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

   

الإمارات ترحب بانتهاء معاناة املختطفني 
القطريني وال�سعوديني يف العراق

•• اأبوظبي-وام: 

املييخييتييطييفييني القطريني  بييانييتييهيياء مييعييانيياة  رحيييبيييت دولييييية الإمييييييييارات 
وال�سعوديني يف العراق بعد طول احتجازهم.

اأنور بن حممد قرقا�ش وزير الدولة لل�سوؤون  ونقل معايل الدكتور 
تييهيياين دولييية الإميييييارات اإىل دولة  لييه اميي�ييش..  اخلييارجييييية يف ت�سريح 
القطريني  املواطنني  احتجاز  اإن  وقال  و�سعبا.  قيادة  ال�سقيقة  قطر 
واأن  مييرر  غيير  هييو عمل  اإرهييابييييية  جييميياعييات  ميين قبل  وال�سعوديني 
املنطقة وتداعياته  املخيم على  للتوتر  انعكا�ش  اإل  معاناتهم ما هي 

التي تنعك�ش على مواطني املنطقة كافة.
دولة  تهنىء  الييدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  اأن  معاليه  واأ�ييسيياف 
قطر ال�سقيقة وتعرب عن تعاطفها حكومة و�سعبا معهم ومع اأ�سرهم 

وال�سعب القطري وارتياحها بانتهاء هذه املحنة الإن�سانية.
واأعرب الدكتور اأنور بن حممد قرقا�ش عن تقديره للدور ال�سخ�سي 
الذي لعبه الدكتور حيدر العبادي رئي�ش الوزراء العراقي واحلكومة 
العراقية يف ت�سهيل الإفراج عن املختطفني القطريني وال�سعوديني.

واأكد معاليه يف ختام ت�سريحه اأن الإرهاب يف املنطقة والعامل يتغذى 
كافة  اجلييهييود  ت�سافر  اإىل  داعيييييا   .. ال�ستقرار  وعييدم  الفو�سى  ميين 

للت�سدي له وجتفيف منابعه واجتثاثه من جذوره.

مناورات بحرية م�سرتكة بني عمان وال�سعودية
•• عوا�صم-وكاالت:

نفذت القوات البحرية العمانية وال�سعودية مترينا ع�سكريا يف بحر 
ُعمان �سمن الرامج التدريبية امل�سرتكة بني قوات البلدين، بهدف 
الإقليمية  املييييياه  يف  امليياحيية  لتاأمني  البحرية  الييقييدرات  كييفيياءة  رفييع 

لبلدان جمل�ش التعاون اخلليجي.
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جانب من املعتقلني الذين افرج عنهم النظام ال�سوري لدى و�سولهم اىل حلب  )رويرتز(
اتفاق  ميين  الأوىل  املييرحييليية  اإطيييار 
البلدات الأربع، وو�سول حافات 
الفوعة  بيييليييدات  مييين  اخليييارجيييني 
وجهتهم  اإىل  م�سايا  و  كفريا  و 

النهائية.
املعار�سة  يف  ميي�ييسييوؤول  اأعييليين  كما 
اإجيييياء  اأن  امليي�ييسييلييحيية  الييي�يييسيييوريييية 

وقيييال امليير�ييسييد اليي�ييسييوري حلقوق 
الإن�سان اإن حافات تقل مدنيني 
من  للنظام  مييوؤيييدييين  ومقاتلني 
و�سلت  كفريا  و  الييفييوعيية  بلدتي 
ي�سيطر  الييتييي  حييلييب  مييدييينيية  اإىل 
عليها النظام بعد انتظار ليومني 

على م�سارف املدينة.

البلدات  ميين  ومقاتلني  مدنيني 
�سوريا  يف  امليييحيييا�يييسيييرة  الأربيييييييييع 
وكفريا  ةالييييييزبييييييداين  )مييي�يييسييياييييا 
اتفاق مبادلة  اإطار  والفوعة(، يف 
بييني اجلانبني  فيييييه  الييتييو�ييسييط  مت 
بعد  اجلمعة  انتهى  املييتييحيياربييني، 

توقف ا�ستمر 48 �ساعة.

•• عوا�صم-وكاالت:

�سقط عدد من القتلى واجلرحى 
�سنتها  جييييوييييية  غييييييييارة   11 يف 
مدينة  على  الرو�سية  الطائرات 
دارة عزة بريف حلب الغربي، كما 
ا�ستهدفت الغارات عددا من املدن 
عليها  ت�سيطر  الييتييي  واليييبيييليييدات 
يف  امل�سلحة  اليي�ييسييورييية  املييعييار�ييسيية 

ريفي حلب ال�سمايل والغربي.
الييييغييييارات غيييطييياء جويا  و�ييسييكييلييت 
النظام  لييييقييييوات  بييييييري  ليييهيييجيييوم 
وامللي�سيات املوالية لها يف حميط 
مدينة حلب من اجلهة ال�سمالية، 
اإنها  قييالييت  املييعييار�ييسيية  قيييوات  لكن 
�ييسييدتييه، وقييتييلييت عيييددا ميين جنود 

النظام خال املعارك.
جميع  اإىل  اليييييغيييييارات  وامييييتييييدت 
مناطق ال�ستباكات، و�سملت دارة 
عزة واأورم الكرى وجبل الأتارب 
اجلبل  وقبتان  واحلييور  والتوامة 

وحريتان وحميط الفوج.
وا�ستخدمت الطائرات ال�سواريخ 
الرجتاجية،  والقنابل  الفراغية 
�ييسييقييوط ثاثة  ومت الإبيييياغ عيين 
حلب  رييييييف  يف  ميييدنيييييييني  قيييتيييليييى 

الغربي.

ال�������س���ي�������س���ي ي�����زور 
ال�����س��ع��ودي��ة ال��ي��وم

•• القاهرة-وام:

امل�سري  اليييرئييييييي�يييش  ييييتيييوجيييه 
عبدالفتاح ال�سي�سي اليوم اإىل 
ال�سعودية،  العربية  اململكة 
تعقد  اأن  امليييقيييرر  مييين  حيييييث 
الييزيييارة قمة م�سرية  خييال 
تعزيز  �سبل  تتناول  �سعودية 
ال�سرتاتيجية  اليييعييياقيييات 

التي جتمع بني البلدين.
للرئا�سة  بيييييييييان  وبيييحييي�يييسيييب 
القمة  خال  �سيتم  امل�سرية 
خمتلف  حيييييييول  الييييتيييي�ييييسيييياور 
الق�سايا الإقليمية والدولية 
ذات الهتمام امل�سرتك، وعلى 
راأ�يييسيييهيييا مييكييافييحيية الإرهيييييياب 
تهديداً  مييييثيييل  بيييييات  الييييييذى 
لأميييييييين وا�ييييسييييتييييقييييرار الأميييييية 
العربية بل واملجتمع الدوىل 

باأكمله.
زييييييييارة  ان  الييييبيييييييييان  وذكييييييييير 
اليييرئييييييي�يييش امليييي�ييييسييييري تييياأتيييي 
ا�ييسييتييجييابيية لييدعييوة ميين اأخية 
ال�سريفني  احلييرمييني  خييييادم 
امللك �سلمان بن عبد العزيز، 
حر�ش  اإطيييييييييار  فيييييى  وذلييييييييك 
ا�ستمرار  عيييليييى  اجليييانيييبيييني 
امليييي�ييييسييييرتك مبا  اليييتييينييي�يييسيييييييق 
العاقات  تعزيز  فى  ي�ساهم 
املييتييميييييزة بيييني الييبييلييدييين فى 

خمتلف املجالت.

واأخرى  رو�سية  مقاتات  وكانت 
ق�سفت  الييينيييظيييام  ليييقيييوات  تييابييعيية 
اأم�ش الول اجلمعة املناطق التي 
ال�سورية  املعار�سة  ت�سيطر عليها 
امليييييدن  املييي�يييسيييليييحييية يف عيييييييدد مييييين 
اأرياف  الق�سف  و�سمل  والبلدات، 
واإدلب  وحييميياة  دم�سق  العا�سمة 

وحلب )�سمال الباد(.
ريييييف  اليييييييغيييييييارات يف  وتيييييزامييييينيييييت 
دميي�ييسييق مييع جتيييدد هييجييوم و�سف 
�سرق  النظيييييام  لييقييوات  بالعنيف 
الأحياء  يف  التقدم  بهدف  دم�سق 
�سيطرة  حتت  الواقعة  املحا�سرة 
القابون  حّيا  واأبييرزهييا  املعار�سة، 

وبرزة.
الرو�سية  اليييطيييائيييرات  وقيي�ييسييفييت 
ال�سمايل  حماة  ريفي  وال�سورية 
املت�سلني  اجليييينييييوبييييي  واإدلييييييييييييب 
جغرافيا، و�سهدت مدينة حلفايا 
القنابل  فيييييهييا  ا�ييسييتييخييدمييت  غييييارة 
الق�سف  طييييييال  كيييميييا  امليييظيييلييييييية، 
مدينتي ج�سر ال�سغور واللطامنة 

وغرهما.
اأكيييدت م�سادر  اأخييييرى،  ميين جهة 
تو�سلت  اأنها  ال�سورية  املعار�سة 
لتفاق مع  النظام حول املعتقلني 
الذين �سيتم الإفراج عنهم �سمن 

اأم������ر ق���ط���ر ي��ب��ح��ث م��ع 
املنطقة ت��ط��ورات  ماتي�س 

•• الدوحة-وكاالت:

ال�سيخ  قييطيير  اأميييير دوليييية  اأجيييييرى 
�سباح  ثيييياين  اآل  حييمييد  بييين  متيييييم 
ام�ش مباحثات يف الدوحة مع وزير 

الدفاع الأمركي جيم�ش ماتي�ش.
وبحث الطرفان العاقات الثنائية 
الإقليمية  الأو�ييسيياع  تييطييورات  بييني 
الق�سيتني  �سيما  ول  واليييدولييييييية، 
بالإ�سافة  وال�سورية  الفل�سطينية 
اإىل الو�سع يف كل من اليمن وليبيا. 
اجلهود  امليييبييياحيييثيييات  تييينييياوليييت  كييمييا 
الإرهاب  ملكافحة  املبذولة  الدولية 
توطيد  و�سبل  والتطرف،  والعنف 
خمتلف  يف  الييثيينييائييييية  اليييعييياقيييات 
ال�سيا�سية  فيييييهييا  مبيييا  املييييجييييالت، 

والإ�سرتاتيجية والع�سكرية.
املا�سي  الأ�سبوع  بييداأ  ماتي�ش  وكييان 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  جولة 

بداأها من ال�سعودية.

احتجاجات يف كولونيا على موؤمتر 
حلزب مناه�س للمهاجرين

•• برلني-وكاالت:

على  احتجاجا  الأملانية  كولونيا  مبدينة  �سخ�ش  األييف  خم�سون  تظاهر 
انعقاد موؤمتر حزب البديل من اأجل اأملانيا اليميني املناه�ش للمهاجرين، 

وهو املوؤمتر الذي عقد اأم�ش مب�ساركة �ستمئة ع�سو من كوادر احلزب.
ومتكن املتظاهرون من الي�ساريني وحزب اخل�سر ومنظمات مدنية من 
املوؤمتر،  اإىل  املييوؤدي  الطريق  على  ال�سرطة  فر�سته  الييذي  الطوق  ك�سر 
اإىل  املتطرفني  اليمينيني  ال�سا�سة  و�سول  عرقلة  حمتجون  حيياول  كما 
فردين  واإ�سابة  ال�سرطة  مع  �سغب  اأعمال  وقييوع  اإىل  اأدى  مما  املوؤمتر، 

من قوات الأمن.
ون�سرت ال�سرطة الأملانية نحو اأربعة اآلف من اأفرادها يف مدينة كولونيا 
واأن�سار حزب  الي�سار  اأق�سى  اأن�سار  بني  وقوع �سدامات  دون  للحيلولة 

البديل من اأجل اأملانيا.
اأن تتطور وترة  ال�سلطات حظرت الطران فوق املدينة خ�سية  وكانت 
العنف كما حدث يف �ستوتغارت يف ال�سهر نف�سه من العام املا�سي، وحينها 
وقعت �سدامات بني ال�سرطة ومتظاهرين من التيار الي�ساري يوؤيدون 
الاجئني، وذلك على هام�ش انعقاد موؤمتر للجمعية العمومية التابعة 
حلزب البديل من اأجل اأملانيا. ومن املتوقع اأن يقر امل�ساركون يف موؤمتر 

حزب البديل البيان النتخابي للحزب.

مدنيون عراقيون يوا�سلون النزوح من مناطق القتال غرب املو�سل )رويرتز(

الحتجاجات بوابة الفو�سى ال�ساملة

مواقــيت ال�صالة

االنتخابات الرئا�سية الفرن�سية تنطلق اليوم

اعتقال رجل يحمل �سكينًا مبحطة قطارات يف باري�س 

فرار مئات املدنيني وانتزاع حيني من داع�س يف املو�سل

             اعتقاالت وقتلى بني املحتجني:

كيف و�سلت فنزويال اإىل مثل هذا القاع...؟

•• املو�صل-رويرتز:

ال�سبت  ام�ش  املو�سل  من  املئات  فر 
وهيييييم يييييجييييرون عييييربييييات يييييد حتمل 
ال�سن  وكيييبيييارا يف  ور�ييسييعييا  حييقييائييب 
العراقية  الييقييوات  انييتييزعييت  اأن  بعد 
اليي�ييسيييييطييرة عييلييى حيييييني اآخيييريييين يف 

غرب املدينة من تنظيم داع�ش.
نقلت حافات  لأميال  ال�سر  وبعد 
تابعة  تفتي�ش  نقطة  من  العائات 
اإىل  املييدييينيية  لييلييحييكييوميية يف جييينيييوب 
خميييييمييات تيييييوؤوي اأكيييير مييين 410 
بدء  مييينيييذ  نييييزحييييوا  �ييسييخيي�ييش  اآلف 
الييييهييييجييييوم ل�يييسيييتيييعيييادة املييييو�ييييسييييل يف 

اأكتوبرت�سرين الأول.
عاما(   63( قييحييطييان  اأبيييييو  وقيييييال 
موؤلفة  جمموعة  وجهاء  اأحييد  وهييو 
 5 اإىل  ييينييتييمييون  �ييسييخيي�ييسييا   41 مييين 
اأو طعام  عائات: غادرنا دون مياه 
اأو اإ�ساءة ونحن ن�سع ماب�سنا على 

ظهورنا.
جزءا  العراقية  الييقييوات  وا�ستعادت 
املييو�ييسييل ميين مت�سددي  كييبييرا ميين 

الرئي�س الفل�سطيني يزور الكويت
•• الكويت-وام: 

يبداأ الرئي�ش الفل�سطيني حممود 
اإىل  ر�سمية  زيييييارة  اليييييوم  عييبييا�ييش 

دولة الكويت.
الكويتية  الأنييبيياء  وكيياليية  وذكيييرت 
عبا�ش  الييرئييييي�ييش  زيييييارة  اأن  كييونييا 
ت�ستغرق يومني  املييرافييق  والييوفييد 
ر�سمية  مباحثات  خالها  يجري 
�سباح  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مع 
الأحيييميييد اجليييابييير اليي�ييسييبيياح اأمر 

الكويت.

•• الفجر - خرية ال�صيباين  

“اأبو  وفيياة  ميين  �سنوات  اأربيييع  بعد 
الثورة ال�سرتاكية” يف فنزويا، 
الأزمة  تييوا�ييسييل  ت�سافيز،  هييوغييو 
ال�سيا�سية منوها يف هذا البلد. يف 
�سهر واحييد، خّلفت موجة القمع 
العنيف للمظاهرات �سد الرئي�ش 
احلييييايل نيييييكييول مييييييادورو، مقتل 
املئات،  وا�سابة  اأ�سخا�ش،  خم�سة 
فكيف و�سل الو�سع يف هذا البلد 
العريق يف تقاليده الدميقراطية 

اىل هذه احلالة؟
»ميييينييييذ خيييمييي�يييش �ييييسيييينييييوات، انيييهيييار 
الإدارة  ب�سبب  فنزويا  اقت�ساد 
الكارثية” للحكومة، ت�سرح ريني 
وا�ستاذة  الفيل�سوفة  فريغو�سي، 
يف  املتخ�س�سة  ال�سيا�سية  العلوم 

فييييان الييفييقيير وانييييعييييدام الأميييييين يف 
املواد  انعدام  ذروتهما، اىل جانب 

ال�سا�سية.
)التفا�سيل �ش9(

نييييار ونييييران  اإطيييييياق  و�يييُسيييميييع دوي 
مدفعية ال�سبت مع و�سول العائات 
التنك الذي قالوا  من منطقة حي 
ي�سيطرون  زاليييوا  مييا  املت�سددين  اإن 

على ن�سفه.
بطائرات  املدعومة  القوات  وتتقدم 
جامع_النوري  نحو  الهليكوبرت 
اأبو  التنظيم  اأعلن منه زعيم  الييذي 
اأعوام   3 نحو  قبل  الييبييغييدادي  بكر 

املدينة  اجييتيياحييوا  الييذييين  التنظيم 
 .2014 عييييام  حيييزييييران  يييونيييييو  يف 
وي�سيطر اجلي�ش الآن على الأحياء 

ال�سرقية ويحرز تقدما يف الغرب.
ومييقيياتييلييو داعييي�يييش املييتييحيي�ييسيينييون يف 
امليييديييينييية اليييقيييدميييية حميييا�يييسيييرون يف 
وي�ستخدمون  اليييغيييربيييي  اليي�ييسييمييال 
وقذائف  قنا�سة  و  خداعية  �سراكا 

مورتر للدفاع عن اأنف�سهم.

اأمريكا الاتينية، التي �ساألتها لو 
باريزيان الفرن�سية. يف فنزويا، 
نيكول�ش  الرئي�ش  ترفيع  ورغييم 
مييادورو يف احلد الأدنييى لاأجور، 

العراق  اخلافة على م�ساحات من 
و �سوريا.

و�ييسيياهييد مييرا�ييسييل ميين روييييرتز يقف 
عييلييى مييرمييى الييبيي�ييسيير مييين اجلامع 
�سربة  بعد  املنطقة  يف  كثيفا  دخانا 

جوية.
مكافحة  جييييهيييياز  اإن  بيييييييييان  وقيييييييال 
تييدريييبييا من  اليييذي يتلقى  الإرهييييياب 
ال�سيطرة  ا�ستعاد  املتحدة  الوليات 
#ال�سحة  وحييي  #الثورة  حييي  على 

القريبني.
ال�سعدي  الييلييواء الركن معن  واأكيييد  
قييائييد جييهيياز مييكييافييحيية الإرهيييييياب اأن 
ال�سرطة  بيييقيييوات  �ستلتحم  قيييواتيييه 
تيييتيييحيييرك �سوب  اليييتيييي  الحتييييياديييييية 
املدينة القدمية من موقع خمتلف. 
ي�ستكملون  اإنيييهيييم  ليييروييييرتز  وقييييال 
تييطييويييق الإرهيييابيييييييني يف املييدييينيية_

القدمية.
املدنيني  من  الآلف  مئات  زال  وما 
حيث  املو�سل  غييرب  يف  حما�سرين 
تقدما  اليييعيييراقييييييية  الييييقييييوات  حتييييرز 
بييطيييييئييا �ييسييد داعييي�يييش يف مييتيياهيية من 

حتليل اإخباري

•• باري�س-وكاالت:

ال�سركة  بيييا�يييسيييم  ميييتيييحيييدث  قيييييال 
امل�سغلة ل�سكك احلديد الفرن�سية 
)ا�ش.ان.�سي.اف( اإن رجا يحمل 
ال�سرطة عند حمطة  �سكينا هدد 
جار دي نورد للقطارات يف باري�ش 
ام�ش ال�سبت مما اأثار الذعر قبل 

اأن يجري اعتقاله.
جيياء احليييادث قبل يييوم واحييد من 
لنتخابات  الأوىل  اجلولة  اإجييراء 
الرئا�سة الفرن�سية. وتعي�ش الباد 
حيياليية تيياأهييب بييعييد مييقييتييل �سرطي 
ييييوم اخلمي�ش.  يييد مييتيي�ييسييدد  عييلييى 
اقرتب  الرجل  اإن  املتحدث  وقييال 
الييذييين كانوا  ال�سرطة  ميين رجييال 
ان�ساع  واأنييييه  بيياملييحييطيية  دورييييية  يف 
لأمر بالنبطاح اأر�سا قبل اأن يتم 

اعتقاله.
اىل ذليييييك، تيييوجيييه الييينييياخيييبيييون يف 
بييعيي�ييش الأقييياليييييييم الييفييرنيي�ييسييييية يف 
اإىل  اليييبيييحيييار  وراء  مييييا  اأرا�يييييسيييييي 
مييراكييز القيييرتاع اأميي�ييش ال�سبت يف 
يوم  قبل  الرئا�سية،  النييتييخييابييات 
فرن�سا،  يف  الت�سويت  ميين  واحيييد 
و�سط احتدام للمناف�سة يف اجلولة 

الأوىل من هذه النتخابات.

و�ستكون اأول مراكز القرتاع التي 
الثامنة  ال�ساعة  اأبييوابييهييا  �ستفتح 
�سباحا بالتوقيت املحلي )العا�سرة 
بالتوقيت العاملي( يف منطقة �سان 
قبالة  ال�سغرة،  وميكلون  بير 

ال�ساحل ال�سرقي لكندا.
وتيييييتيييييكيييييون هييييييييذه امليييينييييطييييقيييية من 
�سكانهما  تييعييداد  يبلغ  جييزيييرتييني 

عدد من الأ�سوات يف جولة اإعادة 
مايو/اأيار  من  ال�سابع  يف  حا�سمة 

املقبل.
وت�سر معظم ا�ستطاعات الراأي 
اإميانويل  الو�سط  مر�سح  اأن  اإىل 
ماكرون يتفوق قليا على زعيمة 
املييتييطييرف مييارييين لوبان،  اليييييمييني 
املر�سح املحافظ  فران�سوا  يليهما 

مييا يييزيييد قييليييييا عييلييى �ييسييتيية اآلف 
ن�سمة.

النتخابية  احلمات  انتهاء  ومع 
ا�ستطاعات  اآخر  اأظهرت  ر�سميا، 
الراأي احتدام املناف�سة يف اجلولة 

الأوىل من النتخابات.
اأن يتناف�ش املر�سحان  ومن املقرر 
اليييليييذان �ييسيييييحيي�ييسييان عييلييى اأكييير 

الييييي�ييسييار املتطرف  فيييييون وميير�ييسييح 
جان لوك ميلين�سون.

فران�سوا  الفرن�سي  الرئي�ش  ودعا 
هيييولنيييد مييواطيينيييييه لييلييتييوجييه اإىل 
�سناديق القرتاع، واأكد اأنه �سيتم 
لييتيياأمييني القرتاع  �ييسيييء  كييل  عمل 
األييييف �سرطي  ميييع نيي�ييسيير خييميي�ييسييني 

ودركي و�سبعة اآلف ع�سكري.
اأن  الييييراأي  ا�ستطاعات  وتييوقييعييت 
الفرن�سية  النيييتيييخيييابيييات  تيي�ييسييهييد 
الناخبني،  بييييني  مييلييفييتييا  عييييزوفييييا 
واأ�سارت اإىل اأن ن�سبة امل�ساركة لن 

تتجاوز 25%.
ال�سانزليزيه  �سارع  هجوم  واألقى 
�سفوف  يف  قييتيييييا  اأوقيييييييع  الييييييذي 
بظاله  اخلمي�ش  م�ساء  ال�سرطة 
على اآخر اأيام احلملة النتخابية، 
اإىل  القومي  الأمييين  ق�سية  ودفييع 

�سدارة اهتمامات املرت�سحني.
بت�سديد  لييوبييان  مييارييين  ووعييييدت 
والييرقييابيية على  الهجرة  اإجييييراءات 
احلدود لهزمية اإرهاب املت�سددين  
اإذا فازت بالرئا�سة، بينما دعا فيون 
�ستكون  ذهيين يف حييرب  اإىل �سفاء 
طييويييليية، ووعيييد بيياتييخيياذ اإجييييراءات 
اأمنية م�سددة وتطبيقها )بيد من 

حديد( اإذا انُتخب رئي�سا.

رجال الأمن خال دورية مبحطة مرتو يف باري�ش  )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
•• اأبوظبي-وام:

للتعليم  اأبوظبي  جمل�ش  ينظمها  " التي  تقراأ  " اأبوظبي  حملة  جت�سد 
خمتلف  بني  املعرفة  لن�سر  املجل�ش  جهود  الييتييوايل  على  اخلام�ش  للعام 
اأطراف العملية التعليمية واملجتمع واحلر�ش على تعزيز �سغف القراءة 

بني خمتلف الفئات العمرية.
لي"اأبوظبي  اخلام�سة  للحملة  للتعليم  اأبوظبي  جمل�ش  تنظيم  وييياأتييي 
للحملة  ال�سابقة  اليييدورات  حققته  الييذي  الكبر  النجاح  ظييل  يف  تقراأ" 
للقراءة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  الييدوليية  لتبني  مييواكييبيية  تيياأتييي  والييتييي 

.2026/2016
" من خال هذا التقرير حمطات  " وام  اأنباء الإمييارات  وتر�سد وكالة 
الوطنية  املبادرات  كاإحدى   2013 عام  بييداأت  التي  تقراأ  اأبوظبي  حملة 
وفئات  النا�سئة  الأجيييييال  لييدى  الييقييراءة  ثقافة  تر�سيخ  اإىل  تهدف  التي 
املجتمع كافة. فقد اأطلق جمل�ش اأبوظبي للتعليم يف �سهر اأبريل 2013 

حملة اأبوظبي تقراأ بالتعاون مع عدد من اجلهات واملوؤ�س�سات احلكومية 
واملجتمعية بهدف ن�سر ثقافة القراءة وحب املطالعة بني طاب املدار�ش 

واملجتمع املحلي ب�سكل عام.
وا�ستهدفت حملة "اأبوظبي تقراأ" طلبة املدار�ش ب�سورة اأ�سا�سية واملجتمع 

املحلي بجميع اأفراده و�سرائحه وفئاته ب�سورة �سمولية.
الدورة   2014 اأبريل  يف  واأطلق  �سنويا  حدثا  احلملة  املجل�ش  واعتمد 
الثانية حلملة "اأبوظبي تقراأ" التي حظيت بتو�سع اأكر وا�ستهدفت جميع 
للمعلمني  تدريبي  برنامج  اإعييداد  خالها  ومت  الدرا�سية  املراحل  طلبة 
واملن�سقني  والإجنليزية  العربية  اللغة  ملييواد  التدري�ش  هيئة  روؤ�ساء  من 
بالرو�سة واحللقة الأوىل وال�سف ال�ساد�ش حول تعليم مهارات الكتابة 
وا�سرتاتيجيات ا�ستيعاب الن�سو�ش املقروءة وا�ستمر التدريب ملدة ع�سرة 

اأيام على م�ستوى الإمارة.
اأكيير ونظم  ب�سكل  الأ�ييسييرة  بالتفاعل مع  الييدورة  هييذه  املجل�ش يف  واهتم 
دورة تدريبية لاأمهات حول اأهمية القراءة لأطفالهن كونها عادة يومية 
وكيفية انتقاء الق�س�ش وتقدميها لهم مبا يثر �سغف الأطفال ويجعلها 

اأمرا اعتياديا يوميا ينتظرونه.
اأبوظبي  "حملة  من  الثالثة  اليييدورة  املجل�ش  اأطلق   2015 اأبييريييل  ويف 
لتحقيقها  ت�سعى  التي  الأ�س�ش  كيياأحييد  البتكار  على  ركييزت  التي  تقراأ" 
اأبوظبي تقراأ بفئتيها اأف�سل ق�سة  اإ�سافة اإىل طرحها لأول مرة جائزة 
ق�سرة م�ستهدفة الطلبة و اأف�سل ا�سرتاتيجية مبتكرة لتنمية مهارات 

القراءة باللغتني العربية والإجنليزية م�ستهدفة املعلمني.
تقراأ"  "اأبوظبي  ميين  الرابعة  اليييدورة   2016 اأبييريييل  يف  املجل�ش  ونظم 

التي جاءت بالتزامن مع اإعان قيادة الدولة الر�سيدة عام 2016 عاما 
للقراءة وحققت جناحا وتفاعا كبرا من خمتلف فئات املجتمع.

من  الثاين  تقراأ" حتى  "اأبوظبي  حملة  من  اخلام�سة  الييدورة  وت�ستمر 
يف  العام  لهذا  احلملة  من  الرئي�سي  الهدف  ويتمثل  املقبل  مايو  �سهر 
تر�سيخ مبداأ القراءة من اأجل املعرفة فاملبادرة تعطي للطالب الفر�سة 
لتحمل امل�سوؤولية اإىل جانب ت�سجيع الن�شء على الإبداع والتعلق بالقراءة 

والكتابة.
للقراءة  ويييوم  عمل  ور�ييش  تنظيم  منها  عييدة  فعاليات  احلملة  وتت�سمن 
املراكز  داخييل  لاأطفال  وفعاليات  املف�سل  الكتاب  ويييوم  الطلبة  لييذوي 

التجارية اإ�سافة اإىل فعاليات قراءة الق�س�ش داخل جناح املجل�ش.
وحر�ش جمل�ش اأبوظبي للتعليم انطاقا من اأهمية احلملة التي تعقد 
هذا العام حتت �سعار "�سع ب�سمتك" اإىل تزويد جميع املدار�ش بامل�سادر 
يف  اإ�ييسييراكييهييم  بييهييدف  الطلبة  ليييذوي  املخ�س�سة  العمل  لييور�ييش  املييائييميية 

العملية التعليمية لأبنائهم.

املدر�سي املجتمع  اأرجاء  يف  املعرفة  تقراأ" تن�سر  "اأبوظبي 

قوافل زايد اخلر تختتم مهامها الإن�سانية يف القرى امل�سرية
•• اأبوظبي-وام:

والعاجية  الت�سخي�سية  الإن�سانية  مهامها  اخليير  زايييد  قوافل  اختتمت 
4 الف و500 طفل  بييعيياج  امل�سرية  الييقييرى  والييوقييائييييية يف  واجلييراحييييية 
ي�سرف  والييذي  املتحرك  امليداين  امل�سري  الإميياراتييي  امل�ست�سفى  يف  وم�سن 

عليه الفريق الإماراتي امل�سري الطبي التطوعي.
وجاء ذلك مببادرة م�سرتكة من زايد العطاء وجمعية دار الر وموؤ�س�سة 
ومركز  الأملانية  ال�سعودية  امل�ست�سفيات  وجمموعة  اخلري  ال�سارقة  بيت 

الإمارات للتطوع بالتن�سيق مع وزارة ال�سحة ووزارة ال�سباب امل�سرية.
امل�سرتك بني  العمل  اإطار توثيق  البعثة الطبية التطوعية يف  ومت تنظيم 
ان�سجاما  وامل�سرية  الإماراتية  والإن�سانية  والتطوعية  ال�سحية  املوؤ�س�سات 
مع توجيهات القيادة احلكيمة بان يكون عام 2017 عام اخلر وا�ستجابة 
لدعوة ر�سمية من املوؤ�س�سات ال�سحية والتطوعية و�سمن برنامج تطوعي 
�سنوي للو�سول اإىل اآلف الأطفال وامل�سنني يف خمتلف املحافظات والقرى 

ويعزز  ال�سقيقني  البلدين  تربط  التي  العاقات  عمق  يعك�ش  ما  امل�سرية 
العمل التطوعي امل�سرتك بني الكوادر الطبية من البلدين ال�سقيقني.

حمافظة  يف  ال�سحة  وزارة  وكيل  �ساطي  ابييو  ح�سام  الدكتور  �سعادة  ورفييع 
ال�سرقية ال�سكر والتقدير اىل دولة المارات العربية املتحدة بقيادة �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل و�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ومتابعة  اهلل  رعيياه  دبييي  حاكم  اليييوزراء 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة على 
املبادرات الن�سانية التي تنفذها يف �ستى انحاء العامل ..موؤكدا ان المارات 
رائييدة يف جمال م�ساعدة  العاملي وهي  امل�ستوى  املجال على  �سباقة يف هذا 
املر�سى املحتاجني. واأكد ان البعثة الطبية لقت ترحيبا حكوميا و�سعبيا 
ملا قدمته من برامج ت�سخي�سية وعاجية ووقائية ملختلف فئات املجتمع 
من الطفال وامل�سنني ا�سافة اىل ما تقدمه من برامج لبناء القدرات يف 
جمال الك�سف املبكر عن المرا�ش املزمنة واحلد من انت�سارها با�ستخدام 

وزارة  ا�سرتاتيجيات  مع  ين�سجم  مما  متحرك  وم�ست�سفى  متنقلة  عيادات 
ال�سحة ملكافحة المرا�ش املزمنة وزيادة الوعي املجتمع باأهم �سبل الوقاية 
والعاج. من جانبها اكدت الدكتورة رمي عثمان �سفرة العمل الإن�ساين اأن 
مبادرة زايد العطاء حر�ست منذ انطاقها منذ 17 �سنة على تبني الأفكار 
وامل�ساريع الإن�سانية التطوعية حملياً وعاملياً وا�ستطاعت الو�سول بر�سالتها 
الإن�سانية اإىل مايني الب�سر وتقدمي العاج املجاين لهم بغ�ش النظر عن 
اللون اأو اجلن�ش اأو الديانة اأو العرق.  و�سددت على جناح القوافل الطبية 
يف حمطتها احلالية بجهود كوادرها التطوعية الإماراتية وامل�سرية التي 
قدمت منوذجاً يفتخر به يف العطاء والتطوع امليداين للتخفيف من معاناة 
دار  العام جلمعية  الأمني  زايد  �سعادة عبداهلل بن  املعوزين. وقال  املر�سى 
والوقائي  املجاين  العاج  تقدمي  ا�ستطاعت  اخليير  زايييد  قوافل  اإن  اليير 
لي4500 من الأطفال وامل�سنني با�سراف 50 من الكوادر الطبية التطوعية 
املتحرك  وامل�ست�سفى  املتنقلة  العيادات  وبا�ستخدام  وامل�سرية  الإميياراتييييية 
ا�سافة اىل برامج توعوية ووقائية و�سلت بر�سالتها الإن�سانية اىل الآلف 

من امل�سريني وذلك يف اإطار خطة للو�سول اإىل خمتلف املحافظات امل�سرية 
يف ر�سالة حب وعطاء من قلوب الإماراتيني وامل�سريني ملر�سى الفقراء من 
الأطفال وامل�سنني. واأو�سح �سعادة �سلطان اخليال الأمني العام ملوؤ�س�سة بيت 
ال�سارقة اخلري اأنه مت ت�سكيل 4 فرق طبية تطوعية الأوىل ت�سخي�سية 
للك�سف املبكر عن الأمرا�ش القلبية واملزمنة كارتفاع �سغط الدم وال�سكري 
والثالثة  املعوزة  للفئات  املجاين  الييدواء  تقدم  عاجية  والثانية  والدهون 
وقائية تركز على زيادة وعي املجتمع باأهم الأمرا�ش القلبية واأف�سل �سبل 
لرفع  علمية  وملتقيات  تدريبية  ور�ش  لتنظيم  والرابعة  والعاج  الوقاية 

م�ستوى واداء الكوادر وبناء القدرات الطبية وفق اف�سل املعاير العاملية.
من ناحيته ثمن جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل ال�سامري الرئي�ش 
املجتمعي  للتطوع  المييارات  برنامج  رئي�ش  العطاء  زايد  ملبادرة  التنفيذي 
التطوعية  الطبية  الييكييوادر  جييهييود  المييييارات  اطييبيياء  رئي�ش  والتخ�س�سي 
الطبي  امل�سري  الإميياراتييي  الفريق  يف  العاملني  من  وامل�سرية  الإماراتية 

التطوعي.

ترجمة لتوجيهات القيادة الر�سيدة

دار الرب تتربع ب� 500 األف »لأجلك يا �سومال«

املجاعة  بييييدايييييات  ميييع  بييياليييتيييزامييين 
وحالة املحل واجلفاف اإىل اإطاق 
اإنيي�ييسييانييييية عيياجييليية يف  اإغييياثييية  حملة 
اليي�ييسييومييال، واأر�ييسييلييت وفيييدا خا�سا 
اإىل  دبييي  يف  الرئي�سي  مقرها  ميين 

والعجزة  ال�سن  وكييبييار  والأطيييفيييال 
والن�ساء و�سواهم.

املزروعي،  خليفة  خييلييفييان  واأ�يييسيييار 
للجمعية،  الييتيينييفيييييذي  الييرئييييي�ييش 
�سابقا،  بيييادرت  الر"  "دار  اأن  اإىل 

•• دبي -وام

اأعلنت جمعية )دار الر( تقدميها 
حملة  ل�سالح  درهيييم  األيييف   500
مواكبة  يف  �سومال"،  يا  "لأجلك 
للحملة  املييوحييد  الإعييياميييي  للبث 
اأبوظبي  يف  التلفزة  حمطات  عر 
ودبييييييييي واليييي�ييييسييييارقيييية والإذاعييييييييييييات 
وجمع  الدعم  ح�سد  نحو  املحلية، 
الترعات  ميين  ممكن  حجم  اأكييير 
ترجمة  وذلييك  الإن�سانية،  للحملة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات 
رئي�ش  نهيان،  اآل  زايييد  بيين  خليفة 
ملواجهة  اهلل"،  "حفظه  اليييدولييية، 
املييييجيييياعيييية واجليييييفييييياف وامليييييحيييييل يف 
امل�ساعدات  وتيييقيييدمي  اليي�ييسييومييال، 
العاجلة لأبناء ال�سعب ال�سومايل، 
من املت�سررين واجلوعى واملر�سى 

مهمة  يف  امليينييكييوب،  ال�سقيق  البلد 
خيياليي�ييسيية وخا�سة،  اإنيي�ييسييانييييية  عييمييل 
لإدارة احلملة ميدانيا، والإ�سراف 

املبا�سر عليها.
واأكييييييييد عيييبيييد اهلل عيييليييي بيييين زايييييد 
التنفيذي  امليييييديييييير  الييييفييييا�ييييسييييي، 
الأ�سمى  اليييهيييدف  اأن  لييلييجييمييعييييية، 
التكافل  هيييو  الر"  "دار  ليييبيييادرة 
ال�سومايل،  ال�سعب  والتعا�سد مع 
والييوقييوف الإنيي�ييسيياين مييعييه، واحلد 
من معاناته، ورفع خمالب اجلوع 
واملييير�يييش واجليييفييياف عيينييه، بجانب 
لتوجيهات  الييفييورييية  ال�ييسييتييجييابيية 
�سورة  وعك�ش  اليير�ييسيييييدة،  قيادتنا 
م�سرقة للعامل عن الدور اخلري 
والوجه الإن�ساين لدولة الإمارات، 
وقيم الإماراتيني يف حقول العمل 

اخلري، الإن�ساين. والتطوعي. 

�سومال« يا  »لأجلك  حملة  ل�سالح  ال�سارقة  خرية  من  درهم  ماليني   4
•• ال�صارقة -وام:

ترعت جمعية ال�سارقة اخلرية باأربعة مايني درهم ل�سالح احلملة الإغاثية 
التي مت ت�سيرها اإىل املت�سررين يف ال�سومال يوم اجلمعة حتت �سعار "لأجلك 
بالباد  وا�سعة  مناطق  �سربت  التي  اجلفاف  اأزميية  اإزاحييية  �سومال" بهدف  يا 
وذلك تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�ش 
املوؤ�س�سات  الدولة حفظ اهلل وبالتعاون مع هيئة الهال الأحمر وتكاتف كافة 
واجلييمييعيييييات اخلييرييية بييالييدوليية. وقيييال عييبييداهلل مييبييارك الييدخييان الأميييني العام 
للجمعية اإنه مت تخ�سي�ش مليون ون�سف املليون درهم للحملة الإغاثية "لأجلك 
يا �سومال" التي تاأتي بتوجيهات كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل لتعك�ش روح التعاون الدويل الذي تقوده 
دولة الإمارات نحو اإغاثة ال�سعوب املت�سررة والتي اأنهكتها الأزمات املتوالية اإىل 
جانب اعتماد مليوين ون�سف املليون درهم كم�ساعدات عاجلة مت ت�سيرها عر 
وذلك  ال�سومالية  الأرا�سي  داخل  املحتاجني  على  لتوزيعها  وفد من اجلمعية 
مقدي�سيو  يف  الدولة  و�سفارة  الييدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  مع  بالتن�سيق 

لي�سبح اإجمايل ما قدمته اجلمعية حتى الآن 4 مليون درهم.
واأ�سار اىل اأن دور اجلمعية مل يتوقف عند الدعم املادي للحملة بل تقوم بدورها 
قبل  ن�ساأتها  منذ  بال�سومال  الباد  وجنوب  �سمال  يف  املت�سررين  م�ساندة  يف 
�سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  28 عاما على يد موؤ�س�سها �ساحب 
للم�ساعدات  مانحة  كجمعية  ال�سارقة  حاكم  الأعييلييى  املجل�ش  ع�سو  القا�سمي 
اإغاثية مبا�سرة عر وفد من  اأنه مت ت�سير قافلة  بالداخل واخلييارج لفتا اإىل 

امل�ساعدات العاجلة كالغذاء والك�ساء وتوفر الأدوية والعاج  اجلمعية لتوزيع 
الذي  اجلفاف  عن  الناجت  الكولرا  مبر�ش  امل�سابني  خا�سة  املر�سية  للحالت 
الييوقييت يف  املييييياه النقية طيلة  الييبيياد اإىل جييانييب تييوفيير  �ييسييرب �سمال وجيينييوب 
اأزمة اجلفاف واإيقاف نزيف �سحاياها من ال�سعب  خطوة جدية نحو مواجهة 
ال�سومايل ال�سقيق. واأكد الدخان اأن دولة الإمارات ت�سهد حالة ا�ستنفار ق�سوى 
للتعبئة والتجهيز ودعم حملة "لأجلك يا �سومال" وذلك من خال موؤ�س�ساتها 
وهيئاتها اخلرية مب�ساركة وا�سعة من خمتلف موؤ�س�سات القطاعني احلكومي 

واخلا�ش مبا يج�سد جناح و�سولنا اإىل اأهدافنا املرجوة من اإعان عام اخلر .
لتنفيذ ما  الر�سيدة  القيادة  ال�سارقة اخلرية تقف خلف  اأن جمعية  لفتا اىل 
تتطلع اإليه دولتنا من دعم واإنقاذ لل�سعوب الفقرة حول العامل يف الوقت الذي 
نرى الدول املحيطة م�سغولة يف �سوؤونها الداخلية اإل اأن عطاء الإمارات اأبى اإل 
اأن ميتد ليحمل �سنابل اخلر ليطعم امل�سكني وي�سقى الظماأى ويعالج املر�سى 

يف جميع البلدان والدول حول العامل.
ونوه الدخان باأن ح�سول دولة الإمارات على املرتبة الأوىل عامليا يف جمال العطاء 
وا�سحة ل�سدق  انعكا�ش حي و�سورة  التوايل هو  الرابعة على  للمرة  الإن�ساين 
الدولة  موؤ�س�سات  وكافة  اخلرية  ال�سارقة  جمعية  يف  ر�سالتنا  وجدية  عطائنا 
..موؤكدا اأن الإمارات تعطي دون انتظار مقابل لعطائها فقيادتنا الر�سيدة تربت 
على غر�ش طيب ال وهو غر�ش العطاء والتكافل الجتماعي وقيم حب اخلر 
التي زرعها يف قلوبنا املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان طيب اهلل ثراه 
وتربت عليها الأجيال من بعده حتى و�سلنا اإىل ما نحن عليه الآن من اإطاق 

احلمات املتعددة واأ�سحى كل عام لنا حملة اإن�سانية.

•• دبي-وام:

املتخ�س�ش  الييعيياملييي  مييييودل  ميييوؤمتييير جمييليي�ييش  اخييتييتييم 
دبي  يف  اأعييمييالييه  امل�سدر  املفتوحة  التعليم  اأنظمة  يف 
وخيييييراء عامليني  دولييييييية  مييوؤ�ييسيي�ييسيية   200 مبيي�ييسيياركيية 
ناق�سوا  والتعليم  الرتبية  ووزارة  اجلامعات  وممثلي 
امل�سدر  املفتوح  التقني  التعليم  ا�سرتاتيجية  تطوير 
 SmartWay اليييذكيييي  الأ�يييسيييليييوب  مييين  بييتيينييظيييييم 
بح�سور ال�سيد مارتن دوجيام�ش موؤ�س�ش نظام مودل 

للتعلم الإلكرتوين.
اأنييظييميية التعليم  امليي�ييسيياركييون �يييسيييرورة تييطييوييير  واأكيييييد 
اخليار  هو  امل�سدر  مفتوحة  الأنظمة  ا�ستخدام  واأن 

ال�سرتاتيجي للم�ستقبل.
الأ�ييييسييييلييييوب الذكي  لييي�يييسيييركييية  الييييعييييام  املييييدييييير  ورحييييييب 
ا�سماعيل حزوري يف كلمته  ال�سيد   SmartWay

الفتتاحية خال املوؤمتر بامل�ساركني .
يعتر  الإليييييييكيييييييرتوين  ميييييييودل  نييييظييييام  ان  ميييو�يييسيييحيييا 
ة  امليي�ييسييدر ومن�سّ تييكيينييولييوجيييييا حييييرا مييفييتييوح  نييظييامييا 
التعّلم  بيئة  اأنييه  اىل  بالإ�سافة  اللييكييرتوين  للتعّلم 
الدولية  املوؤ�س�سة  اإن  اإ�سماعيل  وقييال  الفييرتا�ييسييييية. 
للمرة  موؤمترها  لإقامة  دبييي  اختارت  للتعليم  مييودل 
الأوىل يف ال�سرق الأو�سط على اعتبار اأن دبي مدينة 
التطور احل�ساري  العامل يف  لأنظار  ومق�سدا  عاملية 
بييه خييا�ييسيية يف التعليم  والييثييقييايف ومنيييوذجيييا يييحييتييذى 
املجتمعات  بيينيياء  يف  الأ�سا�سية  الييركيييييزة  يعتر  اليييذي 
واحل�سارة. واأكد اأن دولة الإمارات متتلك من البنية 

التحتية ما يوؤهلها ل�سدارة املنطقة يف جمال التعليم 
الذكي .

مو�سحا ان ما مييز نظام التعليم املفتوح امل�سدر انه 
للمتعاملني  مفتوح  بييل  جتييارييية  رخ�سة  بييه  يوجد  ل 
موؤ�س�سة  مييايييني   7 ميي�ييسييتييخييدميييييه  عييييدد  بييلييغ  حيييييث 
يعطي  واليينييظييام  الييعييامل  حييول  بلد   200 تعليمية يف 
�سمانا وا�ستقرارا ل�ستخدامه مع حرية التخ�سي�ش 
والييتييطييوييير ومييينييع الحييتييكييارييية ميين قييبييل ال�سركات 
التجارية بالإ�سافة اىل توطني املعرفة ونقل اخلرة 
نظام  موؤ�س�ش  حتييدث  الأوىل  اجلل�سة  ويف  املحلية. 
ميييودل اليي�ييسيييييد مييارتيين دوجييييياميي�ييش عيين اأهييمييييية نظام 
التعليمية  واملنظمات  التجارية  للموؤ�س�سات  ميييودل 
حيث اأ�سبحت اأغلب املوؤ�س�سات التعليمية حول العامل 
التعلم عن  اأو  الفرتا�سية  التعلم  بيئة  لتبني  ت�سعى 

بعد من خال �سبكة النرتنت.
امل�سادر  وتعدد  �سهولة  توفر  التكنولوجيا  اأن  واأو�سح 
اإي�سال  اأكر يف  وبكفاءة  للطاب  التعلم  املفتوحة يف 
اإدارات  الييتييوا�ييسييل بييني  اأكيييير يف  املييعييلييومييات وفييعييالييييية 

التعليم والطاب.
واأ�سار اىل ان نظام مودل املتخ�س�ش يف اأنظمة التعلم 
اللكرتوين يعتر من اأهم و�سائل التعلم اللكرتوين، 
وي�ستخدم من قبل عدد كبر من املوؤ�س�سات التعليمية 
اأنه  اأنحاء العامل، وما مييزه  والأكادميية يف خمتلف 
من�سة جمانية ومفتوحة امل�سدر وميكن لأي �سخ�ش 
اأو موؤ�س�سة تعليمية احل�سول على الدورات التدريبية 

واملزايا التعليمية مبجرد الت�سجيل يف املوقع.

ختام موؤمتر »جمل�س مودل« العاملي 
للتعليم يف دبي

اإحدى اأعرق املكتبات العامة يف جنوب �سرق اأوروبا

هيئة ال�سارقة للكتاب تعزز التعاون امل�سرتك مع مكتبة �سربيا الوطنية
•• ال�صارقة-الفجر:

املعريف  الييتييبييادل  تييعييزيييز  اإىل  �سعيها  اإطييييار  يف 
امل�ستوى  على  الثقافات  خمتلف  بني  والأدبييي 
للكتاب موؤخراً  ال�سارقة  وّقعت هيئة  الييدويل، 
مذكرة تفاهم مع مكتبة �سربيا الوطنية، على 
للطفل،  الييقييرائييي  ال�سارقة  مهرجان  هام�ش 
اأبريل   29 حييتييى  فييعييالييييياتييه  تيي�ييسييتييميير  اليييييذي 

ال�سارقة. اإك�سبو  مركز  يف   ،2017
وُتيييعيييتييير هيييييذه املييييذكييييرة ثيييميييرة لييلييعييديييد من 
هيئة  م�سوؤويل  بني  والنقا�سات  الجتماعات 
ال�سارقة للكتاب ومكتبة �سربيا الوطنية، على 
اأجييل التعاون بني  مدى الأعييوام املا�سية، من 
اجلانبني، وهو ما قاد اإىل توقيع املذكرة التي 
ال�سوء  بت�سليط  طييرف  كل  التزام  على  تن�ش 
على اأعمال الطرف الآخر يف جميع املن�سورات، 
والعرو�ش،  واملييهييرجييانييات،  الكتب،  ومييعييار�ييش 
واملوؤمترات، والندوات، والعرو�ش الرتويجية، 

التي ينظمها كل منهما.
من  اعتباراً  بارز  ب�سكل  املذكرة  تفعيل  و�سيتم 
الدويل  بييلييغييراد  مييعيير�ييش  ميين  املقبلة  الييييدورة 
للكتاب،  اليييدويل  اليي�ييسييارقيية  ومييعيير�ييش  للكتاب 
حيث �سي�سهد كل من هذين املعر�سني تنظيم 
فعاليات م�سرتكة بني اجلانبني، تنفيذاً لبنود 
ال�سداقة  روابييط  عمق  على  وتاأكيداً  املييذكييرة، 
واليييعييياقيييات الييثييقييافييييية املييتييميييييزة، بيييني دولييية 

الإمارات العربية املتحدة وجمهورية �سربيا.

قيييال �ييسييعييادة اأحيييميييد اليييعييياميييري، رئييييي�ييش هيئة 
مد  اإىل  با�ستمرار  "ن�سعى  للكتاب:  ال�سارقة 
جيي�ييسييور الييتييوا�ييسييل احلييي�يييسييياري وامليييعيييريف بني 
خمتلف دول العامل، متا�سياً مع روؤية �ساحب 
حممد  بيين  �سلطان  الييدكييتييور  ال�سيخ  ال�سمو 
القا�سمي، ع�سو املجل�ش الأعلى حاكم ال�سارقة، 
وُي�سعدنا تعزيز العاقات الثقافية مع �سربيا، 
اجلمهورية العريقة ذات الرتاث الأدبي الغني، 
واملعرفة".  بييالييثييقييافيية  املييتييوا�ييسييل  والهييتييمييام 
مدير  با�سكوفيت�ش،  ل�سلو  قييال  جهته،  من 
مكتبة �سربيا الوطنية: "ي�سعدنا توقيع هذه 
لييلييكييتيياب، التي  اليي�ييسييارقيية  التييفيياقييييية مييع هيئة 
ون�سر  واملعرفة  بالثقافة  اهتمامنا  ت�ساطرنا 
التعاون  املجتمع، ومن خال هذا  القراءة يف 

التي  الثقافية  الييعيياقييات  تعزيز  اإىل  نتطلع 
تربط بني بلدينا ال�سديقني، ويف نف�ش الوقت 
�ستتيح تنظيم العديد من الفعاليات امل�سرتكة 
احتياجات  تييلييبييي  اليييتيييي  اخليييدميييات  وتيييقيييدمي 
القراء وتزيد من اهتمامهم بالكتب، و�ستكون 
التفاقية مقدمة للمزيد من جمالت التعاون 
امل�ستقبلية يف املعار�ش واملهرجانات التي تقام 

يف �سربيا وال�سارقة".
مديرة  امليييرزوقيييي،  �ييسييارة  قييالييت  ناحيتها  ميين 
هذه  ليينييا  "ُتوّفر  الييعيياميية:  اليي�ييسييارقيية  مييكييتييبيية 
ال�سرب  �سركائنا  لتعريف  الفر�سة  املييذكييرة 
باحلياة العربية وثقافتها الأ�سيلة، كما ُتتيح 
غربية  ثقافة  على  التعّرف  ال�سابة  لأجيالنا 
فيييرييييدة، فيي�ييسييًا عييين تيييوفييير فيير�ييسيية ثمينة 

ل�ستك�ساف  الييعييرب  واليينييا�ييسييرييين  لييلييمييوؤلييفييني 
اأ�ييسييواق جييديييدة، ت�سمل و�ييسييط وجيينييوب �سرق 
اأوروبيييييييا، حيييييث ميينييطييقيية الييبييلييقييان الييتييي متتد 
مييع عاملنا  والييعيياقييات  الييروابييط  ميين  بالكثر 

العربي والإ�سامي".
وتعد مكتبة �سربيا الوطنية، التي تتخذ من 
العا�سمة بلغراد مقراً لها، من اأعرق املكتبات 
يف منطقة البلقان وجنوب �سرق اأوروبا، حيث 
يرجع تاريخ تاأ�سي�سها اإىل العام 1832، وهي 
تعد من املكتبات ال�سباقة على م�ستوى العامل 
 ،2003 الرقمي، وذلك منذ عام  التحول  يف 
حيث اأطلقت املكتبة م�سروعاً طموحاً لتحويل 
وامل�ستندات  واليييوثيييائيييق  الإ�ييييييسييييييدارات  كيييافييية 
اإىل مواد رقمية ميكن  واخلرائط يف �سربيا، 
باللغتني  الييعييامل  اأنييحيياء  ميين جميع  الطييياع 

الإجنليزية وال�سربية. 
ال�سارقة للكتاب قد بداأت عملها  وكانت هيئة 
2014، وهي تعمل على ت�سجيع  يف دي�سمر 
ال�ييسييتييثييمييار يف اليي�ييسيينيياعييات الإبييداعييييية وزييييادة 
ح�ستها، وتوفر من�سة فكرية للتبادل املعريف 
واحل�سارات  ال�سعوب  بني  والثقايف  والفكري 
والثقافات، والتاأكيد على اأهمية الكتاب واأثره 
التطور  املييجييتييمييع يف ظييل  الييوعييي يف  نيي�ييسيير  يف 
وا�ستقطاب  املييعييرفيية،  ميي�ييسييادر  وتيينييوع  التقني 
والن�سر  عييام  بييوجييه  الثقافة  بقطاع  املعنيني 
خا�ش  بوجه  والتوثيق  والرتجمة  والطباعة 

اإ�سافة اإىل ُكّتاب الأطفال.
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توا�سل فعاليات بيت ال�سعر بنواك�سوط �سمن مبادرة حاكم ال�سارقة
•• نواك�صوط-وام: 

ال�سمو  �ساحب  ملبادرة  تنفيذا  فعالياته  بنواك�سوط  ال�سعر  بيت  يوا�سل 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ش الأعلى حاكم 

ال�سارقة باإن�ساء بيوت ال�سعر يف خمتلف الدول العربية.
ال�سعراء  ودعييم  الثقافية  الفعاليات  ا�ستمرار  اإىل  ال�سعر  بيوت  وتهدف 
ورفد ال�ساحة الثقافية بجديد ال�سعر وال�سعراء من ق�سائد ومواد نقدية 

�سعرية خ�سو�سا املدن والقرى التي يهتم �سكانها بال�سعر.
الأول  اأم�ش  ال�سهري  الرنامج  �سمن  نواك�سوط  يف  ال�سعر  بيت  و�سهد 
الرحمن  عبد  العتيق  اهلل  عبد  ال�ساعران  اأحياها  �سعرية  اأم�سية  تنظيم 

الدين وعمر حممد و�سط ح�سور مثقفني موريتانيني ومرتادي البيت.
وا�ستهلت الأم�سية بكلمة لل�ساعر حممد املحبوبي املن�سق الثقايف للبيت 
رحب فيها باحل�سور لفتا اإىل اأن البيت يفتح اأبوابه اأمام خمتلف ال�سعراء 

لتقدمي جتاربهم ولكت�ساف املواهب وت�سجيع النا�سئة واحت�سانهم.
واأبرز  واملهنية  التعليمية  حياتهما  حمطات  اأهييم  الأم�سية  �ساعرا  واأبييرز 
اإجنازاتهما الأدبية والبحثية وقدما خارطة تاريخية عن ال�سعر العربي 
ليبيت  الرئي�سية  واملحطات  الييعييرب  وح�سارة  هوية  تكوين  يف  واأهميته 
واأماكن  �سخ�سيات  ميين  الأ�ييسييميياء  ع�سرات  معددين  الهوية  رمييز  ال�سعر 
الإن�سان  ووجييدان  عقل  يف  ال�سعر  مركزية  اإىل  ت�سر  تاريخية  ومراحل 

العربي.

مدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية ت�ستقبل وفدا من جمعية رعاية املكفوفني املوريتانية
•• ال�صارقة -وام:

ا�ستقبلت مدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية وفدا من جمعية رعاية 
وتعليم املكفوفني املوريتانية وفنانا كويتيا حيث اطلعوا على اأهم ما 
متكينهم  يف  ت�سهم  وتدريبية  تعليمية  خدمات  من  لطلبتها  تقدمه 

ودجمهم يف املجتمع.
واعيييييرب الييفيينييان الييكييويييتييي يييو�ييسييف الييعييميياين عييين �ييسييعييادتييه الكبرة 
اأن  واأكييد  الإعاقة  الطلبة ذوي  اأطرافها مع  التي جتيياذب  بالأحاديث 
اأجمل  له هي  النحا�ش  ور�سة  التي قدمها طاب  التذكارية  الهدية 

هدية ح�سل عليها يف حياته.

املوريتانية  املكفوفني  وتعليم  رعاية  جمعية  مدير  اأ�ساد  جانبه  من 
للخدمات  ال�سارقة  ملدينة  املتقدم  بامل�ستوى  �ساحي  ولييد  املختار 
موؤكداً  الإعيياقيية  ذوي  الأ�سخا�ش  تعليم  جمييال  يف  خا�سة  الإن�سانية 
نتائج  اإىل  �سيف�سي  كاملدينة  تبادل اخلرات مع موؤ�س�سة عريقة  اأن 
اإيجابية باإذن اهلل. �سعادة مدير مدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية 
منى عبد الكرمي اليافعي اأكدت اأن اأبواب اخلدمات الإن�سانية م�سرعة 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ش  بق�سايا  واملهتمني  العاملني  جميع  اأميييام 
الأ�سخا�ش  حق  على  والتاأكيد  والتجارب  اخلييرات  لتبادل  تعزيزاً 
ذوي الإعاقة بالتح�سيل العلمي واملعريف وباقي احلقوق الجتماعية 

والقت�سادية. 

ح��اك��م عجم��ان ي�ح�س�ر اأف��راح ال�نعيمي وال�كتبي 
•• عجمان-وام:

ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�ش 
حمد  عبيد  اأقييامييه  اليييذي  ال�ستقبال  حفل  عجمان  حيياكييم  الأعييلييى 

علي  زفيياف جنله  ام�ش مبنا�سبة  م�ساء  النعيمي  طييروق  بيين  را�ييسييد 
اإىل كرمية را�سد حممد حمودة الكتبي. كما ح�سر احلفل - الذي 
اأقيم يف �سالة موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان لاأعمال الإن�سانية 
يف منطقة احلميدية يف عجمان - ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي 

و�سعادة طارق  ال�سيوخ  والتخطيط وعدد من  البلدية  دائرة  رئي�ش 
بن غليطة الغفلي مدير مكتب �ساحب ال�سمو حاكم عجمان بجانب 
وجهاء واأعيان الباد وروؤ�ساء ومديري الدوائر احلكومية واملحلية 

واملدعوين وكبار امل�سوؤولني.

والد  اإىل  التهاين  واحل�سور  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وقييدم 
من  جييانييبييا  �ييسييمييوه  وتييلييقييى  الكتبي  وعييائييليية  النعيمي  واآل  الييعييرييي�ييش 
التهاين من احلا�سرين. واأعرب اأهل العرو�سني عن بالغ �سكرهما 
وتقديرهما ل�ساحب ال�سمو حاكم عجمان على م�ساركته اأفراحهم.

•• العني -وام:

ح�سر ال�سيخ الدكتور �سعيد بن حممد اآل 
اأقامه نا�سر  نهيان حفل ال�ستقبال الذي 
علي الغيثي مبنا�سبة زفاف جنله هزاع اإىل 

كرمية عي�سى احمد الفا�سي.
اأقيييييم يف قاعة  اليييذي  كما ح�سر احلييفييل - 
اخلبي�سي لاأفراح بالعني - ال�سيخ خليفة 
بن  �سلطان  وال�سيخ  نهيان  اآل  �سعيد  بيين 
�سرور  بن  احمد  وال�سيخ  نهيان  اآل  �سعيد 
الييظيياهييري واليي�ييسيييييخ حمييمييد بيين احييمييد بن 

�سرور الظاهري.
نهيان  اآل  حممد  بيين  �سعيد  ال�سيخ  وهيينيياأ 
ال�سعيدة  املنا�سبة  بييهييذه  وذوييييه  العري�ش 
و�سعيدة  هيييانيييئييية  حييييييييياة  ليييهيييميييا  مييتييميينيييييا 
�سعادتهم  عييين  الييعييرييي�ييش  ذوو  عييير  فيييييمييا 
اأفراحهم  وال�سيوخ  مب�ساركته  وفرحتهم 

ومنا�سباتهم.

�سعيد بن حممد يح�سر اأفراح الغيثي والفال�سي

من خالل ور�سة "كيف حتمي اأبناءك من خماطر االأجهزة الذكية"

وخورفكان كلباء  يف  التوعوية  ر�سالتها  الطفل" تن�سر  �سالمة  "حملة 

الأعييييلييييى  امليييجيييلييي�يييش  اإدارة  مييييدييييير 
اللجنة  رئييييي�ييش  الأ�يييسيييرة،  ليي�ييسييوؤون 
الطفل:  �سامة  حلملة  املنظمة 
�سعياً منا لتحقيق اأهداف احلملة 

اأطفالهم  اإليها  يتعر�ش  قد  التي 
عند ا�ستخدامهم الأجهزة الذكية 
الجتماعي،  الييتييوا�ييسييل  وو�ييسييائييل 
الرقابة  غييييياب  ظيييل  يف  وخييا�ييسيية 

ر�سالتها  ون�سر  الثالثة،  بدورتها 
ال�سارقة،  اإمييارة  مناطق  جميع  يف 
ييييياأتييييي تيينييظيييييميينييا ليييهيييذه اليييور�يييش 
باملخاطر  الأميييور  اأولييييياء  لتوعية 

•• ال�صارقة-الفجر:

انطاقاً من حر�سها على تعميم 
اأمن  وحتقيق  التوعوية،  ر�سالتها 
الإلكرتونية،  الييطييفييل  و�ييسيياميية 
الطفل،  �ييسيياميية  حييمييليية  نييظييمييت 
الأعلى  املجل�ش  مييبييادرات  اإحيييدى 
�سمن  بال�سارقة،  الأ�سرة  ل�سوؤون 
فييعيياليييييات دورتيييهيييا الييثييالييثيية، حتت 
�سعار "�سغارنا اآمنون اإلكرتونياً"، 
ور�ييييسييييتييييني تيييوعيييوييييتيييني لأولييييييييييياء 
الأمور، يف مراكز الأطفال بكلباء 
الهيئة  مع  وبالتعاون  وخورفكان، 
العامة لتنظيم قطاع الت�سالت.

اأقيمت  التي  الور�ش  وا�ستعر�ست 
اأبناءك  "كيف حتمي  حتت عنوان 
الذكية"،  الأجيييهيييزة  خميياطيير  ميين 
يواجهها  قييد  الييتييي  املخاطر  اأبيييرز 
ا�ستخدامهم  عييينيييد  الييينيييا�يييسيييئييية 
الإنيييرتنيييت، والييتييي قييد تييييوؤدي اإىل 

والتوجيه املطلوب.
هذه  خال  من  نهدف  واأ�سافت: 
وتفعيل  جتيي�ييسيييييد  اإىل  الييييور�ييييش، 
املوؤ�س�سات  خمتلف  مع  ال�سراكات 
املخت�سة  واجليييهيييات  املييجييتييمييعييييية، 
مثل  واليييييييييافييييعييييني،  بيييييالأطيييييفيييييال 
لنتمكن  ال�سارقة،  اأطييفييال  مراكز 
الفئات  جميع  اإىل  الييو�ييسييول  ميين 
احلملة  روؤيييية  ون�سر  امل�ستهدفة، 
يف املحافظة على �سامة الأطفال 

وحمايتهم.
الطفل  �سامة  حملة  وانطلقت 
مار�ش  �سهر  يف  الثالثة  دورتها  يف 
"�سغارنا  �ييسييعييار  حتيييت  امليييا�يييسيييي، 
اآمنون اإلكرتونياً"، والتي ت�ستهدف 
الأطفال، واأولياء الأمور، والكوادر 
حٍد  عييلييى  واملخت�سني  املييدر�ييسييييية، 
دور  تييفييعيييييل  اإىل  وتيييهيييدف  �يييسيييواء، 
والو�سول  املجتمعية  املييوؤ�ييسيي�ييسييات 
لتعميم  وامليييييدار�يييييش،  الأ�يييسييير  اإىل 

اأجهزتهم  عر  بياناتهم  اخييرتاق 
التعريف  جيييانيييب  اإىل  اليييذكييييييية، 
املخاطر  هذه  من  الوقاية  بطرق 
وكيفية  بيييهيييا،  الييييوقييييوع  وجتييينيييب 

حماية الأجهزة الذكية.
و�سارك يف تقدمي الور�ش املهند�ش 
الهيئة  من  الزرعوين  عبدالعزيز 
العامة لتنظيم قطاع الت�سالت، 
املحاور  مييين  الييعييديييد  وتيي�ييسييميينييت 
مبخاطر  تتعلق  الييتييي  املييخييتييلييفيية، 
الجتماعي،  الييتييوا�ييسييل  �ييسييبييكييات 
وكيييييفييييية حيييميييايييية الأطيييييفيييييال من 
البيييييتيييييزاز الإلييييييكييييييرتوين، وطييييرق 
اخلييييييييييداع واليييتييي�يييسيييييييد الييييتييييي قد 
الوقاية  وكيفية  لييهييا،  يتعر�سون 
الييتييعييرف على  اإىل جييانييب  ميينييهييا، 
الذكية  الأجييهييزة  حماية  اأ�ساليب 
واحلفاظ  وال�سرقة،  ال�سياع  من 

على خ�سو�سية امللفات. 
اليافعي،  �ييسييالييح  هيينييادي  وقييالييت 

ر�يييسيييالييية احليييميييلييية وحتيييقيييييييق اأميييين 
و�سامة الطفل الإلكرتونية، اإىل 
ال�ستخدام  مفاهيم  تعزيز  جانب 
الأميييييثيييييل ليييياإنييييرتنييييت وو�يييسيييائيييل 
الييتييوا�ييسييل الجييتييميياعييي. يييذكيير اأن 
مبادرة  هي  الطفل  �سامة  حملة 
الأعلى  املييجييليي�ييش  اإدارة  تيينييفييذهييا 
ل�سوؤون الأ�سرة، بتوجيهات قرينة 
ال�سارقة،  حيياكييم  ال�سمو  �ييسيياحييب 
�سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد 
الأعلى  املجل�ش  رئي�سة  القا�سمي، 
احلملة  وتهدف  الأ�ييسييرة،  ل�سوؤون 
للمحافظة  الييتييوعييييية  نيي�ييسيير  اإىل 
الأطفال وحمايتهم،  على �سامة 
الجتماعي  ال�ييسييتييقييرار  وحتقيق 
ليييهيييم، ميييين اأجييييييل الييييو�ييييسييييول اإىل 
بال�سحة  اأطفاله  يتمتع  جمتمع 
اجل�سدية،  واليي�ييسيياميية  النف�سية 
الأ�سري  ال�ييسييتييقييرار  مييين  جيييو  يف 

والنف�سي.

بيت �سعر اخلرطوم ينظم اأم�سية �سعرية
•• اخلرطوم -وام: 

الريح وذلك  ال�سودان هو حمد  ال�سعري يف  الغناء  اأبييرز رموز  �سعرية لأحد  اأم�سية  �سعر اخلرطوم  بيت  ا�ست�ساف 
بح�سور اأدباء ونقاد �سودانيني ف�سا عن مرتادي البيت من طاب جامعيني وحمبي ال�سعر. 

ومن  اإبراهيم  اأحمد  ال�ساعر �ساح  كلمات  مريا" من  "يا  بق�سيدة  الأول  اأم�ش  من  اأول  الأم�سية  الريح  وا�ستهل 
ق�سائد ال�ساعر نزار قباين فقد وقع اختياره على ق�سيدة حبيبتي . وقدم مدير بيت ال�سعر د.�سديق عمر ال�سديق 

عر�سا عن عاقة ال�سعر بالغناء وتاريخ الغناء الف�سيح يف ال�سودان واإ�سافته للحركة الغنائية.

حتت �سعار "الرتاث الثقايف وال�سياحة امل�ستدامة"

متحف ق�سر العني ي�ست�سيف احتفالت "يوم الرتاث العاملي"
•• العني-الفجر: 

اليوم  اإحياء  يف  الإميييارات  دوليية  م�ساركة  �سمن 
العاملي للرتاث الذي يوافق 18 اأبريل من كل 
عام، ا�ست�سافت هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة 
فعالية تراثية يف متحف ق�سر العني يومي 20 
و21 اأبريل 2017، بح�سور ال�سيخ خالد بن 

خليفة بن �سلطان بن �سخبوط ال نهيان. 
وت�سمنت الفعالية �سل�سلة من الأن�سطة العائلية 
وم�سابقات  تييفيياعييلييييية  واأنيي�ييسييطيية  والييتييثييقيييييفييييية 
تعليمية  وور�ييييييش  فييلييكييلييورييية  فيينييييية  وعييييرو�ييييش 
ال�سعبية.  للماأكولت  و�سوق  حوارية  وجل�سات 
للم�ساركة  الفر�سة  لييلييزوار  الفعالية  ومنحت 
من  لييلييعييائييات  واأنيي�ييسييطيية  تييراثييييية  م�سابقات  يف 
خمتلف الفئات والأعمار على اأنغام واأهازيج فن 

احلربية التي متثل جزءاً من الرتاث ال�سعبي 
ال�سعبية  الفنون  تنوع  ولإظييهييار  الإمييييارات،  يف 

للمجتمع  والجتماعي  الثقايف  التنوع  يعك�ش 
الإماراتي.

فقدان جواز  ت
فقد املدعو /امني اهلل ري�ستام 
خان ، اجلن�سية : باك�ستان ، 
الرقم  ويحمل  �سفره  جييواز 
الييييرجيييياء   ،2743221
ت�سليمه  ييييييييجيييييييده  مميييييييين 
التيييي�ييييسييييال  او  ليييلييي�يييسيييرطييية 

 0544701113

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / غاده حممد 
عييلييي عييلييي اليي�ييسيييييد، م�سر 
�سفره  جيييواز   - اجلن�سية 
 )06423401( رقييييم 
ميييييييييييين يييييييييييجييييييييييده عييييليييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  التييي�يييسيييال 

 055/2555345

فقدان جواز �سفرت
اجنيلينا   / امليييدعيييو  فييقييد 
اميانويا اندريكا ، رومانيا 
�سفره  جييييواز   - اجليينيي�ييسييييية 
 )53065799( رقيييييم 
ميييييييييييين يييييييييييجييييييييييده عييييليييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  التييي�يييسيييال 

 050/4853954
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اأخبـار الإمـارات
كهرباء ومياه دبي تفوز بت�سنيف 7 جنوم �سمن برنامج "�سناع التفوق"

•• دبي-وام:

"رفع وعي  7 جنوم يف م�سروع  فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بت�سنيف 
وم�ساركة متعاملي الهيئة مببادرة �سم�ش دبي" وهو اأعلى ت�سنيف �سمن 
املتميز  احلكومي  ليياأداء  دبييي  برنامج  التفوق" برعاية  "�سناع  برنامج 

متقدمة بذلك على ت�سع دوائر وموؤ�س�سات حكومية.
املمار�سات  اأف�سل  تبنيها  املتميز من خال  الإجنيياز  الهيئة هذا  وحققت 
العاملية يف جمال املقارنات املعيارية با�ستخدام منهجية للتعلم املوؤ�س�سي 
واملقارنة املرجعية. وقام فريق الهيئة بتقدمي جتربته املتميزة يف جمال 
متعاملي  وم�ساركة  وعييي  "رفع  م�سروع  خييال  ميين  املعيارية  املييقييارنييات 
الهيئة مببادرة �سم�ش دبي" اأمام جلنة من خراء دوليني قامت بتقّييم 
دبي  "يف  مبادرة  �سمن  التفوق  �سناع  برنامج  يف  مبتكراً  م�سروعاً   13

�سهر  ولغاية   2015 نوفمر  �سهر  منذ  الفريق  عمل  ..وقيييد  نتعلم" 
دي�سمر 2016 بجهد وكفاءة لتحقيق هذا الإجناز اجلديد للهيئة.

وتعتر م�ساريع برنامج �سناع التفوق يف مبادرة يف دبي نتعلم نقلة نوعية 
يف عمليات وخدمات حكومة دبي حيث بداأ برنامج دبي لاأداء احلكومي 
والبتكار"  املعرفة  تييبييادل   - نتعلم  دبييي  "يف  الطموحة  املييبييادرة  املتميز 
للجهات احلكومية يف دبي وتتكون من جمموعة اأن�سطة لتبادل املعرفة 
والتعلم املوؤ�س�سي. وبح�سور �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب 
عام  من�سق  الن�سرات  اأحمد  الدكتور  ..قييام  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ش 
برنامج دبي لاأداء احلكومي املتميز بتوزيع �سهادات التقدير على فريق 
الهيئة الذي �سم كا من املهند�ش وليد �سلمان النائب التنفيذي للرئي�ش 
الرئي�ش  نائب  املهري  وخولة  الأعمال  وتطوير  ال�سرتاتيجية  لقطاع 
الرئي�ش  نائب  الزعابي  وميييروان  املوؤ�س�سي  والت�سال  الت�سويق  لقطاع 

املوؤ�س�سي واملهند�سة نورة النقبي- مدير امل�سروع والأع�ساء كل  -التميز 
من جنيب بوحويطة وحممود العو�سي ومرمي عبدهلل ونهى التريزي. 
كما ح�سر حفل التكرمي الدكتور روبن مان اخلبر الدويل يف املقارنات 
املرجعية والتعلم املوؤ�س�سي والدكتور زياد الكحلوت م�ست�سار اأول اجلودة 

والتميز يف برنامج دبي لاأداء احلكومي املتميز.
يف  جهودها  على  مثنياً  بفوزها  الهيئة  الن�سرات  اأحمد  الدكتور  وهناأ 

جمال التطوير احلكومي وحتقيق الريادة يف جميع املجالت.
ال�سمو  توجيهات �ساحب  وفق  نعمل  الطاير  �سعيد حممد  �سعادة  وقييال 
جمل�ش  رئي�ش  الييدوليية  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�ييسييد  بيين  حممد  ال�سيخ 
"يف دبي نتعلم" بهدف  اأطلق مبادرة  الييوزراء حاكم دبي رعاه اهلل الذي 
تعزيز وتر�سيخ ثقافة العمل املتميز واملبدع يف القطاع احلكومي واإعطاء 

املوؤ�س�سات الفر�سة لتحقيق اأهدافها بطرق اإبداعية واأكر فعالية. 

اأن تكون من  الإمييارات يف  الطموحة لدولة  للروؤية  انه حتقيقاً  واأ�ساف 
2021 ومواكبة ملنظومة الرامج وامل�ساريع  اأف�سل دول العامل يف عام 
املتحدة يف جمال  العربية  الإمييارات  دولة  التي تطبقها حكومة  الرائدة 
جمال  يف  احلديثة  والتوجهات  اخلييدمييات  وتطوير  احلكومي  التطوير 
العمل احلكومي نتعاون مع برنامج دبي لاأداء احلكومي املتميز يف �سعيه 
لرفع م�ستوى الكفاءة الإدارية يف اجلهات احلكومية من خال معاير 
وموؤ�سرات تقي�ش الأداء املرتبط بكفاءة وفعالية العمل احلكومي لتحقيق 

اأف�سل النتائج و�سعادة املتعاملني.
واأو�سح ان الهيئة ت�سخر الإبداع والتميز يف عملها اليومي للرقي بالأداء 
للمحاور  وفييقيياً  وذليييك  املمكنة  املييعييدلت  اأعييلييى  اإىل  والييكييفيياءة واخلييدميية 
احلكومي  التميز  منظومة  ميين  الييرابييع  اجليل  ت�سّمنها  التي  الرئي�سة 

لانطاق منها اإىل مراحل متقدمة يف التميز والريادة.

رئي�س واأع�ساء املجل�س الوطني الحتادي يزورون عددا من املوؤ�س�سات احلكومية وامل�ساريع احليوية يف راأ�س اخليمة 
••  را�س اخليمة-الفجر:

ا�ستهل اأع�ساء املجل�ش الوطني الحتادي برئا�سة معايل الدكتورة اأمل عبداهلل 
امليدانية  الييزيييارات  �سل�سلة  ميين  الثانية  املحطة  يف  املجل�ش  رئي�سة  القبي�سي 
للمجل�ش التي �سملت عددا من املوؤ�س�سات احلكومية وامل�ساريع احليوية يف اإمارة 
اأ�سحاب الهمم، الأمر  را�ش اخليمة، بزيارة مركز را�ش اخليمة لذوي الإعاقة 
الذي يج�سد حر�ش املجل�ش على ترجمة وتفعيل املبادرات التي ت�سمنتها اخلطة 
ال�سرتاتيجية الرملانية والتي من �سمنها تفعيل ال�سراكة املجتمعية والزيارات 
امليدانية التي تعد من اأهم الركائز الأ�سا�سية يف عمل املجل�ش، مبا يحقق اللقاء 
لأهمية  الدولة،  اأرجيياء  �ستى  املجتمع يف  وقطاعات  فئات  والتوا�سل مع جميع 

ذلك يف متكني املجل�ش من مناق�سة خمتلف الق�سايا الوطنية.
اأولييويييات عمل  الييقييرار ميين  املييواطيينييني واإ�ييسييراكييهييم يف �سنع  ويعد التوا�سل مييع 
املجل�ش الوطني الحتادي، اإدراكا منه باأهمية الدور الذي ي�سطلع به املواطنون 
باأفكارهم  ولا�ستنارة  املييتييوازنيية،  امل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  يف  امل�ساهمة  يف 
واآرائهم ومقرتحاتهم حول املو�سوعات التي يتبناها املجل�ش ويناق�سها للتو�سل 

اإىل القرارات املنا�سبة يف �ساأنها.
وتعد هذه الزيارة ثاين �سل�سلة زيارات �سيقوم بها املجل�ش اإىل خمتلف اإمارات 
الدولة للوقوف على اأر�ش الواقع على اأهم الإجنازات التي تتحقق ل �سيما يف 
اطار جهود الدولة للتنويع القت�سادي وا�ست�سراف امل�ستقبل وحتقيق ال�سعادة 
املجل�ش �سمن  بعمل  املنظومة اخلا�سة  تفعيل  بهدف  وذلييك  الإميييارات،  ل�سعب 
خمتلف  ومناق�سة  وال�سيا�سية  والرقابية  الت�سريعية  اخت�سا�ساته  ممار�سة 
مع  وال�سراكة  بالتكامل  برملاين  اأداء  اأف�سل  اإىل  للو�سول  الوطنية  الق�سايا 
ال�سلطة التنفيذية، ليكون املجل�ش فاعا وم�ساهما يف م�سرة التنمية ال�ساملة 
وال�سحة  والتعليم  الإ�سكان  قطاعات  يف  الييدوليية  مناطق  خمتلف  يف  املتوازنة 
الييقيييييادة منذ  اهتمام  �سكلت حمييط  رئي�سية  وتييوفيير اخلييدمييات وهييي جميييالت 

تاأ�سي�ش الدولة.
الحتادي  الوطني  املجل�ش  ا�سرتاتيجية  اأن  القبي�سي  الدكتورة  معايل  واأكييدت 
لاأعوام 2016-2021م التي ارتكزت على جمموعة من املنطلقات الوطنية 
لتعك�ش فكر القيادة الر�سيدة ومنها برنامج التمكني ال�سيا�سي ل�ساحب ال�سمو 
عام  اأعلنه  الييذي  اهلل  حفظه  الييدوليية  رئي�ش  نهيان  اآل  زايييد  بيين  خليفة  ال�سيخ 
ما  كل  يقدم  الذي  احلكيم  املتوازن  الرملاين  للعمل  منوذجا  تعد  2005م، 
احلكيمة يف حتقيق  القيادة  توجهات  ودعييم  الإميييارات  �سعب  لإ�سعاد  اأف�سل  هو 

م�سلحة الوطن واملواطن وتعزيز مكانة الدولة عامليا.
واأكدت معايل رئي�سة املجل�ش اأن الزيارات امليدانية ملختلف اإمارات الدولة تعد 
حتقيق  على  حر�سه  اطييار  يف  املجل�ش  عمل  م�سرة  يف  جديدة  ملرحلة  انطاق 
الأهييداف الوطنية انطاقا من اخلطة ال�سرتاتيجية للمجل�ش حيث �سيكون 
هنالك العديد من امل�ساريع واملبادرات والرامج وامل�ساركات املجتمعية العديدة 
واملتنوعة، م�سيفة اأن ا�سرتاتيجية املجل�ش تعتمد على تعزيز التعاون والتن�سيق 
بني اجلهات احلكومية ودعم اجلهود وحتقيق �سيا�سات الدولة العامة وروؤيتها 
م�ساركة  دعييم  خييال  ميين  املجتمعي  التاحم  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة  الوطنية، 
الأداء  وتطوير  املجتمع  ق�سايا  عيين  والتعبر  املجل�ش،  اأن�سطة  يف  املواطنني 
عن  ويييعيير  الحتييياد  �سعب  ممثل  املجل�ش  اأن  م�سيفة  والييرقييابييي،  الت�سريعي 
دور  اأداء  حر�سه  اإىل  بالإ�سافة  فاعل،  ب�سكل  �ساحياته  وممار�سة  طموحاته 
حموري مع الحتادات واملوؤ�س�سات الرملانية والإقليمية مبا ي�ساعد على تكوين 
حتالفات ا�سرتاتيجية تدعم املكانة الريادية لدولة الإمارات اإىل جانب تطوير 

العاقات مع املنظمات الدولية غر الرملانية.
ويف بداية الزيارة لإمارة راأ�ش اخليمة حر�ست رئي�سة واأع�ساء املجل�ش الوطني 
الحتادي على زيارة مركز را�ش اخليمة لذوي الإعاقة " اأ�سحاب الهمم" حيث 
ال�سريحة من  الدولة توىل هذه  ان  القبي�سي على  الدكتورة امل  اكدت معايل 
اأبناء الوطن كل الهتمام والرعاية  حتت  القيادة احلكيمة للدولة  ووفق روؤية 
وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه 
الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل، 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  الييوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب  رئي�ش جمل�ش 
زايد ال نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهما 
جميع  باأحقية  اآميينييوا  الإميييارات  حكام  الأعييلييى  املجل�ش  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب 
فاعلة  تكون  اأن  على  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  فئة  املجتمع وخ�سو�ساً  اأفييراد 
اأبعاد تنموية  ذات  ا�سهاماتها  واأن تكون  املجتمع  ومنتجة من خال دجمها يف 
تعزز م�سرة الوطن. واأكدت معاليها ان زيارة اأع�ساء املجل�ش الوطني الحتادي 
وامل�سوؤولية  الجتماعي  التاحم  مفاهيم  تر�سيخ  �سرورة  على  للتاأكيد  جيياءت 
الجتماعية لدى افراد املجتمع الماراتي واأهمية تعزيز ال�سراكة الفاعلة مع 
املوؤ�س�سات احلكومية والهلية والقطاع اخلا�ش يف الدولة مما ي�سهم يف تقوية 

الن�سيج الجتماعي ملجتمع دولة المارات العربية املتحدة 
 ولدى و�سول رئي�سة واأع�ساء املجل�ش اىل املركز كان يف ا�ستقبالهم �سعادة ناجي 
علي  وفيياء  وال�سيدة  الجتماعية  التنمية  ل�سوؤون  امل�ساعد  وزارة  وكيل  احليياي 

ال�سحي مديرة املركز وم�سئولو املركز. 
اأع�ساء املجل�ش الوطني نبذه �سامله عن  وقامت ال�سيدة وفاء ال�سحي باإعطاء 
القائمني على هذا  التي تبذل من قبل  املعاقني واجلهود  تاأهيل  املركز يف  دور 
اإ�سراف وزارة تنمية املجتمع لتاأهيل الطلبة والطالبات من ذوي  املركز وحتت 

الحتياجات اخلا�سة ومبختلف الفئات العمرية،  
 بعدها قامت رئي�سة واأع�ساء املجل�ش الوطني الحتادي بجولة يف اأرجاء املركز 

وتفقدوا خييييال الزيارة جميع الف�سول والييييور�ش 
املركز  يقدمها  التي  واخلدمات  الن�سطة  عن  مف�سل  �سرح  على  اطلعوا  حيث 
اىل منت�سبيه من ذوي الحتياجات اخلا�سة لتاأهيلهم وجعلهم اع�ساء فاعلني 
واخلطط  يكت�سبونها  التي  املييهييارات  علي  اطلعوا  حيث  جمتمعهم  يف  ونافعني 

املتبعة لتاأهيلهم للعمل ودجمهم يف املجتمع.
املتنوعة  العمل اخلا�سة الن�سطة  الدرا�سية و�ساهدو ور�ش  كما زاروا الف�سول 
التي ميار�سها ذوو الحتياجات اخلا�سة يف املركز ومدى ا�ستفادتهم منها والتي 
املجل�ش  اأع�ساء  واأبيييدى  امليي�ييسييغييولت.    وبع�ش  والقبعات  الطباعة  ور�ييش  ت�سم 
اأبناء املركز. و�سدد وعلى �سرورة الهتمام  اعجابهم بالقدرات التي يتمتع بها 

باإ�سراك هذه الفئة يف خمتلف املنا�سبات من اأجل ترويج وت�سويق منتجاتهم.

كما قدم الطلبة م�سرحية تدور احداثها حول كيفية توفر الو�سائل لتوا�سل 
والقطاع  احلكومية  واملييوؤ�ييسيي�ييسييات  الييدوائيير  جميع  يف  املجتمع  مييع  الفئة  هييذه 

اخلا�ش.
التعليمية  ميين  للطلبة  الهدايا  ميين  جمميييوعة  بتقدمي  املجل�ش  اأع�ساء  وقييام 
جميع  علي  اليي�ييسييرور  ادخيييال  يف  مما�ساهم  التعريفية  والكتيبات  والرتفيهية 
الوطني  املجل�ش  واأع�ساء  رئي�سة  بزيارة  املركز معرين عن فرحتهم  منت�سبي 

لهم .
واأع�ساء  لرئي�سة  بال�سكر  نتقدم  املركز  مدير  ال�سحي  وفيياء  قالت  جهتها  ومن 
امييارة را�ش اخليمة وخا�سة مركز رعاية  الوطني الحتييادي لزيارتهم  املجل�ش 
وتاأهيل ذوي الإعاقة ون�سكرهم علي العطاء بوجودهم مع الأطفال وادخالهم 
جميع  لييدي  مرتفعة  عالية  روح  هناك  وكييان  نفو�سهم  يف  ال�سعادة  من  الكثر 

الطلبة والعاملني باملركز واندماج بني الطلبة واأع�ساء املجل�ش الوطني. 
و�سكرهم  امتنانهم  بييالييغ  عيين  املييركييز  على  القائمون  اأعيييرب  الييزيييارة  خييتييام  ويف 
ثقتهم  الوطني الحتييادي موؤكدين  املجل�ش  واأع�ساء  رئي�سة  بزيارة  واعتزازهم 
باأن هذه ال�سريحة من املجتمع هي يف �سلب اهتمام القيادة لدعمها واإدماجها 

يف املجتمع لتكون اأ�سرة واحدة مع الآخرين.
البحري  ال�سيد  مهنة  اأ�سحاب  الحتيييادي  الوطني  املجل�ش  اأع�ساء  زار  وكما 
ا�ستقبالهم  راأ�ييش اخليمة، وكييان يف  " باإمارة  "مدينة را�ييش اخليمة القدمية  يف 
والتغر  البيئة  بيييوزارة  ال�سمالية  املنطقة  مدير  اجلييمييايل  اإبييراهيييييم  الييدكييتييور 

املناخي وخليفة املهري رئي�ش جمعية ال�سيادين بالإمارة. 
واأكدوا اأن دولة الإمارات وبتوجيهات من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل تدعم قطاع الروة ال�سمكية وال�سيادين مبا 
ي�سمن ا�ستدامة خمزون الأ�سماك، ومبا يحقق ال�ستقرار الجتماعي واملادي 

لل�سيادين.
ال�سمكية  املحافظة على الروة  اأهمية  القبي�سي على  الدكتورة  واأكد ت معايل 
ال�سيد  اأن  اإىل  م�سرة  الييغييذائييي،  الأمييين  يف  املهمة  الييركييائييز  اإحيييدى  باعتبارها 

البحري يلعب دوراً مهماً يف التنمية الجتماعية والقت�سادية يف الدولة.
وا�ستمعت رئي�سة واأع�ساء املجل�ش الوطني الحتادي خال الزيارة اإىل احتياجات 
اأ�سحاب مهنة ال�سيد البحري واأحوالهم وق�ساياهم، فيما يخ�ش مهنة ال�سيد 
واأهم مطالبهم التي من �ساأنها الرتقاء باملهنة وتعزيز دور ال�سيادين يف املجتمع 

واملحافظة على هذه املهنة التاريخية التي تعتر الأقدم يف الإمارات.
وتبادل اأع�ساء املجل�ش الوطني خال اللقاء، الأحاديث مع ال�سيادين، موؤكدين 
علي اأن القيادة احلكيمة يف دولة الإمارات ت�سع هموم املواطنني واحتياجاتهم 

�سمن اأولوياتها يف خمتلف املجالت واملهن ومن بينها مهنة ال�سيد البحري .
 وثمن ال�سيادين عالياً زيارة رئي�سة واأع�ساء املجل�ش الوطني الحتادي وقالو 
اإنها عك�ست بعمق حر�ش القيادة الر�سيدة واحلكومة واملجل�ش الوطني الحتادي 
على تفقد اأحوال املواطنني والعمل على توفر كل ما يلزم لارتقاء باملواطن 
اأن يحفظ دولة الإمارات  ورفع م�ستوى معي�سته، داعيني املوىل العلي القدير 
قيادة وحكومة و�سعباً، واأن يدمي عليها نعمة الأمن والأمان وال�ستقرار يف ظل 

قيادتها احلكيمة
ومن جهته قال خليفة املهري رئي�ش جمعية ال�سيادين برا�ش اخليمة بداية 
نتقدم بال�سكر ايل �ساحب ال�سمو  ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�ش الدولة 

.. بالدولة  ال�سيادين  موانئ  بتطوير  مكرمته  اهلل" علي  " حفظة 
م�سرا ايل  اأن مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
املوانئ احلديثة مكتملة  باإن�ساء  امل�سلحة،  الأعلى للقوات  القائد  نائب  اأبوظبي 
املرافق يف  امارة را�ش اخليمة �ساهمت ب�سكل كبر يف دعم مهنة ال�سيد واحلفاظ 
عليها كونها من املهن الرتاثية املهمة التي حر�ش الآباء والأجداد عليها واعتر 
اأن هذه املوانئ مكتملة املرافق  �ساهمت ب�سكل كبر يف و�سع احللول للعديد من 
امل�ساكل ال�سابقة التي كان ال�سيادون يعانونها يف ال�سابق، مثل الور�ش و م�ساكن 
مبوا�سفات جيدة للعمال، اإىل جانب املخازن، والتي �سمحت لل�سيادين بتخزين 

اأدوات ال�سيد اخلا�سة بهم فيها.
كما زار اأع�ساء املجل�ش الوطني الحتادي القيادة العامة ل�سرطة راأ�ش اخليمة 
العميد عبد اهلل خمي�ش احلديدي نائب قائد عام �سرطة  ا�ستقبالهم  وكان يف 

راأ�ش اخليمة وكبار �سباط القيادة من املدراء العامون ومدراء الإدارات.
املجل�ش  لأعيي�ييسيياء  ميييييداين  عيير�ييش  احلييديييدي  خمي�ش  اهلل  عبد  العميد  وقيييدم 
واملتفجرات  والأ�ييسييلييحيية  املييهييام اخلييا�ييسيية  اإدارة  فييريييق  ميين  الييوطيينييي الحتييييادي 

والإ�سعاف والإنقاذ.
وقدم فيلم ت�سجيلي عن مراحل تطور ال�سرطة باإمارة را�ش اخليمة وو�سولها 

الن ايل اهم مراكز ال�سرطة على امل�ستوي العاملي.
راأ�ش  ل�سرطة  العامة  القيادة  ترحب  اهلل خمي�ش احلديدي  عبد  العميد  وقييال 
رئي�سة  القبي�سي  اهلل  عبد  اأمييل  الييدكييتييورة  مبعايل  منت�سبيها  وجميع  اخليمة 
املجل�ش الوطني الحتادي واأع�ساء املجل�ش الوطني الحتادي والوفد املرافق، 

ونوؤكد بدورنا على ما يقوم به املجل�ش الوطني الحتادي من دور بارز وملمو�ش 
احلثيث  احلر�ش  مييدى  يعك�ش  والييذي  املجتمع  خلدمة  الأول  املقام  يف  يهدف 
يف  الر�سيدة،  القيادة  ميين  وا�سعة  وروؤيييية  ثاقبة  بتوجيهات  الوطني  للمجل�ش 

تطوير ال�سرتاتيجيات لقيادة الدولة من جناح اإىل جناحات اأكر.
واأ�سار ايل ان الهتمام الذي اأولته قيادتنا الر�سيدة منذ ن�ساأتها لوزارة الداخلية 
الدول  يف  ال�سرطة  اأجهزة  مقدمة  يف  جعلها  لها،  التابعة  ال�سرطة  لقيادات  و 
تكوينها  على  مييرت  التي  املييدة  ق�سر  رغييم  الع�سرية  املقايي�ش  وبكل  املتقدمة 
به  و ينعم  الييوطيين،  اأر�يييش  ي�سود  الييذي  الأمييين وال�ييسييتييقييرار  والدليل يتمثل يف 
ل�سرطة  العامة  القيادة  بيياأن  وا�سحة  لنا حقيقة  وتتجلى  و مقيم،  كل مواطن 
الأمنية  املييجييالت  خمتلف  يف  كبراً  �سوطا  تقطع  اأن  ا�ستطاعت  اخليمة  راأ�ييش 
واملجتمعية خال ال�سنوات املا�سية، من خال تطبيقها ل�سرتاتيجية واأهداف 

وزارة الداخلية،
واأكد العميد احلديدي اإن زيارة وفد املجل�ش الوطني تدل على حر�ش واهتمام 
ت�سكل  الييزيييارات  وهييذه  املختلفة  الييدوليية  مبوؤ�س�سات  بالرتقاء  املجل�ش  اأع�ساء 
التاحم بني احلكومة واملجل�ش الوطني الحتادي واليوم تعرف وفد املجل�ش 
على اخلدمات املقدمة من قبل �سرطة راأ�ش اخليمة وال�سرتاتيجية التي تعمل 

عليها وفق املوؤ�سرات وال�سيا�سات اخلا�سة بدولة الإمارات ووزارة الداخلية.
للتطوير تعمل  للتح�سني ومبادرات  املبادرات  الكثر من  ان هناك  اإىل  م�سرا 
على حتقيقها �سرطة راأ�ش اخليمة وفق منظومة العمل الرئي�سية التي ت�سمل 
اخليمة  راأ�ييش  �سرطة  عام  قائد  نائب  �سعادة  اأكييد  كما  الدولة،  موؤ�س�سات  جميع 
على اأن اأهمية هذه الزيارة تاأتي كونها الأوىل لرئي�سة واأع�ساء املجل�ش الوطني 
اىل �سرطة راأ�ش اخليمة وناأمل اأن تتكرر مثل هذه الزيارات اىل جميع مواقع 
العطاء  دافع ملزيد من  الزيارات تعتر  الداخلية كون مثل هذه  وادارات وزارة 

والإبداع والإجناز.
كما زار اأع�ساء املجل�ش الوطني الحتادي مركز جلفار ال�سحي يف راأ�ش اخليمة 
وكان يف ا�ستقبالهم �سعادة الدكتور عبد اهلل النعيمي مدير منطقة را�ش اخليمة 

الطبية وحممد را�سد ال�سحي نائب مدير منطقة را�ش اخليمة الطبية.
وقام اأع�ساء املجل�ش بجولة يف املركز �سملت العيادات ال�سحية وعيادات الك�سف 
والأ�سعة  والإدارة  التطعيمات  وق�سم  املراجعني  انتظار  وقاعات  الغيار  وغييرف 

واملختر وال�سيدلية.
كما زار اأع�ساء املجل�ش م�ست�سفى اإبراهيم عبيد اهلل لعاج كبار ال�سن وامرا�ش 

ال�سيخوخة وقام وفد املجل�ش بجولة داخل امل�ست�سفى  
احوالهم.  على  والطمئنان  والن�ساء  الرجال  من  املر�سى  تنومي  اأق�سام  على   
يذكر ان امل�ست�سفى يحتوي علي غرف موازية خم�س�سة ملرافقي املر�سى امل�سنني 
ال�سن   كبار  من  للمر�سى  ال�سرتاحات  من  وعدد  احلرجة  للحالت  ووحدتني 
وقاعة  ومطعم  للم�ست�سفى  خارجية  حديقة  اإىل  بالإ�سافة  للطعام  " وغرف 
للمحا�سرات والتثقيف ال�سحي وعيادة للعاج الطبيعي وم�سلى للرجال واأخر 
للمعدات  املخ�س�سة  والغرف  واملمر�سني  الأطباء  غرف  اإىل  بالإ�سافة  للن�ساء 

الطبية وي�ستوعب امل�ست�سفى 126 �سريرا
والتقى اأع�ساء عددا من املر�سى واطماأنوا على حالتهم ال�سحية 

مع  احلديث  وتبادلوا  ال�سحي  وو�سعهم  اأحوالهم  على  املر�سى  من  واطلعوا   
عدد منهم حول ا�ستجابتهم للعاج الطبي الذي يتلقونه ومدي توفر اخلدمات 

باملركز.  
من جانبهم اأعرب املواطنون الذين يتلقون العاج يف امل�ست�سفى عن �سعادتهم 
اأثييلييجييت �ييسييدورهييم واأدخييلييت الفرحة  اأعيي�ييسيياء املجل�ش الييوطيينييي والييتييي  بييزيييارة 
تركت  التي  الكرمية  اللفتة  على هذه  تقديرهم  اإليهم. معربني عن  وال�سرور 

اأثرا طيبا يف نفو�سهم
املجل�ش  اأع�ساء  زيييارة  النعيمي نثمن  الدكتور عبد اهلل  �سعادة  ومن جهته قال 
الوطني الحتادي لبع�ش املناطق الطبية باإمارة را�ش اخليمة ولقائهم باملر�سي 

وال�ستماع ايل اإليهم وايل اخلدمات املقدمة لهم ...
موؤكدا علي اىل ان الوزارة افتتحت العديد من مراكز الرعاية ال�سحية الأولية 
لتو�سيل اخلدمات ال�سحية اىل املواطنني يف اأماكن اإقامتهم دون عناء وهوما 

يعد هدفا ا�سرتاتيجيا لها ت�سعي لتحقيقه على خال خطتها ال�سرتاتيجية.
واأ�سار ايل ان امارة را�ش اخليمة بها العديد من امل�ست�سفيات من م�ست�سفى �سقر 
و �سعم وعبيد اهلل وعمران اجلديد وم�ست�سفى �سعم اجلديد بالإ�سافة ايل 20 

مركز �سحي يغطون جغرافية امارة را�ش اخليمة بالكامل .
حتى  كبرة،  واإجنيييازات  نوعية  قفزات  �سهد  ال�سحية  الرعاية  قطاع  ان  وقييال 
ب�سهادة  الدولية  الأنظمة  كافة  مواكبة  من  الإميياراتييي  ال�سحي  النظام  متكن 

اخلراء الدوليني وعلى راأ�سهم منظمة ال�سحة العاملية. 
وت�ستهدف وزارة ال�سحة، يف جمال الرعاية ال�سحية حتقيق اجلودة والتميز يف 

خمتلف املناطق الطبية والقطاعات املختلفة. 
تطلعات  مع  تن�سجم  وا�سحة  ومييبييادرات  رئي�سية  اأهييدافييا  اليييوزارة  و�سعت  وقييد 

انعك�ش  ممييا  الييدوليية،  مناطق  كافة  يف  ال�سحية  بيياخلييدمييات  للنهو�ش  الييقيييييادة 
ما  وفييق  الييدوليية،  اأر�ييش  على  واملقيمني  املواطنني  و�سامة  �سحة  على  اإيجابا 
الييواردة من جميع املنظمات الدولية املعنية  توؤكده موؤ�سرات التنمية ال�سحية 

بال�سحة.
قال �سعادة  عبد العزيز الزعابي النائب الثاين لرئي�ش املجل�ش الوطني الحتادي   
تاأتي زيارة  اأع�ساء املجل�ش الوطني  ايل  كل من اإمارة الفجرة ورا�ش اخليمة يف 
اطار اخلطة ال�سرتاتيجية للمجل�ش ومن �سمنها التوا�سل مع املواطنني يف كل 
امارات الدولة  والطاع علي  دور املوؤ�س�سات الحتادية عن قرب والتاأكد من 

تقدمي اخلدمات الأف�سل ل�سعب الحتاد  . 
واأ�سار ايل ان الزيارات تاأتي يف اطار تعزيز التاحم بني �سعب الحتاد واملجل�ش 
تعتر  الييتييي  امليدانية  الييزيييارات  هييذه  خييال  ميين  للجميع  والييو�ييسييول  الوطني 
املنوط  الييرقييابييي  اليييدور  اإطيييار  يف  احلييكييوميية  عمل  مل�ستويات  احلقيقي  املقيا�ش 

باملجل�ش الوطني الحتادي.
اإتاحة  خييال  من  الكثر  خالها  من  يتحقق  امليدانية  الييزيييارات  هييذه  ان  كما 
املواطنني  احتياجات  على  مبا�سر  ب�سكل  للتعرف  املجل�ش  لأع�ساء  الفر�سة 
اخلدمات  كافة  وتطوير  الحتياجات  تلك  توفر  على  احلكومة  مع  والعمل 

املقدمة ، مبا يتاءم مع توجهات الدولة وخططها ال�سرتاتيجية امل�ستقبلية .
قالت �سعادة الع�سو عائ�سة را�سد ليتم اإن املجل�ش الوطني الحتادي يحر�ش على 
تعزيز التوا�سل املجتمعي مع جميع فعاليات املجتمع وموؤ�س�ساته، فاإن الزيارات 
التي يقوم بها اأع�ساء املجل�ش اليوم ت�سب يف ا�سرتاتيجية املجل�ش التي تت�سمن 
القيام بزيارات ميدانية ملختلف املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة، وذلك لاطاع عن 
قرب على جهود تلك اجلهات والإجنييازات التي قامت بها واملعوقات التي تقف 

اأمام حتقيق ا�سرتاتيجياتها وخططها يف تقدمي خدمات اأف�سل للمواطنني.
على  تركز  دائما  وحكومتنا  الر�سيدة  القيادة  توجيهات  اأن  �سعادتها  واأ�سافت 
برئا�سة  الحتييادي  الوطني  املجل�ش  وفييد من  قييام  الجتماعية، حيث  املييبييادرات 
معايل الدكتورة اأمل القبي�سي رئي�سة املجل�ش، بعقد تلك الزيارات حر�سا على 
توجيهات القيادة الر�سيدة يف تر�سيخ التوا�سل املبا�سر مع اجلهات التي تقدم 
والوقوف  تلك اخلدمات  م�ستوى  على  ميدانياً  والطيياع  للمواطن  اخلدمات 

مبا�سرة على املعوقات التي تقف اأمام حت�سينها.
مناق�سات  على  واأقييوى  مبا�سر  تاأثر  لها  امليدانية  الييزيييارات  اأن  �سعادتها  واأكييد 
املجل�ش الوطني الحتادي مل�ساريع القوانني واملو�سوعات العامة التي يتناولها 
حتت القبة اأو من خال اجتماعات اللجان، مو�سحة اأن الت�سال املبا�سر يخلق 
كما  ثقتهم،  اعطونا  الذي  املواطنني  احتياجات  تلم�ش  يف  اأكر  اإح�سا�ش  لدينا 
ان ذلك يخلق عند املواطن انطباعاً اإيجابياً جلهود املجل�ش الوطني الحتادي، 
ونو�سل لهم ر�سالة باأننا موجودون بينهم ونتلم�ش احتياجاتهم وتطلعاتهم يف 

حت�سني م�ستوى اخلدمات املختلفة التي تقدم لهم. 
وقالت �سعادة ناعمة عبداهلل ال�سرهان اإنه �سمن خطة املجل�ش الوطني الحتادي  
ال�سرتاتيجية القيام بزيارات جمتمعية وميدانية ملختلف اجلهات واملوؤ�س�سات 
اإىل  وذلييك لا�ستماع  امليييييدان،  املواطنني يف  والتواجد مع  والحتييادييية،  املحلية 
اجلهات  تلك  بها  قييامييت  الييتييي  الإجنيييييازات  على  والطيييياع  واملييقييرتحييات  الآراء 
اإىل  وال�ستماع  تقدمها،  التي  اخلدمات  لتح�سني  اأمامها  تقف  التي  واملعوقات 
ياأتي  وذلك  احتياجاتهم،  لتلم�ش  بينهم  موجودين  باننا  وا�سعارهم  املواطنني 
الدولة  اآل نهيان رئي�ش  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  جت�سيدا لروؤية �ساحب 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  "يحفظه اهلل" واأخيه �ساحب 
رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي " رعاه اهلل" ب�سرورة التوا�سل 

مع املواطنني يف مواقعهم ويف خمتلف مناطق الدولة.
واأكدت ان خال زيارة وفد املجل�ش الوطني الحتادي برئا�سة معايل الدكتورة 
الفجرة  امارتي  يف  عديدة  وموؤ�س�سات  جلهات  املجل�ش  رئي�سة  القبي�سي  اأمييل 
التي قدمتها تلك  العديد من الإجنييازات  وراأ�ييش اخليمة، اطلعنا خالها على 
اجلهات، خا�سة مراكز رعاية وتاأهيل اأ�سحاب الهمم يف الفجرة وراأ�ش اخليمة، 
املجتمع  ميين  الفئة  هييذه  لييرعيياييية  ال�سرتاتيجية  اخلييطييط  على  اطلعنا  حيث 
م�سيدة  لهم،  املقدمة  اخلدمات  اأمييام حت�سني  تقف  التي  واملعوقات  الإميياراتييي، 
اأمام  تقف  التي  التحديات  تذليل جميع  املراكز يف  تلك  على  القائمني  بجهود 
حتقيق الأف�سل لهم، خا�سة اأن الدولة تعتر اأ�سحاب الهمم جزء اأ�سا�سي من 
امييام حتقيق تطلعاتهم  بد من تذليل كل عقبة تقف  الن�سيج  الجتماعي ول 

واحامهم.
ومن جهتها قالت �سعادة املهند�سة عزة �سليمان ع�سو املجل�ش الوطني الحتادي 
جولتنا يف اإمارات الدولة والتي بداأناها باإماراتي الفجرة وراأ�ش اخليمة امتداد 
لنهج املغفور له باإذن اهلل الوالد املوؤ�س�ش ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمه 
الرملانية  امل�سرة  يف  امل�ساهمة  ميين  املييواطيينييني  متكني  على  حر�ش  الييذي  اهلل 
خلف  خر  ترجمه  نهج  وهييو  منا�سباتهم  كل  يف  بينهم  التواجد  على  وحر�ش 
جمل�ش  نحن  احلكومية.  وامل�سوؤولية  العام  للعمل  عنواناً  لي�سبح  �سلف  خلر 
و�سل  و�سلة  املجل�ش  قبة  حتت  نب�سهم  نكون  اأن  هو  مهمتنا  وجوهر  ال�سعب 

ق�ساياهم مع الفريق احلكومي.
واأ�سافت: ردود اأفعال كل من التقيناهم من املواطنني واملحطات املختلفة خال 
الزيارة جعلت مقولة �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
"رعاه اهلل" التي قالها يف اأول جل�سة من ت�سكيل حكومة امل�ستقبل حا�سرة اأمامنا 
املواطنني،  اأريييدكييم مع  املغلقة،  املكاتب  امليييييدان، ولي�ش خلف  اأريييدكييم يف  وهييي: 
احلكومي  العمل  واقييع  وتييغييرون  احلييلييول،  وت�سعون  التحديات،  عن  تبحثون 
ال�سرتاتيجية  للخطة  ت�سميمنا  يف  عليه  ا�ستندنا  مييا  وهييو  حقيقي،  ب�سكل 
تفعيل  �سمنها  ميين  والييتييي  2016-2021م  ليياأعييوام  للمجل�ش  الييرملييانييييية 

ال�سراكة املجتمعية والزيارات امليدانية.
وقالت �سليمان: هذا النوع من الزيارات مهم جداً يف التاأثر يف الأجيال اجلديدة 
وجت�سيد معنى مهمة املجل�ش الوطني ودور اأع�سائه عن قرب يف اأذهان النا�ش 
وخا�سة جيل ال�سباب، وكانت اجلولة منا�سبة لنا لاطاع على جمموعة من 

الإجنازات احلكومية واملجتمعية.  
ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بلقاء  ت�سرفنا  لقد  واأ�سافت  
�سعود بن �سقر  ال�سيخ  ال�سمو  الفجرة و �ساحب  الأعلى حاكم  املجل�ش  ع�سو 
وكلمات  وكان ل�ستقبالهم  راأ�ش اخليمة  الأعلى حاكم  املجل�ش  القا�سمي ع�سو 

الدعم والتقدير لدور املجل�ش اأكر الأثر يف تتويج زيارتنا .
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•• ال�صارقة -وام: 

والقرتاحات  والقانونية  الت�سريعية  اللجنة  اأ�ييسييادت 
ال�ست�ساري  ال�سارقة  جمل�ش  يف  وال�سكوى  والطعون 
الإن�ساين  ودورهيييا  اخلرية  ال�سارقة  جمعية  بجهود 
النبيل يف داخل الدولة وخارجها وما تقدمه من دعم 
املحتاجة  واحلييالت  والأ�سر  الفئات  جلميع  وم�ساندة 
من خال اإي�سال م�ساعدات املح�سنني اإىل تلك الفئات 

املتعففة .
جاء ذلك خال زيارة وفد اللجنة اإىل جمعية ال�سارقة 
اخلرية وكان يف ا�ستقبالهم عبداهلل �سلطان بن خادم 
ع�سو جمل�ش اإدارة اجلمعية املدير التنفيذي وعبداهلل 

�سيف بن هندي مدير اإدارة املوارد واخلدمات امل�ساندة 
وعلي الرا�سدي مدير اإدارة العاقات العامة والإعام 
�سم الوفد عبداهلل دعيف�ش رئي�ش اللجنة والأع�ساء 
اأمين عثمان الباروت وخليفه �سام�ش الكعبي وعبداهلل 
مراد مرزا والدكتور �ساهني املازمي .. ومن الأمانة 
ق�سم  رئي�ش  خيييادم  بيين  عبدالعزيز  للمجل�ش  الييعيياميية 

اجلل�سات اأمني �سر اللجنة .
الذى  الرائد  بالدور اخلري  دعيف�ش  واأ�ساد عبداهلل 
كفالة  جمييال  فى  اخلرية  ال�سارقة  جمعية  به  تقوم 
املعوزة  باحلالت  والهتمام  والأيييتييام  الفقرة  الأ�سر 
واأعييييمييييال الإغيييياثيييية وجنييييدة امليينييكييوبييني و�ييسييد حاجات 

املعوزين .

يف  هامة  اأدوار  ميين  اجلمعية  بييه  تقوم  مييا  على  مثنيا 
خييدميية املييجييتييمييع ميين خيييال تييقييدمي الييدعييم لاأ�سرة 

الفقرة وتلقي امل�ساعدات واإي�سالها مل�ستحقيها .
من جهته اأعرب عبداهلل �سلطان بن خادم عن تقديره 
الدائم  توا�سله  يف  املجل�ش  بها  يييقييوم  الييتييي  ليييياأدوار 
وع�سوات  اأع�ساء  واهتمام  ومبادراتها  اجلمعية  مع 
على  واحليير�ييش  املتعففة  الأ�ييسييرييية  بيياحلييالت  املجل�ش 

اإي�سال امل�ساعدة لها.
وقييييدم �ييسييرحييا عييمييا تييقييوم بييه اجلييمييعييييية لييدعييم العمل 
اخلري والييذي بييدوره يوحد اجلهود وي�سهم يف رفع 
املعاناة عن املحتاجني ويحقق الأهداف ال�سامية التي 

من اأجله تاأ�س�ست .

ال�سفرة لنا ن�سيبة تختتم زيارة ميدانية مع اأجهزة الأمم املتحدة اإىل نيبال

مدينة ال�سيخ خليفة الطبية تقيم حفاًل لالأطفال امل�سابني مبر�س الناعور 

•• العني - الفجر

العلوم  كييلييييية  ميييين  طييياليييبيييات  فييييييازت 
بييجييامييعيية الإميييييييييارات بييجييائييزتييني يف 
م�سابقة بالعلوم نفكر لعام 2017، 
اأكييييير اجلوائز  اأحيييييد  تييعييتيير  واليييتيييي 
لطالبات  الييعييلييمييي  الييبييحييث  دعييييم  يف 

وطاب اجلامعات.
الأحياء  ق�سم  طييالييبييات  فيييازت  حيييييث 
بحث  كييياأفييي�يييسيييل  الأوىل  بييياجليييائيييزة 
علمي يف جمال الكيمياء التطبيقية 
الطالبة  وهيين  احليييييوييية،  والكيمياء 
اإ�سماعيل  وميييرمي  الييرا�ييسييدى،  �ييسييارة 
ونايلة   الأحييبييابييي،  ونييورة  البلو�سى، 
نييبييي جيييان بيياإ�ييسييراف الييدكييتييور خالد 
عبا�ش الطرابيلي -اأ�ستاذ م�سرك يف 
ق�سم علوم احلياة بجامعة الإمارات.

