربات  اإن  الكرملني  وقال 
بالعالقات الأمريكية الرو�سية.

وبحلول ال�ساعة 0715 بتوقيت جرينت�ض نزل الروبل 
واحدا  وخ�سر  للدولر  روب��ل   56.93 اإىل  باملئة   0.9
روبل   60.6 اإىل  املوحدة  الأوروبية  العملة  اأمام  باملئة 

لليورو. 
وارتفعت عائدات ال�سندات الرو�سية لأجل ع�سر �سنوات 
مبقدار 10 نقاط اأ�سا�ض اإىل 7.95 باملئة لت�سعد من 

اأدنى م�ستوياتها يف ثالث �سنوات.
خام  ارتفاع  اإىل  �سوريا  يف  ال�سراع  ح��دة  ت�ساعد  واأدى 
اأكرث  برنت  مزيج  العاملي  القيا�ض 
من واحد باملئة اإىل 55.55 دولر 

للربميل.
ويف حني اأن الروبل يقتفي عادة اأثر 
اجتاه النفط اإل اأن العملة ت�سررت 
القت�ساد  ل����وزي����ر  ت��ع��ل��ي��ق��ات  م����ن 
اأم�ض  اأور���س��ك��ني  ماك�سيم  ال��رو���س��ي 
العملة  اأن  اإىل  فيها  اأ�سار  اخلمي�ض 
الأ�سهر  ت��رتاج��ع يف  ق��د  ال��رو���س��ي��ة 

املقبلة.
اآر.ت����ي.اإ�����ض لالأ�سهم  م��وؤ���س��ر  ون���زل 
امل��ق��وم��ة ب���ال���دولر اأك���رث م��ن اثنني 
بينما  1124.29 نقطة  اإىل  باملئة 
اإم.اآي.�سي.اإي.اإك�ض  انخف�ض موؤ�سر 
ل��الأ���س��ه��م امل��ق��وم��ة ب��ال��روب��ل واح���دا 

باملئة اإىل 2033.23 نقطة.

•• دبي -وام:

الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �سلّيم  ب��ن  اأح��م��د  �سلطان  بحث 
والرئي�ض التنفيذي ملجموعة موانئ دبي العاملية ورئي�ض 
املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة مع حممد  موؤ�س�سة 
لال�ستثمار  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  خ�سري 
تعتزم  التي  التو�سعات  خطه  امل�سرية  احل��رة  واملناطق 
القادمة  املرحلة  خ��الل  تنفيذها  العاملية  دب��ى  م��وان��ئ 
التو�سعية  خطتها  اط��ار  يف  ال�سخنة  العني  منطقه  يف 
لرفع الطاقة ال�ستيعابية مليناء ال�سخنة ملقابلة الزيادة 

املتوقعة يف حركة التجارة العاملية عرب امليناء.
ال��ذي عقد بدبي على متتع  اك��د �سليم خ��الل اللقاء  و 
م�سر بالعديد من املزايا الن�سبية �سواء من حيث املوقع 
ال�سرتاتيجي او توافر العديد من املقومات التي يجب 
ال�ستفادة بها لدفع عجلة ال�ستثمار فيها خالل املرحلة 
املقبلة ودعم حركه التجارة الدولية واإقامة امل�سروعات 

ال�ستثمارية وزياده الفر�ض الت�سديرية.
ومن جانبه اأ�سار حممد خ�سري اىل اأن جمل�ض النواب 
النهائية  ال�سيغة  و���س��ع  م��ن  قريبا  �سينتهي  امل�سري 

•• مو�صكو-رويرتز:

ان��خ��ف�����ض ال���روب���ل ال��رو���س��ي ن��ح��و واح����د ب��امل��ئ��ة ام�ض 
فيها  اأ�سار  القت�ساد  لوزير  بتعليقات  متاأثرا  اجلمعة 
اإىل اأن العملة قد تهبط كثريا يف وقت لحق هذا العام 

اإىل جانب ت�ساعد التوترات اجليو�سيا�سية.
النا�سئة  الأ���س��واق  عمالت  من  كغريه  ال��روب��ل  وت�سرر 
�سورية  ال�ساروخية على قاعدة جوية  ال�سربات  جراء 
وال��ت��ي ان��ت��ق��ده��ا ال��رئ��ي�����ض ال��رو���س��ي ف��الدمي��ري بوتني 

وا�سفا اإياها باأنها انتهاك للقانون الدويل.

•• دبي-الفجر: 

ال�ستثمارية  ال�������س���رك���ة  اأع����ل����ن����ت 
)جاغوار  لال�ستثمار  ال�سلوفاكية 
بجائزة  ف����وزه����ا  ع����ن  روف�������ر(  لن�����د 
�سرق  و  و����س���ط  م�����س��روع يف  اأف�����س��ل 
2017 خالل  لعام  تركيا  و  اأوروب���ا 
الذي  ال�����س��ن��وي  ال���س��ت��ث��م��ار  ملتقى 
عقد يف دبي ام�ض الأول . واأُعلن عن 
فوز امل�سروع بعد ح�سوله على اأكرب 
ع����دد م���ن الأ�����س����وات خ����الل عملية 
ت��ق��ي��ي��م ���س��ام��ل��ة. وت��ب��ل��غ ق��ي��م��ة هذا 
امل�����س��روع ال���س��ت��ث��م��اري ح���وايل 1.5 
م�سنع  اأح�����دث  ه���و  و  دولر  ب��ل��ي��ون 
لت�سنيع �سيارات جاغوار لند روفر 
30000 مرت  م�ساحته  تبلغ  الذي 
مربع يف جمهورية �سلوفاكيا. وتبلغ 
 150،000 ح���وايل  امل�سنع  ط��اق��ة 
 2800 �سيارة �سنويا و يوفر حوال 
باأحدث  ت��زوي��ده  ومت  ع��م��ل.  فر�سة 

لعام  ال�سنوي  ال�ستثمار  ملتقى  من 
رعاية  حت���ت  اأق���ي���م  ال�����ذي   2017
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة 
، رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم اإمارة 
دبي رعاه اهلل ، حتت �سعار “ال�ستثمار 
العاملي والقدرة التناف�سية« . واأ�ساف 
�سعادة ال�سفري هورنياك قال: تعمل 
دول���ة الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة و 
من  العديد  يف  �سلوفاكيا  جمهورية 
امل�����س��اري��ع يف ال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي و 
التعاون  لتعزيز  ال�سناعي  القطاع 
الدولية  ال�ستثمارات  و  القت�سادي 
الدولتني.  تعترب كل من دولة  بني 
المارات العربية املتحدة و جمهورية 
�سلوفاكيا من اأكرث الوجهات اجلذابة 
لال�ستثمار الأجنبي بف�سل �سيا�ستها 
امل�ستقرة و توفري اجلودة للموردين 
العمالة  تكاليف  وخف�ض  املحليني 

القت�سادية . 

بيئية  ت����داب����ري  ي��ت��ب��ع  و  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ت��ت�����س��م��ن ع���م���ل���ي���ات م�������س���ت���دام���ة و 
و  امل��ي��اه  تر�سيد  اأج��ه��زة  منها  فعالة 
الطاقة.  ا�ستهالك  خف�ض  اأن��ظ��م��ة 
املدير  كيتوي  موخي�سا  �سعادة  وق��ام 
للتجارة  املتحدة  الأمم  ملوؤمتر  العام 
بت�سليم  “اأونكتاد”  وال���ت���ن���م���ي���ة 
اجلائزة اىل �سعادة دو�سان هورنياك 
يف  ال�سلوفاكية  اجل��م��ه��وري��ة  �سفري 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة 
اأقيم على هام�ض  خالل حفل ع�ساء 
الذي  ال�����س��ن��وي  ال���س��ت��ث��م��ار  ملتقى 
عقد يف فندق اأرماين يف برج خليفة 
دو�سان  ���س��ع��ادة  وق���ال   . الأول  ام�����ض 
الفوز  ب�����الدي  ي�����س��رف  ه���ورن���ي���اك: 
بهذه اجلائزة املرموقة حيث تعك�ض 
التي  اخل���دم���ة  م�����س��ت��وى  و  ن��وع��ي��ة 
يقدمها هذا امل�سروع الرائد ومتثيله 
قائال  واأ�ساف  والتطوير.  لالبتكار 
اجلائزة  ه���ذه  ع��ل��ى  ح�����س��ول��ن��ا  اإن   :

خطوة بوجه عام.
واأ�ساف هذا يف�سر ال�سبب وراء حترك الذهب ب�سرعة 

كبرية بعد اإعالن اخلرب.
ك���اأداة حت��وط يف مواجهة  ال��ذه��ب  وع���ادة م��ا ي�ستخدم 
ال�سبابية ال�سيا�سية واملالية واملخاطر الأمنية. وا�ستفاد 
اأمن  كمالذ  اإليها  ينظر  اأخ��رى  اأ�سول  بجانب  الذهب 

مثل الني و�سندات اخلزانة الأمريكية.
الف�سة يف  ارتفعت  الأخ��رى  النفي�سة  املعادن  ومن بني 
دولر   18.41 اإىل  املئة  يف   0.9 الفورية  التعامالت 
اأعلى  وه���و  دولر   18.47 لم�����س��ت  ب��ع��دم��ا  ل��الأوق��ي��ة 

م�ستوى منذ 27 فرباير �سباط.
دولر   961.24 اإىل  امل��ئ��ة  يف   0.5 ال��ب��الت��ني  وزاد 
ل��الأوق��ي��ة يف ح��ني ارت��ف��ع ال��ب��الدي��وم 0.3 يف امل��ئ��ة اإىل 

805.50 دولر لالأوقية.

•• لندن-رويرتز:

اأ�سهر  ل��ه يف خم�سة  اأع��ل��ى م�ستوى  اإىل  ال��ذه��ب  ارت��ف��ع 
املعدن  �سراء  امل�ستثمرين على  اإقبال  ام�ض اجلمعة مع 
الوليات  اأطلقت  بعدما  اآم��ن  م��الذ  عن  بحثا  النفي�ض 
املتحدة ع�سرات ال�سواريخ من طراز كروز على قاعدة 

جوية �سورية مما ي�سعد التوترات مع رو�سيا واإيران.
ال�سربة  اإن  ل�سوريا،  ال��ق��وي  احلليف  رو���س��ي��ا،  وق��ال��ت 
اأ�سرت كثريا بالعالقات بني وا�سنطن ومو�سكو بعدما 
باأ�سلحة  ه��ج��وم مم��ي��ت  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ردت 

كيماوية ا�ستهدف منطقة خا�سعة ل�سيطرة املعار�سة.
ارتفع  جرينت�ض  بتوقيت   1012 ال�����س��اع��ة  وب��ح��ل��ول 
اإىل  امل��ئ��ة  1.07 يف  ال���ف���وري���ة  امل���ع���ام���الت  ال���ذه���ب يف 
يف  زاد  بعدما  )الأون�سة(  لالأوقية  دولر   1264.70

منذ  م�ستوى  اأع��ل��ى  اإىل  مبكر  وق��ت 
الثاين  ت�سرين  نوفمرب  من  العا�سر 
ويتجه  دولر   1269.28 ع���ن���د 
لالأ�سبوع  م��ك��ا���س��ب  ت�سجيل  ���س��وب 

الرابع على التوايل.
الأمريكية  العقود  الذهب يف  وارتفع 
 1267 اإىل  امل��ئ��ة  الآج��ل��ة واح���دا يف 

دولرا لالأوقية.
موؤ�س�ض  م���ي���دل���ك���وب  ول����ي����م  وق�������ال 
هناك  دي�سكفري  كومودتي  �سندوق 
خطر باأن يوؤدي ال�سراع ال�سوري اإىل 
اإيران  اأو�سع قد تدخل فيها  مواجهة 
وبالتايل  املتحدة،  والوليات  ورو�سيا 
اأن ي��ك��ون ل��ه��ا ت��داع��ي��ات اأكرث  مي��ك��ن 

لل�سربات اجلوية التي �سنتها الوليات املتحدة على قاعدة جوية �سورية 
باأمر من الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب. ويرتقب امل�ستثمرون بيانات 
غري  القطاعات  ووظائف  بريطانيا  يف  التحويلية  ال�سناعات  قطاع  عن 

الزراعية بالوليات املتحدة يف وقت لحق اليوم.
الإنرتنت  على  البقالة  ملبيعات  الربيطانية  اأوك���ادو  �سركة  �سهم  وهبط 
6.5 باملئة ليت�سدر قائمة اخلا�سرين يف اأوروبا بعدما خف�ض يو.بي.اإ�ض 

ت�سنيف ال�سهم اإىل تو�سية بالبيع من تو�سية بال�سراء.
يف الوقت نف�سه �سعد �سهما �ستاندرد ليف واأبردين اأ�سيت ماجنمنت 2.8 

باملئة و2.7 باملئة على الرتتيب ليت�سدرا قائمة الرابحني يف اأوروبا.
ووجد �سهم راندجولد ري�سور�سيز دعما يف �سعود �سعر الذهب اإىل اأعلى 
الآمنة  امل��الذات  على  امل�ستثمرين  اإقبال  مع  اأ�سهر  خم�سة  يف  م�ستوياته 

لريتفع ال�سهم 2.1 باملئة.
وعند الفتح تراجع فاينن�سال تاميز 100 الربيطاين 0.2 باملئة يف حني 

انخف�ض كاك 40 الفرن�سي 0.4 باملئة عند الفتح.

�رتفاع �لأ�صهم �ليابانية بعد 
�ل�صربة �لأمريكية على �صوريا

•• طوكيو-وام:

�سوق  يف  اليابانية  الأ���س��ه��م  ارت��ف��ع��ت 
طوكيو عند اإغالق اأم�ض اجلمعة بعد 
التكنولوجي  نيكاي  موؤ�سر  هبط  اأن 
ب�����س��ك��ل ط��ف��ي��ف م���ت���اأث���راً ب��اأن��ب��اء �سن 
ه��ج��م��ات ���س��اروخ��ي��ة اأم��ري��ك��ي��ة على 
�سوريا.  وانتهت التداولت عند قيمة 
 67 مرتفعاً  للموؤ�سر  ين   18664
عمليات  وكانت  الأول.  اأم�ض  عن  ين 
لهبوط  اأدت  امل��خ��اط��ر  ل��ت��ف��ادي  ب��ي��ع 
اأن  ب��ع��د  ال���ي���وم  منت�سف  يف  امل��وؤ���س��ر 
كان املوؤ�سر فتح على ارتفاع مدعوماً 

بتح�سن اأ�سهم وول �سرتيت.

•• لندن -رويرتز:

لتتجه  ام�ض اجلمعة  املبكرة  التعامالت  الأوروبية يف  الأ�سهم  انخف�ست 
اأ�سبوعية حمدودة مع اقتفاء املوؤ�سرات الرئي�سية  �سوب ت�سجيل خ�سارة 

اأثر الجتاه النزويل لالأ�سول العالية املخاطر.
وتراجع موؤ�سر �ستوك�ض 600 لالأ�سهم الأوروبية 0.3 باملئة مع هبوط 
ن�سبته واحد باملئة ملوؤ�سر قطاع املوارد الأ�سا�سية الذي �سكل اأكرب �سغط 
الفرعية  امل��وؤ���س��رات  جميع  انخف�ست  ح��ني  يف  الأوروب���ي���ة  ال�����س��وق  ع��ل��ى 
بداية  منذ  باملئة   0.5 �ستوك�ض  موؤ�سر  وخ�سر  اثنني.  ماعدا  للقطاعات 

الأ�سبوع.
وتتجه اأ�سهم البنوك لتكبد اأكرب خ�سائرها الأ�سبوعية يف اأكرث من �سهر 

وانخف�ض موؤ�سر القطاع 0.5 باملئة اليوم.
اخلام  اأ���س��ع��ار  ق��ف��زت  بعدما  باملئة   0.3 النفط  ق��ط��اع  اأ���س��ه��م  وارت��ف��ع��ت 
ا�ستجابة �سريعة  اأعلى م�ستوياتها يف �سهر يف  اإىل  باملئة  اثنني  اأكرث من 

وفد من �صندوق �لنقد يزور 
تون�ض لت�صريع �لإ�صالحات 

•• تون�س-رويرتز:

بداأ وفد من �سندوق النقد الدويل زيارة تون�ض ام�ض اجلمعة حلثها على 
ثان  ق�سط  �سرف  تاأجيل  بعد  املتعرثة  القت�سادية  الإ���س��الح��ات  ت�سريع 

قيمته 350 مليون دولر من قر�ض اإجمايل قيمته 2.8 مليار دولر.
ال��ذي كان  القر�ض  الثاين من  الق�سط  النقد رف�ض �سرف  وك��ان �سندوق 
املا�سي ب�سبب بطء وترية الإ�سالحات يف  الأول  مقررا يف دي�سمرب كانون 

قطاع الوظيفة العمومية والقطاع البنكي.
وقال م�سوؤول تون�سي لرويرتز وفد �سندوق النقد الدويل بداأ اليوم زيارة 
ن�سق  يف  الت�سريع  على  تون�ض  وح��ث  الإ�سالحات  برنامج  ملناق�سة  لتون�ض 

الإ�سالحات املتعرثة .
واأ�ساف امل�سوؤول الذي طلب عدم ذكر ا�سمه اأن وفد ال�سندوق �سيلتقي كل 
الفاعلني القت�ساديني يف تون�ض بجانب الحتاد العام التون�سي ذي التاأثري 

القوي ملناق�سة حتفظاته على عدد من الإ�سالحات. 
ويرف�ض الحتاد خططا تدر�سها احلكومة لبيع اأ�سهم من بنوك عمومية.

وكانت وزيرة املالية التون�سية ملياء الزريبي قالت لرويرتز يف وقت �سابق اإن 
احلكومة تعتزم خف�ض وظائف القطاع العام بواقع ع�سرة اآلف وظيفة يف 
ال�سنة احلالية وتدر�ض اأي�سا اإمكانية بيع جزء من اأ�سهمها يف ثالثة بنوك 

عمومية �سمن حزمة الإ�سالحات لإنعا�ض القت�ساد الواهن.
وتاأمل تون�ض باأن يفرج �سندوق النقد عن الق�سط الثاين من القر�ض عقب 

انتهاء زيارة الوفد بعد تاأجيله لنحو اأربعة اأ�سهر.
و�سيتيح الإفراج عن الق�سط الثاين من القر�ض لتون�ض احل�سول على عدة 
قرو�ض من مقر�سني دوليني من بينهم البنك الدويل والحتاد الأوروبي 

والبنك الأفريقي للتنمية.

