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                     رغم حتذير الأمريكان وغ�صب ال�صني:
كيم جونغ اأون والهروب البالي�ستي اإىل الأمام..!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

هذه �ملرة، ال �ضورة تخلد ن�ضر كيم جونغ �أون وهو يحتفل �ضاحكا بـ 
)�إجناز( �آخر. فقد د�ّس �لنظام �لكوري �ل�ضمايل ر�أ�ضه يف �لرمال بعد 
�ختبار جديد الإطالق �ضاروخ، �الأربعاء، من �ل�ضاحل �ل�ضرقي ل�ضبه 
وفقا  �إقــالعــه،  من  ثــو�ن  بعد  �ل�ضاروخ  �نفجر  �ذ  �لكورية،  �جلزيرة 

للقيادة �الأمريكية يف �ملحيط �لهادي، و�لتي حتدثت عن "ف�ضل".
بالقرب من  �لبحر  �ضقط يف  نوعه،  يتم حتديد  �لــذي مل  �ل�ضاروخ، 
�أمريكية  قو�ت  وُتو��ضل  ون�ضان.  ميناء  من  �لقريب  �إطالقه،  موقع 
وكورية جنوبية در��ضة تفا�ضيل �ملحاولة �لتي ميكن �أن تنطوي على 
�لعديد من �ملعد�ت، ح�ضب وكالة كيودو �ليابانية. بعد �أيام قليلة من 
زيارة ريك�س تيلر�ضون �إىل �ضيول، توؤ�ضر هذه �ملحاولة �جلديدة،، حتى 
لو ثبت �أنها غري ناجحة، �إىل عزم "�لقائد �الأعلى" �ل�ضاب على حتدي 
�لرغم  على  و�لنووي  �لبال�ضتي  برناجمه  مبو��ضلة  تر�مب،  دونالد 

من حتذير�ت �لرئي�س �الأمريكي �جلديد.  )�لتفا�ضيل �س11(
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مينيون يعانون من ح�ضار وجتويع �مللي�ضيات �النقالبية يف مدينة تعز  )رويرتز(

�ل�ضعبويون تهديد جدي مل�ضتقبل �لبناء �الوروبي

�لقو�ت لعر�قية تو�ضع نطاق �ضيطرتها د�خل ملو�ضل  )رويرتز(

الر�صوم اجلمركية لالنقالبيني تفاقم معاناة اليمنيني

الأمم املتحدة: احلوثيون يجوعون �سكان تعز
•• نيويورك-وكاالت:

�ملدنيون  �ن  �ملتحدة  �الأمم  �أكــدت 
يف تــعــز يــعــانــون نــقــ�ــضــا حـــــاد� يف 
بــ�ــضــبــب تطويق  و�ملــــيــــاه  �لــــغــــذ�ء 
للمدينة  �حلوثيني  �الإنقالبيني 
�الإغاثية  �مل�ضاعد�ت  �إدخال  ومنع 
�الأمم  لالأهايل، فيما قال مكتب 
�ملــتــحــدة حلــقــوق �الإنــ�ــضــان �أم�س 
يف  مــــــدين   100 �إن  �جلـــمـــعـــة 
�ملتو�ضط يلقون حتفهم �ضهريا يف 
�حلرب �لتي تدخل عامها �لثالث 

يوم غد �الأحد .
�لــــذكــــرى  بــــيــــان مبــنــا�ــضــبــة  ويف 
لالإنقالب  �لـــثـــانـــيـــة  �لــ�ــضــنــويــة 
ت�ضبب  �ملـــكـــتـــب  �أكـــــــد  �حلـــــوثـــــي 
مبقتل  �الإنـــقـــالبـــيـــة  �ملــلــيــ�ــضــيــات 
 8272 و�إ�ضابة  مدنيا   4773

يف .
وتابع �لتقرير �أن من بني �أحدث 
�ضوماليا  الجــئــا   32 �ل�ضحايا 
قتلو�  و�حــــــــد�  ميـــنـــيـــا  ومـــدنـــيـــا 
باإطالق نار يف هجوم على قاربهم 
�أ�ضبوع.  نحو  قبل  �ل�ضاحل  قبالة 
عد�د  يف  �آخــــرون  ع�ضرة  ز�ل  ومــا 

جتدد ال�صتباكات يف دم�صق واملعار�صة تتقدم بحماة

وزير الدفاع الفرن�سي: معركة الرقة تبداأ خالل اأيام
•• عوا�شم-وكاالت:

معقل  �لرقة  معركة  �أن  عن  �لفرن�ضي  �لــدفــاع  وزيــر  ك�ضف 
تنظيم د�ع�س �الإرهابي ب�ضوريا �ضتبد�أ خالل �الأيام �ملقبلة. 
لكن جان �إيف لودريان توقع �أن تكون معركة قا�ضية و�ضعبة. 
ياأتي ذلك بعد �أيام من �إنز�ل جوي لقو�ت كردية و�أمريكية 
عليه  �ملــقــام  �ل�ضد  النــتــز�ع  �لــفــر�ت  لنهر  �لغربية  بال�ضفة 

ومدينة �لطبقة �لقريبة من تنظيم د�ع�س .
ونقلت �ضبكة �ضي نيوز عن �لوزير قوله �ليوم ميكننا �لقول 

�إن �لرقة حما�ضرة و�إن معركة �لرقة �ضتبد�أ �الأيام �ملقبلة.
وتوقع لودريان �أن تكون معركة �لرقة قا�ضية جد� و�ضعبة، 
الأنه  ق�ضوى،  �أهمية  وذ�ت  �أ�ضا�ضية  مبعركة  و�ضفها  لكنه 
وما  �ملعقلني  �أحــد  على  �لعر�قية  �لقو�ت  �ضيطرة  ومبجرد 
فاإن  �الآخـــر  �ملعقل  على  �لــكــردي  �لعربي  بالتحالف  و�ضفه 

�الأيام �الأخرية.
�ملعار�ضة  �ضدت  بعدما  دم�ضق  �ضرقي  �ال�ضتباكات  وجتددت 
�لعبا�ضيني  �لنظام من جهة كر�جات  لقو�ت  و��ضعا  هجوما 

وم�ضنع �لغزل و�لن�ضيج.
��ــضــتــهــدف مو�قع  �ملـــعـــارك ق�ضف جـــوي ومــدفــعــي  وتــخــلــل 
�لق�ضف  ��ضتهدف  كما  �لدم�ضقي،  للمعار�ضة يف حي جوبر 
مــديــنــة عــربــني يف �لــغــوطــة �لــ�ــضــرقــيــة �ملــحــا�ــضــرة وت�ضبب 

باإ�ضابة مدنيني.
�لتو�يل  على  �ل�ضاد�س  لليوم  �ال�ضتباكات  تتو��ضل  وبذلك 

�ضرقي دم�ضق و�لتي تعد �الأعنف منذ نحو عامني.
�إلغاء  �مل�ضلحة  للمعار�ضة  �لتابعة  �ل�ضرطة  قيادة  و�أعلنت 
�ـــضـــالة �جلــمــعــة �مـــ�ـــس يف عــــدة مــ�ــضــاجــد، و�ـــضـــط خمـــاوف 
�ملدنيني  بحق  جمـــازر  �لنظام  قـــو�ت  بــارتــكــاب  و�ضفته  ممــا 

با�ضتهد�فها �مل�ضاجد وجتمعات �الأهايل.

تنظيم د�ع�س �ضيو�جه �ضعوبة حقيقية يف �ال�ضتمر�ر.
�إىل �جتماع يف �الأيــام �ملقبلة يف و��ضنطن مع نظريه  و�أ�ضار 
�ل�ضيطرة  ��ضتعادة  توقع  كما  ماتي�س،  جيم�س  �الأمــريكــي 

بالكامل على مدينة �ملو�ضل يف �الأ�ضابيع �ملقبلة. 
وت�ضارك فرن�ضا بزهاء 1500 ع�ضكري من طيارين وخرب�ء 
مدفعية وم�ضت�ضارين للقو�ت �لعر�قية لدعمها �ضد تنظيم 
د�ع�س. ويف هذ� �ل�ضياق، �أ�ضار لودريان �إىل �أن مد�فع �ضيز�ر 
�لفرن�ضية �ل�ضنع تطلق مئة قذيفة يف �ليوم الإ�ضناد �لقو�ت 

�لعر�قية يف هجومها على �ملو�ضل.
�ل�ضورية  �لعا�ضمة  �ضرق  �ال�ضتباكات يف  ذلــك، جتــددت  �ىل 
جهة  مــن  �مل�ضلحة  �ل�ضورية  �ملعار�ضة  ف�ضائل  بــني  دم�ضق 
�لعر�قية  �لنجباء  حركة  مبلي�ضيا  مدعومة  �لنظام  وقــو�ت 
من جهة �أخرى. ويف حمافظة حماة )و�ضط( �أعلنت �ملعار�ضة 
عن �لبدء يف معركة جديدة يف ظل تقدمها �ملتو��ضل خالل 

ال�صابع من مايو رهان قارّي اأي�صا:

م�سري اأوروبا يلعب يف �سناديق القرتاع الفرن�سية!

داع�ش يخ�صر مقر اأكرب األويته يف املو�صل القدمية

قوات اأمريكية وفرن�سية ت�سيطر على اأجزاء من �سد الفرات

اإ�صابات يف قمع الحتالل م�صريات ال�صفة

جمل�س الأمن يدين اإ�سرائيل باأربعة قرارات
•• نيويورك-وكاالت:

�ملتحدة يف  لــالأمم  �لتابع  �الإن�ضان  �أقــر جمل�س حقوق 
دورته �ملنعقدة بجنيف �أربعة قر�ر�ت تدين �النتهاكات 

�الإ�ضر�ئيلية.
حلقوق  �الإ�ضر�ئيلية  �النــتــهــاكــات  �ملجل�س  �أد�ن  فقد 
�الإن�ضان يف �ل�ضفة �لغربية، مبا فيها �لقد�س �ل�ضرقية، 
�لــذي �ضدر مبو�فقة  �لقر�ر  غــزة، وطالب  ويف قطاع 
عن  دولة   15 و�متناع  دولتني  رف�س  مع  دولة،   30

�لت�ضويت مب�ضاءلة �إ�ضر�ئيل.
�مل�ضتوطنات  بـــنـــاء  رفــ�ــضــه  عـــن  �ملــجــلــ�ــس  عـــرب  كــمــا 
�لغربية  و�لــ�ــضــفــة  �جلــــوالن  ه�ضبة  يف  �الإ�ــضــر�ئــيــلــيــة 
ت�ضع  و�متناع  دولــتــني  رف�س  مــع  دولــة   36 مبو�فقة 

دول عن �لت�ضويت.
و�ضّوت جمل�س حقوق �الإن�ضان �أي�ضا باأغلبية �الأع�ضاء 
�مل�ضري.  بتقرير  �لفل�ضطينيني  حق  يدعم  قــر�ر  على 
و�ــضــّوتــت 43 دولـــة بــاملــو�فــقــة عــلــى �لـــقـــر�ر، يف حني 

رف�ضته دولتان، و�متنعت دولتان عن �لت�ضويت.

وكانت �ل�ضعوبة بخ�ضو�س قر�ر حما�ضبة �إ�ضر�ئيل، �إذ 
�متنعت 15 دولة عن �لت�ضويت على هذ� �لقر�ر، كما 
و�جه �لقر�ر �لر�بع �ملتعلق باال�ضتيطان �ضعوبة �أي�ضا 
يف متريره، خ�ضو�ضا �لنقطة �ملتعلقة مبقاطعة كل ما 
يتعلق بامل�ضتوطنات، �إذ عدلت ثم مر �لقر�ر، وذلك بعد 
للفل�ضطينيني  باحلليفة  تو�ضف  �أوروبية  دول  �إ�ضر�ر 
�إىل  �لقر�ر من مقاطعة تامة  على تخفيف حدة هذ� 
حماولة الإعاقة �لتعامل مع �مل�ضتوطنات �الإ�ضر�ئيلية.
�أخربو�  �أوروبــيــة  دول  مندوبي  �أن  �مل�ضادر  و�أو�ضحت 
�لفل�ضطينيني �أن �ل�ضيغة �الأوىل حتمل مقاطعة تامة 
على  بالتاأكيد  �لفل�ضطينيون  نفاه  ما  وهو  الإ�ضر�ئيل، 
مقاطعة �ال�ضتيطان، و�أ�ضارت �إىل �أن هذه �لقر�ر�ت ال 

حتمل �ضفة �إلز�مية.
�ىل ذلك، �أ�ضيب ثمانية فل�ضطينيني بجروح وع�ضر�ت 
�آخرون بحاالت �ختناق �م�س �جلمعة �إثر تفريق جي�س 
�هلل،  ر�م  �ضرقي  �ضمال  م�ضرية  �الإ�ضر�ئيلي  �الحتالل 
عدة  منذ  �أقيمت  ��ضتيطانية  بـــوؤرة  بتفكيك  تطالب 

�أ�ضابيع على �أر��س فل�ضطينية.

 – ها�شكي  بيري   - الفجر   ••

ترجمة خرية ال�شيباين

�ضتني  قبل  نف�ضه.  يعيد  �لتاريخ 
�ملوؤ�ض�ضون  �الآبـــــــاء  ـــــع  وّق عـــامـــا، 
�ملوؤ�ض�ضة  �ملعاهدة  بروما  الأوروبــا 
ــــاديــــة  لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة �القــــتــــ�ــــض
�الأوروبية، ولكن من يتذكر �أنهم 
وذلك  بــيــ�ــضــاء،  �ضفحات  وّقــعــو� 
ب�ضبب �لتاأخري يف طباعة �لوثيقة 

�لر�ضمية؟ ...
يف نهاية هذ� �الأ�ضبوع، لن يكونو� 
�لعا�ضمة  يف   28 و�إمنـــــــا   ،6
بهذه  لـــالحـــتـــفـــال  �اليـــطـــالـــيـــة 
�الأهــم من ذلك،  �ملنا�ضبة، ورمبــا 
هو �لت�ضاوؤل حول �لذي �ضيكتب يف 
�ل�ضفحات �لبي�س )حقا( للعقود 
�ملقبلة. الن �أوروبا �لتي �ضتجتمع 

•• بغداد-وكاالت:

�أجز�ء  على  ت�ضيطر  وفرن�ضية  �أمريكية  قــو�ت  �ضيطرت 
و��ضعة من �ضد�لفر�ت، ب�ضحب ما �أفادت به قناة �لعربية. 
وقالت متحدثة با�ضم حملة قو�ت �ضوريا �لدميقر�طية 
�أمــ�ــس �جلمعة  �لــرقــة  د�عــ�ــس مــن مدينة  لــطــرد تنظيم 
و�ضلت  �ملتحدة  �لــواليــات  من  �ملدعومة  �لقو�ت  هــذه  �إن 

مدخل �ضد �لطبقة حيث ت�ضتبك مع مقاتلي �لتنظيم.
�ملتحدة  �لــواليــات  بــقــيــادة  د�عــ�ــس  �ضد  �لتحالف  و�أنــــزل 
مــقــاتــلــني مـــن قــــو�ت �ــضــوريــا �لــدميــقــر�طــيــة جـــو� قرب 
نهر  من  بالقرب  �لثالثاء  يــوم  متاأخر  وقــت  يف  �لطبقة 

�لفر�ت.
هـــذ� و�ــضــيــطــرت قـــو�ت �لــ�ــضــرطــة �الحتـــاديـــة �لــعــر�قــيــة ، 
ريا�س  لــو�ء  ي�ضمى  قيادة ما  �م�س  �جلمعة، على مركز 
�ل�ضاحلني �أحد �أكرب �ألوية تنظيم د�ع�س ، و�أكرثها عتاد�ً 
ومتفجر�ت  ووثــائــق  م�ضتند�ت  على  وعـــرثت  وعـــديـــد�ً. 

و�أ�ضلحة متنوعة و�أجهزة �ت�ضال.

يلقي  ال��ت��ون�����س��ي  الأم�����ن 
اإرهابية خلية  على  القب�س 

•• تون�س-وام: 

�لقب�س  �لــتــونــ�ــضــي  �ألــقــى �المــــن 
عــلــى خــلــيــة �رهــابــيــة تــتــكــون من 
�ريانة  مبدينتي  �أ�ضخا�س  �أربعة 

وفو�ضانة بتون�س �لعا�ضمة.
�لتون�ضية  �الأنــبــاء  وذكـــرت وكــالــة 
�لد�خلية  لـــوز�رة  بيان  عــن  نقال 
�لتون�ضية �م�س �أن عنا�ضر �خللية 
�الإرهابية �عرتفو� بتبنيهم للفكر 
�لتكفريي وتو��ضلهم فيما بينهم 
�ضبكة  عرب  �إرهابية  عنا�ضر  ومع 
وبتاأييدهم  �الإجتماعي  �لتو��ضل 
تنظيم د�ع�س �الإرهابي وقيامهم 
بـــالـــتـــحـــريـــ�ـــس عــــلــــى �الإرهــــــــــاب 

و�لقتل.

ثالثة  واإ�سابة  �سخ�س  م�سرع 
القاهرة بجنوب  انفجار  يف 

•• القاهرة-وام:

�إن  م�ضرية  �أمنية  م�ضادر  قالت 
و�أ�ضيب  مــ�ــضــرعــه  لــقــي  �ضخ�ضا 
�أ�ضرته  �أفـــر�د  �آخـــرون مــن  ثالثة 
وقــع مبنطقة  �نفجار  �إثـــر  �مــ�ــس 

�ملعادي جنوب �لقاهرة .
�ل�ضرق  �أنـــــبـــــاء  وكــــالــــة  ونـــقـــلـــت 
م�ضوؤول  عــن  �أ(  �ــس  )�أ  �الأو�ـــضـــط 
ــــوز�رة  مــركــز �الإعــــــالم �الأمـــنـــى ب
�لد�خلية يف بيان �أن �النفجار نتج 
عن ج�ضم معدين غريب ويجرى 
حــالــيــا متــ�ــضــيــط �ملــنــطــقــة حمل 
خلفياته  على  لــلــوقــوف  �حلـــادث 

و�تخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية.

�الأ�ضبوع يف روما تعاين  نهاية  يف 
عــمــيــقــة، وعليها  �أزمــــة وجـــوديـــة 

�إعادة �لتفكري يف م�ضتقبلها.
"�الأزمة" و"�أوروبا"، هما  عبارتا 
يف �لو�قع مرت�بطتان منذ �ليوم 

�الأول. فعلى عك�س ما قد نعتقد، 
مل يــكــن تــوقــيــع مـــعـــاهـــدة رومـــا 
بالهتاف  �ل�ضعوب  ترحيب  حمــّل 

و�لرق�س يف �ضو�رع �لقارة .
)�لتفا�ضيل �س10(

وذكر بيان لقائد �ل�ضرطة �الحتادية �لفريق ر�ئد �ضاكر 
لل�ضرطة  �لتابعة  �خلام�ضة  �لفرقة  قطعات  �أن  جــودت 
�الحتادية �ضيطرت على مركز قيادة ما ي�ضمى لو�ء ريا�س 
�ل�ضاحلني �أحد �أهم �ألوية �لتنظيم يف �ملو�ضل �لقدمية. 
و�أ�ضاف جودت �أن �لقطعات عرثت على م�ضتند�ت ووثائق 

ومتفجر�ت و�أ�ضلحة متنوعة و�أجهزة �الت�ضال �ملركزية.
�ىل ذلك، حذر زعيم �لتيار �ل�ضدري يف �لعر�ق مقتدى 
�لبالد  لزج  �ضيا�ضيون  بها  �ضيقوم  �ل�ضدر من حمــاوالت 
�النتهاء من معركة  بعد  �ضيا�ضية وطائفية  يف �ضر�عات 
�أن�ضاره  لـــالآالف مــن  و�ــضــط مــظــاهــرة  �ملــو�ــضــل، وك�ضف 

و�ضط �لعا�ضمة بغد�د عن تهديد�ت باغتياله.
ويف كلمة له �أمام ح�ضود كبرية جتمعت يف �ضاحة �لتحرير 
باالإ�ضالح  و�ملــطــالــبــة  للتظاهر  �أطــلــقــهــا  لــدعــوة  تلبية 
وحماربة �لف�ضاد و�ملف�ضدين، قال �ل�ضدر �إن �ل�ضيا�ضيني 
�أ�ضبحو�  بــل  فح�ضب  بالف�ضاد  �ل�ضعب  على  يــعــودو�  لــن 
�ل�ضعب  تركيع  على  و�ضيعملون  و�ل�ضالح،  �ملــال  ميلكون 

بالقوة، وفق تعبريه.

�ملفقودين.
�أن  �ملــتــحــدة  �الأمم  مــكــتــب  وذكــــر 
تــعــز يعانون  �ملــدنــيــني يف مــديــنــة 
و�ملياه  �لــغــذ�ء  يف  حاد�"  "نق�ضا 
ب�ضبب �للجان �ل�ضعبية �ملتحالفة 
تطوق  و�لــــتــــي  �حلــــوثــــيــــني  مــــع 
�ملدينة ومتنع و�ضول �مل�ضاعد�ت.

ميلي�ضيات  فــر�ــضــت  ذلـــــك،  �ىل 
�حلـــوثـــيـــني �لـــتـــي تــ�ــضــيــطــر على 
وعدد  �ضنعاء  �ليمنية  �لعا�ضمة 
ر�ضوًما  موؤخًر�،  �لبالد  مدن  من 
�لو�رد�ت  على  �إ�ضافية  جمركية 
و�لــ�ــضــلــع �لــتــجــاريــة عــلــى مد�خل 
�ملدن �لرئي�ضة، وهو ما ت�ضبب يف 

�رتفاع �الأ�ضعار يف وقت يعاين فيه 
�ليمنيون من فقر مدقع و�أزمات 

�قت�ضادية.
وقال جتار يف �لعا�ضمة �ضنعاء، يف 
�الإجر�ء  �إن  �ضحفية،  ت�ضريحات 
على  �نعك�س  �جلــديــد،  �جلمركي 
للمو�طنني،  �لــ�ــضــر�ئــيــة  �لـــقـــدرة 

 10 بني  بن�ضب  �الأ�ضعار  بارتفاع 
�أ�ضعار  ذلــك  يف  مبــا   ،20% �إىل 
�لدقيق و�ل�ضكر و�الأدوية و�ل�ضلع 

�الأ�ضا�ضية.
ويعاين �ليمن �أو�ضاًعا �قت�ضادية 
�ضعبة، جر�ء �حلرب �لتي �أ�ضعلت 
 ،2015 �آذ�ر  مــار�ــس  يف  فتيلها 
�ملدعومة  �حلـــوثـــي  مــيــلــيــ�ــضــيــات 
مـــن �إيــــــر�ن، �إثــــر �نــقــالبــهــا على 

�حلكومة �ل�ضرعية.
وقــــــال تـــاجـــر �لـــتـــجـــزئـــة حممد 
يعي�ضون  �ملـــــو�طـــــنـــــون  عـــبـــيـــد: 
�رتفاع  ومــــع  جمــحــفــة،  مــعــيــ�ــضــة 
وباتو�  معاناتهم،  ز�دت  �الأ�ــضــعــار 
�أ�ضرهم  �إعــالــة  قــادريــن على  غري 

و�أطفالهم.
�إجــــــــر�ء�ت  �أن  عـــبـــيـــد،  و�أ�ـــــضـــــاف 
معاناة  مـــن  فــاقــمــت  �جلــــمــــارك 
باأن  ذلك  على  مدلاًل  �ملو�طنني، 
يباع  كــان  �ملجفف  �حلليب  �ضعر 
1800 ريــال )7.2  بـ  �أيــام  قبل 
�إىل  �ضعره  �رتــفــع  و�الآن  دوالر(، 
دوالر(،   9.2( ريـــــال   2300
و�أ�ضعار �لكثري من �ملو�د �لغذ�ئية 
ا ب�ضكل  �أي�ضً و�الأ�ضا�ضيات �رتفعت 

لأول  ح�����رًا  م���ب���ارك 
���س��ن��وات   6 م��ن��ذ  م���رة 

•• القاهرة-وكاالت:

قال حمامي �لرئي�س �مل�ضري 
ـــنـــي مــــبــــارك  �ملـــــخـــــلـــــوع حـــ�ـــض
�م�س  نـــفـــذت  ــلــطــات  �لــ�ــض �إن 
�جلــمــعــة قــــر�ر� بـــاالإفـــر�ج عن 
مـــوكـــلـــه �لــــــذي غــــــادر جممع 
�مل�ضلحة  �لــقــو�ت  م�ضت�ضفيات 
�لقاهرة  جــنــوب  يف  بــاملــعــادي 
�الأوىل  للمرة  طليقا  لي�ضبح 

منذ �ضت �ضنو�ت.
وتـــوجـــه مـــبـــارك عـــائـــد� �إىل 
م�ضر  �ـــضـــاحـــيـــة  يف  مـــنـــزلـــه 
�أم�ضى  �أن  بـــعـــد  �جلـــــديـــــدة، 
جممع  يف  حب�ضه  مــن  جــانــبــا 
�أن حتدد  قــبــل  طـــرة  �ــضــجــون 
�إقامته يف جممع م�ضت�ضفيات 

�لقو�ت �مل�ضلحة.
وكـــانـــت حمــكــمــة �لــنــقــ�ــس قد 
�ل�ضهر من  بــر�أت مبارك هــذ� 

تهم قتل �ملتظاهرين.
�لعامة  �لـــنـــيـــابـــة  وو�فـــــقـــــت 
�إخالء  على  �ملا�ضي  �الأ�ــضــبــوع 
ثبوت  بـــعـــد  مــــبــــارك،  �ــضــبــيــل 
ــــائــــه فـــــــــرتة عـــقـــوبـــتـــه  قــــ�ــــض
بثالث  و�ملـــــقـــــدرة  �لـــوحـــيـــدة 
ق�ضية  يف  �إد�نــتــه  �إثـــر  �ضنو�ت 
�إعالميا  معروفة  مايل  ف�ضاد 

با�ضم �لق�ضور �لرئا�ضية.

ال�سرطة الربيطانية تو�سع التحقيقات يف هجوم لندن
•• لندن-وكاالت:

�لربملان  مبنى  قـــرب  �لــهــجــوم  منفذ  �إن  �لــربيــطــانــيــة  �لــ�ــضــرطــة  قــالــت 
�أ�ضماء  بعدة  يعرف  وكــان  م�ضعود،  خالد  ��ضمه  لندن  و�ضط  �لربيطاين 
مــنــهــا: خــالــد �ـــضـــودري، و�أدريــــــان �أملــــز، و�أدريــــــان ر��ـــضـــل، و�إن لــه �ضجال 

�إجر�ميا.
ومل تتاأكد �أجهزة �الأمن �إن كان م�ضعود يتحرك منفرد� �أم له معاونون، 

بينما �ألقت �ل�ضرطة �لقب�س على �ضخ�ضني و�ضفا باملهمني.
وبح�ضب �ل�ضرطة �لربيطانية فاإن م�ضعود بات ليلة �لعملية يف مدينة 
��ضتاأجرها من  ب�ضيارة  �ل�ضباح  �إىل لندن يف  �ل�ضاحلية وتوجه  بر�يتون 

مدينة برمنغهام �ل�ضمالية.

اأوام����ر ل�����س��ف��ارات اأم��ري��ك��ا 
التاأ�سريات اإ�سدار  بت�سديد 

•• وا�شنطن-وكاالت:

تاميز  نــيــويــورك  �ضحيفة  ك�ضفت 
�الأمــــريكــــي  �لـــرئـــيـــ�ـــس  �إد�رة  �أن 
�ضفار�تها  �أمــــــرت  تـــرمـــب  دونــــالــــد 
�إجــــر�ء�ت  يف  بالت�ضديد  �خلـــارج  يف 
�لـــتـــدقـــيـــق �الأمـــــنـــــي قـــبـــل �إ�ــــضــــد�ر 
بالدخول  لــلــر�غــبــني  �لــتــاأ�ــضــري�ت 
و�أفــــــادت  �ملـــتـــحـــدة.  �لــــواليــــات  �إىل 
تهدف  �الأمــــريكــــيــــة  �الإد�رة  بــــــاأن 
جعل  �إىل  �الإجـــــــــــر�ء�ت  هـــــذه  مــــن 
�أكرث  �ملتحدة  �لــواليــات  �إىل  �ل�ضفر 
�ل�ضياح  �لــزو�ر من  �ضعوبة ملاليني 
�الأعمال وذوي  و�لعاملني يف قطاع 

�ملقيمني من جميع �أرجاء �لعامل.
�أر�ــضــل وزيــر �خلارجية ريك�س  وقــد 
برقيات  �ملا�ضي  �الأ�ضبوع  تيلر�ضون 
�ضفار�ت  جــمــيــع  �إىل  دبــلــومــا�ــضــيــة 
�إىل  تـــعـــلـــيـــمـــات  تــتــ�ــضــمــن  بــــــــالده 
للتدقيق  �لقن�ضليات  يف  �مل�ضوؤولني 
ب�ضكل �أكرب على طالبي �لتاأ�ضري�ت، 
تــنــفــيــذ� لــوعــد قــطــعــه تــرمــب �إبـــان 

حملته النتخابات �لرئا�ضة.

ت�ضديد�ت �أمنية مكثفة يف �لعا�ضمة �لربيطانية  )رويرتز(

حتليل �خباري

�لتجارب �لكورية �ل�ضمالية مل تتوقف رغم �لتحذير�ت
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اأخبـار الإمـارات
الأر�ساد : تاأثر الدولة بحالة عدم ال�ستقرار اجلوي حتى 27 مار�س اجلاري

•• اأبوظبي -وام:

ي�ضتمر تــاأثــر �لــدولــة بــحــالــة عـــدم �ال�ــضــتــقــر�ر �جلـــوي وتــــزد�د كميات 
�ل�ضحب تتخللها بع�س �ل�ضحب �لركامية و�لرعدية مع �ضقوط �أمطار 
جريان  �إىل  تـــوؤدي  �لــدولــة  مــن  متفرقة  مناطق  على  �ل�ضدة  خمتلفة 
منخف�س  بــامــتــد�د  مــتــاأثــرة  �ملرتفعات  مــن  بالقرب  و�ل�ضيول  �الأوديــــة 
�ل�ضحب  ت�ضكيالت خمتلفة من  �لعليا ي�ضاحبه  جوى يف طبقات �جلو 
قادمة من جهة �لغرب . وت�ضهد مناطق خمتلفة من �لدولة منذ �لليلة 
قبل �ملا�ضية هطول �أمطار تر�وحت بني �ملتو�ضطة و�لغزيرة م�ضحوبة 
برياح متو�ضطة �ل�ضرعة �أدت �ىل �نخفا�س ملحوظ يف درجات �حلر�رة. 
وتو��ضل �لرياح تاأثري�تها على �لدولة خالل �الأيام �ملقبلة وتكون قوية 

�أحيانا خا�ضة على �لبحر مع تو�جد �ل�ضحب �لركامية مثرية للرمال 
و�الأتـــربـــة ممــا يــــوؤدي �إىل تـــدين مـــدى �لـــروؤيـــة �الأفــقــيــة عــلــى �ملناطق 
�إىل  �ملك�ضوفة . و ي�ضبح �لبحر يف �خلليج �لعربي م�ضطربا من �ليوم 
�ضديد �الإ�ضطر�ب ليال وي�ضتمر حتي يوم �الإثنني �ملقبل .. �أما يف بحر 
وتوقع  �لركامية.  �ل�ضحب  وجــود  مــع  خا�ضة  م�ضطربا  فيكون  عمان 
يزد�د  �أن  �ليوم  له  بيان  يف  و�لـــزالزل  �جلوية  لالأر�ضاد  �لوطني  �ملركز 
�إىل  �جلمعة  �ليوم  من  و�ل�ضطحية  �لعلوية  �جلوية  �ملنخف�ضات  تعمق 
من  متفرقة  مناطق  على  �ل�ضحب  كميات  تز�يد  لي�ضتمر  �الإثنني  يوم 
ب�ضقوط  م�ضحوبة  تكون  �لركامية  �ل�ضحب  بع�س  ويتخللها  �لــدولــة 
�أمطار خمتلفة �ل�ضدة و�لرعد �أحيانا. وحث �ملركز �ل�ضائقني على توخي 
�حلذر وخف�س �ل�ضرعة وترك م�ضافة كافية بني �ملركبات ب�ضبب �ضقوط 

�الأمطار على مناطق متفرقة من �لدولة وتدين مدى �لروؤية �الأفقية 
ب�ضبب �لغبار و�الأتربة �ملثارة.

من  �لقريبة  �الماكن  خا�ضة  �ملياة  جتمع  �أماكن  عن  باالبتعاد  ون�ضح 
�ملــرتــفــعــات و �أمــاكــن جــريــان �الأوديــــة وعـــدم �رتــيــاد �لبحر خــالل هذه 
�إىل  �ل�ضائقني  تويرت  على ح�ضابها يف  �أبوظبي  �ضرطة  دعت  و  �لفرتة. 
�ل�ضرعات  وخف�س  �ملــمــطــرة  �الأجــــو�ء  خــالل  و�حلـــذر  �حليطة  تــوخــي 
و  �ل�ضالمة.  لكم  تتمنى  و  �لطرقات  على  مياه  جتمعات  وجــود  نتيجة 
حثت �ضرطة �ل�ضارقة على ح�ضابها يف تويرت �جلمهور نتيجة لت�ضاقط 
�لبحر و�الإبتعاد عن  �إرتياد  �أخــذ �حليطة و�حلــذر وعــدم  �الأمطار على 
�إىل �الإنتباه وتخفيف �ل�ضرعة  �أماكن جريان �الأوديــة ودعت �ل�ضائقني 

وعدم �الإن�ضغال بالت�ضوير �أثناء �لقيادة.

هطول اأمطار بني املتو�سطة 
والغزيرة على اأبوظبي و�سواحيها

•• اأبوظبي -وام: 

ت�ضهد �لعا�ضمة �أبوظبي و�ضو�حيها منذ �لليلة قبل �ملا�ضية هطول �أمطار 
�أدت  �ل�ضرعة  متو�ضطة  برياح  م�ضحوبة  و�لغزيرة  �ملتو�ضطة  بني  تر�وحت 

�ىل �نخفا�س ملحوظ يف درجات �حلر�رة.
و ال تز�ل �ل�ضماء ملبدة بالغيوم ما يب�ضر بهطول مزيد من �أمطار �خلري 

باإذن �هلل .

هولند يعلن ال�صارقة �صيف �صرف الدورة القادمة من املعر�ش 

�سلطان القا�سمي يلتقي الرئي�س الفرن�سي خالل زيارته ملعر�س باري�س للكتاب
•• باري�س-وام: 

ع�ضو  �لقا�ضمي  حممد  بــن  �ضلطان  �لــدكــتــور  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  �ضهد 
�جلمهورية  رئي�س  هوالند  فر�ن�ضو�  �إعــالن  �ل�ضارقة  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س 
�ل�ضارقة لتكون �ضيف �ضرف �لدورة �لقادمة من معر�س  �لفرن�ضية �ختيار 

باري�س للكتاب 2018.
حممد  بــن  �ضلطان  �لــدكــتــور  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  لقاء  خــالل  ذلــك  جــاء 
�لقا�ضمي.. �لرئي�س �لفرن�ضي بح�ضور �ل�ضيخة بدور بنت �ضلطان �لقا�ضمي 
�ملوؤ�ض�س و�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة كلمات م�ضاء يوم �أم�س �الول �خلمي�س 

�ضمن زيارة قام بها �ضموه ملعر�س باري�س للكتاب 2017 بدورته �لـ 37.
ذ�ت �الهتمام  �لق�ضايا  �لــوديــة حــول  �الأحــاديــث  تــبــادل  �للقاء  جــرى خــالل 
�مل�ضرتك و�لتي ركزت يف جمملها على �لثقافة ودعم عملية �لن�ضر و�حلفاظ 

على �لرت�ث .
�الإمــار�ت عالقات  �إن لفرن�ضا ودولة  �ل�ضاأن  �لفرن�ضي يف هذ�  �لرئي�س  وقال 
�لثقايف يعد تعزيز� لتلك �لعالقة  �ل�ضارقة يف هذ� �ملحفل  .. ووجود  متينة 
�الأمم و�لو�جب علينا �حلفاظ عليه  �لــرت�ث �حلقيقي لكل  �لكتاب هو  و�إن 
و�لرتويج له وملا مل�ضناه من جهود كبرية ل�ضموكم يف جمال �لن�ضر و�لتاأريخ 
و�ملثقفني مبختلف  و�ملوؤلفني  �لنا�ضرين  �لتي تدعم  �ملبادئ  ذ�ت  وم�ضاركتنا 
�ضرف  �ضيف  �ل�ضارقة  �إمـــارة  �ختيار  عن  �ليوم  �الإعـــالن  ي�ضرنا  جماالتهم 

�لدورة �لقادمة من معر�س باري�س للكتاب يف �لعام 2018 .

�لــ�ــضــارقــة عــن تــقــديــره للرئي�س    مــن جــانــبــه عــرب �ــضــاحــب �ل�ضمو حــاكــم 
خمتلف  بني  و�لد�ئم  �مل�ضرتك  �لتعاون  مثمناً  �الختيار  هذ�  على  �لفرن�ضي 
�إبــر�ز جتربتها  لها  �أتــاح  �ل�ضارقة مما  و�إمــارة  �لفرن�ضية  �لثقافية  �ملوؤ�ض�ضات 
�لثقافية و�أ�ضبحت �ليوم تتبادل خرب�تها مع فرن�ضا ودّول �أوروبا.. و�أ�ضار �إىل 
�أن �مل�ضاركة �لعربية تبدو �ضعيفة نوعاً ما يف معر�س باري�س للكتاب و�ضتعمل 

�ل�ضارقة على دعمها وتعزيزها لتحقق تو�جد�ً يليق بالثقافة �لعربية.
�لعالقة  و�قــع  �لتي حتكي  �ملقبلة  �إ�ــضــد�ر�تــه  مــن  عــدد  �إىل  �ضموه  و تطرق 

�لفرن�ضية ودول �ل�ضاحل يف منطقة �خلليج �لعربي.
ياأتي �الإعالن عن �ختيار �ل�ضارقة �ضيف �ضرف �لدورة �لقادمة من معر�س 
�لرفيعة على  �لثقافية  �ل�ضارقة  �إمــارة  ملكانة  تاأكيد�   2018 للكتاب  باري�س 
لالإجناز�ت  للكتاب  باري�س  معر�س  �إد�رة  تقدير  ويعك�س  �لــدويل  �مل�ضتوى 

�ملميزة �لتي حققتها �ل�ضارقة .
و �ضيتم �الحتفاء خالل �ملعر�س بتجربة �ل�ضارقة وم�ضروعها �لثقايف و�إتاحة 
�لرتويج  و�آد�بها وعر�س جماالت  وفنونها  بثقافتها  للتعريف  لها  �لفر�ضة 
�لتي  بالفعاليات  حــافــل  بــرنــامــج  خـــالل  مــن  �لن�ضر  قــطــاع  يف  و�ال�ــضــتــثــمــار 

�ضتتو��ضل على مد�ر �أيام �حلدث.
حممد  بن  �ضلطان  �لدكتور  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  �أهــدى  �للقاء  ختام  ويفيِ 
فرن�ضا  جمهورية  رئي�س  �ل�ضارقة  حــاكــم  �الأعــلــى  �ملجل�س  ع�ضو  �لقا�ضمي 
فر�ن�ضو� هوالند ن�ضخة من كتاب �ضموه “ حديث �لذ�كرة” و�ملرتجمة �إىل 

�للغة �لفرن�ضية.

كان �ضاحب �ل�ضمو حاكم �ل�ضارقة قد تفقد يف م�ضتهل زيارته ملعر�س باري�س 
للكتاب جناح �الإمارة ممثال بهيئة �ل�ضارقة للكتاب و�مل�ضارك �ضمن �لفعاليات 

.
�لهيئة على حجم  �لــعــامــري رئي�س  ركــا�ــس  بــن  �أحــمــد  �ضعادة  تــعــرف مــن  و 
�مل�ضاركة و�أهميتها و�لتي تاأتي عماًل بتوجيهات �ضموه �لد�عية �إىل بناء ومد 

ج�ضور �لتو��ضل بني �لثقافة �لعربية �ال�ضالمية و�لثقافات �لغربية.
�الإ�ضد�ر�ت  مــن  جمموعة  �لــعــام  هــذ�  للكتاب  �ل�ضارقة  هيئة  جــنــاح  �ضم  و 
للن�ضر  كلمات  ود�ر  �لقا�ضمي  ومن�ضور�ت  و�الإعـــالم  �لثقافة  د�ئــرة  من  لكل 
و�لتوزيع وم�ضروع ثقافة بال حدود ومنحة �لرتجمة وعر�س �أهم �الأن�ضطة 
�لثقافية و�الأدبية لتلك �ملوؤ�ض�ضات وبر�جمها �لتثقيفية وم�ضاعيها يف �لن�ضر 

و�لرتجمة.
للكتاب  �ل�ضارقة  �ل�ضارقة يف جناح هيئة  �ل�ضمو حاكم  ��ضتقبل �ضاحب  وقد 
عدد� من �لزو�ر من �ل�ضفر�ء و�لنا�ضرين و�ملثقفني ورو�د �لفكر و�الإعالميني 
وتبادل معهم �الأحاديث حول فهم �الآخر ومنهجية �لتقارب �لثقايف و�لفكري 
و�لعاد�ت  �ل�ضمحة  �لدين  وتعاليم  وقيم  مبادئ  على  �حلفاظ  ظل  يف  معه 

و�لتقاليد ومكارم �الأخالق �لعربية.
بعدها قام �ضاحب �ل�ضمو حاكم �ل�ضارقة تر�فقه �ل�ضيخة بدور بنت �ضلطان 
�لقا�ضمي ووفد �إمارة �ل�ضارقة �لثقايف و�الإعالمي بجولة بني �أروقة معر�س 
باري�س �لدويل للكتاب ز�ئر�ً ومتفقد�ً �أبرز �ملن�ضات و�مل�ضاركات �لعربية فيه، 
�لــدورة �حلالية من  ليتوقف �ضموه عند جناح �ململكة �ملغربية �ضيف �ضرف 

�أمني �ل�ضبيحي وزير �لثقافة  ��ضتقباله معايل حممد  �ملعر�س .. و كان يف 
�ملغربي .

و�طلع �ضموه على حمتويات �جلناح �لذي �ضم جمموعة كبرية من �الإنتاج 
�لفكري و�الأدبي و�لفني و�لثقايف و�لرت�ثي للمغرب من �بد�ع مفكرين و�أدباء 
وباحثني مغاربة وتعرف عربه على مميز�ت �لثقافة �ملغربية �لتي برزت من 

خالل �ملو�د �الأدبية و�لفنية و�الجتماعية �ملعرو�ضة يف �جلناح.
 و عرب �لوزير �ملغربي عن �ضعادته بالتعاون �لثقايف مع �ل�ضارقة من خالل 

�ل�ضعر و�مل�ضرح .
�جلمهورية  وجناح  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  �ضموه كال من جناح  ز�ر  كما 
�لتون�ضية و�إطلع من �لقائمني عليهما على �أبرز م�ضاركاتهم و�إنتاجاتهم يف 
جمال �لن�ضر و�أثنى على تلك �مل�ضاركات ومتنى لها �لتوفيق ودعاهما للحفاظ 

على م�ضتوى �مل�ضاركة و�لتو�جد يف خمتلف �ملحافل �لدولية �لثقافية.
  ر�فق �ضموه خالل �لزيارة ولقاء �لرئي�س �لفرن�ضي كل من �ضعادة مع�ضد 
و�ضعادة  �لفرن�ضية  �جلمهورية  لــدى  �لــدولــة  �ضفري  �خلييلي  مغيري  حــارب 
�أحمد بن ركا�س  عبد �هلل بن حممد �لعوي�س رئي�س د�ئرة �لثقافة و�ضعادة 
�لعامري رئي�س هيئة �ل�ضارقة للكتاب و�ضعادة حممد ح�ضن خلف مدير عام 
موؤ�ض�ضة �ل�ضارقة لالإعالم و�ضعادة ر��ضد حممد �لكو�س مدير عام ثقافة بال 
حدود و�ضعادة حممد جالل �لري�ضي �ملدير �لتنفيذي لوكالة �أنباء �الإمار�ت 
وروؤ�ضاء حترير عدد من �ل�ضحف �الإمار�تية وعدد من �ملدعوين من مفكرين 

و�أدباء وباحثني و�أ�ضحاب دور �لن�ضر.  

اأمطار غزيرة تهطل على راأ�س اخليمة وتت�سبب يف تدفق �ساللت جبلية

وفد من �سفراء �سباب الإمارات يزور واحة الكرامة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�ــضــهــدت ر�أ�ــــس �خلــيــمــة مــع �ــضــاعــات �ل�ضباح 
�لباكر �أم�س هطول �أمطار غزيرة جنم عنها 
جريات �الأودية و�متالء بع�س �ل�ضو�رع مبياه 
�الأحياء  بــعــ�ــس  يف  بـــرك  وت�ضكلت  �الأمـــطـــار 
�لهو�ئية  �لــتــيــار�ت  وت�ضببت  بينما  �ل�ضكنية 
ر�فعة  جنوح  يف  لالأمطار  �مل�ضاحبة  �لقوية 
�ضخمة يف ميناء خور ر�أ�س �خليمة وحطمت 
و�قتلعت  �العـــالنـــيـــة  ـــوحـــات  و�لـــل �ملـــظـــالت 

�الأ�ضجار .
بها  قــامــت  �لــتــي  �ملــيــد�نــيــة  وك�ضفت �جلــولــة 
�لــفــجــر عــقــب تـــوقـــف هـــطـــول �الأمــــطــــار �أن 
و�ل�ضري�ضة  جــلــفــار  مــثــل  �ل�ضكنية  �ملــنــاطــق 
�الأكرث  كانت  �لتجارية  و�لنخيل  و�ملــعــمــورة 
ت�ضرر� حيث �نت�ضرت برك مياه �الأمطار على 
�مل�ضاكن و�لطرق ويف بع�س  و��ضع بني  نطاق 
و�أعاقت  �حلــركــة  �عــاقــة  ت�ضببت يف  �الأحــيــان 
لتعطل  �أدت  كما  بيوتهم  من  �ل�ضكان  خــروج 
�ل�ضري  حلركة  �ملنظمة  �ل�ضوئية  �ال�ــضــار�ت 
على تقاطع �ل�ضارع �لذي يربط بني �ملعمورة 

و�ملعريي�س بينما تدهورت �ضاحنة ناقلة ملادة 
�الأ�ضمنت عند دو�ر �لهدف .

�أما يف �ملناطق �جلبلية مثل خور خوير و�جلري 
جلريان  �لــغــزيــرة  �الأمــطــار  �أدت  فقد  و�ضعم 
�الأوديــة و�متالء �ل�ضدود باملياه وتدفق �ملياه 
�لــ�ــضــالالت مــن جبل جي�س وقــد جلاأت  عــرب 
دوريــــات �لــ�ــضــرطــة الإغــــالق �لــطــريــق �ملـــوؤدي 
�أعلى قمة جبلية  �لــذي يعد  �ىل جبل جي�س 
فوق   ) مـــرت�   1900 بــارتــفــاع)  �ملنطقة  يف 
�ملو�طنني  �ضالمة  على  حفاظا  �لبحر  �ضطح 
و�ملقيمني �لذين درجو� على �لتو�فد باأعد�د 
كبرية يف مثل هذه �لظروف �ملناخية �جليدة 
و�ملناظر  �جلــمــيــلــة  بــــاالأجــــو�ء  لــال�ــضــتــمــتــاع 
�خلالبة �لتي ميكن م�ضاهدتها عند �ل�ضعود 

فوق قمة �جلبل .
�مل�ضاحبة  �لـــقـــويـــة  لـــلـــعـــو��ـــضـــف  ونـــتـــيـــجـــة 
كانت  �ضخمة  ر�فــعــة  جنحت  فقد  لــالأمــطــار 
تر�ضو يف ميناء خور ر�أ�س �خليمة و��ضطدمت 
بالر�ضيف مما ��ضتدعى تدخل �ل�ضرطة ومنع 
و�ضولها �ىل �جل�ضر �لذي يربط بني مدينة 
�لتجارية  و�لنخيل  �لــقــدميــة  �خليمة  ر�أ�ـــس 

�أفلحت  لكن  بالغة  الأ�ضر�ر  �ضيوؤدي  كان  مما 
يف  �لطبيعي  موقعها  �ىل  �عادتها  يف  �جلهود 
�ملر�ضى و�أي�ضا ت�ضببت �لعو��ضف يف ت�ضاقطت 
�ل�ضيار�ت  وكـــر�جـــات  �ملــظــالت  مــن  �لــعــديــد 

�ملنازلية و�للوحات �العالنية.
نتيجة لالأحو�ل �ملناخية غري �مل�ضتقرة و�لتي 

�الأمطار  مــن  �ملــزيــد  هطول  با�ضتمر�ر  تنذر 
حت�ضبا  �لـــبـــحـــر  �ىل  �خلـــــــروج  مــــن  وحتــــــذر 
�ل�ضيادون  �لــتــزم  فــقــد  �ملحتملة  لــالأخــطــار 
�لــــ�ــــضــــادرة عــــن جهات  �لـــتـــوجـــيـــهـــات  بــتــلــك 
�الخت�ضا�س ويف �ملو�ينء بدت جميع طر�د�ت 

�ل�ضيد ر��ضية .  

•• اأبوظبي -وام:

�الإمـــــار�ت و�حة  �ضباب  �ــضــفــر�ء  وفــد مــن  ز�ر 
�ــضــيــدت تخليد�  �لــتــي  �أبــوظــبــي  �لــكــر�مــة يف 

لبطوالت �ضهد�ء �الإمار�ت وت�ضحياتهم .
�لكر�مة  �أرجـــاء و�حــة  �لوفد بجولة يف  وقــام 
�لـــو�حـــة  �ـــضـــرح مــفــ�ــضــل عــــن  �إىل  و��ـــضـــتـــمـــع 
�أبناء  بــطــوالت  �إىل  تــرمــز  �لــتــي  ومــر�فــقــهــا 
ـــر�ر . و�طــلــع �لــوفــد على  دولــة �الإمــــار�ت �الأب
ن�ضب �ل�ضهيد وميد�ن �لفخر وجناح �ل�ضرف 
و��ضتمعو� ل�ضرح عنهم من �إد�رة و�حة �لكر�مة 

وم�ضريف خدمات �لزو�ر.
�ضباب  �ضفر�ء  �أحد  �لها�ضمي  و�أعــرب عبد�هلل 
تغمرين  بالقول  �جلنوبية  لكوريا  �الإمـــار�ت 
م�ضاعر �لفخر و�العــتــز�ز و�أنــا يف هــذ� �ملكان 
حــيــث حتــيــط بــنــا �أ�ـــضـــمـــاء �لــ�ــضــهــد�ء �لذين 
�لوطن  الأجــل  �لت�ضحية  مر�تب  �أعلى  بلغو� 
ليرتكو�  و�أنبلها  �لق�ض�س  �أعــظــم  و�ــضــطــرو� 

�أثر� تتو�رثه �الأجيال .
و�أ�ــضــاف �إن و�حـــة �لــكــر�مــة هــي و�حـــة �لعزة 
و�لــبــطــولــة و�لــ�ــضــهــامــة، درو�ـــس وعــرب كثرية 
ن�ضتقيها من زيارتنا لهذ� �ملكان، يف كل ز�وية 
ق�ضة تروى لنا ولالأجيال من بعدنا لرت�ضخ 
و�لوفاء  �لت�ضحية  معاين  �أ�ضدق  نفو�ضنا  يف 

�أبــنــاء ز�يـــد �الأ�ــضــيــلــة، كلنا  وتــوؤكــد على قيم 
للوطن جنود وكلنا الأجله فد�ء .

�ضباب  �ــضــفــر�ء  �أحــــد  عــلــي  �آل  كــلــثــم  وقـــالـــت 
و�حة  �ل�ضعبية  �ل�ضني  جلمهورية  �الإمـــار�ت 
�أبطال �ضحو�  �لكر�مة بنيت تخليد� لذكرى 
من �أجل وطنهم .. هم فخرنا وهم تذكري لنا 
�أعظم من  ت�ضحية  .. فال  �لت�ضحية  مبعنى 

�ل�ضهادة يف �ضبيل �لوطن .

وعرب جميع �لطلبة عن تقديرهم و�إجاللهم 
�أو�ضمة فخر  لت�ضحيات �ل�ضهد�ء الأنها متثل 
�أبــنــاء �الإمـــار�ت و�أنــهــم باقون يف  على �ضدور 
�أعلى  �أبــنــائــه كمثل  �لــوطــن ووجــــد�ن  ذ�كـــرة 
�لوطنية  مــعــاين  �أروع  بــه  تــ�ــضــرب  ومنــــوذج 
ـــو� عــن فخرهم  لــالأجــيــال �لــقــادمــة. و�أعـــرب
�لعطاء  روح  يــعــكــ�ــس  وطـــنـــي  مــعــلــم  بـــزيـــارة 
و�الإخال�س و�النتماء للوطن �لغايل و�لدفاع 

وجود  �أن  موؤكدين   .. �لغالية  بــــاالأرو�ح  عنه 
وفـــد �ــضــفــر�ء �ــضــبــاب �الإمـــــار�ت يف هـــذ� �ملكان 
�لعمل  روح  فيهم  ويجدد  �الأمــل  فيهم  يبعث 
وي�ضحذ  �ملــجــاالت  كافة  يف  لوطنهم  �ملخل�س 
هممهم لبذل �ملزيد من �لعطاء من �أجل رفع 

��ضم وطنهم عاليا خفاقا يف جميع �مليادين .
خريجي  من  وطالبة  طالبا   60 �لوفد  �ضم 
برنامج �ضفر�ء �ضباب �الإمار�ت �لذين عربو� 
�لزيارة  بامل�ضاركة يف هذه  عن مدى فخرهم 
�لتي  �لت�ضحيات  �أمــامــهــم  ت�ضتح�ضر  �لــتــي 
قدمها �ل�ضهد�ء يف �ضبيل دفع �لظلم ون�ضرة 
�حلـــق وبــاأنــهــم يعي�ضون عــلــى �أر�ــــس دولـــة ال 
و�لنفي�س حلفظ  �لــغــايل  تــقــدمي  تــتــو�نــى يف 

�الأمن و�الأمان يف �ملنطقة.
�ضباب  �ــضــفــر�ء  بــرنــامــج  �أن  بــالــذكــر  جــديــر 
�الإمار�ت �أطلق منذ عام 2012 حتت رعاية 
�آل  ز�يـــد  بــن  حمــمــد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ــضــاحــب 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
للقو�ت �مل�ضلحة بهدف تطوير و�إعد�د �ل�ضباب 
�ملو�طنني لقيادة �ضر�كات مع دول ذ�ت �أهمية 
�الإمار�ت  دولــة  رو�بــط  وتعزيز  ��ضرت�تيجية 
وتاأهيلهم  �لـــدول  هــذه  مــع  �ملتحدة  �لعربية 
بارزة يف  ليكونو� قادرين على تويل منا�ضب 

قطاعات ��ضرت�تيجية.

توا�سل هطول اأمطار اخلري على مناطق الفجرية

اأمطار غزيرة ومتو�صطة على مدينة العني

غرفة الطوارىء ببلدية العني تتلقى 180 بالغا

•• الفجرية-وام:

ت�ضهد خمتلف مناطق �لفجرية و�ل�ضاحل �ل�ضرقي منذ 
�ضباح �م�س هطول �أمطار بني �ملتو�ضطة و�لغزيرة �أدت 
�إىل �نخفا�س درجات �حلر�رة . وال تز�ل �ل�ضماء ملبدة 
بالغيوم مما يب�ضر بهطول مزيد من �أمطار �خلري على 

�لفجرية خالل �ل�ضاعات �لقادمة �إن �ضاء �هلل تعاىل .
من جهة �أخرى نا�ضدت �لقيادة �لعامة ل�ضرطة �لفجرية 
�ل�ضائقني ومرتادي �لبحر باأخذ �حليطة و�حلذر يف ظل 
�الأجو�ء �ملاطرة وتقلبات �لطق�س ودعت �إىل �البتعاد عن 
�الأرو�ح متمنية  و�ل�ضدود حفاظا على  �الأوديــة  جماري 

�ل�ضالمة للجميع. 

•• العني - الفجر

تر�وحت  �مطار  �أم�س  و�أول  �أم�س  �لعني  مدينة  �ضهدت 
�المطار  مياه  جتمع  �ىل  �أدت  و�ملتو�ضطة  �لغزيرة  بني 
فى عدد من �لــدو�ر�ت و�المكن �ملنخف�ضة بلغت 176 
جتمعا  �ىل جانب �ضقوط ثالثة ��ضجار وقد طالت هذه 
منتجع  منها  و�ملنتجعات  �حلد�ئق  من  عدد  �لتجمعات 
�رتياده لوجود  مبزرة �خل�ضر�ء حيث مت �لتحذير من 

جتمعات مائية
كما �دى �ضقوط �المطار �ىل �جنر�ف �لرتبة فى عدد 
�ملعنية وعلى �لفور بتاأمني  �ملناطق لتقوم �الجهزة  من 
��ضافة  و�لهري  �ل�ضويب  منطقتى  ومنها  �الماكن  هذه 

�المــطــار من  مــيــاه  ب�ضحب  �ملخت�ضة  �لــفــرق  قــيــام  �ىل 
– كما قام فريق من �ملفت�ضني ببلدية �لعني  �لــدو�ر�ت 
�ضالمة  على  �الطمئنان  بهدف  �لعزب  من  عدد  بزيارة 
�ملـــالك و�لــعــامــلــني و�كــــدو� �ضمن هـــذه �لـــزيـــار�ت على 
�لعني  ببلدية  �لــطــو�رىء  مكتب  مع  �لتو��ضل  �ــضــرورة 
�أيـــة خمــاطــر وجتــنــب �ال�ــضــر�ر �لــتــى ميكن �ن  لتفادى 
يتعر�ضو� لها.هذ� وقد ��ضار �ملهند�س ر��ضد �ملنعى رئي�س 
فريق �لطو�رىء ببلدية �لعني �ن �لعاملني بالفريق فى 
��ضافة �ىل  �حتماالت  �أية  ملو�جهة  ��ضتعد�د كامل  حالة 
�لبالغات  تلقى  وكذلك  ��ضتف�ضار�ت  �يــة  على  �الجــابــة 
للتعامل معها على �لفور موؤكد� على �ن عدد �لبالغات 

�لتى ر�ضدت بلغت مائة وثمانون بالغا
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اأخبـار الإمـارات

الدفاع املدين حتذر من خماطر تقلبات الطق�س ال�ستثنائية واجنرافات الوديان
•• اأبوظبي-وام:

�لد�خلية  وز�رة  يف  �ملــدين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  جــددت 
�ملفاجئة  �ملخاطر  من  و�حلــذر  �حليطة  �أخــذ  �إىل  دعوتها 
�لتي قد تن�ضاأ عن تقلبات �لطق�س �ال�ضتثنائية و�جنر�فات 
بع�س �الأودية نتيجة �ل�ضيول وجتمع �ملياه �لتي تنجم من 

هطول �الأمطار �ل�ضديدة.
  ونا�ضد �لــلــو�ء جا�ضم �ملــرزوقــي قائد عــام �لــدفــاع �ملدين 
بـــــوز�رة �لــد�خــلــيــة �جلــمــهــور �ـــضـــرورة مــر�قــبــة  تغري�ت 

�أو تخييم و�البتعاد  باأية رحلة برية  �لطق�س قبل �لقيام  
و�ملناطق  �لطبيعية  �ملــيــاه  وقــنــو�ت  �الأوديــــة  عــن جمـــاري 
�ملغمورة باملياه وعدم �ل�ضباحة يف مياه �ل�ضيول و�الأمطار 
�أثناء هطولها تعزيز�  وجتنب �جللو�س يف بطون �الأوديــة 
ل�ضالمتهم وعدم �ملجازفة باجتياز �الأودية �أثناء جريانها 
و�إبعاد �الأطفال عن جماري �الأودية و�مل�ضتنقعات  و�البتعاد 
�ضو�عق  وجــود  �حتمال  حــال  ويف  �ملنخف�ضة  �ملناطق  عن 
يــجــب �البــتــعــاد عــن �ملــنــاطــق �ملــكــ�ــضــوفــة وعــــدم ��ضتخد�م 

�لر�ديو �أو �لهاتف �ملتحرك يف �ملناطق �ملك�ضوفة .

�لتو��ضل  مو�قع  �إر�ــضــاد�ت  متابعة  على  �جلمهور  وحــث    
�الجــتــمــاعــي �ملــعــتــمــدة لــالأر�ــضــاد �جلــويــة ومــو�قــع وز�رة 
HYPERLINK ”http:// �لـــــد�خـــــلـــــيـــــة  
  #instagram.com/moiuae“moiuae
�لتي  �لــدولــة  م�ضتوى  على  لل�ضرطة  �لعامة  و�لــقــيــاد�ت 
تبث ر�ضائل �ر�ضادية فورية موؤكد� �ضرورة متابعة ن�ضر�ت 
�لوطني  “�ملركز  �لر�ضمية  �مل�ضادر  من  �جلوية  �الأحـــو�ل 
وتعزيز�  لـــالأخـــطـــار  جتــنــبــا  �أيــ�ــضــا  �جلوية”  لـــالأر�ـــضـــاد 

لل�ضالمة.

ل ت�سجيل للمركبات امل�ستعملة امل�ستوردة اإل بعد 
موافقة هيئة املقايي�س اعتبارا من مايو املقبل

•• اأبوظبي -وام:

�إىل  م�ضتوردة  م�ضتعملة  مركبة  �أي  ت�ضجيل  قبول  عدم  و�ملقايي�س  للمو��ضفات  �المــار�ت  هيئة  قــر�ر  �لد�خلية  وز�رة  عممت 
�أن �ملركبة م�ضتوفية للو�ئح �لرقابية  �لدولة ما مل يكن لديها ر�ضالة بيان حالة منتج �ضيار�ت م�ضتعملة من �لهيئة يو�ضح 
و�لت�ضريعات �لتنظيمية �ضمن برنامج تقومي �ملطابقة وذلك �عتبار� من مطلع مايو �ملقبل. ودعا �لعميد غيث ح�ضن �لزعابي 
مدير عام �لتن�ضيق �ملروري بالوز�رة م�ضتوردي �ملركبات �مل�ضتعملة �إىل �ضرورة مر�جعة هيئة �الإمار�ت للمو��ضفات و�ملقايي�س 
�أن  �لدولة.. مو�ضحا  �الآليات و�ل�ضائقني يف  �إد�ر�ت ترخي�س  �ملركبات قبل ت�ضجيلها لدى  للح�ضول على �ضهادة منتج لهذه 
�لقر�ر مت تعميمه على جميع �إد�ر�ت ترخي�س �الآليات و�ل�ضائقني على م�ضتوى �لدولة.    ونوه �إىل �أن �لقر�ر من �ضاأنه �أن ي�ضهم 
يف تعزيز �ل�ضالمة �ملرورية مل�ضتخدمي �لطرق و�حلد من وقوع �حلو�دث �ملرورية و�آثارها �ملوؤملة وتعزيز �لتعاون مع �ل�ضركاء 

حفاظا على �لبيئة، و�لتقليل من �لتاأثري�ت �لناجتة عن ��ضتري�د مركبات غري �مل�ضتوفية ملتطلبات �ل�ضالمة �لرئي�ضية.  

ينطلق غدا.. مهرجان اأم المارات لوؤلوة ت�سيء كورني�س اأبوظبي

�سلطان بن زايد يعزي يف وفاة خليفة حممد خلف املزروعي وزوجة حممد جابر املحريبي

حتت عنوان ... اجلديد يف علم التغذية

اإدارة التغذية املجتمعية مب�ست�سفى توام تطرح دورة تدريبية معتمدة

•• اأبوظبي-وام:

�أم  مهرجان  لـــ  �لثانية  �لن�ضخة  فعاليات  �الأحـــد  غــد�  يــوم  تنطلق 
على  و�لثقافة  لل�ضياحة  �أبــوظــبــي  هيئة  تنظمه  �لـــذي  �الإمــــار�ت 
كورني�س �أبوظبي وي�ضتمر 10 �أيام يقدم خاللها �أكرث من 100 
�لفنية  �ملــعــار�ــس  و��ــضــعــة مــن  مــتــنــوع تت�ضمن جمــمــوعــة  نــ�ــضــاط 
و�لــعــرو�ــس �الأد�ئـــيـــة و�ملــو�ــضــيــقــى �حلــيــة وخـــيـــار�ت خمتلفة من 

�الأطعمة و�مل�ضروبات ف�ضال عن �الأن�ضطة �لرتفيهية و�لثقافية.
ويعترب مهرجان �أم �الإمار�ت - �لذي ياأتي تز�منا مع �جازة �لربيع 
�أبوظبي  �ملــهــرجــانــات يف  �أ�ــضــخــم  �أحـــد   - �ملــد�ر�ــس  وعطلة طــالب 
وعرو�ضاً  فنية  عائلية  و�أن�ضطة  متميزة  فعاليات  من  يقدمه  مبا 
على  �الإمـــــار�ت  حــر�ــس  تعك�س  مــتــنــوعــة،  ثــقــافــات  مــن  م�ضتوحاة 
من  وتــزيــد  �ملحلي  �ملجتمع  تــرثي  �لتي  �لــعــامل  ثقافات  �حت�ضان 
�لقيم  �ملحافظة على  ذ�تـــه على  �لــوقــت  �لــرتكــيــز يف  مــع  خــرب�تــه 

و�لعاد�ت �الأ�ضيلة .
وي�ضلط �ملهرجان - �لذي يقام على م�ضافة كيلومرت على كورني�س 
بنت  فاطمة  �ل�ضيخة  �ضمو  وعطاء  روؤيــة  على  �ل�ضوء   - �أبوظبي 
ملوؤ�ض�ضة  �الأعــلــى  �لرئي�ضة  �لعام  �لن�ضائي  �الحتــاد  رئي�ضة  مبارك 
و�لطفولة  لــالأمــومــة  �الأعــلــى  �ملجل�س  رئي�ضة  �الأ�ــضــريــة  �لتنمية 
�لتما�ضك  يف  �الأم  بــدور  كبري�  �هتماما  يــويل  ..كــمــا  �المــــار�ت  �أم 
�الأ�ضيلة  و�لــعــاد�ت  �لقيم  على  �ملحافظة  يف  و�أهميتها  �الأ�ــضــري، 
لالأجيال �لقادمة، ال �ضيما يف �لقيم �لعائلية، �لتي ت�ضكل �لعمود 

�لفقري للمجتمع �ملتنوع يف دولة �الإمار�ت.
و�الأن�ضطة  �لــعــرو�ــس  مــن  و��ــضــعــة  جمــمــوعــة  �لــفــعــالــيــات  وت�ضمل 
لت�ضجيع  �لطلق،  �لهو�ء  رئي�ضية يف  �أربع مناطق  �لتفاعلية �ضمن 
�لزو�ر على �ال�ضتمتاع بكافة تفا�ضيل �ملهرجان، مع ت�ضليط �ل�ضوء 
على �أهمية عنا�ضر �ال�ضتد�مة، و�لتخطيط للم�ضتقبل من خالل 

عدد من �لعرو�س و�لفعاليات �لرتفيهية، و�لتعليمية �لتفاعلية.
وثقافية  وطنية  فعالية  جمتمعة  �الأربــــع  �ملــنــاطــق  هــذه  وت�ضكل 
�أفر�د  جميع  مــع  تتو�فق  �أن�ضطة  مــن  تت�ضمنه  مبــا  و�جتماعية، 
�لــتــي حتت�ضن جمــمــوعــة من   ، �لــ�ــضــعــادة  مــثــل منطقة  �لــعــائــلــة، 
مع  �ل�ضاحرة  �لرت�ثية  �لبحرية  بوطينة  كمغامر�ت  �الأن�ضطة، 
�ملر�كب �ل�ضر�عية �مللونة، �إ�ضافة �إىل �لتجربة �لثقافية �حلقيقية 
بداًل  �لكتب  �أ�ضجار� حتمل  ت�ضم  �لتي   ، �لكتب  �أ�ضجار  يف منطقة 

من �الأور�ق.
�أما منطقة �لتقدم فت�ضم عدد�ً من �لتجارب �لتفاعلية و�لو�ضائط 
ومبتكرة،  جديدة  مفاهيم  ملتابعة  �لــزو�ر  �ضتجذب  �لتي  �ملتعددة، 
، ويعد �لن�ضاط  مع ت�ضجيعهم على تطوير م�ضتقبل �أكرث �إ�ضر�قاً 
�جلــديــد هـــذ� �لــعــام �لــر�ــضــم عــلــى �جلـــــدر�ن بــاملــيــاه و�لــ�ــضــوء من 
�الآالف  توهج  جتربة  للزو�ر  ميكن  حيث   ، متعة  �الإ�ضافات  �أكــرث 
�لو�قع  ��ضتوديو  �إىل  �إ�ضافة  مبهر،  با�ضلوب  �ملائية  �مل�ضابيح  من 

�الفرت��ضي.
وتقدم فعالية بيك�ضل بايرو�س �لفريدة لهذ� �لعام، فر�ضة �لتعرف 
�لتحكم بطرق  ، حيث ميكن للزو�ر  �لرقمية  �لنارية  �الألعاب  �إىل 
با�ضتخد�م  و��ــضــع  م�ضتوى  على  فنياً  وتوزيعها  �الإ�ــضــاءة  تثبيت 

تقنيات �لبعد �ل�ضوئي.