 كما وح�سد نف�ش الفريق الطابي 
بجائزة املركز الأول كاأف�سل م�سروع 
بحثي وعلمي على م�ستوى جامعات 
املتحدة،  الييعييربييييية  الإميييييييارات  دوليييية 
الميييارات  جامعة  ح�سلت  وبييالييتييايل 
الييعييربييييية املييتييحييدة ممييثييليية فيييى كلية 
الأف�سل  اأف�سل  جييائييزة  على  العلوم 
ال�سباب   للعلماء  العلمي  البحث  يف 
 The Best  (  2017 لييييعييييام 
 of the Best Scientific
 ،)   Research Award
والييييبييييحييييث الييييفييييائييييز تييييينييييياول زييييييييادة 
للملوثات  النباتية  املييعيياجليية  كييفيياءة 
باأ�ستخدام  الييرتبيية  فييى  الييبييرتولييييية 

البكتريا بطريقة جديدة ومبتكرة، 
الدرا�سة هو  الغر�ش من هذه  وكان 
احليوية  املييعيياجليية  كيييفييياءة  حتيي�ييسييني 
النباتات   با�ستخدام  النفطي  للتلوث 
النجيلية  العائلة  نباتات  وبالأخ�ش 

مع خليط من البكرتيا النافعة. 
املييعيياجليية احليييييوييية للتلوث  وتييعييرف 
على  الييبييكييرتيييا  بييا�ييسييتييخييدام  النفطي 
على  اليينييبيياتييات  ا�ييسييتييخييدام  اأو  حييييدة 
حييييييدة كيييميييا هيييييو �يييسيييائيييع وميييييعيييييروف، 
املعوقات،  ميين  العديد  يقابله  ولكن 
والتي  الدرا�سة  هذه  كانت  وبالتايل 
يف  البكرتيا  ا�ستخدام  على  اعتمدت 
حت�سني قدرة النباتات على املعاجلة 

اليينييفييطييي تعتمد  لييلييتييلييوث  احليييييوييية 
هذه البكرتيا على اإفراز انزمي مهم 
 ACC deaminase ا�ييسييمييه 
واليييييييييذي يييييقييييوم بييتييكيي�ييسيير هيييرميييون 
 Stress با�سم  واملعروف  الإيثيلني 
يتكون  واليييييييييذي   Ethylene
البيئي  الإجييهيياد  فقط حتت ظييروف 
الييفيي�ييسيييييولييوجييى يف ظل  والإجيييييهييييياد 
يوؤدي  النفطي، مما  الييتييلييوث  وجيييود 
النباتات  منيييو  يف  كييبيير  �ييسييعييف  اإىل 
من  الرتبة  تنظيف  فى  امل�ستخدمة 

امللوثات البرتولية. 
وقامت البكرتيا باإفراز هذا الأنزمي 
وبييكييميييييات كييبييرة يف امليينييطييقيية حول 

اجلذور الليفية للنباتات من العائلة 
اليينييجيييييلييييية امليي�ييسييتييخييدميية ومييييين ثم 
اليثلني  هييرمييون  تكوين  ميين  قللت 
العائلة  نباتات   واأوراق  جيييذور  فييى 
البحث،  يف  امليي�ييسييتييخييدميية  اليينييجيييييلييييية 
وبييياليييتيييايل اإنيييقيييا�يييش تيييركيييييييزه داخيييل 
كبرة  زييييادة  اإىل  اأدى  ممييا  النباتات 
جدا فى منو اجلذور والأوراق، ومن 
ثم اأدت هذه الطريقة اإىل زيادة قدرة 
البرتول من  امت�سا�ش  النبات على 
الييتييلييوث النفطي  الييرتبيية ومييعيياجليية 
ا�ستخدام  ميين  بكثر  اأفيي�ييسييل  ب�سكل 
النباتات على  اأو  البكرتيا على حدة 

حدة.

•• ال�صارقة-الفجر:

وثقافة  اأدب  ب�سوؤون  متخ�س�سون  دعييا 
مراكز  تيياأ�ييسييييي�ييش  �يييسيييرورة  اإىل  الييطييفييل 
الرقمي  امليييييد  ملييتييابييعيية  عيييربييييييية  رقيييمييييييية 
العامل  يف  اليييطيييفيييل  وتييييزويييييد  اليييعيييامليييي، 
الرقمي  املحتوى  ميين  بح�سته  العربي 
الطفل،  بيياأدب  املتعلق  �سيما  ل  املعا�سر، 
وتييعييوييي�ييش اليينييقيي�ييش احلييا�ييسييل فيييييه من 
التي  الييدول  من  بالعديد  اللحاق  اأجييل 
الآلف  وقييدمييت  املييجييال  هييذا  �سبقت يف 
امل�ستويات  عييلييى  الييرقييمييييية  الييكييتييب  مييين 
واملجتمعية  والعلمية  والثقافية  الأدبية 
التي   الندوة  وغرها.  جاء ذلك خال 
املييتييخيي�ييسيي�ييسييني مايكل  قييدمييهييا كيييل مييين 
وفرونيكا  احليي�ييسيين،  وفيياطييميية  بيييييرد، 
�سمن  الكتاب  ملتقى  قاعة  يف  ت�سارلز 
ال�سارقة  ملهرجان  الثقافية  الفعاليات 
“الكتابة  عنوان  حتت  للطفل،  القرائي 
واأدارهيييا  الرقمي”،  الع�سر  يف  للطفل 
حممد عبدو. اأول املتحدثني يف الندوة 
اأ�سارت  الييتييي  تيي�ييسييارلييز  كييانييت فييرونيييييكييا 
من  املزيد  خلق  الرقمي  العامل  اأن  اإىل 
من  ي�سمه  مييا  ب�سبب  للطفل  الت�ستت 
عن  النا�سرين  اأعجز  ترفيهي  حمتوى 
مناف�ش،  ثقايف  حمتوى  اإيجاد  حماولة 
كييون الييرتفيييييه هييو الييعييامييل الأهيييم لدى 
بعوامل  ميينييافيي�ييسييتييه  وييي�ييسييعييب  الييطييفييل، 
اأخييرى، لكنها اأكييدت يف الوقت نف�سه اأن 

يف  حريته  الطفل  منح  الرقمي  العامل 
و�سياأتي  بخاطره،  يجول  عما  التعبر 
كتابة  طييفييل  كييل  ي�ستطيع  اليييذي  اليييييوم 
اإىل  برد  مايكل  ونبه  الرقمية.  ق�سته 
اأمام  األ ييييرتك الييطييفييل وحيييييداً  اأهييمييييية 
املييحييتييوى الييرقييمييي، ويييتييم الإييييعييياز اإليه 
واملثل،  القيم  ميين  يعر�سه  مييا  بتطبيق 
ومتابعة  الييطييفييل،  جميياليي�ييسيية  اإىل  ودعييييا 
نظره،  وجييهيية  ملعرفة  عليه  يعر�ش  مييا 
الكاتبة  وقييياليييت  مييعييه.  الييييييراأي  وتيييبيييادل 
فاطمة احل�سني: ل تزال لدينا خماوف 
من اقتحام العامل الرقمي، وهذا يف�سر 
اأ�سباب بع�ش الرتاجع فيه قيا�ساً باملنتج 
كالطوفان  اأ�سبح  الذي  الرقمي  العاملي 
الطفل  ميييزاولييية  اأن  واأعييتييقييد  اجليييييارف، 

لييلييقييراءة وال�ييسييتييميياع وامليي�ييسيياهييدة ورمبا 
الذي  الييرقيي�ييش  اأو  اللعبة  مييع  التفاعل 
يوؤديه بطل الق�سة كما يف اأفام ال�سور 
املتحركة يوفر له فر�سة اأكر مما كانت 
اإىل  الييورقييي، وهييي ما نحتاج  الكتاب  يف 
تفعيله حالياً للح�سول على طفل مبدع 
فعاليات  و�سمن  مت�سل،  �سعيد  على   .
ال�سارقة  مليييهيييرجيييان  اليييثيييقيييايف  امليييقيييهيييى 
حما�سرة  اأقيييييييميييت  لييلييطييفييل  اليييقيييرائيييي 
مب�ساركة  ورعايته”،  املوهوب  “الطفل 
فرج  املعروف  ال�سعودي  الأطفال  كاتب 
اأحمد،  الكاتب زكريا  واأدارة  ال�سفري، 
اكت�ساف  طييييرق  اليي�ييسييفييري  بيييني  حيييييث 
قدراته  على  والتعرف  املوهوب  الطفل 
الطفل،  وجميياليي�ييسيية  املييياحيييظييية،  عييير 

والييلييعييب مييعييه، ومييعييرفيية مييقييدار رغبته 
وطييبيييييعيية مييا ييييقيييراأ، وتييعييرييي�ييسييه لبع�ش 
اأنييوع الخييتييبييارات، و�ييسييورة ا�ييسييرتاك كل 
من البيت واملدر�سة واملجتمع لكت�ساف 
اأحييد هذه  املوهبة وعييدم القت�سار على 
الييعييوامييل. واخييتييتييم اليي�ييسييفييري حديثه 
ميييبيييادرة حتدي  اأهييمييييية  اإىل  بيييالإ�يييسيييارة 
اليييقيييراءة الييتييي اأطييلييقييهييا �ييسيياحييب ال�سمو 
ناب  اآل مكتوم،  را�سد  ال�سيخ حممد بن 
اليييوزراء  جمل�ش  رئي�ش  الييدوليية  رئي�ش 
حيياكييم دبيييي، والييتييي ك�سفت عيين اجلانب 
الثقايف الإبداعي للطفل، وبددت النظرة 
هو  الإبيييداع  اأن  حييول  ال�سائدة  القدمية 
فقط ما يتعلق بالأمور العلمية، يف حني 

كانت الثقافة ت�سكو النزواء والإهمال.

خالل فعاليات ال�سارقة القرائي للطفل طالبات جامعة الإمارات يح�سدن جائزتني يف م�سابقة بالعلوم نفكر

دعوات لإن�ساء مراكز عربية لال�ستفادة من  املحتوى الرقمي العاملي 

•• كامتاندو -وام:

اختتمت �سعادة لنا زكي ن�سيبة املندوبة 
الييدائييميية لييدوليية الإميييييارات ليييدى الأمم 
املجل�ش  رئييييي�ييسيية  بيي�ييسييفييتييهييا   - امليييتيييحيييدة 
للمراأة  املتحدة  الأمم  لهيئة  التنفيذي 
لعام 2017 - زيارة ميدانية م�سرتكة 
لأجهزة الأمم املتحدة اإىل نيبال ملتابعة 

اأن�سطة الأمم املتحدة املختلفة فيها.
واأع�ساء  روؤ�ييييسيييياء  الييييزيييييارة  يف  �يييسيييارك 
الأمم  مليينييظييميية  الييتيينييفيييييذييية  امليييجيييالييي�يييش 
وبرنامج  اليوني�سيف  للطفولة  املتحدة 
الأمم املتحدة الإمنائي و�سندوق الأمم 
املتحدة  الأمم  ومكتب  لل�سكان  املتحدة 
الأغذية  وبييرنييامييج  امليي�ييسيياريييع  خلييدمييات 
العاملي. و�سمل برنامج الزيارة الطاع 
عن كثب على اأن�سطة الوكالت الدولية 
وموائمتها  اليييواقيييع  اأر�ييييش  عييلييى  اليي�ييسييتيية 
والتن�سيق فيما بينها ف�سا عن اللتقاء 
باملمثلني امليدانيني لتفهم الق�سايا التي 

توؤثر على امل�ساريع ونتائجها. 
واأ�سهمت هذه الزيارة امليدانية امل�سرتكة 
ويب�سون  والييتييون  �سعادة  تراأ�سها  الييتييي 
امليييينييييدوب الييييدائييييم لأنييتيييييجييوا وبيييياربييييودا 
يف  لليوني�سف  التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش 
الروؤ�ساء مبعطيات ما يدور  اإملييام  تعزيز 
امليدان  يف  املييتييحييدة  لييياأمم  اأن�سطة  ميين 
لاجتماعات  التح�سر  من  لتمكينهم 
التنفيذية  للمجال�ش  القادمة  ال�سنوية 

لهيئاتهم املعنية.
واأع�ساء  الييييروؤ�ييييسيييياء  قيييييييام  وتيي�ييسييميينييت 
الرامج  بيييزييييارة  الييتيينييفيييييذييية  املييجيياليي�ييش 
املتحدة  الأمم  تدعمها  التي  واملييبييادرات 
البنية  تييقييوييية  اإىل  والييهييادفيية  نيييييبييال  يف 
اإىل  والييو�ييسييول  للمجتمعات  الييتييحييتييييية 
التعليم وتعزيز متكني املراأة وم�ساركتها 

اأعقاب  يف  �سيما  ول  الريفية  والتنمية 
تييداعيييييات الييزلييزال اليييذي وقييع يف و�سط 

نيبال عام 2015.
ن�سيبة  لنييا  ال�سفرة  �سعادة  واأو�ييسييحييت 
يف تيي�ييسييريييحييات لييهييا اأعيييقييياب عييودتييهييا اأن 
�سكلت  نيبال  اإىل  امليدانية  الزيارة  هذه 
العمل  على  كثب  عيين  ليياطيياع  فر�سة 
الهام الذي تقوم به اأ�سرة الأمم املتحدة 
والتن�سيق  نيبال  يف  الييواقييع  اأر�يييش  على 
بني وكالت الأمم املتحدة للم�ساعدة يف 
اإعادة بناء ومنو املجتمعات بعد الزلزال 

املدمر عام 2015.
تتعاون  املييتييحييدة  الأمم  اأن  اإىل  ولييفييتييت 
بيي�ييسييكييل وثيييييق ميييع نيييييبييال ومبيييا يتوافق 
احلكومة  ا�ييسييرتاتيييييجييييية  اأهيييييييداف  ميييع 

واأولوياتها .
م�سرة اإىل زيارتها امليدانية لهذا البلد 
اإمنييييا �ييسييكييلييت فيير�ييسيية عييلييى �ييسييعيييييد اآخر 
لدولة  الييقييوي  اللييتييزام  تاأكيد  لتجديد 
الإمارات وعاقتها الوثيقة مع حكومة 
عنه  التعبر  مت  مييا  وهييو  نيبال  و�سعب 

التي  امل�ستوى  الرفيعة  الزيارة  اإطييار  يف 
قام بها رئي�ش وزراء نيبال بو�سبا كمال 
داهييال اإىل دوليية الإميييارات خييال يناير 
القيادة يف  املتميزة مع  ولقاءاته  املا�سي 

دولة الإمارات.
وك�سفت ال�سفرة ن�سيبة عن اأن زيارتها 
وزير  مع  لقاء  اإجيييراء  �سملت  نيبال  اإىل 
براكا�ش  الييدكييتييور  النيبايل  اخلييارجييييية 

�ساران ماهات .
لفتة اإىل اأنها حر�ست خال اللقاء على 
نقل حتيات وتقدير �سمو ال�سيخ عبداهلل 
اخلارجية  وزيييييير  نييهيييييان  اآل  زاييييييد  بييين 
واليييتيييعييياون اليييييدويل ليييه وليييبييياده وعلى 
القوية  الييثيينييائييييية  بييالييعيياقييات  الإ�يييسيييادة 
موؤخرا  قوة  ازدادت  والتي  البلدين  بني 

بافتتاح �سفارة دولة الإمارات يف نيبال.
ونوهت اإىل اأن برنامج عمل وفد روؤ�ساء 
ت�سمن  املتحدة  الأمم  ووكيييالت  بييرامييج 
املجل�ش  رئي�ش  نييائييب  مقابلة  نيبال  يف 
اليييوطييينيييي لييلييتييخييطيييييط الييييدكييييتييييور مني 
جمل�ش  رئي�ش  ونييائييب  �سري�ستا  بييهييادور 

برا�ساد  واأييييودهيييي  الييوطيينييي  التخطيط 
حول  النتخابات  مفو�سي  كبر  ييياداف 

عملية التنمية يف الباد.
اأنييهييا حيير�ييسييت خيييال هذه  ولييفييتييت اإىل 
اإلقاء ال�سوء على جتربة  اللقاءات على 
دولة الإمييارات يف النتخابات الرملانية 
ويف تعزيز �سمان م�ساركة املراأة الن�سطة 

يف العملية ال�سيا�سية.
وجتولت �سعادة ال�سفرة ن�سيبة والوفد 
الإن�ساين  التجمع  منطقة  يف  املييرافييق 
حول  مناق�سة  يف  و�ساركت  كامتاندو  يف 
املييرفييق وا�ييسييتييخييدامييه خيييال زلييييزال عام 

.2015
التنفيذية  املجال�ش  واأع�ساء  وتوجهت 
اإحيييياطيييية عن  تييلييقييوا  بيييييييدور حيييييث  اإىل 
اليييراميييج واملييييبييييادرات الييعييامييليية الييتييي مت 
نيبال  و�يييسيييط  مييقيياطييعييات  يف  تيينييفيييييذهييا 
لزيارة مدر�سة  ومن ثم مدينة غرخو 
�سيد�سور البتدائية حيث تقام الف�سول 
النتقالية  التعليم  مراكز  يف  الدرا�سية 

ال�سبه الدائمة.

واجتمع الفريق خال تواجده يف املدينة 
مع جلنة حماية الأطفال القروية التي 
تدعمها اليوني�سف وا�سطلعوا عن كثب 
الن�سائية  التعاونيات  دعييم  كيفية  حييول 
ن�ساء واأطفال املجتمع املحلي وا�ستمعوا 
اأي�سا ملاحظات الن�ساء والأطفال حول 
انطباعاتهم ب�ساأن هذه اخلدمات والدور 

الذي تلعبه الأمم املتحدة يف حياتهم.
ل�سعادة  امليييييييدانييييييية  اليييييزييييييارة  و�ييسييمييلييت 
ال�سفرة لنا ن�سيبة والأع�ساء الأخرين 
كاليانبور  اإىل  التنفيذية  املجال�ش  من 
اإطار  يف  اخليي�ييسييروات  جمع  مركز  تفقد 
املجتمعية  الييتييحييتييييية  الييبيينييييية  بيييرنييياميييج 
املدعوم  العي�ش  �سبل  اإنييعييا�ييش  وبييرنييامييج 
من قبل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 
لدعم  مبكرة  مبادرة  مبثابة  هي  والتي 

املت�سررين من زلزال عام 2015.
التحتية  الييبيينييييية  ميي�ييسييروع  �ييسييمييلييت  كييمييا 
وبرناجما  للت�سرر  القابلة  املجتمعية 
جزءا  يعتران  واللذين  النقد  لتوزيع 
الإنييعييا�ييش والإغيياثيية املطولة  ميين عملية 
التي قام بها برنامج الأغذية العاملي يف 

ل�سيانغ واأورليني .
وتفاعل الوفد مع املجتمع وناق�ش كيفية 
تعزيز البنية التحتية اجلديدة من اأجل 
الفر�ش  تييهيييييئ  اليييتيييي  املييجييتييمييع  تيينييمييييية 

القت�سادية امل�ستدامة للم�ستقبل.
امل�سرتكة  امليييييدانييييية  اليييزييييارة  وت�سمنت 
ال�سغرة  امل�ساريع  تنمية  برنامج  ر�سد 
املتحدة  الأمم  بيييرنييياميييج  ميييين  بييييدعييييم 
الإمنيييييائيييييي فييي�يييسيييا عيييين اليييتيييفييياعيييل مع 
امل�سائل  يف  العاملني  ال�سحة  موظفي 
بيييالأطيييفيييال والأمييييهييييات الذين  املييتييعييلييقيية 
يعانون من �سوء التغذية. والتقت �سعادة 
ن�سيبة متطوعات يف جمال �سحة الإناث 
ل�سمان  املييجييتييمييع  يف  دورهييييين  وعيياييينييت 

املييراأة على الرعاية ال�سحية يف  ح�سول 
املناطق الريفية يف نيبال.

قالت  اليييي�ييييسيييياأن  بيييهيييذا  ليييهيييا  تييعييليييييق  ويف 
روؤيييية  األييهييمييتيينييي  لييقييد  ن�سيبة  اليي�ييسييفييرة 
اأثرت  التي  وامللمو�سة  احلقيقية  ال�سبل 
الكثرين  حياة  على  املتحدة  الأمم  بها 

الذين كانوا بحاجة اإليها.
معربة عن فخرها لكون دولة الإمارات 
املجال  مييلييتييزم يف  فيياعييليية وميييانيييح  جييهيية 

الإن�ساين مبا يف ذلك يف نيبال.
الييتييفيياعييل ميييع الأطيييفيييال  اإن  واأ�يييسيييافيييت 
واليينيي�ييسيياء اليييذيييين ا�يييسيييتيييفيييادوا مييين هذه 
العمل  اأهييمييييية  بييو�ييسييوح  امليي�ييسيياريييع عك�ش 
الييييذي نييقييوم بييه يف نيييييويييورك يف جمال 
اأن  ليي�ييسييمييان  امليييتيييحيييدة  الأمم  اإ�ييييسيييياح 
وتقدم  تعمل  املييتييحييدة  الأمم  منظومة 
اأق�سى  ل�سمان  وفعالية  بكفاءة  النتائج 
الذين  النا�ش  حياة  يف  اليتاأثر  من  حد 

هم يف �سلب عملها .
التفاعل  اأن  اإىل  �ييسييعييادتييهييا  وخييليي�ييسييت 
مييع حييكييوميية نيييييبييال كيييان مييفيييييدا للغاية 

باآخر  اأو  ب�سكل  واأ�سهم  املجل�ش  لأع�ساء 
يف ح�سولهم على ماحظات بناءة حول 
واأولوياتها  واأثييرهييا  املتحدة  الأمم  دور 

امل�ستقبلية .
اأن دولييية الإميييييارات هييي مبثابة  مييوؤكييدة 
�ييسييريييك قيييوي ومييلييتييزم ميييع نيييييبييال على 
الأطراف  واملتعدد  الثنائي  ال�سعيدين 
قوة  لتعزيز  تطلعها  مييبييدييية  والييثيينييائييي 
هيييييذه اليييعييياقييية بييييني اليييبيييليييديييين خال 

ال�سنوات املقبلة.
التنمية  �ييسييركيياء  اأحيييييد  نيييييبييال  وتييعييتيير 
اإذ ت�ستثمر  املقربني من دوليية الإميييارات 
اليييييدولرات على �سكل  الييدوليية مييايييني 
اليينييطيياق لتعزيز  وا�ييسييعيية  �ييسيينييوييية  ميينييح 
البنية التحتية واخلدمات الجتماعية.

رئييييي�ييسيييييا يف  دورا  الييييدوليييية  لييعييبييت  كيييميييا 
وقامت   2015 عام  لزلزال  ال�ستجابة 
املتحدة  لييياأمم  العمليات  مييركييز  بيييدور 
ح�سد  يف  واأ�سهمت  الدولية  وال�ستجابة 
العاجلة  والإغاثة  والإنقاذ  البحث  فرق 
مبا يف ذلك توفر الطعام ومعدات املياه 

والأدوييييييية. وقيييد حيييازت دولييية الإميييييارات 
الييثييالييثيية خيييال الأربييييييع �سنوات  لييلييمييرة 
اأكيير دوليية مانحة يف  املا�سية على لقب 
مقارنة  اخلارجية  للم�ساعدات  الييعييامل 
املييئييوييية مييين جمييمييل الدخل  بيياليينيي�ييسييبيية 
التعاون  منظمة  تقييم  ح�سب  القومي 

القت�سادي والتنمية.
ال�سفرة  �سعادة  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتييدر 
زييييييارة ميدانية  �ييسييرتاأ�ييش  نيي�ييسيييييبيية  لنيييا 
اأخرى يقوم بها وفد هيئة الأمم املتحدة 
غيانا  الأربيييع  نوابها  ميين  املييكييون  للمراأة 
اإىل  و�سوي�سرا  ومونتينيجرو  وليبريا 
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اإبريل اجلاري.
مقابلة  اليييييزييييييارة  بيييرنييياميييج  ويييتيي�ييسييميين 
وروؤ�ساء  الهندية  احلكومة  عن  ممثلني 
املييتييحييدة و�ييسييركييائييهييا من  وكييييالت الأمم 
على  لاطاع  املدين  املجتمع  منظمات 
اأوجه اأن�سطة برامج هيئة الأمم املتحدة 
التو�سيات  وتييقييدمي  الييهيينييد  يف  لييلييمييراأة 

حولها.

•• اأبوظبي - الفجر

الطبية  خليفة  ال�سيخ  مييدييينيية  نظمت 
اإحدى من�ساآت �سركة اأبوظبي للخدمات 
لاأطفال  حيييفيييًا  »�يييسيييحييية«  اليي�ييسييحييييية 
امل�سابني مبر�ش الناعور )الهيموفيليا( 
بح�سور اأفراد اأ�سرهم كجزء من فعاليات 

اليوم العاملي للناعور.
 ييييييهيييييدف اليييييييييييييوم اليييييعيييييامليييييي ليييلييينييياعيييور 
)الييهيييييمييوفيييييليييييا(، الييييييذي احييتييفييلييت به 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية حتت �سعار 
م�ستوى  رفع  اإىل  اأ�سواتهم”،  “ا�سمع 
بناء  و�سرورة  املر�ش،  هذا  حول  الوعي 
الأ�يييسييير اليييواعييييييية واليييداعيييمييية لأفيييرادهيييا 
اإىل  الإح�سائيات  وت�سر  بييه.  امل�سابني 
�سخ�ش   10،000 كييل  ميين   1 اإ�ييسييابيية 
وهو  )الهيموفيليا(،  اليينيياعييور  مبيير�ييش 
الييييدم يوؤثر  نيييزف  ا�ييسييطييراب وراثيييييي يف 
على عملية تخره، فالأ�سخا�ش الذين 

الكمية  ميلكون  ل  الناعور  من  يعانون 
عبارة  وهييو  التخر،  عامل  من  الكافية 
الييييدم يتحكم  بيييروتيييني ميييوجيييود يف  عييين 
امل�ساب  اأن  يعني  ما  الييدمييوي،  بالنزيف 
قيييد يييتييعيير�ييش لييليينييزف اليييدميييوي لفرتة 
اأطييييول ممييا هييو مييعييتيياد، كييمييا قييد يواجه 
بع�ش امل�سابني به نزفاً دموياً دون �سبب 
من  غرها  اأو  الع�سات  اأو  املفا�سل  يف 

اأع�ساء اأج�سامهم.
و�سرح الدكتور نا�سر الزين، ا�ست�ساري 
والأورام  الييييدم  اأميييرا�يييش  قيي�ييسييم  ورئييييي�ييش 
لييييدى مدينة  بيييالإنيييابييية  عيينييد الأطييييفييييال 
ال�سيخ خليفة الطبية، املجاز من البورد 
الأمركي يف طب الأطفال ومن البورد 
عند  والأورام  الييدم  لأمرا�ش  الأمركي 
الهيموفيليا  اليينيياعييور  يييوؤثيير  الأطيييفيييال: 
على العديد من اجلوانب ال�سحية عن 
اليومية.  حياته  طبيعة  وعلى  امل�ساب، 
والأورام  اليييدم  اأمييرا�ييش  ق�سم  بيييداأ  وقييد 

العاج  برنامج  مبراحل  الأطييفييال  عند 
الييوقييائييي بييعييامييل الييتييخيير عيينييد مر�سى 
اأ، للح�سول  اليينييوع  اليينيياعييور احلييياد ميين 
التخر  املنا�سبة من عامل  الكمية  على 
الذي يفتقدون اإليه، وذلك خال ثاث 
اليييذي من  الأمييير  الأ�ييسييبييوع.  جل�سات يف 
امل�ستمر،  اليينييزيييف  ميين  حمايتهم  �ييسيياأنييه 
اليينييمييو والييعييمييل واللعب  وميييكيينييهييم ميين 
دون اأي ن�سبة تذكر من التعر�ش خلطر 
التعاون  وميين خييال  الييدمييوي.  النزيف 
فرق  بني  ما  واملييتييدرج  واملنظم  امل�سرتك 
العمل، متكنا من تو�سيع نطاق خدماتنا 
بعامل  الوقائي  العاج  اأجييل توفر  من 

التخر لبع�ش املر�سى يف منزلهم.
يراجع  الييزييين،  نا�سر  الييدكييتييور  وتييابييع   
خليفة  ال�سيخ  مييدييينيية  يف  حيياليييييا  لييدييينييا 
الطبية 30 مري�ش وبع�سهم ل يحتاج 
التخري  العامل  اأن  حيث  الييعيياج  اإىل 
لييدرجيية الحتياج  قييليييييًا  لييييي�ييش  لييديييهييم 

العيادة  يف  نييتييابييعييهييم  لييذلييك  دواء،  اإىل 
اخلييارجييييية ميين حييني لآخييير للتاأكد من 
الأهل  واأن  ال�سحية  حالتهم  ا�ستقرار 
على معرفة واطاع باأي م�ستجد. نقوم 
اأمور  يف  املر�سى  اأهييال  مب�ساعدة  كذلك 
فيها  التعليمي  الكادر  وتثقيف  املدر�سة 
متري�سي  وطيياقييم  ومعلمني  اإدارة  ميين 
حييييول حيييالييية الييطييفييل ومييييا يييجييب عمله 
يف حييال حيييدوث اإ�ييسييابيية اأو نييزيييف، ويتم 
بالهاتف  املدر�سة  مع  مبا�سرة  التوا�سل 
نوفر  كيييميييا  الإلييييييكييييييرتوين  الييييريييييد  اأو 
احلالة  عيين  �ساملة  طبية  تييقييارييير  لييهييم 

ال�سحية لاأطفال.«
 بداأت مدينة ال�سيخ خليفة الطبية العام 
اإعطاء  كيفية  الأهييييايل  بتعليم  املييا�ييسييي 
الدواء باحلقنة للطفل امل�ساب بالناعور 
اإىل  لييلييحيي�ييسييور  املييينيييزل دون احلييياجييية  يف 
ن�سبة  خف�ش  يف  �ساهم  ممييا  امل�ست�سفى، 
الإقامة  عيينيير  يف  امليييراجيييعيييني  امليير�ييسييى 

الق�سرة اإىل الثلث. واأ�سبحت املواعيد 
ال�سهرية  املييييراجييييعييييات  عيييليييى  تييقييتيي�ييسيير 
الييروتييييينييييية بيييدًل ميين احليي�ييسييور مرتني 
ال�ساعة  ييييقيييارب  ميييا  وقيي�ييسيياء  اأ�ييسييبييوعييييياً 
والن�سف للح�سول على الدواء يف عيادة 
توفر  عيين  الييقيي�ييسييرة، ف�سًا  الإقيياميية 
امليي�ييسييتيي�ييسييفييى من  اإىل  ميي�ييسييقيية احليي�ييسييور 

مناطق بعيدة.
اأو�سح  امليي�ييسييتييخييدميية  الأدوييييييييية  وحيييييول   
اأن مدينة ال�سيخ خليفة  الدكتور الزين 
من  الأحييدث  الن�سخة  ت�ستخدم  الطبية 
ريكومبينانت  امل�ستن�سخ   8 العامل  دواء 
فييياكيييتيييور 8 وهيييييو يييعييتيير اأكيييييير اأمييييانيييياً 
الإ�سابة  مبنع  فعالة  ب�سورة  وي�ساهم 
عن  تنتقل  قد  فايرو�سية  التهابات  بيياأي 
طريق م�ستقات الدم. وحالياً فاإن اجليل 
الييرابييع ميين هييذه الأدوييييية متنع تعر�ش 
التزموا  نزيف يف حال  اأي  اإىل  الأطفال 
اإيييجييابيياً على  بخطة الييعيياج ممييا يييوؤثيير 

جودة حياتهم.
الر�سم  الييفييعييالييييية  اأنييي�يييسيييطييية  ا�ييسييتييمييلييت 
اأنيييييواع الفنون  عييلييى اليييوجيييوه وخمييتييلييف 
اإ�سعاد  �ييسيييييتييم  كييمييا  اليييييييدويييية،  واحليييييرف 
الأطيييفيييال بييتييقييدمي الييهييدايييا لييهييم خال 
�سيتواجد جمموعة  كما  الفعالية.  هذه 

مييين مييقييدمييي اليييرعيييايييية اليي�ييسييحييييية من 
لتقدمي  الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة 
واملوظفني  والييزوار  للمر�سى  املعلومات 
والإجابة  الهيموفيليا،  اليينيياعييور  حييول 
املطروحة  ا�ييسييتييفيي�ييسيياراتييهييم  جييميييييع  عييلييى 
بييخيي�ييسييو�ييش هييييذا امليييير�ييييش، واخليييدميييات 

و�ستقوم  هيييذا  امليي�ييسييتيي�ييسييفييى.  يف  املييتييوفييرة 
بتوعية  الييتييفيياعييلييييية  اليييعييير�يييش  ليييوحيييات 
التي  الأن�سطة  من  املزيد  حول  املر�سى 
ينظمها ق�سم الأطفال، اإىل جانب توزيع 
حول  التثقيفية  واليينيي�ييسييرات  الييكييتيييييبييات 

املر�ش.

» ت�سريعية وقانونية « ا�ست�ساري ال�سارقة ت�سيد بجهود جمعية ال�سارقة اخلرية
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اأخبـار الإمـارات

يف مدار�س »وزارة الرتبية« و»اأبوظبي للتعليم« 

تدري�س املواد الدرا�سية املقررة بالعربية يف الف�سول الدرا�سية بالف�سحى 

برنامج العني ال�ساهرة 

�سلة اخلر تطلق �سراح 31 من نزلء عقابية راأ�س اخليمة 

بعدد من العرو�س الفلكلورية والور�س وامل�سابقات 

» الثقافة « حتتفل باليوم العاملي للرتاث بجميع مراكزها يف الدولة 

•• دبي-الفجر:

والتعليم،  الييرتبييييية  وزارة  اأ�يييسيييدرت 
للتعليم  اأبييييو ظييبييي  وكيييذليييك جمييليي�ييش 
جميع  بيييتيييدريييي�يييش  ييييقييي�يييسيييي  قيييييييييييراراً 
داخل  الييعييربييييية  باللغة  املييقييررة  املييييواد 
العربية  باللغة  الدرا�سية،  ال�سفوف 
الف�سحى، ف�سًا عن اتخاذ جمموعة 
هذا  بتحقيق  الكفيلة  اخلييطييوات  من 

الهدف. 
تيياأتييي هيييذه اخلييطييوة يف اإطييييار حر�ش 
ظبي  اأبييييو  وجمييليي�ييش  الييرتبييييية  وزارة 
للتعلم على متكني الطلبة من اللغة 
الأم ومهاراتها اللغوية، وتعزيز �سلة 
الطلبة مبفرداتها وجتلياتها وبقائها 

حا�سرة بقوة يف املعامات اليومية. 
مييعييايل ح�سني احلييمييادي وزير  واأكيييد 
الرتبية والتعليم اأن قرار اعتماد اللغة 
العربية يف التدري�ش نابع من حر�ش 

الوطنية  اجلهود  تعزيز  على  الييوزارة 
الرامية اإىل اإعادة لغة ال�ساد مكانتها 
العربية  اأن  اإىل  ميي�ييسييراً  الييرا�ييسييخيية، 
وتاريخنا  لإرثنا  اجلامع  الوعاء  تعد 
وهييويييتيينييا وحيي�ييسييارتيينييا والهييتييمييام بها 
وتكري�سها لدى الأجيال مطلب ملح. 
وقال معاليه اإن اعتماد اللغة العربية 
بالعربية  املييقييررات  لتدري�ش  و�سيلة 
تعزيز  نحو  اجلييهييود  دفييع  يف  �سي�سهم 
اليييعيييربييييييية، وهييييو ميييا �ييسييييينييعييكيي�ييش على 
و�سيقود  للطالب،  الأكادميي  التطور 
لق�ساء  امليييجيييال  اتييياحييية  اإىل  بييالييتييايل 
وقت كبر باحلديث والقراءة وتعزيز 
املهارات اللغوية بني خمتلف عنا�سر 

املجتمع املدر�سي. 
ت�سعى  الييرتبييييية  وزارة  اأن  واأو�ييييسييييح 
تكثيف  اخلييييطييييوة  هيييييذه  خيييييال  ميييين 
العربية  الييلييغيية  اليييطييياليييب  مميييار�يييسييية 
تعليمية  بيئة  يف  واإبقائه  الف�سيحة، 

طييبيييييعييييية تييتيييييح ممييار�ييسييتييهييا، ميييوؤكيييداً 
تدري�ش  بلغة  املتعلق  الييقييرار  هييذا  اأن 
داخل  الييعييربييييية  باللغة  املييقييررة  املييييواد 
العربية  باللغة  الدرا�سية  ال�سفوف 
اأخرى  لعييتييبييارات  وذليييك  الف�سحى، 
العربية  الييلييغيية  اأن  يف  تييتييمييثييل  مييهييميية 
الإمارات  لدولة  الر�سمية  اللغة  هي 
املييتييحييدة، ووجييييوب ظهورها  الييعييربييييية 
جلّية يف املعامات اليومية، ول�سّيما 

ما يخت�ش بالدرا�سة والتعليم. 
الدوافع  وحدد معاليه جمموعة من 
القرار،  هيييذا  �ييسييدر مبييوجييبييهييا  الييتييي 
اللغة  اأن  عييلييى  بييالييتيياأكيييييد  تييتييلييخيي�ييش 
اأن تكون لغة التوا�سل  العربية يجب 
يف املواد التي تدر�ش بالعربية، كما هو 
احلال بالن�سبة للغة الإجنليزية التي 
هي لغة التوا�سل يف املواد التي تدر�ش 

باللغة الإجنليزية. 
الأخرى جلوء  الدوافع  واأ�ساف: من 

بلهجاتهم  للتحدث  املدر�سني  بع�ش 
الييعييامييييية يف اليي�ييسييف اليييدرا�يييسيييي، مما 
يعر�ش الطلبة لا�ستماع اإىل لهجات 
ذلك  لهم  ي�سكل  وبييالييتييايل  متنوعة، 
عائًقا لفهم ما ُيتناول يف ال�ش، ف�سًا 
الوقت  من  مت�سًعا  الطالب  منح  عن 
الف�سحى،  العربية  باللغة  ليتوا�سل 
ا�ييسييتييخييدمييهييا يف  اإذا  يييتيياأتييى  ل  وهيييييذا 

ح�س�ش مادة اللغة العربية وحدها. 
اإبقاء  على  حتر�ش  اليييوزارة  اأن  وذكيير 
اللغة  ملمار�سة  حّية  بيئة  يف  الطالب 
وحتدًثا،  وا�ستماًعا،  قيييراءة،  العربية 
بيييجيييانيييب ميي�ييسيياعييفيية زمن  وكييييتييييابيييية، 
املييمييار�ييسيية الييلييغييوييية بييالييفيي�ييسييحييى مبا 
الييييذي يق�سيه  اليييوقيييت  ثييلييثييي  ييييعيييادل 
الطالب يف املدر�سة، و تعزيز  مهاراته 

اللغوية.
�سيوؤدي  القرار  اأن  اإىل  معاليه  وذهب 
وتكافوؤ  الييعييداليية  ميييبيييداأ  حتييقيييييق  اإىل 

ليتوا�سلوا مع  الطلبة،  اأمام  الفر�ش 
يفهمها  بييلييغيية  وزمييائييهييم  معلميهم 
من  التخل�ش  اإىل  اإ�ييسييافيية   ، اجلميع 
الرت�سبات التي علقت باأذهان الطلبة 
العربية  اللغة  باأن  التوهم  املتمثلة يف 
لغة  اأو  الييدر�ييش،  لغة  هييي  الف�سيحة 
التعامات  لغة  اأو  والكتابة،  الييقييراءة 
اأن يعوا  يييجييب  بيييل  فييقييط،  اليير�ييسييمييييية 
اأنها لغة التوا�سل واحلديث اليومي، 

والتعلم، والإنتاج والن�سر. 
ميين جهته اأكيييد مييعييايل الييدكييتييور علي 
را�يييسيييد اليينييعيييييمييي مييدييير عيييام جمل�ش 
اأبوظبي للتعليم على حر�ش املجل�ش 
يف تطبيق قرار اعتماد اللغة العربية 
والتحدث  الييتييدرييي�ييش  يف  الييفيي�ييسييحييى 
يف املييدار�ييش، واليييذي ييياأتييي اإميييانييا منا 
باأهمية هذه اللغة التي تعك�ش هويتنا 
للروؤى  وترجمة   ، ال�سيل  وموروثنا 
احلكيمة لقيادتنا الر�سيدة يف احلفاظ 

على اللغة العربية وتعزيز مكانتها يف 
املجتمع باعتبارها اأداة رئي�سة لتعزيز 
القادمة،  لاأجيال  الوطنية  الهوية 
الطلبة  بني  توا�سل  و�سيلة  اأنها  كما 

باختاف ثقافاتهم وجن�سياتهم. 
العربية  الييلييغيية  اإن  مييعيياليييييه  واأ�يييسييياف 
حتييمييل قيييييميية جييمييالييييية بييالييغيية، فلغة 
املفردات  من  للعديد  حا�سنة  ال�ساد 
كرتوبوين  واإنيينييا  العميقة،  واملييعيياين 
نعمل  التعليم  قييطيياع  يف  وميي�ييسييوؤولييني 
اأهمية  تييعييزيييز  اأجيييييل  مييين  جييياهيييديييين 
وبيان  العربية  اللغة  على  املحافظة 
اأبنائنا  بييني  واإتقانها  اأهميتها  مييدى 
الييطييلييبيية، وحيييث الييطييلييبيية عييلييى تفعيل 
ال�ستخدام ال�سليم ملفردات لغتنا الأم 
وجمالياتها، واإثراء احل�سيلة اللغوية 

والعلمية للطلبة. 
واأ�سار معاليه اإننا يف جمل�ش اأبوظبي 
للتعليم نوؤكد على اأهمية التزام جميع 

تدر�ش  التي  الدرا�سية  امليييواد  معلمي 
باللغة العربية يف املدار�ش احلكومية 
مع  والييتييحييدث  بالتدري�ش  واخلييا�ييسيية 
باللغة  الييدرا�ييسييي  الف�سل  يف  الطلبة 
الييعييربييييية والييفيي�ييسيييييحيية، فيي�ييسييا عن 
معاير  �سمن  املمار�سة  هييذه  اإ�سافة 
العتماد والرقابة والرتخي�ش املهني 
يف املدار�ش ومعاير توظيف املعلمني 
املجل�ش  �سيعمل  كما  اأدائييهييم،  وتقييم 
تييدريييبييييية �سمن  بييرامييج  تنظيم  عييلييى 
املجل�ش  يف  املييهيينييييية  الييتيينييمييييية  بيييراميييج 
حول قواعد التوا�سل باللغة العربية 

للمعلمني من غر املتخ�س�سني.
والتعليم  الييرتبييييية  وزارة  واتيييخيييذت   
القرار  هيييذا  لتفعيل  خيييطيييوات،  عيييدة 
من خال ت�سجيع املعلمني كافة على 
الغرفة  يف  العربية  باللغة  التوا�سل 
التعليمي، وتدريب  ال�سفية، واملوقف 
يييحييتيياجييون دعييميياً يف  الييذييين  املعلمني 

العربية،  بييالييلييغيية  الييتييوا�ييسييل  ميييهيييارات 
مع  التوا�سل  على  الطلبة  وت�سجيع 
العربية  باللغة  ومعلميهم  اأقرانهم، 
الف�سحى، ف�سًا عن توعية املجتمع 
املييييدر�ييييسييييي بيييي�ييييسييييرورة تيييعيييزييييز ودعييييم 
ال�سدد،  هذا  يف  الإيجابية  املمار�سات 
اأولياء الأمور،  ونقل هذا التوجه اإىل 
ليعملوا على تهيئة الظروف لأبنائهم، 
قرار  واإ�سدار  ذلك،  على  وت�سجيعهم 
ي�ستثنى  ل  حتى  بذلك،  ملزم  وزاري 
اأحيييد مييين  �ييسييرورة الييتييوا�ييسييل باللغة 
العربية الف�سحى يف املوقف ال�سفي.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ال�ساهرة”  “العني  بييرنييامييج  عييكيي�ييش 
اإذاعة  اأثييير  الإذاعييييي اليييذي يبث عيير 
الإعييييام  اإدارة  وتييعييده  راأ�ييييش اخليييييميية 
بييالييقيييييادة العامة  الييعيياميية  والييعيياقييات 
حلقته  يف   ، اخليييييميية  راأ�يييييش  ليي�ييسييرطيية 
دولة  تييبيينييتييه  الييييذي  اليينييهييج   ،  ”32“
العطاء  يف  تاأ�سي�سها  ميينييذ  الإمييييييارات 
للجميع  اخلييير  وتيييقيييدمي  الإنييي�يييسييياين 
اأهم  ال�سوء على  ، و�سلط  دون مقابل 
ل�سرطة  العامة  القيادة  برامج  واأبييرز 
راأ�ش اخليمة من خال اإدارة املوؤ�س�سة 
اخلر  عييام  يف  والإ�ساحية  العقابية 
اليي�ييسييمييو ال�سيخ  اإعييييان �ييسيياحييب  ميينييذ 
رئي�ش  نييهيييييان  اآل  زاييييييد  بييين  خييليييييفيية 
دولة  يف   2017 عيييام  بيييياأن   ، اليييدولييية 
الإمارات �سيكون �سعاره “عام اخلر” 
عر التعاون الاحمدود مع ال�سركاء 
الداعمة  واجلييهييات  ال�ييسييرتاتيييييجيييييني 
 ، الأهييييداف  لتحقيق  الييعيياميية  للقيادة 
وا�ستعر�ش بهذا ال�ساأن ، مبادرة “�سلة 
والتي  واأهميتها  واأهييدافييهييا  اخلر” 
تدعم املتعرين مادياً يف ق�سايا مالية 
لنزلء املوؤ�س�سة العقابية والإ�ساحية 
واملجتمع  اليييوطييين  خيييدمييية  �ييسييبيييييل  يف 
م�سرتكة  مييي�يييسيييوؤولييييييية  تييعييتيير  اليييتيييي 
القادرين  والأفييييييييراد  احلييكييوميية  بيييني 
دولة  باأن  واأكد   ، واملوؤ�س�سات واجلهات 

فييريييق عمل  كييانييت و�ستبقى  الإمييييارات 
واحد يف زرع ثقافة التطوع باعتبارها 
من موؤ�سرات رقي املجتمع وحت�سره .

ا�ييسييتيي�ييسيياف الييرنييامييج اليييرائيييد عدنان 
احليييييميييييادي رئييييييي�يييش قييي�يييسيييم ال�ييييسيييياح 
العقابية  املييوؤ�ييسيي�ييسيية  بييييياإدارة  والييتيياأهيييييل 
رئي�سة  ال�سحي  ومييرمي  والإ�ساحية 

مفو�سية مر�سدات راأ�ش اخليمة 
   واأ�سار ال�سيفان اإىل اإرث املغفور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
العطاء  قيييييم  اأر�يييسيييى  الييييذي  ثييييراه  اهلل 
الرئي�سية  املبادئ  كاأحد  اخلر  وعمل 
اليييتيييي انييطييلييقييت ميينييهييا ر�يييسيييالييية دوليييية 
البي�ساء  اأييياديييهييا  وجييعييلييت  الإمييييييارات 
ممييدودة يف كل مكان ، و�سار على هذا 
النهج �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
الييدوليية حفظه  رئي�ش  نهيان  اآل  زايييد 
املجل�ش  اأع�ساء  ال�سمو  واأ�سحاب  اهلل 
تنفيذ  رعاهم اهلل يف  الأعلى لاإحتاد 
التوجيهات من خال و�سع اإطار عمل 
�سامل لتفعيل “عام اخلر” وحتديد 
امل�ستهدفات و�سياغة املبادرات وتوحيد 
اأ�سكاله  بكافة  التطوعي  العمل  جهود 
وتر�سيخ ثقافة امل�سوؤولية الجتماعية 
بييحيييييث يييكييون اجلييميييييع طييرفييا فاعا 
لدولة  التنموية  امليي�ييسييرة  يف  ون�سطا 
التكاتف  اأهمية  موؤكدين   ، الإمييييارات 
يييداً بيد نحو تعزيز الأميين والأميييان ، 
م�سرين باأن اجلميع بدولة الإمارات 

يعمل من اأجل اجلميع وهذا ما نريده 
يف عام اخلر ، لر�سموا بذلك اأجمل 

معاين البذل والعطاء وحب اخلر .
   واأكيييييدا بيياأنييه ا�ييسييتييجييابييَة مليييبيييادرة عام 
ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  الييتييي  اخليير 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
الدولة “ حفظه اهلل “، وتعزيًزا ملبداأ 
به  ات�سمت  الييذي  الإن�ساين  التعاطف 
دولة الإمارات منذ قيامها يف م�ساعدة 
املع�سرين واملحتاجني ، جاءت توجيهات 
اللواء علي بن علوان النعيمي ، قائد 
، يف ت�سكيل  راأ�ييش اخليمة  عييام �سرطة 
املوؤ�س�سة  ميين  متخ�س�ش  عمل  فريق 
مع  بالتعاون  والإ�ساحية  العقابية 
الداعمة  واجليييهيييات  الأعيييميييال  رجييييال 
العامة  للقيادة  “�سلة اخلر”  ملبادرة 
مبادراتها  اإحيييدى  �سمن  تيياأتييي  والييتييي 
 2017 التي نظمتها منذ بداية عام 
يف عيييييييام اخلييييييير ليييتيييحيييقيييييييق الييييهييييدف 
“�سلة  ، وت�سمنت  املبادرة  املن�سود من 
ودعييييم  الييييينيييييزلء  مييي�يييسييياعيييدة  اخلر” 
املوؤ�س�سة  يف  بييهييم  املييرتييبييطيية  امليي�ييسيياريييع 
اخليمة  براأ�ش  والعقابية  الإ�ساحية 
املتعرين  نييزيييًا   31 نحو  و�سملت   ،
مادياً وم�ساعدتهم و�سراء تذاكر �سفر 

للمحكوم عليهم باأحكام الإبعاد .
   وقييياليييت اليي�ييسييحييي يف حييديييثييهييا بييياأن 
ل�سرطة  العامة  القيادة  مع  ال�سراكة 
راأ�ييييش اخليييييميية يف �ييسييليية اخلييير جاءت 

اأثناء زيارتهم للقيادة العامة مل�ساهمة 
الأخيييييييرة وتييعيياونييهييا اليييياحمييييدود يف 
اأقيم  الييذي  اجلماعي  العر�ش  تنظيم 
، حيث طييرحييت الييفييكييرة على  مييوؤخييراً 
القائد العام الذي رحب جداً بالتعاون 
والييفييكييرة ووجيييه عييلييى الييفييور بت�سكيل 
بيييني اجلهات  فيييرييييق عييمييل ميي�ييسييرتك 
الداعمة واأكدت باأن اجلميع يعمل يد 
بيد وقلباً وقالباً نحو خدمة اجلميع 
وامتنانها  �ييسييكييرهييا  جيييزييييل  ووجيييهيييت 
لييلييقييائييد اليييعيييام عييلييى ميييا يييقييدمييه من 
اخلر  تقدمي  �سبيل  يف  كبرة  جهود 
وتعزيز الأميين والأمييان .    واأو�سحت 
ال�سحي اأن م�ساهمة املفو�سية ورجال 
الأعمال جاءت دعًما ملبادرة عام اخلر 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  الييتييي 
الدولة حفظه  رئي�ش  زايد  بن  خليفة 
املوؤ�س�سة  نييييزلء  ميييع  وتييعيياطييًفييا   ، اهلل 
وتي�سًرا  والإ�يييسييياحييييييية  الييعييقييابييييية 
للمع�سرين منهم ، موؤكدة اأن الأهداف 
تتكامل  للمفو�سية  ال�ييسييرتاتيييييجييييية 
مييع اأهييييداف �ييسييرطيية راأ�ييييش اخليييييميية يف 
املييييبييييادرات اخليييريييية وتقدمي  تيينييظيييييم 
املوؤ�س�سة  كنزلء  ملحتاجيها  امل�ساعدات 
ال�ييسيياحييييية والييعييقييابييييية واأ�يييسيييرهيييم ، 
اأن  واأ�سافت   ، املالية  ديونهم  بت�سديد 
الأول من نوعه  التعاون مل يكن  هذا 
ميييع اليييقيييييييادة الييعيياميية ليي�ييسييرطيية راأ�ييييش 
اخليمة فقد �سبق ومت التعاون يف عدة 

جوانب اأخرى ، ولكنها هي املرة الأوىل 
ياأتي التعاون يف هذا اجلانب من حيث 
ت�سديد اللتزامات املالية املرتتبة على 
ق�سايا  ذميية  على  املحكومني  اليينييزلء 
العقابية  املوؤ�س�سة  يف  خمتلفة  مالية 
والإ�ساحية ، �سمن املبادرة الإن�سانية 
الييتييي اأطييلييقييتييهييا الييقيييييادة الييعيياميية حتت 
ديون  لت�سديد  اخلر”  “�سلة  عنوان 
والإ�ساحية  العقابية  املوؤ�س�سة  نزلء 
يف اإمارة راأ�ش اخليمة ، لاإفراج عنهم 
واإطاق �سراحهم دعًما لهم ولأ�سرهم 
يف  �سعبة  معي�سية  بظروف  متر  التي 
ظل غياب معيلهم ، واأكدت اأن اجلميع 
بدولة الإمارات قادة و�سعباً م�ستمرين 
يف تعزيز دورهم املجتمعي ، معترة اأن 
وامل�سوؤولية  والعطاء  اخلييري  العمل 
الأ�سا�سية  الييركييائييز  ميين  الجييتييميياعييييية 
بالعطاء  عييرفييت  الييتييي طيياملييا  لييلييدوليية 

الذي ل ولن ين�سب .
ا�ستجابة  اأنيييييه  احلييييمييييادي  و�يييسيييرح     
�سرطية  يف  امليينييظييميية  اخليييير  ليييراميييج 
اجلهات  جميع  بيييادرت   ، اخليمة  راأ�يييش 
مببالغ  بييالييتييرع  مييعييهييا  الييتييعيياون  اإىل 
باملوؤ�س�سة  اخليييير  ليي�ييسيينييدوق  مييياديييية 
�سفر  تيييذاكييير  �يييسيييراء  لييلييميي�ييسيياهييميية يف   ،
ول�سداد   ، مادًيا  واملع�سرين  للمبعدين 
مديونيات النزلء الذين �سعب عليهم 
دفعها ، وذلك دعما ملبادرة �سرطة راأ�ش 
“�سلة  اخليييييميية املييطييلييقيية حتيييت �ييسييعييار 

اأن م�ساهمة اجلميع  واأ�سار   ، اخلر” 
التكافل  اأوا�يييسييير  اأ�ييسييمييى  فيها  تتجلى 
اأجمل  ثناياها  ، حاملة يف  الجتماعي 
والييتييعييا�ييسييد متا�سًيا  الييرتاحييم  مييعيياين 
ميييع ميييبيييادئ اليي�ييسييريييعيية الإ�يييسيييامييييييية ، 
ودعييًمييا مل�سرة دوليية الإميييارات باخلر 
والتقدير  ال�سعادة  وببالغ   ، والعطاء 
الأعمال  رجييال  ميين  املوؤ�س�سة  ت�سلمت 
الييتييرعييات املالية  املييتييعيياونيية  واجلييهييات 
النزلء  ل�سالح  جميعها  و�سعت  التي 
واأ�ييييسييييرهييييم ، ودعييييييا رجييييييال الأعييييمييييال 
وامل�سارف واملوؤ�س�سات املالية وال�سركات 
اخلرية  وامليييوؤ�يييسييي�يييسيييات  واجليييميييعيييييييات 
مع  التفاعل  اإىل  املهتمة  واملييوؤ�ييسيي�ييسييات 
برامج �سرطة راأ�ش اخليمة لعام اخلر 
، وتقدمي يد العون لهذه ال�سريحة من 
للظروف  تقديًرا   ، املع�سرين  اليينييزلء 
البقاء  اإىل  ا�ييسييطييرتييهييم  الييتييي  املييالييييية 
تعزيز  اأهمية  مييوؤكييًدا   ، حب�سهم  داخييل 

�سرائح  بييني  والييتييوا�ييسييل  الييتييعيياون  روح 
الإن�ساين  الييعييمييل  جميييال  يف  املييجييتييمييع 
درا�سة  اأنيييه يتم حييالييييياً  اإىل  .    ولييفييت 
لت�سملهم  النزلء  من  حالة   50 نحو 
يتم  باأنه  واأكييد  اخليير  �سلة  م�ساعدات 
الجتماعية  حيييالتيييهيييم  اإىل  الييينيييظييير 
اأو  عرقهم  اأو  جن�سياتهم  على  ولي�ش 
دياناتهم اأو لونهم ، فاجلميع ي�سملهم 
ان�سانيتهم  اإىل  بيياليينييظيير  امليي�ييسيياعييدات 
امل�ساعدات  ومتتد  لكرامتهم  و�ييسييونيياً 
ممن  لأ�سرهم  بل  للنزيل  فقط  لي�ش 
درا�سة  اإجييييراء  بعد  اإليييييهييا  بحاجة  هييم 
الجتماعية  اأو�ييسيياعييهييم  عييلييى  �ساملة 
اأهييييم واأبييييرز  ، وتيييطيييرق احليييميييادي اإىل 
اخلر  عييام  خييال  املوؤ�س�سة  مييبييادرات 
 ، املييبييارك  �سهر رم�سان  اقيييرتاب  ومييع 
املبادرات  من  العديد  يف  متثلت  والتي 
النزلء  منتجات  مييبييادرة   : اأهمها  من 
الغالب عليها الطابع الرتاثي وخ�سم 

جييييدار  مييييبييييادرة   ،  40% اإىل  ييي�ييسييل 
الهمهام  مدر�سة  مع  بالتعاون  العطاء 
“اأنامل  ميييبيييادرة   ، الييثييانييوي  للتعليم 
النزيات  وتيييدرييييب  لييدعييم  ذهبية” 
مبادرة   ، اليييييييدويييية  امليي�ييسييغييولت  عييلييى 
اأبنائهم  ميييع  الييينيييزلء  اأميييهيييات  مييلييتييقييى 
ال�سوابط  مييع وجيييود  مييفييتييوح  ييييوم  يف 
وفيييق اآلييييية عييمييل ، ميييبيييادرة مييعييكييم من 
اخلر  طبق  مبادرة  و  الق�سبان  خلف 
مبادرة   ، رم�سان  يف  اليينييزلء  لإفييطييار 
التعاون  تيياأتييي  والييتييي  العلم”  “مظلة 
�سقر  بيين  �سعود  ال�سيخ  موؤ�س�سة  مييع 
للبحوث ال�سيا�سية والتي قامت بالعام 
املا�سي باإن�ساء مكتبة جمهزة بالكامل 
والعلم  القراءة  الرجال لإحياء  لعنر 
فيييييهييم ، وجيييياءت جييهييودهييم هيييذا العام 
خا�سة  اأخييييرى  مكتبة  بيياإنيي�ييسيياء  مييوجييه 
الو�سائل  بكافة  جمهزة  الن�ساء  لعنر 

احلديثة .