•• ال�صارقة-الفجر: 

زارت �سعادة  خولة عبد الرحمن 
ال�ست�ساري  املجل�ض  رئي�ض  امل��ال 
ال�سيخ  يرافقها  ال�سارقة  لإم���ارة 
حم���م���د ب����ن ح���م���ي���د ب����ن حممد 
الإح�ساء  دائ���رة  مدير  القا�سمي 
بال�سارقة  املجتمعية  وال��ت��ن��م��ي��ة 
معر�ض ال�سرق الأو�سط لل�ساعات 
اأك�سبو  م���رك���ز  يف  وامل����ج����وه����رات 
اأم�����ض الول حيث  ي���وم  ال�����س��ارق��ة 
�سيف  �سعادة  ا�ستقبالهما  يف  ك��ان 
حممد املدفع  الرئي�ض التنفيذي 
امل�سوؤولني  م���ن  وع�����دد  ل��ل��م��رك��ز 

فيه. 

وجت������ول������ت �����س����ع����ادت����ه����ا ب���رف���ق���ة 
اأرج��������اء  ال���ق���ا����س���م���ي يف  ال�������س���ي���خ 
ع���ددا من  تفقدت  امل��ع��ر���ض حيث 
وا�ستمعت  وم��ن�����س��ات��ه،  اأج��ن��ح��ت��ه 
���س��رح حول  اإىل  ال��ع��ار���س��ني  م���ن 
�سناعة  يف  ال����ت����ط����ورات  اأح�������دث 
واطلعت  وامل��ج��وه��رات،  ال�ساعات 
امل��ن��ت��ج��ات امل��ع��رو���س��ة التي  ع��ل��ى 
الأ�سماء  اأه����م  م���ن  ن��خ��ب��ة  ت�����س��م 
العاملية  ال��ت��ج��اري��ة  وال���ع���الم���ات 
ال�������س���اع���ات  يف جم������ال ����س���ن���اع���ة 
بالذهب  امل��ر���س��ع��ة  وامل���ج���وه���رات 
الكرمية  والأح�����ج�����ار  والأمل�����ا������ض 
وامل�����س��ت��وح��اة م��ن اأح���دث خطوط 

الت�ساميم العاملية املعا�سرة.

وال�سياح من  املواطنني واملقيمني 
لأجنحة  ال����ع����امل  دول  خم��ت��ل��ف 
من  وخ�سو�سا  املختلفة  املعر�ض 
ميتلكون  ال���ذي���ن  ال�����س��ب��اب  ج��ي��ل 
املاركات  ب��اأ���س��ه��ر  وا���س��ع��ة  م��ع��رف��ة 
العاملية،  ال��ت��ج��اري��ة  وال���ع���الم���ات 
اأن دول��ة المارات  وه��و م��ا ي��وؤك��د 
اأ�سبحت  ق���د  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�سياح وال��زوار من  اأنظار  حمط 
الباحثني  ال���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف 
ع�����ن الأن�������اق�������ة وال�����راغ�����ب�����ني يف 
الفاخرة  املنتجات  اأح���دث  اقتناء 
وال��ت�����س��ام��ي��م امل��م��ي��زة ال���ت���ي يتم 

طرحها يف املعر�ض.
ورحب �سعادة �سيف حممد املدفع 

الكبري  اإعجابها  �سعادتها  واأب��دت 
اللجنة  قبل  التنظيم من  بح�سن 
امل��ع��ر���ض، ونوهت  امل�����س��رف��ة ع��ل��ى 
والعربية  املحلية  امل�ساركة  بحجم 
وجود  م��ع  فعالياته  يف  وال��ع��امل��ي��ة 
اأبرز واأف�سل م�سممي املجوهرات 
التجارية  ال����ع����الم����ات  واأ�����س����ه����ر 
الذهب  العاملية يف جمال �سناعة 
الكرمية  والأح�����ج�����ار  والأمل�����ا������ض 
والوؤلوؤ وال�ساعات والقطع الثمينة 
اأهمية  يعك�ض  م��ا  وه��و  وغ��ريه��ا، 
هذا احلدث والنجاح الكبري الذي 

يحققه املعر�ض دورة بعد دورة.
كما اأ�سادت املال باحل�سور الكثيف 
والإقبال الالفت للنظر من قبل 

اأك�سبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�ض 
ال�������س���ارق���ة ب�������س���ع���ادة  خ���ول���ة عبد 
ال���رح���م���ن امل����ال وال�����س��ي��خ حممد 
القا�سمي،  حممد  ب��ن  حميد  ب��ن 
اآي�����ات ال�سكر  اأ���س��م��ى  م��ع��رب��ا ع���ن 
ال�سمو  ل�������س���اح���ب  وال�����ع�����رف�����ان 
ال�������س���ي���خ ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان بن 
املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حممد 
ال�����س��ارق��ة، تقديراً  الأع��ل��ى ح��اك��م 
لرعايته الدائمة للمعر�ض الذي 
اأ���س��ب��ح اأح���د اأه���م الأح����داث التي 
واأكرب  ال�سارقة  اإمارة  ت�ست�سيفها 
واملجوهرات يف  لل�ساعات  معر�ض 
رعايتة  بف�سل  وال��ع��امل  املنطقة 

الكرمية.
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2015
ألف درهم

2016
ألف درهم الموجودات

7.255.674 11.662.802 نقد وأرصدة لدى مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي
7.372.715 7.755.193 مستحق من بنوك
2.287.105 1.479.214 استثمارات

34.180.420 36.342.568 ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة
805.937 474.830 عقارات استثمارية
563.379 776.050 قبوالت للمتعاملين
570.011 517.267 موجودات أخرى
166.937 220.265 عقارات ومعدات

53.202.178 59.228.189 إجمالي الموجودات
المطلوبات 

39.301.172 41.131.007 حسابات المتعاملين
3.061.714 1.807.918 مستحق لبنوك
3.672.500 7.368.138 أدوات صكوك تمويلية

563.379 776.050 قبوالت للمتعاملين
1.475.179 1.421.162 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

33.483 35.139 زكاة مستحقة الدفع

48.107.427 52.539.414 إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية

3.930.422 5.430.422 رأس المال
329.423 339.986 احتياطي قانوني
235.202 245.765 احتياطي عام

(4.127) 19.404 إحتياطي القيمة العادلة
603.831 653.198 أرباح محتجزة

5.094.751 6.688.775 إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي المجموعة
53.202.178 59.228.189 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

8.613.314 9.742.403 االلتزامات والمطلوبات الطارئة

1 - نقد وأرصدة لدى مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

330.963 263.571 نقد في الصندوق  

أرصدة لدى مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي : 

1.067.039 1.375.258 حسابات جارية

3.351.933 4.014.785 احتياطيات نقدية إلزامية 

2.505.739 6.009.188 مرابحات

7.255.674 11.662.802

تم االحتفاظ بمتطلبات االحتياطيات لدى مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي بدرهم ا�مارات العربية المتحدة وبالدوالر ا�مريكي وهي 
ليست متاحة الستخدام المجموعة في عملياتها اليومية وال يمكن سحبها دون موافقة مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي. يتغير 

مستوى االحتياطيات المطلوبة كل شهر طبقا لتوجيهات مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي.

2 - مستحق من بنوك

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

مستحق من بنوك محلية

45 64 حسابات جارية

 - 1.491.491 ايداعات لدى البنوك ا�خرى

5.477.265 3.751.041 مرابحات مع الشركة القابضة للمجموعة

1.505.040 1.179.398 مستحق من مصرف دبي 

100.000 - وكالة مودعة لدى الشركة القابضة للمجموعة

7.082.350 6.421.994

مستحق من بنوك أجنبية

290.365 1.333.199 حسابات جارية

7.372.715 7.755.193

3- استثمارات

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

متاحة للبيع
692.616 686.038 أسهم حقوق ملكية
702.246 660.718 صناديق استثمارية

1.351.027 718.694 صكوك
2.745.889 2.065.450 

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

220.048 211.061 صكوك
2.965.937 2.276.511
(678.832) (797.297) ناقصًا: مخصص انخفاض قيمة االستثمارات

2.287.105 1.479.214

تشتمل ا�وراق المالية االستثمارية على ما يلي:
1.503.652 864.765 استثمارات في أوراق مالية مدرجة

783.453 614.449 استثمارات في أوراق مالية غير مدرجة
2.287.105 1.479.214

1- الوضع القانوني وا�نشطة

تأسس مصرف ا�مارات ا�سالمي ش.م.ع.- بنك الشرق ا�وسط سابقًا - («المصرف») بموجب المرسوم ا�ميري الصادر عن صاحب السمو 
حاكم إمارة دبي كبنك تقليدي ذو مسؤولية محدودة في إمارة دبي بتاريخ 3 أكتوبر 1975،  تم إعادة تسجيل المصرف كشركة مساهمة 

عامة في يوليو 1995، ويخضع لرقابة مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي.

يسري العمل بالقانون االتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية اعتباراً من 1 يوليو 2015، على أن يحل محل القانون االتحادي 
رقم 8 لسنة 1984. ويقوم المصرف حاليًا بتقييم أثر القانون الجديد ويُتوقع أن يمتثل بالكامل في أو قبل نهاية فترة السماح بتاريخ 30 يونيو 

.2017
في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي المنعقد بتاريخ 10 مارس 2004 ، تمت الموافقة على تحويل أنشطة المصرف لتتوافق مع أحكام 

ومبادئ الشريعة ا�سالمية، واكتملت عملية التحّول بتاريخ 9 أكتوبر 2004 (تاريخ التحّول)، بعد أن حصل المصرف على الموافقات المطلوبة 
من مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي والدوائر الحكومية المختصة بدولة ا�مارات العربية المتحدة.

إن المصرف هو شركة تابعة لبنك ا�مارات دبي الوطني، شركة مساهمة عامة، دبي («الشركة القابضة للمجموعة»)، كما أن الشركة ا�م 
النهائية للشركة القابضة للمجموعة هي مؤسسة دبي ل�ستثمار وهي شركة المساهم الرئيسي فيها حكومة دبي. إن المصرف ُمدرج في 

سوق دبي المالي.

با�ضافة إلى المركز الرئيسي في دبي، يمارس المصرف نشاطه من خالل 61 فرعًا في ا�مارات العربية المتحدة، وتشتمل هذه البيانات المالية 
على ا�نشطة الخاصة بالمركز الرئيسي للمصرف وفروعه وشركاته التابعة التالية (يشار إليها معًا بـ «المجموعة»).

نسبة الملكية
النشاط الرئيسي تاريخ وبلد التأسيس

2015 2016

100% 100% خدمات وساطة مالية 26 أبريل 2006 ، ا�مارات العربية 
المتحدة

شركة ا�مارات ا�سالمي 
للوساطة المالية ذ.م.م

100% 100% شركة ذات هدف خاص 6 يونيو 2007، جزر كايمان شركة صكوك مصرف ا�مارات 
ا�سالمي المحدودة

100% 100% شركة ذات هدف خاص 15 مايو 2014، جزر كايمان شركة ا�مارات ا�سالمي
للتمويل المحدودة

يقدم المصرف خدمات تمويلية ومصرفية متكاملة ومنتجات متنوعة من خالل أدوات التمويل وا�ستثمار ا�سالمي المتوافقة مع أحكام 
الشريعة ا�سالمية.

إن العنوان المسجل للمصرف هو ص.ب. 6564، دبي، ا�مارات العربية المتحدة.

2 - أسس إعداد البيانات المالية
 أ)  بيان التوافق

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية العداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية 
ومتطلبات القوانين السارية بدولة ا�مارات العربية المتحدة. إن السياسات المحاسبية الرئيسية التي تم استخدامها في إعداد هذه البيانات 
المالية الموحدة للمجموعة مبينة أدناه. وتم تطبيق هذه السياسات بصورة متسقة على جميع السنوات المقدمة .  ما لم يذكر خالف ذلك.

تم اعتماد البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ل�صدار من قبل مجلس االدارة بتاريخ 17 يناير 2017.

 ب)  أساس القياس

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ماعدا الحاالت التالية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة:
•  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر، و 

•  الموجودات المالية المتاحة للبيع.
يتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة بدرهم ا�مارات العربية المتحدة («الدرهم ا�ماراتي») وهو العملة التشغيلية للمجموعة. 

ما لم يذكر خالف ذلك، فإن المعلومات المالية المقدمة بالدرهم ا�ماراتي قد تم تقريبها إلى أقرب ألف. 
إن إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية العداد التقارير المالية يتطلب استخدام تقديرات محاسبية هامة معينة. ويتطلب كذلك من ا�دارة 

أن تضع أحكامًا في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة.  

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم الدخل

1.766.705 2.041.287 دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية
97.721 74.596 دخل من أوراق مالية استثمارية

190.857 184.047 دخل من الشركة القابضة للمجموعة
483.154 480.603 دخل عموالت ورسوم
211.816 228.863 دخل آخر

2.750.253 3.009.396 إجمالي الدخل
المصروفات

(624.814) (691.723) مصروفات موظفين

(326.105) (371.322) مصروفات عمومية وإدارية

(30.730) (27.841) استهالك عقارات ومعدات

(981.649) (1.090.886) إجمالي المصروفات

1.768.604 1.918.510 صافي ا�رباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة 
والتوزيعات

(813.923) (1.333.048) مخصصات انخفاض القيمة على موجودات مالية، صافية من 
التحصيالت

3.818 34.685 مخصصات انخفاض القيمة على موجودات غير مالية، صافية من 
التحصيالت

(810.105) (1.298.363) إجمالي مخصصات انخفاض القيمة، صافية من التحصيالت

958.499 620.147 صافي ا�رباح التشغيلية

(317.820) (514.515) حصة المتعاملين من ا�رباح وتوزيعات حملة الصكوك

640.679 105.632 صافي أرباح السنة

0.163 0.027 ربحية السهم (درهم)

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

3- استثمارات (تابع)

تتركز ا�وراق المالية االستثمارية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي:
91.813 91.813 داخل دولة ا�مارات العربية المتحدة
19.971 12.623 خارج دولة ا�مارات العربية المتحدة

111.784 104.436

تتركز ا�وراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع كما يلي:
879.010 334.363 داخل دولة ا�مارات العربية المتحدة

1.296.311 1.040.415 خارج دولة ا�مارات العربية المتحدة
2.175.321 1.374.778

2.287.105 1.479.214

الحركة في مخصصات انخفاض القيمة:
645.451 678.832 الرصيد في بداية السنة

77.553 128.140 مخصصات إنخفاض القيمة تم تكوينها خالل السنة
(5.532) (3.771) تحصيالت / إعادة قيد خالل السنة

(38.640) (5.904) مشطوبة / محولة خالل السنة
678.832 797.297 الرصيد في نهاية السنة

4- ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة

24.469.111 25.303.142 مرابحات
12.237.722 13.539.998 إجارة
1.205.460 1.934.104 استصناع 

667.397 435.256 وكالة تمويلية
166.749 91.150 مضاربة
216.802 189.240 السحب المغطى
788.025 1.101.315 مدينو بطاقات إئتمان

39.751.266 42.594.205

(2.634.719) (2.753.333) ناقصًا: دخل مؤجل
(2.936.127) (3.498.304) ناقصًا: مخصصات انخفاض القيمة

34.180.420 36.342.568
3.279.067 3.610.230 إجمالي ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة تعّرضت النخفاض في قيمها

حسب القطاع :
 20.292.865 22.910.839 قطاع ا�فراد
13.887.555 13.431.729 قطاع الشركات

34.180.420 36.342.568

الحركة في مخصصات انخفاض القيمة المحددة:
2.002.979 2.242.788 الرصيد في بداية السنة

987.440 1.808.826 مخصصات إنخفاض القيمة تم تكوينها خالل السنة
(277.713) (591.073) تحصيالت / إعادة قيد خالل السنة

78.446 26.116 المحول من مصرف دبي (ش م ع)
(548.364) (833.629) مشطوبة

2.242.788 2.653.028 الرصيد في نهاية السنة

الحركة في مخصصات انخفاض القيمة العام:
661.164 693.339 الرصيد في بداية السنة

32.175 151.937 مخصصات إنخفاض القيمة تم تكوينها خالل السنة
693.339 845.276 الرصيد في نهاية السنة

2.936.127 3.498.304 المجموع
5- حسابات المتعاملين

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

16.105.255 16.803.227 حسابات جارية
9.032.267 10.179.886 حسابات توفير
5.301.657 4.252.457 حسابات استثمار
8.524.228 9.441.448 حسابات وكالة

337.765 453.989 تأمينات
39.301.172 41.131.007

تتركز حسابات المتعاملين كما يلي:
38.836.547 40.703.736 حسابات المتعاملين داخل دولة ا�مارات العربية المتحدة

464.625 427.271 حسابات المتعاملين من خارج دولة ا�مارات العربية المتحدة
39.301.172 41.131.007

حسب القطاع:
33.974.095 34.287.138 قطاع ا�فراد

5.327.077 6.843.869 قطاع الشركات
39.301.172 41.131.007

6- مستحق لبنوك
2.149 14.022 حسابات جارية

- 1.605 سحوبات على المكشوف
277.105 183.625 التزامات بين البنوك – بنوك أخرى

806.992  151.959 ودائع وكالة من الشركة القابضة للمجموعة
1.975.468 1.456.707 أرصدة أخرى من الشركة القابضة للمجموعة والشركات التابعة 

3.061.714 1.807.918

يتركز المستحق لبنوك كما يلي:
3.059.376 1.622.688 مستحق لبنوك محلية

2.338 185.230 مستحق لبنوك أجنبية
3.061.714 1.807.918

7- دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية
620.947 631.807 مرابحات سلع
506.135 583.184 إجارة
271.758 267.908 مرابحات سيارات

15.312 22.956 مرابحات تمويل مشترك
970 9.184 مرابحات عقارات

31.485 41.250 استصناع 

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

7- دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية (تابع)

17.581 18.195 وكالة تمويلية
4.921 4.808 مضاربة

57.608 56.132 تمويل المستهلك التجاري
124.319 134.346 تمويل ا�عمال التجارية

93.480 211.454 مرابحات السيولة
22.189 60.063 أخرى

1.766.705 2.041.287

8- دخل من أوراق مالية استثمارية
29.294 14.370 أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
12.354 12.147 دخل توزيعات ا�رباح
53.930 42.202 أرباح من االستثمارات - استثمارات متاحة للبيع

2.143 5.877 أرباح من االستثمارات - استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
97.721 74.596

9- دخل من الشركة القابضة للمجموعة
195.844 210.742 مرابحات قصيرة ا�جل 

(4.987) (26.695) وكالة استثمارية
190.857 184.047

10- دخل عموالت ورسوم
491.914 534.695 عموالت ورسوم 

1.841 2.734 رسوم إدارية وإدارة محافظ استثمارية
26.203 21.452 أخرى

519.958 558.881
(36.804) (78.278) ناقصًا:  العموالت والرسوم المدفوعة
483.154 480.603

11-  دخل آخر
54.657 47.658 دخل إيجار

142.889 91.546 أرباح بيع عقارات استثمارية
6.031 5.851 دخل عقاري

(27.458) (23.415) استهالك عقارات استثمارية
96.363 132.189 أرباح وخسائر صرف العمالت ا�جنبية

(60.666) (24.966) أخرى
211.816 228.863

12- مصروفات عمومية وإدارية
(96.501) (112.962) مصروفات إشغال
(24.405) (27.692) معدات وتوريدات

(4.612) (10.310) مصروفات تقنية المعلومات
(20.819) (28.065) مصروفات اتصاالت

(8.812) (13.000) أتعاب خدمية وقانونية وخبرة مهنية
(21.081) (18.261) مصروفات التسويق

(149.875) أخرى (161.032) 
(326.105) (371.322)

13- حصة المتعاملين من ا�رباح وتوزيعات حملة الصكوك
(153.372) (286.491) حسابات المتعاملين
(164.448) (228.024) صكوك مصدرة
(317.820) (514.515)

يتم توزيع ا�رباح على أساس ربع سنوي بين أصحاب الحسابات غير المقيدة (حسابات االستثمار والتوفير والوكالة) والمساهمين وفقًا 
لطريقة التوزيع المعتمدة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمصرف.