جناح  على  �لتقدم  منطقة  يف  جولتهم  خــالل  �لـــزو�ر  و�ضيتعرف 
�لز�ئر من خالله رحلة ممتعة ال�ضتك�ضاف  �ذ يخو�س  �ملــاء  عامل 
عامل �ملياه �لتي تعد �أغلى مو�ردنا �الر�ضية على �الطالق و”كيف 
تهدف  حيث  ��ضتد�مة  �أكرث  م�ضتقبل  وبناء  �ملياه  ��ضتد�مة  نحقق 
بن�ضبة  وتعريفه  باال�ضتد�مة  �جلمهور  توعية  �ىل  �لفعالية  هــذه 
�ال�ضتهالك �ليومي للماء و�ال�ضتخد�م �مل�ضتد�م للمو�رد �لطبيعية 
وحماية �لبيئة بجانب جتارب دولة �المار�ت �لناجحة يف منظومة 
�جلهود �لعاملية للتعامل مع �الأمن �ملائي من خالل تطوير و�طالق 
ب�ضكل  �ملياه  لتوفري  ت�ضعى  و�لتي  �ل�ضلة  ذ�ت  و�لرب�مج  �ملــبــادر�ت 
م�ضتد�م للدولة وللدول �الخرى يف �لعامل منها برنامج �المار�ت 
لبحوث علوم �ال�ضتمطار و �ضقيا �المــار�ت و حكمة و�رث ز�يــد و 
بر�مج �ل�ضر�كات �المار�تية مع �لدول و برنامج م�ضدر �لتجريبي 

لتحلية �ملياه باالعتماد على �لطاقة �ملتجددة.
وي�ضتعد مهرجان �أم �الإمار�ت بدوره لالحتفال باملهار�ت �الإبد�عية 
�ملتاألقة للمر�أة �الإمار�تية، �لتي �ضكلت ركيزة �أ�ضا�ضية يف بناء �الأمة، 
دروب  كــل  مــن  �لــــزو�ر  ت�ضتقطب  فاعلة  من�ضة  مكانته  مر�ضخاً 
�ملر�أة  �إ�ضهامات  و�أبــرز  باأهم  تعريفية  رحلة  يف  لتاأخذهم  �حلياة، 
ك�ضريك للرجل، وما ترتب على ذلك من تقدم و�زدهــار �ملجتمع 
�الإمار�تي، يف ظل روؤية وجهود �ضمو �ل�ضيخة فاطمة بنت مبارك 

�أم �الإمار�ت”.
�لعام  هذ�  باملهرجان  �لثانية  ن�ضخته  يف  �الإمـــار�ت  �أم  جناح  وياأتي 
ليحتفي باملر�أة �الإمار�تية �لتي �ضاركت يف م�ضرية ونه�ضة �لدولة، 
من خالل دورهــا كــاأم، وزوجــة، و�أخــت و�بنة، حيث ي�ضرد معر�س 
�لتاريخ  يف  ب�ضمة  تركت  �لتي  �ملـــر�أة  �إجنـــاز�ت  �الإمــــار�ت  �أم  جناح 
فــنــي مبتكر،  �ــضــرد  ��ضتثنائية مــن خـــالل  لــلــزو�ر جتــربــة  ويــوفــر 
�ملر�أة و�الأجيال �الإمار�تية �لريادية �لقادمة، �لتي  يحتفي بتاريخ 

تخطو خطى �أم �الإمار�ت �ضمو �ل�ضيخة فاطمة بنت مبارك.
ويعرف جناح �أم �الإمــار�ت �لــزّو�ر بقيمة �الإرث �لذي قدمته �ضمو 
�ل�ضيخة فاطمة بنت مبارك ب�ضرد فني مبتكر، ويدعو �لزو�ر �إىل 
بنت مبارك  �ل�ضيخة فاطمة  �ضمو  وقيم  روؤى  �الإلهام من  ��ضتقاء 
�إجناز�ت  من  �الإمـــار�ت  �أم  قدمته  مبا  لالحتفاء  فر�ضة  ممثاًل   ،

و�إ�ضهامات.
ميثلن  الإمــار�تــيــات  �لن�ضائية  �لــنــمــاذج  عــلــى  �لــ�ــضــوء  ي�ضلط  كــمــا 
�لطموح و�لتفاين و�لعمل �جلاد، ويبذلن �جلهد جتاه جمتمعهن، 
و�ملو�طنات،  �ملو�طنني  تن�ضئة جيل جديد من  حامالت م�ضوؤولية 

يحمل قيما ومعاين ووالء جتاه بالده .
ويتاألف �جلناح �جلديد من طابقني، وي�ضم على �ضطحه جمل�ضاً 
�ل�ضخ�ضيات حيث ميكن �ال�ضتمتاع مب�ضاهدة كل بقعة من  لكبار 
بني  و�ضل  �ضلة  مبثابة  �ل�ضوق  منطقة  و�ضتكون   . �ملهرجان  بقاع 
بزو�رها  ، حيث �ضرتحب  و�لتجارب �حل�ضارية  �لثقافات  خمتلف 
�ضمن �أجو�ء فريدة من نوعها م�ضتوحاة من �لرت�ث �لغني �لذي 
 ، عامليا  �الإمـــــار�ت  دولـــة  بها  ت�ضتهر  �لــتــي  �ل�ضمات  �أهـــم  مــن  يعد 
وت�ضتمل هذه �ملنطقة على جمموعة من �ملتاجر �ملحلية �لتقليدية 
�إىل جانب ت�ضكيلة من �لعالمات �لعاملية ، وذلك مع �إتاحة �لفر�ضة 
مل�ضاهدة فنون �ضياغة �ملجوهر�ت، وطالء قو�رب �لد�و ، و�ملتاجر 

�ملوؤقتة �لتي تتوزع بني خمتلف مناطق �ملهرجان �أي�ضا.

ن�ضخته  يف  �لكورني�س  فيتو�ضط  للمهرجان  �لرئي�ضي  �مل�ضرح  �أمــا 
و�مليز�ت  �لــعــنــا�ــضــر  مــن  مــزيــجــا  لي�ضم  �ضمم  حــيــث  �لــعــام  لــهــذ� 
�لتقنية �ملختلفة �لتي جتتمع لت�ضكل قطعة مميزة وفريدة تتاأّلف 
من من�ضة م�ضاءة وهياكل مرت�بطة حيث يعر�س �مل�ضرح �أف�ضل 
جمموعة  جانب  �إىل  �إمار�تيني  وفنانات  لفنانني  �ل�ضابة  �ملو�هب 

من �لعرو�س �ملبهرة .
�إىل  �إ�ضافة  �لعربية،  �الأوركــ�ــضــرت�  عرو�س  �ملهرجان  وي�ضت�ضيف 
طو�ل  حية  يومية  عرو�ضا  يقدمون  �لذين  �ملحليني  �ملو�ضيقيني 
و�ملقطوعات  �الآالت  وقــع  على  خمتلفة  �أمــاكــن  يف  �ملهرجان  مــدة 
�مل�ضرح جمموعة من  �ملو�ضيقية فيما تعر�س �ضا�ضة عمالقة على 

�الأفالم طو�ل �أيام �ملهرجان.
وتقدم منطقة �ل�ضعادة �لتي تعترب �أبرز �الإ�ضافات �لتي حتل على 
باخليال  مليئة  جتــربــة   2017 �الإمــــار�ت  �أم  مــهــرجــان  فعاليات 
و�لتميز و�ملتعة جلميع �لزو�ر من خمتلف �الأعمار وخا�ضة �ل�ضغار 
وتلقي �ل�ضوء على دور �الأم يف �لتما�ضك �الأ�ضري، وت�ضجيع �أطفالها 
على �البتكار ب�ضكل م�ضتمر، �ذ ت�ضعى كافة �أن�ضطة هذه �ملنطقة �إىل 

�إظهار �رتباط طبيعة �الأطفال باالإبد�ع.
ويف هذه �ملنطقة، يلقن �الأطفال �ملعرفة بطريقة �ضهلة ومب�ّضطة، 
ـــعـــاد تدوير  بــحــيــث يــ�ــضــتــمــتــعــون بــهــا، وتــنــغــر�ــس يف عــقــولــهــم، وُي
كيفية  ويتعلمون  وجميلة  م�ضلية  فت�ضبح  �لــقــدميــة  �الأغــر��ــس 
زر�عـــة �خلــ�ــضــر�و�ت وحفر �الر�ـــس مــن خــالل ور�ــس �لعمل �زرع 
منتجاتك حيث ت�ضاهم هذه �لفعاليات يف توعية �الأطفال باأهمية 

قيمة �لطعام وم�ضادره .
ومن بني فعاليات منطقة �ل�ضعادة ..”م�ضرح �ل�ضعادة 30”، و�لذي 
و�لرتفيهية  �مل�ضرحية  �لعرو�س  من  متميزة  جمموعة  �ضي�ضهد 
للزو�ر طو�ل فرتة �ملهرجان، باالإ�ضافة �إىل مغامر�ت بحر بوطينة 
�لرت�ثية �ل�ضاحرة، و�لتي تقدم جتربة ر�ئعة يف مغامرة تعليمية 

ممزوجة ب�ضغف �لرتفيه �لتعليمي.
و�إحياء  �ل�ضابة  �الأجــيــال  على  �لرتكيز  �ملــهــرجــان  مو��ضلة  ومــع 
يــوؤكــد مــن خــالل فعاليات  فــاإنــه  �الإبـــــد�ع،  و�لــقــدرة على  �ل�ضغف 
منطقة �ل�ضعادة على �أهمية �ملحافظة على تقدمي �الأفكار �لفاعلة، 
�لـــزو�ر على �جللو�س و�ال�ــضــرت�حــة يف  وذلــك مــن خــالل ت�ضجيع 
قدر�ت  بدورها  ترثي  و�لتي  �ملعار�س،  حتيطها  م�ضرتكة  مناطق 
�لب�ضرية  �لفطرة  بر�عة  يعك�س  �لــذي  �الإبــد�عــي  �الإلــهــام  تطوير 

لدى �أجيال �مل�ضتقبل.
�أزهار� م�ضيئة �ضخمة وناب�ضة باالألو�ن  وت�ضم حديقة �لعجائب 
لترثي  تدويرها،  معاد  مــو�د  من  وم�ضنوعة  بتفا�ضيلها  �ضاحرة 
و�الأ�ضو�ء  �لزينة  �أ�ــضــو�ء  من  ر�ئعة  جمموعة  مع  �لـــزو�ر  خميلة 
�لنباتات  �إىل  باالإ�ضافة  �ل�ضاحلية  �لرياح  من  �مل�ضتوحاة  �حلركية 
لتذهل  و�ضفافة  �لـــوزن  خفيفة  مـــو�د  مــن  و�مل�ضنوعة  �ل�ضخمة 
جوالت  خــالل  باحلياة  و�لناب�ضة  �ملتوهجة  بــاالألــو�ن  �ل�ضيوف 

�ضيارة �جليب.
�ملناف�ضات  مــن  و��ضعة  جمموعة  �ل�ضجاعة  جبل  �أن�ضطة  وتــقــدم 
�لريا�ضية �مل�ضجعة على �ملحافظة على م�ضتويات �للياقة �لبدنية 
�لثقة  �إلــهــام  �أجــل  مــن  خا�س  ب�ضكل  ت�ضميمها  مت  و�لــتــي  �لعالية 
�ضيتم  �لتي  لل�ضجاعة  تذكاري  كن�ضب  �جلبل  يقف  بالنف�س حيث 

�ملــتــنــافــ�ــضــني، كــمــا �ضتتم دعـــوة �لـــزو�ر  �إظــهــارهــا مــن قــبــل جميع 
للم�ضاركة يف �لقفز من �رتفاعات كبرية، وت�ضلق �ملرتفعات وجدر�ن 
�لت�ضلق باالإ�ضافة �إىل �النزالق �ل�ضريع للر�غبني مبو�جهة حتدي 
35 مرت�  �رتفاع �الأدرينالني مع حبل �النــزالق �ملمتد على طول 

من �أعلى �لربج �لذي يرتفع 12 مرت� .
و�لتاأمل  للتفكري  �ملهرجان  لـــزو�ر  مق�ضد�  �لــهــدوء  منتزه  ويعد 
و�ضط �أجو�ء مريحة حتيط بها �الأ�ضجار �لتي حتمل كتبا بدال من 
�الأور�ق حيث �ضيتمكن �لزو�ر من �الختيار ما بني �لكتب �ملختلفة 
�ملعلقة لقر�ءة �لق�ض�س �أو �الن�ضمام لركن �لرو�ية وذلك يف �أجو�ء 
حماطة باألو�ن �لطيف �لر�ئعة و�ملو�ضيقى �خلا�ضة، باالإ�ضافة �إىل 

ظالل �الأ�ضجار �ملتوفرة بعيد� عن �الأن�ضطة �حلية للمهرجان.
برنامج  �لــعــام  هــذ�  ن�ضخته  يف  �المــــار�ت  �م  مــهــرجــان  ويحت�ضن 
جمموعة  ت�ضم  جديدة  من�ضة  وهــو  تفاعلية  حــو�ر�ت   .. �ملجل�س 
و�لنقا�ضات حول قيم متكني  �لعمل  و��ضعة من �حلــو�ر�ت وور�ــس 
�ملر�أة، �إىل جانب تعزيز مفاهيم �لتعليم و�لت�ضامح و�إلهام �الأجيال 
�جلديدة لتبني �البتكار يف �لتعبري عن �أنف�ضهم ب�ضكٍل مبدع ومن 

دون عو�ئق.
�ل�ضيخة  ل�ضمو  �لعظيمة  و�الإ�ضهامات  بالقيم  �لربنامج  ويحتفي 
�لربنامج  �الإمــار�تــي حيث يغطي  �ملجتمع  بنت مبارك يف  فاطمة 
و�ــضــيــديــر جل�ضاته  �ملــو�ــضــوعــات  مــن  متنوعة  �لــيــومــي جمــمــوعــة 

�حلو�رية رو�د �أعمال وخمت�ضون يف �ضتى �لقطاعات.
ولعا�ضقات �لريا�ضة، ميكنهن ح�ضور جل�ضة ك�ضر �الأرقام �لقيا�ضية 
�لــتــي تقدمها حــوريــة طــاهــري وزهـــرة الري من  �لقيود  وجتـــاوز 
�أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�ضة �لن�ضائية يف حني تدير �ضنا 
باجر�س، �لرئي�س �لتنفيذي ل�ضركة بر�ند موك�ضي جل�ضة حو�رية 
تفاعلية حتت ��ضم متكني �لن�ضاء .. بني �لريادة ور�ئد�ت �الأعمال 
�الأعمال  ريـــادة  �ل�ضلّيم جل�ضة حــو�ر  وكــوثــر  �ملــدين  �ــضــارة  وتــديــر 
�لتي  �لعمل  وور�ــس  �ملناق�ضات  من  �لعديد  جانب  �ىل  �البتكارية 

ت�ضهم مبجملها يف تقدمي �أفكاٍر �إبد�عية وتكري�س �البتكار.
ويــتــيــح خمــطــط �ملــهــرجــان هـــذ� �لــعــام مــرونــة و�ــضــهــولــة كــبــرية يف 
�لتنقل بني �ملناطق �ملختلفة �إذ مت تق�ضيم منطقة مطاعم �ل�ضاطئ 
مت  كما  �إليها،  �لو�ضول  ت�ضهيل  بهدف  فرعيتني،  منطقتني  �إىل 
نقل موقع جناح �أم �الإمار�ت و�مل�ضرح �لرئي�ضي �إىل مركز �ملهرجان 
لذ�ت �لغاية، ف�ضاًل عن ذلك تتو�فر جمموعة و��ضعة من �ملر�فق، 
�لتي ت�ضتمل على: مركز طبي، ومر�فق �لتمري�س، ونقطة جتمع 
و�لن�ضاء/،  /للرجال  لل�ضالة  وغرفة  �ملفقود�ت،  مكتب  وتت�ضمن 
بالزو�ر من ذوي �الحتياجات �خلا�ضة،  �إىل جانب مر�فق خا�ضة 
ونقاط ��ضتعالمات تتوزع على عدد من �ملو�قع �ال�ضرت�تيجية يف 

جميع �أنحاء �ملهرجان.
ويفتح �ملهرجان �أبو�به للزو�ر يوميا من �الأحد �إىل �الأربعاء �بتد�ء 
من  �بتد�ء  �الأ�ضبوع  نهاية  عطلة  ويف  ع�ضر�  �لر�بعة  �ل�ضاعة  من 
�ل�ضاعة 2 من بعد �لظهر وحتى منت�ضف �لليل، وذلك خالل فرتة 
�أو عند  تيكيت ما�ضرت  �لتذ�كر عرب موقع  �ضر�ء  �حلــدث. وميكن 
بو�بة �ملهرجان مبا�ضرة، وترت�وح �أ�ضعارها بني 10 �ىل 20 درهما 
للبالغني ولالأطفال حتت 12 �ضنة، بينما ميكن لالأطفال بعمر 5 

�ضنو�ت �أو �أ�ضغر �لدخول جمانا.

•• اأبوظبي-وام:

قدم �ضمو �ل�ضيخ �ضلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �ضاحب �ل�ضمو 
رئي�س �لدولة ، و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملغفور له، باإذن �هلل تعاىل، 
خليفة حممد خلف �ملزروعي، وذلك خالل �لزيارة �لتي قام بها 
�ضموه ع�ضر �أم�س �إىل خيمة �لعز�ء �لتي ن�ضبت �إىل جو�ر منزل 
بطي  �أوالده  و�لتقى خاللها  باأبوظبي  �ملحاربة  فريج  �لفقيد يف 

�ملزروعي،  خلف  حممد  خلف  و�ضقيقه  وغــامن  وحممد  و�أحــمــد 
وبع�ضا من �أهله و�أقاربه.

�م�س  ع�ضر  �لدولة  رئي�س  �ل�ضمو  �ضاحب  ممثل  �ضمو  قــدم  كما 
و�جب �لعز�ء يف وفاة زوجة حممد جابر �ملحريبي، خالل زيارة 
�ضموه �إىل خيمة �لعز�ء �لتي ن�ضبت �أمام منزل �لفقيدة يف منطقة 
�ملحاربة نف�ضها، حيث �لتقى �ضموه �أوالدها كل من جابر وعبد�هلل 
�أبناء حممد جابر �ملحريبي، وعــدد� من  و�أحمد  وخلفان ور��ضد 

تو�جد  خــالل  �خليمة  يف  تــو�جــدو�  �لــذيــن  و�ملقيمني  �ملو�طنني 
�ضموه للعز�ء.

يف  و�حلــ�ــضــور  نــهــيــان،  �آل  ز�يـــد  بــن  �ضلطان  �ل�ضيخ  �ضمو  وعـــرب 
�خليمتني عن �ضادق مو��ضاتهم يف م�ضابي �ملزروعي و�ملحريبي، 
بو��ضع  و�لفقيدة  �لفقيد  يتغمد  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  �ضائلني 
�ل�ضرب  �أهلهما  يلهم  و�أن  جناته،  ف�ضيح  ي�ضكنهما  و�أن  رحمته، 

و�ل�ضلو�ن.

�ملحريبي  جابر  حممد  �ملــو�طــن  �ضحة  على  �ضموه  �طــمــاأن  كما 
�إبـــالغـــه عـــز�ء �ــضــمــوه و�لـــدعـــاء لــه بال�ضفاء  �أبــنــائــه  وطــلــب �إىل 

و�ل�ضالمة.
�ضكرهم وعظيم  �لفقيدين عن خال�س  �أهل  �أعــرب  من جانبهم، 
تقديرهم ل�ضمو �ل�ضيخ �ضلطان بن ز�يد �آل نهيان، �لذي يحر�س 
�ملو�طنني منا�ضباتهم  و�أبنائه  �إخو�نه  كل �حلر�س على م�ضاركة 

�ملختلفة، د�عني ل�ضموه بطول �لعمر، وخري �جلز�ء.

•• العني - الفجر

للخدمات  �أبوظبي  �ضركة  من�ضاآت  �إحــدى  تــو�م  م�ضت�ضفى  نظمت 
باإد�رة  دورة تدريبية جديدة معتمدة  �إطــالق  �ل�ضحية �ضحة عن 
�لتغذية �ملجتمعية حتت عنو�ن )�جلديد يف علم �لتغذية( ��ضتفاد 
�لعاملني  �لباحثني و�الأخ�ضائيني و�لفنيني  �لــدورة فئة  من هذه 
د�خل  و�لت�ضريعية  �لرقابية  و�جلهات  و�لتغذية  �لغذ�ء  جمال  يف 
�لـــدولـــة، حــيــث قـــدم �لـــــدورة رئــيــ�ــس �جلــمــعــيــة �لــكــويــتــيــة للغذ�ء 

و�لتغذية د.�أحمد ر��ضد �لهيفي من دولة �لكويت.
�لعلمية  �ملعلومات  تطوير  �إىل  �هــد�فــهــا  �ضمن  �لـــدورة  حر�ضت 
الخت�ضا�ضيي �لتغذية من خالل معرفة �ال�ضرت�تيجيات �خلم�ضة 
�لرب�مج  و��ضتخد�م  و�لــرتكــيــز،  �لعقلية  �لــقــوة  لــزيــادة  �لتغذوية 
�ل�ضخ�ضية  �لتجارب  بني  و�لتمييز  �ل�ضمنة،  ملكافحة  �لتلفزيونية 
و�لدر��ضات و�الإر�ضاد�ت، وكذلك �كت�ضاب مهارة �ل�ضلوك �ل�ضحي .

��ضتخد�م  �أهمية  منها  �ملــحــاور  مــن  �لعديد  �لـــدورة  ناق�ضت  وقــد 
لدى  �ل�ضحي  �لــوعــي  ن�ضر  يف  ت�ضاعد  �لتي  �الإعــالمــيــة  �لو�ضائل 

�الأبحاث  �إن�ضاء  يف  �الإعالمية  �لو�ضائل  ��ضتغالل  وكيفية  �ملجتمع 
�لعلمية وطرق �ختيار عينة �لبحث، وكما ناق�ضت �ال�ضرت�تيجيات 
�لــتــي هي:  و�لــرتكــيــز  �لعقلية  �لــقــوة  لــزيــادة  �لــتــغــذويــة  �خلم�ضة 
�لالزمة  �لوجبات  وعــدد  �لفطور  وجبة  �الأوىل:  �ال�ضرت�تيجية 
�لعنا�ضر  �لــثــانــيــة:  �ال�ضرت�تيجية  �لـــدم،  �ضكر  على  للمحافظة 
�ال�ضرت�تيجية  �لــدمــاغ،  وظــائــف  لتح�ضني  �لــ�ــضــروريــة  �لغذ�ئية 
�البتعاد عن  �لر�بعة:  �ال�ضرت�تيجية  �لغذ�ئية،  �ملكمالت  �لثالثة: 
�لوجبات �ل�ضريعة و�حلد من �لكافيني، �ال�ضرت�تيجية �خلام�ضة: 

�لن�ضاط �لبدين و�ال�ضرتخاء.
وجاءت هذه �لدورة ت�ضامنا مع ما ت�ضهده دول �خلليج �لعربي يف 
�الأعو�م �لثالثني �ملا�ضية من تغري�ت كبرية يف منط �ال�ضتهالك 
وملح  و�ل�ضكريات  للدهون  �الأفــر�د  ��ضتهالك  ز�د  فلقد  �لغذ�ئي. 
�لطعام بينما �نخف�س ��ضتهالك �لفو�كه و�خل�ضرو�ت و�الألياف. 
وقد �أدى هذ� �لتغري �إىل زيادة �نت�ضار بع�س �الأمر��س �لتي �عتربت 
من �الأ�ضباب �لرئي�ضية للوفيات كاأمر��س �لقلب و�ل�ضرطان ود�ء 
دور�ً  و�ل�ضحية  �ملتو�زنة  �لتغذية  تلعب  لذلك  و�ل�ضمنة.  �ل�ضكري 

مهماً يف �لوقاية من تلك �الأمر��س مما ينتج عنه تقليل �ل�ضرف 
�ملايل لعالج هوؤالء �لذين يعانون من �الأمر��س �ملرتبطة بالتغذية. 
ومن هذ� �ملنطلق يعترب دور �أخ�ضائي �لتغذية مهم يف �لتخطيط 

�ملجتمع،  تفيد  �لتي  و�لوقائية  �لغذ�ئية  �ال�ضرت�تيجية  للرب�مج 
غذ�ئية  �خــتــيــار�ت  نحو  و�ملر�ضى  �الأفـــر�د  توجيه  �إىل  باالإ�ضافة 

�ضحية متو�زنة تنا�ضب �حتياجاتهم وحاالتهم �ل�ضحية.

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ضت�ضفى �ملفرق                     5823100
 م�ضت�ضفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�ضيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�ضت�ضفى تو�م                         7677444
م�ضت�ضفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�ضت�ضفى ر��ضد                       3371111
م�ضت�ضفى دبى                          2714444
م�ضت�ضفى �لرب�حة                   2710000
م�ضت�ضفى �ملكتوم                     2221211         
م�ضت�ضفى �المل                      3444010
م�ضت�ضفى �لو�ضل                    2193000

ال�صارقة 
م�ضت�ضفى �لقا�ضمى                 5386444
م�ضت�ضفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ضت�ضفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ضت�ضفى �م �لقيوين                7656888
را�ش اخليمة 

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

الفجرية
م�ضت�ضفى �لفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�ضت�ضفى �الأهلى مرد�س         6262666
م�ضت�ضفى �لنور                       6139111
�مل�ضت�ضفى �المار�تى �لفرن�ضى 6265722

 دبى
م�ضت�ضفى ولكري                      2829900
�مل�ضت�ضفى �الأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�ضت�ضفى �لدولية  �خلا�ضة 2212484

ال�صارقة 
م�ضت�ضفى �لزهر�ء �خلا�ضة     5619999
م�ضت�ضفى زليخة                      5658866
�مل�ضت�ضفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�ضت�ضفى �مللكى                       5452222

العني
م�ضت�ضفى �لو�حة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�ضيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�ضيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�ضيدلية �الأهلية �ملركزية     6269545
�ضيدلية رميا                          6744214
�ضيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�ضيدلية م�ضفح                      5546674
�ضيدلية د�ر �ل�ضفاء                 6411299
�ضيدلية �بن �ضينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�ضيدلية عجمان                     7446031 
�ضيدلية مكة                           7446343 
�ضيدلية �ملدينة                       7468424
�ضيدلية �المار�ت                    7474900
�ضيدلية �الأم                           7429006

دبى 
�ضيدلية �ملدينة                       2240566 
�ضيدلية �جلامعة                    3967335 
�ضيدلية �الأحتاد                      3935619

�ضيدلية �بن �ضينا -  بر دبى   3556909 
�ضيدلية جر�ند بن �ضينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�ضيدلية �لعني                        7655120  
�ضيدلية فرح                           7630120 
�ضيدلية �ل�ضالم �جلديدة       7543887

ال�صارقة
�ضيدلية م�ضافى                      5732221 
�ضيدلية حمد                          5582800
�ضيدلية مكة                           5656994 
�ضيدلية �لر�زى                      5565262 
�ضيدلية نادين                        5733311 
�ضيدلية �بن  �ضينا �لكورني�س  5726885 
�ضيدلية �ل�ضارقة                    5623850 

ام القوين
�ضيدلية �حلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
�المار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة
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العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/فيربو للخدمات 

CN 2030137:لفنية ذ.م.م رخ�ضة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة فوزيه علي حممد �لعو�ضي %51

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف �ضلطان بن حممد بن خالد �حمد �لقا�ضمي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإعــــــــــالن
�ل�ضـــــادة/�حلالق مربوك  بان  �لتنمية �القت�ضادية  د�ئـــرة  تعلن 

رخ�ضة رقم:CN 1031514 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة �حمد عي�ضى ح�ضن علي �لزعابي %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف عيد عبيد عيد عبيد �لزعابي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/موتر و�ي مليكانيك 

�ل�ضيار�ت رخ�ضة رقم:CN 1717225 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة مرو�ن عامر علي عامر �ل�ضليمي %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف �حمد حميد علي مطر �ملزروعي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإعــــــــــالن
�لبد�ية  �ل�ضـــــادة/�ضالون  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

للرجال رخ�ضة رقم:CN 1512281 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة عادل �ضيف عامر ح�ضن �جلابري %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممد مبارك �ضالح مبارك �لكثريي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/و�ضرتن وي للمقاوالت 

�لعامة ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1756165 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة فني�ضه عبد�هلل علي %20
تعديل ن�ضب �ل�ضركاء

�ضلطان علي مانع مفرح �الحبابي من 40% �ىل %20
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �القت�ضادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/تر�ضت لتجارة �لنفايات 

CN 2022526:لورقية و�ملعدنية ذ.م.م رخ�ضة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة عمر�ن عبد�لعزيز %49
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف بر��ضينجيت ر�ها

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف مانوج كومار جايار�مولو نايدو
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �القت�ضادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/�ضاعدين لو�ضاطة 

CN 1166093:خلدمات ذ.م.م رخ�ضة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�ضب �ل�ضركاء
علي �ضامل علي �ضامل �لنيادي من 10% �ىل %61

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف مها حمد �ضعيد م�ضلح �الحبابي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/مركز بودي وورك�س 

�لطبي ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1006085 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�ضب �ل�ضركاء

توما�س جيورج در بريجر من 15% �ىل %24
تعديل ن�ضب �ل�ضركاء

�آن هيلني فيكن من 32% �ىل %25
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف كاترينا ويلتون
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �القت�ضادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�ضادية بخ�ضو�س �لرخ�ضة 
تري  �لتجاري:�وليف  باال�ضم    CN رقم:1302636 
و�عادة  �لرخ�ضة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  لالزياء 

�لو�ضع كما كان عليه �ضابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�ضبوع  خالل  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة 

حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�ضادية بخ�ضو�س �لرخ�ضة 
رقم:CN 1900654 باال�ضم �لتجاري:�خلربة لت�ضليح 
�ل�ضيار�ت بالغاء طلب تعديل �لرخ�ضة و�عادة �لو�ضع 

كما كان عليه �ضابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�ضبوع  خالل  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة 

حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/غامن �لزرعوين لقطع �لغيار

رخ�ضة رقم:CN 1039871  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة عبد�لنور حممد طاهر حممد �ضالح �لزرعوين %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف غامن عبد�لنور حممد طاهر �لزرعوين

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�ضاحة 4.3*1 �ىل 0.50*0.20

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية �ىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��ضم جتاري من/غامن �لزرعوين لقطع �لغيار 

GHANIM AL ZAROONI SPARE PARTS

�ىل/�لقطان لقطع �لغيار �ل�ضيار�ت - ملالكها عبد�لنور حممد �لزرعوين - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م   

 ALQATAN SPARE PARTS FOR CARS - OWEND BY ABDULNOOR

MOHAMMED ALZAROONI SOLE PROPRIETORSHIP

�أربعة ع�ضر  فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية خالل 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة 

حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/غامن �لزرعوين للمقاوالت �لعامة

رخ�ضة رقم:CN 1072640  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة عبد�لنور حممد طاهر حممد �ضالح �لزرعوين %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف غامن عبد�لنور حممد طاهر �لزرعوين

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�ضاحة 1*1 �ىل 0.50*0.20

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية �ىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��ضم جتاري من/غامن �لزرعوين للمقاوالت �لعامة 

GHANIM AL ZAROONI GENERAL CONTRACTING

�ىل/�لقطاع للمقاوالت �لعامة - ملالكها عبد�لنور حممد �لزرعوين - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م   

 ALQATAN GENERAL CONTRACTING - THE OWNER ABDULNOOR

MOHAMMED ALZAROONI SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�أربعة ع�ضر  فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية خالل 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة 

حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/رويال بزن�س �ضنرت ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 1195995  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة �ضركة �تر� �لتجارية ملالكها عو�س طريف �لكتبي �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد 

ATRA TRADING OWNERD BY AWAD TAREEF ALKUTBI - Sole Proprietorship L.L.C ذ.م.م

ATRA TRADING CO. LLC تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضركة �تر� �لتجارية ذ.م.م

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف من�ضور عو�س طريف �لكتبي

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�ضاحة 8*2 �ىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين/من �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة �ىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��ضم جتاري من/رويال بزن�س �ضنرت ذ.م.م 

ROYAL BUSINESS CENTER LLC

�ىل/رويال بزن�س �ضنرت مملوكه ل�ضركة �تر� �لتجارية �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م   

ROYAL BUSINESS CENTER OWNERD BY ATRA TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�أربعة ع�ضر  فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية خالل 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة 

حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/جنر�ن للعباية و�ل�ضيلة

رخ�ضة رقم:CN 1036797  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�ضاحة 0.80*3 �ىل 7*1

تعديل ��ضم جتاري من/جنر�ن للعباية و�ل�ضيلة 
NAJRAN ABAYA & SHAIL

�ىل/كافترييا �ورجن �ضويت 
ORANGE SWEET CAFETERIA

تعديل ن�ضاط/��ضافة بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا( )5610003(
تعديل ن�ضاط/حذف بيع �ملالب�س �لعربية - بالتجزئة )4771105(

تعديل ن�ضاط/حذف تف�ضيل وخياطة �ملالب�س �لن�ضائية �لعربية )�لعباء�ت �لن�ضائية( 
)1410906(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/�لبا�ضق للمقاوالت �لعامة 

رخ�ضة رقم:CN 2294229  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�ضاحة null*null �ىل 1*1

تعديل ��ضم جتاري من/�لبا�ضق للمقاوالت �لعامة
AL BASHIEQ GENERAL CONTRACTING

�ىل/�خلابية للمقاوالت �لعامة  
AL KHABIA GENERAL CONTRACTING

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث 

�ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية �ل�ضناعة باأن: �ل�ضادة/املتحدة للرخام واجلرانيت ذ.م.م  

IN - 1001952 :رقم �لرخ�ضة �ل�ضناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �إتخاذ �لتعديل �لتايل:

خروج �ل�ضركاء:
مهند ن�صر اهلل خمي�ش �صالح 

دخول �ل�ضركاء:
ن�صر اهلل خمي�ش حممد �صالح

لت�ضبح �لرخ�ضة �ل�ضناعية با�ضماء �ل�ضركاء:
اأحمد حممد خليفة بن يو�صف ال�صويدي

مهند ن�صر اهلل خمي�ش �صالح
وعلى كل من لديه �عرت��س على �الجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية 
�ل�ضناعه - �إد�رة خدمة �مل�ضتثمرين - خالل �أ�ضبوع من تاريخ ن�ضر �الإعالن ، 
و�إال فلن يقبل مكتب تنمية �ل�ضناعة �أي �عرت��س بعد �نق�ضاء مدة �الإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/بر�يفنف�ضت �ضيبيلدينغ 

CN 1474916:لال�ضتثمار�ت ذ.م.م رخ�ضة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة حممد خليفة علي �ضعيد %51

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف ذي فري�ضت �بوظبي ماجنمنت �ضريفي�ضز ذ.م.م

THE FIRST ABU DHABI MANAGEMENT SERVICES LLC 
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �القت�ضادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

�سيدلية نبع املدينة- ذ م م
تعلن �ل�ضيدة/ جيهان حممد حافظ.. كم�ضفي ق�ضائي 
.. �أنه بناء على حكم حمكمة �بوظبي �البتد�ئية-�ملحكمة 

�لتجارية بتاريخ 2017/03/09 بحل وت�ضفية �ضركة
 �صيدلية نبع املدينة - ذ م م

�لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   0502054008 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�ضفى  �إىل 
�مل�ضتند�ت  و�إح�ضار  �بوظبي   32313 �س.ب   026344316
�لثبوتيه، وذلك خالل مدة �أق�ضاها 45 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذ� �العالن.

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

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

فن المارات للهدايا والتحف- ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية و�خلا�س بت�ضفية 
�ل�ضركة �ملذكورة �أعاله )فن �المار�ت للهد�يا و�لتحف- ذ م م( 
يعلن �مل�ضفى / مكتب �لهاملى لتدقيق �حل�ضابات عن ت�ضفية 
على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة  �ل�ضركة 
�ل�ضركة �ملذكورة �عاله عليه �لتقدم مبطالبته مع �مل�ضتند�ت 
�ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�ضفى، وذلك خالل �لدو�م �لر�ضمي وملدة 
�ملدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  �الإعالن،  تاريخ  من  يوماً   45

�ملحددة باالإعالن ي�ضقط حقه باملطالبة.
 تليفون �مل�ضفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�ضارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق )6( �ضقة )17( 

مكتب �لهاملى و �ضركاه – حما�ضبون قانونيون. 

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

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/ �ضالون �ضي بريز 

للرجال رخ�ضة رقم:CN 1455666  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة مكتوم هويدي حممد عيد�س �لر��ضدي %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف علي حممد حمد �لكتبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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نادي تراث الإمارات ي�سارك يف فعاليات �ساعة الأر�س 2017 اليوم
•• اأبوظبي-وام:

ي�ضارك نادي تر�ث �الإمار�ت يف فعاليات �ضاعة �الأر�س 2017 �ليوم 
�ل�ضبت �إىل جانب �لعديد من �جلهات �حلكومية و�خلا�ضة.

و �أ�ـــضـــاد �ــضــعــادة عــبــد�هلل حمــمــد جــابــر �ملــحــريبــي �ملــديــر �لتنفيذي 
للخدمات �مل�ضاندة بنادي تر�ث �الإمار�ت يف ت�ضريح له بهذه �ملنا�ضبة 
�ضاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�يــد  بــن  �ضلطان  �ل�ضيخ  �ضمو  بتوجيهات 
�ليوم  �ل�ضمو رئي�س �لدولة رئي�س �لنادي بامل�ضاركة يف فعاليات هذ� 
�لذي يهدف �إىل ن�ضر �لوعي حول �أهمية تر�ضيد ��ضتهالك �لكهرباء 
ثاين  �نــبــعــاثــات  مــن  للحد  �لعاملية  �جلــهــود  ودعـــم  �لــهــدر  وتقلي�س 

�أك�ضيد �لكربون و�لتقليل من �لتلوث �لبيئي و�إيجاد حلول م�ضتد�مة 
لظاهرة �الحتبا�س �حلر�ري و�لتغري �ملناخي.

و قال �ضعادته �إن �لنادي �ضيطفئ �الأنو�ر ل�ضاعة كاملة م�ضاء غد عن 
�الأجهزة �لكهربائية و�الإ�ضاءة غري �ل�ضرورية .. وحث �ملوظفني على 
�مل�ضاركة يف هذه �حلملة �لعاملية من خالل �إطفاء �الأنــو�ر و�الأجهزة 

�لكهربائية يف �ملنازل.
يف  و�مل�ضاهمة  �لوطنية  �ملــبــادر�ت  دعــم  �أهمية  على  �ملحريبي  �ضدد  و 
مثل هذه �لفعاليات �لتي ت�ضاهم يف �يجاد بيئة �آمنة ونظيفة وت�ضعى 
لتكري�س ثقافة تر�ضيد ��ضتهالك �لطاقة وتقليل �النبعاثات �حلر�رية 

وتعزيز �لوعي �لبيئي و�حلد من �لتلوث.

ويل عهد الفجرية يح�سر حفل زفاف حممد خالد ال�سم
•• الفجرية-وام: 

ح�ضر �ضمو �ل�ضيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�ضرقي ويل عهد �لفجرية �م�س ماأدبة �لغد�ء �لتي �أقامها �ملو�طن 
خالد �الأ�ضم يف �ضالة نيولوفر مبنا�ضبة زفاف جنله حممد .

كما ح�ضر �ملاأدبة �ل�ضيخ �لدكتور ر��ضد بن حمد �ل�ضرقي رئي�س هيئة �لفجرية للثقافة و�الإعالم نائب رئي�س منطقة 
�لفجرية لل�ضناعات �لبرتولية فوز و�ل�ضيخ عبد�هلل بن حمد بن �ضيف �ل�ضرقي.

و�أعرب �أهايل �لعري�س عن �ضعادتهم مب�ضاركة �ضمو ويل عهد �لفجرية �أفر�حهم و�لتي توؤكد �هتمام �ضموه ورعايته 
�لكرمية ل�ضباب �المارة يف كل �ملحافل و�ملنا�ضبات.

ح�ضر �ملاأدبة �ضعادة حممد �ل�ضنحاين مدير �لديو�ن �الأمريي بالفجرية و�ضامل �لزحمي مدير مكتب �ضمو ويل 
عهد �لفجرية وحممد �الأفخم مدير عام بلدية �لفجرية وعدد من مدر�ء �لدو�ئر �حلكومية يف �المارة وجمع غفري 

من �أهل و�أقارب �لعري�س و�ملدعوين.

�سفري الدولة لدى اأوتاوا 
يلتقي م�سوؤولة كندية 

•• اأوتاوا -وام:

�لــتــقــى �ـــضـــعـــادة حمــمــد �ــضــيــف هالل 
�لــ�ــضــحــي �ــضــفــري �لـــدولـــة لـــدى �أوتــــاو� 
من�ضف  مــــرمي  مـــعـــايل  �الول  �أمـــ�ـــس 
�ملــر�أة وعدد�  ل�ضوؤون  �لكندية  �لوزيرة 
�لربملانيني.  و�الأعــ�ــضــاء  �لــنــو�ب  مــن 
وجرى خالل �للقاء - �لذي عقد مبقر 
بـــاأوتـــاو� - مناق�ضة  �لــكــنــدي  �لــربملــان 
وتعزيز  �ملــــر�أة  بــ�ــضــوؤون  تتعلق  ق�ضايا 

�لعالقات �لثنائية بني �لبلدين.

مب�صاركة العني للتوزيع والبيئة واجلامعة 

اأم�سية كلنا المارات يف جمل�س اليحر ت�سيد بدعم القيادة ل�ستدامة املياه وتدعم الرت�سيد
•• العني-الفجر :

�أم�ضية  يف  �ملــــ�ــــضــــاركــــون  ـــــاد  �أ�ـــــض  
جمل�س  يف  �المــــار�ت  كلنا  جمعية 
�لكبري  و�لــدعــم  باالهتمام  �ليحر 
�لقيادة  توليه  �لـــذي  �لــالحمــدود 
جاء   ، �ملياه  ��ضتد�مة  يف  �لر�ضيدة 
�ملجال�س  بـــرنـــامـــج  �ــضــمــن  ذلـــــك 
�الإمـــار�ت  كلنا  جلمعية  �لتوعوية 
�جلمعية  �أقــامــت  �لــعــني  مبنطقة 
�ملجتمعية  �لــتــوعــويــة  �أمــ�ــضــيــتــهــا 
�الأوىل يف جمل�س �ليحر مبنا�ضبة 
ومو�كبة  لــلــمــيــاه  �لـــعـــاملـــي  �لـــيـــوم 
�ملياه  ��ــضــتــهــالك  تــر�ــضــيــد  جلــهــود 
بــحــ�ــضــور �ــضــعــادة �ملــتــعــر�ــس �ضيف 
ـــعـــادة بدر  بــــن مـــيـــا �لـــعـــفـــاري و�ـــض
�لتنفيذي  �ملــديــر  �لــذهــلــي  نــا�ــضــر 
للعمليات يف �ضركة �لعني للتوزيع 
وكهرباء  مـــيـــاه  لــهــيــئــة  �لـــتـــابـــعـــة 
يــو�ــضــف �ضامل  �بـــوظـــبـــي و�ـــضـــعـــادة 
�لعام  �ل�ضر  �مــني  �لعامري  منيف 

للجمعية .
عبد�هلل  �ملحامي  �الم�ضية  و�د�رة 
�حتفال  يـــقـــام    : قـــائـــال  �لــكــعــبــي 
�لـــيـــوم �لــعــاملــي لــلــمــيــاه �ــضــنــويــا يف 
22 مار�س، بو�ضفه و�ضيلة جلذب 
�لعذبة  �ملــيــاه  �أهمية  �إىل  �النــتــبــاه 
�مل�ضتد�مة  �الإد�رة  �إىل  و�لــدعــوة   ،
�لعاملي  و�ليوم  �لعذبة  �ملياه  ملــو�رد 
وفر�ضة  عاملية  فعالية  هو  للمياه 
�ملت�ضلة  بــــاالأمــــور  �لـــوعـــي  لـــرفـــع 
بــاملــيــاه، والإلــهــام �الآخــريــن التخاذ 
�الإجر�ء�ت �لالزمة الإحد�ث فارق ، 
وبهذه �ملنا�ضبة ي�ضر جمل�س �ليحر 
�لعاملي  �حلـــــدث  هــــذ�  ��ــضــتــ�ــضــافــة 
�لفعالية  هـــذه  خـــالل  مـــن  وذلــــك 
�لتي ينظمها �ملجل�س بالتعاون مع 

جمعية كلنا �المار�ت .
�ضعادة  �الأم�ضية  بد�ية  يف  وحتــدث 
�لدكتور �ضعيد بن هوميل �لعامري 
ع�ضو جمل�س �د�رة �جلمعية مدير 
عـــام مــركــز �ــضــنــاع �لــقــر�ر �لدويل 
لــلــتــدريــب و�ال�ــضــتــ�ــضــار�ت قــائــال : 
�ل�ضمو  �ضاحب  �ضيدي  مقولة  �إن 

)كلنا �الإمار�ت(.
ثــم حتـــدث �ملــهــنــد�ــس �ــضــامل �ضيف 
ب�ضركة  �ملياه  د�ئرة  �لعفاري مدير 
�جلهود  مــبــيــنــا  لـــلـــتـــوزيـــع  �لـــعـــني 
حكومة  تــبــذلــهــا  �لـــتـــي  �لـــكـــبـــرية 
خدمات  ��ـــضـــتـــد�مـــة  يف  �بـــوظـــبـــي 
�ملـــيـــاه و�لــطــاقــة مـــن خـــالل هيئة 
وجمموعة  �بوظبي  وكهرباء  مياه 
�ضركاتها وباإ�ضر�ف مكتب �لتنظيم 
و�لـــرقـــابـــة ودعـــــم الحمــــــدود من 
�لتو�ضعة  مل�ضاريع  �لر�ضيدة  �لقيادة 
للقطاع  و�لــتــحــديــث  و�لــتــطــويــر 
�لتاريخية  بـــاجلـــمـــلـــة  مـــ�ـــضـــتـــدال 
بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يــد 
للقو�ت  �الأعـــــلـــــى  �لـــقـــائـــد  نـــائـــب 
�أهـــــم مـــن �لنفط  �ملـــيـــاه  �ملــ�ــضــلــحــة 

بالن�ضبة لالإمار�ت .
وكهرباء  مــيــاه  هــيــئــة  �أن  و�أو�ـــضـــح 
مملوكة  وطنية  موؤ�ض�ضة  �أبوظبي 
بــالــكــامــل حلــكــومــة �أبــوظــبــي، ذ�ت 
��ــضــتــقــاللــيــة قــانــونــيــة و�إد�ريـــــــة. و 
�ضيا�ضات  تنفيذ  على  �لهيئة  تعمل 
حكومة �أبوظبي �ملتعلقة بقطاع �ملاء 
جمموعة  طريق  وعن  و�لكهرباء، 
�ل�ضركات �لتابعة لها تقوم بتوفري 
�أبوظبي  الإمـــــارة  و�لــكــهــربــاء  �ملــــاء 
وجــــزء مـــن �حــتــيــاجــات �المـــــار�ت 
�الأخرى ، و دعم �الأبحاث لتطوير 
قــطــاع �ملـــاء و�لــكــهــربــاء يف �الإمـــارة 
وت�ضجيع �ملحافظة على مو�رد �ملاء 
�الإمــارة و�ال�ضتخد�م  و�لكهرباء يف 
، وتعمل على  �ملــو�رد  ال لتلك  �لفعَّ
مو�طني  وتوظيف  تدريب  �ضمان 
�ملتحدة  �لــعــربــيــة  �الإمــــــار�ت  دولـــة 
�ملــــاء و�لــكــهــربــاء، ون�ضر  يف قــطــاع 
�ملتعلقة  و�الإر�ـــــضـــــاد�ت  �ملــعــلــومــات 
تعتقد  و�لــتــي  �لــعــامــة  بامل�ضلحة 
�لهيئة �أنه من �مل�ضتح�ضن �أن يكون 

�مل�ضتهلكون على علم بها. 
قطاع  يعترب   : �لــعــفــاري  و�أ�ـــضـــاف 
�ملياه و�لكهرباء ثاين �أكرب قطاع يف 
�إمارة �أبوظبي ومن �أكرب قطاعات 
وقدم  �ملنطقة  يف  و�لكهرباء  �ملياه 

نهيان  �آل  ز�يـــد  بــن  خليفة  �ل�ضيخ 
ورعاه  �هلل  حفظه  �لــدولــة  رئي�س 
بعون  مت�ضي  �ضوف  �الأجيال  �إن   (
�هلل على �أر�س �الإمار�ت جيال بعد 
بــفــ�ــضــل �هلل هذه  و�ــضــتــبــقــى  جــيــل 
�الأر�ـــــس �لــطــيــبــة حتــر�ــضــهــا عناية 
�لرجال  عــز�ئــم  وحتميها  �خلــالــق 
و�ضو�عدهم و�ضتبقى ر�ية �الإمار�ت 
�أعمال  معها  وتبقى  خفاقة  عالية 
رجالها �ملخل�ضني �الأوفياء �ضو�هد 
حـــيـــة ومــــعــــامل بــــــــارزة عـــلـــى درب 

م�ضرية هذ� �لوطن (.
حتيات  �أبلغكم   : �لــعــامــري  وتــابــع 
�ل�ضيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س جمعية كلنا �الإمار�ت 
ذ�ت  �الإمــــــــار�ت  كــلــنــا  جــمــعــيــة  ،�إن 
ومباركة  بــقــر�ر  تاأ�ض�ضت  عــام  نفع 
حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  من 
عهد  ويل  نـــهـــيـــان  �آل  ز�يـــــــد  بــــن 
�الأعلى  �لـــقـــائـــد  نـــائـــب  �أبـــوظـــبـــي 
�ضمو  وبــرئــا�ــضــة  �مل�ضلحة  لــلــقــو�ت 
ز�يد  بــن  بــن حمــمــد  ذيـــاب  �ل�ضيخ 
نــهــيــان وتــ�ــضــعــى �جلــمــعــيــة �ىل  �آل 
حتــقــيــق جمــمــوعــة مـــن �الأهـــــد�ف 
�النتماء  على  توؤكد  �لتي  �ل�ضامية 
و�لوفاء لدولة �الإمار�ت و قيادتها 
وتر�ضيخ  تعزيز  و�أهمها  �لر�ضيدة 
مفهوم �لوطنية و�لعمل على ن�ضر 
�أو��ضر �الألفة و�لتالحم بني �أفر�د 
على  �ملــو�طــنــني  وحتــفــيــز  �ملجتمع 
�لوطنية وتوثيق  �مل�ضوؤولية  حتمل 
�لــعــطــاء و�لــتــطــور بني  وبـــث روح 

�أفر�د �ملجتمع �المار�تي.
ولذلك فاإن �جلمعية ب�ضدد �إقامة 
حما�ضر�ت توعوية و �جتماعية و 
ثقافية على مد�ر �ل�ضنة وبالتعاون 
�حلكومية  �جلـــــهـــــات  كــــافــــة  مـــــع 
و�خلـــــا�ـــــضـــــة ورجـــــــــــال �الأعــــــمــــــال 
�الأ�ضعدة  كــافــة  عــلــى  و�ملــو�طــنــني 
هذ�  على  و�خلــري  بالنفع  يعود  ملــا 
ليبقى  �ــضــعــبــه  و  و�أر�ـــضـــه  �لـــوطـــن 
و�حــة �أمــان وخري بــاإذن �هلل لذلك 
لتحقيق  �جلــمــيــع  تـــعـــاون  نـــاأمـــل 
جلمعيتكم  �لــ�ــضــامــيــة  �الأهــــــــد�ف 

عمل  �لــيــة  عــن  تــ�ــضــور�  للح�ضور 
�لقطاع من خالل �لهيئة و�ضركاتها 
تدير  �لتي  �خل�ضخ�ضة  و�ضركات 
�رتفاع �لطلب  �ملحطات م�ضر� �ىل 
�ربعة  �رتــفــع مــن  �ملــيــاه حيث  على 
ماليني جالون يوميا عام 1970 
يوميا  جــالــون  مــلــيــون   852 �ىل 
عام 2015 ومن �ملتوقع �ن ي�ضل 
جالون  مليون   972 �ىل  �لطلب 
�ن  وكــ�ــضــف   ،  2023 عـــام  يــومــيــا 
�لهيئة  يف  للماء  �النتاجية  �لقدرة 
يوميا  جــالــون  مــلــيــون   938 بــلــغ 
�ملياه  نقل  بلغ طــول خطوط  و�نــه 
بلغ طول  فيما  كيلو مرت   3701
�لف   12 �ىل  �ملــيــاه  تــوزيــع  �ضبكة 

و406 كيلومرت. 
وحتــــــدث مـــديـــر د�ئـــــــرة �ملــــيــــاه يف 
�ل�ضركة عن �لدور �مل�ضرتك لها يف 
تر�ضيد �ال�ضتهالك م�ضري� �ىل �نها 
تاأ�ض�ضت يف �الول من يناير 1999 
و�لكهرباء  �ملـــــاء  تـــوزيـــع  وتـــتـــوىل 
وتغطي  �لـــعـــني  مــنــطــقــة  لــ�ــضــكــان 
م�ضاحتها  تبلغ  جغر�فية  منطقة 
مربع  مرت  كيلو  و500  �لف   11
�لف   700 �لـــ  يفوق  �ضكان  ولعدد 
ن�ضمة و�ن روؤية �لعني للتوزيع الأن 
�ملت�ضدر  �لربع  قائمة  تكون �ضمن 
يف موؤ�ضر �أد�ء قطاع �ملاء و�لكهرباء 
عام  بحلول  �لــعــامل  م�ضتوى  على 
�ملاء  توزيع  يف  ور�ضالتها   2020
�آمنة،  فعالة،  بطريقة  و�لكهرباء 
منا�ضبة  وبتكلفة  للبيئة،  �ضديقة 
ومن قيمها �اللتز�م جتاه �جلمهور 
�الخالقي  بــالــ�ــضــلــوك  و�لــعــامــلــني 
و�لنز�هة و�لعمل �جلماعي و�لثقة 
و�مل�ضاركة  �ملجتمعية  و�مل�ضوؤولية 

و�لتميز �مل�ضتد�م .
يف  �ملتعاملني  عــدد  �زديــــاد  وك�ضف 
�ــضــنــوبــا وو�ضل   6% �ملــيــاه  قــطــاع 
�ملاء  �ملــتــعــامــلــني يف قــطــاعــي  عـــدد 
و�لكهرباء بالعني 223 �لف و43 
 37% �ملـــاء  قــطــاع  ميثل  متعامل 
�ل�ضركة يف  منهم .وحــول مبادر�ت 
جمال �لرت�ضيد ��ضار �ىل تنظيمها 

�لــهــيــئــة و�ــضــركــاتــهــا يف حملة  مـــع 
تر�ضيد �لتي �طلقت منت�ضف يناير 
�ل�ضركة  مــ�ــضــتــوى  وعــلــى  �ملــا�ــضــي 
قامت �ل�ضركة برت�ضيد �ال�ضتهالك 
�ملعر�س  وتـــنـــظـــيـــم  �ملـــ�ـــضـــاجـــد  يف 
و�لتدقيق  �لذكي  للمنزل  �ل�ضنوي 
و��ضتبد�ل  �لرئي�ضي  للمبنى  �ملائي 
كافة �الإ�ضاء�ت و�ل�ضنابري وتنفيذ 
�ل�ضبكات  كفاءة  لتح�ضني  در��ــضــات 
و�إطالق خطط �إد�رة جانب �لطلب 
و�إطالق برنامج تر�ضيد ��ضتهالك 
خدمة  و�إطــالق  �حلكومية  �ملباين 
حما�ضر�ت  تنظيم  و  ��ــضــتــ�ــضــار�ت 
�لــرت�ــضــيــد لطلبة  تــوعــويــة حــــول 
�ملــــــد�ر�ــــــس و�جلـــــامـــــعـــــات و�فـــــــر�د 
�ملتوقعة  �لفو�ئد  وحول   . �ملجتمع 
�ملــاء تطرق �ىل ثالث  تر�ضيد  من 
�ملــتــعــامــلــني يف  �الوىل مــنــهــا عــلــى 
خف�س فاتورة �ال�ضتهالك و�رتفاع 
م�ضتوى خدمة �لعمالء ب�ضبب قلة 
بخف�س  �ملجتمع  وعــلــى  �العــطــال 
مــعــدالت �لــتــلــوث �لــبــيــئــي وحفظ 
كميات  وخف�س  �لطبيعية  �ملـــو�رد 
�حلكومة  وعلى  �مل�ضتخدم  �لوقود 
�لر�أ�ضمالية  �ال�ضتثمار�ت  بخف�س 
�نتاج  �لـــالزمـــة الإنــ�ــضــاء حمــطــات 
�لت�ضغيل  تكاليف  وخــفــ�ــس  �ملــيــاه 

و�ل�ضيانة .
و�أو�ضح �لعفاري �ن �لرت�ضيد �ملائي 
للماء  �الأمثل  �ال�ضتخد�م  به  يعني 
منها  �ال�ضتفادة  �إىل  يــوؤدي  بحيث 
�لتكاليف  وبــاأرخــ�ــس  كمية  بــاأقــل 
�ملجاالت  جميع  يف  �ملمكنة  �ملالية 

لتجّنب   ، بــاملــاء  �ملــمــلــوء  �حلــو�ــس 
تبّخر �ملاء فيه �أو �ت�ضاخه، وبالّتايل 
عدم �حلاجة �إىل �إعادة ملئه ، و�أن 
يقللو� من مّدة �ال�ضتحمام وجعلها 

ملّدة خم�س دقائق.
كمال  �لـــ�ـــضـــيـــد  حتـــــــدث  بــــعــــدهــــا 
�لــهــا�ــضــمــي مدير  �لـــديـــن حــ�ــضــني 
قــ�ــضــم مــر�قــبــة �ملــيــاه �جلــوفــيــة يف 
جهود  عــن  باأبوظبي  �لبيئة  هيئة 
�ملياه  عـــلـــى  �حلــــفــــاظ  يف  �لــهــيــئــة 
�مل�ضروع  عـــن  وحتـــــدث  �جلـــوفـــيـــة 
يف  �ملــيــاه  لتخزين  �ال�ــضــرت�تــيــجــي 
�لغربية  بــاملــنــطــقــة  لـــيـــو�  مــديــنــة 
و�لذي يهدف للحفاظ على مو�رد 
و�ضمان  وتنميتها  �جلوفية  �ملــيــاه 
��ــضــتــد�مــتــهــا لــالأجــيــال �لــقــادمــة ، 
و�أكد على �أهمية �مل�ضروع �نطالقا 
�حلــكــيــمــة حلكومة  �لــــروؤيــــة  مـــن 
�المارة  خلطة  وتطبيقا  �أبوظبي 
�ال�ضرت�تيجية 2030 حيث �رتاأت 
�لــر�ــضــيــدة زيــــادة �ملخزون  �لــقــيــادة 
�ال�ضرت�تيجي للمياه ب�ضكل ميكن 
�المارة من �حتالل �ملرتبة �الوىل 
يف �ملنطقة �لعربية من حيث تو�فر 
�ملخزون �ال�ضرت�تيجي للمياه ، كما 
ي�ضهم يف زيادة ثقة �مل�ضتثمرين يف 
 ، �المــــارة  يف  �ملختلفة  �لــقــطــاعــات 
منوذجا  ميــثــل  �ملــ�ــضــروع  �أن  و�أكــــد 
و�لعمل  �جلــهــود  لــتــكــامــل  مــثــالــيــا 
�ملختلفة  �جلـــهـــات  بـــني  �ملــ�ــضــرتك 
للنقل  �بوظبي  �ضركة  يف  متمثلة 
�ضركات  �إحــدى  تر�ن�ضكو  و�لتحكم 
هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي وهيئة 

يق�ضد  ال  �ال�ــضــتــهــالك  وتر�ضيد   ،
بـــه �حلـــرمـــان مـــن ��ــضــتــخــد�م �ملاء 
بــقــدر مـــا يــقــ�ــضــد بـــه �لــعــمــل على 
تــربــيــة �لــنــفــ�ــس و�لــتــو�ــضــط وعدم 
�الإ�ضر�ف حيث �أن دور�ت �ملاء �لتي 
يوجد بها ت�ضرب قد تهدر حو�يل 
 ، يــومــيــاً  �ملـــاء  مــن  جــالــون   200
بطيئة  �خلــالطــات  ��ضتعمال  و�ن 
هـــدر حو�يل  �إىل  يــــوؤدي  �الإغـــــالق 
%30 من كمية �ملاء �مل�ضتهلكة ما 
عند  و�إغــالقــهــا  فتح �حلنفية  بــني 
و��ضتخد�م   ، للماء  �حلاجة  �نتهاء 
و  �ل�ضيار�ت  تنظيف  يف  �خلــرطــوم 
يهدر  �خلارجي  �لفناء  تنظيف  يف 
و�ن   ، �لدقيقة  يف  جالونات   10
وجود ت�ضرب للماء من خالط �ملاء 
�هد�ر  يــوؤدى �يل  ( قد  ) �حلنفية 
، وتطرق  �لــيــوم  نحو7 جــالــون يف 
لــلــحــ�ــضــور ملـــجـــمـــوعـــة مــــن طرق 

تر�ضيد ��ضتهالك �ملاء .
و�أو�ضى مدير د�ئرة �ملياه يف �لعني 
تركيب  عــلــى  �حلــ�ــضــور  �لـــتـــوزيـــع 
جهاز ت�ضخني �ملياه �لفوري وجهاز 
تر�ضيد �لتدفق �ملائي على �ضنابري 
و�لتاأّكد   ، بكرثة  �مل�ضتخدمة  �ملياه 
من خلّو تو�ضيالت �ملياه يف منزلك 
ن�ضر  على  و�لعمل   ، �لّت�ضريب  من 
ثقافة �لرت�ضيد بني �الأ�ضدقاء ويف 
�حلي وتعليم �الأطفال �أهمية �ملياه 
��ضتخد�مها،  وتــر�ــضــيــد  حلــيــاتــنــا 
، ويف حالة  ذلــك  وو�ــضــائــل حتقيق 
حو�س  )�و  �ضباحة  حــو�ــس  وجـــود 
 ّ يغطيِ �أن  للزر�عة(  مك�ضوف  مائي 

�مل�ضروع  و�أن   ، �أبـــوظـــبـــي  �لــبــيــئــة 
يف  �ملــيــاه  لتخزين  �ال�ــضــرت�تــيــجــي 
يتكون من ثالث  �لغربية  �ملنطقة 
جمــمــوعــات �أبـــــار رئــيــ�ــضــيــة و�أربــــع 
وخطوط  ـــيـــاه  �مل لــ�ــضــخ  حمـــطـــات 
كيلومرت�   152 بــطــول  �أنــابــيــب 
�ملياه �جلوفية  قــادرة على تو�ضيل 
�لعا�ضمة  �ىل  لــيــو�  مــن  و�ملــخــزنــة 
�لدولة  مـــدن  �بــوظــبــي وخمــتــلــف 
، ويـــهـــدف  بــالــ�ــضــبــكــة  �ملـــرتـــبـــطـــة 
�حتياطي  تــخــزيــن  �إىل  �ملـــ�ـــضـــروع 
يف  �لعذبة  �ملــيــاه  مــن  ��ضرت�تيجي 
�خلــــز�ن �جلــــويف و�لــتــي ميــكــن �ن 
، وهو  �لــطــو�رئ  �أوقـــات  ت�ضتغل يف 
مـــن �ملــ�ــضــاريــع �لـــر�ئـــدة يف جمال 
للمياه  �ال�ــضــرت�تــيــجــي  �لــتــخــزيــن 
�الأكــرب عامليا  �مل�ضاريع  ويعترب من 
بــد�أت �لفكرة  ، وقد  يف هذ� �ملجال 
2002 حــيــث مت �لــبــدء يف  �لــعــام 
�لطرق  وتقييم  �جلــدوى  در��ــضــات 
�خلا�ضة  و�لـــــبـــــد�ئـــــل  �ملـــخـــتـــلـــفـــة 

بالتخزين �ال�ضرت�تيجي.
وك�ضف �ل�ضيد كمال �لدين ح�ضني 
مر�قبة  قــ�ــضــم  مـــديـــر  �لــهــا�ــضــمــي 
�لبيئة  هــيــئــة  يف  �جلــوفــيــة  �ملـــيـــاه 
باأبوظبي عن م�ضروع �ن�ضاء خز�ن 
جـــويف ثـــان لــلــمــيــاه يف �لــعــني . ثم 
هيئة  جهود  عن  �لها�ضمي  حتــدث 
�لبيئة يف توثيق �الآبــار يف خمتلف 
ملعرفة  �بـــوظـــبـــي  �مــــــارة  مــنــاطــق 
�الآبار  �ال�ضتهالك وتطوير  كميات 
�لـــيـــة �حلفر  وتــنــظــيــم  �لـــقـــدميـــة 

و�ال�ضتخد�م .