•• ابوظبي-الفجر:

الثقافة  وزارة  ميييييراكيييييز  احيييتيييفيييليييت 
اأنحاء  امليينييتيي�ييسييرة يف  املييعييرفيية  وتيينييمييييية 
املا�سي  الأ�ييسييبييوع  مييدى  الييدوليية على 
الييعيياملييي، وذلييك برعاية  اليييرتاث  بيوم 
اآل  بيين مييبييارك  نييهيييييان  ال�سيخ  مييعييايل 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزييير  نهيان 
العاملي  باليوم  الإحييتييفييال  مييع  تييزاميينيياً 
لييلييرتاث، وبييالييتييعيياون مييع العديد من 
بالدولة  واملحلية  الإحتييادييية  اجلهات 
العديد  الإحتفال  برنامج  �سم  حيث 
الرتاثية  وامل�سابقات  الفعاليات  ميين 
للفنون  اليييفيييليييكيييليييوريييية  والييييعييييرو�ييييش 
الوطنية  الييفييرقيية  قدمتها  ال�سعبية 
للوزارة،  الييتييابييعيية  ال�سعبية  لييلييفيينييون 
املراكز  جمهور  بتعريف  متيزت  التي 
بييياأهيييمييييييية  امليييحيييافيييظييية عيييليييى اليييييرتاث 

الإماراتي الأ�سيل.
بييييييدوره  قييييال وليييييييد اليييزعيييابيييي مدير 
اإدارة الرتاث والفنون بوزارة الثقافة 
باليوم  الحتفال  اأن  املعرفة   وتنمية 
العاملي للرتاث ياأتي جت�سيدا لأهمية 
الكبر يف م�سرة تنمية  الييرتاث  دور 
ركيزة  الأمم  تيييييراث  لأن  اليي�ييسييعييوب 
الثقافية  هويتها  ركائز  من  اأ�سا�سية 
وحر�ش وزارة الثقافة وتنمية املعرفة 

على تثقيف وتوعية املجتمع  باأهمية 
واملحافظة  حييييياتيينييا  يف  اليييييرتاث  دور 
عليه من اأجل املحافظة على الرتاث 
الإماراتي الأ�سيل وتفعيله يف خمتلف 
املنا�سبات، وذلك ملا له من اأهمية لأنه 
لاأحفاد  الأجيييداد  تركه  الييذي  الإرث 
وتيير�ييسيييييخييه يف ذاكيييييرة الأجيييييييال على 

تعاقبهم.
ميثل  اليوم  هذا  اأن  الزعابي  واأو�سح 
وهو  العاملي  اليييرتاث  بيييييوم  احتفالية 
الييتييي حددتها  الييعيياملييييية  الأيييييييام  اأحييييد 
للرتبية  امليييتيييحيييدة  الأمم  ميينييظييميية 

والعلوم و الثقافة اليون�سكو وهو18 
اأبريل من كل عام لتحتفل به جميع 
دول العامل يف وقت واحد تعبراً عن 
التعاون والتكاتف الدويل يف الهتمام 

بالرتاث. 
ووجهه الزعابي ال�سكر لكافة اجلهات 
التي حر�ست على التعاون مع املراكز 
لاحتفال  فييعييالييييياتييهييا  يف  الييثييقييافييييية 
باليوم العاملي للرتاث كما وجه جزيل 
احلكومية  اجليييهيييات  لييكييافيية  اليي�ييسييكيير 
تنظيم  على  حر�ست  التي  واخلا�سة 
اأن  موؤكدا  الهام  اليوم  لهذا  فعاليات 

مهمة احلفاظ على الرتاث هي مهمة 
كافة اجلهات والأ�سخا�ش يف املجتمع 

ولي�ش دور جهة واحدة يف الدولة.
بداأت الحتفالت بتنظيم مركز وزارة 
بالفجرة  املييعييرفيية  تنمية  و  الثقافة 
بالتعاون مع هيئة الفجرة لل�سياحة 
اخلرية  الفجرة  وجمعية  الآثيييار  و 
الفعاليات  يف قرية الرتاث  عدد من 
تراثية  عييرو�ييش  ت�سمنت  بيييالإميييارة، 
�سعبية  ورقيي�ييسييات  امليييدار�يييش  لييطيياب 
بييجييانييب تيييقيييدمي قيي�ييسييائييد �ييسييعييرييية و 
الثقافية  امليي�ييسييابييقييات  مييين   جمييمييوعيية 

الرتاثية.
كما نظم مركز وزارة الثقافة وتنمية 
املييعييرفيية بيييياأم الييقيييييوييين بييالييتييعيياون مع 
اأم  بييياإميييارة  ال�سعبية  الييفيينييون  جمعية 
الأثرية  املقتنيات  معر�ش  القيوين 
معر�ش  نظم  كما  والبحرية،  الرية 
تراثي اخر بجامعة ال�سارقة بالإ�سافة 
الرتاثية  امليي�ييسييابييقييات  مييين  ملييجييمييوعيية 

وعرو�ش فرق الفنون ال�سعبية.
الييثييقييايف واملعريف  امليييركيييز  نييظييم  فيييييمييا 
فعاليات  جمييمييوعيية  الييفييجييرة  بيييدبيييا 
له  مييا  اأول  مييالييه  “اللي  �ييسييعييار  حتييت 
تراثية  فييقييرات  ت�سمن  حيث  تايل” 
مبعدات  تعريفية  وور�يييش  لييلييمييدار�ييش 
ال�سيادين  جلمعية  قييدميييا  اليي�ييسيييييد 
تراثية  لييور�ييش  وعيير�ييش  الفجرة  دبييا 
بالإ�سافة  الن�سائية  اللجنة  قبل  من 
تراثي  زي  اأفييي�يييسيييل  ميي�ييسييابييقيية  اإىل 
تراثية  وم�سابقات  املدار�ش  لطالبات 
بجانب ال�ستديو الرتاثي و بلغ عدد 

امل�ساركني 100 م�سارك.
كييمييا حيير�ييش املييركييز الييثييقييايف واملعريف 
مبيي�ييسييايف عييلييى تنظيم  جمييمييوعيية من 
الييعييرو�ييش املييدر�ييسييييية  الييتييي ت�سمنت 
وم�سهد  ال�سعبية  الأليييعييياب  اليييييوليية، 
اإىل  بييالإ�ييسييافيية  اليي�ييسيينييع  عيين  متثيلي 
الزحمي”  “حممد  لي  متحف  اإقيياميية 

الذي عر�ش من خاله اأهم مقتنيات 
ور�سة  املييييركييييز  نيييظيييم  كيييميييا  تييييراثييييييييية، 
يف  التقليدية  اليي�ييسيينيياعييات  اأقييييدم  عيين 
الفخار« كما  الإمييارات وهي »�سناعة 
قييدمييت الييور�ييسيية عيير�ييش عييمييلييي امام 
الفخار  ت�سنيع  كيفية  عن  اجلمهور 
وال�سف  والأكيييييييييواب،  امليييداخييين  ميينييهييا 
وزارة  مييركييز  احتفى  فيما  وغييرهييا. 
القيوين  باأم  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
بيياليييييوم الييعيياملييي ليييليييرتاث مييين خال 
مع  بالتعاون  تييراثييي  معر�ش  اإقيياميية 
جمعية الفنون ال�سعبية باأم القيوين، 
جمموعة  على  املعر�ش  ا�ستمل  حيث 
التي  والثمينة  اليينييادرة  الأدوات  ميين 
تعر عن تاريخ جمتمع دولة الإمارات 
وطبيعة احلياة فيه، كما ا�ستمل على 
والبحرية  اليييريييية  لييلييحييييياة  عييير�يييش 
ومتثل ذلك من خال عر�ش لأدوات 

املنزلية  الأدوات  واأهيييييييم  اليييغيييو�يييش 
الوقت  ذاك  يف  ت�ستخدم  كييانييت  الييتييي 
كييمييا �ييسييمييل املييعيير�ييش عيير�ييش لبع�ش 
ي�ستخدمها   كيييان  الييتييي  اليي�ييسيينيياديييق  
املييا�ييسييي ف�سا عن  الإمييياراتيييييييون يف 
الييعييديييد ميين الييوثييائييق واليي�ييسييور التي 

حتكي تاريخ المارات.
وحييظييي املييعيير�ييش بيياإقييبييال كييبيير من 
القيوين  اأم  منطقة  مييدار�ييش  طيياب 
تعريفهم  بييهييدف  وذلييييك  التعليمية 
بيييييرتاث المييييييييارات ومييييا ييي�ييسييمييه من 
وافيير يجب علينا اطاعهم  خمييزون 
املركز  �ييسييارك  كما  عليه،  وتعريفهم 
مهرجان  يف  الييقيييييوييين  بيييياأم  الييثييقييايف 
جامعة  نظمته  الييذي  ال�سعوب  حياة 
للكتاب  معر�ش  خييال  ميين  ال�سارقة 
والذي �سم جمموعة من الكتب التي 
حتكي تييراث دوليية الميييارات العربية 

املتحدة لطاع طلبة اجلامعة عليها 
،اإ�سافة اإقامة معر�ش تراثي احتوى 
وركن  العربية،  لل�سيافة  ركيين  على 
ت�ستخدم  كانت  التي  للمقتنيات  اآخيير 
يف املنزل  يف املا�سي ،كما �سارك املركز 
الرتاثية  ال�سارقة  اأييييام   فعاليات  يف 
مبنطقة احلييمييرييية  ميين خييال عمل 
نظم  كما  للجمهور،  تييراثييييية  مكتبة 
املييركييز  ور�ييسيية تييراثييييية بييالييتييعيياون مع 
مييركييز فييتيييييات اأم الييقيييييوييين  حيييييث مت 
“الرتاث  بيييعييينيييوان  بيييرنييياميييج  تيينييفيييييذ 
يهتم  حيييييث  ال�سعبي”،  الميييياراتييييي 
الييييرنييييامييييج بييياليييتيييعيييرييييف بييييالييييرتاث 
ال�سوء  ت�سليط  اإىل  اإ�سافة  واأهميته 
الماراتية  اليي�ييسييخيي�ييسيييييات  اأهييييم  عييلييى 
الرتاث  جمييال  يف  واملهتمة  الباحثة 
والدور الكبر الذي تبذله اجلمعيات 

يف حماية الرتاث من الندثار.

» متالزمة داون« تثمن توجيهات حممد بن را�سد باإطالق �سيا�سة وطنيه متكاملة لذوي الإعاقة وتتويجه ت�سميتهم » اأ�سحاب الهمم «
•• دبي-الفجر: 

وتوجيهات  اأمييير   ، داون  ملييتييازميية  الميييييارات  جمعية  ثييّميينييت 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ش 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، باإطاق 
�سيا�سة وطنيه متكاملة لذوي الإعاقة والتي  تعتر خريطة 
املوؤ�س�سات احلكومية واملحلية واخلا�سة للعمل  طريق لكافة 
ال�سمو  �ساحب  قيام  اأن  موؤكدة  بنودها،  �سمن  وال�سر  بها، 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم،  بتتويجهم واإعادة ت�سمية 
ياأتي  الهمم«  »اأ�سحاب  الر�سمي  م�سماهم  ليكون  الفئة  هذه 

تقديراً وتكرمياً جلهودهم اجلبارة يف املجتمع، ولاإعاء من 
�ساأنهم اأمام اأفراد املجتمع.

اإدارة اجلمعية بتوجيهات  واأع�ساء جمل�ش  وقد رحب رئي�ش 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم،  والتوجيه 
للعمل فوراً بهذه التوجيهات ال�سامية التي ت�سب يف م�سلحة 

اأ�سحاب الهمم، وتعزز من �سعادتهم يف جمتمع الإمارات. 
يعك�ش  الييذي  الأبيييوي  والهتمام  الكبر  ال�سرف  هييذا  ونقدر 
فييخيير الييقيييييادة اليير�ييسيييييدة بييعييطيياءات اأ�ييسييحيياب الييهييمييم  ومنهم 

فلذات الكباد من ذوي متازمة داون.
�سوف  بيياأن اجلمعية  الإدارة   اأعيي�ييسيياء جمل�ش  اأفييياد  وقييد  هييذا 

قيمة  اجلديد  بامل�سمى  معهم  التوا�سلي  خطابها  من  تطور 
تطوير  يف  اجلييمييعييييية  واهيييييداف  روؤييييية  ظييل  يف  واأداًء  ومييعيينييى 

قدراتهم الكامنة.
الإمارة  روؤييية  دبييي يف ترجمة  الإدارة  بجهود  واأ�ييسيياد جمل�ش 
بييجييعييل دبيييي مييدييينيية �ييسييديييقيية لأ�ييسييحيياب الييهييمييم خلدمتهم 
ومتييكييييينييهييم يف املييجييتييمييع يف جييميييييع امليييجيييالت �ييسييميين جمتمع 
التمكني واحلياة الكرمية  دامج خايل من احلواجز ل�سمان 
لاأ�سخا�ش اأ�سحاب الهمم من خال ال�سيا�سات واخلدمات 
م�ستوى  ذات  حياة  بييجييودة  التمتع  لهم  حتقق  التي  املبتكرة 

عال.
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اإعــــــــــالن
وتركيب  احلفر  بورينج لعمال  ال�سيييييادة/فلورا  بان  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

العبارات ذ.م.م - فرع ابوظبي رخ�سة رقم:CN 1154901  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد اخلالد احمد عبداملوىل من 24% اىل %16

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ح�سن علي عا�سق %6
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جميل علي عا�سق %13
تعديل ن�سب ال�سركاء/نبيل علي - عا�سق من 25% اىل %14

تعديل راأ�ش املال/من 2500000 اىل 600000
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 0.40*0.20

تعديل ا�سم جتاري من/فلورا بورينج لعمال احلفر وتركيب العبارات ذ.م.م - فرع ابوظبي 
FLORA BORING EXCAVATING WORKS LLC ABU DHABI BRANCH

اىل/فلورا بورينج ملقاولت احلفر ذ.م.م - فرع ابوظبي 1    
FLORA BORING EXCAVATING CONTRACTING LLC BRANCH OF ABU DHABI 1

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/�سلكت �سليو�سن لل�سيانة 

العامة  رخ�سة رقم:CN 1910929  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة را�سد حممد را�سد الكيومي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف را�سد �سامل حممد عنير الزعابي
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 5 م 40 ق 90 �سرة رقم  ال�سناعية  ابوظبي م�سفح  تعديل عنوان/من 
مكتب 1 املالك نا�سر �سعيد خمي�ش علي القا�سمي اىل ابوظبي امل�سفح م 

40 ق 90 مكتب 4- 31586 31586 نا�سر �سعيد خمي�ش علي واخرين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/�سماري لازياء ذ.م.م  

رخ�سة رقم:CN 1027688  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 7*1 اىل 6*1

تعديل ا�سم جتاري من/�سماري لازياء ذ.م.م 
SAMMARY FASHION LLC

اىل/ا�ش اي زد اي لازياء املغربية ذ.م.م    
S I Z I MOROCCAN FASHION LLC

تعديل ن�ساط/حذف ت�سدير )4610009(
تعديل ن�ساط/حذف ا�ستراد )4610008(

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العان 

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

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/

رخ�سة رقم:CN 1145809  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1.5*9 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/�سركة ايفر�سيد�ش - ال ال بيه ابوظبي 
EVERSHEDS LLP - ABU DHABI

اىل/ايفر�سيد�ش �سيذير لند انرتنا�سيونال ال ال بيه    
EVERSHEDS SUTHERLAND )INTERNATIONAL( LLP

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العان 

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

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/با�سوود لل�سيانة العامة 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1862963  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 6*1

تعديل ا�سم جتاري من/با�سوود لل�سيانة العامة ذ.م.م
BASSWOOD GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/با�ستك لل�سيانة العامة ذ.م.م    
BASSTECH GENERAL MAINTENANCE LLC

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العان 

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

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23

اإعــــــــــالن
ال�سيييييادة/�سام  بان  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN 1776556:لا�ست�سارات الدارية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/بقالة ابو بدر

رخ�سة رقم:CN 1025050 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد دروي�ش �سلمان القمزي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف �سالح عبيد حم�سن امل�سعبي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف لينا كالياكاث علي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/جمموعة خالد ال 

CN 1005805:حامد ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
K M K PROPERTES ا�سافة كي ام كي للعقارات ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد بن احمد بن حامد ال حامد

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23

اإعــــــــــالن
ال�سيييييادة/اخلط  بان  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

 CN 2243524:اجلوي لل�سفر - فرع 2 رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23

اإعــــــــــالن
ال�سيييييادة/مكتبة  بان  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

 CN 1068757-1:البيان - فرع 1 رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/بروفي�سنل ميكر 

CN 1278812:لل�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة فاطمة حممد علي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبداهلل عبدالقادر عبداحلق احلارثي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/اللم�سة ال�سامية 

CN 1060451:لعمال الديكور ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سلطان عبداهلل �سعيد حممد املزروعي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد �سليمان ال�سريدي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/

رخ�سة رقم:CN 2167608  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 3.57*0.90 اىل 3.6*1

تعديل ا�سم جتاري من/كافتريا تيب توب
TIP TOP CAFETERIA

اىل/كافتريا هيلو كينغ كاراك
HELLO KING LARAK CAFETERIA

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العان 

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

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23

اإعــــــــــالن
للعطور  ال�سيييييادة/ا�سوار  بان  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 2104863 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي طالب �سقر حممد القا�سمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف زيد احمد حم�سن املفلحي احلارثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23

اإعــــــــــالن
ال�سيييييادة/احلريف لتلميع  التنمية القت�سادية بان  دائيييرة  تعلن 

CN 2166206:وزينة ال�سيارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سامل مطر �سامل خمي�ش ال�سعدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان معيو�ش برغ�سو حربي املنهايل
تعديل �سركاء/حذف �سامل خمي�ش ال�سعيدي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/برفكت لينك للطباعة على احلرير

 رخ�سة رقم:CN 1947605  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/برفكت لينك للطباعة على احلرير
PERFECT LINK SILK SCREEN PRINTING

اىل/ ميرتو بيلدار�ش لل�سيانة العامة
METRO BUILDERS GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنوان/من ابوظبي م�سفح ال�سناعية م 7 ق 16 �سارع 8 ط 1 مكتب رقم 106 
 1 م 39 ق 22 ط  امل�سفح  ابوظبي  املزروعي اىل  املالك/حمداهلل حممد حمد عبداهلل 

مكتب 108 28372 28372 نا�سر احمد خليفة احمد واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(

تعديل ن�ساط/حذف الطباعة على احلرير )�سلك �سكرين( )1313003(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/كراج رود ما�سرت

 رخ�سة رقم:CN 1127386  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خالد عبدالبا�سط �سيف �سيف ال�سويدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف وزيره توفيق دبانه
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عوي�سه حمد حمدان حممد املن�سوري

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*3.5 اىل 1*3.5
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/كراج رود ما�سرت
ROAD MASTER GARAGE

اىل/كراج رود ما�سرت    
ROAD MASTER GARAGE

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

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

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/رند للتنظيف

 رخ�سة رقم:CN 1124385  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هال �سعيد عبداهلل حطاب الظاهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سعيد عبداهلل حطاب الظاهري
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/رند للتنظيف
RAND FOR CLEANING

اىل/توب رند للتنظيف وال�سيانة العامة    
TOP RAND FOR CLEANING AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

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

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23

اإعــــــــــالن
ال�سيييييادة/بلني  بان  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN 2253602:للمنظفات واملطهرات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23

اإعــــــــــالن
ال�سيييييادة/�سما  بان  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

الربيع لت�سليح ميكانيك ال�سيارات
 رخ�سة رقم:CN 1117459 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر 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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�سراح  بيياإطيياق  العربية  اخلليج  لييدول  التعاون  جمل�ش  دول  رحبت 
العراق  يف  اختطافهم  مت  الذين  وال�سعوديني  القطريني  املواطنني 
منذ اأكر من عام بينما كانوا يف رحلة �سيد برية برتخي�ش ر�سمي 
بن  الدكتور عبداللطيف  واأعييرب  العراق.  املخت�سة يف  الأجهزة  من 
را�سد الزياين اأمني عام جمل�ش التعاون عن تهانيه لدولة قطر اأمرا 
وحكومة و�سعبا واإىل اململكة العربية ال�سعودية ملكا وحكومة و�سعبا 
 . وطنهم  اإىل  املختطفني  وال�سعوديني  القطريني  املواطنني  بعودة 
م�سيدا باجلهود وامل�ساعي احلثيثة التي بذلت من اأجل الإفراج عن 
26 ومن بينهم اثنان من مواطني اململكة  الي  املواطنني القطريني 
وعر  �ييسيياملييني.  وذويييهييم  بلدهم  اإىل  واإعييادتييهييم  ال�سعودية  العربية 
الزياين عن ارتياح دول جمل�ش التعاون لنتهاء هذه الأزمة القا�سية 
الت�سامن  وبرهنت على  املجل�ش جميعا  دول  اأبناء  تييوؤرق  التي ظلت 

والتكاتف اخلليجي يف امللمات والأزمات.

رحييبييت جييامييعيية اليييييدول الييعييربييييية اميي�ييش بييييالإفييييراج عييين املختطفني 
القطريني يف العراق، مهنئة دولة قطر على عودة مواطنيها الذين 
كانوا خمتطفني يف العراق منذ ما يزيد عن العام.  واأعرب املتحدث 
الر�سمي با�سم المني العام للجامعة العربية الوزير مفو�ش حممود 
عفيفي عن ارتياح اجلامعة لإغاق هذا امللف الذي كان ي�سكل م�سدر 
توتر. وذكر املتحدث الر�سمي يف بيان وزعته اجلامعة العربية ام�ش 
اأن خطر الرهاب ي�سكل تهديدا وحتديا م�سرتكا لدول املنطقة المر 
الذي يتطلب ت�سافر كافة اجلهود والتعاون من اجل الق�ساء عليه 

واقتاع جذور هذه الآفة التي تهدد جمتمعاتنا ودولنا.

الأملانية  اخلارجية  املخابرات  وكالة  اإن  الأملانية  �سبيجل  دير  جملة  قالت 
وعلى  ل�سنوات  النييرتبييول  الييدولييييية  ال�سرطة  على  جت�س�ست  بيييييي.اإن.دي 
مكاتب الت�سال اخلا�سة باملنظمة يف ع�سرات الدول مثل النم�سا واليونان 
تعليق من  عييلييى  الييفييور احليي�ييسييول  عييلييى  يت�سن  املييتييحييدة. ومل  واليييولييييات 
وذكرت  يوروبول.  الأوروبية  ال�سرطة  اأو  النرتبول  اأو  الأملانية  املخابرات 
اأنها اطلعت على وثائق تفيد باأن وكالة املخابرات اخلارجية  دير �سبيجل 
وفاك�سات  هييواتييف  واأرقييييام  اللييكييرتوين  الييريييد  عناوين  الأملييانييييية و�سعت 
حمققي ال�سرطة الدولية على قائمة ق�سم املراقبة اخلا�ش بها.  واأ�سافت 
اأن املخابرات راقبت منظمة يوروبول ومقرها لهاي. وكانت املجلة قالت يف 
فراير �سباط اإن املخابرات اخلارجية جت�س�ست على الهواتف والفاك�سات 
تاميز  نيويورك  بينها  من  اإعامية  موؤ�س�سات  لعدة  اللكرتوين  والريد 
اأن�سطة وكيياليية املييخييابييرات اخلييارجييييية حمييل تدقيق  ورويييييرتز. واأ�ييسييبييحييت 
القومي  الأميين  وكالة  بقيام  تتعلق  برملاين يف مزاعم  اأثناء حتقيق  مكثف 
الأمريكية بعمليات مراقبة وا�سعة خارج الوليات املتحدة �سملت مراقبة 

هاتف حممول ت�ستخدمه امل�ست�سارة الأملانية اأجنيا مركل.

من  اثنني  قتلوا  رو�سيا  يف  الميين  عنا�سر  اأن  ام�ش  م�سوؤولون  اأفيياد 
الإرهابي  داع�ش  تنظيم  يف  نائمة  خلية  اإىل  ينتميان  الطرق  قطاع 

قرب منطقة القوقاز حيث كانا يخططان لقتل �سخ�سيات دينية.
واأو�سحت اللجنة الوطنية ملكافحة الإرهاب يف بيان لوكالت رو�سية 
اجلمعة  متاأخر  وقييت  يف  النار  لإطيياق  تبادل  يف  قتا  الرجلني  اأن 
حملة  خال  �سيارتهما  اأوقفوا  اأمن  عنا�سر  على  النار  فتحا  بعدما 

مت�سيط اأمنية قرب احدى قرى منطقة �ستافروبول جنوب رو�سيا.
يف  لتدريب  خ�سع  خلية  قييائييد  كييان  اأحييدهييمييا  اأن  اإىل  البيان  واأ�ييسييار 
ل�سن  رو�سيا  اإىل  جميئه  قبل  الإ�سامية  الدولة  تنظيم  مع�سكرات 
هجمات اإرهابية. والثاين كان نا�سطا يف اخللية. واأ�ساف اأن الجهزة 
من  �سل�سلة  �سن  ينويان  كانا  باأنهما  تفيد  معلومات  لديها  المنية 
املدنيني.  من  وغرهم  دينية  رمييوز  قتل  بينها  الإرهابية،  اجلرائم 
ذات  الييقييوقيياز،  �سمال  منطقة  يف  اإ�ييسيياميييييا  متيييردا  مو�سكو  وحتيييارب 
املقاتلني  ميين  كييبييرة  اعيييداد  منها  انطلقت  الييتييي  امل�سلمة،  الغالبية 

ان�سموا اإىل جمموعات متطرفة تقاتل يف �سوريا والعراق. 

عوا�صم

الريا�ض

برلني

مو�سكو

القاهرة

حاملة طائرات اأمريكية يف طريقها لبحر اليابان 
•• �صيدين-اأ ف ب:

اعلن نائب الرئي�ش المركي مايك بن�ش ام�ش ان حاملة الطائرات كارل 
فن�سون �ست�سل اىل بحر اليابان خال ايام، وذلك اأثناء زيارة اىل ا�سرتاليا 
هدفها تبديد �سوء الفهم الناجم عن مكاملة هاتفية حادة �سابقة بني زعيمي 
دونالد  الرئي�ش  بني  الهاتفية  املكاملة  تخطي  اىل  بن�ش  وي�سعى  البلدين. 
ترامب ورئي�ش الوزراء ال�سرتايل مالكومل ترنبول يف كانون الثاين يناير 

املا�سي، والتي ادت اىل اهتزاز العاقة بني احلليفني. 
اباغه  مت  عندما  وقطعها  املكاملة  خييال  غا�سبا  انفجر  ترامب  ان  وقيل 
الهادي  املحيط  الاجئني من خميمات يف جزر يف  لنقل بع�ش  اتفاق  عن 
اىل الوليات املتحدة، المر الذي و�سفه ترامب بالغباء. وقال بن�ش ام�ش 
ان هذا ل  اأ�ساف  لكنه  التفاق  احييرتام  تنوي  املتحدة  الوليات  ان  ال�سبت 
يعني الإعجاب به . ولفت بن�ش اىل ان اللتزام الأمركي حيال الاجئني 
املتحدة  الوليات  بني  التاريخي  للحلف  الكبرة  لاأهمية  “انعكا�سا  كان 

وا�سرتاليا... مهما كانت حتفظات الرئي�ش على التفا�سيل .
و�سكر ترنبول �سيفه بن�ش على اللتزام “الفائق الأهمية«. وحتاول ادارة 
ترامب اي�سا ان تزيل الغمو�ش بعد ال�سارات املتناق�سة التي ار�سلتها حول 
موقع حاملة الطائرات فين�سون التي كان من املفرت�ش ان تكون متجهة 
اىل كوريا ال�سمالية. وت�ساعد التوتر موؤخرا بني الوليات املتحدة وكوريا 
ال�سمالية بعد اعان بيونغ يانغ اجراء جتربة �ساروخية جديدة واملخاوف 
من حت�سرها لتجربة نووية �ساد�سة.  وقال بن�ش لل�سحافيني يف �سيدين 
اإن حاملة الطائرات �ستكون يف بحر اليابان يف غ�سون اأيام، قبل نهاية ال�سهر 
احلايل مع مدمرتني وطراد قاذف لل�سواريخ. وتابع على النظام الكوري 
ال�سمايل األ يخطي، فالوليات املتحدة لديها من المكانيات والوجود يف 
هذه املنطقة من العامل ما ي�سمح لها باحلفاظ على م�ساحلنا واأمن هذه 

امل�سالح واأمن حلفائنا .

اعتقاالت وقتلى بني املحتجني:

كيف و�سلت فنزويال اإىل مثل هذا القاع...؟
الف�ساد واالعتماد االأحادي على النفط �سبب انهيار االقت�ساد وا�ستعال الفتيل

ال�ستخبارات الفل�سطينية ترجح خروج الأمور عن ال�سيطرة .. قلق اإ�سرائيلي من الحتجاجات ت�سامنًا مع الأ�سرى امل�سربني

بندقية  مييع  عيي�ييسييوا،  األيييف   500
لكل واحد منهم، ملواجهة احتمال 

تدخل اأجنبي .

طي �سفحة الت�سافيزية
    وتييييرى رييينييي فييريييغييو�ييسييي، انه 
من  لييانييتييقييال  الييظييروف  لتهيئة 
يقوم  اأن  ييييجيييب  اليييتييي�يييسيييافيييييييزيييية، 
ميين احلييكييوميية بخيانة  مييقييربييون 
املعار�سة،  والتفاو�ش مع  مييادورو 
اأو على الأقييل، اقناعه بيياأن يرتك 
هييييوؤلء  مييثييل  ان  اإل  ال�سلطة”. 
الباحثة  وتف�سر  موجودين.  غر 
يتمتع  ذلييييييك:  لنيييييغ  فيييرييييدرييييك 
مادورو، يف الوقت الراهن، بدعم، 
والنتظار  احلييذر  بالن�سحاب  اأو 
ليييكيييبيييار اليييعييي�يييسيييكيييرييييني، الوفييييييييياء 

للد�ستور ولروح هوغو �سافيز.
جان  يييقييدمييه  التحليل  نف�ش       
املجهول،  كييورلييييينييد�ييسييكييي:  جييياك 
امل�سلحة.. هل �ستكون  القوات  هو 
ينت�سب  ل  الييييذي  ملييييييادورو،  وفييييية 
للجي�ش كما كان �سافيز؟ وح�سب 
راييييه، يف الييوقييت الييراهيين، ل اأحد 
و�سط بني  وجييد مفتاح خلق حييل 

احلكومة واملعار�سة.
تنظيم  �ييسيييييتييم  عييياميييني،  بييعييد      
انتخابات رئا�سية.. عامان مبثابة 
قرن من الزمن اذ ل ميكن توقع 

ما قد يحدث خالهما.
عن لو باريزيان الفرن�سية

اأزمة الذهب االأ�سود
ميييينييييذ خيييمييي�يييش �يييييسييييينيييييوات، انييييهييييار 
الإدارة  ب�سبب  فيينييزويييا  اقت�ساد 
ريني  ت�سرح  للحكومة،  الكارثية 
وا�ستاذة  الفيل�سوفة  فريغو�سي، 
يف  املتخ�س�سة  ال�سيا�سية  العلوم 
�ساألتها  التي  الاتينية،  اأمييريييكييا 
لييييو بيييياريييييزيييييان اليييفيييرنييي�يييسييييييية. يف 
الرئي�ش  ترفيع  ورغييم  فيينييزويييا، 
نيكول�ش مادورو يف احلد الأدنى 
ليييياأجييييور، فييييان الييفييقيير وانيييعيييدام 
جانب  اىل  ذروتيييهيييميييا،  يف  الأمييييين 
الأدوية  ال�سا�سية:  املييواد  انييعييدام 
النظافة  وميييواد  الغذائية  وامليييواد 
الكيلو  فيي�ييسييعيير  الييييخ.  الييبيي�ييسيييييطيية، 
 ، �سهر  راتيييب  يييعييادل  ال�سكر،  ميين 
ح�سب  وال�سبب،  الباحثة.  تقول 
الأبحاث  مديرة  لنييغ،  فريدريك 
يف مركز الأبحاث العلمية ومعهد 
مبا  الف�ساد  هو  املعا�سر،  التاريخ 
الذي  الع�سكري  القطاع  ذلييك  يف 
والعتماد  اليييغيييذاء  تييوزيييع  يييدييير 

الأحادي على النفط.
الفنزويلية  دوليييية  كيييل  تييعييتييمييد     

اليينييفييط، ياحظ  عييلييى عيييائيييدات 
الباحث  كورليند�سكي  جاك  جان 
الدولية  الييييعيييياقييييات  مييعييهييد  يف 
ُيذّكر  اليييييذي  وال�ييسييرتاتيييييجييييية، 
تتمتع  قبل  كانت من  الباد  بيياّن 
بالكتفاء الذاتي. وامل�سكلة اأنه يف 
عام 2011، انهارت اأ�سعار النفط 
والغاز، وبدون هذا املورد، ي�ستحيل 
على الدولة متويل واردات الغذاء 
و�سيا�ساتها ال�سرتاكية، وحتولت 
الأزميييييية القييتيي�ييسييادييية اىل ازمييية 

�سيا�سية.

�سعود املعار�سة
عاجز على اليفاء بوعوده، انُتخب 
 ،2013 بيي�ييسييعييوبيية عيييام  ميييييادورو 
�سده.  الحتجاج  وترة  وتزايدت 
�سبق  اليوم  يتظاهرون  الذين  ان 
ان تييظيياهييروا �ييسييد �ييسييافيييييز، حتى 
واجلديد  رقعتهم،  تو�ّسعت  وان 
مييع ميييادورو هييو تييدهييور الأو�ساع 
القيييتييي�يييسييياديييية واملييعييييي�ييسييييية، ليييذا، 
الجتماعية،  قيياعييدتييه  تييقييليي�ييسييت 
واأ�سبح ان�ساره يتظاهرون بن�سبة 

اأقييل، وميتنعون عن الت�سويت يف 
، يقول جييان جاك  النييتييخييابييات.. 
املعار�سة  وكييانييت  كورليند�سكي، 

ت�ستفيد من ذلك.
   يف النييتييخييابييات الييرملييانييييية عام 
من  بيياملييائيية   56 ذهييبييت   ،2015
باملائة  و40  للمعار�سة،  املقاعد 

حلزب مادورو. 
هييييييييذه اليييييهيييييزميييييية الييييتيييياريييييخييييييييية 
خلقت  فنزويا،  يف  لا�سرتاكية 
�سراع  هييينييياك  جييييديييييدا:  و�يييسيييعيييا 
يحّلل جان جاك  ال�سرعية،  حول 
املعار�سة  تطالب  كورليند�سكي، 

وت�سطدم  اليييييرمليييييان  بيي�ييسييرعييييية 
وبدعوتها  احلييكييوميية.  بيي�ييسييرعييييية 
لإجراء انتخابات جديدة، ال�سعار 
تنوي  لييلييمييظيياهييرات،  الييرئييييي�ييسييي 

املعار�سة تعزيز اأغلبيتها.

حماولة “انقالب” 
يف املحكمة العليا

من  الأول  يف  اليييو�يييسيييع  تييييدهييييور 
املحكمة  عيينييدمييا حيياولييت  ابيييرييييل، 
الييعييليييييا، امليي�ييسييانييدة مليييييييادورو، منح 
الت�سريعية:  ال�ساحيات  نف�سها 
انُتهكت �ساحيات اجلمعية  لقد 

احل�سانة  واُليييغيييييييت  اليييوطييينييييييية، 
املنتخبني،  ليييلييينيييواب  اليييرمليييانييييييية 
املييعييار�ييسيية هرنيك  وُمييينيييع زعيييييييم 
من�سب  اأي  �سغل  من  كابريلي�ش، 
وقد  عييييامييييا.   15 مليييييدة  �ييسيييييا�ييسييي 
الدولة  بانقاب  كابريلي�ش  نييدد 
لنغ.  فييريييدريييك  يييذّكيير  امل�ستمر، 
الدبلوما�سية  اليي�ييسييجيية  ان  غيير 
العليا  املحكمة  دفعت  تلت،  التي 

اىل الرتاجع بعد 48 �ساعة.

قمع متزايد
اأ�سابيع، خّلفت       خييال ثاثة 
املوجة احلالية من الحتجاجات، 
الع�سرات،  وجييييرح  قييتييلييى  خييميي�ييسيية 
ال�سرطة  قمع  املييعييار�ييسيية  وادانييييت 
اليييتيييي اعييتييقييلييت اأكييييير مييين 200 
تكرار  اجلميع  ويخ�سى  �سخ�ش. 
املوجة ال�سابقة من الحتجاجات 
 ،2014 عييييييام  ا�ييييسييييفييييرت  الييييتييييي 
عييين مييقييتييل 43، حيي�ييسييب الرقييييام 

الر�سمية.
    قلقة، طلب اإحييدى ع�سرة بلدا 
كراكا�ش  مييين  لتييييينيييييا  اأمييريييكيييييا 
الحييييتييييجيييياج  احليييييييق يف  �ييييسييييمييييان 
احلكومة  اعترتها  دعييوة  �سلميا، 
الييفيينييزويييلييييية تييدخييا �ييسييافييرا. ول 
يبدو ان نيكول�ش مادورو م�ستعد 
لييتييهييدئيية الييو�ييسييع: بييعييد العيييان 
بتعزيز  وامييره  اجلي�ش،  ن�سر  عن 
قوامها  الييتييي  املدنية  امليلي�سيات 

وتاأتي هذه املخاوف و�سط ا�سطرابات متقطعة بداأت يف الرا�سي الفل�سطينية 
منذ الول من ت�سرين الأول اكتوبر 2015، قتل خالها 261 فل�سطينيا و 
41 ا�سرائيليا وامركيان واردين واريرتي و�سوداين وبريطانية، يف هجمات او 
حماولت ل�سن هجمات ومواجهات. وبداأ حوايل 1500 فل�سطيني من املعتقلني 
لدى ا�سرائيل ا�سرابا عن الطعام منذ ال�سابع ع�سر من ني�سان ابريل احلايل، 
للمطالبة بتح�سني او�ساعهم املعي�سية. ويقود ال�سراب القيادي يف حركة فتح 
ال�سيا�سي جهاد حرب  املحلل  15 عاما. ويقول  املعتقل منذ  مروان الرغوثي 
لفران�ش بر�ش يف حال ا�ستمرار ال�سراب لفرتة اطول وارتفاع املخاطر ال�سحية 
على بع�ش ال�سرى امل�سربني، وخ�سو�سا القيادات، فان المور قد تنفجر ب�سكل 
ي�سهم يف  ما  ان  وي�سيف  التما�ش.  الحتال عند مناطق  مواجهات مع جي�ش 
ازدياد التوتر ان غالبية امل�سربني من حركة فتح، وبالتايل فان اي تطور �سيدفع 
ان�سار احلركة الكر انفعالية اىل الت�سعيد. ون�سرت قوات المن الفل�سطينية 

•• رام اهلل -اأ ف ب:

ت�ستمر الحتجاجات ت�سامنا مع 1500 معتقل يخو�سون ا�سرابا عن الطعام 
الأو�ساع  انفجار  من  خميياوف  و�سط  ايييام،  �ستة  منذ  ال�سرائيلية  ال�سجون  يف 
ال�ستخبارات  يف  رفيع  م�سوؤول  وقييال  فل�سطينيني.  امنيني  م�سوؤولني  بح�سب 
تخرج  قييد  الميييور  بييياأن  تفيد  “تقديراتنا  بيير�ييش  فران�ش  لوكالة  الفل�سطينية 
اىل  امل�سربني  نقل  وبييدء  ال�ييسييراب  ا�ستمرار  حييال  يف  خ�سو�سا  ال�سيطرة،  عن 
امل�ست�سفيات«. واأ�ساف امل�سوؤول طالبا عدم ذكر ا�سمه ان “الفل�سطينيني يعلنون 
 ... او من خال مواجهات مع قوات الحتال  ب�سكل م�سرات  عن ت�سامنهم 
ال�سلطة  ان  ال�ييسييراب«. وتابع  ا�ستمر  اذا  المييور لن تبقى على حالها  ان  غر 
اجلهات  وكييافيية  الوروبييييي  والحتييياد  ال�سرائيلي  اجلييانييب  اأبلغت  الفل�سطينية 
الدولية، بتخوفاتها من انفجار الأو�ساع يف حال مل يتم حل مطالب املعتقلني. 

عنا�سرها عند نقاط التما�ش مع اجلي�ش ال�سرائيلي حت�سبا لتظاهرات يف رام 
اهلل والبرة، غر ان مواجهات متقطعة اندلعت خال اليام املا�سية يف مناطق 
ل ت�سيطر عليها ال�سلطة. من جهته، يقول قدورة فار�ش لفران�ش بر�ش ما مييز 
ا�سراب ال�سرى هذه املرة انه ياأتي بعد فرتة من الرتدد يف ظل اجراءات قمعية 
من الحتال. وي�سيف ان احلوار م�ستمر واحداثيات ال�سراب �ستكون بالتحاق 
ا�سرى اخرين بهذا ال�سراب، حيث ان عدد امل�سربني متوقع بالرتفاع ولي�ست 
مع  ت�سامنية  احتجاجات  �سهدت  الفل�سطينية  الأرا�ييسييي  وكانت  بالتناق�ش.  
املعتقلني العامني 2004 و 2012، غر ان هذه املرة تاأتي يف ظل غياب افق 
�سيا�سي وانقطاع املفاو�سات ال�سيا�سية مع اجلانب الإ�سرائيلي. ونقل وزير �سابق 
ل�سوؤون ال�سرى يف حكومة حما�ش ال�سابقة و�سفي قبها ر�سالة من الرغوثي 
ان  توؤكد  ال�سجن  اعييوام يف   10 الإفييراج عنه اخلمي�ش بعد  اخرجها معه لدى 
�سيا�سيا. وقال  الف�سائل وهدفه مطلبي ولي�ش  ال�سراب جماعي من خمتلف 

قبها مل�ستقبليه الرغوثي قال ان ال�سراب هدفه حت�سني ال�سروط الإن�سانية 
العادلة والعي�ش الكرمي. وكتب قبها على �سفحته يف في�سبوك خرجت بالأم�ش 
من �سجن هدارمي م�سرباً عن الطعام لليوم الرابع التوايل؛ مت�سامنا وم�سانداً 
�سجن هدارمي  الف�سائل يف  كافة  وقييال  �سعبنا.   اأ�سرى  تركتهم خلفي من  ملن 
فل�سطيني   6500 ا�سرائيل  وحتتجز  تنظيمية.  بييقييرارات  بالإ�سراب  ت�سارك 
او�سلو مع  اتفاقيات  توقيع  29 معتقلني قبل  بينهم  �سجنا   22 موزعني على 
منظمة التحرير الفل�سطينية 1993. وبني املعتقلني 62 امراأة، �سمنهن 14 
قا�سرا، ح�سب بيانات نادي ال�سر الفل�سطيني. من جهة اخرى، تظاهر اللف 
من حركة فتح ال�سبت يف مدينة غزة ت�سامنا مع املعتقلني. وجتمع املتظاهرون 
لو�سع  تدعو  �سعارات  مرددين  الكتيبة،  �ساحة  يف  القطاع  مناطق  خمتلف  من 
مل�ساندة  الوحدة  �سرورة  توؤكد  ولفتات  فل�سطني  علم  ورفعوا  ت�سامن،  حملة 

الق�سايا العادلة لاأ�سرى. 

  •• الفجر - خرية ال�صيباين  
   بعد اأربع �سنوات من وفاة اأبو الثورة اال�سرتاكية يف 
فنزويال، هوغو ت�سافيز، توا�سل االأزمة ال�سيا�سية 
منوها يف هذا البلد. يف �سهر واحد، خّلفت موجة 
احلايل  الرئي�س  �سد  للمظاهرات  العنيف  القمع 
وا�سابة  اأ�سخا�س،  خم�سة  مقتل  مــادورو،  نيكوال 
املئات، فكيف و�سل الو�سع يف هذا البلد العريق يف 

تقاليده الدميقراطية اىل هذه احلالة؟

اجلوع والنهب �سيد املوقف احلريق ميتد يف فنزويا

جولة اوىل ا�ستثنائية بكل املقايي�ش

الرئي�ش الفنزويلي يف العا�سفةالحتجاجات بوابة الفو�سى ال�ساملة

يتمتع مادورو يف الوقت الراهن بدعم اأو حذر كبار 
الع�سكريني الأوفياء للد�ستور ولروح هوغو �سافيز

هناك �سراع حول ال�سرعية 
حيث تطالب املعار�سة ب�سرعية 

الربملان وت�سطدم ب�سرعية احلكومة

يف غياب حل و�سط �سيتم بعد عامني تنظيم انتخابات 
رئا�س��ية ول ميكن توق���ع م�ا ق��د يح���دث خاللهم��ا

مع انهيار اأ�سعار النفط وعجز الدولة على متويل
 واردات الغذاء اأ�سبحت الأزمة القت�سادية اأزمة �سيا�سية

حتليل اخباري
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�سكوك بدخول اآلف املقاتلني ال�سابقني يف طالبان لأملانيا .. ارتفاع قتلى الهجوم على قاعدة اأفغانية اإىل 140 
•• مزار ال�رشيف-رويرتز:

اأم�ش  هجوم  يف  قتلوا  اأفغانيا  جنديا   140 اإىل  ي�سل  ما  اإن  م�سوؤولون  قييال 
الأول الذي �سنه مقاتلون من حركة طالبان يتنكرون يف زي ع�سكري ويحتمل 
اأن يكون اأكر هجوم على قاعدة للجي�ش الأفغاين من حيث حجم اخل�سائر 
الب�سرية. وقالت وزارة الدفاع اإن اأكر من مئة جندي اأفغاين قتلوا واأ�سيبوا.

وقال م�سوؤول ام�ش ال�سبت يف مدينة مزار ال�سريف ب�سمال الباد التي وقع 
140 جنديا قتلوا واأ�سيب عدد كبر. وقال  اإن ما ل يقل عن  فيها الهجوم 
م�سوؤولون اآخرون اإن عدد القتلى رمبا يكون اأكر. وحتدث امل�سوؤولون �سريطة 
الدقيق  بالعدد  ر�سميا  بيانا  بعد  اأ�سمائهم لأن احلكومة مل ت�سدر  ن�سر  عدم 
احلكومة  تواجهها  التي  امل�ساعب  على  ال�سوء  الهجوم  وي�سلط  لل�سحايا. 
منذ  متردا  ت�سن  التي  طالبان  حركة  لهزمية  الغربيون  وداعموها  الأفغانية 

اأكر من ع�سر �سنوات.  وقدر م�سوؤول اأمريكي يف وا�سنطن اأم�ش عدد ال�سحايا 
اإىل  ي�سل  ما  دخييل  فقد  م�سوؤولون  وبح�سب  وم�سابا.  قتيا   50 من  باأكر 
ع�سرة من مقاتلي حركة طالبان يرتدون زي اجلي�ش ويركبون عربات تابعة 
للجي�ش ب�سهولة اإىل القاعدة الع�سكرية واأطلقوا النار على اجلنود الذين كانوا 

يتناولون الطعام اأو يخرجون من امل�سجد بعد انتهائهم من �ساة اجلمعة.
�سرتات  وعييدة  وبنادق  �ساروخية  قذائف  ا�ستخدموا  املهاجمني  اأن  واأ�سافوا 
التي حدثت يف ظل عدم تيقن اجلنود  نا�سفة. وو�سف �سهود حالة الرتباك 
من هوية املهاجمني. وقال �سابط اأ�سيب يف الهجوم اإن امل�سهد كان فو�سويا 
ومل اأكن اأعرف ما يجب علي القيام به... هناك اإطاق نار وانفجارات يف كل 
امل�سوؤول عن  الأفغاين  الوطني  باجلي�ش   209 للفيلق  والقاعدة مقر  مكان. 

معظم �سمال اأفغان�ستان مبا يف ذلك اإقليم قندوز الذي ي�سهد قتال عنيفا.
وقال ذبيح اهلل جماهد املتحدث با�سم طالبان يف بيان ام�ش ال�سبت اإن الهجوم 

ياأتي ردا على مقتل عدد من كبار قادة احلركة يف �سمال اأفغان�ستان يف الآونة 
اأربعة من املهاجمني كانوا من املتعاطفني مع طالبان  اأن  الأخييرة.  واأ�ساف 

وت�سللوا اإىل اجلي�ش وخدموا لبع�ش الوقت. ومل يوؤكد اجلي�ش هذا الزعم.
املقاتلني  اآلف  اإن  ال�سبت  ام�ش  الأملانية  �سبيجل  دييير  جملة  قالت  ذلييك،  اىل 
اأملانيا على مدى العامني  ال�سابقني من حركة طالبان الأفغانية رمبا دخلوا 

املن�سرمني �سمن اأكر من مليون مهاجر ولجئ تدفقوا اإىل الباد.
واأ�سافت اأن املكتب الحتادي للمهاجرين والاجئني يف اأملانيا اأبلغ م�سوؤولني 
يف  �سابقون  مقاتلون  اأنهم  على  اأنف�سهم  عرفوا  املهاجرين  اآلف  اأن  اأمنيني 
طالبان يف عملية طلبات اللجوء. وذكرت املجلة اأن ما ل يقل عن 70 رجا 
اأفغانيا خ�سعوا لتحقيق اأجراه املدعى العام الحتادي لكن لي�ش وا�سحا ما اإذا 
كان ي�ستبه يف اأنهم جميعا عنا�سر نا�سطة يف طالبان.  واأ�سافت اأن �ستة منهم 
احتجزوا يف مركز احتجاج تابع ل�سلطات التحقيق ومن املقرر اأن تبداأ حماكم 

يف عقد جل�سات اأولية تتعلق باآخرين الأ�سبوع املقبل. ومل يت�سن احل�سول على 
تعليق من مكتب الهجرة اأو الدعاء الحتادي.

اأجنيا مركل جمموعات من املهاجرين الأفغان  امل�ست�سارة  وترحل حكومة 
الذين مت رف�ش طلبات جلوئهم. 

من  كييبيير  عيييدد  با�ستقبال  �سماحها  ب�سبب  لنييتييقييادات  احلييكييوميية  وتييتييعيير�ييش 
املهاجرين خا�سة بعد وقوع عدة هجمات ارتكبها مهاجرون العام املا�سي.

النتخابات  يف  رابعة  بولية  للفوز  ت�سعى  التي  مركل،  دافعت  ال�سهر  وهييذا 
اللجوء  طالبي  ترحيل  عمليات  تزايد  عن  اأيييلييول،  �سبتمر   24 يييوم  املييقييررة 
تفعل  الأوروبيييي  اإن كل دول الحتيياد  ُرف�ست طلباتهم وقالت  الذين  الأفييغييان 

الأمر نف�سه.
واأ�سافت اأن نحو 55 باملئة من الأفغان ح�سلوا على و�سع لجئ يف اأملانيا بينما 

ُرف�ست طلبات 45 باملئة منهم.

الأخيييييييرة، جاءت  الييلييحييظيية      يف 
لتحرك  اليييدولييييييية  امليييو�يييسيييوعيييات 
احلييمييليية النييتييخييابييييية، عييلييى غرار 
يريد  الذي  البوليفاري  التحالف 
كما  اليه  فرن�سا  �سّم  ميلين�سون 
النتخابي،  بيييرنييياجميييه  يف  ورد 
دعمه  اإىل  اإراديييييييا  ل  يييعيييييده  مبيييا 
الزعيم  �سافيز،  لهوغو  التاريخي 
اليوم  التي هي  الراحل لفنزويا 
اقت�ساديا  ليييهيييا،  ييييرثيييى  حيييالييية  يف 
و�يييسيييييييا�يييسيييييييا.اأوروبيييا واليييعييياقيييات 
والعاقة  الأمليييانييييييية،  الييفييرنيي�ييسييييية 
وال�سراع  بييوتييني،  فييادمييير  مييع 
منظمة  يف  والع�سوية  اليي�ييسييوري، 
عامة  وب�سفة  الأطل�سي،  احللف 
اليييعيييامل، كلها  فييرنيي�ييسييا يف  مييكييانيية 
قيي�ييسييايييا خييافييييية واخيييتييياف بني 

املر�سحني.
على  بعمق  تييوؤثيير  ق�سايا  وهيييي     
من  العديد  كما  فرن�سا  م�ستقبل 
امليييوا�يييسيييييييع الأخييييييييرى، ومييييع ذلك 
بيي�ييسييكييل �سطحي  متيييت مييعيياجلييتييهييا 
املحلل،  وييييتييي�يييسييياءل  احليييميييلييية.  يف 
اأكييير جوهرية  هيينيياك ق�سية  هييل 
بالن�سبة لفرن�سا من معرفة ما اإذا 
الحتاد  داخييل  ل  اأم  �ستبقى  كانت 
الأوروبييي، واإذا ما كانت �ستغّر اأم 

ل حتالفاتها دولية؟

اأوروبا، ما وراء الفجوة
 بني الي�سار واليمني

   وتتمثل املفارقة الأخييرى، يف ان 
املو�سوع  هي  اخلارجية  ال�سيا�سة 
الييييييذي تيييكيييون فيييييييه اليييفيييجيييوة بني 
غالبا  الييتييي   - واليييييمييني  الييييي�ييسييار 

املعار�ش  اغييتيييييال  بييعييد  الييكييرمييلييني 
مو�سكو  يف  نيييييمييتيي�ييسييوف  بييورييي�ييش 
بنف�سه  نييييياأى   ،2015 فيييرايييير 
الفوتوغرافية  ال�سورة  تلك  منذ 
لييوبييان- بييوتييني: هييو هييو، واأنيييا اأنا 

وُيعّد هذا متوقعا جديدا..
التي  اخلييارجييييية  ال�سيا�سة  لكن     
املتمردة  فرن�سا  مر�سح  بها  ينادي 
الكرملني:  ا�يييسيييتييييييياء  تيييثييير  ليييين 
الأو�سط،  واليي�ييسييرق  اأوروبيييييا  حيييول 
واحللف الأطل�سي، اأو حول العداء 
يتعهده  الييذي  املتحدة،  للوليات 
من  خ�سو�سا  دائييمييا،  ميلين�سون 
المريكية  �ييييسييييداقيييياتييييه  خييييييال 

الاتينية.
   نف�ش الغمو�ش واللتبا�ش عند 
اإىل  جييّمييد  اليييذي  فيييييون،  فران�سوا 
حيييد ميييا �ييسييداقييتييه ميييع فادمير 
وزراء،  رئي�سي  كانا  عندما  بوتني 
�سابقا  بييهييا  يييتييبيياهييى  كييييان  واليييتيييي 
ولكن  دوليية.  كرجل  مكانته  لبناء 
يف حييزامييه رجييال لي�ش لهم نف�ش 
الرو�سية  الورقة  ويلعبون  املوانع، 

من مو�سكو اىل دم�سق.
   امييا اإميانويل ميياكييرون، فهو يف 
خط تقليدي اأكر، معلنا انت�سابه 
توافقي،  امليييييرتانييييية،  للديغولية 
قناعاته  با�ستثناء  كنا،  وان  حتى 
�سيا�سته  القوية، جنهل  الأوروبية 
�سيكون  فهل  ال�ساملة.  اخلارجية 
�ساكلة  عييلييى  غيييربيييّييييا  الأخيييييير  يف 
�سيعيد  ام  وهيييولنيييد،  �يييسييياركيييوزي 
التوازن الدبلوما�سي لأ�سافهما؟ 
حول  الن  اىل  تيي�ييسييود  ال�سبابية 
ما  “املاكرونية”  الدبلوما�سية 

بعد قاعدة اأوروبية قوية.
بير  ال�سيا�سي  املحلل  ويخل�ش   
الق�سايا  هييييذه  ان  اىل  هييا�ييسييكييي، 
انها  ثييانييوييية،  لي�ست  والييرهييانييات 
حتييييّدد مييكييانيية فييرنيي�ييسييا يف اأوروبيييييا 
البناء  بييقييييية  وحييتييى  اليييعيييامل،  ويف 
الييييذي �سيجد  نييفيي�ييسييه،  الأوروبيييييييي 
�سعوبة يف البقاء على قيد احلياة 
يف �سورة الن�سقاق الفرن�سي بعد 

اململكة املتحدة.
   وامييام غيابه يف اجلولة الأوىل، 
�سك،  دون  النقا�ش،  هذا  �سي�سجل 
ح�سوره يف الثانية. هذا اإذا اقرتح 
احلا�سمة،  اجليييولييية  هييييذه  بييطييا 
ولي�ش  للنقا�ش،  احلقيقي  البديل 
العر�ش  نيييفييي�يييش  مييييين  نيي�ييسييخييتييني 

ال�سيا�سي.
عن لونوفال اوب�سرفاتور 

مييا اثييييارت اليينييقييا�ييش يف احلييمييليية - 
اأقيييّل اأهييمييييية: وهييكييذا جنييد الفرق 
بينوا  الييييي�ييسيياريييني  بييني  الرئي�سي 
ميلين�سون،  ليييوك  وجيييان  هييامييون 
يجد  الأخييييييير  هيييييذا  اأن  حييييني  يف 
قريبا  امليييواقيييف  بييعيي�ييش  نييفيي�ييسييه يف 
اليمني  لوبان  من مواقف مارين 
املتطرف دون ان يعني ذلك اأنهما 
مت�سابهان؛ ويلتقي بينوا هامون، 
وفران�سوا  مييياكيييرون  واإمييييانيييوييييل 
فيييييون حييول اأوروبيييييا، ولييكيين الأول 
الييثييالييث يف  والييثيياين يبتعدان عيين 

العاقات مع بوتني ...
   وهييذه لي�ست املييرة الوىل: فقد 
تخطت  ان   ،2005 عييييام  �ييسييبييق 
يف  “ل”  و  “نعم”  ميييعيييار�يييسييية 
ال�ستفتاء على الد�ستور الأوروبي، 
الفجوة بني الي�سار واليمني، ففي 
كيييل عييائييليية �ييسيييييا�ييسييييية كييييان هناك 

انف�ساليون وموؤيدون لأوروبا.
فابيو�ش  ليييييوران  ل  و�ييسيينييتييذكيير     
ال�سرتاكي  احلييزب  اختار  عندما 
لباري  ال�سهر  والغاف  “نعم”، 
مات�ش حيث يقف فران�سوا هولند 
ونيكول �ساركوزي، مل يكن ل هذا 
ول ذاك حينها رئي�سا، يقفان معا 

ل�سالح الي”نعم«..
تتخندق مواقف   ،2017 عييام     
املر�سحني ب�سكل وا�سح على طول 
هذا اخلط الذي ميتد من اأن�سار 
تدافع  اليييتيييي  املييطييلييقيية  الييي�يييسيييييييادة 
نيكول�ش  ليييوبيييان،  مييياريييين  عيينييهييا 
دوبون- اأيغنان، وبع�ش املر�سحني 
فران�سوا  مثل  ال�سغار  الآخييرييين 
�سراحة  يعلن  خط  اىل  اأ�سيلينو، 

   وكييان جييان لييوك ميلين�سون قد 
�سّخر كتابا لأملانيا، رجنة ب�سمارك 
اليي�ييسييم الأمليييياين ، اليي�ييسييادر عيين دار 
2015، هاجم  بلون للن�سر مايو 
قا�سية:  ا�سطرا  وكتب  املانيا،  فيه 
وحييي�يييش ُوليييييد اأمييييييام اأعييييييينييينيييا، ابن 
املالية املتحررة وبلد ا�ست�سلم لها، 
�سكانه.  �سيخوخة  ت�سارع  ينخره 
ل وجييييود لأحييدهييمييا دون الآخيييير، 
ت�سكيل  يييعيييييد  اليييتيييحييياليييف  وهييييييذا 
القارة العجوز على هواه ومزاجه، 
ولذلك، ها اّن اأملانيا متثل جمددا 
خطرا، والنموذج الذي تفر�سه هو 
اأخرى.  مييرة  حل�سارتنا  انتكا�سة 
فاأن تكون لها املفو�سية الأوروبية 
الأطل�سي  �ستارا، ومنظمة احللف 
املال  وك�سريك ع�سابة  عربة جّر، 
باأكملها يف كل بلد من بلداننا، ل 
يعفيها يف �سيء من م�سوؤولية هذه 

الق�سية.
اإميانويل  يلعب  النقي�ش،  على     
ميييياكييييرون ورقيييييية النييي�يييسيييجيييام مع 
حاليا  القائمني   - الأملييييان  الييقييادة 
كيييميييا مييينيييافييي�يييسيييييييهيييم مييييين احليييييزب 
الذين  ال�سرتاكي،  الدميقراطي 
حتالفهم  رغييم  بحفاوة  ا�ستقبلوه 
فرن�سا  يف  ال�سرتاكي  احلييزب  مع 
اأكر  اأوروبيييييييا  اجييييل جييعييل  -، مييين 
فيياعييلييييية عييلييى حيييد تيييعيييبيييره. انه 
اإ�ساحات  �ييسييفييقيية  عييلييى  ييييراهييين 
دعم  مييقييابييل  فييرنيي�ييسييا،  يف  هيكلية 
اأملييييييييياين لإ�يييييسييييياحيييييات كييييييرى يف 
اأوروبا، وُينظر اىل فوزه اليوم، يف 
بقية القارة، كاأهم احتمال لإعادة 

حتريك اأوروبا املعّطلة.