14 - أتعاب أعضاء مجلس ا�دارة

تم دفع مبلغ وقدره 2.500.000 درهم (2015: 2،355،000 درهم) أتعاب حضور �عضاء المجلس وتم تسجيل هذه ا�تعاب 
في بيان الدخل الموحد للمجموعة.

15- سياسات إدارة رأس المال واختبارات الضغط
معدل كفاية رأس المال

 وفقًا لمتطلبات رأس المال الجاري ،  يلزم مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي المجموعة بالمحافظة على الحد ا�دنى المحدد 
لنسبة إجمالي رأس المال إلى إجمالي الموجودات مرجحة المخاطر بنسبة 12% (والتي يكون الشق ا�ول نسبة 8% منها).

ينقسم رأس المال النظامي للمصرف إلى فئتين:

يشتمل الشق ا�ول من رأس المال على رأس المال واالحتياطي القانوني واالحتياطيات العامة وا�رباح المحتجزة، و يشتمل الشق الثاني 
من رأس المال على الديون الثانوية المؤهلة واالحتياطي غير المفصح عنه واحتياطي القيمة العادلة. تلتزم المجموعة بتطبيق النهج 

المعياري لالئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية (الركيزة 1) اعتباراً من 31 ديسمبر 2007.

تتم مراقبة معدل كفاية رأسمال المجموعة بانتظام من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات، وتتم إدارته من قبل قسم مخاطر المجموعة، 
ويبين الجدول التالي تفاصيل احتساب معدل كفاية رأس المال كما هو في 31 ديسمبر 2016 مقارنا مع 31 ديسمبر 2015:

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

الشق ا�ول من رأس المال
3.930.422 رأس المال 5.430.422

329.423 احتياطي قانوني 339.986 
235.202 احتياطي عام 245.765 
603.831 أرباح محتجزة 653.198 

5.098.878  6.669.371 إجمالي الشق ا�ول من رأس المال

الشق الثاني من رأس المال
693.339 مخصصات انخفاض قيمة المحفظة 845.276 

(4.127) احتياطي القيمة العادلة 19.404 
689.212  864.680 إجمالي الشق الثاني من رأس المال

482.222 533.133 الشق الثاني المؤهل من رأس المال
5.581.100 7.202.504 قاعدة رأس المال

الموجودات الموزونة بالمخاطر
38.907.946 41.098.300 مخاطر ا�ئتمان

25.264 14.884 مخاطر السوق
3.272.587 3.756.966 مخاطر تشغيلية

42.205.797 44.870.150 المجموع
%13.22 %16.05 (II بازل) نسبة كفاية رأس المال

تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول ملخص البيانات المالية الموحدة:

الرأي
إن ملخص البيانات المالية الموحدة لمصرف ا�مارات ا�سالمي ش.م.ع («المصرف») وشركاته التابعة (يشار إليها مجتمعة

بـ «المجموعة»)، والذي يتألف من ملخص بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2016 وملخص بيان الدخل الموحد، 
والتي تم إعدادها استناداً إلى البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. 

في رأينا، يعبر ملخص البيانات المالية الموحدة المرفق بصورة عادلة عن البيانات المالية الموحدة المدققة، استناداً إلى 
المعلومات التي حددتها ا�دارة.

ملخص البيانات المالية
إن ملخص البيانات المالية الموحدة ال يتضمن كافة ا�فصاحات التي تتطلبها المعايير الدولية �عداد التقارير المالية. وبالتالي، ال 

تعتبر قراءة ملخص البيانات المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات هذا بديًال عن قراءة البيانات المالية الموحدة المدققة وتقرير 
مدققي الحسابات المرفق بها. إن ملخص البيانات المالية الموحدة والبيانات المالية الموحدة المدققة ال تعكس آثار ا�حداث التي 

وقعت بعد تاريخ تقريرنا حول البيانات المالية الموحدة.

البيانات المالية المدققة وتقريرنا حولها
لقد أبدينا رأيًا غير متحفظ حول البيانات المالية الموحدة المدققة ضمن تقريرنا الصادر بتاريخ 15 يناير 2017. يتضمن التقرير أيضًا 

توضيح �مور التدقيق الهامة.

مسؤولية ا�دارة عن ملخص البيانات المالية الموحدة
إن ا�دارة هي المسؤولة عن إعداد ملخص البيانات المالية الموحدة وتحديد المعلومات المطلوبة لتنعكس في ملخص البيانات 

المالية الموحدة بحيث يكون ملخص عادل للبيانات المالية الموحدة المدققة.

مسؤولية مدققي الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول ما إذا كان ملخص البيانات المالية الموحدة هو ملخص عادل للبيانات المالية الموحدة المدققة 
استناداً إلى إجراءاتنا، والتي تمت وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم 810 (وتعديالته)، «مهمات إعداد تقرير حول ملخص البيانات 

المالية».

موقعة من قبل:
جوزيف مورفي

شريـك
رقم السجل: 492

21 مارس 2017
دبي، ا�مارات العربية المتحدة

الـبــيـــانـــات المالية الموحدة للســـــــــــنة المنتهــــــــــــية في 31 ديســـــمبر 2016

إيـــضـــاحــــات حـــول الـــبـــيــانـــات الـــمـــالـــيـــة الـــمـــوحـــدة للـــمـــجـــمـــوعـــة
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الريا�سي”  ل��الإب��داع  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  “جائزة  وج��ه��ت 
ال��دول��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات الدولية  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��دع��وة اىل الحت�����ادات 
والتناف�ض يف فئة  التا�سعة للجائزة  ال��دورة  للم�ساركة يف  الريا�سية 

الإبداع املوؤ�س�سي على امل�ستوى الدويل.
جاء ذلك خالل اللقاءات التي اأجراها �سالح املرزوقي من�سق جلنة 
الت�سال والت�سويق يف اجلائزة مع عدد من امل�سوؤولني يف الحتادات 
وموؤمتر  معر�ض  يف  اجلائزة  جناح  زاروا  الذمي  الدولية  واملنظمات 
ت�سارك اجلائزة  الدمناركية حيث  اآرخو�ض  اأكورد يف مدينة  �سبورت 

ال��ري��ا���س��ي. مت خالل  ك���راع ذه��ب��ي للحدث اىل ج��ان��ب جمل�ض دب��ي 
امل��ع��ر���ض وامل���وؤمت���ر ال��ل��ق��اء م��ع روؤ����س���اء امل��ن��ظ��م��ات والحت�����ادات التي 
ترتبط اجلائزة معهم باتفاقيات تعاون �سواء من الحتادات الدولية 
كذلك  و  الأوملبية،  غري  والحت���ادات  وال�ستوية،  ال�سيفية  الأوملبية 
احت���ادات ذوي الإع��اق��ة، وق��د مت تقدمي ال��دع��وات لهم م��ع مطوية 
اجل��ائ��زة ال��ت��ي ت��و���س��ح اآل��ي��ات و���س��روط ال��رت���س��ح وف��ئ��ات التناف�ض، 
وكذلك �سرح حمور التناف�ض للدورة التا�سعة يف فئة الإبداع املوؤ�س�سي 
اأو لتمكني  امل��راأة  ال��دويل و الذي �سيكون خم�س�سا لتطوير ريا�سة 

املراأة من ممار�سة الريا�سة كريا�سيات اأو يف خمتلف جمالت العمل، 
بالإ�سافة اىل التعريف بنظام الرت�سح عرب التطبيق الذكي للجائزة 
روؤ�ساء  وقدمت  �سنويا.  اجلائزة  تنظمها  التي  العديدة  والفعاليات 
الر�سيدة لإطالق  القيادة  ال�سكر اىل  الريا�سية  وقيادات الحتادات 
الريا�سة يف كل مكان بالعامل،  هذا اجلائزة واحلر�ض على تطوير 
للفوز  وال�سعي  اجلائزة  يف  التناف�ض  على  حر�سهم  عن  ع��ربوا  كما 
بها اأ�سوة بالحتادات التي �سبق لها الفوز بها مثل احتادات اجلودو 

والري�سة الطائرة واجلولف وذوي العاقة، وغريها.

اأح������رز ف���ري���ق ال�����س��ي��خ ���س��ع��ي��د ب���ن طحنون 
ل�سيدات اليد املركز الأول يف الدورة املجمعة 
افرن  بطولة  يف  امل�����س��ارك��ة  اخلم�سة  للفرق 
اأقيمت  ال��ت��ي  ال��ي��د  ل��ك��رة   2000 ال��دول��ي��ة 

اأم�ض الأول.
ا�ستمرت البطولة التي �سهدت 10 مباريات 

على مدار 8 �ساعات. 
هذه  اإق��ام��ة  على  املنظمة  اللجنة  وحر�ست 
الدورة على هام�ض املباريات الر�سمية ح�سب 
جدول املباريات بهدف اك�ساب لعبات الفرق 

امل�ساركة مزيدا من الحتكاك واخلربات يف 
الفنية  امل��دار���ض  م��ن  ال��ع��دي��د  م�ساركة  ظ��ل 
الدورة  م��ب��اري��ات  م��ن  جانبا  و�سهد  للعبة. 
الثاين  ال�سكرتري  ال�سام�سي  حممد  ال�سيد 
ب�سفارة الدولة يف فرن�سا اىل جانب عدد من 

اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي بال�سفارة .
ك��م��ا ���س��ه��ده��ا ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى ري��ا���س��ة كرة 
م�ست�سيفة  اف����رن  وم��ن��ط��ق��ة  بفرن�سا  ال��ي��د 

البطولة.
طحنون  ب��ن  �سعيد  ال�����س��ي��خ  ف��ري��ق  ي��ن��ه��ي  و 

فريق  مب��واج��ه��ة  بالبطولة  ال��ي��وم  م�����س��واره 
وه��������ران اجل������زائ������ري مب����ب����ارات����ه ال���راب���ع���ة 
واخلتامية للبطولة التي على �سوئها تتحدد 
مواقع الفرق اخلم�سة امل�ساركة يف البطولة 
بعدها  ال�ستار  لي�سدل  العام  الرتتيب  ب�سلم 

على الن�سخة الأوىل للبطولة .
طحنون  ب��ن  �سعيد  ال�����س��ي��خ  ف��ري��ق  وخ��ا���ض 
خالل هذه الدورة املجمعة 4 مباريات تكللت 
بالنجاح عك�ست التطور الذي �سهده الفريق 
لبنات  والتقدير  ال�سكر  ال�سام�سي  ووج��ه   .

ب�ساحات  م���رة  لأول  ب��ت��واج��ده��ن  الم�����ارات 
والذي  الفرن�سية  الأر������ض  ع��ل��ى  ال��ي��د  ك���رة 
يعك�ض اهتمام وثقة قيادتنا الر�سيدة بقدرة 
املنا�سط  بناتها على التواجد اجليد بجميع 

وخا�سة الريا�سية .
و توجهت ن�سرين بن دروي�ض مديرة الفريق 
والتقدير  بال�سكر  ال��ف��ري��ق  بعثة  ورئ��ي�����س��ة 
ال�سفارة  ع��م��ل  ف��ري��ق  و  ال�سام�سي  لل�سيد 
حلر�سهم على متابعة الفريق اثناء البطولة 

وت�سهيل مهمته . 

ي�سهد �ساطئ )كابت بيت( يف ام �سقيم اليوم ال�سبت 
اإ�سدال ال�ستار على مو�سم �سباقات الدراجات املائية 
اجلولة  دب��ي  �سباق  مناف�سات  باإقامة  الإم����ارات  يف 
 2017 الإم��ارات  بطولة  من  واخلتامية  ال�سابعة 
للريا�سات  ال������دويل  دب����ي  ن�����ادي  ي��ن��ظ��م��ه  وال������ذي 
املو�سم  ال�����س��ب��اق��ات يف  ���س��م��ن روزن���ام���ة  ال��ب��ح��ري��ة 

الريا�سي 2017-2016.
واأك���م���ل���ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ب���ن���ادي دب����ي ال����دويل 
للريا�سات البحرية كافة التجهيزات لإقامة ال�سباق 
يف املوعد واملكان املحددين حيث لب�ض موقع ال�سباق 
وميتاز  الأوىل  ل��ل��م��رة  احل���دث  ي�ست�سيف  وال����ذي 
رائعة ف�سال عن تواجد قطاع كبري من  باأن�سابية 
اجلمهور املحب للبحر وممار�سة الألعاب ال�ساطئية 
والتجديف  وال�����س��ريف  ال��ك��اي��ت  م��ث��ل  وال��ب��ح��ري��ة 

وغريها من الألعاب الريا�سية املرتبطة بالبحر.
البحرية  الدويل للريا�سات  و�سهد مقر نادي دبي 
يف امليناء ال�سياحي ام�ض اجلمعة ا�ستكمال اإجراءات 
الأوراق  على  والتدقيق  ال��ن��ادي  مقر  يف  الت�سجيل 
امل�ساركة كما مت اجراء  والرخ�ض وا�ستالم �سرتات 
جري  دراجةكما  كل  على  اخلا�ض  الفني  الفح�ض 
اخلا�ض  التنويري  الج��ت��م��اع  انعقاد   اأي�سا  اأم�����ض 
بني اللجنة املنظمة لل�سباق واملت�سابقني امل�ساركني 
النقاط  اأه��م  على  وال��ت��ع��رف  ال�سباق  م�سار  ل�سرح 
والرد  النظر  وج��ه��ات  اإىل  ال���س��ت��م��اع  وك��ذل��ك  فيه 
اللجنة  ممثلي  بح�سور  ال�ستف�سارات  جميع  على 

املنظمة وم�سرف عام ال�سباق.
ال��ت��ج��ارب الر�سمية  ال��ي��وم م��ع  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وت��ب��دا 
لل�سباق ل يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�سف �سباحا 
ال�سباحية  ال��ف��رتة  يف  املناف�سات  ب��دء  ذل��ك  يعقب 
�ستوك  مبتدئني  فئات هي جال�ض   6 ت�سمل  والتي 
دقائق   10 اك�سبريت  حم��دود  وواق���ف  دق��ائ��ق   8
وواق���ف  دق��ي��ق��ة  وج��ال�����ض ���س��ت��وك اك�����س��ب��ريت 12 
دقائق   8 نا�سئني  وواق���ف  دقيقة   12 حم��رتف��ني 

وجال�ض حمرتفني 15 دقيقة.
ومناف�سات  ع��رو���ض  م��ع  امل�سائية  ال��ف��رتة  وتنطلق 
اللواح املائية الطائرة وعرو�ض موتو �سريف عند 
للفئات  الثانية  الفرتة  ذل��ك  يعقب  ظهرا  الثانية 
املتبقية وهي 7 فئات هي جال�ض مبتدئني �ستوك 8 
دقائق وواقف حمدود اك�سبريت 10 دقائق وجال�ض 
���س��ت��وك اك�����س��ب��ريت 12 دق��ي��ق��ة وواق����ف حمرتفني 
وجال�ض  دق��ائ��ق   8 نا�سئني  وواق����ف  دق��ي��ق��ة   12
احلركات  فئة  اإىل  اإ���س��اف��ة  دقيقة   15 حم��رتف��ني 
ل��ك��ل م�����س��ارك. وت�سهد  ال���س��ت��ع��را���س��ي��ة دق��ي��ق��ت��ني 

املت�سابقني  ب��ني  �سر�سا  تناف�سا  ال�سباق  مناف�سات 
املختلفة  الفئات  املو�سم يف  األ��ق��اب  ان��ت��زاع  اج��ل  من 
حيث ي�سعي بطلنا ال�ساعد �سلمان يون�ض العو�سي 
اإىل حت��ق��ي��ق اجن����از �سخ�سي  ك���وات���رو  ف��ري��ق  جن��م 
فئة  الأول يف مناف�سات  لقبني  جديد واجلمع بني 
بالعالمة  يت�سدرها  التي  اك�سبريت  واقف حمدود 
نقطة   360 ب��ر���س��ي��د  ج�����ولت   6 م���ن  ال��ك��ام��ل��ة 
والثاين يف مناف�سات فئة واقف نا�سئني والتي يقف 
مناف�سة  م��ع  نقطة   346 بر�سيد  �سدارتها  على 
الثاين  �سلطان عي�سي احلمادي  بطلنا  �ساخنة من 
العاملي  بطلنا  ميتلك  كما   . نقطة   315 بر�سيد 
را�سد علي �سالح املال جنم فريق �سكاي دايف دبي 
احلركات  فئة  يف  لقبه  على  للمحافظة  الفر�سة 
يت�سدرها  وال��ت��ي  �ستايل(  )ف���ريي  ال�ستعرا�سية 
نقطة   360 وبر�سيد  الكاملة  بالعالمة  منفردا 
من 6 جولت متقدما على ابرز مناف�سيه املت�سابق 
القطري فهد ثاين عبد اهلل الهاملي ويف مناف�سات 
علي حممد  بطلنا  ي�سعي  اك�سبريت  �ستوك  جال�ض 
العام  الرتتيب  بقمة  الفوز  اإىل  اللنجاوي  يو�سف 
لهذه  العام  الرتتيب  يف  الثاين  املركز  يحتل  حيث 
املت�سابق  املت�سدر  نقطة خلف  الفئة بر�سيد 295 
ال��ق��ط��ري را���س��د اإب��راه��ي��م امل��ن��اع��ي وال����ذي ميتلك 
املت�سابق  ح�سم  ال��ف��ئ��ات  ب��اق��ي  ويف  نقطة.   314
فئة  الكواري �سراع �سدارة  �سلطان جرب  القطري 
جال�ض �ستوك مبتدئني مبكرا من اجلولة ال�ساد�سة 
بر�سيد  ال�سدارة  على  مرتبعا  وحيدا  يقف  حيث 
اقرب  كاملة عن  نقطة   61 وب��ف��ارق  نقطة   348
حبيب  اإ�سماعيل  زي��د  الكويتي  املت�سابق  مالحقيه 

الزيدي �ساحب املركز الثاين.