املدير التنفيذي مل�صت�صفى القا�صمي:

اأمرا�س القلب والأوعية الدموية اإحدى اأهم م�سببات الوفاة ملر�سى ال�سكري من النوع الثاين

نادي احلمرية الريا�سي يطلق مبادرته منا وفينا للتاأكيد على قيم التطوع 

�لنورياين،  عــــارف  �لــدكــتــور  قـــال 
�ملدير �لتنفيذي مل�ضت�ضفى �لقا�ضمي 
ورئي�س وحدة�لقلب و�لق�ضطرة �إن 
�ل�ضكري  ملر�س  �ملتز�يد  �النت�ضار 
من �لنوع �لثاين يف منطقة �ل�ضرق 
�الأولويات  �الأو�ضط و�ضعه يف قمة 
لالأجند�ت �لرعاية �ل�ضحية لدى 
يتم  حيث  �ملنطقة،  يف  �حلــكــومــات 
وتطوير  �لــتــوعــيــة  حــمــالت  نــ�ــضــر 
�ملتخ�ض�ضة  �لــ�ــضــحــيــة  �ملـــــر�كـــــز 
و�ال�ــــضــــتــــثــــمــــار�ت �القـــتـــ�ـــضـــاديـــة 
وغــريهــا مــن �الإجـــــر�ء�ت ملو�جهة 
�لذين  للمر�ضى  �ملتز�يدة  �الأعــد�د 
�لوعي  ولتعزيز  ت�ضخي�ضهم،  يتم 
مر�س  م�ضاعفات  مــن  و�لــوقــايــة 

�ل�ضكري لدى �الأفر�د �مل�ضابني.
فقد �ضهدت ن�ضب �الإ�ضابة باملر�س 
زيادة مبعدالت تنذر باخلطر حول 
�لعام  يف  تــ�ــضــجــيــل  مت  �إذ  �لـــعـــامل، 
مليون   415 يقارب  ما   2015
�ضخ�س) 8.8 %(  م�ضاب مبر�س 
بني  �لعمرية  �لفئة  مــن  �ل�ضكري 
�لعام  وبحلول  �ضنة،   79 –  20
هذ�  ي�ضل  �أن  �ملتوقع  2040 من 
642 مليون �ضخ�س،  �إىل   �لرقم 

�إي ما يعادل 10.4 % من تعد�د 
�ضكان �لعامل �لبالغني.4 

ونوه �إىل �إن تز�يد خطر �لوفاة، و 
�الأوعيه  و  �لقلب  بنوبات  �ال�ضابه 
�أمر��س  عــن  �لــنــاجــمــة  �لــدمــويــه، 
�لــقــلــب و�الأوعــــيــــة �لـــدمـــويـــة بني 
�ملــ�ــضــابــني مبـــر�ـــس �لــ�ــضــكــري من 
�لنوع �لثاين، خلق �حلاجة للبحث 
عن �ل�ضبل �ملنا�ضبة النقاذ �ملر�ضى، 
�أن  �الأ�ــضــربيــن ميكن  �أن  ثبت  فقد 
يكون فعااًل للحد �الإعتالل �لقلبي 
و�لـــوعـــائـــي بـــني �ملـــر�ـــضـــى �الأكــــرث 

عر�ضة لالإ�ضابة. 5 
�الأو�ضط  �لــ�ــضــرق  منطقة  يف  �أمــــا 
و�ــضــمــال �أفــريــقــيــا، فــقــد بــلــغ عدد 
�لفئة  يف  �ل�ضكري  بـــد�ء  �مل�ضابني 
 35.4 – 79 عاما   20 �لعمرية 
مليون عام 2015 و يتوقع زيادة 
عام  مـــلـــيـــون   72.1 �ىل  �لــــعــــدد 

6  .2040
وتنق�ضم �آثار �رتفاع ن�ضبة �ل�ضكر يف 
�ملن�ضبط لفرتة طويلة  �لــدم غري 
�لدموية  �الأوعــيــة  م�ضاعفات  �إىل 
�لقلبية  ــــات  ــــوب ــــن �ل  ( �لــــكــــبــــرية 
يف  وقــ�ــضــور  �لــدمــاغــيــة  و�ل�ضكتات 

تدفق �لدم �ىل �ل�ضاق وم�ضاعفات 
�لدقيقة  �لـــــدمـــــويـــــة  �الأوعـــــــيـــــــة 
)�عتالل �لكلية �ل�ضكري، و�عتالل 
�الأعــــ�ــــضــــاب �لـــ�ـــضـــكـــري، و�عـــتـــالل 

�ل�ضبكية �ل�ضكري(.
وباًء  �ل�ضكري  مر�س  ويعترب  هــذ� 
مبعدالت  �ملــنــطــقــة  يف  مــ�ــضــتــ�ــضــريــاً 
كبرية وذلك ب�ضبب �لتغري �ل�ضريع 
�لعنا�ضر  ومـــن  �حلـــيـــاة،  منـــط  يف 
�ملر�س  مـــن  لــلــوقــايــة  �لــرئــيــ�ــضــيــة 
�حلياة  منــط  يف  �لتغيري  و�إد�رتــــه، 
و�اللــــتــــز�م �لـــتـــام بــــاالأدويــــة. ومع 
تز�ل  �لكربى ال  �مل�ضكلة  فــاإن  ذلك 
�الأفر�د  فهم معظم  تكمن يف عدم 

ملر�س  �ملــ�ــضــاحــبــة  لــلــمــ�ــضــاعــفــات 
�لتي تدوم طوياًل  �ل�ضكري و�آثاره 

على حياة �لفرد �ملُ�ضاب و�ضحته.
باأمر��س  �الإ�ــضــابــة  خطر  ويــــزد�د 
لدى  �لدماغية  و�ل�ضكتات  �لقلب 
�ملــ�ــضــابــني مبـــر�ـــس �لــ�ــضــكــري من 
هذ�   7 يت�ضاعف  �إذ  �لثاين،  �لنوع 
�ملر�ضى من  يعاين  عندما  �خلطر 
�رتفاع �ضغط �لدم ومر�س �ل�ضكري 
�آن معاً، وهو مزيج �ضائع. حتى  يف 
يعانون  �لذين ال  �الأ�ضخا�س  لدى 
من مر�س �ل�ضكري، ميكن الرتفاع 
توؤدي  �ن  �لـــدم  يف  �ل�ضكري  ن�ضبة 
باأمر��س  �الإ�ــضــابــة  خلــطــر  �يــ�ــضــا 

�الأوعية �لدموية.
وعلى �لرغم من �ملبادر�ت �لتوعوية 
�لعديدة يف منطقة �ل�ضرق �الأو�ضط 
ت�ضهد  ـــــز�ل  ت ال  �ملــنــطــقــة  �أن  �إال 
�الإ�ضابات  عدد  يف  �رتفاعاً خطري�ً 
موؤثر  وكعامل  �ل�ضكري.  مبر�س 
ب�ضكل رئي�ضي على �ل�ضحة �لعامة، 
تهديد�ً  �لــ�ــضــكــري  مــر�ــس  يــ�ــضــّكــل 
�أكـــرث عــمــقــاً مــع وجـــود عـــدد كبري 
بعد،  �مل�ضّخ�ضة  غري  �حلــاالت  من 
�لدورية  لــلــفــحــو�ــس  ميــكــن  حــيــث 

و�لنتائج  �مل�ضاعفات  مــن  تقي  �أن 
�لوخيمة �مل�ضاحبة لهذ� �ملر�س.

ووفـــــــقـــــــاً لـــــلـــــدر��ـــــضـــــات مـــتـــعـــددة 
منظمة  �أجــرتــهــا  �لــتــي  �جلن�ضيات 
�أمر��س  وتناولت  �لعاملية  �ل�ضحة 
ملر�س  �مل�ضاحبة  �لدموية  �الأوعية 
�لقلب  �أمـــر��ـــس  تعترب  �لــ�ــضــكــري، 
�أ�ضباب  �أكـــرث  �لــدمــويــة  و�الأوعـــيـــة 
بن�ضبة  ت�ضببها  مع  �ضيوعاً،  �لوفاة 
�لوفيات لدى مر�ضى  %52 من 

�ل�ضكري من �لنوع �لثاين.  
�لـــــــحاجة  �ــضــــــــــــــــــــّكــلــت  ـــــطــاملــا  ـــ ـــ ولـــ
مدعومة  مبتكرة  حلول  لــــتطوير 
م�ضتمر�ً  هــدفــاً  بحثية  روؤى  مــن 
�لــوطــنــي يف كافة  �لــ�ــضــعــيــد  عــلــى 
من  فـــقـــط  لــيــ�ــس  �ملـــنـــطـــقـــة،  دول 
يف  �ل�ضكر  م�ضتويات  خف�س  �أجـــل 
فر�س  وتقليل  فــعــال  ب�ضكل  �لـــدم 
�الإ�ـــضـــابـــة بـــاأمـــر��ـــس �لــقــلــب على 

�ملدى �لطويل.
 بل �أي�ضاً لتوفري نهج �ضامل الإد�رة 

منط حياة �الأفر�د.
مر�جعة  و�لــــقــــر�ء  �الأفـــــــر�د  عــلــى 
�أو  �الأ�ــضــربيــن  �أخـــذ  قبل  �أطبائهم 

�أية �أدوية �أخرى. 

•• ال�شارقة _ احلمرية -الفجر:

�أطلق نادي �حلمرية �لريا�ضي �لثقايف مبادرته �لتي حتمل 
�أعماله  يف  �لــنــادي  وجهود  تتالقى  و�لتي  وفنيا  منا  عنو�ن 

�لثقافية و�لتطوعية و�الجتماعية وتو��ضله مع �ملجتمع .
�لنادي  ��ضرت�تيجية  من  �نطالقا  وفينا  منا  مبادرة  وتاأتي 
�لر�مية �إىل تنفيذ توجيهات قيادتنا �لر�ضيدة، وتلبيًة ملبادرة 
�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 

حفظه �هلل ، يف جعل عام 2017 عاماً للخري،
وتركز �ملبادرة على تاأكيد �ملبادر�ت �الإن�ضانية و�خلريية �لتي 
حممد  بن  �ضلطان  �لدكتور  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  يتبناها 

�لقا�ضمي ع�ضو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�ضارقة حفظه �هلل .
رئي�س  �ل�ضام�ضي  جمعه  وبــاإ�ــضــر�ف  �حلــمــريــة  نـــادي  نفذ  و 
�ملبادرة  �الإد�رة  جمل�س  �أعــ�ــضــاء  ومــتــابــعــة  �الإد�رة  جمل�س 
�لثانية من قافلة �خلري �لتي حتمل �إ�ضم )منا وفينا(، و�لتي 

تتز�من مع يوم �ل�ضعادة �لعاملي .

د�ئرة �خلدمات  �لنادي )50( م�ضاركة من منت�ضبات  وكرم 
رئي�س  �ل�ضام�ضي  جمعه  و�أ�ــضــار  �ملنا�ضبة  بهذه  �الإجتماعية 
�أهمية  على  �لثقايف  �لريا�ضي  �حلمرية  نــادي  �إد�رة  جمل�س 
مو��ضلة �لنادي ملبادر�ته يف عام �خلري لتعزيز مفهوم �لعطاء 
ليطلق  �الجتماعي  و�لتكافل  و�خلــريي  �لتطوعي  و�لعمل 
تعد  �مل�ضاهمة  �أن  �إىل  �ل�ضام�ضي  ولفت   . وفينا  منا  مــبــادرة 
هامة يف �إطار �حلر�س يف �حد�ث فارق يف حياة �لنا�س وبلورة 

دور �لنادي وجعله من�ضه مل�ضاعدة جميع �أفر�د �ملجتمع.

�لعمومية  �إجتماع �جلمعية  �مل�ضاهمني حل�ضور  �ل�ضادة  دعوة  )�ل�ضركة(،  �ــس.م.خ.  كابيتال  �ملال  �ضركة  �إد�رة  ي�ضر جمل�س 
لل�ضركة، و�ملقرر �نعقاده يوم �الأربعاء �ملو�فق 12 من �ضهر �أبريل لعام 2017 يف متام �ل�ضاعة �لو�حدة ظهر�َ يف مقر �ل�ضركة 

�لو�قع يف مكتب 901، 48 برج جيت، د�ون تاون دبي، �ضارع �ل�ضيخ ز�يد وذلك للنظر يف جدول �الأعمال �لتايل:

جدول اأعمال اجلمعية العمومية:
1- �ضماع تقرير جمل�س �الد�رة عن ن�ضاط �ل�ضركة ونتائج �أعمالها ومركزها �ملايل لل�ضنة �ملالية �ملنتهية يف 2016/12/31 

و�مل�ضادقة عليه.
2- �ضماع تقرير مدققي �حل�ضابات عن �ملركز �ملايل لل�ضركة لل�ضنة �ملالية �ملنتهية يف 2016/12/31 و�مل�ضادقة عليه.
3- مناق�ضة ميز�نية �ل�ضركة وح�ضاب �الأرباح و�خل�ضائر عن �ل�ضنة �ملالية �ملنتهية يف 2016/12/31 و�مل�ضادقة عليها.

4- �إبر�ء ذمة �أع�ضاء جمل�س �الإد�رة من �مل�ضوؤولية عن �ل�ضنة �ملالية �ملنتهية يف 2016/12/31.
5- �إبر�ء ذمة مدققي �حل�ضابات من �مل�ضوؤولية عن �ل�ضنة �ملالية �ملنتهية يف 2016/12/31.

6- تعيني مدققي �حل�ضابات لل�ضنة �ملالية �ملنتهية يف 2017/12/31 وحتديد �أتعابهم.
7- منح �ملو�فقة من حيث �ملادة )152( من �لقانون �الحتادي رقم )2( ل�ضنة 2015 يف �ضاأن �ل�ضركات �لتجارية لل�ضماح 

الأع�ضاء جمل�س �الد�رة للم�ضاركة يف �الأعمال �لتجارية �لتي قد تكون يف مناف�ضة مع �أعمال �ل�ضركة.                   
8- �لنظر يف حتديد مكافاأة �أع�ضاء جمل�س �الإد�رة ويف الحكام �ملادة )169( من �لقانون �الحتادي رقم )2( ل�ضنة 2015 

يف �ضاأن �ل�ضركات �لتجارية.
9- منح �ملو�فقة على زيادة ر�أ�س مال �ل�ضركة �مل�ضرح به من 219،780،000 درهم �إىل 439،560،000 درهم وتفوي�س 
جمل�س �الإد�رة باتخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة مبا يتما�ضى مع �لقانون �الحتادي رقم 2 من عام 2015 لزيادة ر�أ�س �ملال �ملدفوع 

عندما ترى ذلك منا�ضبا.
ويف حال عدم �كتمال �لن�ضاب، �ضيكون �الإجتماع �لثاين للجمعية �لعمومية �لعادية �ل�ضنوية يوم يوم  �الربعاء �ملو�فق 19  

من �ضهر�بريل لعام 2017 م.  يف نف�س �ملكان و�لزمان
بطلب من رئي�س جمل�س �الإد�ر�ة

عنه  للح�ضور  �ضخ�س  �أي  وكالة  �أو  تفوي�س  طريق  عن  كتابة  يفو�س  �أن  �حل�ضور،  عليه  يتعذر  �لــذي  للم�ضاهم  يجوز 
% من �أ�ضهم ر�أ�س �ملال. و�لت�ضويت نيابة عنه. �ضريطة �أن يكون هذ� �ل�ضخ�س �ضاحب �لتفوي�س ال يتمتع باأكرث من 5 

فقدان جواز �سفرت
فـــــقـــــد �ملـــــــدعـــــــو/�ـــــــضـــــــاره 
حـــــــمـــــــد�ن، ��ــــضــــرت�لــــيــــا ، 
�ضفره  جــــو�ز   - �جلن�ضية 
  )4005114( رقـــــــم 
ــــه  ــــي مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  �التـــ�ـــضـــال 

 050/1714927

فقدان جواز �سفرت
فــــقــــد �ملــــدعــــو/جــــو�ــــضــــنــــا 
بنغالد�س   ، هــا�ــضــم  عــبــد 
�ضفره  جــــو�ز   - �جلن�ضية 
 )3544268( رقـــــــم 
ــــه  ــــي مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  �التـــ�ـــضـــال 

 050/6679366

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو/ماريو �ميانويل 
مــعــتــز كـــاتـــاريـــنـــو مـــاتـــريو، 
�لــــــــربتــــــــغــــــــال  �جلـــنـــ�ـــضـــيـــة 
رقــــــم  �ــــــضــــــفــــــره  جــــــــــــــو�ز   -
يجده  مـــن   )289001(
رقم بتليفون  �الت�ضال   عليه 
   00434626494512
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العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
اإنذار عديل

�ملنذر : بنك �بوظبي �لتجاري 
�لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - �ضارع �ملطار - بوكالة �ملحامي / من�ضور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين 

مبوجب �لوكالة حم�ضر �لت�ضديق رقم : 1603004258 تاريخ 2016/5/17 
وميثله يف �لتوفيع / بالل بن �بر�هيم جميلى 

مبوجب �لتفوي�س رقم /2016/1/210994 بتاريخ 2016/10/11 �لرئي�ضي 6400 
�ملنذر �ليه :- حامت �ل�ضيد عبد �ملق�ضود - م�ضري �جلن�ضية
�إمارة ر�أ�س �خليمة - خور خرير - بناية �ملجد - �ضقة 2012 

�ملو�ضوع : �إخطار ب�ضد�د مبلغ وقدره )43.604.45( درهم 
�ضد�د مبلغ وقــدره )43.604.45( درهم  �ضرعة  ، يرجى  �ليكم  باأر�ضال هذ� �الخطار  لذ�  وبتكليفه  �ملنذر  بوكالتنا عن 
/86194( رقــم  �ل�ضيارة  متويل  ب�ضاأن  �ملتعلقة  �ل�ضهرية  �الق�ضاط  �ضد�د  يف  �لتاأخري  نتيجة  بذمتكم  �ملرت�ضد  قيمة 

خ�ضو�ضي/13/�بوظبي( من نوع )مر�ضيد�س -c250 ر�ضا�ضي( و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر. 
�لينا ب�ضفتنا وكيالء عن  بالتايل :-  ب�ضرورة �ضد�د مبلغ )43.604.45( درهم  �ليه  لذلك : يخطر �ملخطر �ملخطر 
�ضوف ن�ضطر  و�ال  �الخطار  بهذ�  تبليغكم  تاريخ  �يــام من  �ضبعة  �ق�ضاه  وذلــك يف موعد  �ضخ�ضيا  �ملنذر  �ىل  �و  �ملنذر 
�ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�ضوم و�مل�ضاريف  �ل�ضيارة  �آ�ضفني التخاذ �جــر�ء�ت بيع 

ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�لكاتب �لعدل 

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
اإنذار عديل

�ملنذر : بنك �بوظبي �لتجاري 
�لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - �ضارع �ملطار - بوكالة �ملحامي / من�ضور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين 

مبوجب �لوكالة حم�ضر �لت�ضديق رقم : 1603004258 تاريخ 2016/5/17 
وميثله يف �لتوفيع / بالل بن �بر�هيم جميلى 

مبوجب �لتفوي�س رقم /2016/1/210994 بتاريخ 2016/10/11 �لرئي�ضي 6400 
�ملنذر �ليه :- �حمد جا�ضم عبا�س - عر�قي �جلن�ضية 

�إمارة عجمان -�لر��ضدية - بناية �لر��ضدية 3 - �ضقة 6111  
�ملو�ضوع : �إخطار ب�ضد�د مبلغ وقدره )54.047.39( درهم 

�ضد�د مبلغ وقــدره )43.604.45( درهم  �ضرعة  ، يرجى  �ليكم  باأر�ضال هذ� �الخطار  لذ�  وبتكليفه  �ملنذر  بوكالتنا عن 
/74073( رقــم  �ل�ضيارة  متويل  ب�ضاأن  �ملتعلقة  �ل�ضهرية  �الق�ضاط  �ضد�د  يف  �لتاأخري  نتيجة  بذمتكم  �ملرت�ضد  قيمة 

خ�ضو�ضي/13/�بوظبي( من نوع )�ضيفرليه ماليبو - ��ضود( و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر. 
�لينا ب�ضفتنا وكيالء عن  بالتايل :-  ب�ضرورة �ضد�د مبلغ )54.047.39( درهم  �ليه  لذلك : يخطر �ملخطر �ملخطر 
�ضوف ن�ضطر  و�ال  �الخطار  بهذ�  تبليغكم  تاريخ  �يــام من  �ضبعة  �ق�ضاه  وذلــك يف موعد  �ضخ�ضيا  �ملنذر  �ىل  �و  �ملنذر 
�ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�ضوم و�مل�ضاريف  �ل�ضيارة  �آ�ضفني التخاذ �جــر�ء�ت بيع 

ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�لكاتب �لعدل 

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
اإنذار عديل

�ملنذر : بنك �بوظبي �لتجاري 
�لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - �ضارع �ملطار - بوكالة �ملحامي / من�ضور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين 

مبوجب �لوكالة حم�ضر �لت�ضديق رقم : 1603004258 تاريخ 2016/5/17 
وميثله يف �لتوفيع / بالل بن �بر�هيم جميلى 

مبوجب �لتفوي�س رقم /2016/1/210994 بتاريخ 2016/10/11 �لرئي�ضي 6400 
�ملنذر �ليه :-  �الك�ضاندر دوف - بريطاين �جلن�ضية 

�إمارة ر�أ�س �خلمية - �لنخيل - بناية �خلور - �ضقة 4031 
�ملو�ضوع : �إخطار ب�ضد�د مبلغ وقدره )152.923.78( درهم 

بوكالتنا عن �ملنذر وبتكليفه لذ� باأر�ضال هذ� �الخطار �ليكم ، يرجى �ضرعة �ضد�د مبلغ وقدره )152.923.78( درهم 
/53321( رقــم  �ل�ضيارة  متويل  ب�ضاأن  �ملتعلقة  �ل�ضهرية  �الق�ضاط  �ضد�د  يف  �لتاأخري  نتيجة  بذمتكم  �ملرت�ضد  قيمة 

خ�ضو�ضي/R/دبي( من نوع )جيب جر�ند �ضريوكي- �حمر( و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر. 
لذلك : يخطر �ملخطر �ملخطر �ليه بالتايل :-  ب�ضرورة �ضد�د مبلغ )152.923.78( درهم �لينا ب�ضفتنا وكيالء عن 
�ضوف ن�ضطر  و�ال  �الخطار  بهذ�  تبليغكم  تاريخ  �يــام من  �ضبعة  �ق�ضاه  وذلــك يف موعد  �ضخ�ضيا  �ملنذر  �ىل  �و  �ملنذر 
�ل�ضيارة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�ضوم و�مل�ضاريف  �آ�ضفني التخاذ �جــر�ء�ت بيع 

ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�لكاتب �لعدل 

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
اإنذار عديل

�ملنذر : بنك �بوظبي �لتجاري 
�لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - �ضارع �ملطار - بوكالة �ملحامي / من�ضور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين 

مبوجب �لوكالة حم�ضر �لت�ضديق رقم : 1603004258 تاريخ 2016/5/17 
وميثله يف �لتوفيع / بالل بن �بر�هيم جميلى 

مبوجب �لتفوي�س رقم /2016/1/210994 بتاريخ 2016/10/11 �لرئي�ضي 6400 
�ملنذر �ليه :- �ضبكرتم جر�فيك�س - ذ م م 

�إمارة عجمان - �حلميدية - بناية �لر��ضدية 6 - حمل رقم )2( 
�ملو�ضوع : �إخطار ب�ضد�د مبلغ وقدره )96.398.15( درهم 

بوكالتنا عن �ملنذر وبتكليفه لذ� باأر�ضال هذ� �الخطار �ليكم ، يرجى �ضرعة �ضد�د مبلغ وقدره )96.398.15( درهم قيمة 
�ملرت�ضد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �ضد�د �الق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة ب�ضاأن متويل �ل�ضيارة رقم )7488/خ�ضو�ضي/

��ضود( و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر.   -  BMWX5( من نوع )بي�س/�ل�ضارقة�
�لينا ب�ضفتنا وكيالء عن  بالتايل :-  ب�ضرورة �ضد�د مبلغ )96.398.15( درهم  �ليه  لذلك : يخطر �ملخطر �ملخطر 
�ضوف ن�ضطر  و�ال  �الخطار  بهذ�  تبليغكم  تاريخ  �يــام من  �ضبعة  �ق�ضاه  وذلــك يف موعد  �ضخ�ضيا  �ملنذر  �ىل  �و  �ملنذر 
�ل�ضيارة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�ضوم و�مل�ضاريف  �آ�ضفني التخاذ �جــر�ء�ت بيع 

ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�لكاتب �لعدل 

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
اإنذار عديل

�ملنذر : بنك �بوظبي �لتجاري 
�لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - �ضارع �ملطار - بوكالة �ملحامي / من�ضور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين 

مبوجب �لوكالة حم�ضر �لت�ضديق رقم : 1603004258 تاريخ 2016/5/17 
وميثله يف �لتوفيع / بالل بن �بر�هيم جميلى 

مبوجب �لتفوي�س رقم /2016/1/210994 بتاريخ 2016/10/11 �لرئي�ضي 6400 
�ملنذر �ليه :- حامت �ل�ضيد عبد �ملق�ضود - م�ضري �جلن�ضية

�إمارة  عجمان - �حلميدية - بناية �لنخيل - �ضقة 3131 
�ملو�ضوع : �إخطار ب�ضد�د مبلغ وقدره )50.264.17( درهم 

بوكالتنا عن �ملنذر وبتكليفه لذ� باأر�ضال هذ� �الخطار �ليكم ، يرجى �ضرعة �ضد�د مبلغ وقدره )50.264.17( درهم قيمة 
/A/ملرت�ضد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �ضد�د �الق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة ب�ضاأن متويل �ل�ضيارة رقم )8456/خ�ضو�ضي�

عجمان( من نوع )ني�ضان �لتيما - �بي�س( و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر. 
�لينا ب�ضفتنا وكيالء عن  بالتايل :-  ب�ضرورة �ضد�د مبلغ )50.264.17( درهم  �ليه  لذلك : يخطر �ملخطر �ملخطر 
�ضوف ن�ضطر  و�ال  �الخطار  بهذ�  تبليغكم  تاريخ  �يــام من  �ضبعة  �ق�ضاه  وذلــك يف موعد  �ضخ�ضيا  �ملنذر  �ىل  �و  �ملنذر 
�ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�ضوم و�مل�ضاريف  �ل�ضيارة  �آ�ضفني التخاذ �جــر�ء�ت بيع 

ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�لكاتب �لعدل 

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
اإنذار عديل

�ملنذر : بنك �بوظبي �لتجاري 
�لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - �ضارع �ملطار - بوكالة �ملحامي / من�ضور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين 

مبوجب �لوكالة حم�ضر �لت�ضديق رقم : 1603004258 تاريخ 2016/5/17 
وميثله يف �لتوفيع / بالل بن �بر�هيم جميلى 

مبوجب �لتفوي�س رقم /2016/1/210994 بتاريخ 2016/10/11 �لرئي�ضي 6400 
�ملنذر �ليه :- �ندري فيني�ضو�س دى ليما ليمي�س - بر�زيلي �جلن�ضية 

�إمارة عجمان - �لر��ضدية - بناية �لر��ضدية - �ضقة 5011 
�ملو�ضوع : �إخطار ب�ضد�د مبلغ وقدره )89.571.80( درهم 

�ضد�د مبلغ وقــدره )89.571.80( درهم  �ضرعة  ، يرجى  �ليكم  باأر�ضال هذ� �الخطار  لذ�  وبتكليفه  �ملنذر  بوكالتنا عن 
/92787( رقــم  �ل�ضيارة  متويل  ب�ضاأن  �ملتعلقة  �ل�ضهرية  �الق�ضاط  �ضد�د  يف  �لتاأخري  نتيجة  بذمتكم  �ملرت�ضد  قيمة 

خ�ضو�ضي/10/�بوظبي( من نوع )هايوند�ي �ضانتايف - عنابي(  و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر. 
�لينا ب�ضفتنا وكيالء عن  بالتايل :-  ب�ضرورة �ضد�د مبلغ )89.571.80( درهم  �ليه  لذلك : يخطر �ملخطر �ملخطر 
�ضوف ن�ضطر  و�ال  �الخطار  بهذ�  تبليغكم  تاريخ  �يــام من  �ضبعة  �ق�ضاه  وذلــك يف موعد  �ضخ�ضيا  �ملنذر  �ىل  �و  �ملنذر 
�ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�ضوم و�مل�ضاريف  �ل�ضيارة  �آ�ضفني التخاذ �جــر�ء�ت بيع 

ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�لكاتب �لعدل 

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
اإنذار عديل

�ملنذر : بنك �بوظبي �لتجاري 
�لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - �ضارع �ملطار - بوكالة �ملحامي / من�ضور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين 

مبوجب �لوكالة حم�ضر �لت�ضديق رقم : 1603004258 تاريخ 2016/5/17 
وميثله يف �لتوفيع/ بالل بن �بر�هيم جميلى 

مبوجب �لتفوي�س رقم /2016/1/210994 بتاريخ 2016/10/11 �لرئي�ضي 6400 
�ملنذر �ليه :- حممد �ضبري تهوتون - هندي �جلن�ضية 

�إمارة ر�أ�س �خليمة - �حلمر�ء - فيال رقم 15 - �س ب : 30900  
�ملو�ضوع : �إخطار ب�ضد�د مبلغ وقدره )96.059.79( درهم 

�ضد�د مبلغ وقــدره )96.059.79( درهم  �ضرعة  ، يرجى  �ليكم  باأر�ضال هذ� �الخطار  لذ�  وبتكليفه  �ملنذر  بوكالتنا عن 
/69148( رقــم  �ل�ضيارة  متويل  ب�ضاأن  �ملتعلقة  �ل�ضهرية  �الق�ضاط  �ضد�د  يف  �لتاأخري  نتيجة  بذمتكم  �ملرت�ضد  قيمة 

خ�ضو�ضي/F/دبي( من نوع )دودج ت�ضارجر - �زرق( و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر. 
�لينا ب�ضفتنا وكيالء عن  بالتايل :-  ب�ضرورة �ضد�د مبلغ )96.059.79( درهم  �ليه  لذلك : يخطر �ملخطر �ملخطر 
�ضوف ن�ضطر  و�ال  �الخطار  بهذ�  تبليغكم  تاريخ  �يــام من  �ضبعة  �ق�ضاه  وذلــك يف موعد  �ضخ�ضيا  �ملنذر  �ىل  �و  �ملنذر 
�ل�ضيارة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�ضوم و�مل�ضاريف  �آ�ضفني التخاذ �جــر�ء�ت بيع 

ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�لكاتب �لعدل 

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1802   
�ملنذر :�ضركة مدينة �العمال �لكويتية �لعقارية - فرع دبي 

�ملنذر �ليها / �ضركة �إيكام للنقليات - ذ م م 
�إنــذ�ر عديل و�مل�ضجل لدى كاتب �لعدل بدبي ينذر  مبوجب �النــذ�ر رقم 2017/1/59182 
وينبه �ملنذر �ملنذر �ليها ب�ضرعة �ضد�د �ملبلغ وقدره )14208( درهم وذلك عن قيمة �ل�ضيك 
من �ضيك �الإيجار رقم )089561( �ملوؤرخ 2017/2/1 �ملرجتع دون �ضرف لعدم كفاية �لر�ضيد 
وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ �إعالن هذ� �النذ�ر بالن�ضر و�ال �ضت�ضطر �ملنذرة �أ�ضفة 
�لز�مهما  �ملاجور مع  �ليها من  �ملنذر  و�لق�ضائية الخالء  �لقانونية  �الجــر�ء�ت  �تخاذ  �ىل 
ببدل �اليجار و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�لر�ضوم �لق�ضائية حتى تاريخ �الخالء �لتام مع حفظ 

حقوق �ملنذرة �لقانونية �الخرى.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

انذار عديل بالن�سر
  يف املحرر رقم 2017/1725   

مقدم من �ملنذر : عبيد غامن عبد �لرحمن �ملطيوعي - �إمار�تي �جلن�ضية 
�ضد �ملنذر �ليه : مقهي �لرحاب ذ م م - وميثلها مديرها خالد حممد �ضربي 

�لعنو�ن : جمهول حمل �القامة
مبوجب هذ� �النذ�ر �ملنذر ينذر �ملنذر �ليها وينبه عليها باخالء �ملحالت �رقام 
باإمارة دبي - بناية j08 - �حلي �ملغربي - مبنطقة  icl �لكائن مقرها   4.3.2
هــذ� �العالن  تاريخ  يوما من  وذلــك خــالل ثالثني  �لعاملية  �ملدينة   - ور�ــضــان 
�ىل  �للجوء  �ملنذر  �ضت�ضطر  و�ال  �ملتاأخرة  �اليجار�ت  قيمة  �ضد�د  مع  باالنذ�ر 
مركز ف�س �ملنازعات بني �ملوؤجرين و�مل�ضتاأجرين مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

من �ي نوع كانت .
  الكاتب العدل

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/1806   

�ملنذرة : �ضنتميرت كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليها  : 1- �ي تي بيبل - �س ذ م م -  جمهول حمل �القامة 

�ملفو�س  �ل�ضخ�س   حل�ضور  �ليها  للمنذر  �لعديل  �النـــذ�ر  هــذ�  تر�ضل  �ملــنــذرة  فــان 
بالتوقيع قانونا على عقد �اليجار و�ل�ضيكات �خلا�ضة بها �ىل مقر �ضركة / �ضنتميرت 
 M01 مكتب  �لعوي�س  بناية   - بور�ضعيد  منطقة   - دبــي  بــاإمــارة   - للعقار�ت  كيوب 
�اليجارية  بالقيمة  �خلا�ضة  و�ل�ضيكات  �ل�ضابقة  �ل�ضروط  بح�ضب  �لعقد  لتوقيع  
م�ضافا �ليها �لزيادة �اليجارية �لقانونية بح�ضب موؤ�ضر موؤ�ض�ضة �لتنظيم �لعقاري 

يف حينه وذلك بتاريخ 2017/6/19. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/1809   

�ملنذرة : �ضنتميرت كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليها  : 1- فيتك �لعاملية للتجارة �لعامة - �س ذ م م -  جمهول حمل �القامة 

�ملفو�س  �ل�ضخ�س   حل�ضور  �ليها  للمنذر  �لعديل  �النـــذ�ر  هــذ�  تر�ضل  �ملــنــذرة  فــان 
بالتوقيع قانونا على عقد �اليجار و�ل�ضيكات �خلا�ضة بها �ىل مقر �ضركة / �ضنتميرت 
 M01 مكتب  �لعوي�س  بناية   - بور�ضعيد  منطقة   - دبــي  بــاإمــارة   - للعقار�ت  كيوب 
�اليجارية  بالقيمة  �خلا�ضة  و�ل�ضيكات  �ل�ضابقة  �ل�ضروط  بح�ضب  �لعقد  لتوقيع  
م�ضافا �ليها �لزيادة �اليجارية �لقانونية بح�ضب موؤ�ضر موؤ�ض�ضة �لتنظيم �لعقاري 

يف حينه وذلك بتاريخ 2017/6/14
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/1805   

�ملنذرة : �ضنتميرت كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليهم  : 1- يف تي ��س لت�ضويق �لوحد�ت �ل�ضكنية - �س ذ م م 

جمهول حمل �القامة  - فان �ملنذرة تر�ضل هذ� �النذ�ر �لعديل للمنذر �ليها حل�ضور 
�ل�ضخ�س  �ملفو�س بالتوقيع قانونا على عقد �اليجار و�ل�ضيكات �خلا�ضة بها �ىل مقر 
�ضركة / �ضنتميرت كيوب للعقار�ت - باإمارة دبي - منطقة بور�ضعيد - بناية �لعوي�س 
مكتب M01 لتوقيع  �لعقد بح�ضب �ل�ضروط �ل�ضابقة و�ل�ضيكات �خلا�ضة بالقيمة 
�اليجارية م�ضافا �ليها �لزيادة �اليجارية �لقانونية بح�ضب موؤ�ضر موؤ�ض�ضة �لتنظيم 

�لعقاري يف حينه وذلك بتاريخ 2017/6/30. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/1813   

�ملنذر / علي �بر�هيم �ضالمة - لبناين �جلن�ضية 
 �ملنذر �ليه : �مل خليل علي  �ل�ضريفي - بحرينيه - جمهول حمل �القامة 
بتاريخ �ضابق قامت �ملنذر �ليها باإعطاء �ملنزر �ل�ضيك رقم 126 �مل�ضحوب 
على بنك دبي �لتجاري بقيمة 90 �لف درهم و�رتــد دون �ضرف لذلك 
يخطركم �ملنذر ب�ضد�د مبلغ وقدره 90 �لف درهم يف موعد �ق�ضاه �ضبعة 
�آ�ضفني التخاذ كافة �الجر�ء�ت  �يام من تاريخ �عالنكم و�ال �ضن�ضطر 

�لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
    يف الق�سية رقم 2016/2851  جتاري جزئي  

عبد�هلل  من�ضور  �ملحامي/  بوكالة   - �لتجاري  �بوظبي  بنك   : من  �ملرفوعة 
حممد �أحمد �لزرعوين  �ضد �ملدعي عليها: �ضلوى دروي�س عبد�هلل دروي�س 

و�ملت�ضمن  �ملــوؤرخ يف 2017/3/23  �البتد�ئية  دبي  باال�ضارة �ىل كتاب حمكمة 
عقد  تقرر  بانه  علما  نحيطكم  �عــاله  �ملــذكــورة  �لق�ضية  يف  خبري�  تكليفي 
�ل�ضاعة   2017/4/2 �ملــو�فــق  �الحــد  يــوم  �ملــذكــورة  �لق�ضية  يف  خــربة  �جتماع 
�حــمــد ماجد  �لــتــايل: مكتب �خلــبــري:  �لــعــنــو�ن  وذلـــك على  11.00 �ضباحا  
لوتاه- دبي - بور�ضعيد - مبنى دبي �لوطنية للتاأمني )�خلطوط �لقطرية( 
�لطابق 3  مكتب رقم 302   لذ� ندعوكم للح�ضور يف �ملوعد �ملذكور وتقدمي 

كافة مالديكم من م�ضتند�ت ومذكر�ت .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
  يف الق�سية  رقم : 2016/1515  مدين جزئي     

يعلن �خلبري �ملحا�ضبي حممد علي فرحات و�ملعني من قبل حماكم دبي 
يف �لق�ضية رقم 2016/1515 جتاري جزئي و�ملقامة من �ملدعية/ مهليت 
في�ضيها  بي�ضر�ت  عليه/  �ملدعي  فاإن  للمهمة  وتنفيذ�  ��ضيفه،  �ضيو�جنز�و 
تيدال مدعو حل�ضور �جتماع �خلربة �حل�ضابية ب�ضخ�ضه �و بو��ضطة وكيال 
�ل�ضاعة   2017/3/29 �ملو�فق  �الربعاء   يوم  عقده  و�ملقرر  منها  معتمد� 
�لو�حدة ظهر� مبكتب �خلبري �لكائن يف دبي - ديرة - �ضارع �لرقة - مركز 
�لرقة لالأعمال ، بناية فندق �يب�س �لطابق 5 ،  مكتب رقم )5001( ، ت : 

04/2500251 ، متحرك : 050-6466748  
اخلبري املحا�سبي - حممد علي فرحات    

اعالن ح�سور اجتماع خربة ح�سابية 
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

 اعالن ن�سرا        
�إىل �ملدعي عليه /يوين فري�ضال خلدمات �حلر��ضة �لبحرية / حازم جبار 
ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث �أن �ملدعي/ �حمد حممد علي �حمد 

قد �أقام �ضدكم دعوى �يجارية بالرقم 2017/28  تنفيذ لدى جلنة ف�س  �ملنازعات 
�اليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�ضي ح�ضوركم �ضخ�ضيا �أو وكيال عنكم 
لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف مدة 15 يوم من تاريخ �الإعالن.  ويف 
حالة تخلفكم عن �حل�ضور �أو عدم �إر�ضال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فاإن �للجنة 

�ضوف تقوم بنظر �لدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
  يف الدعوى رقم : 2016/1717  جتاري - جزئي  - ابوظبي      

�ملعلن �ليه : �ملدعي عليه / ور�ضه �لنجوم كال�ضيك لت�ضليح �ل�ضيار�ت 
بنا على تكليفنا من قبل حمكمة �بوظبي �لتجارية -جتاري - جزئي - �ملوقرة العمال 
  2017/3/29 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  حددنا  فقد  �عاله  �لدعوى  يف  �ملحا�ضبية  �خلربة 
�ل�ضاعة �لر�بعة  وخم�ضة ع�ضره دقيقة ع�ضر� لعقد �الجتماع للخربة �ملحا�ضبية وذلك 
مبقر مكتب �أ�ضورن�س للتدقيق و�ملحا�ضبة �لكائن يف : �بوظبي منطقة �لنادي �ل�ضياحي 
�ضارع �لكرت� - مقابل �بوظبي مول )مبا�ضره بجو�ر فندق �لد�نا( �ملكتب ببناية خمابز 
و��ضو�ق �لكورني�س �التوماتيكي ، �لدور �خلام�س مكتب رقم 1001 ، هاتف : 026264006 
، فاك�س : 026264007  - لذ� يطلب ح�ضوركم �و من ميثلكم  قانونا حل�ضور �الجتماع 

�ملذكور مع �ح�ضار كافة �مل�ضتند�ت �ملتعلقة بالدعوى.   
اخلبري املحا�سبي - خالد يون�س احمد         

دعوة حل�سور الجتماع الول
للخربة املحا�سبية 

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه/ �ضاينام �ك�ضربي�س للخدمات �ل�ضحن - �س ذ ذ م   نعلنكم باأن 
�ملذكورة  �لــدعــاوي  يف   2017/2/27 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة 

ل�ضالح �ملدعيني بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعني �ملبالغ �لتاليه : 

2
�حلكم-  تنفيذ  عند  يكن-  مل  ما  نقد�  يقابلها  مبا  �و  موطنهم  �ىل  عودتهم  بتذكرة  و�لزمتها 
من  �ملدعني  و�عفت  �مل�ضاريف  من  باملنا�ضب  �لطرفني  و�لزمت  �آخــر  عمل  رب  بخدمة  ملتحقا 

ن�ضيبهم منها و�مرت باملقا�ضة يف �تعاب، ورف�ضت ما عد� ذلك من طلبات. 
ن�ضر  �لتايل  �ليوم  من  �عبتار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  �حل�ضوري  مبثابة  حكما 

هذ� �العالن.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�ضية
7628/2016/13
7626/2016/13

م
1

��ضم �ملدعي
عدنان خان �نار خان 

ظفر�ن خان �ضاه زمان 

�ملبلغ �ملحكوم له
30042.20

23625 درهم 

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
 اعـــــــالن    

�نه يف يوم  �خلمي�س  �ملو�فق   2017/3/23   
�إمار�تي �جلن�ضية   - �ل�ضرقي  �بر�هيم عبد�هلل حممد علي  �ل�ضيد/   بان  للجميع  ليكن معلوما   
رقم  جتارية  رخ�ضة   - للخياطة  حــر�ء  مالك  وب�ضفته   )784196552040808( رقم  هوية  بطاقة 
:)241739( �ضادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية - فرع دبا �حل�ضن ون�ضاطه �لتجاري - خياطة 
حر�ء  يف/  ح�ضته  عن  تنازل  باأنه   - بالتجزئة   - و�القم�ضة  �ملن�ضوجات  بيع   ، �لرجالية  �ملالب�س 
للخياطة و�لبالغة 100% وذلك لل�ضيدة/ فاطمة علي ح�ضن حميدوه �لغافري - �إمارتية �جلن�ضية 
- بطاقة �لهوية رقم : 784197029369176 - وللمتنازل �ليه مطلقة �حلرية يف �لت�ضرف يف ح�ضته 
�مل�ضار �ليها عاله وله حق �لت�ضرف فيها ت�ضرف �ملالك يف ملكة - وعمال لن�س �ملادة )16( فقرة 3 
من �لقانون �الحتادي رقم )22( ل�ضنة 1991 يف �ضان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن 
للعلم وعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �الجر�ء �ن يقوم باملر�جعة �ىل كاتب �لعدل خالل 

��ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن  و�ال�ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل   
حمكمة دباحل�سن الحتادية البتدائية   

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة دبا احل�سن البتدائية   

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
 اعـــــــالن

�ل�ضيد/   : خورفكان   و�لت�ضديقات-  �لعدل  �لكاتب  بــاد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا  �يل  تقدم 
�لت�ضديق على حمرر  �الإمـــــار�ت   وطــلــب   : ، �جلن�ضية  �حــمــد  عــبــد�هلل حــاجــي  حممد 
يت�ضمن )تنازل(  يف �ال�ضم �لتجاري بقالة مدينة �الحالم و�ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية 
�القت�ضادية يف  �ل�ضارقة رخ�ضة جتارية رقم : 573180 �ل�ضادر بتاريخ 2009/4/27 يف 
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية بخورفكان. �ىل �ل�ضيد/ منري حمزه كوتيبوالن كوتيبوالن - 
�جلن�ضية : �لهند - وتغيري �لن�ضاط و�ل�ضكل �لقانوين و�ال�ضم �لتجاري �ىل بحر �خلور 
�لكاتب �لعدل يف مدينة  �ملتحركة فرع  1  ليكن معلوما للجميع بان  �لهو�تف  لتجارة 
�نق�ضاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�ضاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�ضديق  �ضيقوم  خورفكان 

��ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات- خورفكان  : �ل�ضيد/ 
عبد�هلل �حمد �إبر�هيم حممد �حلمادي - �جلن�ضية : �الإمار�ت  وطلب �لت�ضديق على 
حمرر يت�ضمن )تنازل( يف ح�ضته �لبالغة )100%( يف �ال�ضم �لتجاري ور�ضة �ل�ضو�ر 
لت�ضليح عادم �ل�ضيار�ت ، ن�ضاط �لرخ�ضة �إ�ضالح �أجهزة عو�دم �ل�ضيار�ت - و�ملرخ�س 
�ل�ضادر   241882  : رقم  مهنية  رخ�ضة  خورفكان  يف   �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئــرة  من 
بتاريخ 1994/6/28 يف د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية بخورفكان  �ىل �ل�ضيد/ �ضيدو نور 
�لعدل يف  �لكاتب  بان  -  ليكن معلوما للجميع  : بنغالدي�س  ، �جلن�ضية  �مري حمزه 
مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي �ل�ضاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�ضاء ��ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 515

�جلن�ضية  �ضورية    - حمد�ن  حممد  فاتن  �ل�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضتها �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�ضيد/ زياد 
عبد�لقادر �لربم - �ضوري �جلن�ضية  يف �لرخ�ضة �مل�ضماة با�ضم )مارينا لال�ضت�ضار�ت 

�لهند�ضية( تاأ�ض�ضت باإمارة �ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم : 542174 
ل�ضنة    )4( رقم  �الحتادي  �لقانون  �حكام   )5( من  فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
�ضوف  و�نه  للعلم  �العالن  ن�ضر هذ�  �قت�ضى  فقد   . �لعدل  �لكاتب  �ضان  2013 يف 
يتم �لت�ضديق  على �الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن 
لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 516

ليكن معلوما للجميع بان �ل�ضيد/ �ضامل ز�يد خليفة مطر �لطنيجي - �إمار�تي �جلن�ضية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�ضيد/ �ضعود خليفة 
�ل�ضيار�ت (  �ريج لتاجري  �مل�ضماة /  �إمار�تي �جلن�ضية يف �لرخ�ضة  �لقايدي -  علي خلف 

و�لتي تاأ�ض�ضت باإمارة �ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم : 115005 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
  اعـــــــــالن تغيري ا�سم

ب�ضفتها  �جلن�ضية  �ل�ضود�نية  �حمد(  حممد  )عبري  �ملدعوة/  تقدمت 
مو�ليد  من  مالك(  غالب  علي  مالك  عمرو  �لقا�ضر/  �بنها  على  �لو�ضية 
رقم  �لرتكه  يف  �الأمر  يهمه  ملن  �ضهادة  مبوجب  �جلن�ضية   1998/�الإمار�تي 
بتاريخ 2015/11/12 بطلب �ىل حمكمة  �لتنفيذ  �ل�ضادر من   )2015/901(
�ىل  )عمرو(  من  �بنها  ��ضم  بتغيري  �لتوثيقات  ق�ضم  �البتد�ئية  يا�س  بني 
)عمر( فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�ضم �ملذكور باملحكمة خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر �العالن .

امرية ال�سرقي املحرمي - موثق 

عبدالإله املتني - قا�سي ابتدائي  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�ل�ضاهرة  �لـــعـــني  بـــرنـــامـــج  ��ــضــتــ�ــضــاف 
مدير  �أبــولــيــلــة  يو�ضف  يعقوب  �لعميد 
�خليمة  بــر�أ�ــس  �لعقابية  �ملوؤ�ض�ضة  �د�رة 
�لـــذي حتـــدث عــن �أهـــم و�أبــــرز �لرب�مج 
�لتي  �ل�ضاملة  و�الأنــ�ــضــطــة  و�لفعاليات 
نظمتها �ملوؤ�ض�ضة �لعقابية و�الإ�ضالحية 
ونزالئها  ملوظفيها  �لــ�ــضــعــادة  لتحقيق 
�ملادي  �لدعم  تقدمي  وكيفية   ، و�أ�ضرهم 
��ضتعر��س  �إىل  باالإ�ضافة  لهم  و�ملعنوي 
�لذي  �الأمــهــات  ملتقى  و�أهـــد�ف  �أهمية 
�ملوجه  �ل�ضعادة  بــر�مــج  �ضمن  مــن  يعد 
للنزالء و�أ�ضرهم ، موؤكد�ً �ضعي وحر�س 
رفع  وم�ضتمر على  د�ئم  ب�ضكل  �ملوؤ�ض�ضة 
وذويهم  نزالئها  لــدى  �ل�ضعادة  موؤ�ضر 
وذلك   ، و�حـــد  يــوم  خــالل  ولي�س فقط 
�ضمن خطتها و�ضيا�ضتها �ال�ضرت�تيجية 
�لد�خلية  وز�رة  خــطــط  مـــن  �لــنــابــعــة 
�ال�ضرت�تيجية ، وتوفري �خلدمات �لتي 
وحت�ضني  وتــطــويــر   ، متطلباتهم  تلبي 
بيئة �لعمل �ملحفزة لطاقاتهم ، و�بتد�ع 
مبوؤ�ضر�ت  ترتفع  �لــتــي  �لو�ضائل  كــافــة 

�لر�ضا �لوظيفي بني �لعاملني ،.
 ، �لد�خلية  وز�رة  روؤيــة  من  و�نطالقاً    
نظمت  فقد   ، �ل�ضعادة  لتحقيق  و�ضعياً 
لل�ضعادة  ــامــاًل  �ــض بـــرنـــاجمـــاً  �ملــوؤ�ــضــ�ــضــة 
تــ�ــضــمــن فــئــة �ملــتــعــامــلــني حــيــث قامت 
�ملــوؤ�ــضــ�ــضــة بــتــجــهــيــز هـــد�يـــا قــيــمــة الأول 

هد�يا  تــوزيــع  مت  فيما  متعاملني   )6(
رمزية لالآخرين ، بينما فئة �لنزالء مت 
لهم من خالل  توزيعات خا�ضة  جتهيز 
�ملــــرور عــلــى �لــعــنــابــر وتــقــدميــهــا لــهــم ، 
�لهد�يا  وتقدمي  �ل�ضعادة  عنرب  وزيـــارة 
لهم ، كما مت توزيع هد�يا للمحكومني 
و�ملوقوفني وغريهم  �لق�ضايا  مبختلف 
�إفطار  وجــبــة  تــقــدمي  �إىل  بــاالإ�ــضــافــة   ،
لــلــنــزيــالت وتــنــظــيــم ور�ــضــة عــمــل حول 
تثقيف  �إىل  �لــر�مــيــة  �إيــجــابــيــة  خــطــوة 
وتــوعــيــة �لــنــزيــل وتــاأهــيــلــه مـــن جميع 
�جلـــــو�نـــــب كـــخـــطـــوة متـــهـــيـــديـــة حني 
خــروجــه مــن �لــ�ــضــجــن .   وتــابــع : �أما 
�إعد�د  لـ فئة �ملوظفني فقد مت  بالن�ضبة 
�أبــرز ما فيه  برنامج �ضامل لهم ، وجــاء 
كوبونات  وتـــوزيـــع   ، �لـــهـــد�يـــا  تـــوزيـــع   ،
بــالــتــنــ�ــضــيــق و�لـــتـــعـــاون مـــع عــــدة جهات 
�لنظافة  وعــمــال  �ملوظفني  تــكــرمي  ومت 
جلهودهم ، ومت متديد عر�س �ملوؤ�ض�ضة 

بــهــذه �ملــنــا�ــضــبــة عــلــى مــنــتــجــات �لنزالء 
)�ضهر  �إىل  لي�ضل  �ليدوية  �حلــرف  من 
كامل( الإدخال مزيد�ً من �ل�ضعادة على 
�جلميع ، كما كرمت �ملوؤ�ض�ضة موظفاتها 
مب�ضاركة  �لنزالء  و�أمهات  �الأمهات  من 
ملتقى  فعاليات  �ضمن   ، �أ�ــضــرة   )11(
�الأمهات ومت عر�س مادة فيلمية حتكي 
عن دور و�أهمية بر �لو�لدين ودور �الأم 
�الأبناء وو�جب  �لعظيم يف تربية ون�ضاأة 
لتعاليم  �مــتــثــااًل  وتقديرها  �حــرت�مــهــا 
ديــنــنــا �حلــنــيــف ، وحتــــدث �ــضــعــادتــه عن 
�لو�جب  و�ل�ضروط  �ل�ضعادة  عنرب  دور 
تـــو�فـــرهـــا النــ�ــضــمــام �لــنــزيــل لـــه خللق 
وحتدث     . بينهم  فيما  تناف�ضية  بيئة 

�لــنــزالء و�لتي  �أ�ــضــر  �أكـــرث مطالب  عــن 
 ، �لفعاليات  �الإكــثــار من هــذه  تتمثل يف 
توؤمن  �ملوؤ�ض�ضة  بــاأن  وقــال  بوليلة  و�أكــد 
نحو  قدماً  �ضريها  وتتابع  به  تقوم  مبا 
�ضبيل  يف  وطموحاتها  �أحالمها  حتقيق 
توفري بيئة �ضعيدة وم�ضتقرة للجميع ، 
وتتعد�ه �إىل �أكرث من ذلك لتكون ر�ضواًل 
مفاهيم  تبني  يف  و�الإيــجــابــيــة  للتغيري 
�ل�ضعادة وحتويلها لثقافة فاعلة ت�ضري 
يف �أوردة �لعمل �ملوؤ�ض�ضي ، �ملحلي و�لعاملي 
، حيث يعترب �ملحرك �الأول ال�ضت�ضر�ف 
�مل�ضتقبل وتغيري حياة �جلميع لالأف�ضل 
يف  �ملتمثلة  �لعظمى  �لــغــايــة  وحتقيق   ،

�ملحافظة على �أمن و��ضتقر�ر كل فرد .

  وذكر باأن �ملوؤ�ض�ضة يف خطتها �مل�ضتقبلية 
، تدر�س حالياً توجهها للتو��ضل مع �أ�ضر 
ومقرتحاتهم  �أفــكــارهــم  الأخـــذ  �لــنــزالء 
�أكرث  �أنكم  مبا  �أبناهم  تاأهيل  �أجــل  من 
در�يــــة عــنــا ، مــن خـــالل �الجــتــمــاع بهم 
تلك  لتحويل  ومناق�ضتهم  وحماورتهم 
على  تطبق  و�قعية  بــر�مــج  �إىل  �الأفــكــار 
�لــو�قــع مبــا يتو�فق مــع �الأنظمة  �أر�ـــس 
و�لـــلـــو�ئـــح بـــالـــدولـــة ، و�أ�ــــضــــار بــــاأن عام 
)2016( ، نظمت نحو �أكرث عن )50( 
فعالية للنزالء من �جلن�ضني ، و��ضتفاد 
، وهــي موجه  نزيل  منها نحو )400( 
للمو�طن و�ملقيم وال يوجد تفرقة فيما 

بينهم . 

•• دبي-الفجر: 

�أعـــلـــنـــت جمــمــوعــة مــ�ــضــتــ�ــضــفــيــات �ت�س 
�ملتحدة  �ملــمــلــكــة  �لــــر�ئــــدة يف  �يــــه  �ــضــي 
و  �لعلمي  �لدعم  توفري  يف  رغبتها  عن 
�لطبي لقطاع �لرعاية �ل�ضحية بدولة 
�ملــتــحــدة، وذلـــك من  �لعربية  �الإمــــار�ت 
موؤخر�ً  �فتتحته  �لـــذي  فــرعــهــا  خـــالل 
�ضمن  �الأو�ــــضــــط  �لـــ�ـــضـــرق  مــنــطــقــة  يف 
بدعوة  ذلــــك  و  �لــطــبــيــة  دبــــي  مــديــنــة 
للم�ضاركة  �أطــبــائــهــا  �أفــ�ــضــل  مــن  نخبه 
�لدويل  لطيفة  م�ضت�ضفى  مــوؤمتــر  يف 
�لــثــالــث لـــالأطـــفـــال وحــديــثــي �لـــــوالدة 
و�لــــــــذي   )LHPNC 2017(
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مار�س 2017.
�لدكتور حممود �ضالح  من جانبه قال 
�الأطفال  طـــب  قــ�ــضــم  رئــيــ�ــس  �حلــلــيــق، 
لطيفة  م�ضت�ضفى  يف  �لـــوالدة  وحديثي 

�ملتخ�ض�س برعاية �الأمهات و�الأطفال: 
ي�ضكل موؤمترنا من�ضة مهمة ي�ضتعر�س 
�لقطاع  وخـــرب�ء  �الأطــبــاء  خاللها  مــن 
�أحدث تطور�ت  و�الإقليميون  �لدوليون 
ودر��ــــــضــــــات طــــب وجـــــر�حـــــة �الأطــــفــــال 
�أن نرحب  �لـــــوالدة. ويــ�ــضــرنــا  وحــديــثــي 
م�ضت�ضفيات  جمــمــوعــة  مــن  بـــاخلـــرب�ء 
’�ت�س �ضي �يه‘ يف �ململكة �ملتحدة وغريها 
من �لهيئات �لطبية من خمتلف �أنحاء 
�لعامل. وباعتبارنا من �خلرب�ء �ملعنيني 
ب�ضوؤون بطب �الأطفال، نتحمل جميعنا 
�الأطفال؛  رعاية  م�ضوؤولية كبرية جتاه 
فهم م�ضتقبل �أي �قت�ضاد يف �لعامل، ومن 
و�جبنا حمايتهم من �ملخاطر �ل�ضحية 
�ملثال  �ضبيل  على  ومنها  تتهددهم  �لتي 
ال �حل�ضر ��ضطر�بات �حلمل، و�إ�ضابات 
و�لت�ضوهات  �لــــــــوالدة،  بــعــد  مـــا  فــــرتة 
و�الأمر��س  �لتغذية،  و�ــضــوء  �خللقية، 
�لبيئية، وغريها �لكثري من �لتحديات 

. ويف هذ� �ل�ضياق، قالت عايدة يو�ضفي، 
�ضرتيت  هـــاريل  لـــ  �لتنفيذي  �لــرئــيــ�ــس 
كلينيك �آند بورتالند، �أحد �مل�ضت�ضفيات 
تنجم  �ملـــتـــحـــدة:  �ملــمــلــكــة  �لــــر�ئــــدة يف 
معظم حاالت وفاة �الأطفال عن �أ�ضباب 
�لتاأخر  �لــوقــايــة مــنــهــا. ويـــوؤثـــر  ميــكــن 
�لعالج  وتـــقـــدمي  �حلـــالـــة  �كــتــ�ــضــاف  يف 
 24 �ملــنــا�ــضــب و�ــضــدة �ملــر�ــس عــلــى �أول 
�ــضــاعــة مــن �ال�ــضــتــ�ــضــفــاء خـــالل �لفرتة 
�الأخــطــر مــن �ملــر�ــس. وبــاالإ�ــضــافــة �إىل 
�لغذ�ئي،  و�لـــدعـــم  �لــوقــائــيــة  �لــرعــايــة 
�لفاعلة  �ال�ــضــتــجــابــة  لــتــطــويــر  ميــكــن 
حلــــاالت �لـــطـــو�رئ �لــتــي يــتــعــر�ــس لها 
�لرعاية �حلرجة يف  �الأطفال وخدمات 
�أن حتد  دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
�لــوفــيــات بني  ب�ضكل كــبــري مــن مــعــدل 
ونظر�ً  �خلــامــ�ــضــة.  �ــضــن  دون  �الأطـــفـــال 
�الإمـــار�ت، قررنا دعم  لقربنا من دولــة 
عــالج هــذه �حلـــاالت يف �لــدولــة، ونحن 

�ملبتكرة  حلولنا  �أهــم  بتوفري  ملتزمون 
�ملنطقة.  يف  �ل�ضحية  �لــرعــايــة  لقطاع 
ونود بهذه �ملنا�ضبة �أن ن�ضكر م�ضت�ضفيات 
�ملوؤمتر بالغ  على تنظيم هذ�  ’لطيفة‘ 
تعليم  دورة  �ملــوؤمتــر  وي�ضكل   . �الأهمية 
طبي م�ضتمرة ومعتمدة من قبل هيئة 
على مدى  ينعقد  وهــو   ، بدبي  �ل�ضحة 
ثـــالثـــة �أيـــــام ويــ�ــضــمــل 11 جــلــ�ــضــة و8 
ور�س عمل. ويركز �ملوؤمتر على خمتلف 
�الأطفال  �لفرعية يف طب  �لتخ�ض�ضات 
وطــــب حــديــثــي �لــــــــوالدة. ومــــن خالل 
من�ضتها يف �ملوؤمتر، تقدم �إت�س �ضي �إيه 
�ملعلومات  من  �ملزيد  �ل�ضحية  للرعاية 

للزو�ر. 
نــخــبــة مـــن كبار  �ملــــوؤمتــــر  و�ــــضــــارك يف 
�ت�س  م�ضت�ضفيات  جمموعة  م�ضت�ضاري 
�ــضــي �يـــه وهـــم �الأطـــبـــاء جــو�ــضــو دي ال 
فوينتي، وروبريت ييت�س، و�ضاجن با�ضي، 
و�ضتريجيو�س  كـــالرك،  �يــه  و�ــضــاميــون 

ز�كــارولــيــ�ــس؛ حــيــث عــر�ــضــو� معارفهم 
طب  مو��ضيع  حــول  �لغنية  وخرب�تهم 
�الأطفال، وجر�حة �الأطفال و�الأع�ضاب 
و �جلر�حات �لدقيقه، وحديثي �لوالدة، 
�لـــدم وزر�عة  و�ــضــرطــان �الأطــفــال، نقل 
�لـــنـــخـــاع . كــمــا �ــضــلــطــو� �لـــ�ـــضـــوء على 
تو�جه  �لــتــي  �لــتــحــديــات  مــن  جمموعة 
طب �الأور�م لدى �الأطفال، وطب �لقلب 
لالأطفال، وجر�حة �الأطفال، وزرع نخاع 
�لدم ونخاع �لعظم، وغريها �لعديد من 

�لتحديات �ل�ضحية �الأخرى.
قال  �ملــو�ــضــوع،  عــلــى  تعليقه  �إطــــار  ويف 
�أندرو كومب�س، مدير �ل�ضوؤون �لتجارية 
للرعاية  �إيـــــه  �ــضــي  �إتـــ�ـــس  ملــ�ــضــتــ�ــضــفــيــات 
نــعــر�ــس يف هذ�  �أن  يــ�ــضــرنــا  �لــ�ــضــحــيــة: 
و�أ�ضاليبنا،  خــرب�تــنــا  جــمــيــع  �ملـــوؤمتـــر 
�إ�ضافية  قــيــمــة  تــوفــري  �إىل  بــاالإ�ــضــافــة 
�مل�ضلحة  و�أ�ضحاب  �حلكومية  للجهات 
�الآخرين يف �لقطاع د�خل دولة �الإمار�ت 

و�ملنطقة. ومن جهة �أخرى، ن�ضعى من 
تكّوين  �إىل  �ملوؤمتر  يف  م�ضاركتنا  خالل 
فــكــرة و��ــضــحــة حـــول �لــتــحــديــات �لتي 
يف  �لعربي  �خلليج  منطقة  دول  تو�جه 
جمـــال طــب �الأطـــفـــال، وكــذلــك تزويد 
هذه �لدول بالدعم و�حللول �ملالئمة يف 
�لوقت �ملنا�ضب .  وبدورها قالت ود�د �أبو 
�خلدود، رئي�ضة تطوير �الأعمال �لدولية 

يف �ت�س �ضي �يه مبنطقة جمل�س �لتعاون 
�خلليجي: �أعلنت ’هيئة �ل�ضحة بدبي‘ 
�لعام �لفائت عن ’��ضرت�تيجية �ل�ضحة 
بهدف   )2021  -2016( بدبي‘ 
وتوفري  �لــقــطــاع  يف  �الإجنـــــاز�ت  تقييم 
�أفــ�ــضــل مـــر�فـــق �لــرعــايــة �لــ�ــضــحــيــة يف 
�مل�ضاهمة  �إىل  نــ�ــضــعــى  ونــحــن  �لـــعـــامل. 
�خلا�ضة  بــطــريــقــتــنــا  �ملــــجــــال  هـــــذ�  يف 

مــن خـــالل دعـــم هـــذه �ملـــبـــادرة ورفدها 
بكافة �خلرب�ت �لتي جمعناها على مر 
�ل�ضنني. ونحن �إذ ن�ضع �ضحة �الأطفال 
ورفاهيتهم على ر�أ�س �هتماماتنا، فاإننا 
عـــازمـــون عــلــى �إ�ـــضـــافـــة قــيــمــة جمزية 
يف  �ل�ضحية  �لــرعــايــة  منظومة  لكامل 
�الإمـــار�ت وعموم منطقة �خلليج  دولــة 

�لعربي . 

•• وادي احللو-وام:

�ل�ضيخ  �لــ�ــضــمــو  �ــضــاحــب  رعـــايـــة  حتـــت 
�لقا�ضمي  حممد  بــن  �ضلطان  �لــدكــتــور 
�ل�ضارقة  حــاكــم  �الأعــلــى  �ملجل�س  ع�ضو 
فعاليات  مــن  �لثانية  �لن�ضخة  �نطلقت 
�ل�ضعبية  لــلــ�ــضــلــة  ـــو  �حلـــل و�دي  �أيـــــــام 
باملنطقة  �لثقافة  د�ئـــرة  تنظمها  �لــتــي 
 - �لفعاليات  �نطالق  ح�ضر   . �ل�ضرقية 
�لقلعي  ب�ضعبية  �الحــتــفــاالت  �ضاحة  يف 
مبنطقة و�دي �حللو - �ل�ضيخ �ضعيد بن 
�ضقر �لقا�ضمي نائب رئي�س مكتب �ضمو 
�حلــاكــم بــخــورفــكــان و�لــ�ــضــيــخ هيثم بن 
�ضقر �لقا�ضمي نائب رئي�س مكتب �ضمو 

�حلاكم بكلباء .
مرئي  بـــفـــا�ـــضـــل  �لـــفـــعـــالـــيـــات  بـــــــــد�أت 

تــ�ــضــمــن روؤيــــــة �ــضــاحــب �لــ�ــضــمــو حاكم 
�حللو  و�دي  منطقة  الأهــمــيــة  �لــ�ــضــارقــة 
بــيــئــيــا و�ــضــيــاحــيــا و�ملــنــجــز �لــــذي حققه 
و�قع  �إىل  �لــروؤيــة  حتــولــت  حيث  �ضموه 
�لبيئية  بــالــ�ــضــيــاحــة  للمهتمني  جــــاذب 
��ضتحوذ  ر�ئـــع  م�ضهد  ويف  و�جلــمــالــيــة. 
�لطبيعة  �ضكلت  �حلا�ضرين  عقول  على 
ج�ضد  �لـــذي  للم�ضرح  �مــتــد�د�  �جلبلية 
حياة  تــنــاول  عـــرب  لقية  �أوبـــريـــت  عليه 
�لرتحال و�لتنقل باجلمال يف �ل�ضحر�ء 
قـــدميـــا بـــني �لـــعـــرب �لـــبـــدو ثـــم حدثت 
�الأردنية  �ململكة  �للقية بني جماعة من 
�لــهــا�ــضــمــيــة وجـــمـــاعـــة مــــن �الإمــــــــار�ت 
بدورهم  قامو�  �لذين  �ملتحدة  �لعربية 
وكرم  بكل حفاوة  �الأردن  �أهل  با�ضتقبال 
بــالــرتحــاب بهم وتــقــدمي �لقهوة  وجــود 

كاأول ما يقدم لل�ضيف �إىل جانب �لتمر 
وتو��ضلت �مل�ضهدية ب�ضالت �ضعرية بني 
ها�ضم  بن  حممد  �الإمــار�تــي  �ل�ضاعرين 
�ل�ضريف و�ضاعر �لربابة زعل �لطعام�ضة 

عن �إكر�م �ل�ضيف و�جلار .
و�ضاركت فرقة �ل�ضهباء �لعمانية �ملكونة 
بتقدمي  ر�زحـــــني  و4  عــ�ــضــو�   20 مـــن 
لـــوحـــات �ــضــعــبــيــة عــمــانــيــة تــعــرف بــــ فن 
�لــعــازي �أ�ـــضـــادو� فيها بــدولــة �الإمــــار�ت 
�حلكيمة  وقــيــادتــهــا  �ملــتــحــدة  �لــعــربــيــة 
وباإمارة �ل�ضارقة و�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 
�لقا�ضمي  حممد  بــن  �ضلطان  �لــدكــتــور 

ع�ضو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�ضارقة .
للفنون  ماجد  �بــن  جمعية  قدمت  كما 
بينما  �الإمـــار�تـــي  �لعيالة  فــن  �ل�ضعبية 
للفنون  �الأردن  �ـــضـــوت  فـــرقـــة  قـــدمـــت 

ج�ضدو�  �أردنـــيـــة  دبــكــات  عـــدة  �ل�ضعبية 
�لذي  و�لعنفو�ن  �لبطولة  معاين  فيها 
يتميز فيها بدو تلك �ملناطق ثم قدمت 
فرقة �ملذ�ريب �حلربية رق�ضات تر�ثية 
و�ضط  �جلــمــهــور  �عــجــاب  نــالــت  �ضعبية 
وقدم  �لــفــرقــة.  مــع  منهم  كبري  تفاعل 
من  �ملالكي  حمد�ن  بن  حممد  �لدكتور 
�أم�ضية �ل�ضلة  �ململكة �لعربية �ل�ضعودية 
و�ضاحب  �لــ�ــضــاعــر  مبــ�ــضــاركــة  �ل�ضعرية 
من  �ملنهايل  حامد  بــن  حممد  �ل�ضالت 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ضاحب 
�ل�ضالت عبد�لعزيز بن حممد �لعليوي 
�لذين  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  مــن 
قـــدمـــو� �ــضــالت مــتــنــوعــة لــ�ــضــعــر�ء دول 
�خلليج تنوعت بني �لوطنية و�لوجد�نية 
. و�ختتمت فعاليات �ليوم �الأول بتكرمي 

نائب  �لقا�ضمي  �ضقر  بن  �ضعيد  �ل�ضيخ 
بخورفكان  �حلــاكــم  �ضمو  مكتب  رئي�س 
�لقا�ضمي  �ــضــقــر  بــــن  هــيــثــم  و�لـــ�ـــضـــيـــخ 
بكلباء  �حلاكم  �ضمو  مكتب  رئي�س  نائب 
�إد�رة  مــديــر  �ل�ضويجي  �ضالح  وحمــمــد 
�ل�ضرقية  بــاملــنــطــقــة  �لـــثـــقـــافـــة  د�ئـــــــرة 
�لن�ضاط  مــ�ــضــوؤولــة  �ملـــزروعـــي  و�ضم�ضة 
�لثقايف بو�دي �حللو �مل�ضاركني بفعاليات 
�أيام  دروع  بتقدمي  وذلـــك  �الأول  �لــيــوم 
�ل�ضعبية و�ضهاد�ت  لل�ضالت  و�دي �حللو 
�لــتــقــديــر . مــن جــانــبــهــا قــدمــت فرقتا 
�ل�ضهباء �لعمانية و�ضوت �الأردن للفنون 
�لتذكارية  و�لــهــد�يــا  �لــــدروع  �ل�ضعبية 
لل�ضيخ �ضعيد بن �ضقر �لقا�ضمي و�ل�ضيخ 

هيثم بن �ضقر �لقا�ضمي .
ح�ضر فعاليات �ليوم �الأول .. خمي�س بن 

�ضعيد �ملزروعي و�يل منطقة و�دي �حللو 
�ل�ضويدي  �ــضــامل  بـــن  خــمــيــ�ــس  و�ــضــعــادة 
ع�ضو �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �ل�ضارقة 
و�لقرى  �ل�ضو�حي  �ضوؤون  د�ئــرة  رئي�س 

بــالــ�ــضــارقــة و�ــضــعــادة �ــضــامل بـــن خمي�س 
�ال�ضت�ضاري  �ملــجــلــ�ــس  عــ�ــضــو  �ملـــزروعـــي 
مدير  مليح  �ضلطان  و�ضعادة  بال�ضارقة 
�ملعرفة  وتــنــمــيــة  �لــثــقــافــة  وز�رة  مــركــز 

�لذباحي  خلفان  و�ملهند�س  بالفجرية 
موؤ�ض�ضات  وم�ضوؤولو  كلباء  بلدية  مدير 
�أعيان  مــن  وعـــدد  �حلــلــو  و�دي  منطقة 

�ملنطقة و�أبنائها.