»م�سالة بوتني«
    نف�ش تدّرج الألوان، جنده حول 
فادمير  مييع  الييعيياقييات  م�ساألة 
لوبان  مارين  فاجاأت  لقد  بوتني. 
منه  قربها  عيين  وعيييّرت  اجلميع، 
مييين خييييال الجيييتيييمييياع بييييه، وتلك 
اليي�ييسييورة الييتييي الييُتييقييطييت يف 24 
اليييكيييرميييليييني، هيييي بكل  ميييار�يييش يف 
امليييعييياين تييطييابييق ميييع بيييوتيييني، دعم 
جزيرة  �سبه  يف  الرو�سي  الرئي�ش 
حول  ال�سمت  �ييسييوريييا،  اأو  الييقييرم 
املجتمع  قمع  مثل  يغ�سبه  قد  ما 

املدين ومعار�سيه.
   جيييان ليييوك ميييييلييييينيي�ييسييون، الذي 
اثييارت م�سايرته لبوتني  كثرا ما 
املثال،  �ييسييبيييييل  عييلييى  النيييتيييقيييادات، 
مررات  لغة  حرفيا  تبنى  عندما 

يف جييميييييع ا�يييسيييتيييطييياعيييات اليييييراي 
منطقة  يف  للبقاء  انحيازهم  عن 

اليورو والحتاد الأوروبي.
املتمردة،  فرن�سا  مر�سح     موقف 
تيييعيييقيييييييدا ميييين موقف  اأكييييييير  هييييو 
مييارييين لييوبييان، ولييكيينييه يييييوؤدي اىل 
فرن�سا  خيييييروج  اليينييتيييييجيية:  نييفيي�ييش 
ميييين ميينييطييقيية اليييييييييورو والحتيييييياد 
حملته  ردت  ليييقيييد  الأوروبييييييييييييييي. 
على  الجتماعية  ال�سبكات  عيير 
بانه  ميياكييرون  اإميييانييويييل  اتهامات 
يريد نهاية اأوروبا، ولكن اجلواب 
ل يزيل ال�سك حول هذا املو�سوع: 
نييحيين ل نيييرييييد مييييغييييادرة الحتيييياد 
الأوروبييييييييييييي. نيييحييين نيييرييييد اإعييييييادة 
التفاو�ش على املعاهدة الأوروبية 
من اجل اأوروبا اجتماعية وبيئية 

اأكر.

تاأييده لأوروبا ممثا يف اإميانويل 
ماكرون.    وح�سب ت�سكيل اجلولة 
الييثييانييييية، قييد يييكييون هيييذا املو�سوع 
كان  اإذا  �سيما  النقا�ش، ل  قلب  يف 
ال�سباق النهائي بني مارين لوبان 
واإميييانييويييل مييياكيييرون، وهييمييا على 
طريف نقي�ش يف ما يخ�ّش اأوروبا.

»فريك�سيت” لوبان، 
وخمططات ميلين�سون

اجلولة  جمعت  اإذا  املييقييابييل،  يف     
لييوبييان وجان  مييارييين  بييني  الثانية 
يحلم  كيييميييا  ميييييلييييينيي�ييسييون،  لييييييوك 
هيييييذا الأخيييييييير مييينيييذ �يييسيييعيييوده يف 
ا�ستطاعات الراأي، فان ن�سختني 
لييلييخييروج مييين ميييعييياهيييدات اأوروبيييييا 
يف  الفرن�سيني،  على  �سُتقرتحان 
الييوقييت اليييذي يييعييّر فيييييه اغلبهم 

ماكرون، بينوا هامون، وفران�سوا 
اأجنا  امل�ست�سارة  جميعا  فيييييون، 
مر�سح  ان  بل  برلني،  يف  مركيل 
التاأييد  على  ح�سل  المييييام!  اىل 
وزير  �سويبله،  لفولفغانغ  العلني 
كان  الييذي  القوي،  الأمليياين  املالية 

ُيتوّقع ان يكون يف �سّف فيون.
هناك  اأّن  اذن،  اليييوا�يييسيييح  مييين     
ورمبا  اأوروبيييا،  مل�ستقبل  مقاربتني 
للعاقات  ميييقييياربيييتيييني  خيييا�يييسييية، 
يتبّنى  اأيييين  الأملييانييييية،  الفرن�سية 
برلني  اىل  �سافروا  الذين  اأولئك 
لتحريك  الييبييلييدييين  بيييني  تييوافييقييا 
املتوقفة  الأوروبييييييييييية  اخليييطيييوط 
حييياليييييييا، واليييبيييعييي�يييش الآخييييييير على 
العك�ش، يتخذ من اأجنيا مركل 
هيييدفيييا ورميييييييزا ملييييا يييرفيي�ييسييونييه يف 

اأوروبا.

   اخلييطيية ب هييي فقط لل�سغط، 
الأوروبييييي  الحتييياد  تركنا  مييا  واإذا 
 20 بن�سبة  فيه  ن�ساهم  اليييذي   -
فانه  �سينفجر.. من هنا   - باملائة 

ل ميكنهم اأن يرتكونا نرحل.
ليييوبيييان، املحّبة     وحيييييث مييياريييين 
ا�ستفتاء  تيييرييييد  لييلييريييكيي�ييسيييييت، 
الفريك�سيت مبا�سرة بعد انتخابها، 
بي  يبداأ  لوك ميلين�سون  فيياإن جان 
الييتييفيياو�ييش ب�ساأن  اإعييييادة  اأ  اخلييطيية 
املعاهدات الأوروبية، قبل الو�سول 
عند الف�سل املرجح لا�ستفتاء، اأي 
“اخلطة ب” اخلروج من الحتاد 

الأوروبي.

ماكرون و”ال�سفقة” 
الفرن�سية االأملانية

اإميانويل  التقي  جانبهم،  ميين     

قد تكون من اأوراق احل�سم يف اجلولة الثانية:

ال�سيا�سة اخلارجية لفرن�سا.. النقا�س الغائب..!
•• الفجر - خرية ال�صيباين

     يتوجه الفرن�سيون اليوم اىل �سناديق االقرتاع 
املحلل  الحظ  وقد  النهائي.  الــدور  ثنائي  الختيار 
لونوفال  مبجلة  له  مقال  يف  ها�سكي  بيري  ال�سيا�سي 
التي  الكربى  املفارقات  من  واحــدة  ان  اوب�سرفاتور 
ال�سيا�سة  ان  املنتهية،  االنتخابية  احلملة  طبعت 
اخلارجية مل تكن حمور اأي مناق�سة عميقة، ولكنها 
بل  املر�سحني،  بني  الف�سل  خطوط  اأهم  من  واحدة 
اأي�سا، املو�سوع الذي ب�سببه ينتظر ما تبقى من  هي 
العامل، بقلق، نتائج االنتخابات الرئا�سية الفرن�سية، 
رغم اأنه ال ثقل حقيقي لل�سيا�سة اخلارجية يف قرار 

الفرن�سيني داخل خلوة االقرتاع.

ميلين�سون  ابتعد عن بوتني

بوتني م�سدر خاف بني املرت�سحني

اوروبا مو�سوع تباين بني التيارات

ماكرون هل تنت�سر اوروبا بانت�ساره

فيون وهامون ومارين �سيا�سة خارجية خمتلفة

ال�سيا�سة اخلارجية هي املو�سوع الذي تكون 
فيه الفجوة بني الي�سار واليمني اأقل اأهمية

الرهانات اخلارجية لي�ست ثانوية الأنها 
�ستحّدد مكانة فرن�سا يف اأوروبا والعامل

 مل تكن ال�سيا�سة اخلارجية حمور
 اأي مناق�سة عميقة ولكنها واحدة 

من اأهم خطوط الف�سل بني املر�سحني

الق�سية اجلوهرية: هل �ستبقى 
فرن�سا اأم ل داخل الحتاد الأوروبي 

وهل �ستغررّ اأم ل حتالفاتها دولية

رغم غيابه يف اجلولة االأوىل، �سي�سجل 
هذا النقا�س دون �سك ح�سوره يف الثانية
اأوروبا والعالقة مع املانيا وبوتني و�سوريا 

والأطل�سي كلها ق�سايا خالفية بني املر�سحني
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عربي ودويل
بن�س متفائل بحل �سلمي يف �سبه اجلزيرة الكورية 

•• �صيدين-رويرتز:

قال مايك بن�ش نائب الرئي�ش الأمريكي ام�ش ال�سبت اإنه ل 
يزال من املمكن نزع ال�ساح النووي يف �سبه اجلزيرة الكورية 
�سلميا بف�سل انخراط وا�سنطن اجلديد مع بكني وذلك رغم 
نووية  ال�سمالية جتربة  كوريا  اإجييراء  املتنامية من  املخاوف 
اقرتاب  تاأهب مع  وكوريا اجلنوبية يف حالة  جديدة قريبا. 
املنعزل مما قد يهدد  ال�سمال  اأخييرى مهمة يف  اإحياء ذكييرى 
باإجراء جتربة نووية جديدة اأو اإطاق �ساروخ بالي�ستي اآخر 

مع ح�سد العتاد الع�سكري بكرة على جانبي احلدود.
وت�ساعد التوتر كثرا يف ال�سهور القليلة املا�سية بعد اأن اأجرت 
عددا  واخترت  املا�سي  العام  نوويتني  جتربتني  بيوجنياجن 

الأمم  وقييرارات  لعقوبات  البالي�ستية يف حتد  ال�سواريخ  من 
املتحدة.  كان الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب تعهد مبنع 
نووي  ب�ساروخ  املتحدة  الوليات  �سرب  من  ال�سمالية  كوريا 
لكن نائبه بن�ش قال يف �سيدين اليوم اإنه ل يزال من املمكن 
الوليات  بييني  الييعيياقييات  حت�سن  ب�سبب  �سلمي  حييل  حتقيق 
اإذا ما مار�ست  اأنه  “نرى بحق  بن�ش  املتحدة وال�سني. وقال 
فر�سة  هناك  فيياإن  ال�سغط  هييذا  باملنطقة  وحلفاوؤنا  ال�سني 
الكورية  اجلييزيييرة  �سبه  بجعل  الييتيياريييخييي  الييهييدف  لتحقيق 
واأ�ساف يف   . ال�سلمية«  بالطرق  النووي  ال�ساح  خالية من 
موؤمتر �سحفي مع رئي�ش الوزراء الأ�سرتايل مالكوم ترنبول 
حتم�سنا باخلطوات التي اتخذتها ال�سني حتى الآن.  واأ�ساد 
ترامب الأ�سبوع املا�سي بامل�ساعي ال�سينية لكبح جماح التهديد 

الكوري ال�سمايل بعد اأن حذرت و�سائل اإعام كورية �سمالية 
الوليات املتحدة من �سربة وقائية مهولة. لكن ترامب اأمر 
اأي�سا ما و�سفه باأنه اأ�سطول بالتحرك اإىل املياه قبالة �ساحل 
�سبه اجلزيرة الكورية لتحذير كوريا ال�سمالية. وكان يعتقد 
اأن جمموعة قتالية تابعة حلاملة الطائرات الأمريكية كارل 
فين�سون يف طريقها اإىل �سبه اجلزيرة الكورية لكنها كانت يف 
الواقع ت�ستكمل تدريبا مع البحرية الأ�سرتالية. وقال بن�ش 
�سبه اجلزيرة  قبالة  املياه  املجموعة يف  ت�سبح  اأن  يتوقع  اإنه 
الكورية يف غ�سون اأيام. وحتيي كوريا ال�سمالية يوم الثاثاء 
الذكرى ال�سنوية اخلام�سة والثمانني لتاأ�سي�ش جي�ش ال�سعب 
باملنا�سبات  الحتفال  على  املا�سي  يف  ال�سمال  وداأب  الكوري. 

املهمة باإطاق ال�سواريخ اأو اإجراء التجارب النووية.

احتجاجات �سد موؤمتر حلزب البديل من اأجل اأملانيا 
•• كولونيا-رويرتز:

لل�سرطة  �سيارة  يف  النران  واأ�سرمت  اأ�سيبا  �سرطيني  اإن  الأملانية  ال�سرطة  قالت 
حزب  اأع�ساء  ميين   600 التقى  فيما  ال�سبت  ام�ش  كولونيا  يف  احتجاجات  خييال 
البديل من اأجل اأملانيا اليميني املناه�ش للهجرة الذي يعاين من انق�سامات عميقة 
اأيلول.  �سبتمر  يف  جتييرى  التي  العامة  النتخابات  حيال  احلييزب  �سيا�سة  ملناق�سة 
املوؤمتر  بداية  يف  قا�سية  �سربة  بيرتي  فراوكه  للحزب  امل�ساركة  الزعيمة  وواجهت 
مع  حتالف  لعقد  جهود  لبذل  يدعو  الييذي  اقرتاحها  �سد  امل�ساركون  �سوت  عندما 
وينفي  البعيد.  املييدى  على  املعار�سة  يف  البقاء  ميين  بييدل  م�ستقبا  اأخيييرى  اأحيييزاب 
الأربعاء  واأعلنت بيرتي يوم  الأ�سباب.  انق�سامات يف احلزب لتلك  منتقدوها وجود 
املقبلة.  النتخابات  اإنها لن متثل حزبها يف  اأ�سهر  ا�ستمر  ال�سلطة  بعد �سراع على 
و�سهد احلزب انح�سارا يف ن�سب التاأييد له يف ا�ستطاعات الراأي على مدى الأ�سهر 

القليلة املا�سية.

واملنتمني-  االأنــ�ــســار  عــن  ناهيك   -
الوقت، ح�سب  نف�س  واالأمل يف  القلق 

احلالة.
ان  هــو  ال�سكوك،  هــذه  يعزز  وممــا     
الت�سويت  عن  باالمتناع  التوقعات 
ن�سبة  ان  كما  جدا،  مرتفعة  تزال  ال 
مر�سح  ل�سالح  الت�سويت  من  التاأكد 
االأربعة تختلف كثريا بني هذا  معني 
وذاك )عالية ملارين لوبان وفران�سوا 
الإميانويل  بالن�سبة  واأقـــل  فــيــون، 
ميلين�سون(.  ــوك  ل وجـــان  مــاكــرون 
اإ�سافة  االأربعة  هذا  كل  اىل  وميكن 
املفيد  الت�سويت  احت�ساب  تعقيدات 
الذي قام به البع�س للجولة االأوىل،

•• الفجر – خرية ال�صيباين
مع  االنتخابي  ال�سك  حالة  بلغت      
الرئا�سية  االنتخابية  احلملة  نهاية 
مل  جديدا  م�ستوى  االأوىل،  للجولة 

يتحقق من قبل.
نوايا  منحنيات  جمــمــل  فــتــقــارب     
الأربعة  باملائة   20 حول  الت�سويت، 
جدا  ال�سعب  مــن  يجعل  مر�سحني، 
الـــدور  اإىل  �سيتاأهل  مبــن  التكّهـن 

الثاين. 
بني  النهائي  الــدور  يف  توليفة  فكل 
املر�سحني االأربعة االوفر حظا، تبدو 
الناخبني  بني  يغذي  ما  وهو  ممكنة، 

مرور  ل�سمان  تقليديا  فييقييط  لي�ش   
املييير�يييسيييح اليييييذي اخييييتيييياروه اىل الييييدور 
يتيح حتديد  اي�سا مبا  وامنا  الثاين، 
“املواجهة الثنائية” التي يعترونها 
من  لأفييكييارهييم  اأو  ملر�سحهم  الف�سل 

اجل حتقيق الن�سر النهائي.
ويف ما يلي معر�ش الثنائيات املحتملة 

يف اجلولة الثانية:

 1 – ماكرون – لوبان
املر�سحني  بني  ثانية جتمع  ان جولة 
النق�سام  خييارج  انهما  يعلنان  اللذين 
عدم  مع  جيدا  يتطابق  ميني،  ي�سار- 
الأحزاب  يف  القوية  الفرن�سيني  ثقة 
التقليدية، والرغبة يف التجديد التي 

اأبداها قطاع منهم. 
اأييي�ييسييا ميييع عملية       كييمييا يييتييطييابييق 
املتمثل  التقليدي  امل�سهد  ا�ييسييتييبييدال 
يف مييواجييهيية بييني اليمني والييييي�ييسييار يف 
بني  جديد  بان�سطار  الثانية،  اجلولة 
اجتاه ليرايل �سريح، موؤيد لأوروبا 
ومنا�سر للعوملة، واجتاه �سيادي قومي 
هذا  كييان  وان  حتى  للهوية،  وينت�سر 
يتقاطع  اأن  ميكن  اجلييديييد  التق�سيم 
املعروفة  النق�سامات  من  العديد  يف 
الجتماعية  اأو  التعليمية  كامل�سالة 
عن  خ�سو�سا  ويك�سف  الإقليمية،  اأو 
حادة.      ا�ستقطاب  حالة  تعي�ش  فرن�سا 
الدور  هييذا  مثل  يف  الكبر  واملجهول 
التيقن  عييدم  اإىل  اإ�ييسييافيية   - النهائي 
من نتيجته - هو كيف �ستدور لحقا 
النتخابات الرملانية التي يلعب فيها 
النييتييميياء احلييزبييي، بيياليي�ييسييرورة، دورا 

اأكر اأهمية.

– فيون – لوبان  2
اليي�ييسييكييل، �ستكون  بييهييذا  ثييانييييية  جييوليية 
الأخرة  اللحظة  نتاج تعبئة قوية يف 
الثاأر  على  احلري�ش  اليمني،  ل�سعب 
الي�سار  من  الرئا�سية،  يف  النتخابي 
ال�سلطة  تيييرك  ويييرفيي�ييش  احلييكييومييي، 
اليميني املتطرف،  يف يد حزب لوبان 
اختاره  اليييييذي  امليير�ييسييح  حييييول  تييعييبييئيية 
النيييتيييخيييابيييات  خييييييال  اوىل  مييييييرة  يف 
رغييييم   ،2016 عيييييييام  اليييتيييميييهيييييييديييية 
كبر  ب�سكل  اأ�سعفته  التي  الف�سائح 

خال احلملة النتخابية. 
   يف مثل هييذه املييواجييهيية، �سنجد اننا 
امييييام مييعييركيية بييني اجلييانييب املحافظ 
 - الو�سطية”  الليرالية  لي”الكتلة 
الليرايل  اجلييييزء  عيين  تختلف  الييتييي 
ال�سرف الذي يج�سده ماكرون، ب�ساأن 
م�ساألة القيم والهوية-، وجناح الهوية 
القومية املناه�ش لليرالية ويتج�سد 
جناحها الجتماعي احلمائي يف ي�سار 

ميلين�سون.  
  و�ست�سع هييذه املييواجييهيية، ميين وجهة 
فرن�سا  من  ن�سختان  اجتماعية،  نظر 

املا�سي، لنهما منغلقان  وفقا ملعاير 
مع  بيياليي�ييسييرورة  ولي�سا  ايييديييولييوجيييييا، 
الي�سار  مع�سكرهما  داخييييل  الييتييوافييق 
واليييييمييني عييلييى اليييييتيييييوايل.     ان مثل 
�سك  دون  �ييسييتيي�ييسييمييح  امليييواجيييهييية  هييييذه 
الرملانية  لانتخابات  او�سح  بقراءة 
اليييقيييادمييية ميييين خيييييال اإعييييييييادة اليييييدور 
الييقيييييادي لييياأحيييزاب الييكييا�ييسيييييكييييية - 
اجلمهوريني  ل�سالح  ذلييك  و�سيكون 
الذي  ال�ييسييرتاكييي  للحزب  منه  اأكييير 
الدور  يف  الي�سار  مر�سحه  ميثل  ليين 
الثاين للمرة الأوىل منذ عام 1969 

با�ستثناء حالة 2002.

ماكرون – ميلين�سون  -  6
الي�سار  ثانية بني مر�سحي      جولة 
يج�سد  ميلين�سون  الييوا�ييسييع  بيياملييعيينييى 
ي�سار  وميياكييرون  الحتجاجي،  الي�سار 
احلييكييم الييييذي انيي�ييسييم اليييييه جيييزء من 
غر  فر�سية  يبقى  والو�سط  اليمني 
مرجحة مبا انها �ستوؤدي اإىل ا�ستبعاد 
الطيف  يف  اليييييمييني  مييعيي�ييسييكيير  كييياميييل 
ال�سيا�سي الفرن�سي يف عملية الختيار 
لوبان  خيييروج  خييال  فمن  النهائية. 
مبختلف  اليمني  فرن�سا  فان  وفيون، 
وال�سعبية  املحافظة  الكلمة،  مييعيياين 
الهوية  حيث  وميين  ال�سواء،  حد  على 
والقيم حتى وان كان اللتزام مببادئ 
والتكامل  القييتيي�ييسييادييية  الييليييييرالييييية 
بيي�ييسييدة، هي  بينهما  يييفييرق  الأوروبييييييي 

التي �ستخرج من اللعبة.
وقبل  اأول  �ييسييتييكييون  املييواجييهيية  ان      
املر�سحني  بييني  اقت�سادية  �ييسيييء،  كييل 
بني  اليي�ييسييدام  كييان  وان  حتى  للنهائي 
الييليييييرايل وامليينيياهيي�ييش لييليييييرالييييية يف 
الرهانات  اىل  �سيمتد  احليياليية،  هيييذه 
الأوروبييييييييية واليييدولييييييية، اأوروبييييييا التي 
الت�سور  على  للحفاظ  الو�سيلة  تبدو 
على  واحلييريييات،  للحقوق  الييليييييرايل 
اليييعيييكييي�يييش ميييين قييطيييييعيية النييييتييييميييياءات 
واليييييتيييييحييييياليييييفيييييات اليييييتيييييي ييييقيييرتحيييهيييا 
الييتيياريييخييي يف هذه  ميييييلييييينيي�ييسييون.  ان 
جانب  اإىل  الييرئييا�ييسييييية،  النييتييخييابييات 
الظروف التي تدور فيها، لي�ش فقط 
اأنه �سيكون لها بالتاأكيد عواقب غر 
م�سبوقة من حيث احلجم على النظام 
ال�سيا�سي واملجتمع ككل، واإمنا �سيكون 
معناها اأ�سا خمتلفا جدا بعد املبارزة 

الثنائية التي �سنح�سرها.
    وما يجعل هذه اجلولة الأوىل اأكر 
الختيار يف  ان  املعتاد، هو  اأهمية من 
التفكر  ميييع  �ييسيييييتييم  الأوىل  اجليييولييية 
املرتتبة  والنتائج  الثانية  اجلولة  يف 
على ذلييك يف نف�ش الييوقييت، وهييذا هو 
التحدي املاثل اليوم امام الفرن�سيني، 
ان  وهييو حتييد ممتع ومييثيير للقلق يف 

واحد.       
     عن �سليت الفرن�سية

ال�سن  كبار  فرن�سا  جييدا:  خمتلفتني 
وامليي�ييسييتييقييرييين اجييتييميياعيييييا، واليييتيييي ل 
ييييزال اقييتيي�ييسييادهييا دييينيياميييييكيييييا، مقابل 
ال�سعبية،  والقطاعات  ال�سباب  فرن�سا 
�سناعتها،  من  ُجييّردت  التي  واملناطق 
انهيار.  يف  اليييتيييي  اليي�ييسييغييرة  واملييييييدن 
نييييرى كيف  اأن  امليييثييير  مييين  و�ييسيييييكييون 
ال�سرقي  اجلنوب  يف  املواجهة  �ستدور 
املناف�سة  حيث  اخل�سو�ش  وجييه  على 

�ستكون �سر�سة بني املر�سحني.

– ميلين�سون – لوبان  3
اليييذي  الييي�يييسيييورة،  بيييهيييذه  نييهييائييي  دور 
يييتييميينيياه الييبييعيي�ييش، ويييخيي�ييسيياه اآخيييييرون، 
التاريخ  يف  نييوعييه  ميين  الأول  �سيكون 
الرئا�سة  معركة  الفرن�سي:  ال�سيا�سي 

واليمني.  الييييي�ييسييار  بيييني  الييرئييا�ييسييييية، 
على  الييواقييع،  يف  �سيكون  فميلين�سون 
الييرغييم ميين متييوقييعييه الأ�ييسييلييي ي�سار 
عموما  الي�سار  ممّثل  �سيكون  الي�سار، 
يف املرحلة الأخرة من النتخابات، يف 
حني �سيج�ّسد فيون اأي�سا، اليمني يف 

اأو�سع معانيه.   
ارادة  بييالييتيياأكيييييد  هييييذا  و�يييسيييُييييرتجيييم    
النتخابية  احلملة  رغم  الفرن�سيني، 
غر النمطية، يف احلفاظ على الإطار 
ال�سيا�سي املعتاد يف مواجهة املتغّرات 
املييعييليينيية ميينييذ �ييسييهييور، خيي�ييسييو�ييسييا بعد 
والريطانية  الأمريكية  النتخابات 
الغربية.      الدميقراطيات  هييزت  التي 
احلفاظ على الإطار العادي، ولكن من 
عاديني  غيير  اثنني  مر�سحني  خييال 

على  الليرالية  ومناه�سي  حتييرري، 
اأقرب  يظل  الوطنية،  الهوية  ا�سا�ش 
وجهة  حيي�ييسييب  الييكييابييو�ييش  اأو  لييلييحييلييم 
واقعية  اّي  ميين  نتبّناها  الييتييي  النظر 

�سيا�سية.

– ماكرون – فيون  4
وبيينييفيي�ييش الييطييريييقيية الييتييي تييبييدو فيها 
اجلناحني  بيييني  اليينييهييائييييية  امليييواجيييهييية 
الطريقة  على  لليرالية  املناه�سني 
 - التحقيق  �سعب  امكانا  الفرن�سية، 
اأي متثيل لليرالية  نظرا ل�ستبعاده 
بيياأي �سكل ميين الأ�ييسييكييال – فييان دورة 
“الكتلة  جيينيياحييي  بيييني  ثييانييييية جتييمييع 
الن�سخة الليرالية �سد  الليرالية” 
الن�سخة املحافظة تبدو غر مرجحة 

ال�سيا�سي،  امل�سهد  طييريف  ممثلي  بييني 
النهائي  الييقييرار  ميين  تلغي  وبييالييتييايل 
وبطريقة  الييو�ييسييطييييية،  كييتييلييتييه  كييامييل 
اأكيير دلليية، ان املواجهة بني جناحي 
الكتلة  �ستق�سي  الليرالية،  مناه�سة 

الليرالية الو�سطية.
  وافييق كهذا، يجعل الفر�سية �سعبة 
مر�سح  اأي  وجييييود  وعييييدم  الحييتييمييال، 
اجلولة  يف  الييليييييرالييييية  الييكييتييليية  مييين 
ن�سبة  فقط  لي�ش  ي�سبب  قييد  الثانية 
امييتيينيياع عييالييييية عيين الييتيي�ييسييويييت، وامنا 
الباد،  بحكم  للفائز  كبييييرة  �سعوبة 
الأغلبية  على  احل�سول  وبييالييتيياأكيييييد، 

الرملانية. 
املناه�ش  الييتيييييار  بيييني  املييعييركيية  ان     
اجتماعي-  ا�ييسييا�ييش  عييلييى  لييليييييرالييييية 

فرن�سا اإىل الحتاد الأوروبي اأو احللف 
الأطل�سي، على �سبيل املثال، وبالتايل 
الرئا�سية  املييدة  طيلة  عمليا،  الإلييغيياء 
خم�ش �سنوات ال�سيا�سات املتبعة الآثار 
بني  الثانية  اجلييوليية  ملييبيياراة  الهيكلية 

اثنني من ممثليها.   
  وميكننا هنا اي�سا اأن نفرت�ش، مرة 
اجلولة  يف  امل�ساركة  ن�سبة  اأن  اأخييرى، 
مع  مقارنة  مرتفعة  �ستكون  الثانية 

الطبعات ال�سابقة.

– ميلين�سون – فيون  5
    من �ساأن مثل هذا الّت�سّكل ا�ستعادة، 
النق�سام  بيييييياأخييييييرى،  اأو  بيييطيييرييييقييية 
الدوام  على  طبع  اليييذي  الكا�سيكي 
النتخابات  ميييين  اليييثيييانييييييية  اجلييييوليييية 

اي�سا، فالتوازن العام للنظام ال�سيا�سي 
وميكن  �سيهتّز،  املجتمع،  ورائييه  وميين 
خطرة  م�ساكل  وب�سرعة،  يخلق،  اأن 
للحكومة، اذ ان ال�سكال الحتجاجية 
من  ا�سُتبعدت  وقييد  �ستكون،  املتنوعة 
القرار  اتخاذ  عتد  القييرتاع  �سناديق 
النهائي لل�سخ�سية الرئا�سية، �ستكون 
مبا�سر  ب�سكل  نف�سها  عن  لتعّر  حرة 
ويف اأ�سكال خمتلفة، وبع�سها ميكن اأن 

يكون عنيفا. 
اجلناحني  تيييقييياطيييع  لن  ولييييييي�يييش      
جدا،  م�ستبعد  لليرالية  املناه�سني 
لن تكون ال�سدمة اأكر عنفا ل�سلطة 
اإىل  اأييي�ييسييا  تيي�ييسييطيير  اأن  امليييرجيييح  مييين 
توحيد جميع القوى املقتنعة باحلاجة 
للدفاع عن املبادئ الليرالية، ان�سمام 

الرباعي الوفر حظا

دور نهائي بني ميلين�سون ولوبان �سيكون 
الأول من نوعه يف التاريخ ال�سيا�سي الفرن�سي

مواجهة بني فيون وميلين�سون هي ا�ستعادة 
لالنق�س�ام الكال�س��يكي بني الي�س�ار واليم�ني

هوؤلء على خط النطاق جولة اوىل ا�ستثنائية بكل املقايي�ش

دورة ثانية جتمع بني ماكرون وفيون تبدو غري مرجحة الن التوازن العام للنظام ال�سيا�سي واملجتمع �سيهتّز
ما يجعل الدورة االأوىل اأكرث اأهمية من املعتاد هو ان االختيار يف االأوىل يتم مع التفكري يف اجلولة الثانية

اليوم جولة اأوىل ت�ستع�سي على التوقعات:

فرن�سا: اأي دور نهائي ممكن يف �سباق الليزيه...؟
جولة ثانية بني ماكرون ولوبان �سترتجم عدم ثقة الفرن�سيني القوية يف االأحزاب التقليدية ورغبتهم يف التجديد

ملن �ستكون الكلمة الخرة للفوز بكر�سي الليزيه؟ الفرن�سيون 
والختيار ال�سعب



األحد   23   إبريل    2017  م   -   العـدد  12001  
Sunday  23  April   2017  -  Issue No   1200112

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/موؤ�س�سة كول �سن 

 CN 1972745:ل�سيانة اجهزة التكييف املركزي رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سباح عمر �سامل ال�سقاف %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مرمي �سيف را�سد البادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غر 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 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  اإبريل 2017 العدد 12001

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  اإبريل 2017 العدد 12001

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  اإبريل 2017 العدد 12001

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01909/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00321/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : توتال كون�سيبت للخدمات الفنية - ذ م م
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : مرت�سى يعقوب مرت�سى برهان الها�سمي   
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�سي بالتي:

1- باخاء املدعي عليها من العقار املوؤجر املبني بالأوراق
2- )2( بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )130000 درهم( بدل ايجار 
اليوم  عن املدة من 2016/1/1 وحتى 2016/12/31 وما ي�ستجد منه اعتبارا من 
التايل لهذا التاريخ وحتى تاريخ حتقق الخاء الفعلي باتفاق الطرفني او حتى 

اإمتام تنفيذ هذا احلكم بالخاء ، ايهما اقرب 
 3- )3( بالزام املدعي عليها بامل�سروفات ، وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة

3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
من  يييوم  ع�سر  خم�سة  خييال  احلييكييم  هييذا  بتنفيذ  مكلفون  انييكييم  نعلمكم  لييذلييك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01669/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06657/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : مطعم وكافيه بيا�ش جورميت
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ :مركز برجمان - �ش ذ م م    
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�سي بالتي:

القيمة  نظر  وذليييك   162.754.00 مبلغ  �ييسييده  املنفذ  بييذميية  تر�سد   -1
اليجارية مع ر�سوم وم�ساريف الدعوى 

2- تر�سد بذمة املنفذ مبلغ 162.754.00 وذلك نظر القيمة اليجارية 
مع ر�سوم وم�ساريف الدعوى

3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خال خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �سوف يتم 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03083/2017/جتاري 
اىل املدعى عليه : عبداخلالق بن غريب بن م�سعود اليامي 

مبا اأن املدعي : لوت�ش جراند لل�سقق الفندقية - ديرة   
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03083/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل:

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد ما ي�ستجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/4/3 
وحتى تاريخ الخاء الفعلي بواقع 78.525 درهم �سنويا 

اخاء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2015/2/26 وحتى 
بال�سداد  اخطاره  رغم  �سداده  عن  وميتنع  درهييم   )165.000( مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/4/2

اوالخاء عن طريق بالن�سر رقم )2016/3952( بتاريخ 2016/8/16 
ايجارية  املدعي عليه مبلغ وقييدره )165.000( درهم كقيمة  انه تر�سد بذمة   - مطالبة مالية 
رقم  بالن�سر  العيييان  طييريييق  عيين  اخييطيياره  ورغيييم   2017/4/2 وحييتييى   2015/5/26 ميين  للفرتة 

)2016/3952( بتاريخ 2016/8/16 ميتنع عن ال�سداد
من  ولبييد  واملييييياه  الكهرباء  ا�ستهاك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ستاجر  ان   - م�ستندات  بت�سليم  الييزام 

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

 2017/4/26 املوافق  الربعاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعانكم  الق�سائية  اللجنة  وقييررت 
واملنعقدة مبقر  الإبتدائية  بالدائرة  اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ساعة 
مركز ف�ش املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثاثة ايام 
دفاع  ميين  لديكم  مييا  وتييقييدمي  قانونا  ميين ميثلك  اأو  باحل�سور  فيياأنييت مكلف  الن�سر.  تيياريييخ  ميين 

وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
 اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02602/2017/ جتاري 

اىل املدعى عليه : زد ان زد للتجارة - �ش ذ م م 
مبا اأن املدعي : ابراهيم حممد �سريف بال�ساح   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02602/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ القيمة ايجارية للفرتة من 2017/3/10 وما 

ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخاء الفعلي 
اخاء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2015/1/1 وحتى 
او  بال�سداد  اخطاره  رغم  �سداده  عن  وميتنع  درهييم   125016 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/3/9

الخاء يف 2017/1/12 بالن�سر 
للفرتة من 2015/1/1  ايجارية  املدعي عليه مبلغ كقيمة  بذمة  تر�سد  انه    - مطالبة مالية 

وحتى 2017/3/9 وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخاء يف 2015/1/12 بالن�سر
من  ولبييد  واملياه  الكهرباء  ا�ستهاك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ستاجر  ان   - م�ستندات  بت�سليم  الييزام 

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

 2017/4/30 املوافق  الحييد   يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعانكم  الق�سائية  اللجنة  وقييررت 
مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  التا�سعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ساعة 
مركز ف�ش املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثاثة ايام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.   تاريخ  من 

وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/03103/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : الهرة لتجارة القرطا�سية - �ش ذ م م 
ونبيل كوداكان�سرى حمي الدين كوتي كوداكان�سري 

مبا اأن املدعي : فوزية علي عبداهلل   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03103/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية -  وما تاها من قيمة ايجارية م�ستحقة واي�سا ما ي�ستجد حتى الخاء 
اخاء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2015/6/20 وحتى 2015/12/19 
 فرت�سد بذمته مبلغ 22.000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخاء يف 2016/11/10 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه كقيمة  ايجارية للفرتة من 2015/6/20 وحتى 2015/12/19 
 فرت�سد بذمته مبلغ 22.000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخاء يف 2016/11/10  
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 890 درهم )ثمامنائة 
وت�سعون درهما( عبارة عن ر�سم ت�سجيل النذار العديل ب�سداد الجرة ور�سم العان بالنذار ور�سم 

الت�سريح بالن�سر ور�سم الن�سر يف اجلريدة. 
الكهرباء واملياه ولبد من تطهر  ا�ستهاك  امللزم بقيمة  امل�ستاجر هو  ان  بت�سليم م�ستندات -  الييزام 

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

وقررت اللجنة الق�سائية اعانكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثاثاء  املوافق 2017/4/25 ال�ساعة 
ف�ش  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  الثالثة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امييام  3.00م 
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثاثة 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 12001 بتاريخ 2017/4/23   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/03191/2017/ جتاري

اىل املدعى عليه : لفيندر للتجارة العامة - �ش ذ م م
مبا اأن املدعي : �سنتيمرت كيوب للعقارات - �ش ذ م م

وميثاء علي عبداهلل العوي�ش   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03191/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب 

الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 

2015/1/15 وحتى 2015/3/1 تاريخ الخاء التام والفعلي  
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعانكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الربعاء  املوافق 
2017/4/26 ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة 
الدعوى،  لنظر  الإيييجييارييية  امليينييازعييات  ف�ش  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية 
فاأنت مكلف  الن�سر.  تاريخ  ايييام من  امل�سافة اىل ثاثة  بتق�سر مدة  اأميير  وقد 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
    اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03080/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : �سفن اليفني للدعاية والعان - ذ م م 

 مبا اأن املدعي : لوت�ش جراند لل�سقق الفندقية - ديرة   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03080/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية -  الزام املدعي  عليه ب�سداد مبلغ القيمة ايجارية للفرتة من 2017/4/3 وما 
ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخاء الفعلي 

اخاء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2015/9/20 وحتى 
او  بال�سداد  اخطاره  رغم  �سداده  عن  وميتنع  درهييم   110257 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/4/2

الإخاء يف 2016/8/16 بالن�سر    
ايجارية للفرتة من 2015/9/20  املدعى عليه مبلغ كقيمة  انه تر�سد بذمة  مطالبة مالية - 

وحتى 2017/4/2 وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخاء يف 2016/8/16 بالن�سر 
من  ولبييد  واملييييياه  الكهرباء  ا�ستهاك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ستاجر  ان   - م�ستندات  بت�سليم  الييزام 

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

املوافق  الربييعيياء  يييوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعييانييكييم  اإعييييادة  الق�سائية  اللجنة  وقيييررت 
الإبتدائية  بالدائرة  اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امييام  3.00م  ال�ساعة   2017/4/26
واملنعقدة مبقر مركز ف�ش املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سر مدة امل�سافة 
اىل ثاثة 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 12001 بتاريخ 2017/4/23   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03010/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : رينو للتجارة - �ش ذ م م ، وجوز مانويل ت�سوكومبي 

 مبا اأن املدعي : العقارات احلديثة - �ش ذ م م   
املركز بطلب  امييام  ايجارات  الدعوى 02/03010/2017 /جتيياري  اأقييام �سدكم  قد 

الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهم بالت�سامن �سداد مبلغ وقدره 55668 درهم 

مقابل القيمة اليجارية عن الفرتة من 2016/6/6 وحتى 2016/12/19 
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ش على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ )1000( 

وقد ارتد عدد )2( �سيك دون �سرف طبقا لن�ش املادة 2/2 من عقد اليجار. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

الربعاء   يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعانكم  اإعييادة  الق�سائية  اللجنة  وقييررت 
اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امييام  3.00م  ال�ساعة   2017/4/26 املوافق 
بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ش املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى 
. فاأنت مكلف  الن�سر  ايييام من تاريخ  امل�سافة اىل ثاثة  اأميير بتق�سر مدة  ، وقد 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02504/2017  جتاري 
اىل املدعى عليه : مطعم تراث املندي - �ش ذ م م - فرع 

 مبا اأن املدعي : نيوتري فارم - �ش م ح   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02504/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب 

الزامكم بالتايل
ايجارية للفرتة  املدعي عليه مبلغ كقيمة  انه تر�سد بذمة   - مطالبة مالية 
من 2016/8/15 وحتى 2016/11/15 م�سافا اليها فائدة قانونية 12% طبقا 

لحكام املادة )6 *( من عقد اليجار. 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعانكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثاثاء   
املوافق 2017/4/25 ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة العا�سرة( 
لنظر  الإيجارية  املنازعات  ف�ش  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة 
 . الن�سر  ايييام من تاريخ  امل�سافة اىل ثاثة  اأميير بتق�سر مدة  ، وقد  الدعوى 
دفاع  ميين  لديكم  مييا  وتييقييدمي  قييانييونييا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�سور  مكلف  فيياأنييت 

وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
    اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02641/2017 / �سناعي 
اىل املدعى عليه : الفا ون للتجارة العامة - �ش ذ م م ، ولطف الدين بوتيا كوتي 

 مبا اأن املدعي : عقارات الغرير - ذ م م   
اأقييام �سدكم الدعوى 02/02641/2017/�ييسيينيياعييي ايجارات امام املركز بطلب  قد 

الزامكم بالتايل
من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�سد  انييه   - عقار  اإخيياء 

2016/11/2 وحتى 2017/3/20 ورغم اخطاره يف 2017/1/28 ميتنع عن ال�سداد
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 

2016/11/2 وحتى 2017/3/20 ورغم اخطاره يف 2017/1/28 ميتنع عن ال�سداد
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

الثاثاء   يوم  للح�سور بجل�سة  بالن�سر  اعانكم  اإعييادة  الق�سائية  اللجنة  وقييررت 
الثالثة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امييام  3.00م  ال�ساعة   2017/4/25 املييوافييق 
بييالييدائييرة الإبييتييدائييييية وامليينييعييقييدة مبييقيير مييركييز فيي�ييش امليينييازعييات الإيييجييارييية لنظر 
الن�سر. فاأنت  ايام من تاريخ  امل�سافة اىل ثاثة  اأمر بتق�سر مدة  الدعوى، وقد 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
   اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 
يف ال�ستئناف  03/00082/2017 / �سكني  

اىل امل�ستانف �سده : عمر افتخار افتخار احمد 
مبا اأن امل�ستانف  : ماهر حاج �سعد ال�سيخ �سعد ، و�سفر تاون للعقارات 

قد اأقام �سدكم ال�سئناف  03/00082/2017/ �سكني  امام املركز بطلب بالتايل : 
الغاء احلكم امل�ستانف والق�ساء جمددا - قبول ال�ستئناف �سكا ، الغاء احلكم فيما 
التنفيذ رقم 2016-1444  ، وقف  امل�ستاأنفني لنعدام �سفة التهام يف حقهما  يخ�ش 

وفقا لاتفاقية وال�سباب امل�سار اليها حلني الف�سل يف ال�ستئناف
مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى.  

املوافق  الثاثاء  يييوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعانكم  الق�سائية  اللجنة  وقييررت 
الثانية(  ال�ستئنافية  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امييام   3.30 ال�ساعة   2017/4/25
بالدائرة ال�ستئنافية واملنعقدة مبقر مركز ف�ش املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى 
فيياأنييت مكلف   . الن�سر  تيياريييخ  ميين  ايييام  امل�سافة اىل ثاثة  مييدة  بتق�سر  اأميير  وقييد   ،
باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات. يتم ا�سدار 

هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اي ختم اوتوقيع

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03199/2017/�سكني 
اىل املدعى عليه : نانتونغ اك�سنجاجنان يان للمقاولت - �ش ذ م م  

مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )بن �سبيب العقارة �سابقا(   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03199/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - وما ي�ستجد من ايجار و�سرائب وخدمات حلني الإخاء الفعلي والتام 
العقد يف  انتهاء  ميين  للفرتة  للماجور  الجيييرة  �ييسييداد  عيين  عليهما ميتنعا  املييدعييي  ان   - عقار  اخيياء 
2016/12/31 وحتى 2017/4/8 فرت�سد بذمتهما مبلغ )154.652 درهم( وميتنعا عن �سداده رغم 

اخطارهما بال�سداد او الخاء يف 2017/2/20 عن طريق الن�سر
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليهما مبلغ )154.652 درهم( كقيمة ايجارية للفرتة من 
انتهاء العقد يف 2016/12/31 وحتى 2017/4/8 ورغم اخطارهما يف 2017/2/20 عن طريق الن�سر 

ميتنعا عن ال�سداد 
مطالبة مالية - ان املدعي عليهما حرر لهما �سيك رقم 39 تاريخ 2016/10/1 مببلغ )144.000 درهم( 
كقيمة ايجارية متمثلة حتى انتهاء تاريخ العقد يف 2016/12/31 وتبني عد وجود ر�سيد لهما وميتنعا 

عن �سداد مقابلة. 
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن ال�سرط رقم )13( بظهر العقد على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ 

)2500 درهم ( وقد ارتد عدد )واحد( �سيك دون �سرف. 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعانكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/4/26 ال�ساعة 
واملنعقدة مبقر مركز ف�ش  الإبتدائية  بالدائرة  )اللجنة اخلام�سة(  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م  
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثاثة 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 12001 بتاريخ 2017/4/23   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02729/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : بيليك جلوبال فينت�سرز للتجارة العامة - �ش ذ م م 

وفيكتور �سينا اكينكونيمى 
 مبا اأن املدعي : الن�ساف للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  -  وموؤ�س�سة البفته العقارية   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02729/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
 مطالبة مالية - الزام املدعي عليها ب�سداد ما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخاء الفعلي
اإخاء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/12/17 وحتى 2016/2/9 
 فرت�سد بذمته مبلغ 10000 درهم ميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخاء يف 2017/1/18
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �سيك مببلغ )10000( كقيمة ايجارية وتبني عدم وجود 

ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلة
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ش على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ 1000  وقد ارتد عدد 

)1( �سيك دون �سرف 
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ش على غرامة مبلغ )1000( درهما م�ساريف ادارية لخفاق 

امل�ستاأجر عن �سداد اليجار قبل انتهاء العقد
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهاك الكهرباء واملياه ولبد من تطهر 

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

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعانكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الربعاء  املوافق 2017/4/26 
ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�ساد�سة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�ش املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سر مدة امل�سافة اىل ثاثة 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 12001 بتاريخ 2017/4/23   
     اإعادة 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

درهييم قيمة  وقييدره 19.532  ب�سداد مبلغ   - املوؤجر   - املدعي عليه  الييزام   - مطالبة مالية 
اعمال ال�ساحات التي قام بها امل�ستاأجر

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه - املوؤجر - برد مبلغ التاأمني البالغ قدره 52.500 درهم 
ال�سابق ا�ستامه عند بداية العاقة 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  لا�سباب  املييدة  انتهائه  قبل  العقد 

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

املوافق  الثاثاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعانكم  اإعييادة  الق�سائية  اللجنة  وقييررت 
2017/4/25  ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة التا�سعة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�سر مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ش 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  ايييام  ثاثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02475/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : �سركة الديكور احلديث -  ذ م م  

 مبا اأن املدعي : علي التميمي للمقاولت - �ش ذ م م    
اأقييام �سدكم الدعوى 02/02475/2017/�ييسييكيينييي  ايييجييارات امييام املركز بطلب  قد 

الزامكم بالتايل
 مطالبة مالية - الزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 3.547.830.00 درهم 
تعيني خبر - ندب خبر )ح�سابي( وتكون مهمته بحث وحتقيق طلبات املدعية 

وبيان ال�سرار التي حلقت باملدعية
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

الربعاء   يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعانكم  اإعييادة  الق�سائية  اللجنة  وقييررت 
ال�ساد�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امييام  3.00م  ال�ساعة   2017/4/26 املوافق 
بييالييدائييرة الإبييتييدائييييية وامليينييعييقييدة مبييقيير مييركييز فيي�ييش امليينييازعييات الإيييجييارييية لنظر 
فاأنت  الن�سر.  تاريخ  ايام من  امل�سافة اىل ثاثة  اأمر بتق�سر مدة  الدعوى، وقد 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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املال والأعمال
الحتاد للطران تطلق معر�سا متنقال مبتكرا يف �سوق ال�سفر العربي

�سي�سّم هذا  والييذي  العربي  ال�سفر  �سوق  اجلييوائييز يف جناحنا يف  احلييائييزة على 
واأ�ساف  والأجوبة.  لاأ�سئلة  والتثقيفية  التفاعلية  املناق�سات  �سل�سلة من  العام 
ان �سوق ال�سفر العربي لعام 2017 ي�سم م�ستوى اآخر من احلما�ش بالن�سبة 
لاحتاد للطران حيث �سي�سهد احلدث الظهور الإقليمي الأول لوحدة املعر�ش 
املتنقلة املبتكرة والتي تعتر الأوىل من نوعها يف العامل ووحدة املعر�ش املتنقلة 
الوحيدة ل�سركة طران والتي �ست�سمن اأن يكون جناح الحتاد للطران جديرا 
على  املتنقلة  املعر�ش  وحييدة  وت�ستمل  العربي.  ال�سفر  �سوق  لوفود  بامل�ساهدة 
ثاث  من  املوؤلفة  “الإيوان”  مق�سورة  من  لكلٍّ  الطبيعي  احلجم  من  منيياذج 
غرف والفريدة من نوعها على امتداد قطاع ال�سفر التجاري، ومق�سورة م�سكن 
الدرجة الأوىل وكا املق�سورتني توفرهما الحتاد للطران على منت اأ�سطول 
طائراتها من طراز اآيربا�ش A380، بالإ�سافة اإىل مق�سورة “جناح الدرجة 

الأوىل” الذي توفره ال�سركة على منت طائرتها من طراز بوينغ 787. 

•• ابوظبي-وام: 

تطلق الحتاد للطران وحدة املعر�ش املتنقلة املبتكرة لأول مرة يف �سوق ال�سفر 
جتربة  للوفود  يوفر  مما  دبييي،  اإميييارة  يف  املقبل  الأ�سبوع  �سيقام  الييذي  العربي 
على  احلائزة  الطائرة  منت  على  واخلييدمييات  املق�سورات  منتجات  مع  مبا�سرة 
ووزنها  مييرتاً   16 يبلغ طولها  التي  املتنقلة  العر�ش  وحييدة  و�سافرت  اجلوائز. 
حوايل 22 طناً وقيا�سها 50 مرتاً مربعاً اإىل الإمارات من اأوروبا بعد اأن قطعت 
التجارية  املعار�ش  زيييارة  يف  انق�ست  �سهراً   18 مييدار  على  كيلومرت  الييف   60
وهولندا،  املتحدة،  واململكة  واإيطاليا،  وفرن�سا،  واأملييانيييييا،  �سوي�سرا،  من  كل  يف 
التنفيذي  الرئي�ش  بييومييغييارتييرن،  بيرت  واأعيييرب  واإ�ييسييبييانيييييا.  وبلجيكا  واأيييرليينييدا، 
لاحتاد للطران، عن �سروره بامل�ساركة يف املعر�ش مرة اأخرى لعر�ش منتجات 
الت�سويقية  و�سراكاتها  العاملية  و�سبكتها  امل�ستوى  عاملية  وخدماتها  ال�سركة 

جزيرة يا�س ت�ستعر�س حمفظتها املتكاملة يف �سوق ال�سفر العربي
•• اأبوظبي-وام:

ت�ستعر�ش جزيرة يا�ش خال م�ساركتها يف �سوق ال�سفر العربي 2017 الذي 
يقام يف مركز دبي التجاري العاملي يف الفرتة من 24 وحتى 27 اأبريل اجلاري 
اأبوظبي.  اإمييارة  والرتفيه يف  وال�سفر  ال�سياحة  ل�سوق  اإ�سافة  تقدمه من  ما 
الرتفيهية  والفعاليات  الأن�سطة  من  متكاملة  جمموعة  اجلزيرة  وتعر�ش 
ا�ست�سافة  خدمات  من  تقدمه  عما  ف�سًا  العام،  مييدار  على  حتت�سنها  التي 
املوؤمترات واملعار�ش والجتماعات لقطاع ال�سركات. واأعلنت اجلزيرة موؤخراً 
عن خططها الرامية اإىل تعزيز مكانتها كوجهة �سياحية رائعة على م�ستوى 
املييعييامل احل�سرية  قائمة  اإىل  عاملية  مييعييامل  ثيياثيية  خييال �سم  ميين  الييعييامل، 
الأخرى التي حتت�سنها، والتي من �ساأنها اأن ت�سهم يف تعزيز القطاع ال�سياحي 
املييعييامل عييامل وارنر  وبييعييده. وتت�سمن هييذه   2018 الإمييييارة بحلول عييام  يف 

براذرز اأبوظبي وم�سروع كامي، الذي �سي�سم اأطول جدار ت�سلق داخلي على 
للحياة  املتخ�س�سة  املدينة  “�سي وورلد”،  اإىل  م�ستوى الإمييارات، بالإ�سافة 
اأبوابها  تفتتح  اأن  املتوقع  من  التي  اجلزيرة،  يف  نوعها  من  الأوىل  البحرية 
املقيمني  �سواًء من  2022. ويحظى زوار اجلزيرة  الييزوار بحلول عام  اأمييام 
من  بنخبة  ال�ستمتاع  بفر�سة  اخليييارج  ميين  اإليها  القادمني  اأو  الإمييييارات  يف 
واملطاعم. وحتت�سن  الرتفيهية  الأن�سطة  والإقامة وكذلك  الت�سوق  خيارات 
اجلزيرة عامل فراري اأبوظبي ويا�ش ووتروورلد، ويا�ش مول وحلبة مر�سى 
يا�ش ويا�ش مارينا، اإ�سافة اإىل جمموعة من امل�سارح والقاعات التي ت�ست�سيف 
اأف�سل الفعاليات العاملية، والفنادق واملعامل الرتفيهية الأخرى مبا يف ذلك 
دو  دو وقاعة  لينك�ش للجولف وميدان  يا�ش  فاي�سروي وم�سمار  يا�ش  فندق 
وغرها الكثر حيث اأ�سبحت اجلزيرة ُتعرف باأنها الوجهة الرتفيهية التي 

تلتزم بتقدمي جتارب فريدة ومتميزة جلميع زوارها.