�سراعا  حم��رتف��ني  واق���ف  ف��ئ��ة  مناف�سات  وت�سهد 
ف��رن�����س��ي��ا خ��ال�����س��ا ع��ل��ى ق��م��ة ال��رتت��ي��ب ال���ع���ام بني 
ال��ع��امل��ي��ني ك��ام��ون��ت ل��ودوف��ي��ك مت�سدر  ال��ب��ط��ل��ني 
نقطة   319 بر�سيد  الفئة  لهذه  العام  الرتتيب 
الثاين  املركز  �ساحب  دوال��ي��اك  �ستيفان  ومواطنه 
العاملي  البطل  يرتقب  فيما  نقطة   315 بر�سيد 
بلقب بطولة  الأول  ف���وزه  ك���ازا ج��وروج��ي  امل��ج��ري 
الإم�����ارات يف ف��ئ��ة ج��ال�����ض حم��رتف��ني ح��ي��ث يتقدم 
بفارق كبري عن  331 نقطة  بر�سيد  ال�سدارة  يف 
الكويتي  املت�سابق  اللقب  ح��ام��ل  مالحقيه  اق���رب 
وال��ب��ط��ل ال��ع��امل��ي حم��م��د اإب��راه��ي��م ب��ورب��ي��ع والذي 

يحتل املركز الثاين بر�سيد 299 نقطة.
دع�ة

وحر�ض حممد عبد اهلل حارب ع�سو جمل�ض اإدارة 
نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية على تهجيه 
ال�سكر جلميع اجلهات الراعية والتي اأ�سهمت على 
والفعاليات  الأن�سطة  كافة  اإجن��اح  يف  املو�سم  م��دار 
التي ينظمها النادي يف املو�سم الريا�سي ومن بينها 
القيادة العامة ل�سرطة دبي و�سلطة مدينة املالحية 
وبلدية دبي ق�سم اإدارة املنطقة ال�ساحلية والقنوات 
دبي لالإعالم )قناة  البيئة وموؤ�س�سة  ب��اإدارة  املائية 
على  ال�سباق  بنقل  �ستقوم  والتي  الريا�سية(  دب��ي 
الهواء مبا�سرة. ووجه دعوة مفتوحة اإىل اجلمهور 
مراحل  متابعة  اإىل  البحرية  الريا�سات  وحمبي 
�سباق دبي للدراجات املائية والذي ي�سمل ما يزيد 
الت�سويق والإث���ارة يف ظل دعم  8 فئات حتمل  عن 
احلدث  تطوير  اج��ل  م��ن  امل�ستمر  وعمله  ال��ن��ادي 
حيث حر�ض اأن يكون املبادر دائما باإ�سافة اجلديد 
من فعاليات مثل فئات النا�سئني واملبتدئني وحديثا 
الألواح املائية  الطائرة ثم حديثا جدا الفئة التي 
)موتو  ال��ي��وم  احل��دث  يف  الأوىل  للمرة  ت�ستعر�ض 
روح  �ستحمل  ال���ي���وم  اجل���ول���ة  اأن  وق����ال  ����س���ريف(. 
التحدي بني جميع املت�سابقني ويف الفئات الثماين 
املا�سية  الأ�سابيع  ���س��راع  �ستح�سم  لأن��ه��ا  املختلفة 
وجهود �سهور من التناف�ض ال�ساخن واحلامي بني 
حافال  برناجما  اع��د  ال��ن��ادي  اأن  مبينا  امل�ساركني 
ل��ت��ك��رمي اأب���ط���ال اجل��ول��ة يف 9 ف��ئ��ات اإ���س��اف��ة اإىل 
بطل كل فئة عن املو�سم احلايل وذلك على من�سة 
اأمام  ب��ي��ت(  )ك��اب��ت  �سقيم  ام  ���س��اط��ئ  يف  الأب���ط���ال 
�سيوزع  حيث  البحرية  للريا�سات  املحب  اجلمهور 

ما يزيد عن 50 كاأ�سا ودرعا.
82

البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دبي  نادي  تنظيم  بداأ 

ل�سباقات الدراجات املائية منذ عام 1990 عندما 
نظم اأول �سباق بالنادي وانطلق بعدها يف ا�ست�سافة 
اأ���س��ه��م��ت فيما بعد  ال��ع��دي��د م��ن الأح�����داث وال��ت��ي 
الريا�سات  اأب��ط��ال  م��ن  متميزة  ق��اع��دة  تكوين  يف 

البحرية .
النادي  نظمها  التي  ال�سباقات  عدد  اليوم  وي�سل 
اإىل 82 �سباقا يف ريا�سة الدراجات املائية اغلبها 
التي  املائية  ل��ل��دراج��ات  الإم����ارات  بطولة  �سمن 
اإىل  اإ�سافة  بدايتها  منذ  دول��ي��ة  �سبغة  اكت�سبت 
اح��ت�����س��ان م��ون��دي��ال ال���دراج���ات امل��ائ��ي��ة منت�سف 
ملاراثون  دب��ي  �سباق  اإ���س��ه��ار  واأخ���ريا  الت�سعينيات 

الدراجات املائية املو�سم املا�سي.
الريا�سات  يف  امل�سيئة  اإ�سافاته  للنادي  ويح�سب 
ال��ب��ح��ري��ة ف��ق��د ك���ان امل��ب��ادر ب��اإ���س��ه��ار ال��ع��دي��د من 
هذا  لدخول  املواطنني  ال�سباب  وت�سجيع  الفئات 
املوا�سم  التي نفذت يف  الأف��ك��ار  ب��ني  امل��ج��ال وم��ن 
 2( واق��ف  النا�سئني  مثل  فئات  اإ���س��اف��ة  املا�سية 
���س��رتوك( واأي�����س��ا ف��ئ��ة الأل�����واح امل��ائ��ي��ة الطائرة 
للمرة  جديدة  فئة  ميالد  ال�ساحة  ت�سهد  واليوم 

الأوىل يف احلدث هي موتو �سريف.
9

للدراجات  دب���ي  ���س��ب��اق  يف  امل�����س��ارك��ون  ي��ت��ن��اف�����ض 
بطولة  م��ن  واخلتامية  ال�سابعة  اجل��ول��ة  املائية 
األقاب  على  -ال�����س��ب��ت-  ال��ي��وم   2017 الإم�����ارات 
متام  يف  وتنطلق  الأوىل  مرحلتني  على  فئات   9
 6 وت�سمل  �سباحا  وال��ن�����س��ف  ال��ع��ا���س��رة  ال�����س��اع��ة 
اك�سبريت  وجال�ض  مبتدئني  )جال�ض  ه��ي  فئات 
وجال�ض  حم�������دود  وواق���������ف  ن���ا����س���ئ���ني  وواق���������ف 
ف��ي��م��ا �ستنطلق  حم��رتف��ني وواق����ف حم��رتف��ني( 
املرحلة الثانية بعد الظهرية وت�سمل ال�ست فئات 
وموتو  الطائرة  املائية  الأل��واح  فئتي  اإىل  اإ�سافة 
الأوىل  للمرة  والتي تظهر  ال�ستعرا�سية  �سريف 

واحلركات ال�ستعرا�سية.
5

دع����ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ج��م��ي��ع امل��ت�����س��اب��ق��ني اإىل 
وال�سروط  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ب��ك��اف��ة  ال��ك��ام��ل  الل���ت���زام 
ال�سباق  وب��ع��د  ق��ب��ل  الفح�ض  اإج�����راءات  وخ��ا���س��ة 
كل  يف  الأوىل  اخلم�سة   املراكز  اأ�سحاب  وخا�سة 
فئة واللذين يتوجب عليهم التوجه اإىل منطقة 
الفح�ض الفني بعد نهاية ال�سباق مبا�سرة وكذلك 
املنطقة  اإدارة  ق�سم  دب��ي  بلدية  بتعليمات  التقيد 
وهيئة  البيئة  ب���اإدارة  املائية  والقنوات  ال�ساحلية 

الطرق واملوا�سالت.

17

 فريق �صعيد بن طحنون يحرز �ملركز �لأول بالدورة 
�ملجمعة ببطولة �فرن ل�صيد�ت �ليد

تكرمي اأبطال امل��صم الليلة

خامتة جولت �لدر�جات �ملائية يف �أم �صقيم �ليوم
م�صاركة كبرية وقيا�صية مت�قعة يف الفئات املختلفة
حارب: مبادرات النادي م�صتمرة ودع�ة مفت�حة للجمه�ر

جائزة حممد بن ر��صد �آل مكتوم لالإبد�ع �لريا�صي تدعو 
�لحتاد�ت �لدولية للدورة �لتا�صعة
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TSE  الدولية املخت�سة  وّقع جمل�ض دبي الريا�سي اتفاقية تعاون مع �سركة 
الن�سخة الرابعة من نظام ت�سنيف  اأنظمة البحوث والتقييم، وذلك لإجناز  يف 
كاأول  الريا�سي  دب��ي  جمل�ض  اأطلقه  ال��ذي  دب��ي  اإم���ارة  يف  الريا�سية  الفعاليات 
النجوم،  ع��دد  وف��ق  الريا�سية  الفعاليات  لت�سنيف  ال��ع��امل  يف  نوعه  م��ن  نظام 
ومت اإعالن نتائج ن�سخته الثانية يف �سهر نوفمرب املا�سي، وجاري العمل حاليا 
لتقييم الفعاليات الريا�سية �سمن ن�سخته الثالثة التي �ستعلن نتائجها خالل 
اأمني عام  �سهر نوفمرب من العام اجلاري. ووقع التفاقية �سعادة �سعيد حارب 
جمل�ض دبي الريا�سي و لر�ض بيدر�سون املدير التنفيذي لل�سركة، وذلك على 
الدويل  الريا�سي  اأك��ورد  �سبورت  وموؤمتر  معر�ض  يف  املجل�ض  م�ساركة  هام�ض 
القرار  و�سّناع  امل�سئولني  من  املئات  مب�ساركة  اآرخو�ض  مدينة  ت�ست�سيفه  الذي 
و اأع�ساء اللجان الأوملبية والحتادات الريا�سية الدولية واملنظمات والحتادات 
الريا�سية الوطنية وال�سركات العاملة يف القطاع الريا�سي. ويعمل  جمل�ض دبي 

عن  التعاون  اأثمر  وقد  �سنوات،  عدة  منذ  الدولية   TSE �سركة  مع  الريا�سي 
اإطالق جمل�ض دبي الريا�سي نظام ت�سنيف الفعاليات الريا�سية منذ الن�سخة 
الأوىل، كما وا�سل الطرفان التعاون لتطوير النظام و�سمان مواكبته للتطورات 
حمددات  تطوير  و  خ�سو�سا،  الريا�سي  والقطاع  عموما  العامل  ي�سهدها  التي 
املا�سية من معر�ض وموؤمتر  ال��دورة  امل�ستخدمة فيه، ومت يف  والأدوات  النظام 
�سبورت اأكورد توقيع اتفاقية تعاون مع ال�سركة بخ�سو�ض الن�سخة الثالثة من 
هذا  فيه  الفائزين  وتكرمي  نتائجه  و�ستعلن  حالًيا  فيه  العمل  اجل��اري  النظام 
العام، فيما تت�سمن التفاقية اجلديدة تطوير الن�سخة املقبلة من النظام التي 
وقال �سعادة �سعيد حارب اأمني عام جمل�ض دبي  تغطي فعاليات العام 2018. 
الريا�سي: يعد نظام ت�سنيف الفعاليات من الجنازات التي نفخر بها يف جمل�ض 
اإ�سادة جميع  النظام  نال  وقد  للعامل،  نقدمها  اإماراتية  كمبادرة  الريا�سي  دبي 
املنظمات والحتادات الريا�سية الدولية والإقليمية واملحلية وال�سركات العاملة، 

التي  التطورات  كافة  ملواكبة  النظام  بهذا  الرت��ق��اء  على  دائًما  نحر�ض  ونحن 
ي�سهدها القطاع الريا�سي املحلي والعاملي، وحتى يكون هذا النظام هو املرجعية 
الأوىل لقيا�ض التميز والكفاءة يف تنظيم الفعاليات الريا�سية ولتحفيز العاملني 
يف قطاع تنظيم الفعاليات على البتكار ورفع م�ستوى تنظيم فعالياتهم، ولتعزيز 
اإ�سعادهم وتاأكيد مكانة دبي كوجهة عاملية  التوا�سل مع اجلمهور والعمل على 
مميزة يف جمال تنظيم وا�ست�سافة الفعاليات الريا�سية املختلفة . واأ�ساف اأمني 
عام جمل�ض دبي الريا�سي: بات منظمو الأحداث والفعاليات الريا�سية يف دبي 
اأ�سبح  الريا�سية، حيث  الفعاليات  التي ميثلها نظام ت�سنيف  يدركون الأهمية 
املنظمون �سواء من املوؤ�س�سات التي تعمل يف قطاع تنظيم الأحداث والفعاليات 
الريا�سية اأو الأفراد يحر�سون على الت�سجيل يف النظام قبل انطالق الفعالية، 
لأنهم يعلمون اأن منح درجات بعدد النجوم لكل فعالية ريا�سية يعني و�سع كل 
منظم وفعالية يف م�ستوى معني اأمام اجلميع من جمهور و�سركاء ورعاة وحتى 

عدد  و�سل  حتى  للجميع،  ووا�سحة  معتمدة  اآلية  وفق  املناف�سات  يف  امل�ساركني 
امل�سجلني يف النظام منذ اإطالقه اإىل 297 منظم و793 حدث ريا�سي .

لقاء مع امل�ؤ�ص�صات الإعالمية
وممثلي  م�سئويل  مع  الريا�سي  دب��ي  جمل�ض  ع��ام  اأم��ني  التقى  ثانية  جهة  من 
عدد من املوؤ�س�سات الإعالمية الدولية التي ت�سارك يف تغطية فعاليات معر�ض 
القطاع  ي�سهده  ال��ذي  الكبري  التطور  لهم  �سرح  حيث  اأك���ورد  �سبورت  وم��وؤمت��ر 
الريا�سي يف الدولة عموما ودبي خ�سو�سا بف�سل روؤية ودعم القيادة الر�سيدة 
الريا�سية الدولية  املنظمات والحت��ادات  املميزة مع  التعاون  ، وكذلك عالقات 
منها  البع�ض  ويتخذ  والفعاليات  البطولت  لتنظيم  �سنويا  الدولة  ت��زور  التي 
مقرات يف دبي، كما �سرح لهم دور جمل�ض دبي الريا�سي يف اإدارة وتطوير القطاع 
والت�سريعات  الأدل���ة  وا���س��دار  الريا�سية  الفعاليات  وتنظيم  دب��ي  يف  الريا�سي 

واللوائح.

جمل�ض دبي �لريا�صي يجدد �تفاقيته مع �صركة TSE حول نظام ت�صنيف �لفعاليات �لريا�صية 

منتخبنا  بعثة  اأم�����ض  للبالد  ع��ادت 
اجلودو  واأ���س��ب��ال  لنا�سئ  ال��وط��ن��ي 
املجرية  ال���ع���ا����س���م���ة  م����ن  ق����ادم����ة 
بوداب�ست بعد انتهاء فرتة الإعداد 
التي اأقيمت باملجمع الوملبي التابع 
والتي   ، للجودو  ال���دويل  ل��الحت��اد 
على  اأ���س��ب��وع��ني  ح���وايل  ا�ستغرقت 
رفع  منها  ال��ه��دف  ك���ان  مرحلتني 
م�ستوى الالعبني و�سقل وتطوير 
م����ه����ارات����ه����م ب���ج���ان���ب الح���ت���ك���اك 
م���ع م��ن��ت��خ��ب��ات امل��ج��ر ال���دول���ي���ة يف 
اأكرث  ومنتخبات   ، الأوىل  املرحلة 
و600  اأوروب�����ي�����ة  دول�����ة   40 م���ن 
لعب ولعبة يف املرحلة اخلتامية 
من  الكثري  حققت  وال��ت��ي  الثانية 
امل��ك��ا���س��ب ال��ف��ن��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة .. 
الدرعي  ثعلوب  ب��ن  حممد  وث��م��ن 
رئ��ي�����ض احت���اد امل�����س��ارع��ة واجل���ودو 

ورعاية  اهتمام  بوك�سينج  والكيك 
ل��ل��ج��ودو برئا�سة  ال���دويل  الحت���اد 
لبعثة  ف���اي���زر  م���اري���و����ض  امل���ج���ري 
للجودو  الإم��ارات��ي  الأم��ل  منتخب 
وتوجيهاته بت�سخري كافه متطلبات 
املع�سكر الناجح الذي حقق العديد 
م���ن الي���ج���اب���ي���ات خ��ا���س��ة يف ظل 
الحتكاك مع مدار�ض عاملية متثل 
48 دول����ة م��ن خمتلف  اأك����رث م��ن 
تهدف  واأ�������س������اف  ال�����ع�����امل.  دول 
�سرورة  على  الحت��اد  اإ�سرتاتيجية 
الالعبني  ج��اه��زي��ة  ع��ل��ى  الإب���ق���اء 
ط�����وال امل��و���س��م وال���ت���ي ت��ع��ت��رب من 
عليها  حر�ض  التي  اخلطوات  اأه��م 
طالب  ال������ذي   ، الإدارة  جم��ل�����ض 
ب�����س��رورة ا���س��ت��م��رار امل��ع�����س��ك��رات يف 
املنا�سبات  منتخبات  لإلغاء  خطوة 
واإعدادها  اختيارها  يتم  ك��ان  التي 

لأ�سابيع  ب��ط��ول��ة  اأي  ق��ب��ل  م��وؤق��ت��ا 
ب��اأن هذه  واأ�سار يف تقديري  فقط. 
م�ستقبل  متثل  ال��واع��دة  املجموعة 
الإم����ارات وه��ن��اك موؤ�سرات  ج���ودو 
خا�سة  التميز،  مبوا�سلة  اإيجابية 
للحفاظ  الحت�������اد  ���س��ع��ي  ظ����ل  يف 
املعد  املكثف  الربنامج  ع��رب  عليها 
الالعبني  م��ت��اب��ع��ة  م��ع  للمنتخب 
تقدمهم  ال�����ذي�����ن  ال�������س���اع���دي���ن 

بطولت اآيبيك للجودو .
وذك���ر حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب الدرعي 
ت��ع��دي��ل ط����راأ ع��ل��ى برنامج  ه��ن��اك 
امل�����س��ارك��ات ال��ق��ادم��ة ب��امل�����س��ارك��ة يف 
للريا�سة  ل��ل��ج��ودو  ال��ع��امل  بطولة 
 12-8 ال���ف���رتة م���ن  امل��در���س��ي��ة يف 
الهندية  دلهي  نيو  مبدينة  يوليو 
ا�ستعدادا للم�ساركة يف بطولة اأ�سيا 
�ستقام  ال��ت��ي  وال�����س��ب��اب  للنا�سئني 

من   22-20 يف  ق��رق��ي��ز���س��ت��ان  يف 
الحتاد  يعنى  حيث  نف�سه  ال�سهر 
بتلك الفئة العمرية الواعدة بهدف 
ال���دع���وة مل��م��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة حتت 

�سعار من اأجل ال�سحة واحلياة.
كما هناك خطة متكاملة للم�ساركة 
�ستقام  التي  اأ�سيا  كا�ض  بطولة  يف 
 2017 يف م��ك��او يف ن��ه��اي��ة ي��ول��ي��و 
�سهدت  التي  البطولة  ذات  ،|وهي 
حتقيق اأول ميدالية ذهبية اآ�سيوية 
جلودو الإمارات يف مو�سم 2016 
املن�سرم الذي ميثل مو�سم اجلودو 
الوملبي  امل�ستوى  علي  الإم���ارات���ي 

واملراحل العمرية.
م��ن جهة اأخ���رى – اط��م��اأن رئي�ض 
والكيك  واجل���ودو  امل�سارعة  احت��اد 
بوك�سينغ على اكتمال ال�ستعدادات 
لإقامة اجلولة اخلتامية ملناف�سات 

ب���ط���ول���ة اأب�����ط�����ال اجل���ودو مل���و����س���م 
-2016 2017 لفرق  املجموعة 

ال���ث���ان���ي���ة وال����ت����ي حت�����دد ل���ه���ا يوم 
احلايل  اأب��ري��ل   14 املقبل  اجلمعة 

الرئي�سية مبنطقة  الحتاد  ب�سالة 
اأبو ظبي وفقا للجدول  امل�سرف يف 

الأندية  ت�����س��ل��م��ت��ه  ال����ذي  ال��زم��ن��ي 
امل�ساركة.