برعاية حاكم ال�صارقة 

انطالق الن�سخة الثانية من اأيام وادي احللو لل�سلة ال�سعبية

منتدى دويل يناق�س جتربة الإمارات يف 
الرتقاء مبنظومة التعليم اخلا�س

••كواالملبور-وام:

ناق�س منتدى �لتعليم يف �ملد�ر�س �خلا�ضة و�لدولية - 
بالعا�ضمة  �أم�س  �ختتم  �لــذي   IPSEF Asia �آ�ضيا 
�الرتقاء  �الإمــار�ت يف  دولة  كو�الملبور جتربة  �ملاليزية 
مبــنــظــومــة �لــتــعــلــيــم �خلـــا�ـــس و�لــــــدويل . جــــاء ذلك 
�لهيئات  عن  ممثلني  مب�ضاركة  نقا�ضية  جل�ضة  خــالل 
�حلكومية �ملعنية باإد�رة وتنظيم قطاع �لتعليم �خلا�س 
يف 4 مدن عاملية هي �أبوظبي ودبي وكو�المبور وهوجن 
رئي�س  �لكرم  عبد�هلل  �لدكتور  �ضعادة  وبح�ضور  كوجن 
و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة  عــام  مــديــر  �ملــديــريــن  جمل�س 
�إد�رة  مدير  �لعامري  طــارق  و�لدكتور  بدبي  �لب�ضرية 
تــطــويــر �الأعـــمـــال بــقــطــاع �ملـــد�ر�ـــس �خلــا�ــضــة و�ضمان 
�ضعادة  وقــــال  للتعليم.  �أبــوظــبــي  جمــلــ�ــس  يف  �جلــــودة 
ت�ضهده  ما  �إن  �جلل�ضة  خــالل  �لكرم  عبد�هلل  �لدكتور 
�قت�ضادي متز�يد  عــام من منو  ب�ضكل  �الإمـــار�ت  دولــة 
�إيجابي يف قطاع  وبنية حتتية متميزة كان له مــردود 
�لتعليم �خلا�س بدبي �لتي يتلقى حو�يل 90 يف �ملائة 
�أكرث  تطبق  خا�ضة  مــد�ر�ــس  يف  �لتعليم  طلبتها  مــن 
�أن  �لــكــرم  و�أو�ــضــح  متنوعا.  تعليميا  منهاجا   17 مــن 
دورها  تركز يف  بدبي  �لب�ضرية  و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة 
�أمور  �أولياء  �أمام  �لتعليمية  �لفر�س  تنوع  على �ضمان 
�لطلبة �جلدد عرب مد�ر�س جديدة ذ�ت جودة وكفاءة 
بالتز�من مع دورها يف مو��ضلة �الرتقاء بجودة �لتعليم 
�لتي تقدمها �ملد�ر�س �لقائمة يف �ملدينة وعددها 185 

مدر�ضة خا�ضة .
�أن �لهيئة تركز يف �لوقت ذ�ته على حتفيز  �إىل  و�أ�ضار 
�لــتــعــاون بــني �ملـــد�ر�ـــس �خلــا�ــضــة مــن خـــالل مبادر�ت 
ون�ضر  �مل�ضتقبلية  �لتجارب  ت�ضارك  ت�ضتهدف  متنوعة 
�ل�ضعادة وجودة �حلياة يف �ملجتمع �لتعليمي بدبي ومن 
�ملنارة  �إىل مبارة  بينها ملتقيات معا نرتقي باالإ�ضافة 
�أ�ضحاب  �ملد�ر�س �خلا�ضة يف دبي وبني  بال�ضر�كة بني 
�ضبكة  بناء  يف  ي�ضاهم  مبا  �لناجحة  �لدولية  �لتجارب 
�ضمن  �لوطنية  �مل�ضتهدفات  لبلوغ  �لتعاون  من  دولية 

�أجندة �الإمار�ت 2021 .
وقال �إنه ومنذ تاأ�ض�ضت هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�ضرية 
ركزنا على �ضمان ح�ضول  2007 فقد  عــام  بدبي يف 
جودة  ذي  تعليم  على  بــدبــي  �خلــا�ــضــة  �ملــد�ر�ــس  طلبة 
لغة  �ملنتظمة  �لــرقــابــة  عمليات  �أوجــــدت  وقـــد  عــالــيــة 
م�ضرتكة للحديث حول جودة �لتعليم يف مد�ر�ضنا كما 
زودت �أولياء �الأمور مبعلومات موثوقة �مل�ضدر الختيار 

مد�ر�س �أبنائهم .

و�أ�ضاف �إن وجود قطاع تعليمي من �لطر�ز �الأول من 
�ضاأنه متكني �الأجيال �لقادمة يف عاملنا و�ضكان دبي من 
�أجل  �إليها من  �لتي يحتاجون  �ملهار�ت  �حل�ضول على 
�ضعيدة  حياة  نحو  جمتمعنا  يف  لهم  فاعلة  م�ضاهمة 

ومنتجة«.
و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة  يف  د�خــلــي  فريق  لدينا  وتــابــع 
على  �مل�ضتثمرين �جلدد  م�ضاعدة  على  يعمل  �لب�ضرية 
�خلا�س  �لتعليم  قطاع  الحتياجات  �أف�ضل  فهم  بناء 
�لالزمة  �لــبــيــانــات  �لـــفـــريـــق  يـــقـــدم  كــمــا  �الإمـــــــارة  يف 
للم�ضتثمرين و�لدعم �مل�ضتمر لهم يف خمتلف عمليات 
�فتتاح مدر�ضة خا�ضة جديدة يف دبي وي�ضعدنا �لتعاون 
مع  جتربتنا  ت�ضارك  يف  للتعليم  ظبي  �أبــو  جمل�س  مع 

جمتمع �لتعليم �لدويل«.
�أهمية  �إىل  �لعامري  �لدكتور طارق  من جانبه تطرق 
دور قطاع �ملد�ر�س �خلا�ضة و�ضمان �جلودة يف جمل�س 
�أبوظبي للتعليم يف تطبيق �ال�ضرت�تيجية �لر�مية �إىل 
�لتطوير �ل�ضريع ملنظومة �لتعليم �ملدر�ضي و�الإ�ضر�ف 
باالإ�ضافة  �أبــوظــبــي  �إمــــارة  �ملــد�ر�ــس �خلــا�ــضــة يف  على 
وم�ضغلني  م�ضتثمرين  ��ضتقطاب  على  �لــرتكــيــز  �إىل 
لال�ضتثمار يف �ملد�ر�س �خلا�ضة وتوفري قدرة ��ضتيعابية 
جميع  تخدم  خمتلفة  مناهج  تقدم  �لتي  �ملد�ر�س  من 
فئات �ملجتمع. وقال �لعامري �إن �ملجل�س ي�ضعى جاهد� 
لتعزيز دور �لقطاع �خلا�س يف �الإمارة من خالل و�ضع 
�خلا�ضة  �ملد�ر�س  يف  �ال�ضتثمار  وبر�مج جلذب  خطط 
و�ضمان تقدمي خدمات تعليمية عالية �جلودة مقابل 
�ضر�كات  وتوفري  �ملجتمع  فئات  جلميع  منا�ضبة  ر�ضوم 
��ضرت�تيجية ناجحة مبا ي�ضهم يف بناء قطاعات حيوية 
و�أو�ضح   . �الإمـــارة  يف  �القت�ضادي  �لتنوع  على  ت�ضاعد 
�أنه من منطلق حر�س �ملجل�س على حفظ تو�زن بني 
�ال�ضتثمارية  �لقيمة  حــيــث  مــن  �مل�ضتثمر  متطلبات 
جميع  بدر��ضة  �ملجل�س  يقوم  �الأمـــور  �أولــيــاء  وحماية 
طلبات �مل�ضتثمرين ح�ضب �لنظم و�للو�ئح �ملتبعة لديه 

مبا ي�ضمن توفري خيار�ت تعليمية خمتلفة.
�ملد�ر�س  �أد�ء  متابعة  �أهمية  �لعامري  �لدكتور  و�أكـــد 
�ملقدمة وذلــك مــن خالل  �خلا�ضة وجـــودة �خلــدمــات 
�ملد�ر�س  لها  تخ�ضع  �لتي  و�لتفتي�س  �لتقييم  عملية 
مبوجب برنامج �رتقاء للتقييم و��ضتخد�م �إطار معايري 
�لرقابة و�لتقييم �ملدر�ضية يف دولة �المار�ت كما ي�ضهم 
�لقطاع يف �لعمل على تطوير ودعم �ال�ضتثمار يف جمال 
�لتعليم �خلا�س من خالل ن�ضر �ال�ضد�ر�ت و�ملن�ضور�ت 
�لعر�س  و�ضع  تبني  ودر��ضات  معلومات  تت�ضمن  �لتي 

و�لطلب و�لفر�س �ال�ضتثمارية يف �الإمارة.

برنامج العني ال�ساهرة: نزلء املوؤ�س�سة العقابية وال�سالحية براأ�س اخليمة يتمتعون بال�سعادة 

جلنة اإعداد م�سروع التو�سيات باملجل�س ال�ست�ساري ت�ستعر�س تو�سياتها لدائرة احلكومة اللكرتونية  
•• ال�شارقة-الفجر:

�ملجل�س  مبقر  �أم�س  ظهر  عقدته  �لــذي  �جتماعها  خالل  �لتو�ضيات  �إعــد�د  جلنة  ��ضتعر�ضت 
�حلكومة  د�ئـــرة  �ضيا�ضة  مناق�ضة  تو�ضيات  الإعــــد�د  �أر�ءهــــا  �ل�ضارقة  مدينة  يف  �ال�ضت�ضاري 
�اللكرتونية يف �إمارة �ل�ضارقة . وتر�أ�س �الجتماع �أمين عثمان باروت رئي�س �للجنة وح�ضره 
و�أحمد ح�ضني  �لطنيجي ووحيده حممد عبد�لعزيز  بن خليف  نوره  �للجنة  �أع�ضاء  كل من 
بوكاله وعبد�هلل �ضبيعان وعبد�لعزيز عبد�هلل �لنعيمي ومن �الأمانة �لعامة للمجل�س �إ�ضالم 
�ل�ضيوي �أمني �ل�ضر . ويف بد�ية �الجتماع �طلعت �للجنة على كافة مقرتحات �لتو�ضيات �لتي 
قدمها �أع�ضاء وع�ضو�ت �ملجل�س بعد مناق�ضة �ضيا�ضة د�ئرة �حلكومة �اللكرتونية كما و�طلعت 
�ملجل�س خالل  �لتي طرحت من قبل  �ملحاور  �أهــم  �للجنة يف  وتناق�ضت   . �إن�ضائها  قانون  على 
�ملناق�ضة و�الي�ضاحات �لتي قدمها مدير عام �لد�ئرة ومعاونيه . وبعد نقا�س م�ضتفي�س �أقرت 
جلنة �إعد�د �لتو�ضيات �ضياغة �ضت تو�ضيات و�إحالتها للعر�س على �ملجل�س يف جل�ضته �ملقبلة 

من �ضباح يوم �خلمي�س �لثالثني من �ضهر مار�س �جلاري .

م�ست�سفى لطيفه بدبي ت�ست�سيف اأهم اأطباء اململكة املتحدة مل�ساركة اأف�سل 
املمار�سات مبجال رعاية الأطفال وحديثي الولدة

طحنون بن حممد يح�سر اأفراح 
الظاهري واملهريي يف العني

•• العني-وام:

�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني  �ل�ضيخ طحنون بن حممد  ح�ضر �ضمو 
و�ل�ضيد  �لظاهري  بر�ضيد  حممد  �ملرحوم  عائلة  �أقامته  �لــذي  �ال�ضتقبال  حفل 
مبارك بر�ضيد �لظاهري مبنا�ضبة زفاف جنليهما خالد �إىل كرمية مبارك �أحمد 

�ملهريي ، و�ضعيد �إىل كرمية حممد عبد�هلل �ملهريي.
كما ح�ضر �حلفل - �لذي �أقيم يف قاعة �لعني للموؤمتر�ت مبنطقة �خلبي�ضي يف 
مدينة �لعني - �ل�ضيخ �لدكتور �ضعيد بن حممد �آل نهيان و�ل�ضيخ ذياب بن طحنون 

�آل نهيان.

•• الفجرية -الفجر:

نظمت �لقيادة �لعامة ل�ضرطة �لفجرية ممثلة باإد�رة �ملوؤ�ض�ضة �لعقابية و�الإ�ضالحية بالتعاون 
مع مركز فتيات �لفجرية دورة مهنية بعنو�ن ) �حلفر على �لورق ( لنزيالت �ملوؤ�ض�ضة.

وتاأتي هذه �لدورة من منطلق تطلعات �ضرطة �لفجرية يف دعم خططها �الإ�ضرت�تيجية �لتي من 
�إعادة و�إ�ضالح وتاأهيل �لنزالء لدجمهم يف �ملجتمع. تهدف �لدورة �إىل �كت�ضاب مهار�ت  �ضاأنها 
�لنوع من  هذ�  ويعترب  �ملختلفة.  �لر�ضومات  عدد من  ت�ضكيل  و�لتمكن من  �لــورق  على  �حلفر 
�عد�ده  مت  خ�ضب  �و  ورق  �ضو�ء  �ال�ضطح  من  خا�س  نــوع  على  يتم  نوعه  من  فريد  فن  �لفنون 

ليتو�فق و�ليات �حلفر عليه.

املوؤ�س�سة العقابية والإ�سالحية بالفجرية 
تنظم دورة احلفر على الورق لنزيالتها
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  25  مار�س 2017 العدد 11977

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل:   �ضالح �الأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 263520   بتاريخ : 11/20/ 2016م                                
با�ضــم: �ضركة غاووتام للتجارة �لعامة ) �س.ذ.م.م (.

�لعنو�ن:  �س.ب: 120740 دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتميز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات

�لنب و�ل�ضاي و�لكاكاو و�ل�ضكر و�الأرز و�لتابيوكا و�ل�ضاغو و�لنب �الإ�ضطناعي؛ �لدقيق و�مل�ضتح�ضر�ت �مل�ضنوعة 
من �حلبوب؛ �لوجبات �خلفيفة؛ رقائق �لبطاط�س؛ �لنودلز)معكرونة رقيقة(؛ �الأطعمة �ملحفوظة؛ �خلبز 
وم�ضحوق  �خلمرية  �الأ�ــضــود  و�لع�ضل  �لنحل  ع�ضل  �ملثلجة؛  و�حللويات  �حللويات  و�لفطائر؛  و�لب�ضكويت 

�خلبيز؛ �مللح؛ �خلردل و�خلل و�ل�ضل�ضة؛ �لتو�بل و�لبهارت؛ �لثلج.
�لو�قـعة بالفئة: 30

�لعليا  �ليمنى  مــن �جلهتني  كــل  مــن  خــا�ــس يحيطه  فني  ب�ضكل    G �لالتيني  �حلـــرف  �لــعــالمــة:   و�ــضــف 
 L.L.C  GAUTAM GENERAL �لكلمات  �أ�ضفل  من  ويحيطه  �ضنبله  ر�ضم  �لعليا  و�لي�ضرى 

�ملو�ضح.   �ل�ضكل  يف  كما  التينية   بحروف   TRADING
�ال�ضــرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد ، �أو �إر�ضاله 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  25  مار�س 2017 العدد 11977

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل:   �ضالح �الأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 263521   بتاريخ : 11/20/ 2016م                                
با�ضــم: �ضركة غاووتام للتجارة �لعامة ) �س.ذ.م.م (.

�لعنو�ن:  �س.ب: 120740 دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتميز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات

جتميع ت�ضكيلة من �ملنتجات ل�ضالح �لغري )دون نقلها( لتمكني �جلمهور من �الإطالع عليها و�ضر�ئها ب�ضهولة 
من حمالت �لبيع باجلملة و�لتجزئة للمو�د �لغذ�ئية.

�لو�قـعة بالفئة: 35
�لعليا  �ليمنى  مــن �جلهتني  كــل  مــن  خــا�ــس يحيطه  فني  ب�ضكل    G �لالتيني  �حلـــرف  �لــعــالمــة:   و�ــضــف 
 L.L.C GAUTAM GENERAL �لكلمات  �أ�ضفل  من  ويحيطه  �ضنبلة  ر�ضم  �لعليا  و�لي�ضرى 

�ملو�ضح.   �ل�ضكل  يف  كما  التينية  بحروف   TRADING
�ال�ضــرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد ، �أو �إر�ضاله 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  25  مار�س 2017 العدد 11977

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل:   �ضالح �الأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 263509   بتاريخ : 11/20/ 2016م                                
با�ضــم: �ضركة �لزياد للهو�تف للمتحركة �س.ذ.م.م.

�لعنو�ن:  دبي- ديرة- نايف- �ضارع �مل�ضلى �س.ب: 48296
 هاتف: 04/2717770 فاك�س: 04/2737162، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتميز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات
�ضحن  �أجهزة  وخا�ضة   )9( بالفئة  تندرج  �لتي  �ملتحرك  �لهاتف  �أجهزة  ملحقات  �ملتحرك؛  �لهاتف  �أجهزة 
�لبطاريات و�ضماعات �الأذن وعلب �أجهزة �لهاتف �ملتحرك وكو�بل �لهاتف �ملتحرك وحامالت �أجهزة �لهاتف 
�ملتحرك و�ضماعات �الأذن �ملحمولة على �لر�أ�س و�ضماعات �ل�ضوت �ملتنقلة وبطاريات �أجهزة �لهاتف �ملحمول.  

�لو�قـعة بالفئة: 9 
 iKAKU ب�ضكل فني خا�س د�خل �إطار �ضبه  مربع حتتهما كلمة  ik و�ضف �لعالمة:   �حلرفان �لالتينيان

بحروف التينية كتب فيها �حلرف i ب�ضكل خا�س كما يف �ل�ضكل �ملو�ضح.
�ال�ضــرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد ، �أو �إر�ضاله 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  25  مار�س 2017 العدد 11977

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل: �ضالح �الأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 262714   بتاريخ : 11/07/ 2016م                                
با�ضــم: �ضركة نيوكوم �أنيو و�ي تو كوميونيكيت، �أ�س. �ل.

�لعنو�ن: كابيتان هايا، 3ــــ فري�ضت فلور بي، 28020 مدريد، �أ�ضبانيا.
وذلك لتميز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات

�ملتعلقة بالدعاية  �الإ�ضت�ضارية  �لدعاية و�الإعــالن؛ �خلدمات  �لدعاية و�الإعالن و�لرتويج؛ وكاالت  خدمات 
للدعاية و�الإعالن؛  �ل�ضوتية  �لت�ضجيالت  �إنتاج  و�الإعــالن؛  �لدعاية  مــو�د  �أنــو�ع   تاأجري جميع  و�الإعــالن؛ 
�لعالقات  وكــاالت  خدمات  و�خلــدمــات؛  لل�ضلع  �لتجاري  للرتويج  �الإنــرتنــت  مو�قع  على  م�ضاحات  توفري 
�لعامة؛ �خلدمات �لتي ت�ضمل �لت�ضجيل و�لن�ضخ و�لتاأليف و�لتجميع وتنظيم ت�ضجيالت �الإت�ضاالت �ملكتوبة 
وت�ضويق  مبيعات  خدمات  بــاالإد�رة؛  �ملتعلقة  �لت�ضويق  خدمات  �الإح�ضائية؛  �أو  �لريا�ضية  �لبيانات  وجتميع 
�لتجارة  و�ملعار�س الأغر��س  �ملنا�ضبات  تنظيم  �الإنرتنت؛  �ضبكة  باملز�د عن طريق  �لبيع  �لتوظيف؛ خدمات 

و�لدعاية و�الإعالن. 
�لو�قـعة بالفئة: 35 

W�لو�رد  و�ضف �لعالمة: كلمة WORLDWIDE بحروف التينية ب�ضكل خا�س كتب فيها حرف  
يف بد�يتها باللون �الأحمر وبقية �الأحرف باللون �الأ�ضود يعلوها من �لز�وية �لي�ضرى كلمة3A  ب�ضكل خا�س 
باللونني �الأ�ضود و�الأحمر، على �لتو�يل، وكما يعلوها من جهة �لو�ضط �حلرف W مكرر ب�ضكل خا�س باللون 
�الأحمر فوقه من �جلهة �لي�ضرى كلمة3A   ب�ضكل خا�س باللونني �الأ�ضود و�الأحمر، على �لتو�يل، كما يف 

�ل�ضكل �ملو�ضح.
�ال�ضــرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد ، �أو �إر�ضاله 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  25  مار�س 2017 العدد 11977

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل: �ضالح �الأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 263507   بتاريخ : 11/20/ 2016م                                
با�ضــم: �ضركة �لزياد للهو�تف للمتحركة �س.ذ.م.م.

 ،04/2737162 فاك�س:   04/2717770 هاتف:   -48296 �ــس.ب:  �مل�ضلى  �ضارع  نايف-  ديــرة-  دبــي-  �لعنو�ن:  
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتميز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات
�ضحن  �أجهزة  وخا�ضة   )9( بالفئة  تندرج  �لتي  �ملتحرك  �لهاتف  �أجهزة  ملحقات  �ملتحرك؛  �لهاتف  �أجهزة 
�لبطاريات و�ضماعات �الأذن وعلب �أجهزة �لهاتف �ملتحرك وكو�بل �لهاتف �ملتحرك وحامالت �أجهزة �لهاتف 
�ملتحرك و�ضماعات �الأذن �ملحمولة على �لر�أ�س و�ضماعات �ل�ضوت �ملتنقلة وبطاريات �أجهزة �لهاتف �ملحمول.  

�لو�قـعة بالفئة: 9 
و�ضف �لعالمة:  

كلمة KUCIPA بحروف التينية ب�ضكل خا�س باللون �الأ�ضود كتبت فيها نقطة �حلرف  iباللون �الأحمر 
�ملذكورة  �لعنا�ضر  وجميع  �الأ�ضود  باللون  التينية  بحروف   INTERNATIONAL كلمة  وحتتها 

د�خل �إطار بي�ضاوي كما يف �ل�ضكل �ملو�ضح.
�ال�ضــرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد ، �أو �إر�ضاله 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  25  مار�س 2017 العدد 11977

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/ كت �ر ��س

 رخ�ضة رقم:CN 1123248  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة مكتوم هويدي حممد عيد�س �لر��ضدي %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف علي �ضامل خمي�س �ضليمان �ل�ضام�ضي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/موؤ�ض�ضة جنمة دبي للتعهد�ت �لزر�عية

رخ�ضة رقم:CN 1136203  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�ضاحة 1*4.7 �ىل 1*1

تعديل ��ضم جتاري من/موؤ�ض�ضة جنمة دبي للتعهد�ت �لزر�عية 
DUBAI STAR AGRICULTURAL CONTRACTING ESTABLISHMENT

�ىل/ماج�ضتيك كو�ليتي لل�ضيانة �لعامة   
MAJESTIC QUALITY GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني منطقة �لفوعه بناية هالل عي�ضى فرج �لفالحي �ىل 
�لعني �لعني �ضناعية هيلي بناية �مل�ضتوى �لر�قي �لهند�ضية للمقاوالت �لعامة.

تعديل ن�ضاط/��ضافة �ضيانة �ملباين )4329901(
تعديل ن�ضاط/حذف خدمات جتميل �حلد�ئق و�ملنتزهات )8130002(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/اليف ديز�ين للو�ضاطة �لتجارية ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 1164750  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة علي �ضيف �ضامل علي �لدرمكي %51

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضالمه غريب حوي�س �ل�ضام�ضي
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�ضاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��ضم جتاري من/اليف ديز�ين للو�ضاطة �لتجارية ذ.م.م 
LIFE DESIGN COMMERCIAL BROKERS LLC

�ىل/اليف ديز�ين لتعهد�ت خدمات �الفر�ح و�ملنا�ضبات �لرتفيهيه ذ.م.م   
LIFE DESIGNPLEDES WEDDINGS AND EVENTSL LLC

تعديل ن�ضاط/��ضافة تعهد�ت �حلفالت و�ملنا�ضبات �لرتفيهية )9000102(
تعديل ن�ضاط/حذف و�ضيط جتاري )4610010(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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برعاية حاكم راأ�ش اخليمة

المارات ت�ست�سيف الجتماع ال� 36 لحتاد الكيميائيني العرب

جمل�س �ساحية مويلح ينظم اأم�سية �سعرية تفاخرت باإجنازات الوطن 

�صمن مبادرات عام اخلري

جامعة الإمارات تنظم يوم التقدير 
الإعالمي تكرميًا ل�سركائها الإعالميني

•• العني – الفجر

�لعربية  �الإمــار�ت  عام �خلري جلامعة  مبادر�ت  �ضمن 
�لبيلي  حممد  �لدكتور  �الأ�ضتاذ  �ضعادة  كــرَم  �ملتحدة، 
�الإعالمية  و�جلــهــات  �ملوؤ�ض�ضات  �جلــامــعــة-  –مدير 
ونخبة من �ل�ضحفيني و�الإعالميني بو�ضائل �الإعالم 
�مل�ضاهمة  �ملتميزة يف  �ملحلية، وذلك تقدير�ً جلهودهم 
بتعزيز �لتوجه �ال�ضرت�تيجي جلامعة �الإمار�ت خالل 
م�ضريتها �لتي �متدت ل 41 عام، وفق روؤية �جلامعة 
�لعايل و�لبحث  �لتعليم  �لوطنية للريادة و�البتكار يف 
�لــعــلــمــي وخـــدمـــة �ملــجــتــمــع، عــلــى �ملــ�ــضــتــويــني �ملحلي 
و�الإعــــالم  �التــ�ــضــال  �إد�رة  نظمته  و�لــــذي  ـــــدويل،  و�ل
�ملعلومات  تقنية  كلية  مبنى  مــ�ــضــرح  يف   ، بــاجلــامــعــة 
�حل�ضرمي-  غالب  �لدكتور  �الأ�ضتاذ  بح�ضور  طــالب، 
نائب مدير �جلامعة للدر��ضات �لعليا و�لبحث �لعلمي، 
�لهيئة  �أع�ضاء  من  وعــدد  باجلامعة،  �لكليات  وعمد�ء 

�لتدري�ضية وطلبة �جلامعة. 
مدير  �لبيلي-  حممد  �لدكتور  �الأ�ــضــتــاذ  �ضعادة  و�أكـــَد 
�الإعــالمــيــني يف تعزيز  �لــ�ــضــركــاء  دور  �جلــامــعــة- على 
�نتاج  يف  و�أهــد�فــهــا  وروؤيــتــهــا  �الإمــــار�ت  ر�ضالة جامعة 
ـــهـــار�ت خلــدمــة �ملــجــتــمــع، وبف�ضل  ونــقــل �ملـــعـــارف و�مل
تنفيذ  يف  �لر�ضيدة  حكومتنا  لقيادة  �لعميقة  �لــروؤيــة 
و�لتحول  �ملعرفة،  القت�ضاد  �لوطنية  �ال�ضرت�تيجية 
�إىل جــامــعــة عــلــمــيــة بــحــثــيــة، تــرتــكــز عــلــى حمــــدد�ت 

�لعلمية  �لقطاعات  خمتلف  يف  ��ضرت�تيجية  وطنية 
و�ل�ضناعية �لتي حددتها �لدولة، مبا يعزز من م�ضرية 
�لتقدم �لعلمي، و�لــدور �ملحوري جلامعة �الإمــار�ت يف 
يتو�فق  مبــا  �لعلمي  و�لبحث  �لــعــايل  �لتعليم  تطوير 
ت�ضنيف  تعزيز  على  نعمل  كما  �لوطنية،  �الأجندة  مع 
�إىل مـــر�كـــز عاملية  بـــه  �الإمـــــــار�ت و�النـــتـــقـــال  جــامــعــة 
مــتــقــدمــة عـــرب �لــبــحــث �لــعــلــمــي، ونــ�ــضــعــى مـــن خالل 
�لدولة  �ضر�كتنا �ال�ضرت�تيجية مع و�ضائل �الإعالم يف 
�إىل تعزيز هذ� �الجتاه، وتوفري جمموعة من �لرب�مج 
حتقيق  متطلبات  تــو�كــب  �لتي  و�الأكــادميــيــة  �لعلمية 
ملو�كبة  �لر�ضيدة  روؤية قيادتنا  �مل�ضتد�مة وفق  �لتنمية 

تطلعات �مل�ضتقبل.
كيفية  ناق�ضت  �الإعــالمــيــني،  مــع  حــو�ريــة  جل�ضة  ويف 
�الإعــالم وجامعة  و�ضائل  �مل�ضرتك بني  �لتعاون  تعزيز 
�الإمار�ت، وتطرق �حلو�ر �إىل �الأولويات �ال�ضرت�تيجية 
يف �لـــفـــرتة �لــقــادمــة مـــن مــ�ــضــرية جــامــعــة �الإمــــــار�ت، 
ومبادر�تها يف خدمة �ملجتمع على �مل�ضتويني �الإقليمي 

و�لدويل.
�الإعالم  و�ضائل  ممثلي  قــام  �لــتــكــرمي،  هام�س  وعــلــى   
بجولة مع مدير �جلامعة يف �ملعر�س �مل�ضاحب، و�لذي 
قدمت فيه خمتلف كليات �جلامعة ومر�كزها �لبحثية 
مبا  طلبتها  و�بــتــكــار�ت  و�لبحثية  �لعلمية  �إجنــاز�تــهــا 
و�إ�ضهامات  ون�ضاطات  �جلــامــعــي  �ملجتمع  دور  يعك�س 

�جلامعة �لوطنية يف خدمة �ملجتمع.

•• دبي-الفجر:

�إ�ضد�ر  عــن  دبــي  و�ملــو��ــضــالت يف  �لــطــرق  �أعلنت هيئة 
كـــاإحـــدى مبادر�تها  ��ـــضـــرت�ك مــوقــفــي طــالــب  بــطــاقــة 
�ملــجــتــمــعــيــة لـــهـــذه �لــفــئــة مـــن �جلـــمـــهـــور، مـــن حيث 
و�جلامعات  �لكليات  مــن  �لطلبة  �ضريحة  ��ــضــتــهــد�ف 
و�ملوؤ�ض�ضات �لتعليمية �لعليا يف �الإمارة، حتقيقا للغاية 

�ال�ضرت�تيجية �لثالثة �إ�ضعاد �لنا�س . 
�ملو�قف  �إد�رة  مــديــر  �لــ�ــضــايف،  ــامــة  �أ�ــض �لــ�ــضــيــد  وقــــال 
تاأتي  �ملــبــادرة  �إن  �لهيئة:  يف  و�لــطــرق  �ملــرور  مبوؤ�ض�ضة 
توجهات  مع  متا�ضياً  �ملجتمعية  �لهيئة  مبادر�ت  �ضمن 
حــكــومــة دبـــي نــحــو �إ�ــضــعــاد �لــنــا�ــس، مــن خـــالل حر�س 
�لــهــيــئــة �لـــد�ئـــم عــلــى حتــقــيــق �لـــريـــادة وتـــقـــدمي باقة 
خــدمــات مــتــنــوعــة ومــتــمــيــزة لــ�ــضــر�ئــح �ملــجــتــمــع كافة، 
طالب  لفئة  ُت�ضدر  طالب  موقفي  بطاقة  �أن  مو�ضحاً 

�جلامعات �أو �لكليات و�ملوؤ�ض�ضات �لتعليمية �لعليا بدبي، 
وتخّولهم ��ضتخد�م �ملو�قف �لعامة حول مبنى �جلامعة 
 A( أو �لكلية �ضمن حميط 500 مرت، وذ�ت �لرموز�
وذلك بر�ضوم قدرها 300 درهم لكل   )D و C و B و

ثالثة �أ�ضهر.
�ملطلوبة للح�ضول على  �لوثائق  �أن  �إىل  �ل�ضايف  و�أ�ضار 
م�ضدقة  �ضهادة  بتوفري  تتمثل  طالب  موقفي  بطاقة 
مقدم  بـــاأن  تثبت  �جلــامــعــيــة،  �لكلية  �أو  �جلــامــعــة  مــن 
�لطلب حينها ال يز�ل على مقاعد �لدر��ضة، �إىل جانب 
�لقيادة �خلا�ضة مبقّدم �لطلب، وملكية  وجود رخ�ضة 
�أقاربه من  �أحد  با�ضم  �أو  با�ضمه  �أن تكون  مركبته على 
�لدرجة �الأوىل �أو �لثانية، و�أن �لبطاقة تت�ضمن بيانات 
حمددة للتحقق من �ضالحيتها، مثل رقم �ملركبة، نوع 
�لبطاقة، تاريخ �ل�ضالحية، و�ملناطق �مل�ضّرح با�ضتخد�م 

�لبطاقة فيها.

 �صمن مبادرات الهيئة املجتمعية لإ�صعاد النا�ش

 طرق دبي توفر بطاقة مواقف خا�سة 
بطلبة اجلامعات والكليات العليا

•• را�س اخليمة –الفجر:

�ضعود  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ــضــاحــب  رعــايــة  حتــت   
�الأعلى  �ملجل�س  ع�ضو  �لقا�ضمي  �ضقر  بــن 
يوم  �الإمــــارة  ت�ضت�ضيف  �خليمة  ر�أ�ـــس  حاكم 
�لــعــام الحتاد  �الجــتــمــاع  مــار�ــس   25 �ل�ضبت 
�ل�ضاد�ضة  ــــدورة  ــــل ل �لــــعــــرب  �لــكــيــمــيــائــيــني 
كيميائية  جمعية   17 ومب�ضاركة  و�لثالثني 
17دولة  مــن  �لعربي  �لــوطــن  م�ضتوى  على 

خليجية وعربية �ضقيقة.
�المني  �ل�ضام�ضي  مـــوزة  �لكيميائية  و�أثــنــت 
�لعرب  �لكيميائيني  الحتـــاد  �ملــ�ــضــاعــد  �لــعــام 
�لكيميائية  �جلمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�ضة 
�لذي  و�لدعم  �لكرمية  بالرعاية  �الإمار�تية 
�خليمة  ر��ــس  حاكم  �ل�ضمو  �ضاحب  يقدمه 

للحدث .
�لعرب  �لكيميائيني  عــمــوم  تــقــديــر  مـــوؤكـــدة 

لــهــذه �لــرعــايــة �لــ�ــضــامــيــة �لــتــي متــثــل دعما 
�لكيميائية  و�جلمعيات  �الحتــاد  مل�ضرية  قويا 
عام  �جتماع  ثاين  هو  وهــذ�  �لعربي  بالوطن 
�لعربية  يــعــقــد يف دولــــة �المـــــار�ت  لــالحتــاد 

�ملتحدة .
�لــــعــــام لالحتاد  وقــــــال مــــن جــهــتــه �الأمـــــــني 
�ال�ضتاذ �لدكتور حيدر بهبهاين �نه �ضيناق�س 
�لكيمياء  �وملبياد  عقد  ��ضتعد�د�ت  �الجتماع 
با�ضت�ضافة  �لقادم  �كتوبر  يف  �لتا�ضع  �لعربي 
�الأ�ضبوع  وتفعيل  �الردن  �عتذ�ر  بعد  �لكويت 
�الأ�ضبوع  يــ�ــضــادف  و�لـــذي  للكيمياء  �لــعــربــي 
�أكتوبر مــن كــل عــام وحث  �الأخـــري مــن �ضهر 
�جلمعيات �لكيميائية �لعربية على خماطبة 
و�لــتــفــاعــل يف  للم�ضاركة  دولــهــا  �لـــــوز�ر�ت يف 

ن�ضر ثقافة �لكيمياء وقد
تفاعل معايل وزير �لرتبية يف دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة مع �الأ�ضبوع �لعربي للكيمياء 

من  م�ضكورة  بجهود  وذلــك  تن�ضيطه  وطلب 
مت  كما  �الإمار�تية  �لكيميائية  �جلمعية  قبل 
تفعيل دور وز�رة �لرتبية بدولة �لكويت من 
�أ�ضبوع  لفعاليات  طالبية  م�ضاركات  خــالل 
�لكيمياء. كما �ضاركت �لعديد من �جلامعات 
يف �لوطن �لعربي لفعاليات �ال�ضبوع ومناق�ضة 
لو�ضع  للكيمياء  �لعربية  �جلــائــزة  مو�ضوع 
�للجنة  وت�ضكيل  باجلائزة  �خلا�ضة  �ملعايري 

�خلا�ضة بفح�س ملفات �ملتقدمني. 
�نــــه قـــد حــ�ــضــلــت �جلمعية  بـــالـــذكـــر  جـــديـــر 
وقر�ر  �عــتــمــاد  على  �الإمــار�تــيــة  �لكيميائية 
ر�ضمي ومو�فقة �أكادميية من �جلمعية �لعامة 
ر�ضمية  كجميعة  باعتمادها  �ملتحدة  لــالأمم 
�لذي   2011 يف  �مليالدي  �لعام  من  �عتبار�ً 
للكيمياء  دولية  �ضنة  �ملتحدة  �الأمم  �عتمدته 

حتت �ضعار �لكيمياء حياتنا وم�ضتقبلنا .
�جلمعية  �إد�رة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــضــة  و�أو�ــضــحــت 

�جلمعية  روؤيــــة  �أن  �الإمـــار�تـــيـــة  �لكيميائية 
�الإمـــار�ت  يف  بالكيمياء  �الرتــقــاء  �إىل  تهدف 
يف  ر�ضالتها  ترجمة  �إىل  وتطمح  �لعاملية  �إىل 
من  �الإمـــــار�ت  يف  �لكيميائي  �لعمل  تطوير 
و�لدر��ضات  �الأبــحــاث  وتعزيز  تقدمي  خــالل 
يف  �لكيميائيني  جــهــود  ـــــر�ز  و�إب �لكيميائية 
�لدولة وحتقيق �ل�ضر�كة �ملجتمعية �لفاعلة.

تتمثل  �إنــهــا  قــالــت  �أهــــد�ف �جلمعية  وحـــول 
بر�مج  تــطــويــر  يف  بــاالإ�ــضــهــام  رئي�ضي  ب�ضكل 
�لتعليمية  لــلــمــ�ــضــتــويــات  �لــكــيــمــيــاء  تــعــلــيــم 
�لطالب  ــتــوى  مبــ�ــض و�لـــنـــهـــو�ـــس  �ملــخــتــلــفــة 
�لعلمي و�لعملي وتقدمي �ال�ضت�ضار�ت �لفنية 
و�جلمعيات  و�ملوؤ�ض�ضات  باملنظمات  و�الت�ضال 
�لكيميائية �لعربية و�لدولية خلدمة �أهد�ف 
�لكيميائية  �أن �جلمعية  �إىل  وي�ضار  �جلمعية 
تنمية  وز�رة  قــبــل  مــن  �أ�ــضــهــرت  �الإمـــار�تـــيـــة 

. �ملجتمع يف �لثاين من فرب�ير عام 2010 

•• الفجرية -الفجر:

ل�ضرطة  �لــعــامــة  �لــقــيــادة  �حــتــفــلــت 
)6(دور�ت  بـــتـــخـــريـــج  �لــــفــــجــــرية 
�ل�ضنوية  �خلطة  �ضمن  تخ�ض�ضية 
2017م  لــعــام  �لــد�خــلــيــة  لــــــوز�رة 
�لر�مية �إىل �ضقل مهار�ت منت�ضبيها 
�لعمل  جمــال  يف  قدر�تهم  وتطوير 
�حل�س  دورة  يف  متــثــلــت  �لــ�ــضــرطــي، 
�أ�ض�س  ودورة  �جل�ضد  ولــغــة  �الأمــنــي 
�لتميز  ودورة  �لــنــاجــحــة  �الإد�رة 
�لعاملني  �الإد�رة ودورة  و�الإبــد�ع يف 
�لعقابية و�الإ�ضالحية  �ملوؤ�ض�ضات  يف 
�ملتقدمة ودورة تنفيذ �إد�رة �ملخاطر 

. SO-31000بح�ضب مو��ضفة
ت�ضمنت �لدور�ت مو��ضيع ومفاهيم 
حديثة ح�ضب طبيعة كل دورة، وذلك 
وتزويدهم  �مل�ضاركني  �إك�ضاب  بهدف 

�حلديثة  و�لــنــظــريــات  بــاملــعــلــومــات 
م�ضتوى  رفــع  على  ت�ضاعدهم  �لتي 
�أد�ئــــهــــم يف �لـــعـــمـــل، و��ـــضـــتـــفـــاد من 

�لــدور�ت عدد )124( منت�ضب من 
و�الأفر�د  �ل�ضباط  و�ضف  �ل�ضباط 
�ل�ضرطة  ـــــاد�ت  قـــــي خمـــتـــلـــف  مـــــن 

بالدولة.
ر�عــي �حلفل  قــام  نهاية �حلفل  ويف 
�ملر�ضدي  �ضعيد  د.�ضليمان  �لعقيد 

مدير عام �ملو�رد و�خلدمات �مل�ضاندة 
بت�ضليم �ل�ضهاد�ت للم�ضاركني وكرم 

�ملحا�ضرين.

•• ال�شارقة _ الفجر:

�ــضــمــن فــعــالــيــات عـــام �خلـــري نظم 
�لريا�ضي  �لــثــقــايف  مــلــيــحــه  نــــادي 
معر�ضا  فــعــالــيــاتــه  هــامــ�ــس  وعــلــى 
فيها  �أبـــرز  �ملنطقة  الأبــنــاء  م�ضور� 
�إبد�عات �ل�ضباب يف مهارة �لت�ضوير 
بن  ر��ــضــد  حممد  �مل�ضورين  وقـــدم 
متـــيـــم �لــكــتــبــي ونـــا�ـــضـــر �ملـــحـــرزي 

خم�ضون �ضورة متميزة .
وقام م�ضبح بالعجيد �لكتبي رئي�س 
�لثقايف  مليحه  نــادي  �إد�رة  جمل�س 
�ملجال�س  روؤ�ــضــاء  ير�فقه  �لريا�ضي 
�لو�ضطى  �ملـــنـــطـــقـــة  يف  �لـــبـــلـــديـــة 
و�أع�ضاء �ملجال�س �لبلدية و�ملجل�س 
نادي  �إد�رة  وجمــلــ�ــس  �ال�ــضــتــ�ــضــاري 
�مل�ضور  �ملــعــر�ــس  بــافــتــتــاح  مــلــيــحــه 

و�لتجو�ل فيه .
�لعديد  عـــر�ـــس  �ملـــعـــر�ـــس  و�ــضــهــد 
�أبــــــــدع فيها  �لـــتـــي  مــــن �الأعـــــمـــــال 
�ملــ�ــضــوريــن حممد ر��ــضــد بــن متيم 

حيث  من  �ملحرزي  ونا�ضر  �لكتبي 
�لبيئة �لطبيعية للمنطقة  ت�ضوير 
منطقة  جماليات  و�إبــر�ز  �لو�ضطى 
معامل  �ل�ضور  و�ضملت  كما  مليحه 

و�إجنـــــاز�ت �لــقــيــادة يف �لــدولــة من 
�ضملت  كـــبـــرية  عـــمـــر�نـــيـــة  نــهــ�ــضــة 
�ضمل  ــــــد�ع  �إب و�ملـــكـــان يف  �النـــ�ـــضـــان 

خم�ضون �ضورة .

�ملا�ضي  حياة  �إىل  �ملعر�س  وتطرق 
�هم  على  �لــ�ــضــوء  ت�ضليط  بجانب 
�ملنطقة  يف  �أقيمت  �لتي  �لفعاليات 
وح�ضورها وم�ضاركة �الأهايل بها .

�ضعادتهم  عـــن  �حلــ�ــضــور  و�أعــــــرب 
�أبناء  وبــــاإبــــد�عــــات  �لــ�ــضــور  بـــهـــذه 
ت�ضويرها  يف  مــلــيــحــه  مــنــطــقــة 
�لهد�يا  مــن  عــدد�  �حل�ضور  وقــدم 
م�ضبح  و�أ�ــــــضــــــاد   . لـــلـــمـــ�ـــضـــوريـــن 
�مل�ضاركة  بــهــذه  �لــكــتــبــي  بالعجيد 
�لــالفــتــة مــن قــبــل �ملــ�ــضــوريــن من 
�أبناء �ملنطقة �لو�ضطى من مليحه 
�لثقايف  نادي مليحه  �أن  �إىل  و�أ�ضار 
�للجنة  �أعمال  �إطــار  ويف  �لريا�ضي 
على  حر�س  و�ملجتمعية  �لثقافية 
به  ومــا  �ملميز  �ملعر�س  هــذ�  تنظيم 
�إبــد�عــات �ضباب  �أبــرزت  من �ضو�هد 
و�حلا�ضر  �ملا�ضي  و�ضورت  مليحه 

للمنطقة يف �إطار عام �خلري .
و�ثنى على �مل�ضورين حممد ر��ضد 
�ملحرزي  ونا�ضر  �لكتبي  متيم  بن 
وحرفيتهما ومتنى لهما م�ضتقبال 
مـــــن �لــــفــــن و�البــــــــــــد�ع يف جمـــال 
�لدولة  �إجنــاز�ت  لتوثيق  �لت�ضوير 

وقيادتها .

تخريج )6( دورات تخ�س�سية ب�سرطة الفجرية

معر�س عن الطبيعة واجلمال واإجنازات المارات يف نادي مليحه �سمن مبادرات عام اخلري 

•• ال�شارقة –الفجر:

مويلح  �ــضــاحــيــة  جمــلــ�ــس  نـــظـــم   
�لتابعة  �إحدى جمال�س �ل�ضو�حي 
و�لقرى  �ل�ضو�حي  �ضوؤون  لد�ئرة 
�أم�ضية �ضعرية دعا لها ثمانية من 
وقدمو�  �ملعروفني  �لوطن  �ضعر�ء 
عدد� من ق�ضائدهم �لنبطية �لتي 
تفاخرت باإجناز�ت �لوطن وبجهود 

قيادته يف ن�ضر �ل�ضعادة و�لرخاء .
بن  ماجد  �ل�ضيخ  �الأم�ضية  ح�ضر 
�ــضــلــطــان �لــقــا�ــضــمــي مـــديـــر د�ئــــرة 
وماجد  و�لقرى  �ل�ضو�حي  �ضوؤون 
جمل�س  رئـــيـــ�ـــس  �جلـــنـــيـــد  �ــــضــــامل 
�ملجل�س  و�أعــ�ــضــاء  مويلح  �ضاحية 
ولـــفـــيـــف مــــن �ملـــدعـــويـــن و�أهــــــايل 
و�لنوف  �ل�ضكنية �جلرينة  �ملناطق 
�لتابعة ل�ضاحية مويلح  و�لقر�ئن 

�أحيا �الأم�ضية �لتي قدمها �ل�ضاعر 
�ل�ضاعر  مــــن  كــــل  �ملـــظـــلـــوم  بـــطـــي 
عبد�هلل بن ذيبان و�ل�ضاعر �ضلطان 
�لرفي�ضا و�ل�ضاعر �ضامل بن معدن 
�ل�ضوين  عــلــي  و�لــ�ــضــاعــر  �لــكــتــبــي 
و�ل�ضاعر  �ملــظــلــوم  بطي  و�لــ�ــضــاعــر 

حممد بن �ضعيد بالهيلي و�ل�ضاعر 
بن  �ضعيد  و�ل�ضاعر  �ل�ضوين  عبيد 
�لق�ضائد  و�ألقو� عدد�ً من  غليطة 
�لوطنية �ملختلفة . بد�أت �الأم�ضية 
بطي  �ل�ضاعر  مــن  ترحيبة  بكلمة 
�لد�ئرة  بجهود  فيها  �أ�ضاد  �ملظلوم 

مويلح  �ضاحية  جمل�س  وبحر�س 
على تنظيم هذه �الأم�ضية �ل�ضعرية 
�لدولة  �حـــتـــفـــاالت  تـــو�كـــب  �لـــتـــي 
و�ليوم  لــلــ�ــضــعــادة  �لــعــاملــي  بــالــيــوم 
ترحيبه  عن  معرباً  لل�ضعر  �لعاملي 
�لوطن  �أبناء  من  �لكبار  بال�ضعر�ء 
�الأم�ضية  �ملــعــروفــني الإحــيــاء  ومــن 
�ل�ضعر�ء  قـــدم  بــعــدهــا   . �ل�ضعرية 
�ل�ضعرية  ون�ضو�ضهم  ق�ضائدهم 
�لـــتـــي فــا�ــضــت رقــــة وعــــذوبــــة من 
باإجناز�ت  وتغنت  �لنبطي  �ل�ضعر 
�ل�ضيخ  تعاىل  �هلل  بــاإذن  له  �ملغفور 
طيب  نهيان  �آل  �ضلطان  بــن  ز�يـــد 
�هلل ثر�ه وبقيادة �لدولة وما ينعم 
به �ملو�طن من عي�س رغيد وتر�بط 

�جتماعي .
�ل�ضيخ  كـــرم  �المــ�ــضــيــة  نــهــايــة  ويف 
�لقا�ضمي  �ـــضـــلـــطـــان  بــــن  مــــاجــــد 

�الأم�ضية  بــنــجــاح  و�أ�ـــضـــاد  �لــ�ــضــعــر�ء 
�ــضــاحــيــة مويلح  وبــــــدور جمــلــ�ــس 
د�ئرة  حر�س  مــوؤكــد�ً  تنظيمها  يف 
�ـــضـــوؤون �لــ�ــضــو�حــي و�لـــقـــرى على 
تـــعـــزيـــز �لــــرت�بــــط بــــني �الأجــــيــــال 
ماجد  �أكــد  فيما  �لنبطي.  و�ل�ضعر 
جمل�س  رئـــيـــ�ـــس  �جلـــنـــيـــد  �ــــضــــامل 
�الأم�ضية  �أن  مـــويـــلـــح  �ـــضـــاحـــيـــة 
�الأوىل و�ضتتو��ضل  �ل�ضعرية كانت 

�أن  �إىل  م�ضري�ً  �ملقبلة  �الأ�ــضــهــر  يف 
�الأم�ضية حققت مناخاً من �لذ�ئقة 
�ل�ضعرية �لتي �أتاحت �لتو��ضل بني 
بدوره   ، �ل�ضاحية  و�أبناء  �ل�ضعر�ء 
نائب  �آل علي  �أعــرب جا�ضم حميد 
رئي�س جمل�س �ضاحية مويلح عن 
بــهــذ� �حلــ�ــضــور �لالفت  �ــضــعــادتــه 
باإجناز�ت  و�لتغني  �ل�ضعر�ء  قبل  من 

�لدولة بكلماتهم �جلزلة �لنبطية .

العني-وام:

�آل  طــحــنــون  بــن  �ضعيد  �لــ�ــضــيــخ  مــعــايل  ح�ضر 
نــهــيــان حــفــل �الإ�ــضــتــقــبــال �لـــذي �أقــامــه �ضعادة 
�لنا�ضري  �لرحمن  عبد  �ضيف  علي  �ملهند�س 
�إىل كرمية  مبنا�ضبة زفاف جنله عبد�لرحمن 
�ملرحوم حممد بن �ضعيد بن ر�ضيد �لظاهري .

�أمــ�ــس �الول  �أقــيــم  �لـــذي  كما ح�ضر �حلــفــل - 
مبــركــز �ملـــوؤمتـــر�ت يف مــديــنــة �لــعــني - �ل�ضيخ 
بن  و�ل�ضيخ حممد  �لظاهري  �ضرور  بن  �أحمد 
�ضلطان بن �ضرور �لظاهري وعدد من �ل�ضيوخ 
و�لـــــوزر�ء و�لــ�ــضــفــر�ء ووجــهــاء �لــقــبــائــل وكبار 
�لــبــالد �إىل جــانــب �الأهل  �ملــ�ــضــوؤولــني و�أعـــيـــان 

و�الأقارب و�أ�ضدقاء �لعري�س.

•• راأ�س اخليمة-وام:

�ضهدت �إمارة ر�أ�س �خليمة و�ملناطق �ملجاورة لها �ضباح �م�س هطول 
�أمطار تر�وحت بني �ملتو�ضطة و�لغزيرة م�ضحوبة برياح متو�ضطة 
و�أدت  �حلــــر�رة.  درجـــات  يف  ملحوظ  �نخفا�س  �إىل  �أدت  �ل�ضرعة 
جتمعات  وتكون  �جلبلية  �ملناطق  يف  �الأوديــة  جريان  �إىل  �الأمطار 
للمياه يف �ملناطق �ملنخف�ضة. و ال تز�ل �ل�ضماء ملبدة بالغيوم ما 

يب�ضر بهطول �ملزيد من �أمطار �خلري باإذن �هلل .

هطول اأمطار اخلري 
على راأ�س اخليمة

�سعيد بن طحنون يح�سر اأفراح 
النا�سري والظاهري يف العني

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

اإعــــــــــالن
�لربزة  كر�ج  �ل�ضـــــادة/  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

لل�ضبغ و�ضمكرة وميكانيك وكهرباء �ل�ضيار�ت ذ.م.م
 رخ�ضة رقم:CN 1147120  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة �ضعيد خمي�س �ضعيد عبيد �ل�ضاعدي %51

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف خمي�س �ضعيد عبيد �ل�ضاعدي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل
كوريا اجلنوبية: بيوجنياجن جتري جتربة نووية يف اأي وقت رو�سيا تنفي دعم طالبان وتندد باأكاذيب وا�سنطن 

•• �شول-رويرتز:

قال م�ضوؤول ع�ضكري كوري جنوبي �م�س �جلمعة �إن كوريا �ل�ضمالية ال تز�ل م�ضتعدة الإجر�ء 
�أيــام فيما  �أي وقت وذلــك بعد تقرير عن جتربة حمتملة يف غ�ضون  جتربة نووية جديدة يف 
تتحدى بيوجنياجن �ل�ضغوط �لدولية. و�أ�ضاف �مل�ضوؤول، �لذي حتدث عرب �لهاتف وطلب عدم 
�أجهزة �ملر�قبة �لتابعة للجي�ضني �لكوري �جلنوبي و�الأمريكي تر�قب عن كثب  �أن  ن�ضر ��ضمه، 
موقع �لتجارب �لنووية لكوريا �ل�ضمالية يف بوجني-ري و�لو�قع على �ضاحلها �ل�ضرقي. ورف�س 
�مل�ضوؤول   و�أ�ــضــاف  و�ضيكة.  وجــود جتربة  �إىل  ت�ضري  دالئــل جديدة  هناك  كانت  �إذ�  عما  �لتعليق 
نر�قب  �لقيادة.  لقر�ر  �أي وقت وذلك وفقا  نووية يف  �ل�ضمالية م�ضتعدة الإجــر�ء جتربة  كوريا 
عن كثب �أن�ضطتها �لنووية.  و�أجرت كوريا �ل�ضمالية خم�س جتارب نووية و�ضل�ضلة من �لتجارب 
�ل�ضاروخية يف حتد لعقوبات �الأمم �ملتحدة ويعتقد خرب�ء وم�ضوؤولون حكوميون �أنها تعمل على 

تطوير �ضو�ريخ قادرة على حمل روؤو�س نووية ميكنها �لو�ضول �إىل �لواليات �ملتحدة.

تزد�د حدة �ملعارك وتر�ضخ تنظيم د�ع�س �الإرهابي.
�أهد�ف  �ن   2015 �الول/ديــ�ــضــمــرب  كــانــون  كابولوف يف  و�عــلــن 
طالبان تتطابق مع �أهد�ف مو�ضكو يف مكافحة �جلهاديني مع �ن 

�حلركة حمظورة يف رو�ضيا �لتي ت�ضنفها �رهابية.
تخ�ضى  �إذ  �أفغان�ضتان  يف  �الإرهابيني  تقدم  وقــف  رو�ضيا  وحتــاول 
�ل�ضوفياتي  �ل�ضابقة لالحتاد  �ال�ضتقر�ر يف �جلمهوريات  زعزعة 
من  جــزء  �نها  مو�ضكو  تعترب  و�لــتــي  �لو�ضطى  �آ�ضيا  يف  �لقريبة 

د�ئرة نفوذها.
حققت طالبان تقدما جديد� �خلمي�س يف �أفغان�ضتان ب�ضيطرتها 
عــلــى قــطــاع ��ــضــرت�تــيــجــي يف حمــافــظــة هــلــمــنــد )جـــنـــوب( �لتي 

ي�ضيطرون على ق�ضم كبري منها، قبل بدء هجوم �لربيع.

•• مو�شكو-اأ ف ب:

مترد�  ت�ضن  �لتي  طالبان  حلركة  دعم  تقدمي  �م�س  رو�ضيا  نفت 
م�ضلحا �ضد �لقو�ت �الفغانية وهجمات �ضد قو�ت حلف �الطل�ضي 
يف �فغان�ضتان كما �ملح �ىل ذلك �خلمي�س جرن�ل �مريكي، ونددت 

باكاذيب و�فرت�ء�ت و��ضنطن.
و�ضرح ممثل رو�ضيا �خلا�س يف �فغان�ضتان ز�مري كابولوف لوكالة 

ريا نوفو�ضتي �نها �دعاء�ت كاذبة متاما.
وز�رة  يف  �فغان�ضتان  �ــضــوؤون  هيئة  �د�رة  �ي�ضا  كابولوف  ويتوىل 

�خلارجية.
و�ل�ضيا�ضات  �لــعــ�ــضــكــريــني  �نــهــيــار  لــتــربيــر  �أوهـــــام  �نــهــا  و��ـــضـــاف 

�المريكية يف �فغان�ضتان. لي�س هناك تف�ضري �خر.
�جلرن�ل  �فغان�ضتان  يف  �الطل�ضي  لــقــو�ت  �العــلــى  �لــقــائــد  وكـــان 
�ن  �لكونغر�س،  ��ضتماع يف  قال خالل جل�ضة  �ضكاباروتي  كورت�س 
رو�ضيا تزود رمبا طالبان باال�ضلحة دون �ن يحدد نوعها �و ماهية 

�ملعد�ت �و �ال�ضلحة �و �ضو�ها.
وكان �لقائد �المريكي لقو�ت حلف �ضمال �الطل�ضي يف �فغان�ضتان 
�ملا�ضي  فرب�ير  �ضباط  يف  رو�ضيا  �نتقد  نيكل�ضون  جون  �جلــرن�ل 
بانها “تعطي طالبان نفوذ� و�ضرعية  مما يعرقل خطط �حللف 

�الطل�ضي يف �فغان�ضتان.
��ضر�ك طالبان يف  �ضرورة  �ىل  عدة  مــر�ت  ��ضارت  رو�ضيا  وكانت 
�فغان�ضتان حيث  �لتو�ضل �ىل حل للنز�ع يف  بناء من �جل  حو�ر 

ها�شكي   بيري   - الفجر   ••
ترجمة خرية ال�شيباين

�لــتــاريــخ يــعــيــد نــفــ�ــضــه. قــبــل �ضتني 
عاما، وّقع �الآباء �ملوؤ�ض�ضون الأوروبا 
بروما �ملعاهدة �ملوؤ�ض�ضة للمجموعة 
من  ولكن  �الأوروبــيــة،  �القت�ضادية 
يتذكر �أنهم وّقعو� �ضفحات بي�ضاء، 
طباعة  يف  �لــتــاأخــري  ب�ضبب  وذلـــك 

�لوثيقة �لر�ضمية؟ ...
يف نهاية هذ� �الأ�ضبوع، لن يكونو� 6، 
�اليطالية  �لعا�ضمة  يف   28 و�إمنــا 
لــالحــتــفــال بــهــذه �ملــنــا�ــضــبــة، ورمبا 
�الأهــم من ذلك، هو �لت�ضاوؤل حول 
�لذي �ضيكتب يف �ل�ضفحات �لبي�س 
�أوروبا  الن  �ملقبلة.  للعقود  )حقا( 
�الأ�ضبوع  نهاية  يف  �ضتجتمع  �لــتــي 
يف رومــــــا تـــعـــاين �أزمــــــــة وجـــوديـــة 
يف  �لتفكري  �إعـــادة  وعليها  عميقة، 

م�ضتقبلها.
هما  و”�أوروبا”،  “�الأزمة”  عبارتا 
�ليوم  منذ  مرت�بطتان  �لــو�قــع  يف 
نعتقد،  قــد  مــا  عك�س  فعلى  �الأول. 
مل يكن توقيع معاهدة روما حمّل 
ترحيب �ل�ضعوب بالهتاف و�لرق�س 
�نطلقت   ... �لـــــقـــــارة  �ـــــضـــــو�رع  يف 
“ثديا”  و�لـــ�ـــضـــلـــب،  �لـــفـــحـــم  مــــن 
فرن�ضا  بـــني  �ملــتــكــررة  �لــ�ــضــر�عــات 
�القت�ضادية  �ملجموعة  فان  و�أملانيا، 
�لــتــي كــانــت يف �لبد�ية  �الأوروبـــيـــة، 
�لرجال  بع�س  و�إر�دة  عمل  نتيجة 
�لثانية،  �لعاملية  �حلـــرب  طبعتهم 
تعر�ضت لقدر كبري من �ضكوك بل 

وعد�ء �لكثريين.

كان ميكن اأن نحلم بعيد ميالد 
اأف�صل

ولــدت، عنونت  »�أوروبـــا جتريبية” 
�فتتاحيتها  �لــفــرنــ�ــضــيــة  لــومــونــد 
�ليومية  وذكـــــرت  �لـــيـــوم،  ذلــــك  يف 

�ال�ــضــرت�كــي مارتن  �لــدميــقــر�طــي 
�ــضــولــتــز. و�الثـــنـــان �أوروبـــيـــان حتى 
�الآونــــة  يف  ��ضتقبال  وقـــد  �لــنــخــاع، 
�الأخرية �ملر�ضح �لفرن�ضي �إميانويل 
ماكرون، �لذي حت�ضل بو�ضوح على 
دعم �حلزبني �لرئي�ضيني يف �أملانيا.

�إي�ضكينغر،  وولــفــغــانــغ  تــوّقــع  وقـــد 
�لدبلوما�ضية  �الأ�ــضــو�ت  �أهـــم  �حــد 
رئــيــ�ــس موؤمتر  �الأملـــانـــيـــة، وحــالــيــا 
�ن  �ن  �ضي  �الأمــن يف ميونيخ، على 
�أوروبــــا  �أن وجـــه  �أيــــام،  ب�ضعة  مــنــذ 
بعد  �لــعــام  نــهــايــة  بــحــلــول  �ضيتغرّي 
و�الأملانية  �لفرن�ضية  �النــتــخــابــات 
و�ضت�ضتعيد  م�ضار �النتعا�س ... ومل 
يبعث مبثل هذه  �أن  �عتباطيا  يكن 
حتى  �أمريكية،  قناة  عرب  �لر�ضالة 
لو �عتربها دونالد تر�مب من باب 

�لز�ئفة«! “�الأخبار 
�لرهان  هــذ�  عــن  �لتعبري  يتم  مل   
ب�ضكل و��ضح يف �حلملة �النتخابية 
�لـــفـــرنـــ�ـــضـــيـــة. فــــخــــالل �ملـــنـــاظـــرة 
�ملا�ضي،  �الثـــنـــني  �لــتــلــفــزيــونــيــة، 
متــــت مــنــاقــ�ــضــة هـــــذ� �ملـــو�ـــضـــوع يف 
وبعد ثالث  �لليل،  منت�ضف  حــدود 
حول  �نــه  رغــم   ... مرهقة  �ضاعات 
هذ� �ملو�ضوع، ورمبا �أكرث حتى من 
�ملعا�ضات،  �أو  �القــتــ�ــضــاديــة  �مل�ضالة 
بالن�ضبة  حــا�ــضــمــا  �النــقــ�ــضــام  يــبــدو 

مل�ضتقبل فرن�ضا ومو�طنيها.
�إذ� كانت �جلولة  �أنــه  �ملــرجــح  ومــن 
�لثانية من �النتخابات، كما تقرتح 
با�ضتمر�ر،  ــــــر�أي  �ل ��ــضــتــطــالعــات 
�ـــضـــتـــجـــمـــع �إميـــــانـــــويـــــل مـــــاكـــــرون 
�مل�ضالة  مبارين لوبان، �ضوف تكون 
�الأوروبية من �ملو�ضوعات �لرئي�ضية 
�أوروبا  بقية  و�ضتكون  �ملو�جهة،  يف 
م�ضريها،  الأن  منتبهة،  بالتاأكيد 
�أي�ضا، �ضيلعب يوم �ل�ضابع من مايو 
�لفرن�ضية،  �القــــرت�ع  �ــضــنــاديــق  يف 
�ل�ضفحات  مبــلء  رمبــا  ي�ضمح  مبــا 

�لفارغة لقمة �لذكرى يف روما.

�لباري�ضية بذلك هذ� �الأ�ضبوع. هذه 
كامل  �أن  مبعنى،  “�لتجريبية”، 
�ملــعــرفــة تـــاأتـــي بــ�ــضــكــل رئــيــ�ــضــي عن 
بتخطيط  ولي�س  �لتجربة  طــريــق 
م�ضبق، �ضمحت لوقت  طويل للبناء 
“�لكائن  هــذ�  بــان يكون  �الأوروبــــي 
�لذي  �ملعّرف”،  غـــري  �لــ�ــضــيــا�ــضــي 
حتدث عنه �الأوروبــي �لكبري، جاك 
فيه  توّقف  �لــذي  �ليوم  �إىل  ديلور. 

عن �حلركة.
مــنــذ  �أكـــرث مــن عــقــد مــن �لزمن، 
�لفرن�ضية  “ال”  منذ  �الأقــل  وعلى 
�لد�ضتورية  للمعاهدة  و�لهولندية 
�أزمــــة  يف  و�أوروبــــــــا   ،  2005 عــــام 

د�ئمة.
�ل�ضتني، ال ميكن  �لــذكــرى  ولــهــذه 
�ململكة  ـــو�أ:  �أ�ـــض �ــضــيــاقــا  نــتــ�ــضــور  �أن 

مــــيــــالد،  خا�ضة  عـــيـــد  كـــاجـــتـــمـــاع 
يعانون  �ملــــ�ــــضــــاركــــني  جـــمـــيـــع  �أّن 
�ملثال  �ــضــبــيــل  مـــن هــ�ــضــا�ــضــة، عــلــى 
لــنــاأخــذ �أهــمــهــم: فــر�نــ�ــضــو� هوالند 
ب�ضعة  بــعــد  من�ضبه  يف  يــكــون  لــن 
�أ�ــضــابــيــع، و�أجنـــيـــال مــريكــل ت�ضع 
�أ�ضهر  غ�ضون  يف  لــلــرهــان  واليــتــهــا 
باولو  �الإيــطــايل  و�مل�ضيف  قليلة، 
موؤقت،  �ضر�ح  حالة  يف  جينتيلوين 
متحفظة  �ضتكون  �ملتحدة  و�ململكة 

قبل �أن ُتبحر ...