�سراكة بني »دائرة املالية املركزية بال�سارقة« و»الأن�ساري لل�سرافة« 
لتقدمي حلول ذكية للدفع اللكرتوين بنظام حت�سيل 

200 مليون درهم االإن�ساء ومليار حبة االإنتاج  

في�سل بن �سقر يد�سن م�سنع »جلفار ال�سعودية« بح�سور كبار امل�سوؤولني 

•• ال�صارقة-الفجر:

املركزية  امليييالييييييية  »دائييييييييرة  وّقييييعييييت 
بال�سارقة  مبييقييرهييا   » بيياليي�ييسييارقيية 
اأم�ش اتفاقية للتعاون امل�سرتك مع 
�سركة الأن�ساري لل�سرافة  لتقدمي 
حلول دفع �سهلة ومريحة ملتعاملي 
ال�سارقة  يف  احلييكييومييييية  الييييدوائيييير 
الي�سال  ليينييظييام  وامليي�ييسييتييخييدمييني 
اليييذكيييي حتيي�ييسيييييل يف جييميييييع فيييروع 

الأن�ساري لل�سرافة. 
تفعيل  امييكييانييييية   التييفيياقييييية  وتتيح 
وا�ييييسييييتييييحييييداث حييي�يييسيييابيييات الفيييييييراد 
بييييا�ييييسييييتييييخييييدام بييييطيييياقيييية الييييهييييوييييية 
الماراتية يف نظام الي�سال الذكي 
و�سحن  تعبئة  واعييادة  “حت�سيل”، 
ح�ساب الفراد وال�سركات حل�سابات 
الهوية وبطاقات حت�سيل بالإ�سافة 
اخيييرى  لتح�سني جتربة  خلييدمييات 

املتعاملني.
املركزية  امليييالييييييية  دائييييييييرة  وكييييانييييت 
بينها  اتفاقية  وقعت  قد  بال�سارقة 
للهوية  الميييييييييييارات  هيييييييئييية  وبييييييني 
ل�ستخدام بطاقة الهوية الماراتية 
لاأفراد  الييكييرتونييييية  دفييع  كو�سيلة 
ال�سارقة  حكومة  معامات  جلميع 
فتح  خا�سية  تييوفيير  لها  اتييياح  ممييا 
احل�ساب  وتعبئة  الفيييراد،  ح�سابات 
العديد  يف  الهوية  بطاقات  و�سحن 
و�سركات  والييبيينييوك  امليي�ييسييارف  ميين 

ب�سهولة اأكر. من جانبه قال را�سد 
�سركة  عييام  الأنيي�ييسيياري، مدير  علي 
هذا  ي�سرنا  لل�سرافة:  الأنيي�ييسيياري 
املركزية  املالية  دائييرة  مع  التعاون 
مييتييميييييز يقدم  كيي�ييسييريييك حيييكيييوميييي 
خدمات الكرتونية متنوعة وميلك 
متكامل.  الييييكييييرتوين  دفيييييع  نيييظيييام 
ونحن على ثقة باأن هذه التفاقية 
املييييزيييييد من  �ييسييتيي�ييسيياعييد يف خيييدمييية 
املتعاملني وال�ستفادة من انت�سارنا 
الدولة  اإمييارات  اجلغرايف يف جميع 
عملنا  ميييواقيييييييت  اإىل  بيييالإ�يييسيييافييية 
لتعبئة  الأ�ييسييبييوع  اأييييام  املييرنيية طيلة 
الذكي   اليييي�يييسيييال  نييظييام  حيي�ييسييابييات 
نبحث  دائييميياً  ونييحيين  “حت�سيل”، 
لتعزيز خدماتنا  عن طرق جديدة 
اإ�سافية  ت�سهيات  لتقدمي  ون�سعى 

للعماء.
وميييين اجليييديييير بييياليييذكييير ان دائييييرة 
املييالييييية املييركييزييية بيياليي�ييسييارقيية متلك 
الييكييرتوين متميز وهو  دفيييع  نييظييام 
اليييذكيييي حت�سيل  اليييي�يييسيييال  نيييظيييام 
جييميييييع اجلهات  يييطييبييق يف  واليييييذي 
احلييكييومييييية بييييالمييييارة و�يييسييياهيييم يف 
تييوفيير اخلييدمييات احلييكييومييييية على 
ملييتييعييامييلييي اجلهات  اليي�ييسيياعيية  مييييدار 
احلييكييومييييية كييمييا قييلييل ميين خماطر 
اليينييقييد وا�ييسيياف العديد  ا�ييسييتييخييدام 
املييزايييا يف ال�ييسييتييخييدام المثل  ميين 

لتقنيات الدفع  احلديثة .

بطاقة حت�سيل وبطاقات الئتمان 
على  الدفع  اىل  بال�سافة  واملدينة 

املواقع اللكرتونية. 
الهوية  بيييطييياقييية  ا�ييييسييييافيييية  ومتييييييت 
لتقلل  الييتييجييربيية  هييييذه  لييتييحيي�ييسييني 
ميين عيييدد الييبييطيياقييات امليييوجيييودة مع 
العماء كما انها ت�سعى على الدوام 
للعماء  متعددة  خيييييارات  لتقدمي 
املبتكرة  احللول  توفر  خييال  من 
ال�سراكات  يف  والييدخييول  واملتنوعة 
امليينييا�ييسييبيية. وتيي�ييسييهييم التييفيياقييييية مع 
�ييسييركيية الأنيييي�ييييسيييياري لييليي�ييسييرافيية يف 
�سركاء  من  الوا�سعة  �سبكتنا  تعزيز 
الدفع  يف الإمارات وتوفر خيارات 
اإليها  لييلييو�ييسييول  لييلييعييميياء  اأو�ييييسييييع 

متيز عملها وهي اول امارة طبقت 
نييظييام دفييييع اليييكيييرتوين خييا�ييش بها 
امل�ستوى  انها اول حكومة على  كما 
بطاقة  ت�ستخدم  والقليمي  املحلي 
الر�سوم  وحت�سيل  �سداد  يف  الهوية 
حكومة  وهيئات  لدوائر  احلكومية 

ال�سارقة. 
يف  املركزية  املالية  الييدائييرة  وقامت 
بييالييعييديييد ميين اخلطوات  اليي�ييسييارقيية 
التي ت�ساهم يف تذليل العقبات التي 
تواجه متعاملي اجلهات احلكومية 
عليهم  امل�ستحقة  الر�سوم  �سداد  يف 
بييياييييجييياد اكييييير ميييين و�يييسيييييييلييية دفيييع 
والمان  املييرونيية  حتقق  الكرتونية 
مثل  حاليا  املتاحة  الو�سائل  ومنها 

ال�سرافة.
التفاقية  تييوقيييييع  مييرا�ييسييم  وجييييرت 
املا�سي  اخليييمييييييي�يييش  يييييييوم  �يييسيييبييياح 
بح�سور �سعادة وليد ال�سايغ، مدير 
عام دائرة املالية املركزية بال�سارقة، 
وال�سيد را�سد علي الأن�ساري، مدير 
لل�سرافة”  “الأن�ساري  �سركة  عام 
وامل�سئولني من  املييييدراء  ميين  وعيييدد 
تعك�ش هذه  حيييييث  الييطييرفييني،  كييا 
بر�سا  اجلانبني  اهتمام  التفاقية 
الييعييميياء و�ييسييهييوليية اليييو�يييسيييول اإىل 

اخلدمات املقدمة من طرفهما.
حكومة  تعد   : ال�سايغ  وليد  وقييال 
تطبيق  يف  �سباقة  دائييمييا  اليي�ييسييارقيية 
التي  والتطبيقات  النظمة  اف�سل 

اأدوييييييية جييلييفييار الييتييي حتييمييل عبارة 
)�سنع يف المارات( حازت على ثقة 
40 �سوقا  امل�ستهلكني يف اأكر من  
تتوزع على اأوروبا واأمريكا  واأفريقيا 

و�سرق ا�سيا

الييتييقيينييييية احليييييوييية عامة  جمييييال 
فارقة يف م�سرة ال�سناعة الدوائية 
خام  تنتج  جلفار  باتت  اإذ  الوطنية 
 1500 تبلغ  بييطيياقيية   النيي�ييسييولييني 
كيلوجرام �سنويا وهو ال�سيء الذي 

و�سع ا�سم المارات العربية املتحدة 
املنتجة للمادة  �سمن الدول الأربييع 
وبالتايل  ال�سرتاتيجية  العاجية 

ك�سر احتكار �سناعتها عامليا .
اأن عبوات  اىل  في�سل  ال�سيخ  ولفت 

•• جدة- الفجر

بيييين �سقر  الييي�يييسيييييييخ فييييي�ييسييل  د�يييسييين 
ادارة  جمييليي�ييش  رئييييييي�يييش  الييقييا�ييسييمييي 
الدوائية  لل�سناعات  اخلليج  �سركة 
– جلفار- اأول اأم�ش م�سنع جلفار 
املييلييك عبداهلل  اليي�ييسييعييودييية مبييدييينيية 
القت�سادية يف جدة براأ�سمال قدره 
ثالث  وهيييييو  درهييييييم  ميييليييييييون   200
دولة  املقامة خارج  ال�سركة  م�سانع 

المارات العربية املتحدة .
وزير  مييعييايل  الفييتييتيياح  حفل  ح�سر 
توفيق  الدكتور  ال�سعودي  ال�سحة 
الربيعة ومعايل الرئي�ش التنفيذي 
لييلييهيييييئيية اليييعيييامييية ليييليييغيييذاء والييييييدواء 
�سعادة  اجليي�ييسييعييي  هيي�ييسييام  الييدكييتييور 

حممد  اململكة  يف  المييييارات  �سفر 
جمموعة  ورئي�ش  الظاهري  �سعيد 
الناغي ولفيف  يا�سر  ال�سيخ  �سقالة 
القطاع  يف  املييي�يييسيييوؤوليييني  كيييبيييار  مييين 

ال�سحي وال�سناعي .
�ييسييقيير  يف  بيين  ال�سيخ في�سل  وقيييال 
فان  لنا  بالن�سبة   : الفييتييتيياح  حفل 
ريادة  ييير�ييسيييييخ  دواء  م�سنع  اقيياميية 
اليييدوائييييييية  الييي�يييسييينييياعييية  جيييليييفيييار يف 
الأو�سط  وال�سرق  اخلليج  مبنطقة 
اأفريقيا  وينطلق من روؤية  و�سمال 
ال�سحية  الييرعيياييية  دعييم  ومفاهيم  
جلفار  م�سروع  اأن  مبينا  اخلليجية 
دوائي  ا�ستثمار  بييادرة  يعد  اجلديد 
هي الأوىل بني المارات و�سقيقتها 
وثالث  ال�سعودية  العربية  اململكة 

30 مليون زجاجة  ومثلهما لإنتاج 
اأ�يييسيييربييية بييييينييمييا يف حيييني ييينييتييج خط 
300 مليون كب�سولة وجتري  اخر 
م�ستح�سرات  لإنييتيياج  ال�ستعدادات 

التقنية احليوية م�ستقبا .
التقليدي  اليي�ييسييريييط  قيي�ييش  وعييقييب 
جلفار  ميي�ييسيينييع  بيييافيييتيييتييياح  اييييييذانيييييا 
ال�سعودية قام ال�سيخ في�سل بن �سقر  
امل�سنع  يف  بجولة  املرافقة  والوفود 
وا�ستمعوا  الأق�سام  خمتلف  �سملت 
خييياليييهيييا لييي�يييسيييرح مييفيي�ييسييل تييينييياول 
والتكنولوجيا  الت�سنيعية  الأجهزة 
التي  الييييدواء  انييتيياج  يف  امل�ستخدمة 
امل�سانع  اأعيييرق  يف  نظرتها  حتاكي 
العاملية بح�سب ال�سيخ في�سل نف�سه 
لفتا اىل اأن  امل�سنع اجلديد يعك�ش 

امل�سانع التي  تقيمها  ال�سركة خارج 
مييقييرهييا الييرئييييي�ييسييي يف اميييييارة راأ�ييييش 
اخليييييميية ونييطييمييح بيييياأن يييكييون دافعا 
اخلليجية  اليي�ييسييركييات  قييويييا جليييذب 
الييوطيينييييية نييحييو امليييزييييد مييين العمل 

امل�سرتك  .
اأقيم م�سنع جلفار ال�سعودية على    
ميي�ييسيياحيية 70 األيييييف ميييرت ميييربيييع يف 
مدينة امللك عبداهلل القت�سادية يف 
جدة وقد مت ت�سميمه وجتهيزه وفقا 
لأحدث ما تو�سلت اليه تكنولوجيا 
انتاج  بيييهيييدف  الييييدوائييييي  الييتيي�ييسيينيييييع 
حلول  ت�سكل  دوائييييية  م�ستح�سرات 
الأمييرا�ييش من  عاجية لكثر ميين 
انييتيياج منها  خييال خم�سة خييطييوط 
حبوب  قر�ش  مليار  لإنييتيياج  خطان 

الدوائية  ال�سناعة  اليه  و�سلت  ما 
ميييين تطور  اخلييليييييجييييية  اليييوطييينييييييية 
البتكار  يف  الييرائييدة  جلفار  بييقيييييادة 
الدوائي واللتزام ال�سارم  مبعاير 
اجليييييييييودة اليييعييياملييييييية ميييييع الليييييتيييييزام 
بيياملييمييار�ييسييات اليي�ييسييديييقيية لييلييبيييييئيية .  
�سركة  اأن  اىل  في�سل  ال�سيخ  واأ�سار 
جلفار  الدوائية  لل�سناعات  اخلليج 
باتت   1980 عييام  يف  اأن�سئت  التي 
يتاألف  دوائيييييا  �سرحا  متتلك  الن 
مقرها  يف  تييقييع  م�سنعا   12 مييين  
وم�سنع  اخليمة  بييراأ�ييش  الرئي�سي  
واحييييد يف جييبييل عييلييي بييييينييمييا  ثاثة  
اأثيوبيا   : مييثييل  دول  يف  ميي�ييسييانييع 
العربية  وامليييميييليييكييية  وبييينيييغييياديييي�يييش 
بقوة  جلفار  دخول  ويعد  ال�سعودية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ابوظبي  يف  الق�سر  بيياب  فندق  اأطييلييق 
اآليا �سنع يف المييارات ملعاجلة  نظاما 
امل�سوؤولني  وذلك عدد من   ، النفايات 
والثقافة  لل�سياحة  ابوظبي  هيئة  يف 
�سركة   ، – ابييوظييبييي  الييبيييييئيية  هيييييئيية   ،

م�سدر ، و�سركة تدوير بابوظبي .
اأهمية  على  امل�سوؤولني  هييوؤلء  واجمع 
واتباع  اجلييديييد  التقني  الإجنييياز  هييذا 
العلمية  التقنيات  و  الأ�ساليب  اأحدث 
اأبوظبي  حكومة  �سيا�سة  تواكب  التي 
يف احلفاظ على البيئة و تقليل اأ�سرار 
التنمية  وحتييقيييييق  الييبيييييئييي  اليييتيييليييوث 
ال�سيد  احلييفييل  و�ييسييهييد   . امليي�ييسييتييداميية 
باب  عام فندق  براند�ش مدير  يييورك 
ايل عدد من مدراء  اإ�سافة   ، الق�سر 
املالكة  اليي�ييسييركيية  الييفيينييادق وميي�ييسييوؤويل 
لييفيينييدق بييياب الييقيي�ييسيير وفيييرييييق العمل 
ال�سام�سي  ميير�ييسييد  اليي�ييسيييييد  وقييييال    .
باب  الت�سريفات يف فندق  اإدارة  مدير 
الق�سر “ نحن الفندق الأول يف دولة 
التقنية  هييذه  يطبق  اليييذي  المييييارات 
الطبيعية  البيئة  حلييميياييية  احلييديييثيية 

من ا�سرار الثلوت » 
انيييه قييد مت �ييسيينيياعيية هذه  واأ�يييسيييار اإىل 
احليياوييية يف دولييية المييييارات ميين قبل 
اإحييييدى اليي�ييسييركييات اليييرائيييدة يف جمال 

التدوير البيئي و ال�ستدامة. 
الع�سو   - ووكييير  اأنييييدي  ال�سيد  وقيييال 
متتلك  الييتييي   ،IES ل�سركة  املنتدب 
الإمارات  دوليية  يف  التكنولوجيا  هييذه 
العربية املتحدة “ كجزء من اجلهود 

عدم  نهج  على  احلفاظ  اإىل  الرامية 
حلث  حاليا  ن�سعي  بالبيئة،  الإ�ييسييرار 
اجلييميييييع عييلييى ا�ييسييتييخييدام نيييظيييام اآيل 
يعالج  والييييييذي   ، اليينييفييايييات  ملييعيياجليية 
نفاياته بنف�سه.  من جانبه قال ال�سيد 
القبي�سي  مييو�ييسييى  بيين  �ييسييييياح حمييمييد 
رئييييي�ييش جمييمييوعيية بيين مييو�ييسييى املالكة 
التكنولوجيا  هييذه  “تعد  للم�سروع  
دولة  تطويرها يف  التي مت  اجلييديييدة 
الإميييييييارات الييعييربييييية املييتييحييدة اإجنييييازا 
اإدارة النفايات بطرق  كبرا وثورة يف 
التي  لل�سركات  واأ�ساف   « متاما  اآلية 
تييخييتييار ا�ييسييتييخييدام هيييذا اليينييظييام فاإنها 
نظيفة  بيئة  مل�ستقبل  و�ييسيييييليية  تييوفيير 
املتحدة  الييعييربييييية  الإمييييييارات  دولييية  يف 
نحو خلق  اإجنيياز مهمتها  يف  وت�ساعد 
اأن  وعلينا  وم�ستدامة.  �سديقة  بيئة 
اإدارة  حلول  يف  مبتكرين  دائما  نبقى 

الوحدات  ت�سميم  ومت  اليينييفييايييات.   
الإميييارات  دوليية  يف  حمليا  وت�سنيعها 
 IES العربية املتحدة من قبل �سركة
�سولوتيون�ش  اإنفروننتال  اإنفنتيف 
وميكن  مو�سى.  بن  ملجموعة  التابعة 
لييليينييظييام احلييييديييييث ميييعييياجلييية حييييوايل 
حوايل  يف  النفايات  من  كلجم   500
7 اإىل 8 �ساعات اعتمادا على الرطوبة 
يف الييينيييفييياييييات.   وقييييال اليي�ييسيياميي�ييسييي يف 
انتهاء  عقب  لل�سحافيني  ت�سريحات 
الق�سر  بيييياب  فييينيييدق  ان   “ اليييعييير�يييش 
يكون  ان  على  وميين منطلق احلر�ش 
جزء من تلك املنظومة التي حتر�ش 
فاإننا  تطبيقها  على  ابوظبي  حكومة 
وتقنية  اأ�سلوب  تطبيق  ب�سدد  اليييييوم 
عن  النفايات  ميين  للتخل�ش  جييديييدة 
طريق ماي�سمى باحلاوية التي تعالج 
النفايات ذاتيا مبا ل ي�سر بالبيئة » .

بح�سور م�سوؤولني من هيئة ال�سياحة والبيئة وم�سدر وتدوير :  

فندق باب الق�سر  يطلق نظاما اآليا لتدوير النفايات
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/133 عقاري كلي                 

فينو�ش  2-�سركة  املحدودة  القاب�سة  انرتنا�سونال  فينو�ش  1-�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
عبا�ش  حامد  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  ليميتد  هولدينك  انرتنا�سيونال 
 2016/7 رقم  النزاع  ب�سم  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقييام  قد  توا�سويل   زادة 
نزاع تعيني خرة عقاري واحلكم بانف�ساخ اتفاقية البيع وال�سراء املوؤرخة يف 2008/11/6 
عن الوحدة رقم 201 مب�سروع جلوبال ليك فيو يف ابراج بحرة اجلمرا والزام املدعي 
عليها بان ترد للمدعي مبلغ وقدره )742.425 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
 Ch1.B.8 وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق 2017/4/30  ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/236  عقاري كلي                 

القامة  حمييل  جمييهييول  م�سعود   ظفر  م�سعود  1-في�سل   / عليه  املييدعييي  اىل 
: احمد مهر خمي�ش  دبييي ال�سامي - �ش م ع وميثله  املييدعييي/ بنك  ان  مبا 
املطالبة  بف�سخ عقد  الدعوى ومو�سوعها  اأقييام عليك  عبيد بن م�سحار   قد 
اليجاره املنتهية بالتملك املوؤرخ 3 يوليو 2008 والزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
�سمول  و  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  كتعوي�ش(  درهييم    478.169(
املوافق   الثاثاء   يييوم  جل�سة  لها  وحييددت  كفالة.   با  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
2017/4/25  ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/228  عقاري كلي                 

ان  املييدعييي عليه / 1-علي�سون جيياين �سكوت  جمهول حمييل القيياميية مبييا  اىل 
املدعي/ بنك دبي ال�سامي - �ش م ع وميثله : احمد مهر خمي�ش عبيد بن 
اليجار  عقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الييدعييوى  عليك  اأقييام  قد   - م�سحار 
درهم   256.447.29( وقيييدره  مببلغ  عليهما  املييدعييي  واليييزام  بالتملك  املنتهية 
تعوي�ش( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
با كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/5/10  ال�ساعة 11.00 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ش 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مييذكييرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
يف  الدعوى 2017/1061  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-برومو �سبوت للهدايا العانية  جمهول حمل القامة 
: ح�سني  م وميثله  م  ذ  �ش   - الت�سويقية  للخدمات  رحمة  ال  املييدعييي/  ان  مبا 
علي عبدالرحمن لوتاه -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهييم(   76.973.60( وقييدره  عليها مببلغ  املدعي 
املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق 2017/5/1 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ش   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  املعجل ميدل اي�ست / ذ م م

 نعلن للجميع بان ال�سركة املذكورة اعاه هي / املعجل ميدل اي�ست - ذ م م - 
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ، تا�س�ست يف امارة عجمان مبوجب قانون 
ال�سركات الحتادي  رقم )8( ل�سنة )1984( وتعدياته مرخ�سة يف بلدية 
عجمان و�سجلته بالبلدية  حتت رقم )02626( وقد قرر ال�سركاء حلها 

وت�سفيتها وتعيني ال�سادة.
 موؤ�س�سة  النداء لتدقيق احل�سابات     

 م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ش التقدم به 
للم�سفي القانوين املذكورة اعاه خال مدة )45( يوما من تاريخ ن�سر 
العييان وعلى العنوان التايل: امييارة عجمان ،  هاتف : 065687272  ، 

�ش.ب :5628   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
 اعـــــــالن 

املرجع :2016/1062 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
ال�سيخه/�سفية خالد بن �سلطان القا�سمي ، اجلن�سية : الإمارات - طلب الت�سديق 
املرخ�سة  ليف(  �سي  )مطعم  با�سم  التجاري  املحل  تنازل   : يت�سمن  حمييرر  علي 
وامل�سجل    50371  : امللف  رقييم  حتييت  عجمان  يف  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  ميين 
را�سد حميد  نا�سر   ال�سيد/ عبداملنعم  لدى غرفة جتييارة و�سناعة عجمان  اىل 
النعيمي - اجلن�سية : الإمارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم 
ا�سبوعني  ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء  التوقيعات ذوي  بالت�سديق على  

من تاريخ ن�سر هذا العان
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
حمكمة عجمان الحتادية للح�سور ال�ستئنافية/ مكتب اإدارة الدعوى

للم�ستاأنف �سده للح�سور امام مدير اإدارة الدعوى
الإعالن ن�سرا 

الدعوى ال�ستئنافية رقم )695( ل�سنة )2017( م  ا�ستئناف جتاري جزئي 
 يف الق�سية املدنية رقم )1129( ل�سنة )2016(م جتاري جزئي �سادر بتاريخ  2016/10/17. 

امل�ستاأنف/ بنك �سادرات ايران 
امل�ستاأنف �سده/ غلوم احمد حممود حممد البلو�سي.  

انت مكلف باحل�سور امام مدير الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية، يوم 
الثاثاء املوافق 2017/5/2  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي كافة امل�ستندات 
خال ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستام العان ومن �سمنها مذكرة جوابية على الدعوى 
ال�ستئنافية املرفوعة من امل�ستاأنف ، ويف حال عدم ح�سورك �سخ�سيا  او بوا�سطة وكيلك 

املعتمد فان ال�ستئناف �سي�سمع يف غيبتك ، حرر العان يف  2017/4/18
 مكتب ادارة الدعوى 

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : املدى لتجارة االأالت واالدوات املو�سيقية ولوازمها 
 - الفهيمي  حممد  عبدالرحيم  �سريف  حممد  ملك   -  508 رقييم  مكتب   : العنوان 
البطني - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة  رقم الرخ�سة : 637245  رقم 
التنمية القت�سادية  التجاري : 1057164 مبوجب هذا تعلن دائرة  بال�سجل  القيد 
املذكورة  ال�سركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  قد  باأنه  بدبي 
لييدى كاتب  واملييوثييق  بتاريخ 2017/4/11  دبييي  قييرار حماكم  اأعييياه، وذلييك مبوجب 
مطالبة  اأو  اعييرتا�ييش  اأي  لديه  من  وعلى   2017/4/11 بتاريخ  دبييي  حماكم  العدل 
احل�سابات   وتدقيق  لال�ست�سارات  و�سركاه  ي�سرى  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم 
 ، العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�سرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري - 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كييافيية  معه  م�سطحباً  الهاتف :          فاك�ش:       

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

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

ا�سم امل�سفي/ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات  
التجاري -،   العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�سرى عييادل امني - بردبي - اخلليج 
الهاتف :        فاك�ش :              مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية مطعم بخاري  )�س.ذ.م.م( 
كاتب  لييدى  واملييوثييق  بتاريخ 2017/4/11  دبييي  قييرار حماكم  وذلييك مبوجب 
اأو  اعييرتا�ييش  اأي  لييديييه  دبييي بتاريخ 2017/4/11 وعييلييى ميين  الييعييدل حميياكييم 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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ق�سم التنفيذ 

اإخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2016/1487 
اىل املحكوم عليها/اآ�سيا عبدالكرمي مبارك الر�سا�سي 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدارية قد ا�سدرت بحقكم 
حكما بتاريخ 2015/11/12 يف الق�سية رقم 3197 ل�سنة 2015 جتاري جزئي بالزامكم 
 بدفع مبلغ وقدره )191934( درهم  ل�سالح املحكوم له / البنك العربي املتحدة - �ش م ع - 
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاه، 
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خال 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر - ويف 
النظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك  حال 

الق�سية يف غيابك
 رئي�ض مكتب اإدارة التنفيذ    

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          
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 اعالن ن�سرا        

اإىل املدعي عليه /القاد�سية لتجارة الطارات 
املدعي/ ورثة حممد عبداهلل يو�سف  اأن  ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث 
دعوى  �سدكم  اأقام  قد  عبداهلل  حممد  وداود  عمر  الوكيل  الرئي�سي  حممد 
ببلدية  اليجارية  املنازعات  ف�ش   جلنة  لدى  تنفيذ   2017/44 بالرقم  ايجارية 
مدينة خور فكان فيقت�سي ح�سوركم �سخ�سيا اأو وكيا عنكم لتقدمي طلباتكم 
اأو تنفيذ احلكم ال�سادر يف مدة 15 يوم من تاريخ الإعان . ويف حالة تخلفكم 
عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة �سوف تقوم 

بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان
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اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/773 عقاري كلي

اىل املحكوم عليه/1-  اإليا�ش خليل �سميا  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/29  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/

متويل - م�ساهمة خا�سة بف�سخ التفاقية املرمة بني املدعية واملدعي عليه املقررة 
مبوجب احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 565/2013 عقاري كلي وبالزام املدعي عليه 
ال�سواغل وبالزام  برد حيازة الوحدة حمل احلكم وت�سليمها للمدعية خالية من 
املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العان �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
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 يف  الق�سية  رقم  2016/2458  جتاري جزئي 

بال�سارة اىل الق�سية رقم )2016/2458( جتاري جزئي - املرفوعة من ال�سيد/ �سيخ حممد 
�سكيل احمد - املدعي �سد ال�سادة/ جولد ايه اي ، مركز دبي لل�سلع املتعددة ، واىل انتدابنا يف 

الق�سية �سالفة الذكر كخبر ال�ستثمار يف الأوراق املالية وال�سلع. 
يرجى التف�سل بح�سور اجتماع اخلرة الأول - واتخاذ الجراءات الازمة لعان ال�سادة/ 
جولد ايه اي . مركز دبي لل�سلع املتعددة - املدعي عليها بالن�سر حل�سور اجتماع اخلرة 
الأول املقرر انعقاده يوم اخلمي�ش املوافق 2017/4/27 يف متام ال�ساعة الثانية بعد الظهر 
مببنى هيئة الأوراق املالية وال�سلع - خلف موؤ�س�سة ال�سيخ زايد لا�سكان ام الرمول - ديرة 
- اإمارة دبي - وتزويد اخلرة باأ�سول امل�ستندات واملرا�سات املتبادلة باأية طريقة كانت ، 

وبكافة امل�ستندات املتعلقة مبو�سوع الدعوى
اخلبري املنتدب    
ع�سام الب�سطوي�سي                  

اإعالن بالن�سر 
حل�سور اجتماع اخلربة الأول  
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 يف الدعوى رقم 2016/6151

املدعي : م�سرف الهال 
املدعي عليه : حممد را�سد ماجد عبيد اخل�سر ال�سام�سي 

املطلوب اإعانه : حممد را�سد ماجد عبيد اخل�سر ال�سام�سي 
مبوجب حكم حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية )الدائرة التجارية الكلية الوىل( 
يف الدعوى رقم 6151 / 2015 ال�سادر يف 2017/2/27 ومو�سوعه : مطالبة مالية - 
وحيث انه مل ي�ستدل عليكم بالعنوان املبني م�ستندات الدعوى لذا فاننا نعلمكم بطريق 
 2017/4/27 املوافق  اخلمي�ش  يوم  اخلبر  امام  احل�سور  ب�سرورة  باجلريدة  الن�سر 
ال�ساعة 2 بعد الظهر يف مقر وكيل البنك املدعي مبنطقة برج خليفة - ا�سبكت تاور - 
دبي - تلفون 042507778  - علما بانه يف حالة عدم ح�سوركم او الوكيل املعتمد ، ف�سوف 

ن�ستمر يف اتخاذ الجراءات القانونية لذلك
اأحمد اإبراهيم احمد عبداهلل 
اخلبري املنتدب                  

اإعالن للح�سور اأمام خبري 
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 نقر نحن �سركة اجلزيرة ل�سناعات الأنابيب واخلدمات النفطية  - ذ م م 
لكافة  تكميلي  برهن   ، نقر   ، اأبوظبي  من  �سادرة   1186 رقم  رخ�سة 
موجودات ال�سركة املادية - مبا فيها املعدات والآلت واحلق يف الإجارة 
امل�سرق ب�سفته وكيا عن  املرتهن / بنك  املعنوية، ل�سالح  واملوجودات 
البنك الأهلي املتحد )�ش م ك ع(  املانح للت�سهيات امل�سرفية امل�سمونة 
بالرهن ، ومن لديه اعرتا�ش على اجراء الرهن التكميلي فعليه تقدميه 
اىل مقر اإدارة الكاتب العدل والتوثيق دائرة الق�ساء مع م�ستنداته وال 
فان كاتب العدل �سيقوم باإكمال اجراءات الت�سديق بعد ا�سبوعني من 

تاريخ هذا العان - ن�سر الإعان علي م�سوؤولية املعلن

اإعالن رهن جتاري 
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يف النزاع  2016/379 نزاع تعيني خربة جتاري

للمقاولت   الفوز  �سركة  مدير  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته   - مانوج  �سوبرامانيان  ال�سادة/موليكودي 
ب�سفتكم املتنازع �سدهم/ب�سفتكم املتنازع �سدها يف النزاع رقم 379-2016 - نزاع تعيني خرة جتاري   

املو�سوع : الدعوة اإىل ح�سور اجتماع خرة حما�سبية
احل�سابية  اخلرة  مبهمة  للقيام   ، املوقرة  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  مت  باأنه  الفادة  نود 
بكم  الجتماع  يف  نرغب  فاإننا  عليه  وبناء    - جتاري  خرة  تعيني  نزاع   -  2016/379 رقم  الدعوى  يف 
كليات  بجانب  اللفية  مدر�سة  مقابل  بغداد  �سارع  2)دبي(  النهدة  مبنطقة  الكائن  مكتبنا  مقر  يف 
هاتف   -  )406( رقم  مكتب   - الرابع  الطابق  لاأعمال  باتنيوم  مركز  بناية   - للطالبات  العليا  التقنية 
ال�ساعة  متام   يف     2017/4/27 املوافق  اخلمي�ش  يوم  يف   ،  04/2344330 رقم  فاك�ش   -  04/2344403  رقم 
امل�ستندات  كافة  ا�سطحاب  يرجى  لذا   ، اأعاه  املذكورة  الدعوى  ملناق�سة مو�سوع  وذلك    ، �سباحا   11  :00

والوراق الثبوتية التي حتقق دفاعكم يف ح�سور موكلكم ان من ينوب عنكم.

النظم للمحا�سبة والتدقيق/اخلبري احل�سابي
خالد �سقر خلفان �سعيد املري 

 الدعوة اإىل ح�سور
 اجتماع خربة حما�سبية
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 يف الدعوى رقم 2016/6143 جتاري جزئي

املدعى عليها : نوال بنت حممد عماره 
)العنوان : ال�سارقة - �سارع امل�سلي - بناية زوينيا - بالقرب من �سرطة غرب - �سقة رقم 

1226 - هاتف متحرك 62642014-050 ، هاتف متحرك : 050-9564322( 
 )عنوان العمل - مطار ال�سارقة - الوظيفة وكيل خدمة عماء - هاتف العمل 06-5141111(
ادنيياه وذلك  املييدون  امل�سريف   املقرر مبكتب اخلبر  اجتماع اخلييرة  يرجى احل�سور اىل 
املييوافييق 2017/4/27  وذلك  يييوم  اخلمي�ش   ال�ساعة احلييادييية ع�سره  من �سباح  يف متييام 
لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك الإحتاد الوطني - بيت املعرفة 
الأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم  الييدور   - امل�سيئة  ال�سم�ش  بناية  لتدقيق احل�سابات - 
042830100 - فاك�ش رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل 

الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 277

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

اعالن
 اجتماع خربة بالن�سر

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن جمموعة اإعالن بالن�سر       
                      اىل املنفذ �سدها : وايدول لان�ساءات - �ش ذ م م   مبا ان طالبي التنفيذ 
اقاموا التنفيذات املو�سحة بالك�سف ادناه- وذلك للزامك ب�سداد املبالغ املو�سحة به 
خال )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ستتخذ الجراءات التنفيذية 

بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
1070 درهم

1020 درهم

12420 درهم

11918 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
  حممد جهاجنر علوم 

�سم�ش احلق  
 حممد ف�سل ميا 

حممد عبالرزاق      

2017/1159 
تنفيذ عمايل

 2017/1158
تنفيذ عمايل

م
1

2
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اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/228  جتاري جزئي
ابراهيم  امل�سوؤول  ومديرها   - م  م  ذ  �ش   - للمقاولت  املتقدم  اخلييط   -1/ عليهما  املدعي  اىل 
خليل ابراهيم هللو  2-ابراهيم خليل ابراهيم هللو - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
م�سندم العاملية للتجارة العامة - �ش ذ م م ومديرها هرجا�ش دوجال جي ا�ش - اجلن�سية الهند 
، قد اقام الدعوى املذكورة اأعاه وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/4/5 احلكم 
التمهيدي التايل : حكمت املحكمة بندب اخلبر احل�سابي �ساحب الدور باجلدول خبرا يف 
ان يقدمه  الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى  الطيياع على ملف   - تكون مهمته  الدعوى  هذه 
املرا�سات  على  والطيياع  الميير  لزم  ان  عليها  واملدعي  املدعية  مقر  اىل  والنتقال  اخل�سوم 
الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�سجات والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت 
امانة خرة وقدرها �ستة الف والزمت )املدعي ( ب�سدادها.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 

Ch1.C.14 الربعاء املوافق 2017/5/3  ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�سر
 يف  الدعوى رقم 2016/1497 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه /1- موؤ�س�سة مام للمقاولت الكهربائية - جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ موؤ�س�سة علي بن حممد مرزا التجارية - قد اقام الدعوى املذكورة اأعاه 
وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ ......  احلكم التمهيدي التايل وقبل الف�سل 
ي�سمه  مل  ما   ، بيياجلييدول  الييدور  �ساحب  املخت�ش  احل�سابي  اخلبر  بندب  املو�سوع  يف 
تكون مهمته الطاع  الدعوى  ، خبرا يف  تاريخ احلكم  ا�سبوع من  خييال  الأطيييراف 
طريف  مقر  اىل  والنييتييقييال  اخل�سوم  يقدمه  ان  ع�سى  ومييا  وم�ستنداتها  اأوراقييهييا  على 
الدعوى ، اذا لزم الأمر وحددت امانة قدرها 15.000 درهم الزمت املدعية بها وحددت 
القاعة       يف  �سباحا   9.30 ال�ساعة   2017/4/12 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  املحكمة  بها 
الأمانة وجل�سة 2017/5/10 يف حال �سدادها وحتى  �سداد  Ch2.E.22 يف حال عدم 

يودع اخلبر تقريره. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2016/1709 جتاري كلي
ان  اىل املدعي عليه /1- منى بال �سامل حممد جمهويل حمل القامة مبا 
املييدعييي/ البنك التجاري الييدويل - �ش م ع  قد اقييام الييدعييوى املييذكييورة اعاه 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/4/17 احلكم 
يف  الف�سل  وقبل  احليي�ييسييوري   ومبثابة   - املحكمة  حكمت  الييتييايل:  التمهيدي 
الييدول باجلدول خبرا يف  املتخ�ش �ساحب  امل�سريف  املو�سوع - بندب اخلبر 
هذه الدعوى تكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة. وحددت 
لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق 2017/5/4  ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف 

القاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم �سداد املدعي امانة اخلبر
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1240 جتاري كلي 

اىل املحكوم عليهم/1- ر�سوان حممد اظم حممد اظم - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية �سركة الزهرة 
الزهرة  �سركة  ملديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفته   - جهان  عمر  عظم  2-حممد  دبييي   - للبرتوكيماويات 
و�سامنة  كفيلة  ب�سفتها   - م(  م  ذ  )�ييش   ال�سارقة   - للبرتوكيماويات  الزهرة   -3 دبي   - للبرتوكيماويات 
حكمت  املحكمة  بييان  نعلنكم  القيياميية  حمييل  جمهويل  دبييي    - للبرتوكيماويات  الييزهييرة  �سركة  ملديونية 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/26 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/ البنك العربي �سركة م�ساهمة 
عامة - حكم املحكمة مبثابة ح�سوري - بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا 
للبنك املدعي مبلغ ت�سعة ع�سر مليونا ومائتني و�ستة و�ستون الفا وت�سعمائة واربعة وت�سعون درهما واربعة 
النزاع احلا�سل يف 2016/4/27 حتى  تاريخ قيد  �سنويا من  بواقع %9  القانونية  والفوائد  وت�سعون فل�سا 
ال�سداد التام والزامكم امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  
حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان 

�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 12001 بتاريخ 2017/4/23   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 
 يف  الدعوى 2017/963   جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1-ايفنت�ش انرتنا�سيونال للتجارة - م م ح   2-�ستيفان اوالد 
ا�سك�ستني جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ماريتامي افيي�سن العاملية - 
�ش ذ م م  وميثله : عبداهلل رحمه عبداهلل نا�سر العوي�ش ال�سام�سي - قد اأقام 
مببلغ  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
 %12 بواقع  القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  درهييم(   30419( وقييدره 
التام.  وحييددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش  ال�سداد  تاريخ ال�ستحقاق وحتى  من 
املوافق 2017/4/27 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

 يف  الدعوى 2017/906  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/ 1-ريكورد للطباعة والن�سر - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ باحل�سا كار رينتال - �ش ذ م م وميثله : ح�سني علي عبدالرحمن 
لوتاه -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
والفائدة %12  املحاماة  واتعاب  والر�سوم وامل�ساريف  وقدره )120.425 درهم( 
الثاثاء  التام.  وحييددت لها جل�سة يوم  ال�سداد  تاريخ ال�ستحقاق وحتى  من 
املوافق  2017/5/2  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  مييذكييرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/682  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-علي عبداهلل طحنون �سعيد اليماحي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ عزيز خوجا ابو�ش خوجاييف - ب�سفته مدير �سركة يو ايه اي فيول 
اأقييام عليك الدعوى ومو�سوعها  )ذ م م ( وميثله : علي م�سبح علي �ساحي - قد 
دعوى ابطال �سفة التعاقد بالنيابة وان�سراف ت�سرف بالنيابة اىل �سخ�ش املتعاقد 
وتنفيذه  دبييي  كلي  2014/519 جتيياري  رقييم  احلكم  به  ق�سي  �سخ�سيا مبا  والييزامييه 
معجا مواجهته والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني  املوافق  2017/5/1 ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1881  جتاري كلي               

املدخل  ، اخل�سم  يا�سمينه  وحيد  بهيج  املتوفى  ورثيية   - 1-هيام ع�سيدة  املدخل/  اىل اخل�سم 
2-راين بهيج وحيد - ورثة املتوفى بهيج وحيد يا�سمينه ، اخل�سم املدخل/3- رامي بهيج وحيد 
املتوفى  ورثيية   - بهيج وحيد  رول  املدخل /4-  ، اخل�سم  يا�سمينه  بهيج وحيد  املتوفى  ورثيية   -
املتوفى بهيج وحيد يا�سمينه  ، اخل�سم املدخل/ريتا بهيج وحيد - ورثة  بهيج وحيد يا�سمينه 
: �ساح  اأحييمييد ح�سني م�سطفى لطفي وميثله  املييدعييي/  ان  القيياميية مبييا  - جمييهييويل حمييل 
عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقييام  قد   - مبا�سري  حممد  ح�سن 
مببلغ وقدره )800.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ 
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2017/4/11 ال�ساعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ش   9.30

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

   يف  الدعوى 2017/650  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1-مييره ا�سماعيل ربيع ا�سماعيل  جمهول حمل القامة 
�سلطان علي  : فهد  ع وميثله  م  �ش   - الوطني  بنك الحتيياد  املييدعييي/  ان  مبا 
لوتاه -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
والفائدة %12  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهييم(  وقييدره )637843 
لها جل�سة يوم اخلمي�ش  التام. وحييددت  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  من 
املوافق  2017/5/4 ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
او  مييذكييرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/141  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-�سام حممد ابو كرنيب  جمهول حمل القامة مبا 
قد  �ساحي  على  م�سبح  علي   : وميثله  كورياكوف  اليك�ساندار  املدعي/  ان 
والييزام حائزها  �سيارة  بيع  ابطال  دعييوى  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقييام 
بالر�سوم  الزامهم  مييع  والعييطييال  العيوب  ميين  خالية  للمدعي  بت�سليمها 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق  
مكلف  فيياأنييت  لييذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ييش   9.30 ال�ساعة    2017/5/2
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
هيئة الطرق تطلع » ديوا « و »دبي التجارية« الرئي�س التنفيذي ملجموعة جنة متحدث رئي�سي اأمام قمة ال�سياحة احلالل يف معر�س �سوق ال�سفر العاملي 2017

على اأف�سل ممار�سات مركز الت�سال
•• دبي -وام:

املتبعة يف مركز  املمار�سات  اأف�سل  على  التجارية  دبييي  و  ديييوا  دبييي  ومياه  كهرباء  هيئة  وفييدان من  اطلع 
الت�سال التابع لهيئة الطرق واملوا�سات خا�سة بعد فوزها بجائزة حمدان بن حممد للحكومة الذكية 
الر�سيدة  توجيهات احلكومة  اإطييار  ذلك يف  ياأتي   .  2016 للعام  ات�سال حكومي  اأف�سل مركز  فئة  عن 
بتبادل اخلرات بني اجلهات احلكومية و�سبه احلكومية �سواء على امل�ستوى املحلي اأو الحتادي للو�سول 
املتعاملني بقطاع  اإدارة تنفيذي خدمة  اأحمد حمبوب مدير  العاملية يف هذا املجال. وقال  املعاير  لأرقى 
خدمات الدعم الإداري املوؤ�س�سي يف الهيئة اإن زيارة وفدي ديوا  ودبي التجارية للمبنى الرئي�سي للهيئة 
جاءت من منطلق احلر�ش على املقارنات املعيارية لتبادل اخلرات واملعلومات. ولفت حمبوب اإىل اأنه مت 
اطاع الوفدين على اأف�سل الأ�ساليب امليُطبقة يف مركز الت�سال وتعريفهما باخلدمات التي يقدمها مركز 
الت�سال للجمهور مع تقدمي نظرة عامة عن املكاملات الواردة وال�سادرة التي تبلغ 8500 مكاملة يوميا 

ومعدل ال�ستجابة لهذه املكاملات وطرق ال�ستبيانات املتبعة لقيا�ش ر�سا املتعاملني .

الإمييييارات  يف  احلقيقي  الإجييمييايل 
بح�سب   2018 و   2017 لعامي 
الدويل  النقد  �سندوق  تييقييديييرات 
الييي�يييسيييادرة يف ابيييرييييل ييييييرتاوح بني 
اإىل  يييتيي�ييسييارع   2017 يف   1.5%
برغم  وذليييك   2018 يف   4.4%
يواجهها  التي  العديدة  التحديات 

القت�ساد العاملي برمته.
املييييوؤمتيييير  اأن  �يييسييياليييح  اآل  واأكيييييييييد 
لل�سراكة  الييريييطيياين  اخلييليييييجييي 
والعام  اخليييا�يييش  الييقييطيياعييني  بيييني 
ميثل من�سة مهمة لتعزيز عاقات 
بني  الوطيدة  وال�سداقة  التعاون 
وبريطانيا،  العربية  اخلليج  دول 
الإميييارات حري�سة على  دوليية  واأن 
دعيييم الييتييو�ييسيييييات واخليييطيييط التي 
لتحقيق  امليييييوؤمتييييير  عيينييهييا  ييي�ييسييفيير 
القطاعني  بني  اأكر عمقاً  �سراكة 
احلكومي واخلا�ش وتطوير اآليات 
هذه  ل�ستدامة  ومبتكرة  جييديييدة 
يحقق  مبا  البلدين،  بني  ال�سراكة 
املنفعة والزدهار جلميع الأطراف 
وال�سعب  اخلييليييييجييييية  ولييليي�ييسييعييوب 

الريطاين.  
نا�سر  قيييييدم حميييميييد  جيييانيييبيييه  ميييين 
اإدارة  ميييديييير  اليييزعيييابيييي  حييييمييييدان 
وال�ستثمار  اليييتيييجييياري  اليييرتوييييج 
تقدميياً  عر�ساً  القت�ساد  بيييوزارة 
األيييقيييى خييياليييه اليي�ييسييوء عييلييى اأهيييم 
اليييقيييطييياعيييات اليييتيييي تييينيييطيييوي على 
الدولة،  يف  بييييارزة  تنموية  فيير�ييش 
وم�سادر  الييبييرتوكيييييميياويييات  مييثييل 
التحتية  والبنى  البديلة  الطاقة 
وال�سحة  والييتييعييليييييم  والييتيي�ييسيينيييييع 
وال�سياحة  والييعييقييارات  والييطييران 
واخلدمات  الغذائية  وال�سناعات 
املييالييييية. وا�ييسييتييعيير�ييش خييالييه اأهم 
ال�ستثمارية  الوطنية  اليي�ييسييركييات 
يف  الرئي�سية  التنموية  وامل�ساريع 

عدد من هذه القطاعات. 
نظمت  قد  القت�ساد  وزارة  وكانت 

•• لندن -الفجر:

العربية  الإمييييييارات  دوليييية  �ييسيياركييت 
“املوؤمتر  فيييعييياليييييييات  يف  امليييتيييحيييدة 
لل�سراكة  الييريييطيياين  اخلييليييييجييي 
والعام  اخليييا�يييش  الييقييطيياعييني  بيييني 
الوطني”،  التحول  لتنفيذ خطط 
الذي عقده جمل�ش التعاون لدول 
اململكة  وحكومة  العربية  اخلليج 
اأبريل   19 يييوم الأربيييعييياء  املييتييحييدة 
لندن،  الييريييطييانييييية  العا�سمة  يف 
اقت�سادية  وفيييييود  فيييييه  و�يييسييياركيييت 
امل�ستوى من كافة  وجتارية رفيعة 

دول جمل�ش التعاون.
تيييراأ�يييش وفيييد دوليييية الإميييييييارات اإىل 
املوؤمتر �سعادة عبد اهلل بن اأحمد اآل 
�سالح وكيل وزارة القت�ساد ل�سوؤون 
وال�سناعة،  اخلييارجييييية  الييتييجييارة 
�سليمان حامد  �سعادة  فيه  و�سارك 
امليييزروعيييي �ييسييفيير دوليييية الإميييييارات 

لدى اململكة املتحدة. 
و�سم الوفد كًا من �سعادة مروان 
لهيئة  التنفيذي  املييدييير  ال�سركال 
والتطوير  لييا�ييسييتييثييمييار  اليي�ييسييارقيية 
حمدان  نا�سر  وحممد  )�ييسييروق(، 
الرتويج  اإدارة  ميييديييير  اليييزعيييابيييي 
الييييتييييجيييياري وال�يييسيييتيييثيييميييار بييييييوزارة 
�سعيد  عتيبة  و�ييسييعييادة  القييتيي�ييسيياد، 
العتيبة،  جمموعة  رئي�ش  العتيبة 
امل�سعود  رحييميية  ميي�ييسييعييود  و�ييسييعييادة 
ع�سو جمل�ش الإدارة يف جمموعة 
امل�سعود، واملهند�ش �ساعد العو�سي 
ملوؤ�س�سة  اليييتييينيييفيييييييذي  اليييرئييييييي�يييش 
و�سعيد  الييي�يييسيييادرات،  لتنمية  دبيييي 
ال�سوؤون  اإدارة  مييين  اليي�ييسيينييحيياين 
اخلارجية  بيييييييوزارة  القييتيي�ييسييادييية 
والييييييتييييييعيييييياون الييييييييييييدويل، وحميييميييد 
ال�سيا�سات  اإدارة  مدير  الييزرعييوين 
العامة  اليييهيييييييئييية  يف  والييييييرامييييييج 
اإ�سافة  الت�سالت،  قطاع  لتنظيم 
من  وجمموعة  م�سدر  �سركة  اإىل 

والنظيفة  املتجددة  الطاقة  وهييي 
والنقل  والييتييكيينييولييوجيييييا  واملييييييييياه 

والتعليم وال�سحة والف�ساء.
الدولة  تطلع  عن  �سعادته  واأعييرب 
بعاقاتها  الرتييقيياء  موا�سلة  اإىل 
القييتيي�ييسييادييية ميييع بييريييطييانيييييا عر 
�سراكات  بيينيياء  فيير�ييش  ا�ييسييتييكيي�ييسيياف 
بني القطاعني احلكومي واخلا�ش 
�سيما يف ظييل ما  الييبييلييدييين، ول  يف 
ت�سهده هذه ال�سراكات من اهتمام 
الأدوات  اإحييدى  باعتبارها  متزايد 
التنموية احليوية لتوفر تدفقات 
البنى  مل�ساريع  مهمة  ا�ستثمارية 
ال�سرتاتيجيات  وتطوير  التحتية 

امل�ستقبلية.
الإطييييييار  اأن  �يييسييياليييح  اآل  واأو�يييييسيييييح 
التنظيمي والت�سريعي الذي تتبناه 
الدولة على ال�سعيد الوطني ي�سهم 
الييقييطيياع اخليييا�يييش اإىل  يف حتييفيييييز 
امل�ساركة ب�سورة اأكر يف م�سروعات 
بيئة  طييورت  واأنها  التحتية،  البنى 
املثمر  التعاون  على  ت�سجع  اأعمال 

اأهمية  مييييوؤكييييداً  الييقييطيياعييني،  بيييني 
الدور الذي يلعبه القطاع اخلا�ش 
وتوفر  ال�يييسيييتيييثيييميييارات  �يييسيييخ  يف 
ونقل  اليييعيييميييل  وقيييييييوى  اخلييييييييرات 
تنموية  م�ساريع  لتطوير  املعرفة 
ال�سرتاتيجية  الأهييييييداف  تييخييدم 
لييلييدوليية، وميي�ييسييراً يف الييوقييت ذاته 
اإىل اجلهود املبذولة على امل�ستوى 
اإمييارات الدولة  املحلي يف عدد من 
يف هذا ال�سدد، ومنه قانون تنظيم 
العام  الييقييطيياعييني  بيييني  اليي�ييسييراكيية 

واخلا�ش يف اإمارة دبي.
مامح  اأهييم  �سالح  اآل  وا�ستعر�ش 
التي  القييتيي�ييسييادي  الييتيينييوع  �سيا�سة 
تييتييبيينيياهييا اليييييدولييييية يف ظييييل روؤيييييية 
تت�سافر  حيث   ،2021 الإميييارات 
القطاعات  نيي�ييسييبيية  لييرفييع  اجليييهيييود 
املحلي  الييينييياجت  اليينييفييطييييية يف  غييير 
من  لييلييدوليية  احلقيقي  الإجيييميييايل 
 80% اإىل  حييالييييياً   70% نييحييو 
اإىل  م�سراً   ،2021 عييام  بحلول 
املحلي  لييليينيياجت  املييتييوقييع  اليينييمييو  اأن 

ممثلي �سركات القطاع اخلا�ش يف 
الدولة.

افتتحه  الييييذي  امليييوؤمتييير،  وييييهيييدف 
التجارة  وزييير  فوك�ش  ليام  معايل 
بكلمة حول  الييريييطيياين  الييدولييييية 
وال�ستثمارية  التجارية  العاقات 
جمل�ش  ودول  املتحدة  اململكة  بني 
بحث  اإىل  اخليييليييييييجيييي،  اليييتيييعييياون 
القت�سادي  التعاون  اآفيياق  تو�سيع 
مييييثييييمييييرة على  �يييييسيييييراكيييييات  وبييييينييييياء 
امل�ستويني احلكومي واخلا�ش بني 
انييطيياقيياً ممييا يتمتعان  اجلييانييبييني 
را�سخة  تاريخية  عيياقييات  ميين  بييه 
يف خمييتييلييف املييييجييييالت، حيييييث تعد 
م�ستثمر  اأكييييير  اخلييليييييج  ميينييطييقيية 
اأكييييير �سوق  وثييييياين  بييريييطييانيييييا  يف 
التبادل  حجم  وجتاوز  ل�سادراتها، 
25 مليار  التجاري بني اجلانبني 

دولر يف عام 2016. 
�سالح  اآل  اهلل  عبد  �سعادة  واألييقييى 
اأكيييييد فيها  كييلييميية خييييال املييييوؤمتيييير 
التي  القت�سادية  العاقات  متانة 

الت�سعة  الأ�يييسيييهييير  خييييال  بييييينييهييمييا 
اأكيير من   2016 الأوىل من عام 
مليار   7.2( درهييم  مليار   26.3
دولر(، واأن اأكر من 384 �سركة 
بريطانية  جتييارييية  وكيياليية  و859 
نهاية  حيييتيييى  اليييييدولييييية  يف  تيييعيييميييل 
اأكييير  عييين  فيي�ييسييًا   ،2015 عييييام 
جتارية  عيييامييية   14250 ميييين 

م�سجلة.
ظل  يف  اأنييييييه  �يييسييياليييح  اآل  واأو�يييييسيييييح 
م�ستوى  لييرفييع  الييبييلييدييين  م�ساعي 
التبادل التجاري بينهما اإىل 120 
 ،2020 عييام  بحلول  درهييم  مليار 
فاإن الإمارات تبدي اهتماماً كبراً 
جمال  يف  بريطانيا  مييع  بالتعاون 
واملتو�سطة  اليي�ييسييغييرة  امليي�ييسيياريييع 
وريييادة الأعييمييال، ف�سًا عن بحث 
ا�ست�سافة  ميين  ال�ييسييتييفييادة  فيير�ييش 
اإكيي�ييسييبييو 2020  اليييدولييية ملييعيير�ييش 
وما يطرحه من فر�ش ا�ستثمارية 

متنوعة.
التنموي  اليييدور  �سالح  اآل  وثييميين 

العربية  الإمييييييييارات  دولييييية  تيييربيييط 
امليييتيييحيييدة التي  امليييتيييحيييدة واملييمييلييكيية 
التجاريني  ال�سركاء  اأهم  اأحد  تعد 
موؤكداً  لييلييدوليية،  وال�ييسييتييثييميياريييني 
توطيد  عيييليييى  الإمييييييييييارات  حييير�يييش 
من  مبزيد  املتميزة  ال�سراكة  هذه 
وال�ستدامة، يف ظل  القوة  عوامل 
اليييدولييية لإر�ييييسيييياء دعائم  ميي�ييسيياعييي 

مرحلة اقت�ساد ما بعد النفط.
الإميييييارات  اأن  �ييسييالييح  اآل  واأو�يييسيييح 
وبييريييطييانيييييا تييرتييبييطييان بييعييدد من 
التييفيياقيييييات ال�ييسييرتاتيييييجييييية التي 
التعاون  اأوا�سر  تعميق  يف  اأ�سهمت 
اتفاقيات  اأبييييرزهييييا  مييين  بييييينييهييمييا، 
جتنب الزدواج ال�سريبي وحماية 
والنقل  ال�يييسيييتيييثيييميييار  وتييي�يييسيييجيييييييع 
�سعادته  م�سيفاً  وغييرهييا،  اجلييوي 
التجاري  اليييتيييبيييادل  ميي�ييسييتييوى  اأن 
بدوره  يعك�ش  البلدين  العايل بني 
قيييوة اليي�ييسييراكيية القييتيي�ييسييادييية التي 
تيييربيييطيييهيييميييا، حيييييييث بيييليييغ اإجيييميييايل 
النفطية  غر  اخلارجية  التجارة 

الريطانية  لييا�ييسييتييثييمييارات  املييهييم 
اأن  اإىل  الإمييييارات، م�سراً  يف دوليية 
اأكيير م�ستثمر  املتحدة هي  اململكة 
خارجي يف دولة الإمييارات بر�سيد 
يبلغ  مبا�سرة  اأجنبية  ا�ستثمارات 
13.4 مليار دولر متثل ما ن�سبته 
الرتاكمي  الر�سيد  %12.3 من 
الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات  ميين 
حتى  الييدوليية  اإىل  الييييواردة  املبا�سر 

نهاية عام 2015.
اليييدولييية يف  اأن  �ييسييعييادتييه  واأ�ييييسيييياف 
الهادفة  القت�سادية  روؤيتها  اإطييار 
تناف�سي  اقت�ساد  دعائم  اإر�ساء  اإىل 
املعرفة  على  قييائييم  م�ستدام  عيياملييي 
بييقيييييادة كيييفييياءات وطيينييييية، حتر�ش 
التجربة  ميييين  ال�يييسيييتيييفيييادة  عيييليييى 
املجالت  يف  الييرائييدة  الريطانية 
والتقنيات  بيييالبيييتيييكيييار  املييتييعييلييقيية 
العلمي  واليييييبيييييحيييييث  احليييييدييييييثييييية 
�سيما  ول  املييتييقييدميية،  واليي�ييسيينيياعييات 
عليها  ركييييييزت  اليييتيييي  اليييقيييطييياعيييات 
لابتكار،  الوطنية  ال�سرتاتيجية 

»االقت�ساد« و»اخلارجية« تبحثان خالله تعزيز العالقات الثنائية واالقت�سادية 

الإمارات ت�سارك يف املوؤمتر اخلليجي الربيطاين لل�سراكة بني القطاعني اخلا�س والعام بلندن

اإىل 233 مليار دولر بحلول عام 2020. تت�سدر دولة 
ال�سياحة احلال حيث توفر بنية  الإمييارات قائمة دول 
اأعييداد متزايدة  التي جتذب  و  اإ�سامية  �سياحية  حتتية 
من الزوار املحليني و الإقليميني و الدوليني بالإ�سافة 
اإىل وجهة رئي�سية لوجهات اإ�سامية اأخرى حول العامل.  
3 موا�سيع  ويدور النقا�ش حول ال�سياحة احلال على 
الوجهات  ا�سرتاتيجية  و  العامة  الروؤية  هي  و  اأ�سا�سية 

احلال و كيفية ت�سويق ال�سفر احلال.
التنفيذي  الرئي�ش  دروييي�ييش،  عييميياد  نعمة  ال�سيد  وقيييال 
ملجموعة فنادق و منتجعات جنة: يعتر �سوق ال�سياحة 
احلال القطاع الأ�سرع منوا يف جمال ال�سيافة و تعتر 
جمموعة فنادق و منتجعات جنة رائدة يف توفر بدائل 

•• اأبوظبي-الفجر: 

م�ساركة  عيين  جنة  منتجعات  و  فيينييادق  جمموعة  اأعلنت 
نعمة  ال�سيد  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�ش  و  املوؤ�س�ش 
ال�سياحة  قييميية  يف   ، رئييييي�ييسييي  كييمييتييحييدث  درويييي�يييش  عييميياد 
احلال التي تقام �سمن فعاليات معر�ش و موؤمتر �سوق 
 27 24 اىل  الييفييرتة ميين  بييدبييي خيييال  الييعييربييي  ال�سفر 
نخبة من  بح�سور  القمة  هييذه  وتعقد   . اجلييياري  ابييريييل 
ملناق�سة  العامل  الإ�سامي يف  ال�سفر  و خراء  املتحدثني 
قطاع ال�سياحة و ال�سفر الإ�سامي حيث و�سلت قيمتها 
اإىل 145 مليار دولر يف عام 2015 مما ميثل 10% 
من قطاع ال�سياحة العاملية. ومن املتوقع و�سول قيمتها 

حال حيث نعمل على �سمان راحة و ك�سب ر�سا جميع  
امل�ساركة يف  الييزوار. واأ�ساف قائا: ي�سرفني  ال�سيوف و 
معر�ش و موؤمتر �سوق ال�سفر العربي و متثيل جمموعة 
فنادق و منتجات جنة خال هذا احلدث الدويل املعروف 
15 عاما يف  اأكيير ميين  ال�سيد نعمة  دوليييييا. تفوق خييرة 
جمال ال�سيافة و يحمل دبلوم يف اإدارة ال�سيافة و �سهادة 
و افتتح جمموعة فنادق و منتجعات   »E-Cornell «
املهنية  م�سرته  نعمة  ال�سيد  بييداأ   .2013 عييام  يف  جنة 
كم�سيف ثم حاز على من�سب تنفيذي يف جمموعة �سيافة 
اآ�سيوية من فئة 5 جنوم. ت�سمل فنادق و منتجعات جنة 
5 فنادق و 3 قيد التنفيذ و تعمل حاليا لدارة 33 فندق 

بحلول عام 2022.