للراليات  النا�سئني  ال�سائقني  برنامج  �سائق  تّوج 
بالهلي،  يحيى  من�سور  لل�سباقات،  اأبوظبي  من 
باملركز الثالث يف حتدي رايل اأبوظبي ال�سحراوي 
 T2 الإن��ت��اج  لفئة  العام  الرتتيب  �سمن   27 ال��� 
برفقة مالحه كري�ض باتر�سون على منت التويوتا 
يف  �سهلة  ال�ساعد  البطل  مهمة  تكن  مل  ب���رادو. 

جولت  ثالث  تتويج  من�سة  على  ثالثاً  ال�سعود 
الطويلة  ال�سحراوية  للراليات  ال��ع��امل  بطولة 
ب��ال��ه��ل��ي م�ساعب  واج����ه  اإذ  ك���ان���رتي(،  )ك���رو����ض 
ت��األ��ف منها  ال��ت��ي  1،400 ك��ل��م  ال����  ع���دة خ���الل 
ال���رايل وذل���ك لناحية الإط����ارات الأم��ام��ي��ة التي 
عملية  تكن  ومل  الأول  اليوم  يف  فعاليتها  فقدت 

التحديات  وتابعت  مي�سرة.  الإط����ارات  ا�ستبدال 
يف الوقوف كحجر عرثة يف م�سريته مع م�ساكل 
تقنية يف ح�سا�ض تدفق الهواء للمحرك والكلت�ض 
وناقل ال�سرعات، اإل اأن من�سور الفائز بلقب رايل 
اأبوظبي ال�سحراوي عام 2015 يف الفئة عينها 
يعلم متاماً كيف يتخطى مع مثل هذا النوع من 

م�سكلة  م��ن  الأول  ال��ي��وم  يف  عانينا  ال��ت��ح��دي��ات. 
ك��ان��ت تفقد فعاليتها  ال��ت��ي  الأم��ام��ي��ة  الإط�����ارات 
�سهلة  ا���س��ت��ب��دال��ه��م��ا  ع��م��ل��ي��ة  ت��ك��ن  ب�����س��رع��ة ومل 

وخ�سرنا حوايل �ساعة قال من�سور بالهلي.
واأ�ساف: تتابعت امل�ساكل خالل م�سريتنا ولكن مل 
نكن لن�ست�سلم، يف نهاية املطاف يحمل الرايل ا�سم 

التحدي.  ق��در  على  نكون  واأن  لنا  بد  ول  حت��دي 
احلمد هلل، تخطيت امل�ساكل باإ�سرار وعزمية مع 
مالحي كري�ض باتر�سون لنجتاز خط نهاية حتدي 
رايل اأبوظبي ال�سحراوي يف املركز العا�سر �سمن 
الرتتيب العام واملركز الثالث يف فئة الإنتاج، وهي 
نتيجة رائعة اآخذين بعني العتبار الوقت الكبري 

الذي فقدناه. وختم بالهلي قائال: ل بد يل واأن 
ال�سيخ خالد بن  اأعرب عن فخري وفرحتي بفوز 
اأبوظبي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  القا�سمي،  في�سل 
لل�سباقات، برايل اأبوظبي ال�سحراوي، وب�سراحة 
ل اأذكر اآخر اإماراتي فاز باللقب، قيل يل منذ 25 

عاماً، ولكن مل اأكن قد ولدت بعد!

بعد انتهاء فرتة الإعداد التي اأقيمت باملجمع الأوملبي التابع لالحتاد الدويل للج�دو

بعثة منتخبنا �لوطني لنا�صئي و�أ�صبال �جلودو تعود للبالد

 اجل�لة الثالثة من بط�لة كاأ�س العامل للراليات ال�صحراوية الط�يلة   

من�صور بالهلي على من�صة تتويج فئة �لإنتاج يف ر�يل �أبوظبي �ل�صحر�وي
بالهلي: واجهنا م�صاعب كثرية يف حتدي هذا العام، و�صعيد جدًا بف�ز ال�صيخ خالد القا�صمي الذي يدعمني يف م�صريتي الريا�صية

زي���دان بظالل من  ال��دي��ن  زي��ن  الفرن�سي  األ��ق��ى 
الفني  اجلهاز  راأ���ض  على  م�ستقبله  ح��ول  ال�سك 
ل��ن��ادي ري����ال م��دري��د م��ت�����س��در ت��رت��ي��ب ال����دوري 

ينتهي عقده  وال���ذي  ال��ق��دم،  لكرة  ال���س��ب��اين 
معه نهاية املو�سم املقبل.

وقال زيدان ردا على �سوؤال حول م�ستقبله 
على  اأم�����ر  اأي  اأح�����س��ر  “ل  ال���ن���ادي  م���ع 

الطالق، كل ما اأقوم به يتعلق 
بنهاية هذا املو�سم«.
“اأدرك  اأ��������س�������اف 

اأه�������م�������ي�������ة ه������ذا 
اأ�ستعد  ال���ن���ادي 
لكل الحتمالت 
اأحتدث  ولذلك 
دائما عن املباراة 
لنها  امل���ق���ب���ل���ة، 

الوحيد  الأم�������ر 
يهمني.  ال��������ذي 

و���س��ي��ب��ق��ى احل����ال 
ك��ذل��ك ط��امل��ا بقيت 

مدربا«.

وتوىل الدويل الفرن�سي ال�سابق مهامه على راأ�ض 
اجلهاز الفني للنادي املت�سدر للدوري، يف كانون 
ناجحا  م�����س��ارا  وح��ق��ق   ،2016 ي��ن��اي��ر  ال���ث���اين 
تخلله اإحراز لقب دوري اأبطال اأوروبا 
يف مو�سمه الأول، واأتبعه بالكاأ�ض 
كاأ�ض  ولقب  الأوروب��ي��ة  ال�سوبر 

العامل لالأندية.
فلورنتينو  النادي  رئي�ض  وقال 
وكالة  م����ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  ب���ريي���ز 
كانون  يف  ب���ر����ض  ف���ران�������ض 
املا�سي،  دي�سمرب  الأول 
 44( زي��������������دان  ان 
ال������ذي لعب  ع����ام����ا( 
النادي  ���س��ف��وف  يف 
العامني  بني  امللكي 
و2006،   2001
���س��ي��ب��ق��ى م����درب����ا له 
م�������دى احل�����ي�����اة وان�����ه 
�سيجدد عقده متى رغب 

يف ذلك.
التذكري  اأع���اد  زي���دان  ان  اإل 

م����رارا ب���اإدراك���ه ل��ل��واق��ع��ي��ة يف ع���امل ك���رة القدم، 
واملهمة املتطلبة امللقاة على عاتقه كمدرب لأحد 

اأبرز الأندية عامليا.
من�سب  تركيزه  ان  على  اجلمعة  امل���درب  و���س��دد 
على هذا املو�سم، حيث ل يزال النادي يناف�ض على 
نقطتني  بفارق  الرتتيب  يت�سدر  ال��دوري  لقبي 
عن بر�سلونة وله مباراة موؤجلة، ويلتقي ال�سبت 
اأوروب����ا  اأب���ط���ال  ج����اره ات��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د، ودوري 
ميونيخ  بايرن  يلتقي  حيث  لقبه،  يحمل  ال��ذي 
الأملاين يف ربع النهائي الأ�سبوعني املقبلني 12 
ني�سان ابريل ذهابا يف ميونيخ و18 منه ايابا يف 

مدريد.
ان  نحاول  املدريدي  الدربي  ع�سية  زي��دان  وق��ال 
نفوز بكل مباراة ونحن هنا من اأجل ذلك. نركز 
ونعرف ان كل �سيء ميكن ان يح�سل يف الأمتار 
الأخ����رية م��ن امل��و���س��م. م��ا قمنا ب��ه حتى الآن ل 
يعني �سيئا. الليغا ل زالت �سمن املناف�سة ودوري 

الأبطال كذلك .
واأ�ساف اأنا دائما متفائل. لدي الفر�سة لأكون يف 
هذا املكان، للقيام مبا اأحب كل يوم. اأ�ستفيد من 

كل يوم وانا متفائل ب�ساأن نهاية املو�سم.

األ��غ��ي��ت ج��ول��ت��ا ال��ت��ج��ارب احل���رة جل��ائ��زة ال�سني 
العامل  ب���ط���ول���ة  يف  ال���ث���ان���ي���ة  اجل����ول����ة  ال����ك����ربى 
1 ل��ل�����س��ي��ارات ل��ع��دم قدرة  ل�����س��ب��اق��ات ف���ورم���ول 
الطائرة الهليكوبرت الطبية على التحليق ب�سبب 
تعذر الروؤية نتيجة ال�سباب الكثيف يف �سنغهاي 

ام�ض اجلمعة.
واألغيت جولة التجارب احلرة الأوىل بعد توقفها 
ال���ث���اين ق��ب��ل خ��م�����ض دق���ائ���ق م���ن ن��ه��اي��ة الوقت 
األغيت  ح��ني  يف  دق��ي��ق��ة   90 وه���و  ل��ه��ا  املخ�س�ض 
ا�ستمرار  ظ��ل  يف  كاملة  ب�سورة  الثانية  اجل��ول��ة 

ال�سباب الكثيف حول �سنغهاي.
للبث  املخ�س�سة  الهليكوبرت  حلقت  ذل��ك  ورغ��م 
التلفزيوين يف اأجواء احللبة التي مل يكن ال�سباب 

فيها كثيفا مثلما هو احلال حول املدينة.
اأرب���ع دق��ائ��ق من  وت��وق��ف��ت ال��ت��ج��ارب الأوىل بعد 

البداية ثم توقفت مرة اأخرى قبل اإلغائها.
وكان التوقف الأول ب�سبب عدم قدرة الهليكوبرت 
الطبية على الهبوط يف امل�ست�سفى املخ�س�ض لها 
يف �سنغهاي بينما توقفت التجارب للمرة الثانية 

ب�سبب اإغالق املطار املحلي.
وت��ن�����ض ل��وائ��ح الحت����اد ال����دويل ل��ل�����س��ي��ارات على 
يكن  اإن مل  اأر���ض احللبة  ن�ساط على  اأي  اإي��ق��اف 

التحليق  ال��ط��ب��ي��ة  الهليكوبرت  ال��ط��ائ��رة  ب��و���س��ع 
والهبوط.

وا�ستطاع 14 �سائقا حتقيق اأزمنة خالل الفرتة 
وا�ستخدم  التوقفني  قبل  اأتيحت  التي  الق�سرية 

ال�سائقون اإطارات الأمطار املتو�سطة وال�سديدة.
هو  ب��ول  رد  �سائق  فر�ستابن  ماك�ض  ال�ساب  وك��ان 

الأ�سرع وحقق دقيقة واحدة و50.491 ثانية.
من  ب��اأك��رث  اأب��ط��اأ  ك��ان  الهولندي  ال�سائق  وزم���ن 
15 ثانية عن الرقم الذي حققه نيكو روزبرج يف 
العام املا�سي للح�سول على مركز اأول املنطلقني 
تقلي�ض  م��ن  ال�سائقني  ا�ستفادة  لعدم  اإ���س��ارة  يف 

التجارب.
هاميلتون  لوي�ض  مر�سيد�ض  �سائق  ي�ستطع  ومل 
ال���رد على  ي��ري��د  ل��ل��ف��وز باللقب وال����ذي  امل��ر���س��ح 
فوز فرياري يف ا�سرتاليا بالنت�سار على احللبة 

ال�سينية للمرة اخلام�سة حتقيق اأي زمن.
�سائق  فيتل  �سيبا�ستيان  الأمل���اين  يحقق  مل  كما 
املا�سي  ال�سهر  يف  ا���س��رتال��ي��ا  يف  ال��ف��ائ��ز  ف���رياري 
زميله  اك��ت��ف��ى  بينما  زم���ن  اأي  امل��و���س��م  اف��ت��ت��اح  يف 

الفنلندي كيمي رايكونن باإكمال لفة واحدة.
وف��ق��د ال��ع��دي��د م���ن ال�����س��ائ��ق��ني ال�����س��ي��ط��رة على 
�سياراتهم ب�سبب جتمع مياه الأمطار على احللبة. 

ومن املقرر اأن تقام جولة التجارب احلرة الثالثة 
الر�سمية  التاأهيلية  التجارب  قبل  ال�سبت  اليوم 

لل�سباق.
مل�ساهدي  ج��ي��دا  لي�ض  الإل���غ���اء  هاميلتون  وق���ال 
يف  امل�سجعني  لهوؤلء  �سوءا  اأك��رث  وهو  التلفزيون 
اإىل احللبة  للح�سور  املال  دفعوا  الذي  املدرجات 

�سواء من املدينة اأو من دول اأخرى.
�سابقا علينا  م���رات  ث��الث  ال��ع��امل  واأ���س��اف بطل 
لل�سيارات  ال���دويل  الحت���اد  م��ع  بالتعاون  العمل 
للتو�سل  للبطولة  التجارية  احلقوق  واأ�سحاب 
حل���ل اأو ب��دي��ل م���ا خ���الل م��ث��ل ه���ذه امل���واق���ف يف 

امل�ستقبل.
بعد  ي�ستخدم  مل  ال���ذي  هاميلتون  ع��رب  وبينما 
اإطارات الأمطار اجلديدة التي اأدخلت هذا العام 
ع��ن قلقه م��ن الأح����وال اجل��وي��ة والأم���ط���ار غدا 
بلقب  التتويج  له  �سبق  ال��ذي  فيتل  فعل  رد  ج��اء 

البطولة اأربع مرات اأكرث تفاوؤل.
هذا  اإزاء  الرت��ي��اح  م��ن  بكثري  اأ�سعر  فيتل  وق���ال 
ال�سباق رغم الأحوال اجلوية.. وح�سب التوقعات 
اجل��وي��ة ف���اإن الأح����وال �ستكون ج��ي��دة غ��دا ومن 
اأف�سل للقيادة  اأن نح�سل على فر�سة  ثم نتمنى 

مل�سافات اأطول.

�إلغاء �لتجارب �حلرة ل�صباق �ل�صني لل�صيار�ت زيد�ن يبقي م�صتقبله غام�صًا مع ريال مدريد 
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر 

عقد قطاع مدر�سة كرة القدم بنادي 
الجتماع  الأول  اأم�����ض  ي��وم  ال��ع��ني، 
الثاين ملجل�ض اأولياء الأمور، بقاعة 
الجتماعات املحلقة مبلعب خليفة 
�سعادة  ب��ح�����س��ور  وذل�����ك  زاي�����د  ب���ن 
رئي�ض  ال���ه���اج���ري،  م���ب���ارك  غ����امن 
العني  ن���ادي  ���س��رك��ة  اإدارة  جمل�ض 
لكرة القدم والكابنت علي م�سري، 
نادي  ���س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  ع�����س��و 
العام  امل�سرف  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  ال��ع��ني 
والفروع  الكرة  مدر�سة  قطاع  على 
اإىل جانب عدد كبري من  بالنادي، 
الكرة  اأم��ور لعبي مدر�سة  اأول��ي��اء 

بنادي العني.
وتخلل الجتماع حما�سرة بعنوان 
لالعب  الذهني”  “احل�سور 
ك��رة ال��ق��دم، األ��ق��اه��ا ال��دك��ت��ور علي 

احل�������س���ن���اوي. واأك�����د ���س��ع��ادة غامن 
جمل�ض  رئي�ض  ال��ه��اج��ري،  م��ب��ارك 
اإدارة �سركة نادي العني لكرة القدم، 
الذي  الآب�����اء  اج��ت��م��اع جم��ل�����ض  اأن 
ح�سره انعقد اأخرياً، اأحد الأهداف 
العني  نادي  ل�سركة  ال�سرتاتيجية 
لكرة القدم، وذلك بهدف التوا�سل 
الفعال  ال��دور  من  انطالقاً  معهم، 
دع����م م�سرية  الأم������ور يف  لأول����ي����اء 
ال��ن�����ضء وات�����س��اق��اً م���ع واج��ب��ه��م يف 
لأبنائنا  ال�����س��احل��ة  الأج�����واء  خ��ل��ق 
اأف�سل  اإظ��ه��ار  م��ن  يتمكنوا  ح��ت��ى 
م��ا لديهم م��ن ام��ك��ان��ات وق���درات. 
وق�����ال ال���ه���اج���ري: م���ن امل���وؤك���د ان 
اأولياء الأمور اأمام دور كبري لو�سع 
يحقق  ال�����ذي  امل���ك���ان  يف  اأب���ن���ائ���ه���م 
قدراتهم  وي�����س��ق��ل  رغ��ب��ت��ه��م  ل��ه��م 
بنادي  الكرة   ومواهبهم، ومدر�سة 
ا�سرتاتيجية  وف���ق  مت�سي  ال��ع��ني 

اإىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  نتطلع  وا���س��ح��ة 
بلوغ الأهداف املرجوة.