انحدار موؤكد اأو رهان
 على امل�صتقبل؟

ومع ذلك ... يف هذ� �ل�ضياق �لقامت، 
يجد �لذين ال يريدون �ال�ضت�ضالم 
الإطـــفـــاء �الأ�ـــــضـــــو�ء، �در�كــــــا منهم 

�أربعة  بــعــد  لــبــدء  ت�ضتعد  �ملــتــحــدة 
�أيام، مفاو�ضات �لربيك�ضيت، و�إد�رة 
�أمــريــكــيــة مــعــاديــة لــفــكــرة �الحتـــاد 
�ل�ضعبوية  و�ـــضـــعـــود  �الأوروبـــــــــــي، 
�لعديد  يف  �أوروبـــــــا  يف  و�ملــ�ــضــكــكــني 
مــن �لــبــلــد�ن، وفــيــهــم مــن ميار�س 
ع�ضوتني  دولــــتــــني  يف  �لـــ�ـــضـــلـــطـــة 
�ل�ضيوعية  �لــكــتــلــة  مـــن  قــادمــتــني 
ــابــقــة بـــولـــنـــد� و�ملــــجــــر، ومنو  �لــ�ــض
يونانية ال  و�أزمة  �قت�ضادي منهار، 
ق�ضية  حــول  و�خــتــالف  لها،  نهاية 
�ملهاجرين و�لالجئني، وتوتر�ت مع 
تركيا، ونز�عات على حدود �الحتاد 
و�لقائمة  �أوكـــر�نـــيـــا(...  )�ــضــوريــا، 
مــذهــلــة، ورغـــم كــل �جلــهــود، غياب 
رّبان مقنع حقا يف �ملبنى �الأوروبي.

كان باالإمكان �حللم مبا هو �أف�ضل 

�مل�ضهد  لـــوبـــان  مـــاريـــن  وتــلــخــ�ــس 
“�لوطنيني”  بني  باعتباره معركة 
و�أ�ضا�ضا  “�لعوملة”-  ، وبني  - هي- 
كلمات   ... مـــــاكـــــرون  �إميــــانــــويــــل 
مفاتيح يف معجم �جلبهة �لوطنية، 
ميكن  ولكن  دور.  �أف�ضل  لها  تكفل 
وتعار�س  كت�ضاد  �أي�ضا  ن�ضوغه  �أن 
بـــني �ــضــقــوط مـــوؤكـــد، ورهـــــان على 
�مل�ضتقبل. الأنه �إذ� كانت هناك بع�س 
�إحياء  يف  �الأمـــل  تعرت�س  �ملخاطر 
�لبناء �الأوروبي، �لذي �نتهى بخيبة 
يف �ملا�ضي، كما �أّن �ل�ضياق �الأوروبي 
ال يب�ضر بخري يف هذه �ملرحلة، فان 
مر�ضحة �جلبهة �لوطنية ال تقرتح 
كبديل �إاّل �خلروج من �ليورو رغم 
تتحّملها  ال  �لــتــي  �لباهظة  كلفته 
�حلدود  �إىل  و�لعودة  خطاباتها،  يف 

�لــتــي �ضتحكم  �ملــاديــة و�جلــمــركــيــة 
على فرن�ضا بالنكو�س.

ويتوّقف �لهجوم �مل�ضاد على خطاب 
��ضطفاف  عــلــى  هـــــذ�،  �لــتــخــويــف 
تاأكيد:  �إىل  يحتاج  �لــذي  �لكو�كب 
ـــــــه �لـــــــــــذي، بــــعــــد �النــــتــــخــــابــــات  �ن
�ضُيو�ضل  و�الأملــــانــــيــــة،  �لــفــرنــ�ــضــيــة 
باقرت�ح  ملتزمة  قــيــاد�ت  لل�ضلطة 
عــمــلــيــة �إحـــيـــاء �أوروبــــيــــة. هـــذ� هو 
�ل�ضرط �ل�ضروري، �إاّل �نه ال يكفي 

خللق وثبة �أوروبية.

وجه جديد قبل نهاية العام
مـــن �أملـــانـــيـــا جـــــاءت �أقـــــوى �إ�ـــضـــارة، 
�مل�ضت�ضارة  حميط  جانب  من  �ضو�ء 
�أجنيال  �لــدميــقــر�طــيــة  �مل�ضيحية 
مـــنـــافـــ�ـــضـــهـــا  مـــــــن  �أو  مـــــــريكـــــــل، 

�لـــذي  �الحتـــــــاد،  هــــذ�  تــفــكــيــك  �أّن 
�نحد�ر�  يعني  �الأنف�س،  ب�ضق  �أقيم 

خطري�، يجدون بو�در م�ضّجعة.
�النتخابات  نــتــائــج  �أظـــهـــرت  فــقــد 
�لتوجه  �أّن  �ــضــك،  دون  �لهولندية 
ويقهر،  يــهــزم  �أن  ميكن  �ل�ضعبوي 
حـــتـــى لــــو كــــانــــت هــــزميــــة �ملــــعــــادي 
لالإ�ضالم و�ملناه�س الأوروبا خريت 
�أفــــكــــاره مل  �أن  تــعــنــي  فـــيـــلـــدرز، ال 

ت�ضجل بع�س �لنقاط.
طبعا  هـــــي  �لــــتــــالــــيــــة  و�خلــــــطــــــوة 
�لفرن�ضية  �لــرئــا�ــضــيــة  �النــتــخــابــات 
و�لتي  مـــايـــو،   7 و  �أبـــريـــل   23 يف 
عـــالمـــات  مــــن  �أن  �لــــو��ــــضــــح  مــــن 
�ل�ضر�ع �لرئي�ضية فيها هو �ل�ضر�ع 
�ملنفتحة  �الأوروبــــيــــة  �لـــروؤيـــة  بـــني 

و�النغالق �لوطني �ل�ضامل.

ال�صابع من مايو رهان قارّي اأي�صا:

م�سري اأوروبا يلعب يف �سناديق القرتاع الفرن�سية..؟
 اأوروبا التي �صتجتمع يف روما تعاين اأزمة وجودية عميقة وعليها اإعادة التفكري يف م�صتقبلها

�ل�ضعبويون تهديد جدي مل�ضتقبل �لبناء �الوروبي

�الحتاد �الوروبي يو�جه �ملجهول

�لرهان �الوروبي مير من هنا

�لربيك�ضيت جرح �وروبي نازف�لنزعة �لوطنية تهدد �لوحدة �الوروبية

يتوّقف الهجوم امل�صاد على خطاب التخويف على  و�صول قيادات اإىل ال�صلطة ملتزمة باقرتاح عملية اإحياء اأوروبية
 من عالمات املناف�صة الرئي�صية يف الرئا�صية الفرن�صية ال�صراع بني الروؤية الأوروبية املنفتحة والنغالق الوطني ال�صامل

تاأتي ذكرى التاأ�سي�س يف �سياق �سيء: ان�سحاب بريطاين 
وع��داء اأمريكي و�سع��ود ال�س��عبوية وانهيار اقت�سادي

وجه اأوروبا �سيتغريرّ بحلول نهاية العام بعد النتخابات 
الفرن�س��ية والأملاني���ة و�س��ت�س�تعيد  م�س��ار النتع�ا�س

�مللحقة بالعقار، عرث على ج�ضم معدنى غريب وبالعبث 
وجنليه  زوجته  و�إ�ضابة  وفاته  عن  �أ�ضفر  مما  �نفجر  به 
�جلرحى  �ن  �لبيان  و�أ�ضاف   . باجل�ضم  متفرقة  ب�ضظايا 
نقلو� �ىل �مل�ضت�ضفى  لتلقي �لعالج كما مت تاأمني �ملنطقة 
مقار  بــه  يوجد  كبري  حــي  و�ملــعــادي   . �مني  �ضياج  وعمل 
�لعديد من �ل�ضفار�ت كما يقطنه م�ضريون من �لطبقة 

�لو�ضطى و�لفقرية كذلك.

•• القاهرة-اأ ف ب:

�أدى �نفجار  ج�ضم معدين غريب  يف حي �ملعادي بالقاهرة 
�ــضــبــاح �مــ�ــس �ىل مــقــتــل رجـــل و��ــضــابــة ثــالثــة �آخرين، 
بح�ضب ما �علنت وز�رة �لد�خلية �مل�ضرية. وبح�ضب بيان 
�ــضــارع �جلز�ئر  �ثــنــاء قيام حــار�ــس عقار يف  لــلــوز�رة فانه 
�لنظافة باحلديقة  باأعمال  �لقاهرة   �ملعادي يف  مبنطقة 

�لنقا�س  جل�ضة  خــالل  بــالده  كلمة  يف  �لو��ضل  عبد�لعزيز  �لدكتور 
34 ملجل�س حقوق  �لــدورة  �أعمال  10 من جــدول  �لبند  �لعام حتت 
�الإن�ضان �ملنعقدة حاليا يف جنيف قوله : �أود �أن �أ�ضم �ضوتي لبيانات 
�ملجموعات �لتي ين�ضم �إليها وفد بالدي ونثمن �ضدور �لتقرير �الأول 
لوز�رة حقوق �الإن�ضان �ليمنية �لذي مت ن�ضره يوم 14 مار�س 2017 
�ملدنيني  37.888 حالة ما بني قتلى وجرحى من  حيث مت ر�ضد 
�النقالبية  �مللي�ضيات  قبل  من  �رتكابها  مت  فقط  �أ�ضهر  �ضتة  خــالل 

�لتي ��ضتولت على �ل�ضلطة يف �ليمن بقوة �ل�ضالح. و�أ�ضاف : �إن �لبند 
�لعا�ضر �لذي نناق�ضه �ليوم ين�س على دور مفو�ضية حقوق �الإن�ضان يف 
دعم وتقدمي �مل�ضاعد�ت �لتقنية وبناء �لقدر�ت يف جمال تعزيز حقوق 
�الإن�ضان �لذي مت من خالله تبني �لقر�ر رقم HRC-33-16 يف 
�أر�ــس �لو�قع  �إال �أن تطبيق هذ� �لقر�ر مل يتم على  �لــدورة �ل�ضابقة 
حتى �ليوم وننا�ضد �ضرعة تطبيق خمرجات �لقر�ر .. ونو��ضل دعمنا 

للمطالبة بتخ�ضي�س خرب�ء دوليني �إ�ضافيني.

•• جنيف-وام:

دوليني  خــــرب�ء  بتخ�ضي�س  �لــ�ــضــعــوديــة  �لــعــربــيــة  �ملــمــلــكــة  طــالــبــت 
�إ�ضافيني يف مكتب مفو�ضية حقوق �الإن�ضان يف �ليمن بهدف موؤ�زرة 
الإثبات  �لتحقيق  �أعــمــال  يف  للتحقيق  �مل�ضتقلة  �لــوطــنــيــة  �للجنة 
�ل�ضعودية  �الأنباء  وكالة  ونقلت  و�لتجاوز�ت.  �النتهاكات  مالب�ضات 
�ل�ضفري  جنيف  يف  �ملتحدة  �الأمم  لــدى  �لــد�ئــم  �ململكة  مــنــدوب  عــن 

قتيل بانفجار ج�سم معدين يف القاهرة  ال�سعودية تطالب بتخ�سي�س خرباء دوليني اإ�سافيني مبكتب مفو�سية حقوق الإن�سان يف اليمن



السبت   25   مارس    2017  م   -   العـدد  11977  
Saturday  25  March   2017  -  Issue No   11977

11

عربي ودويل

عوا�شم

الرباط

�سيدين

ا�ستطالع : غالبية الإ�سرائيليني 
غري را�سني عن اأداء نتنياهو 

•• غزة -وام:

معاريف  �ضحيفة  نتائجه  ن�ضرت  �لعام  للر�أي  �إ�ضر�ئيلي  ��ضتطالع  �أظهر 
تقدمي  يعار�ضون  �الإ�ضر�ئيليني  �ملو�طنني  % من   61 �أن  �م�س  �لعربية 
�آر�ئهم  �مل�ضتطلعة  % مــن   59 وذكــر   .  21% �أيــدهــا  بينما  �النتخابات 
�أنهم غري ر��ضني عن �أد�ء رئي�س �لــوزر�ء نتنياهو لكن %35 �أكدو� �أنهم 
�ملف�ضلة لتويل  �ل�ضخ�ضية  نتنياهو  يــز�ل  �أد�ئــه ورغــم ذلك ال  ر��ضون عن 
بينما  �ملن�ضب  �الأن�ضب لهذ�  نتنياهو  �إن   26% . و�عترب  رئا�ضة �حلكومة 
ر�أى %15 �أن رئي�س حزب يي�س عتيد يائري لبيد هو �الأن�ضب و�عترب 6%  
وقال  �الأن�ضب.  هو  هرت�ضوغ  يت�ضحاق  �ل�ضهيوين  �ملع�ضكر  رئي�س  �أن  فقط 
رئا�ضة  لتويل  �الأن�ضب  هو  بينيت  نفتايل  �ليهودي  �لبيت  رئي�س  % �إن   5
مو�ضيه  �ملالية  ووزيــر  كوالنو  حــزب  رئي�س  �إىل   4% �أ�ضار  فيما  �حلكومة 
كحلون هو �الن�ضب ور�أى %3 �أن وزير �الأمن �أفيغدور ليربمان هو �الأن�ضب 
�لوزير  �إن   39% قال  �ل�ضيا�ضية حاليا  �حللبة  خــارج  �ملن�ضب. ومن  لهذ� 
�ل�ضابق غدعون �ضاعر هو �الأن�ضب ملن�ضب رئي�س �حلكومة ور�أى %37 �أن 
و�أ�ضار  �ل�ضابق بيني غانت�س هو �الأن�ضب.  �أركان �جلي�س �الإ�ضر�ئيلي  رئي�س 
فيما  �الأن�ضب  �أنــه  يعالون هو  �ل�ضابق مو�ضيه  �الأمــن  وزيــر  �أن  �إىل   30%
غابي  �الأ�ضبق  �الإ�ضر�ئيلي  �جلي�س  �أركــان  رئي�س  �إىل  م�ضابهة  ن�ضبة  �أ�ضارت 
�ليوم  �لعامة  �النتخابات  جــرت  لــو  فــاإنــه  �ال�ضتطالع  وبح�ضب  �أ�ضكنازي. 
�لليكود �حلاكم على  28 مقعد� وحزب  على  “يي�س عتيد”  حل�ضل حزب 
�أما �لبيت �ليهودي ف�ضتزيد ح�ضته  30 مقعد�  25 مقعد� بينما له �الن 
من 8 مقاعد ميثلونه �الآن �إىل 13 مقعد� بح�ضب �ال�ضتطالع و�ضتحافظ 
�لقائمة �مل�ضرتكة على مقاعدها �لـ13 فيما �ملع�ضكر �ل�ضهيوين �ضيرت�جع 

بح�ضب �ال�ضتطالع من 24 مقعد� �إىل 10 مقاعد فقط.

الربتغال تت�سلم مغربيا ي�ستبه بانتمائه اإىل داع�ساأبو الغيط يوؤكد اأهمية التم�سك بحل الدولتني للق�سية الفل�سطينية
�الأمـــني  �ن   - لل�ضحفيني  تــ�ــضــريــحــات  يف   - �لـــعـــام  �الأمـــــني 
�مل�ضوؤولني  بــاأن  �الإعـــالم  و�ضائل  لبع�س  �ضرح  قد  كــان  �لعام 
�لرئي�ضي  �لــقــر�ر  مب�ضروع  بعد  يتقدمو�  مل  �لفل�ضطينيني 
�لدوري �خلا�س بالق�ضية �لفل�ضطينية �لذي يطرح كل عام 
لالأمانة  ي�ضلم  مل  �لــقــر�ر  م�ضروع  و�أن  �لعربية  �لقمة  على 
�لعامة للجامعة �لعربية الإدر�جه �ضمن م�ضروعات �لقر�ر�ت 
�ملختلفة �ملطروحة �أمام �لقمة. و�أ�ضار �ملتحدث �لر�ضمي �إىل 
�مل�ضوؤولون  �أن ي�ضعى  �لغيط - مثلما حتدث - يتوقع  �أبــو  �أن 
�لقر�ر  م�ضروع  كلمات  بع�س  لتنقيح  ،رمبــا،  �لفل�ضطينيون 
و�ضبط �ضياغات بع�س فقر�ته، و�أن هذ� ال ميثل �إطالقا، من 
�لعام، تقدمي م�ضروع قر�ر جديد مثلما  �الأمني  وجهة نظر 

يردد �لبع�س �إعالميا.

•• القاهرة -وام:

�لعربية  �لدول  �لعام جلامعة  �الأمني  �لغيط  �أبو  �أحمد  جدد 
�لفل�ضطيني  بــاملــوقــف  �لتم�ضك  �ــضــرورة  على  تــاأكــيــده  �مــ�ــس 
�ملــوؤيــد عــربــيــا يف حــل �لــدولــتــني ويف قــيــام دولـــة فل�ضطينية 
م�ضتقلة عا�ضمتها �لقد�س �ل�ضرقية ..م�ضدد� على �ن مبادرة 
للتعامل مع  و�الأنــ�ــضــب  �الأمــثــل  �الإطـــار  هــي  �لعربية  �ل�ضالم 
�إحدى  ذكرته  ما  على  رد�  ذلــك  جــاء  �لفل�ضطينية.  �لق�ضية 
قيام  يتوقع   بانه  �لعام  �المني  ل�ضان  �لعربية على  �ل�ضحف 
�لقمة  �أمــام  قــر�ر جديد  �لفل�ضطيني بطرح م�ضروع  �جلانب 
و�أو�ضح  �لفل�ضطينية.  للق�ضية  �ل�ضيا�ضية  بالت�ضوية  خا�س 
�لــر�ــضــمــي با�ضم  �ملــتــحــدث  �ملــفــو�ــس حمــمــود عفيفي  �لــوزيــر 

•• ل�شبونة-اأ ف ب:

�أوروبية  توقيف  مبذكرة  مالحقا  مغربيا  �الملانية  �ل�ضلطات  �أوقفت 
و�ضلمته �خلمي�س �ىل �ل�ضلطات �لربتغالية �لتي ت�ضتبه بانتمائه �ىل 
تنظيم د�ع�س �الإرهابي بح�ضب ما �علنت �ل�ضرطة �لق�ضائية و�لنيابة 

�لعامة.
وخ�ضع �مل�ضتبه به ال�ضتجو�ب �أويل يف �إطار حتقيق حول �النتماء �ىل 
منظمة �رهابية ودعمها، يف ��ضارة �ىل تنظيم د�ع�س. ومت توقيفه بعد 

ذلك رهن �لتحقيق.
و�و�ضحت �لنيابة �لعامة يف بيان �نه م�ضتبه �أي�ضا بالتجنيد ومتويل 

�الرهاب.

�فريو  �ضكان منطقة  وكــان من  عاما،   63 �لعمر  �لرجل من  ويبلغ 
يف �ضمال �ملانيا، وهو �أحد �ضخ�ضني مالحقني يف �إطار حتقيق حول 
�الرهاب �لدويل تقوم به منذ 2015 �ل�ضرطة �لق�ضائية �لربتغالية. 
بح�ضب  �لــتــازي،  �ل�ضالم  عبد  يدعى  �ضابق  مغربي  �ضرطي  و�لرجل 
�ل�ضحف �ملحلية، وح�ضل على �ضفة الجىء يف 2013 يف �لربتغال 

حيث �لتقى مو�طنه ه�ضام �حلنفي.
و�حلنفي يف �ل�ضاد�ضة و�لع�ضرين، �أوقف يف فرن�ضا يف ت�ضرين �لثاين 

نوفمرب، بح�ضب م�ضدر متابع للتحقيق.
له  خمطط  �عــتــد�ء  �إحــبــاط  حينه  يف  �لفرن�ضية  �ل�ضلطات  و�علنت 
منذ وقت طويل بعد توقيف �ضبعة ��ضخا�س يف �ضرت��ضبورغ )�ضرق( 

ومر�ضيليا )جنوب �ضرق(.

��ضتقبل �مللك �ملغربي حممد �ل�ضاد�س ملك �الردن عبد �هلل �لثاين، 
�ضتنعقد يف  �لتي  و�لع�ضرين  �لثامنة  �لعربية  �لقمة  �أ�ضبوع من  قبل 
عمان. و�أقيم ��ضتقبال ر�ضمي على �ضرف �مللك عبد �هلل �لذي يقوم 
تظاهرة  و�ضيفه  �ملغربي  �لعاهل  و�فتتح  للمغرب.  ر�ضمية  بــزيــارة 
�إ�ضعاع �إفريقيا من �لعا�ضمة. ويت�ضمن هذ� �حلدث  ثقافية بعنو�ن 
�لثقايف �لذي ت�ضت�ضيفه �لرباط �ضل�ضلة �أعمال فنية من دول �إفريقية 
�مللك عبد �هلل تهدف �ىل  زيــارة  �ن  �إعالمية  عــدة.  وذكــرت تقارير 

توطيد �لعالقات �القت�ضادية بني �ملغرب و�الردن.
ويوجد �تفاق تبادل حر بني �لبلدين. وهناك حو�ىل �ضتني �تفاقية 
يتجاوز  ومل  متو��ضعا،  يبقى  �لــتــبــادل  حجم  لكن  بينهما،  مربمة 
�الربعني مليون يورو يف 2014. ويرت�أ�س �مللك �الردين يف 29 �آذ�ر 
مار�س �لقمة �لعربية �لتي تاأتي يف ظل ��ضتمر�ر نز�عات متعددة يف 

�ملنطقة، و�نق�ضامات يف �ملو�قف بني �لدول �لعربية.
و�نعقدت �لقمة �لعربية �ل�ضابقة يف متوز يوليو 2016 يف موريتانيا، 
وكان  فيها.  �ــضــارك  �لعريبة  �لـــدول  روؤ�ــضــاء  مــن  �ضئيال  عـــدد�  لكن 
يفرت�س �ن تنعقد يف حينه يف �لرباط �لتي �عتذرت عن ��ضت�ضافة 

�لقمة، معتربة �ن �لظروف غري موؤ�تية ل�ضمان جناحها.

 
�أم�س  �وقــف  �لــذي  �لرجل  �ن  �لبلجيكية  �لفدر�لية  �لنيابة  �علنت 
�الأول بعدما حاول �ضدم مارة ب�ضيارته يف و�ضط مدينة �نتورب �ضمال 

بلجيكا وجهت �ليه تهمة  حماولة قتل ذ�ت طابع �رهابي .
وقالت �لنيابة يف بيان �ن قا�ضي �لتحقيق وجه �ىل  حممد ر.  )39 
�رهابي  طــابــع  ذ�ت  قتل  حمــاولــة  تهمة   �جلن�ضية  �لتون�ضي  عــامــا( 
وحماولة �إحد�ث �إ�ضابات ذ�ت طابع �رهابي وخمالفة قانون �ال�ضلحة  
وو�ضع قيد �حلجز �الحتياطي. �أوقف �لرجل م�ضاء �خلمي�س بعدما  
ب�ضرعة فائقة لكن  �ل�ضيارة  مــارة عرب قيادته  عر�س للخطر  حياة 
بدون �لت�ضبب باإ�ضابات يف �ضارع مري �لتجاري يف بلجيكا �لو�قع يف 
و�ضط مدينة �نتورب. وكان �لق�ضاء �لبلجيكي �علن يف بادىء �المر 
�ضباح  �المــر  هــذ�  �ضوبت  �لنيابة  لكن  �لفرن�ضية  �جلن�ضية  من  �نــه 

�جلمعة موؤكدة معلومات �ل�ضرطة �لفرن�ضية �لقائلة بانه تون�ضي.
وقال م�ضدر يف �ل�ضرطة �لفرن�ضية لوكالة فر�ن�س بر�س �نه كان له 
عنو�ن يف لن�س )�ضمال فرن�ضا( ومل يكن معروفا حتى �الآن يف ق�ضايا 
�إرهابية �ملخالفات �لوحيدة �ملعروفة تتعلق بارتكاب جنح مثل �ل�ضرقة 
و�لعنف �و تعاطي �ملخدر�ت وحمل �ل�ضالح . وقالت �لنيابة �لفدر�لية 
��ضلحة خمتلفة  على   �ضيارته  �لعثور يف �ضندوق  �نه مت  �لبلجيكية 
��ضلحة حادة وبندقية �ضغط . وقال م�ضدر فرن�ضي على �طالع على 
�لتي  �ملخالفات  و�ن  بو�ضفه متطرفا  يكن معروفا  �نه مل  �لتحقيق 

�أدين بها توحي باأنه كان يعاين من م�ضكالت مع �خلمر.

ال  بــالده  �إن  �م�س �جلمعة  ت�ضيانغ  كه  �ل�ضني يل  وزر�ء  رئي�س  قــال 
�عرت�فه  رغم  �ل�ضني �جلنوبي  بحر  على  �لع�ضكري  �لطابع  ت�ضفي 
�ملائي  �ملمر  �لو�قعة يف  �لــذي و�ضع على �جلــزر  �لعتاد �لدفاعي  بــاأن 
�ل�ضني  وتعر�ضت   . �ملالحة  حرية  على   للحفاظ  هو  عليه  �ملتنازع 
النــتــقــاد�ت دولــيــة ب�ضبب �لــبــنــاء عــلــى نــطــاق كــبــري يف بــحــر �ل�ضني 
�جلنوبي �ملتنازع عليه رغم �أن يل قال لل�ضحفيني يف ��ضرت�ليا �إن هذ� 
�الجر�ء لالأغر��س �ملدنية فقط. وقال يل  من�ضاآت �ل�ضني و�جلزر 
�ل�ضينية هي يف �الأ�ضا�س لالأغر��س �ملدنية ورغم وجود كمية معينة 
�ملالحة.   حرية  على  للحفاظ  فهي  �ملن�ضاآت  �أو  �لدفاعي  �لعتاد  من 
وتــقــول �لــ�ــضــني �إن مــن حــقــهــا �لــ�ــضــيــادة عــلــى مــعــظــم بــحــر �ل�ضني 
�جلنوبي �لغني باملو�رد و�لــذي متر من خالله جتارة بنحو خم�ضة 
تريليونات دوالر �ضنويا. وتقول جري�نها بروناي وماليزيا و�لفلبني 
وتايو�ن وفيتنام �إن لها حقوقا يف �ملمر �ملائي �ال�ضرت�تيجي. وت�ضري 
 3200 من  �أكــرث  �أ�ضافت  بكني  �أن  �إىل  �ملتحدة  �لواليات  تقدير�ت 
فد�ن )1300 هكتار( من �الأر��ضي على �ضبع مو�قع يف بحر �ل�ضني 
�جلــنــوبــي خــالل �لــ�ــضــنــو�ت �لــثــالث �ملا�ضية و�ــضــيــدت مـــد�رج �إقالع 

وهبوط وحظائر طائر�ت ومعد�ت �ت�ضال.

بروك�سل

�ل�ضعبي  �جلــيــ�ــس  لعلماء  �حلقيقي 
�ال�ضرت�تيجيني  حـــجـــج  �لـــــكـــــوري، 
يد�فعون  �لذين  برت�مب،  �ملحيطني 
عن �إ�ضرت�تيجية جديدة “ع�ضكرية” 
�عترب  وقــــد  �أون.  جـــونـــغ  كــيــم  �ــضــد 
“�ل�ضرب  �ــضــيــا�ــضــة  �أّن  تــيــلــر�ــضــون، 
�لعزيزة على بار�ك  �ال�ضرت�تيجي”، 
�أوباما، �لذي كان يعّول على �لعقوبات 
“ف�ضلت”،  �لدبلوما�ضية،  و�لــعــزلــة 
ي�ضمل  �أن  ميكن  جديد�  نهجا  معلنا 
�ملن�ضاآت  �ضد  وقائية  �ضربات  توجيه 
�أ�ضال  �ضيناريو  �ل�ضمالية.  �لــكــوريــة 
�حلمر�ء”،  “لل�ضني  �لــبــارد  �لــعــرق 
“�بنها”  دنــــــــــاءة  مـــــن  ـــبـــة  �لـــغـــا�ـــض
�أنــهــا ال جتـــروؤ على  �مل�ضطرب، غــري 
قــطــع �حلــبــل خــوفــا مــن خــلــق �أزمـــة 
�ضيا�ضية على �أبو�بها. كما �أّن �حتمال 

ويف تــغــريــدة قــال دونــالــد تــر�مــب يف 
بالي�ضتي  �ــضــاروخ  �إطـــالق  �أّن  يناير، 

عابر للقار�ت “لن يحدث �أبد�«.

بكني ترتع�ش
�ثــر �إطـــالق �أربــعــة �ــضــو�ريــخ، يــوم 7 
مار�س، ثالثة منها �ضقطت يف �ملنطقة 
�القت�ضادية �ليابانية بعد �أن قطعت 
�لف كيلومرت، توؤكد جتربة �الأربعاء 
لكوريا  �ل�ضاروخي  �لربنامج  ت�ضارع 
وهذ�   .2016 عــام  منذ  �ل�ضمالية 
�لتو�زن  يــهــدد  �الأمــــام  �إىل  �لــهــروب 
�ضرق  �ضمال  يف  �له�س  �جليو�ضيا�ضي 
�إذكــاء �لتوتر�ت بني  �آ�ضيا عن طريق 
�لواليات  وحتــديــد�  �لعاملية،  �لــقــوى 

�ملتحدة و�ل�ضني. 
�لتقدم  يــــغــــذي  و��ــــضــــنــــطــــن،  فـــفـــي 

�جلنوبية  كــوريــا  يف  ثـــاد  �الأمــريــكــي 
منذ بد�ية �ل�ضهر.

قر�ر نددت به بكني بغ�ضب، وهي ترى 
تر�ضانتها،  على  يتج�ض�س  ر�د�ر�  فيه 
ويهّدد ردعها �لنووي، خا�ضة �إمكانية 
للقار�ت على  �إطالق �ضو�ريخ عابرة 

�الأر��ضي �الأمريكية.
�إجر�ء�ت  �ل�ضني  فر�ضت  ومتقّرحة، 
�نــتــقــامــيــة �قــتــ�ــضــاديــة قــا�ــضــيــة على 
��ضتكت ملنظمة  �لتي  �ضيول،  �ضادر�ت 

�لتجارة �لعاملية.
جيو�ضرت�تيجية  خـــلـــفـــيـــة  �إنـــــهـــــا   
جونغ  كيم  يــاأمــل  متفجرة  �إقليمية 
باأور�قها،  �للعب  من  �ال�ضتفادة  �أون 
�الأخري  يف  و�حل�ضول  �لوقت  لك�ضب 
على ر�دع نووي حقيقي من �ضاأنه �أن 
يحميه من �ضغوط �لقوى �لكربى.

حمرك �صاروخي جديد
بــعــد �أيـــــام قــلــيــلــة مـــن زيـــــارة ريك�س 
تــوؤ�ــضــر هذه  �ــضــيــول،  �إىل  تــيــلــر�ــضــون 
�ملــحــاولــة �جلـــديـــدة،، حــتــى لــو ثبت 
“�لقائد  عزم  �إىل  ناجحة،  غري  �أنها 
دونالد  حتدي  على  �ل�ضاب  �الأعلى” 
تر�مب، مبو��ضلة برناجمه �لبال�ضتي 
حتذير�ت  من  �لرغم  على  و�لــنــووي 
وكان  �جلــديــد.  �الأمــريــكــي  �لرئي�س 
قال  قد  �الأمريكية  �خلارجية  وزيــر 
�أّن “�خليار �لع�ضكري” على �لطاولة 
برناجمه  بـــلـــغ  �إذ�  كـــيـــم،  ملـــو�جـــهـــة 
من  تهديد�  ُيعترب  م�ضتوى  �لنووي 
يبدو  طرف �لبنتاغون. »ال نخاف”، 
�لــنــظــام �ملعزول،  �إجـــابـــة  كــانــت  �أنــهــا 
و�لذي ك�ضف �لنقاب يف �حتفالية عن 
حمـــرك �ــضــاروخــي جــديــد، يف نف�س 
تيلر�ضون  فــيــه  �لــتــقــى  �لــــذي  �لــيــوم 
بالرئي�س �ل�ضيني �ضي جني بينغ  يف 
بكني ملناق�ضة تهديد �مل�ضاغب �لكوري 

�ل�ضمايل.
فــــمــــن مـــــركـــــز مـــــر�قـــــبـــــة مـــتـــطـــور 
�ل�ضاب  �لزعيم  �أ�ــضــاد  �لتكنولوجية، 
لل�ضناعة  تــــاريــــخــــي  “حدث  بــــــ 
جوت�ضي”،  �أ�ضا�س  على  �ل�ضاروخية 
يف �إ�ضارة �إىل �الأيديولوجية �لر�ضمية 
�ل�ضعبية  �لدميقر�طية  للجمهورية 
“�لعامل  �أّن   ، كيم  و�أ�ــضــاف  لــكــوريــا. 
�أهمية  عــلــى  قــريــبــا  �ضي�ضهد  بــاأ�ــضــره 
مب�ضر�  �ليوم”،  �لعظيم  �النــتــ�ــضــار 
بـــاإطـــالق مــرتــقــب لــ�ــضــاروخ يف حتد 

ملجل�س �الأمن �لدويل.
�أممية  قـــــر�ر�ت  عـــدة  �أّن  �إىل  يــ�ــضــار   
ــــتــــخــــد�م بــــيــــونــــغ يـــانـــغ  حتــــظــــر ��ــــض
�ثر  على  �لبالي�ضتية  للتكنولوجيا 
�لتقدم �ملحرز يف برناجمها �لنووي. 

بارعا يف  �يل �ضوجن،  وكــان جده كيم 
بني  �لتناف�س  وتــر  على  �لــعــزف  فــّن 
�لــقــوى �لــعــظــمــى، خــا�ــضــة مـــاو ت�ضي 
تـــونـــغ، و�ـــضـــتـــالـــني، وتـــــرومـــــان، بعد 
و�أعطته  �لــثــانــيــة.  �لــعــاملــيــة  �حلــــرب 
�لتي  �لـــهـــاويـــة  دبــلــومــا�ــضــيــة حـــافـــة 
�عــتــمــدهــا مــطــلــق �حلـــريـــة يف �ضن 
هجوم �ضد �ضيول عام 1950، �لذي 
�حلرب  يف  “�ضاخن”  نــز�ع  �أول  فتح 
�لباردة، ��ضفر عن 3 ماليني قتيال.

ولكن  نــفــ�ــضــه،  يعيد  ال  �لــتــاريــخ  �إّن   
�جلغر�فيا ال تتغري �أبد�. وبني �نياب 
�لــعــظــمــى، حمكوم  �لـــقـــوى  كــمــا�ــضــة 
�للعب  �ل�ضغريتني  �لكوريتني  على 
مـــع �لــعــو��ــضــم �لـــكـــربى، مـــع خطر 

�الحرت�ق يف بع�س �الأحيان.
عن لوبوان الفرن�صية

حدوث ت�ضعيد ع�ضكري غري موؤكد، 
�لذي تغذيه وز�رة �لدفاع �الأمريكية 
يف �ضبه �جلزيرة، هو �ضيناريو مقلق 
�آخر لبكني، �لتي حتاول �إعادة �لر�ضد 
�لفحم  و�رد�تـــه مــن  بتعليق  جلــارهــا 

على وجه �خل�ضو�س.

عملية يل ذراع 
القرن احلادي والع�صرين

 �إّن �مللف �لكوري �ل�ضمايل، وهو من 
بقايا �حلرب �لباردة، يتنّزل �ليوم يف 
جيو�ضيا�ضية  ذر�ع  يل  عملية  �ضياق 
�ل�ضني  بــــني  �لـــتـــنـــافـــ�ـــس  جـــــديـــــدة: 
و�لواليات �ملتحدة، مع حتدي تو�زن 
�لهادئ.  و�ملــحــيــط  �آ�ــضــيــا  يف  �لــقــوى 
�أدت  كيم  “��ضتفز�ز�ت”  فاإن  وهكذ�، 
�ل�ضاروخي  �لــدفــاع  نــظــام  ن�ضر  �إىل 

زيارة ريك�س تيلر�ضون �إىل �ضيول

هل �ملو�جهة �لع�ضكرية قادمة

غ�ضب �ضيني مزدوجكيم يتحدى تر�مب

�لتجارب �لكورية �ل�ضمالية مل تتوقف رغم �لتحذير�ت

رغم حتذير الأمريكان وغ�صب ال�صني:

كيم جونغ اأون والهروب البالي�ستي  اإىل الأمام..!
 توؤ�صر املحاولة اجلديدة اإىل عزم كيم جونغ اأون على حتدي ترامب مبوا�صلة برناجمه البال�صتي 

يهدد هذا الهروب اإىل الأمام التوازن اجليو�سيا�سي اله�س يف �سمال �سرق اآ�سيا
حتليل اخباري

ل اليوم يف �سياق عملية يل ذراع جيو�سيا�سية جديدة امللف الكوري ال�سمايل وهو من بقايا احلرب الباردة يتنزرّ
التقدم  يــغــذي 
ــــــــــوري  ــــــــــك ال
حجج  ال�صمايل 
عن  املــدافــعــني 
تيجية  ا �صرت ا
جــــــــــديــــــــــدة 
�صد  ع�صكرية 
اأون جونغ  كيم 

غا�صبة  ال�صني 
كـــيـــم غري  مــــن 
جتـــروؤ  ل  اأنـــهـــا 
ـــــى قـــطـــع  ـــــل ع
احلبل خوفا من 
ـــــــة  خــــلــــق اأزم
�ـــصـــيـــا�ـــصـــيـــة 
ــى اأبــوابــهــا ــل ع

•• الفجر – خرية ال�شيباين

اأون  ن�صر كيم جونغ  املرة، ل �صورة تخلد  هذه 
فقد  اآخـــر.  “اإجناز”  بـــ  �صاحكا  يحتفل  وهــو 
الرمال  يف  راأ�صه  ال�صمايل  الكوري  النظام  د�ّش 

الأربعاء،  �صاروخ،  لإطــالق  جديد  اختبار  بعد 
الكورية،  اجلزيرة  ل�صبه  ال�صرقي  ال�صاحل  من 
اإقالعه، وفقا  اذ انفجر ال�صاروخ بعد ثوان من 
والتي  الهادي،  املحيط  يف  الأمريكية  للقيادة 
يتم  مل  الذي  ال�صاروخ،  “ف�صل«.   عن  حتدثت 

حتديد نوعه، �صقط يف البحر بالقرب من موقع 
وُتوا�صل  ون�صان.  ميناء  من  القريب  اإطالقه، 
قوات اأمريكية وكورية جنوبية درا�صة تفا�صيل 
املحاولة التي ميكن اأن تنطوي على العديد من 

املعدات، ح�صب وكالة كيودو اليابانية.
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انذار عديل بالن�سر
  رقم  2017/1811   

�ملنذر :  �لكتبي لل�ضيار�ت �س ذ م م 
 �ملنذر �ليه : �ضروح لتجارة �ل�ضيار�ت �س ذ م م - وميثلها �بر�هيم حم�ضن علي �ل�ضويدي

جمهول حمل �القامة 
فان �ملنذر تنذر �ملنذر �ليهما ب�ضرورة �لوفاء و�ضد�د �ملبلغ �ملرت�ضد يف ذمتها و�لبالغ 
قــدره )2.700.000( درهــم  مليونان و�ضبعمائة �لف درهــم ، وذلــك خالل ��ضبوع من 
للق�ضاء  �للجوء  �ىل  �ضن�ضطر  �لــعــدم  حــال  يف  و�ال  �ليهما  �النـــذ�ر  هــذ�  بــلــوغ  تــاريــخ 
�لر�ضوم  كافة  حتميلكم  مع   ، ذمتهما  يف  و�ملــرت�ــس  �ملطالبة  حمل  باملبلغ  اللز�مكما 
حال   ، و�لــعــادل  �ملنا�ضب  و�لتعوي�س  �ملحاماة،  �تعاب  ومقابل  �لق�ضائية  و�مل�ضاريف 

تقديره من �أهل �خلربة و�لق�ضاء. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

انذار عديل بالن�سر
  رقم  2017/1816   

�ملنذر : �ضركة  جلف وورلد و�يد بيريجنز - م م ح و 
�ملنذر �ليه : تلفورد جو�ضيف موري�س - هندي �جلن�ضية 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدره )130.851.79( درهم 
�ملرت�ضدة بذمته ل�ضالح �ملنذرة وذلك خالل 10 �يام من تاريخ �لن�ضر و�ال 
�ضت�ضطر �ملنذرة �ىل �لقيام باتخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية يف مو�جهتكم 
لكافة  حتملكم  عن  ف�ضال  �لبيان  �ضالفة  باملديونية  بالوفاء  ملطالبتكم 

�لتعوي�ضات و�لر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �التعاب.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

انذار عديل بالن�سر
  رقم  2017/1807   

�ملنذر :  �ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار - ذ م م 
�ملنذر �ليه : �ضركة بر�تيك للتجارة �لعامة

قطعة �ر�س رقم : 598-1401 
فان �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليها �الوىل باالخالء باأحكام مو�د و�ضروط �تفاقية �اليجار 
�ليها �الوىل  �ملنذر  �إخــالل  �ملعتزمة من قبل موكلتنا يف حال  وبــاالإجــر�ء�ت �الخــرى 
�إيجار �الر�س  �ن  �ليهما  �ملنذر  �إخطار  لتد�رك تلك �الخــالالت �ملخطر بها كما نورد 
 2018/6/28 وحتى   2017/6/26 مــن  تــبــد�أ  �لتي  �لــفــرتة  عــن  �ملــوؤجــر  للعني  بالن�ضبة 
�ضتكون م�ضتحقة �لتحويل بتاريخ 2017/6/29 وفقا جلدول �اليجار �لو�رد باتفاقية 

�اليجار. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

انذار عديل بالن�سر
  رقم  2017/1817   

�ملنذر : �ضركة  جلف وورلد و�يد بيريجنز - م م ح و 
�ملنذر �ليه : �ضركة �إنفنيتي لوجي�ضتك�س  

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدره )130.851.79( درهم 
�ملرت�ضدة بذمته ل�ضالح �ملنذرة وذلك خالل 10 �يام من تاريخ �لن�ضر و�ال 
�ضت�ضطر �ملنذرة �ىل �لقيام باتخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية يف مو�جهتكم 
لكافة  حتملكم  عن  ف�ضال  �لبيان  �ضالفة  باملديونية  بالوفاء  ملطالبتكم 

�لتعوي�ضات و�لر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �التعاب.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

انذار عديل بالن�سر
  رقم  2017/1818   

�ملنذر :  �ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار - ذ م م 
�ملنذر �ليه : �ضركة بر�تيك للتجارة �لعامة

قطعة �ر�س رقم : 598-1402 
فان �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليها �الوىل باالخالء باأحكام مو�د و�ضروط �تفاقية �اليجار 
�ليها �الوىل  �ملنذر  �إخــالل  �ملعتزمة من قبل موكلتنا يف حال  وبــاالإجــر�ء�ت �الخــرى 
�إيجار �الر�س  �ن  �ليهما  �ملنذر  �إخطار  لتد�رك تلك �الخــالالت �ملخطر بها كما نورد 
 2018/3/1 وحــتــى   2017/3/2 مــن  تــبــد�أ  �لــتــي  �لــفــرتة  عــن  �ملــوؤجــر  للعني   بالن�ضبة 
�ضتكون م�ضتحقة �لتحويل بتاريخ 2 مار�س 2017 وفقا جلدول �اليجار �لو�رد باتفاقية 

�اليجار. 
  الكاتب العدل

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/516  جتاري جزئي              
هر�ن  جنجاد   -2 فردية  موؤ�ض�ضة   - للمعار�س  �رك   360 1-�ضركة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
جمهويل  فردية(   )موؤ�ض�ضة  للمعار�س  �رك   360 �ضركة  مالك  ب�ضفته   ، كومار  برمي 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ م�ضرف �بوظبي �ال�ضالمي - فرع دبي وميثله : من�ضور 
�أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م  �لزرعوين  قد  عبد�هلل حممد �حمد 
درهم(   194859.06( وقـــدره  مببلغ  و�النــفــر�د  و�لتكافل  بالت�ضامن  عليهما  �ملــدعــي 
�ل�ضد�د  �ملطالبة وحتى  مبلغ  10% من  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم 
�لتام.   وحددت لها جل�ضة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2017/3/29  �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذ�   Ch1.C.12
لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/166  مدين  جزئي              
�لــوكــيــل �ملالحي  فــرع - ب�ضفتها  م م( -  ذ  كــانــو )�ــس  �ملــدعــي عليه / 1-جمــمــوعــة  �ىل 
با�ضان  جمهول  لل�ضفينه /هيوجو  و�مل�ضغل  �ملالك   - �ضي  �يه  �وتوالينز  ل�ضركة هيوجو 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �ضركة �ورينت للتاأمني )�ضركة م�ضاهمة عامة(  - �مل�ضرق 
عليك  �أقــام  قد  �لبناي  �بر�هيم  ر�ضا  علي  �حمد   : وميثله   - �ضابقا   - للتاأمني  �لعربي 
�لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )65.810 درهم( و�لر�ضوم 
و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم �الحد  �ملو�فق  2017/4/9  �ل�ضاعة 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لــذ�   Ch2.D.17 بالقاعة  �س   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/1696  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-عبد �لــروؤوف �لعاملية - �س ذ م م  2- حممد مقبول عبد �لــروؤوف 3- 
حممد �إعجاز عبد �لروؤوف - جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �بوظبي �لتجاري 
- وميثله : عبد�لرحمن ن�ضيب عبد�لرحمن بن ن�ضيب   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملتنازع �ضدهم بالت�ضامن و�لتكافل مببلغ وقدره )7.124.592.76( درهم - 
�ال�ضتحقاق �حلا�ضل يف 2016/6/1 وحتى متام  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفائدة 
�ل�ضد�د و�لر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة مع �ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طليقا 
من قيد �لكفالة.     وحددت لها جل�ضة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2017/3/30  �ل�ضاعة 9.30 �س 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور  بالقاعة 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/33  عقاري كلي                 
�ىل �ملدعي عليه / 1-مدينة دبي للحياة �لع�ضرية - �س ذ م م  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/ �ضركة �يكوم �نف�ضتمنت�س ليمتد   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها 
عليها  و�ملــدعــي  �ملدعي  بني  عقاريتني  وحدتني  و�ــضــر�ء  بيع  �تفاقيتي  بف�ضخ  �ملطالبة 
�ملبلغ  �ضد�د  تاريخ  بو�قع 12% من  و�لفائدة  درهم  وقــدره 8.753.055  و�لز�مها مببلغ 
للمدعي عليها وحتى متام �لوفاء و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة.    وحددت لها 
لذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  �ل�ضاعة 9.30 �س  �ملو�فق  2017/4/4   �لثالثاء  يوم  جل�ضة 
فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/435  جتاري جزئي              
ر�ماكري�ضنان  ر�ماكري�ضنان  �ناند   -2 �نرتنا�ضيونال  تيك  1-فايف   / عليه  �ملدعي  �ىل 
بر�بر�تي   درمندر  بردي�س   -3 �نرتنا�ضيونال  تيك  فايف  موؤ�ض�ضة  ومدير  مالك  ب�ضفته 
بو�ضكو  �ضركة  �ملــدعــي/  �ن  مبــا  �القــامــة  حمــل  جمــهــويل  �ل�ضيكات  على  �ملــوقــع  ب�ضفته 
للتجارة - ذ م م وميثله : �حمد ح�ضن حممد عبد�هلل �ملازمي   قد �أقام عليك �لدعوى 
 45.000( وقــدره  مبلغ  للمدعية  يــوؤدو�  بان  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها 
�ل�ضد�د  وحتى  �لق�ضائية  �ملطالبة  تــاريــخ  مــن   %12 بــو�قــع  �لقانونية  و�لــفــائــدة  درهـــم( 
�ملو�فق   �الربــعــاء   يوم  لها جل�ضة  �ملحاماة.   وحــددت  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  �لتام 
�أو من  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  �ل�ضاعة 8.30 �س    2017/4/5
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/97 مدين كلي                 
�ىل �ملدعي عليه / 1-حمدي جماهد عبد�لد�مي �ل�ضيوي جمهول حمل �القامة مبا 
�أقــام عليك  �ن �ملدعي/ �ضليم نــو�ز خان - وميثله : حممد �حمد حممد عبد�هلل  قد 
 1.000.000( وقـــدره  مبلغ  بدفع  عليه  �ملــدعــي  بــالــز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �لــدعــوى 
�ملحاماة و�لفائدة   درهم( كتعوي�س )مبلغ مليون درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب 
12% من تاريخ 2013/1/31 وحتى �ل�ضد�د �لتام و�لز�مه برد �ل�ضيك رقم 00069 بتاريخ 
2013/11/7 �و �ضد�د قيمته مببلغ وقدره )550.000 درهــم(.  وحددت لها جل�ضة يوم 
فاأنت  لــذ�   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 �ل�ضاعة    2017/3/28 �ملــو�فــق   �لثالثاء  
�و  مــذكــر�ت  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  �أو  باحل�ضور  مكلف 
م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/696  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-ديفجن �يفنت - ديفي�ضنز للحفالت  جمهول حمل �القامة 
�أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها  مبا �ن �ملدعي/ كورت�س كالك�س للمعجنات   قد 
و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  درهــم(   33000( وقــدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
و�لفائدة  9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د �لتام و �ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
بال كفالة. و��ضرتد�د �ضيك �ل�ضمان مببلغ 10000 درهم.   وحددت لها جل�ضة يوم 
لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �س  �ل�ضاعة      2017/4/13 �ملو�فق   �خلمي�س  
فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/314  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- �رقو� لل�ضياحة  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ دبي 
لتاأجري �ل�ضيار�ت - �س ذ م م وميثله : عبد�لرحمن ح�ضن حممد �ملطوع   قد �أقام 
 16550( وقــدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بــالــز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �لــدعــوى  عليك 
�ال�ضتحقاق    تاريخ  و�لفائدة  9% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  درهم( 
وحتى �ل�ضد�د �لتام و �ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة .  وحددت لها جل�ضة 
يوم �لثالثاء   �ملو�فق  2017/4/11  �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/259  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-كو�ضي للنقل �لعام - ذ م م  2- حليمه �ضعدية حممد �ضريف 3- 
�ضيخ حممد �ضريف دركا�س كونهي �حمد -  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
�ضيتي بنك �ن �يه وميثله : نا�ضر مال �هلل حممد غامن   قد �أقام عليك �لدعوى 
و�لتكافل مببلغ  و�لت�ضامم  بالت�ضامن  �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها 
وقدره )6.188.308.31 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة %9 
من تاريخ �لتوقف عن �ل�ضد�د وحتى �ل�ضد�د �لتام.   وحددت لها جل�ضة يوم �الثنني  
مكلف  فاأنت  لــذ�   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 �ل�ضاعة    2017/4/3 �ملــو�فــق  
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون 

مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/536  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-و�يــدوول لالن�ضاء�ت - �س ذ م م وميثلها �ملدير و�ل�ضريك/ 
�حمد �ل�ضعيد عبد�لغفار �حللوجي جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �ضركة 
�أقــام عليك  �لريامي قد  �لنمر لتجارة �حلديد- ذ م م وميثله : ح�ضن علي مطر 
�لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )459.210 درهم( 
و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ �ال�ضتحقاق وحتى 
يوم  جل�ضة  لها  وحــددت  كفالة.  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �ضمول  و  �لتام  �ل�ضد�د 
�الربعاء   �ملو�فق  2017/3/29  �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.19 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�ضور 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

  ال�سماء           
بــاأن �ملــدعــوة / مــرمي حممد  تعلن د�ئـــرة حماكم ر�أ�ـــس �خليمة 
علي ، تقدمت طالبة ��ضافة م�ضمى �لقبيلة )�جلناحي( ال�ضمها 
، لتكون ��ضماوؤهم بعد �ال�ضافة /مرمي  وال�ضم �ضقيقتها /رقية 

ورقية ، �بنتا/ حممد علي عبد�هلل �جلناحي. 
و�ن من له م�ضلحة يف �العرت��س �ن يتقدم خالل خم�ضة ع�ضر 
ر�أ�س  �ال�ضهاد�ت يف حمكمة  �قــام ق�ضم  تاريخ �العــالن  يوما من 

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

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
 اعـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات- خورفكان  : �ل�ضيد/ 
�ضعيد حممد �ضعيد علي �لظنحاين ، �جلن�ضية ، �الإمــار�ت -   وطلب �لت�ضديق على 
حمرر يت�ضمن )تنازل(  يف �ال�ضم �لتجاري كافترييا دلة �خلور و�ل�ضادرة من د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية يف  �ل�ضارقة رخ�ضة مهنية رقم 562543 �ل�ضادر بتاريخ 2008/5/6 
ر��ضد  نوف عبد�هلل ح�ضن  �ل�ضيدة/  �ىل  بخورفكان.    �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئــرة  يف 
�لزيودي ، �جلن�ضية : �الإمار�ت - ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة 
خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي �ل�ضاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ضاء 

��ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

 اعـــــــالن
تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات- خورفكان  : �ل�ضيد/ 
�ضعيد حممد �ضعيد علي �لظنحاين ، �جلن�ضية ، �الإمــار�ت -   وطلب �لت�ضديق على 
حمرر يت�ضمن )تنازل(  يف �ال�ضم �لتجاري كافترييا د�ر ملك �لكرك  و�ل�ضادرة من 
بتاريخ  �ل�ضادر   535726 رقم  مهنية  رخ�ضة  �ل�ضارقة  يف   �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئــرة 
نوف عبد�هلل  �ل�ضيدة/  �ىل  �القت�ضادية بخورفكان.    �لتنمية  د�ئــرة  2005/5/24 يف 
ح�ضن ر��ضد �لزيودي ، �جلن�ضية : �الإمار�ت - ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي �ل�ضاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�ضاء ��ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 2017/57

ليكن معلوما للجميع بان �ل�ضيد/  ماتومال ��ضف عبد�لقادر ، هندي  �جلن�ضية 
�ل�ضيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  ح�ضته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
ت�ضفني ريحان ريحان لطيف ، باك�ضتانية �جلن�ضية يف �لرخ�ضة �لتجارية - بقالة 
�مللكة مبوجب رخ�ضة مهنية رقم : 553203  - وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( 
من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان �لكاتب �لعدل . فقد 
�مل�ضار  �لت�ضديق  على �الجر�ء  �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم 
ذلك  �عرت��س حيال  �ي  لديه  �العالن فمن  تاريخ هذ�  ��ضبوعني من  بعد  �ليه 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 530
ليكن معلوما للجميع بان / حممد يو�ضف عبد�هلل خملوف �لنقبي ، �إمار�تي  �جلن�ضية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغة 100%  يف �لرخ�ضة )حممد يو�ضف �لنقبي ملقاوالت �لنجارة 
�مل�ضلحة تاأ�ض�ضت باإمارة �ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم : 736981 وذلك �ىل �ل�ضيدة/ جميله مبارك 

�حمد عي�ضى �لدخان - �إمار�تي 
تغيري�ت �خرى :- مت تغيري �ال�ضم �لتجاري من �ال�ضم �لتجاري �لقدمي/ حممد يو�ضف �لنقبي 
�لنجارة  ملقاوالت  �ضويحان  جنوم  �جلديد/  �لتجاري  �ال�ضم  لي�ضبح  �مل�ضلحة  �لنجارة  ملقاوالت 
�مل�ضلحة.  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �الجر�ء 
�مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 532

�جلن�ضية  �إمار�تي    ، �ل�ضام�ضي  �لنومان  نا�ضر  حممد  خليفه  �ل�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �لطرف �لثاين : ق�ضري علي 
رحمت علي - باك�ضتاين �جلن�ضية : يف نور �لفريج ملقاوالت تركيب وحد�ت �لتكييف (و�لتي تاأ�ض�ضت 

باإمارة �ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم : 602037 
تغيري�ت �خرى : تغري �ل�ضكل �لقانوين من موؤ�ض�ضة فردية �ىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات. 

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد 
��ضبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 533

ليكن معلوما للجميع بان �ل�ضيد/ حممد ح�ضني كبري - بنغالدي�ضي �جلن�ضية يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�ضيد/ حممد �حلاج �واله مياه - بنغالدي�ضي 
�جلن�ضية  يف �لرخ�ضة �مل�ضماة/ �لركن �ملميز لتنجيد مقاعد �ل�ضيار�ت( تاأ�ض�ضت باإمارة �ل�ضارقة 

مبوجب رخ�ضة رقم : 749255 �ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية بال�ضارقة 
تعديالت �خرى : ال يوجد. 

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �العالن  هذ�  تاريخ  من  ��ضبوعني  بعد  �ليه  �مل�ضار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 531

�إمار�تي   و�ل�ضيد/  �ل�ضيد/ خالد عبد�هلل ح�ضن حممد �ل علي -  ليكن معلوما للجميع بان 
عطاء �هلل خليل �حمد - باك�ضتاين �جلن�ضية و�ل�ضيد/ جماهد ح�ضني غالم �ضرور - باك�ضتاين 
�جلن�ضية يرغبون يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضتهم �لبالغة )100%( وذلك �ىل �ل�ضيد/ بري 
مبوجب   ) م  م  ذ  �خل�ضب  لتجارة  �خلم�ضة  )�لنجوم  يف  �جلن�ضية  باك�ضتاين   - علي  فتح  بخ�س 

رخ�ضة رقم : 612642 
وكيل  ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة �ىل  �ضركة  �لقانوين من  �ل�ضكل  تغيري  - مت   : �خرى  تعديالت 
خدمات.  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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عربي ودويل
الرئي�س التون�سي يح�سر القمة العربية يف الأردن

•• الفجر – تون�س - خا�س
�ل�ضب�ضي،  قائد  �لباجي  �لتون�ضي،  �لرئي�س  ُي�ضارك 
ملجل�س   )28( و�لــعــ�ــضــريــن  �لــثــامــنــة  �لــــــدورة  يف 
�لتي  �لقمة  م�ضتوى  على  �لعربية  �لـــدول  جامعة 
�لها�ضمية  �الأردنية  باململكة  �مليت  بالبحر  �ضتنعقد 
و�ضُيلقي  �جلــــــــاري.  مــــار�ــــس   29 �الأربـــــعـــــاء  يـــــوم 
يت�ضمن  خطابا  �ملنا�ضبة،  بهذه  �لتون�ضي،  �لرئي�س 
�لق�ضايا  جممل  مــن  تون�س  مــو�قــف  باخل�ضو�س 
وروؤيتها  ليبيا  يف  �الأزمــة  حلــّل  ومبادرتها  �لعربية 

لتطوير �آليات �لعمل �لعربي �مل�ضرتك.

�لقمة،  هــذه  هام�س  على  �ل�ضب�ضي،  �ضيلتقي  كما 
�لعربية.  �لــــــدول  قـــــادة  مـــن  �أ�ـــضـــقـــائـــه  مـــن  عـــــدد� 
�ضّتة  �لــدورة  �أعمال هذه  ويت�ضّمن م�ضروع جــدول 
�لق�ضايا  حــول  �أغلبها  تتمحور  بند�   )16( ع�ضر 
باخل�ضو�س  �ملــتــعــلــقــة  و�القــتــ�ــضــاديــة  �لــ�ــضــيــا�ــضــيــة 
و�ل�ضر�ع  �لفل�ضطينية  �لق�ضية  تطور�ت  مبتابعة 
�لعربي �الإ�ضر�ئيلي وم�ضتجد�ت �الأو�ضاع يف كّل من 
يف  و�لتنمية  �ل�ضالم  ودعــم  و�ليمن،  و�ضوريا  ليبيا 
جمهورية �ل�ضود�ن، و�ضيانة �الأمن �لقومي �لعربي 
ومكافحة �الإرهاب وتطوير �لعمل �لعربي �مل�ضرتك 

يف جانبه �القت�ضادي و�الجتماعي.

الأمم املتحدة حتقق يف جرائم �سد الروهينجا يف ميامنار 
•• جنيف-رويرتز:

و�فق جمل�س حقوق �الإن�ضان �لتابع لالأمم �ملتحدة �م�س على �إر�ضال بعثة تق�ضي حقائق للتحقيق يف مز�عم 
منت�ضرة على نطاق و��ضع بتعر�س �أبناء �أقلية �لروهينجا �مل�ضلمة للقتل و�الغت�ضاب و�لتعذيب على يد قو�ت 
�الأمن يف والية ر�خني مبيامنار. لكن �ضفري ميامنار هتني لني حتدث قبل �تخاذ �لقر�ر بالتو�فق يف �الآر�ء 
�أجــرت مقابالت  �لوطنية يف ميامنار  �للجنة  �أن  و�أ�ضاف   . وعرب عن رف�ضه للخطوة بو�ضفها  غري مقبولة 
مع �ضحايا مزعومني فرو� من بنجالد�س و�ضتعلن �لنتائج �لتي تو�ضلت �إليها بحلول �أغ�ضط�س �آب. و�عتمد 
جمل�س حقوق �الإن�ضان �لقر�ر دون ت�ضويت وقد طرحه �الحتاد �الأوروبي ودعمته دول منها �لواليات �ملتحدة. 

ودعا �لقر�ر  ل�ضمان �ملحا�ضبة �لكاملة للجناة وحتقيق �لعدل لل�ضحايا .
وقال تقرير لالأمم �ملتحدة �ضدر �ل�ضهر �ملا�ضي، و��ضتند �إىل مقابالت مع 220 من 75 �ألفا من �لروهينجا 
�لذين هربو� �إىل بنجالد�س منذ �أكتوبر ت�ضرين �الأول، �إن قو�ت �الأمن يف ميامنار �رتكبت �أعمال قتل و�غت�ضاب 
�أن ت�ضل �إىل حد جر�ئم �ضد �الإن�ضانية ورمبا تطهري  جماعي بحق �لروهينجا يف حملة  من �ملرجح كثري�  

عرقي.

•• الفجر - خرية ال�شيباين
جني  �صي  لي�ش  تــرامــب،  لدونالد  احلقيقي  العدو 
زعيم  اأون  جونغ  كيم  ول  ال�صيني،  الرئي�ش  بينغ  
كوريا ال�صمالية، ول حتى اأبو بكر البغدادي زعيم 
داع�ش. انه اأرنولد �صوارزنيغر من هوليوود. مرحبا 
الأمريكي ووحو�صه  للرئي�ش  املوازي  العامل  بكم يف 

امل�صحكة واملخيفة: يف جوثام �صيتي اجلديدة.

للرئي�س طيلة �ليوم وحتتل جميع 
�إلقاء  بعد  مبا�ضرة  ولكن  �أفــكــاره، 
قنبلته، عاد �إىل �أعماله �الأ�ضا�ضية، 
�لتي ت�ضتحوذ على �هتمامه  تلك 
رحيل  حــول  تغريدة  ون�ضر  حقا، 
�لذي  �لــربنــامــج  عــن  �ضو�رزنيغر 
ي�ضارك تر�مب يف �إنتاجه على �ن 

بي �ضي: 
�ضو�رزنيغر  �أرنــولــد  يــرتك  مل   “
لقد �أطردته  طو�عية “�ملبتدئ”، 
حزينة  نهاية  �أنــا،  ولي�س  نتائجه 

لربنامج ر�ئع«.
ُيرّكز  �لــرئــيــ�ــس  �أّن  تعتقد  »ملــــاذ�   
حينها  �ــضــاأل  عليك؟”  �هــتــمــامــه 
قناة  على  �ضمركوني�س  ميت�ضايل 
“�ضو�رزنيجر”،  �كــ�ــس  �ضريي�س 
جو�ب هذ� �الأخري، جاء يف لهجة 
�أكـــرث جدية:  تــكــون  �أن  ال ميــكــن 

“�عتقد �نه يع�ضقني«.
عن لونوفال اوب�صرفاتور 

الفرن�صية

»اأنت تغرق، هذا جميل!«
خلف  كممثل،  مهنته  م�ضتعيد� 
لكاليفورنيا  �لــ�ــضــابــق  �حلـــاكـــم 
يف  تــر�مــب   ،  )2011-2003(
�لو�قع  تلفزيون  برنامج  تقدمي 
تر�مب،  �أّن  ويــبــدو  “�ملبتدئ”. 
حتّمله  للربنامج،  �مل�ضارك  �ملنتج 
على م�ض�س: تغريدة بعد �أخرى، 
ن�ضبة  �ـــضـــهـــريـــن  طـــيـــلـــة  قـــ�ـــضـــف 
�جربه  �أن  �إىل  خللفه،  �مل�ضاهدة 

�ال�ضتقالة  عــلــى  مـــار�ـــس،   3 يـــوم 
من �لربنامج �لــذي يبّث على �ن 

بي �ضي. 
�الأمـــــــــــــــــــر  �أّن  �ــــــــــضــــــــــك  ال 
ولكنه  �غ�ضب”�ضو�رزنيجر”، 
م�ضلّيا.  يــحــدث  مــا  �أّن  ��ــضــطــنــع 
�لــثــالثــاء �ملــا�ــضــي، ومــن �ضيدين، 
كاليفورنيا  حاكم  ن�ضر  �أ�ضرت�ليا، 
بنكهة  فيديو  تويرت  �ل�ضابق على 
ليلية، �أين نر�ه ي�ضخر من �أحدث 

»انه يع�صقني«
�لهو�س  عن  فكرة  على  للح�ضول 
�لذي متّكن �ضو�رزنيجر من زرعه 
يف تر�مب، يجب �لعودة �إىل �ضباح 
�أعلن  عــنــدمــا  مــار�ــس،   4 �ل�ضبت 
�لــرئــيــ�ــس عــلــى تــويــرت �أنــــه “قد 
�أوباما  بـــار�ك  �أن  للتو”  �كت�ضف 
برج  يف  �لت�ضنت  حتت  و�ضعه  قد 
نــيــويــورك عندما كان  تــر�مــب يف 
مر�ضحا )�تهام كاذب، حيث �أعلن 
�لفدر�يل عدم  �لتحقيقات  مكتب 
�ضماعه مطلقا بهذه �مل�ضاألة ...(. 
�كــتــ�ــضــاف فــ�ــضــيــحــة بهذ�  عــــــادة، 
كان  بووترغيت،  �ضبيهة  �حلجم، 
�ل�ضاغل  �ل�ضغل  تــكــون  �أن  يــجــب 

الأحدث  هنا  �ضو�رزنيغر  وي�ضري 
��ضتطالع �أجرته موؤ�ض�ضة غالوب، 
�لذي يعطي �لرئي�س ن�ضبة تاأييد 
�أدنــــى ن�ضبة  39 بــاملــائــة، وهـــي  بـــ 
�أمريكي  لرئي�س  �الإطــــالق  عــلــى 

بعد �ضهر من واليته .

يناير: بداية الأعمال 
العدائية

وكــــــان دونــــالــــد تــــر�مــــب قــــد بد� 
�لعدو�ن مطلع يناير، �ضاخر� على 
�لتي  �مل�ضاهدة  ن�ضبة  مــن  تــويــرت 
 9 فا�ضل   4( �ضو�رزنيغر  حققها 
�الأوىل  حللقته  مــ�ــضــاهــد  مــلــيــون 
فا�ضل   6 مقابل  “�ملبتدئ”،  من 

للرئي�س  ـــــــر�أي  �ل ��ــضــتــطــالعــات 
�الأمريكي.

 وقــــد قــــال فـــرحـــا، وهــــو يرتدي 
قـــمـــيـــ�ـــس �لــــــــواليــــــــات �ملــــتــــحــــدة 
�الأمريكية، يف لهجته �لنم�ضاوية: 
�مل�ضاهدة  قيا�ضات  دونــالــد،  “�أوه، 
�أمـــامـــي، �نـــك تــتــدحــرج وتــغــرق..

�لثالثني  نــ�ــضــبــة  يف  �أنــــت  و�و... 
�أعني،  تتوقع؟  مــاذ�  ولكن  ونيف، 
�ملو�زية  �لـــرب�مـــج  تــلــغــي  عــنــدمــا 
�ل�ضاخنة  و�لــوجــبــات  للتالميذ، 
ت�ضميه’جعل  مــا  لي�س  لــلــفــقــر�ء، 
جمدد�’..  عـــظـــيـــمـــة  �أمـــــريـــــكـــــا 
من  �أقـــــول،  �أن  �أردت  ��ــضــتــيــقــظ! 

يقدم لك �لن�ضيحة و�مل�ضورة؟«.

يف �أحـــد فــنــادق و��ــضــنــطــن، ذّكـــر بـ 
على  للعادة”  �خلــــارق  “جناحه 
ر�أ�ــــس ذ�ك �لــربنــامــج، �لـــذي كما 
قال “��ضطر �إىل تركه” ملّا �أ�ضبح 
“�لكارثة  رئي�ضا للبالد. و��ضتنكر 
�لقيا�ضي  “�لرت�جع  و  �لكبرية”، 
و�أنـــهـــى  �مل�ضاهدة”...  لــنــ�ــضــبــة 
خــطــبــتــه �لـــالذعـــة بـــاإعـــالنـــه �نه 
�أرنــولــد ون�ضب  �أجــل  “ي�ضلي من 

م�ضاهدته«.
رّد �ــضــو�رزنــيــغــر كـــان قــا�ــضــيــا عرب 
“دونالد،  �أول:  فــيــديــو  �ــضــريــط 
لدي فكرة: ملاذ� ال نتبادل �ملو�قع؟ 
مرة  �لـــنـــوم  �لــ�ــضــعــب  �ضي�ضتطيع 

�أخرى ب�ضالم...«.