كهرباء ومياه ال�سارقة تنظم ماراثون �ساعة الرت�سيد مب�ساركة 200 مت�سابق  
ي�ساهم يف تنمية م�ستدامة. واأ�سافت م.غادة جمعة مديرة ادارة الرت�سيد ان الهيئة 
ت�سعى يف تنظيم احلمات التوعوية ودعم الأن�سطة والفعاليات التي تعزز التفاعل 
اأف�سل  م�ستقبل  بناء  يف  فاعلة  عنا�سر  ليكونوا  امل�ستهلكني  قطاعات  خمتلف  مع 
تر�سيخ  املبادرات هو  تلك  الهدف من  ان  م.غييادة جمعة  واأكييدت  القادمة.  لأجيالنا 
تر�سيد  مبفهوم  والرتييقيياء  املجتمع،  فئات  جميع  بني  الر�سيد  ال�ستهاك  ثقافة 
ا�ستهاك املوارد لي�سبح ثقافة جمتمعية و�سلوكاً يومياً عر تفعيل دور املتعاملني 
يف خف�ش ا�ستهاك الكهرباء واملياه، للم�ساهمة يف احلفاظ على مواردنا الطبيعية 
الثمينة لدعم م�سرة التنمية امل�ستدامة يف اإمارة ال�سارقة، ودولة الإمارات العربية 
املتحدة. وتابعت اثبتت املبادرات التي اأطلقتها الهيئة مدى اإمكانية م�ساهمة جميع 
احلد من ظاهرتي  اإىل  الهادفة  والعاملية  الوطنية  اجلهود  دعم  املجتمع يف  اأفييراد 
العمل  اإيجابية يف  �سلوكيات  تبني  املناخي والحتبا�ش احلييراري من خال  التغر 
واملنزل، مبا يكفل تر�سيد ا�ستهاك املوارد الطبيعية من الطاقة واملياه ويقلل من 

انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون والغازات الدفيئة..

ارتفاع الأ�سول الأجنبية يف املركزي 
العماين اإىل اأكرث من �سبعة مليارات ريال

•• م�صقط -وام: 
البنك املركزي يف �سلطنة عمان نهاية �سهر  اإجمايل الأ�سول الأجنبية يف  ارتفع 
عماين  ريييال  األييف   500 و  مايني   206 و  مليارات  �سبعة  اإىل  املا�سي  فراير 
مقارنة ب�ستة مليارات و 411 مليونا و 900 األف ريال عماين نهاية �سهر فراير 
الوطني  املركز  “ عن  “ العمانية  العمانية  الأنييبيياء  وكالة  ونقلت   .2016 عييام 
لاإح�ساء واملعلومات يف ال�سلطنة يف تقريره ام�ش اأن اإجمايل الأ�سول الأجنبية 
املائة  يف   12.4 ارتفاعا  املا�سي  فراير  نهاية  �سجل  العماين  املركزي  البنك  يف 
فيما بلغت ودائع القطاع اخلا�ش يف البنوك التجارية نهاية فراير 13 مليارا و 
666 مليونا و100 األف ريال عماين مقارنة بي 12 مليارا و746 مليونا و800 

األف ريال عماين نهاية فراير2016.

خال تر�سيد ا�ستهاك الطاقة وا�ستخدام املوارد الطبيعية بطريقة اأكر وعياً. 
املجتمعية،  امل�سوؤولية  قيم  لرت�سيخ  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  تتبنى  الهيئة  ان  وبييني 
مبا  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  الطبيعية  املييوارد  على  واحلفاظ  البيئة  وحماية 
ين�سجم مع تطلعات روؤية القيادة. اأعرب �سعود �سامل املزروعي، مدير هيئة املنطقة 
لهذه  تقديره  الييدويل عن  ال�سارقة  ملطار  احلييرة  املنطقة  وهيئة  باحلمرية  احلييرة 
املبادرة، وما تعنيه من م�سامني ايجابية لدى قطاع الأعمال، واملجتمع ب�سكل عام. 
وياأتي دعمنا لهذه املبادرة انطاقاً من م�سوؤوليتنا جتاه املجتمع املحلي والهتمام 
بق�ساياه املختلفة، اذ ت�سهم اإدارة املنطقة احلرة يف العديد من الحداث والفعاليات 
ذات الأهداف التنموية والتطويرية. واأ�ساف املزروعي ان هذه املبادرة املميزة التي 
اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�ش 
الأعلى حاكم ال�سارقة ت�سكل لدينا ا�سرتاتيجية وا�سحة تتمثل يف تعزيز ال�ستدامة 
ب�سرورة  املجتمع  اأفييراد  لدى  التوعية  ون�سر  املبادرة  روح  زرع  اإىل  وتهدف  البيئية 
املييوارد مبا  ا�ستخدامهم للكهرباء وتقليل هدر  تعزيز دورهم الفعال يف رفع كفاءة 

•• ال�صارقة-الفجر:

ماراثون  اليي�ييسييارقيية  ملييطييار  احليييرة  واملنطقة  اليي�ييسييارقيية  ومييييياه  كييهييربيياء  هيئة  نظمت 
مبفهوم  الرتييقيياء  بهدف  وذلييك  العاملي  العمال  اليييييوم  مييع  تزامنا ً الرت�سيد  �ساعة 
املوارد لي�سبح ثقافة جمتمعية بح�سب م.غادة  ا�ستهاك  �ساعة الرت�سيد وتر�سيد 
رئي�ش  الليم  را�سد  املهند�ش  الدكتور  �سعادة  وقييال   . الرت�سيد  اإدارة  مديرة  جمعة 
هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة تاأتي املبادرة تنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�ش الأعلى حاكم ال�سارقة باإطاق 
مبادرة �ساعة الرت�سيد والتي تعك�ش روؤية �سموه يف ن�سر ثقافة احلفاظ على الطاقة 

وتر�سيد ا�ستخدامها يف املجتمع ب�سلوك ح�ساري ومتطور. 
بالهيئات  وامل�سوؤولني  العمال  لدى  الوعي  لتنمية  تهدف  املبادرة  ان  �سعادته  واأكييد 
ال�ستخدام  واأ�ساليب  واملياه  الطاقة  باأهمية  والأفيييراد  املجتمع  وقييادة  واملوؤ�س�سات 
من  احليييراري  الحتبا�ش  ظاهرة  ملواجهة  اجلماعي  التحرك  وتعزيز  لها  الأمييثييل 

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1147  جتاري جزئي              

القامة  م  جمهول حمل  م  ذ  �ش   - �ستار  / 1-جيمينى  املدعي عليه  اىل 
مبا ان املدعي/ توين هارت�ش للتجارة العامة -  �ش ذ م م   قد اأقام عليك 
 1748( وقييدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
درهيييم( واليير�ييسييوم وامليي�ييسيياريييف واتييعيياب املييحيياميياة والييفييائييدة 9% ميين تاريخ 
املوافق   الثاثاء    يوم  لها جل�سة  التام.  وحييددت  ال�سداد  املطالبة وحتى 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ش   8.30 ال�ساعة    2017/5/2
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1062  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�سركة كوبينات الفنية - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �سركة هنيكل بويل بت لل�سناعات املحدودة وميثله : ح�سني علي 
عبدالرحمن لوتاه -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها مببلغ وقدره )91.894.00 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل با 
كفالة.  وحييددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش  املوافق  2017/4/27  ال�ساعة 8.30 
�ش بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مييذكييرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1608  عمايل جزئي             

اىل املييدعييي عييليييييه / 1-البييييييداع الإقييليييييمييي لييا�ييسييتيي�ييسييارات- مييوؤ�ييسيي�ييسيية فردية  
جميييهيييول حميييل القيييياميييية مبيييا ان امليييدعيييي / جييرجيي�ييش جيييزمييياتيييي -  قيييد اأقييييام 
 91666( وقييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الييدعييوى  عليك 
درهيييييم( وتيييذكيييرة عييييودة مبييبييلييغ )3000 درهيييييم( والييير�يييسيييوم واملييي�يييسيييارييييف. رقم 
ال�سكوى)MB168089683AE( وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق 
مكلف  فيياأنييت  لييذا    Ch1.A.5  : بالقاعة  �ييش   8.30 ال�ساعة    2017/4/30
او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/923  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ار�ش احلجاز ملقاولت البناء - �ش ذ م م   جمهول 
�سباتني  التنفيذ/ عا�سف حممد حممد  ان طالب  القامة مبا  حمل 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )12912( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهييم   1105 مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجييراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1211  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- نبلم�ش للتجارة العامة - �ش ذ م م - جمهول حمل 
اأقام  فييارزانييد علي   قد  را�سد  التنفيذ/ حممد  ان طالب  القامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )13038( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
املحكمة  فييان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ييسييوم  درهيييم   1101 مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجيييراءات  �ستبا�سر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1726  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كولتي تت�ش خلدمات التنظيف جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقييام عليك  املدعي /رو�سيل قويروز ديا كروز قد 
درهم(   2000( مببلغ  عييودة  وتييذكييرة  درهيييم(   4726( وقييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB170038951AE/2017 وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق 2017/5/18 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1314  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-واي �سكوير �ييش.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  الييدعييوى ومييو�ييسييوعييهييا  اأقييييام عليك  قييد  الييرحييميين  الييدييين مفيظ  /امييييام 
درهم(   2000( مببلغ  عييودة  وتذكرة  درهييم(   11991( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
وحددت   mb167992381ae/2017:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/5/3 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1705  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-م�ستوى النجوم لعمال البا�سرت والتك�سية جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /ح�سام املكاوي علي املكاوي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )14800 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2500 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb168905245ae وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة 8.30 �ش  ال�ساعة   2017/5/11 املوافق  اخلمي�ش  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1272  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تيك ويزن للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممد ار�ساد حممد ر�سيد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   800( مببلغ  عيييودة  وتييذكييرة  درهيييم(   19906( وقييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى العمالية رقم:AE168358309MB وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق 2017/5/4 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة
من  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�سور  مكلف  فيياأنييت  لييذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1682  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وود ما�سرت انرتنا�سونال �ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /مر�سي ونغاري كاراجنا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  عييودة  وتذكرة  درهييم(   16000( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وحيييددت   MB168249456AE:ال�سكوى رقييم  وامليي�ييسيياريييف  واليير�ييسييوم 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/4/26 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1933  عمايل جزئي
اىل امليييدعيييي عييليييييه / 1-بيي�ييسييتييان البييييييداع خليييدميييات الييتيي�ييسييميييييم بيياحلييا�ييسييب الآيل  
�ييسييهييزاد حممد ريا�ش  املييدعييي /مب�سر  �يييييش.ذ.م.م جمييهييول حمييل القيياميية مبييا ان 
عييمييالييييية وقدرها  املييطييالييبيية مب�ستحقات  ومييو�ييسييوعييهييا  اليييدعيييوى  عييليييييك  اأقييييام  قييد 
)16616 درهيييم( وتييذكييرة عيييودة مببلغ )2000 درهيييم( واليير�ييسييوم وامليي�ييسيياريييف رقم 
املوافق  الربييعيياء  يييوم  جل�سة  لها  وحييددت   MB168349321AE:ال�سكوى
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو   ch1.A.1:2017/4/26 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2053  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-خدمات تنظيف جنوم الربيع جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /مادهو كوجيا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  درهييييم(   2000( مببلغ  عيييودة  وتييذكييرة  درهييييم(   8547( وقييدرهييا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وحيييددت   mb170369463ae:ال�سكوى رقييم  وامليي�ييسيياريييف 
الربعاء املوافق 2017/5/3 ال�ساعة 8.30 �ش 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 بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/8559  عمايل جزئي 
القامة  حمييل  جمهول  دبييي  فييرع   - ليمتد  تكنولوجيز  عييليييييه/1-جتييورا  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2017/4/6 يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�سالح/ماليكا جا�سمني كارفالهو بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)28263 درهم( وتذكرة العودة اىل موطنها او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد 
التحقت بخدمة �ساحب عمل اآخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعيه 
قابا  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبها  من 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �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 12001 بتاريخ 2017/4/23   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/7165  عمايل جزئي 

القامة  حمل  جمهول  �يييش.ذ.م.م  العامة  للتجارة  �سعادة  عليه/1-حمزة  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2017/1/23 يف الدعوى املذكورة 
بان  عليها  املدعي  بالزام  احلفناوي  احمد  �سفيق  عبداحلميد  ل�سالح/ماجد  اعيياه 
ما  نقدا  قيمتها  او  اىل موطنه  العودة  وتذكرة  درهييم(  للمدعي مبلغ )12000  تييوؤدي 
من  باملنا�سب  والزمتها  اآخيير  عمل  �ساحب  بخدمة  التحق  قد  التنفيذ  وقييت  يكن  مل 
املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما  امل�سروفات واعفت 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خييال  لا�ستئناف  قابا  احل�سوري  مبثابة 
اآل  را�سد بن �سعيد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  لن�سر هذا العييان �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/636  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سوبرة لل�ستائر - موؤ�س�سة فردية جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�سوري�ش بهاي دهيابهاي باتيل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  عييودة  وتييذكييرة  درهييم(   60150( وقييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وحيييددت   .  MB168883322AE:ال�سكوى رقييم  وامل�ساريف  واليير�ييسييوم 
جل�سة يوم اخلمي�ش  املوافق 2017/5/11 ال�ساعة 8.30 �ش 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 بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/727  عمايل جزئي
�ييش.ذ.م.م جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه / 1-افيياق تدمر ملقاولت البناء 
اأقييام عليك الدعوى  مبا ان املدعي /حممد اليا�ش ح�سني حممد نور الكرمي  قد 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )20786 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB168192120AE:ال�سكوى رقييم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهييم(   2000(
8.30 �ش  اليي�ييسيياعيية   2017/5/11 امليييوافيييق  اخلييمييييي�ييش   ييييوم  جييليي�ييسيية  لييهييا  وحيييييددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1338  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عني املها للمقاولت �ييش.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقييام  قد  ماوريا   رامناري�ش  /براديب  املدعي 
درهم(   800( مببلغ  عييودة  وتييذكييرة  درهيييم(   12966( وقييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات 
 AE170855988MB:رقم العمالية  ال�سكوى  يف  وامليي�ييسيياريييف  واليير�ييسييوم 
8.30 �ش  اليي�ييسيياعيية   2017/5/11 امليييوافيييق  اخلييمييييي�ييش   ييييوم  جييليي�ييسيية  لييهييا  وحيييييددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1075  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كو�ست مدل اي�ست للمقاولت �ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /جمال عبد احلميد املتويل �سليمان رم�سان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )34212 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )600 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى العمالية رقم:AE168633319MB . وحددت 
لها جل�سة يوم اخلمي�ش  املوافق 2017/5/4 ال�ساعة 8.30 �ش 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 بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8827  عمايل جزئي
القامة  اجلييوادي جمهول حمل  ر�ساد طه  ر�ساد  / 1-حممد  عليه  املدعي  اىل 
اأقييييام عييليييييك اليييدعيييوى ومو�سوعها  مبييا ان املييدعييي /ميينييا�ييش لييلييمييقيياولت  قييد 
وامل�ساريف  واليير�ييسييوم  درهيييم(   12500( وقييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
يوم  جل�سة  لها  وحددت   .  MB166904176AE/2016:ال�سكوى رقم 
الثاثاء  املوافق 2017/5/30 ال�ساعة 8.30 �ش 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 بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2015/3945  عمايل جزئي
ان  ا�ييش م.د.م.�يييش جمهول حمل القامة مبا  ات�ش  اىل املدعي عليه / 1-يف اي بي 
عبداهلل  ميييروان  وميييثييلييه:عييبييداهلل  جييوزيييف   �سيبا�ستيان  لجنيييارا  /باتيكو  املييدعييي 
املطالبة مب�ستحقات  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأقييام  قد  املطرو�سي  بخيت  احمد 
والر�سوم  درهيييم(   1500( مببلغ  عييودة  وتييذكييرة  درهيييم(   309838( وقييدرهييا  عمالية 
 8.30 ال�ساعة   2017/5/4 املييوافييق  اخلمي�ش   يييوم  جل�سة  لها  وحييددت   . وامل�ساريف 
�ش 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 بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2073  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جنمة الهال اخلدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقيييام عليك الييدعييوى ومو�سوعها  مبييا ان املييدعييي /ا�ييسييد ح�سني حممد عيييارف  قييد 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  درهييم(   12698( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
. وحددت   MB170430582AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لذا  القا�سي  ال�ساعة 8.30 �ش مبكتب  املوافق 2017/5/8  الثنني   يوم  لها جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2016/3879  تنفيذ عمايل 
القامة  حمييل  جمهول  للمقاولت  ح�سن  فا�سل  �ييسييده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/اأبو الها�سم امر احمد  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13555( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1150( 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1959  عمايل جزئي

/ املدعي  ان  القيياميية مبا  بيتزا - جمهول حمل  ايتزا   -1  / عليه  املدعي  اىل 
بيييالجيييورونييياثيييان جييانييييي�ييسييان قييد اأقييييام عييليييييك اليييدعيييوى ومييو�ييسييوعييهييا املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )28860 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق 
2017/5/11 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/435 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  تر�ست لين خلدمات متابعة املعامات  جمهول 
عبداحلفيظ  بيين  التنفيذ/�سفيان  طييالييب  ان  مبييا  القيياميية  حمييل 
بنجدو  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
او  التنفيذ  به وقييدره )4971( درهييم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خال  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/303 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  احمد امل�سفي حممد اخلامت التجاين  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/غزاله ابو ما�سي  قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والييزامييك  اعيياه  املييذكييورة  التنفيذية  الييدعييوى 
وقدره )13892( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
عدم  حيياليية  يف  بحقك  التنفيذية  الجييييراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فييان 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/457 تنفيذ مدين  
اهلل م�سطفى  دفيييع  بييابييكيير  امل�سطفى  �يييسيييده/1-  حمييمييد  امليينييفييذ  اىل 
حممد  التنفيذ/حيدر  طالب  ان  مبا  القيياميية  حمل  جمهول  احمد  
علي حممد احمد  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
طالب  اىل  درهيييم   )41635( وقيييدره  بييه  املنفذ  املبلغ  بييدفييع  والييزامييك 
�ستبا�سر الجراءات  املحكمة  .وعليه فان  املحكمة   او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/259  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- احمد ع�سام ابراهيم �سوار الذهب  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / ار بي ام لتاأجر ال�سيارات ذ.م.م  قد ا�ستاأنف / 

احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/711 مدين جزئي     
وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ش  املوافق 2016/5/4 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  ميين  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رقييم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/145  ا�ستئناف عقاري    

حمل  جمهول  �يييش.ذ.م.م   للعقارات  ديفلوبر  ذا   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
�يييش.م.ح  اي�ست  مييديييل  كييوريييورييي�ييسيين  فينك   / امل�ستاأنف  ان  مبييا  القيياميية 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر  وميثله:عائ�سة حممد ح�سن طاهر  قد 

بالدعوى رقم 2017/31 عقاري كلي بتاريخ:2017/3/26     
 10.00 ال�ساعة   2017/5/23 املييوافييق  الييثيياثيياء   يييوم  جل�سه  لها  وحيييددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رقييم  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/60  ا�ستئناف عقاري    

القامة  با�ستاوادي  جمهول حمل  اأدينات  اأنيل   -1 امل�ستاأنف �سده/  اىل 
مبا ان امل�ستاأنف /فايف اإملينتز للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م وميثله:موزة 
عبيد ربيع اخلظر  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2013/317 

عقاري كلي بتاريخ:2017/2/7     
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/5/29 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  ميين  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رقييم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/371  ا�ستئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- اجلر�ش الذهبي للمزاد العلني �ش.ذ.م.م  جمهول 
امل�ستاأنف / حممد بن �سعيد بن نا�سر اجللنداين   ان  حمل القامة مبا 
جزئي  مييدين   2016/1266 رقييم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد 

بتاريخ:2017/3/21 
 10.00 ال�ساعة   2017/5/18 املييوافييق  اخلمي�ش   يييوم  جل�سه  لها  وحيييددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رقييم  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2016/181 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �سده/1- افينيو لتجارة الأقم�سة ذ.م.م 2- ناكول خانا ا�سوك خانا  
ال�سامي  الميييارات  التنفيذ/م�سرف  طالب  ان  مبييا  القيياميية  حمييل  جمهول 

�ش.م.ع وميثله:عبداهلل خلفان حممد خلفان املدحاين.
 - �سكنية  �سقة  عن  عبارة  وهي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
املنطقة:اخلليج التجاري - رقم الر�ش:82 - رقم املبنى:1 - ا�سم املبنى:كايتون 
ري�سيدن�سي - رقم الطابق:2 - رقم العقار:207 - امل�ساحة:808.69 قدم مربع 

وفاء للمبلغ املطالب به )2.641.262.61( درهم.
 وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/168  ا�ستئناف جتاري    

القامة  بييرامي  جمهول حمل  فورتر�ش  �سركة   -1 امل�ستاأنف �سده/  اىل 
�ييش.ذ.م.م وميثله:ب�سار  كابيتال لا�ستثمار  / فورتر�ش  امل�ستاأنف  ان  مبا 
عبداهلل علي ابراهيم امل�سايبة  قد ا�ستاأنف / احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 

2016/667 جتاري كلي     
 10.00 ال�ساعة   2017/5/31 املييوافييق  الربييعيياء   يييوم  جل�سه  لها  وحيييددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رقييم  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2015/11  انابات جتارية   

مو�سوع الق�سية:اإنابة من حمكمة اأبوظبي البتدائية يف التنفيذ رقم:2013/1997 - 
ت جتر - م ر - ت - اأ ظ.

طالب الإعان:طالب التنفيذ:بنك اأبوظبي التجاري
املطلوب اعانه:املنفذ �سده:1- خليفة حممد عبدالعزيز بن ربيع املهري

جمهول حمل القامة
مو�سوع العان:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن قطعة الر�ش رقم:622/0 
وفاءا   6 ال�سفا  وادي  منطقة  يف  والكائن  رقييييم:2118/0  والعقار  املرقبات  يف  الكائنة 
ونفاذ  فيه  للعلم مبا جاء  وذلييك  درهييم  وقييدره )14.755.139.97(  به  املطالب  للمبلغ 

مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/52  ا�سكالت عمايل
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم : 2017/761 لوقف الجراءات التنفيذية

طالب الإعان:م�ست�سكل:حمبوب عارف خلدمات تنظيف املباين ذ.م.م
املطلوب اعانه:امل�ست�سكل �سده:1 عاملغر ح�سني عبدالكرمي ، جمهول حمل القامة

مو�سوع العان:
نعلنكم بانه قد حتييددت جل�سة يييوم الحييد امليييوافيييق:2017/4/27 اليي�ييسيياعيية:08:30 �ش 
بالقاعة:ch1.B.8 للنظر يف ال�سكال اعاه والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1020  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ه�سام عناد ر�سيد اأبو الهيجاء �ييش.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
حممد  وميييثييلييه:  الها�سمي  بييرهييان  مرت�سى  يعقوب  مرت�سى  عمر  املييدعييي/  ان  مبييا 
مرت�سى يعقوب مرت�سى برهان الها�سمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )64.000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام �سمول احلكم بالنفاذ املعجل با 
بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ش  املوافق 2017/5/8   كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
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 بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/363  جتاري جزئي

خمي�ش  علي  يو�سف   -2 فردية  موؤ�س�سة   - للعقارات  الخ�سر  البيت   -1  / عليه  املدعي  اىل 
خلفان املطوع - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مالك البيت الخ�سر للعقارات - موؤ�س�سة فردية 
قد  ال�سبيعي  عمر  وميثله:امل  �سو  �سميح  راجييي  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي 
مبلغ وقدره )102.590.00( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق 
وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�سروفات والتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني   املوافق  
اأو من  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  8.30 �ش  ال�ساعة     2017/5/8
للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/990  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ا�سرتيا هيلث �سنرت - موؤ�س�سة فردية جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ ال�سمود ملتابعة املعامات والرتجمة والن�سخ )اعمال مدنية( وميثله:احمد 
ح�سن حممد عبداهلل املازمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ وقدره 
اقامة  تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )35656(
الدعوى وحتى ال�سداد التام.   وحييددت لها جل�سة يوم الربييعيياء   املوافق  2017/5/3   
اأو من ميثلك  Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/867  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ن�سال عبد ربه جنيب ال�سيد  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ اأبوبكر را�سد عبيد جمعة ال�سويدي وميثله: حممد طال حممد 
ح�سن التميمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  مببلغ وقدره )84.000( 
الحد  يييوم  جل�سة  لها  وحييددت  الييتييام.  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12
فاأنت  لييذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  �ييش   8.30 ال�ساعة    2017/4/30 املييوافييق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1160  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- كوتي بياكال حممد �سايف  جمهول حمل القامة 
اأقام عليك  �ييش.ذ.م.م قد  مبا ان املدعي/ ترى بنفي�ست فود انرتنا�سيونال 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة با�سدار امر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 
)94135( درهم والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 
مكلف  فاأنت  لييذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  �ش   8.30 ال�ساعة    2017/5/2
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1146  جتاري جزئي

�ييييش.ذ.م.م جمييهييول حمييل القيياميية مبييا ان  ار �سي للمباين  املييدعييي عليه / 1- اي  اىل 
الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  �ييش.ذ.م.م قد  العامة  للتجارة  املدعي/ توين هارت�ش 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهييم   )2934( وقييدره  مببلغ  املطالبة 
9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق  
2017/5/2   ال�ساعة 8.30 �ش 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 بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/391  جتاري كلي

القامة مبا  �يييش.ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للمقاولت  كافري  �سركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ا�سماعيل  علي   : وميثله  �ييييش.ذ.م.م  املعدنية  النيي�ييسيياءات  ل�سناعات  تييي  ام  بييي  جييي  املييدعييي/  ان 
ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
 %12 والييفييائييدة  املحاماة  واتييعيياب  وامل�ساريف  واليير�ييسييوم  درهيييم(   200000  + درهييم   1586658.82(
املعجل.   وحددت لها جل�سة  بالنفاذ  التام و�سمول احلكم  ال�سداد  من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.C.15 بالقاعة  9.30 �ش  ال�ساعة   2017/4/25 املوافق  الثاثاء  يوم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة  باحل�سور 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/334  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- عبدالعظيم علي ابراهيم علي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�سامل  حممد  �سامل  عبداهلل   : وميثله  اجلطيلي  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  بن  عبداهلل 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقييام  قد  املييرزوقييي 
)20.225.000 درهم ( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اقامة 
الدعوى وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2017/5/2 ال�ساعة 
9.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ، 

ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/1821  جتاري كلي 

الييدييين ميير جمييهييول حمل  ا�ييسييرف �سر غييام حمييي  املييحييكييوم عليه/1-حممد  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2017/2/28 يف الدعوى 
املذكورة اعاه ل�سالح/امل�ستثمر الول - �ش.ذ.م.م وميثلها/علي فردان علي الفردان 
بانتهاء الدعوى بانتهاء املطلوب فيها والزمت املدعي عليهما امل�سروفات والف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �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 12001 بتاريخ 2017/4/23   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/181  ا�ستئناف عقاري    

حمل  جمهول  الثلهوين   �سحاده  �سمر  ح�سام   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / حبيب ابراهيم �ساحلي وميثله:�سفيع حممد 
 2015/623 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  ابراهيم  

عقاري كلي بتاريخ:2016/4/12     
 10.00 ال�ساعة   2017/4/27 املييوافييق  اخلمي�ش   يييوم  جل�سه  لها  وحيييددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رقييم  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/7389  عمايل جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-مطعم ليايل ال�سام جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
املذكورة اعاه ل�سالح/ الدعوى  بتاريخ:2017/2/9 يف  املنعقدة  حكمت بجل�ستها 
 5600( مبلغ  للمدعي  يييوؤدي  بييان  عليه  املدعي  بالزام  لومريو  ابانتو  كري�ستيان 
درهم( )خم�سة الف و�ستمائة درهم( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها 
نقدا مببلغ )200( درهم ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمته 
امل�ساريف. حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العان �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 12001 بتاريخ 2017/4/23   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/2482  جتاري جزئي 
اىل املييدعييي عليه / 1-جييلييوبييال كيييارات - م د م �ييش  جمهول حمييل القيياميية مبييا ان 
املدعي/ النخلة للتريد املركزي - �ش ذ م م وميثله : عبداهلل حممد حاجي علي 
العو�سي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
والفائدة  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  درهييم(   213.550( وقييدره 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
يوم الثاثاء   املوافق  2017/5/2  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/327  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-بهاء الدين حممد نور ابوجنمي ، ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته  وكيا 
الق�ساء  دائييرة   090309739( رقم  حتت  امل�سدقة  الوكالة  مبوجب  الأول  عليه  املدعي  عن 
ابوظبي( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ا�سماعيل عتيق بال خمي�ش بودهام وميثله 
: خالد كلندر عبداهلل ح�سني - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
والر�سوم  درهييم(   885000( وقييدره  مبلغ  للمدعي  والتكافل  بالت�سامن  يدفعا  بيياأن  عليهما 
وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�سداد التام و �سمول 
  2017/4/25 املييوافييق   الثاثاء  يييوم  جل�سة  لها  وحييددت  كفالة.  با  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/295  ا�ستئناف تظلم جتاري   

ب�سفته  تييوتيييييبيياراه  بوتيل  حييمييزا  علي  1-عبدال�ستار  �ييسييده/  امل�ستاأنف  اىل 
كفيل  )ب�سفته  عبداهلل  م�ساري  دغيم  خليفة   -2 �سامن  وكفيل  مقرت�ش 
�سامن( جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك ام القيوين الوطني 
- �ش م ع وميثله خالد كلندر عبداهلل ح�سني -  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 
ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/391 تظلم جتاري بتاريخ 2016/11/6 وحددت 
لها جل�سه يوم الربعاء   املوافق 2017/4/26  ال�ساعة 17.00 �سباحا  بالقاعة 
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال  رقم 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/208  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1-�سيف ال�سام نايف فتحي عا�سي جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/راجيندر اكومار �سيمانال باتيل وميثله : عبداهلل خمي�ش غريب 
الناخي اآل علي -  نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/601 عقاري كلي 
يوم الحد  بتاريخ  2016/11/27 باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�سداد 
ال�سداد  متييام  حتى   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهييم   )908235( وقييدره  مبلغ 
وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خال 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا 
العان 2- بف�سخ العقد املوؤرخ 2015/5/19 مو�سوع الدعوى.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/176  تنفيذ عمايل 
�سن�ستي �سراجنان  املنفذ �سده/1- �سالون �سيمونيان - وميثلها  اىل 
راجو جوندير جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ مانيكاندان 
بيداتي كري�سنان بيداتي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11213( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 986 درهم ر�سوم خلزينة 
املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجييراءات التنفيذية بحقك يف 
حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا 

العان  
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/128   تنفيذ مدين   
اىل املنفذ �سده/1- راقويل نيجادو داجن  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/جو�ستني بارادرو نير�ش  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  بييه  املنفذ  املبلغ  بدفع  والييزامييك  اعيياه  املييذكييورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )4310(
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1020   تنفيذ جتاري  
حبيب  خييان  اهلل  2-�سعيب  ليوي�ش  جامي�ش  اوليفر  �ييسييدهييم/1-  املنفذ  اىل 
العاملية املحدودة للخدمات جمهويل حمل القامة مبا  اهلل خان 3-ال�سركة 
راجو كوراتيكاتيل  ح - وميثلها/  م  م  انرتنا�سونال  التنفيذ/توربو  ان طالب 
اأقيييام عليك  قييد   - عييبييداهلل اجل�سمي  هيياين رجييب مو�سى   : �سيخاران وميثله 
وقدره  بييه  املنفذ  املبلغ  بدفع  والييزامييك  اعيياه  املييذكييورة  التنفيذية  الييدعييوى 
)468613.97( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور  �ستبا�سر الجييراءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12001 بتاريخ 2017/4/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/149   تنفيذ مدين  
املنفذ �سده/1- غامن �سالح حمزه عبا�ش حممد كرم  جمهول  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة التاأمني العربية - �ش م 
اأقييام عليك الدعوى التنفيذية  ل وميثله : �سمر حليم كنعان - قد 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )72967( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجيييراءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

بييطييوليية الظفرة  تيينييطييلييق غيييدا الثييينيييني 
وذلك  املرفاأ  �ساطئ  على  الكنعد  ل�سيد 
مهرجان  فييعيياليييييات  �ييسييميين  مييييرة  لأول 
الظفرة البحري املقام حتت  رعاية �سمو 
اآل نهيان ممثل  ال�سيخ حمدان بن زايد 
وبتنظيم  الظفرة   منطقة  يف  احليياكييم 
والييييرامييييج  امليييهيييرجيييانيييات  اإدارة  جلييينييية 
الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي بالتعاون 
ال�سراعية  للريا�سات  اأبوظبي  نادي  مع 
اثقل  ابريل لختيار   29 وي�ستمر حتى 
�سمكة كنعد يتم �سيدها خال املهرجان 
 29 يييوم  حتى  امل�سابقة  ت�ستمر  ان  على 

ابريل اجلاري.
واكيييييد عييبيييييد خييلييفييان املييييزروعييييي مدير 
التخطيط  اإدارة  ميييديييير  و  امليييهيييرجيييان 
املهرجانات  اإدارة  جليينيية  يف  وامليي�ييسيياريييع 
�سيد  ان  والرتاثية  الثقافية  والرامج 
لأهايل  ال�سعبي  امليييوروث  ميين  ال�سماك 
الميييارات ، وهييي مهنة كييان يقتات منها 
الغو�ش  مهنة  بجانب  والأجيييداد  الآبييياء 
ومازال اأهايل المارات متم�سكني بهذه 

املهنة.
البطولة  ان  اىل  امليييييزروعيييييي  واأ�يييييسيييييار 
بيي�ييسييواحييل وجزر  الييتييعييريييف  تييهييدف  اىل 
لهواة  فيير�ييسيية  وخييلييق  الييظييفييرة  منطقة 
رييييا�يييسييية �ييسيييييد اليي�ييسييمييك الييتييقييليييييدي و 
ال�سامة البحرية وتنظيم �سيد الكنعد 
الأ�سماك  �سيد  هواية  ون�سر  تن�سيط  و 
بني  اليي�ييسييريييف  التنافيي�ش  روح  اإحييييياء  و 
تن�سيط  واأي�سا  ال�سميييياك  �سيد  هييواة 

ال�سياحيييية الداخليييييية مبدينة املرفاأ .
اللجنة  ان  خيييليييفيييان  عيييبيييييييد  واأ�ييييييسيييييياف 
اأعييليينييت عيين اجليييوائيييز املقدمة  امليينييظييميية 
للمت�سابقني وت�سم جائزة نقدية بقيمة 
الأول  باملركز  للفائز  درهييم  الييف   50
املركز  و  وزنا   الأكييير  ال�سمكة  �ساحب 
الثالث  واملييركييز  درهم    30.00 الثاين 
الرابع  امليييركيييز  و  درهيييييم    15.000
اخلام�ش  املييركييز  و  درهييييم   10.000
 3000 متيينييح  كييمييا  و  درهيييم    5000

درهم لباقي الفائزين للمركز العا�سر.

واأو�يييسيييح امليييزروعيييي ان �ييسييوف يييقييوم كل 
وا�ستام  بامل�سابقة  بالت�سجيل  م�سارك 
�سوف  كما  بامل�ساركة  اخلييا�ييسيية  الرقييييام 
بامل�سابقة  خيييا�يييسييية  مبيييعيييليييوميييات  يييييييزود 
املت�سابق  ييييقيييوم  �يييسيييوف  والييي�يييسيييروط  و 
ال�سمكة  �سيد  حلييظيية  اأييي�ييسييا  بت�سجيل 

اخري  و�سيلة  اي  او  يوا�سطة  الهاتف 
ويقوم بوزن ال�سمكة ومن ثم اح�سارها 

ايل منطقة ال�ستام باملهرجان .
بيي�ييسييراء ال�سماك  الييلييجيينيية  تييقييوم  �ييسييوف 
ى�سىف  كما  ت�سجيعية  با�سعار  الفائزة 
املرحلة  ايل  املييتيي�ييسييابييقييني  تييياأهيييييييل  يييتييم 

النهائية.
ــــة من  ــوق الــ�ــســعــبــي واح ــس ــ� ال

االإبداع واجلمال
الطابع  باأ�سالة  ال�سعبي  ال�سوق  ويتميز 
اأهم  الرتاثي املحلي لي�سبح واحييداً من 
تقام  التي  الييرتاثييييية  املهرجانات  اأركيييان 

من  وييياأتييي  الظفرة  منطقة  اأر�يييش  على 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  اإمييييان  منطلق 
واليييييراميييييج اليييثيييقيييافييييييية والييييرتاثييييييييية يف 
اأبييوظييبييي بيياأهييمييييية احلييفيياظ عييلييى تراث 
ين�سجم  تييطييوييير  لييتييحييقيييييق  الإميييييييييارات 
ويجمع بني الأ�سالة واحلداثة يف وجه 

التطور العمراين ال�سريع.
كبراً  اإقباًل  ال�سعبي  ال�سوق  �سهد  وقد 
خا�سة من قبل ال�سياح الأجانب الذين 
الرتاثية  باملعرو�سات  اإعجابهم  اأبيييدوا 
من ماب�ش واأطعمة وحلوى و�سناعات 
تقليدية خا�سة باملجتمع الإماراتي حيث 

اإحياء هذا املوروث  يعمل املهرجان على 
وتعريف الن�شء اجلديد و�سعوب العامل 
�سنعت  التي  املنتجات  متيزت  فيما  بييه، 
بيياجلييودة والتطوير مبا  اإميياراتييييية  بيياأيييد 
ال�سوق، وتفي برغبة  احتياجات  ينا�سب 
وباأ�سعار  اجلييمييهييور  ميين  الأذواق  جميع 

مدرو�سة ويف متناول اجلميع.
من جانبها، قالت اإحدى �سيدات الأعمال 
الرتاثية، اأم حممد احلمادي، اإن عر�ش 
م�سنوعات ومنتجات املراأة الإماراتية يف 
�سوق مهرجان الظفرة البحري ي�ساهم 
يف متييكييني امليييييراأة ميين اأجيييل امليي�ييسيياركيية يف 
عملية التنمية وير�سخ اإجنازاتها، حيث 
اأن ما تقدمه من وحي الأ�سرة الإماراتية 
والعادات  الييرتاثييييية  التقاليد  ويج�سد 
تعريف  اأهييمييييية  جييانييب  اإىل  اليي�ييسييعييبييييية، 
الأجيييييييال بيييامليييوروث احليي�ييسيياري القدمي 
اليدوية  املييي�يييسيييغيييولت  وجتيييدييييد  ودعيييييم 
اليييتيييي متيييييز بييهييا املييجييتييمييع الإمييييياراتيييييي، 
اليدوية  واليي�ييسيينيياعييات  احلييييرف  خييا�ييسيية 
النخيل  و�سعف  واحلياكة  مثل اخلو�ش 

وال�سدو والغزل والتلي والتطريز.
متجر  �ييسيياحييبيية  عييييبييييداهلل،  اأم  واأكيييييييدت 
ال�سوق  اأن  التقليدية،  احللى  ل�سناعة 
واملبدعات  احلرفيات  اأمييام  املجال  يفتح 
منتجاتهن  ليييعييير�يييش  اليييبيييييييوت  وربيييييييات 

الرتاثية واملعا�سرة.
فر�سة  ي�سكل  اليي�ييسييوق  اأن  اإىل  ميي�ييسييرة 
اأمييييام املييييراأة الإميياراتييييية لييتييوؤكييد قدرتها 
وتطوير  الع�سر  حتديات  مواكبة  على 
منتوجاتها مبا ير�سي اأذواق امل�ستهلكني 

من ع�ساق املا�سي.
بيييجيييهيييود جلنة  امليييي�ييييسيييياركييييات  واأ�ييييييسييييييدن 
الثقافية  واليييراميييج  املييهييرجييانييات  اإدارة 
اليييتيييي جعلت  اأبيييوظيييبيييي  يف  واليييرتاثييييييية 
ثييابييت من  كييجييزء  ال�سعبي  اليي�ييسييوق  ميين 
املهرجانات التي تقيمها يف اإمارة اأبوظبي 
وخ�سو�سا يف منطقة الظفرة، وحر�سها 
الدائم على تنويع فعالياته ومنتوجاته 
من خال فتح املجال اأمام اأكر قدر من 
يف  �ساهم  فيه، والذي  للم�ساركة  الن�ساء 
جييعييل الييزائيير عييلييى اطييياع كييامييل بكافة 
تفا�سيل الرتاث الإماراتي وطرق عي�ش 
الإميياراتيييييني قييدمييياً وحييديييثيياً، حيث مت 
ت�سميم املكان ليجمع بني عراقة املا�سي 
اأجييواء جميلة  ومفردات احلا�سر و�سط 
الأ�سواق  مع  الرتاثية  امل�سابقات  جتمع 
التجارية واحلرف اليدوية واملن�سوجات 

التقليدية.

تيينييطييلييق اليييييييوم الحيييييد ميينييافيي�ييسييات �ييسييبيياق دملا 
يقام  الذي  60 قدما  ال�سراعية فئة  للمحامل 
اآل  بيين زاييييد  حتييت رعيياييية �سمو ال�سيخ حييمييدان 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة وينظمه 

نادي اأبوظبي للريا�سات ال�سراعية واليخوت.
ال�سراع  �سباقات  تاريخ  الأكيير يف  ال�سباق  ويعد 
البحري ل�سيما اأن م�سافته ت�سل اإىل 80 ميا 
كيييييلييومييرتا ويبلغ   125 يييييوازي  مييا  اأي  بييحييريييا 

اإجمايل جوائزه املالية 25 مليون درهم.
وتيييبيييداأ �ييسييربيية اليييبيييدايييية لييليي�ييسييبيياق مييين جزيرة 
دمليييا و�ييسييول اإىل مييدييينيية املييرفيياأ حمييطيية اخلتام 

مب�ساركة 111 حمما �سراعيا.
ووجييييه اأحيييميييد ثيييياين ميير�ييسييد الييرميييييثييي رئي�ش 
جمل�ش اإدارة نادي اأبوظبي للريا�سات ال�سراعية 
واليخوت رئي�ش اللجنة العليا املنظمة لل�سباق 
الدعم  على  الر�سيدة  الدولة  قيادة  اإىل  ال�سكر 
الرتاثية  الأحييييداث  ملختلف  وامل�ستمر  الييدائييم 
ب�سكل عام والريا�سات الرتاثية البحرية ب�سكل 
يعد  ال�سامي  الييدعييم  هييذا  اأن  ..ميييوؤكيييدا  خييا�ييش 
على  حتققت  التي  النجاحات  ملختلف  الأ�سا�ش 
اأو  �ييسييواء باحلفاظ على اليييرتاث  الييواقييع  اأر�يييش 

بن�سره بني �سباب الوطن.
كما توجه بال�سكر اإىل �سمو ال�سيخ حمدان بن 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 

على رعاية ودعم �سموه �سباق دملا .
اأن رعيياييية �ييسييمييوه تيي�ييسيياعييف ميين قيمة  ميييوؤكيييدا 
دائييم احلر�ش على  �سموه  واأن  احلييدث ل�سيما 
مييتييابييعيية كييافيية الييتييفييا�ييسيييييل اخلييا�ييسيية بييه ودائيييم 

التوجيه بتوفر كل متطلبات النجاح.
للريا�سات  اأبيييوظيييبيييي  نيييييادي  اأن  عييلييى  و�يييسيييدد 
اليي�ييسييراعييييية واليييييييخيييوت ييي�ييسييعييى بييكييل قييييوة منذ 
الوطنية  بر�سالته  للقيام  اليينييور  اإىل  خييروجييه 
على اأكمل وجه من خال ن�سر الرتات البحري 
واأبناء  �سباب  له من  املمار�سني  قاعدة  وتو�سيع 
اإمارات اخلر. وفيما يخ�ش اختيار جزيرة دملا 
القيمة  يعلم  الكل  اإن  قييال  احلييدث  لنطاقة 
التاريخية لهذه الأر�ييش الغالية على نف�ش كل 
اإماراتي وعا�سق لرتاث البحر فهي الأ�سا�ش يف 
بناء احل�سارة ويجب اأن نذكرها وعلينا دائما اأن 

ن�سعى لتخليدها وجعلها اأمام اأعيننا جميعا.
اأن يكون �سباق دملا  اأن اجلميع ي�سعى اإىل  واأكييد 
حدثا تاريخيا مبعنى الكلمة حيث مت التجهيز 
له على الوجه الأكمل �سواء بالدعم اللوجي�ستي 

اأو املادي وكذلك املعنوي.
واأ�ساف اأن حمطات دملا �ستكون غاية يف الأهمية 
حيث مير ب�سبع جزر بخاف دملا قبل التوقف 
باملحطة اخلتامية يف مدينة املرفاأ الأمر الذي 
برت�سيخ  حمييددة  ا�سرتاتيجية  هناك  اأن  يوؤكد 
كمحطات  بوجودها  اجلييزر  هييذه  ومكانة  قيمة 

رئي�سية يف ال�سباق.
واأعرب عن متمنياته باأن يكون اللتزام باللوائح 
والقوانني املنظمة هو ال�سمة الأ�سا�سية جلميع 
امل�ساركني يف �سباق اليوم حتى يتم عك�ش �سورة 
حيي�ييسييارييية رائيييعييية عييين هييييذا احليييييدث الرتاثي 

الرائع.
جييميييييع اجلهات  اإىل  اليي�ييسييكيير  الييرميييييثييي  ووجييييه 

الداعمة وعلى راأ�سها جمل�ش اأبوظبي الريا�سي 
لل�سيارات  امل�سعود  �سركة  اإىل  التحية  وجه  كما 
حماية  جهاز  واأييي�ييسييا  للنادي  الييدائييم  ال�سريك 
اأبوظبي  اأبييوظييبييي وطييييران  امليينيي�ييسيياآت وميييوانيييئ 
امليي�ييسيياركيية يف احلييييدث �سواء  وجييميييييع اجليييهيييات 
على  اللوجي�ستي  الييدعييم  تييوفيير  اأو  بالتنظيم 

اأر�ش الواقع.
ال�سباق  ال�سراعية  للمحامل  دملييا  �سباق  ويييعييد 
من  ينطلق  اليييذي  نييوعييه  ميين  والأول  الييوحيييييد 
جزيرة دملا التاريخية ومير ب�سبع جزر خمتلفة 
بخاف جزيرة دملا وهي �سر بني يا�ش وبعدها 
الكركم  اأم  بجزيرة  املييرور  يعقبها  غ�سة  جزيرة 
واأخرا  ميييروح  ثييم  الييبييزم  وبعدها  الفطاير  ثييم 

جزيرة جنانه قبل الر�سو يف مدينة املرفاأ.
ووقع الختيار على جزيرة دملا كمقر لانطاقة 
ع�ساق  لدى  الكبرة  التاريخية  لقيمتها  نظرا 
لأهل  وكونها جتمعا جتاريا  الإماراتي  الرتاث 
اخلليج منذ القدم حيث ا�ستهرت بتجارة �سيد 
اللوؤلوؤ ف�سا عن اأنها واحدة من اجلزيرة ذات 

ال�سيت الكبر اإقليميا وعامليا.
مت  لل�سباق  الفنية  التفا�سيل  يخ�ش  وفيييييمييا 
للمحامل  رئييييي�ييسيييييتييني  عييبييور  بييوابييتييي  حتييديييد 
املنظمة  اللجنة  وحيييددت  امليي�ييسيياركيية  ال�سراعية 
40 كييم من  بييعييد  الييبييوابيية الأوىل عييلييى  مييوقييع 
نقطة النطاقة فيما مت حتديد موقع البوابة 
على  النطاقة  من  كم   65 بعد  على  الثانية 
اأن تكون نقطة النهاية بعد 60 كم من البوابة 

الثاين

الذهبي  املييقيياتييل  الييعيياملييي  الأول بطلنا  اأميي�ييش  ميي�ييسيياء  الييبيياد   غيييادر 
حمييمييد الييبيينيياء مييتييوجييهييا اإىل دوليييية الييكييويييت لييلييميي�ييسيياركيية يف اأقييييوى 
الكويت  بطولة  العاملية  البطولة  وهييي  الو�ييسييط  ال�سرق  بطولت 
الكويت  العا�سمة  يف  املقامه  الليكرتونية  للريا�سات  رويييل  باتل 
اأيييام، وي�سم الوفد املغادر كل من ع�سو جمل�ش  على مدار ثاثة 
الدارة والمني العام امل�ساعد رئي�ش البعثة املحامي �سعيد الطاهر 
للريا�سات  الوطني  املنتخب  قائد  البناء  حممد  الذهبي  واملقاتل 
الييفييردييية وبييطييل المييييارات للريا�سات  اللييكييرتونييييية فئة اللييعيياب 
الليييييكييرتونييييية وبييطييل اأوروبيييييا يف الييريييا�ييسييات الليييييكييرتونييييية لعام 
ويرافقه   2017 لعام  الفرن�سية  كوفك�ش  بطولة  وبطل   2016

مروان بالهلي الهاجري. 
نهيان  اآل  �سلطان بن خليفة بن �سخبوط  ال�سيخ  من جانبه، حث 

رئي�ش جمعية الإمارات للريا�سات الإليكرتونية يف ات�سال هاتفي 
التمثيل  خيير  الييدوليية  ومتثيل  والجييتييهيياد،  املييثييابييرة  على  بالبعثة 
لييريييا�ييسيية الإميييييارات يف هذه  اإجنيييياز ميي�ييسييرف  واليي�ييسييعييي اإىل حتقيق 

البطولة املميزة والعاملية.
الليكرتونية فئة  للريا�سات  رويييل  باتل  الكويت  تعتر بطولة 
الو�سط  ال�سرق  العاملية يف  البطولت  اقوى  الفردية من  اللعاب 
اكيير من  امليي�ييسيياركييني فيها  يييتييجيياوز عييدد  2012  حيث  عييام  منذ 
املعار�ش  اأر�ش  العامل و�ستقام على  500 لعب من خمتلف دول 
حممد  ال�سيخ  من  كرمية  برعاية  وهييي  الكويت  دوليية  يف  الدولية 
امل�ست�سار الدكتور را�سد بن ك�سي�ش  املبارك ال�سباح. واأكد  عبداهلل 
الإليكرتونية  للريا�سات  الإمييييارات  جمعية  عييام  اأمييني  الظاهري 
اللعاب  فئة  يف  العاملية  الييبييطييولت  اأقيييوى  ميين  البطولة  هييذه  اأن 

يف  اخل�سو�ش  على  القتالية  والييبييطييولت  الييعييمييوم  على  الييفييردييية 
الريا�سات اللكرتونية. وقال رئي�ش البعثة املحامي �سعيد الطاهر 
نتمنى  حتقيق اجناز نوعي جديد ي�سجل لامارات واأكد اأن الثقة 
اللعاب  فئة  اللكرتونية  للريا�سات  المييييارات  اأبييطييال  يف  عالية 
الدارة  جمل�ش  رئي�ش  توجيهات  الطاهر  �سعيد  وثمن   ، الفردية 
ال�سيخ �سلطان بن خليفة بن �سخبوط اآل نهيان ودعمه للمنتخب 
ولاعبني. وكان منتخب المارات للريا�سات اللكرتونية للفرق 
يف  الييرونييزييية  امليدالية  على  بح�سوله  ريا�سياً  اجنيييازاً  حقق  قييد 
اأي�سا  وح�سوله  فريق   490 عن  اكيير  مب�ساركة  ماليزيا  بطولة 
على امليدالية الذهبية يف اأقوى بطولت العامل لاأ�ساتذة يف الهند 
بطولة  وذهبية  كيياأ�ييش  واأخيييرا  الييعييامل  منتخبات  اقيييوى  مب�ساركة 

اوروبا املفتوحة للريا�سات اللكرتونية فئة الألعاب الفردية.

منتخب الريا�سات الإلكرتونية ي�سارك يف عاملية الكويت باتل رويل

انطالق بطولة الظفرة ل�سيد الكنعد الأول مرة االثنني القادم

جائزة املركز الأول 50 األف درهم وجوائز نقدية للع�سر الأوائل
عبيد املزروعي : امل�سابقة جاءت ا�ستجابة لرغبات امل�ساركني واجلمهور

برعاية حمدان بن زايد 

انط���الق �سب���اق دمل���ا للمحام���ل ال�سراعي����ة
اأ�سبوع التميز الريا�سي ي�سهد م�ستويات 

مب�سرة يف املبارزة واألعاب القوى
توجت الطالبة عائ�سة عبداهلل ال�سحي من منطقة راأ�ش اخليمة التعليمية 
التميز  الأ�سبوع  مناف�سات  �سمن  فلوريه  املبارزة  بذهبية  الأول  قبل  اأم�ش 
املدر�سي  الأوملييبييييياد  لرنامج  اخلام�سة  الن�سخة  يختتم  اليييذي  الريا�سي 
اأ�سماء بنت النعمان فيما ح�سلت علياء جمال العاجل من  ب�سالة مدر�سة 

ال�سارقة على ف�سية املركز الثاين.
كما توجت كل من اأ�سماء عنرت الظاهري و�سهد �سقر الظنحاين بامليدالية 

الرونزية من اأبوظبي والفجرة على الرتتيب.
املدر�سة هي  اأن  املبارزة  اأمني عام احتاد  الدكتورة هدى املطرو�سي  واأكييدت 
بوابة البطل الأوىل التي يخرج منها ويتعلم فيها اأ�س�ش ومبادئ الريا�سة 
الثقة  ومتنحه  املطلوبة  بال�سورة  �سخ�سيته  تعزز  متكاملة  بيئة  لكونها 

بالنف�ش والقدرة على حتديد الرغبة وامليول يف �سن مبكرة.
الفردية  الألعاب  على  ال�سوء  �سلط  املدر�سي  الأوملبياد  برنامج  ان  وقالت 

وك�سف عن املواهب املوجودة يف مدار�ش الدولة.
و�سهدت مناف�سات األعاب القوى بنني بنادي �سباط �سرطة دبي 11 �سباقاً 
منوعاً حيث فاز عبد اهلل حمد عبد اهلل من دبي بذهبية �سباق 400 مرت 
�سامل  واأحييمييد   ، �سنة   14-13 العمرية  للفئة  56.68ث  وقيييدره  بزمن 
ومبارك  57.14ث،  وقييدره  بزمن  الف�سية  بامليدالية  العني  من  النوبي 

جمعه مبارك من العني بزمن 57.58ث.
برنامج  اأن فكرة  القوى  األعاب  الكمايل رئي�ش احتاد  اأحمد  امل�ست�سار  واأكييد 
الأبناء  من  الكثر  وهناك  اخلام�سة  ال�سنة  يف  تطورت  املدر�سي  الأوملبياد 
الذين ا�ستطاعوا اإثبات اأنف�سهم يف فئات األعاب القوى وال�سباقات واملناف�سات 
املختلفة. وعن اإدراج فئات جديدة باأم الألعاب يف برنامج الأوملبياد املدر�سي 
قال “ من املمكن اأن ندرج فئات اأخرى يف امل�ستقبل مثل امل�سي ولكن لبد من 
التعرف على اأ�س�ش وقوانني هذه الريا�سة لكونها تتطلب اأ�ساليب تدريبية 
خمتلفة بني اجلري وامل�سي. وقد توج امل�ست�سار اأحمد الكمايل و�سالح حممد 
التنفيذي  املدير  دروي�ش  القوى وحممد بن  األعاب  اأمني عام احتاد  ح�سن 

للجنة الأوملبية الوطنية مواهب اأ�سبوع التميز عقب انتهاء املناف�سات.