يقت�سر  ل  ال���ن���ادي  دور  واأك����م����ل: 

فح�سب،  الريا�سي  التناف�ض  على 
اأه��داف واأدوار اجتماعية  بل هناك 
وتوعية �سعياً لتكوين بيئة جاذبة يف 

امل��واه��ب و�سقلها   ال��ن��ادي لأف�����س��ل 
احلديثة  العلمية  الطرق  باأف�سل 
ببع�ض  ال�ستعانة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

املحا�سرات  لإل���ق���اء  امل��ح��ا���س��ري��ن 
ال��ت��وع��وي��ة. واأع����رب ال��ه��اج��ري عن 
تقديره للجهود التي ظل ي�سطلع 

بها الكابنت علي م�سري الظاهري، 
نادي  ���س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  ع�����س��و 
العام  امل�سرف  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  ال��ع��ني 

على قطاع مدر�سة الكرة والفروع، 
والذي يحر�ض على تبني مبادرات 
التطور  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ���س��ع��ي��اً  ج���ي���دة 
املن�سود، حيث متت مناق�سة كيفية 
الأكادميية  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ت��ط��وي��ر 
واأول��ي��اء الأم���ور بخلق جل��ان تابعة 
م�سرية  بدعم  تعني  الآب���اء  ملجل�ض 

مدر�سة الكرة بنادي العني.
الأم������ور  اأول�����ي�����اء  يف  مل�����س��ن��ا  وزاد: 
رغ���ب���ة واه���ت���م���ام وت���ق���دي���ر الأم�����ر 
ال����ذي مي��ث��ل ال���داف���ع امل��ه��م ل��ن��ا يف 
اأف�سل  ع����ن  ل��ل��ب��ح��ث  امل�����س��ت��ق��ب��ل، 
من  لتبينها  وامل��ن��ه��ج��ي��ات  ال�����س��ب��ل 
القيم يف هوؤلء  اأف�سل  اأجل غر�ض 
التوفيق  ل��ه��م  واأمت���ن���ى  ال���ن�������ضء،  
يتاأكدوا  اأن  والنجاح وعلى اجلميع 
اأننا ن�سعى للتميز وباإذن اهلل �ستعود 
هذه اجلهود بالفائدة املرجوة على 

كل الأطراف. 

اأكد اأهمية الت�ا�صل بني اأولياء الأم�ر واأكادميية الكرة

غامن �لهاجري: ثقتنا كبرية يف حتقيق �لأهد�ف �ملرجوة من بطولة هز�ع بن ز�يد »�لدولية«

زيارة م�صريية لناب�يل اىل العا�صمة 

يوفنتو�ض ي�صتعد لرب�صلونة باختبار �صهل يف �لكالت�صيو
ليفرب�ل اأمام مباراة م�صريية �صد �صت�ك �صيتي 

ت�صل�صي يبد�أ �صباق �لأمتار �لأخرية بلقاء بورمنوث 
يبداأ ت�سل�سي �سباق الأمتار الأخرية التي تف�سله عن الفوز بلقب الدوري 
الإنكليزي املمتاز يف مو�سمه الأول مع املدرب الإيطايل اأنتونيو كونتي، من 
ملعب دين كورت اخلا�ض ببورمنوث وذلك عندما يلتقي الأخري ال�سبت 
اللندين اىل مباراته مع  الفريق  والثالثني. ويدخل  الثانية  املرحلة  يف 
بورمنوث الثالث ع�سر والذي يعود فوزه الأخري على ال�بلوز يف ملعبه اىل 
1988 حني كانا يف دوري الدرجة الثانية �سابقا )اأوىل  اأيلول �سبتمرب 
مان�س�سرت  على  ج��دا  الهام  ف��وزه  بعد  متاما  مرتفعة  مبعنويات  حاليا(، 
2-1 بف�سل ثنائية للنجم البلجيكي ادين ه��ازار. وبقي  �سيتي الأربعاء 
الفارق الذي يف�سل ت�سل�سي عن مالحقه الأ�سا�سي جاره توتنهام 7 نقاط 
بعد الفوز املثري الذي حققه الأخري على م�سيفه �سوان�سي �سيتي 1-3 
ويدرك فريق كونتي اأن  بعد اأن كان متخلفا الأربعاء حتى الدقيقة 88. 
اخلطاأ ممنوع اأمام بورمنوث الذي اأجرب ليفربول الثالث على التعادل يف 
معقله 2-2 يف منت�سف الأ�سبوع، ل�سيما اأنه مدعو ملواجهة مدربه ال�سابق 
يف  يونايتد  مان�س�سرت  غرميه  يلتقي  عندما  مورينيو  جوزيه  الربتغايل 
املرحلة املقبلة على ملعب الأخري اولدترافورد. و�ستكون مواجهة املرحلة 
املقبلة �سد يونايتد اأ�سعب املباريات ال�سبع املتبقية لت�سل�سي هذا املو�سم، 
اىل جانب رحلته اىل ملعب غودي�سون بارك اخلا�ض بايفرتون يف املرحلة 
يحل  ثم  وميدلزبره  �ساوثمبتون  ي�ست�سيف  لأن��ه  والثالثني،  اخلام�سة 
�سد  جماهريه  بني  املو�سم  يختتم  اأن  قبل  بروميت�ض  و�ست  على  �سيفا 
�سندرلند متذيل الرتتيب حاليا. و�سيكون هازار مركز الثقل يف الفريق 
وا�سل  ما  اإذا  ل�سيما  املو�سم،  لهذا  امل�سوار  من  تبقى  ما  خالل  اللندين 

امل�ستوى الذي قدمه �سابقا خ�سو�سا يف مباراة الأربعاء �سد �سيتي.
وراأى مواطنه احلار�ض تيبو كورتوا الذي ت�سبب بهدف التعادل ل�سيتي 
يف منت�سف الأ�سبوع، باأن “ادين يعترب اأحد اأف�سل الالعبني يف العامل. 

ويتطلع  جم���ددا  الأب��ط��ال  دوري  لقب  ب��اإح��راز  يطمح  ت�سل�سي 
دائما للفوز بلقب الدوري املمتاز، “واإذا اأراد حتقيق ذلك، 

�سيكون بحاجة لأهم الالعبني وهو ه��ازار جزء كبري 
من ذلك«.

وارتبط ا�سم هازار بانتقال حمتمل اىل ريال مدريد، 
26 عاما  البالغ  ببقاء مواطنه  لكن كورتوا يرغب 
من اأجل اأن يكون جزءا من املرحلة املقبلة يف م�سار 
النادي اللندين الذي يتوجب عليه عدم ال�ستخفاف 

بخ�سمه املقبل بورمنوث بح�سب ما �سدد قلب 
“نتوقع  ق��ائ��ال  كايهيل،  غ���اري  دف��اع��ه 

حتى  توتنهام  علينا  ي�سغط  اأن 
ابدا  ي�ست�سلموا  النهاية. لن 

ونحن ندرك ذلك، كل ما 
الهتمام  فعله  علينا 

باأنف�سنا«.
“علينا  ووا����س���ل 

ما  اىل  ال���ن���ظ���ر 
نقوم به والفوز 
مب���ب���اري���ات���ن���ا. 
يجب اأن نظهر 
نف�ض اللتزام 
وال���������ع���������م���������ل 

خ�سنا  اللذين 
ب���ه���م���ا م�����ب�����اراة 

مان�س�سرت �سيتي، 
القدرات  ون��ف�����ض 

اي�سا«.
ت�سل�سي  وي������اأم������ل 

يف  ي���������س����ق����ط  ل  اأن 
فيه  �سقط  ال���ذي  ال��ف��خ 

اأمام  الأرب���ع���اء  ل��ي��ف��رب��ول 
ابتعد  ال�������ذي  ب�����ورمن�����وث 

اخلطر  منطقة  ع��ن  ن�سبيا 
بعد خم�ض مباريات متتالية 

واأول����ه����ا يف  ه���زمي���ة،  دون 

هذه ال�سل�سلة كان �سد مان�س�سرت يونايتد 1-1 يف معقل الأخري. وعلى 
على  �سغطه  ملوا�سلة  مر�سحا  توتنهام  يبدو  لي��ن،  ه��ارت  واي��ت  ملعب 
اأظهر  اإذا  ل�سيما  العا�سر،  واتفورد  ال�سبت  ي�ست�سيف  لأنه  كونتي  رجال 
نف�ض الروح القتالية التي خا�ض بها مباراة الأربعاء اأمام م�سيفه اجلريح 
وبدا  ال��ت��وايل.  على  خام�ض  ف��وز  اىل  تخلفه  ح��ول  حني  �سيتي  �سوان�سي 
�سوان�سي �سيتي يف طريقه للفوز بعدما تقدم منذ الدقيقة 11 ثم حافظ 
على هذه النتيجة حتى الدقيقة 88 قبل اأن يدرك ديلي اآيل التعادل ثم 
ي�سيف لكوري اجلنوبي �سون هيونغ مني والدمناركي كري�ستيان اريك�سن 

هديف الفوز يف الوقت بدل ال�سائع.
انتهت باخل�سارة، يف م�سوار  لو  �ست�سكل منعطفا،  الأربعاء  وكانت مباراة 
فريق املدرب الأرجنتيني ماوريت�سيو بوكيتينو الذي خ�سر معركة اللقب 
اأن  ل�سيما  الأخ����رية،  الأم��ت��ار  يف  �سيتي  لي�سرت  مل�سلحة  املا�سي  املو�سم 
بانتظاره مباريات �سعبة اإن كان �سد بطل املو�سم املا�سي يف معقل الأخري 
“�ستاد بريطانيا”،  اأو مان�س�سرت يونايتد. وعلى  اأو جاره اللدود ار�سنال 
�سيكون ليفربول اأمام مباراة م�سريية �سد م�سيفه �ستوك �سيتي الثاين 
الأمل��اين يورغن كلوب مهددا  امل��درب  �سيجعل فريق  اأي تعرث  ع�سر، لأن 
بالغياب عن دوري الأبطال. ويحتل ليفربول املركز الثالث املوؤهل مبا�سرة 
اىل دوري الأبطال بر�سيد 60 نقطة وبفارق نقطتني عن �سيتي الرابع 

و�ست عن كل من ار�سنال ويونايتد اخلام�ض وال�ساد�ض على التوايل.
لكل من  و29  ل�سيتي   30 م��ب��اراة، مقابل   31 كلوب خا�ض  فريق  لكن 
ار�سنال ويونايتد اللذين تبادل املركز بعد تعرث الأول اأمام ايفرتون 1-1 
الثالثاء، وفوز الثاين على جاره و�ست هام 3-�سفر ما اأعاد فريق املدرب 
الفرن�سي ار�سني فينغر اىل دائرة املناف�سة على امل�ساركة يف دوري الأبطال 
املو�سم املقبل. وا�ستفاد ار�سنال على اأكمل وجه من خ�سارة �سيتي الرابع 
اأن ي�سبح  اأج��ل  ال��ذي مل يحقق الفوز لأرب��ع مراحل متتالية، من 
على بعد اأربع نقاط منه مع مباراة اأقل منه. ولن يكون طريق 
اأنه مدعو ملواجهة  اإذ  بتاتا،  ال��دوري �سهال  ار�سنال نحو نهاية 
جاره توتنهام خارج قواعده يف املرحلة اخلام�سة والثالثني، 
التالية مان�س�سرت يونايتد. وياأمل  ثم ي�ست�سيف يف املرحلة 
ار�سنال اأن مينحه فوز الأربعاء الدفع املعنوي الالزم لتخطي 
جاره الآخر كري�ستال بال�ض عندما يحل �سيفا على الأخري 
الإثنني يف ختام املرحلة، فيما ياأمل مان�س�سرت �سيتي العودة 
يف هذه املرحلة احل�سا�سة من املو�سم اىل �سكة الإنت�سارات 
عندما يلعب ال�سبت مع �سيفه هال �سيتي القابع يف 
الأخرى،  امل��ب��اري��ات  ويف  ع�سر.  ال�سابع  امل��رك��ز 
برينلي،  م��ع  م��ي��دل��زب��ره  ال�سبت  يلعب 
وو����س���ت ب��روم��ي��ت�����ض ال��ب��ي��ون مع 
وو�����س����ت هام  ����س���اوث���م���ب���ت���ون، 
�سوان�سي  م���ع  ي��ون��اي��ت��د 
يلتقي  اأن  على  �سيتي، 
ايفرتون مع  الأحد 
�سيتي  ل���ي�������س���رت 
اللقب  ح���ام���ل 
وال��ب��اح��ث عن 
م�����وا������س�����ل�����ة 
�سته  نتفا ا
مدربه  ب��ق��ي��ادة 
اجل������دي������د ك���ري���غ 

�سك�سبري.
الذي  ل��ي�����س��رت  وح��ق��ق 
ل���ل�������س���ف���ر اىل  ي�������س���ت���ع���د 
ال���ع���ا����س���م���ة الإ����س���ب���ان���ي���ة 
املقبل من  الأ�سبوع  منت�سف 
اتلتيكو مدريد  اأجل مواجهة 
دوري  ن���ه���ائ���ي  رب�����ع  ذه������اب  يف 
ف���وزه اخل��ام�����ض تواليا  الأب���ط���ال، 
2-�سفر  ���س��ن��درلن��د  �سد  ال��ث��الث��اء 
�سك�سبري  بقيادة  مباريات   5 اأ�سل  من 

الذي خلف الإيطايل كالوديو رانيريي.

ي��اأم��ل ي��وف��ن��ت��و���ض ح��ام��ل ال��ل��ق��ب وامل��ت�����س��در اأن 
الثالثاء  ينتظره  مل��ا  طريقة  باأف�سل  يتح�سر 
امل��ق��ب��ل وذل����ك ع��ن��دم��ا ي��ت��واج��ه ال���ي���وم ال�سبت 
احلادية  املرحلة  يف  ف��ريون��ا  كييفو  �سيفه  م��ع 
ال��دوري الإيطايل والتي ت�سهد  والثالثني من 
العا�سمة  اىل  الثالث  لنابويل  م�سريية  زي��ارة 

روما.
كييفو  م���ع  م���ب���ارات���ه  ي��وف��ن��ت��و���ض اىل  وي���دخ���ل 
ما  ح��د  اىل  م��ه��زوزة  احل���ادي ع�سر، مبعنويات 
1-1 يف  نابويل  التعادل مع  اأرغ��م على  بعدما 
املرحلة ال�سابقة، ثم خ�سر يف منت�سف الأ�سبوع 
اأمام الفريق ذاته 2-3 يف ن�سف نهائي م�سابقة 
النهائي  بلوغ  م��ن  ذل��ك  مينعه  اأن  دون  الكاأ�ض 

لفوزه ذهابا يف ملعبه 1-3.
اليغري  ما�سيميليانو  امل���درب  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن 
على  من�سب  وتركيزه  ال�سبت  م��ب��اراة  يخو�ض 
الثالثاء  �سعب  اختبار  م��ن  فريقه  ينتظر  م��ا 
ذهاب  يف  الإ���س��ب��اين  بر�سلونة  �سد  اأر���س��ه  على 

النهائي من  رب��ع  ال��دور 
م�سابقة دوري اأبطال 
اأوروبا، و�سيعمد على 
اإراح�����ة  اىل  الأرج�������ح 

الفريق  جن����وم  ب��ع�����ض 
م�ستوى  اىل  ن�����ظ�����را 
ال��ذي خ�سر يف  اخل�سم 

اأمام  املا�سية  املرحلة 
بولونيا 4-1.

ح����ق����ق  ح��������������ال  ويف 
ي����وف����ن����ت����و�����ض ال����ف����وز 

مباراة  يف  منه  املتوقع 
كييفو،  ���س��د  ال�����س��ب��ت 
الفارق  موقتا  �سيو�سع 

ي���ف�������س���ل���ه عن  ال�����������ذي 
 9 م���الح���ق���ه روم������ا اىل 

مباراة  ب��ان��ت��ظ��ار  ن���ق���اط 
م�سيفه  م������ع  الأخ�����������ري 
يوم  ع�سر  الرابع  بولونيا 

الأحد.
�سالكا  ال���ط���ري���ق  وي����ب����دو 

اأم����ام ي��وف��ن��ت��و���ض ن��ح��و لقب 
ال����ت����وايل نظرا  ����س���اد����ض ع��ل��ى 
تنتظره  التي  الختبارات  اىل 
الأخرية،  الثماين  امل��راح��ل  يف 

با�ستثناء واحد �سيجمعه بروما 
املرحلة  يف  الأخ���ري  ملعب  على 
ال�ساد�سة والثالثني، لكن اللقب 
ق���د ي��ح�����س��م ق��ب��ل ال���و����س���ول اىل 
املدرب  فريق  اأم��ام  املواجهة  تلك 
لوت�سيانو �سباليتي، املر�سح لفوز 
رابع تواليا وثامن يف 9 مراحل.

�سعبة  الأخ��رية  الأمتار  و�ستكون 
ك���ث���ريا ع��ل��ى روم�����ا ال�����ذي ودع يف 
منت�سف الأ�سبوع م�سابقة الكاأ�ض 
ال��ن��ه��ائ��ي رغم  ال����دور ن�سف  م��ن 
ال��ل��دود لت�سيو  ج���اره  ف���وزه على 

اإذ  �سفر-2(،  ذه��اب��ا  )خ�����س��ر   2-3
اأن����ه م��دع��و مل��واج��ه��ة ج����اره جم����ددا يف 

يلتقي  ث��م  وال��ث��الث��ني  الثالثة  امل��رح��ل��ة 
ي�ست�سيف  اأن  قبل  ملعبه  خ��ارج  ميالن 

ي��وف��ن��ت��و���ض. ورغ����م اأف�����س��ل��ي��ة ال��ن��ق��اط الأرب����ع 
مبا�سرة  امل��وؤه��ل  الثاين  املركز  يف  تف�سله  التي 
ال��ث��ال��ث، فاإن  ن��اب��ويل  الأب���ط���ال ع��ن  اىل دوري 
بوجود  ���س��يء  اأي  ي��ح�����س��م  مل  “جالورو�سي” 
من  تنتظره  التي  ال�سعبة  الثالثة  الختبارات 

الآن وحتى ختام املو�سم.
وخالفا لروما الذي انح�سر طموحه بالدوري 
الإيطايل بعد خروجه من “يوروبا ليغ” على 
يد  على  الإيطالية  والكاأ�ض  الفرن�سي  ليون  يد 
جبهات  ث��الث  على  يوفنتو�ض  يقاتل  لت�سيو، 
وراأى اليغري اأن تاأهل فريقه اىل نهائي الكاأ�ض 
بالن�سبة  الكبري  التحدي  بداية  ي�سكل  املحلية 

لنا - الذهاب حتى النهاية يف كل امل�سابقات .
وتابع اليغري نريد اأن تكون روزنامتنا ممتلئة 
يف �سهر اأيار مايو، والآن وبعد تاأهلنا اىل نهائي 
كاأ�ض اإيطاليا، نحتاج اىل الفوز على بر�سلونة. 
بثقة  نتقدم ونحن مدركون لقدراتنا  اأن  يجب 
م�ستوى  ن��رف��ع  اأن  اأردن�����ا  اإذا  وذل���ك  وح��م��ا���ض، 

الطموحات .
ويعول اليغري يف هذه املرحلة احلا�سمة من 
غونزالو  الأرجنتيني  ه��داف��ه  على  املو�سم 
يف  الأرب��ع��اء  ثنائية  �سجل  ال��ذي  هيغواين 

مرمى فريقه ال�سابق نابويل.
ما  اىل  ال����ي����غ����ري  وت�����ط�����رق 
ق������دم������ه ه�����ي�����غ�����واي�����ن يف 
م�����ب�����اراة الأرب�����ع�����اء 
ال�سغط  رغ����م 
ال����ن����ف���������س����ي 
ال�����������ذي 
نى  عا
منه 

نابويل  قبل م�سجعي  عليه من  الهجوم  ب�سبب 
قائال  لورنتي�ض،  دي  اوري��ل��ي��و  ال��ن��ادي  ورئي�ض 
على  الع��ت��م��اد  با�ستطاعتنا  اأن���ه  اأدرك  ك��ن��ت   :
غونزالو. اأنه يتدرب ب�سكل جيد جدا يف الآونة 
الأخ�����رية. ي��ب��دو اأك���رث ج��اه��زي��ة ع��ل��ى ال�سعيد 
مل�سته  اإظ��ه��ار  �ساعده على  الأم��ر  البدين وه��ذا 

القاتلة اأمام املرمى .
ت��غ��ري خالل  ي��وف��ن��ت��و���ض  اأن  ال��ي��غ��ري  واع���ت���رب 
منلك  اأ�سبحنا  اإ�سرافه  حتت  الأخ��رية  املوا�سم 
هذا  واملخ�سرمني.  ال�سبان  م��ن  جيدا  مزيجا 
فريق  يوفنتو�ض  هائلة.  ب��ق��درات  يتمتع  فريق 
كبري جدا ول ميكن اأن تتمنى اأف�سل من ذلك.