5 مليون م�ضاهد لدونالد تر�مب 
�ملو�ضم  مـــن  �الأوىل  �حلــلــقــة  يف 

�ملا�ضي قبل عامني(.
�ضعيد�،  “حظا  بلطف:  �ملمثل  رد 
جميع  لــ�ــضــالــح  تــعــمــل  �أن  و�آمـــــل 
تعمل  كنت  كما  بقوة  �الأمريكيني 

من �جل ن�ضب �مل�ضاهدة«. 
بعد �ضهر، وخالل “�إفطار �ل�ضالة 
وهو تقليد �ضنوي بد�أ  �لوطني”، 
�ضيا�ضيني  يــجــمــع   ،1953 عـــام 
مــــــــن �حلــــــــزبــــــــني �جلـــــمـــــهـــــوري 
رجال  عن  ف�ضال  و�لدميقر�طي 
تر�مب  ي�ضتطع  مل  و�أعمال،  دين 
مئات  و�أمـــــــــام  �لـــنـــفـــ�ـــس،  �ـــضـــبـــط 
�ملجتمعني  و�الأ�ــضــخــا�ــس  �لــنــو�ب 

ن�ضبة م�ضاهدة تر�مب كانت �كرب ف�ضل �ملمثل يف �د�ء دوره

�ل�ضي�ضي يف قمة �الردن

لي�ش الرئي�ش ال�صيني ول الكوري ال�صمايل

هذا هو العدو احلقيقي للكاوبوي دونالد ترامب..؟

من �مل�ضلمني تعر�ضت حكومة ترودو ل�ضغوط من �أجل �ضجب كل �أ�ضكال 
و�حلزب  �لــلــيــرب�يل  تـــرودو  حــزب  نـــو�ب  معظم  �أيـــد  و  �لدينية.  �لتفرقة 
�لدميوقر�طي �جلديد �لي�ضاري تقريبا �لقانون غري �مللزم يف حني �ضوت 

نو�ب حزب �ملحافظني �ضده.
كيفية  حول  بدر��ضة  �لبدء  برملانية  جلنة  �إىل  �لقانون  بح�ضب  �ضيعهد  و 
ب�ضاأنه  تو�ضيات  ورفــع  �لدينية  �لكر�هية  مو�ضوع  مــع  �حلكومة  تعامل 

منت�ضف نوفمرب �ملقبل.
و يفرت�س �أن تنظر �لدر��ضة يف كيفية تطوير مقاربة للحكومة باأكملها 
�ملمنهجة  �لدينية  و�لتفرقة  �لعن�ضرية  �لق�ضاء على  �أو  �أجل خف�س  من 

مبا فيها �ال�ضالموفوبيا.

•• اأوتاوا -وام: 

�لوزر�ء  رئي�س  حكومة  من  كبري  بت�ضجيع  �لكندي  �لعموم  جمل�س  �أقــر 
�جر�ء�ت  �أمــام  �لطريق  قانون ميهد  �الول م�ضروع  �أم�س  تــرودو  جا�ضنت 
�أو معاد�ة  �ال�ــضــالم  مــن  �خلـــوف  �أجـــل حمــاربــة ظــاهــرة  مــن  م�ضتقبلية 

�ال�ضالم.
ويدعو م�ضروع �لقانون - �لذي مت �قر�ره ب�ضهولة - �حلكومة �إىل �إدر�ك 
و�د�نة  و�خلــوف  �لكر�هية  من  �ملتز�يد  �لعام  �ملناخ  على  للق�ضاء  �حلاجة 

�ال�ضالموفوبيا وكل �أ�ضكال �لعن�ضرية و�لتفرقة �لدينية �ملمنهجة«.
قتلى  �ضتة  خلف  كيبيك  يف  م�ضجد  على  �ملا�ضي  يناير  هجوم  �أعقاب  ويف 

�ل�ضوي�ضرية  �الأر��ضي  على  �ل�ضوي�ضري 
ودعا تركيا �إىل �اللتز�م به .

ونــقــل �لــبــيــان عــن بــوركــالــرت قــولــه �أن  
تعرتف  عاملي  مبد�أ  هي  �لتعبري  حرية 
به �ضوي�ضر� �لتي تاأمل �أن تنطبق حرية 
�التر�ك  �ملــو�طــنــني  على  هــذه  �لتعبري 
�أو  �ضوي�ضر�  يف  باأ�ضو�تهم  �أدلـــو�  �ــضــو�ء 
�أوغلو  يف بلدهم . وتاأتي زيارة ت�ضاو�س 
�ل�ضوي�ضرية  �حلكومة  رف�ضت  �أن  بعد 
زيارة  �لــغــاء  زيـــورخ  �ضلطات  مــن  طلباً 
�ضابق  وقــت  يف  لــلــوزيــر  م�ضبقا  مــقــررة 
�ملتحدث  حــذر  �أن  بعد  �ل�ضهر  هــذ�  من 
�لتجمع  �أن  زيــــورخ مــن  بــا�ــضــم  �المــنــي 
�ملـــقـــرر  قــد يــو�جــه تــظــاهــر�ت �ضخمة 
قـــامـــو�  �لـــتـــجـــمـــع  مــنــظــمــي  �أن  �إال   .
بــاإلــغــائــه بــعــد �أن رفــ�ــس �لــفــنــدق �لذي 
�ل�ضرطة  وقالت  ��ضت�ضافتهم.  حجزوه 
بالغاء  �آذ�ر/مار�س   10 يف  �ل�ضوي�ضرية 
�ل�ضمايل  �رغـــاو  كانتون  يف  �آخــر  جتمع 
�ال�ضتفتاء  يف  نعم   ب  �لت�ضويت  يدعم 
�ل�ضلوك  �ن هذ�  �أنقرة  �لرتكي. وقالت 
�ضبيه  ممار�ضات �أملانيا �لنازية . و�أعرب 
ب�ضاأن  قلقه  عـــن   �ل�ضوي�ضري  �لــوزيــر 
�لعدد �لكبري من �القاالت و�العتقاالت 
حالة  �إعــالن  �أن  على  مركز�  تركيا،  يف 
مــن تطبيق  تــركــيــا  تعفي  �لـــطـــو�رئ ال 
�الإن�ضان  �لــدولــيــة حلــقــوق  �لــتــز�مــاتــهــا 
�لفا�ضلة  �النقالبية  �ملحاولة  وعقب   .
باردوغان يف  �لتي هدفت �ىل �الطاحة 
�ل�ضلطات  �عتقلت  متــوز/يــولــيــو،   15
�لرتكية نحو 43 �ألف �ضخ�س و�أقالت 
�ألف   100 و�أوقـــفـــت عــن �لــعــمــل نــحــو 
�ملدر�ضني ورجال  �خرين معظمهم من 

�ل�ضرطة و�لق�ضاة و�ل�ضحافيني.

�أنقرة  بــه  تــقــوم  جت�ض�س  �أي  يف  بــدقــة  
على مغرتبني �أتر�ك قبل ��ضتفتاء 16 
�أبريل ني�ضان �لذي قد يو�ضع �ضالحيات 
�إردوغان.  �لرئي�س �لرتكي رجب طيب 
�خلارجية  وزيــــــر  �لـــتـــقـــى  �الأثـــــنـــــاء  يف 
نظريه  �أوغــلــو  ت�ضاو�س  مولود  �لرتكي 
�أن  بعد  بــوركــالــرت  ديــديــه  �ل�ضوي�ضري 
جتمع  يف  م�ضاركته  �لــغــاء  �ىل  ��ــضــطــر 
للناخبني من ذوي �الأ�ضول �لرتكية يف 
�أنقرة  �أزمــة مريرة بني  �ضوي�ضر� و�ضط 
و�أوروبا. وتدهورت �لعالقات بني تركيا 
�لوزر�ء  مــن  �لعديد  منع  بعد  و�أوروبــــا 
جتمعات  يف  �ملـــ�ـــضـــاركـــة  مــــن  �التــــــــر�ك 
�الأوروبية  �لــدول  �نتخابية يف عدد من 
حل�ضد �لدعم ل�ضالح �لت�ضويت ب نعم  
د�ضتورية  تعديالت  على  �ال�ضتفتاء  يف 
طيب  رجب  �لرئي�س  �ضالحيات  تو�ضع 
�أن بوركالرت   بــيــان  �ردوغــــان. وجـــاء يف 
�لقانون  تــطــبــيــق  �ــــضــــرورة  عــلــى  ركــــز 

نف�ضه على �أهمية �لعالقات �القت�ضادية 
مع �لتكتل �لذي يعد �ل�ضريك �لتجاري 
ــوؤ�ل �ردوغــــان  �الول لــرتكــيــا. وعــنــد �ــض
حول  �جر�ء�ت جذرية  متعلقة باتفاق 
�لــهــجــرة �ملــوقــع قــبــل عـــام مــع �الحتـــاد 
�ملهاجرين  تـــدفـــق  لـــوقـــف  �الوروبــــــــي 
كل  �ضن�ضتعر�س  فــانــه   رد  �وروبــــا،  �ىل 
�اللف  مــن  حكومته،  مــع  �مل�ضائل  هــذه 
�الإدعــــــاء  قــــال  ذلـــــك،  �ىل   . �لـــيـــاء  �ىل 
فتح  �إنـــه  �مــ�ــس  �ضوي�ضر�  يف  �الحتــــادي 
حتــقــيــقــا جــنــائــيــا يف جتــ�ــضــ�ــس حمتمل 
�ملكتب يف  وقال  �لرتكية.  �جلالية  على 
�لعام  �ملدعي  �إىل علم مكتب  بيان  منا 
وجود �ضبهات قوية عن جت�ض�س �ضيا�ضي 
�لرتكية  باجلالية  �الأرجــح  على  يتعلق 
يف �ضوي�ضر�.  ومل يقدم �لبيان تفا�ضيل 
عن �لتحقيق �لذي بد�أ يوم 16 مار�س 
�آذ�ر. و�أبلغ وزير �خلارجية �ل�ضوي�ضري 
�ضتحقق  �ضوي�ضر�   �إن  �لــرتكــي  نظريه 

•• عوا�شم-وكاالت:

�أعـــلـــن �لــرئــيــ�ــس �لـــرتكـــي رجــــب طيب 
�ردوغان �نه �ضيو��ضل ��ضتخد�م تعابري 
مثل  �لنازية  و �لفا�ضية  لال�ضارة �ىل 
يعتربونه   طــاملــا  �وروبـــيـــني  مــ�ــضــوؤولــني 
دكتاتور� . وقال �ردوغان مع قناتي  �ضي 
�ن �ن تورك  و كنال د   يحق لكم و�ضف 
�ردوغان بالدكتاتور لكن ال يحق له �ن 
يقول لكم فا�ضيون �و نازيون؟ . وم�ضى 
يقول  طاملا ي�ضفون �ردوغان بدكتاتور 
�لتعابري  هـــذه  ��ــضــتــخــد�م  فــ�ــضــاأو��ــضــل 
ت�ضريحات  تـــاأتـــي   . �لــيــهــم  لـــال�ـــضـــارة 
فيه  ت�ضهد  �لـــذي  �لــوقــت  �ردوغـــــان يف 
�لعالقات بني تركيا و�الحتاد �الوروبي 
بعد  �ملا�ضية  �ال�ضابيع  يف  �ضديد�  توتر� 
�لغاء عدد من �لدول �الوروبية جتمعات 
�نتخابية موؤيدة الردوغان خ�ضو�ضا يف 
�ردوغــان جمدد�  وندد  �ملانيا وهولند�. 
بالغاء �لتجمعات �لتي ت�ضعى �ىل ك�ضب 
�ال�ضتفتاء  يف  نعم   �ل  ملع�ضكر  �لتاأييد 
�لذي تنظمه تركيا يف 16 ني�ضان �بريل 
�ملقبل من �جل تو�ضيع �ضلطات �لرئي�س، 
و�تهم �الوروبيني بدعم مع�ضكر �ل ال . 
�الملانية  �مل�ضت�ضارة  �تهم  �ردوغــان  وكان 
ممار�ضات   �ىل  باللجوء  مريكل  �نغيال 
�ملانيا وحمل  ��ضتنكار  �أثـــار  نــازيــة  ممــا 
�لرئي�س �الملاين �جلديد فر�نك فالرت 
�ضتاينماير على مطالبته بالتوقف عن 
هذه  �ملقارنات �مل�ضينة . وتابع �ردوغان 
�نه ال يعتزم �لتوجه �ىل �ملانيا قبل 16 
خالل  ��ضار  كما  �ملقبل.  ني�ضان/�بريل 
�ملقابلة �ىل �مكان  در�س  �لعالقات مع 
�الحتــاد �الوروبــي لكنه �ضدد يف �لوقت 

جنيف حتقق يف جت�ص�ش على اجلالية الرتكية..وت�صاو�ش اأوغلو يلتقى نظريه ال�صوي�صري 

اردوغان يتهم الأوروبيني بالنازية ردًا على و�سفه بالدكتاتور

كندا تقر م�سروع قانون �سد الإ�سالموفوبيا والعن�سرية والتفرقة الدينية املمنهجة

ملــحــاربــة �الإرهـــــاب �لــعــاملــي ويدعو 
بــوتــني مــنــذ وقـــت طــويــل لتوحيد 
�جلهود مع �لغرب يف �ضبيل �لق�ضاء 

على تنظيم د�ع�س �الإرهابي.
�تـــهـــم مر�ضح  �أخـــــــرى،  مـــن جــهــة 
�ليمني �لفرن�ضي �لغارق يف �ملتاعب 
�لرئي�س  فيون  فرن�ضو�  �لق�ضائية 
�لفرن�ضي فرن�ضو� هوالند بالوقوف 
�ل�ضحافة لكن  ت�ضريبات �ىل  ور�ء 
هذ� �الخري نفى �الدعاء�ت م�ضككا 

بنز�هة �ملر�ضح.
بــ�ــضــكــل غري  فـــيـــون  فـــــاز  بـــعـــد �ن 
�لتمهيدية  �النتخابات  يف  متوقع 
�ملر�ضح �الوفر حظا،  لليمني وكان 
�ملتطرف  �لــيــمــني  مــر�ــضــحــة  بــاتــت 
مب�ضافة  تــتــخــطــاه  لـــوبـــن  مـــاريـــن 
ــــــــر�أي، وذلـــك  يف ��ــضــتــطــالعــات �ل
�لوهمية  �لــوظــائــف  ف�ضيحة  بعد 
�ملــفــرت�ــضــة لــزوجــتــه و�ثـــنـــني من 
�بــنــائــه �لــتــي �نــكــ�ــضــفــت يف �و�خــــر 

كانون �لثاين/يناير �ملا�ضي.
توجيه  �ىل  �لف�ضيحة  هــذه  و�أدت 
�ملا�ضي  �ال�ضبوع  فيون  �ىل  �التهام 
رئي�ضي  ملر�ضح  �ضابقة  ي�ضكل  ما  يف 
يف �النتخابات �لفرن�ضية خ�ضو�ضا 
وبالتو�طوؤ  عامة  �مـــو�ل  بتهريب 
الخـــفـــاء �أمـــــو�ل عـــامـــة. كــمــا و�ضع 
�لق�ضاء �لتحقيق �لثالثاء لي�ضمل  

�الحتيال و�لتزوير .
و��ضتدعى �لق�ضاء زوجته �لثالثاء 

لتوجيه �تهام حمتمل �ليها.

عدد�  �ألغت  لوبان  �إن  لل�ضحفيني 
مــن �لــفــعــالــيــات يف �لـــربملـــان حتى 
حل�ضور  �لــكــرمــلــني  �إىل  تـــذهـــب 

معر�س للفن �لقوطي �لفرن�ضي.
لوبان  بــاأن  �ل�ضحفيني  �إبــالغ  ومت 
�ضتعقد موؤمتر� �ضحفيا يف جمل�س 
رو�س  م�ضرعني  لــقــاء  بعد  �لــنــو�ب 
�ملحدد  �لــوقــت  يف  تظهر  مل  لكنها 
فيات�ضي�ضالف  وقـــــــال  لـــــذلـــــك. 
�لنو�ب  جمل�س  رئــيــ�ــس  فــولــوديــن 
لل�ضحفيني �إن لوبان �ضتذهب �إىل 
�لكرملني حل�ضور �ملعر�س �لفني.

و�أ�ـــــضـــــاف  لــــن نــحــ�ــضــل عـــلـــى �أي 
من  �لرئا�ضية(  )حلملتها  متويل 
بنوك رو�ضية. �أ�ضتطيع �ضمان هذ� 

بن�ضبة مئة باملئة. 
على  ينبغي  �إنــه  قالت  لوبان  كانت 
جهودهما  توحيد  وفرن�ضا  رو�ضيا 

فالدميري بوتني مع مارين لوبان 
لرئا�ضة  �ملتطرف  �ليمني  مر�ضحة 
�لكرملني �م�س �جلمعة  فرن�ضا يف 
لديها  لي�ضت  رو�ضيا  بـــاأن  و�أبلغها 
�لرئا�ضة  �نتخابات  نية للتدخل يف 

�لفرن�ضية.
وذكــــرت وكــــاالت �أنـــبـــاء رو�ــضــيــة �أن 
�إعجابها  عــن  عـــربت  �لــتــي  لــوبــان 
تــــزور مو�ضكو  �لــرو�ــضــي  بــالــزعــيــم 
تلبية لدعوة من ليونيد �ضالت�ضكي 
�لــ�ــضــوؤون �خلارجية  رئــيــ�ــس جلــنــة 

مبجل�س �لنو�ب.
بوتني  �لر�ضمي  �لتلفزيون  و�أظهر 
�لفرن�ضية  للمر�ضحة  يــقــول  وهــو 
لقاء  بــحــق  حتــتــفــظ  مــو�ــضــكــو  �أن 
تـــرغـــب يف  فــرنــ�ــضــي  �ــضــيــا�ــضــي  �أي 

�الجتماع به.
قال  �لرو�ضي  �لربملان  رئي�س  وكان 

•• عوا�شم-وكاالت:

لـــــلـــــر�أي قبل  ��ـــضـــتـــطـــالع  �أظــــهــــر 
�الأوىل  �جلــولــة  �إجـــــر�ء  مــن  �ضهر 
لالنتخابات �لرئا�ضية يف فرن�ضا �أن 
43 يف �ملئة من �لناخبني مرتددين 
ب�ضاأن �ملر�ضح �لذي �ضي�ضوتون له، 
مما يوؤكد �لغمو�س �ملحيط بحملة 

�النتخابات.
وتــ�ــضــري ��ــضــتــطــالعــات �لـــــر�أي �إىل 
�مل�ضتقل  �لــو�ــضــط  تــيــار  مــر�ــضــح  �أن 
�إميانويل ماكرون وزعيمة �ليمني 
�ملتطرف مارين لوبان �ضيت�ضدر�ن 
�الأوىل  �جلــــولــــة  �الأرجــــــــــح  عـــلـــى 
لالنتخابات و�ملقررة يف 23 �أبريل 
ني�ضان و�أنهما �ضيتناف�ضان يف جولة 
�إعـــــادة يف �لــ�ــضــابــع مــن مــايــو �أيـــار، 
يــفــوز فيها  �أن  �ملــتــوقــع  حــيــث مــن 

ماكرون ب�ضهولة.
�أجرته  لـــلـــر�أي  ��ــضــتــطــالعــا  لــكــن 
�إذ�عة  ل�ضالح  �أودوكــ�ــضــا  موؤ�ض�ضة 
فر�ن�س �نفو �أظهر �أن 43 يف �ملئة 
ز�لـــو� مرتددين  مــا  �لناخبني  مــن 
بـــني عــــدة مــر�ــضــحــني ممـــا يعك�س  
حــالــة مــن عـــدم �لــيــقــني مل ي�ضبق 
�النتخابات  تـــاريـــخ  يف  مــثــيــل  لــهــا 

�لفرن�ضية. 
م�ضتوى  �أودوكـــــ�ـــــضـــــا   و�أ�ــــضــــافــــت 
�ملر�ضحني  بــ�ــضــاأن  �لــنــاخــبــني  تـــردد 

��ضتثنائي متاما. 
�لرو�ضي  �لرئي�س  �لتقى  يف �الأثناء 

فيون يتهم هولند بت�صريبات لل�صحافة وبوتني يلتقي لوبان

  34 % من الناخبني الفرن�سيني مرتددون ب�ساأن مر�سحهم

جمل�س اجلامعة العربية يجتمع اليوم 
على م�ستوى املندوبني بالبحر امليت

•• البحر امليت-وام: 

تنطلق �ليوم مبنتجع �لبحر �مليت - جنوب غرب �لعا�ضمة �الأردنية عمان- �أعمال 
جمل�س جامعة �لدول �لعربية على م�ضتوى �ملندوبني �لد�ئمني لالإعد�د الجتماع 
وزر�ء �خلارجية �لعرب �لتح�ضريي �ملقرر �الثنني �ملقبل للقمة �لعربية يف دورتها 
�لـ28 و�لتي �ضتعقد يف 29 مار�س �جلاري. يت�ضمن جدول �أعمال �الجتماع - �لذي 
باجلامعة  �لد�ئم  �الأردن لدى م�ضر ومندوبها  �ضفري  �لعايد  برئا�ضة علي  �ضيعقد 
�لذي �ضيت�ضلم رئا�ضة �الجتماع من نظريه �ملوريتاين ود�دي ولد �ضيدي - 30 بند� 

تتناول خمتلف �لق�ضايا �ل�ضيا�ضية و�القت�ضادية و�الجتماعية يف �لعامل �لعربي.

قرا�سنة �سوماليون يخطفون زورقا 
•• بو�شا�شو-رويرتز:

قالت �ل�ضرطة �ل�ضومالية �م�س �إن قر��ضنة �ضوماليني خطفو� زورقا �ضغري� 
�إن �لطاقم  �ل�ضفن �الأكرب. وقال م�ضوؤولون لرويرتز  ال�ضتخد�مه يف مهاجمة 
�ليمني للزورق، وي�ضم ع�ضرة �أفر�د، �ألقي على �ل�ضاطئ. و�أكد �ضكان يف مدينة 
عن  بحثا  �نطلقو�  منطقتهم  من  قر��ضنة  �أن  لرويرتز  �ل�ضومال  �ضمال  �إيــل 
�أهد�ف حمتملة. وذكر عبد �لرحمن حممود قائد �ل�ضرطة �لبحرية يف منطقة 
بالد بنط �لتي تتمتع باحلكم �لذ�تي  ندرك �أن �لقر��ضنة خطفو� زورق �ل�ضيد 
و�أ�ضاف  �ملحيط.   �ضاحل  قبالة  كبرية  �ضفينة  على  �ال�ضتيالء  يف  ال�ضتخد�مه 
لرويرتز  �ألقو� طاقم �لزورق �لذي ي�ضم ع�ضرة مينيني وحار�ضا �ضوماليا على 

�ل�ضاطئ و�ختفو� مع �لقارب و�لطعام و�لطباخ وقائد �لزورق ومهند�س. 
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العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/203  احوال نف�س م�سلمني                 
�ىل �ملدعي عليه / 1-حممود حممد حممد �ضالح �لعلي  جمهول 
حمــل �القــامــة مبــا �ن �ملــدعــي/ مــاريــانــا د كـــاريل   قــد �أقـــام عليك 
وعدم  �لع�ضرة  و�ضوء  لل�ضرر  طــالق  دعــوى  ومو�ضوعها   �لدعوى 
�النــفــاق.   وحــددت لها جل�ضة يــوم �الثــنــني  �ملــو�فــق  2017/4/10  
باحل�ضور  مكلف  فــاأنــت  لــذ�   )7( رقــم  بالقاعة  �ــس   9.30 �ل�ضاعة 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/634  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-نيل ويليام هاي�س جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك �بوظبي �لتجاري وميثله : عبد�لرحمن  ن�ضيب عبد�لرحمن بن ن�ضيب 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
�ملــحــامــاة و�لــفــائــدة %12  )286359.78 درهـــم( و�لــر�ــضــوم و�ملــ�ــضــاريــف و�تــعــاب 
�الحد   يــوم  جل�ضة  لها  وحــددت  �لــتــام.   �ل�ضد�د  وحتى  �ال�ضتحقاق   تاريخ  من 
�ملو�فق  2017/4/2  �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف 
�و  مــذكــر�ت  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  �أو  باحل�ضور 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/256  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-عبد �لروؤوف �لعاملية - �س ذ م م  2- حممد مقبول عبد �لروؤوف 
�ضيتى بن  �ملدعي/  �ن  �لــروؤوف - جمهويل حمل �القامة مبا  �إعجاز عبد  3-حممد 
�أقــام عليك �لدعوى ومو�ضوعها  �إن �يه وميثله : نا�ضر مال �هلل حممد غــامن   قد 
بالت�ضامن و�لتكافل مببلغ وقدره )9.872.332.72(  �ملتنازع �ضدهم  بالز�م  �ملطالبة 
عن  �لتوقف  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تــعــاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  درهــم 
�ل�ضد�د وحتى �ل�ضد�د �لتام.     وحــددت لها جل�ضة يوم �الثنني  �ملو�فق  2017/4/3  
�أو من ميثلك  Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور  بالقاعة  �ل�ضاعة 9.30 �س 
�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/673  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �لريامي للزجاج و�الملنيوم - �س ذ م م  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/ �ضركة  فاريتي �نرتنا�ضنال للتجارة - �س ذ م م وميثله : �حمد ح�ضن 
�ملتنازع  بالز�م  �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة  �ملازمي   قد  حممد عبد�هلل 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  درهــم(   15.562( وقــدره  مببلغ  �ضها 
12% من تاريخ �ملطالبة �قامة �لدعوى وحتى �ل�ضد�د �لتام.  وحددت لها جل�ضة يوم 
فاأنت  لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �س  �ل�ضاعة    2017/4/4 �ملو�فق   �لثالثاء   
�و  مــذكــر�ت  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  �أو  باحل�ضور  مكلف 
م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل )علما بانه مت �حالة �لدعوى 

�ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية( 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/117  جتاري  كلي               
ح )مكتب متثيل( جمهول  م  م   - د�ضرتبيو�ضن  1-جلوبال   / عليه  �ملدعي  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ د�تو�يلر ميدل �ي�ضت - م م ح وميثله : حمد�ن 
حممد حمد�ن عبد�هلل �ل�ضام�ضي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )536000 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ ت�ضجيل �لدعوى وحتى �ل�ضد�د �لتام و �ضمول 
�ملو�فق   �الثــنــني   يــوم  لها جل�ضة  كــفــالــة.  وحـــددت  بــال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم 
مكلف  فــاأنــت  لـــذ�   Ch2.E.22 بــالــقــاعــة  �ــس   9.30 �لــ�ــضــاعــة    2017/4/10
�و  مــذكــر�ت  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  �أو  باحل�ضور 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/128  جتاري جزئي              

�لغفاري  جمهول حمل  عبد�لرحيم  عبد�هلل  1-�حمد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ عائ�ضة مبارك �ضعبان �ضنقور وميثله : هاين رجب 
�ملطالبة  ومو�ضوعها  �لــدعــوى  عليك  �أقــام  قد  �جل�ضمي    عبد�هلل  مو�ضى 
بالغاء �المر �ل�ضادر رقم 2016/222 �مر �د�ء و�لر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�ضة يوم �الثنني   �ملو�فق  2017/4/3  �ل�ضاعة 
�أو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  8.30 �س 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/238  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ضيلفاكومار �ضينجيني �ضينجيني  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ بنك �بوظبي �لتجاري وميثه : عبد�لرحمن ن�ضيب عبد�لرحمن بن 
�لدعوى ومو�ضوعها دعــوى ثبوت �حلــق و�ضحة �حلجز  �أقــام عليك  ن�ضيب   قد 
�لتحفظي رقم 2016/577 �ل�ضادر بتاريخ 2016/12/26 بتوقيع �حلجز علي مبلغ 
99425 درهم �ملودعة خزينة حمكمة دبي بامللف رقم 2016/1245 بيع مال مرهون 
و�لر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�ضة يوم �الربعاء �ملو�فق 
2017/3/29  �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/155  عمايل جزئي             
�ىل �ملدعى عليه/1- �ضاجو جو�ضيف لالعمال �لفنية - �س ذ م م   جمهول 
�أقــام عليك  �أن �ملدعي/حممد روبيل حمب �لعامل   قد  حمل �القامة مبا 
�لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )22116 درهم( 
وتــذكــرة عــوده مببلغ )2000 درهـــم( و�لــر�ــضــوم و�ملــ�ــضــاريــف  رقــم �ل�ضكوى 
�ملو�فق  )MB167166419AE(  وحــددت لها جل�ضة يوم �خلمي�س  
2017/4/20  �ل�ضاعة 8.30 �ضباحا  بالقاعة Ch1.A.2  لذ� فاأنت مكلف 
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/720  عمايل جزئي             

م   م  ذ  �ــس   - �لتنظيف  خلــدمــات  �ل�ضام�ضي  1-عــثــمــان   / عليه  �ملــدعــي  �ىل 
�أقــام عليك  قد   - �ضري  ز�بانتا  �ملدعي/لورنا  �ن  �القامة مبا  جمهول حمل 
درهم(   10516( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �لدعوى 
 وتــذكــرة عـــودة مببلغ )2000 درهـــم( و�لــر�ــضــوم و�ملــ�ــضــاريــف ورقـــم �ل�ضكوى
�لثالثاء   يــوم  جل�ضة  لها  وحــددت   )MB167163625AE/2017(
�ملو�فق 2017/4/4  �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.2  لذ� فاأنت مكلف 
�و  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  باحل�ضور 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1027  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه / 1-بروفي�ضنال و�ي للخدمات �لفنية -  �س ذ م م  جمهول 
�أقـــام عليك  حمــل �القــامــة مبــا �ن �ملــدعــي / منري ح�ضني �جــمــل ح�ضني   قــد 
درهم(   19432( وقــدرهــا  عمالية  مب�ضتحقات  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �لــدعــوى 
�ل�ضكوى  وتـــذكـــرة عــــودة مبــبــلــغ )800 درهـــــم( و�لـــر�ـــضـــوم و�ملــ�ــضــاريــف ورقــــم 

�خلمي�س  يــوم  جل�ضة  لها  وحـــددت   )MB170191102AE/2017(
�ملو�فق 2017/4/6  �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف 
�و  مــذكــر�ت  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  �أو  باحل�ضور 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1051  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه / 1-��س �ي ��س ملقاوالت �لبناء - �س ذ م م  جمهول حمل 
�القــامــة مبــا �ن �ملــدعــي/حمــمــد �ف�ضر �لــديــن حممد نــانــا مــيــاه   قــد �أقام 
 14874( وقدرها  �ملطالبة مب�ضتحقات عمالية  ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك 
درهـــم( وتــذكــرة عـــودة مببلغ )2000 درهـــم( و�لــر�ــضــوم و�ملــ�ــضــاريــف ورقم 
�خلمي�س   يوم  جل�ضة  لها  وحــددت   )MB169249874AE(ل�ضكوى�
�ملو�فق 2017/4/6  �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف 
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/203   تنفيذ �سرعي  
�ىل �ملنفذ �ضده/1- هاين �ل�ضيد/ �بر�هيم عبد�للطيف  جمهول حمل �القامة 
�أقام عليك �لدعوى  مبا �ن طالب �لتنفيذ/مروه �ل�ضيد �بر�هيم  �ضعبان  قد 
�لــدعــوى رقم  �لــ�ــضــادر يف  تنفيذ �حلكم  و�لــز�مــك  �عــاله  �ملــذكــورة  �لتنفيذية 
�ملبلغ  ب�ضد�د  �ضده  �ملمنفذ  بالز�م  �لقا�ضي  م�ضلمني   نف�س  �حــو�ل   2016/402
�ملنفذ به وقدره )90017 درهم( �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف مع �اللتز�م ب�ضد�د 
�لنفقة �ل�ضهرية يف تو�ريخ �ال�ضتحقاق.  وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت 
يوما من   15 �ملذكور خــالل  بالقر�ر  �اللــتــز�م  عــدم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/589   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �ضده/1- �ضا�س �نرتنا�ضيونال �س م ح وميثلها مالكيها/ �ضري ديل 
باتر� - وثمينه باتر�  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�فالون 
 : في�ضنو وميثله  ر�يف   / م وميثلها  م  ذ  �س   - �لعامة  للتجارة  �نرتنا�ضيونال 
�لتنفيذية  �لــدعــوى  عليك  �أقـــام  قــد  �ل�ضام�ضي   �لغبار  ر��ــضــد  �ضعيد  �ضيف 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )339551.53( درهم �ىل 
�الجر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  طالب 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/478   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �ضده/1- �لر�جحي لالن�ضاء�ت - �س ذ م م  جمهول حمل 
قد  م   م  ذ  �س   - �ن�ضافوم  �لتنفيذ/قرقا�س  �ن طالب  �القــامــة مبا 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهــم   )2095310( وقــدره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 
يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر 

هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/807   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �ضده/1- �وفي�س زبري  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�لدعوى  عليك  �أقــام  قد  دوبونت   �ضارلز  �لتنفيذ/مايثو  طالب 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ملحكمة   خــزيــنــة  �و  �لتنفيذ  طــالــب  �ىل  درهـــم   )293148.75(
يف  بحقك  �لتنفيذية  �الجـــر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فــان  .وعليه 
حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر 

هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/465   تنفيذ جتاري  
�لبناء - �س ذ م م   جمهول  ملــقــاوالت  �ملنفذ �ــضــده/1- جوبينات  �ىل 
�الدو�ت  لتجارة  �لــهــدى  �لتنفيذ/نور  طــالــب  �ن  مبــا  �القــامــة  حمــل 
�ملطوع  قد  : عبد�لرحمن ح�ضن حممد  م م وميثله  ذ   - �لكهربائية 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أقــام 
�ملنفذ به وقدره )300204( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  
حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الجــر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  .وعليه 
عــدم �اللــتــز�م بــالــقــر�ر �ملــذكــور خــالل 15 يــومــا مــن تــاريــخ ن�ضر هذ� 

�العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/756  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �ضده/1- فجر �ل�ضحر للخدمات �لفنية - �س ذ م م   جمهول 
�لتنفيذ/ حممد عمر�ن �هلل ديــتــا   قد  حمل �القــامــة مبا �ن طالب 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أقــام 
�ملنفذ به وقدره )7837( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�ضوم  درهــم   900 مبلغ  �ىل  باال�ضافة 
�ملحكمة �ضتبا�ضر �الجــر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/794  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  �ــس   - كونرت�كتينج  بروجيكت  ريــكــون  �ــضــده/1-  �ملنفذ   �ىل 
بالوما  جيفري  �لتنفيذ/  طــالــب  �ن  مبــا  �القــامــة  حمــل  جمــهــول 
�ملـــذكـــورة �عاله  �لتنفيذية  �لــدعــوى  �أقــــام عليك  قــد  الوريــ�ــضــتــا   
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )35727.5( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/627  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �ضده/1- موز�رت ترينينج �ضنرت �وف ذ� ميوزيك �ند د�ن�س   
تور�ضوناليفا    نوريد�  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول 
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )20864( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�ضوم  درهــم   1662 مبلغ  �ىل  باال�ضافة 
�ملحكمة �ضتبا�ضر �الجــر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/720  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  �الد�ريــــة    لال�ضت�ضار�ت  هنزميال  �ــضــده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ هدير �بر�هيم حممد فهمي خليل �ضرف   
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  قد 
�ملنفذ به وقــدره )35490( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�ــضــوم  درهـــم   2647 مبلغ  �ىل  باال�ضافة 
�اللتز�م  عــدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الجـــر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/576   تنفيذ جتاري  
حبيب  �ميد   -2 م  م  ذ  �ــس   - �لعامة  للتجارة  مــهــاوي  �ضركة  �ــضــده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�هلل كــربــي كـــرد مــديــر �ــضــركــة مــهــاوي لــلــتــجــارة �لــعــامــة 3- �ــضــركــة م�ضعود نوري 
�آر�ــس حبيب �هلل كربي كرد مدير �ضركة م�ضعود نور  لاللكرتونيات �س ذ م م  4- 
�ن طالب  �القامة مبا  نــوري  جمهول حمل  لاللكرتونيات 5- م�ضعود م�ضطفى 
�أقام  �لتنفيذ/بنك �ضارد�ت �ير�ن وميثله : �حمد علي مفتاح �ضالح �لزعابي  قد 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لــز�مــك  �عــاله  �ملــذكــورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة  )1450133.44( درهم �ىل طالب 
�ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/437   تنفيذ جتاري  
جمهول  �خلمري   عبيد  �ضعيد  ماجد  بدر  �ضده/1-  �ملنفذ  �ىل 
قد  �ال�ضالمي   دبــي  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل 
بدفع  و�لز�مك  �عــاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أقــام 
�لتنفيذ  �ىل طالب  درهــم  وقــدره )340919.09(  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
�الجــــر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فــان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/450   تنفيذ جتاري  
�ملنفذ �ــضــده/1- عائ�ضة بي بي حممد طال�س  جمهول حمل  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�ضرف �ل�ضارقة �ال�ضالمي وميثله : 
�حمد علي ر�ضا �بر�هيم �لبناي -  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )50332( درهم 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
 : رقـــم  )رخــ�ــضــة   ، )�ــــــــس.ذ.م.م(  حـــرة  كون�ضلتنج منطقة  اليــفــ�ــس  تــر�نــ�ــضــفــورم  مــوؤ�ــضــ�ــضــة/ 
رقـــم )1(، مكتب  �الإنــ�ــضــانــيــة، مبنى  �لــعــاملــيــة  �خلــدمــات  مبــديــنــة  و�لــكــائــنــة   )  150056
 ، �ملـــتـــحـــدة   �لــعــربــيــة  �الإمـــــــــار�ت  دولـــــة   ، دبــــي   ،  )506005 �ــــــس.ب)   ،)221( رقــــم 
– منطقة حــــرة. ترغب  �الإنــ�ــضــانــيــة  لــلــخــدمــات  �لــعــاملــيــة  �ملــديــنــة  �ضلطة  لـــدى  و�ملــرخــ�ــضــة 
هـــذه �لــ�ــضــركــة �ملـــذكـــورة يف �إعـــــالن قـــر�رهـــا لــلــكــافــة و�لـــــذي مت �إتـــخـــاذه بــو��ــضــطــة جمل�س 
�ل�ضركة. وحــل  �إغـــالق  ب�ضاأن   2016 نوفمرب   17 بتاريخ  عقد  �لــذي  �إجتماعه  يف   �الإد�رة 
وفقاً لذلك ، تهيب �ل�ضركة باأي طرف معني باالأمر ولديه �أى مطالبات �جتاهها، عليه تقدمي 
هذه �ملطالبات خالل 15 يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن عن طريق �لربيد �مل�ضجل �أو �الإت�ضال 

بـ :  ق�ضم �لت�ضجيل و�لرت�خي�س
�ملدينة �لعاملية للخدمات �الإن�ضانية

�س.ب : .506030 دبي ، دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
هاتف رقم : 3680202-04  -  فاك�س رقم: 04-3681099

reg@ihc.ae :لربيد �الإلكرتوين�
 * لن يتم �لنظر فى �ملطالبات �لتى ترد بعد �إنتهاء فرتة �الإ�ضعار و�ملحددة بـ  15 يوماً.

ا�سعار ت�سفية
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املال والأعمال
 % عمان قد تخف�س �سادرات النفط لآ�سيا 15 
تخفي�ضات �الإمد�د�ت تاأتي �أي�ضا لتلبية �لطلب �ملحلي 
�ملتز�يد يف م�ضفاة �ضحار �ململوكة للدولة �لتي جتري 
�أ�ضمائها  ن�ضر  عدم  �لثالثة  �مل�ضادر  وطلبت  تو�ضعتها. 

الأنها غري خمولة باحلديث عن هذه �مل�ضاألة علنا.
وقال �أحد �مل�ضادر عمان تخطر �مل�ضرتين م�ضبقا ب�ضاأن 
�أنــه جرى  يونيو م�ضيفا  لل�ضادر�ت يف  خف�س حمتمل 
للتغيري.  عر�ضة  ز�ل  مــا  �لتوقيت  بــاأن  �لعمالء  �إبـــالغ 
م�ضكالت  يف  بال�ضرورة  يت�ضبب  لن  �خلف�س  �أن  وذكــر 
�ملوردين  من  �لكثري  هناك  الأن  �ل�ضينيني  للم�ضرتين 
�الآخرين ميكن �الختيار منهم يف �ضوق �خلام �الآ�ضيوية 

�لتي حت�ضل على �إمد�د�ت كافية من �لنفط.

•• �شنغافورة-رويرتز:

قالت ثالثة م�ضادر �م�س �إن �ضلطنة عمان، منتج �لنفط 
غري �لع�ضو يف �أوبك، �أخطرت عمالءها يف �آ�ضيا باأنها قد 
تخف�س �إمد�د�تها من �خلام 15 باملئة بدء� من يونيو 
حزير�ن لتلبية طلب م�ضفاة حملية ويف �إطار �لتز�مها 

بخف�س �الإنتاج مبوجب �تفاق تاريخي بني �ملنتجني.
ومن �ملرجح �أن تكون �ل�ضني، ثاين �أكرب م�ضتهلك للنفط 
يف �لعامل، �أكرث �ملتاأثرين باخلف�س الأنها ت�ضرتي قر�بة 

90 يف �ملئة من �ضادر�ت عمان �لنفطية.
باأن  �مل�ضرتين  �لعمانية  و�لــغــاز  �لنفط  وز�رة  و�أبــلــغــت 

تاي اأويل ت�سرتي اأول �سحنات خام من عمان واأمريكا 
•• �شنغافورة -رويرتز:

�أويــل كربى �ضركات �لتكرير يف تايالند ��ضرتت  �إن �ضركة تاي  قال م�ضدر�ن مطلعان �م�س 
�أوىل �ضحناتها من �خلام �لعماين وخام �يجل فورد �الأمريكي يف �إطار تنويع م�ضرتياتها و�ضط 

تخفي�ضات �إنتاج �أوبك.
�إيجل فورد من تاجر غربي للت�ضليم يف نهاية  �ألف برميل من خام   500 و��ضرتت �ل�ضركة 

مايو �أيار وكمية مماثلة من �خلام �لعماين للتحميل يف مايو �أيار.
و��ضرتت تاي �أويل �ل�ضحنات بعد �نخفا�س �أ�ضعار �لنفط بفعل تر�جع �لطلب يف �آ�ضيا خالل 

مو�ضم ذروة �ضيانة �مل�ضايف يف �لربع �لثاين.
وجاء �ضر�ء هذه �خلامات بعد �ضهر من �ضر�ء تاي �أويل �أوىل �ضحناتها على �الإطالق من �خلام 

�لرو�ضي مزيج �ضخالني. و�أحجم م�ضوؤولو تاي �أويل عن �لتعقيب.

منو اأعمال منطقة اليورو باأ�سرع وترية يف 6 �سنوات 

بور�سة ال�سعودية ت�سمح بالبيع على املك�سوف 

تون�س ت�ستعد لطوارئ اقت�سادية لتحفيز ال�ستثمار 

% مع ارتفاع الدولر الذهب يرتاجع 0.2 

الأردن يطرح مناق�سة ل�سراء 50 األف طن من القمح 

النفط يرتفع مع خف�س اإمدادات ال�سعودية لأمريكا 

�لعر�قيل و�لتعطيالت �لتي تو�جه �مل�ضاريع �لكربى .
و�إذ� ح�ضل �لقانون على مو�فقة �لربملان فاإن �حلكومة 
��ضتثنائية وجتاوز  قــر�ر�ت  �إ�ضد�ر  �ضت�ضتطيع مبوجبه 
�الإجــــــــر�ء�ت �الد�ريــــــة �لــعــاديــة لــتــ�ــضــريــع نــ�ــضــق �إجنـــاز 

�مل�ضاريع.
ويــثــري مــ�ــضــروع �لــقــانــون خمـــاوف نـــو�ب معار�ضني يف 
�أنه قد يكر�س �الإفــالت من �لرقابة  �لربملان يعتقدون 
قال  �ل�ضعيدي  ولكن  و�ملح�ضوبية.  �لف�ضاد  بــاب  وفتح 
لي�س  �لرئي�ضي  �لهدف  و�إن  قائمة  �ضتبقى  �لرقابة  �إن 
�إ�ضعاف �ملر�قبة بل هو ت�ضريع وترية �الإجناز وحت�ضني 

مناخ �ال�ضتثمار.
و�أ�ـــضـــاف �لــ�ــضــعــيــدي �لــقــانــون �جلــديــد �ــضــيــكــون مهما 
و�ضيعطي ر�ضالة قوية للم�ضتثمرين يف �لد�خل و�خلارج 

على حت�ضني مناخ �ال�ضتثمار وجتاوز كل �لعر�قيل .
وت�ضعى حكومة رئي�س �لوزر�ء يو�ضف �ل�ضاهد الإنعا�س 
وتاأمل  �لركود.  �أعــو�م من  �ضتة  بعد  �القت�ضادي  �لنمو 
هذ�  باملئة  و3   2.5 بني  ما  �لنمو  يبلغ  بــاأن  �حلكومة 
�لعام مع تعاف تدريجي ل�ضناعة �ل�ضياحة وعودة ن�ضق 

�إنتاج �لفو�ضفات مل�ضتويات مقبولة.

جرينت�س.  بتوقيت   0651 �ل�ضاعة  بحلول  )�الأونــ�ــضــة( 
منذ  م�ضتوياته  �أعلى  �خلمي�س  �أم�س  الم�س  �ملعدن  وكــان 
لالأوقية.  دوالر   1253.12 عند  �ضباط  فــرب�يــر   28
ويتجه �ملعدن �الأ�ضفر لت�ضجيل ثاين مكا�ضبه �الأ�ضبوعية 
�الآجلة  �الأمريكية  �لعقود  يف  �لذهب  ونــزل  �لتو�يل.  على 
وتعافى  لــالأوقــيــة.  دوالر   1242.20 �إىل  بــاملــئــة   0.4
على  �ملــوؤجــل  �لت�ضويت  �أن  على  مــوؤ�ــضــر�ت  و�ضط  �لـــدوالر 
وقت  يف  قدما  �ضيم�ضي  �ل�ضحية  �لرعاية  قانون  م�ضروع 
الحق و�إن مل يت�ضح بعد ما �إن كان �ضيتم متريره. و�رتفع 
�أمام  �الأمريكية  �لعملة  �أد�ء  يقي�س  �لذي  �لــدوالر،  موؤ�ضر 
�ضلة من �لعمالت �لرئي�ضية، 0.2 باملئة �إىل 99.956 . 
�أ�ضابيع  �أدنى م�ضتوياته يف �ضبعة  وكان موؤ�ضر �لدوالر بلغ 

عند 99.547 يوم �الأربعاء. 

�ضل�ضلة من �ملناق�ضات �لتي طرحها يف �الآونة �الأخرية �إذ 
يقول �لتجار �إن �ل�ضبابية �لتي تكتنف �ضروط مر�قبة 
�ضركات  مــ�ــضــاركــة  قل�ضت  و�لــ�ــضــد�د �جلــديــدة  �جلــــودة 

ت�ضدير �حلبوب �لكربى يف �ملناق�ضات.
�أكــرب حيث مت  �الأخــرية حققت جناحا  �ملناق�ضات  لكن 
�ضر�ء 50 �ألف طن من �لقمح يوم �الأربعاء و50 �ألف 
طن يف �ل�ضابع من مار�س �آذ�ر و100 �ألف طن يف 21 

فرب�ير �ضباط.

�الأول من �لعام.
�ضحنات  �أن  �يــكــون  رويـــرتز  توم�ضون  بيانات  و�أظــهــرت 
�أوبك �إىل �آ�ضيا، �أكرب �ملناطق �مل�ضتهلكة للنفط و�أ�ضرعها 
مار�س  يف  يــومــيــا  بــرمــيــل  مــلــيــون   17.6 بلغت  منـــو�، 
كانون  يناير  منذ  باملئة  خم�ضة  من  �أكــرث  لرتتفع  �آذ�ر 
�تــفــاق خف�س �الإنــتــاج ر�ضميا  �لــثــاين حــني بــد�أ �ضريان 
�لرئي�ضيني  ت�ضتثني عمالءها  �أوبك  �أن  يف عالمة على 
�أ�ضعار  �إن  �لتجار  ويــقــول  �الإمـــــد�د�ت.  تخفي�ضات  مــن 
�ملزيد من �النخفا�س ما مل  �لنفط معر�ضة لت�ضجيل 
متدد �أوبك �تفاق �خلف�س بعد يونيو حزير�ن �أو تطبق 

تخفي�ضات �أكرب.

•• تون�س-رويرتز:

قال م�ضوؤول تون�ضي كبري �إن �لربملان �لتون�ضي �ضيناق�س 
طو�رئ  قانون  م�ضروع  �ملقبلة  �لقليلة  �الأ�ضابيع  خالل 
التخاذ  و��ضعة  �ضالحيات  �حلكومة  يعطي  �قت�ضادية 
�حلد  بهدف  �لكربى  �مل�ضاريع  لدفع  ��ضثنائية  قــر�ر�ت 

من �لبريوقر�طية وحتفيز �مل�ضتثمرين.
و�لـــبـــريوقـــر�طـــيـــة و�لــتــعــطــيــالت �الإد�ريــــــــة مـــن �أبــــرز 
يعاين  �لتي  تون�س  يف  لال�ضتثمار�ت  �ملكبلة  �لعر�قيل 
�لتي   2011 �نتفا�ضة  �قت�ضادها من وهن كبري منذ 

�أطاحت بالرئي�س �ل�ضابق زين �لعابدين بن علي.
وي�ضتعد �لربملان ملناق�ضة م�ضروع �لقانون �جلديد بينما 
�لدوليني  �ملقر�ضني  من  قوية  �ضغوطا  تون�س  تو�جه 
لتطبيق مزيد من �الإ�ضالحات يف �لقطاع �لعام خلف�س 

�لعجز.
لرئي�س  �القــتــ�ــضــادي  �مل�ضت�ضار  �ل�ضعيدي  ر�ــضــا  وقـــال 
�لوزر�ء يوم �خلمي�س لرويرتز �أر�ضلنا للربملان م�ضروع 
قـــانـــون طـــــو�رئ �قــتــ�ــضــاديــة و�ــضــيــتــم مــنــاقــ�ــضــتــه خالل 
للتخل�س من  يــهــدف  �ملــ�ــضــروع  ثــالثــة..  �أو  �أ�ــضــبــوعــني 

•• وا�شنطن-رويرتز:

تر�جعت �أ�ضعار �لذهب �م�س مع �رتفاع �لدوالر يف �لوقت 
�لرئي�س  كـــان  �إن  مــا  لـــرتى  �الأ�ـــضـــو�ق  فــيــه  تنتظر  �لـــذي 
�إ�ضالحات  مترير  يف  �ضينجح  تــر�مــب  دونــالــد  �الأمــريــكــي 
موؤ�ضر� على  يعترب  �لــذي  �الأمــر  �ل�ضحية  �لرعاية  لنظام 
مدى قدرته على فر�س �أجندته �ل�ضيا�ضية و�القت�ضادية. 
ويقول حمللون ومتعاملون �إنه �إذ� تعرقلت خطة �لرعاية 
�ل�ضحية فقد يوؤثر ذلك على جهود تر�مب �لر�مية خلف�س 
�ملزيد من  �لبنية �لتحتية ورمبا يدفع  �ل�ضر�ئب وتعزيز 
�إذ�  �آمــنــا  مـــالذ�  باعتباره  �لــذهــب  �ــضــر�ء  �إىل  �مل�ضتثمرين 
�نخف�ضت �أ�ضو�ق �الأ�ضهم. و�نخف�س �لذهب يف �ملعامالت 
لالأوقية  دوالر   1242.31 �إىل  بــاملــئــة   0.2 �لــفــوريــة 

•• هامبورج-رويرتز:

قال جتار �أوروبيون �م�س �إن �الأردن طرح مناق�ضة عاملية 
�ل�ضلد ميكن  �لطحني  �ألــف طن من قمح   50 ل�ضر�ء 
توريدها من �أي من�ضاأ. وذكر �لتجار �أن �ملناق�ضة �ضتغلق 
يف 29 مار�س �آذ�ر. و�أ�ضافو� �أن �ملناق�ضة طلبت �ضحن 
�لقمح يف �لفرتة بني 16 �ضبتمرب �أيلول و31 �أكتوبر 
ت�ضرين �الأول. وو�جه �الأردن �ضعوبة يف �ضر�ء �لقمح يف  تباطوؤ منو امل�سانع اليابانية يف مار�س 

•• طوكيو-رويرتز:

�أظهر م�ضح �أويل لقطاع �الأعمال ن�ضرت نتائجه �م�س �أن ن�ضاط �ل�ضناعات 
�ل�ضهر  مــن  قليال  �أبــطــاأ  بــوتــرية  �آذ�ر  مــار�ــس  �ليابان منــا يف  يف  �لتحويلية 

�ل�ضابق مع تباطوؤ منو �لطلبيات �جلديدة و�الإنتاج.
و�نخف�ضت �لقر�ءة �الأولية ملوؤ�ضر ماركت/نيكي ملديري �مل�ضرتيات يف قطاع 
�ل�ضناعات �لتحويلية باليابان �إىل 52.6 نقطة يف مار�س �آذ�ر على �أ�ضا�س 
معدل يف �ضوء �لعو�مل �ملو�ضمية من قر�ءة نهائية بلغت 53.3 نقطة يف 

�ل�ضهر �ل�ضابق.
وبينما ظلت �لقر�ءة فوق م�ضتوى �خلم�ضني �لفا�ضل بني �لنمو و�النكما�س 

لل�ضهر �ل�ضابع على �لتو�يل �إال �أنها ت�ضري �إىل �أبطاأ منو يف ثالثة �أ�ضهر.
وقال بول �ضميث �خلبري �القت�ضادي لدى �آي.�إت�س.�إ�س ماركت �لتي �أعدت 
معدل  �إىل  ت�ضري  �مل�ضرتيات  مديري  موؤ�ضر  بيانات  �أحــدث  �أن  رغــم  �مل�ضح 
�لتحويلية  �ل�ضناعات  �قت�ضاد  منو  تظهر  �أنها  �إال  مار�س  خالل  �أبطاأ  منو 
53.4 من  �إىل  �الإنتاج  قــر�ءة موؤ�ضر  و�نخف�ضت  بوترية جيدة.   �لياباين 
منو�  تظهر  ز�لــت  ما  لكنها  �ضباط  فرب�ير  يف   54.1 بلغت  نهائية  قــر�ءة 

لل�ضهر �لثامن على �لتو�يل.

•• �شنغافورة-رويرتز:

�أ�ـــضـــعـــار �لــنــفــط �مــ�ــس بــدعــم مـــن �نخفا�س  �رتــفــعــت 
�ل�ضادر�ت �ل�ضعودية �إىل �لواليات �ملتحدة لكن �الأ�ضو�ق 
عموما تظل حتت �ضغط جر�ء وفرة معرو�س �لوقود. 
خام  ز�د  جرينت�س  بتوقيت   0633 �ل�ضاعة  وبحلول 
ت�ضعة  �الآجــلــة  �لعقود  يف  برنت  مزيج  �لعاملي  �لقيا�س 
 50.65 �إىل  لــيــ�ــضــل  �لــ�ــضــابــق  �الإغـــــالق  �ــضــنــتــات عـــن 
�لو�ضيط  تك�ضا�س  غــرب  خــام  و�رتــفــع  للربميل.  دوالر 
 47.85 �إىل  �ضنتا   15 �الآجــلــة  �لعقود  يف  �الأمــريــكــي 

دوالر للربميل.
�أ�ضبوعية  ويتجه برنت لتكبد خ�ضارة 
�خلام  يتجه  بينما  باملئة   2.1 تقارب 

�الأمريكي للهبوط نحو 1.9 باملئة.
وقــال جتــار �إن �لــزيــادة جــاءت بعدما 
قــالــت �لــ�ــضــعــوديــة �إن �ــضــادر�تــهــا من 
�خلام �إىل �لواليات �ملتحدة �ضتنخف�س 
بني  يوميا  برميل  �ألــف   300 بنحو 
لكن  �آذ�ر.  ومـــار�ـــس  �ــضــبــاط  فـــرب�يـــر 
�آخر  عــدد  �إىل  �ل�ضعودية  �لــ�ــضــادر�ت 
للخام  �مل�ضتهلكة  �ملناطق  كــربى  مــن 
تــظــل مــرتــفــعــة رغـــم جــهــود منظمة 
�لــبــلــد�ن �ملــ�ــضــدرة لــلــبــرتول )�أوبـــك( 
مثل  خارجها  منتجني  مع  بالتعاون 
 1.8 رو�ــضــيــا خلف�س �الإنــتــاج بــو�قــع 
�لن�ضف  خــالل  يوميا  برميل  مليون 

•• لندن-رويرتز:

�أظهر م�ضح ن�ضرت نتائجه �م�س �أن �أن�ضطة �الأعمال يف منطقة �ليورو منت 
لتلبي  �لعام  من  �الأول  �لربع  نهاية  يف  �ضنو�ت  �ضت  نحو  يف  وتــرية  باأ�ضرع 

�لطلب �ملتنامي رغم �لزياد�ت �لكبرية يف �الأ�ضعار.
و�رتــفــعــت �لــقــر�ءة �الأولــيــة ملــوؤ�ــضــر �آى.�إتـــ�ـــس.�إ�ـــس مــاركــت �ملجمع ملديري 
�مل�ضرتيات، و�لذي يعترب موؤ�ضر� جيد� للنمو، �إىل 56.7 نقطة يف مار�س 
ني�ضان  �أبــريــل  منذ  قــر�ءة  �أعلى  وهــذه  �ضباط.  56.0 يف فرب�ير  �آذ�ر من 

.2011
وت�ضري �أي قر�ءة فوق �خلم�ضني �إىل �لنمو. وفاقت �لقر�ءة جميع �لتوقعات 
يف ��ضتطالع �أجرته رويرتز وخالفت متو�ضط �لتوقعات بهبوط �ملوؤ�ضر �إىل 

55.8 نقطة.
�ملدفوعة  �الأ�ضعار  يقي�س  فرعي  موؤ�ضر  جانب  �إىل  �لــقــر�ءة،  هذه  و�ضتكون 
و�لذي �رتفع �إىل �أعلى م�ضتوى له يف نحو �ضت �ضنو�ت عند 53.3 نقطة، 
مو�ضع ترحيب من �لبنك �ملركزي �الأوروبــي �لذي ماز�ل ي�ضرتى �ضند�ت 

معظمها حكومية بقيمة 80 مليار يورو �ضهريا لتعزيز �لت�ضخم.
وقال كري�س وليام�ضون كبري �القت�ضاديني لدى �آي.�إت�س.��س ماركت هناك 
هــذ� معدل منو قوي  �لــيــورو،  �قت�ضاد منطقة  �لنطاق يف  و��ضع  منو جيد 

فعال. �إنه �قت�ضاد يعمل بكل قوته. 
و�رتفع �ملوؤ�ضر �لفرعي لالأعمال �جلديدة يف قطاع �خلدمات �ملهيمن على 
�قت�ضاد �ملنطقة �إىل 56.2 من 55.6 م�ضجال �أعلى م�ضتوى يف نحو �ضت 
موؤ�ضر  وقفز  ني�ضان.  �أبــريــل  يف  �ضي�ضتمر  �لنمو  �أن  �إىل  ي�ضري  مبا  �ضنو�ت 
مديرى �مل�ضرتيات �لرئي�ضي للقطاع �إىل 56.5 من 55.5 م�ضجال �أعلى 

م�ضتوياته منذ �أبريل ني�ضان 2011.
مــوؤ�ــضــر مديري  ليبلغ  عــلــى منــو ممــاثــل  �الأول  �لــربــع  �ملــ�ــضــنــعــون  و�أنــهــي 
56.2 متجاوز� م�ضتو�ه  �لتحويلية  �ل�ضناعات  بقطاع  �مل�ضرتيات �خلا�س 
�ضت  نحو  يف  له  م�ضتوى  �أعلى  وم�ضجال   55.4 �لبالغ  �ضباط  فرب�ير  يف 

�ضنو�ت.
ينخف�س  �أن  توقعو�  �آر�ئــهــم  رويـــرتز  ��ضتطلعت  �قت�ضاديون  خــرب�ء  كــان 
�إىل  �لتحويلية  و�ل�ضناعات  �مل�ضرتيات لقطاعي �خلدمات  موؤ�ضر� مديري 

55.3 لكن �ملوؤ�ضرين جتاوز� �أكرث �لتوقعات تفاوؤال.
وهــبــط مــوؤ�ــضــر فــرعــي الإنــتــاج �ملــ�ــضــانــع، ي�ضاهم يف قـــر�ءة مــوؤ�ــضــر مديري 
�مل�ضرتيات �ملجمع، �إىل 57.2 من 57.3 لكن �مل�ضانع �ضجلت زيادة �أكرب 

يف �الأعمال �ملرت�كمة.

�لعاملني  عــدد  �مل�ضانع  ز�دت  �لــقــادمــة  �الأ�ــضــهــر  يف  �لثقة  على  داللـــة  ويف 
باأ�ضرع وترية يف نحو �ضت �ضنو�ت. و�رتفع موؤ�ضر �لتوظيف �إىل 55.1 من 

.54.3
�لقطاع  ن�ضاط  �أن  �ليوم  نتائجه  ن�ضرت  ��ضتطالع  �أظهر  �أخــرى  ناحية  من 
�خلا�س �الأملاين منا باأ�ضرع وترية يف نحو �ضت �ضنو�ت يف مار�س �آذ�ر مدفوعا 
و�ل�ضني  �ملتحدة  �لــواليــات  مــن  �مل�ضنعة  �ل�ضلع  على  �لطلب  بقوة  �أ�ضا�ضا 

وبريطانيا و�ل�ضرق �الأو�ضط.
�لربع  �ضيت�ضارع يف  �أوروبــي  �قت�ضاد  �أكــرب  �لنمو يف  �أن  �إىل  �لقر�ءة  وت�ضري 

�لقادم.

نيكي يرتفع مع 
انح�سار قوة الني 

•• طوكيو-رويرتز:

لالأ�ضهم  نــيــكــي  ـــر  مـــوؤ�ـــض �رتــــفــــع 
�ليابانية يف ختام �لتعامالت �م�س 
�أنفا�ضه  �لــني  �لتقاط  مع  �جلمعة 
من موجة �ضعود �ضهدها يف �الآونة 
�الأخرية لكن �ملوؤ�ضر �ضجل خ�ضارة 

�أ�ضبوعية.
 0.9 �لقيا�ضي  نيكي  موؤ�ضر  وز�د 
 19262.53 عند  ليغلق  باملئة 
�ملبكرة  خــ�ــضــائــره  مــعــو�ــضــا  نــقــطــة 
لــه يف  �أدنـــى م�ضتوى  ومبتعد� عــن 
�ضجله  �لــذي  �ل�ضهر  ون�ضف  �ضهر 
يز�ل  وال  �لــ�ــضــابــقــة.  �جلــلــ�ــضــة  يف 
على  باملئة   1.3 مرت�جعا  �ملوؤ�ضر 

مدى �الأ�ضبوع.
�إىل  بــاملــئــة   0.5 �لـــــدوالر  و�رتـــفـــع 
�أدنى  عــن  مبتعد�  يــن   111.46
�لذي  �أ�ــضــهــر  �أربــعــة  يف  م�ضتوياته 
و�ضط  �ل�ضابقة  �جلل�ضة  يف  �ضجله 
�لت�ضويت  �أن  عــــلــــى  عـــــالمـــــات 
�ملوؤجل على م�ضروع قر�ر �لرئي�س 
�الأمريكي دونالد تر�مب �ضيم�ضي 

قدما يف وقت الحق .
و�ضعدت �أ�ضهم تو�ضيبا 7.6 باملئة 
�إيفي�ضيمو  �ــضــنــدوق  �ــضــار  بــعــدمــا 
كــــابــــيــــتــــال مــــاجنــــمــــنــــت ومــــقــــره 
�ضنغافورة �أكرب م�ضاهم يف �ل�ضركة 

وفقا الإ�ضعار تنظيمي.
بدعم من  �لبنوك  �أ�ضهم  و�رتفعت 
�ضعود �ل�ضوق ب�ضكل عام حيث ز�د 
�ملوؤ�ضر �لفرعي للبنوك يف بور�ضة 

طوكيو 1.5 باملئة.

•• دبي-رويرتز:

�إنها  �لــ�ــضــعــوديــة  �لــبــور�ــضــة  قــالــت 
�ل�ضفقات  تــ�ــضــويــة  فـــرتة  �ــضــتــمــدد 
�لبيع  �أمام عمليات  �لباب  و�ضتفتح 
على �ملك�ضوف بدء� من 23 �أبريل 
�إ�ضالحات قد ت�ضاعد  ني�ضان وهي 
ملوؤ�ضر�ت  �النــ�ــضــمــام  عــلــى  �لــ�ــضــوق 
�الأ�ــضــهــم �لــعــاملــيــة مبــا يــجــذب لها 
مبليار�ت  جــــديــــدة  ��ـــضـــتـــثـــمـــار�ت 

�لدوالر�ت.
�ل�ضعودية  �ملــالــيــة  �لــ�ــضــوق  وقــالــت 
)تـــــــد�ول( يف بــيــان �إنــــه بــــدء� من 
ت�ضوية  �ضيتم  ني�ضان  �أبــريــل   23
يــــومــــي عمل  �لـــ�ـــضـــفـــقـــات خــــــالل 
م�ضتخدم  �لنظام  وهــذ�   .)T+2(
�لنا�ضئة  ــــو�ق  ــــض �الأ� مـــن  كــثــري  يف 
�لكربى. ويف �لوقت �حلايل يجب 
�ليوم  نف�س  يف  �ل�ضفقات  ت�ضوية 
وهو ما يزعج �مل�ضتثمرين �الأجانب 
تكون  �أن  منهم  يتطلب  ذلــك  الأن 
بحوزتهم مبالغ مالية كبرية قبل 
يكون هذ� �ضعبا يف  �لتد�ول. وقد 
للريا�س  �ملــحــلــي  �لــتــوقــيــت  �ــضــوء 
و�أ�ــضــبــوع �لــعــمــل هــنــاك �ملــمــتــد من 

�الأحد �إىل �خلمي�س.
قالت  �ل�ضعودية  �ل�ضلطات  وكانت 
�ــضــتــعــدل فرتة  �إنــــهــــا  �لـــ�ـــضـــابـــق  يف 
تطلبه  �إ�ــــضــــالح  وهــــو  �لــتــ�ــضــويــة، 
مثل  �الأ�ــضــو�ق  موؤ�ضر�ت  موؤ�ض�ضات 
�لربع  خــــالل  ــــــي.�آي،  ــــــض ــــــس.� �إم.�إ�
�لثاين من 2017 لكنها مل تعلن 

عن موعد للتعديل.

ومـــن �ملــنــتــظــر �أن تــتــخــذ �إم.�إ�ــــــس.
حزير�ن  يونيو  يف  قـــر�ر�  �ــضــي.�آي 
مر�جعة  يف  �لــــبــــدء  بــخــ�ــضــو�ــس 
موؤ�ضرها  الإدر�جها على  �ل�ضعودية 
�ضاأن  ومــــن  �لــنــا�ــضــئــة.  لـــالأ�ـــضـــو�ق 
�أبريل  �لــتــ�ــضــويــة يف  فـــرتة  تــعــديــل 
�إم.�إ�ـــس.�ـــضـــي.�آي  ميــنــح  �أن  ني�ضان 
�تخاذ  قــبــل  �أثــــــره  لــتــقــيــيــم  وقـــتـــا 

�لقر�ر.
�أنها  �أيـــ�ـــضـــا  �لـــبـــور�ـــضـــة  وذكـــــــرت 
�الأ�ضهم  بــيــع  بــ�ــضــفــقــات  �ضت�ضمح 
و�إقر��س  �ملك�ضوف و�قرت��س  على 
�الأور�ق �ملالية بدء� من 23 �أبريل 
ني�ضان. وقد يزيد ذلك من جاذبية 

با�ضتخد�م  ـــــو�ق  �الأ�ـــــض بــعــ�ــس  يف 
�ملقاي�ضات �خلارجية. لكن �لبنوك 
تقدمي  تـــرفـــ�ـــس  �لـــ�ـــضـــعـــوديـــة  يف 
خدمات �ملقاي�ضة خ�ضية �أن تعر�س 
�ملــمــلــكــة للخطر  �أنــ�ــضــطــتــهــا د�خــــل 
ملــا قــالــه �ــضــنــدوق �لتحوط  وفــقــا 

�الإقليمي مينا كابيتال.
�لبور�ضة  �إن قر�ر  وقال �ل�ضندوق 
�ملمار�ضة  بهذه  �ل�ضماح  �ل�ضعودية 
�ضيعزز كثري� ن�ضاطنا يف �لبيع على 

�ملك�ضوف عامليا. 
�إم.�إ�ـــــس.�ـــــضـــــي.�آي  تـــبـــد�أ  �أن  وبـــعـــد 
بخ�ضو�س  قــر�ر  التــخــاذ  �ملر�جعة 
فاإنها  موؤ�ضرها  �إىل  دولــة  �أي  �ضم 

�ل�ضوق من خالل منح �مل�ضتثمرين 
مرونة يف �لتحوط.