م�سرع الدراج الإيطايل 
�سكاربوين بطل جرو 2011 

“جرو” 2011  ايطاليا  �سكاربوين بطل طييواف  الييدراج اليطايل ميكيلي  تويف 
�سباح ام�ش بعدما �سدمته �ساحنة خال ح�سة تدريبية بح�سب ما اعلنت و�سائل 
العام الإيطالية وفريقه اأ�ستانا. وكتب فريق اأ�ستانا يف بيان له: دراجنا ميكيلي 
�سكاربوين تويف �سباح اليوم عندما كان يتدرب على منت دراجته بالقرب من منزله 
يف فيلوترانو. �سدمته �ساحنة يف مفرق طرق . وكان �سكاربوين )37 عاما( ي�ستعد 
خلو�ش طواف اإيطاليا الذي �سينطلق يف 5 اأيار مايو املقبل يف �سردينيا. وكان من 
ب�سبب  اآرو  فابيو  ان�سحاب  عقب  الطواف  هييذا  يف  اأ�ستانا  فريق  يقود  ان  املفرت�ش 
الإ�سابة. وتوج �سكاربوين بطواف اإيطاليا عام 2011 بعد جتريد اليطايل الرتو 
كونتادور من اللقب ب�سبب تناوله من�سطات.  كما فاز اي�سا بدورة ترينو-ادرياتينو 
الفرتة بني  املن�سطات يف  ب�سبب  �سهرا   18 نف�سه  �سكاربوين  واوقييف   .2009 عام 
و2008. وحل �سكاربوين رابعا 3 مرات يف طواف ايطاليا اعوام 2010   2007
و2012 و2013. واحتل �سكاربوين اجلمعة املركز الرابع يف دورة اللب التي فاز 

مبرحلتها الأوىل الثنني املا�سي.

مان�س�سرت �سيتي يجهز عر�سًا ل�سم بونوت�سي 
للتقدم  ي�ستعد  الإجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت  نييادي  اأن  اإخباري  تقرير  ذكر 
بعر�ش قيمته 50 مليون جنيه اإ�سرتليني ل�سم املدافع ليوناردو بونوت�سي 
من يوفنتو�ش الإيطايل. واأ�سار موقع فوتبول اإيطاليا الإلكرتوين اإىل اأن 
اهتمام مان�س�سرت �سيتي مبدافع يوفنتو�ش ظهر ب�سكل وا�سح منذ اأن �سرح 
من  واحد  بونوت�سي  باأن  غوارديول،  بيب  الإ�سباين  لل�سيتي،  الفني  املدير 

الاعبني املف�سلني بالن�سبة له يف العامل.
وكان بونوت�سي مدد عقده مع يوفنتو�ش يف دي�سمر املا�سي، لي�ستمر حتى 
يونيو 2021. ومع ذلك، يبدو مان�س�سرت �سيتي عاقداً العزم على التعاقد 
مع الاعب، اإذ ذكرت �سحيفة ديلي تليغراف الريطانية اأن النادي م�ستعد 
لدفع 60 مليون يورو مقابل احل�سول على خدمات الاعب، وهو ما ي�سكل 

�سفقة قيا�سية بالن�سبة ملدافع. 

قطع ملقة �سوطا كبرا نحو البقاء بفوزه الثمني على �سيفه فالن�سيا -2�سفر يف املرحلة الثالثة والثاثني 
من الدوري الإ�سباين يف كرة القدم.

و�سجل خو�سيه لوي�ش غار�سيا ب�سربة راأ�سية من م�سافة قريبة اثر متريرة من خافير اونتيفرو�ش و�ساندرو 
وخدعت  مانغال  الياكيم  الفرن�سي  املييدافييع  بييراأ�ييش  ارتطمت  املنطقة  خييارج  من  قوية  ت�سديدة  من  رامييريييز 
36 نقطة وارتقى اىل املركز الرابع ع�سر موؤقتا  احلار�ش الرازيلي دييغو الفي�ش. ورفع ملقة ر�سيده اىل 
بفارق 14 نقطة عن �سبورتينغ خيخون �ساحب املركز الثامن ع�سر، اخر املراكز املوؤدية اىل الدرجة الثانية، 
40 نقطة يف املركز  والذي يحل �سيفا على او�سا�سونا الخر لحقا. يف املقابل، جتمد ر�سيد فالن�سيا عند 

الثاين ع�سر. ويلعب لحقا اي�سا فياريال مع ليغاني�ش، وا�سبانيول مع اتلتيكو مدريد.
وت�ستكمل املرحلة اليوم الحد بلقاءات ريال �سو�سييداد مع ديبورتيفو ل كورونيا، و�سلتا فيغو مع ريال بيتي�ش، 
ول�ش باملا�ش مع ديبورتيفو الفي�ش، وريال مدريد مع بر�سلونة، على ان تختتم غدا الإثنني بلقاء ايبار مع 

اتلتيك بلباو.

ملقة يقطع �سوطا كبرا نحو البقاء 
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الفجر الريا�ضي
اإقامة مناف�سات  ت�سهد �سواطئ ال�سفوح يف دبي �سباح اليوم 
�سباق دبي للقوارب اخل�سبية ال�سريعة اجلولة اخلام�سة من 
2017- والتي ينظمها نادي دبي الدويل  بطولة الإمييارات 
يف  البحرية  ال�سباقات  روزنيياميية  �سمن  البحرية  للريا�سات 

املو�سم الريا�سي 2017-2016.
ويبداأ ال�سباق عند نقطة البداية حيث �ستدور القوارب حول 
الكور�ش املعد قبالة املعلم احل�ساري الكبر يف دبي فندق برج 
ال�سباق  بالقرب من نخلة جمرا حيث متتد م�سافة  العرب 
و7  البداية  للفة  ت�سمل  بحريا  ميا   30 عن  يزيد  ما  اإىل 

لفات.
يف  م�ساركتها  اأكييدت  قاربا   17 ال�سباق  لقب  على  ويتناف�ش 
ال�سباق الكبر مع اإغاق باب الت�سجيل يوم ام�ش فيما تبدو 
اإحييراز احد مراكز املقدمة التي  فر�سة اجلميع مت�ساوية يف 

توؤهل لل�سعود اإىل من�سة التتويج بعد نهاية ال�سباق .
احلدث  لإقامة  والرتتيب  التن�سيق  لل�سباق  اللجنة  واأكملت 

بالتعاون مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني من الدوائر احلكومية 
ل�سرطة  العامة  القيادة  مقدمتها  ويف  الوطنية  واملوؤ�س�سات 
دبي وجهاز حماية املن�ساآت احليوية وال�سواحل قيادة ال�سرب 
دبي  وموؤ�س�سة  دبي  املييدين يف  للدفاع  العامة  والإدارة  الرابع 
املاحية  دبييي  مدينة  و�سلطة  الريا�سية  دبييي  قناة  لاإعام 

وجمموعة نخيل البحرية.
دبي  نييادي  اإدارة  حييارب ع�سو جمل�ش  واأكييد حممد عبد اهلل 
كافة  اكتمال  التنفيذي  املدير  البحرية  للريا�سات  الييدويل 
املنظمة  للجنة  متمنيا  الكبر  ال�سباق  لإقيياميية  الرتتيبات 
من  جميلة  �سورة  تقدمي  يف  والتوفيق  النجاح  واملت�سابقني 
والذي  ال�سباق  لقب  لنييتييزاع  وال�ساخن  ال�سريف  التناف�ش 
خا�سة  املو�سم  �سدارة  نحو  ال�سباق  يف  مهما  منعطفا  ميثل 

وان اجلولة متثل اجلولة قبل الأخرة.
البحرية يحر�ش  للريا�سات  الييدويل  دبييي  نييادي  اأن  واأو�ييسييح 
املنظمة  اللجنة  اأن  مبينا  الفعاليات  كافة  اإجنيياح  على  دائما 
لاأر�ساد  الوطني  املركز  وتقارير  البحر  حالة  تراقب  ظلت 
التظاهرة  اإجنيياح  اجييل  واليييزلزل حلظة بلحظة من  اجلوية 
واإقامتها يف اأح�سن الظروف مبينا اأن مبداأ الأمن وال�سامة 

يف ال�سباقات البحرية اأمر ي�سعه امل�سئولون يف املقام الأول.
اللتزام  �سرورة  امل�ساركني  املت�سابقني  جميع  حييارب  وطالب 
واللتزام  التعليمات  كافة  واإتباع  املنظمة  اللجنة  بتوجيهات 
باإجراء  ال�سباح  منذ  يبداأ  والييذي  الزمني  بالرنامج  كذلك 
اخلليج  مياه  عر�ش  اإىل  الييقييوارب  واإنييييزال  الطبي  الفح�ش 
اإىل  الييو�ييسييول  ميين  اجلميع  يتمكن  حتى  فييرتة  قبل  العربي 

املناف�سات  وانييطيياق  منا�سب  مييوعييد  يف  ال�سباق  بييدء  نقطة 
بعدها.

ويييتييقييدم لئييحيية اليييقيييوارب امليي�ييسيياركيية يف �ييسييبيياق دبيييي للقوارب 
 3 مييارييين  امل�سخ�ش  الييقييارب  -اليي�ييسييبييت-  ال�سريعة  اخل�سبية 
 4 ورهيب  ذيبان  بن  حميد  ووليد  خليفة  ال�سقيقني  بقيادة 
 5 بقيادة جا�سم الدخيل وبندر الريهي والنوبي لل�سباقات 
بقيادة عبد اهلل النوبي و�سعيد النوبي والنوبي لل�سباقات 6 
7 بقيادة جمد  بقيادة علي لنجاوي وحممد النوبي ورهيب 

جا�سم الدخيل وعبدالعزيز ال�سليمان.
وي�سارك اأي�سا القارب النوبي لل�سباقات 8 بقيادة ال�سقيقني 
مانع وماجد حبيب املرزوقي ونا�ش 10 بقيادة �سعيد القامة 
واحمد  علي  اآل  عي�سى  بقيادة   11 ورهيب  املن�سوري  وفالح 

14 بقيادة ال�سقيقني علي وعبداهلل احمد  ال�سويدي وامللك 
ال�سام�سي  �سيف  عبيد  بقيادة   15 مارين  واحليياج  ال�سبوري 
وحميد عبيد ال�سام�سي ورهيب 16 بقيادة ال�سقيقني خالد 
العماين  عبداللطيف  بقيادة   17 ورهيب  ربيع  بو  وعبداهلل 

وجا�سم نادر الرجيب.
بقيادة   18 مارين  توب  القارب  اأي�سا  الغد  �سباق  ويظهر يف 
�سعيد  بقيادة   19 وهياف  البو�سعيدي  وثيياين  �سويرد  ح�سن 
 20 لل�سباقات  واحلمري  �سهيل  �سعيد  وحممد  الرغومي 
بقيادة   25 ورهيب  اجل�سمي  ورا�سد  خلف  بن  ماجد  بقيادة 
 45 مييارييين  واحلييياج  ها�سم  وعبدالرحمن  د�ستي  م�سطفي 

بقيادة حمد عبيد ال�سام�سي وعبداهلل بن حاجي.
ال�سريعة  للقوارب اخل�سبية  دبي  �سباق  اإجمايل م�سافة  يبلغ 
الإمييييارات  بطولة  ميين  اخلتامية  وقييبييل  اخلام�سة  -اجلييوليية 
2017- ما يزيد عن 17 ميا بحريا وت�سمل لفة البداية 

. التي ي�سل طولها اإىل 4.8 

•• العني – الفجر

عقد معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان 
الدكتور  وبييحيي�ييسييور  اليييعيييني  مبييدييينيية  بييقيي�ييسييره 
�يييسيييامل الييوحيي�ييسييي رئييييي�ييش اللجنة  بييين  عيييبيييداهلل 
الإعاميه  اخلطة  ل�ستعرا�ش  اإجتماعا  العليا 
والتي ت�سبق اعان انطاق املوقع الإلكرتوين 
عدد  مع  وذلييك  البطولة  افتتاح  حلفل  متهيداً 
من روؤو�ساء واأع�ساء اللجان امل�ساركة يف تنظيم 

البطولة . 
مدير  ال�سعدي  يعقوب  اأي�ساً  الجتماع  وح�سر 
حواراً  اأجيييرت  التي  الريا�سية  اأبوظبي  قيينييوات 
اآخر  مع معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون حول 
الرتتيبات لنطاقة الن�سخة اجلديدة واأ�سباب 
�سنوات  دام  توقف  بعد  جميييدداً  البطولة  عييودة 

التوا�سل  مواقع  رواد  من  عدد  بجانب  طويلة، 
“�سفراء  عييليييييهييم  اأطيييليييق  اليييذيييين  الجيييتيييمييياعيييي 
البطولة” واأ�سندت اإليهم مهمة القيام مبتابعة 
فعاليات واأخبار البطولة ون�سرها مع ال�سور  يف 
تويرت  بينها  الجتماعي ومن  التوا�سل  مواقع 
املواقع  من  وغرها  �سات  وا�سناب  وان�ستجرام 

وربطها باملوقع اللكرتوين  للبطولة. 
وقام معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون بالطاع 
على خطة عمل اجلانب املتعلق مبواقع التوا�سل 
الجتماعي التي �سيتم العتماد عليها يف اطاع 
بكل �سغرة  الييدوليية  وخييارج  داخييل  الريا�سيني 
وكبرة عن البطولة قبل بدايتها واأثناء �سرها 

وبعد ا�سدال ال�ستار والإعان عن نهايتها.
ومييين جييهيية اأخيييييرى اأكييييد الييدكييتييور عيييبيييداهلل بن 
اخلا�ش  الإلييكييرتوين  املوقع  اأن  الوح�سي  �سامل 

قد   C2020 �سركة  تييديييره  اليييذي  بالبطولة 
يف  ر�سميا  عنه  الإعيييان  و�سيتم  جيياهييزاً  اأ�سبح 
غ�سون الأيام القليلة القادمة من خال حفل 
با�ستاد طحنون  البطولة  خا�ش �سيقام يف مقر 
بن حممد بالقطارة و�سيح�سره عدد من كبار 
اليي�ييسييخيي�ييسيييييات، مييو�ييسييحيياً اأن نيي�ييسيير كييل املييييواد يف 
العربية  باللغتني  �سيكون  الإلييكييرتوين   املوقع 

والإجنليزية.
وكان معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان 
قد اأ�سار يف حديثه لقناة اأبوظبي الريا�سية اإىل 
اأن بطولة العني الرم�سانية كانت الأوىل التي 
م�ستوى  على  الييكييرمي  ال�سهر  يف  تنظيمها  يتم 
الدولة ومنطقة اخلليج والوطن العربي، مبيناً 
قوية  مناف�سات  �سهدت  اأنييهييا  نف�سه  الييوقييت  يف 
اخلليجية  الييكييرة  جنييوم  ميين  العديد  وم�ساركة 

الظهور  على  يحر�سون  كانوا  الذين  والعربية 
يف هذه املنا�سبة.  وقال اإنها كانت تقت�سر فقط 
على كرة القدم وكان ت�سهد يف كل مرة ح�سوراً 
جماهرياً كبراً، اإل اأن البطولة اجلديدة التي 
انطلقت يف العام املا�سي قد �سهدت ادراج العديد 
القدم  كييرة  بينها  ميين  اجلييديييدة  املناف�سات  ميين 

الن�سائية ومناف�سات يف الكرة الطائرة وكرة اليد 
للرجال والن�ساء يف اللعبتني والرماية للرجال 
والن�ساء من خمتلف الأعمار والبولينغ و�سباق 

ال�ساحية و�سباقات الهجن وغرها الكثر. 
مت�سي  التنظيمية  الأمييور  اأن  معاليه  اأكييد  كما 
على قدم و�ساق وقد قطعت �سوطاً بعيد واأ�سبح 

درجاته،  اأعييلييى  يف  املقبلة  للبطولة  ال�ستعداد 
اليي�ييسييكيير اإىل روؤو�يييسييياء واأعيي�ييسيياء جميع  مييوجييهيياً 
اللجان ملا بذلوه من جهد مقدر طوال ال�سهور 
املا�سية ما يعد موؤ�سراً باأن هذه الن�سخة �سوف 
يعني  ما  امل�ساركني  بني  �سديداً  تناف�ساً  ت�سهد 

بلوغ البطولة  اأعلى درجات النجاح.

انيي�ييسييم اليييييدراج دييييييغييو اأولييييي�ييسييي من 
الع�سرة  قائمة  اإىل  الإمييييارات  فريق 
الأوائييل يف �سباق “ل فلي�ش والون” 
 ،2017 اإبييريييل   18 الأربيييعييياء  ييييوم 
األيخاندرو  الييييدراج  فيه  فيياز  واليييذي 

فالفردي من فريق موفي�ستار.
واختتم ال�سباق الذي بداأ من مدينة 
 200،6 بينت�ش وامتد على م�سافة 
كم يف ه�سبة مييور دي هييوي �سديدة 

النحدار. 
و�يييسيييهيييد الييي�يييسيييبييياق حميييياوليييية الييييييدراج 
كويك-�ستيب  فييريييق  جيياجنييلييز  بيييوب 
اأن  اإل  مييينيييفيييرد،  بيي�ييسييكييل  النيييييدفييييياع 
اليييدراجيييني الييفييرق الأخييييرى متكنوا 
من اللحاق به وجتاوزه يف الكيلومرت 
اأولي�سي  وقييدم  ال�سباق.  من  الأخيير 
اأداًء جيداً، اإذ متكن من البقاء �سمن 

املجموعة املتقدمة طوال ال�سباق.
ويف معر�ش حديثه عن ال�سباق، قال 

الدراج الإيطايل اأولي�سي: كنت اأ�سعر 
اأن �سباق اليوم �سي�سر على ما يرام 

الباردة.  الأجيييييواء  الييرغييم ميين  عييلييى 
اأداء  تييييقييييدمي  اليييفيييرييييق  وا�يييسيييتيييطييياع 

مميزة يف اجلزء الأخر من ال�سباق، 
�ييسيياعييدين عييلييى اجييتييييياز ه�سبة  ميييا 

مييييور دي هييييوي �يييسيييدييييدة النيييحيييدار 
بيياأفيي�ييسييل طييريييقيية ممييكيينيية. لييقييد كنت 

250 مييرتاً من  اآخيير  يف املقدمة يف 
ال�سباق، ولكن املناف�سني متكنوا من 

ت�سرين  النهاية.  خط  قبل  جتيياوزي 
التي متكنت من حتقيقها،  النتيجة 

واأتطلع اإىل امل�ساركة يف �سباق لييج-
با�ستوين-لييج يوم الأحد مبعنويات 

عالية.
مييين جييهييتييه، قييييال مييياركيييو ميييارزانيييو، 
املييدييير الييريييا�ييسييي لييفييريييق الإمييييارات 
نتطلع  كنا  الفريق:  اأداء  على  معلقاً 
الع�سرة  قييائييميية  اإىل  النيي�ييسييمييام  اإىل 
الأوائل يف هذا ال�سباق، ونحن �سعداء 
جداً بالنتيجة التي حققها اأولي�سي. 
باأداء الفريق ككل  اأننا فخورون  كما 
وباجلهود التي بذلوها ليتمكنوا من 
حتقيق هذه النتيجة، واأنا واثق من 
اأننا قادرون على حتقيق نتائج مميزة 

يف �سباق لييج-با�ستوين-لييج.
وييي�ييسييارك فييريييق الإميييييارات يف �سباق 
لييج-با�ستوين-لييج يوم الأحد 23 
اإبييريييل، وميين ثم يف جولة روماندي 
 30 وحتى  اإبريل  يوم الثاثاء 25 

اإبريل.

االإعالن الر�سمي  للموقع االإلكرتوين قريبًا

�سعيد بن طحنون يطلع على اآخر ال�ستعدادات 
لبطولة العني الرم�سانية

دييغو اأولي�سي من فريق االإمارات ين�سم اإىل قائمة الع�سرة االأوائل يف الن�سخة احلادية والثمانني من �سباق »ال فلي�س والون«

اأولي�سي يحل يف املركز العا�سر يف �سباق »�سهم والون« ويتطلع اإىل امل�ساركة يف �سباق لييج-با�ستوين-لييج

ق��ارب���ًا يتناف�سون يف �سب���اق اخل�سبي���ة ال�س���ريع����ة   17

اعلن الفرن�سي زين الدين زيييدان مييدرب ريييال مدريد 
مت�سدر الييدوري ال�سباين لكرة القدم ان جناح فريقه 

الييويييلييزي غيياريييث بايل تعافى من  اليييدويل 
وجاهز  الييي�يييسييياق  ربيييلييية  يف  اإ�يييسيييابييية 

�سد  الحييد  الكا�سيكو  خلو�ش 
بر�سلونة حامل اللقب.

وقال زيدان يف موؤمتر �سحايف: 
بايل �سيكون معنا، �سرتون جيدا 

الفريق الذي �سن�سركه .
وكان بايل تعر�ش اىل ا�سابة يف ربلة 

بايرن  �سد  املييبيياراة  يف  اليمنى  ال�ساق 
12  ابريل احلايل  ميونيخ المليياين يف 

يف ذهاب ربع نهائي م�سابقة دوري 
ابطال اوروبا وا�سطر اىل ترك 

امللعب يف ال�سوط الثاين.
ا�سابة  كانت  التي  بايل  وغيياب 
قريبة من كاحل قدمه اليمنى 
جراحية  عملية  اجيييرى  حيييييث 
ابعدته نحو 3 ا�سهر يف ال�ستاء، 

�سبورتينغ  �ييسييد  امليييبييياراتيييني  عييين 
ال�سبت  املييحييلييي  الييييدوري  خيييييخييون يف 
بعد   2-4( ميونيخ  وبييايييرن  املا�سي 

التمديد( الثاثاء يف اياب ربع نهائي 
امل�سابقة القارية العريقة.

وت�سكل عودته خرا �سارا ملدرب النادي 
زيدان  الييدييين  زييين  الفرن�سي  امللكي 
بالثاثي  الدفع  باإمكانه  بات  الييذي 

والفرن�سي  بييايييل  �سي”  بييي  “بي 
كييييييييرمي بيييينييييزمييييية واليييييرتيييييغيييييايل 
الحييد �سد  رونييالييدو  كري�ستيانو 

�سانتياغو  ملعب  يف  بر�سلونة 
برنابيو.

الرتغايل  اليييدويل  املييدافييع  غياب  �سي�ستمر  املقابل،  يف 
املدافع  ا�ستاأنف  فيما  اأ�سلعه،  يف  ا�سابة  ب�سبب  بيبي 
اجلماعية  تدريباته  فيياران  رافايل  الفرن�سي  الييدويل 
ميييوؤخيييرا عييقييب تييعييافيييييه ميين ا�ييسييابيية يف الفخذ 
ملباراة  الييدعييوة  له  زيييدان مل يوجه  ان  بيد 

بر�سلونة.
اللقب  اىل  ال�ساعي  ريييال مدريد  ويت�سدر 
 75 بر�سيد  الرتتيب   ،2012 الول منذ 
�سلتا فيغو،  نقطة مع مباراة موؤجلة �سد 
3 نقاط عن غرميه  ويبتعد بفارق 
بيير�ييسييلييونيية حامل  الييتييقييليييييدي 
الكا�سيكو  اللقب قبل 

احلا�سم.

قال مدرب بر�سلونة ال�سباين لوي�ش انريكي انه اأعد 
املت�سدر  مييدريييد  ريييال  مييع  الكا�سيكو  ملييبيياراة  فريقه 
اليييييوم الحييد �ييسييواء �ييسييارك املهاجم الييرازيييلييي نيمار 
مع الفريق الكاتالوين اأم ل. وينتظر بر�سلونة قراراً 
من حمكمة التحكيم الريا�سية ال�سبانية تاد يف �ساأن 

ايقاف  عقوبة  تنفيذ  لوقف  به  تقدم  ا�ستئناف 
واحييدة حتى  نفذ منها  ثيياث مباريات  نيمار 
بعدم  بالطلب  البت  املحكمة  واأخيييرت  الآن.  
انييعييقييادهييا اأميي�ييش، مييع تييرجيييييح الييقيييييام بذلك 
اليوم. وقال انريكي يف موؤمتر �سحايف عقده 

ام�ش ال�سبت: اعتقد ان النادي حمق يف 
موقفه ال�ساعي اىل ابطال عقوبة 

نيمار، وهو يحمي م�ساحله 
وكمدرب،  جيييييد.  �سكل  يف 

للمباراة  الفريق  اأعييددت 
�يييسيييواء �يييسيييارك نيييييمييار اأم 

ل«.
وييييييخيييييو�يييييش انييييريييييكييييي 
الييكييا�ييسيييييكييو الخييير 
م�سيفه  ميييليييعيييب  يف 
برنابيو  �ييسييانييتييييياغييو 

قيييبيييل رحيييييييليييه عن 
بييييير�يييييسيييييليييييونييييية يف 

املو�سم  نييهيياييية 
اجليياري، وهو 

على  يييييعييييّول 
حتييييييقيييييييييييييق 
الييييييييييييفييييييييييييوز 

ي�ش  لتعو
النقاط  فيييارق 

الثاث مع ريال مدريد 
املت�سدر علماً ان لاأخر مباراة 

توالياً  ثالث  بلقب  بر�سلونة  اآمييال  ان  وراأى  موؤجلة. 
نهاية  املباراة. وو�سف  الييدوري مرتبطة بفوزه يف  يف 
ال�سبوع احلايل باحلا�سمة، و�سيتحدد يف �سوء نتيجة 
اىل  مفتوحاً  اليي�ييسييراع  ابييقيياء  او  البطل  هوية  املييبيياراة 
نهائية  مبييبيياراة  ا�سبه  انييه  لنا،  بالن�سبة  النهاية. 
ول بديل لنا عن الفوز واف�سل التعاطي 
ميييع الميييير عييلييى انيييه حتيييٍد بييعيييييداً من 
للت�ساوي  فر�ستنا  وهيييذه  اليي�ييسييغييوط، 

نقاطاً مع ريال مدريد.
ربع  من  الربعاء  خرج  بر�سلونة  وكييان 
امام  اأوروبييييييا  ابيييطيييال  دوري  نييهييائييي 
بتعادله  اليييطييايل  يوفنتو�ش 
واإياه يف كامب نو �سلباً، بعد 
خ�سارته ذهاباً �سفر3-. 
اىل  بر�سلونة  ويتطلع 
الدوري  يف  التعوي�ش 
اللدود  امييام غرميه 

ريال مدريد.

غاريث بايل جاهز خلو�س الكال�سيكو اأنريكي جاهز للكال�سيكو مع نيمار اأو بدونه 

كيي�ييسييفييت تيييقييياريييير �ييسييحييفييييية عييين رغبة 
الإ�سباين بيب غوارديول، املدير الفني 
ملان�س�سرت �سيتي، يف التعاقد مع اأنطوان 
مدريد،  اأتييلييتيييييكييو  مييهيياجييم  غيييرييييزميييان 
الأرجنتيني  املييهيياجييم  متيي�ييسييك  ظيييل  يف 
ملعب  عن  بالرحيل  اأغييويييرو  �سرجيو 

الحتاد خال النتقالت املقبلة.
ديلي  �سحيفة  وقييالييت 

اإن  الإجنليزية،  ميل 
اأغويرو مع  م�ستقبل 
�سك،  حمييل  ال�سيتي 
الاعب  اأن  خييا�ييسيية 
لييييييديييييييه ييييييقيييييني تيييييام 
غوارديول  باعتماد 

لعبه  عييلييى 

ال�ساب غابريل خي�سو�ش، كخيار اأول يف 
املقبل.  املو�سم  من  بداية  الهجوم  خط 
ومن املنتظر اأن يقدم م�سوؤولو ال�سيتي 
مدريد  اأتلتيكو  لإدارة  ر�سمًيا  ييا  عيير�ييسً
الذي  الفرن�سي  املهاجم  بجهود  للظفر 
يقدم م�ستويات متميزة هذا املو�سم مع 
مليون   75 مقابل  الروخيبانكو�ش، 
غوارديول  وي�سعى  اإ�سرتليني. 
قييوي يف خط  ثنائي  لتكوين 
غريزمان  ييي�ييسييم  اليييهيييجيييوم، 
خال  خي�سو�ش  جانب  اإىل 
املو�سم اجلديد، وهو ما يوؤكد 
اأغويرو من مغادرة  اقييرتاب 
لل�سحيفة  وفييًقييا  اليي�ييسييميياوي، 
ذاتها. وكان الرتغايل جوزيه 
الفني  املييدييير  مييورييينيييييو، 
ملان�س�سرت يونايتد، 
قييييييييييييييد و�يييييييسيييييييع 
غيييييييرييييييييزميييييييان 
قائمة  عيييليييى 
الييييياعيييييبيييييني 
امليييييييطيييييييليييييييوب 
اليييييتيييييعييييياقيييييد 
مييييييييعييييييييهييييييييم 
نهاية  بييعييد 
امليييييييو�يييييييسيييييييم 
احلييييييييييييييييييايل، 
لييتييدعيييييم خط 
فريقه،  هييييجييييوم 
كما اأن مهاجم اأتلتيكو 
بيييييات ميي�ييسييتييهييدًفييا من 
قييبييل رييييييال ميييدرييييد، 
حيييي�ييييسييييبييييمييييا اأكييييييييييدت 
ال�سحف  بيييعييي�يييش 

الإ�سبانية.

هل ي�سبح غريزمان بدياًل 
لأغويرو يف مان�س�سرت �سيتي؟



    
ل يرتدي الأحذية منذ 4 �سنوات

ك�سف رجل بريطاين اأنه ل يرتدي الأحذية منذ حوايل 4 �سنوات، 
وذلك يف حماولة للتخل�ش من رائحة القدمني الكريهة الناجتة 

عن التعرق وارتداء الأحذية لوقت طويل.
ولطاملا كان بن دونيلي )33 عاماً( يحب اأن مي�سي حايف القدمني، 
ويف �سن املراهقة قراأ عن مبادرة تتبنى هذه الفكرة على الإنرتنت، 
لكنه مل يبداأ باتباعها اإل قبل نحو 4 �سنوات عندما انتقل اإىل عمل 
جديد، وبات يذهب اإىل عمله حايف القدمني، بح�سب �سحيفة ديلي 

ميل الريطانية.
ويف الوقت الذي ينظر الكثر من املارة اإىل دونيلي با�ستغراب، وهو 
ليو  كارولينا  �سديقته  اأن  اإل  القدمني،  حايف  ال�سوارع  يف  يتجول 

)32 عاماً( توؤيد قراره بعدم ارتداء الأحذية.
اأن كارولينا حتب هذه الفكرة لأنه غريبة  ويقول دونيلي: اأعتقد 
وفريدة. ويف نف�ش الوقت هناك الكثر من النا�ش الذين يعلقون 
بالتناق�ش،  بييداأ  ذلييك  لكن  احلييييياة،  يف  اأ�سلوبي  على  �سلبي  ب�سكل 

لأنني اأ�سعر بثقة اأكر يف الوقت احلايل.
قدماه  وتطاأ  لندن  �ييسييوارع  يف  ي�سر  دونيلي  اأن  من  الرغم  وعلى 
ال�سجائر وف�سات  واأعييقيياب  الييزجيياج  الأ�ييسييييياء مثل  ميين  الييعييديييد 
الكاب، اإل اأن ذلك ل ي�سكل اأي اإزعاج بالن�سبة له، ويف مرات قليلة 

تعر�ش جلروح يف قدميه نتيجة دخول اأج�سام حادة فيهما.

تغطي ج�سمها احلرا�سف كال�سحلية
تعاين طفلة هندية تبلغ من العمر عامني فقط من حالة مر�سية 
حرا�سف  ي�سبه  مييا  اإىل  ويييتييحييول  يت�سلب  جييلييدهييا  جعلت  نييييادرة 
ال�سحلية. ويقول الأطباء يف نيودلهي اإن الطفلة �سامة تعاين من 
مر�ش نادر يوؤثر على واحد من بني كل 600 األف �سخ�ش، ويحول 
اإىل حرا�سف قا�سية، ويتق�سر اجللد با�ستمرار نتيجة هذه  اجللد 
اإىل  بالإ�سافة  �سديدة،  لآلم  عر�سة  الطفلة  يجعل  مما  احلالة، 
احتمال التقاطها للعدوى بالعديد من الأمرا�ش، بح�سب �سحيفة 

ديلي ميل الريطانية.
اأعييرا�ييش هييذا املر�ش عييادة خييال الأييييام الأوىل من حياة  وتظهر 
املري�ش  ج�سد  على  تظهر  التي  احلرا�سف  لييون  ومييل  املري�ش، 
اإىل البني، ويرجع ال�سبب يف ذلك اإىل ت�سوهات وراثية توؤير على 
اجللد.  وميكن اأن يت�سبب هذا املر�ش اأي�ساً بارتفاع درجة حرارة 
اإىل  اأن يحد من تدفق الدم  املري�ش لأنه مينع التعرق، كما يكن 
اأ�سابع اليدين والقدمني نتيجة ق�ساوة اجللد، بالإ�سافة اإىل اأنه 
ي�سبب م�ساكل يف العينني وفقدان ال�سعر و�سعوبة يف ثني مفا�سل 
جينياً  الوالدين  كا  يحمل  عندما  املر�ش  هذا  ويحدث  اليدين. 
وراثياً غر طبيعي، وي�سبح احتمال اإ�سابة الأطفال باملر�ش واحد 
املر�ش، ويكتفي  �سايف لهذا  اأي عاج  يتوفر حالياً  اأربعة. ول  اإىل 

الأطباء بتطبيق مرطب منا�سب للب�سرة ملنع جفاف اجللد. 

�سيارة اأجرة طائرة
اأعلنت �سركة اأملانية بدء تطوير "�سيارة اأجرة طائرة" ت�سم خم�سة 
لن�سخة  اأملانيا  فوق  ناجحة  جتريبية  رحييات  اإجييراء  بعد  مقاعد، 

اأ�سغر من الطائرة الكهربائية.
بينهم  م�ستثمرين  بدعم  حتظى  -الييتييي  "ليليوم"  �سركة  وقييالييت 
نيكا�ش زين�ستورم امل�سارك يف تاأ�سي�ش موقع �سكايب- اإن الطائرة 
التي �سيكون بو�سعها الإقاع والهبوط عموديا، ميكن اأن ت�ستخدم 

يف خدمات �سيارات الأجرة الطائرة.
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ا�ستخدام الكلمات الإيجابية يقلل التوتر
اإذا كنت تعمل يف وظيفة جمهدة اأو تربي اأطفال اأو تخطط ملنا�سبة اأو تعي�ش يف بيئة �سريعة احلركة، فمن املحتمل 

اأن تف�سف�ش ملن حولك مرة يف الأ�سبوع على الأقل وتخرهم اأنك متوتر.
ولذلك يقول اأحد خراء العاج النف�سي ال�سريري اإن جمرد التعبر عن ال�سعور بالتوتر والإجهاد قد يزيد الأمور 
املواد  من  جمموعة  يحفز  اأن  ميكن  متوتر  بكلمة  النطق  جمييرد  لأن  تويرت،  عر  الن�ش  غييرد  النف�ش  على  �سوءا 
بالتوتر  ن�سعر  التي جتعلنا  الدماغ  الع�سبية يف  والناقات  والكورتيزول،  الإبينفرين  الكيميائية يف اجل�سم، مثل 

التام.
ومن اأعرا�ش ذلك ت�سارع �سربات القلب والتنف�ش وارتفاع �سغط الدم وعدم القدرة على التفكر ال�سليم وامتاء 

النف�ش باخلوف والقلق، ولتقليل هذه امل�ساعر واآثار التوتر يحتاج الأمر اإىل تعديل لغة الكام وطريقة التفكر.
با�سم  الهند  يف  املعروف  القدمي  التقليدي  ال�ست�سفاء  نظام  يف  املتخ�س�سني  الهنود  الأطييبيياء  اأحييد  يقول  هييذا  ويف 
"اأيورفيدا" علم احلياة ب�سرورة اإزالة كلمة متوتر من قامو�ش كلماتك وا�ستبدالها بلغة اأكر اإيجابية، ويقرتح يف 
ذلك ممار�سة نوع من التاأمل الروحاين امل�سمى "الوعي التام"، وهو اأ�سلوب نف�سي �ساع موؤخرا يركز فيه ال�سخ�ش 

انتباهه على احلا�سر ويجعل الأفكار تن�ساب دون اإ�سدار حكم.
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الر�سع ال�سود اأكرث عر�سة للوفاة 
للوفاة  بكثر  عر�سة  اأكيير  ال�سود  الر�سع  اأن  اإىل  حديثة  درا�ييسيية  اأ�ييسييارت 
من اأقرانهم البي�ش يف بع�ش الوليات الأمريكية على الرغم من تراجع 

معدلت وفاة الر�سع على م�ستوى الباد.
يف  باملئة   13 عييام  ب�سكل  انخف�ست  الر�سع  وفيييييات  مييعييدلت  اأن  واأ�ييسييافييت 
ال�سود  الر�سع  وفيياة  لكن معدل   .2013 اإىل   2000 من  املتحدة  الوليات 
بحلول نهاية هذه الفرتة كان 11.1 وفاة بني كل األف ولدة مقارنة مبعدل 
5.1 وفاة بني كل األف ولدة لر�سيع اأبي�ش. ويتم ح�ساب املعدل وفقاً لعدد 

الر�سع الذين يتوفون قبل اأن يتموا عامهم الأول.
لل�سحة  الأمريكية  الييدورييية  يف  ن�سرت  التي  درا�ستهم  يف  الباحثون  وقييدر 
اأ�سود  األف ر�سيع   65 �سينقذ حياة قرابة  الفجوة كان  �سد هذه  اأن  العامة 
ال�سجات  الباحثون  ا�ستخدم  الييدرا�ييسيية،  الييدرا�ييسيية. ولإجيييراء  فييرتة  خييال 
احلكومية حل�ساب معدلت وفاة الر�سع يف 35 ولية اأمريكية. وتراوحت 
معدلت وفاة الر�سع ال�سود بحلول نهاية الدرا�سة بني 6.65 اإىل 13.77 
وفاة يف كل األف ولدة. وحت�سنت معدلت وفاة الر�سع ال�سود يف كل الوليات 
امليي�ييسيياواة. وكانت  اأي منها  لييكيين مل حتييقييق  الييدرا�ييسيية  اإجييييراء  خيييال فيييرتة 
الوليات الثاث التي �سهدت اأكر حت�سن يف هذا ال�سدد هي اأريزونا واأيوا 
% على الأقل  وما�سات�سو�ست�ش حيث انح�سرت معدلت وفيات الر�سع 30 
التح�سن يف كل ولييية، خل�ست  اإىل معدل  وا�ستناداً  الدرا�سة.  خال فرتة 
وفيات  معدلت  يف  امل�ساواة  �ستحقق  اأمريكية  ولييية   18 اأن  اإىل  الدرا�سة 
الأ�سباب  اأن  الدرا�سة  2050.  وذكرت  والبي�ش بحلول عام  ال�سود  الر�سع 
عند  الر�سيع  وزن  انخفا�ش  هي  ال�سود  الييولدة  حديثي  لوفاة  الرئي�سية 
الولدة والولدات املبت�سرة والعيوب اخللقية وم�ساكل احلمل. واأ�سافت اأن 
العيوب  هي  الأول  عامهم  خال  ال�سود  الر�سع  لوفاة  الرئي�سية  الأ�سباب 

اخللقية ومتازمة موت الر�سع املفاجئ اأو الإ�سابات العار�سة.

ن "جاغوار" فاخرة ب� 4600 �سيارة �سغرة يزيرّ
�سغلت �سيارة جاغوار فاخرة م�ستخدمي مواقع التوا�سل الجتماعي على 
مدى الأ�سابيع القليلة املا�سية، لي�ش ملميزاتها الفريدة، اأو �سكلها الأنيق، بل 

ب�سبب اآلف ال�سيارات ال�سغرة التي زينت هيكلها اخلارجي.
تغطيها  التي  اإ�ييش  جيياغييوار  ميين طييراز  ال�سيارة  عيين  �سيئاً  اأحييد  يعرف  ومل 
4600 �سيارة �سغرة من التي يلهو بها الأطفال، وبقي �ساحبها جمهوًل 
حتى ك�سفت �سحيفة هاريان ميرتو عنه، وهو رجل الأعمال املاليزي داتوك 

بادرول زامان )34 عاماً( الرئي�ش التنفيذي ل�سركة جينيو�ش املالية.
ويع�سق زامان جمع ال�سيارات ال�سغرة منذ اأن كان بعمر 13 عاماً، وو�سلت 
جمموعته الآن اإىل اأكر من 5000 �سيارة، عر�ش منها 4600 على �سيارته 

الفاخرة، بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.

ما�سك يعمل على ربط 
املخ الب�سري بالكمبيوتر 
�سركة  موؤ�س�ش  ما�سك  اإيييلييون  قييال 
ت�سا ورئي�سها التنفيذي اإن اأحدث 
�سركاته تعمل على م�سروع لربط 
اإلكرتونية  بييواجييهيية  الب�سري  املييخ 
متناهية  اأجييييييهييييييزة  خيييييييال  مييييين 

ال�سغر.
ما�سك يف مقابلة مع موقع  وقييال 
)ويت بات واي( اإن ال�سركة وتدعى 
)نيييييورالييييينييك كييييورب( تييهييدف اإىل 
ي�ساعد  مبنتج  لاأ�سواق  تخرج  اأن 
يف حييالت الإ�ييسييابييات اخلييطييرة يف 
املخ ب�سبب جلطة اأو ورم �سرطاين 

وغرها خال اأربع �سنوات.
وقال ما�سك يف املقابلة التي ن�سرت 
تو�سيل  اأردت  "اإذا  اخلمي�ش  يييوم 
فبال�سرورة  ليييك  مييعييني  مييفييهييوم 
�ستبداأ يف عملية تخاطر طوعية".

واأ�سار ما�سك يف موؤمتر تكنولوجي 
اليييذكييياء  اأن  اإىل  امليييا�يييسيييي  الييييعييييام 
�سيوؤديان  الآلت  وتعلم  ال�سناعي 
كمبيوتر  اأجيييييهيييييزة  تيييطيييويييير  اإىل 
الذكاء  وفييائييقيية  التعقيد  �ييسييديييدة 
لدرجة اأن الب�سر �سيحتاجون لزرع 
ليتمكنوا  املييخ  يف  ع�سبية  اأ�سرطة 

من مواكبة هذا التطور.
الكثر  "هناك  املييقييابييليية  يف  وقييييال 
�سيحاول عقلك  التي  املفاهيم  من 
ميييعيييدل نقل  �ييسييغييطييهييا يف  وقيييتيييهيييا 
البيانات �سديد البطء الذي يعرف 

با�سم التحدث اأو الكتابة".
ونييقييل املييوقييع عيين ما�سك قييولييه اإن 
ت�ستغرق  قيييد  الييتييكيينييولييوجيييييا  تييلييك 
اأعيييوام  ع�سرة  اإىل  ثمانية  بييني  مييا 
لييتيي�ييسييبييح قييابييليية لييا�ييسييتييخييدام من 
قييبييل اأ�ييسييخييا�ييش لييييي�ييسييوا مييين ذوي 

الحتياجات اخلا�سة.

اأوما ثورمان تراأ�س جلنة 
حتكيم م�سابقة "نظرة ما"

�ييسييرتاأ�ييش جلنة  اأومييييا ثييورمييان هييي ميين  املمثلة 
حتكيم م�سابقة "نظرة ما" يف الدورة الي70 من  

مهرجان كان ال�سينمائي الدويل.
ا�سم  يييرتييبييط  الييتييي  الأوىل  املييييرة  لي�ست  واإنيييهيييا 
يف  ع�سوة  كييانييت  اأنييهييا  حيث  بامل�سابقة  النجمة 
وحينها   2011 عام  امل�سابقة  هذه  جلنة حتكيم 
املمثل الأمريكي روبييرت دي نرو  يييراأ�ييش  كييان  
التي  الأعييمييال  تعر�ش  امل�سابقة  واإن  رئا�ستها. 
تقدم وجهة نظر فريدة من نوعها ف�سا عن 
الأ�سيل واملختلف من كل  الطابع  ذات  الأفييام 

اأنحاء العامل.
ييي�ييسيياركييان يف  اأن هيينيياك فيلمني عييربيييييني  يييذكيير 
كوثر  للتون�سية  امل�سابقة هما على كف عفريت 
بييين هيينييييية وطييبيييييعيية اليييوقيييت لييلييجييزائييري كرمي 
 28 اإىل   17 املييهييرجييان ميين  مييو�ييسيياوي. وينطلق 

اأيار مايو املقبل.

ماأمور �سرطة يحرر خمالفة لنف�سه  
بعد اأن جتاوز ال�سرعة امل�سموح بها، قام �سرطي اأمريكي 
بتحرير خمالفة �سر لنف�سه بعد تقدمي اعتذار لأهايل 

بلدته الواقعة يف ولية اأوكاهوما. 
قام ماأمور �سرطة بلدة �سبري جا�ستني بور�ش بالعتذار 
قيادته  اأثيينيياء  بها  امل�سموح  ال�سرعة  جتييياوزه  عيين  ر�سمياً 
ال�سيارة، على �سفحة ق�سم ال�سرطة الر�سمي على في�ش 
بييييوك.  وقيييال بييور�ييش يف اعيييتيييذاره، بيياأنييه جتييياوز ال�سرعة 
امل�سموح بها مبقدار 30 كيلو مرت يف ال�ساعة، واأن الرادار 
التجاوز، لذا ا�سطر لتحرير خمالفة لنف�سه  ر�سد هذا 
"يو  300 دولر اأمريكي، وفق ما ورد يف موقع  مقدارها 
بي اآي" الإلييكييرتوين.  واأ�ساف املاأمور: مل اأكن اأنييوي اأن 
الكامرات  تلتقط  لنف�سي لو مل  اأحرر خمالفة مرورية 
�سوراً حية يل واأنا اأقوم باملخالفة. ولكني الآن مقتنع باأن 

القانون يجب اأن ينفذ علّي كاأي خمالف اآخر.

يتدحرج داخل كرة مطاطية يف ال�سارع 
ن�سر  م�سور  ت�سجيل  اأظهر  نوعه،  من  غريب  م�سهد  يف 
على العديد من مواقع التوا�سل الجتماعي، رجًا وهو 
ال�سوارع  اأحييد  يف  �سخم  مطاطي  بييالييون  داخييل  يتدحرج 
الرو�سية. ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كامرات 
املراقبة يف ال�سارع، اأحد املارة وهو ينتظر على ممر امل�ساة 
كرة  تظهر  اأن  قبل  م�سرعة،  متر  ال�سيارات  كانت  بينما 

مطاطية �سخمة وتعر ال�سارع خلف ال�سيارات. 
الكرة  فييياإن  اآي" الإليييكيييرتوين،  بييي  "يو  مييوقييع  وبح�سب 
ا�ستاأجر  الرجل  "زورب" واأن  تدعى  ال�سخمة  املطاطية 
الكرة املطاطية من �سركة حملية ل�سناعة الكرات، وقرر 

اأن يقوم بجولة داخلها عر �سوارع املدينة.
ويف حادثة م�سابهة، قام مذيع تلفزيوين يف �سهر فراير 
املا�سي مبحاولة لل�سفر داخل كرة قابلة للنفخ عر البحر 
من �سمال اإيرلندا اإىل ا�سكوتلندا، غر اأن حماولته باءت 

بالف�سل ب�سبب الطق�ش ال�سيء.  

يدخل غيني�س باأطول ع�سا بلياردو 
�سنع لعب بلياردو فرن�سي اأطول ع�سا بلياردو يف العامل، 
البلياردو  م�سابقات  اإحيييدى  يف  املف�سلة  لعبته  ملمار�سة 

الدولية يف مدينة ل�ش فيغا�ش الأمريكية. 
ا�سطحب فلوريان كولر )28 عاماً( ع�سا البلياردو التي 
�سنعها بنف�سه، وبلغ طولها خم�سة اأمتار ون�سف املرت اإىل 
اأخييراً يف ل�ش فيغا�ش.  اأقيمت  للبلياردو  م�سابقة دولية 
لاأرقام  غيني�ش  �سجل  الإجنيييياز  بييهييذا  فييلييوريييان  ودخيييل 
القيا�سية ب�سفته �ساحب اأطول ع�سا للبلياردو يف العامل.  
واأثبت فلوريان مقدرته على لعب البلياردو مبهارة فائقة 
با�ستخدام هذه الع�سا الفريدة من نوعها. وقال فلوريان 
معلقاً على جتربته: التاأكيد مل تكن املباراة التي لعبتها 
بهذه الع�سا هي الأف�سل يف �سجلي، ولكنني متكنت من 

ا�ستخدامها ب�سكل جيد، كان ذلك ممتعاً حقاً.
وقد مثل وزن الع�سا الكبر عائقاً اأمام فلوريان يف بداية 
الأميير، غر اأنه متكن من اللعب بها مبهارة يف النهاية، 
وحقق نتيجة طيبة يف اللعبة، وفق ما ورد يف موقع "يو 

بي اآي" الإلكرتوين.  

�سكارليت جوهان�سون تواجه اأخطر املجرمني
Ghost in the Shell يف دور العر�ش ال�سينمائي، بعد حتقيقه  اأطلقت �سركة "AFD" فيلم 
 3 قبل  الأمركية  العر�ش  دور  اأمييركييي، منذ طرحه يف  دولر  150 مليون  اإييييرادات جتيياوزت 

اأ�سابيع.
الفيلم بطولة النجمة �سكارليت جوهان�سون، وتدور اأحداثه يف اإطار ت�سويقي حول اأحد العماء 
ال�سريني يف جهاز الأمن القومي الياباين واملتخ�س�ش يف مكافحة اجلرائم الإلكرتونية، ويرز 
بطلة  دور  جت�سد  والتي  جوهان�سون،  تواجهها  التي  وال�سعوبات  الأحييداث  من  العديد  الفيلم 

لديها قوى خارقة.
واإ�سافة اإىل جوهان�سن، ي�سارك يف بطولة الفيلم جوليت بينو�ش، مايكل بيت، تاكي�سي كيتانو، 

ومقتب�ش عن رواية الكاتب الياباين ما�ساموين �سرو، ومن اإخراج روبرت �ساندر�ش.
مت اإنتاج جزاأين �سابقني منه، الأول يف فيلم التحريك الياباين ويحمل ال�سم نف�سه عام 1995، 
النجمة  وكانت   ،2004 عام   "Ghost in the Shell 2: Innocence" الثانية  والن�سخة 

مارغوت روبي مر�سحة لدور البطولة قبل اأن يتم ال�ستقرار على جوهان�سون.

املمثل كري�س برات يتلقى تكرميه بنجمة على مم�سى امل�ساهري يف هوليوود وهو يحت�سن ابنه جاك برات البالغ من 
العمر اأربع �سنوات يف حني تقف خلفه زوجته اآنا فار�س.     )رويرتز(

اإزالة اأطول مرارة يف العامل 
اأجرى الأطباء يف الهند عملية جراحية 
لإزالييييية اأطييييول مييييرارة يف الييعييامل من 
اآلم  من  تعاين  كانت  مري�سة،  بطن 
�سديدة يف البطن، وو�سل طول املرارة 
اإىل نحو 5 اأ�سعاف احلجم الطبيعي. 
�ييسييومييان راو )46 عيياميياً( قد  وكييانييت 
ُنقلت اإىل امل�ست�سفى وهي ت�سعر باآلم 
واأظهرت  وامليييعيييدة،  الييبييطيين  يف  حييييادة 
ا�ستقرت  اأن ح�سوة  ال�سعاعية  ال�سور 
داخل املرارة وجعلتها تت�سخم لي�سل 
اأن  30 �سم، يف حني  طولها اإىل نحو 
متو�سط الطول الطبيعي لها عادة ما 
يكون بني 6 و 7 �سم، بح�سب �سحيفة 
مييرور الريطانية. واأكييد خييراء يف 
اأن  القيا�سية  ليياأرقييام  غيني�ش  �سجل 
هيييذه املييييرارة هييي الأطييييول يف العامل، 
الدكتور  يييقييوم  اأن  اليي�ييسييدفيية  و�ييسيياءت 
حامل  وهو  باإزالتها،  كانكاريا  جيفان 
الرقم القيا�سي ال�سابق يف اإزالة مرارة 

بطول 28.5 �سم.
العملية  بعد  كانكاريا  الدكتور  وقييال 
امل�ست�سفى  اإىل  املييرييي�ييسيية  "و�سلت 
اآلم �ييسييديييدة، وبعد  وهيييي تييعيياين ميين 
لنا  تبني  ال�سينية  بالأ�سعة  الت�سوير 
عند  عالقة  مييفييردة  بح�سة  هناك  اأن 
عنق املرارة، وكانت املرارة متتد ب�سكل 
اأ�سفل  اإىل  اأعيييليييى  مييين  طييبيييييعييي  غييير 
البطن. ونظراً لأن احل�سوة ا�ستقرت 
عيينييد عيينييق املييييييرارة، فييقييد �ييسيياهييمييت يف 
تراكم املخاط وتو�سعها ب�سكل كبر". 
وفريق  كانكاريا  الييدكييتييور  وا�ستخدم 
املنظار  املييي�يييسييياعيييديييين  الأطيييييبييييياء  ميييين 
لإزاليييية  اجلييراحييييية  العملية  لإجيييييراء 
�سومان،  بطن  ميين  ال�سخمة  املييييرارة 
واأحدثوا �سقاً �سغراً بطول 1.2 �سم 
يف  العملية  واأجربت  بطنها،  يف  فقط 
و�سفيت  املا�سي،  العام  من  اأغ�سط�ش 

املري�سة الآن ب�سكل كامل.

اج املباين ينتقم من جرانه برجرّ
بعد اأن �ساق رجل �سيني ذرعاً بالإزعاجات املتكررة 
اأن  قييرر  العلوي،  الطابق  يف  جرانه  عن  ال�سادرة 
ينتقم منهم على طريقته اخلا�سة، وي�سقيهم من 
الييذي جتييرع منه. وكييان رجييل ُيدعى  الكاأ�ش  نف�ش 
�سين�سي  مبقاطعة  �سيان  �سكان  اأحيييد  وهييو  تيي�ييسيياو، 
الطابق  يف  اجلييران  ابيين  اأن  من  ا�ستكى  ال�سينية 
العلوي كان ي�سدر الكثر من ال�سجيج، مما حرمه 
من الراحة وال�سرتخاء، لكن جرانه مل يكرتثوا 
وعقب  يومي.  ب�سكل  ال�سجيج  وا�ستمر  لل�سكاوى، 
ف�سل احللول الدبلوما�سية مع اجلران، قرر ت�ساو 
البحث  اإىل  دفييعييه  ممييا  لانتقام،  حييان  الييوقييت  اأن 
على الإنرتنت، و�سراء جهاز ُيدعى "رّجاج املباين" 
ب�سعر 400 يوان )58 دولراً(، وهذا اجلهاز م�سمم 
الناجتة  لتلك  م�سابهة  عنيفة،  اهتزازات  لإحييداث 
اأوديتي  موقع  بح�سب  الكهربائية،  احلفر  اآليية  عن 
الطابق  الييقيياطيينييني يف  عييلييى  ويييتييوجييب  �ييسيينييرتال. 
بع�سهم  �سماع  من  يتمكنوا  حتى  ال�سراخ  الأعلى 
اأن النوم مع �سجيج هذا اجلهاز  البع�ش، يف حني 
اأمر م�ستحيل. ويتم ت�سميم معظم املوديات من 

"رّجاج املباين" بحيث تكون مزودة بعّداد توقيت اأو 
املحمولة،  الهواتف  على  تطبيق  مع  ربطها  ميكن 
بحيث ميكن للم�ستخدم ت�سغيلها وقتما �ساء. وبعد 
ال�ساعة  عند  بت�سغيله  ت�ساو  قييام  اجلييهيياز،  تركيب 
8:00 من �سباح يوم اجلمعة، وغادر منزله لق�ساء 
اجلهاز  وتيييرك  اخلييييارج،  يف  الأ�ييسييبييوع  نهاية  عطلة 
حقيقي.  كابو�ش  اإىل  جرانه  حياة  ليحّول  يعمل 
وحييييياول اجليييييران احليي�ييسييول عييلييى امليي�ييسيياعييدة من 
ال�سرطة واإدارة املبنى، لكن اأحداً مل يكن قادراً على 
املنزل  �ساحب  لأن  ال�سجيج،  لإيييقيياف  �سيء  فعل 
بانتظار  ال�سرطة  وكانت  الداخل.  غر موجود يف 
اإطفاء  منه  وطلبت  املنزل،  اإىل  عودته  لييدى  ت�ساو 
اجلهاز، ومن غر الوا�سح اإذا كان ت�ساو قد تعر�ش 
لأية غرامة اأو عقوبة على النتقام. ُيذكر اأن هذا 
النوع من الأجهزة يتم ت�سويقه يف ال�سني على اأنه 
املزعجني،  اجلييران  املُثلى لانتقام من  الطريقة 
ويتم ت�سميمه بحيث ل تزيد ال�سجة الناجتة عنه 
يف منزل امل�ستخدم عن �سوت مكيف الهواء، يف حني 

ي�سدر �سجيجاً غر حمتمل يف الطابق العلوي. 