و�سيكون ال�سراع حمتدما متاما على امل�ساركة 
يف دوري الأبطال املو�سم املقبل، لأن الفارق الذي 
الأخري  الثالث  املركز  �ساحب  ن��اب��ويل،  يف�سل 
املوؤهل اىل امل�سابقة القارية، عن لت�سيو الرابع 
�سي�ست�سيف  والأخ���ري  نقاط  اأرب���ع  �سوى  لي�ض 

الفريق اجلنوبي الأحد يف ختام املرحلة.
ومي���ر لت�����س��ي��و ال����ذي ي�����س��رف ع��ل��ي��ه مهاجمه 
ال�سابق �سيموين اينزاغي، بفرتة رائعة لأنه مل 
يذق طعم الهزمية يف املراحل الثماين الأخرية 
املنوال  ه��ذا  على  م�سواره  موا�سلة  ي��اأم��ل  وه��و 
الفارق  اأج��ل تقلي�ض  ن��اب��ويل م��ن  وال��ف��وز على 

الذي يف�سله عن الأخري اىل نقطة فقط.
يف  اتالنتا  دخ��ل  التقليدية،  للموا�سم  وخالفا 
دائرة  يف  البقاء  عن  يبحث  وهو  الكبار  معركة 
ال�����س��راع ع��ل��ى ب��ط��اق��ة امل�����س��ارك��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة يف 
ال��ف��وز على �سيفه  م��ن خ��الل  الأب��ط��ال  دوري 

�سا�سوولو ال�سبت.
ومل ي���ذق ات��الن��ت��ا ط��ع��م ال��ه��زمي��ة ���س��وى مرة 
واحدة يف املراحل الع�سر الأخرية، لكنها جاءت 
 7-1 بنتيجة قا�سية جدا على يد انرت ميالن 
اأم��ام الأخ��ري بفارق ثالث نقاط،  لكنه بقي 
بفارق  ميالن  الآخ���ر  العمالق  واأم���ام 

اأربع نقاط.
الثالث  املركز  اتالنتا عن  ويتخلف 
ب��ف��ارق 6 ن��ق��اط، وب��ال��ت��ايل ل تزال 
ح��ظ��وظ��ه ق��ائ��م��ة ب��امل��ن��اف�����س��ة على 
بطاقة امل�ساركة يف دوري الأبطال، 
خالفا لعمالقي ميالنو انرت 
يتخلفان  اللذين  وميالن 
نقاط  و10   9 ب��ف��ارق 
نابويل  ع���ن  ت���وال���ي���ا 
مباراتيهما  ق��ب��ل 
الأح�����������������������د م����ع 
ك�����������روت�����������وين 

وبالريمو.
وي�����ل�����ع�����ب 
ال���������ي���������وم 
ل�سبت  ا
ام���ب���ويل 
م�����������������������ع 
بي�سكارا، 
اأن  ع�����ل�����ى 
ي����ل����ت����ق����ي غ������دا 
الأحد �سمبدوريا مع فيورنتينا، 
وكالياري  جنوى،  مع  واودي��ن��ي��زي 

مع تورينو.

ا�ست�سافة  �ستتوقف عن  اأنها  ام�ض اجلمعة  ماليزيا  اأك��دت 
ل�سباقات  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  ال��ك��ربى �سمن  ���س��ب��اق اجل��ائ��زة 
فورمول 1 لل�سيارات من 2018 ب�سبب تراجع الإيرادات. 
املا�سي  الثاين  ت�سرين  نوفمرب  وقالت حكومة ماليزيا يف 
اإن بالدها �ستتوقف عن ا�ست�سافة ال�سباق بعد انتهاء العقد 

احلايل مع منظمي البطولة يف نهاية 2018.
بيان  ال���رزاق يف  ع��ن  املاليزي جنيب  ال���وزراء  رئي�ض  وق��ال 
ام�ض “وافق جمل�ض الوزراء على اإنهاء التعاقد ل�ست�سافة 
ظل  يف   2018 م��ن  ب��داي��ة  لل�سيارات   1 ف��ورم��ول  �سباق 
تراجع الإيرادات باملقارنة مع ارتفاع تكاليف ال�ست�سافة.«

هي  للدولة  اململوكة  ب��رتون��ا���ض  املاليزية  النفط  و�سركة 
الراعي الر�سمي لل�سباق الذي يقام يف حلبة �سيباجن الدولية 

ماليزيا  ع��ان��ت  ع��دة  دول  وم��ث��ل  ك��والمل��ب��ور.  العا�سمة  يف 
كثريا يف الآونة الأخرية ب�سبب تراجع اأ�سعار النفط. واأقيم 
به  وف��از  املا�سي  الأول  ت�سرين  اأك��ت��وب��ر  يف  ماليزيا  �سباق 
ال�سرتايل دانييل ريت�سياردو �سائق رد بول و�سيقام �سباق 
�سباق  اأخر  ليكون  املقبل  اأيلول  �سبتمرب  املو�سم احلايل يف 
ا�ست�سافت  �سيباجن  حلبة  وك��ان��ت  �سيباجن.  حلبة  يف  يقام 
احللبة  و�ست�ستمر   .1999 منذ  ب�سورة منتظمة  ال�سباق 
يف ا�ست�سافة اأحد �سباقات بطولة العامل للدراجات النارية 
2021 طبقا للعقد الذي وقع بني دورنا �سبورت�ض  حتى 
العام  يف  وم��ال��ي��زي��ا  للبطولة  ال��ت��ج��اري��ة  احل��ق��وق  م��ال��ك��ة 
املا�سي. وقال �سون برات�سيز م�سوؤول العمليات التجارية يف 
فورمول 1 يف بيان من املحزن دوما اأن نقول وداعا لأحد 

واأ�ساف برات�سيز طوال عقدين  اأع�ساء اأ�سرة فورمول 1. 
تقريبا اأثبت جمهور فورمول 1 يف ماليزيا اأنه واحد من 
اأكرث اجلماهري حتم�سا واهتماما ب�سباقات البطولة. وقال 
وراء  ال�سبب  اإن  اأي�سا  ام�����ض  ال���رزاق  عبد  ال����وزراء  رئي�ض 
وتدين  ال�سباق  تذاكر  مبيعات  تراجع  اإىل  يرجع  الإل��غ��اء 
الهتمام باحلدث يف بالده. وعرب توتو فولف رئي�ض فريق 
مر�سيد�ض بطل العامل عن اأ�سفه لهذا القرار. وقال فولف 
لل�سحفيني يف �سنغهاي التي ت�ست�سيف اجلولة الثانية من 
�سباقات البطولة الأحد املقبل “كان ال�سباق ناجحا للغاية 
طوال 18 عاما لكنهم قرروا وقف ال�سباق وعلينا احرتام 
م��ن اجل  ال�سباق  ال��ف��وز يف  ال��ق��رار.. ونتمنى حتقيق  ه��ذا 

جماهرينا.«

�رت�صاليا تتقدم يف كاأ�ض ديفيز للتن�ضماليزيا توقف �صباق �جلائزة �لكربى للفورمول1 
اجلماهريية  بامل�ساندة  طوم�سون  ج���وردان  ال���س��رتايل  ا�ستعان 
ليفاجئ جاك �سوك 6-3 و3-6 و7-6 و6-4 بينما فاز مواطنه 
و6-7   5-7 اي�سر  ج��ون  الأمريكي  نظريه  على  كرييو�ض  نيك 
دور  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  على  2-�سفر  ا�سرتاليا  لتتقدم  و6-7 
ام�ض  ب��رزب��ني  يف  ال��رج��ال  ل��ف��رق  للتن�ض  ديفيز  ل��ك��اأ���ض  الثمانية 
اجلمعة. ويف مباراة الفردي الأوىل بني املنتخبني حقق طوم�سون 
نقطة   17 اإىل  بالإ�سافة  �ساحقا  اإر�سال   14 عامليا   79 امل�سنف 
مبا�سرة لي�سقط الالعب الأمريكي امل�سنف 15 عامليا يف اأكرث من 
ثالث �ساعات بقليل يف ملعب بات رافرت. واأطاح �سوك الذي ارتكب 
66 خطاأ �سهال ب�سربة اأمامية خارج امللعب ليمنح مناف�سه نقطة 
من  امللعب  خ��ارج  خلفية  �سربة  بعد  انتهت  التي  ب��امل��ب��اراة  ال��ف��وز 
الالعب الأمريكي. ويف املباراة الثانية والتي كانت مبثابة معركة يف 

�سربات الإر�سال القوية فاز كرييو�ض على مناف�سه الأمريكي فارع 
الطول جون اي�سر بثالث جمموعات متتالية بعد معركة حامية 
ا�ستمرت �ساعتني و24 دقيقة. وبعد الفوز ب�سربة اإر�سال �ساحقة 
اأي�سا اأر�سل كرييو�ض )21 عاما( الكرة اإىل جمهور املدرجات ثم 
عانق كابنت فريقه ليتون هيويت وبقية زمالئه يف الفريق. وعن 
الدعم اجلماهريي قال كرييو�ض بعد الفوز امل�ستحق الأمور كانت 
اأمام  اإر�سايل  ب�سربات  الهتمام  وكان لبد يل من  اليوم..  رائعة 
اإر�سال من النوع  20 �سربة  اي�سر. واأ�ساف كرييو�ض الذي نفذ 
اأداء رائعا يف الآون��ة الأخ��رية واليوم تعاملت  الذي ل يرد قدمت 
ونفذ  الفوز.  بتحقيق  للغاية  �سعيد  واأن��ا  كراته  ب�سورة جيدة مع 
اي�سر 15 �سربة اإر�سال من النوع الذي ل يرد. وت�سعى ا�سرتاليا 

للفوز بكاأ�ض ديفيز لأول مرة منذ 2003.



    
�لعثور على طفلة بالغابة مت�صي على �أربع

اأفاد �سكان حمليون يف الهند بالعثور على طفلة تعي�ض يف الغابة ل 
الأربع  اأطرافها  كالب�سر، ومت�سي على  التكلم ول احلركة  ميكنها 
تبلغ  على طفلة،  ع��رثت  ال�سرطة  اأن  الأه��ايل  وذك��ر  كاحليوانات. 
من العمر 8 �سنوات، يف حممية طبيعية نائية يف منطقة بحري�ض 
�سمايل الهند، وظنوا يف البداية اأنها تخادعهم بامل�سي على يديها 

وقدميها قبل التاأكد من حقيقة و�سعها.
واأطلق ال�سكان على الطفلة ا�سم ‘Mowgli girl’ اأو فتاة ماوكلي 
الكاتب  األفها  التي  الأدغ��ال،  لفتى  ال�سهرية  الق�سة  على  اإ�سقاطاً 
كبلينغ،  رودي��ارد  الهند  يف  املولود  الربيطاين  والروائي  وال�ساعر 
وحملت ا�سم The Jungle Book وحتكي ق�سة طفل كان يعي�ض 

يف الغابة وترعاه الذئاب.
وتقول اجلهات الأمنية اإن الطفلة كانت على ما يبدو تعي�ض بحرية 
وراحة بني احليوانات، يف املحمية الطبيعية، التي تقع على احلدود 
مع نيبال، يف وقت يحاول فيه اجلميع معرفة هوية الطفلة وكيف 

و�سلت اإىل تلك املحمية.
وذكرت �سحيفة تاميز الهندية اأن املفت�ض �سوري�ض ياداف عرث على 
الطفلة خالل دورية روتينية يف املحمية، ومت نقلها للم�ست�سفى منذ 

ذلك احلني لتلقي العالج الالزم ويتم العتناء بها با�ستمرار.

زوجان يفوز�ن باليان�صيب للمرة �لثالثة
مقاطعة  يف  املقيمني  ف��ان��ك  ال��زوج��ني  اأن  كندية،  �سحف  اأعلنت 
املرة على  الثالثة، فح�سال هذه  للمرة  باليان�سيب  فازا   ، األبريتا 
اقت�سما  بحيث   ، ي���ورو(  مليون   5.6 )ح���وايل  دولر  مليون   8.1
الثانية  التذكرة  اأ�سحاب  مع  ماليني(   16.3( الكربى  الغنيمة 

الفائزة وهم من اونتاريو.
واقت�سم دوغال�ض فانك يف العام 1989 مبلغ 128 األف دولر مع 4 

من اأ�سدقائه، ويف 2010 فاز هو وزوجته ب� 100 األف دولر.
قائلة:  باربارا  زوجته  به  ات�سلت  عندما  عمله  يف  دوغال�ض  وك��ان 
الفائزة يف �سحب  الأرق���ام  ت��اأك��دت من  ، حيث  اأخ��رى  فعلتها م��رة 
كندا  غ��رب  ل�سركة  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  على  فرباير/�سباط   22

لليان�سيب.
واأ�سافت بربارا: كنت متاأكدة اأن لدينا الأرقام كلها، لكنني مل اأكن 
الليل  منت�سف  قبل  بدوغال�ض  ات�سلت  ثم  الفائزين  عدد  اأع��رف 

لأخربه اأن املبلغ اأكرث من 8 ماليني دولر .
ب�����س��راء م���ن���زل و����س���ي���ارة جديدين،  امل�����ال  ال����زوج����ان  و���س��ي�����س��ت��غ��ل 

و�سيخ�س�سان ما تبقى لبناتهما واأحفادهما.

قتلوه لنقله �لبقر يف �صاحنته
تعر�ض رجل م�سلم يف مدينة غرب الهند لل�سرب املربح حتى املوت 
على اأيدى ح�سد من عامة الهندو�ض الذين اتهموه بنقل جمموعة 

من البقر يف �ساحنته من اأجل ذبحها.
اإ�سابته  املا�سي بعد  الثالثاء  اأن بيهلو خان تويف  ال�سرطة  واكدت 
بجروح بالغة عندما اعتدى عليه 14 رجاًل بال�سرب املربح قبل 3 

اأيام يف ولية راجا�ستان .
جماعات  ب��ه  تقوم  ال��ذي  العنف  ت�ساعد  و�سط  خ��ان  مقتل  وج��اء 
التي  الأبقار  بها  تعامل  التي  الطريقة  على  املتحفظة  الهندو�ض 

يعتربونها مقد�سة .
% من �سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار  وميثل الهندو�ض 80 
واأكل  الأب��ق��ار  ذب��ح  واأن  مقد�ًسا،  �سيئاً  البقر  يعتربون  وه��م  ن�سمة 

حلومها يعترب من املحرمات يف العديد من الوليات الهندية.
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عالج منزيل خلف�ض كولي�صرتول �لدم
الغنية  الأطعمة  الأحيان، وخا�سة  ب�سراهة يف كثري من  الطعام  ويتناول  يتبع منًطا غري �سحي  ا  �سخ�سً كنت  اإذا 
بالدهون وما اإىل ذلك، فقد ترتفع م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم لديك، وهو اأمر �سار ويوؤدي اإىل العديد من 

الأمرا�ض.
وت�سري درا�سة طبية يف موقع بولد �سكاي اإىل اأن ج�سم الإن�سان يحتاج اإىل كمية معينة من الكولي�سرتول يف اجل�سم، 
والبدانة  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  اأمرا�ض  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  فاإنه  الدموية  الأوعية  يف  يرتاكم  عندما  ولكن 

وال�سكتة الدماغية وال�سلل وارتفاع �سغط الدم.
وعندما يرتفع م�ستوى الكولي�سرتول يف اجل�سم، يحدث ان�سداد يف ال�سرايني يعوق تدفق الدم اإىل اأجهزة اجل�سم ما 

يوؤدي اإىل تلف الأن�سجة لذلك. واإذا كنت ترغب يف خف�ض الكولي�سرتول ب�سكل طبيعي اتبع هذا العالج املنزيل.
ويتم التح�سري من خالل اإ�سافة اأوراق الكزبرة يف اخلالط مع بع�ض املاء وطحنها جيًدا، واإ�سافة كمية من الع�سل 
مل�سروب الكزبرة ومزج هذه املكونات جيًدا، وتناول اخلليط مرة واحدة كل �سباح بعد الإفطار ملدة �سهرين على 

الأقل.
وقد ثبت اأن هذا العالج املنزيل يخف�ض الكولي�سرتول ب�سكل جيد للغاية، عندما تتناوله ب�سورة منتظمة بالإ�سافة 

اإىل ممار�سة الريا�سة بانتظام والبتعاد عن الأطعمة الدهنية.
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يخاطر بابنته لأجل ت�صويرها
الطفلة عمرها  والد  وهو  ك��راويل،  �ستيفن  الإيرلندي،  للم�سمم  بالن�سبة 
�سنة ون�سف ال�سنة، هزمت ال�سرطان موؤخراً، فاإن الأمر هو و�سيلة جلذب 

انتباه النا�ض ملكافحة هذا املر�ض.
يعمل �ستيفن كراويل كم�سمم يف اإيرلندا، ويف الوقت نف�سه فهو والد �سعيد 

لل�سغرية هانا التي ل يتجاوز عمرها عاما ون�سف العام.
طفل  وه��ي  لأنها  الأمل،  من  الكثري  بالفعل  هانا  عانت  لعمرها  فبالن�سبة 
من  الكثري  تق�سي  لأن  م�سطرة  وكانت  خطري،  مر�ض  من  عانت  ر�سيع 
الوقت يف امل�ست�سفى. وهكذا حتملت ال�سبية عالجا كيميائيا وزرعا لنخاع 
العظام، وخا�ض اأبواها والأطباء معركة كبرية لإنقاذ حياة ال�سغرية التي 

هي اليوم يف ماأمن من اخلطر.
جيلها،  اأبناء  كل  بها  يتمتع  التي  احلياة  بنف�ض  الآن  تتمتع  هانا  والطفلة 
فهي تلعب وت�سحك مع والديها، ولكن �ستيفن اآ�سف لأن الكثري فاتهم من 

حلظات ل تن�سى يف هذا العمر ب�سبب وجود هانا يف امل�ست�سفى.
وقال كراويل: ملا غاب عنا الكثري من الأ�سياء املرتبطة بال�سنة الأوىل من 
من  اإخراجها  من  متكنا  اأن  منذ  ال�سور  من  العديد  اأخذنا  الطفلة،  حياة 

العزلة .
وبداأ �ستيفن باإعادة �سياغة ال�سور عن طريق و�سع ابنته يف اأو�ساع خطرة 

با�ستخدام برنامج فوتو�سوب وغريه من برامج الغرافيك.