خماطر  مــــن  لــلــحــد  مــ�ــضــعــى  ويف 
�ضتفر�س  �ل�ضوق  ��ضتقر�ر  زعزعة 
�لـــبـــور�ـــضـــة عـــــــدد� مــــن �لـــقـــيـــود. 
�لبيع  لهم  يحق  لن  فامل�ضتثمرون 
على �ملك�ضوف �إال لالأ�ضهم �ملقرت�ضة 
على  �ملــمــار�ــضــة  هـــذه  تقت�ضر  كــمــا 
�ل�ضناديق  مثل  �مل�ضتثمرين  بع�س 
و�ضتحدد �لبور�ضة �أي من �الأ�ضهم 
ميـــكـــن بـــيـــعـــهـــا عـــلـــى �ملـــكـــ�ـــضـــوف. 
يف  حمظور  �ملك�ضوف  على  و�لبيع 
�الأجانب  �مل�ضتثمرين  لكن  �خلليج 
ي�ضتطيعون �اللتفاف على �حلظر 

قبل  �ــضــهــر�   11 عـــــادة  تــ�ــضــتــغــرق 
�تــخــاذ �لــقــر�ر ثــم يــاأتــي �الن�ضمام 
�لفعلي غالبا بعد مرور عام. وقد 
�إىل  �ل�ضعودية  �ن�ضمام  ذلك  يعني 
لالأ�ضو�ق  �إم.�إ�ـــس.�ـــضـــي.�آي  مــوؤ�ــضــر 
و�إن   2019 منت�ضف  يف  �لنا�ضئة 
�لتحرك  ت�ضتطيع  �ملوؤ�ض�ضة  كانت 

بخطى �أ�ضرع �إن �ضاءت.
�إف.تــــي.�إ�ــــس.�إي  موؤ�ض�ضة  وكــانــت 
قالت  �الأ�ــضــو�ق  ملــوؤ�ــضــر�ت  �ملناف�ضة 
�أيلول  �ــضــبــتــمــرب  يف  �ــضــتــقــرر  �إنـــهـــا 
�ملقبل ما �إن كانت �ضرتفع ت�ضنيف 
�الأ�ضو�ق  مــرتــبــة  �إىل  �لــ�ــضــعــوديــة 

�لنا�ضئة �لثانوية.

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
   اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 
يف ال�ستئناف  03/00249/2017 / �سكني  

�ىل �مل�ضتانف �ضده : �الن �ميل مو�ضي�ضيان 
مبا �أن �مل�ضتانف  : �ضيف باحل�ضا للعقار�ت 

قد �أقام �ضدكم �ال�ضئناف  03/00249/2017/ �ضكني  �مام �ملركز بطلب بالتايل : 
�مل�ضتانف و�لق�ضاء جمدد� - قبول �ال�ضتئناف يف �ملو�ضوع �لغاء �حلكم  �لغاء �حلكم 
�مل�ضتاأنف وتعديله و�لق�ضاء جمدد� بالز�م �ملدعي عليه ب�ضد�د ثالثة ��ضهر من قيمة 

عقد �اليجار وذلك لرتك �ملاجور وعدم ��ضتعماله. 
مطالبة مالية  - �لز�م �ملدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف �لدعوى.  

�ملو�فق  �لثالثاء   يوم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  �عالنكم  �لق�ضائية  �للجنة  وقــررت 
�لثانية(  �ال�ضتئنافية  )�للجنة  �لق�ضائية  �للجنة  �مــام   3.30 �ل�ضاعة   2017/3/28
بالد�ئرة �ال�ضتئنافية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى 
فــاأنــت مكلف   . �لن�ضر  تــاريــخ  �يــام مــن  �مل�ضافة �ىل ثالثة  بتق�ضري مــدة  �أمــر  وقــد   ،
يرجى   . وم�ضتند�ت  دفــاع  مــن  لديكم  مــا  وتــقــدمي  قانونا  ميثلك  مــن  �أو  باحل�ضور 
مر�عاة موعيد �نعقاد �جلل�ضات يف �ضهر رم�ضان حي �ضتنعقد �للجان �البتد�ئية يف 

متام �ل�ضاعة �لو�حدة ظهر�

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/216  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ضمارت �ك�ضكلو�ضف خلدمات �حلر��ضة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /�ضمويل �ضكو�دي مادوزي�ضوكو  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها 
�ملطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )26720 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
و�لر�ضوم و�مل�ضاريف رقم �ل�ضكوى:MB168681976AE/2016 . وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�ضة يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2017/4/6 �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لــديــك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  �أو  باحل�ضور  مكلف  فــاأنــت  لــذ� 
مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/654  عمايل جزئي
�ــس.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا  �ملدعي عليه / 1-ح�ضن لتجارة �حلديد  �ىل 
�ن �ملدعي /حممد ح�ضن دليل كو�ضو  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  عــودة  وتــذكــرة  درهــم(   17350( وقــدرهــا  عمالية  مب�ضتحقات 
و�لر�ضوم و�مل�ضاريف رقم �ل�ضكوى:MB167947757AE/2016 . وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�ضة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/4/4 �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لــذ� 
حالة  ويف  �الأقـــل،  على  �أيــام  بثالثة  �جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �و  مــذكــر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1110  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مو�ضت اليف الين للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�القــامــة مبــا �ن �ملــدعــي /�ضنو�ر مــال بـــاالي  قــد �أقـــام عليك �لــدعــوى ومو�ضوعها 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  درهــم(   11300( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  �ملطالبة 
 MB168609816AE/2017:ل�ضكوى� رقم  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  درهم( 
8.30 �س مبكتب  �ل�ضاعة  �ملــو�فــق 2017/4/6  يــوم �خلمي�س   لها جل�ضة  وحــددت   .
�لقا�ضي لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/179  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-م�ضنع روز� للمفرو�ضات �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /تي�ضري خالد �حلاج عبو  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )95416 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( 
و�لر�ضوم و�مل�ضاريف رقم �ل�ضكوى:MB167506134AE . وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�ضة يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2017/4/6 �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1661  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-مي�ضن ميديا لاللكرتونيات �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�أقــام عليك �لدعوى ومو�ضوعها  مبا �ن �ملدعي /حممد فريد نور حممد  قد 
�ملطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )15472 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 .  MB169224565AE:ل�ضكوى� رقــم  و�ملــ�ــضــاريــف  و�لــر�ــضــوم  درهـــم( 
�ل�ضاعة 8.30 �س مبكتب  �ملو�فق 2017/4/6  وحددت لها جل�ضة يوم �خلمي�س  
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذ�  �لقا�ضي 
لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1493  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �ـــس.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �لكربى  1-�ل�ضرقية   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /م�ضطفى �ل�ضيد عبد�ملعطي �ل�ضيد طلحه  قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )9000 درهم( وتذكرة عودة 
 mb169109213ae:مببلغ )3000 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف رقم �ل�ضكوى
8.30 �س  �لــ�ــضــاعــة   2017/4/11 �ملـــو�فـــق  �لـــثـــالثـــاء   يـــوم  جــلــ�ــضــة  لــهــا  وحـــــددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لــذ�   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على 

�الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/669  عمايل جزئي
�القامة  حمل  جمهول  �ـــس.ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  1-�ملر�ضى   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /حممود حممد �ل�ضناوي قا�ضم  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  درهــم(   98039( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  �ملطالبة 
وحددت   .  mb167820744ae:ل�ضكوى� رقــم  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  درهــم( 
لها جل�ضة يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2017/4/6 �ل�ضاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�ضي لذ� 
فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1367  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-و�دينا للخدمات �لفنية جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�أقــام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة  �ليا�س طعمه  قد  �ملدعي /و�ئــل 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )83895 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
 MB170066276AE/2017 :و�لر�ضوم و�مل�ضاريف . رقم �ل�ضكوى
8.30 �س  �لــ�ــضــاعــة  �ملـــو�فـــق 2017/4/9  �الحــــد  يـــوم  جــلــ�ــضــة  لــهــا  وحـــــددت 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لــذ�   ch1.A.2:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة 

بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1130  عمايل جزئي
�ضركة  مــن  )فـــرع  �لكهروميكانيكية  العــمــال  1-�حلــديــريــات   / عليه  �ملــدعــي  �ىل 
�حلديريات للتكييف و�لتربيد و�ملقاوالت �لعامة ذ.م.م( )فرع دبي( جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /�ضعد �حمد بركات  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  عــودة  وتــذكــرة  درهـــم(   91154( وقــدرهــا  عمالية  مب�ضتحقات 
و�لر�ضوم و�مل�ضاريف . رقم �ل�ضكوى: MB168743922AE/2016 وحددت 
 ch1.A.1:ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة� �ملو�فق 2017/4/4  لها جل�ضة يوم �لثالثاء 
من  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  �أو  باحل�ضور  مكلف  فــاأنــت  لــذ� 

مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/583  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-بروفي�ضنال و�ي للخدمات �لفنية �ــس.ذ.م.م جمهول 
حمــل �القــامــة مبــا �ن �ملــدعــي /حمــمــد حمــني �لــديــن حممد طــاهــر مياه  
وقدرها  �ملطالبة مب�ضتحقات عمالية  �لدعوى ومو�ضوعها  عليك  �أقــام  قد 
و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  درهــم(   3000( مببلغ  عــودة  وتذكرة  درهــم(   41823(
لها  وحـــددت   mb169218080ae �ل�ضكوى:  رقــم  �ملــحــامــاة.  و�تــعــاب 
�لقا�ضي  �ل�ضاعة 8.30 �س مبكتب  �ملو�فق 2017/4/6  جل�ضة يوم �خلمي�س 
لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1699  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-كيند�ل للو�ضاطة �لعقارية جمهول حمل �القامة مبا 
ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك  �أقــام  قد  و�ت�ضون   جاين  /جي�ضيكا  �ملدعي  �ن 
عودة  وتــذكــرة  درهـــم(   221.530( وقــدرهــا  عمالية  مب�ضتحقات  �ملطالبة 
�ل�ضكوى:  مببلغ )3000 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة. رقم 
�ملو�فق  �خلــمــيــ�ــس  يــــوم  جــلــ�ــضــة  لــهــا  وحـــــددت   mb169076909ae
باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذ�  �لقا�ضي  مبكتب  �س   8.30 �ل�ضاعة   2017/4/6
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1118  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ضكاي الين �نترييز �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�لــدعــوى ومو�ضوعها  �أقــام عليك  قد  توري�س   ليون  /�يــدمــون دى  �ملدعي  �ن 
�ملطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )66095 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت   mb16927337ae :درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف. رقم �ل�ضكوى
لها جل�ضة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/4/6 �ل�ضاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�ضي 
لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1370  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ �لب�ضائع �س.ذ.م.م 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /حممد �ضوحاك عبدو�س �ضالم  قد 
وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �لــدعــوى  عليك  �أقـــام 
 . )21474 درهــم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهــم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف 
جل�ضة  لها  وحـــددت   MB168971190AE/2016 �ل�ضكوى:  رقــم 
لذ�  �لقا�ضي  مبكتب  �ــس   8.30 �ل�ضاعة   2017/4/6 �ملــو�فــق  �خلمي�س  يــوم 
فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2017/60  عمايل جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1-موكتي للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/3/8  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�ضالح/حممد �ضعيد حممد ��ضرف بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )�ثني 
ع�ضر �لف و�ضتمائة و�ضتة وثالثون درهما( وتذكرة �لعودة �ىل موطنه �و قيمتها نقد� 
ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحق بخدمة �ضاحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�ضب من 
�مل�ضروفات و�عفت �ملدعي من ن�ضيبه فيه . حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

�ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8603  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-جي �ي تي برتوليم �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�ضوعها  عليك  �أقــام  قد  كري�ضنانوين   /نخيل  �ملدعي  �ن 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )11187 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
و�لر�ضوم و�مل�ضاريف رقم �ل�ضكوى:MB166475593AE . وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�ضة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/3/28 �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/300  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-بروف�ضنال للخدمات و�لتعهد�ت �لريا�ضية جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /�وليفري توما�س فابري  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها يطلب �ملدعي من 
عد�لة �ملحكمة ت�ضجيل �لدعوى و�عالن �ملدعي عليها ب�ضورة من الئحتها و�حلكم بالز�مها 
درهم(   2000( بقيمة  عــودة  وتــذكــرة  درهــم   )24000( �جــمــايل  مبلغ  للمدعي  تـــوؤدي  بــان 
و�لز�مها بالر�ضوم و�مل�ضاريف رقم �ل�ضكوى �لعمالية:mb167021188ae. وحددت 
لها جل�ضة يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2017/4/13 �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذ� 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/632  تنفيذ عمايل 
�ــــس.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �ملن�ضور  �بــو  حممد  �ــضــده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�حمد عبد�لقادر عطا قد 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )5846( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�ضافة 
�ملحكمة  فــان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�ــضــوم  درهـــم   )900( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �اللــتــز�م  عــدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الجــــر�ء�ت  �ضتبا�ضر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1312  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لكرنك �لدولية لل�ضفر و�ل�ضياحة ذ.م.م - فرع دبي - ذ.م.م 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /فر�لني بينالك بينديرو  قد �أقام عليك �لدعوى 
عودة  وتذكرة  درهــم(   70613( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  �ملطالبة  ومو�ضوعها 
 mb168820203ae:مببلغ )3000 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف رقم �ل�ضكوى
8.30 �س مبكتب  �ل�ضاعة  �ملــو�فــق 2017/4/6  يــوم �خلمي�س   لها جل�ضة  وحــددت   .
�لقا�ضي لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/867  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ضالون بيوتي ما�ضرت ومركز عناية �ضخ�ضية جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�ل�ضيدة �نوتاي خونغفو �ضيت  قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )13406 درهم( 
�ل�ضكوى:  رقم   . و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  درهــم(   2000( مببلغ  عــودة  وتذكرة 
�ملو�فق  �لــثــالثــاء  يـــوم  جل�ضة  لــهــا  وحــــددت   MB167962706AE
مكلف  فــاأنــت  لــذ�   ch1.A.1:بالقاعة �ــس   8.30 �ل�ضاعة   2017/4/11
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1683  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�نفكت�س لاللكرتونيات �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /جيا �نانتا فيلو�ضامي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها 
�ملطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )395200 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)1000 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف . وحددت لها جل�ضة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
2017/4/6 �ل�ضاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�ضي لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو 
م�ضتند�ت  �و  مــذكــر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/833  عمايل جزئي
�ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  �لفالح  جنمة  1-مطعم   / عليه  �ملدعي  �ىل 
عمالية  مب�ضتحقات  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �لــدعــوى  عليك  �أقـــام  قــد  ديــف   /ر�ول 
و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  درهــم(   3000( مببلغ  عــودة  وتذكرة  درهــم(   14801( وقدرها 
جل�ضة  لها  وحـــددت   .  mb167006123ae:ل�ضكوى� رقــم  �ملحاماة  و�تــعــاب 
يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2017/4/6 �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت 
�و  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  مكلف باحل�ضور 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  �الأقــل،  على  �أيــام  بثالثة  �جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت 

�حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1705  ا�ستئناف عمايل    

�ىل �مل�ضتاأنف �ضده/ 1- تيو�رى لالن�ضاء�ت �س.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �مل�ضتاأنف / �ضاجو �حمد جالل �لدين  قد ��ضتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
�ل�ضادر بالدعوى رقم 2016/4278 عمايل جزئي بتاريخ:2016/10/10     

وحددت لها جل�ضه يوم �الثنني  �ملو�فق 2017/4/10 �ل�ضاعة 10.00 �ضباحا  
ميثلكم  مــن  �و  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.19 رقــم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01574/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00809/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �ضده :  �ضالح عبد�هلل حممد علي
جمهول حمل �القامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : خالد عبد �لرحيم �حمد �لعطار    
 �ل�ضادر ل�ضاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�ضي باالتي:

1- �خالء �ملاجور 
�ملدعي عليه مبلغ 20000 درهــم للفرتة  2016/11/13 حتى  �لــز�م   -2

2017/1/23 وما ي�ضتجد من 2017/1/24 حتى �الخالء �لفعلي 
3- �لز�م �ملدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�ضة ع�ضر يوم 
�ملبينة  �ملهلة  خالل  �لتنفيذ  عن  �متناعكم  حال  ويف  �لن�ضر  تاريخ  من 

�ضوف يتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�ضب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  رقم 2017/1155 اإيجارات    
�ىل �ملحكوم عليها : �يفانو للتجارة - �س ذ م م - جمهول حمل �القامة  

نعلمكم بان �للجنة �لق�ضائية �الإبتد�ئية باملركز حكمت بجل�ضتها 2017/3/1 يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله  ل�ضالح /�ضركة بو�به �ل�ضرق �لعقارية - �س ذ م م - فرع دبي 

منطوق �حلكم:- 
حكمت �للجنة مبثابة �حل�ضوري :- 

�وال : بالز�م �ملدعي عليها باخالء �لعني حمل �لدعوى وت�ضليمها خالية من �ل�ضو�غل
ثانيا : �لز�مها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 39.675 درهم بدل �اليجار للفرتة من 
 2016/11/18 من  تاريخ  من  �جــرة  من  ي�ضتجد  ومــا   2016/11/17 وحتى   2016/5/18

وحتى تاريخ �الخالء 
ثالثا : �لز�مها بتقدمي �ضهادة بر�ءة ذمة عن خدمات �لكهرباء و�ملاء. 

ر�بعا : �لز�مها بر�ضوم وم�ضاريف �لدعوى. 
 وملا كان هذ� �حلكم قد �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �ل مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة �حل�ضوري ، فهو قابل لالإ�ضتئناف خالل 15 يوما �عتبار� من تاريخ 

ن�ضر هذ� �الإعالن و�إال �ضار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/350  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- كا�ضف م�ضتاق  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
�ضكاي و�ي �ك�ضرب�س دليفري  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )28000 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب 
�ضمول  �لتام  �ل�ضد�د  وحتى  �ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم  �خلمي�س �ملو�فق  
مكلف  فــاأنــت  لــذ�   Ch 1.B.10 بالقاعة  �ــس   8.30 �ل�ضاعة   2017/4/6
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/674  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- نا�ضر رو�ضن علي قا�ضم 2- يونايتد لالأملنيوم �س.ذ.م.م )�ضابقا( 
�ملدعي/  �ن  مبا  �القــامــة  حمل  جمهويل  )حاليا(   �ـــس.ذ.م.م  �لفنية  خلدمات  �لدينار 
�ضركة فاريتي �نرتن�ضنال للتجارة ذ.م.م وميثله: �حمد ح�ضن حممد عبد�هلل �ملازمي قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )55.060.50 
درهم(  و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى 
�ل�ضد�د �لتام . وحددت لها جل�ضة يوم �الثنني   �ملو�فق  2017/4/3  �ل�ضاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch 1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/576  جتاري جزئي

�القــامــة مبا  �ل�ضايف ف�ضل �هلل  جمــهــول حمــل  �لــنــور  �ملــدعــي عليه / 1-  ب�ضري  �ىل 
�أقام  قد  نــور حممد    �ـــس.ذ.م.م وميثلها:م�ضطفى  للهو�تف  �لنور  �ملــدعــي/ جبل  �ن 
)�ضتة  درهــم   )6060( مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  مطالبة  ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك 
�الف و�ضتون درهما( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف.  وحددت لها جل�ضة يوم �لثالثاء   �ملو�فق  
2017/4/11   �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/1822  جتاري كلي 

�لغز�ل  �م  ��ــس  �تــ�ــس   -2 �لفال�ضي  عــبــد�هلل  غــامن  عــبــد�هلل  عليهما/1-غامن  �ملــحــكــوم  �ىل 
�نرتنا�ضيونال للتجارة �لعامة جمهويل حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها 
�ملنعقدة بتاريخ  2017/1/31  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�ضالح/�ضكيال �نرتنا�ضيونال تريد 
م.م.ح وميثلها/بربيجارين موديل - �وال:بالز�م �ملدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما بان 
وفو�ئده  درهــم(  و�ضتمائة  �لــف  وو�حــد  و�ضبعمائة  ماليني  )ثالثة  مبلغ  للمدعية  يــوؤديــا 
�لقانونية بو�قع 9% ح�ضب قيمة كل �ضيك وتاريخ ��ضتحقاقه وحتى متام �ل�ضد�د و�لزمتهما 
ر�ضوم �لدعوى وم�ضروفاتها و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�ضوري 
لن�ضر هذ� �العــالن �ضدر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 

با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/596  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- خلدون �ضالح �لدين طه بابا - ب�ضفته مدير و�ضريك اليه بي كون�ضبت 
�س.ذ.م.م 2- �يه بي كون�ضبت �س.ذ.م.م ب�ضفتها م�ضدرة �ل�ضيكات  جمهويل حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/ عفيف �ضفيق �ضلمان وميثله: ��ضماعيل ح�ضن علي حممد �جلعبي قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�ضامن و�لتكافل ب�ضد�د مبلغ 
وقدره )200.000 درهم(  للمدعي و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من 
�لتام و�لفعلي. وحــددت لها جل�ضة يوم �خلمي�س    �ل�ضد�د  تاريخ  تــاريــخ:2015/2/25 وحتى 
�ملو�فق  2017/3/30  �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور 
�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/687  جتاري جزئي

�مانيان مانوج  �ــس.ذ.م.م )وميثلها موليكودي �ضوبر  �لفوز للمقاوالت  �ملدعي عليه / 1-  �ىل 
ب�ضفته �ضريك ومدير بال�ضركة(  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بي�ضة ل�ضناعة �حلديد 
�س.ذ.م.م وميثله: علي �بر�هيم حممد �حلمادي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )403.394.54 درهم(  و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 9% من ��ضتحقاق �خر فاتورة بتاريخ:2015/8/16 وحتى تاريخ �ل�ضد�د �لتام. وحددت 
 Ch 1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 �ل�ضاعة    2017/4/6 �ملــو�فــق   �خلمي�س    يــوم  جل�ضة  لها 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذ� 
م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل  )علما باأن �لدعوى حماله للد�ئرة 

�لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/2456  جتاري جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- بول �ضي�ضتيمز جيرن�ل تريدجن م.م.ح جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/جر�ح بن يحي بن عبد�هلل �ليحيا وميثله:�ضيف �ضعيد ر��ضد �لغبار 
بتاريخ  2017/1/16  يف  �ملنعقدة  بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها  �ل�ضام�ضي نعلنكم 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�ضالح/جر�ح بن يحي بن عبد�هلل �ليحيا بالز�م �ملدعي 
عليهما بان يوؤديا بالت�ضامن للمدعي مبلغ )�ثنني وع�ضرين �لف درهم( و�لزمتهما 
بامل�ضروفات ومببلغ خم�ضمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ضت ما عد� ذلك 
من طلبات . حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن 

ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/1713  جتاري جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1-�نفو كوي�ضت جي �ل تي جمهول حمل �القامة نعلنكم 
�لدعوى  يف    2016/12/13 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  بان 
�ملدعي  بــا�ــس:بــالــز�م  عبد�لو�حد  �ضفاء  ل�ضالح/�ضفو�ن  �عــاله  �ملــذكــورة 
عليها بان توؤدي للمدعيان مبلغ )151000( درهم )مائة وو�حد وخم�ضون 
درهــم مقابل  ومبلغ ثالثمائة  و�مل�ضاريف  �لر�ضوم  درهــم( ف�ضال عن  �لف 
�تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو 

�ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/101  ا�سكالت جتاري
مو�ضوع �لق�ضية �إ�ضكال يف �لتنفيذ رقم:2594 ل�ضنة2016 تنفيذ جتاري  لوقف �الجر�ء�ت �لتنفيذية

طالب �الإعالن:م�ضت�ضكل:عبد�هلل �حمد عبد�هلل بوحميد - ب�ضفته مالكا و�ضامنا جلروب 9 لال�ضتمثار �س.ذ.م.م
 9 جلــروب  و�ضامنا  مالكا  ب�ضفته   - حمفوظ  �ل�ضيخ  �حمد  حمفوظ  �ضدهم:1حممد  �عالنه:�مل�ضت�ضكل  �ملطلوب 
لال�ضتثمار �س.ذ.م.م 2- طارق حممد �حمد عبد�هلل د�ضمال �ل�ضويدي - ب�ضفته مالكا و�ضامنا جلروب 9 لال�ضتثمار 
�س.ذ.م.م 3- نو�ف قا�ضم �ضلطان عبد�لرحمن �لبنا - ب�ضفته مالكا و�ضامنا جلروب 9 لال�ضتثمار �س.ذ.م.م 4- خالد 
�بر�هيم حممد علي �حلمادي - ب�ضفته مالكا و�ضامنا جلروب 9 لال�ضتثمار �ــس.ذ.م.م، 5- حممد عبد�ل�ضالم عبيد 
دويه - ب�ضفته مالكا و�ضامنا جلروب 9 لال�ضتثمار �س.ذ.م.م  6- �حمد �ضلطان �حمد بن �ضليم - ب�ضفته مالكا و�ضامنا 
جلروب 9 لال�ضتثمار �س.ذ.م.م  7- من�ضور ح�ضن ر��ضد �لعبار  - ب�ضفته مالكا و�ضامنا جلروب 9 لال�ضتثمار �س.ذ.م.م  

8- �ضويد�ن �ضعيد جمعة �لنابودة - ب�ضفته مالكا و�ضامنا جلروب 9 لال�ضتثمار �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة
مو�ضوع �العالن:

نعلنكم بانه قد حتددت جل�ضة يوم �الحد �ملو�فق:2017/3/26 �ل�ضاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف 
�ال�ضكال �عاله و�لتي يتوجب عليكم ح�ضورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�ضور �ضي�ضدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ 

�أثره �لقانوين بحقكم . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

اعالن حكم بالن�سر
                    يف  الدعوى رقم 2016/93  احوال نف�س غري م�سلمني 

�ملدعي/�ضامانتا  �ن  �ملدعي عليه/1- جو�ضو�جام�س هوف جمهول حمل �القامة مبا  �ىل 
بان  نعلنكم  �لنعيمي  �ل�ضرهان  عبد�لرحمن  حممد  وميثله:عبد�لرحمن  كوتو  فادميري� 
�ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ  2016/9/25  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�ضالح/

�ضامانتا فادميري� كوتو باالتي:حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�ضوري:بتطليق �ملدعية �ضامانتا 
فادميري� كوتو على زوجها �ملدعي جو�ضو�جام�س هوف طلقة بائنة لل�ضرر وعلى �ملدعية 
�ح�ضاء عدتها �ل�ضرعية وفق حالها عقب �ضريورة هذ� �لق�ضاء باتا و�لزمت �ملدعي عليه 
يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  �حل�ضوري  مبثابة  حكما   . و�مل�ضروفات  بالر�ضوم 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن 

ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/8917  عمايل جزئي 

�القامة  حمــل  جمــهــول  �ــــس.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  تــي  �ف  عــلــيــه/1-يــو  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/2/21  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�ضالح/�ضابرينا كيبكا - وميثلها بالتوقيع �ل�ضيدة/بيرت� جوتا روزويتا جيب 
)54460()�ربعة  مبلغ  للمدعية  تــوؤدي  بــان  عليها  �ملدعي  بالز�م  كيبكا  غان�ضيويندت 
وخم�ضون �لف و�ربعمائة و�ضتون درهم( وتذكرة عودة �ىل وطنها عينا �و ما يقابلها 
�لتحقت بخدمة �ضاحب  �لتنفيذ قد  نقد� وهو مبلغ )3500( درهم ما مل يكن وقت 
قابال لال�ضتئناف خالل  . حكما مبثابة �حل�ضوري  �ملدعي عليها  و�لزمت  �خر  عمل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو 

�ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/34  تظلم �سرعي

�ىل �ملتظلم �ضده / 1-عادل �ضريف �حمد �ضعيد جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ضاحي  علي  دروي�س وميثله:علي م�ضبح  �ضعيد  �ضامل  علي  ن�ضرية   / �ملتظلم 
�أقــام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�ضوعه تظلم من قــر�ر  �المر على  قد 
عري�ضة )�ضرعي( رقــم:1273/2016 و�لر�ضوم و�مل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة 
�ل�ضاعة 11.00 �س بالقاعة رقــم:)1(  لذ�  يوم �الثنني �ملو�فق 2017/3/27   
من  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  �أو  باحل�ضور  مكلف  فــاأنــت 
، ويف حالة  �الأقــل  �أيــام على  �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/89  جتاري جزئي 
�ضتوده  ��ضحق  ر�ضا  حممد   -2 �ـــس.م.ح  �لعامة  للتجارة  قــزح  قو�س  عليهم/1-�ضركة  �ملحكوم  �ىل 
نياكر�ين - مدير �ضركة قو�س قزح للتجارة �لعامة7- �ضيد حميد ر�ضا �ضيد جو�د رحماين  3- قربان 
للتجارة  يو�ضات  �ضركة   -5 �ضامن   - كائيني  هــادي  �ضمانه   -4 �ضامن   - �ضريز�د خو�جه  عبد�لغفار 
�لعامة  �ــس.م.ح 6- �ضيد حممد مهدي �ضيد حممد جعفر  بزركى - مدير يو�ضات للتجارة  �لعامة 
7- �ضيد حميد ر�ضا �ضيد جو�د رحماين جمهويل حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها 
�ملنعقدة بتاريخ  2016/9/27  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�ضالح/بنك �ضادر�ت �ير�ن بالز�م �ملدعي 
عليهم بالت�ضامن و�لتكافل فيما بينهم بان يوؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ )221.537.37( درهم و�لفائدة 
بو�قع 9% من تاريخ:2015/9/16 وحتى �ل�ضد�د �لتام و�لزمتهم بالت�ضامن بالر�ضوم و�مل�ضاريف و�لف 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/2315  جتاري جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1-طارق عمر �ضديقي �ن�ضار �حلق جمهول حمل �القامة نعلنكم 
�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ  2017/2/22  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ضتها  بان 
�عاله ل�ضالح/�ليا�س �ضكرى �بو حيدر ب�ضخ�ضه وب�ضفته مالك �ملوؤ�ض�ضة �لفردية/
�ضالون �ضيلفا لل�ضيد�ت بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعية )130500( درهم 
��ضتحقاق كل �ضيك على  �لفا وخم�ضمائة( وفائدة 9% من تاريخ  )مائة وثالثون 
درهم  ثالثمائة  ومبلغ  و�مل�ضاريف  بالر�ضوم  و�لزمته  �لتام  �ل�ضد�د  وحتى  حــدة 
مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 

حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/474  مدين كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �ل�ضرقيون القامة �ل�ضقاالت وتاجري �ملعد�ت و�الت �لرفع ذ.م.م - وميثلها ر�ئد 
حممود عبد�حلميد �لفار ب�ضفته مدير لها 2- عالء خالد �بر�هيم نز�ل ب�ضخ�ضه وب�ضفته �ضريك يف 
�ل�ضركة �ملدعي عليها �لثانيه �ورينتلز ��ضب�ضل�ضت )ليفتنغ( �س.ذ.م.م و�لتابعه لل�ضركه �ملدعي عليها 
�ن  �القــامــة مبا  �لــرفــع  جمهويل حمل  و�الت  �ملــعــد�ت  وتاجري  �ل�ضقاالت  �ل�ضرقيون القامة  �الوىل 
�لدعوى  عليك  �أقــام  قد  �حلمادي  حممد  �بر�هيم  وميثله:علي  حنيف   حممد  �قبال  ظفر  �ملدعي/ 
�لتعوي�س  �ضبيل  على  درهــم(   1.000.000( وقــدره  عليهما مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها 
�لتام  �ل�ضد�د  بــتــاريــخ:2013/10/29 وحتى  �لــو�قــع  تاريخ �حلــادث  و�لفائدة 12% من  �ملــادي و�الدبـــي 
و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�التعاب. وحددت لها جل�ضة يوم  �الثنني �ملو�فق  2017/4/3   �ل�ضاعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1814   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني 
�ملنذر �ليهم : 1- �ضنجيتا �ضومون روي - 2- �ضومون روي بن �ضو�ضيل كومار روى

جمهويل حمل �القامة 

 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري 

           
  

قطاع ال�سوؤون التجارية 

دائرة التنمية القت�سادية 
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25

تنويه
بتاريخ 2017/03/23  �لعدد رقم:11976  �لفجر يف  �ل�ضادر بجريدة  باال�ضارة �ىل �العالن 
بخ�ضو�س �لرخ�ضة �لتجارية رقم CN - 1014157 �لرخ�ضة �لتجارية: مقهى قمر �لعرب. 

تنوه د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية بانه ورد خطاأ يف �العالن ومل تذكر �لتعديالت �لتالية:
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف ��ضماعيل حممد عبد�لرحمن ح�ضن بن�ضبة %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة ح�ضن بن علي بن طحنون �ل دغرير بن�ضبة %100
تعديل وكيل خدمات/حذف خالد �ضعيد علي م�ضعود �ملهري بن�ضبة %0

باال�ضافة �ىل �لتعديالت �لو�ردة يف �العالن �ل�ضابق.
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية من 
تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء 

هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/747  تنفيذ عمايل 
جمهول  �ــــس.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �لــرحــمــاين  �ــضــده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أقام   حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/جعفر عامل عبد �لرحيم قد 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )8408( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�ضافة �ىل 
مبلغ )900( درهم ر�ضوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2016/4349  تنفيذ عمايل 

�س.ذ.م.م  ر�ضتور�نت  وجريل  كــايف  �يروزينا  جلف  �ــضــده/1-  �ملنفذ  �ىل 
ممدوح  حامد  �لتنفيذ/�ضبحي  طالب  �ن  مبــا  �القــامــة  حمــل  جمهول 
و�لز�مك  �عــاله  �ملــذكــورة  �لتنفيذية  �لــدعــوى  �أقـــام  عليك  هجر�س قد 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )12833( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة باال�ضافة �ىل مبلغ )1079( درهم ر�ضوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02465/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : فا�ضت لينك خلدمات �إد�رة �العمال 
مبا �أن �ملدعي : �ملوؤ�ض�ضة �لوطنية للتجارة و�المناء   

 قد �أقام �ضدكم �لدعوى 02/02465/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�ضد�د مبلغ �لقيمة �اليجارية للفرتة من 2017/3/8 

وما ي�ضتجد من قيمة �يجارية حتى تاريخ �الخالء �لفعلي 
�خالء عقار - �ن عقد �اليجار �نتهي و�مل�ضتاأجر ال يح�ضر لتجديده رغم �نــذ�ره بالن�ضر 

يف 2017/2/6
مطالبة مالية - �نه تر�ضد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2016/11/7 

وحتى 2017/3/7 وميتنع عن �ل�ضد�د. 
�لز�م بت�ضليم م�ضتند�ت - �ن �مل�ضتاجر هو �مللزم بقيمة ��ضتهالك �لكهرباء و�ملياه والبد من 

تطهري �ملاأجور من تلك �الإلتز�مات ليمكن �عادة �الإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لــثــالثــاء   يـــوم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  �عــالنــكــم  �لق�ضائية  �للجنة  وقــــررت 
�الإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لثالثة(  )�للجنة  �لق�ضائية  �للجنة  �مام  �ل�ضاعة 3.00م   2017/3/28
بتق�ضري مدة  �أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �الإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  �لن�ضر.  تاريخ  من  �يــام  ثالثة  �ىل  �مل�ضافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01564/2017 / �سكني  
�ىل �ملدعى عليه : م�ضدق نو�ز �ضيال  

مبا �أن �ملدعي : �ضكاي كورت�س - �س ذ م م    
بطلب  �ملركز  �مــام  �يــجــار�ت  /�ضكني    02/01564/2017 �لــدعــوى  �أقــام �ضدكم  قد 

�لز�مكم بالتايل
من  للفرتة  �يجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  �ملدعي  بذمة  تر�ضد  �نــه  مالية-  مطالبة 

2015/11/15 وحتى 2016/7/24 رغم �خطاره يف 2014/10/12 ميتنع عن �ل�ضد�د
و�ملياه  �لكهرباء  ��ضتهالك  بقيمة  �مللزم  �مل�ضتاجر هو  �ن   - بت�ضليم م�ضتند�ت  �لز�م 

والبد من تطهري �ملاأجور من تلك �الإلتز�مات ليمكن �عادة �الإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف �لدعوى 

�لثالثاء   يوم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  �عالنكم  �إعــادة  �لق�ضائية  �للجنة  وقــررت 
�لر�بعة(  )�للجنة  �لق�ضائية  �للجنة  �مـــام  3.00م  �ل�ضاعة   2017/3/28 �ملــو�فــق 
بالد�ئرة �الإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى 
فاأنت مكلف   . �لن�ضر  تاريخ  �يــام من  �مل�ضافة �ىل ثالثة  مــدة  بتق�ضري  �أمــر  وقــد   ،

باحل�ضور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
   اعالن حكم غيابي بالن�سر 

يف الدعوى 2017/1515 اإيجارات   
�ملنظورة �مام �لد�ئرة �لق�ضائية �البتد�ئية �للجنة �لثامنة

�ىل �ملحوم عليه : 1- روؤية جديدة لتجارة �ملو�د �العالنية - �س ذ م م 
2- فادي يو�ضف �ضفيق يو�ضف  

 نعلمكم بان �للجنة �لق�ضائية �الإبتد�ئية باملركز حكمت بجل�ضتها 2017/3/22  يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله  

 ل�ضالح /ميثاء علي عبد�هلل �لعوي�س - ممثله : �ضركة �ضنتميرت كيوب للعقار�ت
 22800 بقيمة  �اليجارية  �مل�ضتحقات  و�ضد�د  �ملاجور  باخالء  عليهما  �ملدعي  �لــز�م 
بغر�مة  �لز�مهما  �لتام مع  �لتام مع  ي�ضتجد من 2017/3/2 وحتى �الخــالء  وما 
و�لر�ضوم  و�لكهرباء  �ملاء  �لذمة من  بــر�ءة  درهم مع تقدمي  بقيمة 1000  �ل�ضيك 

و�مل�ضروفات. 
وملا كان هذ� �حلكم قد �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �ل مكتوم 
يوما   15 لالإ�ضتئناف خالل  قابل  فهو   ، علنا مبثابة �حل�ضوري  وتلي  دبي  حاكم 

�عتبار� من تاريخ ن�ضر هذ� �الإعالن و�إال �ضار نهائيا قابال للتنفيذ. 
مركز ف�س املنازعات اليجارية
اللجنة الثامنة بالدائرة البتدائية 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11977 بتاريخ 2017/3/25   
   اعالن حكم غيابي بالن�سر 

يف الدعوى 2017/214 اإيجارات   
�ملنظورة �مام �لد�ئرة �لق�ضائية �البتد�ئية �للجنة �لر�بعة

�ىل �ملحوم عليه : 1- �ضي �و �ن �ي �ك�س للتجارة �لعامة - �س ذ م م 
�لق�ضائية  �للجنة  بــان  نعلمكم    - �ضعيد   جمعه  درويــ�ــس  خمي�س  ر�ئـــد   -2

�الإبتد�ئية باملركز حكمت بجل�ضتها 2017/3/12  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
 ل�ضالح /ميثاء علي عبد�هلل �لعوي�س - ممثله : �ضركة �ضنتميرت كيوب للعقار�ت  
ب�ضد�د  �ملدعي عليها  �لــز�م  �ل�ضو�غل مع  وت�ضليمه خاليا من  �ملاجور  باخالء 
مبلغ  وقدره 32500 درهم �لقيمة �اليجارية للفرتة من 2016/9/2 ولغاية 
2017/3/1 وما ��ضتجد من �جر من تاريخ 2017/3/2 وحتى �الخالء �لفعلي 
مع �لز�مها مببلغ 1000 درهم غر�مة �رجتاع �ضيكني ، باح�ضار �ضهادة بر�ءة 

ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي ، وبالر�ضوم و�مل�ضروفات. 
�ل  �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد  �ل�ضمو  با�ضم �ضاحب  وملا كان هذ� �حلكم قد �ضدر 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة �حل�ضوري ، فهو قابل لالإ�ضتئناف خالل 15 

يوما �عتبار� من تاريخ ن�ضر هذ� �الإعالن و�إال �ضار نهائيا قابال للتنفيذ. 
مركز ف�س املنازعات اليجارية
اللجنة الرابعة بالدائرة البتدائية 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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 �ــضــرح �ملــ�ــضــتــ�ــضــار �لــدكــتــور ر��ـــضـــد بن 
جمعية  عـــام  �أمـــني  �لــظــاهــري  ك�ضي�س 
�الليكرتونية  لــلــريــا�ــضــات  �المــــــار�ت 
للريا�ضات  �المــــــــــار�ت  مــنــتــخــب  �أن 
�لفردية  �الألـــعـــاب  فــئــة  �اللــكــرتونــيــة 
�ل�ضرق  بــطــوالت  �قــــوى  �ــضــيــ�ــضــارك يف 
�لعاملية  �لـــبـــطـــولـــة  وهــــــي  �الو�ـــــضـــــط 
للريا�ضات  رويــل  باتل  �لكويت  بطولة 
دولة  يف  �قامتها  �ملزمع  �الليكرتونية 
 22 20 �ىل  �لــفــرتة  �لــكــويــت خـــالل 
ويـــ�ـــضـــم منتخب  �أبـــــريـــــل،  �ــضــهــر  مــــن 
�لذهبي  �ملـــقـــاتـــل  مــــن  كــــل  �المـــــــــار�ت 
حممد �لبناء بطل �المار�ت للريا�ضات 
ــــطــــل �أوروبـــــــــــــا يف  �اللــــيــــكــــرتونــــيــــة وب
 2016 لعام  �الليكرتونية  �لريا�ضات 
لعام  �لفرن�ضية  كوفك�س  بطولة  وبطل 

2017 و�لالعب حمد �ل�ضام�ضي
وتــقــدم �ملــ�ــضــتــ�ــضــار �لــدكــتــور ر��ــضــد بن 
و�لعرفان  بال�ضكر  �لــظــاهــري  ك�ضي�س 
دعمها  عــلــى  �لــر�ــضــيــدة  �لـــقـــيـــادة  �إىل 
�لعموم  عــلــى  لــلــريــا�ــضــة  �لـــالحمـــدود 
على  �اللــــيــــكــــرتونــــيــــة  ــــات  و�لــــريــــا�ــــض
تــوجــيــهــات رئي�س  �خلــ�ــضــو�ــس وثــمــن 
بن  �ــضــلــطــان  �لــ�ــضــيــخ  �الد�رة  جمــلــ�ــس 
ودعمه  نهيان  �آل  �ضخبوط  بن  خليفة 
للريا�ضات  �المــار�ت  ملنتخب  �ملتو��ضل 

�لكويت  بــطــولــة  تعترب  �اللــكــرتونــيــة. 
�الليكرتونية  للريا�ضات  رويـــل  بــاتــل 
فـــئـــة �اللـــــعـــــاب �لــــفــــرديــــة مــــن �قــــوى 
�الو�ضط  �ل�ضرق  يف  �لعاملية  �لبطوالت 
عدد  يتجاوز  حيث    2012 عــام  منذ 
500 العب  �كرث من  فيها  �مل�ضاركني 
على  و�ضتقام  �لعامل  دول  خمتلف  من 
�أر�س �ملعار�س �لدولية يف دولة �لكويت 
وهي برعاية كرمية من �ل�ضيخ حممد 

عبد�هلل مبارك �ل�ضباح.
و�أكــد بن ك�ضي�س �ن هذه �لبطولة من 
�أقوى �لبطوالت �لعاملية يف فئة �اللعاب 
و�لبطوالت  �لـــعـــمـــوم  عــلــى  �لـــفـــرديـــة 

�لقتالية على �خل�ضو�س يف �لريا�ضات 
�اللكرتونية . 

وقال �بن ك�ضي�س �أملنا كبري يف حتقيق 
لالمار�ت  ي�ضجل  جديد  نوعي  �جنــاز 
�أبـــطـــال �المـــــار�ت  و�أكـــــد �ن ثــقــتــنــا يف 
�اللعاب  فئة  �اللكرتونية  للريا�ضات 
�لــفــرديــة الحــــدود لــهــا ونــحــن و�ثقني 
�ضي�ضطر  �جنـــــاز�  �ــضــيــحــقــقــون  بــانــهــم 
��ضم �المــار�ت عاملياً  يف هذه �لريا�ضة 
�لتجمع  هـــــذ�  ويف  �لـــنـــ�ـــضـــاة  حـــديـــثـــة 
�أن  و�أو�ضح   ، �لعاملي �ل�ضخم  �لريا�ضي 
�أع�ضاء �لبعثة يقدرون حجم �مل�ضوؤولية 

وهم على قدر �لتحدي.

••  ال�شارقة - الفجر:

�الأول  �أم�س  م�ضاء  �ل�ضرقاوي  �مللك  �أ�ضرة  تغنت 
�لق�ضائد  مــن  �لعديد  و�أفـــردت  �ضلطان  حــب  يف 
م�ضاعرها  عن  عربت  �لتي  و�لنبطية  �لف�ضيحة 
لــ�ــضــاحــب �لــ�ــضــمــو �لــ�ــضــيــخ �لــدكــتــور �ــضــلــطــان بن 
�الأعلى لالحتاد  �ملجل�س  �لقا�ضمي ع�ضو  حممد 

حاكم �ل�ضارقة حفظه �هلل ورعاه  .
وحــمــلــت �الأمــ�ــضــيــة �لــ�ــضــعــريــة مــعــاين غــالــيــة يف 
نادي  جهود  تالقت  �أن  بعد  �لعاملي  �ل�ضعادة  يوم 
�ل�ضارقة لكرة  �لثقايف ونادي  �لريا�ضي  �ل�ضارقة 
�آل  عبد�هلل  بن  �أحمد  �ل�ضيخ  رعاية  حتت  �لقدم 
�الأم�ضية  تنظيم  يف  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  ثــاين 
و�ــضــط ح�ضور  �لــ�ــضــعــر�ء الحيائها  كــبــار  ودعـــوة 
كــبــري مـــن العــبــي �لـــنـــادي و�جلـــمـــهـــور �ملتذوق 

لل�ضعر ولفيف من �ملدعوين .
حــ�ــضــر �الأمــ�ــضــيــة �لــتــي �أقــيــمــت يف �ــضــالــة كبار 
كل  �لــقــدم  لكرة  �ل�ضارقة  نــادي  يف  �ل�ضخ�ضيات 
�ملجل�س  ع�ضو  �ل�ضويدي  �ضامل  بن  خمي�س  من 
�ضوؤون  د�ئــرة  رئي�س  �ل�ضارقة  الإمـــارة  �لتنفيذي 
�ل�ضو�حي و�لقرى وعي�ضى هالل �حلز�مي �أمني 
و�ملهند�س  �لريا�ضي  �ل�ضارقة  لنادي  �لعام  �ل�ضر 
نادي  �إد�رة  جمــلــ�ــس  عــ�ــضــو  �لــهــاجــري  �ضليمان 
وعلي  �مل�ضاعد  �ل�ضر  �أمـــني  �لريا�ضي  �ل�ضارقة 

�ل�ضارقة  نــــادي  �إد�رة  جمــلــ�ــس  عــ�ــضــو  �الأمـــــريي 
و�أع�ضاء  لــالأمــ�ــضــيــة  �ملــنــظــمــة  �لــلــجــنــة  رئــيــ�ــس 
�مللك  وحمبي  �لناديني  وكــو�در  �ملنظمة  �للجنة 

�ل�ضرقاوي .
فيما �أحيا �الأم�ضية كل من �ل�ضعر�ء علي �ل�ضوين 
و�ضيخه  �لــربيــكــي  وحمــمــد  �لرفي�ضا  و�ــضــلــطــان 
قنب�س وخمي�س  �أكــرم جميل  و�لدكتور  �ملطريي 

بن �ضامل �ل�ضويدي .

ويف بــد�يــة �الأمــ�ــضــيــة �أطــلــق �لــنــاديــني و�ــضــم �أنا 
لل�ضعادة  �لعاملي  �ليوم  مبنا�ضبة  �مللك  مع  �ضعيد 
بعدها قدم �الأم�ضية �ل�ضاعر علي �ل�ضوين و�أ�ضاد 
�لتي  �الأم�ضية  هذه  تنظيم  يف  �لناديني  مببادرة 
�أبرزت معنى �ل�ضعادة �لتي قدمها حاكم �ل�ضارقة 
تغنت  �لتي  ق�ضائدهم  �ل�ضعر�ء  وقــدم   . ل�ضعبه 
�لفيا�ضة  �لكلمات  وعك�ضت  �لــدولــة  بـــاإجنـــاز�ت 
و�أبــــرزت جهوده  �ل�ضاقة  و�لـــوالء حلــاكــم  �حلــب 

و�لــعــلــم ومكارمه  و�ملــعــرفــة  �لــثــقــافــة  يف جمـــال 
�ل�ضخية يف كل مكان و�لق�ضائد توحدت عبار�تها 
�ل�ضاعرة  عنها  عــربت  �لتي  �ل�ضعرية  �لكلمة  يف 

�ضيخه �ملطريي: �ضلطان غنيت با�ضمك فخر�..
�الأوىل  ق�ضيدته  �لربيكي  حممد  �ل�ضاعر  وقدم 
طابت  مطلعها  وق�ضيدة  �ل�ضويف  خلوت  بعنو�ن 
�ضيخه  �ل�ضاعرة  وقــدمــت  كما  �لق�ضيد  حـــروف 
�ل�ضعر  بــعــنــو�ن عــبــقــري  قــ�ــضــيــدتــني  �ملـــطـــريي 
فقلت  هو�ها  وقــالــو�  �لثانية  ق�ضيدتها  ومطلع 
�ــضــامل �ل�ضويدي  بــن  �ملـــاء و�ملــطــر وقـــدم خمي�س 
ق�ضيدتني �الأوىل بعنو�ن و�ضية و�لثانية حلاكم 
�ل�ضارقة فيما تغنى �ل�ضاعر �لدكتور �أكرم جميل 
يف  �ضلطان  بعنو�ن  �ل�ضارقة  حاكم  مباآثر  قنب�س 
عــيــون �لــبــيــان مــن ديــو�نــه تــر�نــيــم على �ضفاف 
�لــ�ــضــارقــة و�أبـــــدع �لــ�ــضــاعــر �ــضــلــطــان �لــرفــيــ�ــضــا يف 
وق�ضيدة  تقول  �ل�ضارقة  حملت  و�لــتــي  �أ�ــضــعــاره 
علي  �ل�ضاعر  و�ختتم  عرقوب  فوق  بجل�ضة  ودي 
�ل�ضوين بتقدمي �أجمل ما لديه يف ق�ضيدة وطن 

�الأحر�ر وق�ضيدة عن حاكم �ل�ضارقة .
ير�فقه  هــالل  عي�ضى  قــام  �الأمــ�ــضــيــة  نهاية  ويف 
و�ال�ضادة  �ل�ضعر�ء  بتكرمي  و�الأمــريي  �لهاجري 
بــهــذ� �لــنــجــاح �لــكــبــري لــالأمــ�ــضــيــة و�لــتــي قدمت 
رو�ئع �لق�ضيد �لف�ضيح و�لنبطي يف حب حاكم 

�ل�ضارقة .

•• اأبو ظبي - الفجر:

يتو�فدون من خمتلف  و�لــدر�جــون  �ل�ضائقون  بــد�أ 
�ملــتــحــدة قبل  �لــعــربــيــة  �إىل �الإمـــــار�ت  �لــعــامل  دول 
�نــطــالق ر�يل �أبــوظــبــي �لــ�ــضــحــر�وي �ملــدعــوم من 
ني�ضان �الأ�ضبوع �ملقبل. وتنطلق �جلولة �لثالثة من 
 )FIA( بطولة كاأ�س �لعامل للر�ليات �ل�ضحر�وية
للدر�جات  �لعامل  �الإفتتاحية من بطولة  و�جلولة 
�لنارية )FIM( مع مرحلة �إ�ضتعر��ضية �ضُتقام يف 
منتجع �لفر�ضان �لريا�ضي �لدويل يف 1 �أبريل، على 
�ضحر�ء  عــرب  �ملناف�ضات  خلو�س  �لــفــرق  تنتقل  �أن 
�لربع �خلايل من 2 ولغاية 6 �أبريل. ويجمع ر�يل 
�أبــوظــبــي �لــ�ــضــحــر�وي مــرة جــديــدة بــني �لقطري 
�ل�ضيخ خالد  و�الإمــار�تــي  �لعطية  �ضالح  بن  نا�ضر 
�لقا�ضمي يف مناف�ضة �ضر�ضة بينهما بد�أت قبل 14 
يف  �الأوىل  للمرة  �لثنائي  هــذ�  تــو�جــه  وقــد  عــاًمــا. 
للر�ليات، حني جنح  �الأو�ضط  �ل�ضرق  ر�يل  بطولة 
�لقا�ضمي يف �إنتز�ع �للقب �الإقليمي للمرة �الأوىل يف 
م�ضريته عام 2004 بعد �أن �ضبقه �لعطية لتحقيق 
هذ� �الإجناز يف �لعام 2003 بعد عودته �إىل رحاب 

�لبطولة �إثر غياب د�م حلو�ىل 6 �أعو�م.  
�لقطري  بـــني  ــيــة  �لــريــا�ــض �ملــنــافــ�ــضــة  و�إ�ـــضـــتـــمـــرت 
عديدة  ملو��ضم  �الإقليمية  �لبطولة  يف  و�الإمــار�تــي 
للر�ليات  �لعامل  بطولة  �إىل  �ل�ضعلة  متتد  �أن  قبل 
�إهتماماته على فئتي  )FIA(، حيث ركز �لعطية 
ل�ضيار�ت  �لعامل  �أي بطولة  �آر �ضي”  دبليو  “بي  �لـ 
“دبليو  و�لـــ   2006 �أحــرز لقبها عام  �ّلـتي  �الإنتاج 

�آر �ضي2” �ّلتي فاز بها عامي 2014 و2015، يف 
وقت جل�س �لقا�ضمي خلف مقود �ضيار�ت �لـ “دبليو 

�آر �ضي” من طر�ز�ت “فورد” و”�ضيرتوين«.
مغامر�ت  خلو�س  و�لقا�ضمي  �لعطية  �إنتقل  حالًيا 
و�لكثبان  ــــرمــــال  و�ل �لـــ�ـــضـــحـــر�ء  بـــاتـــت  خمــتــلــفــة 
كاأ�س  بطولة  وحتــديــًد�  �الأّول  م�ضرحها  �لرملية 
�أحرز  �ل�ضحر�وية )FIA(، فقد  للر�ليات  �لعامل 
 2011 عــامــي  مــرتــني  د�كــــار  ر�يل  لــقــب  �لعطية 
�لعديد  و�أحـــرز  )ميني(  و2015  )فولك�ضفاكن( 
�لــعــامل للر�ليات  مــن �جلــــوالت يف  بــطــولــة كــاأ�ــس 
�لــ�ــضــحــر�ويــة )FIA( حمــــرًز� �لــلــقــب �لــعــاملــي 3 

مر�ت �أعو�م 2008 و2015 و2016. 
ولكن �لقا�ضمي، �ضاحب �ل�ضخ�ضية �حلازمة، ميلك 
بني يديه �أحدث ن�ضخة من “بيجو” وهو طر�ز �لـ 
“3008 دي كيه �آر” �ّلذي �ضيكون حتت ت�ضرفه 
م�ضاركته  �أن  علًما  �ل�ضحر�وي.  �أبوظبي  ر�يل  يف 
 2015 عــام  �ل�ضحر�وي  �أبوظبي  ر�يل  يف  �الأوىل 
�إنتهت ب�ضبب م�ضكلة ميكانيكية حرمته من �إحتالل 
مركز متقدم يف �لرتتيب �لعام، ليعود �لعام �ملا�ضي 
ويعو�س ذلك باإحتالله للمركز �ل�ضابع يف �لرتتيب 

�لعام على منت “ميني �أول4 ر�ي�ضينغ«.
وقد و�ضل �لقا�ضمي، وخلف مقود “بيجو 2008 
�لذي  �ل�ضحر�وي  دبي  ر�يل  ثانًيا يف  �آر”،  كيه  دي 
�لعطية،  �لبطل  و�ضيف  لقب  وحمل  موؤخًر�  �أقيم 
بعدما كاد �أن ُينهي ر�يل د�كار مطلع �لعام �جلاري 
)يناير( يف �أول م�ضاركة له �إثر دخول نادي �لع�ضرة 
ما  �لــيــوم  يف  لالإن�ضحاب  ي�ضطر  �أن  قبل  �الأو�ئــــل 

ولكنه  مــيــكــانــيــكــيــة،  م�ضكلة  بــ�ــضــبــب  �الأخـــــري  قــبــل 
جهده  ق�ضارى  بــذل  على  عــازًمــا  �ضيكون  بالتاأكيد 
�ملناف�ضة  �أجـــل  �لــ�ــضــحــر�وي مــن  �أبــوظــبــي  يف ر�يل 
�ّلذي  �لــزخــم  متابعة  بــهــدف  �الأوىل  �ملــر�كــز  عــلــى 
بطولة  له يف  تناف�ضّي حقيقي  �أول مو�ضم  يف  بــد�أه 
يف   .)FIA( �ل�ضحر�وية  للر�ليات  �لــعــامل  كــاأ�ــس 
وقت ُيعترب �ملالح خالد �لكندي، �لذي �ضيجل�س يف 
�ل�ضيخ �لقا�ضمي، و�حًد�  �إىل جانب  �ل�ضاخن  �ملقعد 
من �أكرث �ملالحني خربة يف دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملــتــحــدة، كــمــا ميــلــك مــعــرفــة تــامــة ويــــدرك �أ�ضر�ر 
يف  جلو�ضه  خــالل  مــن  �لغربية  �ل�ضحر�ء  وخبايا 
يحيى  �ملخ�ضرم  �ل�ضائق  جانب  �إىل  �ملالحة  مقعد 

بالهلي يف منا�ضبات عديدة.
مدوية  �إنت�ضار�ت  �لعطية  حقق  ذ�تــه،  �لوقت  ويف 
جان  ملالكه  ر�ي�ضينغ”  “�أوفردر�يف  فريقه  باألو�ن 
“تويوتا  �لـــ  �ضيارته  مــقــود  فــورتــني وخــلــف  مـــارك 
�ضت  �ألــقــاب  �إحــــر�ز  مــن  متكن  حيث  هايلوك�س”، 
�أبوظبي  �ملــا�ــضــي وهـــي  �لــعــام  �ــضــارك فيها  جـــوالت 
وقــطــر و�إ�ــضــبــانــيــا و�إيــطــالــيــا وبــولــنــد� و�ملـــغـــرب يف 
�لعامل  كـــاأ�ـــس  بــطــولــة  لــقــب  �إحــــــر�ز  �إىل  طــريــقــه 
�أما فوزه يف ر�يل   .)FIA( ل�ضحر�وية� للر�ليات 
باإحتالل  لــه  �ضمح  مــوؤخــًر� فقد  �لــ�ــضــحــر�وي  دبــي 
�ملركز �لثاين يف �لرتتيب �لعام �ملوؤقت لل�ضائقني يف 
بطولة عام 2017 خلف �لبولندي �آرون دومز�ال، 
و�ّلذي  �حلــايل  �لعام  مطلع  رو�ضيا  باها  يف  �لفائز 
�أن  �لقطري  لل�ضائق  �ضبق  كما  �لعطية.  عنه  غــاب 
�أحرز لقب ر�يل �أبوظبي �ل�ضحر�وي مرتني عامي 

�لقا�ضمي  �ل�ضيخ  ي�ضعى  بينما  و2016،   2008
�إىل منع هذ� �ل�ضائق �لقادم من �لدوحة من �إ�ضافة 
بلقبه  �الإحتفاظ  حّتى  �أو  �ضجله  �إىل  ثالث  �إنت�ضار 

للعام �لثاين على �لتو�يل. 
وقــــال حمــمــد بـــن �ــضــلــّيــم، رئــيــ�ــس نــــادي �الإمـــــار�ت 
لل�ضيار�ت ورئي�س �إحتاد �الإمار�ت لريا�ضة �ل�ضيار�ت 
“نا�ضر وخالد هما يف طليعة  و�لدر�جات �لنارية: 
�لر�ليات يف �ل�ضرق �الأو�ضط على مدى �ل�ضنو�ت �لـ 
�أخرى  مرة  يتناف�ضا  �أن  �لر�ئع  ومن  �ملا�ضية،   14
على �لرمال و�لكثبان �لرملية يف �الإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة، هنا يف ر�يل �أبو ظبي �ل�ضحر�وي«.
وتابع بن �ضلّيم قائاًل: “�إن جناح كل من �ل�ضائَقني 
�أن  على  �ملنطقة  يف  �لــنــا�ــس  مــن  �لكثري  �ضجع  قــد 
�إهتمامهما  �أن  كــمــا  �لــ�ــضــيــار�ت،  بــريــا�ــضــة  يهتمو� 
�ل�ضحر�وية  لــلــر�لــيــات  �لـــعـــامل  كـــاأ�ـــس  بــبــطــولــة 
�لريا�ضة  هــذه  تكون  الأن  �آخــر  �ضبب  هــو   )FIA(

حالًيا �ضعبية جًد� يف �ملنطقة«.
ــقــام ر�يل �أبـــو ظــبــي �لــ�ــضــحــر�وي بــرعــايــة �ضمو  وُي
�ل�ضيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان، ممثل �حلاكم يف 
منطقة �لظفرة، كما يحظى �لر�يل بدعم كبري من 
بلدية �ملنطقة �لغربية، ومن كل من بلدية �أبوظبي، 
�ملتحدة،  �لعربية  �الإمــار�ت  لدولة  �مل�ضلحة  �لقو�ت 
حلبة  �لوطني،  �الإ�ضعاف  خدمات  �أبوظبي،  �ضرطة 
�أبوظبي، مياه �لعني،  �أدنوك، طري�ن  مر�ضى يا�س، 
فــنــادق روتــانــا و�ضنرتو  �لــنــفــايــات،  �أبــوظــبــي الإد�رة 
�لـــ�ـــضـــر�ب وحلبة  يـــا�ـــس، مــنــتــجــع قــ�ــضــر  ـ جـــزيـــرة 

�لفر�ضان.

نخبة ال�ّصائقني والّدراجني ي�صلون اإىل الإمارات  حت�صرًيا لرايل اأبوظبي ال�صحراوي

�سعلة التناف�س القدمی بني العطية والقا�سمي ت�ستعل جمدًدا يف ال�سحراء

ح�ضد العبو والعبات �الإمار�ت 23 ميد�لية 
ختام  يف  لــلــنــا�ــضــئــني  و3  لــلــكــبــار   20 مــنــهــا 
فز�ع  لبطولة  �لتا�ضعة  �لن�ضخة  مناف�ضات 
�لــدولــيــة الألـــعـــاب �لــقــوى لـــذوي �الإعـــاقـــة – 
�لكربى  �جلـــائـــزة  �ضل�ضلة  حمــطــات  �إحـــــدى 
�ل�ضيخ  �أقيمت حتت رعاية �ضمو  �لتي  �لعاملية 
�آل مكتوم ويل  حــمــد�ن بــن حممد بــن ر��ــضــد 
عــهــد دبـــي رئــيــ�ــس جمل�س دبـــي �لــريــا�ــضــي يف 
العبا   386 مبــ�ــضــاركــة  للمعاقي  دبـــي  نـــادي 

والعبة من 41 دولة .
�ليوم  فعاليات  بــاإقــامــة  �لبطولة  و�ختتمت 
�لــر�بــع مــ�ــضــاء �أمــ�ــس �الول �لـــذي �أ�ــضــفــر عن 
على  �لقر�س  رمي  بف�ضية  �ضامل  عائ�ضة  فوز 
م�ضجلة   32 �أف  فــئــة  �ملــتــحــركــة  �لــكــر��ــضــي 
�مل�ضابقة  �أن نف�س  10،72 مرت علما  م�ضافة 
�لتي  قا�ضمي  منية  �جلــز�ئــريــة  تــاألــق  �ضهدت 
�لعاملي  �لقيا�ضي  �لــرقــم  حتطيم  مــن  متكنت 
11،37 مرت  �مل�ضابقة م�ضجلة م�ضافة  لهذه 
كما حققت ثريا �لزعابي برونزية دفع �جللة 
على �لكر��ضي �ملتحركة فئة �أف 34 مب�ضافة 
با�ضمة  �لكويتية  حققت  بينما  مــرت   5،57
�لفئة م�ضجلة م�ضافة  �لف�ضية يف نف�س  جنم 

5،59 مرت.
�جلز�ئرية  و��ــضــلــت  �لــعــربــي  �ل�ضعيد  وعــلــى 
ناديا جممج تاألقها حمققة �مليد�لية �لذهبية 
يف دفـــع �جلــلــة عــلــى �لــكــر�ــضــي �ملــتــحــرك فئة 

وجمعت  مــرت   9،74 حققت  حينما   56 �أف 
ن�ضيمة  زميلتها  نــالــت  فيما  نقطة   1078
 10،80 م�ضجلة  �لف�ضية  �مليد�لية  �ضيفي 
جمعت  لكنها  جديد  �أفريقي  رقــم  وهــو  مــرت 
خالل �ملحاوالت 1012 نقطة فقط و�كتمل 
بح�ضول  �مل�ضابقة  هــذه  يف  �جلــز�ئــري  �لتاألق 
�لربونزية  �ملــيــد�لــيــة  عــلــى  جــــالل  �ــضــافــيــة 
جمعت  لكنها  مرت   10،59 م�ضافة  حمققة 
فاطمة  �لبحرينية  وحــقــقــت  نــقــطــة.   995
نظام ذهبية دفع �جللة من �لكر��ضي �ملتحركة 
فئة “ �أف 53 “ حمققة م�ضافة 4،63 مرت 
وجمعت 940 نقطة ويف نف�س �مل�ضابقة نالت 
 4،81 �أمل علي �لربونزية مب�ضافة  زميلتها 
387 نقطة فــقــط من  لــكــن مبــجــمــوع  مــرت 
�إبـــر�هـــيـــم �أحمد  �ملــــحــــاوالت. ونــــال �ملــ�ــضــري 
“ مب�ضافة   44 “ تي  ف�ضية دفــع �جللة فئة 
�لكويتي  �لـــربونـــزيـــة  ونـــــال  مـــرت   14،18
12،49 مرت علما  عبد�هلل �ل�ضالح مب�ضافة 
�لذهبية  حــقــق  �ضنجه  �ــضــونــد�ر  �لــهــنــدي  �أن 

مب�ضافة 13،36 مرت.
�إبـــر�هـــيـــم ف�ضية  �إبـــر�هـــيـــم  و�أحـــــرز �ملــ�ــضــري 
 “ �ملــتــحــرك فئة  �لــقــر�ــس مــن �لكر�ضي  رمــي 
39،07 مرت كما  “ حمققا م�ضافة   55 �أف 
رمي  �أبو �خلري ف�ضية  �مل�ضري مطاوع  حقق 
�لقر�س من �لكر�ضي �ملتحرك فئة “ �أف 57 
�مل�ضري  وكــ�ــضــب  مــرت   46،63 مبــ�ــضــافــة   “

�ل�ضيد عبد �ملنعم ف�ضية رمي �لرمح فئة �أف 
37 مب�ضافة 45،17 مرت .