�لع�صب وقود للطائر�ت!
رمبا ترغب يف التفكري مّرتني قبل التخّل�ض من نفايات حديقتك، اإذ يعتقد 

علماء اأنها قد ُت�سَتخدم قريباً لت�سغيل رحالت جّوية اأرخ�ض.
يف  اإن��ه  علماء  يقول  الربيطانية؛  ميل  ديلي  �سحيفة  ن�سرت  ما  فبح�سب 
الطائرات  م��نت  على  ال��ط��ريان  م��ن  نتمكَّن  ق��د  املُقِبلة؛  القليلة  ال�سنوات 
دة بالوقود احليوي با�ستخدام �سبٍل جديدة حتّول ق�سا�سات احل�سائ�ض  املزوَّ

اإىل بنزين.
ويف الوقت الراهن، باإمكان العلماء فح�سب اإنتاج قطرات قليلة من الوقود 
ت�سغيل  باإمكانهم  اأنهم  العمل، يعتقدون  باملزيد قلياًل من  احليوي، ولكن 

رحالت جوّية جتارية.
 ،CMET امل��ي��ك��روب��ي��ة  والتكنولوجيا  البيئة  مب��رك��ز  ع��ل��م��اء  ر  ط���وَّ ف��ق��د 

بجامعة ِغنت البلجيكية طريقًة لتحويل الع�سب اإىل وقود حيوي.
اأن  وباإمكاننا  للحيوانات،  كعلف  اأ�سا�سي  ب�سكل  الع�سب  م  ُيقَدّ الآن  "حّتى 
ننال املزيد من الع�سب؛ فنظراً لوفرته الهائلة، ُيعد م�سدراً جذاباً لإنتاج 
�سرين خور،  واي  الدكتور  قال  الطريان"، هكذا  وق��ود  م��واد ع�سوية مثل 

الذي قاد الدرا�سة.

حرب على �لنفايات 
يف �ل�صني 

بكني  ال�سينية  العا�سمة  تعهدت 
�سوارعها  يف  القمامة  تنت�سر  التي 
للق�ساء على تالل  الإنفاق  بزيادة 
تواجه  لكنها  امل��ت��زاي��دة  ال��ن��ف��اي��ات 
���س��ك��ان��ه��ا بفرز  اإق���ن���اع  ���س��ع��وب��ة يف 
م�ستوى  ارتفاع  مع  النفايات  تلك 

املعي�سة.
وبكني اأكرب بلدية منتجة للنفايات 
يف ال�سني حيث جمعت 8.7 مليون 
ط��ن م��ن ن��ف��اي��ات امل��ن��ازل يف العام 
املا�سي وهو ما يعادل نحو �سعفي 
ما كان عليه قبل نحو ع�سر �سنوات 
وي�سخر ال�سكان من مكبات النفاية 
املرتامية الأطراف بو�سفها طريقا 

دائريا �سابعا .
ي�سكنها  ال��ت��ي  العا�سمة  وت��ع��ه��دت 
تدوير  ب���اإع���ادة  ن�سمة  م��ل��ي��ون   22
بنهاية  امل���ن���زل���ي���ة  ال���ن���ف���اي���ات  ك����ل 
اإنها  م�������س���وؤول���ون  وي���ق���ول   2020
�ستزيد ميزانيتها ال�سنوية البالغة 
مليون   289.91( ي���وان  م��ل��ي��اري 
دولر( لتح�سني عمليات التخل�ض 

من القمامة والفرز املنزيل لها.
من  جي�سا  كونت  بكني  اأن  وب��رغ��م 
20 األف عامل منذ 2010 لتعليم 
طريقة فرز النفايات فاإنها تواجه 

�سعوبة يف زيادة امل�ساركة.
الإداري  امل�����س��وؤول  ك��ون  يانغ  وق��ال 
الراقي  املال  �سارع  باملدينة يف حي 
للت�سنيف  ن����ظ����ام  ف���ق���ط  ي����وج����د 
توجد  ل  ل��ك��ن   ... )ل���ل���ن���ف���اي���ات( 
الذين  لل�سكان  عقابية  اإج�����راءات 
واأ�ساف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات.  ي��ت��ب��ع��ون  ل 
وتقدمي  اإقناعهم  ���س��وى  منلك  ل 

حوافز. 

�ل�صويد تفتتح متحف �لف�صل
يف  هل�سنجبورج  مدينة  ت�سبح  اأن  املقرر  من 
ج��ن��وب ال�����س��وي��د م��ق��ر م��ت��ح��ف ج��دي��د لأكرث 

املنتجات �سوءا يحمل ا�سم متحف الف�سل . 
 7 ي��وم  اأب��واب��ه  الف�سل  يفتح متحف  وع��ن��دم��ا 
اأكرث  م�ساهدة  م��ن  ال����زوار  �سيتمكن  ي��ون��ي��و، 
الأفكار واملنتجات الفا�سلة، من بينها منتجات 
ديفيد�سون  ه�����اريل  م���ن  احل���الق���ة  ب��ع��د  م���ا 

وغريها.
وي��ق��ول ���س��ام��وي��ل وي�����س��ت، وه���و ع���امل نف�سي 
وباحث يف جمال البتكار ي�ساهم مبجموعته 
املعر�ض،  يف  فا�سال  ابتكارا   50 من  اخلا�سة 
 ، املتحف مبتكر  اإن  املتحف،  اأم��ني  اأي�سا  وهو 
لأن بع�ض الفا�سلني ل يتعلمون من اأخطائهم، 

ويحافظون عليها يف �سرية تامة.
جمموعة  باملتحف  الغريب  املعر�ض  وي�سم 
من العنا�سر من بينها قناع ا�ستخدم يف اأفالم 
قلم  واأي�����س��ا  ه��ول��ي��ود  ت�سنعها  ال��ت��ي  ال��رع��ب 
تهتم  مل  الن�ساء  اأن  اإل  للن�ساء،  م�سمم  بيك 
بدفع مبالغ نقدية اإ�سافية من اأجل قلم جاء 

باللون الوردي اأو الأرجواين.

يتخل�ض من طفليه باإلقائهما يف �ملياه 
الأبوة،  وم�ساعر  الإن�سانية  م��ن  م�سري  م��واط��ن  جت��رد 
بعد اأن اأغرق طفليه يف مياه الرتعة ب�سعيد م�سر، حيث 
قام باإلقائهما من اأعلى كوبري لي�سقطا يف املياه، يف حني 
توا�سل قوات الإنقاذ النهري البحث عن اجلثتني داخل 
هّزت  التي  �سوهاج  حمافظة  يف  اجلرمية  وحدثت  املياه. 
م�ساعر اأهايل ال�سعيد، بعد بالغ تقدم به اأحد املواطنني 
يفيد بقيام طليق ابنته باإلقاء طفليه اأحمد )7 �سنوات( 
وحممد )5 �سنوات( من اأعلى الكوبري لي�سقطا يف املياه. 
وقال جدُّ الطفلني، مقّدم البالغ اإن الطفلني يعي�سان مع 
والدهما منذ فرتة عقب انف�ساله عن زوجته منذ قرابة 
اأثناء  الأب  �ساهدوا  ال�سكان  بع�ض  اأن  م��وؤك��ًدا  �سنوات،   3

اإلقاء الطفلني يف املاء.
واألقى رج��ال الأم��ن القب�ض على الأب ال��ذي اع��رتف يف 
جنح  ت��رع��ة  يف  لإلقائهما  جل��اأ  اأن���ه  الأول��ي��ة  التحقيقات 
نف�سية  وح��ال��ة  م��ال��ي��ة  ب�سائقة  م����روره  ب�سبب  ح��م��ادي 
العامة  النيابة  وق��ررت  زوجته.  عن  انف�ساله  منذ  �سيئة 
حب�ض الأب على ذمة التحقيقات يف حني يوا�سل الأهايل 

م�ساندة قوات الأمن والإنقاذ يف البحث عن اجلثتني.

يوثق حلظة �نتحاره على �لفي�صبوك
�سّور طالب هندي نف�سه وهو ينتحر من الطابق رقم 19 
باأحد فنادق فئة 5 جنوم على في�سبوك مبا�سرة يف فيديو 

ماأ�ساوي ي�سرح خطوات النتحار.
ا�ستاأجر  فقد  الربيطانية،  ميل  ديلي  ل�سحيفة  ووف��ًق��ا 
عاًما، غرفة يف   24 العمر  البالغ من  ب��ه��اردواج،  اأرج��ون 

فندق تاج لندز اإند يف منطقة باندرا يف مومباي .
و43  دقيقة  ا�ستمر  الذي  املقطع  ن�سر  اليوم  ذات  وم�ساء 
اإن���ه كتب ر���س��ال��ة وداع لعائلته واأ���س��ب��ح يف  ق��ائ��اًل  ث��ان��ي��ة، 
الفيديو  وينقطع  ج��ي��دة.  وجبة  واأك���ل  ال�ُسكر  م��ن  حالة 
املروع الذي مت حذفه منذ ذلك احلني بعد قول الطالب 
للكامريا: اأراك على اجلانب الآخر ، قبل اأن يلقي بكر�سي 
على النافذة ليحطمها ويقفز منها. وكما هو متوقع تويف 
بهاردواج طالب علوم القت�ساد يف ال�سنة الثالثة مبعهد 
نار�سي موجني للدرا�سات الإدارية، وهي جامعة مرموقة 
حار�ض  عليه  وع��رث  ال�سقطة.  ج��راء  مومباي  مدينة  يف 
اأمن يف بركة من الدماء ومت نقله اإىل م�ست�سفى بهابها يف 

باندرا قبل اأن يعلن الأطباء وفاته وقت و�سوله.

ت�صنق نف�صها على باب متجرها
اأقدمت �سيدة يف م�سر يف بداية العقد الرابع من عمرها 
على النتحار �سنقاً اأمام باب حمل املالب�ض اململوك لها يف 
املحالت  اأ�سحاب  بالقاهرة، حيث فوجئ  في�سل  منطقة 
وامل��ارة بوجود �ساحبة املحل جثة معلقة على باب املحل 
م��ن ال���داخ���ل. وت��ل��ق��ى ق�سم ���س��رط��ة ال��ه��رم ب��الغ��اً يفيد 
ملوقع  اجلنائي  والبحث  الأم��ن  رج��ال  لينتقل  بالواقعة، 

احلادث لتخاذ الإجراءات الالزمة.
وتبني من الفح�ض والتحريات وال�ستماع لأقوال �سقيقة 
نتيجة  مالية  �سائقة  من  فرتة  منذ  تعاين  اأنها  القتيلة 
عدم قدرتها على اللتزام مببالغ مادية يف عملها التجاري 

ب�سبب حالة من الركود يف حركة البيع وال�سراء.

جوهان�صون منده�صة لت�صريحات �إيفانكا 
بها  اأدل��ت  لت�سريحات  منده�سة  اإنها  جوهان�سون  �سكارليت  الأمريكية  املمثلة  قالت 
اإيفانكا ترامب يف الآونة الأخرية وقالت فيها اإنها تف�سل اأن تكون مدافعة عن ق�سايا 

اإدارة الرئي�ض دونالد ترامب من وراء الكوالي�ض ولي�ض علنا.
اأمل  بخيبة  اأ�سيبت  اإنها  نيويورك  يف  امل��راأة  قمة  خالل  كلمة  يف  جوهان�سون  وقالت 
)�سي. حمطة  يف  دق��ي��ق��ة(   60( ب��رن��ام��ج  يف  مقابلة  خ��الل  اإيفانكا  ت�سريح  ب�سبب 

بي.اإ�ض( التلفزيونية هذا الأ�سبوع باأن انطباعها عن قرارات اأبيها لن يعرف معظم 
وراء كل رجل عظيم  ب��اأن  الفكرة  تلك  اإنها  واأ�سافت جوهان�سون  �سيئا.   عنه  النا�ض 
اإنها فكرة  اأو تقف مبفردها؟...  اأو بجواره  اأمامه  اأنها تقف  ام��راأة عظيمة- ماذا لو 
فعال.  الزدراء  ت�ستحق  اأنها  واأعتقد  الإط��الق  على  خالقة  وغري  الدهر  عليها  عفا 
اأ�سابتني مقابلتها تلك بخيبة اأمل �سديدة.  ومل يرد ممثل لإيفانكا ترامب على طلب 
�ساخرا  تقليدا  )اأفينجرز(  فيلم  جنمة  عاما(   32( جوهان�سون  وقدمت  بالتعقيب. 
لإيفانكا ترامب يف م�سهد متثيلي هزيل يف برنامج )�ساترداي نايت ليف( الكوميدي 

ال�سهر املا�سي و�سف ابنة ترامب الكربى باأنها متواطئة داخل اإدارة اأبيها.

كاريل كل��س وديان ف�ن ف�ر�صتنرغ يح�صران ج�ائز دف 2017 يف مقر الأمم املتحدة مبدينة ني�ي�رك.  )ا ف ب(

روما ت�صع مب�صابيح 
ليد �ملوفرة 

اليورو  املاليني من  روما  ت�ستثمر 
الثنائي  ال�سمام  م�سابيح  ن�سر  يف 
اإ�ساءة  يف  )ل��ي��د(  لل�سوء  ال��ب��اع��ث 
املدينة  �سكان  بع�ض  لكن  ال�سوارع 
اخل��ال��دة اأب����دوا ع���دم ر���س��اه��م عن 
غ��ي��اب الأ����س���واء ال��ذه��ب��ي��ة الأه����داأ 

التي تبعثها امل�سابيح القدمية.
وقالت مونيكا لرنر وهي اأمريكية 
تعي�ض يف روما اإنها �سعرت ب�سدمة 
امل�سابيح  تغيري  اكت�سفت  عندما 
التاريخية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ق��دمي��ة 
التي تقيم بها دون اأي اإخطار �سابق 

لل�سكان.
وهاجة  ال��ل��ي��د  الإ������س�����اءة  وق���ال���ت 
اأنها  ت�سعر  وجتعلك  وزرق���اء  حقا 

كاإ�ساءة امل�ست�سفى. 
لكهرباء  اأت�����س��ي��ا  ���س��رك��ة  وت���ق���ول 
اجلديدة  الإ����س���اءة  اإن  ال��ع��ا���س��م��ة 
ال�سيف  ب��ح��ل��ول  �ستعممها  ال��ت��ي 
ال����روؤي����ة  حت�������س���ني  اإىل  �����س����ت����وؤدي 

وال�سالمة و�ستوفر املال.
رئي�ض  ف�����ي�����وروين  ب����اول����و  وق�������ال 
ال�سركة  يف  العامة  الإ�ساءة  وح��دة 
مليون   50 با�ستثمار  اإنه  لرويرتز 
دولر(  م���ل���ي���ون  يورو)53.33 
 260 امل���دي���ن���ة  ����س���ي���وف���ر جم���ل�������ض 
مليون يورو خالل ال�سنوات الع�سر 

املقبلة.
اأي�سا  ���س��ي��وؤدي  ذل���ك  اأن  واأ����س���اف 
اإىل احلد من  خالل نف�ض الفرتة 
بواقع  الكربون  اأك�سيد  ثاين  اإنتاج 
اأع����وام  األ����ف ط���ن يف ع�����س��رة   350
وخ��ف�����ض ا���س��ت��ه��الك ال��ب��ن��زي��ن مبا 

ي�سل اإىل 180 األف طن.

�كت�صاف �أول كوكب �صخري خارج �ملجموعة �ل�صم�صية 
جوياً  غ��الف��اً  الأوىل  للمرة  ف�ساء  علماء  ر���س��د 
ال�سم�سية  املجموعة  خ��ارج  �سخري  كوكب  ح��ول 

ذي حجم م�سابه حلجم كوكب الأر�ض.
وق����ال ال��ب��اح��ث��ون، يف درا����س���ة ن�����س��روه��ا يف جملة 
نر�سد  مل  اأننا  »رغم  جورنال«،  »اأ�سرتونوميكال 
اآث��اراً للحياة على اأي كوكب اآخر بعد، اإل اأن هذا 
الجتاه،  ه��ذا  يف  مهمة  خطوة  ي�سكل  الكت�ساف 
لأنها املرة الأوىل التي نكت�سف فيها غالفاً جوياً 

حول كوكب ي�سبه كوكب الأر�ض كتلته وقطره«.
واأطلق العلماء على هذا الكوكب ا�سم »جي جاي 
1132 بي« وهو يقع على م�سافة 39 �سنة �سوئية 
اأن ال�سنة ال�سوئية هي وحدة  من الأر���ض، علماً 
 10 ت��ع��ادل  وه��ي  ال��زم��ن،  ولي�ض  امل�سافة  لقيا�ض 

اآلف مليار كيلومرت.
�سم�سه،  م��ن  قريبة  م�سافة  على  الكوكب  وي��ق��ع 

بحيث يرجح العلماء األ يكون منا�سباً للحياة.

وهم يقدرون اأن ت�سل احل��رارة على �سطحه اإىل 
250 درجة. واأظهرت عمليات مراقبة الكوكب اأن 
جّوه قد يكون غنياً باملياه وامليتان، لكن ل بد من 
اإجراء درا�سات معمقة بوا�سطة تل�سكوبات اأخرى 
الكيماوية  للعنا�سر  دقيق  حتديد  اإىل  للتو�سل 

فيه.
ومن الحتمالت التي يتوقعها العلماء اأن يكون 
غ��الف��ه اجلوي  ي��ك��ون  واأن  ب��امل��ي��اه  ال��ك��وك��ب غنياً 

يحتوي على بخار حار جداً.
وي���دور الكوكب ح��ول جن��م م��ن ن��وع يطلق عليه 
�سائع جداً  ن��وع  الأح��م��ر، وه��و  القزم  النجم  ا�سم 
يف ال��ك��ون. ول���ذ، ف���اإن ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ك��وك��ب واحد 
ذي غ����الف ج����وي ح����ول ق����زم اأح���م���ر ي��دف��ع اإىل 
م�سابهة،  كثرية  اأخ��رى  كواكب  بوجود  العتقاد 
ما يعزز الظن بوجود حياة يف كواكب اأخرى غري 

الأر�ض.