برونزية  �حلــارثــي  ر��ــضــي  �ل�ضعودي  وك�ضب 
 “ �ملــتــحــرك فئة  �لــقــر�ــس مــن �لكر�ضي  رمــي 
نال  بينما  مــرت   9،48 مب�ضافة   “  51 �أف 
�ل�ضعودي �ضالح �لعنزي برونزية رمي �لرمح 
مب�ضافة   52 �أف  فئة  �ملتحرك  �لكر�ضي  مــن 

18،80 مرت.
لــيــنــد� حــمــري برونزية  ونـــالـــت �جلـــز�ئـــريـــة 
 5،52 مب�ضافة   12 تي  فئة  �لطويل  �لوثب 
مرت وحققت �مل�ضرية مها �أبو �ضامل برونزية 
دفع �جللة من �لكر�ضي �ملتحرك فئة �أف 55 

مب�ضافة 5،70 مرت.
�ل�ضوي�ضري  ح�ضد  �لــنــتــائــج  بقية  �أبــــرز  ويف 
5000 مرت  �ــضــبــاق  ذهــبــيــة  هــــاج  مــار�ــضــيــل 
بزمن    54 تي  فئة  �ملتحركة  �لكر��ضي  على 
كيميل  �لــكــيــنــي  وحــقــق  ثــانــيــة   11،54،80
�ضاجن ذهبية �ضباق 5000 مرت فئة  تي 11  
دقيقة   16،08،61 بــزمــن  �ملــ�ــضــافــة  قــاطــعــا 
ذهبية  �إدو�ردز  جوناثان  �لربيطاين  وك�ضب 
 2،05 مب�ضافة   13 �أف  فئة   �لــعــايل  �لقفز 
مرت ونال �الإير�ين �ضامان باكباز ذهبية رمي 
�لقر�س فئة  �أف 12 حمققا م�ضافة 45،04 
مرت .. يف حني توج �ملنتخب �لياباين بذهبية 
4*400 مــرت فــئــة تــي 53  �ــضــبــاق �لــتــتــابــع 
بزمن 3،20،67 دقيقة . وعرب ثاين جمعة 

بالرقاد رئي�س �للجنة �ملنظمة لبطوالت فز�ع 
بهذه  لــه  ت�ضريح  يف  �لــقــوة  لرفعات  �لدولية 
�ملنا�ضبة عن ر�ضاه باملح�ضلة �لعامة للبطولة 

�لتي قدمت �أف�ضل �مل�ضتويات �لدولية.
وقال “ حينما يتم ت�ضجيل 29 رقما جديد� 
على �مل�ضتويات �لقارية �ملختلفة منها 7 �أرقام 
طويلة  �ضنو�ت  �ضمد  �أغلبها  عاملية  قيا�ضية 
فاإن ذلك موؤ�ضر على قوة �مل�ضابقات و�الأ�ضماء 
�لتي �حت�ضنتها �الإمار�ت يف �أربع �أيام هي 96 
�ملثايل  �لتد�ضني  ليكون  �ملناف�ضات  من  �ضاعة 
لال�ضتاد �جلديد يف نادي دبي للمعاقني �لذي 
�أيقونة  بو�ضفه  �عتماده  �ضهادة  للعامل  قــدم 
باملقام  �الإمار�تية  �لريا�ضة  جديدة يف خدمة 
�الإعاقي  ذوي  ريا�ضي  لكافة  ومــركــز�  �الأول 
و�مل�ضاركة  لــلــحــ�ــضــور  و�لــــعــــامل  �ملــنــطــقــة  يف 
ح�ضيلة  �إن  بالرقاد  و�أ�ــضــاف   . فيه  و�الإبــــد�ع 
باملجمل  مر�ضية  �الإمــــار�ت  والعــبــات  العــبــي 
�لــعــام وهــنــاك �لــعــديــد مــن �لــنــتــائــج �لالفتة 
�لعامل  �أبطال  على  جنومنا  فيها  تفوق  �لتي 
�لبطولة  تــو�جــدهــم يف  فــر�ــس  مــن  وعــــززت 
و�ضاهمت  �ملقبل  �ل�ضيف  لندن  يف  �خلتامية 
وهي  م�ضتوياتهم  لتطوير  جهودهم  بتدعيم 
�لــغــايــة �الأ�ــضــا�ــضــيــة �لــتــي �أقــيــمــت مــن �أجلها 
هذه �لبطوالت �ملوجهة باملقام �الأول الأبنائنا 
�أمامهم  �حلــو�جــز  لك�ضر  �الإعـــاقـــة  ذوي  مــن 

وتو�جدهم يف �ملقدمة عامليا .

•• دبـي- الفجر:   

�أعلنت د�ئرة �لتنمية �ل�ضياحية يف عجمان عن �إطالق �ضباق خم�ض�س 
�ملقرر  للدر�جات  كم  �ضمن جولة عجمان   52 مل�ضافة  للمو�طنني 
�إقامتها يف 7 �بريل 2017، بالتعاون مع �لرعاة، م�ضرف عجمان 
و�ضرطة عجمان و�لدفاع �ملدين وجمموعة 32، و�ضيح�ضل �لفائزون 
 184،000 �لرجال و�ل�ضيد�ت على جو�ئز مالية قدرها  يف فئتي 
درهم.  ويهدف �ل�ضباق، �لذي يقام حتت رعاية �ل�ضيخ عبد �لعزيز 
�إىل  بعجمان،  �ل�ضياحية  �لتنمية  د�ئــرة  رئي�س  �لنعيمي،  حميد  بن 
و�حلياة   �للياقة  وتعزيز  �لــدر�جــات  ركـــوب  على  �الإقــبــال  ت�ضجيع  
كورني�س  مــن  �لــ�ــضــبــاق  وينطلق  �لـــدولـــة.  مــو�طــنــي  بــني  �ل�ضحية 
104كم، وذلك الإتاحة  عجمان �إىل جانب �ل�ضباق �لرئي�س مل�ضافة 

�جلماعي  �حلــدث  هــذ�  مــن  �ال�ضتفادة  �مل�ضاركني  جلميع  �لفر�ضة 
لركوب �لدر�جات و�لذي �ضيجري على طرقات تامة �الإغالق. 

ويقام يف ختام �ل�ضباق حفل لتوزيع �جلو�ئز و�إفطار جماعي �ضيتوج 
خالله �لفائزين باملر�كز �لثالثة �الأوىل يف فئتي �لرجال و�ل�ضيد�ت 
، حيث �ضيح�ضل �لفائز �الأول يف كل فئة على مبلغ 10،000 درهم 

نقد�ً، و�لثاين على 8،000 درهم، و�لثالث 5،000 درهم.
�ليوم �ضباق خريي  4 من م�ضاء ذ�ت  �ل�ضاعة  كما �ضيجري يف متام 
و�ملقيمني  و�لـــزو�ر  �لــدر�جــني  جلميع  متاحاُ  �ضيكون  كم   7 مل�ضافة 
�لر�غبني يف �ال�ضتمتاع باحلدث ومبناظر مدينة عجمان �خلالبة، 
�ضريك  �جلليلة«  »موؤ�ض�ضة  �إىل  �ل�ضباق  بريع  �لــتــربع  يتم  �أن  على 
�حلدث �خلريي.  ومبقدور جميع �لدر�جني و�مل�ضجعني �ال�ضتفادة 
�لر�عية  �ل�ضتة  �لفنادق  توفرها  �لتي  �خلا�ضة  �لغرف  �أ�ضعار  من 

للحدث خالل عطلة نهاية �الأ�ضبوع، ليت�ضنى جلميع �أفر�د �لعائلة 
هذه  وت�ضمل  عجمان،  ربــوع  يف  ممتعة  �أ�ضبوع  نهاية  عطلة  ق�ضاء 
عجمان،  بي�س  ر�مــاد�  �ضر�ي،  عجمان  عجمان،  فريمونت  �لفنادق: 
�لــزور�ء، فندق ق�ضر  بي�س  �أوبــروي  ذ�  كمبين�ضكي عجمان، منتجع 
https://www. زيــارة:  يرجى  �ملعلومات  من  )ملزيد  عجمان 
hopasports.com/event/ride-ajman-2017

�ل�ضياحية  �لتنمية  د�ئــرة  عــام  مدير  �لنعيمي،  في�ضل  �ضعادة  وقــال 
�لــدر�جــات، ي�ضعدين  �إىل حد�ثة عهدي يف ركــوب  “نظر�  بعجمان: 
حتظى  باتت  ريا�ضة  يف  �مل�ضاركة  على  ي�ضجع  حــدث  يف  �أ�ــضــارك  �أن 
�لتح�ضري�ت حالياً  �الإمـــار�ت، وجتــري  دولــة  بجماهريية كبرية يف 
على قدم و�ضاق الإقامة جولة عجمان يف عامها �لثاين على �لتو�يل 

على نحو �أكرب و�أف�ضل.«

جولة عجمان للدراجات تخ�س�س �سباقًا للمواطنني مل�سافة 52 كم 

الإمارات حت�سد 23 ميدالية يف دولية فزاع لألعاب القوى

الق�صائد توحدت: �صلطان غنيت با�صمك فخرا

نادي ال�سارقة الريا�سي ونادي ال�سارقة لكرة القدم يحييان اأم�سية �سعرية يف حب �سلطان مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سعادة 
الناديان اأطلقا و�صم )اأنا �صعيد مع امللك(

را�سد بن ك�سي�س : منتخبنا للريا�سات الإليكرتونية 
ي�سارك يف اأقوى بطولت ال�سرق الأو�سط بالكويت
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الفجر الريا�ضيالفجر الريا�ضي
مدرب  دوبـــري  غو�ييه  دو  �آالن  �ل�ضهري  �لفرن�ضي  �ملـــدرب  �أكــد 
�أن دولة   2016 �لــذهــبــي  دبــي  كــاأ�ــس  فــازيــر�بــاد بطل  �جلـــو�د 
�ضباقات  �أجنــح  الأحــد  رئي�ضيا  مــركــز�  �لــيــوم  �أ�ضبحت  �الإمــــار�ت 

�خليول يف �لعامل.
وقال دو غو�ييه - يف حديث لوكالة �أنباء �الإمار�ت و�م يف مكتبه 
�لعاملي  دبي  كاأ�س  �نطالق  قبيل  فرن�ضا  �ضمال  مبدينة غوفيوه 
له  بالن�ضبة  بــات  للخيول  �لعاملي  دبــي  كاأ�س  حــدث  �إن  للخيول  
جيد�  �الإعـــد�د  على  فريقه  برفقة  يحر�س  كبري�  عامليا  حدثا 
للم�ضاركة فيه عرب خو�س �أكرب ما ميكن من ح�ض�س �لتدريب 
دورة هذ�  ي�ضارك يف  �أن فريقه  و�أو�ضح  �لتتويج فيه.  �أمــل  على 
�لعام بنحو 30 من �أرفع �خليول �لفرن�ضية ..موؤكد� �أن �لفريق 
م�ضمار  على  و�لتتويج  للمناف�ضة  جــاهــد�  �ضي�ضعى  �لفرن�ضي 

ميد�ن يف دبي .
�ــضــنــو�ت طــويــلــة يــحــر�ــس ب�ضكل منتظم  �أنـــه ومــنــذ  ولــفــت �ىل 
دولة  ت�ضهدها  �لتي  �لدولية  �ل�ضباقات  جميع  يف  �مل�ضاركة  على 

�مل�ضابقات  �أوىل  �أن  �أتــذكــر  وقـــال   .. دبـــي  يف  خــا�ــضــة  �الإمـــــار�ت 
�لقدمي  �ل�ضباب  نادي  كانت يف م�ضمار  �لتي خ�ضناها  �لدولية 
هجني  ح�ضان  وهــو  �ضاناياز  باجلو�د  مــرة  والأول  �ضاركت  حيث 
�لتو�جد يف  �أحر�س على  �أغا خان ومن يومها  مملوك لالأمري 
كل �لفعاليات �لدولية يف مقدمتها كاأ�س دبي �لعاملي �لذي بات 
�ليوم حدثا دوليا عمالقا ��ضتطاع يف ظرف وجيز �أن ير�ضم له 

مكانة كبرية بني �الأمم يف هذه �لريا�ضة«.
و�أقـــوى �خليول  و�أح�ضن  �أرفــع  نــرى  �أ�ضبحنا  “ �ليوم  و�أ�ــضــاف 
�لعاملية تتبارى وتت�ضابق يف �الإمار�ت وتتوج يف كاأ�س دبي �لعاملي 
وهذ� مل يكن ليتم لوال جودة �مل�ضمار �لذي طور ب�ضكل ع�ضري 
لدرجة يتفوق فيها على �أ�ضهر �مل�ضامري يف �لعامل و�لف�ضل هنا 
يعود �إىل �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم نائب 

“رعاه �هلل”  دبــي  �لـــوزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لــدولــة  رئي�س 
�لعاملي حدثا  دبــي  كاأ�س  على جعل  كلل  ودون  بجد  �لــذي عمل 
على  باللعبة  و�ل�ضغوفني  �ملت�ضابقني  كبار  يغري  كبري�  ريا�ضيا 

م�ضتوى �لعامل باأ�ضره.
دورة  يف  م�ضاركته  خــالل  من  حتقيقه  يف  ياأمل  ما  وبخ�ضو�س 
هذ� �لعام ..قال �ملدرب �لفرن�ضي �ل�ضهري �آالن دو غو�ييه دوبري 
�ضبقت  �لتي  �الأ�ــضــهــر  طيلة  مكثفة  تــدريــبــات  خا�س  فريقه  �إن 
موعد �نطالق �ضباقات كاأ�س دبي �لعاملي للخيول وحر�س على 
�الإ�ضر�ف �ضخ�ضيا على كل �لتدريبات �ليومية للخيول ون�ضعى 
�لتي  �لتدريبات  خــالل  و�أ�ــضــاف   . باللقب  و�لتتويج  للمناف�ضة 
م�ضمار  يف  �لعاملي  دبــي  لكاأ�س  ��ضتعد�د�  �إقامتها  على  حر�ضنا 
�لتمارين �خلا�س بنا يف مدينة “غوفيو” حاولنا �أن يتوىل كل 

�جليد  �لرتكيز  ل�ضمان  خيول  �أربعة  �إىل  ثالثة  تدريب  فار�س 
ويف كــل يـــوم يق�ضي كــل حــ�ــضــان نــحــو �ــضــاعــة وعــ�ــضــريــن دقيقة 
ر�حته  على  و�ل�ضهر  �جليدة  �لعناية  مع  �ملكثفة  �لتمارين  من 
�إىل  �لت�ضخني  بــدء� من مرحلة  �لتدريب  و�حــرت�م كل مر�حل 
�مل�ضي  مرحلة  �إىل  �ل�ضريعة  �ل�ضباقات  على  �لــتــمــرن  مرحلة 
�لبطيء لتمكني �حل�ضان من بع�س �لر�حة و��ضرتجاع �الأنفا�س 
بعد �لتدريبات �ل�ضريعة. وقال “ حتى �الأيام �لقليلة �لتي �ضبقت 
�أقوم برحالت منتظمة  �نطالق �ضباقات كاأ�س دبي �لعاملي كنت 
بني باري�س ودبي لالطمئنان على �ال�ضتعد�د �لنف�ضي و�جل�ضدي 
خليولنا بعد و�ضولها �إىل �الإمار�ت قادمة من فرن�ضا وكل هذ� 
�لفرن�ضي  �ملــدرب  وقــدم  للم�ضابقة.  �إطــار حت�ضري�تنا  يدخل يف 
�ضكره ملنظمي فعاليات كاأ�س دبي �لعاملي على كل ما قدموه من 

�أجل  و�لتدريب من  ��ضتقبال وظروف جيدة لال�ضتعد�د  ح�ضن 
ي�ضارك  �لتي  للم�ضابقات  �ال�ضتعد�د  �أمت  على  فريقه  يكون  �أن 
فيها. و�أ�ضاف نحن ر��ضون حتى �الآن على م�ضتوى �خليول وكل 
�ضيء على ما ير�م وكما يف كل �ل�ضباقات د�ئما نخ�ضى �إ�ضابة �أي 
ح�ضان عند �لتمرينات قبيل �نطالق �مل�ضابقات �لر�ضمية لكن ال 

توجد �أي م�ضكلة حتى �الآن.
�أ�ــضــهــر �ملدربني  �أحـــد  �آالن دو غــو�يــيــه دوبــــري  �ملــــدرب  ويــعــتــرب 
�لفرن�ضيني يف �للعبة حيث توج بعدة كوؤو�س و�ألقاب عاملية كان 
ببطولة  فاز  حني  فازير�باد  �جلــو�د  رفقة  �ملا�ضي  �لعام  �آخرها 
�ملجموعة  عــن  �أوكـــي  رو�يـــال  بــري  وب�ضباق  �لذهبي  دبــي  كــاأ�ــس 

�الأوىل وو�ضيف بطولة �إيلرند� �لدولية للخيول .
كاأ�س  بالتتويج يف  يحلم  �لــذي  دوبــري  دو�غو�ييه  ر�ضيد  ويبلغ 
�ضباق  �لدولية يف  �الألقاب  300 من  �لعاملي للخيول نحو  دبي 
د�خل  �ل�ضباقات  مــن  كثري  يف  تتويجه  �إىل  �إ�ضافة  �ملجموعات 

فرن�ضا.

الفرن�سي اآلن دو غواييه ل� وام : الإمارات اأ�سبحت مركزا رئي�سا لأجنح �سباقات اخليول يف العامل 

تــقــام �جلــولــة �لــثــالــثــة و�الأخـــــرية من 
“كاأ�س  لــبــطــولــة  �الأوىل  �لــنــ�ــضــخــة 
�ـــضـــاحـــب �لـــ�ـــضـــمـــو رئـــيـــ�ـــس �لــــدولــــة 
لالأندية” للجوجيت�ضو، �ليوم �ملو�فق 
�أرينا  �آيبيك  25 مار�س، وت�ضت�ضيفها 
باأبوظبي.  �لــريــا�ــضــيــة  ز�يـــد  مبــديــنــة 
�حتاد  ��ضتحدثها  �لتي  �لبطولة  وهي 
�ضمن  موؤخر�ً  للجوجيت�ضو  �الإمـــار�ت 
 ،2017-2016 مــو�ــضــمــه  بــرنــامــج 
�لهادفة �إىل حث جمتمع �جلوجيت�ضو 
باحرت�فية  يتمتع  �لـــذي  �الإمـــار�تـــي 
�إىل  بـــاالإمـــار�ت  �لــو�ــضــول  على  عالية 
وعاملياً.  �إقــلــيــمــيــاً  �لــتــتــويــج  مــنــ�ــضــات 
ويـــحـــ�ـــضـــل �لـــبـــطـــل �ملـــــتـــــوج يف هـــذه 
خ�ضي�ضاً  �ضنع  كــاأ�ــس  على  �لبطولة 
على  ت�ضميمه  ومت  �لــبــطــولــة،  لــهــذه 
ب�ضكل  �جلوجيت�ضو  بدلة  حــز�م  �ضكل 
�إجــــمــــايل جو�ئز  بـــاهـــر، ويــبــلــغ  فــنــي 
�لبطولة 800 �ألف درهما، من بينهم 
�ضاحب  لـــلـــنـــادي  درهـــــم  �ألـــــف   200
�ملركز �الأول يف �ملجموع �لعام للنقاط 
�لو�ضيف  يح�ضل  فيما  و�ملــيــد�لــيــات، 
على 100 �ألف درهم، و�ضاحب �ملركز 

�لثالث على 65 �ألف درهم.

 11:00 �ل�ضاعة  يف  �ملــنــازالت  وتــبــد�أ 
�ــضــبــاحــاً مبــ�ــضــاركــة �أكــــرث مـــن 300 
العــبــاً ميــثــلــون 14 نــاديــاً مــن جميع 
�أنحاء �لدولة، منهم 278 العباً و24 

�الأبي�س،  �حلــــز�م،  حملة  مــن  العــبــة، 
و�الأزرق، و�لبنف�ضجي، و�لبني. 

حممد  �ل�ضيد  عبد�ملنعم  �ضعادة  وقــال 
�لها�ضمي، رئي�س �الحتادين �الإمار�تي 

لرئي�س  �الأول  �لـــنـــائـــب  و�الآ�ـــضـــيـــوي 
�الحتاد �لدويل للجوجيت�ضو: “نفخر 
�الإمــار�ت للجوجيت�ضو بهذه  يف �حتاد 
�ضيدي  ��ضمها  يحمل  �لــتــي  �لبطولة 

�لدولة حف�ضه  رئي�س  �ل�ضمو  �ضاحب 
�النتماء  مــــعــــاين  مــــن  �لـــكـــثـــري  �هلل 
لتنظيم  ن�ضتعد  وبــيــنــمــا  و�لــوطــنــيــة، 
�جلـــولـــة �الأخــــــرية مـــن بــطــولــة كاأ�س 
باالأم�س  كنا  لالأندية،  �لدولة  رئي�س 
�لنا�ضئني  منتخب  �أبطال  ��ضتقبال  يف 
�أثـــيـــنـــا ويف جــعــبــتــه 13  �لـــعـــائـــد مـــن 
�ل�ضباب  هــــوؤالء  �إن  مــلــونــة.  مــيــد�لــيــة 
�لقريب  �لـــغـــد  �ــضــرن�هــم يف  مـــن  هـــم 
بطولة  تتويج  من�ضة  يعتلون  �أيــ�ــضــاً 
�لدولة  رئي�س  �ل�ضمو  �ضاحب  كــاأ�ــس 
�مل�ضتوى،  رفــيــع  ريــا�ــضــي  �ــضــرف  وهـــو 
�جلوجيت�ضو  �أبــطــال  جميع  ي�ضتحقه 
�لفائز  ويح�ضل  وبناتنا.«  �أبنائنا  من 
�لبطولة،  كــاأ�ــس  عــلــى  �الأول  بــاملــركــز 
و�لثالث  �لثاين  �لفائز  يح�ضل  بينما 
على درع �حتاد �المار�ت للجوجيت�ضو. 
كما يح�ضل �لفائزون يف �لبطولة على 
�لوطني  �لت�ضنيف  يف  نــقــاط  ر�ــضــيــد 
 ،2017-2016 ملــو�ــضــم  �الإمـــار�تـــي 
�لت�ضنيف  يف  نــقــاط  �إىل  بــاالإ�ــضــافــة 
�لــعــاملــي لــنــفــ�ــس �ملـــو�ـــضـــم، وذلــــك وفق 
�للو�ئح  عليها  تن�س  �لــتــي  �ملــعــايــري، 
�الإمـــار�ت  بــاإحتــاد  �خلا�ضة  و�النظمة 

�أنه  بــالــذكــر،  �جلــديــر  للجوجيت�ضو.  
يحق لكل �الأندية �لريا�ضية يف �لدولة، 
وزن،  كــل  يف  �ثنني  بالعبني  �مل�ضاركة 
بينما يحق لكل العب �مل�ضاركة يف وزن 

و�حد من �الأوز�ن �مل�ضموح لها �مل�ضاركة 
عمرية  فــئــة  و�ــضــمــن  �لـــبـــطـــولـــة،  يف 
�إىل  �لعمرية  �لفئات  و�حــدة. وتنق�ضم 
ثالث جمموعات وهي؛ فئة فوق �ضن 

21 �ضنة لكل من �لرجال و�ل�ضيد�ت، 
وفئة �ل�ضباب و�لفتيات حتت �ضن 20 
�ضنة، و�لنا�ضئني و�لنا�ضئات حتت �ضن 

17 �ضنة.

ت�صهد م�صاركة اأكرث من 300 لعب ميثلون 14 ناديًا على م�صتوى الدولة

اجلولة الثالثة والأخرية من الن�سخة الأوىل لبطولة كاأ�س رئي�س الدولة لالأندية للجوجيت�سو 

اجلولة الـ13 من ت�صفيات مونديال رو�صيا 

الربازيل تكت�سح الأوروغواي ومي�سي ينع�س الرجنتني
دبي ري�سينج الناقل الر�سمي واحل�سري 

لكاأ�س دبي العاملي 2017
�ملناف�ضات  وقائع  نقل  لالإعالم عن  دبي  موؤ�ض�ضة  �أعلنت 
�لعاملية لكاأ�س دبي �لعاملي للخيول 2017 �لذي ينطلق 
وح�ضري  ر�ضمي  كناقل  ري�ضينج  دبــي  قــنــاة  عــرب  �لــيــوم 

جلميع �أنحاء �لعامل.
قنو�ت  بقية  �لعاملي  �حلــدث  فعاليات  بنقل  �ضتقوم  كما 
تلفزيون   : و�لرقمية  و�الإذ�عــيــة  �لتلفزيونية  �ملوؤ�ض�ضة 
دبي وقناة �ضما دبي وقناة دبي �لريا�ضية وقناة دبي ون 
باللغة �الإنكليزية �إىل جانب �إذ�عة دبي وذلك من خالل 
من  �خلا�ضة  �لتحليلية  و�ال�ضتديوهات  �لنقل  عــربــات 
موقع �حلدث مع نخبة �ملر��ضلني و�ملذيعني وبا�ضتخد�م 
ملــو�كــبــة �حلدث  عــام  كــل  تتجدد  �لــتــي  �لتقنيات  �أحـــدث 
كافة  �إىل  ونقله  متيز�  �أكــرث  ب�ضورة  �لكبري  �لريا�ضي 

�أنحاء �لعامل .
ري�ضينج”  “دبي  �ضعت  �ملا�ضية  �الأ�ــضــابــيــع  مــدى  وعــلــى 
دبي  كــاأ�ــس  تــقــدمي  �إىل  لــالإعــالم  دبـــي  ملوؤ�ض�ضة  �لــتــابــعــة 
بقية  عن  خمتلفة  تلفزيونية  بــروؤيــة  �لعام  هــذ�  �لعاملي 
�الأعو�م �ملا�ضية وهذ� ما الحظه �جلمهور منذ �نطالق 
�لــفــرتة و�لتي  �لــرب�جمــيــة للقناة خـــالل هـــذه  �لــــدورة 
يف  �لعاملي  دبــي  بكاأ�س  خا�ضة  دورة  �إىل  بالفعل  حتولت 
لــهــذ� �حلـــدث مــن خالل  �لقناة  ��ضتعدت  �لـــذي  �لــوقــت 
�لتلفزيونية  و�الإعــالنــات  �خلا�ضة  �لــرب�مــج  جمموعة 
�ل�ضباقات ف�ضال  عــن حتــ�ــضــري�ت  �خلــا�ــضــة  و�لــتــقــاريــر 
�لتح�ضري�ت  لــكــافــة  �لــ�ــضــامــلــة  بالتغطية  قــيــامــهــا  عــن 
لل�ضوط  و�ضوال  �لفر�ضان  مع  ولــقــاء�ت  �لكو�لي�س  ور�ء 
�خلتامي و�لفوز بالكاأ�س.  وعلى �ل�ضعيد �لتقني �أعدت 
�لعاملة  �لفرق  بقية  بالتعاون مع  “دبي ري�ضينج”  قناة 
لتغطية  لالإعالم  دبــي  موؤ�ض�ضة  يف  و�الأق�ضام  و�الإد�ر�ت 
مناف�ضات كاأ�س دبي �لعاملي 2017 من خالل �لتغطية 
عن  يزيد  ما  عرب  �ملناف�ضات  لهذه  و�حل�ضرية  �ملبا�ضرة 
كامري�   62 مــن  و�أكـــرث  و�إعــالمــيــاً  فنياً  موظفاً   150
تلفزيونية وطائرتني عاموديتني هيلوكوبرت باالإ�ضافة 
 Super Ultra Motion كامري�  ��ضتخد�م  �إىل 
ذ�ت �لتقنية �لعالية وللمرة �الأوىل على �مل�ضتوى �لعاملي 
على  عــالوة   4K وبتقنية  ثانية  فــرمي   800 وب�ضرعة 
باأحدث  �ملجهزة   Cine Flex �ــضــيــار�ت   3 ��ضتخد�م 
تــقــنــيــات تــ�ــضــويــر �الأهــــــد�ف �ملــتــحــركــة وخــا�ــضــيــة عدم 

�الهتز�ز وغريها من �لتقنيات �ملتطورة.
كما متت ترقية كافة قنو�ت �لبث لقنو�ت دبي ري�ضينج 
�جلــــودة،  �لــعــالــيــة   /HD/ تقنية  ملــ�ــضــاهــديــهــا  لــتــقــدم 
من  تعد  و�لــتــي  �لــدقــة،  �لعالية  �لنقل  بعربات  وربطها 
�إىل  باالإ�ضافة  �الأو�ــضــط،  �ل�ضرق  �لنقل يف  �ضيار�ت  �أكــرب 
و�لتح�ضري  و�لرت�ضيحات،  �مل�ضاهدين  هو�تف  ��ضتقبال 
مو�قع  عرب  للجمهور  �خلا�ضة  �مل�ضابقات  من  ملجموعة 
�لتو��ضل  �ضبكات  على  وح�ضاباتها  �الإلكرتونية  �ملوؤ�ض�ضة 

�الجتماعي .
وتعد “دبي ري�ضينج” �لقناة �لتلفزيونية �لوحيدة على 
م�ضتوى �لعامل �لتي �ضتقوم بنقل �حلدث �لريا�ضي �لهام 
وبثه باللغتني �لعربية و�الإنكليزية من خالل ��ضتديوين 
�الأول لنقل  مـــن مــوقــع �حلــــدث  لــلــتــ�ــضــويــر �خلـــارجـــي 
�لعربية مع نخبة �ملذيعني  باللغة  �الأحد�ث و�لفعاليات 
و�ملر��ضلني يف قناة دبي ري�ضينج ونخبة حمللي �ضباقات 
�خلــيــل يف �لــوطــن �لــعــربــي و�ال�ــضــتــديــو �لــثــاين باللغة 
�الإنكليزية �إىل جانب �ضبكة �ملر��ضلني �خلارجني يف عدة 

مو�قع يف �إمارة دبي.
ملوؤ�ض�ضة  �لتابع  �الأخــبــار  مركز  �ضيقوم  �أخــرى  جهة  من 
�لقنو�ت  كافة  مع  وبالتعاون  �ل�ضبت  يــوم  لالإعالم  دبــي 
�الإمار�ت،  بتوقيت   10:00 �ل�ضاعة  من  م�ضرتك  ببث 

ولغاية  غرينت�س  بتوقيت  �ضباحاً   06:00 �ل�ضاعة: 
�ملر��ضلني  مــع  �الإمــــــار�ت  بــتــوقــيــت   14:00 �لــ�ــضــاعــة: 
�لبث  ��ضتئناف  �أن يتم  �ملختلفة يف دبي على  �ملو�قع  من 
�ل�ضاعة  من  �لعامل  كاأ�س  ��ضتوديو  خــالل  من  �مل�ضرتك 
�الإمار�ت  بتوقيت   22:00 �ل�ضاعة:  ولغاية   14:00
كما �ضيقوم �ملركز وعرب قناة دبي ون �لناطقة باالإنكليزية 

بتقدمي حلقة خا�ضة .
�لعديد  ببث  دبــي  �ضما  وقــنــاة  دبــي  تلفزيون  يــقــوم  كما 
للحدث  �مل�ضاحبة  �لــوثــائــقــيــة  و�الأفـــــالم  �لــرب�مــج  مــن 
�خليول  �أ�ضاطري  �لوثائقي  �لفيلم  مثل  �جلمعة  �أم�س 
�أمــا �جلــزء �لثالث ف�ضيبث  �جلــزء �الأول و�جلــزء �لثاين 
خا�ضة  حلقات  �جلمهور  �ضيتابع  كما  �ل�ضبت  يوم  �ضباح 
�آرت”  “دبي  و   ،»Take 2« و  “م�ضاهري”  بر�مج  من 
وحلقة  ولينك  �خلــيــول،  م�ضوري  عــن  خا�ضة  حلقة  يف 
مد�ر�ت  برناجمي  مــن  �جلمعة  يــوم  خا�ضة  ��ضتثنائية 

ومعمار .
�إذ�عــــة دبــي كــذلــك للحدث �لــريــا�ــضــي �لهام  و��ــضــتــعــدت 
تعريفية عن  فــو��ــضــل  بــث  مــن خــالل  وقــت مبكر  منذ 
عنو�ن  حملت  و�لــتــي  للخيول  �لعاملي  دبــي  كــاأ�ــس  تــاريــخ 
�إىل جانب  تــاريــخ مــن ريـــادة  �لعاملي للخيول  كــاأ�ــس دبــي 
�لعاملي  دبي  كاأ�س  وم�ضتجد�ت  �خبار  عن  يومية  ر�ضائل 
للخيول كما  2017 من قلب م�ضمار ميد�ن  للخيول 
قامت �الإذ�عة �لتابعة ملوؤ�ض�ضة دبي لالإعالم يوم �الأربعاء 
22 مار�س بنقل وقائع قرعة كاأ�س دبي �لعاملي للخيول 
�الإعالمي  �الذ�عــة يف م�ضمار ميد�ن  من خــالل موفد 
�الإمار�تي �بر�هيم ��ضتادي. كما �ضتن�ضم �ذ�عة دبي �ىل 
�لتغطية �خلا�ضة يوم �ل�ضبت مع مركز �الخبار وقنو�ت 
��ضتديو  مــن  �لــبــث  �ضيتم  حيث  لــالإعــالم  دبــي  موؤ�ض�ضة 
�ذ�عي خا�س بالتغطية حتت عنو�ن “��ضتديو كاأ�س دبي 
�إد�رة �لت�ضويق  من جهة �أخرى �أعدت   .»2017 �لعاملي 
دبي لالإعالم جمموعة  �ملوؤ�ض�ضي يف موؤ�ض�ضة  و�الت�ضال 
فعاليات مفتوحة يوم �ل�ضبت على �ضاطئ جمري� بيت�س 
وحتى  �ل�ضباح  من  بيت�س  كايت  منطقة  ويف  ريزيدن�س 
على  لل�ضباقات  �حلـــي  �لــنــقــل  ت�ضمل  �لــ�ــضــبــاقــات  نــهــايــة 
يف  �لريا�ضة  هــذه  هـــو�ة  �ضغف  تر�ضي  �ضخمة  �ضا�ضات 
لل�ضيوف  ترفيهية  عائلية  فعاليات  �إىل  باالإ�ضافة  دبي 
من جميع �الأعمار ت�ضم �ألعاباً و�أن�ضطة متنوعة وركوب 
مبو�كبة  ف�ضتقوم  �لرقمي  �الإعـــالم  �إد�رة  �أمـــا   . �خلــيــل 
�لرقمية  �ملوؤ�ض�ضة  �لهام عرب ح�ضابات  �لريا�ضي  �حلدث 
على �ضبكات �لتو��ضل �الجتماعي وعلى مد�ر �ل�ضاعة بعد 
�أن قامت فرق �لعمل �ملتعددة مبو�كبة جميع �لفعاليات 

و�الأن�ضطة �لتي �ضبقت �نطالق �ملناف�ضات �لعاملية.
كما مت �إنــ�ــضــاء مــوقــع خــا�ــس ملــو�كــبــة كــاأ�ــس دبــي �لعاملي 
http://www. :2017 عرب �لر�بط �الإلكرتوين

خالل  ومــن   ،//dmi.ae/dubaiworldcup
 /DRDubaiWorldCup#/ �لر�ضمي  �لو�ضم 
و�لو�ضم /DWC17#/، كما �ضيتم يوم �ل�ضبت /25 
مار�س/ �لبث �حلي عرب �ن�ضتغر�م و �ضناب �ضات �إىل جانب 
�لبث �ملبا�ضر عرب �ملوقع �الإلكرتوين لقناة دبي ري�ضينج 
http://www./ �الإلــكــرتوين:  �لر�بط  خالل  من 
يف   /dmi.ae/dubairacing/live.asp
�لوقت �لذي �ضتقوم فيه قناة »CNN« �لعاملية وموقع 
لل�ضباقات عرب  �لبث �حلي  بنقل  �لريا�ضي”  “ماركة” 
�لقناة  ت�ضتعد  �الإلــكــرتوين، يف حني  موقع دبي ري�ضينج 
“تويرت”  مع  وبالتعاون  لالإعالم  دبي  ملوؤ�ض�ضة  �لتابعة 
وكاأول قناة تلفزيونية يف منطقة �ل�ضرق �الأو�ضط بالبث 

�حلي عرب خدمة بريو�ضكوب وبتقنية 360.

�الوروغــــو�ي  مب�ضيفتها  قا�ضية  هــزميــة  �لــرب�زيــل  �حلــقــت 
�مريكا  تــ�ــضــفــيــات  مـــن  عــ�ــضــرة  �لــثــالــثــة  �جلـــولـــة  4-1 يف 
2018 وقطعت  رو�ــضــيــا  �ملــوؤهــلــة �ىل مــونــديــال  �جلــنــوبــيــة 
مي�ضي  ليونيل  �ضجل  حني  يف  �لنهائيات،  نحو  كبري�  �ضوطا 

هدف منتخب �الرجنتني �لوحيد يف مرمى ت�ضيلي 
لينع�س �مالها.

�الوروغــــو�ي  �ضقطت  �ضنتيناريو،  ملعب  على 
�لــتــي غـــاب عــنــهــا مــهــاجــم بــر�ــضــلــونــة لوي�س 

 4-1 �ضو�ريز �ضقوطا كبري� �مام �لرب�زيل 
باولينيو  �لو�ضط  لالعب  ثالثية  بف�ضل 

ليبتعد عن مناف�ضه بفارق 7 نقاط.
و�لفوز هو �ل�ضابع تو�ليا للرب�زيل 

�لعامل  كـــاأ�ـــس  تــ�ــضــفــيــات  يف 
وهو ما يح�ضل لها للمرة 

�الوىل يف تاريخها.
وتــقــدمــت �الوروغــــو�ي 

دقائق   9 مــــرور  بــعــد 
�حت�ضب  عــــنــــدمــــا 

�حلـــــــــكـــــــــم ركــــــلــــــة 
�عاقة  �ثـــر  جــــز�ء 
�دين�ضون كافاين 
�ملنطقة،  د�خــــل 
�الخري  فــتــوىل 
تـــــنـــــفـــــيـــــذهـــــا 
بنجاح. بيد �ن 
باولينيو �طلق 
كرة �ضاروخية 
ب10  بـــعـــدهـــا 

�ضكنت  دقــــائــــق 
�لعليا  �لـــــز�ويـــــة 

مـــــدركـــــا �لــــتــــعــــادل 
تابع  ثــــم  لــــلــــرب�زيــــل. 

و�ضلته  كــرة  نف�ضه  باولينيو 
د�خل  كوتينيو  فيليبي  مــن 

�لــ�ــضــبــاك مـــن مــ�ــضــافــة قريبة 
جنم  يــ�ــضــيــف  �ن  قــبــل   ،)51(

كرة  من  �لثالث  نيمار  بر�ضلونة 
�ــضــاقــطــة ر�ئـــعـــة يف �لــدقــيــقــة 75 

ليح�ضم �لنتيجة بن�ضبة كبرية.
�لهاتريك  ي�ضجل  �ال  �بــى  باولينيو  لكن 

يف �لوقت بدل �ل�ضائع متابعا �لكرة ب�ضدره 
د�خل �ل�ضباك.

هذ�  تــفــوز يف  �ن  �جـــل  “من  تيتي  وقـــال 
�مللعب يجب �ن تكون قويا جد�. �لتغلب 

لي�س  ملعبها  يف  �الوروغـــــــو�ي  عــلــى 
�مر� �ضهال على �الطالق«.

يف �ملقابل �عترب قائد �الوروغو�ي 
�لنتيجة ال  بـــان  غــوديــن  ديــيــغــو 
تعك�س �ضري �ملبار�ة وقال يف هذ� 

وكنا  جــيــد�  “تدربنا  �لــ�ــضــدد 
خميبة  نتيجة  �نــهــا  �قــويــاء. 

لنا وال تعط�س �ضري �ملبار�ة. ح�ضلنا على فر�س عدة«.
�الرجنتني  مي�ضي منتخب  ليونيل  قاد  �ير�س،  بوينو�س  ويف 
�ىل فوز ثمني على ت�ضيلي بهدف لال�ضيء بت�ضجيله من ركلة 
جز�ء �ثر عرقلة خو�ضيه فوينز�ليد� النخل دي ماريا د�خل 

زميله  مــرمــى  يف  دقيقة   16 مـــرور  بعد  �ملنطقة 
�ل�ضابق يف بر�ضلونة د�نيال بر�فو.

مو�جهتها  �الرجــنــتــيــنــي  ودخـــلـــت 
ما�ضة  حــاجــة  يف  وهـــي  ت�ضيلي  مــع 

و�عتمد  �لــــثــــالث  �لـــنـــقـــاط  �ىل 
باوت�ضا ت�ضكيلة  �دغــاردو  مدربها 

�لثالثي  قـــو�مـــهـــا  هــجــومــيــة 
مــــيــــ�ــــضــــي و�ــــضــــريخــــيــــو 
و�نخل  �غــــويــــرو 

دي ماريا.
يف 

 ، بل ملقا �
غاب عن 

ت�ضيلي 
العــــــــــــــــــب 

ــــــــــــط  ــــــــــــض و�
بايرن ميونيخ 

�رتورو فيد�ل يف 
حني �ضارك �لك�ضي�س 

حام  �ن  بـــعـــد  ــيــز  ــانــ�ــض �ــض
�ل�ضك حول ذلك ال�ضابة 

يف كاحله.
و�عـــــــرب بـــاوتـــ�ـــضـــا عن 
بقوله  بالفوز  �ضعادته 
نفوز  �ن  ر�ئــــع  “�مر 
فريق  مـــو�جـــهـــة  يف 
بالن�ضبة  لكن  قـــوي، 
�الهـــم  �لــنــقــطــة  �يل 
�لــطــريــقــة �لتي  هــي 

كافحنا فيها«.
ويف بارنكيا، حققت 

�ضعبا  فــوز�  كولومبيا 
على بوليفيا �ملتو��ضعة 

بهدف وحيد.
متاخر�  �لــهــدف  وجـــاء 
و�ــــــضــــــجــــــلــــــه العـــــــب 
و�ــــــــــضــــــــــط ريـــــــــــال 
خامي�س  مــدريــد 
رودريـــغـــيـــز من 
كـــــــرة مــــرتــــدة 
ـــــة  مــــــــــن ركـــــل
جز�ء ت�ضدى 
�حلار�س  لــهــا 
�لــــبــــولــــيــــفــــي 
كـــــــارلـــــــو�ـــــــس 
المــــــــــــــبــــــــــــــي 

ها  ليعيد

رودريغيز د�خل �ل�ضباك.
كو�در�دو  خــو�ن  �ثر خما�ضنة  �جلــز�ء  ركلة  و�حت�ضب �حلكم 

د�خل �ملنطقة من قبل كري�ضتيان كوميرب�.
�لبار�غو�ي  فــازت  �خــريــني،  مبار�تني  ويف 
فنزويال  وتــعــادلــت   ،1-2 �الكــــو�دور  على 

مع �لبريو 2-2.
�لعام  �لــرتتــيــب  �لـــرب�زيـــل  وتــتــ�ــضــدر 
 23 30 نــقــطــة مــقــابــل  بــر�ــضــيــد 
لالرجنتني  و22  لالوروغو�ي 

و21 لكولومبيا.
��ضحاب  ويــــتــــاأهــــل 
�الربعة  �ملر�كز 
�ىل  �الوىل 
ـــهـــائـــيـــات  �لـــن
ـــــرة  مـــــبـــــا�ـــــض
حـــــــني  يف 
يــــــخــــــو�ــــــس 
�ــــــضــــــاحــــــب 
�ملــــــــــــركــــــــــــز 
�خلـــــامـــــ�ـــــس 
�مللحق �لقاري 
يف مو�جهة بطل 

�وقيانيا.



    
ا�ستحمام بال  عامًا   60

�أو  �أو يومني  ميتنع معظم �الأ�ضخا�س عن �ال�ضتحمام ليوم و�حد 
الأ�ضباب ق�ضرية. �إال �أّن رجاًل ُيدعى �أمو حادجي ويبلغ �لـ80 من 

عمره مل ي�ضتحم ملدة 60 عاماً!
ومع مرور �لوقت، بد�أ لونه جلده ي�ضبح رمادياً، كما �أ�ضبح قا�ضياً 
�لــذي يعي�س يف  �لــرجــل  وبــاتــت تت�ضاعد مــن ج�ضم  جـــد�ً.  وخ�ضناً 
�إيــر�ن ر�ئحة كريهة �ضديدة. ورغــم ذلك فهو  حمافظة فار�س يف 
يرى �أّنه مل ياأخذ يف حياته �ضوى �لقر�ر�ت �ل�ضائبة. وقد �لتقطت 

له هذه �ل�ضور جمموعة من �ل�ضحافيني �ملحليني.

العلماء يفكون األغاز العقم لدى الن�ساء
�إىل  �ملتحدة  �لــواليــات  يف  للطب  بايلور  كلية  من  باحثون  تو�ضل 

معلومات جديدة حول �أ�ضباب �لعقم عند �لن�ضاء.
ويف مقال ن�ضره موقع MedicalXpress قال �لباحثون: حو�يل 
% من حاالت �لعقم عند �ملر�أة مل تعرف �أ�ضبابها حتى  10 �أو 15 
�حلم�س  يف  معينا  خلال  �أن  بينت  �لــدر��ــضــات  �أحـــدث  ولكن  �الآن، 
�لذي  �الأمــر  لوظائفها،   NLRP جينات  بفقد�ن  يت�ضبب  �لنووي 
يوؤدي �إىل منو غري طبيعي يف �مل�ضيمة عند �ملر�أة، �أو �إ�ضابة �جلنني 

بت�ضوهات خلقية �أو حتى �لعقم .
وبنى �لعلماء ��ضتنتاجاتهم تلك على جتارب مطولة �أجروها على 
�لفئر�ن، حيث �أثبتت تلك �لتجارب �أن فقد�ن جينات NLRP2 و

NLRP7 لوظائفها عند تلك �حليو�نات؛ �أدى �إىل م�ضاكل كبرية 
يف �لتكاثر لديها، ويف معظم �حلاالت �أدى �إىل �لعقم.

مزارع يكت�سف نق�سا عمره 4 اآلف �سنة
�أالزيغ  �ملز�رعني على لوحة حجرية منقو�ضة، يف والية  �أحد  عرث 

و�ضط تركيا، تعود �إىل ما قبل 4 �آالف عام. 
وقامت مديرية �ملتاحف با�ضتخر�ج �للوحة، بعد �أن �أخربها �لفالح 
باكت�ضافها، ونقلتها �إىل �ملتحف حيث مت ترميمها وفح�ضها ملعرفة 
�حلقبة �لتاريخية �لتي تنتمي �إليها. وقال عامل �آثار: �إن �لفحو�س 
�أظهرت �أن �للوحة تعود �إىل ما قبل 4 �آالف عام، ما يعني �أن تاريخ 
�أثارها يف �ملنطقة، �أقدم مما  مدينة هاربورت �الأثرية �لتي توجد 
تاريخ  �أن  يرى  �حلــايل  �العتقاد  �أن  و�أ�ضاف �خلبري   . يعتقد  كان 
مدينة هاربورت يرجع �إىل عهد مملكة �أور�رتــو، �لتي �زدهــرت يف 
�للوح  �أن  �إال  �ملــيــالد،  قبل  و�ل�ضابع  �لتا�ضع  �لقرنني  بني  �ملنطقة 
يظهر �أن تاريخ هاربورت �أقدم باألف عام مما كان يعتقد. كما تظهر 
�أجل �ال�ضتيالء  �إحــدى �لقالع، و�حلــرب من  �للوحة حلظات فتح 
�مللك،  �أمــام  �لعر�ة  �حلــرب  و�أ�ــضــرى  �لغنائم  وعر�س  �لقلعة،  على 
و�أ�ضار  �حلــرب.  من  مروعة  م�ضاهد  منها  �الأي�ضر  �جلــزء  ويظهر 
�خلبري �إىل �أن �للوحة تظهر برج ح�ضار خ�ضبي ذو عجالت، م�ضابه 

لذلك �لذي كان ي�ضتخدم يف �الأنا�ضول ومنطقة بني �لر�فدين.

�سبط كميات هائلة من كوكايني مي�سي 
��ضتغل جتار خمدر�ت يف �أمريكا �جلنوبية �ضعبية جنم كرة �لقدم 
ليونيل مي�ضي، و�أطلقو� ��ضمه على نوع جديد من �لكوكايني، �إال 
متكنت  �ضحفية،  تقارير  وح�ضب  خططهم.  �أحبطت  �ل�ضرطة  �أن 
�لذي  �لكوكايني  مــن  ون�ضف  طــن  نحو  �ضبط  مــن  بــريو  �ضرطة 
يحمل ��ضم و�ضورة �لالعب �الأرجنتيني، وقدرت قيمة �مل�ضبوطات 
عر�ضت  �ضبطه،  وبعد  �إ�ضرتليني.  جنيه  مليون   80 مــن  بــاأكــرث 
�ل�ضرطة �لبريوفية �لكوكايني على �ملالأ، كا�ضفة عن وجه مهاجم 

بر�ضلونة و��ضمه مطبوعني على كل عبوة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ورود طبيعية ل متوت!
�جلميع يعلم �أن �الأزهار و�لورود �لطبيعية قد تذبل بعد يومني من قطفها، ولكن �لغريب و�لذي �ضنعر�ضه عليكم 

يف �ملقال هو وجود ورود طبيعية ال تذبل وال متوت، ترى ما نوع هذه �لزهور؟
قامت �ضركة Forever Rose يف لندن ببيع �أزهار طبيعية مائة يف �ملائة تقول باأنها تعي�س لالأبد �إذ� مت �إبقاوؤها 
يف �أو�ين زجاجية، ولكن �إذ� متت �إز�لتها من �الأو�ين �لزجاجية وتعري�ضها للهو�ء متوت بعد 3 �ضنو�ت تقريًبا وهي 
ا ، و�أطلقت عليها �ل�ضركة ��ضم Beauty and the Beast. ��ضتوحت �ل�ضركة فكرة هذه �الأزهار  فرتة طويلة �أي�ضً
من �لفيلم �لذي �أطلقته �ضركة ديزين عام 1991م Beauty and the Beast، وقد حتّدت �ل�ضركة كل �ملفاهيم يف 
تقدميها لهذه �الأزهار �لتي ال حتتاج �إىل ماء وال �ضم�س وال هو�ء �أي �ملتطلبات �الأ�ضا�ضية الأي كائن حي . مل تف�ضح 
�ل�ضركة متاًما عن �ل�ضر ور�ء بقاء هذه �الأزهار على قيد �حلياة، ولكنها قالت باأنها ��ضتفادت من �أحد �أنو�ع �لرتبة 
�ل�ضركة  �أن  �الأو�ضط  لل�ضرق  �ل�ضركة  �ضفري  قال  وقد  باملعادن،  �لغنية  �جلنوبية  �أمريكا  يف  �الإكـــو�دور  �ملتو�جدة يف 
�أن  و�ألــو�ن خمتلفة، حيث  بت�ضاميم  �لزهور  تتو�فر  �لزهور ال متــوت.  بها جلعل  �ضرية خا�ضة  ��ضتخدمت خلطة 
هناك 30 لون خمتلف تقوم باإ�ضد�ره �ل�ضركة من هذه �الأزهار وبت�ضامي خمتلفة، وللر�غبني يف �حل�ضول على هذه 

�لزهور طويلة �الأمد فاإنها تباع بتكلفة ما بني 200 دوالر �إىل 4000 دوالر.
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بلدة اأمريكية للبيع ب�1.5 مليون دولر 
هل لديك 1.5 مليون دوالر فائ�ضة عن حاجتك؟ ح�ضنا ميكن �أن تكون بلدة 

ريد�ك�ضن بغرب والية بن�ضلفانيا �الأمريكية ملكا لك.
كانت �ضركة قد �ضيدت �لبلدة �ل�ضغرية الإيو�ء �لعاملني يف م�ضنع لتدوير 
 400 �لقمامة �أغلق قبل وقت طويل. و�نخف�س عدد �ضكان ريد�ك�ضن من 
�إىل 60 �ضخ�ضا يعي�ضون يف 19 منزال من �لقرميد ويدفعون �الأجرة لعائلة 
مدر�ضة  �ملطلوب  �ل�ضعر  وي�ضمل  عاما.   70 منذ  �لبلدة  متلك  �لتي  �ضتويف 

حتولت منذ وقت طويل �إىل م�ضكن من طابقني.
�ضفة  على  ريد�ك�ضن  �أمريكان  �ضركة  بنته  �لــذي  �مل�ضنع  �أغلق   1936 ويف 
نهر ياكاجيني بعد �أن ظل يتوىل تدوير قمامة مدينة بيت�ضربج منذ مطلع 
�لقرن �لع�ضرين. وكان �لعاملون يف�ضلون �ملعادن عن نفايات �ملنازل الإعادة 
�لبلدة مع ثالثة من  �لــذي ميلك  �ضتويف )67 عاما(  وقــال ديفيد  بيعها. 

�إخوته كان �مل�ضنع �الأ�ضلي الإعادة �لتدوير. 
ويف 1948 كان جون و�لد ديفيد ميلك مزرعة جماورة وفكر يف �ضر�ء �أحد 
�ملنازل �الأكرب حجما يف ريد�ك�ضن من �أجل �أ�ضرته �لتي تكرب يوما بعد يوم. 

وكان �أمامه �آنذ�ك 28 منزال لالختيار من بينها.
وقال  بهما.  خا�س  مكان  يف  يرغبان  و�أمـــي  �أبــي  كــان  �ضتويف  ديفيد  وقــال 

�أحدهم: مل ال ت�ضرتيها )�ملنازل( كلها؟ 
وفعل �الأب هذ� بالفعل و��ضرتى �ملكان برمته بع�ضرة �آالف دوالر. 

ديالن يطلق األبومًا لأغاين 
الثالثينيات

�أغــان من ثالثينات  �ألبوم بوب ديالن �جلديد )تريبليكيت( تقدمي  يعيد 
�ملغني وكاتب �الأغاين �ملخ�ضرم  �ملا�ضي لكن  و�أربعينات وخم�ضينات �لقرن 
�أن ديــالن ال ي�ضغل باله  �إىل �ملا�ضي. كما  �أنــه يحن  �إن ذلك ال يعني  يقول 
مبا �إذ� كان معجبوه �ضيحبون �الألبوم وهو �لثالث يف غ�ضون ثالث �ضنو�ت 
�أغان كال�ضيكية مثل )�ضتورمي ويذر( و)�آز تاميز  �لذي يعيد فيه تقدمي 
جــوز بــاي( و)�ــضــتــارد�ــضــت(. وقــال ديــالن )75 عــامــا( يف مقابلة نـــادرة مع 
�لناقد �ملو�ضيقي بيل فالناجان هذه �الأغاين من �أكرث �الأغاين �ملوؤثرة على 
وعاي�ضتها  ع�ضتها  �أن  بعد  و�الآن  ينبغي.  كما  �أوؤديها  �أن  �أردت  لذ�  �الإطــالق 
�أفهمها جيد�. و�أ�ضاف يف �ملقابلة �لطويلة �لتي ن�ضرت على موقع بوب ديالن 
دوت كوم هذه لي�ضت رحلة عرب �لذكريات وال هي حنني �أو توق �إىل �الأيام 
�ألبوم )تريبليكيت(  �أو لذكريات جميلة م�ضت وولــت.  و�ضيطرح  �خلو�يل 
�لتي  ر�أي معجبيه يف �الألبومات  �آذ�ر. ورد� على �ضوؤ�ل عن  31 مار�س  يوم 

اإبنة فيكتوريا بيكهام 
تخطف الأنظار منها

�لــــتــــقــــطــــت عـــــد�ـــــضـــــات كـــــامـــــري�ت 
�لبابار�تزي �ضور�ً مل�ضممة �الأزياء 
�ل�ضهرية فيكتوريا بيكهام يف لندن 
. وكـــانـــت فــيــكــتــوريــا �لــبــالــغــة من 
�لعمر 42 عاماً تقوم بجولة ت�ضوق 
من  �لبالغة  هــاربــر  �إبنتها  برفقة 

�لعمر 5 �ضنو�ت.
هاربر خطفت �الأنظار من و�لدتها 

لكرثة جمالها.
�عتمدتا  وهــــــاربــــــر  فـــيـــكـــتـــوريـــا 
وتنقلتا  ريــا�ــضــيــتــني  �إطـــاللـــتـــني 

بعفوية بني �لنا�س يف �لطريق.
كرة  العــب  من  متزوجة  فيكتوريا 
ديفيد  �لــ�ــضــهــري  ــابــق  �لــ�ــض �لـــقـــدم 
ولديها   1999 عـــام  مــنــذ  بــيــكــهــام 
منه �أربعة �أوالد، هم روميو وكروز 

وبروكلني وهاربر.
�إىل  �نــ�ــضــمــت  �لــ�ــضــهــرية  �مل�ضممة 
�ــضــبــايــ�ــس غريلز  فــــرقــــة  فـــتـــيـــات 
�إميـــا  مـــع   1994 �ــضــنــة  �لــ�ــضــابــقــة 
ميالين  بـــر�ون،  ميالين  بونتون، 

�ضيزومل.

اأول قطار هيدروجيني �سامت
�أول قطار يف �لعامل ي�ضري  �أملانيا بنجاح  �ختربت 
بالبخار فقط من دون �أي �نبعاثات غازية ت�ضدر 
عنه. ويعترب كور�ديا �إلينت قطار �لركاب �لوحيد 
�أعلنت  كما  وقــود،  بخلية  ي�ضري  �لــذي  �لعامل  يف 
حلول  ت�ضمم  �لــتــي  �لفرن�ضية  �ألــ�ــضــتــوم  �ــضــركــة 
�ل�ضكك �حلديدية �ل�ضديقة للبيئة. ومن �ملتوقع 
 .2018 عــام  بــد�يــة  مــع  �لقطار  ت�ضيري  يــبــد�أ  �أن 
ويتزود كور�ديا �إلينت بهيدروجني يخزن باأنبوب 
كيميائي  تفاعل  خــالل  مــن  ويــتــم  �أعــــاله،  كبري 
ذر�ت  توليد  �الأك�ضجني  مــع  �لهيدروجني  لهذ� 
ماء، ويتحول بخاره عند نقله ملحرك �الحرت�ق 
كبرية  �إلكرتونية  طاقة  �إىل  �الإلكرتوين  �لذ�تي 
ويخزن  �لقطار  ت�ضغيل  يف  منها  جــزء  ُي�ضتخدم 
�ملتولدة  �لــطــاقــة  بــطــاريــات. وتــكــفــي  �لــبــاقــي يف 
600 و800  �لقطار مل�ضافة ترت�وح بني  لت�ضغيل 
�أي  باأنه �ضامت ال ي�ضدر عنه  كيلومرت، ويتميز 
�ضوت وميكن �أن ت�ضل �ضرعته �إىل 140 كيلومرت� 
يف �ل�ضاعة. ومن �ملقرر �أن يعمل �لقطار على خط 
والية  يف  كوك�ضهافن  برميرهافن،  بوك�ضتيهود، 

�ضاك�ضونيا �ل�ضفلى.

ت�ستاأجر 900 �سيارة لطلب الزواج  
باإ�ضتاجار   ) ت�ضجيانغ  مقاطعة  )من  �ضينية  فتاة  قامت 
�إلــكــرتونــيــة، وذلك  بــلــوحــات  مـــزودة  �ــضــيــارة تك�ضي   900

لطلب �لزو�ج من �ضديقها.
�ل�ضيار�ت  �ــضــركــة  �لــعــامــلــني يف  �أحـــــد  �ـــضـــرح  وقــــد  هــــذ� 
و�ملــ�ــضــوؤول عــن �الإعــالنــات على �لــلــو�ئــح �الإلــكــرتونــيــة يف 
�ضيار�ت �الأجرة، �أن �لفتاة �أنفقت �أكرث من 10 �آالف يو�ن 
�لزو�ج  �أجــل طلب  �أمــريــكــي(، من  1500 دوالر  )حــو�يل 
من �ضديقها، يف 16 �آذ�ر/مار�س �حلايل، حيث كتب على 
�للو�ئح وملدة �ضاعتني متو��ضلتني ت�ضانغ جيان فنغ، �أريد 

�أن �أتزوج منك، هل تقبل ذلك؟ .
كان  �إىل �حلديقة، حيث  ذهبت مع �ضديقها  هــذ�،  وبعد 
ينتظرهم �لع�ضر�ت من �ل�ضموع، وبادرت �لفتاة بال�ضوؤ�ل 
، وقد و�فــق �ضديقها  �أنــا م�ضتعدة لذلك هل تتزوجني؟ 
�لــعــديــد من  تــو�جــد  فــقــد  للموقع  ووفــقــا  عــلــى طلبها. 

�أ�ضدقائهم يف تلك �للحظة.

ال�سدفة جتمع روميو وجولييت من جديد
والدة  �جلنوبية  كاروالينا  واليــة  م�ضت�ضفيات  �أحــد  �ضهد 
روميو وجوليت جديدين للعامل يف غرفتني منف�ضلتني 
مورغان  �لـــزوجـــان  ��ضتقبل  �إذ  �ــضــاعــات.   ب�ضع  وبــفــارق 
�لثانية  �ل�ضاعة  روميو يف  و�إيدوين هرينانديز، طفلهما 
م�ضاء �الأحد، ثم بعد 18 �ضاعة و8 دقائق، �أعلنت كري�ضتينا 

وزوجها �آالن �ضيفليت عن والدة �بنتيهما جولييت.
منذ  �ختيارها  مت  قد  �ملو�ليد  �أ�ضماء  �أن  بالذكر  �جلدير 
�لــ�ــضــدفــة جمعت هــذيــن �لطفلني  فـــرتة طــويــلــة ولــكــن 
بعد  جــديــد  مــن  جنمهما  �ضطع  حيث  ذ�تـــه،  بامل�ضت�ضفى 
�لــ�ــضــور �لــتــي �لــتــقــطــهــا �ملــ�ــضــور �لـــفـــوتـــوغـــر�يف، كا�ضي 
على  �خلا�ضة  �ضفحاته  عرب  بن�ضرها  وقــام  كالي�ضولت، 

مو�قع �لتو��ضل �الجتماعي.
وقـــالـــت، مـــورغـــان هــرينــانــديــز، و�لــــدة رومــيــو �إنــــه �أمر 
م�ضحك للغاية، الأننا مل نطلق عليه روميو ب�ضبب ق�ضة 
�ضك�ضبري �ل�ضهرية، ولكن على ��ضم مطرب يدعى، روميو 

�ضانتو�س، �أنا وزوجي نحبه كثري� .
فيما �أو�ضحت و�لدة جولييت: كنا نريد �إ�ضما يبد�أ بحرف 
�الأكــرب جونز،  �بننا  ��ضم  متنا�ضقا مع  يكون  ، حتى   J �لـــ 

ولذلك �خرتنا لها ��ضم جوليت .

معركتان داميتان بني 4 ن�ساء
يف  ن�ضبتا  د�مــيــتــني  معركتني  عــن  فيديو  مقطع  ك�ضف 
ن�ضاء   4 بــني  متقاربتني  طاولتني  على  نف�ضها  �للحظة 
على �الأقل �أثناء تناول �لع�ضاء يف مطعم بوالية بن�ضلفانيا 
�لعنيف  �ملــقــطــع   liveleak مــوقــع  ونــ�ــضــر  �الأمـــريكـــيـــة. 
�لثانية  �ل�ضاعة  باملطعم حو�يل  ن�ضب  �لذي  �ل�ضجار  عن 
و�لن�ضف �ضباح �ل�ضبت �ملا�ضي، فيما �ألقى مديرو �ملطعم 

بالالئمة على نهاية �أ�ضبوع مزدحمة بالزو�ر.
ونــ�ــضــب �لــ�ــضــجــار يف مــطــعــم بــــارك �ضيتي بــالنــكــ�ــضــرت يف 
والية بن�ضلفانيا، وخلف على �الأقل �مر�أة لطخت �جلر�ح 

�لنازفة وجهها بالدماء.
و�ضاهد مقطع �لفيديو �لذي ن�ضر يف �لبد�ية على �ضفحة 
مليون  من  �أكــرث  في�ضبوك  موقع  على  حملية  �أمريكية 

�ضخ�س على �الأقل.

�سلمى حايك: ترامب 
يكذب طوال الوقت

قالت �ملمثلة �لعاملية �ضلمى حايك �أن �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب يو�زي كوناً 
�أكاذيبه  مو�جهة  تتم  يومياً  ؟  منا�ضروه  فيه  يــرى  مــاذ�  و�أ�ــضــافــت:  �لت�ضليل،  من 

باحلقائق، ومع ذلك يّتهم �الإعالم بالكذب، فهو �أ�ضبه بكوٍن من �لت�ضليل .
كيفية  عن  لالهتمام  مثري�ً  ذلــك  �أرى   :  DuJour جملة  مع  مقابلة  يف  وتابعت 
�تهام �لنا�س باأمور يفعلها بنف�ضه كاتهامه هيالري كلينتون باخلد�ع، كاأمنا هو لي�س 

مبخادع، فقد ظل ينعتها بالكاذبة وهو يكذب طو�ل �لوقت. �أمر مرّوع .
�أف�ضل معّلم يف �لعامل هي �الأخطاء. رمبا  بــاأّن  �أوؤمــن  �أتاأمل د�ئماً، الأنني   : و�أكملت 
كي  �الأمــام  �إىل  تتقدم  �أن  يجب  �أ�ضياء  هناك  �أن  و�أعتقد  يحدث.  مما  �لكثري  نتعلم 

يلتحم �لنا�س وتنعك�س �يجاباً بطريقة �أف�ضل. هكذ� �أرى �الأمور .

عار�صة تقدم زيا من ت�صميم امل�صمم الياباين يوما كو�صينو �صمن جمموعة اخلريف -ال�صتاء 2017 خالل اأ�صبوع املو�صة يف طوكيو. )ا ف ب(

ت�سارليز ثريون تن�سم 
ل�»فا�ست اأند فيوريو�س« 

مــــــطــــــارد�ت �لــــ�ــــضــــيــــار�ت و�حلـــيـــل 
�جلــريــئــة و�النــفــجــار�ت تــعــود �إىل 
�لثامن  �لكبرية يف �جلزء  �ل�ضا�ضة 
مـــن �ــضــلــ�ــضــلــة �أفـــــالم )فــا�ــضــت �أند 
�لنجمة  و�ــضــتــنــ�ــضــم  فـــيـــوريـــو�ـــس( 
�الأو�ضكار  جــائــزة  عــلــى  �حلــا�ــضــلــة 
�لعمل  فريق  �إىل  ثــريون  ت�ضارليز 
�ل�ضر  يف  موغلة  �ضخ�ضية  لتج�ضد 
تــقــود طــائــرة. ويف �جلـــزء �جلديد 
ذ�  �أوف  )فــيــت  ��ــضــم  يحمل  �لـــذي 
فيوريو�س( ت�ضهد �ضخ�ضية �لبطل 
يج�ضدها  �لــتــي  توريتو  دومينيك 
فــــني ديـــــــزل حتــــــوال �أمـــــــا ثــــريون 
عن  �أو�ضكار  جائزة  على  �حلا�ضلة 
فيلم )مون�ضرت( فتج�ضد �ضخ�ضية 
�ضايفر �ل�ضريرة. وقالت ثريون يف 
للرتويج  بكني  يف  �ضحفي  موؤمتر 
�نزعجت  كــتــ�ــضــارلــيــز  �أنــــا  لــلــفــيــلــم 
جـــد� حـــني وجــــدت �أنـــهـــا لـــن تقود 
�أعتقد  �ضايفر...  لكن  �ضيار�ت  �أي 
�أنها حتم�ضت جد� حني علمت �أنها 

تقود طائرة بنف�ضها.

نظام حتديد املواقع قد يعطل اأجزاء من املخ 
�أن ��ضتخد�م نظام حتديد  �إذ� ما كنت تخ�ضى من 
�ملو�قع عن طريق �الأقمار �ل�ضناعية للو�ضول �إىل 
على  �لــعــثــور  يف  �ضعوبة  جتــد  �ضيجعلك  وجهتك 
�إنــك رمبــا كنت  طريقك مبفردك تقول �الأبــحــاث 

حمقا يف خماوفك.
وجد باحثون يدر�ضون تاأثري نظام حتديد �ملو�قع 
بهذ�  ي�ضتعينون  �لــذيــن  �الأ�ــضــخــا�ــس  �أن  �ملــخ  على 
�لــنــظــام يــعــطــلــون عــمــل �أجـــــز�ء مــن �ملـــخ كـــان من 
بديلة  طـــرق  يف  �لتفكري  يف  ��ضتخد�مها  �ملــمــكــن 

وتعزيز مهار�ت حتديد �مل�ضار�ت.
دورية  يف  نتائجهم  ن�ضرو�  �لذين  �لباحثون  وقال 
�إنـــــه عــنــدمــا �عتمد  )نــيــتــ�ــضــر كــومــيــونــيــكــيــ�ــضــن( 
�أ�ــضــالــيــب �ملالحة  �لـــدر��ـــضـــة عــلــى  مــتــطــوعــون يف 
�أن�ضطة  زيــــــادة يف  لــديــهــم  هـــنـــاك  كــــان  �لـــيـــدويـــة 
�ملـــخ مــرتــبــطــة بالتعلم  �حُلــ�ــضــني )مــنــطــقــة مـــن 
�لف�س  تغطي  �لتي  �الأمامية  و�لق�ضرة  و�لذ�كرة( 
�تبع  عندما  يحدث  مل  هــذ�  لكن  للمخ.  �جلبهي 

�ملتطوعون �إر�ضاد�ت نظام حتديد �ملو�قع.
�ـــضـــبـــريز مــــن قــ�ــضــم عـــلـــم �لنف�س  وقــــــال هـــوجـــو 
لــنــدن �جلــامــعــيــة عــنــدمــا تكون  �لــتــجــريــبــي كلية 
ن�ضلك...ال  طريق  �أي  تخربنا  تكنولوجيا  هناك 
ل�ضبكة  بب�ضاطة  �ملــخ  من  �الأجـــز�ء  هــذه  ت�ضتجيب 
�ل�ضو�رع. و�أ�ضاف وهنا يتوقف خمنا عن �الهتمام 

بال�ضو�رع �ملحيطة بنا. 
لنظام  �مل�ضتمر  �ال�ــضــتــخــد�م  �أن  �لــبــاحــثــون  وذكـــر 
تاأثري�ت على �ملدى  �ملو�قع رمبا يكون له  حتديد 
�لتعلم  �أقل قدرة على  �مل�ضتخدمني  �لبعيد جتعل 

وحتديد �الجتاهات دون م�ضاعدة.
وقــــال �أمــــري هــومــايــون جـــــو�دي �لــــذي �ـــضـــارك يف 
�لدر��ضة من �ملهم �أن نفهم كيف توؤثر �لبيئة على 
�ملخ... بو�ضوح نظام تتبع �ملو�قع له ��ضتخد�ماته 
يف  �ل�ضو�رع  �ضبكات  �لباحثون  حلل  كما  وعيوبه.  
�لعامل لتحديد مدى �ضهولة  �ملدن �لكربى حول 

�لتنقل فيها.


